אוגדן עלוני השבת
פרשת שלח

פנינים לפרשת שלח

גליון מס' 177

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

באחד הלילות בשעה אחת לפנות בוקר ,בעצם שעות השינה הספורות
של הרב ,נשמעו דפיקות בלתי פוסקות על דלת החצר .קם מרן הגרי"ש
אלישיב ממיטתו ,התלבש בחופזה וירד .בפתח ניצב איש צעיר ,שביקש
לשאול שאלה דחופה" ,כיצד יש לקרוא לתינוק?" הרב ענהו בנחת וברוגע.
ביקש האיש לפרוש בפני הרב שאלה נוספת" :ואם לבסוף תיוולד בת,
כיצד אקרא לה?"
ממידותיו הנאצלות של מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א
"וְ ַרב ֶח ֶסד" (במדבר י"ד ,י"ח)

מעשה ביהודי תלמיד חכם ,שעמל במשך זמן רב ללקט את פסקי
רבינו בעניינים שונים ,ולאחר שדלה מתורתו ביקש להשקותה
לרבים ועמד להוציא לאור ספר רחב יריעה ,שהתעתד להיקרא
בשם' :שו"ת הגרי"ש אלישיב'.
כשהידיעה על הספר העומד להתפרסם בקרוב הגיעה לאזני מרן,
נגרמה לו מכך עגמת נפש רבה ,שהלא מעולם לא אבה להדפיס את
פסקיו ,ומה גם שלאחר שהספר יצא לאור יסברו הכל ,כי רבינו עצמו
מעורב בהדפסת הספר ומאשר את כל הפסקים המובאים בשמו.
כשהדבר הגיע לידיעת רבינו ,מלאכת הדפסת הספר כבר היתה
בעיצומה ,וכריכותיו המבהיקות ,שעליהן הוטבע באותיות זהב
'שו"ת הגרי"ש אלישיב' ,כבר יצאו מתחת מכבש הדפוס .רבינו
הוציא מכיסו הון רב וביקש מבני ביתו ,שיפנו אל המחבר באופן
מכובד ,יקנו ממנו את הכריכות שהודפסו ויפצירו בו להדפיס כריכות
חדשות ,שעליהן יוטבע נוסח אחר שממנו ישתמע ,כי הספר יוצא
על דעת המחבר בלבד ולמרן אין כל חלק בהדפסתו.
בטרם מעשה ,פנה אחד מבני הבית אל רבינו וטען ,כי ניתן לסובב
את העניינים באופן אחר ולהביא לכך שהספר לא יודפס כלל .ברם

רבינו ,על אף שדעתו לא היתה נוחה כלל מהדפסת הספר ,נענה
ואמר" :חלילה לעשות כן ,הרי אותו תלמיד חכם עמל רבות על
הספר ועתה ברצונו לקצור את פרי עמלו".
רבינו הוסיף והתבטא בלשונו הטהור באידיש" :אין דער וועלט
דארף מען ליידען און שוויגען ...דאס איז אונזערע ארבעט אויף
דער וועלט !" (בעולם הזה צריך לסבול ולשתוק ...זו העבודה שלנו
בעולם הזה!)
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סבלן כהלל
רבינו ניחן בסבלנות של ברזל ,ואף על פי שלא פעם הטרידוהו
בשאלות חסרות טעם ,לא הקפיד על שואליו והשיב להם בשלוות
נפש ,כסבלנותו של הלל בדורו.
רעיית רבינו סיפרה :באחד הלילות בשעה אחת לפנות בוקר ,בעצם
שעות השינה הספורות של הרב ,נשמעו דפיקות בלתי פוסקות על
שעת החצר .לאחר שהמהלומות החוזרות והנשנות לא חדלו במשך
כעשר דקות ,קם הרב ממיטתו  ,התלבש בחופזה וירד לפתוח את
שער החצר.
בפתח ניצב איש צעיר ,שביקש לשאול שאלה דחופה .הרב הזמינו
לבית פנימה ,ואז התברר כי אכן שאלה חמורה עד מאוד עומדת
בפיו" :כיצד יש לקרוא לתינוק?"
הרב שסבר כי הברית אמורה להתקיים למחרת עם שחר וכרוכה
בדבר שאלה של 'שלום בית' ,ענהו בנחת וברוגע ,כשהוא מלבן את
השאלה לפרטיה.
לאחר שהדברים היו ברורים ונהירים ,ביקש האיש לפרוש בפני הרב
שאלה נוספת" :ואם לבסוף תיוולד בת ,כיצד אקרא לה?"

ארך אפיים
באחד הימים נסע רבינו באוטובוס מירושלים לבני ברק ,וריח עשן
עלה באפו .התברר כי בסמוך ישב יהודי שעישן להנאתו .כפי הידוע,
גופו של רבינו היה חלוש מטבעו .עוד בהיותו כבן חמישים שנה
קבעו הרופאים ,כי ליבו התשוש אינו מסוגל לפעום יותר משישים
שנה .ברם רבינו חי בדרך נס למעלה מן הטבע ,כשתורתו היא חייו
והיא מקור כוחו וחיותו.
עשן הסיגריה המיתמר הפריע לרבינו וסיכן את בריאותו .מלוויו
שידעו כי הדבר מזיק לגופו ,ביקשו את רשותו לפנות למעשן כדי
להסב את תשומת ליבו לדבר ולבקשו לכבות את הסיגריה .אך מרן
לא הסכים בשום פנים ואופן" .כיצד יכול אני למנוע ממנו מלעשן,
וכי בגלל שלי העשן מפריע ,עליו לחדול ממנהגו?!"
תיכף לאחר שרבינו ירד מהאוטובוס אפוף העשן ,הוא נפל מתעלף
ואיבד את הכרתו .ברם להעיר לאדם ולמנוע ממנו את הנאתו?! את
זאת לא העלה על דעתו לעשות בשום פנים ואופן!

סבלנות
רבינו ניחן במידת סבלנות עצומה ומעולם לא נראה כעס על פניו,
כפי שהעיד חתנו רבי עזריאל אויערבאך" :חיינו בבית מורי חמי
במשך עשרות בשנים ונוכחנו לראות ,כי טבועה בו מידת הסבלנות
במידה שאין לשערה ואין לתארה .קרוב לחמישים שנה לא ראינוהו
מרים את קולו ,וגם במצבים ,שבהם נראה היה כי מוכרחים להרים
את הקול ,נותרה הנהגתו באותה סבלנות ושלוה!"
על אף שגדולי עולם שיחרו לפתחו ,מנהגו היה לענות לכל שואליו,
למגדול ועד קטון ,באותה חביבות ומנוחת הדעת .ב'תקופת הצנע',
כשהעניות היתה מצויה ,היו באים לשאול את פיו שאלות אף על
טיפת דם שנמצאה בביצה .רבינו היה בוחן את הביצה בדקדוק רב
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וקובע האם היא מותרת באכילה ,כשהוא נוהג במידתו של דוד המלך
שאמר לפני הקב"ה" :רבונו של עולם ,לא חסיד אני שכל מלכי מזרח
ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם".
באותם ימים אנשים לא היו תרים אחר שאלות ,אלא פונים אליו
בשאלות אמתיות בהן הסתפקו ,אולם אף ברבות השנים ,כששמעו
הלך וגדל ,וכל יהודי ,שראה את רבינו חולף לפניו ,ראה לעצמו
זכות וחובה כאחת לשאלו בדבר הלכה ,נהג רבינו לענות בחביבות
וסבלנות לכל שואליו ,וזאת על אף שחס על זמנו היקר מזהב ומפז
רב.
באחת ההזדמנויות התבטא רבינו בשחוק מר ואמר ,כי ישנם
הסבורים כי אם הם נמצאים במחיצתו ואינם שואלים דבר ,הם
עוברים על 'בל תשחית'.
באותן שנים מרן כמעט לא יכול היה לצעוד מספר פסיעות ברחוב,
מבלי שמאן דהו ינסה לנצל את ההזדמנות שנקרתה לידיו ויבקש
לשאלו דבר מה .אנשים נהגו כן לעיתים קרובות מתוך מחשבה,
שהעת בה הוא הולך בדרכו מהווה זמן פנוי ,שאותו יכול הוא
להקדיש בעבורם ,אולם למעשה רבינו היה מקיים בעצמו "ובלכתך
בדרך" והיה שקוע בתלמודו גם בעת הליכתו.

שאלות בריבית
במהלך השיעור היומי רבים היו חוזרים ומקשים בפניו שאלות
שונות ,בעוד רבינו מסכית לדבריהם בסבלנות עצומה ,כשהמשפט
השגור על לשונו הוא "איז נאך א מאל ,איז נאך א מאל!" (עוד פעם,
עוד פעם!).
בשנות זקנותו ,כשהשמיעה כבדה עליו ,היו ממשתתפי השיעור
שישבו בסמוך אליו רואים כיצד אזניו ממש מאדימות מרוב מאמץ
לקלוט את דברי המקשים .באחד הימים הזדמן לשיעורו של רבינו
מומחה גדול לתורת הנפש מארה"ב ,שהיה מקורב מאוד למרן
הסטייפלער .הלה יצא מהשיעור משתומם ונפעם ,כיצד יהודי
המתקרב לגיל מאה שנים יושב במשך פרקי זמן ארוכים מול
צעירים המקשים על דבריו ללא הרף ,כשהוא משיב לשאלותיהם
ברגיעה ובמנוחת הנפש.
ככלל ,נזהר רבינו שלא לפגוע בכל אדם ,אף אם נשאל שאלה,
שמתוך מהלכה ניכר שלא קדמה לה מחשבה יתירה .כאשר פרק
"איזהו נשך" נלמד בשיעור  ,שאל אחד המשתתפים האם יש דין
ריבית כאשר אדם מלווה לחברו מטבעות רבים על מנת שישיב לו
את ההלוואה בשטר כסף אחד .רבינו שמע את השאלה והשיב שאין
בזה משום איסור ריבית.
לאחר כמה רגעים קם אחד המשתתפים ושאל בשנית אותה שאלה
בדיוק" :האם מותר לאדם להלוות לחברו מטבעות רבים בכדי שישיב
לו את ההלוואה בשטר אחד?" רבינו שב והשיב את שענה קודם
לכן וביאר שאין בכך משום ריבית .תיכף לאחר שסיים לענות על
השאלה בשנית ,התעורר אחד המשתתפים ושאל את אותה שאלה
בשלישית ,כשהוא מציג את הדברים בטוב טעם ודעת ומתאר כיצד
פעמים רבות הסוחרים אינם מוכנים להתעסק במטבעות בודדים
המשך בעמוד 24
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מרן הגר''ח קניבסקי שליט"א סיפר ,על אברך תלמיד חכם שרצה בכל
מאודו לשמור על סדרי הכולל .עמד מיודענו והתפלל לה' שיסייע בידו
להתעורר כל יום בשעה  3:45אחה"צ ,הגר''ח סיפר שמידי יום ביומו היה
מגיע בשעה  3:45זבוב גדול וטורדני ,ו...מעיר אותו משנתו העמוקה
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על כוחה של תפילה והודאה להקב"ה
יצת" (במדבר ט"ו ,ל"ח)
"וְ ָעׂשּו לָ ֶהם ִצ ִ

שמעתי על מנתח עיניים אחד שחזר אל שורשיו בשל מעשה
שארע לו עם אחד ממנותחיו .החולה ההוא ,שהיה יהודי ירא שמים,
לא ראה מאומה מזה זמן רב ,ולפני הניתוח שאלו הרופא" :מה הדבר
הראשון שתרצה לראות מיד לאחר הניתוח ,לכשיסירו מעל עיניך
את התחבושות".
והחולה השיב" :את הציצית שלי ...כי כך כתוב בתורה 'וראיתם אותו
– וזכרתם את כל מצוות ה' – ועשיתם אותם" .החולה גם הסביר את
עצמו ואמר שכיון שהקב"ה יעשה לו טובה גדולה בהחזירו את מאור
עיניו ,הוא לא רוצה להישאר כפוי טובה ,ולכן יתחזק בקיום המצוות
על ידי ראיית הציצית!
הרופא כל כך התפעל מאהבת המצוות של החולה ,עד שהחליט
להתקרב גם הוא אל הקב"ה ולקיים מצוותיו באהבה.
ועכשיו נתבונן רגע :האם משום שהקב"ה עשה אתנו חסד עוד
יותר גדול ,והוא אינו מביא אותנו לידי ניתוח בעיניים ,האם אין אנו
מחויבים לו הכרת הטוב על כל החסדים שהוא עושה עמנו? וכי
צריכים אנו להגיע למצב של החולה ,כדי להכיר בחסדיו המופלגים
של הבורא?

מעמד של קידוש השם מופלא היה באחד הכינוסים המדעיים
העולמיים שנערכו באירופה .אחד המרצים הבכירים דיבר על
התופעה הרפואית המוכחת בשטח ,ולפיה אחוזי ההתעלפות של
אנשים בשעה שהם מתעוררים בבוקר וקמים ממיטתם  -הרבה יותר
גבוהים מאשר ביתר שעות היממה.
הפרופסור הסביר את התופעה מן הצד המקצועי ,ונימק את
ההתעלפות בכך שכאשר אדם מתעורר וקם מהמיטה ,מחזור הדם
בגופו עדיין לא פועל במלוא התפוקה הנדרשת לאדם כשהוא במצב
ערני.
הדבר נכון גם באשר למערכות אחרות בגוף ,ה'מתעוררות' רק
לאחר זמן-מה ,וזו הסיבה שהאדם נוטה אז להתעלף ,יותר מבשעות
היממה האחרות .מסקנתו של המרצה היתה שאין לקום מהמיטה
מיד ברגע שמתעוררים ,אלא יש להמתין שתיים עשרה שניות בין

ההתעוררות לקימה.
מיד לאחר שסיים המרצה את דבריו ,קם אחד הרופאים היהודים
שנכח בכינוס ,וביקש את רשות הדיבור.
הרופא ייחד את תחילת דבריו לחכמה הגנוזה בתורת ישראל ,וקבע
שכל הממצאים הנחשפים על ידי הקהיליה הרפואית ,כבר נכתבו
ברמז כלשהו בתורתנו הקדושה ,והוכיח זאת על ידי כמה דוגמאות.
"את הדוגמא המוחשית ביותר לכך יכולני להביא לכם באשר לנושא
שהעלה זה עתה על ידי קודמי" ,אמר הרופא היהודי ,תוך שהוא
מציין שאין יהודי אחד בכל רחבי תבל שאינו יודע שהדבר הראשון
שעליו לעשות ,מיד בהתעוררו משנתו ,הוא לומר 'מודה אני לפניך
מלך חי וקים ,שהחזרתי בי נשמתי בחמלה ,רבה אמונתך' .נוסח
הנאמר מתוך עומק הלב ובהרגשה של הודיה לה'.
את ה'מודה אני' אומר היהודי מיד בעת שהוא מתעורר ,עוד בטרם
קם ממיטתו ,והנה ,אם תספרו את המילים בקטע זה ,תמצאו שיש
שם בדיוק שתיים עשרה מילים ,וכיון שהוצאתה של כל מילה מהפה,
אורכת שניה ,הרי לכם שחכמי ישראל הקדימו תרופה למכה ,על ידי
אמירת ה'מודה אני' ,הנאמר כאשר האדם שוכב במיטתו ,ומשהה
בכך את הקימה שלו בשתיים עשרה שניות".
אי אפשר לתאר את מידת ההתפעלות שהיתה באולם הכינוסים
באותה שעה ,כאשר הכל נוכחו לדעת ביופיה של תורת ישראל ,וגם
לבבם הערל נכנע להשי"ת.
יש לציין שכמובן ,ה'מודה אני' לא נתקן רק בגלל הסיבה ההיא ,אבל
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על שיחה אחת מיוחדת במינה שהיתה לו עם מהר"ם שפירא מלובלין,
סיפר רבינו בעל 'שבט הלוי' במספר הזדמנויות :היה זה במוצאי אחת מן
התעניות ,ומהר"ם יצא לשוח בשדה בלווית רבינו ,במהלך טיולם עצר
לפתע מהר"ם מהילוכו ,פנה לרבינו ואמר" :יודע הנך כי לא זכיתי לבנים.
אבל הקב"ה ברחמיו זיכני לשני בנים אחרים :האחד הוא 'הדף היומי',
והשני הוא 'ישיבת חכמי לובלין'"
מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר ,בעל ה'שבט הלוי' על רבו
הגדול הגה"ק רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל
רּוח ַא ֶח ֶרת ִעּמֹו" (במדבר י"ד ,כ"ד)
"ע ֶקב ָהיְ ָתה ַ
ֵ

ימי הודו ותפארתו של רבינו בישיבת חכמי לובלין הוקרנו רבות
מרבותיו ,ובראשם מורו ורבו הגדול הגה"ק רבי מאיר שפירא
מלובלין זצוק"ל .לדמותו הנעלית והנדירה היתה השפעה עצומה על
עיצוב אישיותו של רבינו ,ועל דרכו לימים במשא ההנהגה .גיליונות
שלמים ניתן למלא על האהבה העצומה שרחש רבינו לרבו זה ,אשר
גם הוא כנגדו השיב לו במטבע של אהבה ,וחיבבו ביותר בהראותו
כלפיו אותות של חיבה מופלגים החל מיומו הראשון בישיבה.
בשיחות קדשו ובשיחותיו עם יחידים ,היה רבינו מתרפק לא
אחת על דמותו ומתארו בכל דברי שבח ותהילה שהיו שגורים על
לשונו .וכה דיבר בקדשו בהעלותו את זכרו" :עדיין הנני רואה בעל
השמועה כאילו עומד לנגדי .הרב מלובלין מורינו ורבינו רבי יהודה
מאיר בן רבי יעקב שמשון שפירא זצ"ל .בן אחר בן להרה"ק רבי
פנחס מקוריץ זי"ע וצדיקי שפיטיווקא ,הוא דוגמת ומהות האדם
השלם ומעטים היו כמוהו .דמות חסידית נפלאה .כישרונות גאוניים,
פקחות עצומה בכל מכמני החיים ,תלמיד חכם עצום ובקי נפלא
בש"ס בבלי וירושלמי ובכל חלקי התורה ,מרביץ תורה ודרשן עצום
בחסד עליון" ...בהזדמנות אחרת הגדירו רבינו כ"איש האשכולות,
אשר כל שיאמרו למעלתו הכל בגדר אמת"...
על החיבה העמוקה שרחש ראש הישיבה לתלמידיו ,העיד רבינו
בעת שתיאר פעם את זיכרונותיו מתקופת לימודיו ביח"ל" :אהבתו
של רבינו מהר"ם שפירא זצ"ל לתלמידיו היתה אהבה בלי מצרים
ממש .אחד מאותות החיבה וההתקשרות עמהם ,יש לראות במנהגו
לסעוד איתם בצוותא כל יום שני וחמישי את ארוחת הצהרים
באולם האוכל של יח"ל .בתוך הסעודה היה לומד עמהם מתוך ספר
שערי תשובה לרבינו יונה .כיוצא בזה נהג ביום שבת קודש ,לאכול
את כל שלוש סעודות היום ביחד עם התלמידים .אין פלא אפוא כי
השבנו לו אהבה תחת אהבה ,והיו חביבים בעינינו כל תנועה ודיבור
שלו ,כל שיחת חולין ,ואין מן הצורך לומר כל מנהג טוב שהתנהג
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בו .וכל מעשה ,כל עובדה ,גם פכים קטנים שלו ,היו בעינינו כתורה
שלמה בפני עצמה"...
בהזדמנות אחרת תיאר רבינו את חיבתם העמוקה של התלמידים:
"גם אנו תלמידי הישיבה רחשנו לו כבוד בל יתואר ,וכאשר ארע ומי
מאתנו זכה לשרת את מורנו ורבנו או לשוחח עמו ביחידות ,היה זה
יום חג עבורו".
אולם מבין כל התלמידים בלט באופן ניכר יחסו של ראש הישיבה
לתלמידו האהוב הוא רבינו זצ"ל .הוא עמד ביותר על סגולותיו
המיוחדות ואף מינהו תחתיו לענות על השאלות הלכתיות כאשר
נעדר מן הישיבה ,וכפי שהעיד נאמנה החסיד המופלא רבי בן-ציון
אפטער זצ"ל שהיה ממקורבי מהר"ם שפירא .כי בעת שמהר"ם היה
נוסע למסעותיו עבור הישיבה ,מורה היה לתלמידיו להפנות את
השאלות שיתעוררו אצלם לבחור ר' שמואל וואזנער.
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על שיחה אחת מיוחדת במינה שהיתה לו עמו ,סיפר רבינו במספר
הזדמנויות .היה זה במוצאי אחת מן התעניות ,ומהר"ם יצא לשוח
בשדה בלווית רבינו ,בגינה המלבלבת שמאחורי הישיבה .במהלך
טיולם עצר לפתע מהר"ם מהילוכו ,ובעוד עיניו סוקרות בהתפעלות
גוברת את בניין הישיבה הגדול שאורותיו הזוהרים מתוכו מאירים
את שבילי הגן וקול התורה האדיר הגועש בהיכלו בוקע מחלונותיו
כמנגינה ערבה ,פנה לרבינו ואמר" :יודע הנך כי לא זכיתי לבנים.
אבל הקב"ה ברחמיו זיכני לשני בנים אחרים בהם קיימתי מצוות
'פרו ורבו' .האחד הוא 'הדף היומי' ,והשני הוא 'ישיבת חכמי לובלין'.
ואז הוסיף בפרץ עז של כיסופים" ,הלוואי והייתי יכול להרים את
הבניין הגדול ולהעתיקו בשלמותו לארצנו הקדושה".
את שיחה זו פירש רבינו כצוואה סמויה ,והיא אשר עמדה לנגד
עיניו בבואו להקים מחדש את ישיבת חכמי לובלין בשכונת 'זכרון
מאיר' בבני ברק .באחד המכתבים שערך רבינו לטובת הישיבה ,כתב
עובדה זאת בלשונו הזהב" :עוד מפעמים בליבי ומצלצלים באזניי
דברי מורי ומאורי ,מרן ר' מאיר שפירא זצ"ל .הוא אמר בפה מלא:
'מי יתן ואוכל להעביר אבני בנין ישיבת חכמי לובלין מלובלין לארץ
ישראל ,ולהקימה על אדמת קודש' .דבר זה נותן לי כוח ועידוד
להיות עומד בראש הנהלתה הרוחנית של יח"ל החדשה באר"י ,ומי
יתן שאחינו בנ"י דבארץ ישראל יבינו לרוח זה ,ונדבת ליבם תקים
תפארת יח"ל בארץ ישראל".
פעם ,בעת ששהה רבינו בהרי הגליל למנוחה ומרגוע ,השקיף לעבר
הר גדול ויפהפה בעל מורדות מוריקים ונוף משובב שהיה רחוק
משאון קריה ,ואמר כי בהכירו את רבו ואת תכונות נפשו ואת דאגתו
המיוחדת לתלמידיו ,בחפשו להעניק להם מכל הטוב שבעולם
וליצור עבורם את התנאים הנוחים ביותר כדי שיוכלו ללמוד ברגיעה
וביישוב הדעת ,הרי שהר אפוף שלווה זה היה עבורו מקום ראוי
ביותר לשכן בו את ישיבתו הקדושה.
רבינו גם זכה לשמוע ממנו אודות לימוד 'הדף היומי' בשיחה אישית.
היה זה כאשר סיפר למהר"ם שפירא שלמד את מסכם שקלים
במסגרת לימוד הדף היומי מחוץ לסדרי הישיבה .נענה רבו ואמר
לו" :אם למדת את הדף היומי מבלי לחזור עליו לאחר מכן ,הרי שלא

הפקת את התועלת הרצויה מלימוד זה .רק חזרה על הדף מותירה
אותו בידי הלומד"...
בהקשר לכך היה רבינו מציין ,כי בקרב התלמידים ביח"ל לא היה נהוג
ללמוד את הדף היומי" .בחורי הישיבה עסקו בלימוד התורה בהגיון
המוח והלב ובעמקות .גם מי שמצאו נפשם בלימוד הבקיאות ,למדו
הרבה יותר מדף אחד ליום ...בסמוך אלי ישבו תלמידים שסיימו את
רוב הש"ס במהלך לימודם ביח"ל" ,אמר פעם רבינו בשיח קודשו.
ואכן ,חגיגות סיום הש"ס ,היו מחזה שכיח ביח"ל .על חגיגה אחת
שכזו סיפר רבינו ,כי זוכר הוא כיצד באחת השנים ,בהתקרב ז' אדר,
הוא יום הולדתו של ראש הישיבה ,שאלו הבחורים את מהר"ם איזו
מתנה יחפוץ לקבל מהם לציון המאורע .הרהר מהר"ם רגעים אחדים
ואמר' :את כל הש"ס אני רוצה' .לתמיהת הבחורים הסביר בחיוך ,כי
כוונתו היא שכל הבחורים יחלקו ביניהם את דפי הש"ס ,וישננו את
התחייבותם במשך אותו יום עד לשקיעת החמה.
"באותו יום ,היה מספר רבינו במתק ,רעדו אמות הסיפים בהיכל
הישיבה .הכל ישבו על מקומותיהם וגרסו בהתמדה את הדפים
שקיבלו על עצמם ,מתוך מאמץ עילאי להגיש לרבם הנערץ את
המתנה לה ייחל .גם מהר"ם עצמו ישב בהיכל הישיבה ,ועיניו נצצו
מהתרגשות בראותו את ההתמדה המופלאה ששטפה את ההיכל
הגדוש .מששקעה החמה והכל כילו את מכסת לימודם ,לא היה
קץ לשמחה הגדולה שפרצה בליבות כולם ועלתה על גדותיה" .על
עצמו סיפר רבינו ,כי נטל ללמוד את מסכת סוטה מהחל ועד כלה.
רבינו הוסיף וסיפר ,כי הבחור יוסף בוים הי"ד ,אחד העילויים
המופלגים בישיבה שנודע כתלמיד חכם ושקדן עצום ,קיבל על
עצמו לגרוס את כל מסכת בבא בתרא מהחל ועד כלה ,מאה שבעים
וששה דפים .כל אותו יום ישב יוס'ל על מקומו ולא הסיר את עיניו מן
הגמרא .לפנות ערב ,הבחינו הבחורים כי הוא נעדר ממקומו .חבריו
שהלכו לחפשו מצאוהו כעבור דקות אחדות כשהוא עומד בחדרו,
הגמרא בידו והוא לומד בריכוז עצום" .הניחו לי עתה – ביקש מחבריו
– נותרו לי עשרה דפים עד לסוף המסכת ,ואני מבקש לסיימם בטרם
תשקע החמה"...
(מתוך הספר :אבי ההוראה )

חוויה רוחנית יומית
מדי יום אצלך במייל

הניוז היומי של דרשו.

'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני  -הלכתי ,אקטואלי ומרתק.
עם סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
בהגשה מקצועית עם טעם של עוד ...להצטרפות שלח מייל ל-
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היהודי שליווה אותי במנהטן הראה לי רחוב שקוראים לו  ,47והסביר לי
שזה רחוב של יהלומים ויהלומים ...והוסיף והסביר לי :אם תראה כאן בן
אדם שמסתובב מתוח ,אתה אומר לו 'גוד מורנינג' – בוקר טוב ,והוא עונה
לך בלי סבלנות ...ואתה רואה שהוא עולה ויורד במעלית שבעים קומות,
ושוב עולה ושוב יורד ,מעשן סיגריות בלי הפסקה ,כל כולו מתח – תדע
לך שהוא מיליארדר...
הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל על עניים ועשירים ומהי המילה החדשה שהיצה"ר המציא
ּיֹוציאּו ִּדּבַ ת ָה ָא ֶרץ" (במדבר י"ג ,ל"ב)
"וַ ִ

"רבותי" פתח רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל את דבריו ,הייתי צריך להיות
במנהטן .היהודי שליווה אותי הראה לי רחוב שקוראים לו ארבעים ושבע,
והסביר לי שזה רחוב של יהלומים ויהלומים ...יהלומים ויהלומים ...גרים
בו יהלומים 'כבדים' ביותר...
בן לווייתי הוסיף והסביר לי :אם תראה כאן בן אדם שמסתובב מתוח,
לא רגוע ,אתה אומר לו 'גוד מורנינג' – בוקר טוב ,והוא עונה לך בחצי פה,
בלי סבלנות ...ואתה רואה שהוא עולה ויורד במעלית שבעים קומות,
ושוב עולה ושוב יורד ,מעשן סיגריות בלי הפסקה ,כל כלו מתח – תדע
לך שהוא מיליארדר ...הוא פשוט באמצע העסקים ...הוא מוכר וקונה...
הוא יודע היטב שאם יטעה בטעות אחת קטנה ,הוא יכול להפסיד חצי
מיליון דולר ...מאידך גיסא על עסק מוצלח הוא יכול להרוויח ברגע
אחד מיליון דולר ...הוא צריך להיות בכל רגע נתון עם העיניים על מדדי
הבורסה ...המניות עולות ויורדות ...אין לו סבלנות לשום דבר ...הוא
באמצע ה'געשעפטן' ...אין לו טיפה של סבלנות וכוח ל'גוד מורנינג'
שלך...
ומאידך גיסא ,מוסיף בן לווייתי ואומר ,אם תראה כאן בן אדם שמסתובב
כשהוא שמח ,אם תגיד לו 'גוד מורנינג' הוא יענה לך עם חיוך' :גוד
מורנינג ,האו אר יו'? 'בוקר טוב ,מה שלומך'? תדע לך שאדם זה הוא עני
ואביון ...אין לו כל שייכות עם יהלומים ...ואם תשאל למה ,אפוא ,הוא
מסתובב כאן? התשובה היא שהוא מוכר סנדויצ'ים ...זה העסק שלו...
הוא רגוע ...הוא יודע שהסנדויצ'ים שלו לא יעלו ולא ירדו ...כל הנושא
הוא עוד עשרים וחמישה סנט או פחות עשרים וחמישה סנט"...
מורי ורבותי!
כל מצוה שאנו מקיימים כאן ,בעולם הזה ,היא יהלום! אנחנו "אוספים
יהלומים" ...מאידך גיסא ,כל עברה היא הפסד נוראי! הפסד של "נצח"...
כתוב בספר "חובות הלבבות" שכאשר אדם מדבר לשון הרע על חברו
כל העבירות של אותו אדם שעליו הוא דיבר' ,עוברות' אל המספר,
וכל המצוות שקיים המספר 'עוברות' לאדם שעליו דיבר! אנו מדברים,
אפוא ,על "עסקים של מליארדים" ...במחלוקת אחת ,בלשון הרע אחד,
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אפשר להפסיד מליארדים....
אינני אומר שצריכים להיות "מתוחים" כמו אותו יהלומן ממנהטן – אבל
לכל הפחות אי אפשר "להישאר רגועים" ,בלי התבוננות! אי אפשר
להישאר אדישים לנוכח העובדה שכל שיחה תמימה עם חבר עלולה
להיות הרת גורל! נצח נצחים תלוי בה! דיבור אחד לא טוב  -ורחמנא
ליצלן...
כאמור ,לא צריך להיות "מתוח" ,אבל צריך "לחיות עם התבוננות"!
ביותר ממיליארדים עסקינן! בנצח נצחים עסקינן!
רבותי! אתם חושבים שגמרנו? כמעט ולא התחלנו...

עצה מהחפץ חיים
אני רוצה לספר לכם מעשה ,ואולי ניקח ממנו עצה גם לענין שלנו ,חטאי
הדיבור:
הסיפור ארע לפני כמאה שנה .יהודי הגיע ל"חפץ חיים" וביקש ברכה:
אני צריך לנסוע לאמריקה" ,אמר .ובאותה תקופה היתה אמריקה מדבר
שממה ,מבחינה יהודית .היה זה נסיון קשה ביותר לשמור שבת! למי
שלא רצה לעבוד בשבת היה קשה מאד למצוא פרנסה .הקבלה לעבודה
הותנתה בעבודה בשבת! "אני מבקש שהרב'ה יתן לי ברכה שלא אכשל
בחילול שבת" ,ביקש האיש מ"החפץ חיים".
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נענה ה"חפץ חיים" ואמר לו" :אתן לך עצה! בכל מקום אליו תגיע,
תדבר על חומרת איסור חילול שבת! בכל מקום תזכיר את הפסוק 'כל
העושה מלאכה ביום השבת מות יומת' ...תחזור ותזכיר את דברי חז"ל:
'כל המחלל את השבת – כאילו כופר בכל התורה כולה'' ...כל המחלל
את השבת בפרהסיא הרי הוא כעכו"ם' ...כך שאם יגיע ,חלילה ,זמן בו
לא תוכל לעמוד בנסיון ,ותסכים לעבוד בשבת – יסרבו ה'"בוסים" לקבל
אותך לעבודה ,הם יאמרו' :זה טרלללה זה! פשוט לא נורמלי! כל היום
הוא צועק שמי שמחלל שבת חייב סקילה ,והוא נחשב לכופר הגדול
ביותר ,והנה הוא בעצמו מסכים לעבוד בשבת ...אי אפשר לקבל אותו
לעבודה! הוא אדם מפוקפק ,מעורער בנפשו'"...
ואולי נשאב מכאן גם עצה בנוגע לחטאי הלשון:
לא די ללמוד בספרים על חומרת חטא המחלוקת! לא די לקרוא
במדרשי חז"ל (תנחומא פרשת קרח ג) העצה היא לדבר על זה שוב
ושוב .בכל מקום שמגיעים לדבר על חומרת איסורי הלשון .לדבר על
כך שאדם יכול לאבד את כל המצוות שעשה במשך כל שנות חייו בעטיו
של לשון הרע אחד! בכל מקום אפשרי להדגיש בקול רם כי חובות
הלבבות כותב כי אדם שדיבר לשון הרע על חברו  -כל העבירות של
אותו אדם "עוברות" אליו! כאילו לא די לו ב"חבילות" שיש לו בעצמו...
כשמדברים על זה שוב ושוב ,זה יכול לעזור לאדם להתגבר על יצרו
"בשעת נסיון"! האדם יאמר לעצמו :זה הרי ממש "לא לענין" שאדבר
לשון הרע אחרי שבכל עת אני זועק על חומרתו! זה ממש לא לענין
שאתערב בריב ,בה בשעה שאני בעצמי זועק ומתריע על חומרת חטא
המחלוקת...

עצה מרבי אייזיק שר
למדתי בישיבת סלבודקא .ראש הישיבה הקודם היה רבי אייזיק
שר זצ"ל ,שהיה "מחנך" דגול ביותר .פעם ניגש אליו בחור ואמר
לו" :רב'ה! אינני מסוגל 'לעמוד' בחטא הזה של לשון הרע! יש לי
מין תאווה הבוערת כאש בעצמותי ,לדבר לשון הרע ,ואינני מסוגל
להתגבר עליה! אני פשוט לא מצליח לעמוד בניסיון! ואני מבקש עצה
כיצד אוכל להצליח להתגבר על יצרי הרע ולא לדבר לשון הרע"?
אמר לו רבי אייזיק" :ברצוני לשאול אותך שאלה; אביך הגיע אלי לפני
כמה ימים מחיפה .הוא עשה עלי רושם של אדם יקר במיוחד .האם גם
עליו יש לך תאווה בלתי נשלטת לדבר לשון הרע"?
"לא! חס וחלילה"! השיב הבחור" .על אבא שלי אין לי כל רצון לדברלשון הרע".
 "מדוע"? שאלו רבי אייזיק" .הרי לא יתכן שאין לו שום חסרון .הרי'אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא' .אף אחד הוא לא כליל
השלימות .מדוע ,אפוא ,בנוגע לאביך אין לך תאווה למצוא חסרונות
ולדבר עליו?"...
 "רבי! אינני מבין מה כבודו רוצה ממני .כן חסרונות ,לא חסרונות,על אבא שלי אין לי כל תאווה לדבר לשון הרע .הנה לא מזמן שמעתי
מישהו שדיבר עליו איזשהו לשון הרע ,ולילה שלם לא יכולתי להירדם
מרוב צער ועוגמת נפש ...וכבר הרב עוד שואל אותי מדוע אין אני מדבר
עליו"...

"יפה מאד! אבל תואיל לחשוב ולומר לי מה הסיבה לכך"?
 "כי אני אוהב אותו" ,השיב הבחור.נענה רבי אייזיק ואמר לו" :מצוין אמרת! זוהי העצה שאתן לך גם בנוגע
לאחרים .ספרת לי שיש לך תאווה בלתי נשלטת לדבר לשון הרע על
אחרים ,שאינך מסוגל לעמוד בנסיון – זאת אציע לך :תאהב את חברך!
תאהב כל יהודי כפשוטו! תעקור מקרבך כל קפידא ,כל רגש של שנאה
ושל מחלוקת ,ותאהב את כל אחד ,או אז לא יהיה לך יצר הרע לדבר
עליו לשון הרע באותה מידה שאין לך יצר הרע לדבר לשון הרע על
אביך"!
רבותי! כבר הספקנו לשכוח שיש מצות עשה מדאורייתא – "ואהבת
לרעך כמוך"! לאהוב כל יהודי ,בנו של אברהם יצחק ויעקב ,כמו שאתה
אוהב את עצמך!
ומה עושה היצר הרע? -הוא המציא מילה חדשה" :חלילה מלומר שאני
לא אוהב אותו ...בסך הכל אני לא מסמפט אותו" ...שמעתם רבותי?
מלה חדשה "אני לא מסמפט" ...מה זה "לא מסמפט"? זה פשוט מילה
חדשה למילה" :יש לי אבק של שנאה אליו ולאישיות שלו" ...ומה בענין
הלאו דאוריתא" :לא תשנא את אחיך בלבבך"? שכחנו ממנו?
תאהב! תאהב! תסמפט! תעקור כל רגש של שנאה – כך תוכל להנצל
מלדבר לשון הרע!
הגמרא (יבמות סג ע"א) דורשת את הפסוק (ישעיהו נח ,ט) "אז תקרא
וה' יענה תשווע ויאמר הנני" על מי ש"אוהב את שכניו ומקרב את
קרוביו".
מורי ורבותי! כמה בקשות ,כמה בקשות יש לנו מהקדוש ברוך הוא? כל
אחד עם הפעקעלע שלו ...צרות הכלל וצרות הפרט ...נורא נוראות!
מי לא חפץ שיתקיים בו מקרא שכתוב" :אז תקרא וה' יענה"? כל אחד
משתוקק ל"תשוע ויאמר הנני" ...לשם כך יש לאהוב את שכניו ולקרב
את קרוביו!
מי אלו "שכניו" אותם שומה עליו לאהוב?
"שכניו" הם גם אלו שגרים מעליו ,שכשהם תולים את הכביסה שלהם
על החבל היא מרטיבה את הכביסה שלו שכבר הספיקה להתייבש..
שכניו הם גם אלו שהילדים שלהם עושים רעש בשבת קודש בחדר
מדרגות ,ומפריעים לו לנוח ...שכניו הם גם אלו ששכחו להזמין אותו
לחתונה של הבן שלהם...
את כולם עליו לאהוב!
מי אלו "קרוביו" אותם שומה עליו לקרב?
"קרוביו" הם גם אלו שהיו לו איתם כל מיני עניני משפחולוגיה ...קרוביו
הם גם אלו שהיה לו איתם דין ודברים בנוגע לכל מיני דיני ממונות...
את כולם עליו לקרב!
כן חוג שלי ,לא חוג שלי ...כן אנ"ש ,לא אנ"ש...
את כולם יש לאהוב .כולם אחים ,בני אברהם יצחק ויעקב .כולנו "בנים
אתם לה' אלוקיכם"!
ככל שנרבה באהבה כן תמעט התאווה לדבר לשון הרע על אחרים! ככל
שנרבה בקירוב כן תמעט המחלוקת "המכלה כל חלקה טובה" והורסת
גופים ונפשות.
(מתוך אדרבה תן בלבנו)
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אמרתי למרן הגר"ע יוסף זצ"ל שאני רוצה לגדול ,ואז הוא קם ואמר
לי" :וכי אני לא רוצה לגדול? אני הולך ומלמד במשך שעה וחצי ומספר
סיפורים ,ובשבילי זה ביטול תורה .בזמן הזה הייתי יכול להספיק
הרבה יותר .לי מותר לבטל ואתה לא תבטל את עצמך? אתה רוצה את
ההתקדמות האישית שלך ושהם ישארו עמי ארצות גמורים?"
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א על כוחו של כל אחד ועל זיכוי הרבים
"שׁלַ ח לְ ָך ֲאנָ ִשׁים" (במדבר י"ג ,ב')
ְ

לפני קרוב לחמישים שנה הציע לי אחד משומעי לקחו של מרן גאון
עוזנו והדר תפארתנו רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל ,למסור שיעור תורה
בבית כנסת מסוים בירושלים .בכדי להגיע לשם הייתי צריך לנסוע
במשך כשעתיים באוטובוסים [הלוך וחזור] כדי למסור דרשה של
חצי שעה.
בתחילה דחיתי אותו על הסף ,כיון שהייתי אז אברך צעיר שישב
ועסק בתורה ,ולא הייתי מעונין לבזבז את זמני .אם אלך לשיעור זה,
תורה מה תהא עליה?
יום אחד לאחר השיעור של מרן ,קרא לי הרב והכניס אותי למכוניתו
בדרך לביתו .כשהגענו לביתו ,פנה אלי מרן ואמר" :שמעתי שאתה
לא רוצה ללכת למסור שעור תורה שהציעו לך".
"רבינו ,תורה מה תהא עליה?" עניתי לו.
"והאנשים המסכנים האלה מה יהיה עליהם?" השיב לי מרן זצוק"ל.
"הלא אין אפילו מי שיגיד להם הלכה אחת!."...
אמרתי לו שאני רוצה לגדול ,ואז הוא קם ואמר לי" :וכי אני לא
רוצה לגדול? אני הולך ומלמד במשך שעה וחצי ומספר סיפורים,
ובשבילי זה ביטול תורה .בזמן הזה הייתי יכול להספיק הרבה
יותר .לי מותר לבטל ואתה לא תבטל את עצמך? אתה רוצה את
ההתקדמות האישית שלך ושהם ישארו עמי ארצות גמורים? אתה
תאכל בשר והם יאכלו חצץ?" [הלמוד נמשל למאכל ומשקה ,כפי
שדרשו רבותינו (חגיגה יד ע"א) על הפסוק "לכו לחמו בלחמי ושתו
ביין מסכתי" (משלי ט ,ה)].
ואז סיים ואמר" :אל תדאג ,תלך ,והקב"ה ישלם לך על זה כפל
כפליים".
שמעתי לדברי מרן והלכתי לשם [בשעות הערב ,ולאחר מכן הייתי
הולך לכולל ערב] ונדהמתי לראות ארבעה אנשים ...אפילו מניין לא
היה .אך לאט לאט ליקטנו מנין ותוך תקופה קצרה ,פחות מחודש
ימים ,היו ארבעים איש מגיעים לשיעור ועוד למעלה מעשרים
מילדיהם! ואלו אנשים שלא היו באים להתפלל בבית הכנסת אלא
היו מתפללים בביתם [או בכלל לא ,רח"ל] .מחוסר ידיעה היו מוכרים
ארטיקים וגלידות ביום שבת קדש.
8

בחסדי ה' יתברך ,לאט לאט התחילו אותם אנשים להתעניין בדברי
התורה הקדושה והיו שואלים שאלות בהלכה .כיום הם יראי שמים
בתכלית וקובעים עיתים לתורה .בניהם  -תלמידי חכמים מופלגים
וכל נכדיהם זרע קודש ברך ה'!
ברוך ה' ,בזכות ששמענו לעצת מרן ,זכינו לקבל את רבנות שכונת
"בית ישראל" והסביבה ,וממנה צמחה תנועת התשובה בארץ
ובעולם .כמובן ,אנו תמיד רוצים להגדיל תורה ולהאדירה עוד יותר
ועוד יותר ,בחינת 'יש לו מנה רוצה מאתיים' ,אך גם בזה צריך זהירות
וסבלנות ,כפי שאמר לי פעם מרן זצ"ל ,שבחינת "איזהו עשיר
השמח בחלקו" ,שייכת גם בתורה הקדושה!
זה לא קל לדבר אל העם ,לרומם אותם ולהוציאם מההסתכלות
כלפי הארץ ,הארציות ,ולהובילם למצב של "שאו מרום עיניכם
וראו מי ברא אלה" (ישעיה מ ,כו) .לא פשוט לגרום ליהודים לעזוב
את הבלי העולם ,ולהשקיע בדבר האמיתי ,שזהו לימוד התורה
הקדושה ,להרבות בקביעות עיתים לתורה ,לקום להתפלל מוקדם
בבוקר ולהספיק ללמוד קודם העבודה ,אבל התלמיד חכם מחייב
בזה" ,מבשרך לא תתעלם" (ישעיה נח ,ז)" ,לא תוכל להתעלם"
(דברים כב ,ג).
לא כולם מתאימים לכך .במדבר היה זה תפקידו של אהרן הכהן,
שהיה אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
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(אבות א ,יב) .אך הרבה אברכים יקרים שחשבו שאינם מתאימים,
התחילו ,ונוכחו לגלות שיש להם לשון לימודים והם מצליחים לקרב
ולחזק את העם .לכן צריך כל אחד לנסות ,וה' יהיה בעזרו.

מעלת זיכוי הרבים בתורה
האדם צריך למסור את עצמו למען ה' ותורתו .אם יש ציבור צמא
לתורה ,ובאפשרותך לזכות אותו בדרשה ,בשיעור ,בדבר תורה –
אסור לך לעמוד מנגד ולפטור את עצמך בכל מיני תירוצים" :אני לא
בנוי לזה ,אין לי כוחות ,אין לי זמן ,יש לי את סדרי הלמוד שלי ,יש לי
צרכים משפחתיים"...
הכל תירוצים! אם אתה צריך לעשות – אתה יכול לעשות! ואם
תעשה – הקב"ה יהיה בעזרך ,ותראה הרבה סיעתא דשמיא בכל
התחומים.
יש לך את סדרי הלימוד שלך? אין לך מה לחשוש .כבר אמרו חז"ל
(אבות ד ,ה)" :הלומד על מנת ללמוד – מספיקין בידו ללמוד וללמד".
מי שמקדיש מזמנו ומתורתו לאחרים – לא רק שתורתו לא תפגע
מכך ,אדרבה ,תורתו תתגדל ,תתרומם ותתעלה.
אין לנו משג איזו זכות גדולה יש למי שמזכה את הרבים .התועלת
איננה רק לאחרים ,גם הוא עצמו יוצא נשכר ,הוא נבנה ומתגדל מכל
הבחינות.
כאשר אדם מקהיל קהילות ומזכה את הרבים בתורה וביראת שמים,
הקב"ה מתקלס על ידו .מי ששם שמיים מתקלס על ידו ,אין ערך
לשכרו מן השמים.
אומר המדרש (מדרש משלי י)" :בא לפניו מי שיש בידו חמשה
חמשי תורה ,אומר לו הקב"ה :בני ,למה לא למדת הגדה ולא שנית?"
– יכולת להקהיל קהילות וללמד ברבים את תורת ה' ,יכולת לזכות
אותם בדבר תורה – למה לא עשית זאת?!
ממשיך המדרש" :שבשעה שחכם יושב ודורש ,אני מוחל ומכפר
עוונותיהם של ישראל".
עזבת את הבית ,הנחת בצד את כל העיסוקים שלך ונסעת למסור
שיעור – דע לך שבזכותך הקב"ה מוחל ומכפר על עוונותיהם של
ישראל! אין לך השגה באיזה מקום מרומם אתה נמצא!
יש תוהים :מה כל כך חשוב בשיעור ,הרי כל אחד יכול ללמוד
בעצמו! נכון ,אבל אין תחליף ללימוד תורה ברבים .כשיש דרשה או
שיעור ,באים ציבור ושומעים את דבר ה'" .ברב עם הדרת מלך" –
הקב"ה מתהדר ומתקלס ,הקב"ה אומר :בני אהובי מניחים את כל
עיסוקיהם וטורחים ובאים לבית המדרש לשמוע את דבר ה' .איזה
קידוש ה'!
לא תמיד זה קל .יש קשיים ,יש התמודדויות .לפעמים הדבר כרוך
בטרחה ובחוסר נוחות .נתאר לעצמנו :אדם יושב בחיק משפחתו
בשבת ,משוחח בדברי תורה עם ילדיו .איזו שעה של קורת רוח,
מעין עולם הבא! ואז ,בבת אחת ,עליו לקטוע הכל ולצאת מהבית
לשיעור הקבוע שלו .קשה לו לעזוב ,הוא מרגיש שעדיין לא מיצה
את ה'עונג שבת' שלו עם הילדים .אבל אין ברירה – הציבור מחכה.
אין ספק ,זו הקרבה גדולה ,מסירות נפש .ומי שמוסר נפשו לזיכוי

הרבים ,הקב"ה ישלם לו כגמולו בשפע רב.

מזכה הרבים זוכה לסיעתא דשמיא
פעם הוריתי לאברך מהישיבה שילך לבית כנסת פלוני בשבת,
וידרוש שם בפני הצבור.
האברך ניסה להתחמק ,אמר לי" :כבוד הרב ,אין שם ציבור ,למי
אדרוש?".
אמרתי לו" :איך יהיו אנשים אם אין דרשה? ...תתחיל לדרוש ,וכך
יהיו אנשים".
לאחר ששב משם ,שאלתי אותו" :נו ,איך היה שם? כמה היו?"
אמר" :היו שניים"...
אמרתי לו" :מצוין .איזו זכות גדולה יש לך! הנה ,כבר יש לכם זימון...
תמשיך ,אל תרפה ,וה' יהיה בעזרך! בעזרת ה' ,מהשניים יהיו
שלושה ,מהשלושה יהיו ששה ,כן ירבה וכן יפרוץ"...
לאחר כמה שבועות הוא בא אלי ,ומספר לי שיש לו בשיעור למעלה
מעשרים וחמשה אנשים!
וזה לא נגמר בזה .כדי לרתק את הציבור צריך לעשות להם 'עונג
שבת' ,להגיש כיבוד ,עוגות ,שתיה ...זה פותח את הלב" .גדולה
לגימה ,שמקרבת את הרחוקים" (סנהדרין קג ע"ב).
האברך אינו משופע בממון ,מאין יהיה לו תקציב לכיבוד? אמרתי לו:
"זה דבר חשוב ,תיקח מהמעשר ,ה' לא יעזוב אותך ,תראה שפע".
האברך הלך למכולת וקנה לכבוד לשבת .פגש אותו אדם אחד
שהסתקרן לשם מה הוא קונה את הכיבוד .הוא סיפר לו שהוא מוסר
שיעור קבוע בבית כנסת פלוני בשבת ,והוא קונה את הכיבוד עבור
משתתפי השעור.
אותו אדם התלהב מהענין ,הוא פנה לבעל המכולת ואמר לו" :כל
הקניה שלו עבור בית הכנסת – עלי!"...
פעם דרשתי במקום כלשהו .נגש אלי אדם ואמר לי" :כבוד הרב ,אני
שייך לבית כנסת פלוני .איזה מגיד שעור נפלא שלחת לנו! אנחנו
מוכנים לתת לו כל מה שיבקש!".
ואיך הכל התחיל? בקושי הוא הסכים ,ניסה להתחמק ...הוא לא
האמין בעצמו; מי אני ומה אני ,מי יבוא וכמה יבואו...
היה צריך להכריח אותו להתחיל .וההתחלה לא היתה מרשימה.
הכל התחיל משני אנשים ...וראו להיכן הגיע!

כוחות האדירים שבאדם – מן הכח אל הפעל
בכל אדם טמון פוטנציאל עצום ,כוחות אדירים! עליו להאמין
בכוחות הטמונים בו .אם רק יאמין – יווכח!
היה גאון אחד שהיה לומד בעוצמות אדירות ,בהתמדה נוראה ,עם
כוחות נפש עצומים ,כמעט בלתי אנושיים .שאלו אותו" :מאין אתה
שואב את הכוחות הללו?".
אמר" :יש לי שריפה במח! אני מרגיש חובה לחטוף ולהציל כמה
שאפשר מתוך השריפה".
כשפורצת שריפה ,האדם פורץ לביתו כרוח סערה ומוציא מתוכו
חפצים כבדים .הוא גורר במהירות את המקרר ,את מכונת הכביסה
המשך בעמוד 26
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כשלפתע היא שומעת את הרב פינקוס קוטע את נאומו ,במילים הבאות:
"אבקש את סליחת השומעים .אני משנה את הנושא שלי" ,ואמנם הוא
עשה תפנית חדה בנאומו והחל לדבר על נושא אחר לגמרי מזה שפתח
בו .עם סיומה של הדרשה ,היא לא היססה ופנתה לברר את פשר העניין:
"רבאי" ,שאלה אותו" ,למה שינית באמצע את נושא השיחה?"
על חכמה וחסד אמיתי של הגאון רבי שמשון פינקוס זצוק"ל
"וְ ַרב ֶח ֶסד" (במדבר י"ד ,י"ח)

באחוזה רחבת ידיים אי שם ביוהנסבורג הגדולה שבדרום אפריקה,
מתגוררת משפחה יהודית למופת ,שילדיה מתחנכים בתלמוד-
תורה המקומי שעל טהרת הקודש .הווילה המרהיבה ויוצאת הדופן
ביופייה – גם במונחים מקומיים – אינה יכולה לספר את סיפורה
הייחודי של המשפחה .מראה האם ,שראשה חבוש כדת יהודית,
אינו מסגיר את המהפך שחל בחייהם אך לפני שנים אחדות.
היתה זו היא שהתעוררה לשוב בתשובה שלמה בעקבות דרשה
ששמעה מפי הרב פינקוס – שחולל בכוחו הגדול שינוי ערכים
מוחלט בבתים רבים בחבל ארץ זו .אלא שבניגוד לרבים אחרים,
מה שכבש את לבה לא היה תוכן הדרשה ,כי אם תוכנו של הדרשן,
שגילה רגישות יוצאת דופן לזולת ,והשיב בכך משפחה שלמה לחיק
אבותם ,הם וזרעם וכל הנלווים אליהם.
ומעשה שהיה כך היה:
ראש המשפחה התפרנס למחייתו מצלילה למעמקי ים ,שם היה תר
בעיניו אחר אוצרות יקרי ערך שהותירו אחריהן ספינות שלא עמד
להן כוחן מול איתני הבריאה וסערות הים .פרנסתו שהיתה מזומנת
לו בשפע כמו גם עושרם של הורי האישה ,הותירו אותה באפס מעש
שעות רבות מן היממה ,כאשר משרתים ומשרתות לרוב מבצעים
עבורה את רוב המלאכות שנשים בדרך כלל מקדישות עבורן זמן
רב ,ומותירות בידה פנאי לרוב .על מנת למלא את חלל יומה יוצאת
היתה כמעט מדי יום ל"שופינג" – מסע קניות ,שיותר משהוא בא
למלא צורך אמיתי ,נועד לחפות על ריקנות שבלב שלעולם אינה
מוצאת את סיפוקה ממצרכי חומר כאלו ואחרים ,ומשום כך יוצאים
למחרת שוב .והנפש לא תימלא.
בוקר אחד היא מטיילת כדרכה במרכזי הקניות עם אחד מילדיה,
בליווי חברה ,שלפתע הציעה לה הצעה מוזרה" :מה דעתך להיכנס
עתה לשמוע שיחה ביהדות של איזה רבאי?"
"מה לי וליהדות?" תמהה היא לעומתה ,אך החברה לא הרפתה:
"מה אכפת לך? ניכנס ונשמע" ,אמרה ,והצליחה לבסוף לשכנעה.
כאשר נכנסו לאולם ,הבחינו ברבאי שפניו עטורות זקן עבות העומד
ומשוחח על יהדות .למען האמת ,הדברים לא דיברו אל לבה ,אבל
10

היא התנחמה בעובדה שהצליחה איכשהו להעביר את הזמן.
בשעות הערב המשיכה הגברת במסע הקניות באזור אחר לחלוטין
של העיר ,והנה היא שומעת בפעם השנייה באותו יום כי באולם
הנמצא בסמוך ,מתקיימת שיחה בענייני יהדות .יצר הסקרנות הוביל
אותה פנימה ,ולהפתעתה היא מגלה שהנואם הוא לא אחר מהרבאי
ההוא שאותו שמעה בשעות הבוקר של אותו יום .שתי דקות של
האזנה שטחית חולפות ,כשלפתע היא שומעת את הדרשן קוטע
את נאומו ,במילים הבאות" :אבקש את סליחת השומעים .אני
משנה את נושא השיחה שלי .ואמנם הרבאי עשה תפנית חדה
בנאומו והחל לדבר על נושא אחר לגמרי מזה שפתח בו ,שכיום היא
אינה מסוגלת לזכור דבר ממנו ,משום שהסיבה היחידה שהותירה
אותה במקום היתה פשוט חוסר עניין אחר לעסוק בו באותה שעה.
אלא שדבר אחד בכל זאת משך את לבה :מה גרם לו לדרשן לעבור
לפתע לנושא אחר? עם סיומה של הדרשה ,היא לא היססה ופנתה
לברר עם בעל הדבר עצמו פשר העניין" :רבאי" ,שאלה אותו" ,למה
שינית באמצע את נושא השיחה?"
 "את הנושא שיניתי בשבילך" ,הנחית לעברה תשובה מפתיעה. "עבורי? !" תמהה בקול" ,כיצד אני קשורה לנושא של הדרשה?!" "ובכן תוך כדי שאני מדבר ,אני מבחין לפתע בילד המסתובב עלידי ,והיה נדמה לי שכבר ראיתי אותו הבוקר .מיד הסקתי כי אביו
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או אמו שבאו עמו לדרשה שלי בבוקר ,באו עתה שנית .הרהרתי
לעצמי שאין זה מן הראוי שתיאלצו לשמוע פעמיים את אותה
דרשה ,ולפיכך שיניתי מיד את הנושא".
דמעות עמדו בעיני האישה .הרב מגיע כדי לשאת דברים בפני
מאות אנשים ,ובגלל איזו אישה אחת שכבר שמעה את הדרשה
הזו בבוקר ,הוא מחליף את הנושא שאודותיו תכנן לדבר .המספרת,
שרואה את עצמה כבעלת אופי קשוח ,מעידה כי אף על פי כן לא
עמדו לה כוחותיה בפני המחווה האנושית הנדירה כלפיה שכמותה
לא נתקלה מעודה .דמעות התרגשות זלגו להן מעיניה ,ותכף
ביקשה לברר" :היכן הרב אומר דרשה נוספת?" והרב משיב לה:
"בעוד יומיים באולם פלוני"...
ובכן ,היא החלה ללכת לשיחות ,ולשם שינוי גם לגלות בהן עניין רב,
ואגב כך להעשיר את עולמה במושגי היהדות .היא אף יצרה קשר
טלפוני ,שאלה שאלות שונות והביעה התעניינות גוברת והולכת,
עד שבהמשך קבעה לה לנוהג להתקשר אל הרבנית פינקוס ע"ה
מדי יום שישי אל ביתה שבאופקים ,ודרכה העמיק הקשר שלה
ליהדות בשאלות רצופות על כל צעד ושעל .כשבעקבותיה ,שינה
אף בעלה את אורח חייו לחלוטין והבית כולו שינה את פניו לבלי
היכר" .לא היתה שאלה שהטרידה אותי שלא הייתי שואלת אותם
באמצעות הטלפון ,עד סוף ימיו של הרב" ,היא מספרת.
כך זכה רבי שמשון להשיב לב משפחה רחוקה שלמה לחיק היהדות,
בטוב לבו וכוח ההבחנה הנדיר ברגישותו לזולת ,עם הרצון להנעים
את דבריו ליהודייה דרום-אפריקאית שלא הכיר.

שלמות בחסד ,כיצד?
נקודה ייחודית זו במעשי החסד ,שעליהם להיות חפים מרגשות
גרידא העלולים להסיט את הפעולות לאופנים שלא על פי דרך
התורה ,באה עוד לידי ביטוי בולט בהנהגתו עם המוטבים והנהנים
מחסדו ,בכך שירד לעומק דעתם ונזהר שלא להיות "בעל חסד
מושלם" – על חשבון רגשותיהם .כך גם עולה מתוך הסיפור שלפנינו:
"יצאתי עמו בנסיעה משכונות הצפון של ירושלים לעבר היציאה
הראשית מהעיר" ,מספר פלוני שנהג בעת התרחשותו של המעשה
ברכב ,כשרבי שמשון לצדו ,ומגמת פניהם לאופקים" .אנו חולפים
בנסיעה ליד תחנת מד"א שברחוב המ"ג ,והנה לעומתנו ניצב יהודי
מתושבי אופקים שלרגליו מונח מטען שלם של כעשר חבילות
גדולות ,והוא מניף את ידו לעצור מונית 'ספיישל' לאופקים ,מתוך
הבנה שתא המטען באוטובוס ציבורי לא יכיל את כל משאותיו.
והנה חלפנו אנו שם כמלאכים משמים".
רבי שמשון ביקש מהנהג לעצור ,ולכשהסכים ירד מן הרכב כדי
לקבלו בתרועות שמחה" :בוא ברוך ה'! אנו יוצאים כרגע לאופקים,
איזו סייעתא דשמיא! בוא תיכנס".
עם כמות החבילות שעמדו לצדו שהיו בהן כדי למלא רכב שלם,
חש הלה שלא בנוח ,אך רבי שמשון גילה הבנה לרגשותיו וברוב
התחשבות ותבונה לא הביט כלל לעבר פניו ,שעה שהחל הוא עצמו
לטרוח ולהעמיס את כל הכבודה בכל מקום אפשרי ,בתא המטען

ובחציו הריק של המושב האחורי ,ולאחר שאף אלו התמלאו עד
אפס מקום ,לא נותרה ברירה אלא לקשור שתי חבילות על גג הרכב.
המראה היה כשל משפחה היוצאת לנופש בן שבוע ימים ורוקנה
לשם כך מחצית מתכולת ארונות הבית...
כבכל פעם ,גם נסיעה זו בחברתו הנעימה של רבי שמשון עברה
עליהם מתוך קורת רוח ,אם כי הנהג נאלץ לגנוז את תוכניתו לנצל
את הנסיעה לשם ליבון נושאים אישיים עם הרב .אבל מה לא עושים
לשם מצוות הכנסת אורחים בהידור?
בהגיעם לאופקים בירר רבי שמשון את הכתובת המדויקת של
האורח ,ובעוד הם קרבים לביתו ,נקש הלה על גבו של הנהג וביקש
לתת תשלום ,כשהוא אוחז בידו שטר של ...עשרים שקלים – סכום
זעום השווה פחות או יותר למחיר נסיעה פנים-עירונית במונית.
"לא ,חלילה!" הגיב הנהג ,ובעוד הוא מהרהר לעצמו שהנסיעה
מירושלים הרי לא היתה במיוחד עבורו ,המשיך ואמר לנוסע" :רק
כאן באופקים הארכתי את הדרך למענך בעוד כמאתיים מטר",
ומיאן ליטול כל תשלום.
אלא שבשלב זה ,למרבה הפליאה ,נקש רבי שמשון על רגלו ולוחש
לו" :קח-קח" אבל הנהג נותר לעמוד בסירובו ועשה עצמו כאינו
מבחין ברמיזות ,והמשיך לעמוד בסירובו" :מה פתאום ,לא אקח
ממך כסף!"
"בכל זאת" ,הפציר בו הלה ,ובמקביל הגביר רבי שמשון את מאמציו
לרמוז שעליו לקחת ,והוא – עדיין אינו מבין מה הרב רוצה ממנו .וכי
עליו להתבזות עבור עשרים שקלים ,ולוותר על שכר המצווה בעד
נזיר עדשים?! אולם לבסוף ,לא יכול היה לעמוד בפני לחצו של הרב,
שדחק בו – בלי שבן לווייתם יחוש בכך – והתרצה ליטול ממנו את
הכסף.
הרכב נעצר ליד ביתו של בעל החבילות ,ובמאמץ משותף של
השלושה ,נפרקו כולן והונחו על המדרכה ,כשהם נפרדים לחיים
ולשלום .והנה ,אך נכנסו רבי שמשון והנהג אל הרכב ,והלה לא
עצר בעד רגשי הטרוניה שחש כלפי מעשהו של הרב" :מה רציתם
ממני?! וכי לא אכפת לכם שבכך הפסדתי קיום מצווה בשלמות?!"
"אדרבה ,ההפך הוא הנכון" ,השיב לו רבי שמשון" ,וכי בשביל שאתה
מעוניין להרגיש טוב שעשית מצוה בלי לקחת גרוש ,האיש ההוא
צריך לחוש אי נעימות? רצונך היה להרגיש טוב על ידי שהוא ירגיש
שלא בנוח?! הלא אדרבה ,היה עליך ליטול את מעט הפרוטות הללו
כדי להשלים את המצווה בתכלית – באופן שגם הוא יצא בהרגשה
טובה כאילו נטל חלק בהוצאות ,ואז המצווה מושלמת ומזהירה"...
אל מול ההבנה המעמיקה הזו לשורשי המצוות והנפשות גם יחד,
נאלם הלה דומייה ,מתקשה לכבוש את התפעלותו מזווית הראייה
החדה הזו שעליה לא חשב מתחילה.
עובדה הווה :כשהזדמן פעם לרחובה של העיר דימונה ,ודמותו
ההדורה כולה אומרת כבוד ,ניגשה אליו אישה מקומית ובקשתה
בפיה :ש"הרב יתפלל על הבן שלי" ,והתעקשה לצרף לבקשה שטר
של עשרים שקל.
הרגש הטבעי של "שונא מתנות" מתקומם מול ניסיון כזה של
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אילוץ לקבל כסף בסכום כזה ,ועוד להעניק לנותן ברכה ...אבל
רבי שמשון זצ"ל הבין שבמקרה הזה יש להתחסד וליטול את
הכסף על מנת להסב לה בכך קורת רוח שעשתה משהו ממשי
לטובת בנה.
"לקחתי את הכסף כדי לא לפגוע" ,סיפר לימים" ,ותכף הלכתי
לפינת הרחוב .רכשתי לעצמי בכסף זה דבר מאכל כלשהו ,ועם
הרגשת השובע הוצאתי את הפתק שבו היה רשום שמו של הבן
והתפללתי עבורו בהתלהבות מכל הלב "...

מבשרך על תתעלם
מידה אחרת העלולה להימצא גם בקרב אנשי חסד מופלגים
העוסקים כל ימיהם בהטבה ,שרחמי לבכם נכמרים דווקא מסיפורו
של השכן ההוא ,או האומלל הכורע תחת נטל הוצאות המחיה
משכונה פלונית ,אבל לעומת זאת ,בביתם פנימה שומרים הם
בקנאות על המסגרת הכלכלית הקשוחה ,שהרי ככלות הכול אין הם
מסכנים שיש לטרוח עבורם למלא סיפוקם בכבוד .אפשר שהרגשתו
של האחר והזר ,המשתפרת פלאים לנוכח ההטבה ,מצליחה
להניע את לבם לפתוח ידם לרווחה ,ובכך חשים שותפים ל'מצוה
מיוחדת' שאינה קיימת בנתינה טבעית ומתבקשת לבני הבית.
אבל רבי שמשון זצ"ל ,אף בזאת מידה אחרת היתה לו .מלכתחילה
לא נזקק לענייני הצדקה הנשגבים בשל רגש כזה או אחר שאנוס

היה להביאו אל סיפוקו .הוא היה טוב ומיטיב ,מפני שכך רצה הבורא
יתברך ,והבורא יתברך רוצה גם – כפי המבואר להדיא בגמרא –
שלאשתו ובניו ייתן האדם יותר ממה שיש לו ,בעוד לעצמו יסתפק
במה שיש לו בלבד.
וכך מספרת אחת מבנותיו שתחי':
"הוא היה 'דוחף' לנו בקביעות סכומי כסף ,כל אימת שבאנו לביקור.
תדיר אמרתי לו' ,אבא הרי גם אתה זקוק לכסף ,ואולי אף יותר ממני',
אך ללא הועיל ,הוא נתן וחזר ונתן בלי שהתבקש וביד רחבה .באחת
השמחות ,כאשר ביקש להעניק לנו סכום גדול ,עמדתי על דעתי
בכל כוחי שלא לקבל ממנו ,ולכאורה נראה היה שבכך תם העניין
והוא נאלץ לוותר ,אלא שבהגיעי הביתה – מצאתי את כל הסכום
טמון בתיק של עגלת התינוק"...
במקרה דומה אחר ,כאשר אחד מבניו שאל אותו מה יעשה אם לא
ייקח הוא את הכסף ,השיב לו רבי שמשון תכף" :אם לא תיקח אתה,
אתן את הכסף למישהו אחר"...
גם כאשר היה חוזר מנסיעותיו לחו"ל ,מעולם לא שכח את ילדיו
שבבית על אף שהנסיעות הפכו עם הזמן לדבר שבשגרה ,ובכל
נסיעה הקפיד לחזור עם משהו במזוודה לכל ילד ,כשהוא מטעים
את מנהגו זה לאמור" :אבא הרבה לא בבית ,שיהיה להם!" ורוכש
למענם ברוחב ועומק לבו הטוב.
(קטעים מתוך הספר 'ואוהביו כצאת השמש')

מדוע פירותיה של ציפורי משובחים יותר מכל פירות א"י?
ּודבַ ׁש" (במדבר י"ג ,כ"ז)
"וְ זָ בַ ת ָחלָ ב ְ

קב ונקי
הרב צבי וינברג
12

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.
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באותו יום שבו פגש את האברך ,שב אחי לביתו ופרץ בבכי של התרגשות.
זוגתו שאלה לפשר בכייתו והוא סיפר לה על המפגש המרגש שלו עם
האברך בחנות בשכונת גאולה ,ואת כל הסיפור הנפלא שמאחוריו
הגה"צ רבי אהרן טוסיג שליט"א על השפעתה של כל מילה טובה
"וַ ּיַ ַהס ּכָ לֵ ב" (במדבר י"ג ,ל')

אחי ,רבי יעקב זצ"ל ,התגורר שנים רבות בבאר שבע .באחת השנים,
ביום היארצייט של אבי מורי זצ"ל ,הוא בא לבית הכנסת כדי לעבור
לפני התיבה בתפילת מנחה .באותה שעה היו בבית הכנסת רק
תשעה אנשים.
הזמן דחק ובלית ברירה יצא אחי החוצה לחפש עשירי למניין ,אך
ברחוב לא נראתה נפש חיה .עבר שם בחור חילוני ,שערו מגודל,
ולבושו רחובי .אחי התלבט אם יכול הוא לצרפו למניין ,ולבסוף
החליט שכן .הרי גם החלבנה שריחה רע נכללת בין סממני הקטורת...
אחי ניגש אליו וביקש ממנו להשלים מניין ,אך הוא לא הבין על מה
הוא מדבר ..אחי הסביר לו בנועם ,שכדי להתפלל בציבור צריכים
עשרה אנשים ,אך בבית הכנסת יש כעת רק תשעה ,ואם יבוא
להתפלל איתם – יהיה להם מניין של עשרה.
ואז באה התשובה" :מצטער ,אינני מעונין"..
אחי לא התייאש ,הוא ניסה לפרוט לו על נימי הרגש" :היום חל
יום השנה לפטירת אבי ,התפילה והקדיש הם לעילוי נשמתו .אם
תצטרף אלינו למניין ,בזכותך תהיה לו נחת רוח בשמים".
הבחור התרכך .הוא הבין את שפת הלב .ובכל זאת היסס" :אבל אני
לא יודע להתפלל".
אחי הרגיע אותו" :זה בסדר .אני אתן לך סידור ,אראה לך את
הקטעים של התפילה".
אך ההוא בשלו" :וכי אני ראוי להתפלל? הרי אני אדם לא דתי"..
אמר לו אחי " :לכל יהודי יש נשמה גבוהה .הקב"ה משתוקק
לתפילות שלנו ,של כל אחד ואחד מאתנו .כל תפילה של כל יהודי
חשובה מאד בשמים".
הבחור שמע את הדברים ,ועיניו נצצו מהתרגשות ,הוא היה על סף
דמעות .הוא נכנס בהיסוס לבית הכנסת ,הגישו לו כיפה וסידור,
פתחו לו את הסידור בתפילת מנחה – והתפילה החלה.
הבחור התפלל מתוך הסידור במבוכה ,והמתין בסבלנות עד שכל
המתפללים יסיימו את תפילתם .לאחר מכן המשיך לעמוד על
מקומו במשך כל זמן חזרת הש"ץ .בתום התפילה ניגש אליו אחי,
לחץ את ידו בחום ,הודה לו בלבביות על הטובה הגדולה שעשה לו,
והם נפרדו לשלום.
חלפו ארבע עשרה שנה .יום אחד נכנס אחי לחנות במרכז גאולה
בירושלים עיר הקודש ,וראה לפניו אברך עבדקן בעל פאות

מסולסלות עבותות ,ולצידו כמה בנים ובנות לבושים בצניעות על
טהרת הקודש .אחי חיפש איזה מוצר בחנות ,כשלפתע פנה אליו
האברך ושאל אותו " :אמור נא לי ,האם אתה מכיר אותי?"
אחי הביט עליו וניסה לזהות אותו ,אך לשווא" :מצטער איני מזהה".
שאל האברך" :האם כבודו גר פעם בבאר שבע?"
כשאחי השיב בחיוב ,שאל אותו האברך" :אתה זוכר שפעם חיפשת
עשירי למניין ביום השנה של אביך ,ומצאת איזה בחור מגודל שיער
שהסכים להצטרף למניין?"
"כן" אמר אחי" ,אתה מזכיר לי נשכחות".
"ובכן ,אני הוא הבחור ההוא"..
נשמתו של אחי כמעט פרחה .בדמיונו הפרוע ביותר הוא לא היה
מצליח לקשר בין אותו בחור מגודל שיער לבין האברך העבדקן
שניצב מולו.
"דע לך שיש לך חלק גדול במה שעבר עלי מאז .כשיצאתי מבית
הכנסת התחלתי להרהר :ה'אדוק' הזה עם הזקן והפאות אמר לי,
שגם אני חשוב לפני בורא עולם ,וכי בורא עולם משתוקק לשמוע
את תפילתי ,ויש לתפילתי כח לפעול בשמים .אלו לא היו אמירות
סתם כדי לרצות אותי ,עובדה שהוא הסכים ,שאני אהיה חלק
מהמניין שלו ביום השנה של אביו".
"כששבתי לביתי" – המשיך האברך – "סיפרתי לאשתי על החוויה
שעברתי .אמרתי לה שבעקבות זאת אני מקבל מבט חדש על
החרדים ועל הדת .באותו יום נזרע הגרעין הראשון .לאט לאט
התחלנו לשנות את אורחות חיינו – התחלנו לשמור שבת ,הכשרנו
את המטבח ,והשתתפתי בשיעורי תורה .בשלב הבא העברנו את
המשך בעמוד 26
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כאשר התקיימה שבת שבע ברכות לנכדתו של רבי אברהם משה גרוסמן,
בשכונת 'עזרת תורה' בירושלים ,נסעו הוא ורעייתו מהבית .באותו שבוע
אירע גל גדול של פריצות לבתים בכל שכונות הצפון בירושלים .במוצאי
שבת ,רעייתו בקשה ממנו לעלות ראשון לדירה ,כי יש לה תחושה שאירע
דבר מה בבית
על כוחה של אמונה ובטחון – מאוצרותיו הנפלאים של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
"אם ָחפֵ ץ ּבָ נּו ד'" (במדבר י"ד ,ח')
ִ

מעשה ששמעתי מנכד בעל המעשה:
לפני כשמונים שנה התגורר בירושלים אדם גדול ,הגאון רבי
אברהם ֶאלְ נַ ַדף זצ"ל .הוא היה עני מרוד ממש ,מלחמה של תורה
אכל וממימה שתה כפשוטו .כאשר נוסד בית הדין לעדת התימנים
הוא נקרא אחר כבוד לשמש כחבר בית הדין ,ומתוקף תפקידו זכה
לקשרי תורה והלכה ,ולקרבה וחיבה יתירה ממרן הגאון רבי יוסף
חיים זוננפלד זצ"ל ,רבה של ירושלים .הם היו יושבים מידי פעם
בהרכבי בית דין ,ומשוחחים רבות בדברי תורה וענייני השעה.
באחד הבקרים ,בעשרת ימי תשובה ,בעת שישב בחדרו ולמד,
נכנסה אליו רעיתו הרבנית והתאוננה" :הנה עוד מעט חוזרים
הילדים מהחיידר ופשוט אין לי מה להכין עבורם ,הבית ריק" .רבי
אברהם הרגיעה" :אל דאגה! אני משליך יהבי על השם יתברך ,ועד
הצהרים בודאי יבוא אוכל עד פתח ביתנו".
כדי לא להטריד את בעלה מלימודו ,החליטה לפנות אל השכן הרב
זוננפלד ,שבין היתר היה גם ממונה על קופת הצדקה הכללית ,בכדי
להתייעץ מה עושים במקרה כזה.
"מה אומר בעלך על הענין?" – שאל הרב זוננפלד.
"הוא טוען כי הוא פטור מחובת השתדלות ,וליבו סמוך ובטוח על
השם יתברך שיזמין לו את מזונו עד הצהרים" – השיבה הרבנית.
"אם כך" ,הורה הרב" ,אכן המתיני מעט ,התייצבו וראו את ישועת
השם".
כשחזרה הביתה ,ראתה הרבנית כי על השולחן במטבח מונחים
עופות שחוטים ובנוסף סך כסף מכובד והגון.
היא השתוממה מהיכן זה הגיע ,ובעלה השיב לה בפשטות:
"לפני דקות אחדות דפק כאן יהודי יקר שהגיע מישוב מרוחק בארץ
ובידו שני תרנגולים .הוא טען כי קרובת משפחתו מתקשה בלידתה,
ובשל כך הביא את העופות הללו כדי שאשחטם עבורו בברכה ,וזכות
המצוה תעמוד לה לרפואתה .עשיתי כמצוותו ,כשסיימתי השאיר
האיש את העופות אצלי ,כדי שאעשה עימן כטוב בעיני .בנוסף הניח
כאן על השולחן סך כסף ואמר שאמסור זאת לצדקה לנזקקים".
ויהי לפלא!
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"הקב"ה לא צריך מנעולים"
סיפור מפעים ומחזק שמעתי על תלמיד חכם יקר ובר אוריין ,הגאון
רבי אברהם משה גרוסמן זצ"ל ,מרבני כולל הר"ן בירושלים ,ומחבר
ספרים חשובים בהלכה ואגדה.
בצעירותו שימש רבי אברהם משה ברבנות בקהילות כבודות
בארצות הברית ,ובשלב מסויים ,משיקולי חינוך לצאצאיו ,החליט
לנטוש את הכל ולעלות לארץ הקודש .מאז התרחק מן השררה
והקדיש כל ימיו לעמל התורה בשקדנות מופלאה כאברך מן
השורה ,מהשעה תשע בבוקר ועד אחת בצהריים ,ומשלוש וחצי
אחר הצהרים עד שבע בערב ,כך עד יומו האחרון בעודו במעלה
גיל הגבורות.
בין שלל המעלות הגדולות שהאירו את אשיותו של רבי אברהם
משה בלטה במיוחד מידת הבטחון .הוא היה בעל בטחון אמיתי על
כל המשתמע מכך.
בין היתר היתה לו הנהגה קבועה בשבת קודש לא לנעול אף פעם
את דלת ביתו ,הוא טען כי זכות השבת עצמה הינה שמירה מעולה
ואין צורך לעשות שום השתדלות בשביל שמירה ביום קדוש זה.
בעקבות הנהגה זו אירע פעם מעשה מופלא:
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כאשר התקיימה שבת שבע ברכות לנכדתו הראשונה של רבי
אברהם משה ,בשכונת 'עזרת תורה' בירושלים ,נסעו הוא ורעייתו
מהבית כדי לשבות בשמחה .באותו שבוע אירע גל גדול של פריצות
לבתים בכל שכונות הצפון בירושלים .בנוסף ,השמחה עצמה היתה
מהולה באוירת גניבות ,כי בליל החתונה פרצו גנבים לבית המחותנים
ורוקנו את תכולתו.
בערב שבת לפני שעזבו את הבית בקשה אשתו כי חרף הנהגתו
הקבועה היא מעדיפה הפעם שינעל את הבית בשל המצב הרעוע.
אך רבי אברהם משה שכנע אותה כי אין סיבה לפחד ודאגה ,והכריז
בתומו" :הקדוש ברוך הוא שומר על הדירה ,הוא לא צריך מנעולים
כדי שלא יאונה לנו כל רע!".
במוצאי שבת כששבו הביתה ,ליבה ניבא רעות .היא בקשה ממנו
לעלות ראשון לדירה ,והיא תעלה בעקבותיו ,כי יש לה תחושה
שאירע דבר מה בבית.
רבי אברהם משה ובנו הצעיר עלו ראשונים ,וכשבאו לקומה סמוך
לדלת אכן ראו כי צירי הדלת פרוצים...
"אתה רואה!" הזדעק הבן בסערה" ,הפעם כן היו צריכים לנעול את
הבית!".
רבי אברהם משה נותר באותה נינוחות ובאותה שלוות רוח ,ואמר
לבנו בנועם" :הבה ניכנס פנימה ונראה כי לא גנבו מאיתנו מאומה!".
רבי אברהם משה נכנס פנימה בבטחון גמור ,והבן נשרך אחריו
בהססנות ,ואכן למרבה הפלא ,הכל עמד על מקומו בשלום;
הפמוטים ,כלי הכסף ,קופות הצדקה על מקומם הקבוע .יד זדים לא
נגעה בכל חפצי הבית לרעה!
התברר מאוחר יותר ,כי אכן בקרו שם הגנבים ובקשו להיכנס פנימה,
אך לאחר שסיימו לפרוץ את המנעול ,הבחינו לפתע כי הדלת
פתוחה לרווחה .הם היו בטוחים כי בעלי הבית נמצאים בבית וברחו
כל עוד נפשם בם ,מבלי לקחת איתם מאומה.
שוב הוכח ,כי כאשר אדם בוטח בהשם יתברך בכל מאודו ,זוכה
שיתמלאו כל צרכיו ,ובהנהגה ניסית בכל קנה מידה ,לא ניזוק ולא
מפסיד מכך.

"אמרתי לך שיהיו לנו נרות לשבת!"
בשנת תרפ"ו עלה להשתכן בארץ הקודש מופת הדור ,הרב הקדוש
רבי שלמה מזוועהיל זצ"ל .כידוע ,לכתחילה תכנן לבלות את שארית
חייו כאן בארץ הקודש כאיש עלום ,להצניע את רום ערכו ,ולעמול
בתורה ועבודה מאין מפריע.
כשעגנה הספינה ביפו ,פנה רבי שלומקה אל נכדו שהתלווה אליו
לארץ ישראל ,הרב הקדוש רבי מרדכי זצ"ל ,וציוה עליו לא לחשוף
את זהותו לאיש" :מרגע זה אנחנו משליכים את הרעביסטיוו'ע
[האדמו"רות] לים" – אמר רבי שלומקה.
בתחילה השתכן רבי שלומקה בירושלים העתיקה ונמנה בין לומדי
ישיבת 'חיי עולם' ,שם היו ספרי לימוד בשפע .באחת מפינות ההיכל
היה יושב יומם ולילה שקוד על תלמודו מתוך דחקות נוראה .הוא
לא היה מוכן לעשות שום השתדלות או פעולה טבעית לפרנסתו,

אלא השליך על ה' יהבו כפשוטו.
כעבור תקופה ,הצליח באמצעיו הדלים לרכוש שטח קטן בשכונת
'בית ישראל' ,ולבנות בה דירה צנועה ,כשהוא עצמו בנה ועיצב
אותה בעשר אצבעותיו .ביתו היה בית פשוט ודל ,בלי שום ריהוט
מנימאלי ,אך פתוח לרווחה לכל עני ונדכא רוח ,כשהוא עצמו עומד
ומשמש את כל הבאים בצל קורתו.
הכספים שהביא עימו רבי שלומקה מחוץ לארץ הלכו ואזלו עם
הזמן והחובות הלכו והתעצמו .הגאון רבי פישל ברנשטיין זצ"ל,
ראש ישיבת 'חיי עולם' ,שהרגיש בכך הציע לו לתמוך בו תמיכה
חודשית קבועה ,אך רבי שלומקה סירב.
שנים לאחר מכן ,ברגע של גילוי לב ,חשף רבי שלומקה בפני מקורבו
הרב הצדיק רבי אליהו ראטה זצ"ל ,את פשר סירובו:
"חשבתי לעצמי" ,אמר רבי שלומקה" ,אם אקבל משכורת מידי
ראש חודש מהנהלת ישיבת 'חיי עולם' ,יתכן ובשעת מעשה יחלוף
בראשי צל מחשבה של תלות והסתמכות על כספו של רבי פישל,
והרי באותו שבריר שניה אנתק את עצמי חלילה מלהיות תלוי אך
ורק בידי הקדוש ברוך הוא ,וזה הרי לא יתכן".
הרב החסיד הנכבד רבי אהרן גרוזמן זצ"ל ,אדם משכמו ומעלה,
,בעל אמונת חכמים ואהבת חסד שלא ידעה גבולות ,סיפר לי
בתמימות כי הוא עודנו זוכר את המראה המפליא ,את רבי שלומקה
ממתין מידי יום לאוטובוס המוביל אל הכותל המערבי ,כשהוא ישוב
על המדרכה הסמוכה לתחנה ...איש לא העלה בדעתו כי זהו אחד
מגדולי וצדיקי הדור.
כך ,שנים ארוכות הסתתר רבי שלומקה בסתר המדרגה מבלי שאיש
ידע מיהו ומה מעשיו ,והתפרנס ישירות מידיו האוהבות והפתוחות
של בורא עולם.
עד שבאחד הימים הגיע לארץ תייר מעיירה זועהיל ,ונכנס לתומו
לישיבת 'חיי עולם' .לפתע הוא שם לב לדמות כה מוכרת היושבת
בקרן זוית .כשהתקרב נחרד ,הרי זה הרבי מזוועהיל בכבודו ובעצמו,
אותו צדיק נודע אליו נהרו בעבר המונים מכל גלילות רוסיה
להתברך ולהיוושע ,והנה הוא יושב כאן כאחד האדם .הוא הרים
זעקה" :זוועהילער רבי! מה מעשיך כאן?".
רבי שלומקה ניסה להסות את האיש בידו ,אך כבר היה מאוחר מידי.
הלומדים כיתרו את האיש מכל צדדיו ,וביקשו לשמוע מה הוא
יודע על האיש העלום שיושב כאן ביניהם כבר כמה שנים ומעפיל
בשקידתו העצומה על טובי הלומדים .הוא סיפר להם כי הוא הרבי
מזוועהיל ,שנודע בעבר כבעל מופת נודע וכצדיק יסוד עולם ,אשר
רבים נושעו מפיו.
מאותו היום הוסרה הלוט מעל דמותו הטמירה של רבי שלומקה,
ואט אט יצא שמעו בכל הארץ .שלומי אמוני ישראל החלו לפקוד
את ביתו הדל ,להתברך מברכותיו וליטול עצה ותבונה .אך גם
אז ,לאחר פרסומו נותר עם אותה פשטות אופיינית ,חי את חייו
בדחקות ,ולא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה.
אחת הנקודות הבולטות שהשפיעו רבות על בני ירושלים ,היתה
מידת בטחונו בהשם יתברך .מרגלא בפומיה של רבי שלומקה" :כל
המשך בעמוד 27
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באותו יום קנה לנו אבינו קורקינט חדש ,ולא הסכמנו להשאיר אותו
בבית .כאשר נכנסנו אל החזון איש ,ניסה אבי להרגיע אותנו שלא נשחק
בקורקינט לפני הרב ,אך החזון איש אמר לו' :הנח להם!'
על הסגולה הבדוקה לזרע של קיימא! ומה מקור המנהג שהכלה שולחת טלית לחתן?
הרב ישראל ליוש
יהם לְ דֹר ָֹתם" (במדבר ט"ו ,ל"ח)
"וְ ָעׂשּו לָ ֶהם ִצ ִיצת ַעל ּכַ נְ פֵ י בִ גְ ֵד ֶ

הגאון רבי יהודה רבינוביץ זצ"ל מספר בספרו 'כרם חמד' בשם
גיסו הגאון רבי ראובן קרישבסקי זצ"ל ,רבה של שכונת 'עץ חיים',
שהגאון רבי יצחק ישראל רייזמן זצ"ל סיפר על אחותו שלא היו לה
ילדים.
בצרתה ,הלכה אל הגאון מלובלין זצ"ל בעל ה'תורת חסד' וביקשה
ממנו שיתפלל עבורה לזרע של קיימא .הרב אמר לה שכסגולה
תתפור טלית ,ובעלה יטיל בה ציציות ,וילבש את הטלית .ואכן כך
עשו ,וברוך ה' נושעו ונולד להם בן.
הטעים ע"כ בעל ה'כרם חמד' ,שהמקור לסגולה זו הוא מהפסוק
הנזכר :דבר אל בני ישראל ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם
'לדורותם' ,על ידי שיתנו ציצית על כנפי בגדיהם ,יזכו 'לדורותם'.
והוסיף ה'כרם חמד' שאולי זהו המקור למנהג שהכלה שולחת טלית
לחתן לפני החתונה ,והוא מטיל בה ציציות ,כדי שיזכו לזרע של
קיימא.
ודבריו כבר מבוארים במדרש תנחומא על פרשת כי תצא ,וזה לשון
ּגֹור ֶרת ִמ ְצוָ הִ ,מּנַ יִ ן.
ּגֹור ֶרת ֲעבֵ ָרהִּ .ומ ְצוָ ה ֶ
המדרש :לָ ַמ ְדנּוֶׁ ,ש ֲעבֵ ָרה ֶ
ִּדכְ ִתיבּ :כִ י יִ ָּק ֵרא ַקן ִצּפֹור לְ ָפנֶ יָךַׁ ,שּלֵ ַח ְּת ַׁשּלַ ח וְ גֹו' לְ ַמ ַען יִ ַיטב לָ ְך
וְ ַה ֲא ַרכְ ָּת יָ ִמיםַ .א ֲח ָריו ַמה ּכְ ִתיבּ :כִ י ִּתבְ נֶ ה ּבַ יִ ת ָח ָדׁשִּ ,תזְ ּכֶ ה לִ בְ נֹות
ּבַ יִ ת ָח ָדׁש וְ לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ֶקהַ .מה ּכְ ִתיב ַא ֲח ָריוֹ ,לא ִתזְ ַרע ּכַ ְר ְמָך ּכִ לְ ָאיִ ם,
ִּתזְ ּכֶ ה לְ כֶ ֶרם וְ לִ זְ ר ַֹע ָׂש ֶדהַ .מה ּכְ ִתיב ַא ֲח ָריוֹ ,לא ַּת ֲחרֹׁש ּבְ ׁשֹור ּובַ ֲחמֹור,
מֹוריםַ .מה ּכְ ִתיב ַא ֲח ָריוֹ ,לא ִתלְ ּבַ ׁש ַׁש ַע ְטנֵ זִּ ,תזְ ּכֶ ה
ִּתזְ ּכֶ ה לִ ְׁשוָ ִרים וַ ֲח ִ
לִ בְ גָ ִדים נָ ִאים ִמן ֶצ ֶמר וְ לִ בְ גָ ִדים נָ ִאים ִמ ִּפ ְׁש ִּתיםַ .מה ּכְ ִתיב ַא ֲח ָריו,
ּגְ ִדלִ ים ַּת ֲע ֶׂשה לָ ְךִּ ,תזְ ּכֶ ה לְ ִמ ְצוַ ת ִצ ִיציתַ .מה ּכְ ִתיב ַא ֲח ָריוּ ,כִ י יִ ַּקח ִאיׁש
ּגֹור ֶרת ִמ ְצוָ ה ,וַ ֲעבֵ ָרה
ִא ָּׁשהִּ ,תזְ ּכֶ ה לְ ִא ָּׁשה ּולְ בָ נִ יםֲ .ה ֵרי לָ ַמ ְדנּוֶׁ ,ש ִּמ ְצוָ ה ֶ
ּגֹור ֶרת ֲעבֵ ָרה .לְ ִפיכָ ְך נִ ְס ְמכּו ָּפ ָר ִׁשּיֹות ֵאּלּו זֹו לָ זֹו.
ֶ

סיפורים רבים מסופרים על סגולתה של מצות ציצית ,שפעמים
רבות הגינה על מקיימה מפני מרעין בישין.
אחד מהם מסופר בספר 'מעשה איש' בשמו של ר' יעקב פלינט:
'אני ואחי התאום'  -מספר ר' יעקב – 'נולדנו לאבי הר"ר מרדכי ואמי
מרת רחל ,שנים רבות לאחר לידת אחותי הגדולה .בעיה בנוגדני
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הדם שנתגלתה בגופם לאחר לידת אחותי ,וניסיונות רבים שכשלו,
גרמו לרופאים להתייאש מכך שיוולד להם פרי בטן נוסף.
אך אבי ,שהיה מקורב מאוד למרן ה'חזון איש' והתייעץ עימו בענין,
לא שעה לקולות הייאוש של הרופאים ,כי באחד הניסיונות אמר לו
החזון איש' :ר' מרדכי ,הפעם יהיה הכל בסדר!'.
ואכן טרם לידתנו ,אמי עברה סיבוכים רבים עד כדי שיתוק בחצי
גופה ,ולמרות שהרופאים המשיכו לייאש את אבי ,וציוו עליו שאמי
לא תרד מן המיטה אפילו לרגע ,הוא עשה הכל כפי הדרכת החזון
איש ,ובמקום לרתקה למיטה ,הוא היה מוריד אותה באישון לילה
מהמיטה והולך איתה כשעה וחצי – כציווי החזון איש.
בסופו של דבר ,לאחר ויכוח גדול עם פרופסור רחמילביץ ,ולאחר
שהרופא נפגש אישית עם החזון איש ,הסכים הרופא שלא לנתחה,
באחריותו של החזון איש .ובשעה טובה ומוצלחת אחי ואני נולדנו...
מידי פעם היה החזון איש מבקש מאבי שיביא אותנו אליו .אך
קשיים טכניים וארגוניים מנעו ממנו לקיים את בקשתו.
ביום רביעי האחרון לחיי מרן החזון איש ,הוא צווה על אבי בנחרצות:
'ר' מרדכי ,תביא את הילדים! עכשיו אתה נוסע ומביאם אלי.'!...
לא נותרה בידי אבי כל ברירה ,הוא נסע עם מונית לתל אביב כדי
להביאנו אל החזון איש.
באותו יום קנה לנו אבינו קורקינט חדש ,ולא הסכמנו להשאיר אותו
בבית .כאשר נכנסנו אל החזון איש ,ניסה אבי להרגיע אותנו שלא
נשחק בקורקינט לפני הרב ,אך החזון איש אמר לו' :הנח להם!'
הוא שוחח עם אבי ושאל אותו מי הגדול בינינו ,כאשר שמע שאני
המשך בעמוד 26
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כיצד הצליחו בני אדם להגיע לשמים על ידי סולמות?
ואיזו הפתעה הכריעה את תחרות 'טיפוס המדרגות' העולמית?
הרב בנימין גולד
"וַ ּיַ ַהס ּכָ לֵ ב ֶאת ָה ָעם" (במדבר יג ,ל)

עלה נעלה – מביא רש"י את דברי חז"ל במסכת סוטה (לה ):שאפילו
בשמים היא והוא אומר לנו עשו סולמות ועלו לשם ,נעשה כן ונצליח.
דברי חז"ל אלו יש בהם תמיהה גדולה .וכי על ידי סולם יש אפשרות
יותר גדולה להגיע לשמים מאשר בלא סולם?? וא"כ לשם מה אמר
להם כלב בן יפונה עצה זו? הרי לעלות לשמים צריך משהוא ניסי
ומה הסולם יועיל לכך?
ומכח קושיא עצומה זו ,ייסד מרן הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל
יסוד גדול לכל אדם בדרך עבודת ה' .רבים הם האנשים המגלים
סימני חולשה בראותם את 'גודל המאמץ' הנדרש מהם כדי להגיע
לדרגות רוחניות ,כדי להיות יהודי רוחני שומר תורה ומצוות,
ומסקנתם המיידית – 'זה לא בשבילי ,זה גדול עלי' ,ומשכך נשארים
הם תמיד בדרגה נמוכה מבלי שאיפות להתגדל ולהתרומם בעבודת
ה' מבלי היכולת להתגבר על המכשלות הגדולים שהיצר מייצר בכל
דרך...
כאן גילו לנו חז"ל יסוד גדול למתייאש המצוי ,הקב"ה לא דורש
מאתנו 'להגיע לשמים'!! הקב"ה דורש מכל אחד שיעשה מאמץ
ויראה את רצונו להדבק בו ובדרכיו ,להראות שהוא מנסה עד כמה
שיכול לרצות ולהצליח' ,עשו סולמות ועלו לשמים' ,בוודאי שא"א
להגיע עם סולמות לשמים ,אבל הקב"ה רק מבקש תעשו מצדכם
מאמץ שימו סולם תתחילו לעלות ,אני כבר ידאג משם ל'מעלית
מהירה' שתעלה אתכם עד הפסגה 'כי יכול נוכל לה'.
א"א לבקש מהקב"ה שישלח לנו הצלחה במעשינו ,ללא מאמץ ורצון
מצדנו ,כשאנחנו מראים ועושים מאמץ ,שמים סולם ומתחילים
לעלות ,אז הקב"ה כבר ידאג לעלות אותנו בדרכיו שלנו ,ונראה
הצלחה בכל דרכינו.

באחת הערים בארה"ב התקיימת תחרות של טיפוס מדרגות ,תחרות
שגרמה בסופה הפתעה ושינוי כיון בחיים לרבים מהמשתתפים בה.
בהגיע יום התחרות התאספו רבים במקום האירוע ,וככל שהתקרבה
שעת תחילת התחרות ההתרגשות בקהל הצופים הלכה וגדלה,
רבים הצטופפו למרגלות הבניין רב הקומות וחיכו לשריקת הפתיחה,
שתודיע על תחילת המרוץ אל ה ,!100תחרות בה מנסים כמה
אנשים את כוחם ומזלם בטיפוס במדרגות של בנין בן  100קומות ,בו
מי שיגיע ראשון לקומה ה 100יוכרז כמנצח ויזכה בפרס כספי גדול!
כמובן שהמעליות הושבתו והמרוץ נעשה במדרגות הבנין בלבד.

וזה הגיע! נשמעה שריקה ובאחת התחילו המטפסים בתחרות
הדורשת מאמץ רב ,וככה לאחר כמה דקות נראו הראשונים שנשברו,
אחד בקומה ה ,15שני בקומה ה ,19וכן הלאה ,יש שהמשיכו במאמץ
רב והגיעו עד קומה  !25אחד אף התאמץ והצליח להגיע לקומה !37
אבל גם הוא הכריז על סיום!.....
והנה כשהמתח בשיאו ,נראה אחד המטפסים מוציא ראשו מקומה
ה 50-ומראה סימון של נצחון בידיו ,לפליאת הצופים למטה בסיבת
נצחונו כשהצליח רק מחצית דרכו ,ויש לפניו עוד  50קומות? החווה
שוב בידו לאות נצחון! ואז הכריז בקול רם ,הגעתי במאמץ רב לקומה
 ,50ושם יש שלט גדול 'אם הגעת לקומה  50אתה יכול לעשות את
שאר הקומות במעלית שפועלת מקומה זו'!
כמובן שמטפס זה הוכרז מיד כמנצח ,אף שלא הגיע בפועל לקומה
ה!!100
מעשה זה ממחיש ומחזק בתוכנו את האמת ,כי אל לו לאדם
להתייאש מגובה המאמץ הנדרש ממנו בעבודת ה' ,מה שנדרש
ממנו זה להתאמץ ככל יכולתו ולבקש והתפלל ,ואז כבר מגיע
המעלית ומעלה אותו לפסגת ההצלחה והרוממות.

מעשה מופלא מובא במדרש קהלת; על רבי חנינא בן דוסא שראה
את בני עירו שמעלין נדרים ונדבות לירושלים ,אמר הכל מעלין
נדרים ונדבות לירושלים ואני איני מעלה דבר? מה עשה ,יצא למדבר
ומצא אבן טובה ,שבבה סיתתה ומירקה ,ואמר הרי עלי להעלותה
לירושלים ,ביקש לשכור פועלים ,ונזדמנו לו חמשה בני אדם ,אמר
להם ,מעלין לי אתם אבן זו לירושלים ,אמרו לו ,תן לנו חמישים
סלעים ונעלנה וכו' הניחוהו והלכו להם.
המשך בעמוד 24
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הם נכנסו לתחנת הדלק ,ומיד בגישתם אל הדלפק ,המוכר כמו קפא על
מקומו .היה זה נער צעיר לימים ,שפשוט עמד והביט בדמותו של ראש
הישיבה במשך שניות ארוכות ,ונאלם דום מרוב הלם והפתעה .ראש
הישיבה הבין מיד שמשהו אינו כשורה...
כיצד מחברת ,כוס מים ותחנת דלק ,שינו חיים?
הרה"ח ר' אשר קובלסקי שליט"א
"וַ ּי ִֹציאּו ִּדּבַ ת ָה ָא ֶרץ" (במדבר י"ד ,ל"ב)

אם יש משהו שמלווה את כל אחד מאיתנו ,מנער ועד זקן ,בכל גיל
ובכל מצב ,הוא הרצון להיות מבורך באופן תמידי בשפע אלוקי,
בברכת שמים .אנו יודעים ומאמינים שכאשר ברכת שמים מתלווה
ליהודי ,היא הולכת לפניו ופותרת לו את כל הבעיות ,מעניקה לו שקט
נפשי ,בריאות איתנה ,נחת מהילדים ,פרנסה ברווח ,עושר ואושר.
כל ברכות טוב תלויות בהשפעה אלוקית ,בברכת שמים מעל .אנו
חפצים ושואפים להיות ראויים לכך שהברכה תחול עלינו ,להגיע
למצב שנחוש שברכת שמים מלווה אותנו ,חופפת עלינו מכל צד.
אנו מבינים שבברכה הזו תלויה הצלחתנו בחיים ,לכן אנו כה רוצים
להביאה אל ביתנו ולהעניק לה נוכחות בחיינו.
אבל איך עושים את זה? איך מגיעים למצב שברכת בורא עולם תובטח
לנו ללא עוררין? איך מובילים לכך שנהיה מבורכים מידי בורא עולם
בכבודו ובעצמו ,באופן שוטף ויומיומי? איך נזכה שברכת שמים אכן
תלווה אותנו בכל עת?
התשובה לכך היא ,כי ישנו כלי מיוחד ,שיש לו מסורת עתיקת יומין,
והוא עובד ,הוא מצליח ,הוא מבטיח ברכת שמים .לכלי הזה קוראים
'זיכוי הרבים' .כשיהודי מזכה אחרים ,כשהוא פועל לרומם את נפשות
זולתו ,כשהוא מקדיש כוחות וזמן להעניק לאחרים חוויות רוחניות
חיוביות שירוממו אותם  -הוא זוכה לברכת שמים צמודה.
זו לא הבטחה שלנו ,זה גילוי מרגש אותו חושף הזוהר הקדוש ,ודבריו
מובאים בספר 'חרדים' :אברהם אבינו  -היהודי הראשון ,הצטיין
בתכונת זיכוי הרבים שפיעמה בו ,הוא נהג לזכות עוד אדם ועוד אחד
להכיר את בוראו ,פעל לרומם את נפשות סובביו .לכן הוא זכה שה'
בעצמו בירך אותו ,ככתוב בפסוק 'והשם בירך את אברהם בכל'.
מאז ועד היום ,הזכות הזו מוסיפה לעבוד ולפעול .זיכוי הרבים הוא
כלי עם היסטוריה מפוארת ,המעניק ליהודי את ברכת ה' .וכך מתאר
הזוהר ,חושף טפח מהנעשה בהיכלות העליונים ,כי בעת שאדם מזכה
את רעהו ומרומם את רוחו ,מביאים את דמות דיוקנו לפני בורא עולם,
המברך אותו באותה הברכה בה בירך את אברהם אבינו ,בברכת שמים
תמידית .מדהים! כל אחד מאיתנו יכול לזכות ,זה תלוי רק בנו ,אם
נזכה את הזולת  -נזכה בברכת ה'!
אלא שעדיין ,זיכוי הרבים עלול להיתפס כמשימה קשה או מורכבת.
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יש בינינו אנשים שאופיים שקט וצנוע ,הם לא מסוגלים 'להרים'
פרוייקטים עתירי זיכוי הרבים .יש מבינינו מי שחושבים שזיכוי הרבים
הוא משימה חשובה ומרגשת ,אך היא נועדה לאנשים בעלי יכולת
כלכלית או גאונית ,כאלה שיש להם קשרים או כישורים מיוחדים.
אך המציאות שונה :לכל אחד מאיתנו יכול להפוך למנוף אדיר של זיכוי
הרבים .לכולנו יש את האפשרות לזכות בתואר הנכסף 'מזכה הרבים',
כי לכולנו יש כלי ,הוא הפה .המילים שיוצאות לנו מהפה ,יכולות
לרומם אנשים משאול תחתיות לפסגות נחשקות ,להוביל אנשים
למהפכות חיים אדירות מימדים .למילה יש כח ,וכשאדם שומע מילה
טובה ,מחמאה ,גיבוי ,או אפילו סתם יחס חיובי  -זה יכול לשנות את
חייו ,יכול להביא אותו להגשמת כל שאיפה.
כולנו פוגשים אנשים ,כל יום ,כל היום .מילה טובה אחת ,טפיחה על
השכם ,אמירת הערכה רבת משמעות  -יש להן את הכח 'להנשים'
אנשים ,לתת להם כח חדש וחיות מחודשת .ילד ששומע מילה טובה
ממחנך ,נער שזוכה למילת הערכה מרעהו ,אדם הנהנה מ'בוקר טוב'
חיובי ומחוייך המלווה במחמאה כנה  -זה יכול להוביל אותם לשינוי
התפיסה העצמית שלהם ,זה יכול להעניק להם יכולת התמודדות מול
כל אתגר עתידי.
וזה בידינו ,ממש בידינו .כל אחד מאיתנו יכול .גם ילד קט יכול להחמיא
לחברו ,בחור יכול לתת מילה טובה לרעהו ,מלמד או מחנכת יכולים
להעניק גיבוי ותמיכה לתלמידיהם ,וכך גם אב ואם לילדיהם ,שכן
לשכניו ,כל אחד מאיתנו לבעל המכולת ,לנהג האוטובוס ,למי שיושב
לצידנו בבית הכנסת או בעבודה ,ובוודאי בחיק הבית פנימה .בפינו
הדבר תלוי ,במילה טובה שלנו אנו יכולים לשנות חיים!
פרשת השבוע מגלה לנו את כוחן ההרסני של מילים ,כיצד בני ישראל
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נאלצו לגלות  38שנים מיותרות במדבר ,רק בגלל מילים מיותרות.
מאידך גיסא ,אלו שדיברו בטובת הארץ ,כלב בן יפונה ויהושע בן
נון ,עד כמה זכו ומעלתם גדלה ונתעלתה ,רק כי אמרו את המילים
הנכונות.
הבה ניקח מהם את המסר ,נבין מהו כוחה של מילה ,עד היכן הדברים
מגיעים .מילים שלנו מחוללות מהפיכות ,מזכות את הזולת ,מרוממות
את נפשו ,הבה נעניק אותן מכל הלב ולכל מי שאנו נפגשים בו .כך נזכה
להעניק לעצמנו ברכת שמים ,ושידו הפתוחה והרחומה של בורא עולם
תשפיע עלינו שפע טובה וברכה!

שתי קושיות מונצחות לנצח!
במשרדה של ישיבה מוכרת ומפורסמת ,נערכה באותו יום ישיבת
הנהלה יוצאת דופן .הנתונים שעלו על השולחן היו ברורים :המצב
הכלכלי בכי רע ,הישיבה עומדת בפני שוקת שבורה .המשכורות
לא משולמות ,ספקי המזון מאבדים סבלנות ,נדרשת תוכנית חירום
להצלת הישיבה.
בצר להם פנו אנשי ההנהלה לראש הישיבה הנערץ ,מרביץ תורה
ששמו הולך לפניו ,וביקשו ממנו לחרוג ממנהגו ולצאת לחו"ל למסע
חירום לגיוס כספים .אמת ,ראש הישיבה התנה מלכתחילה את עבודתו
במקום בכך שלא יהיה לו כל קשר למצבה הפיננסי של הישיבה ,אך
הפעם אין ברירה .כששמע ראש הישיבה את המצב לאשורו נענה על
אתר ,ובחלוף כמה ימים כבר ישב על המטוס ,בדרכו לנדיבי עם.
בהיותו בחו"ל ,הוצמד לו נהג שיקח אותו ממקום למקום ,מביתו של
גביר אחד למשנהו .ויהי באחד הימים החמים והלוהטים ,בהיותם על
אם הדרך החליטו הנהג וראש הישיבה לסטות מהמסלול ולהיכנס
לתחנת דלק סמוכה ,לרכוש מי שתיה מרווי צימאון ומחיי נפש .היה זה
דבר חריג מאוד ,בדרך כלל הם לא עוצרים בחנויות ,אך הפעם הצמא
הגובר הכריע...
הם נכנסו לתחנת הדלק ,ומיד בגישתם אל הדלפק ,המוכר כמו קפא
על מקומו .היה זה נער צעיר לימים ,שפשוט עמד והביט בדמותו של
ראש הישיבה במשך שניות ארוכות ,ונאלם דום מרוב הלם והפתעה.
ראש הישיבה הבין מיד שמשהו אינו כשורה ,וכשהבחין כי הנער
מחוויר ומסמיק חליפות ,לחץ את ידו ושאל' :אמור לי ,אנו מכירים
מאיזה מקום? האם נפגשנו פעם?'
הנער ההמום ,חייך במבוכה והנהן בראשו' .האם ראש הישיבה לא
מכירני? הלא אני שמעון א ,.למדתי אצלכם בישיבה!'
'מה?'  -נחרד ראש הישיבה' ,שמעון הצדיק?! שמעון שלנו?! איך הגעת
לכאן? כמה שאני מתגעגע אליך ,לשמוע את הערותיך המחכימות...
הלא אני זוכר את התמדתך לשם ולתפארת ,כיצד הגית בסוגיות
הנלמדות בהתמדה ובכישרון כה רב ,בעיון ובהעמקה .איך עולם
התורה יפסיד ראש ישיבה כמוך?!'
לשמע הדברים ,פרץ הבחור בבכי נסער .עיניו כשני נחלים שוצפים,
הדמעות קלחו מהן ללא הרף' .האומנם?'  -שאל לפתע' ,האם ראש
הישיבה מתכוון למה שהוא אומר? הלא זו הפעם הראשונה שאני שומע
את זה!'

'לא יתכן!'  -נשא ראש הישיבה את ידיו לצדדים' ,הלא הייתי בטוח
בכך ,ואם לא אמרתי את זה עד עכשיו  -זו טעות שלי! הלא במחברת
שלי על מסכת פסחים ,רשומות בשמך שתי קושיות שאתה שאלת,
למען אזכור כי אלו פנינים מפיך המאיר ,וכדי שבעתיד  -כשכוכבך
יזרח בשמי עולם התורה ,יונצח למזכרת שאתה תלמידי! הלא אתה
ראש ישיבה מבריק בפוטנציאל!'
כששמע הבחור את הדברים המה לבו ,והדמעות שבו לעיניו ,זולגות
ללא הרף .ראש הישיבה לחץ את ידו בחום ,ושב על הדברים ,מתאר
בפניו את הקושיות אותן שאל הבחור ,באיזו סוגיא הן עוסקות ומתי
נשאלו בדיוק ...הבחור התרגש עד כלות הנפש ,ולפתע פרצה מלבו
זעקת  -שאלה:
'רגע ,וזה נגמר? עכשיו כבר מאוחר מדי? הפוטנציאל הלך?'  -שאל
מעומק לבו ,כשגחלת של תקווה ניצתת בשולי קולו...
'מה פתאום?!'  -קבע ראש הישיבה מיד' ,מי שהוא פוטנציאל של ראש
ישיבה  -הוא פוטנציאל כזה לנצח! לא מאוחר עדיין ,ממש לא! אתה
יכול לשוב אלינו ולהתקבל באהבה ,הקושיות הגאוניות שלך עדיין
ממתינות לתירוצים גאוניים לא פחות'...
כששמע הבחור את הדברים ,גאה לבו באושר ,ועד מהרה קיבל החלטה
אמיצה .שבועיים אחר כך התדפק בדלתו של ראש הישיבה ,אשר
קיבלו בחביבות ובשמחה יתירה ,וראשית  -הוציא את המחברת ההיא
של מסכת פסחים ,והוכיח לו כי אכן כן ,קושיותיו רשומות בשמו לנצח.
ולימים ,כאשר אותו בחור אכן קם והפך למרביץ תורה מוכר ,סיפר
ראש הישיבה את הדברים בכינוס מחנכים של ארגון 'לב שומע' ,בו
השתתף גם הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א ,מפיו שמענו את הסיפור
במלואו ,וללמדנו בא:
מילה אחת .כמה כח יש בה ,איזו עוצמה .כמו כור אטומי אדיר ,יכולה
מילה אחת להחיות נפשות ,לשנות סדרי עולם .נקל לשער כמה תועלת
היתה אילו היו המילים הטובות הללו נאמרות מראש ,חוסכות מהבחור
מסע נדודים ומבוכה ברחבי תבל .מדהים לגלות כמה פעלו כשנאמרו,
לאיזו מהפיכה הובילו.
כשאנו פוגשים אדם מוכר או זר ,צעיר או מבוגר ,הבה נראה לנגד
עינינו את המפגש המרגש בתחנת הדלק ,כיצד מילים אחדות הובילו
בחור שכבר עזב את כל הטוב שבתורה לשוב ולהסתער עליה בחיבה.
הבחורים הללו ,האנשים הללו ,נמצאים סביבנו ,סביבנו ממש .בכל עת
יש לנו הזדמנות לתת מילה טובה ,לחולל מהפך בנפשות לאורך ימים.
זה זיכוי הרבים הגדול ביותר שבהישג ידו של כל אחד ואחד מאיתנו,
והוא המבטיח לנו שפע ברכה וברכת שמים תמידית!

ארבע מילים שיצרו 'ערב תה'...
כבר כמה שבועות שר' משה מתרוצץ בחו"ל ,מנסה את מזלו בגיוס
כספים לצורך נישואי בתו .אלא שחרף כל מאמציו והשתדלותו טרם
הגיע לתוצאה המקווה ,הוא חש כי הימים והלילות לא מניבים את
התוצאה הנשאפת .בלילה אחד ,כשישב וחשב מה עוד יוכל לעשות,
עלה בזכרונו בחור אחד שלמד עמו בישיבה וכיום מתגורר בחו"ל ,והוא
החליט להשיג את פרטיו ולפנות אליו ,אולי יחוס הלה ואולי ירחם ,אף
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שהקשר ביניהם מנותק מזה שנים...
כשהתקשר ,ולאחר מילות נימוס ראשוניות ,פרש ר' משה את סיפורו
ללא גינונים מיותרים ,הסביר כי גלה לחו"ל כדי להקל את מצבו הכספי
לעת נישואי בתו ,אך עד עתה העלה חרס בידיו .הוא ביקש את עזרת
ידידו לשעבר ,כי יעשה למענו משהו ויסייע לו להיחלץ ממצבו הכספי
הדחוק .כששמע הידיד את הבקשה ,הגיב כי ינסה לסייע לו ,ויחזור
אליו בעוד מספר ימים.
ר' משה לא ידע איך לפרש את התשובה ,היא נשמעה קצת
כהתחמקות ,ומאידך  -בכל זאת היה בה איזה זיק של תקוה .הוא
המתין בקוצר רוח מספר ימים ,והתרגש לראות כי ידידו חוזר אליו,
משמע  -בשורות טובות בפיו...
ועוד איזה .הידיד הודיע לו ,כי ארגן למענו 'ערב תה' ,קיבץ קבוצת
נדיבים עשירים שיעלו לביתו ביום המחר בשעה פלונית ,והוא מזמין
את ר' משה לשאת בפניהם דברים .הלה הדגיש כי מדובר בקבוצה
נכבדה של אנשי עסקים מכובדים ,וכדאי לו לר' משה להכין נאום
מרגש שיפתח את הלבבות והכיסים ,על מנת למקסם את תוצאות
ערב ההתרמה.
ביום המחר ,התייצב ר' משה בבית רעהו בשעת ערב מוקדמת .הידיד
ערך שולחן כיד המלך ,וקיבל בחיבה את פני ידידיו וחבריו ,שותפיו
העסקיים ונדיבים מוכרים ,שעלו ובאו לערב ההתרמה ,שנראה היה
שהוא נדיר מסוגו ,בטח בביתו של אותו ידיד .ר' משה נשא בפניהם
דברים נרגשים ,והדברים היוצאים מן הלב נכנסו אל הלבבות ,והפיקו
שיקים בסכומים נכבדים ואף מפתיעים...
בסיומו של הערב ,היה ר' משה המאושר באדם .לכזו התפתחות לא
ייחל ולא ציפה ,הוא לא האמין כי ידידו משכבר הימים ,עמו מנותק
הקשר זה עידן ועידנים ,יתמסר למענו כל כך ,יפתח את ביתו ,יזמין
את חבריו ,יפעל למענו במסירות כה גבוהה .לאחר שהודה לו בחום,
פנה אליו ר' משה ושאל:
'אמור לי בבקשה ,אתה עושה את זה הרבה פעמים? קורה הרבה
שאתה עורך 'ערב תה' כזה למען מטרות צדקה?' הידיד חייך ,כמו
המתין לשאלה הזו ,ונענה על אתר' :אומר לך את האמת :פעמים רבות
התבקשתי לעשות כן ,זו שיטה מוכרת וידועה כאן בארצות הברית,
אך תמיד סירבתי .זה לא האופי שלי'...
'ולמה הפעם חרגת ממנהגך?'  -הסתקרן ר' משה לדעת' .מה הביא
אותך לשנות מדרכך ולהתמסר למעני כל כך ,הלא הקשר בינינו
מנותק מזה זמן ,ואף בישיבה לא היינו החברים הכי קרובים ...מה גרם
לך לפעול במסירות כה גדולה למעני?'
הידיד חייך במבוכה קלה ,עיניו הצטעפו בדמעות ,והוא אמר' :כמה
מילים .כמה מילים שלך'...
ר' משה חש כי ידידו מתרגש ,ונתן לו את הזמן לספר את הסיפור
לאשורו .היה זה בהיותם בחורים בישיבה ,כך סיפר ,וביום מן הימים
חש בדידות ,הוא הרגיש שאינו מקובל ואהוד בחברה ,והתחושות
הללו הובילו אותו לתסכול עמוק וכואב ,שהוביל להחלטה דרמטית
ומצערת :לעזוב את הישיבה ולצאת לדרך חדשה ,שתוצאותיה מי
ישורן...
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'כבר ארזתי את החפצים ,החלטתי שזהו .זהו ונגמר .אינני יכול עוד.
אלך לחפש לעצמי משהו אחר ,לא בין כותלי עולם התורה .ואז,
ירדתי לקומת הכניסה לקחת משהו ,ועל יד הדלת נעמדתי לרגע,
בוהה בחלל .ולפתע נכנסת לבנין ,אני זוכר את זה כמו היום ,חזרת
מהמכולת ,בקבוק שתיה בידך ,פתחת את דלת הבנין ושעטת פנימה
בחוסר זהירות'...
הידיד פרץ בבכי נסער ,ניכר שהוא מספר עכשיו את סיפור חייו .ר'
משה נבוך ,לא הבין כיצד האישום על אותה שעטה פנימה בחוסר
זהירות הפך למעשה כה אצילי ומסור שחברו עשה למענו .ואז המשיך
הידיד ואמר:
'נתקלת בי קלות ,קיבלתי מכה קלה ,לא משהו רציני .אבל אז ,לא
המשכת ,גם לא מלמלת סליחה רפויה .עצרת מהמירוץ ,ניגשת אליי
ואמרת את המילים הבאות ,מילים שלא אשכח לעולם' :אני מצטער,
לא התכוונתי לפגוע בבחור חשוב ומצויין כמוך!' - - -
האיש שתק לרגע .ארבע המילים האחרונות שאמר ,כך הגדיר ,הן סוד
חייו!
'חזרתי לישיבה .המילים שלך הפיחו בי טללי תחיה .פרקתי את חפציי
האישיים מהמזוודה ,נותרתי בעולם התורה ,ב"ה התחתנתי ,הקמתי
משפחה ,חיי מאושרים בסייעתא דשמיא .אבל רק שתדע ,שלאורך כל
השנים ,מאז ועד היום ,ארבע המילים 'בחור חשוב ומצויין כמוך'  -זה
מה שמחזיק אותי ,זה מה שמחיה אותי!!!
ולכן ,כשהתקשרת וביקשת עזרה ,חשתי שזו הזדמנות חיים להשיב
טובה למי שהציל את חיי ,פשוט כך .הרגשתי שיש לי את האפשרות
לגמול לך כחסדך ,להודות לך באמת .הרי המילים שאמרת הצילו
את חיי ,נתנו לי טעם בחיים .אין לי מילים להודות לך עליהן ,לפחות
השבתי לך טיפה מן הים מהערכתי העמוקה כלפיך!'
ר' משה אפילו לא זכר את הדבר ,היה המום לשמוע שכמה מילים
שאמר בבחרותו ,הצילו את רעהו וגרמו להצלחתו האדירה כעת ,והם
נפרדו בידידות עמוקה .סיפורו של ר' משה הגיע אלינו ממקור נאמן
 כפי ששמעו ידידי הרה"ח שלמה פרידמן הי"ו ,והוא מציף מסר חד,ברור ונוקב:
כמה גדול כוחה של מילה .גם כשהגיעה כבדרך אגב ,בהיתקלות לא
צפויה  -היא חוללה מהפך ,הובילה בחור להצלתו הרוחנית והצלחתו
האישית .על אחת כמה וכמה ,כמה כדאי להיות דרוכים וערוכים
להעניק מילים טובות כאלו ,לפזר מחמאות כנות לכל מי שאנו פוגשים
בו .לעולם לא נדע ,מילה טובה אחת שלנו יכולה לשדד מערכות,
לשנות סדרי עולם ,להעניק למאן דהוא חיים חדשים .מחמאה
אמיתית ומוקירה מעומק הלב ,בכוחה לחולל נפלאות.
הבה לא נחמיץ הזדמנויות כאלה ,הבה נחפש אותן בכל יום ובכל שעה.
הבה ננצל אותן עד תום ,נפתח את ליבנו ונעניק מפינו טללי תחיה,
מחמאות כנות ,מילים טובות ודברי עידוד מעומק הלב .אלו דברים
שיכולים להציל חיים ולרומם אנשים ,זה זיכוי הרבים הגדול והטוב
בעולם!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון של הרב אשר קובלסקי :במייל,
כתבו ל6182918@gmail.com-
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כמה היד שלי
שוקלת?

הצטרף כבר היום עם לומדי הדף היומי בכל העולם
היהודי שהתחילו מסכת 'ערכין' ,וגם אתה תצלול בים
התלמוד ,בעיון ובקיאות שמעולם לא חשבת...

ובעוד כ־ 30יום בלבד ,כבר נתחיל מסכת חדשה
מחפש 'מחייב?' הצטרף לתוכנית המבחנים של 'דרשו'.
כך תקנה לך קניין אמיתי במסכת02-5609000 .

.1
 .2מעוניין לשמוע שיעור יומי ברור ומרתק?
לפניך  3שיעורים מיוחדים
* הרב אליהו אורנשטיין בשיעור קצר ותמציתי
* הרב מאיר שפרכר עם שיעור מתוק מדבש
* הרב אפרים סגל בשיעור מיוחד בשפת האידיש

חייג  0772222666או *4992
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האם מותר להשתמש עם כוס קידוש שחרוט עליה
שמות הקודש ופסוקים?

זווית
הלכתית
ב'דף היומי'
הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

ומדוע יש להמנע מלהדפיס את נוסח הקידוש עם שמות על מפית החלות

כלי שכתוב עליו שמות הקדושים
אדם הזמין גביע יקר מזהב וחרט עליו "קודש לה'" וייחד את הגביע
לקידוש והבדלה וסעודות מצוה כאשר במשך השבוע הגביע עטוף
וסגור בארון ,ורק לצורך קידוש וכוס של מצוה מוציאו ומקדש עליו
ושותה בו.
נשאלת השאלה האם הגביע קדוש ,והאם מותר לשתות מגביע
שכתוב עליו שמות הקדושים.
כמו כן דנו הפוסקים האם מותר לרקום סדר קידוש על המפית של
החלות ,והאם מותר להשתמש במפית כזו שרקום עליה שמות
הקדושים.
הסוגיא בערכין
נדון זה נפתח בסוגייתנו במסכת ערכין (דף ו ).שאם היה שם הקודש
כתוב על ידות הכלים ועל כרעי המטה הרי זה יגוד ויגנז ,ובשולחן
ערוך (יו"ד סי' רע"ו סי"ג) נפסק כלי שהיה כתוב עליו שם ,קוצץ
מקום השם וגונזו .התוס' כתבו בד"ה יגוד וישתמש במותר ,שזהו רק
על ידי שיחתוך את הקורה ולא יהנה מאותה חתיכה שכנגד השם,
מבואר שיטתם שכל זמן שלא חתכו אסור להשתמש בכלי.
מחלוקת הפנים מאירות והחוות יאיר
הפנים מאירות (ח"ב סי' קל"ג) נשאל בחבורה שחקקו פסוקים על
כוסות זכוכית וגם שמות הקודש ,ושאלו האם מותר לשתות בהם,
ותחלה צידד להקל שיתכן שדווקא בידות הכלים וכרעי המטה
הצריכה הגמרא לחתוך שזה מקום מבוזה ,אבל בכלים חשובים אין
בזה בזיון ותמה על השו"ע שכתב את היין בכלי ,ודן שכלים לשתייה
אינם מבוזים כדמצינו בהלכות סוכה שמותר להניחם בסוכה ,וכתב
עוד שמאחר שמבואר בסוגיא בערכין שהשם אינו מקדש בהיותו
כתוב על הכלים שלא במקומו ,א"כ י"ל שהאיסור רק משום
בזיון לשמות הקדושים ,לכן אם מכסה את השמות במשי מותר
לשתות בכוסות ,שהכיסוי מציל מבזיון כמו שמועיל כיסוי למזוזה
משימושים מבוזים.
מו"ר הגרמ"ש קליין שליט"א בספרו שאלת משה שער הכתב

(שיעור נ"ט) דן בדבריו ותמה שלא הזכיר שיטת תוס' שאסרו
בפירוש להשתמש בכלי בעוד השמות עליו ,וכתב דהפנים מאירות
סובר כפירוש רש"י בלשון השני שכשהשם אינו כתוב במקומו על
נייר אינו מקדש.
עוד הביא מו"ר דברי החוות יאיר (סי' ט"ז) שכתב ע"פ רש"י בלשון
הראשון ,ותוס' שיש איסור להשתמש בכלי כ"ז שהשם עליו.
וביאר מו"ר שלדעת החוות יאיר לא יועיל כיסוי כיון שהאיסור
מחמת הקדושה ,ורק להפנים מאירות שסובר שהאיסור משום בזיון
מועיל כיסוי.
הכרעת השאלת משה
ומסיק להלכה שאין להקל להשתמש בכלים שכתוב עליהם שמות
אף כשכסה אותם.
מפית שרקום עליה קידוש
הקסת סופר (סי' י"א בלשכת הסופר אות כ"ח) כתב שיש למנוע
מלהדפיס קידוש עם שמות על מפית החלות משום שמא ימחק
ע"י הכביסה ויבוא לידי בזיון ,וכתב מו"ר שליט"א שלפי האמור יש
לאסור להשתמש במפית כ"ז שרקום עליה שמות הקודש.
תגובות ניתן לשלוח לפקס 08-9791445

 077-2222-666או *4992
קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
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מה הקשר בין ה'לחם השחור' שהונח בשלחנו של
מרנא החפץ חיים ,לחטא המרגלים?
הלכה
במעגל
השנה
הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א
נלקט ממשנ"ב מהדורת דרשו

מדוע הפסיק מרן הברכת שמואל את דבריהם של
תלמידיו שחזרו מארץ ישראל? ועל מה הזדעזע הגה"ק
רבי אהרון מבעלז כשדברו אתו על ארץ ישראל?
נדונים הלכתיים אלו נכתבו על מנת לעורר לב הלומדים ,ולהלכה יש לעיין במקורות .הובאו בביאורים ומוספים משנה ברורה מהדורת 'דרשו'

מה הקשר בין ה'לחם השחור' שהונח בשלחנו של החפץ חיים ,לחטא
המרגלים?
סיפר הגאון רבי יושע בער סאלוויצ'יק זצ"ל ,ששמע מיהודי
שהתארח בשבת קודש בשולחנו של מרנא החפץ חיים ,ובמהלך
הסעודה הגישו לחם שחור במקום לחם לבן ,ואמר אותו יהודי,
שהלחם השחור הוא לא לחם טוב ,והחפץ חיים כששמע זאת אמר
לו שיש שלש מעלות בלחם השחור ,ולכן מה שאמרת זה לשון הרע.
ואמר הגאון רבי יושע בער זצ"ל ,שהראיה של החפץ חיים הוא
מפרשת המרגלים שנלמד מהם שאסור לדבר לשון הרע גם על
עצים ואבנים .והוסיף ,שמוכח ממעשה זה של החפץ חיים שהאיסור
לדבר על עצים ואבנים ,הוא רק אם הדיבור הוא שקר ,והראיה ממה
שהקדים החפץ חיים לומר שלחם שחור הוא יותר טוב מלבן ,שאל"כ
הרי עצם מה שאמר שלחם שחור לא טוב ,הרי זה לשון הרע  ,וע"כ
שלשון הרע על עצים ואבנים זה דוקא באינם דברי אמת [ספר זכרון
גבריאל עמוד תרמא' והובא בח"ח מהדורת דרשו כלל ה סעיף ז'].
מדוע הפסיק מרן הברכת שמואל את דבריהם של תלמידיו שחזרו
מארץ ישראל?
בכלל האיסור של הוצאת דיבה על ארץ ישראל ,הוא לספר בגנות
ארץ ישראל כגון על האויר בארץ ישראל שקר או חם באופן לא
נסבל וכדו' ,וכמו שהביאה הגמ' (כתובות קיב ,ב) שרבי אמי ורבי
אסי היו שונים לתלמידיהם במקום שאין חום השמש מגיע אליו,
כדי שלא יבוא אחד מן התלמידים לומר שמקום זה חם ולא טוב,
ונמצא שמוציא דיבה על חלק מקרקע של ארץ ישראל .ומדברי
הגמ' האלו ,כתב בבן יהוידע (שם) שילמד אדם מוסר השכל,
לשמור פיו ולשונו לבל יוציא מפיו שום דיבור לא טוב ,לגנות אפילו
אמה אחת מארץ ישראל ,הן מצד האויר ,הן מצד קור וחום ,הן
מצד הפירות ,והן מצד הבנין ,ואפילו בעת חורבנה שהבתים בידי
הגויים ,אסור לדבר בגנותה ,כדי שלא יהיה בכלל מוציא דיבת
הארץ.
ובספר עלי באר (עמ' קנ) הביא ,שמרן הגרב"ד ליבוביץ בעל
הברכת שמואל ישב לשוחח עם בחורים שביקרו בארץ ישראל,
וסיפרו לו על שהותם בארץ ,וכשהתחילו לדבר על המזג
אויר ואמרו שהיה שם חום גדול ,הפסיקם מרן הגרב"ד כדי
שלא יספרו בגנות ארץ ישראל [הובא בח"ח מהדורת דרשו
שם].

על מה הזדעזע הגה"ק רבי אהרון מבעלז כשדברו אתו על ארץ
ישראל?
איסור הוצאת דיבת הארץ נאמר גם אם מספר גנאי על יושבי ארץ
ישראל ,וכמו שהביא בספר יפה שיחתן (ח"א ע ,נט) שאחד סיפר
לפני הרה"ק ר"א מבעלז ,על איזה מקום בארץ ישראל שהוא מקום
תורה ועבודת ה' ,וסיים בדבריו שהלואי והיה המצב כן בכל ארץ
ישראל ,ובהשמיעו דברים אלו הזדעזע הרה"ק ר"א מבעלז על
ששמע אבק לשון הרע על יושבי ארץ ישראל [ומסתבר שלא היתה
כונתו ליושבי הארץ הכופרים והאפיקורסים שאינם בגדר תינוקות
שנשבו ,שעליהם הותר לדבר לשון הרע כמבואר בכלל ד סעיף ב,
ובכלל ח סעיף ה וראה הערה  17שם].
וכן לומר על פלוני שיש לו איזו תכונת גנאי הקיימת לדעתו בתושבי
ארץ ישראל ,כתב הגרמ"מ פוקס (עלון משמרת השלום אדר ע"ג)
שגם זה נחשב כגנאי לאנשי ארץ ישראל ,ואסור לומר זאת [וזה
מלבד הדין שאין לגנות יושבי מקום מסויים לומר עליהם שהם בעלי
מידות רעות וכדו' ,כמבואר בח"ח (לשון הרע כלל י סע' יב) שהוא
אף חמור יותר מלשון הרע על היחיד] [הובא בח"ח מהדורת דרשו
שם].
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג ,כתבו ל:
bdirshu@neto.net.il
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המשך מעמוד  | 2מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א
ומעדיפים שטרות בעלי ערך ,ואם כן נמצא ששטר מהווה כסף
סחיר יותר ובעל חשיבות רבה יותר ממטבעות בודדים.
למשמע השאלה החוזרת על עצמה ,פרץ הציבור בצחוק ,שהלא
רבינו כבר השיב על השאלה שתי פעמים ,ומן הסתם אותו שואל לא
הקשיב ולא שמע .ברם רבינו השיב בשלישית כשחיוך עדין נסוך על
פניו" :כבר נמנו וגמרו כל הסוחרים דפה שאין נפקא מינא בין כסף
קטן לכסף גדול ואין בכך משום ריבית!"

האדירה היא היתה זו שהניאה אותו להקדיש את אוצרו היקר ביותר,
הלא הוא הזמן בו יכול היה לעסוק בתורה ,בעבור עם ישראל.
וזהו הלקח המאלף המופק מפסוק זה ,שאעפ"י שמשה רבינו ירד זה
עתה מהר סיני וכל טבעו וישותו משכוהו אל בית המדרש ,בכל אופן
הוא ויתר על טובתו האישית והעניק מעתותיו היקרות מכל למען
כלל ישראל.

מן ההר אל העם
במאמר הכתוב" :וירד משה מן ההר אל העם ויקדש את העם ויכבסו
שמלותם" ,מתארת התורה הקדושה כיצד מיהר משה רבינו לגשת אל
העם תיכף לאחר שירד מהר סיני ,כפי שמבאר רש"י על אתר" :מן ההר
אל העם – מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן ההר אל העם".
ולכאורה דברי רש"י טעונים ביאור :וכי אלו עסקים היו לו למשה
רבינו ,שהיה עליו לוותר עליהם כדי לפנות אל עם ישראל עם רדתו
מהר סיני? הלא הרמב"ם בהלכות מלכים אומר" :לא נתאוו החכמים
והנביאים לימות המשיח ,לא כדי שישלטו על כל העולם ...אלא
כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה" ,הרי לנו ,שכל עיסוקם של חכמי
ישראל היה בעסק התורה בלבד ,ואם כן מה היה טבעם של העסקים
מהם נצרך משה רבינו להיפנות בכדי לגשת אל העם?!
וביאר רבינו ,כי אמנם אין צל ספק שכל עתותיו של משה רבינו
הוקדשו לתורה ועמלה ,וכל שבריר רגע מחייו היה קודש להתעלות
ולהתקרבות אל הבורא יתברך .אולם דווקא בשל גדלותו העצומה
הוצרך משה רבינו לוותר כביכול על התעלותו האישית ועל
התקדמותו הפרטית בתורה ובמצוותיה לטובת עם ישראל .רוממותו

בעת שרבינו צעד ברחובה של עיר בלוויית נכדו ,צדו עיניו פועלים
הטרודים בהכנת היציקה ליסודות בניין" .הרואה אתה את ההכנות
ליציקת היסודות?" פנה רבינו לנכדו" ,הלא עמודי הבטון כה מוצקים
ואיתנים ,ואם כן לשם מה יש צורך במוטות הפלדה?!"
"הפלדה היא שמעמידה ומחשלת את הבטון לבל ייסדק ויישבר!"
נימק הנכד.
"אכן!" הסכים רבינו" ,דע לך כי עמוד התורה בלא חסד ,הרי הוא
כעמוד בטון בלא שלד הפלדה ,שאין לו קיום!"
"ומתי הסבא עושה חסד?" העז הנכד ושאל" ,הלא רוב שעות
היממה הוא שקוע בתלמודו!"
"דע לך ,שכאשר באים לבקש ממני עצה והדרכה במלי דעלמא,
על אף שהדבר גוזל מזמני היקר ,אין הדבר מעיק עלי כל כך .אבל
כששואלים אותי בדבר תורה והלכה ,ועלי להתנתק מהסוגיא בה
אני אוחז ולהיכנס לסוגיות אחרות ולחשב את כל השיטות ,אזי זו
היא תורת חסד פשוטה כמשמעה!"
(מתוך עמודו של עולם על הגרי"ש אלישיב זצוק"ל)

המשך מעמוד  | 17הרב בנימין גולד
זימן לו הקב"ה חמשה מלאכים בדמות אנשים ,אמר להם מעלין לי
אתם אבן זו לירושלים ,אמרו לו תן לנו חמשה סלעים ונעלנה ,ובלבד
שתתן ידך ואצבעך איתנו [תעזור לנו] ,נתן ידו ואצבעו איתם והעלו
האבן לירושלים .בעומדם בשערי ירושלים ביקש לתת להם שכרם,
ונעלמו ולא מצאם ,נכנס ללשכת הגזית ושאל את החכמים הישובים
שם ,הראיתם חמשה סבלים? ,אמרו לו דומה היה שמלאכי השרת
העלו אבנך לירושלים וכו'.
והקשה החפץ חיים לשם מה חיכה הקב"ה לעשות לו נס רק אחרי
שניסה לחפש פועלים וראה שאין ביכולתו לעשות יותר בעבור זה?
מדוע לא עשה לו נס מיד שבאו חמשה מלאכים? וביותר מדוע התנו
המלאכים את עזרתם בכך 'שיתן ידו ואצבעו עמהם'?
יסוד זה שכתבנו לומדים גם מכאן ,אמר החפץ חיים; כשאדם גם
כשהוא רואה שכלו כל הקיצין ואין באפשרותו בדרך הטבע לעשות
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כלום ,ידע הוא שאם יעשה הוא את כל ההשתדלות וימצה את
כוחותיו בעבודתו ,אז ישלח לו הקב"ה עזרתו בדרך נס! זו היתה
הסיבה שהקב"ה נתן לרבי חנינא לעשות את כל המאמצים להראות
שגם כשאדם רואה שאפשרויות העומדות בפניו אינן קיימות
כלל ,יעשה הוא את אשר נדרש ממנו ואחר שהאדם עושה את כל
שביכולתו ובכוחו למען עבודתו הרוחנית ,ישלח לו ה' עזרתו גם
בדרך מופתית וניסית.
ברוחניות כל אדם ,יש לו כוחות של 'בעל מופת' להשיג דברים מעל
דרך הטבע ואף בצורת נס ממש! רק יעשה כל מאמץ והשתדלות
מצידו וכבר זוכה הוא לסיעתא דשמיא בקיום מבוקשו.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב בנימין גולד ,כתבו ל:
bdirshu@neto.net.il
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המשך מעמוד  | 3הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
התורה בנויה במצב כזה שהיא נותנת מענה גם לעניינים רפואיים,
ולכל בשרנו מרפא .וזה מפני שהקב"ה הסתכל באורייתה וברא
עלמא ,דהיינו שהבריאות נבראה לפי התורה ,ולא להפך!
וכדאי שגם אנחנו נתבונן בשתיים עשרה המילים הללו ,הנאמרות
ברגע ההתעוררות מהשינה ,ומביעות את החוויה העמוקה והנפלאה
של שעת ההתעוררות.
ליבו של היהודי מתמלא אז ברשמים של התפעלות ,מהפגישה
מחדש עם העולם הגדול המלא בכל-טוב ,והדבר מביא אותו
לשמחה ולהודיה לקב"ה על הכל.
המילה הראשונה הפורצת מפיו היא 'מודה' ,תודה ,תודה לה' ,על
שהחזיר בי נשמתי .כך מתעורר האדם המאמין בבוקר ומתחיל את
היום במבט של שמחה ואושר וביטחון בהשי"ת הטוב והמטיב .יודע
הוא האדם שהכל ממנו יתברך ,ועל הכל הוא מודה ומברך.
כיון שה'מודה אני' הן המילים הראשונות היוצאות מפיו של האדם,
בעת התעוררותו בבוקר ,ידוע על כמה צדיקים שקיבלו על עצמם
לומר את המילים הללו בכוונה יתרה ,ומתוך רגש אמיתי של שמחה
והודיה לה'.
דווקא משום שמדובר בראשיתו של היום ,בתחילתה של העשייה,
יש בה ב'קבלה' זו (לומר 'מודה אני' בכוונה) ,להביא את האדם
לחיזוק בכל שעות היום.

נספר כאן את ששמענו מהגר"א דינר שלמד בצעירותו אצל הגה"צ
רבי אליהו לופיאן זצ"ל.
ר' אליהו ,מספר הרב דינר ,היה קם בשעה מוקדמת מאוד ,וגם בגיל
זקנה ושיבה היה מזנק ממיטתו כנער צעיר ,לעבודת בוראו.
במשך תקופה ארוכה זכיתי לשהות בחדרו בישיבה ,ופעם התגבר
בי החשק לראות כיצד הוא קם ומזנק מן המיטה .השארתי שעון
מעורר לשעה חמש בבוקר ,וכאשר התעוררתי היה המשגיח ישן
עדיין .שמחתי על כך מאוד ,והבנתי שעתה אצליח לראותו בקומו.
אבל שוד ושבר ...עד שחזרתי מסידור ענייני הגוף שלאחר הלילה,
והנה המשגיח כבר עומד על רגליו ,מוכן ומזומן לעבודת בוראו .רק
דקה או שתיים חלפו בין-לבין ,בין הקימה שלי לחזרתי לחדר ,וכבר
הספיק המשגיח להתלבש ,לעשות את כל מה שהיה צריך לעשות,
ולהתייצב כחייל נאמן על משמרתו .ואני ,לא הצלחתי לחזות ברגע
הקימה ,כפי שרציתי.
ופעם אמר לי ר' אליהו כדברים האלה" :כאשר אבוא לפני בית דין
של מעלה יתחילו לבחון אותי על סימני השו"ע ,ואינני רוצה להיכשל
כבר בהלכה הראשונה האומרת 'יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת
בוראו שיהא הוא מעורר השחר'"...

אחד מילדי רמת אלחנן ניגש אלי ושאלני ,איך מותר לומר תודה
רבה לאדם העושה לנו טובה ,הרי בתפילת נשמת אני אומרים "לך
לבדך אנו מודים"?
והשבתי ,שחז"ל אומרים (בבא קמא צב ע"ב) "חמרא למריה –
טיבותא לשקייה" ,כלומר ,יש להודות למלך על היין הטוב שנתן לנו,
וגם למוזג מגיע תודה.
ואם כן" ,לך לבדך אנחנו מודים"!  -כי אתה הוא המלך ,ובידך להעניק
לנו את כל מחסורנו ,אבל גם לבשר ודם שהוא השליח ,כדוגמת מי
שמוזג לנו את היין ,יש להודות על השליחות הטובה שביצע.

מרן הגר''ח קניבסקי שליט"א סיפר מעשה מופלא ,על אברך
תלמיד חכם שלמד בכולל חזון איש לפני שנים רבות ,ורצה בכל
מאודו לשמור על סדרי הכולל ,בבוקר ואחר הצהרים .את עיקר
מאמציו בעניין זה השקיע בסדר שני של אחר הצהרים ,המתחיל
בשעה ארבע בדיוק.
כיון שמחירו של שעון מעורר בימים ההם ,היה יקר מאד ,ואמצעי
המחיה הדלים שעמדו לרשות האברך לא אפשרו לו לרכוש שעון
כזה ,עמד מיודענו והתפלל לה' שיסייע בידו להתעורר כל יום
בשעה שלוש ארבעים וחמש אחר הצהרים.
כיון שיודע אני ,אמר הגר''ח קניבסקי ,שאברך זה רצה באמת לקום
בזמן ,ולא לאחר לסדרי הכולל ,ברור שגם תפילתו היתה מכל הלב.
הוא התפלל ,והשם יתברך האזין.
הגר''ח סיפר שמידי יום ביומו היה מגיע בשעה שלוש ארבעים
וחמש זבוב גדול וטורדני ,ו...מעיר אותו משנתו העמוקה .הזבוב
לא 'איחר' אפילו יום אחד ,והיה בכך כמובן דבר שלא כדרך הטבע.
בצורה זו התאפשר לאברך להגיע בזמן לכולל.
זקני וילנא סיפרו על אחד מתלמידי הגר"א שלמרות שנתעוור בימי
נעוריו ,המשיך כל הימים לשקוד על תלמודו ,עד שהגיע למעלות
גדולות בתורה.
הגר"א נטל על עצמו להשיאו אישה ,ואכן נמצאה אחת מבנות
וילנא שהסכימה לבנות ביתה עם הצעיר העיוור ,ואביה אף התחייב
להחזיק את הזוג על שולחנו ,ובלבד שיוסיף לעמול בתורה.
שמחתו של הגר"א ביום היכנס בני הזוג לחופה היתה מרובה ,והגיעה
לשיאה לפני העמדת החופה .כאשר הובילו השושבינים את החתן
לכסות את הכלה בהינומא ,פנה הגר"א לתלמידו חביבו ואמר :חז"ל
אומרים שאסור לאדם לקדש אישה אד שיראנה" .והנה ,אך יצוא
יצאו הדברים מפי הגר"א פקח החתן העיוור את עיניו.
כל העומדים שם ,נוכחו לראות את כוחו של הגר"א ,ויותר מכך
למדו שהדבק במצוות ובתורה ,קוראים לו את גזר הדין הבא לבטלו
מהמצוות.
(לקט מתוך הגדה של פסח "חשוקי חמד")
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המשך מעמוד  | 13הגה"צ רבי אהרן טוסיג שליט"א
ילדינו למוסדות לימוד חרדים".
"ארבע עשרה שנה חלפו מאז ,וכיום אני שוקד על התורה וברוך ד'
זכינו שביתנו הפך להיות בית של תורה על טהרת הקודש" ,סיים
האברך את סיפורו המדהים.
הסיפור הזה לא נודע במשפחתנו .אחי זצ"ל היה אדם צנוע
שבצנועים ,ולא דיבר מילה בשבח עצמו ,על אף שהיה גדול בתורה
ומתמיד עצום .באותו יום שבו פגש את האברך שב אחי לביתו

ופרץ בבכי של התרגשות .זוגתו שאלה לפשר בכייתו והוא סיפר
לה על המפגש המרגש שלו עם האברך בחנות בשכונת גאולה ,ואת
כל הסיפור הנפלא שמאחוריו" .זכיתי" ,אמר אחי" ,שהקב"ה שילם
את שכרי על כך שכיבדתי יהודי ,ועודדתי אותו שתפילתו חשובה
בשמים ,ועל ידי כך נגרם המהפך הגדול בחייו .איזו זכות גדולה יש
לי!" ,אמר בהתרגשות.
(מתוך הספר 'כבודם של ישראל)

המשך מעמוד  | 9הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
ואת הספה שבסלון .מהיכן שאב את האומץ להכנס לבית הבוער,
הרי בחיי היום יום הוא פחדן גדול? ...מהיכן שאב את הכוח לשאת
את החפצים הכבדים ,הרי ביום יום הוא לא מסגל להרים כסא?...
התשובה היא :בכל אדם אצורים כחות עצומים בגוף וברוח .אלא
שבחיי היום יום הכוחות הללו מודחקים וחבויים ,ואינם באים לידי
בטוי .אך כשמגיע רגע האמת וצריך להשתמש בכוחות הללו ,או אז
מתגלים הם במלא עוזם.
ראיתי שמביאים ממופת הדור הגאון האדיר רבי חיים פינחס
שיינברג זצ"ל ,שהיה אומר לתלמידיו' :אל תסתפקו להיות חילים,
תמיד תשאפו להיות מפקדים ,גנרלים .בכל דבר – במחשבה ,בלמוד,
בהנהגה – תלכו על גדול .תחשבו בגדול ותפעלו בגדול!'

כשאדם מחשיב את עצמו כחייל זוטר ,הוא מראש מצמצם ומגביל
את עצמו .הוא לא מאמין בעצמו .הוא חושב לעצמו :מה אני כבר
שוה?...
אכן ,מה כבר אפשר לצפות מאדם שזה הלך המחשבה שלו?
אבל אם אדם חושב בגדול והולך על גדול – הוא יוכל לפעל גדולות
ונצורות ,עם כל הכחות הטמונים בו .הגישה הזו מרוממת אותו
ומעצימה את מעשיו ואת פעלותיו למען ה' ותורתו.
כל דבר רוחני צריך לעשות בגדול .אם למוד התורה בקנה מידה
גדול ,ואם הקהלת קהילות וזיכוי הרבים בקנה מידה גדול – גם השכר
והגמול יהיה גדול ,אין לתאר ואין לשער.
(מתוך הספר 'משכני אחריך' -בהעלותך)

המשך מעמוד  | 16הרב ישראל ליוש
הגדול הוא הניח אותי על ברך ימין ואת אחי על ברך שמאל ובירך
אותנו .לאחר מכן פנה החזון איש לאחי ושאל אותו' :אתה יודע מה
זה ציצית?'
אחי לא הבין את שאלתו של החזון איש ,ואבי הוציא מבגדיו את
ציציותיו והראה לו...
אז אמר לו החזון איש' :אני רוצה שכל החיים תלך עם ציצית'!...
אבי שאל את החזון איש' :ומה עם בני הראשון?' ,אך הוא לא ענה...
ושתיקתו חזרה על עצמה ,גם כאשר המשיך אבי לשאול אותה
שאלה כמה פעמים.
לאחר שלושה ימים מפגישה זו ,נסתלק החזון איש לבית עולמו...

שנים רבות לאחר מכן ,במלחמת יום הכיפורים ,שירת אחי במוצב
בצפון הארץ .באחד הימים כאשר ישב בתצפית ,הוא קרא עיתון
והניח את נשקו לצידו .לפתע הסתבכו חוטי הציצית שלו ברובה,
והרובה נפל...
תוך כדי שאחי התכופף כדי להרים את הרובה ,פגע טיל בעמדה....
בנס ,אחי נפצע רק באורח קל ,בידו ובכתפו .לו אחי היה יושב כרגיל
ולא היה מתכופף ,הספור היה מסתיים ,חלילה ,באסון גדול'...
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com

קבל את גיליון 'לקראת שבת' ישירות למייל
שלח מיילdirshu@dirshu.co.il :
26
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המשך מעמוד  | 15הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
יהודי מוכרח לדעת אלף בית" .א' – זוהי אמונה ,ב' – זהו בטחון.
שתקן גדול היה רבי שלומקה ,בקושי דיבר ,כל מילה שיצאה מפי
קדשו היתה מחושבת עד לאחת ,ובכל אופן העיד מקורבו הרב
הצדיק רבי אליהו ראטה זצ"ל ,כי תמיד כאשר רצה לדובב את הרבי
היה מעלה נושא של אמונה ובטחון ,בזה היה רבי שלומקה מוכן
ומזומן תמיד לדבר ולשוחח.
סיפור מפליא סיפר הרה"ג רבי יוסף זייבלד שליט"א ,מחנך ותיק
בת"ת 'תשב"ר' בבני-ברק ,אותו שמע מפי אחד מילדיו של רבי
פנחס אייזען זצ"ל ,אחיו של הגאון רבי שלום אייזען זצ"ל ,מורה
הוראה נודע בירושלים:
בביתו של רבי פנחס היו מדליקים לשבת קודש נרות בחלב ולא
בשמן זית .אמנם רוב האנשים בירושלים הדליקו בשמן זית שהיה
קל יותר להשגה ,אך אצלם בבית כך נהגו ,להדליק בנרות חלב .תמיד
היה רבי פנחס אומר בבית כי יש לו חשק להנות את הרבי מזוועהיל
מנכסיו ,ולהעניק לו נרות מיוחדים אלו העשויות מחלב כדי שידליק
בהן לשבת בביתו .אך היה זה בגדר 'דבר שלא בא לעולם' ,כיון
שהכסף היה דחוק ביותר אצל בני ירושלים העניים ,ולכן חשקו
ורצונו נותר תמיד בגדר חלום בלבד.
בערב שבת אחת ,רבי פנחס שם לב כי נותרו לו כמה נרות מיותרים,
והחליט לשלוח את אחד הבנים להביאם לרבי שלומקה .היה זה

דקות אחדות לפני זמן הדלקת נרות ,והוא האיץ בבנו שירוץ מהר
לביתו של רבי שלומקה כדי שיספיק להגיע עוד לפני שהרבנית
תדליק נרות.
הבן עשה כמצות אביו ,ורץ במהירות את כל הדרך הארוכה מביתו
בשכונת בתי אורנשטיין עד שכונת בית ישראל .הוא הגיע לבית
הרבי מזוועהיל כשהוא נושם ונושף ממאמץ הריצה ,וכשקול
הצפצוף המורה על כניסת השבת נשמע ברקע...
הרבי ישב בפתח הבית כשחומש בידו וקרא במתיקות שנים מקרא
ואחד תרגום .הילד ניגש אליו ומסר לו שתי נרות .הרבי האיר לו פנים
וברכו ,ומיד נכנס פנימה והכריז בקול מתרונן" :רעבצין! אמרתי לך
כי אין מקום לדאגה ,וכי עד שתכנס שבת קודש השם יתברך יזמין
לנו נרות להדלקה! הנה השם יתברך שלח לנו נרות ,הנה הנרות
הגיעו."...
רבי שלומקה ניגש אל הפמוטים המחוסרים והניח את הנרות בהן,
וקרא לרבנית" :הגיע זמן הדלקת נרות ,הינך יכולה כבר להדליק!".
"הבוטח בהשם חסד יסובבנו" .רבי שלומקה כה התעצם והשתלם
במידת הבטחון שזכה לראות בעטיה נס גלוי ועל טבעי ממש; להשיג
נרות בנסיבות כאלו בזמן הדלקת נרות הרי זה בגדר נס ...ואין זה
אלא בכח סגולת בטחונו המושלם בבוראו ושהשליך את כל יהבו בו.
(מתוך אוצרותיהם אמלא' – בהר)

* דף היומי בבלי
* דף היומי בהלכה
* ווארט או סיפור לפרשת השבוע
* שידורים חוזרים מאירועי 'דרשו'
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות

הכל במקום אחד

השיעוריםשלשל'דרשו'
השיעורים
קו קו
077-2222-666
*4992אואו077-2222-666
'דרשו' *4992
פרשת חלש | יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
גוי שיצא מביתו לשבת ושב באמצע השבת – האם אוסר את החצר?
יהודי המחלל שבת בצינעה – האם מבטל את 'עירוב החצרות'?
האם ניתן לעשות 'שיתוף מבואות' בתבלינים?
האופנים שבהם דייר גוי או יהודי אוסרים את החצר שעשו
בה 'עירוב חצרות'
• חצר שדרים בה יהודים וגוי ,והגוי וכל בני ביתו יצאו לפני
השבת לעיר אחרת ,ואין בדעתם לשוב לביתם עד לאחר
השבת – העירוב חל .ואם לבסוף שב הגוי לביתו בשבת –
'עירוב החצרות' מתבטל ,אולם ,ניתן לשכור ממנו את
רשותו בשבת; והשכירות אינה גורמת לכך שעירוב החצרות
שנעשה בערב שבת ישוב לקדמותו ,אלא שעל ידה ניתן
להתיר את טילטול החפצים מהבתים לחצר באופן שכל
היהודים הדרים בחצר 'יבטלו את רשותם' (לגבי אחד מהם,
ואזי יהיה מותר לו בלבד ,לטלטל מביתו לחצר ,ולהיפך;
וניתן להתיר גם לאחרים לטלטל מביתם לחצר ,על ידי
אחר,
שאותו אחד ישוב ויבטל את כל הרשויות לגבי אדם ֵ
וכן הלאה.
• גוי המתארח בחצר של יהודים – אינו אוסר את החצר,
אורח בעלמא .אולם ,אם הוא מתארח בחדר או
מפני שהוא ֵ
בבית המושכר במיוחד לו ,הדין כך :אם הוא מתאכסן בחצר
זו בתדירות – מיד בבואו בפעם זו להתארח בחצר ,החצר
נאסרת .ואם הוא מתאכסן בה באקראי ,אינו אוסר את
תנאי השכירות,
החצר אלא לאחר שלושים יום .ואם על פי ֵ
או מסיבה אחרת ,בעל הבית רשאי להוציא את השוכר
כאורח בעלמא;
מרשותו בכל עת – יש אומרים שהגוי נחשב ֵ
ויש אומרים שרק אם הוא חולק מטבח משותף עם בעל
הבית ,וגם יש להניח שבעל הבית לא השכיר את רשותו על
דעת שחצרו ֵּתאסר עליו ,החצר אינה נאסרת.
• יהודי המומר לעבודה זרה ,אף אם עובדּה רק בצינעה – דינו
כגוי ,ולא ניתן לשתפו ב'עירוב חצרות' ,אלא צריך לשכור
ממנו את רשותו .וכן יהודי המחלל שבת בפרהסיה – דינו

כגוי .אולם ,המחלל שבת בצינעה ,אף באיסור דאורייתא
– אף שאינו יכול להשתתף בעירוב ,אין צריך לשכור ממנו
את רשותו ,אלא צריך ש'יבטל את רשותו' לגבי דיירי החצר
האחרים.
• אדם שגדל מנותק משמירת התורה והמצוות ,ומחלל שבת
בפרהסיה – נחלקו הפוסקים אם נחשב כגוי לענין עירוב
חצרות ,ויש שכתב שצריך לדון על כל אחד ואחד בנפרד.
ֵמהלכות המאכל המשמש ל'שיתוף מבואות'
• 'עירוב חצרות' הנעשה בחצר ,ניתן לעשותו בפת בלבד,
וחובה להניחו בבית הראוי לדירה ,משום שמהותו של
עירוב זה הוא – שדיירי כל החצר נחשבים כדיירים בבית
שבו מניחים את פת העירוב; אולם' ,שיתוף מבואות' ,אין
לו שייכות ל'דירה' ,אלא לחצר ,ולפיכך ,ניתן לעשות את
השיתוף בכל מאכל שהוא ,וכן להניח את המאכל במקום
שאינו ראוי לדירה .ולמרות זאת ,חובה להניח את המאכל
במקום שהמאכל משתמר בו ,דהיינו ,בשטח הפתוח
שבאחת החצרות; ולא בשטח המבוי ,שהמאכל אינו
משתמר בו.
• שיתוף מבואות ניתן לעשות בכל סוגי המאכלים
והמשקאות; ויש אומרים שאף על פי כן עדיף לעשותו בפת;
אך יש אומרים שעדיף לעשותו ביין; ויש שנראה מדבריו
שאין עדיפות לפת או ליין.
• תבלינים ,שאינם ראויים לאכילה בפני עצמם ,לא ניתן
לעשות בהם שיתוף מבואות; ובשעת הדחק יתכן שניתן
להקל.
• כמּות המאכל ,או המשקה ,הנדרשת לשיתוף מבואות,
ב'מבוי' שיש בו שמונה עשרה חצרות או יותר ,היא – שמונה
עשרה גרוגרות ,שהן כשיעור שתי סעודות.

העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה
דרשו | רח' הקבלן  45ירושלים |  | 02-5609000לשאלות ופניות בכל נושאdirshu@dirshu.co.il :
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שנה ח' תשע"ט

מדוע מתגאה זה בממון שאינו שלו?

שלח לך אנשים ויתורו )י"ג – ב'(

ולא תתורו אחרי עיניכם

מסופר :בזמן שהסתופף היהודי

ואחרי לבבכם

מסופר בתלמוד :בעיר בבל היה עשיר

הקדוש מפרשיסחא זיע"א אצל רבו

ביום חופתו של הרה"ק רבי אהרן

אחד שעשה עוול לעני אחד ,והעני

ה"חוזה" הקדוש מלובלין זיע"א.

מבעלזא

מושל

החליט לתבוע את העשיר לדין

חלה פעם אחת במחלה קשה .והלך

המחוז

את

תורה ,הלך העני לבית דינו של רב

בנו של היהודי אל ה'חוזה' לבקש

המחותנים שהיו רבנים במחוזו,

שהיה גדול הדור ואמר :ברצוני

עליו רחמים וביקש ממנו שיתפלל

וכן רצה לראות את החתן שעליו

לתבוע את עשיר פלוני לדין תורה

בעד אביו לרפואה שלמה מן

שמע הרבה .החתן הרה"ק רבי

שעשה לי עוול ,רב שלח אחרי

השמים .אמר לו ה'חוזה' מלובלין:

אהרן לא שמח ביותר לקראת

כתוב בתורה 'שלח לך אנשים

העשיר להזמינו אל בית הדין ,אך

ביקור זה ,וביקש דרכים להתחמק

ויתורו' ,והענין הוא ,שלפעמים

ממנו ,מצד אחד כמושל המחוז

כשרואים בשמים אדם מישראל

יכול הוא לגרום צרות לאביו,

שכבר גמר את כל עבודתו שהיה לו

לחותנו ולכלל ישראל ,ומצד שני

לעשות בעולם הזה ,וכבר תיקן את

הוא צריך להסתכל בפניו של גוי,

כל מה שהיה מוטל עליו לתקן ,אז

מה עוד שעליו לברכו בידו

הקדוש ברוך הוא שולח אליו

הקדושה ועוד ביום החופה .אמר

אנשים שיסתופפו בצלו ,ויסעו אליו

לו אביו מהרי"ד הק' זיע"א ,כתיב

עושרי .ולכן אין זה מכבודי לבא

לתור את הדרך אשר ילכו בה ואת

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי

לבית הדין .כששמע רב כך ,אמר:

המעשה אשר יעשון ,ועל ידי כך

עיניכם" ,וקשה ,שהרי קודם רואה

מדוע מתגאה זה בממון שאינו שלו?

תהיה לו לאדם זה עבודה חדשה

העין ואחר כך חומד הלב ,והיה

יהי רצון שתהא קללה בממונו ,מיד

לתקן את בני ישראל ולהורות להם

צריך לכתוב "ולא תתורו אחרי

יצאה גזירה מהמלך שיכנס הוא וכל

הדרך הישרה והרצויה ,ובזה יוכל

עיניכם ואחרי לבבכם" .והתירוץ

אוצרותיו לטמיון לאוצר המלך .מיד

להוסיף לחיות עוד בעולם הזה .וכן

הוא ,שהעיניים רואות רק מה

בא העשיר לפני רב בבכיה ,וביקש

היה ,תיכף נתרפא היהודי הקדוש

שהלב חומד ,כשהלב אינו חומד

התחילו

שיתפלל עליו שהמלך יחזיר לו את

ואינו חושב בדבר האסור ,נם

נוהרים אליו רבים מישראל והלכו

העיניים

אפשר

לאורו ונעשה רבן של ישראל.

להסתכל ולא לראות.

וחזר

לבריאותו.

ומיד

זיע"א,
לבוא

אינן

רצה
ולברך

רואות,

זמני כניסת השבת
ירושלים 7:12 :ת"א7:28 :

העשיר מחמת גאותו סירב לבוא
ולהתדיין עם אותו עני ,ואמר לשליח:
וכי אני אבוא להתדיין עם אותו עני?
והרי אם יבואו כל הגמלים של
הערבים,

לא

יוכלו

לשאת

את

מפתחות האוצרות שלי מחמת רוב

ממונו ,וכן היה שהמלך החזיר לו.
)ירושלמי נדרים ט'  -ד'(

זמני יציאת השבת

פרשת שלח

ירושלים 8:30 :ת"א 8:33 :ר"ת9:03 :

מה הכריעה את כף הזכיות על כף העבירות
אוירת חג ירדה על העירה הקטנה ,הרה"ק רבי ישראל
מרוזין זיע"א נכנס בשעריה והתכונן לחנות בה במסעו .יהודי
העיר התרגשו ,הן לא בכל יום זוכה עיירתם הקטנה לארח
אחד מצדיקי הדור ,עשירי העירה התווכחו ביניהם על הזכות
לארח את הצדיק בבתיהם ,ולבסוף נפלה הזכות בחלקו של ר'
מאיר ,יהודי עשיר ונכבד המפזר כספו לצדקה ובקי בחדרי
התורה .אל ביתו הגדול והמפואר עשתה מרכבתו של הרבי,
חום נעים שרר בבית ,לעומת צינת החורף ששררה ברחובות
המושלגים ,הצדיק שוכן ,כמובן ,בטוב ובנאה שבחדרי הבית,
והמארח השתדל להנעים את שהותו ככל האפשר.
עד מהרה החלו יהודי העיירה לנהור את ביתו של ר' מאיר,
איש איש ומשאלת לבו ,איש איש וצרת נפשו ,והכל חפצים
להיכנס לחדרו של הרבי ,לפרוק את מועקת לבם וליטול
מהצדיק ברכה ומלת עידוד .הקור העז לא הרתיע את
ההמונים ,שצבאו על דלתות הבית ,רבים הביאו גם את
נשותיהם ועולליהם ,כדי שאף הם יזכו להתברך מפי הרבי.
כשנפתחו דלתות הבית פרץ כל הציבור פנימה לעבר חדרו של
הרבי ,ור' מאיר המארח ,מביט חסר אונים על המאומה
המתחוללת בביתו הנאה ,על המרבדים המתלכלכים ברפש,
על הרצפה שהבהיקה לפני רגע ועתה מכוסה מעטה של בוץ
וכו'" ,אמנם זכיתי בזכיה גדולה" מהרהר ר' מאיר" ,אך אני
אשלם תמורתה מחיר יקר" .עוד רגע קט וקבוצת חסידים
נלהבת פורצת לבית בקול שאון ,הללו נשאו עמם בוץ ורפש,
ובמלי לתת דעת על העולם הגשמי שבתוכם הם ניצבים,
מלכלכים הם את אשר לא התלכלך עד כה.

לו שבעתיים לראות כך את הוריו הזקנים והחלושים ,הן נאמר
"כבד את אביך ואת אמך" – כלפיהם חובתי גדולה יותר.
בבוקר המחרת שככה הסערה ,והכפרי החליט לעזוב את ביתו
ולצאת לעיר הגדולה ,אולי שם יאיר לו המזל פנים? נפרד מבני
משפחתו ,שם תרמיל על שכמו ויצא לדרך .ימים רבים הלך עד
הגיעו לעיר הגדולה ,ובעיר – אל מי יפנה באין לו קרוב או מכר,
נכנס איפה אל בית המדרש ופתח בתפלה ,מתוך לב קרוע בקעה
תפילתו ועינם זלגו דמעות כמים .כשסיים תפילתו הבחין כי יהודי
עומד מן הצד ומתבונן בו" ,מדוע תבכה?" שאל האיש" .אנא ספר
לי אולי אוכל לעזור לך" .סיפר לו הכפרי על צרותיו הרבות ,פניו
של האיש נפלו בשמעו את דברי היהודי ,בכל לבו חפץ לעזור לו,
אך מה הוא מסוגל לעשות ואין הוא נמנה עם העשירים .בכל זאת
שלף מכיסו שלושה זהובים והגישם לכפרי" ,קח זאת" אמר ,וצא
לשוק ובורא העולם הממציא פרנסה לכל ברואיו ,בוודאי לא
יקפח אותך ,אך בטרם תצא לנסות את מזלך ,בוא עמי לביתי
ותסעד את לבך ותנוח מעמל הדרך ,וכך תוכל לכלכל מעשיך
בצלילות הדעת.
לאחר שסעד הכפרי בבית מארחו ואף נח מהדרך ,יצא עמו
המארח אל השוק לעזור לו במסחרו ,ואכן עד מהרה הזדמן
לכפרי עסק כלשהו ,ובאותו היום הרוויח שלושה זהובים .התעודד
הכפרי וחפץ להשיב למארחו את שלשת הזהובים שקיבל ממנו,
אך הלה סירב ואמר :עדיין אינך עשיר ,המתן עד שישלח ה' ברכה
במעשי ידיך ותוכל להשיב לי את כספי בכבוד רב .כיון שכך,
החליט הכפרי לשוב לביתו ,הוא ידע שבששת הזהובים יוכל
לקנות מזון לבני ביתו המתענים ברעב ,מיהר וקנה קמח ושמן ועוד
מצרכי מזון ,וכן עצי הסקה לחימום הבית ,ועמד לצאת לדרך,

ר' מאיר ואשתו מביטים ב"חורבן" שירד על ביתם הנאה,

מארחו הרחום שידע כי על האיש לעשות דרכו בשלג ,העמיד

ושוב אינם מסוגלים להבליג" ,כיצד מעיזים אתם ללכלך כך

לרשותו סוס ועגלה ואמר :כאשר תחזור לעירנו לעסוק שוב

את ביתי"? מתפרץ לבסוף ר' מאיר ,הלא מילאתם את ביתי

במסחר ,תשיב לי את הסוס והעגלה.

בבוץ ורפש .הביטו הנוכחים סביבם והבינו ללבו של המארח,
ניסו לקרצף את הרפש ,אך לא הצליחו – מעונו של ר' מאיר
הושחת כמעט ללא תקנה .בערב לאחר שעזבו כל האורחים
את חדרו של הרבי ויצאו מעודדים ומאוששים אל אויר הלילה
הצונן ,שלח הרבי לקרוא לר' מאיר .פסע ר' מאיר לעבר חדר
משכנו של הצדיק ובדרכו ראה כיצד עמלות המשרתות לנקות
את הבית .הרבי נעץ מבטו בפניו של ר' מאיר ולבסוף אמר:
"ברצוני לספר לך סיפור נאה" .עשה ר' מאיר אזנו כאפרכסת,
והרה"ק מרוזין החל לספר:

הודה לו הכפרי מקרב לב ויצא לדרך ,בשל הגשמים והשלגים
היתה הדרך משובשת והעגלה התנהלה בעצלתיים ,והכפרי
התפלל בכל העת שיצליח להגיע בריא ושלם לביתו .לפתע נתקל
הסוס באבן ומעד ,התהפכה העגלה ונפלה לתוך בור שנפער בצד
הדרך ,נפל הכפרי וכל חבילותיו התפזרו על פני האדמה
המרופשת .כשהצליח הכפרי להרים את גופו הדואב ,הביט
הכפרי סביב ועיניו חשכו :העגלה הפוכה ,הסוס תקוע בעמקי
הבוץ ,וכל צרורותיו העלובים מפוזרים ברפש וברטיבות ,מילא
ייאוש את לבו וכמעט השתלט עליו ,אולם הוא שב לעשתונותיו

יהודי כפרי עני היה מטופל בששה בנים ,ובנוסף עליהם היו

אזר כח ובידיים קפואות ניסה להוציא את הסוס מהבוץ ולהפוך

סמוכים אל שולחנו גם הוריו הקשישים ,אותו כפרי דר בבית

את העגלה ,אך לא הצליח ,ובינתיים החל לרדת שלג והקור חדר

שכלל אינו ראוי לתואר בית ,בימות החורף היו הגשמים

לעצמותיו והייאוש שוב תקף אותו ,צנח איפה והתיישב על אחד

חודרים פנימה ,ובקיץ היתה השמש קופחת על ראשי בני הבית.

מחבילותיו ופרץ בבכי מר .באותה עת נסע יהודי עשיר בדרך

היה זה יום חורף צונן ומושלג ,בביתו של הכפרי שררה חשכה,

המושלגת בכרכרת החורף שלו ,ומבין הרוחות השורקות הגיע

שכן פרוטות לקנית נר לא היו בנמצא ,ומובן שעל עצי הסקה

לאזניו קול נוסף – קולו של העני הבוכה .קול הבכי זעזע את

איש אף לא העז לחלום ,התכרבלו בני הבית בבלויי הסחבות

העשיר והוא הורה לבעל עגלה לנטות לכיוון הקול ,בהגיעו ראה

שלהם למצוא להם מסתור מהקור וטיפות המים הדולפים

את העני במצבו העלוב והבין את אשר ארע .כהרף עין קפץ הוא

לתוך הבית .בפינתו ישב בעל הבית מרוכבל בסחבותיו ולבו

ומשרתו מהכרכרה ופנו לעזור לעני ,חילצו את הסוס השקוע

מלא צער" ,עד מתי אפשר להתקיים בתנאים שכאלה?" הרהר,

בבוץ ,הפכו את העגלה ,אספו את כל הצרורות והחזירו הכל

צר לי לראות את אשתי וילדי במצב עלוב שכזה ,אך צר היה

לתקנו" .תודה ...תודה" מלמל הכפרי המאושר.

אך העשיר לא הסתפק בכך ,הוא העלה את היהודי על
כרכרתו המרופדת ,הושיבו והשקהו במשקה משיב נפש,
ואף נתן לו מזון להחיות את נפשו ,את העגלה והסוס ציוה
לקשור לכרכרה וכך הוליך העשיר את הכפרי עד לפתח
ביתו ,ואף סייע בידו להכניס את צרורותיו לתוך ביתו.
בהיכנסו ,הבחין העשיר בבית העלוב של הכפרי ,הבחין
באשתו ,בילדיו ובהוריו הקשישים .מיד עם הכנסם עטו
הילדים על אביהם והתחננו ללחם .למראה הזה נקרע לבו
של העשיר ,מבלי להסס שלח ידו אל כיסו ,הוציא את
ארנקו ,והגיש לכפרי סכום עצום :שש מאות זהובים .ובטרם
הספיק הכפרי להגיב ,אמר העשיר :ראשית לכל ,האכל את
בני ביתך ,ולאחר מכן קנה לך בית ראוי לשמו ,ופתח לך
עסק שממנו תתפרנס .עמדו בני הבית המומים ונבוכים ולא
ידעו כיצד להודות לעשיר שגמלם טובה כה גדולה ,אך
העשיר לא המתין למלות תודה ,בלבו רחש תודה לקב"ה
על שזימן לו מצווה חשובה שכזו ,הוא פנה החוצה והמשיך
דרכו בשמחה רבה.

ואולם חי אני ...אם יראו את הארץ )י"ד כ"א כ"ג(
יש להבין מדוע נגזר עליהם שלא להכנס לארץ ,והרי
שבו בתשובה והשם יתברך אמר להם סלחתי.
והענין יובן על פי משל לאדם פשוט שעלה לגדולה
ונתעשר ,כאשר הגיעה בתו לפרקה ,בא אליו שדכן
אחד והציע לו שתי הצעות ,חתן אחד בן עשירים רע
מעללים וחסר לב ,והחתן השני בן של רב תלמיד חכם
גדול מופלג בתורה וביראה .הוסיף השדכן ואמר ,אם
יבחר בבן העשירים יתחלקו הוצאות החתונה ושאר
ההוצאות בין שתי המשפחות ,ואם יעדיף להשתדך
עם הרב יצטרך הוא לשאת בכל ההוצאות ,הואיל
ואין באפשרות הרב לשאת בנטל .עיין העשיר בשתי
ההצעות ואמר ,טוב תתי אותה לבן הרב גם אם יעלה
לי הדבר בכסף רב ,אך עם זאת ביקש העשיר שהרב
יקבל על עצמו להלביש את בנו בגדי חתונה כמשפט
אב לבנים ,וגם יתן לכלה תכשיט אחד ולא יותר.
מששמע הרב את התנאי ,סירב לקבלו ועמד על כך

מני אז חלפו שנים רבות ובא זמנו של העשיר להסתלק

שכל ההוצאות יפלו על העשיר .תשובתו של העשיר

מן העולם ,הגיעה נשמתו לבית דין של מעלה ונשאלה:

לא אחרה לבוא ,אם ממאן הרב לקבל את התנאי שלי

"נשאת ונתת באמונה?" בטרם הספיק העשיר להשיב ,באו

הנני מעדיף להשתדך עם העשיר ולא עם הרב.

אלפי מלאכים וכל אחד הכריז על עבירה שעשה המנוח,

מששמע זאת השדכן ,דיבר על לב אבי הנערה ושדלו

ונפסק דינו לגיהנום .אך בטרם נחתם פסק הדין הגיע מלאך

לבל ישתטה לעשות כדבריו ,ואכן בסופו של דבר

מליץ יושר אחד ושאל בקול גדול" :כיצד אפשר להשליך

הושפע האיש ונתרצה להשיא בתו לבן הרב על פי

לגיהנום אדם שהחיה עשרות נפשות מישראל ,הרי נאמר

כל התנאים שאמר הרב ,אך כאן נכונה לו אכזבה

'כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא'"...

מרה ,הרב מצידו הודיע כי שוב אינו מוכן להשתדך

החליטו להניח את זכויותיו וחובותיו על שתי כפות

עמו ,מתחילה חשבתי אמר הרב ,שהנך מוקיר תלמידי

המאזניים ולראות איזו תכריע ,והנה לא הספיקו המצוות

חכמים ,ויודע להעדיף שידוך כזה על פני השתדכות

להכריע את הכף לטובה ,מיהר המליץ להביא את הכפרי

עם אנשים פחותי ערך ,אולם משראיתי שעבור

העני ,את הוריו וילדיו ,ושמו אותם על כף הזכויות ,אך גם

תכשיט אחד הנך מעדיף להשתדך עם בן בליעל

הם לא הכריעו את הכף .אז רץ המלאך והביא אף את

כפלוני העשיר ,אני מבין שאינך מעריך כלל את

העגלה והסוס ,אך גם אלה לא הכריעו ,המלאך המליץ לא

מעלת התורה ותלמידי החכמים.

אמר נואש ומיהר להביא את כל הבוץ ורפש שדבקו לעגלה,

הנמשל :הוא הדבר במרגלים ,אחרי שהוציאו דיבת

ולסוס ולצרורותיו של העני ,והטיל אותם אל תוך הכף ,ואז

הארץ ,עד שהסכימו כולם ואמרו הלא טוב לנו שוב

קרה הדבר – כף הזכיות הכריעה את כף העבירות ,ומיד

מצרימה ,הוכח כי קדושת ארץ ישראל ומעלתה

נפסק דינו של העשיר לגן עדן.

מזולזלת בעיניהם ,עתה התברר למפרע כי מה

תם סיפורו של הרה"ק מרוזין ,ר' מאיר בעל הבית ,השפיל
מבטו ולאזניו הגיע קולו של הצדיק" :השומע אתה ר' מאיר,
לעיתים מסוגל רפש ובוץ של יהודים לחלץ מן הגיהנום.
ולמה לך להתלונן? "...הנהן ר' מאיר בראשו בהסכמה.

שביקשו בארץ ישראל אינו אלא לאכול מפריה
וכדומה ,לזה מסוגלות גם שאר הארצות ולפיכך
נשללה מהם הזכות להכנס לארץ.
)המגיד הק' מדובנא זיע"א(

שבת קודש י"ט סיון

מתן בסתר בחכמה

לי הרבי סגולה על זה .השיב לו

מסופר על הרה"ק רבי ישראל מרדכי

הצדיק :סגולה גדולה לאהבת שמים

מרחמיטריווקא זיע"א )יומא דהילולא

היא אהבת ישראל ,מי שיש בו אהבת

כ"ב סיון( שבנשואי בתו הראשונה

ישראל יכול לבוא בניקל לאהבת

רבי יוסף אירגאס ב"ר עמנואל )שומר אמונים

היה לו כסף שיהודים רבים ראו זכות

שמים.

הקדמון  -ת"צ(

ממקורביו וביקשו שיתן את הכסף
ליהודי נזקק שעמד לפני נשואי אחד
מצאצאיו .אמר לו החסיד :הלא עוד
מעט קט הרבי צריך להשיא בת
נוספת ,והחכם עיניו בראשו .אמר לו
הצדיק :אני מצוה עליך לתת לו,
והעיקר הוא ,שלא ידע מי הנותן ,אם
תרצה תאמר לו שקיבלת זאת דרך
איזה נדיב מלונדון או מאוסטרליה ,או
מכל מקום אחר בעולם .והעיקר שלא
ידע ממי קיבל זאת .המקורב מילא את
השליחות בשלימות ,והעביר לו את
הכסף .לאחר כמה ימים נכנס היהודי
הנזקק לרבי ואמר לו שמישהו נתן לו
סכום

כסף

גדול

שקיבל

)תש"ו(
יום ראשון כ' סיון

הרה"ק רבי צבי הירש ב"ר שלום זעליג

לתת עבורו .ולאחר הנישואין נשארו
לו כמה אלפי דולרים .וקרא לאחד

הרה"ק רבי מנחם נחום מסקווירא מאכניווקא

למחול לכל יהודי
מסופר על הרה"ק רבי בן ציון אבא
שאול זיע"א ,שמימיו לא הלך לישון
כשבלבו קפידא על מישהו ,מלבד

מנאדבורנא )צמח ה' לצבי  -תקס"א(
יום שני כ"א סיון
הרה"ק רבי שלמה שפירא ממונקאטש ב"ר
אליעזר מלאנצהוט )תרנ"ג(
יום שלישי כ"ב סיון

פעם אחת שבמקרה ההוא קרה

רבי יחיאל מיכל אב"ד נעמרוב הי"ד ב"ר

שאותו אדם שפגע בו לא צדק ,ועוד

אליעזר )ת"ח(

בא בטענות ובטרוניות שלו כלפיו,

הרה"ק רבי ישראל מרדכי מרחמיטריווקא ב"ר

אבל כשהגיע לומר קריאת שמע שעל
המיטה שאז אומרים "הנני מוחל
וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי
או חטא כנגדי" ,לא לומר את התפילה

יוחנן
יום רביעי כ"ג סיון
רבי אהרן מברעזנא ב"ר חיים )תרפ"ו(
יום חמישי כ"ד סיון
הרה"ק רבי יצחק יעקב מבלענדוב ב"ר חיים

הזו זה לא בא בחשבון .ואז ישב זמן

מאיר יחיאל ממאגלינצא )תרמ"ב(

רב עד שניקה מלבו כל טינה כלפי

יום שישי כ"ה סיון

אותו אדם ,ואז אמר את הריבונו של

רבן שמעון בן גמליאל )ג"א  -תתע"ה(

עולם כבכל יום.

רבי ישמעאל כהן גדול בן אלישע
)ג"א  -תתע"ה(

עבורו

מלונדון .פרץ רבינו בשמחה גדולה

מצות ביקור חולים

ואמר" :ברוך השם ,מעניין ,לי אין

פעם פגשו את הגה"ק רבי יחזקיהו

מביאים מלונדון סכומים כאלו"...

מדיני בעל ה"שדי חמד" זיע"א הולך

ושמח מאד שהדבר נשאר בסתר

בדרך בחום היום ,שאלוהו לאן פני

ושלא נודע האמת.

הרב מועדות? אמר :לקיים מצוות

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ביקור חולים ,שאלוהו :ומי הוא
החולה? ענה :פלוני אלמוני ,חרדו

הלכות מוקצה )א'(

סגולה גדולה לאהבת שמים היא

ואמרו ,עבריין הוא ,ואל ירבו כמותו

א( כלי שמלאכתו לאיסור ,מותר לטלטל

אהבת ישראל

בישראל ,ענה להם :א' ,חז"ל אמרו,

מסופר :פעם הגיע רב גדול אל הרה"ק

אפילו חוטא שבישראל מלא מצוות

לצורך גופו ]כגון פטיש ,מותר לטלטל
לפתוח בו אגוזים ,וכדומה[ ,וכן מותר

רבי אברהם מסטרעטין זיע"א ואמר

כרימון ,ב' ,לא את החולה בלבד אנו

לו :הנה שמעתי על מעלת כבודו

הולכים לבקר ,אלא גם את השכינה

ב( כלי שמלאכתו להיתר ,מותר לטלטלו

שנותן ליהודים סגולות ,וסגולותיו

השורה מראשותיו של חולה .לשמע

לצורך גופו ,או מקומו ,וכן מותר לטלטלו

מועילות ,לכן אבקש ממנו לתת לי

תשובה זו הצטרפו גם השואלים

סגולה ליראת שמים ,השיב לו הצדיק:

לביקור חולים זה ,כשראה אותם

שלא יגנב ,או ישבר ,וכדומה ,אבל שלא
לצורך כלל ,אסור לטלטלו) .שם סעיף ד'(

ליראת שמים אין לי סגולה ,אולם

החולה ,התאמץ וישב על המיטה מפני

לאהבת שמים יש לי כן סגולה ,אמר

הכבוד ,לא עברו ימים מועטים והאיש

לו הרב :אדרבא ,אהבת שמים היא

התהלך בריא ברחובות העיר ,אמרו:

מדרגה יותר גדולה מיראת שמים ,יתן

מאז שב האיש בתשובה שלימה.

לטלטלו לצורך מקומו).שו"ע או"ח סימן
ש"ח סעיף ג'(

ג( כוסות וקערות וצלוחיות ,וסכין שעל גבי
השלחן ,מותר לטלטלן ,אפילו שלא לצורך
כלל )משנה ברורה שם ס"ק כ"ג( .אולם יש
מחמירין שלא לטלטלן אלא לצורך) .שם,
וכן פסק בשו"ע הרב שם סעיף י"ז(

בחסות רשת חנויות

בחסות "דודי קאר"

גל פז

הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב
מכל החברות 052-7655-222

העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
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הצלחה בגו"ר
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
קסירר אפרים וב"ב
רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית
רחל ברכה בת פדילה דליה
נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב
יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

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

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

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

רפואה שלמה
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
שלו בן מזל פחימה
סימי בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אפרים בן שרה
שירה שילת בת אורלי
לביא ישראל בן תמר חיה אסתר בת סוליקה
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
טובה בת אורה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה

רחל בת זוהרה

שאול בן סילביה
מישא אסתר בת זהרה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רפאל משה בן רחל
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
רפאל אבידן בן תקווה
יצחק בן חנון
נעימה בת שרה
אליהו בן רחל
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

פָּ ָּר ַׁשת ְׁשלַׁח לְׁ ָך -

"שְׁ לַ ח לְׁ ָך אֲ נָשִׁ ים וְׁי ָתֻ רּו אֶ ת אֶ ֶרץ ְׁכנַעַ ן אֲ שֶ ר אֲ נִׁי נ ֹתֵ ן לִׁ ְׁבנֵי י ִׁשְׁ ָראֵ ל"
אם ננסה לתאר את רגשותיהם של המרגלים
ברגע שהם נכנסו לארץ זרה ,ובמיוחד כשנכנסו
לרגל את ארץ ישראל בוודאי בכל פעם שראו
את הענקים הם פחדו מאוד ,ובפרט שחששו
שעוקבים אחריהם כפי שמתארים המרגלים
בפרשתנו "ו ְשָׁ ם ָׁראִּ ינּו את הַ נְפִּילִּים ְבנֵי עֲ נָׁק מִּ ן
הַ נְפִּ לִּים וַנְהִּ י בְעֵ ינֵינּו כַחֲ ָׁגבִּים וְכֵן הָׁ י ִּינּו בְעֵ ינֵיהם"
(במדבר יג ,לג).
ומדוע נקראו ענקים ,אומרים רבותינו (סוטה ל"ד
ע"ב)" :שמעניקים חמה בקומתן" ,ההרגשה

לעמוד ליד אנשים שהם גורדי שחקים בוודאי
לא נעימה ובמיוחד כששומעים את הענקים
אומרים שראו "נמלים בכרם כאנשים".
ומובא בבעל הטורים בשם המדרש ,שענק אחד
אכל רימון והשליך את קליפתו וכל המרגלים
נכנסו לתוכו וישבו בו מפני הצל שהיה שם.
והנה ,מבואר בגמרא שהקב"ה הרג באותו היום
כמה ענקים והיו טרודים ועסוקים באבלם ולא
נתנו ליבם להשגיח על המרגלים שהסתננו
לארצם ,והנה כאשר המרגלים חוזרים לבני
ישראל הם מוציאים את דיבת הארץ ואומרים
"ארץ א ֹכלת יֹושְ ביהָׁ הִּ יא" (במדבר יג ,לב) ,דהיינו
בכל מקום שעברנו ראינו אותם קוברים מתים.
וצריך להבין ,כיצד המרגלים רואים וחושבים
שלילי ,הרי הקב"ה עשה כן לטובתם כדי שלא
יסתכנו והם רואים זאת בצורה ההפוכה שזה
ארץ שקוברת את יושביה?
רואים אנו כאן יסוד גדול ,עד כמה ראיית האדם
היא קצרה ואין ביכולתו לראות את דרכי ה'
שעושה שיהיה לאדם טוב והאדם מזלזל בזה
ומוציא על זה דיבה ויודע לקטר.

זש"ק ,פרנסה טובה ובריאות איתנה
לאליהו ניזרי בן ימנה וגלית בת מסודי

לרפואה שלימה
לרפואה שלימה

פניני עין חמד

(במדבר יג ,ב)

ששופט לפי ראייתו השטחית בלבד ואינו
מאמין שהכול מאיתו יתברך ,לא פלא שיאמר
שגם הקב"ה אינו יכול חס וחלילה להכניסם
לארץ ,ויבוא ע"י זה לכפור בעיקר.
ועל כך המשיל המגיד מדובנא משל לאדם
שקיבל מאת ידידו אריג משי יקר ומשובח על
מנת לעשות ממנו חליפה חדשה לחתונת בתו,
ומסר בידי החייט הטוב ביותר את האריג
וביקש ממנו לשמור עליו מכל משמר כיוון
שהוא יקר ,והנה הוא רואה שהחייט משרטט
קווים על הבגד ולאחר מכן לוקח מספריים
וחותך את האריג בגדלים שונים .בעל הבגד
לא האמין למראה עיניו וצעק" :מדוע הוא חותך
ומקלקל את הבד?" .ולאחר מכן החייט הסביר
לו שאין דרך אחרת לעשות חליפה אלא רק על
ידי שיחתוך את הבד לצורך תפירת החליפה.
דוגמא זו של החייט עם הבד וכן פרשת
המרגלים מהווה לנו לימוד מוסר חשוב .כל
אחד נתקל במהלך חייו במקרים שכאלה,
שבתחילה הוא לא מבין מדוע ה' עשה לו כך
ורק לאחר זמן הוא רואה כמה הכול היה
לטובה ולברכה ,ומוטל עלינו כיהודים מאמינים
להבין שהכול מאיתו יתברך ולקבל הכל
בשמחה גם כאשר אנחנו לא רואים את הטובה
שתצמח לנו לאחר מכן.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

ועל כן חטא המרגלים היה גדול ונורא שחשבו
שהם מבינים מה שראו ,אולם לפי האמור ,אדם

לנוריאל בן אסתר
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
ולילד אורי חיים בן שלי
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19:13

20:25

21:21

19:31

20:23

21:18

להצלחת אברהם גורג'י בן דליה אפרת וב"ב
והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

19:34

20:26

21:22

להצלחת אלי ברוט ומשפחתו

19:30

20:23

21:17

פרשת שלח-לך

י"ט סיוון ה'תשע"ט
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מהן ההלכות הקשורות לנטע רבעי?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
כאשר מחלל את הפירות על פרוטה ,עליו להשליך את המטבע לים הגדול או לאבד אותו ,באופן שלא יבואו ליהנות ממנו.
וכן כאשר פודה על פרי ,שהוא שווה פרוטה ,צריך להניח את הפרי בתוך שקית ניילון וליתנו בפח האשפה.
נטע רבעי נוהג בין בפירות שגדלו בארץ ובין שגדלו בחוץ לארץ .בין שגדלו ברשות יהודי ובין שגדלו ברשות גוי .מקורות:
שו"ע (יו"ד סימן רצד ס"ז) .וכיוון שהוא מחלוקת ראשונים ,כתב הש"ך דיש לפדות בחוץ לארץ בין כרם בין נטע רבעי בלא ברכה .וכ"פ בשו"ת
יביע אומר ח"י (חיו"ד סימן לה).
ויש אומרים ,שאינו נוהג בחוץ לארץ אלא בכרם [גפן] ולא בשאר אילנות .מקורות :דעת הרמב"ם (פ"ט מה' מעשר שני ה"א) שאינו
נוהג אלא בארץ ,אבל בסוריא ובחוץ לארץ מותרים בלא פדיון משום דלא גמירי הלכה למשה מסיני ברבעי .והביאו בשם י"א בשו"ע (שם),
וכתב הרמ"א שם :וי"א שאינו נוהג אלא בכרם ולא בשאר אילנות .ע"כ .והטעם ,שדווקא בכרם ,היות שבפסוק כתוב "הלולים" דווקא יין שיש
בו הילול צריך חילול ולא נטע רבעי ,וכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ[ .הגדרה מהו "כרם" י"א כשנוטעים חמש גפנים שתים כנגד
שתים ואחת יוצאת זנב .וי"א דאף גפן יחידי -ראה חזון איש (עורלה סי' יא ס"ק יט) ,ובשו"ת אור לציון ח"א סימן יח].

פירות שהשנה הרביעית לנטיעתם היא שנת שמיטה ,יש להם דין קדושת נטע רבעי וצריך לחללם קודם האכילה.
הערה :ובשנה זו שהפירות הפקר כדי למנוע מכשול מהרבים ,יש לתלות שלט בסמוך לעץ שהפירות קדושים בקדושת נטע רבעי.
פירות רבעי ,שהתערבו בפירות אחרים מאותו המין ,אינם בטלים אפילו באלף .הערה :היות ואפשר לפדותם הרי הם כדבר שיש
לו מתירין .רמב"ם (פט"ו מהל' מאכלות אסורות ה"י) .ובכדי להתיר באכילה את התערובת ,צריך לחלל את כל קדושת נטע רבעי

שיש בתערובת.

מ ִׁ
של צִׁ יצִׁ ית
ח ָ
ירּה ֶ
ְׁ
מסופר על רבי יצחק אשכנזי מאיביה זצ"ל ,שהיה בזמן הגר"א וחיבר את הספר 'ברית עולם' הרב היה מהדר עצום
במצוות ,ובספר 'קהילת באיביה' מובא שפעם אחת הלך בדרך ונקרעה לו ציצית אחת מכנף הטלית-הקטן .מכיוון שטלית
שלא הוטלו בה ארבע ציציות ,פסולה ואסורה בלבישה – הוריד אותה תיכף מעליו .ומכיוון שבינתיים ביטל את מצוות
לבישת ציצית ,התחיל לרוץ ,כשהטלית קטן בידו עד שהגיע לפונדק סמוך ,התפרץ לתוכו וניגש לפונדקאי ואמר לו" :תן לי
ציצית!".
השיב לו הפונדקאי" :אבל אני רוצה עבורה  5קופיקות" .ר' יצחק הסכים מיד" :אני מסכים ,אבל אנא תן לי מהר את
הציצית" .הפונדקאי לא הכיר את ר' יצחק איוויער וחשב שלפניו יהודי מוזר וכדאי להתבדח קצת על חשבונו ,ולכן העלה את
המחיר" :אני רוצה עבור הציצית  10קופיקות" .השיב ר' יצחק" :אני מסכים לשלם ,אבל תן מהר את הציצית" .הפונדקאי
העלה כל פעם את המחיר" :אני רוצה עבורה חצי רובל ...אני רוצה רובל אחד ...אני רוצה  5רובלים" ,וכך העלה בכל פעם
את המחיר ,עד שהגיע לסכום של חמישים רובל! .ר' יצחק השיב כל פעם אותה התשובה" :אני מסכים ,אבל תן לי מהר
את הציצית".
אחרי שהלה נתן לו סוף סוף את הציצית גילה לו ר' יצחק ,שאין בידו כעת  50רובל ,אבל ישלם לו ,בשיבוא יום אחד לביתו
באיביה .כאשר ביקר הפונדקאי באיביה ,קיבל ר' יצחק את פניו ,הוליכו לביתו ואמר לו" :אני מארח אותך בביתי בשבת".
במוצאי שבת ,אחרי הבדלה ,הכריז השמש בביה"כ" :ר' יצחק עומד למכור את ביתו ,מי מוכן לקנות?" כמובן ,הכרזה זו
הסעירה את כל מתפללי בית הכנסת .כולם הכירו אותו כעני מדוכא ,המתפרנס רק מיגיע כפיו ,ובשום אופן לא יסכים
ליהנות מקופה של צדקה ,לכן ניגשו אליו ושאלו אותו" :למה כבודו מוכר את ביתו?"
ר' יצחק השיב ,שהוא חייב  50רובל" .למי כבודו חייב?" ,נשאל .הראה ר' יצחק באצבעו על האורח .שאלו את האורח:
"מדוע הוא חייב לך  50רובל?" .הפונדקאי משך בכתפיו ואמר" :אני לא זוכר ,שמגיע לי כסף מר' יצחק" .כשהזכיר לו את
המעשה ,התחיל הפונדקאי לצחוק וסיפר ,איך שקיבל את ר' יצחק ,מבלי לדעת מיהו וחשב שהוא סתם יהודי משונה ורצה
להתבדח קצת על חשבונו.
הוא ניגש מיד לר' יצחק וביקש ממנו סליחה ומחילה על שציערו ואמר" :מעולם לא עלה על דעתי לקבל  50רובל בעד ציצית
אחת ,ששוויה רק שלוש קופיקות" .התחילו מתווכחים ,ר' יצחק התעקש ואמר" :קניתי ממך ציצית במחיר  50רובל ואת
הסכום הזה הינך מוכרח לקבל ממני ,לא אוותר על מצווה יקרה זו" .והפונדקאי בשלו" :אף פרוטה לא אקח מכבודו ,כלום
השתגעתי?" .לאחר התערבות בעלי הבתים שבביה"כ ,הצליחו לרכך את עקשנותו של ר' יצחק .הפשרה הייתה
שהפונדקאי יקבל בעל כורחו  5רובל בעד הציצית.
לשאלות בהלכה
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אִׁ ם ִׁראשֹונִׁים

ְׁהּודה אִׁ ְׁבן עָ טָ ר זצ"ל
כמַ לְׁ ָאכִׁים -הָ ַרב י ָ
ְׁ
הרב יהודה אבן עטר זצ"ל -נולד בחודש אלול ה'תט"ו ( )1655בפאס .שם
משפחתו 'עטר' פירושו 'בשמים' בערבית ,על שם עיסוקם של אבות המשפחה.
בצעירותו התמסר ללימוד התורה .אביו נפטר כשהיה בגיל  ,23ורבינו יצא
לעבוד לפרנסתו והיה ידוע כצורף מומחה .כל חייו ,גם כשכיהן ברבנות,
התפרנס מיגיע כפיו ולא חפץ לקבל שכר מקופת הציבור וביקש לקיים גדול
הנהנה מיגיע כפיו .בשנת ה'תנ"ח ( )1698בהיותו כבן  43מונה לכהן כדיין
בפאס יחד עם רבותיו ר' וידאל הצרפתי ור' מנחם סרירו .נודע כגאון ובקי בכל
מקצועות התורה.
בשנת ה'תס"א ( )1701המלך איסמעיל הטיל עליהם מס כבד ורבינו נאלץ לנדוד
לעיר מקנס שם ישב בבית הדין גם עם הרב שמואל הצרפתי וכיהן גם כאב"ד.
בשנת ה'תס"ד ( )1704חזר לעיר פאס ועמד בראש הקהילה היהודית .בשנת
ה'תפ"ג ( )1723ישב ראשון בדין עם הרב יעקב אבן צור (יעב"ץ) .משנת ה'תע"ג
( ,)1713לאחר פטירת הרב וידאל והרב שמואל הצרפתי ,כיהן כדיין יחידי
במקנס .היה רגיש מאוד לסבלו של הציבור ,פעל לרווחת היהודים וביתו היה
פתוח לפני כל שואל ומר נפש .מלומד בניסים .כונה 'רבי אל-כביר' (רבינו הגדול
בערבית) .מושל המדינה אסר את רבינו כיוון שרצה שיפדו אותו בממון רב,
לאחר שלא עשו כן ,הושלך לגוב האריות ולמרות שהיה שם לילה ויום האריות
לא הזיקו לו .ידוע שרבינו זכה לגילוי אליהו הנביא .מכל ערי מרוקו פנו אליו
בשאלות .עד היום הנשבע על ציונו לשקר -נענש .רבים נושעים גם היום על
ציונו ורואים ניסים .נפטר ב-י"ט סיוון ה'תצ"ג ( .)1733חי כ 77-שנים .ציונו
בפאס .מרוב הערצה והערכה הספידו אותו במשך שלושים יום וכן חיברו עליו
קינות.

אביו :ר' יעקב בן ר' אברהם .מרבותיו :ר' וידאל הצרפתי ור' מנחם סרירו.
תלמיד-חבר :ר' יעקב אבן צור (יעב"ץ) .מתלמידיו :ר' אליהו הצרפתי ,ר' שם טוב בן אמוזג .ילדיו :ר' חיים ,ר' משה ור'
עובד .מספריו• :מנחת יהודה -דרשות על התורה •שיר מכתם -הלכות שחיטה וטריפות •דיני גט וחליצה •פירוש על מדרש
רבה ,שו"ת ופסקים.

ב

ימי רבינו קמה במרוקו תנועת עליה לארץ ישראל .בני משפחתה של אישה אחת עלו לארץ ישראל והיא לא עלתה איתם ,כי באותו הזמן
בעלה היה בבית האסורים בעקבות עלילה של הערבים שסיפרו עליו שקנה חפצי זהב גנובים .לאחר כשלושה חודשים ,לאחר העברת שוחד
עצום ,שוחרר הבעל .האישה שביקשה להיות עם בני משפחתה ,ניסתה לשכנע את בעלה לעלות ארצה אולם הוא לא הסכים .היא החליטה
להערים עליו ולהפליג לארץ לבד כדי להיות עם בני משפחתה ,כיוון שידעה שבעלה לא היה מסכים לכך.

היא המתינה מספר ימים ולאחר מכן פנתה אליו ואמרה" :יהודי מעיר צפרו בא לחפש אותך וכאשר אמרתי לו שאתה נמצא בחנות ,אמר לי
שהוא ממהר ללכת לדרכו ומסר לך דרישת שלום ממכנאס מאת אהובך הצורף ,וכן הוא מבקש ממך לנסוע מחר עם סחורתך ,כי יש לה דרישה
גדולה" .לאחר שבעלה נסע עם השיירה הראשונה לשם ,עלתה האישה עם שיירה לטאנכיר ומצאה מקום בספינה המפליגה לארץ .כשהגיע
בעלה למכנאס ,ראה כי הכול שקר וחזר לפאס .אולם כאן גילה לתדהמתו כי אשתו נעלמה.
לאחר חקירה ודרישה גילה ,כי היא עלתה לארץ לאחר שהערימה עליו .מרוב צער נפל למרה שחורה ותוך שנה תם כל כספו .הוא נאלץ למכור
את כלי ביתו עד שנעשה בעל חוב .בצר לו ,הלך לרבינו וסיפר ,מה שאירע לו .הצדיק אמר לו שישוב למחרת ובינתיים חשב על בעיה זו ולא
מצא שום תקנה רק שילך אחרי אשתו לארץ ישראל .לצורך זה כמובן צריך כסף רב להוצאות הדרך עבורו ועבור ילדיו והוא בעצמו כרגע בעל
חוב ,ואין לו מאומה.
למחרת הגיע האיש ורבינו אמר לו" :בני ,שום תרופה לא מצאתי לך .אך הראו לי מן השמיים ,כי היום תיוושע על ידי צער גדול בגוף".
הסתובב היהודי ברחובות ולפתע הבחין בו משרתו של שַ ר העיר ,שחִּ פֵ ׂש אחריו ,והוא הביאו לַשַ ר .כשהגיע לשם מצא ערבי אחד ,שקָׁ בל עליו
לפני הׂשר ,והאשים כי מיודענו מכר לו חפצי זהב ,ועתה כשרצה למכרם נמצאו של נחושת ולא של זהב .והביא את החפצים לפניו .התבונן
האיש ואמר" :אמת מכרתי לך הרבה חפצים ,אבל לא את אלו" .כעס הׂשר על היהודי ,וציווה את עבדיו להלקות אותו חמישים מלקות .הם
עשו כן ,והיהודי צועק ובוכה ומתחנן ואין מרחם.
מחמת המכות היהודי התעלף ונפל ארצה .כשראה זאת השר ,פחד פן ימות ,וציווה להוליכו מהר לביתו .קם הׂשר ממקומו בבהלה להיכנס
לביתו ,כדי לתלות את מה שאירע בעבדיו המכים ,שמת היהודי תחת השבט באכזריותם .כשקם השר בחיפזון ,נפל מחיקו כיס של מאה
זהובים ,ונכרך בבגדי היהודי שהיו מונחים בארץ .העבדים תיכף ׂשמו את היהודי בתוך מחצלת עם בגדיו ,כשהם כרוכים ,והוליכוהו לביתו
והניחו אותו שם וברחו להם.
כשהתעורר מעלפונו ,רצה ללבוש את בגדיו ,ומצא בהם את כיס הזהובים ,ושמח מאוד .הׂשר ,חיפש את כיס הזהובים ולא מצא ,וחשד
בעבדיו .כששמעו את טענותיו ,כדי להציל את עצמם ,העבדים סיפרו שראו את הערבי התובע לוקח את כיס הזהובים .הׂשר האמין להם,
ושלח אחריו ואיים עליו ,שאם לא יחזיר את הכיס ,יעשה בו מה שעשה ביהודי .הערבי הודה מהפחד ,במה שלא גנב ,ונתן מאה זהובים.
מיודענו סיפר לרב את אשר נעשה ,וענה לו הרב כי הזהובים הם קנס מהגוי המעליל עליו ,ועכשיו ימהר לעלות לארץ עם ילדיו .לאחר שלושה
ימים היהודי הפליג ,ולאחר שהגיע לארץ מצא את אשתו והיא חזרה אליו.

עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 052-6329144הנייד באישור ועדה רוחנית)

ָאדם לְׁ ַ
כף זְׁכּות
ה ָ
כל ָ
הוֵה ָדן ָ
ֱ
עד כמה עלינו להיזהר ,שלא לדון את האדם לכף חובה -
זאת לא ניתן לתאר ולשער .יש להקפיד על כך גם במקרה
שאנחנו נוכחים באותו מעמד ואף שומעים במו אוזנינו.
אף על פי כן ,לפני שאנו דנים את אותו אדם  -יש לבדוק את
העניין לעומק .שכן ייתכן מאוד ,שלאחר שנבדוק את
העניין ,נגלה שלא כך הם פני הדברים.

בית הרפואה ,חוצה אותו במהירות בדרכו לחדר המיון ,ואינו
אומר 'שלום' לאיש.
הדבר היה מוזר מאוד ,כיוון שמדובר ברופא הנחשב חינני
מאוד ,חביב על הבריות ומסביר פנים לסובבים .מיד לאחר
מכן הוא נכנס לחדר הניתוח במהירות עם הצוות ,ומבצע את
הניתוח ביעילות מרובה ב"ה.

להלן מעשה נורא המעובד מתוך 'קול ברמה' אותו סיפר
הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א בסעודה שלישית של
פרשת 'לך לך':

כשסיים את הניתוח עזב את המקום במהירות ושוב למרבה
הפלא מבלי להיפרד בברכת שלום מהצוות ,ומבני משפחתו
של החולה.

יהודי אחד קיבל בשורה קשה רח"ל ,על כך שבנו נפצע
אנושות בתאונת דרכים .הוא מיהר כל עוד נפשו בו לבית
הרפואה לראות ,מה קורה עם בנו כשהוא חרד עד עמקי
נשמתו לגורל בנו.

כאשר חלף הרופא ליד אביו של הצעיר ,שנותח זה עתה,
צעק האבא לעבר המנתח" :תגיד לי ,אם זה היה קורה
חלילה לבן שלך ,גם אז היית מתנהג כך ,ולא היית מגיע
מיד לבית הרפואה? למה התעכבת כל כך הרבה זמן?!
מדוע לא הגעת במהירות?!".

כשהזדהה כאבי הבן ,ניגשו אליו רופאי חדר המיון וסיפרו
לו ,שבנו ל"ע נפצע קשה בגלל אבן שנזרקה עליו ופגעה
בראשו ,והוא זקוק לעבור ניתוח מיידי ,וכי כרגע חייו
נמצאים בסכנה ממשית.
אולם הם ציינו כי את הניתוח המסובך הזה יכול לעשות
רק רופא אחד המתמצא בכך ,וידוע כמומחה גדול .אבל
כרגע הרופא לא נמצא בבית-הרפואה.
האב המבוהל ביקש שיתקשרו לרופא כדי לבקש ממנו,
שיגיע במהירות האפשרית לבית-הרפואה ,כדי שינתח את
בנו ויציל את חייו.
הרופאים אמרו ,שכבר עשו כן והזעיקו אותו אבל הרופא
המומחה הודיע להם ,שהוא אינו יכול להגיע מיד ,אבל
ברגע הראשון שיתאפשר לו הוא יגיע לבית-הרפואה
במהירות.
למותר לציין ,שההמתנה הזו הייתה מורטת עצבים במיוחד.
האב ממתין שעה ושעתיים ,והרופא עדיין אינו מגיע .הוא
לוחץ על הצוות הרפואי והללו מתקשרים אל הרופא בפעם
שניה ולאחר מכן בפעם השלישית.
התשובה הייתה זהה לפעמים הקודמות .המומחה הבכיר
משיב שמפאת אונס שאינו-צפוי הוא מנוע מלהגיע מיידית,
אבל מבטיח שוב ושוב לעשות כמיטב יכולתו.
עברו יותר מארבע שעות! ובבית הרפואה עדיין ממתינים
לרופא המומחה ,שיבצע את הניתוח .החולה ,ל"ע מצוי בין
חיים למוות ,והאבא כבר אינו מסוגל להחזיק את עצמו
יותר! מתי יגיע הרופא?!
רק לאחר שש שעות מורטות עצבים! נראית מכוניתו של
הרופא מתקרבת לבית הרפואה .הרופא נכנס למסדרון
הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
הרב יעקב בן מרגלית זצ"ל
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל ז"ל שמואל בן רבקה ז"ל
משה בן רוזה ז"ל
נעמי בת כתון ע"ה
אביחי בן אסתר ז"ל
מרים בת בלה ע"ה
נעימה בת גורג'יה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
דוד בר חסיבה ז"ל
ע"ה שני בת אסתר ע"ה
חווה בת יעקב צבי ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
שמעון בן שמחה ז"ל
יונה בן סעדה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
אורה בת נעימה ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שמעון בן חנה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

הרופא שתק .לא הגיב במילה וחצי-מילה לדברי האב .הוא
המשיך ללכת במהירות ,נכנס למכוניתו ,והתרחק חיש מהר
מבית הרפואה לדרכו.
לאחר זמן קצר ,הגיעה ידיעה לאוזני האבא ,שגרמה לו
לזעזוע נורא .התברר ,שממש באותה שעה שבה
התרחשה תאונת הדרכים בה נפצע בנו ,ונזקק לניתוח
המסובך בראשו ,אירעה תאונת דרכים נוספת במקום
אחר ,ובה נפטר ל"ע בנו של הרופא המנתח.
עכשיו הבין האב ,לתדהמתו הנוראה ,את סיבת העיכוב של
הרופא .כשהתקשרו אליו ,וביקשו ממנו להגיע בדחיפות לבית
הרפואה על מנת לבצע את ניתוח הראש ,הוא שהה ב...
הלווייתו של בנו חביבו.
מיד לאחר סתימת הגולל ,במקום ללכת לביתו ולשבת
'שבעה' עם כל בני המשפחה ,הוא הגיע לבית הרפואה
במהירות על-מנת לבצע את הניתוח.
עכשיו גם התבררה הסיבה שהרופא לא אמר 'שלום' לאף
אחד ,לא בכניסתו ולא ביציאתו ...לאבל הרי אסור לומר
שלום!
נקל לשער את הקושי הנפשי העצום שהיה לרופא בעת
הניתוח ,כאשר ליבו כאב ודאב על פטירת בנו .למרות זאת
הוא התאמץ מאוד לעשות את מלאכתו נאמנה ,ולנתח את
הפצוע במסירות נפש שאין למעלה הימנה.
כשהוא סיים את מלאכתו הקשה ,פנה אליו האב ואמר לו:
"תגיד לי ,אם זה היה קורה לך -גם אז היית מתעכב כל כך?"
והרי זה קרה לו! הרופא הצדיק למרות שזה עתה איבד את
בנו ,שתק ,ולא הגיב במאומה!

לע"נ

תנצב"ה

הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
זהבה בת שושנה רייזל ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
יצחק בן חביבה ז"ל
מזל בת שמעון
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה רחל רפאת בת השמת ע"ה
ר' יצחק בן מסעודה קדוש ז"ל
יעקב בן אסתר ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
מאיר בן נעמי ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
זילפה בת רנדה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
כל נשמות עם ישראל
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן דינה ז"ל
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çìù úùøô Y äùøôä øàá
éððä î"î ,'åëå úåøåöá íéøòäù íéøáãä íéðë ,äá
,åðòéùåéù òáèäå ìåáâäî äìòîì àåäù 'äá ïéîàî
,äøáñ àìáå ìëù àìá ¯ 'äúåà åðùøéå äìòð äìò'
. אåúòåùé úà áø÷ú äæë ïôåàá 'äá ïåçèáå äðåîà
êøã é"ôò íà óà ,íðîà ,áìë éøáã úà øàáî äæáå
...íòä æò éë ,õøàä úà ùåáëì åðãéá ïéà òáèä
ìë éìáî íå÷î ìëî ...ãàî úåìåãâ úåøåöá íéøòäå
åùò øîåà àåäå íéîùá åìéôà ,äðåîàä úà ÷æçð ìëù
. בåéøáã ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ

ממעייני הישועה – האמונה תחיש ישועתו

éðá åððåìúä ãöéë úåëéøàá àáåä (ì¯çë âé) ïúùøôá
íçåëá ïéàù ìò íãçô áåøî åëáå ìàøùé
íéîòä 'æî '÷ðòä éãéìé' íéøåáéâä ãâðë äîçìî êåøòì
øîàéå äðåôé ïá áìë ïòè íúîåòì ,ïòðë õøàá íéáùåéä
àåäå íéîùá åìéôà ¯ äìòð äìò ,é"ùøáå ,äìòð äìò
äøåàëìå .åéøáã ìëá çéìöð ,íù åìòå úåîìåñ åùò øîåà
éøäå ,íúðòè ìò àéä äáåùú åæ éëå ,àúìéî ääéîú
íé÷ðòä íä íéøåáéâ éë Y 'íòè ìù íéøáã' åðòè íä
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íâ áúë åììä íéøáãë ,íäéúåðòè øåúñì áìë çëååúä àì òåãî ,íù øùà
áùçð àåä éøäå ...äìòð äìò ùøéô àìå íúñ àìà
ùãå÷ä çåøá åàø íéìâøîäù (àìå ä"ã à"ìøú)
.'äðòèä ïéîî àìù äãåî'ë
åéä íà êà ,òáèä éëøãá õøàì ñðëéäì íçåëá ïéàù
õåçî íéàöåé åéä ä"á÷äá äðåîàä úåîìùá íé÷æçúî
äðåîàä ìù äçåë ìåãâ éë ,ñðëéäì íéëåæå òáèä êøãì ã"éä ò"éæ àðöñàéôî ÷"äøä øàéá úåø÷é øåà øåàéá
íéìâøîä àèç íâ úîàáå ,ì"æå .òáèä úåçåë ìë ìèáì ááì éøåáù 'ä íò éðôì ùøãù íéøîà Y ùãå÷ ùà åøôñá)
,(í"éøä éùåãéçä) ì"æåî æ"àà øîàù åîë äðåîà ïåøñç äéä ùéà úðåîà úåéäì äëéøö êë ìáà .ì"æå ,(äîçìîä úåðùá
¨ § ¦ ïéòì äàøð äéä éàãå éë åúòåùéì êøãå àåáî äàåøù äòùá ãáìá àì ,éìàøùéä
ñåðëì íçåëá ïéàù íìëN
äúéäù ùãå÷ä çåøáå 'íìëù ïéòá' åàøù øîåìëå) åñðëð àì éøäù åäòéùåéù 'äá ïéîàé ¯ òáèä êøãå åìëù ô"ò íâ
,ìàøùé õøàì äúò ñðëéäì íéìåëé ìàøùé éðá ïéàù ,íäéìò äøåù ô"ò àåáî íåù å"ç äàåø åðéàù äòùá íâ ÷ø ,÷æçúéå
íéìèáîå íéðéîàî åéä íà ìáà ,(óåñáì äéä êëù åîëå ÷æçúéå ,åäòéùåéù 'äá ïéîàé ,åúòåùéì òáèä êøãå ìëù
íäì òééñî åîöò äæ äéä ú"éùä ïåöøì íúåìëúñä ù÷òúé àìù áåè åæ äòùá ,äáøãà .åðåçèáå åúðåîàá
àö' íäøáàì ä"á÷ä øîàù åîë ,òáèäî úàöì ô"òù ïååéëî éë ,òáèä êøãá àåáîå ìëù äæéà àåöîì
åè úéùàøá) äéá áéúëã (áé ãî ø"øá) 'êìù úåðéðâèöàî ,íâôäì æ"éò åúðåîà ìëåú å"ç æà ,àöîé àì èåùô
åãéá äéä ä"á÷äá íäøáà ïéîàäù éãé ìòù) ''äá ïéîàäå' (å åúòåùé úà øåöòì ìåëé 'äá åðåçèáå åúðåîàá íâôå
.(ìæîä úèéìùîå òáèä úåìåáâî úàöì
áùåéä íòä æòù úîà ìëä ¯ øîàì êéøö ÷ø ,å"ç

 ומפורש איתא במדרש, וידע שבעבור הבטחו עצמו יוושע מכל מיני מצירי ומציקי.א
 ואמר אל תכוני כי,היו שומרי המדינה עוברי ומצאו אכסנאי אחד ותפסוהו... . וז"ל,(''אלוקי ב בטחתי אל אבושה
' בבוקר הביאוהו אצל המל ואמרו לו 'ב בית, הניחוהו ושמרוהו עד הבוקר, כיוו ששמעו כ,ב ביתו של מל אני
 אמר לו, )אמר לו המל( א כ היא אתה ב ביתי. אמר לו לאו, מכיר אתה אותי, בני, אמר לו המל,מצאנו אמש
( אמר לה )המל... שאלמלא אמרתי לה כ היו מכי אותי,' אבל 'ב בטחתי, אני איני ב בית,– בבקשה ממ
 אלא ג, ולא אני בלבד,' וכ אמר דוד 'אלוקי ב בטחתי' ובשביל כ 'אל יעלצו אויבי לי.הואיל ובטח בי הניחו לו
.כל קוי לא יבושו
 ועוד ספרי ( לפרש בפסוק )תהלי קכא, חיי וחסד על תהלי לר"ח פלאג'י, תו"מ השל ריש ויצא ד"ה במדרש, וכבר אמרו )חת"ס.ב
א( אשא עיני אל ההרי מאי יבוא עזרי – כלומר שהאד מתבונ ורואה כי אי לו כל דר ישועה הנראית
 א כ מה,' במה יתחזק – עזרי מע ה' עושה שמי ואר – א הוא ברא את השמי ואת האר 'יש מאי,לעי
 מ"מ היא כבר תבוא ותצמח דוגמת, א א נראה ל כי ישועת איננה קיימת במציאות,ל כי תבהל על נפש
.בריאת השמי והאר א א יש צור לבוראה יש מאי
)שוח"ט תהלי כה על הפסוק
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àåä ïéîàî ïééãò éë òãé àìà ,ì"çø àåä 'øôåë' ãåò ïéàãë åðà ïéàù àèçä íøâ éìåà ,'íéððåìúî'á

.òáèäî äìòîì åðâéäðäìå ,íéñéð åðîò ä"á÷ä äùòéù
éãë íéìâøîä úçéìùá ú"éùä úðååë äúééä åæ úîàáå
òáèä êøãáù åðéáéå ÷ðò éðá íéìéôðä úà íù åàøéù
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

, איתא במדרש )שוח"ט תהלי כ( דבר אחר יענ ה' ביו צרה )משל( לאב וב שהיו מהלכי בדר ונתייגע הב.ג
 א ראית 'בית הקברות' לפני דע כי המדינה, סימ זה יהא ביד, בני, אמר לו,אמר לאביו והיכ היא המדינה
 כ אמר הקב"ה לישראל א ראית שהצרות מכסות אתכ באותה שעה את נגאלי שנאמר יענ,קרובה ל
.ה' ביו צרה
 פע שכב הרה"ק. הרה"ק ה'מנחת אלעזר' זי"ע היה נוהג לספר האי עובדא בכל עת שבא לבקר את החולה.ד
 מחו לחדרו ישבו תלמידיו ואמרו. וכבר היה מסוכ ונוטה לעזוב את העול,מבארדיטשוב זי"ע על ערש דווי
 נכנסו התלמידי החדרה ומצאו את רב שוכב, שמעו התלמידי קול חבטה עזה, תו כדי ישיבת ש,תהלי
, כעבור כמה שעות שמעו התלמידי את רב קורא לה מחדרו. מיהרו להרימו והשיבוהו למיטתו,על האר
 לא עבר זמ רב ועמד על רגליו, וביקש מה להביא לו כוס חמי,בהיכנס ראו כי הוטב מצבו פי כמה וכמה
.כאחד האד
 בשכבי על מיטתי נזכרתי במאמרו של מו"ר המגיד הגדול ממעזריטש, אסביר לכ,פתח הרה"ק ואמר לתלמידיו
 כי א 'מציאות. שאי כא לא סגולה לא ברכה ולא הבטחה,'זי"ע על הפסוק )תהלי לב י( 'הבוטח בה' חסד יסובבנו
' שהרי 'בדר הטבע, והחילותי לרדת מהמיטה, ע"כ התחזקתי בביטחו...וטבע' ממש – הבוטח בה' חסד יסובבנו
 או אז חשבתי בדעתי כי נפילתי הוכחה. עד שהחזרת אותי על המיטה, א תיכ נפלתי ארצה,על החסד לסובבני
 עד שאירע הנס,' לכ העמקתי ברעיוני יותר בעני הביטחו בבורא ית.היא שעדיי לא הגעתי לשלימות הביטחו
.ויצאתי בריא ושל ללא כל פגע – בבריות גופא ונהורא מעליא
( 'ותשא כל העדה ויתנו את קול ויבכו הע בלילה. הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע היה אומר על דבריה )תענית כט.ה
 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
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ìàøùéî ãçà ìë ìù åùôð úåéîéðôá éë ,ä"á÷äá
ø"äöéä úåøáâúä àìà äæ ïéàå ,ä"á÷äá äðåîàä ä÷å÷ç
 åçåøá ìåôé àì àìéîîå ,åìéôäìוøöéä ééåúô ìëù ïéáéå.
 àåù úåðåéîã àìà åðéàזìåîúàä íåéáù ïéáú êàéä éë ,

â

íä úøçîì ãéîå 'íéìéôð'ä íúåàî úååî éãë ãò åãòø
,úåðåéîã ÷ø ìëäù ,øîàú ë"òáå ...'åðéìòå åððä' íéøîåà
ïàë ïéàù åðéáäå åç÷ôúð íùôðì íçéðä øöéäù òâøáå
 ãçôìå ùåùçì äîî ììëח.

פע פגשתי אחד מאנשי ירושלי כשכולו אומר שמחה וצהלה ,שאלתי אותו לשמחה מה זו עושה ,פתח פיו
בחכמה ואמר ,כי הנה כתיב 'ישמחו השמי ותגל האר' ,הרי שלמעלה ממני שרויי בשמחה וכיוצא בדבר ג
למטה ממני ,ומה לי להל באמצע כ'אבל בי חתני'...
ו' .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...
ז .וכ היה אומר הרה"ק מקאצק זי"ע ,כי אכ אמת הוא שהיצר 'אריה' הוא ,אלא שהוא אריה מ'נייר' – יגש
ויתחיל לקרעו ויראה כי בידו וביד כל אחד לקרעו.
עוד אמרו להמשיל ,פע מת האריה הגדול שב'ג החיות' ,ולא מצאו מנהלי ה'ג' אריה חדש ,עמדו ופירסמו
בחוצות ירושלי כי מחפשי 'אריה' חדש ,וא המתחזה לאריה – תמורת תשלו הגו ,טוב ויאה לנו ,באותו היו
פנה אל ההנהלה אחד האברכי החשובי שבעיר ,אשר לא הייתה הפרוטה מצויה בכיסו ,וחישב אולי מכא תצמח
ישועתו ,המנהל קבע לו ימי עבודה וכו' וא את משכורתו כתבו וחתמו .ויהי היו מיהר האבר להשכי בבוקר,
התפלל שחרית שדמתה ליוה"כ – מרוב אימה ופחד כי בזה היו עתיד הוא לדור בכפיפה אחת ע עוד אריות
ודובי .בהגיע העת התייצב הלה בלשכת המנהל ,לבש על עצמו את עור ה'אריה המת' ,והחל להל על ארבע,
והיה נוה כארי בשאגות אדירות ...והחל להתקרב לאיטו אל האריות והדובי ,ככל שהתקרב התרבו פעמי דפיקות
לבו מרוב אימה ופחד ...א 'מה אי עושי בשביל הפרנסה' ...בהגיעו לפתח מדור האריות והדובי ,נכנס פנימה,
אי אפשר לשער ולתאר עלי גליו את אימתו ופחדו של האבר ,א הוא בשלו – ממשי לנהו בקולי קולות,
לפתע ...מתקרב אליו הדוב בעיניי בורקות ...לבו של הלה כמעט והתפל מרוב בהלה ,א זהו תפקידו ...ובינתיי
מתקרב אליו הדוב וכבר נעמד על שתי רגליו האחוריות ...ועוד רגע קט והדוב טורפו וקורעו לגזרי גזרי ,מיד זעק
האבר שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד .והנה שומע כי לעומתו זועק הדוב ברו ש כבוד מלכותו לעול ועד...
ללמד כי כל פיתויי היצר המראה לו כי א לא יעשה כזאת יארע לו כ וכ  -הכל דמיו ושטויות ,כי רק
מרחוק נראה כמפחיד וזורע בהלה ,א באמת א רק יתחיל להתקרב – להתגבר עליו ,יראה כי תחת ה'דוב' מסתתר
אבר נוס המפוחד בדיוק כמוהו.
ח .כתיב בפרשת ציצית )טו לט( 'וראית אותו וזכרת את כל מצות ה' ועשית אות' ,שמעתי לבאר בדר רמז,
דהרבה פעמי נראה לו לאד שאי ביכלתו לקיי מצוה פלונית ,כי איננה לפי טבעו או ש'המציאות' איננה
נותנת לו לקיי מצוה זו ,ועל האד לאזור כגבור חלציו ולדעת ש'אי הקב"ה בא בטרוניא ע בריותיו' ,וא הוא
נצטווה במצוה זו בוודאי יש לו את הכח והיכולת לקיי המצוה בשלימותה .וילמד ממצות ציצית ,שהרי 'לעול'
אסור ללבוש צמר ופשתי יחדיו משו איסור שעטנז ,ובספרי נתבאר דצמר ופשתי ה עניני נגדיי עד שאי
אפשר שיתחברו ביחד ,לכ נאסר החיבור שלה באיסור שעטנז ,ואפ"ה במצוות ציצית מצינו שהותר איסור שעטנז
)יבמות ד ,(.ומכא תבי ,דלצור מצוה אפשר לחבר אפילו דברי נגדיי ,ויש ביד כל אחד להתגבר על ההתנגדות
ולהתחבר לצור מצוה ,וזאת אמרה תורה ,וראית אותו  -ראו נא את הציצית ,והתבוננו שכל דבר המפריע ומתנגד
יכול להיות חבר ושות כשמגיע לקיו מצוה ,וזה ית לכ כח לקיי וזכרת את כל מצוות ה' ,להתגבר על כל
הטרדות והמניעות בקיו המצוות ,וג מה שנראה כמונע יצליח ,ויתקיי בכ ועשית אות.
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,úåáéùç ïåùì àø÷îáù íéùðà ìë .íéùðà íìåë ,é"ùøáå
øçàî ,ãàî ãò øáãä äåîúå .åéä íéøùë äòù äúåàå
íúåøùë ìò ãéòä åîöòá ä"á÷äù ãò íéøùë åéäù
ë"îçàì åìôð ãöéë ë"à ,úåáéùç ïåùì 'íéùðà' íàø÷å
øàéá úåàøåð .êë ìë 'àú÷éîò àøéáì àîø àøâéàî'
é"ùø áúë øáëù (æ"òøú úðù) 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä
¯ 'êé÷åìà 'ä íò äéäú íéîú' (âé çé íéøáã) ÷åñôä ìò
øçà øå÷çú àìå åì äôöúå  טúåîéîúá åîò êìäúä
æàå úåîéîúá ìá÷ êéìò àáéù äî ìë àìà ,úåãéúòä
íàù ,åàì òîåù äúà ïä ììëîå ,'å÷ìçìå åîò äéäú
...å÷ìçìå åîò äéäú àì æà úåîéîúá åîò êìäúú àì
áúëãëå ïéçöåð åéä 'úåîéîú'ä úà ïéãáàî åéä àì åìéàå
åéä àì íéìâøî åçìù àì íàã (íéøáã úùøô) é"ùø
úåîéîúä úãéî úà åãáàù øçàîå ,ïééæ éìëì ïéëéøö
ïëéäì äîéú íåù ïéà øáëå ä"á÷ä íò åéä àì áåù
÷éæçäì ùåðà ãéá ïéà åðì äúøæò 'ä àìåì éë ...åòéâäù
.ììë ãîòî
íò 'éäú íéîú áéúë äðä êà ,'ìàåîùî íù'ä ì"æå
éàðúîå ,å÷ìçìå åîò 'éäú æà é"ùøéô ,êé÷åìà 'ä
êìéì  יאíëçúé àìå úåãéúòä ìò  יøå÷çé àìù úåîéîúä
åîëå . יגú"éùä ïåöøì ìèá úåéäì àìà  יבåúòã øçà
.'íøîò ïá éøáã àìà åðì ïéà' íéä ìò ìàøùé åøîàù
åðì åøôçéå åðéðôì íéùðà äçìùð åøîàù äîáù ïáåîå
àìéîîå ,úåîéîúä éëøãî 'éèð äúéä åæ ,õøàä úà
.(ãåò ù"ééò) íîò 'éäù 'ä íù íäî ÷ìúñð

ã

øåîàäî (è"ëô) 'àéðú'ä ìòá ÷"äøäî àúéà êëå
ùàø ìà åìòéå ø÷åáá åîéëùéå' (î ãé) ïúùøôá
,''ä øîà øùà íå÷îä ìà åðéìòå åððä øîàì øää
íéìâøîä íäì åøîà ùîà éøäù äåîúì ùé äøåàëìå
÷åñô) 'åðîî àåä ÷æç éë íòä ìà úåìòì ìëåð àì'
úàáåîä ì"æç úùøãë] äìòî éôìë àéä äðååëäå ,(àì
øùà ä"á÷äá ïéîàäì àìù íòä ìëì åîøâå ,[é"ùøá
íäì áù ïééðî ïë íàå ,õøàä ìà íàéáäì åúìåëéá
,'åðéìòå åððä' åøîàù ãò ä"á÷äá äðåîàäå ïåçèáä
äæéà åðéáø äùî íäì äàøäù íå÷î íåùá åðéöî àìå
äçëåä ïëî àìà .ä"á÷ä ìù åúøåáâ ìò úôåî åà úåà
éðá íéðéîàî íä íúåîöòá ìàøùé éðá éë äøåøá
úà ùèùèì à"èñä íäá ùáìúäù àìà ,íéðéîàî
éúî ãò' øîàå ä"á÷ä íäéìò óö÷ øùàëå ,äðåîàä
øáùðå òðëð ãéî ,'åëå (æë ÷åñô) 'úàæä äòøä äãòì
åìáàúéå' (èì ÷åñô) áéúëãëå ,íäéìò øøùù 'ù÷éò áì'
ìàøùé åøæç àìéîîå ,äôéì÷ä çë øáùðå ,'ãåàî íòä
úåìòäì åöø øáëå ,äðåùàøáë íäá úòáèåîä äðåîàì
ìòáä íééñîå .íáù äðåîàä ó÷åúá ìàøùé õøàì
åì íéìôåðù íãà ìë ãåîìì ìåëé äæîå ,ì"æå àéðúä
à"èñä çåø éøáã íä éë ,äðåîà ìò úå÷ôñ åúáùçîá
íä ïîöò ìàøùé ìáà ,åùôð ìò äîöò äéáâîä äãáì
.ì"ëò .íéðéîàî
יתמו – ע"י מידת התמימות ינצלו מכל רע

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä ùøéô øùà íéøáãä ïä ïä ìò ïøàô øáãîî äùî íúà çìùéå' ,(â âé) ïúùøôá
,'äîä ìàøùé éðá éùàø íéùðà íìë 'ä éô
'ùðåò'ë ä"á÷ä øîàù äîá (øáãîá ä"ã äùî úøåú 'éò)
 כשבדעתו היה, שהגאו גאב"ד פוניבז' נכנס פע אל הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע, שמעתי מגאו אחד, מעני לעני.ט
, אבל,לקבל ממנו ברכת הדר ולמהר לדרכו כי הרכבת שעמדה לקחתו למחוז חפצו עמדה כבר לצאת בקרוב
 לאחר זמ נשמע הקול, ולא פסק מלדבר עד שהפוניבז'ער הפסיד את הרכבת,החפ חיי דיבר עמו בארוכה
 אחר הדברי. ובזכות האריכות של הח"ח ניצול הפוניבז'ער ממות לחיי,שהרכבת התהפכה ונהרגו רבי מנוסעיה
 שמ השמי מכניסי, אלא, מובטחני שלא מכוח רוח הקודש ידע החפ חיי מכ,האלה נענה הפוניבז'ער
.לערליכער יוד )יהודי ירא שמי ( את הדיבורי הנכוני בזמנ
 ועלה למעונו, כשהפוניבז'ער חכ בדעתו לסגור את ישיבתו שבחו"ל )בעיר פוניבז( מחמת חסרו ממו,שוב מעשה
 והפטיר מיד שעתיי, כמה שעות למדת היו, ובטר פתח פיו שאלו החפ חיי,של החפ חיי להתייע בדעתו
 כי תחת רשותי יושבי בחורי הישיבה ועוסקי בתורה וש ה' חלקי, אני למדתי היו מאה שעות,או שלוש
. כי הבי שאי גדול מזיכוי הרבי, מש פנה הפוניבז'ער לביתו כשכבר לא היה לו מה לשאול,בתורת
 אי ביד אד לקרב או לרחק, בפרט כשיזכור כי כל הנעשה בזה העול בידי שמי הוא, ההול בתו יל בטח.י
 שמעו נא, בגו או בממו, ה בדברי הנוגעי אל הנפש ה בדברי הנוגעי אל הנשמה,ישועתו או צרכיו
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ä

רבותי למעשה שסיפר לי אחד מבני חבורתינו בעי"ת 'בית שמש' יצ"ו ,הלה עמד להשיא את בתו בשעטומ"צ ומכיוו
שזכה לתואר 'ביתו ריק' בהידור רב ,נדד לאחינו שבגולה 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 שיגיעו
אליו ורק לאחר שיעשה 'סיו' ...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.
יא .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'.
איתא בגמרא )תענית ח (.אריב"ל כל השמח ביסורי מביא ישועה לעול שנא' )ישעיה סד ד( 'בה עול ונושע' ,וכתב
ע"ז ה'ב 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'.
וכבר איתא בתנא דבי אליהו )רבה ספ"ג( כל המודה ביסורי ושמח בה נותני לו חיי בעול הזה ולעול הבא
שאי לה סו.
והנה 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.
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וביאר בזה אחד מגדולי הדור שליט"א במתיקות נפלאה ,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' ,וכדיוק לשו
הגמ' אני מזמי לה דרקו ,כי אותו נחש 'רשע' ושונא לא הגיע מעצמו אלא הקב"ה ברוב טובו הזמינו ושלחו
להכישה לטובתה ,וברצותו מתק רפואה ממכה עצמה .ושנאת פלוני ונקמתו אינ אלא פתח הצלה וישועה לפני.
ויש להוסי עוד לימוד בעני זה ,כי א היו הנחשי מעבירי על מידותיה ומתאפקי מלנקו ומתחזקי
בדברי דוד המל 'וה' אמר לו קלל' וכדו' ,הרי היו גורמי שתו זמ קצר היה מי האיילה נכחד כליל מ העול,
שהרי כל האיילות היו מתות ע ולד במעיה בהקשות בלדת וכדברי הגמ' ש שא היה הנחש משתהה רגע
אחד מלהכישה היתה מתה ,והאיילי הזכרי היו מתי תו כמה שני בהגיע זמנ ליל בדר כל האר ,ואז היו
הנחשי מברכי 'ברו שפטרני' על אויביה עולמית והיו יכולי להסתובב בשדות ,בכרמי וביערות באי מפריע.
היוצא מזה שהנחשי ע"י נקמת המתוקה ה עצמ גרמו נזק אדיר לעצמ הנוגע לעסקי נפשות ממש .ללמדנו
על אות שאי מעבירי על מידותיה ונושכי את השני ברוב הנאה כי הגיע זמ פרעו ...ואינ משימי אל לב
שלא הזיקו אלא לעצמ...
יב .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 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...
יג .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.
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éðáù (äì ãé) 'åîúé äæä øáãîá' íéìâøîä àèç ìò
Y 'åîúé'ù ãò øáãîá äðù íéòáøà åáëòúé ìàøùé
úåîìùá äðåùàøä íúâøãîì åøæçéå íéîéîú úåéäì åáåùé
.'úé åîò úåîéîúä
ה' לי לא אירא – המאמי אינו מתיירא משו דבר שבעול

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
 íéùòîäידìëä éë ïéáäì Y úéðúùî åúáùçî äúééä ,
 àåä ìòîîטוøùà íãàä ,éðà øáãà éë åøîåà åäæå .
éùòî ,éúéùò éðà Y 'éðà' úåãåà åéøåáéã åáåñé ãéîú
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'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 àîåéטז.
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

וכ איתא ב'בעל הטורי' על הפסוק 'שלח ל אנשי' ,ש'סופי תיבות' עולה לתיבת 'חכ' ,וכלומר ,שלח ל
והרחק ממ את ה'חכ' המתחכ ,ולמד ממעשה המרגלי שע"י החכמה יתירה  -אויבער חכ'קייט ,קלקלו הכל.
יד .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(.
טו .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'.
טז .כתיב במגילת רות )א כא( 'אני מלאה הלכתי וריק השיבני ה'' ,כתב ב'שבט סופר' )להג"ר ישעיה עהרנפעלד זצ"ל אב"ד
שורא ,ב בתו של החת סופר זי"ע( לפרש כ ,כשהאד מצליח הוא חושב אני פעלתי כל זאת ,אבל כשאינו מצליח
ו'ריק השיבני' אז אומר ה' ,רק אז מודה ומכיר שה' הוא המוריש והמעשיר ,וכי לא עדי שיכיר בעת הטובה
שהכל משמי.
ואפשר לרמז בלשו השגור בפי הבריות ,שכאשר ישאלו איש לשלו רעהו – א טוב לו יענה ויאמר בסייעתא
דשמיא הכל בסדר ,ואילו א הוא סובל צרות ויסורי יאמר הכל מ השמי ,והחילוק ביניה ,כי בשעה שאד
מצליח נדמה בעיניו שמעשה ידיו גרמו לו להצליח ,אלא שאינו כופר בעיקר ,על כ אומר בסייעתא דשמיא הכל
בסדר ,כלומר שהקב"ה רק עוזר ומסייע בעדו ,אבל בעת צער ודוחק אומר שכל הצרה ' -הכל מ השמי' ,ועבודת
האד היא שא כאשר טוב לו ידע שהכל מ השמי.
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 íúðåîà úà åøøé÷å '÷ðò éðá íéìéôðäיזåéä 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 åðééäיח.

יז .וכ איתא ברמב"
כל כוח לנצח.
יח .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...
וכ נרמז בפרשת דכתיב )יג לא( שהמרגלי נתנו קול וזעקו 'כי חזק הוא ממנו' ,ולכאורה היה נראה שהכוונה
ומעמנ) äוכלפי עצמ דברו( ,אמנ רש"י פירש ,כביכול ,כלפי מעלה
כפשוטו שהע היושב באר כנע חזקי ממנו ֶ ִ ָ
אמרו .וביאר הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע ,שדברי רש"י תואמי היטב לפירוש כפי פשוטו ,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.
המאמי בה' שהכל בידי שמי ,הרי ג כשהוא נצר לעשות 'השתדלות' לפרנסתו וכדומה יודע הוא שאי זה
אלא רק השתדלות ותו לא ...ופשיטא שלא יעשה השתדלות אלא באופ המותר ,כי מה לו לעשות השתדלות
אסורה שבי כה וכה לא תועיל לו מאומה.
סיפר הגה"צ רבי משה אהר שטער זצ"ל משגיח דישיבת קאמני ,שפע נסע למדינת שווי לזכות נדיבי ע
במצות החזקת הישיבה ,והיה בדעתו להתפלל תפילת שחרית ביו מסוי בבית הכנסת פלוני כדי לדבר על ליב
של המתפללי ש ,והנה נודע לו בערב שלפני כ כי אי מקפידי ש על 'זמ תפילה' כמו שנפסק להלכה,
ומאחרי את שעת התפילה ,ומיד גמר בדעתו שלא להתפלל ש למרות 'הפסד הממו' ,ואכ הל להתפלל בביה"כ
אחר .לאחר מכ פגש אותו משולח אחר אשר הכירו ,ואמר לו ,כמה הפסדת שלא הגעת היו לבית הכנסת ההוא,
שכ הגיע גביר אדיר וחילק לכל אחד שטר בס מאה פראנק )שהיה זה סכו נכבד ביותר בשני הה ( .לעת ערב הל
רבי משה אהר לאותו בית הכנסת להתפלל מנחה ומעריב ,והנה רואה הוא את אותו גביר ,ניגש אליו וסיפר לו
שאוס מעות לטובת קיו הישיבה ,ומאחר שלא היה כא בבוקר על כ מבקש עתה את נדבתו ,והוציא הגביר
מאה פראנק ונת לו .לאחר מנחה נשאר רמ"א ש להמתי לצאת הכוכבי להתפלל מעריב ,ובינתיי ניגש הגביר
אל הגבאי ,והראה לו על רמ"א באמרו שהכרת פניו ענתה בו שגברא רבא הוא ומבקש לדעת מה טיבו ,וסיפר לו
הגבאי על מהותו ועל מעלותיו ,וניגש הגביר והוסי לו עוד שלוש מאות פראנק על נדבתו הראשונה .ובסו תפילת
מעריב חזר אותו עשיר לרמ"א ,וסח בפניו שהגיע מארה"ב לשווי לזמ מה ,והביא עמו סכו כס גדול לחלק
לצדקה ,אול מאחר שלא היו ש נצרכי הרבה אזי נשאר בידו ממו הרבה שכבר הוקדש לצדקה ,ומאחר שרואה
הוא עליו שהוא 'איש המעלה' על כ נות לו כל הסכו שנותר בידו ,והוציא מכיסו עוד אל פראנק טבי ותקילי
ונתנ לו.
והיה אומר רמ"א ,הנה ראו בעיניכ כיצד הקב"ה 'מכי מצעדי גבר' ,שהלא א הייתי מגיע בבוקר להתפלל שחרית
אזי היה נות לי הגביר מאה פראנק ,כדר שחילק לשאר המשולחי ,וא לא היה משי ליבו אלי ,שהרי היו ש
עוד הרבה שבקשו צדקה .על כ סיבב הקב"ה שלא אגיע אלא למנחה ,ורק אני לבדי נגשתי לדבר אל לבו ,וממילא
הבחי בי באופ מיוחד ,ונת עינו ולבו לברר אודותיי ,וכ זכיתי לקבל כל אותו הסכו .זאת ועוד ,שלעול אי לו
לאד לעשות 'השתדלות' שלא כדי ,שדייקא מפני שנזהר להתפלל בעיתו ובזמנו על כ זכה לקבל אל וארבע
מאות פראנקי ,י"ד פעמי ממה שהיה 'נשכר' א היה עושה השתדלות אסורה ומגיע לש לתפילת שחרית.
)פסוק כז(

כי זו הייתה רשעות ,מה שהוסיפו לומר 'אפס כי עז הע '...כלומר ,שאי בידינו

è
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øáã óåñå ,'äì ìëåð ìåëé éë äúåà åðùøéå äìòð äìò' úåáø åëéøàä (ìàøùé úéáå úîà éøîà 'éò) ÷"äôñá ïëàå
øåã' ìàøùé éôìà úåááø ìëî íéãéçéä åéä íäù êåîñé àì íìåòì éë ,'íéìâøîä úùøô'î ãåîìì
. כõøàì åñðëð ïëàù 'øáãîä
ìò øîåìë ,'úåéðçåø'á ïéá åðééäå ,åúåëæå åçåë ìò íãà
åçåë ìò åðééä 'úåéîùâ'á ïéáå ,åéúåéåëæå åéúååöî áåø
 כוחה של תפילה- ה' שמעה תפילתי
øáã âéùäì ìëåé ïë éãé ìòù åîöòá áåùçì ¯ éîùâä
äèîì ...ïåð ïá òùåä íéøôà äèîì' ,(àé¯ç âé) ïúùøôá åì ïéàù äùâøää úà åáø÷á ùéøùé ãéîú àìà ,äî
íåìë âéùäìå äîåàî úåùòì ìåëé åðéàå ,éîöò çë íåù
ì"æéøàä åðéáø .'éñåñ ïá éãâ äùðî äèîì óñåé
íâ øëæð äùðî éáâìù íòèä øàáî (íé÷åñôä øòùá) ìù åðåöøá éåìú ìëäå ,àìéòìî åéìò øæâé ïë íà àìà
ïáåàø äèîì ,íéèáùä øàù ìëá ïë øëæåîù åîë) óñåé äèîì åäøæòé ä"á÷ä Y ä"á÷ä ìò êîåñäå ïòùðäå .ä"á÷ä
äöøù øçàî ,àìà ,ïë áéúë àì íéøôàá åìéàå ('åëå äæ åúîåòì ,çéìöé äùòé øùà ìëå ,ïééðòå øáã ìëá
.ïåìùë éãéì àá åôåñ åîöò ìò êîåñ øùà ùéàä
ìåàù úãøî íìéöäìå àèçî íúåà òåðîì ä"á÷ä
øåáéò'á) íäî ãçà ìëì óøéöå ãîò ïë ìò ,äéúçú
éðá éùàø' åéä íä àìäù ,íéìâøîäî åðãîì úàæå
ïáåàø èáù ìù íàéùðì ,ïåâëå ,åèáù ùàø úà ('äîùð
äâùä õîù åðì ïéàå ,úåéîùâáå úåéðçåøá 'ìàøùé
èôùìå ,á÷òé ïá ïáåàø úîùð úà óøéö 'øåëæ ïá òåîù'
áúë øáëå ,(íù ì"øäîì à"çå :âò á"á 'éò) íúâøãî íåøá
,á÷òé ïá ïåòîù úîùð úà éðåòîùä àéùð éøåç ïá
íúìòî éôì íéìâøîä úà áåúëä äðîù (ã ÷åñô) ï"áîøä
'óñåé èáù'ì åòéâäá ,äðäå .àéùðå àéùð ìëì ïëå
äðåôé ïá áìëù àöîðå ,'äìòîá íãå÷ä ãáëðä íéã÷äå'
åçéìùá 'óñåé' úîùð úà øáéò ,íéçåìù éðùì ÷ìçúðù
øëæð ïåð ïá òùåäé åìéàå ,äìòîá éùéìùä ÷ø àåä
øàùð íéøôà èáùî àåäù òùåäé êà ,äùðî èáù ìù
åëîñå ,(á ÷åñô àøæò ïáà) ìéç éøåáâ åéä íâå ,éùéîçä
äùî úåàøë ,äìåãâ äúééä åúðëñå ,èáù øåáéò àìì
,õøàä úà ùåáëì åìëåéù íãé íöåòå íçåëå 'íòåøæ' ìò
àìù åéìò ììôúäå ãîò ,òùåäé åãéîìúì äìò êë éë
íäéìò äìôð õøàä úà åøåúéå åñðëð øùàë íðîà
'éåì' úîùð åá äøáòúð åúìéôú úåëæáå ,øáãá ìùëé
íòä æò éë ñôà åøîàù ãò ãåàî åìäáðå ãçôå äúîéà
.(éåì èáùî 'ìâøî' äéä àì éøäù)
íéìèá åéä áìëå òùåäé ÷øå .åðîî àåä ÷æç éëå 'åëå
åòøä íéàéùðä ìëù äéä øáã óåñù ,ì"æéøàä óéñåîå íéøáãëå ,íåìë íäìùî íäì ïéàù åòãéå ,íîöò éðôá
äùî àîç éãëå' (æè ÷åñô) 'ïúðåé íåâøú'áù íéòãåðä
úîùð íäî ãçà ìëî ÷ìúñð æàå ,íäéùòî
ú÷ìúñî åîöò íãàä úîùð åìéôà éë ,ô"äòùá íù óéñåîå) èáùä ïëå ,åîöò éðéòá ìôùå åéðò òùåäé äéäù Y 'äéúåðúååðò
,(øåáéòä ãåñá åáø÷á úðëåùä ÷éãö úîùð ù"ëå ,ò"ì àèåçù úòá ù÷áì úåáà éøá÷ ìò çèúùäì êìäù åá åðéöî áìë
¯ áìë .' כאäìéôú'ä úåëæá åìåöéðù òùåäéå áìë éúìåæ àìà úåëæ íåù åì ïéàù ùéâøä éë ,(:ãì äèåñ) íéîçø
ùøéôù ãîìî àáø øîà' (:ãì äèåñ) àøîâá àúéàãë åðòùðù éãé ìò ÷øå , יטúåáà úåëæìå íéîçøì àåä ÷å÷æ
,úåáà éøá÷ ìò çèúùðå êìäå íéìâøî úöòî áìë øîåìå äøåáâá øæàúäì íçåëá äéä ãáìá ä"á÷ä ìò
 וכמו שביארו מה שהביא ה'חיד"א' )נחל קדומי יד כד( בש האר"י הק' זי"ע )שער הגלגולי הקדמה לו אות צ( שכלב.יט
 ועפי"ז ביאר החיד"א שהל כלב להתפלל על קברו של אברה,ב יפונה היה משורש נשמת אליעזר ב אברה
 וכ הוא עניינו של,' והיינו כי כל מהותו של אליעזר שהיה בטל לאברה 'ושירת את רבו באמונה,'שהוא 'אדונו
 עד שזכה שהעיד עליו הקב"ה,כלב שלא החזיק לעצמו שו זכות וכח אלא היה בטל בכל ליבו ונפשו אל הקב"ה
. שלא נזכר תואר נכבד כזה בתורה על שו אד זולת משה רבינו,'וקראו 'עבדי כלב
 הוסי הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע )תשי"ט( שזהו מה שנאמר )יד לח( 'ויהושע ב נו וכלב ב יפונה חיו מ האנשי.כ
 ואילו מי שאינו מאמי ח"ו אינו,' וכדכתיב )חבקוק ב ד( 'צדיק באמונתו יחיה,' כי המאמי בה' יש לו 'חיות,'הה
 ויהושע ב נו וכלב ב יפונה שהחזיקו בתוק האמונה רק ה חיו מכל האנשי הה שלא,נחשב לאד 'חי' כלל
.האמינו בה' ושוב בטלה חיות
 וביאר הרה"ק הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע,' עוד מצינו בפרשת )יג טז( 'ויקרא משה להושע ב נו יהושע.כא
 שכ, הושע' – אנא ה' הושיעה נא,)חשבה לטובה בפרשת( שמכיוו שראה משה שתמיד הול הוא ואומר 'הושע

é

באר הפרשה  פרשת שלח

äìéôúäù êãîìì äìéôúä éãé ìò áìëå òùåäé åìåöéð éëä úöòî ìöðàù íéîçø éìò åù÷á Y éúåáà ,ïäì øîà
 äìéòåîכג  úåáà úåëæî øúåé óàכד.
åéìò ììôúä äùî éë Y òùåäé ,(:çð÷ ÷"äåæá 'ééò) 'íéìâøî
' ('éåì' ìù øåáéòì äëæ æ"éò ÷øå) 'íéìâøî úöòî êòéùåé ä¯éכב.
ועתה יגדל נא כח ה' – תפילה בבקשה למע כבוד שמי
בוודאי מתקבלת

äìåãâ êë ìë éøäù ,äìéôúä úìòîá ãîìð ïàëî
...íéøöî åòîùå 'ä ìà äùî øîàéå' ,(ë¯âé ãé) ïúùøôá èáùä øåáéò' åìéôàù ãò íéìâøîä úðëñ äúééä
øîàì êòîù úà åòîù øùà íéåâä åøîàå
åìéôàå ,íéòùø úöòî íìéöäì íäì ìéòåä àì 'ùåã÷ä

הוא פירוש תיבת הושע )לשו בקשה( ,נענה משה ואמר 'יהושע' – מובטחני שיושיעו הבורא ,כי מי שעיניו נשואות
תמיד אל ה' בתפילה אי ספק שישמע קל ויענהו.
וכבר אמר הרה"ק מקאברי זי"ע בלשו הפסוק )משלי כא ל( 'אי חכמה ואי עצה ואי תבונה נגד ה'' ,כי 'אי'
בשפת האידיש הוא 'אחד'' ,אי' חכמה ו'אי' תבונה – ר"ל חכמה אחת ועצה אחת ותבונה אחת יש והיא נגד ה'
לשפו לפניו שיחו בכל עת מצוא.
כב .דבר נפלא מצינו ב'מלבי"' על הפסוק )תהלי ק ב( 'בואו לפניו ברננה' ,וז"ל ,הבא לפני בשר וד לבקש דבר
יבא בבכי ובזעקה ,ורק יציאתו תהיה ברננה א מילא שאלתו ,אבל הבא לפני ה' יבא ברננה כי בודאי ימלא
שאלתו ,עכ"ל .כלומר שבגשתו לתפילה כבר יש לו לגשת בשמחה מתו בטחו וידיעה ברורה שהקב"ה השומע
תפילת כל פה ימלא משאלותיו לטובה ולברכה.
כג .כתב בספר בית יעקב )למוהר"ר רבי יעקב אהר יאנאווסקי] ,יו"ל בשנת תר"ס בפיעטרקוב[ ,בפר' ויצא( בש הרה"ק הרבי ר' בונ
זי"ע ,וז"ל' ,עצה לכל בר ישראל שלא יחסר לו מחסורו ולהיות תמיד דבוק בעבודתו ית' ,הוא שירגיל תמיד
עצמו להתפלל ולבקש ממנו ית' על כל דבר מקט ועד גדול ,ואל יחשוב אד שצרי לזה התבודדות בטלית ותפילי,
רק בכל מקו שעומד אז אפילו בשוק ,יראה א הוא מקו נקי ,ויבקש מהשי"ת ,ובוודאי ימלא שאלתו ,שומע
תפילת כל פה'.
כד .כה סיפר הגאו רבי יחזקאל לעווינשטיי זצ"ל ברצותו 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
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åæ ú"ù÷áå ,êðéîé êúøåú êîù êúùåã÷ ú"ø éúù÷ ìãâé äúòå ...äæä íòä úà àéáäì 'ä úìåëé éúìáî
úåëæá éë ,íìåòì ìåáî àåáé àì áåùù ä"á÷ä çéèáä áøå íééôà êøà 'ä ,øîàì úøáã øùàë 'ä çåë àð
.úåìéôúä ìë åìá÷úé íéîù ãåáë øåáò äù÷áä
éúçìñ 'ä øîàéå ,äæä íòä ïååòì àð çìñ ...ãñç
úøîàù äî ìéáùá ¯ êéøáãë éúçìñ' ,é"ùøáå ,'êéøáãë
éèå÷ì øúá éèå÷éì) 'íééç ïá øáç éèå÷éì'á äæ ìò óéñåä ïéáòùèî ÷"äâä äéä ïàëî .''ä úìåëé éúìáî åøîàé ïô
ç"åàá 'øåè'ä áúë éë .(éåðéùá) ì"æå (çð 'øô
úçøëåî íéîù íù ãåáë ïòîì ììôúîä éë ÷ééãî ì"÷åöæ
'åëå êîù ïòîì äùò äìéôúä óåñá ìàøùé íéøîåàùë ììôúä äùîù åðéöî éøäã ,äéàøå .ìá÷úäì åúìéôú
åðéúåðååòá éë ,ïéðòä äàøð .äìòîì ìåãâ ùòø äùòð ¯ íéîù íù ììçúé àìù .'à .íéøáã éðù úåëæá ïàë
úåëøá) äìéôú éøòù åìòðð ÷"îäéá áøçù íåéî íéáøä .äæä íòä úà àéáäì 'ä úìåëé éúìáî íéåâä åøîàå
,íéù÷áî åðàù Y êîù ïòîì äùò äðååëä äæå ,(:áì êøà (ù"ééò) ,é"ùøáå .'åëå ãñç áøå íééôà êøà 'ä ¯ .'á
äùò ,êîî àðà ìáà åðúìéôú äìéòåä àì íà óà éúçìñ ä"á÷ä åì øîà éëä åìéôàå .íéòùøì óà íééôà
äòéùåä ,êðéîéå êúøåúå êúùåã÷ ïòîìå ,êîù ïòîì äìåãâù åðééäå .'ä úìåëé éúìáî úøîàù ìò Y êéøáãë
.äìòîì ùòøä äùòð äæîå .êðéîé
øúåé íéîù íù ãåáë ïòîì äìéôúä äúåëæå äçåë
ïéáòùè ã"áàâ íééñî äéäå .íéîçøä úåãéî úøëæäî
ùøãîá åãîì äìéôú éøòù åìòððù åøîàù äî äðäå ïòîì ¯ åìà é"ùø éøáã íñøôì äáø äååöîù øîåàå
øåáòî êì ïðòá äúåëñ' (ãî â äëéà) áéúëãî äëéà
åîù ãåáë ïòîì äìéôú ìù äúìåãâ ïåøçà øåã åòãé
¯ 'ïðòá éúúð éúù÷ úà' áåúëá åæîø äæå ,'äìéôú ¯ éðåæîá ïä ééçá ïä éðáá ïä ù÷áì åáøéå ,äáäàá
é"úù÷ úà íëì éúúð Y äìéôú øåáòî 'ïðò' äéäéùë úåëæì éðåöø êãåáëì éë êéðôì òåãéå éåìâ ,íéîùáù éáà'
êúùåã÷å êîù ïòîì äùò åììôúúù øîåìë ,äæ ïðò ãâðë äñðøôä ìåò úà éðîî øñä êîî àðà ,íéé÷å éç òøæá
.ë"ò ,íëúìôú ìá÷úúå êðéîéå êúøåúå
íéøåñééä ìë éðîî øéñúå ,êúãåáòì éåðô äéäàù éãë
êãáòì ìëåàù éãëá ,úåéîùâáå úåéðçåøá úåòéðîä ìëå
åæë äìéôú 'êãåáë àñë éðôì úìáå÷îäå äøùéä äãåáò
יהי כבוד חבר – זהירות בכבוד הבריות
.äðåòå úò ìëá úìá÷úî íéîù ãåáë äá ùéù
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
íéîòôå ,óñåé ìò åñçééì éìáî 'äùðî éðáì' ë"îçàì ÷øå
úà äîéã÷äå äøåúä äúðéù (çìù úùøô) ïàëå .êôéäì
áúë ë"îçàìå ,óñåé øçà åñçéé àìù àìà íéøôà èáù
éë ,øáãä íòèå ,óñåé øçà åñçééå äùðî èáù úà

äùò' äãéîòä úìéôú óåñá øîåì åð÷ú àîòè éàäîå
ïòîì äùò ,êðéîé ïòîì äùò ,êîù ïòîì
úåù÷áä ìë øçà éë .'êúùåã÷ ïòîì äùò ,êúøåú
åðéáà ,øîàì åðà íéôéñåî 'äøùò äðåîù' úìéôúáù
êîù ïòîì íà éë ,åððòîì àì äùò äìà ìë íéîùáù
.ìåãâä
ò"éæ øôåñ íúçä æîø äæ ïéðò
'ïðòá éúúð éúù÷ úà' (âé è úéùàøá) áåúëá (éúù÷
úà ä"ã çð 'øô äùî úøåú)

 ומבלי התפילה לא ישיגו מאומה, כי כוחה של תפילה מועלת רק למי שמכיר שאי לו משלו כלו,תועיל התפילה
.( עמו' ש"ס,)בנוע שיח
 הוי,'ובזה ביארו בעלי המוסר בדברי המדרש )דב"ר ב יב( על הפסוק )תהלי כז יד( 'קוה אל ה' חזק ויאמ לב
 ולבאר מדוע תיענה תפילתו, המתפלל ורואה שלא נענתה תפילתו יחזור להתפלל, כלומר,מתפלל וחוזר ומתפלל
, לעסקני או לדודו שבאמריקה,' שהרואה שתפילתו לא נענתה והוא פונה ל'רופא, י"ל,השניה יותר מהראשונה
 הרי זה כמכריז, אבל א הוא פונה שוב להתפלל,הרי"ז מורה שהוא סומ על עוד מקורות ישועה מלבד התפילה
 משנראה שאינו, ואכ... אנה אפנה א לא לעזרת, מ"מ אי לי אדרעס )כתובת( אחר, א אחרי שלא נעניתי,רבש"ע
. אז יעזרהו ה' וישמע לקול תפילתו ברחמי וברצו,סומ אלא על ה' לבדו
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 íäéðùì ãåáë ÷ìç êëáכהàöîð ,'úåéøáä úà ãáëîä ãáåëî åäæéà' ùåøéôá åøîà äæá íéøôà ìù åãåáë ,
 åîöò úà ãáëî àìà åðéà åäòø úà ãáëîäכו.
øçà åñçééù êëá äùðî ìù åãåáëå ,äùðîì åîéã÷äù
.óñåé
וכ היינו בעיניה – מעלת עזות דקדושה ,לא יחשוב מה
אומרי עליו הבריות

,úòã éùåìç åðàùë ,'äæä ïîæ'á íéâäåð íéøáãä øúåéáå
,'íäéðéòá åðééä ïëå íéáâçë åðéðéòá éäðå' ,(âì âé) ïúùøôá éëøö éë ,'ùééáúîäå ùééáîä øçà êìåä ìëä'å
íéìåëé åðà ïéà íìåòìå .äøö÷ íúòãå íéáåøî êîò
êøãëå ,'äùåã÷ã úåæò'á ÷øô åðãîì ïàë
ø÷éò éë (åöú ,äðåîàå úîà) ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä øàéáù åðà ïéàù ,äùòù äî äùòå ùééáîä õøô òåãî âéùäì
åðééä ïëå øîåì åôéñåä òåãî äúééä íäéìò äðòèä ...åéìò úå÷éòîå åéøàååö ìò úåâøúùî úåøö åìà íéòãåé
äàøð àåä ãöéë íãàì åì úôëà äî éë Y íäéðéòá
íà 'éãåáë úåúéçô'ì éëðà ùùåç íãàä øîàé àîùå
êçåë éôì ,êì äìåìñä êëøãá àð êì ...úåéøáä éðéòá
äìåãâ úåòè ¯ åì øîàúå ïòú ,éðåìô úà ãáëà
àéä î"÷ôð äî ,êéããöì àìå êéøçà èéáú ìà Y êçåîå
äðùîä éîëç åøîàù äî òåãé éë Y åãåáë úìòî äòåè
 ...êéúåãåà éðåìô ìù åéúåáùçî êì åôéñåé äîåכז
'øáëå .(à á úåáà) 'úåéøáä úà ãáëîä ãáåëî åäæéà
é"ôòù ,òø øáç ìëîå ìåùëî ìëî íãàä ìöðéé äæáå àìá óà 'ãáåëî' áùçéé éë åùôðá äîãîäù ,åøîà
äøåøá åëøã ïéàùë íäéøçà êùîð íãàä áåøä
éøäù ,äðùî øáãá äòåè àåä éøä ,íéøçà ãáëéù

כה .הנה כתיב בפרשת )טו לט( 'והיה לכ לציצית  -וראית אותו וזכרת את כל מצוות ה' ,וברש"י ,שמני גימטריא
של ציצית שש מאות ,ושמונה חוטי וחמשה קשרי הרי תרי"ג .הקשה הרמב" ,והרי כא כתיב ציצת חסר
יו"ד ואי מנינו עולה אלא חמש מאות ותשעי .ומבאר הגה"ק רבי חנו העני מבענדי זי"ע )'יכה פאר'( שיו"ד מרמז
על א איד )יהודי( ,והמתנהג כ'יהודי' נמצא תמיד ע עוד יהודי ,ולעול אינו 'אחד' בלבדו ,כדכתיב 'ואהבת לרע
כמו' ומסיי בה אני ה' בשני יודי" )לא בש הוי"ה ,רק בשני יודי"( ,ובכל מקו שתראה יו"ד אחד תוכל למנות כשני
יודי" ,ושפיר אפשר למנות כעשרי ,כיו שזהו המהות והמידה של כל יהודי להיות בריעות ע עוד יהודי.
עוד מבאר ש ,דלעני זה מחשיבי את האות יו"ד כמי שנכתב במילואו ,וכשנכתב היו"ד הוא עולה ל'עשרי'
)וסה"כ שש מאות( ,ומדוע מוני אותה ע המילוי ,כי אי היהודי נחשב אלא ע"ש ה'תו' והפנימיות שבו ,לכ מחשיבי
בכל עת את היו"ד ע מילואו – פנימיותו.
כו .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.
כז .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
היא '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.
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ïëà äìîð àåäù äùâøäá ááåúñî íãàä íàå òîåù éðá éðéòá 'åðç úàéùð' øçà ùôçî àåäùë åà ,åîöòì
 íãàäכח  ...åùøç úåáùçî úåáø øùàכט
é"ò éë .ì"æå ,åéìò ïë íéøîåà íìåòä éðá úà òîùé
éë ,íäéðéòá åéä ïë ïëì íéáâçë íîöòá íéìôù åéäù
øúéåå ä"á÷äù (àé æè ø"áãîá) ùøãîá àúéà øáëå
.(ù"ééò) ...íãàä úãåáòá éåìú ìëä
,'íéáâçë åðéðéòá éäðå' íøîåà ìò ìàøùéì íäì
Y íäì øúéåå àì 'íäéðéòá åðééä ïëå' íøîåà ìò ìáà
והיית קדושי לאלוקיכ  -עיקר גדולת של ישראל בכפיית
íúééä íéòãåé éëå ,ä"á÷ä íäì øîà ,åúðòè äúééä êëå
יצר
íúééä àìù íëì øîà éî ,íäéðéòì íëúà éúéùò äî
éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôá
øôñîá' ìù ùðåòä íîöòì åîøâ äæáå ,íéëàìîë íäéðéòá
éúååöî ìë úà íúéùòå åøëæú ïòîì ...íëéðéò
'îâá ùøåôîù óàå .'...õøàä úà íúøú øùà íéîéä
ïååäúå' ïúðåäé íåâøúáå ,'íëé÷åìàì íéùåã÷ íúééäå
)íäéôî àöåé úåùøåôî åòîùù (ïàë é"ùøá àáåîëå .äì äèåñ
÷.'ïåë÷åìà 'ä íã÷ ïéùîùîã àéëàìîë éä ïéùéã
'íëì øîà éî' øîàù åäî ïë íàå ,'íøëá ùé íéìîð
íãàä áì ìåôé ìáì Y àìôð ãåñé åðãîì ïàëî äðä ÷"äøä øàéá øáë êà ,'íéëàìîë íäéðéòá íúééä àìù
àåä äæ áùåç íãàäù äîù (î"øú) ò"éæ 'úîà úôù'ä
íéøáãî äñðúî àåä úåðåéñð åìàá åúåàøá åáø÷á
כח .ואל תשיבני דבר – הרי צרי האד להיות 'איש בי אנשי' – כי כבר אמר הרה"ק מקאצק זי"ע
בפרשת .ועוד( לבאר האמור בריש פרשת 'שלח ל אנשי' – שיק אוועק דאס מענטשליכקייט )שלח מעמ את
האנושיות( וכוונת הדברי ,לעקור ולשרש את ההתרפסות היתירה למצוא ח בעיני כל אד – כשהדבר נוגד את
יסודות היהדות ,וכל ה'מענטשליכקייט' איננה שווה אפילו כקליפת השו כנגד 'שערה אחת' של יראת שמי וגדרי
קדושה...
בר כבר אמרו ,כי זה הדבר מדובר במי שעד עתה היה 'חציו אד וחציו מלא' ,זה האיש כשישלח מעמו את
חצי האד ישאר כולו מלא ,אבל מי שמתחילה אינו אלא חציו אד וחציו בהמה ,ח"ו מלומר לו שישלח את
האנושיות כי אז ישאר כולו בהמה ...והוא אשר דברנו כי כל כוונת הדברי אינה אלא להגיע לשמירה יתירה על
התורה ומצוותיה ,אבל כשיביאנו הדבר להיפו התורה לא לזה דברינו אמורי.
וכ אמר הגה"צ המשגיח ר' גד'ל אייזנער זצ"ל ,כי האברכי והבחורי שבדורנו רוצי להיהפ למלאכי ,מה
יעשו קוד כל ה נעשי 'אויס מענטש' )והוא כינוי למי שהנהגתו איננה כהוג ,ואינה סובלת כל ביקורת( נמצא ,איבדו מעמד
'בני אד' ולמדרגת 'מלאכי' לא באו.
הנה אמרה תורה )דברי כב טז( את בתי נתתי לאיש ...מסופר שהרה"ק רבי משה אונגאר זי"ע חתנו של הרה"ק
ה'דברי חיי' מצאנז שלח פע מכתב לחותנו ובו מפרט הוא כמה וכמה מעלות על בחור פלוני שהציעו לו ליקח
לחת לבתו ,שלח לו ה'דברי חיי' תשובתו' ,את העיקר לא כתבת לי הא הוא 'מענטש' )אנושי( ככתוב בתורה את
בתי נתתי לאיש '...וכ היה שגור בפיו של הגה"ק מטשעבי זצוק"ל.
כט .שמע נא משל נפלא המבאר היטב למי נדמה האד התולה עצמו בכל עת 'מה יאמרו עליו' ידידיו ורעיו )מעשה
זה מקורו טהור בספרי הקדמוני  ,ומובא בספריו של הגאו הגדול רבי חיי קנייבסקי שליט"א( ומעשה שהיה כ היה ,אב ובנו היו
מהלכי בדר ,והיה האב מהל ברגליו ובנו הצעיר רוכב על גבי החמור ,עבר ש אד אחד ,ומשראה את אשר
לפניו החל גוער בה ואומר ,הא ל ב עז פני ,הוא רוכב על החמור ואת אביו מותיר להל ברגליו עיי ויגע,
מיהרו הללו וקבלו את דעתו של אותו אד ,ירד הב מ החמור ועלה האב תחתיו.
הלכו עוד קמעא ושוב פגשו באד אחד ,הפע רגז הלה בטענה  -כמה אכזר הוא אב זה הנות לבנו הקט ר
בשני להישר ברגליו בעודו שהוא ה'גדול' רוכב כמל על החמור ,שוב קיבלו אלו את דברי האיש ,וירד האב מ
החמור ,א הב לא עלה עליו לרכוב ,מחמת האד שצעק ראשונה שאי זה מכבודו של אב' ,וילכו שניה יחדיו'
בצדי החמור .עד שבא אחד והעיר לה ,הנה יש לכ חמור ועת מהלכי שניכ רגלית; מיהרו האב והב להעמיס
עצמ שניה כאחד על החמור .פגשו באד אחר שהחל זועק לעבר שהרי ה מהדרי בקיו צער בעלי חיי,
ותש כוחו של החמור ...עד שבכניסת לעיר ,נכנסו אב ובנו כשה סוחבי את החמור ,אשר בי כתיפ שכ ...כ
נראה השומע לקולו של כל הנקרה בדרכו...
)עמוד האמת,
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éë ,åéúåðåéñðá ùéà ùéà Y øúåéá íéæáðäå íéúåçôä
êëå .'ä êàìîë úåéäì ùã÷úé íãé ìò à÷ååã ,äáøãà
ùãå÷ éøîà è÷ì) ò"éæ àæìòáî ã"éøäîä ÷"äøä øàáî
,øåàéá íéëéøö 'ïúðåé íåâøú'ä éøáã äøåàëìã (çìù úùøô
ìàøùé éðá ìù íúùåã÷ù æîøì àø÷á ïë àöî ïëéä
íéùåã÷ íúééäå áåúë ïàëã ,àåä úåèùôá õåøéúäå) íéëàìîë äðéä
'áéúë àìã 'åéäú íéùåã÷' áéúëã úåîå÷î øàùá ë"àùî ,'íëé÷åìàì

.(íëé÷åìàì

è"ùòáä éãéîìú åìàù øáëã ,ã"éøäîä ÷"äøä øàáîå
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
÷øçà éë àìà ,øöéä íò íúîçìî äîú àìå íéù
 äìåãâ äîçìî åì äéäéùל  øöéä òéðëäìלא ¯ áåø éôì
æ"äåòá íâ äëæéù ãò äìòîì äìòîì äìòúé äãåáòä
 íéëàìîä úùåã÷ì óåâá åãåòáלב,àø÷ä øîà ïëìå ,

ל .עובדא הוה בשני בחורי מופלגי שהרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע נענה פע עליה ,אינטרעסאנט )מעניי( מי
משניה יצמח ויתגדל יותר מהשני ,והנה בהיות בגיל זקנה ושיבה פגשו השני זה את זה ,וישאל האחד ,נו,
מה נהיה למעשה ,מה התשובה על שאלת הרבי ,ענהו רעהו בלשו תמיה רבתי ,מה נהיה ...מה נהיה ...עדיי
ה'מערכה' בעיצומה ,כלומר ,כל זמ שנשמת האד בקרבו הרי הוא נתו עדיי באמצע המלחמה ,כי החומר איננו
מניח לא אחד עד הרגע האחרו )כיצד נוכל לקבוע כבר עתה מה נעשה עמנו ומה מצבנו(...
לא .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'.
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.
לב .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

באר הפרשה  פרשת שלח

åè

íéùåã÷ íúééäå' íéëàìîä úùåã÷ì åëæú êë íúéùòå 'ä úååöî ìë úà íúøëæå' øáëù øçà åìéôà
 'íëé÷åìàìלג.
÷øå '...åøåúú àìå' ìò òâééúäì åëøèöú ïééãò 'íúåà
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(.
לג .הנה איתא במדרש בריש פרשת )במדב"ר טז א( שאסור להפליג בספינה שלושה ימי קוד השבת אלא א היה
שליח מצווה ,ש'שליח מצוה דוחה את השבת וכו' ,שאי ל חביב לפני הקב"ה כשליח שמשתלח לעשות מצוה
ונות נפשו כדי שיצליח בשליחותו' ,ואי ל בני אד שנשתלחו לעשות מצוה ונותני נפש להצליח בשליחות
כאות שני ששלח יהושע ב נו שנא' )יהושע ב א( 'וישלח יהושע ב נו מ השטי שני' ,מי היו ,שנו רבותינו
אלו פנחס וכלב ,והלכו ונתנו נפש והצליחו בשליחות ...והאריכו בספרי הקודש מהי המעלה הגדולה של שליח
מצוה והחביבות היתירה לפני הקב"ה עד שמחמת כ דוחה שליחותו את השבת .וביארו ,שהכוונה למי שיודע היטב
שכל רגע ורגע שנמצא בעול הזה יש לו 'שליחות' ומטרה לעשות רצונו ולעבדו בלבב של ,איש כזה אכ נות
נפשו להצליח בשליחותו אזי אי ל חביב לפני הקב"ה יותר ממנו.
וכתב הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"א( וז"ל .אא"ז מו"ר זצלה"ה רגיל לומר כי ג כהיו הזה  -המקיי מצות
בוראו שנשתלח בעוה"ז כדי לעשות רצונו ית' נקרא שליחי מצוה בודאי ...וכ בכל מצוה א האד מבטל באמת
כל רצונו א לא לזכות למדרגות רק כדי לעשות רצו ה' בלבד .נקרא ש'נות נפשו בשליחותו' )ואי ל חביב לפני הבורא
כלשו המדרש( ...ובאמת המדרש הזה הוא לימוד על חיי העוה"ז שנשתלח האד למקו סכנה )כלומר ,לחיי העול הזה(.
והעצה ע"י המצות שה נוגעי ושייכי בכל מעשה האד ,לעשות רק רצונו ית' ,ועי"ז יוכל להתדבק בפנימיות
חיות השי"ת שיש בכל מעשה.
הוסי הרה"ק האבני נזר זי"ע )עיי ש משמואל קרח תרע"ז ,ועוד( ,שכבר דנו ה'אחרוני' 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 ,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 היו מכירי ויודעי
בכל ליב נפש ומהות שאינ אלא 'שליח מצוה' ויש בה את כוחות המשלח בוודאי 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 ונוט נהרות נהרות זיעה לגודל הטרחה ונשיאת המשא .מיד החל
העשיר לזעוק לא את חבילתי הבאת הנה – מדוע החלפת וגנבת את חבילתי ...אמר לו הנער כשהוא פגוע קשות,
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éôøùå íìåò é÷éãö óà éë åîöò úà òéâøéå ,äìòîì åáì ìà áöòúäì àìù ,äéìéãá ãç ìë ãîìé ïàëîå
íúìòî ìë íùîå ,íéù÷ úåðåéñð éðôá íéãîåò ùãå÷ åúåà íéã÷åô úåðåéñð éë åúåàøá ùàééúé àìå
äìòîì åúåìòäì íéàá íä äáøãà éë ,óøä àìì
 íúìåãâåלד.
וכי לא די שאינ מכיר לי טובה על עבודתי הקשה עוד תוסי להעליל עלי עלילות שווא שגנב אנוכי ,והלא עדיי
לא פתחת את החבילה ולא ראית מה נעשה בה .השיב לו הגביר ,אדרבה היא הנותנת ,בראותי את גודל הטרחה
שהנ מתאמ מיד הבנתי שאי ביד את החבילה הנכונה ,שהרי באמתחתי היו כס וזהב ויהלומי ,ששוי מרובה
ומשא קל...
כיו"ב 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(.
ואל תשיבני ,וכי עבודת ה' נעשית בנקל ובלא עמל ויגיעה ,והרי היצר הרע אינו מניח לאד ,ובתחבולות הוא
עושה מלחמות למנוע את האד מעשות 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
רואה לנגד עיניו את אותו הגנב כשהוא מעמיד את הסוס הגנוב למכירה לכל המרבה במחיר ,זעק עליו בעל הסוס,
וכי חזרת להיות סוס ...ישמע חכ ויוס לקח לבל יהא כאותו הסוס וכאותו ב סוסי ,אלא ימלא את התפקיד
אשר עבורו נשלח לזה העול.
לד .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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äæì ,êøáúé åðåöø øçà íéìùä ùåøéô ,éøçà àìîéå àùð 'øô) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî àúéà øáëå
øîàå (.èô :çô úáù) àøîâä éøáã ìò (ò"øú
.åðéáø äùîë 'ä ãáò àø÷äì äëæ
úøùä éëàìî åøîà íåøîì äùî äìòù äòùá ,ì"áéø
÷áàîá åúãéîò é"ò éë ,'ä éðéòá äø÷é åæ úåøáâúä ,ïäì øîà ,åðéðéá äùà ãåìéì äî ,ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì
øøåöä øöì òðëð åðéàùë äîçìî éøù÷áå
ïäì øéæçä ,äùîì ä"á÷ä åì øîà ...àá äøåú ìá÷ì
÷"äøä ùøéôù åîëå . להúåîø úåìòîá úåìòúäì äëåæ ïúåð äúàù äøåú ,íìåò ìù åðåáéø ,åéðôì øîà ,äáåùú
è äéòùé) øîàðù äî (æ"ðøú êúåìòäá) ò"éæ 'úîà úôù'ä
ùé òøä øöé ,íëéðéá ùé äàð÷ ...äá áéúë äî éì
éãé ìò ÷øù ,'ìåãâ øåà åàø êùåçá íéëìåää íòä' (à íéëàìîä úðååë äúééä àì éàãååáã øåàéá êéøöå .íëéðéá
äëùçä óà ìò íëøãá êìäì åëéùîäù Y êùåçá åëìäù íåé÷ àìì íééîéðôä äéùåøéôá àìà äøåúä úà ìá÷ì
äëéî) øîàðù äî åäæå .'ìåãâ øåà'ì åëæ ïëì ,úåøúñäå
íäì äðò äáåùú äîå ,íìåòä äæá ìòåôá úååöîä
íéëåæ êùåç éãé ìòù ,'éì øåà 'ä êùåçá áùà éë' (ç æ àåáì íãàì åì øùôà éà éë ,åøåàéá àìà ,äùî
.'éì øåà 'ä'ì
éøù÷á äãéîòä é"ò ÷ø äøåúä úùåã÷å ïéð÷ úåîéìùì
ïéàù íéëàìîä éë äúòî øåîà ,úåðåéñðäå äîçìîä
 ולא תתורו אחרי עיניכ – מעלת וחומר עני שמירת העינייúååàú àìå øöé àì ,úåøçú àìå äàð÷ àì íäéðéá
éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå' ,(èì åè) ïúùøôá ,ïðéøîàã åðééäå ...äøåúä íò íäì ùé ïéðò äî áìä
(àë 'éñ æ"òäáà) 'óñåé úéá'ä .'åâå 'íëéðéò
ùéàä äæ ,òøì 'øòåá øöé' åáø÷á øùà íãàä ÷øù
åéìò øáåòù éî ùðåòå øåñéàä øîåçá äáøä êéøàî äìòîì åøöé úà äôåë àåäùë øúåéá ääåáâ åúìòî
úøâà) äðåé åðéáø ìù åðåùì àéáîå ,(åðåùì ìëá ù"ééò)
.äøåúä ìá÷ì åãéáå íéëàìîä úâøãîî
åéðéò äðéæçúå äëåæ åéðéò àùð àì øùàå' (ë èé äáåùúä
äúéä á÷ò áìë éãáòå' (ãë ãé) ïúùøôá áéúë êëå
âë ø"÷éå) ì"æø åøîà êëù ,äãî ãâðë äãî 'ä íòåðá
,äðéëù éðô ìá÷îå äëåæ úåéøòä ïî åéðéò ùáåëä ìë (âé 'íééçä øåà'ä øàáîå .'éøçà àìîéå åîò úøçà çåø
øîàðå ,òøá úåàøî åéðéò íöåò (åè âì äéòùé) øîàðù ìù íúåáéùç åðãîì ïàë éë (÷åñôá úåéùå÷ äîë øçà) '÷ä
ïë äùåòäå ,úåðåéñðå éùå÷ êåúî àøåáä úà íéãáåòä
.' לוêéðéò äðéæçú åéôåéá êìî (æé ÷åñô) åéøçà
òãúä ,'áìë éãáòå' åøîåà åäæå .'ä ãáò àø÷éäì äëåæ
ä"ã .ãñ úáù íéðéò çúôá ò"òå ,æë ùåøã ãåã àñë) 'à"ãéç'ä äúéä øùà ìò øëùë Y á÷ò 'éãáò' íùá àø÷ð òåãî
'îâá àáåî äðäù ,÷åñôä ïåùìá ùøôî (àðú
øàùë àèç àì òùåäé óàù íâä .åîò úøçà çåø
íéôìàä éøù åøîà ïéãî úîçìî øçàìù (.ãñ úáù) éøäù ,òåéñ åì äéä éë 'éãáò' åäåàø÷ àì ,íéìâøîä
øåäøä éãéî åðàöé äøéáò éãéî' äùîì úåàîä éøùå éãéì àá àì àìéîîå ,äùî úìôú úåëæá äæì äëæ
äù÷ äøåàëìå ,''ä ïáø÷ úà áø÷ðå ãéî ,åðàöé àì òøä øöé úðëñ úçú ñðëðù áìë ë"àùî ,ììë ïåéñð
(:èì ïéùåãé÷) 'îâá ùøåôî àìäå åæ äøôëì åëøöåä òåãî ìò çèúùðå êìäù ¯ äéàøäå ,åîòôì äòø çåø ìçúå
ïë íàå ,'äùòîì äôøöî ä"á÷ä ïéà äòø äáùçî' ¯ ë"éôòàå ,åîò úøçà çåø øîàù åîë ,úåáàä éøá÷
 ננסה, כיצד נבדוק א הלה מחזיקו בכח או שאחיזתו רפה, למי שמחזיק חפ בידו, משל למה הדבר דומה.לה
 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
,' ועצה טובה כנגד היצר הרע איתא ב'קדושת לוי' )ד"ה עלו( לפרש האמור בפרשת )יג יז( 'ועלית את ההר.לו
 הנה כל מגמת הוא להכשילני לעשות,שכאשר בא היצר הרע אל האד לפתותו לדבר עברה צרי שיאמר לו
 מוטב לי שלא לשמוע, א כ איפוא, והנ מפתה אותי כי כדאי לי לעשות זאת שעי"ז יהא לי תענוג,תאוות
 וזהו שאמר,בקול ואז יהיה לי תענוג תמידי לעול מאשר אשמע בקול ואז יהא לי תענוג לשעה מדבר הפסד
 והכוונה שמעצ פיתוי היצר לתענוג אסור,(. כי 'הר' רומז ליצר הרע שנקרא הר )סוכה נב,'הכתוב 'ועלית את ההר
.רח"ל יתעלה על ידי שלא ישמע אליו ויהיה לו תענוג מאת הקב"ה המשל שכר טוב ליראיו

באר הפרשה  פרשת שלח
הננו ועלינו – א נפל ישוב בתשובה וייחשב כמי שלא נפל
כלל

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 êøãì
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
.(äáåùúá øåæçéùë 'øèåð' áùçð ïééãò íâåôä
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä úðùîá åðéöî úåàøåð
ìë úà øàáîä (íéìâøî çåìéù ïéðòá ä"ã çìù
åîéëùéå' (î ãé) øîàðù ,íéìéôòîä úùøô úåìùìúùä
'ä øîà øùà íå÷îä ìà åðéìòå åððä åøîàéå ø÷åáá
õøà ìà úåìòì åøäîé àìù íøéäæä äùîå .'åðàèç éë
øåàéá êéøö äøåàëìå .åúî íúééìò êøãá ïëàå ,ìàøùé
éøä ,'ä éô úà íúåøîäá íéìéôòî íúåà åáùç äî
íúåøîäá íéìâøîä åùðòðù ìåîúàä íåéá åàø øáë
.'ä éô úà
î"åú)

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

çé

áúëù äî àéáîå .øåäøä éãéî åàöé àìù êëá äî
éøáã ìëù (ñ 'éñ óñåé éøáã ú"åù) ñàâøéà é"øäî áøä
,äùò àìå äøáò úåùòì áùçîù ïôåàá åøîàð 'îâä
íðîà ,ùáì àì óåñáìå æðèòù ùåáìì áùçù ïåâëå
êéøöù éàãå ë"à ,äøáò àéä äîöò äáùçîäù íå÷îá
äøôë àéáäì åëøöåä ïë ìòå ,äáùçîä íöò ìò äøôë
ïåùì à"ãéçä øàáî æ"éôò .øåäøä éãéî åàöé àìù ìò
éøçàå íëááì éøçà åøåúú àìå äøåú äøéäæäù ,÷åñôä
ä"á÷ä ïéàå øåäøä àìà äæ ïéà øîàú àîù ,íëéðéò
åîöò äæù ì"ø ,íéðåæ íúà øùà øîà äæì ,åôøöî
äøåúä äøéîçäù íòèäå ,øåñéàä óåâìå äùòîì áùçð
äî úîçî øîåìë Y íäéøçàù íåùî àåä êë ìë
àèç éãéì àéáî òø øåäøä êøãîù ,'åéøçà' äéäéù
ìëúñîäù äðåé åðéáø éøáãá íééñîå . לזäùòî éãéìå
êëá ìéâøù éîá åðééäå) ãçà øáãì øîåîë áùçð àåä éøä
.(ùôð èàùá
àì' éë øàéá ò"éæ à÷ðéîà÷î ìàåîù éáø ÷"äøä
ø÷éòù øîåìëå ,'øúåð' ïåùìî àåä 'åøåúú
äáùçîä úà øéàùäìå 'øéúåäì' àìù àéä äøåúä úøäæà
àìå åúòãî äð÷ìñé ãéîå óëéú àìà ,çåîá äòøä
ïéøáà÷î ÷"äøä íâ ùøéô øáãá àöåéëå .øäøäì êéùîé
íå÷î ìëù (ä ãî ø"øá) ùøãîá àúéàã äî é"ôò ò"éæ
ïàë íâå ,÷çåøîå 'âìôåî'ì äðååëä 'éøçà' åá øîàðù
ø÷éòù' àéä äðååëä íëéðéò éøçàå íëááì éøçà øîàðù
éøçà äéðùä úåìëúñäá øäæð àìù äî àåä àèçä
íòôá ââåùá åéðéòá äøåñà úåìëúñäá øáë ìùëðù
úéùòð éøäù ë"ë åðåãì ïéà äðåùàøä ìòù ,äðåùàø
ë"çà åéðéò úà áåù øîåù åðéà àåäùë ìáà ,äðåë éìá
.( לחàìå ä"ã úåáà úøåúá àáåä) 'àèçä ø÷éò åäæ

,' שבריש הפרשה אנו מוצאי שהקב"ה אמר לו למשה רבינו 'שלח ל אנשי ויתורו את אר כנע, וכבר אמרו.לז
 א, ומכא קל וחומר.' מכל מקו כמה מכשול וכאב יצא מאותו 'ויתורו,וא על פי שמאת ה' היתה זאת
 א יתור האד-  א כ מה נוראות ה תוצאותיו של ולא תתורו,בעת שציווה הקב"ה 'ויתורו' יצא מה שיצא
.חלילה אחר לבו ועיניו
 מסופר על הגאו ר' זלמל'ה מוואלוז'י זי"ע תלמידו של הגר"א מווילנא זי"ע שכשהוכרח ליל ברחובות העיר.לח
 משנשאל על מנהגו זה שהרי,ווילנא היה מהל בצידי הרחוב תחת המקו אשר היו צינורות מקלחי שופכי
 כי א יהל באמצע הדר יעבור על מה שאמרו חז"ל, והשיב לה,קרוב לודאי שאסור להרהר ש בדברי תורה
 וללמדנו.(  'על כ אני בוחר הרע במיעוטו ליל דר זו' )הובא בתולדות אד,'( 'אחורי ארי ולא אחורי אשה:)עירובי יח
...כי מוטב להרהר בשופכי מאשר להרהר ב

èé

באר הפרשה  פרשת שלח

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
øéãú àìà ,íãà ùàééúé àì íìåòìù ¯ ïàëî åðãîì íéìéôòîä åøîà éîð êëå .æò øúéå úàù øúéá àøåáä ìà
,äáåùúä úãåáòá êéùîé íå÷î ìëáå úò ìëá
àìà ,åðúåå÷ú äãáàù øîåàä ä"á÷äì òîùð àì ¯
äìòî éøòù ìëå äå÷ú ìë äñôàù åì äàøð íà óàå êåúî ùãå÷ä õøà ìà úåìòì ,äáåùúá áåùì øáâúð
óåñì éë åúáåùúá êéùîäì åéìò ïééãò ,åéðôá åìòðð äæá åàáå ,åúî íúééìò êøãá ,ïëàå ,'äá ïåçèáå äðåîà
.ïåöøáå íéîçøá åäåìá÷é
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
ì"æç åøîàã àä 'øôåñ íúç'ä øàáî øåîàä é"ôò
,'íú÷æçúäå' ¯ ÷æçúäì íéöåøä ìëì ãîìì àá áåúëäù éøáã ãçôìö äæ ùùå÷î ïðáø åðú' (.æö :åö úáù)
øñåî åç÷éù ,'õøàä éøôî íúç÷ìå' éãé ìò ,êéàäå ,àáé÷ò ,àøéúá ïá äãåäé éáø åì øîà ,àáé÷ò éáø
éãé ìò íäì äàá íúçéîö ìëù 'õøàä úåøéô'î êéøáãë íà ,ïéãä úà ïúéì ãéúò äúà êë ïéáå êë ïéá
÷øå ,äîãàá åìåë á÷øðå ,ò÷ø÷á ïéòøâ íéðéîèîù .åúåà äìâî äúàå åúñë äøåúä ¯ (ãçôìö àåä ùùå÷îäù)
úîçìîá àåä ïë ,àáøáø àðìéàì ìãâúîå çîåö ë"îçàì .(ãçôìö) ÷éãö åúåà ìò æòì àéöåî äúà ¯ åàì íàå
äìòé ,øöéä éãé ìò íãàä ìåôéù øçà à÷ééã ,øöéä åúåéäá úî ãçìôöù åðééä) åìéôòéåî äåä àëéäî àìà
. לטú"éùä ìà áø÷úäì åæ äãéøé êåúî
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

 כל דבר מצוה, כי אדרבה סימ זה יהיה מסור ביד, ואל תבהל נפש בראות כי ה'עבודה' עולה ל בקושי.לט
( 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,פר' משפטי ( שאכ בזה שאמרו 'משו שנאמר הכו לקראת אלוקי ישראל' תירצו ג את הקושיא הראשונה
 שהרי דרכו של היצר הרע... א כ יש בזה טירחא רבתי,א מצווה היא להכי עצמו לתפילה ועליו לאסור חגורו
 א א יש מצווה בדבר, ואפילו פעולה קטנה שמצד עצמה אי בה שו טורח ומאמ,להקשות כל עשיית מצווה
. וכל קושיית הגמ' שאי בזה טירחא היינו רק לפי ההו"א שאי כא מצווה,ממילא נדרש יגיעה לעשותה
 כי כל,' ואילו למחרת אמרו 'הננו ועלינו,ובזה ביארו מדוע בכו בני ישראל בפחד הגדול מהעליה לאר הקודש
... ומשבטלה המצוה נאזרו כגיבור חיל הננו ועלינו,זמ שהדבר היה בגדר מצוה הייתה עליה התגברות היצר
 לא היו מוצאי,וכבר אמר הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע שא החזזית )פינטל( באתרוג הייתה מצוה והידור באתרוג
...על האתרוגי חזזיות בנקל אלא בקושי רב ואחרי בדיקות וחקירות מרובות
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äîãð ¯ íéòùøä ë"àùî .íúéìëúì åòéâé óåñáìå ,èòî
úåãåáò íà éë íéáéùçî íðéàù Y äøòùä èåçë íäì
'äâøãî øçà äâøãîá' äâøãäá êìäì ìáà ,úåìåãâ
íåù àìì åøàùééù íôåñå ,äîåàîì íäéðéòá áùçð åðéà
.íãéá ïéð÷

ë

 חשיבות כל פעולה קטנה לפני המקו- הקטני ע הגדולי

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 . מíéîùä éîù ãò úçà íòôá úåìòì à"à
éëðà ÷åçø àìéîî øîåìî ñçå ,äðè÷ äìåòô ìë áéùçé
úééìòá çéååøà äî ,õøàî íéîù ÷åçøë íéîùä ïî
íéìåòù ¯ íìåñá äéìòäî ãîìé àìà ,úçà äâéøãî
äìòîì äðéøá àåáé àåáù ãò äâéøãî øçà äâéøãî åéìò
ìë áéùçéå ãòö ãòö êìé ,'ä úãåáòá éîð ïë .äìòîì
. מאúåîéìùä úéìëú ìà àåáé æ"éòå ,äðè÷ äòéñô

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéà
éúáùéç .'åâå éìâø äáéùàå éëøã éúáùéç' (éëøã
ãçà ìë êéøöù ,úåìéâø ïåùì ¯ éìâø ,úåáéùç ïåùì ¯
ìë åéðéòá áéùçäì ,ãàî äúåçô äâøãîá àåäù óà
ïéîàäìå .ú"éùä úãåáòá äùåò àåäù äìåòô ìëå êøã
äìòîì úìòåô àéäù äâøãî äæéàá äìåòô ìëù òãéìå
éë ,ìëä ï÷úìå åìù úåìéâøä áåæòì ìëåé äæáå .äìòîì
úà áåæòì ìëåé àì åîöò éðéòá áåùç åðéàù ïîæ ìë
'éëøã éúáùéç' åäæå .áåèä êøãì áåùìå åìù úåìéâøä
ìë éúáùä äæáù 'éìâø' äáéùàå ,éëøã úà éúáùçäù íà äãåáòä íìåñá úåìòì íãàì øùôà éàù ,òãéå
æîøì åøîàù åîë ,äðè÷ äìåòô ìë áéùçé àì
.ì"ëò ,'êéúåãò ìà éìù úåìéâøä
àáì ãéúòì ,äãåäé éáø ùøã' (.áð äëåñ) àøîâä éøáãá
äìéôúä' ¯ íéáäìð íéøáãá 'ïøäà úéá'ä êéùîî éðôáå íé÷éãöä éðôá åèçåùå òøä øöéì ä"á÷ä åàéáî
.ú"éùä úàî ù÷áì íãàä êéøöù äðåùàøä
äîãð íéòùøå ,äåáâ øäë íäì äîãð íé÷éãö ,íéòùøä
,å"ç åéøåòðî íäá ìâøåäù íéúåèùä ìë åðîî çëùéù èòî ìë íéáéùçî íé÷éãöäù åðééäå .äøòùä èåçë íäì
.' מגå"ç úåáöòá ìåôé àìå  מבåäåìáìáé àìù
èòî åìéôà åãáòé ïë ìò ,äåáâ øä äéä åìéàë äãåáò
éúáùç ä"ãá .çî äëåðç)

 כי 'תכלת דומה לי וי דומה,( בטע מצות נתינת תכלת בציצית: וכ יש ללמוד ממה שאמרו חז"ל )מנחות מג.מ
 ולכאורה יש להקשות מדוע.' ועל ידי לבישת ה'תכלת' יזכר ב'כסא הכבוד,'לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד
 אלא ללמדנו כלל גדול בדרכי, ומה הוצרכו לדמיו לי ולרקיע באמצע,'לא אמרו ש'תכלת דומה לכסא הכבוד
 אלא יעלה בסול במתינות, כי בל יקפו אד ישר ל'כסא הכבוד' ולמדרגות שאי לו שייכות אליה,העבודה
 ומבטח לו, כל אחד לפני עניינו ומצבו,' יתחיל מ'תכלת' וימשי 'לי' מש יעלה ל'רקיע,מדרגה אחר מדרגה
...'שלבסו יגיע עד 'כסא הכבוד
 ידועי דבריו של הרה"ק רבי פנחס מקארי,' והעיקר להחשיב כל פעולה קטנה בידיעה ש'קוב על יד ירבה.מא
, כי יתמו מלשו 'ת' ושל,'זי"ע )עיי' אמרי פנחס בפרשת( על הנאמר בפרשת )יד לה( 'במדבר הזה יתמו וש ימותו
 וכל החילוק ביניה אינו כי א נקודה אחת קטנה שבאות תי"ו,והנה תיבות 'יתמו' ו'ימותו' נכתבי באות אותיות
. מכא ילמד האד כמה יש ביד דבר אחד קט להועיל או להפחית – להעלותו ממיתה לתמימות.]המודגשת[ ותו לא
 א מי שאי,' שג 'כל שהוא...כה אמר הרה"ק השר מסטרליק זי"ע )אמרי קדוש אות ע'( – מעלה עש כל שהוא
.בידו אלא ל'חטו' חמש דקות תורה יחטפנו וידע כי ג כל שהוא 'מעלה עש' נח"ר להקב"ה
 ועלה כולו,ידוע דבר העובדא כי פע פרצה שריפה גדולה בבית מדרשו של הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע בגור
, שהיא נוצרה מסיגרי' שזרקה בעליה בטר כיבויה, ויענוהו, לאחר מעשה שאל ה'שפת אמת' מה גר לשריפה,באש
, אי שבכוחה של אש כה קטנה להבעיר אש גדולה המכלה כל הנקרה בדרכה, ראו נא,נענה ה'שפת אמת' ואמר
. כמה אפשר להועיל ע כל מעט אש של תורה ומצוות- א כ מידה טובה מרובה
, הרבה יותר מעצ מטרתו בחטא גופא, כי כל מגמת היצר הוא להביא את האד לידי שברו וייאוש, ודע.מב
 הכי היהודי מכל טוב הבא לידו,וכמו שמסופר על פרי אחד אשר הודיע ליהודי שברצונו להתארח אצלו
 ומאחר שלא,' משבא הפרי לביתו שאלו מיד הא הכי 'גבינה מאר שוויי.למעלה מיכולתו לכבודו של הפרי
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וראית אותו וזכרת – גדולתה של מצוות ציצית
úîâåã àåä åðééðòù (ãë 'éñ) 'øåè'ä áúë ,åæ äáø äåöî
åøåæéàá øù÷ øùå÷ù ,ãçà ïééðò ìò åøéáçì øéëæîä íãà úøîàå ìàøùé éðá ìà øáã' ,(çì åè) äùøôä íåéñá
úà øåëæðù éãëá åðãâáá íéøùå÷ åðà ïë .åðøëæéù éãë íäéãâá éôðë ìò úéöéö íäì åùòå íäéìà
 úò ìëá åðàøåáמה.
 'úìëú ìéúô óðëä úéöéö ìò åðúðå íúåøåãìמדíòèáå .

הייתה ברשותו ציווה להכותו מכות נמרצות על שלא כיבדוהו בכבוד הראוי לו .למחרת היו הזמי את עצמו לבית
יהודי אחר .תיכ שלח הראשו להזהיר את השני שיכי גבינה מפני שבה חשק הפרי ,אחר מאמצי השיג השני
את הגבינה והעמידה על השולח ע שאר המאכלי ,אול משהגיע הפרי וראה את כל המטעמי שאל הא
יש ברשותו 'חלבה' מענגלאנד )אנגלי'( ,ושוב הכהו כי לא היה ברשותו חלבה זאת ,והל לבית יהודי שלישי אשר
כבר נזהר להכי את כל המאכלי אשר נתאווה לה ,אכ הפרי שאלו על מאכל שלישי ,ומאחר שלא היה לו
בבית הלקהו עד זוב ד ,ויצא ללכת לבית יהודי נוס ,ושלחו שלושת הראשוני להזהיר את הרביעי שיכי גבינה
וכו' .כשנכנס הפרי אל הבית נדה לראות שולח שאינו ערו ובלא מפה אלא רק לח קיבר ,ואמר לו היהודי
הנה אי ברצונ לאכול מאכלי שוני ומשוני אלא למצוא עילה בכדי להכות נפש' ,הרי של לפני'  -הנני מוכ
ומזומ לספוג את הארבעי ומה בצע שאטרח לחינ .הרי אי רצונ אלא להכות בבני ישראל ,ועל דר זה נדמה
היצר לאותו פרי ,כי אי רצונו אלא לייאש את היהודי ,על כ הוא מתגולל עליו בעלילות שונות ומשונות ,וא
מכניס לראשו חשבו הנפש עד כמה הוא חוטא ופושע ,והכל בכדי לשבור את רוחו .והמשכיל ידע כי אדרבה
התחזקותו לשוב ולהתעלות אחר שנכשל היא היא עיקר המכה ליצר...
מג .באחת הפעמי כשדיבר הרה"ק ה'בית אהר' זי"ע בגנות מידת העצבות הזכיר בתו דבריו את הכתוב )תהלי
טז ד( 'ירבו עצבות אחר מהרו' וביארו בשפה ברורה .באותה שעה עמדו ש ג' מחסידיו – וראה זה פלא ,כל
אחד מה שמע והבי את ביאור הקרא באופ אחר ,כפטיש הזה המפוצ ויוצא ממנו כמה חלקי .הראשו שמע
מפה קדשו לבאר ירבו עצבות היא מרבה האד את מידת העצבות לשכו בלבו ,זאת ע"י שאחר מהרו ,שאינ
מאמיני בטוב מצב ומנסי למהר ולהקדי את האחר והמאוחר ,על ידי כ המה נופלי בעצבות .החסיד השני
העיד ואמר בש רבו הק' לאמר ,ירבו עצבות א האד מתחיל להתנהג בריבוי העצבות ,אזי אחר מהרו אותה
העצבות ממהרת ומביאה אחריה עצבות נוספת .ואילו השלישי שמע מהבית אהר ביאור ,ירבו עצבות על ידי
שהאד מרבה את עצבותו ,על ידי כ אחר מהרו מלשו 'מוהר הבתולות' )שמות כב טז(  -מתנה .כי בריבוי העצבות
הרי הוא כמעניק מתנה ושי לכוח האחר היינו הסטרא אחרא.
עוד ספרו חסידי שבשעה שהעיר ה'בית אהר' לאחר מנכדיו על עניי השמחה וגנות העצבות ,נענה הנכד ואמר
לו ,זקני הקדוש ,הלא יש די והותר מצוות ועבירות שאינני מקפיד עליה כראוי ,ענה הבית אהר ,אכ עצבות איננה
עבירה א היא הוא אבי אבות כל העבירות ,כי כמה וכמה עבירות נמש אליה האד על ידי שקיעתו בעצבות,
לעומתה ,השמחה איננה מצוה א היא המביאה לכל מצוות האמורות בתורה.
מד .איתא בגמ' )מנחות מג (:לבאר טע ה'תכלת' כי תכלת דומה לי וי דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד,
וממילא כאשר יסתכל האד בציציותיו יזכר בהקב"ה ויעלה בלבו מורא שמי .וכבר אמר מי שאמר שלא זו
בלבד שבראותו את התכלת אינו נזכר בכיסא הכבוד אלא כבר ישב ושהה בי )שהוא יותר קרוב ב'דמיו' אל כסא הכבוד(
ועדיי לא נזכר בכיסא הכבוד ...והיא יתכ כדבר הזה.
אלא ביאור הדברי פשוט הוא ,כי בעוד מקו מצינו שיש כוח ב'ראיית' האד לעורר ה'זכרו' והמחשבה .דאיתא
בגמ' )ע"ז כ (:אסור להסתכל בבגדי צבעוני שנאמר )דברי כג י( 'ונשמרת מכל דבר רע' .ומש נלמד לדיד .דהכל
תלוי במה שקוע האד ,ובמה נתוני מחשבותיו – ומאחר שמטבע עביות האד הריהו נמש לדברי הללו על כ
בראותו מעי דמעי מדברי הללו מיד ייזכר בגו הדבר .וכמקרה הזה ממש יהא אצל האד אשר השריש בקרבו
'יראת שמי' – כאשר א יראה לנגד עיניו 'תכלת' הדומה לדומה לכסא הכבוד ,מיד יתעורר בו זיכרו כסא הכבוד.
וזהו עבודת האד בלילה הזה ובכל השנה לחיות ע אמונה בהשגחה פרטית ,ואז יספיק לו כל רמז קל להזכיר
לו את 'שוכ עד' היושב על 'כסא' ר ונישא.
מה .כתב ה'אלשי' הק' )פסוק לט( שיש השואלי ,אי תאמר אלי שבראותי הציצית אזכור את כל מצוות ה' ,הרי
הנני לובש ציצית בכל יו ,וא רואה אותו ,ואינני נזכר כלל ממצוות ה' ,תשובתו במשל שנהגו עלמא כשרצי
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úååöî ìù äîòè éë äøåúä éùøôîá åðéöî úåáø äðäå
íãàä øëæééù éãé ìò øöéä úà òéðëäì úéöéö
'÷ä 'íééçä øåà'á àúéà êëå .àåä ä"îî ìù åãáò éë
,íéãáòä íúåç ¯] àãáòã àìáëë íä úéöéöä éë

ïåãà ìë íåúçì íâäðîë [:æð úáù 'ñîá àúéàãë
ìò ïä ãéòä äæ íúåçå ,åéùåáìîá åà åôåâá Y åãáòá
àåä éî ïîéñì íâå ,àåä ãáò æìä ùéàäù øáãä íöò
ïîéñå úåàì ¯ úéöéöä ùåáìì ä"á÷ä åðååéö êë .åðåãà

לזכור איזה דבר – קושרי חוט על אחד מאצבעותיה לבל יישכח מה דבר זה ,פע אירע שקשר אחד חוט
סביב אצבעו בלא שו כוונת זכרו איזה דבר ,כעבור זמ  -כשעדיי היה החוט קשור על אצבעו ,הוצר הלה לזכור
איזה דבר ושכחו ,ויתמה ויאמר ,היא אפשר שאינני זוכר מאומה ,מדוע אי סגולת החוט מועילה לי לזכור ,ויענו
לו אנשי חכמי ,וכי 'סגולה' יש בחוט זה ,הרי אינו אלא מועיל להזכיר לאד מה שרצה לזכור בעת לבישתו,
ומכיוו שבעת כריכת החוט לא חשבת באיזה דבר  -שעבור זה הינ כור את החוט ,היא תרצה שיזכיר החוט...
כיוצא בו ממש הוא עני הציצית ,הלובשו על מנת לזכור את מצוות ה' – אכ זכור יזכר על ידי ההבטה בציצית,
א א לובשו כמצוות אנשי מלומדה ,שאינו יודע בעת הלבישה על מה ולמה לובש ,מה יזכירנו הציצית .וזהו
פירוש הכתוב והיה לכ לציצית א בעת הלבישה תלבשו אותו כדי להצי בו ולזכור את מצוות ה' ,אז וראית
אותו וזכרת את כל מצוות ה'.
כוח הציצית גדול הוא ונשגב ,ויש בו כדי לעורר את האד לשמירת התורה והמצוות ,וכפי הידוע מחז"ל )מנחות
מד (.על יהודי שניצל מעוונות חמורי מאד בזכות מצוות הציצית.
מעשה שהיה באחד מחסידיו של הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע שהיה לו ב יחיד .ויהי היו ,והב נתפס ברשת
היצר ,והחליט לישא לו לאשה בת ניכר רח"ל .כראות האב כי כ ,השלי את בנו מביתו והתאבל עליו מרות .א
משעבר האב בשוק וראה היא שבנו יחידו חובק אשפתות ואי לו מה יאכל ,נכמרו רחמי האב על הב ,ואמר לו,
בני יקירי ,חזור אל ביתנו ,ואת ל כל מאווי ,ובלבד שתעזוב את רצונ להינשא לאותה נכרית ,א הב התעקש
ואמר ,אמשי להתגולל בחוצות קריה ובלבד שאנשא לאותה ריבה.
בצר לו פנה האב אל רבו המהרי"ד וסיפר לו מאי דהוה ,ציווהו המהרי"ד שיביא אליו את הב .שב האב אל
בנו ואמר לו ,בא נא עמדי אל הרבי הקדוש .הסכי הב וא הבטיח כי ישמע לקול הרבי בכל עני שהוא – מלבד
א יצווהו שלא להינשא לנכריה ,כי לזאת לא ישמע אליו .בהגיע אל מול פני הקודש החל המהרי"ד לדבר עמו
על דא ועל הא ,על עיסוקו והליכותיו .ותו כדי השיחה נענה הב ואמר ,רבי ,דע שהול אנכי להינשא אל אותה
נכרית .אמר לו הרבי אכ לא אמנע זאת ממ ,וא אומר אני שעל אבי להשתת ב'שמחת' הנישואי ,אלא אבקש
– כמו שאמרת שתקיי כל אשר אצוו מלבד עניי הנישואי ,בקשה קטנה לי אלי – שתלבש ציצית תחת בגדי
בעת הנישואי .סבר הבחור וקיבל .לאיד ,האב הזדעזע לשמע הוראת הקודש שעליו להשתת באותו נישואי
למגינת לבבו ,א קיבל עליו את הדי.
בהגיע מועד החתונה ,בא אותו בחור בחברת כל הגויי והפריצי הרשעי לחגוג את נישואיו ,והמה השקוהו
יי לרוב כדרכ ,לאחר זמ מה החל היי לבעור בקרבו ,הסיר ה'חת' מעליו את בגדיו העליוני לרוב החו .ומיד
הציצו חוטי הציצית לעי כל ,כראות הרשעי כי כ ,מיד החלו לשאוג עליו ,הכי רימיתנו לומר שעזבת דת יהודית
והנה רואי אנו שעדיי נשארת נאמ למורשת ,והפליאו בו מכות רצח ,עד שא לא היה אביו עומד על אתר
ומציל מידיה בחירו נפש ,לא היה נשאר בי החיי כלל.
מעשה נוס בעניי הציצית .לאחר שנות המלחמה ,הקי הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע מחנות לפליטי .באחד הימי
נכנס הרבי למחנה 'שארית הפליטה' ,שמנה כמאה וחמישי אנשי ,ובידיו מלבוש ציצית יחיד ומיוחד אשר נשלח
אליו מארה"ב ,ומאחר וכול רצו לזכות לקבל את הציצית לידיה לאחר שני רבות כל כ בה לא זכו לקיי
מצווה רבה זו ,הכריז הרבי ואמר שייער גורל בי כל הקהל ,ומי ששמו יעלה בגורל יזכה להתעט בציצית.
באותה שעה עמד ש בחור מחסידי גור ושמו ר' מנדל פשיטיק ,ומכיוו שבערה בו אש קודש בתשוקה עזה
לזכות במצוה זו ,עמד מיד וקרע את לבושו מעליו והפכו לבעל ארבע כנפות ,וזעק לעבר הרבי ,רבי קדישא ראה
והבט ,הנה נתחייבתי בציצית מ התורה ,שהרי יש לי ד' כנפות בבגדי ,ודי קדימה יש לי על כל בני המחנה שאינ
מחוייבי מ התורה כמוני ,נענה הרבי ואמר ,הרי כבר נקבע שייער גורל ,ובאיזה זכות גרמת לעצמ חיוב דאורייתא,
אמנ ,א כה עז רצונ לזכות בקיו המצווה  -לבטח יעלה שמ בגורל ,ואכ כ הווה.
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,(àåáì ãéúòì) íéãáò úåàî 'çå íéôìà 'á åì ïéùîùîå àñëìå íéì äîåãä úìëúä éãé ìòå ,åððä íéãáòù øëéä
åøéëéù éðôî äæå ,(:ãé úéöéö 'ìä) 'óñåé é÷åîéð'ä äá øàéáå
.ïðà ä"á÷ä éãáò ïðàù ïîéñ åðì äéäé ãåáëä
äðéâäù àéä éë , מוåæ äåöî äìåãâ äîë àåää ïîæá
íúøëæå åúåà íúéàøå øîàå ,'íééçä øåà'ä êéùîîå
.àáä íìåòä ééçì åðúåà äàéáîå ,äìåâá åðéìò
ïîéñá åèéáéùë ,ùåøéô ,'ä úååöî ìë úà
íöôçë úåùòì ïéøåç éðá íðéàù áì åðúé íúåãáò
במקרא לשו חשיבות – חשיבות העוסקי בתורה
àø÷îáù íéùðà ìë' (â âé) äùøôä ùéøá é"ùøá àúéà ãáòë ,íäéùòî ìëáå íøåáéãá ,íùåáìîá ,íìëàîá
äåöî ïåãàäù äòùá åãîòé àìà .åéìò åáø úîéàù
íéùðà ìë åéøáãá åøàéáù ùé ,'úåáéùç ïåùì
àåäù äòùá¯ àø÷îáù Y ìàøùéî ùéàå ùéà ìë åðééä .úåùòì 'ä äåéö øùà úåëàìî ìë úåùòìå ,ãåîòì
áåùç Y úåáéùç ïåùì àåä éøä ,äøåúá àøå÷å ÷ñåò øáã àåä äìâðäù ãöì ,ùåøéô ,'åøåúú àìå' øîàå
÷ñòã àðãéòá ¯ åéä íéøùë äòù äúåàá éë ,ãàîì àåä úåùò éååéö àéä êìîä úååöîå ,åá ú÷ùåçå äöôç ïéòäù
òðîðä ïîå ,ùâøåîä áøòä àåðùå éòáèä ïåöøä êôä
. מזíå÷îä éðôì áåùçå øùë àåä éøä äá
ãåîò ìëåé åúåãáò ïîéñ éãé ìò àìà ,øáãá ãåîòéù
ìò àøîàúî ò"éæ í"éøä éùåãéçä ÷"äøäã äéîùî
.íéöôç åáìå åðéò øùà êåôäì ¯ äæá
úà åáéëøäù äòùáù (:ãë æ"ò) åøîàã àä
úåøôä äðøùéå ñð äùòð ,úåøôä éáâ ìò íé÷åìàä ïåøà úåöî äìåãâ (ãë ïîéñ úéöéö úåëìä ç"øåà) 'øåè'á àúéà
íäéáâ ìò ïåøàä úà åàùðù úåøôäù ¯ (áé å 'à ìàåîù) íúéàøå áéúëã úåöîä ìë ãâðë äìå÷ùù úéöéö
àâøãá ãîåòä åìéôàù ,ïàëî .íäéôá äøéù øîåì åìçä 'çå ø"ú äìåò úéöéö ,'ä úåöî ìë úà íúøëæå åúåà
,íéùòî àìå äøåú àì åá ïéàå ,äøôä äúåàë ¯ äúåçô ìë øîåà é"áùø ...â"éøú éøä â"é íéøù÷ 'äå ïéèåç
úîâåãë ,äøåú ìù äìåò åîöò ìò àùé íà íå÷î ìëî àëä áéúë ,äðéëù éðô äàåøå äëåæ úéöéöá øéäæä
íéðåúð åéä åáù íé÷åìàä ïåøà úà úåøôä úàéùð êé÷åìà 'ä úà' (âé å íéøáã) íúä áéúëå 'åúåà íúéàøå'
ïëåî äéäéù ¯ äéåàøä äâøãîì äìòúé úéøáä úåçåì àøîâá åøîàãë äååöîä øëù ìåãâå ,'ãåáòú åúåàå àøéú
äëåæ úéöéöá øéäæä ìë ,ùé÷ì ùéø øîà (:áì úáù)
.ìë ïåãà éðôì ùãç øéù øîåì éåàøå
 באמרו הנה יהודי החי בעול הזה יש בידו לקיי מצווה גדולה כזו, הנה ידוע שהגר"א זי"ע בכה לפני פטירתו.מו
 עד שהחיי-'– כמצוות ציצית בעד כמה פרוטות )ואילו בעול הבא לא יועיל לו מאומה לזכות לקיי אפילו אחת ממצוות ה
.('ההולכי ב'בית החיי ' נצטוו להטמי את חוטי הציצית משו 'לועג לרש
 והנה רבי הסוברי, ידועה מחלוקת הראשוני ואחרוני א מותרי הנכרי בני אומות העול לעסוק בתורה.מז
 יש, ורק תורה שבעל פה נאסר עליה, ועוד רבי ( שתורה בכתב מותרי ה ללמוד,)עיי' שלה"ג ע"ז ד א' מדפי הרי
 כי תורה שבכתב נקראה על גבי הר גריזי והר עיבל ונכתבה בשבעי לשו עבור אומות,המבארי בטע הדבר
 על פי זה מבארי הטע שקוראי. לעומת זאת תורה שבע"פ ניתנה רק לישראל ומיועדת רק עבור,העול
 כי העצה הישרה, ומכלל הדברי שמענו. כי הוא מבדיל בי ישראל לעמי,''מסכתא' שהוא מלשו 'מס המבדיל
 שעי"ז אנו יוצרי מס המבדיל בי,שיהא בידנו להיבדל מכל טומאות העמי הוא על ידי לימוד הגמרא הקדושה
.קודש לטומאה
 שנאמר בפרשת )יג כא( 'ויעלו ויתורו את האר ממדבר צ עד רחוב לבוא,עוד יש ללמוד בשגב קדושת התורה
 ובעני זה מצינו ל'רבינו מנוח' )פ"ד מהל' סוכה.[ הלכו בגבוליה באור וברוחב כמי 'ג' ]אות יוונית, וברש"י,'חמת
 ומפרש 'כלומר גימ"ל,'ה"ב( שכתב על דברי הרמב" לגבי סוכה ש'היו לה שתי דפנות גמורות זו בצד זו כמי ג
 שלא רצו לתאר לאותיות, ומה שאמרו רבותינו כמי גא ולא אמרו כמי דל"ת.יוונית שהיא עשויה כדל"ת שלנו
 וזה מהפלגת הגדולי קדושת התורה וכבודה' – שלרוב קדושת התורה אי ראוי שישתמשו,הקודש שו דבר של חול
' שהרי המדובר הוא על תיאור וציור ה'סוכה, והדבר נורא למתבונ.באותיותיה הקדושות לעשות בו סימ לדבר חול
 ומכא נלמד. וא על פי כ נחשב כדבר של חול לעני השימוש באותיות התורה,לדעת הכשרה היא או פסולה
. ועד כמה היא מקדשת לומדיה,עד היכ מגעת קדושת התורה

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

äë

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
äáåè äãéîå ,íåé ìë ãâðë äðù åðùðòð Y íéìâøîä éîéá
ïéðù éôìà úéù ÷øã ïåéëîå ,úåðòøåô úãéîî äáåøî
.ãàî íéëåøà íéîéä åéäéù êéøö ïë ìò àîìò äåä

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 האי 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 הקנייני 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
אפס מקו וכמעט שלא יכנס בה מאומה ,מה יעשה יכניס מתחילה דבר דבור על אופניו ב'סדר' ,או אז יראה כי
הכל נכנס ועוד יישאר מקו פנוי ,כ הוא נמי זה ה'מסדר' את יומו בסדרי ראויי וכיו"ב ימצא מקו ורווח הרבה
ללמוד עוד ועוד ,ומי שאינו מסדר יומו כראוי יעבור כל יומו מבלי הספק מאומה ל"ע.
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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
(חתם סופר)
וחיו.
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
(תורת משה)
בזה לכך אמר התרגום יונתן כד חמי ענותנותו הוסיף לו:
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
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

פרשת שלח תשע"ט



© כל הזכויות שמורות למו"ל .אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת.
אמר "בני ענק" ובי הושע 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
(טעמא דקרא)
יונה" קטנים ולא גדולים.
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,
(קדושת לוי)
ברצונו ניתן להם וברצונו ניתן לישראל ואינו חשוב גזל:
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
ממכסת ארבעים השנים במדבר ,ולכן היו ישראל במדבר ארבעים שנה חסר
(שו"ת פני ארי')
חמישה עשר יום.
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

א

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 לכבודו 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.
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.

ב

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 רבו ת 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 יצרנו 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' .א בל לפסוק לבד בעניינים כאלו שאני עושה באמת לשם
(יחי ראובן)
שמים .קשה מאוד.

"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,
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.

(אוצרות התורה)

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
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!


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 הנ וסעים ,ומחק שם מן הרשימה ,והודיע שהוא טס
במקומו...
מרוב פרסומו של גנרל זה ברבים ,ובשל האהדה הגדולה שהיתה לו
בתקשורת ,חששה הנהלת שדה התעופה להביע את דעתה נגדו ,והטיסה את
הגנרל במקום הנוסע ההוא.
לאחר טיסה שארכה כמה שעות הגיע הגנרל לאולם ,וכאן נכונה לו אכזבה
עמוקה .המארגנים הודיעו שהאירוע התבטל ,מפני שהמנצח לא הגיע! הם
סיפרו לקהל המאוכזב ,שעל פי מידע שבידיהם המנצח היה רשום לטיסה,
אלא שבעקבות דרישתו של גנרל פלוני לעלות על המטוס ,נאלצה הנהלת
שדה התעופה למחוק את שמו .המנצח נפגע מהמלך ,והודיע שהוא לא מוכן
לטוס כלל ,דרש פיצויים על הנזק והצער שנגרמו לו ,ולא הגיע לקונצרט...
לא צריך לתאר את מפח הנפש האדיר שהיה לגנרל הכועס! גם לטוס כמה
(ברכי
שעות ,הלוך ושוב ,וגם להפסיד את האירוע .והכל בגלל הכעס.
נפשי)

אפס כי עז העם הישב בארץ (י"ג כ"ה)
החפץ חיים מסביר שהתורה הדגישה במיוחד את המילה 'אפס' ,כביאור
הרמב"ן ,כי מילה זו מביעה את רשעת המרגלים' ,שהיא מורה על דבר אפס
ונמנע מן האדם ,שאי אפשר בשום ענין ,כלשון האפס לנצח חסדו' .והמרגלים
אכן ביקשו להעביר לעם את המסר הזה שלא יוכלו כלל להילחם עם יושבי
הארץ.
ולעומתם ,יהושע וכלב אמרו 'כי לחמנו הם' (להלן ,פרק י"ד פסוק ט'),
וכאומרים  -וכי אדם מפחד מככר לחם גדול המונח על השלחן?!
האדם המאמין בה' ,לא ישתמש לעולם במונח 'אפס' ,אלא יבטח באלוקיו
ויתייחס גם לאויביו הקשים ביותר כ...לחם המונח על השלחן .זה סודו של
הבטחון בה' ,ההופך את האדם למאושר עלי אדמות.
האספקלריה של הבוטח משדרת לו כל העת שיש לו על מי לסמוך .אם
רק יפקיד 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
הדרך ,גם אם בתחילה לא נראו הדברים כמי שפועלים לטובתו.
שאכן אם היו שואלים את האדם ,ביחס לאירועים מסוימים העוברים עליו
בחיים ,כיצד לדעתו היה כדאי לנהוג עימו ,הוא היה אומר שלפי ראות עיניו
היה צריך לנהוג קצת אחרת ...שהרי במציאות הובילו אותו ההתרחשויות
למחוזות לא הכי טובים...
מי שאומר כך ,אינו יהודי מאמין .אדם היודע שכל מה שעושה הקב"ה
לטובה הוא עושה ,הרי גם כאשר הוא איננו רואה לכאורה מה היא הטובה
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שתצמח לו מהאירוע ההוא ,הוא יאמין בכך בלב שלם ,ויידע עם לבבו
שהשי"ת אוהב אותו הרבה הרבה יותר ממה שהוא אוהב את עצמו.
'מסודר' בפרנסתו
הזדמן לידי קונטרס שכתב יהודי ניצול שואה ,ובו הוא מתאר את שעבר
עליו באותה תקופה ,וכיצד הצילו הקב"ה פעם אחר פעם מידי הנאצים
הארורים.
יהודי זה התגורר בגרמניה עצמה ,ומיד כאשר החל הצורר היטלר ימ"ש
להפריח את הצהרותיו המאיימות נגד היהודים  -והיה זה יותר משנתיים לפני
פרוץ המלחמה  -נתן הקב"ה בליבו את ההחלטה למכור את כל נכסיו ולצאת
מארץ הזו.
הדבר לא היה פשוט ,כיון שיהודי זה היה 'מסודר' בפרנסתו ובנכסיו ,והיו
לו נכסים רבים ,דניידי ודלא ניידי .אבל ,ההחלטה שהתקבלה בליבו היתה כה
חזקה ,שמאומה לא עמד בדרכו ,והוא מכר את הבתים שהיו בבעלותו ,וגם
את כל יתר הנכסים.
המ טבע היציב והאיתן ביותר בתקופה ההיא ,היה הרובל הרוסי .כל
הסוחרים עשו בו שימוש ,וידעו שהרובל הוא מטבע שכדאי ושווה להשקיע
בו לטווח ארוך ,ואין לכאורה שום דבר שיהא בכוחו לזעזע את חוסנו של
הרובל.
גם היהודי שלנו ,המיר את כל הכסף שקיבל ממכירת נכסיו לשטרות של
רובלי ם רוסיים ,וכאשר הכסף היה בידו החליט להעתיק את מקום מגוריו
להולנד ,שהיתה מדינה שקטנה וניטראלית ,והכל היו בטוחים שהנאצים
יניחוה לנפשה ,ולא ירצו לפגוע בה ולהשתלט עליה.
בהגיעו להולנד ,השתדל מיודענו לבנות את עצמו מחדש ,ולשקם את
פרנסתו ,כפי שהיה בגרמניה .ואכן ,בתקופה הראשונה הכל הלך למישרין.
חוור ומבוהל
יום אחד מגיע היהודי לביתו ,חוור ומבוהל ,וכשאשתו שואלת אותו מה
קרה ,הוא מציג בפניה דף עיתון שבו היה כתוב שהכלכלה הרוסית התמוטטה
לחלוטין ,והרובל בעקבותיה ...בידיעה בעיתון נאמר שהמטבע הרוסי איבד
את ערכו בצורה מוחלטת ,והוא אינו שווה אפילו את הנייר שעליו הוא מודפס.
יוצא אפוא ,אמר הבעל לאשתו ,שכל האספים שחסכנו ,ובעצם כל הרכוש
והנכסים שלנו  -אינם שווים עכשיו מאומה!
עצם המחשבה על המציאות ההזויה הזו ,הביאה את מיודענו לפלנטה
אחרת ,ולהרגשה מוחשית בדברי חז"ל שלמדונו שהחסכונות האמיתיים
נתונים רק בבית המדרש ,ולא באוצרות הכסף והזהב.
המהפך המחשבתי שהחל בו מאותו רגע ,הביאו להחלטה נוספת ,חזקה
יותר מזו הראשונה שקיבל בהיותו בגרמניה (כשהחליט לעבור להולנד) ,והיא,
לעזוב את הגולה הדויה ,ולעלות לארץ ישראל .בתוך ימים אחדים ארז את מה
שנשאר לו בהולנד ,ועלה לארץ הקודש.
ומי שמכיר קצת את ההיסטוריה ,יודע שהולנד היתה אחת המדינות
הראשונות לכיבוש הנאצים ,שהעבירו את נתיניה היהודים לאושוויץ .כבר
בימיו הראשונים של הכיבוש ,דרשו הגרמנים מהשלטון ההולנדי שיעביר
לידיהם את שמות הנכבדים היהודיים בקהילותיהם ,ואותם הרגו תחילה.
'כיון שאני נמניתי על הנכבדים הללו ,סיפר היהודי לבניו ברבות הימים ,אין
ספק שאם הרובל הרוסי לא היה מתמוטט ,והייתי נשאר בהולנד עוד תקופה
קצרה ,גם אני הייתי נשלח לאושוויץ רח"ל'.
במזוודה מיוחדת
נס של ממש נעשה ליהודי זה ,והנס החל כבר ברגע שהחליט לרכוש את
הרובלים ,שכן הם הם היו הסיבה להצלתו בהולנד .הנס המשיך מאוחר יותר
עם התמוטטותו של הרובל ,כשהתברר שדווקא סיבה זו הניעה אותו לעזוב
גם את הולנד ,ולעלות לארץ ישראל ,ולהינצל מציפרני החיה הנאצית.
עכשיו נחשוב לרגע; כשיהודי שלנו שמע את דבר קריסתה של הכלכלה
הרוסית ,הלא באופן טבעי הוא הרגיע מאוד מאוד רע .איך יתכן אחרת?! הלא
ההתמוטטות הזו גורמת לו עתה להישאר ריק מנכסיו ,ולהיות עני וחסר כל!
אבל אם היה יודע שהכל לטובתו ,לא היה נותן להרגשות הלא טובות
שיחדרו למוחו כלל וכלל!
ואם היו שואלים אותו ,במה הוא רוצה לבחור ,ברובלים רוסיים או בחיים,
בוודאי שתשובתו היתה שהוא מעדיף את החיים גם על פני מיליוני רובלים.
וזה בדיוק מה שהקב"ה עשה לו.
היהודי שעליו אנחנו מדברים לא הסתפק בהחדרתה של האמונה הזו רק
לליבו הוא ,אלא התאמץ גם לחנך את ילדיו ברוח זו .מה עשה?  -גם לאחר
שהרובלים הרוסיים איבדו את ערכם ,ולא היו שווים מאומה ,לא השליך אותם
לפח ,אלא שמר חלק מהם במזוודה מיוחדת ,וכשהגיע לארץ תלה את
הרובלים במסגרת מיוחדת בסלון ביתו.
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
(ברכי נפשי)
הקב"ה ,לטובה הוא עושה.

אשר עין בעין נראה את ה' (יד ,יד)
שכר גדול שולם מן שמיא לאדם שהקפיד לשמור על רצונו של הקב"ה,
ולא זלזל בכך גם בעת לחץ.
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המעשה שהובא לפניי עסק ביהודי שהיה אמור להשיא את בתו ,ובגלל
ההתחייבויות הכספיות הגדולות שהיו כרוכות בכך ,נאלץ לעזוב את ביתו
ולנדוד לארצות נכר ,ולהתדפק שם על בתי נדיבים.
את פעמיו שם לארה"ב ,אבל גם לאחר שהסתובב שם במשך תקופה
ארוכה לא הצליח לאסוף סכומי כסף משמעותיים .המצב הכלכלי הקשה,
חדר גם אל בתי הגבירים ,ונתן אותותיו על איסוף התרומות ,המצטמצמות
והולכות מפעם לפעם.
בשלב מסוים פגש היהודי שלנו בארה"ב את אחד מעמיתיו שיעץ לו
לנסוע לקהילתו של הרב מייזליש באוסטרליה' .בקהילה זו ,אמר לו הידיד,
תצליח לאסוף כסף' .היהודי החליט להיענות להצעה ,ורכש כרטיס טיסה
מארה"ב לאוסטרליה.
בשדה התעופה באמריקה יש כידוע הליכי בידוק מחמירים ביותר ,וגם
לאחר שהפקחים בדקו את כל המזוודות והתיקים ,הכיסים והבגדים ,הם
דורשים מהנוסעים שיחלצו את נעליהם ,כדי לבדוק אם הסתירו דבר מה
בתוכן...
ההליך מתבצע בצורה כזו שהנוסע חולץ את נעליו ,הולך כברת דרך קטנה
ללא הנעליים ,ומיד לאחר שהבדיקה במתקן המיוחד הסתיימה ללא בעיות,
הוא מקבל את הנעליים בחזרה.
היהודי חלץ גם הוא את נעליו כמתבקש ,אך בבואו אל המקום בו היו
אמורות הנעליים להימסר לו ,הופתע מאוד להיווכח שנעליו אינן נמצאות שם.
ב מקביל ,הגיעו לידיו נעליים אחרות ,וסביר להניח שקרתה שם טעות ,ואחד
הנוסעים האחרים לקח את הנעליים של היהודי ,ובמקומן השאיר את הנעליים
שלו...
הנוסעים חשדו בו שהוא מחבל
הוא מביט בנעליים שנותרו לפליטה ,וכבר חשב אפילו לנעול אותן במקום
הנעליים שלו ,אבל כשביט בנעלי ים הזרות הבחין לתדהמתו בצלב קרס
המוטבע עליהן .הוא הבין שאלו הן נעליו של גוי ,וכיון שהיה שם צלב קרס,
החליט לא לנעול אותן בשום אופן שבעולם.
האיש לא גילה לאנשי הבידוק את המניע האמיתי להחלטתו ,מחשש
לאנטישמיות ,אלא אמר שהוא אינו רוצה לקחת את הנעליים ,מפני שהן אינן
שלו ,והדבר נחשב לגזל.
למרות שהחלטה זו  -ללכת יחף  -הביאה אותו למצב מאוד לא נעים
(ובהלכות תשעה באב נאמר שההולך בין הגויים צריך ללכת בנעליו ,כדי שלא
יבוזו לו) ,עם כל זה התחזק האיש מאוד ,וגמר בליבו שבשום אופן הוא לא
יניח על רגליו נעליים עם צלב.
ואכן ,האיש עלה למטוס בדרכו לאוסטרליה ,כשהוא יחף ,אבל לא שיער
לאן יתגלגלו הדברים .בעלותו למטוס ,הבחינו הנוסעים באדם מוזר המתהלך
ללא מנעלים לרגליו ,והחלו לחשוד בו שהוא חבר בארגון מחבלים...
משהודיעו לו כך לדיילים ,הגיבו אלו ואמרו שאין מה לחשוש כיון שמדובר
באדם שהחליט ל א לקחת נעליים שאינן שייכות לו ,משום גזל .כל הנוסעים
במטוס הביעו את התפעלותם ממעשהו של האיש ,ויושרו האישי.
בין הנוסעים היה גוי אחד שהתפעל ביותר מהגינותו של היהודי ,וניגש
למקום מושבו כדי לשמוע את הדברים שוב באוזניו ,ולדעת שאכן יש אנשים
כאלה בעולם שאינם מוכנים לקחת דברים שאינם שייכים להם' ...אצל גוי זה
לא היה קורה' ,אמר ליהודי.
ומה אמר על כך מרן הגרי"ש אלישיב?
בשלב מסוים שאל אותו הגוי על מטרת נסיעתו ,והיהודי סיפר לו את
האמת ,שבתו אמורה להינשא ואין לו פרוטה לפורטה ,ועל כן הוא נאלץ
להתגלגל על פתחי נדיבים.
'כמה כסף תכננת לאסוף לנישואין אלו'?  -שאל.
' 25,000דולרים' ,השיב.
הגוי לא המתין רגע .הוא קרא לכמה עיתונאים שהיו בטיסה ,ואז הוציא
מכיסו את פנקס הצ'קים וכתב לו את כל הסכום הנצרך!
העיתונאים החלו לצלם את האירוע ולהנציחו מכל עבר ,וההבזקים של
המצלמות לא פסקו למשך דקות ארוכות .לבד מהפרסום שהיה לתורם ,היה
גם קידוש השם גדול באותה שעה.
זה שכרו וזו ישועתו של מי שמקדש את השם ,וקובע בליבו באופן מוחלט
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,
ולגלגל לידיו  25,000דולרים?
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 מסביר' :כשתכלה זכות שבידן ,וייבש לחלוחית מעשה צדקה
שלהן ,אז ישברו' ,וכך נפסק גם בשו"ע (יו"ד ,סימן רנ"ב).
יוצא ,שאם מאפשרים לגויים לעשות מצוות ,ולהרבות את זכויותיהם,
מקיימים בכך את שלטון הגויים בעולם ,ומאחרים את שברונם; ואם כן כיצד
היה מותר לקחת את הכסף?
בדברי תשובתו הביא הרב את הוראת חמיו ,מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל,
שאפשר לסמוך בענין זה על דברי ה'חסד לאברהם' הכותב שבמקרה שהגויים

תורמים כסף מפני שהם מבקשים מהשי"ת 'שיחיה בני' ,הרי שהם עושים זאת
בגדר 'עסק' ,דהיינו שהגויים יודעים שהדבר 'משתלם להם' ,ולכן הם תורמים,
ואין בכך משום ריבוי זכויות לגויים.
ואם כן ,גם במקרה הנ"ל ,כיון שנתינת הצ'ק לוותה בצילומים ,והגוי הנותן
קיבל על כך כבוד רב ,אפשר לומר שהוא עושה זאת לשם הכבוד ,ולא יהיה לו
(ברכי נפשי)
בכך זכויות...

"יום לשנה" – רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
רבים היו בעלי הבתים עמי הארץ ,שאיותה נפשם לזכות את בתם ואת
ביתם בחתן בן תורה .עולים היו לישיבה ומבקשים חתן בן עליה ,בהבטיחם
נדוניה הגונה ושנות מזונות על שולחנם הגדוש ברוב טובה.
אחד מהם זכה בחתן לתפארת ,ששקד יומם ולילה על תורתו והתעתד
להיות לגדול בישראל .חותנו העריך מאוד את אישיותו ומידותיו ,חוכמתו
ופקחותו ,אבל העריך פחות את תורתו ושקידתו .אדרבה ,שמח היה אילו יצא
לסחור בנצלו את חכמתו כדי להתעשר .אבל הבטחה זו הבטחה ,הבטיח עשר
שנות מזונות לעשר שנות שקידה והתעלות!
כששמע קריאת התורה בפרשת שלח ,אורו עיניו :המרגלים תרו את הארץ
ארבעים יום ,ובני ישראל נענשו בארבעים שנות נדודים במדבר" ,יום לשנה
יום לשנה" (יד ,לד) -
"השומע אתה" ,אמר לחתנו" ,יום לשנה – כבר אכלת עשרה ימים על
שולחני ,והרבה מעבר להם .זהו ,כלו 'שנות' המזונות ,ועליך להרויח את
לחמך!"
טיעון למדני ,אין מה לומר.
"אין בעיה" ,השיב החתן השנון ,מסור בידי את דמי הנדוניה ,ותחפש לך
חתן חדש".
"מה זה?!"
"אנו מתגרשים".
"מדוע?" הזדעק הכפרי.
"כי שהיתי עם בתך עשר 'שנים' ולא ילדה"...
"טוב ,טוב ,המשך ללמוד" ,הפטיר החותן" ,לא אמרתי דבר"...
ידוע שאיני מספר סיפורים מבדחים סתם כך ,אלא כ"מילתא דבדיחותא"
לפני השמעתתא (שבת ל ,ב) –
לצערינו ,תופעה זו של "מוסר כפול" רווחת כל כך!
חותנת אחת שפכה זעמה על חתנה ,באזני חברתה" :לחתני לב של אבן!
הוא משאיר את אשתו עם ארבעת ילדים ,ונוסע לו לטיול בצפון .שהיא
תקרוס תחת הנטל ,והוא יהנה לו עם חבריו"...
החברה גיששה" :שמעתי שגם בנך מצטרף לטיול ,ומשאיר את אשתו
לבד"...
"לא!" מיהרה למחות" ,בני אינו משאיר את אשתו לבדה ,הוא משאיר
אותה עם חמישה ילדים"...
אהה!
ואנחנו?! הרי כל אחד מאיתנו מלא טרוניות כרימון ,על חבריו או בני
משפחתו .ומדוע ,כי אנו הרי עושים עבורם את המינימום ,אז מדוע אינם
עושים כלפינו אלא את המינימום?!
ואף אל הבורא פונים אנו בעתירה :ריבונו של עולם ,למה חסר לי דבר
פלוני ,ודואב לנו איבר פלוני ,למה אושרינו ובריאותינו אינם מושלמים?!
ככה? ומה עושים אתם עבור הקדוש ברוך הוא?! -
טוב ,נכון שאיננו מושלמים .אבל את המינימום הרי אנו עושים!
אז מה הטרוניה ,כשגם הוא עושה את המינימום למענינו?!...
(והגדת)

ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם.
פירש רש"י" :וכן היינו בעיניהם  -שמענו אומרים זה לזה נמלים יש בכרמים
כאנשים".
סיכום הטיעונים שבפי המרגלים בשובם משליחותם היה כמבואר בפרשה (יג,
לג)" :ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם".
היתה זו שפלות רוח שלא במקומה ,והיא שגרמה להם להוציא דיבה רעה על
הארץ ולהיכשל בשליחותם .מאלפים בנדון זה הדברים שכתב ה"שפת אמת"
(תזו"מ) כי שני חלקי הפסוק מתקשרים היטב ביניהם ,באשר קיימים קשרי
גומלין בין מה שהיו נראים כחגבים בעיני עצמם לבין מה שנראו כך בעיני
הענקים .כך היא המידה הנוהגת בעניינים אלו .הם לא היו יכולים להראות
קטנים בעיני אחרים ,אלמלא שקודם לכן איבדו בעצמם את תחושת
החשיבות הבריאה ,שהיתה אמורה להיות להם.
העיון בדברי רש"י יעמיק עוד יותר לקח זה .רש"י מבאר (על פי הגמרא סוטה
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
עוד יותר ,כמו נמלה קטנטונת!...

ה

כמעט כל הדברים שאנו עושים בחיים ,מושפעים מהסביבה החברתית .אנחנו
רואים מה כולם אוהבים  -וגם אנו אוהבים את זה .אנחנו רואים מה כולם
לובשים  -וגם אנו לובשים את זה' .אם כולם עושים כך ,כנראה שזה מה שצריך
לעשות' ,אנו אומרים  -ואיננו מודעים לכך שמאחורי ה'שיגעונות' החדשים
עומדים כמה אנשים בודדים שמסובבים את כל העולם על האצבע הקטנה
שלהם .הם לא מפסיקים להמציא המצאות שמבזבזות את רגעי החיים
היקרים על שטויות חולפות.
אם נזכור שהדבר היחיד שי כול להעניק סיפוק והנאה הם ערכים אמיתיים
וחיים של אמונה ,נחליט על דרכנו ועל מעשינו מתוך שיקול דעת וכובד ראש,
ולא נלך שולל אחרי כל רוח מצויה.
בענין זה מצאנו מעשה נפלא אולי משל היה ,מפרי עטו של הרב דוד קליינר
שליט"א :הקיץ הסתיים ,ולאהלו של אבו רוחרוח ,ראש שבט הג'בליה
הבדואי ,החלו להגיע ראשי השבטים מכל האזור ,שבט הג'בליה התגורר
במאהל גדול בלב המדבר ,במקום שבו מזג האויר קיצוני והפכפך .בקיץ שרר
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
המדבר ,וראשי שבטים רבים היו מתייעצים איתו בכל ענין :החל מקביעת
מועד גז הכבשים ועד טיב עורות הגמלים לבניית האוהלים .גם בוויכוחים בין
רועים על שטחי מרעה היה אבו רוחרוח מפשר ומתווך ,אבל המומחיות שלו
בה' הידיעה היתה מזג האויר.
עם תום הקיץ היו מגיעים אליו ראשי השבטים מכל הסביבה ,ומבקשים לדעת
האם החורף יהיה קר וגשום .הבדואים מתגוררים באוהלים פרוצים לרוח,
ורצוי מאוד לדעת מראש את מזג האויר .ככל שהחורף צפוי להיות קר וגשום
יותר ,כך יש להיערך בהתאם ולאסוף יותר עצים לצרכי הסקה.
גם הפעם הגיעו לאוהלו של אבו רוחרוח משלחות מכל שבטי הסביבה ושאלו
מה יהיה מצב הגשמים בחורף .אבו רוחרוח יצא לרחרח את האויר ואחר כך
נטל בידו מעט חול וסינן אותו מבין אצבעותיו .לסיום הוא הביט לעבר העננים
ובדק את מהירות הרוח ואת כיוון נשיבתה.
השנה יהיה קר וגשום ,הודיע לבסוף.
הבדואים נערכ ו מיד בהתאם .הם החלו לאסוף עצים ולאחסן אותם במערות
ובמקומות המסתור ,כדי לקדם את פני הקרה .חודש עבר ,אך שום ענן לא
נר אה באופק ,השמים היו תכולים מתמיד ,ושמש סתווית חיממה את המדבר.
שוב הגיעו משלחות מכל שבטי הסביבה ,ושאלו את אבו רוחרוח האם החורף
יהיה קר וגשום  .אבו רוחרוח היה מעט נבוך ,אך לא הראה זאת כלפי חוץ .הוא
יצא בשנית למרחבי המדבר ,ערך סיבוב בין ההרים והגאיות וחזר כשפיו
תשובה' :קר וגשום יהיה השנה ,והמשקעים יהיו רבים מאד' .מנהיגי השבטים
חזרו איש איש לאהלו ,וזירזו את אנשי השבט להמשיך וללקט עצים רבים
להסקה מ פני גל הקור הקרב .חודש נוסף חלף ,ומזג האויר החורפי לא הגיע.
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
המדבר.
הוא ניגש לטלפון ציבורי ,הביט ימינו ושמאלו לראות שאיש לא מבחין בו,
וחייג מספר מסויים.
שלום ,כאן המרכז המטאורולוגי ,במה ניתן לעזור? נשמע הקול מעבר
לש פופרת .לפני חודש דיברתי אתכם ,אמר אבו רוחרוח' ,ואמרתם שירד
הרבה גשמים במדבר ,אבל בינתיים אין שום טיפה.
'אדוני ,אל דאגה' אמרה החזאית' ,על סמך נתונים עדכניים המצויים בידינו,
עומדים לרדת גשמי זלעפות.
'תודה רבה' אמר אבו רוחרוח והחזיר את השפופרת.
הוא עלה על הגמל ורכב במהירות לעבר המאהל.
'אל דאגה' אמר לאנשים שחיכו לו 'החורף הזה ירדו גשמי זלעפות .קצת
סבלנות והגשם יגיע'.
הבדואים המשיכו לאסוף עצים ,אבל חודש נוסף עבר ושום ענן לא נראה
בשמים .שוב צבאו על פתח אוהלו של אבו רוחרוח בדואים מכל הסביבה
ודרשו לדעת' :מה עם הגשמים? מדוע אין גשם?'
אבו רוחרוח עלה על הגמל ודהר לכיוון הטלפון הציבורי .שלום ,כאן המרכז
המטאורולוגי במה ניתן לעזור?' שאלה החזאית' .גברתי הנכבדה' הרים אבו
רוחרוח את קולו 'אמרתם שירד גשם ,אבל המדבר יבש וצחיח .על סמך מה
אתם קובעים את התחזית שלכם'? מכיון שאתה מתקשר קבוע ,אמרה
החזאית' ,אני אומר לך .האמת שהמפות הסינופטיות שלנו לא מראות על
גשם ,אבל בכל זאת אנחנו יודעים שעומד לרדת גשם.
איך אתם יודעים? שאל אבו רוחרוח.
פשוט מאד ,כי נודע לנו שהבדואים במדבר אוספים עצים מתחילת החורף
כמו מטורפים .והבדואים יודעים מה הם עושים...
תורת היהדות גורסת ,כי כשם שאדם מסוגל להיות "בעל בית" על עצמו
ולהגיד "לא" ליצריו ולדחפיו ,באותה מידה הוא מסוגל להתייצב בעוז מול

כל אחד שואל את עצמו – מה הפלא? זה לא שמירת שבת כהלכתה ,שמי
ששומר שבת כהלכתו ,אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש ,מוחלים לו על כל
העוונות .אתה מדבר על אישה שלשה  1.650ק"ג בצק ,ב"ה שמה קמח עם
מים ,מגלגלת לבצק ,מפרישה חלה ,אומרת – הרי זו חלה – ביטלה כל
העבודה זרה ,קיימה כל התרי"ג מצוות.
חז"ל אומרים לנו ,שהמצוה היחידה שנכנסו עם ישראל לארץ ,היתה
הפרשת חלה ,ותרומות ומעשרות ,אומרים חז"ל ,רק אחרי  14שנה .רק אחרי
כיבוש וחילוק ,רק אז חייבים בתרומות ומעשרות ,אבל הפרשת חלה ,איך
שאתם נכנסים לארץ ,מיד חייבים במצות הפרשת חלה.
נשאלת השאלה – למה מצות הפרשת חלה ,חייבים מיד ,ותרומות וביכורים
רק לאחר  14שנה?
שאלה נוספת שצריכה להישאל – כולנו יודעים שמצות הפרשת חלה ,היא
רק בארץ ישראל  -בבאכם אל הארץ מיד חייבים בהפרשת חלה.
אף עפ"י שכתוב ,שאת המצוה הזאת צריכים לקיים בכניסה אל הארץ ,אומר
השולחן ערוך (יורה דעה סימן שכ"ב) – גם בחו"ל נוהגים בהפרשת חלה,
שלא תשתכח תורת הפרשת חלה מישראל.
רבותי ,למה לא חוששים מהפרשת תרומות ומעשרות? למה דוקא בחלה
כולם חוששים?
אני לא רוצה להיכנס לעונשים ,של מי שלא מפריש חלה .חז"ל אומרים ,שמי
שלא מפריש חלה ,מביא קללה את תוך ביתו ,כך כתוב במשנה באבות (ה ,ח)
 ושלא לטול את החלה  -רעב של כליה באה .אם אנשים גמרו בדעתם ,שלא להפריש את החלה ,זה לא סתם רעב של
בצורת ,שיש על תרומות ומעשרות ,אלא רעב של כליה בא לעולם .
הגמרא (מסכת שבת לב ,ב) אומרת  -ר' אלעזר בר' יהודה אומר בעון חלה אין

נחשולים של עדריות אנושיות .גם אם רבים מתנגדים לאמת הפנימית שלו,
הוא יכול להתעלות מעל "כולם" לנהוג לפי צו מצפונו.
בנידון זה למדים בעלי המוסר לקח מהלכה אחת שנאמרה אפילו אודות בעלי
חיים וממנה ניתן להקיש בקל וחומר ביחס לאדם.
בהלכות טריפות נפסק להלכה שאם עוף או בהמה הושלכו מגובה ,הרי הם
בחשש טריפות משום "נפולה" .ההלכה חוששת שמא הפלתם מהגובה גרמה
לפגימה באיבריהם הפנימים ועל ידי זה הבהמה או העוף נטרפו .אולם ההלכה
קובעת שישנן צורות בדיקה מסוימות שעל ידן ניתן לוודא שבעל החיים לא
נטרף.
אחת מן הבדיקות הללו היא אם עוף נפל מגובה ,והנה למרות זאת הוא מצליח
לשחות במים ,השחייה בנהר מצביעה על כך שהעוף ,האווז או הברוז ,לא
נפגע במאומה ואין בו חשש טריפות.
אולם ההלכה מסייגת את דבריה בקובעה שבמה דברים אמורים? אם העוף
שוחה נגד הזרם ,אולם אין הוא שט עם הזרם אין בכך שום ראיה לבריאותו.
גם עוף פגוע וטרף ,ואפילו בול עץ ,עשוי לנוע עם הזרם ,ואין בכך הוכחה שיש
בו שמץ חיות.
ומכאן ניתן ללמוד קל וחומר לאדם שחיותו נבחנת ביכולתו לשחות נגד הזרם,
בעוד שזרימה עם העדר אין בה כדי ללמד על כושרו וכשירותו של האדם,
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.
כאמור ,זו היתה ,אפוא ,זכותם הגדולה של יהושע וכלב ,שלמרות שעשרת
המרגלים שהלכו עימם הוציאו דיבה על ארץ ישראל ,הם עמדו בתוקף על
דעתם ,ולא שיתפו עימם פעולה.
דוגמת מופת בתחום זה הראה לנו אברהם אבינו ע"ה .הוא היה סמל ומופת
להתנהגות אצילית שבין אדם לחבירו ,אולם כל זה לא סתר את השקפתו
ואמונתו שעליה מוכן היה למסור את נפשו .אברהם אבינו מסר נפשו בשביל
להכניס אורחים ,ואפילו כדי להתפלל על סדום ,אולם בעוז רוח הוא בעט בכל
המוסכמות של החברה האלילית שסביבו כדי לדבוק באמונת האמת .לא
בכדי אמרו חז"ל ששמו נקרא "אברהם העברי" ,על שם שכל העולם כולו עמד
מעבר אחד ,והו א לבדו ,יחיד ובודד ,עמד מהעבר שמנגד .אכן זוהי עצמאות
השקפתית הראויה לשמה.
(בנועם שיח)
שימו לב לסדר הפרשה – מרגלים ,נסכים ,חלה ,עבודה זרה.
שואלים חז"ל – למה נסמכה פרשת חלה ונסכים למרגלים?
או בגלל שעם ישראל אמרו ,לא נכנס לארץ ישראל ,נתן להם הקב"ה שתי
מצוות ,התלויות בארץ ,או בגלל שהם היו אבלים ,אמר הקב"ה – תן להם
שתי מצוות ,כי מאסו בארץ חמדה ,או בגלל סיבה נוספת ,ותכף אנחנו נראה
את הסיבה.
אומר הירושלמי ,כפי שהזכרנו ,סיבה נוספת – היות ובשעה שחזרו
המרגלים ,עסקו בני ישראל ,בנסכים וחלה ,לכן זה נצמד .
מיד לאחר מכן ,באה התורה וכותבת פרשת עבודה זרה.
למה נסמכה פרשת עבודה זרה ,לפרשת חלה ונסכים?
מיד אחרי פרשת חלה ,מופיע אדם ששגג ועבד עבודה זרה .עיני העדה
שראו והודו בעבודה זרה שמותר לעשות אותה .מה זה קשור לחלה?
שימו לב ,למה שכתוב כאן במדרש –צ-מ-ר-מ-ו-ר-ת ,אומר המדרש (ויקרא
רבה ,רשה ט"ו)  -אמר רבי יוחנן למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה,
לומר לך ,שכל המקים מצות חלה כאלו בטל עבודה זרה ,וכל המבטל מצות
חלה כאלו קים עבודה זרה.
רבותי ,למה נסמכה פרשת עבודה זרה לפרשת חלה?
לומר לך ,שאדם שבביתו מפרישים חלה ,הוא מבטל בכך את העבודה זרה,
ובבית שלא מפרישים חלה ,כאילו מקיימים עבודה זרה.
רבותי ,לא שמענו כזאת בישראל -אדם שלא מפריש תרומות ומעשרות ,לא
כתוב שכאילו קיים עבודה זרה .אדם שלא מפריש ביכורים ,לא כתוב עליו
כאילו עובד עבודה זרה.
בהפרשת חלה ,אומרים חז"ל ,אדם שרח"ל ,בבית שלו לא מפרישים חלה,
כשעושים את השיעור הדרוש ( 1.650ק"ג) ,כאילו עובד עבודה זרה.
כל אחד שואל את עצמו – על מה ולמה עבודה זרה? איזה עוון נורא יש כאן,
באי הפרשת חלה ,שזה נחשב כאילו עובד עבודה זרה?
אם אנחנו נצרף לזה ,את ההגהות מימוני ,נימצא ברמב"ם (סוף הלכות
זרעים) – חלה תרימו תרומה – ללמדך ,שזכו ישראל להיכנס לארץ ישראל,
כדי לקיים מצות חלה.
כל כניסתם לארץ ישראל ,היתה לצורך קיום מצות הפרשת חלה.
כותב ההגהות מימוני – ותרי"ג גימטריה זו מצות חלה .ללמדך ,שכל הזהיר
במצות חלה ,ומקיימה כראוי ,כאילו קיים כל תרי"ג מצוות שבתורה.
אדם שמפריש חלה בבית ,ביטל עבודה זרה ,וקיים כל תרי"ג מצוות.

ברכה במכונס ומארה משתלחת בשערים וזורעין זרעים ואחרים אוכלין
שנאמר (ויקרא כו-טז) אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את
השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבות נפש וזרעתם לריק זרעכם
ואכלוהו אויביכם אל תקרי בהלה אלא בחלה
רבותי ,בואו נתקדם :
אם ככה ,אדם שמקיים מצות הפרשת חלה ,כאילו קיים כל תרי"ג מצוות,
כאילו ביטל עבודה זרה ,אומר הנביא – להביא ברכה אל ביתך.
אני רוצה להיכנס לעוד סוגיה אחת :
אומרת המשנה (מסכת שבת לא ,ב)  -על שלש עברות נשים מתות בשעת
לדתן ,על שאינן זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר .
שואלת הגמרא  -מ"ט? למה הם מתות דוקא בשעת לידתן?
ואומרת  -א''ר יצחק היא קלקלה בחדרי בטנה לפיכך תלקה בחדרי בטנה .
שואלת הגמרא  -תינח נדה חלה והדלקת הנר מאי איכא למימר? אמרת
נידה ,בסדר .אבל מה הקשר להפרשת חלה ולהדלקת הנר?
כדדרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא אמר הקב''ה רביעית דם נתתי בכם על
עסקי דם הזהרתי אתכם ראשית קראתי אתכם על עסקי ראשית הזהרתי
אתכם נשמה שנתתי בכם קרויה נר על עסקי נר הזהרתי אתכם אם אתם
מקיימים אותם מוטב ואם לאו הריני נוטל נשמתכם
טוב ,נו ,בסדר .אבל נשאלת השאלה – למה המצוה הזאת נאמרת רק
באישה? אם אדם לא נשוי ,הוא גר לבד בבית ,הוא מדליק נרות  .אם אדם גר
לבד ,הוא לבד עושה חלות ומפריש חלה  .אז למה נשים לבד מקבלות את
העונש בשעת הלידה ,למה זה עונש של נשים?
זו שאלה שרש"י חש בה ,ורש"י אומר תשובה ,והתשובה מושלמת ,ע"י
מדרש שמופיע בבראשית רבה  -כדאמרינן בב''ר היא אבדה חלתו של עולם
שעל ידה נטרד אדם הראשון שנתרם כחלה וכבתה נרו של עולם ושפכה דמו
אומר רש"י – היא איבדה חלתו של עולם (אדם הראשון נקרא חלתו של
עולם) היא תפריש חלה ,היא כיבתה נרו של עולם ,היא תדליק נר.
אנחנו רוצים לראות מה הסוד שכתוב כאן ,למה אדם הראשון נקרא חלתו
של עולם ,ולמה האישה מדליקה נר.
רבותי ,בואו נתחיל בס"ד ,נראה כמה יספיק לנו הזמן :
ישנה גמרא ,ועל הגמרא הזאת ב"ה ,אפשר לדבר שיעור שלם ,ולא לגמור
את הגמרא הזאת ,אנחנו רק נשתמש בנקודה אחת מדברי הגמרא ,כדי
להסביר את הקשר שבין הפרשת חלה ,לבין עבודה זרה :
הגמרא (סנהדרין ק"ב) אומרת ,שרב אשי לימד את התלמידים שלו שיעור
במסכת סנהדרין ,והוא התחיל את המשנה הראשונה בפרק חלק ,ואמר –
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ,חוץ משלושה מלכים וארבעה
הדיוטות .שלושת המלכים הם ירבעם אחאב ומנשה ,וארבעת ההדיוטות הם
בלעם ,דואג ,אחיתופל וגחזי.
איך בלעם ניכנס כאן לענין? סיפור בפני עצמו.
רב אשי גמר את השיעור ,ואמר – מחר נמשיך לדבר בחברינו .מי אלו
חברינו? שלשה מלכים וארבעה הדיוטות.
בלילה בא לו מנשה בחלום ,ואמר לו – ממתי אני חבר שלך? מה אתה קורא
לי – מחר נדבר בחברינו מנשה?
כל אחד שקורא את הגמרא הזאת ,שואל את עצמו שאלה – מי אמר
למנשה ,שהוא ידבר עליך? אולי הוא רצה לדבר על אחאב ועל ירבעם?
מנשה היה בטוח ,שעל ירבעם ועל אחאב ,הוא לא קורא חברנו ,למה?

ו

הברכה ,כיון שבאת רבקה חזרה .כל ימים שהיתה שרה קימת היה נר דולק
מלילי שבת ועד לילי שבת ,וכיון שמתה פסק אותו הנר ,וכיון שבאת רבקה
חזר .וכיון שראה אותה שהיא עושה כמעשה אמו ,קוצה חלתה בטהרה וקוצה
עסתה בטהרה ,מיד ויבאה יצחק האהלה.
רבותי ,נחזור בחזרה לקרבן הראשון בבריאה ,לא של אדם הראשון ,אלא
קרבנם של קין והבל – קין הביא מפרי האדמה ,הבל הביא מבכורות צאנו.
אומרים חז"ל – למה קרבנו של הבל התקבל ,וקרבנו של קין לא? כי הבל
הביא מבכורות צאנו .הוא תפס את הענין של הבכורה ,ואמר – אני נותן
לקב"ה את הראשון.
קין לא הביא מבכורות .מאיפה הוא הביא?
אומרים חז"ל – מן הסייפות .הוא אכל בעצמו ראשון ,וכשהוא גמר הוא נתן
לקב"ה.
אומרים חז"ל במדרש (בראשית רבה כ"ב)  -ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'
(בראשית ד ,ג) ,מן הפסולת ,משל לאריס רע שהיה אוכל את הבכורות,
ומכבד לבעל השדה את הסייפות( .בראשית ד ,ד) :והבל הביא גם הוא
מבכורות צאנו ומחלביהן
בספר המאור שבתורה (פרשת כי-תבוא) ,הוא מסביר מדוע קין ,נתן לו את
הסייפות והבל נתן את הבכורות .
אומר הספר המאור שבתורה יסוד נפלא ביותר – קין הרגיש שהוא עובד
אדמה .אם הוא עובד אדמה ,אז הוא הרגיש – אני עובד ,אני נוטע ,אני
חורש ,אני מנקש ,אני עושה פעולות! נכון גם הקב"ה עושה – הוא מוריד
גשם ,הוא עושה רוח ,הוא מביא שמש.
אמר קין – אבל גם אני עושה! אני עושה והוא עושה! אז אנחנו שותפים!
אם אנחנו שותפים ,אמר קין ,אז אני לוקח ראשון והוא לוקח שני ,לכן הביא
לו מן הסייפות ,הביא לו את הסוף ,והוא לקח את ההתחלה.
הבל אמר – אני לא עושה כלום .יש ולדות והוולדות מתרבים ,אני לא שר
להם שירים והם מתרבים ,הם מתרבים ,כי הקב"ה מרבה אותם .אם ככה ,אז
הכל של הקב"ה!
נתן לו הבל מן הבכורות .אם אתה בעל הבית ,אז תיקח אתה ראשון!
רבותי ,הגענו לנקודה ,נתחיל לקשור קצוות :
כשאדם רואה תאנה שבכרה ,הוא קושר עליה גמי ואומר – זה של הקב"ה .
אחרי זה ,לאחר שהוא מביא את כל הפירות הביתה ,הוא מפריש תרומות
ומעשרות .
אחרי זה הוא אוכל את הפירות ,הוא לא צריך לעשות שום פעולה כדי לאכל
אותם – לוקח את הפרי ,מקלף את הקליפה ,מברך בורא פרי העץ ,שהחיינו
ואוכל!
אין לו שום פעולה אחרי זה .אין חשש ,שהוא ייחס משהו לעצמו ,אחרי
שהוא שם על זה גמי ,ואמר הרי זה ביכורים והפריש תרומות ומעשרות.
אומרים חז"ל – זה לא ככה ,בחיטה ושעורה  .מה יש בחיטה ושעורה?
בחיטה ושעורה ,ישנם מלאכות לאחר שהאדם גמר את הכל .מהם
המלאכות?
אדם גמר את החיטה ,ומכניס אותה הביתה .כדי להגיע לפת לחם ,כדי
להכניס אותו לפה ,הוא צריך להיות זורה ,דש ,מנפה ,לש ואופה.
כותב מרן הבית יוסף – למה מניחים עשר אצבעות על החלה לפני שבוצעים
אותה?
וכותב – כנגד עשר מצוות התלויות בפת – חרישה (לא תחרוש בשור ובחמור
יחדיו) ,זריעה (שדך לא תזרע כלאים) ,דישה (לא תחסם שור בדישו) ,לקט,
שכחה ,פאה ,תרומה ,מעשר ראשון וחלה.
אומר הבית יוסף – זו הברכה היחידה מכל הברכות ,שיש בה עשר תיבות.
שהכל נהיה בדברו  ,9-בורא מיני מזונות – ,9בורא פרי העץ  ,9-בורא פרי
האדמה –  ,9הברכה היחידה שיש בה עשר תיבות – המוציא לחם מן הארץ .
למה?
עשר מלאכות – עשר תיבות.
אדם כבר הביא את החיטים הביתה ,הוא לא יכל לקחת חיטים ולכסוס
אותם ,כדי לאכל.
אדם רוצה לאכול לחם ,הוא לא יכל לקחת ולאכל! צריך לטחון ,לזרות וכו',
עד שהבן-אדם זוכה לאכל.
אומרים רבותינו – תשמע ,כאן יש חשש גדול .מהרגע שהוא הביא את זה
הביתה ,כביכל אין התערבות כבר של הקב"ה .הכל הוא עושה.
כל זמן שזה בשדה ,אז הוא מגיע להכרה שהקב"ה נותן גשם ,ונותן שמש
ונותן רוח ,כשזה בא הביתה ,הכל הוא עושה כבר .מה הוא עושה?
הוא זורה ,הוא דש ,הוא טוחן והוא מנפה והוא לש והוא אופה.
יכל לבוא אדם ולהגיד – אחח ,כוחי ועוצם ידי ,עשה לי את החייל הזה .אני
עשיתי!
אתה עשית?! אומר הקב"ה – תשמע ,החשש הזה ,של כוחי ועוצם ידי ,הוא
חשש איום ונורא! שכל האומר כוחי ועוצם ידי ,יגיע בסופו של דבר לעבודה
זרה .לכן תזהר מאוד ,שלא תגיע לעבודה זרה.
מה עשה הקב"ה ,כדי שחס וחלילה לא נידבק בעבודה זרה?
תיקח חתיכה מהקמח ותפריש אותה.
מה יהיה כתוצאה מזה?

כי חז"ל אומרים ,שכל מי שמרגיש את עצמו מחובר לירבעם ,עליו נאמר
חבר הוא לאיש משחיט .
יוצא ,שחברנו ,הוא לא קרה לאחאב והוא לא קרא לירבעם ,חז"ל אומרים
עליהם ,שהם לא עשו תשובה .על מנשה יש דעה ,שהוא עשה תשובה.
אמר מנשה– אני רוצה לשאול אותך שאלה -תגיד לי ,כשבוצעים את הפת,
בשעת הברכה ,מאיפה בוצעים אותה?
אמר לו– אני באמת לא יודע.
אמר לו מנשה – אתה לא יודע ,ואתה קורא לי חברינו? חברים שלי יודעים
הלכות מהסוג הזה.
אומר היד רמה – שלא תחשוב ,שרב אשי לא ידע מאיפה בוצעים את הפת,
הוא ידע מה שאומרת הגמרא ,מאיפה שקדים בישולה .אבל הוא לא ידע,
איפה זה קדים בישולה ,אם זה למעלה או למטה.
אמר רב אשי – תגיד לי ,ומחר אני אגיד את ההלכה בישיבה בשמך.
אמר לו מנשה – טוב .מהיכא דקדים בישולא דריפתא.
שואל אותו רב אשי – אתם כאלה חכמים ,ואתם יודעים מאיפה בוצעים את
הפת ,איך יכל להיות שהלכתם לעבוד עבודה זרה??? תסביר לי!
אמר לו מנשה – תאמין לי ,אם היית בדור שלנו ,היית מרים את שיפולי
גלימתך ,ורץ לעבוד עבודה זרה .עד כאן דברי הגמרא.
רבותי ,הגמרא הזאת היא פלא מופלא ,מהתחלה עד הסוף .מאיפה ידע
מנשה ,שרב אשי לא יודע את ההלכה??
שאל שאלה – בינגו! יופי הוא לא יודע!
זאת אומרת שמנשה ידע ,שהוא לא יודע את ההלכה הזאת.
רב אשי בא אליו ואומר לו – אם אתם כאלה חכמים ,שאתה יודע מאיפה
בוצעים את הפת ,איך עבדתם עבודה זרה??
ואם הוא לא היה יודע ,מאיפה בוצעים את הפת ,היה מותר לו לעבוד עבודה
זרה?! מה הוא שואל אותו?
מה הקשר בין זה שאתה חכם ,לבין זה שאתה עובד עבודה זרה? אם אתה
לא יודע את ההלכה ,מותר לך לעבוד עבודה זרה?? איזה מן שאלה זאת??
רבותי ,על השאלה הזאת עומדים כל המפרשים כולם ,מי שרוצה יעיין בספר
תורת חיים ,של ר' אברהם שור ,על מסכת סנהדרין ,ויתר הרחבה מופיע
בספר ופי יגיד תהילתך ,ביאורים נפלאים בדברי הגמרא הזאת .
רבותי ,אני רק רוצה לעסוק בנקודה אחת – למי ששם לב ,הוא שואל את
מנשה ,למה עבדתם עבודה זרה ,והשאלה ששואל אותו מנשה ,אם הוא
יודע מאיפה בוצעים את הלחם .
משמע ,בצליל של האוזן ,יש קשר בין עבודה זרה ,לבין הענין שאתה יודע
איפה לבצוע את הלחם.
אומרים לנו חז"ל – כל מי שלא מפריש חלה ,כאילו עובד עבודה זרה.
שואל אותו רב אשי  -תגיד ,אם אתה יודע מאיפה בוצעים את החלה ,איך

עבדתם עבודה זרה??
משמע ,שיש קשר בין הענין של הלחם ,לבין הענין של עבודה זרה.
בואו ננסה להסביר את הדברים ,לאט לאט ,דבר דבור על אופניו :
חז"ל מלמדים אותנו ,במדרש (בראשית רבה א')– בזכות שלושה דברים
שנקראו ראשית ,ברא הקב"ה את העולם :
רב הונא בשם רב מתנה אמר ,בזכות שלשה דברים נברא העולם ,בזכות חלה,
ובזכות מעשרות ,ובזכות בכורים ,ומה טעם ,בראשית ברא אלקים ,ואין
ראשית אלא חלה ,שנאמר (במדבר טו ,כ) :ראשית ערסתיכם ,אין ראשית
אלא מעשרות ,היך דאת אמר (דברים יח ,ד) :ראשית דגנך ,ואין ראשית אלא
בכורים ,שנאמר (שמות כג ,יט) :ראשית בכורי אדמתך וגו'
העולם היה לו כדאי להבנות ,בזכות שלושת המצוות האלה – ביכורים ,חלה
ומעשרות ,הכל זה ראשית.
מה הענין ב  -ראשית?
כותב החינוך (מצוה י"ח)  -משרשי מצוה זו .שרצה השם יתברך לזכותנו
לעשות מצוה בראשית פריו ,למען דעת כי הכל שלו ,ואין לו לאדם דבר
בעולם רק מה שיחלק לנו השם יתברך בחסדיו .ויבין זה בראותו ,כי אחר שיגע
האדם כמה יגיעות וטרח כמה טרחים בעולמו ,והגיע לזמן שעשה פרי ,וחביב
עליו ראשית פריו כבבת עינו ,מיד נותנו להקב''ה ומתרוקן רשותו ממנו
ומכניסו לרשות בוראו.
הקב"ה רצה את כל הראשיות – ביכורים ,חלה ,תרומות ומעשרות ,בן בכור,
פטר חמור ,פטר בהמה .כל דבר שהוא ראשית ,הקב"ה רצה אותו.
אומרים חז"ל – בזה שאתה מוציא משלך ,ונותן להקב"ה ,אתה נותן לו את
ההכרה ,שהוא ראשון והוא אחרון  .הכל שייך לו!
רבותי ,אם ככה נוכל להבין :
רבותינו מגלים לנו שהאבות הקדושים ,היו מקיימים מצות מעשרות ,שנאמר
(בראשית יד ,כ) ויתן לו מעשר מכל  .יצחק קיים מעשר ,שנאמר (בראשית כו,
יב) ויזרע יצחק בארץ ההיא ,וימצא בשנה ההיא מאה שערים  .יעקב אבינו
קיים מעשרות ,שנאמר (בראשית כח ,כב) וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך.
האימהות הקדושות קיימו מצות הפרשת חלה ,אומרים חז"ל (בראשית רבה
ס')  -כל ימים שהיתה שרה קימת היו דלתות פתוחות לרוחה ,וכיון שמתה
שרה פסקה אותה הרוחה ,וכיון שבאת רבקה חזרה אותה הרוחה .וכל ימים
שהיתה שרה קימת היה ברכה משלחת בעסה ,וכיון שמתה שרה פסקה אותה

ז

תזכור את הקב"ה ,שזה לא אתה!
אם זה לא אתה ,אתה זוכר את הקב"ה.
אומרים חז"ל ,שכל מי שמפריש חלה ,מבטל עבודה זרה ,וכל מי שאינו
מפריש ,כאילו מקיים עבודה זרה!
אם אתה לא מפריש חלה ,פירוש הדבר ,שאתה אומר – כוחי ועוצם ידי,
עשה לי את החייל הזה ,אז זה עבודה זרה!
אם זה עבודה זרה ,ואתה לא מפריש ,אומרים חז"ל – כמוהו ,כמקיים עבודה
זרה .אם אתה מפריש חלה ,אתה מבטל עבודה זרה.
שואל מנשה את רב אשי – תגיד ,מאיפה בוצעים את הפת?
רב אשי בכלל לא הבין מה הוא שואל אותו .למה?
למה זה נפקא מינה ,למה בוצעים את הפת ? איפה זה נפקא מינה?
זה נפקא מינה לאדם שהולך לברך ,מפני כבוד הברכה ,כך כותב מר"ן המחבר
– מפני כבוד הברכה ,צריך לדעת איפה לבצוע את הלחם  .אם ממקום שהוא
מזהיב ,או מקום שזה נורמל ,דקדים בישולה או דקרים בישולה ,למה זה
נפקא מינה?
זה נפקא מינה לברכה.
שואל רב אשי – אני לא מבין ,מה אתה קשור לברכה?
בזמן מנשה לא ברכו לפני האוכל .הברכה לפני האוכל ,היתה תקנת חכמים,
בזמן מנשה זה לא היה.
גמרא במסכת ברכות (בתחילת פרק כיצד מברכין) – אם לפני האוכל הוא
מברך ,אחרי האוכל ,על אחת כמה וכמה.
בזמן מנשה ברכו רק לאחר האוכל ואכלת ושבעת וברכתך את ה' אלקיך .
בא מנשה ואומר – תגיד ,מאיפה בוצעים את הפת?
מה זה משנה לך??
לנו זה משנה ,כי אנחנו מברכים את הברכה ,אז אנחנו צריכים לדעת איך
לברך – מקדים בישולה או מקרים בישולה ,אבל אתה מנשה ,לא ברכת לפני
האוכל ,בזמנך עדין לא היו חייבים בזה! אז מה זה משנה לך ,מאיפה בוצעים
את הפת?!
אמר לו מנשה לרב אשי – אני רוצה להגיד לך -בתקופתנו ,לא היינו מזיזים
יד או רגל ,בלי לחשוב מה יהיה לקב"ה מזה.
בכל פעולה היינו חושבים – תגיד ,לקב"ה יהיה נחת רוח מזה או לא? שלקחנו
לחם ,לא ברכנו המוציא לחם מן הארץ עשר תיבות ,אבל הרגשנו ,שהיינו
אוכלים לחם – תודה רבה ריבונו של עולם ,שנתת לנו לאכל לחם .אמרנו
תודה רבה ,גם בלי נוסח של ברכה.
אומר לו רב אשי – אני לא מבין ,אם אתם הייתם כאלה ,שעל כל צעד הייתם
חושבים איפה לקב"ה יש יותר נחת רוח ,וגם כאשר היית לוקח חלה וחושב –
ריבונו של עולם ,מאיפה יהיה לך יותר נחת רוח שאני אקח את החלה? אם
הגעתם לרמה של חשיבה כזאת בקב"ה ,תסביר לי דבר אחד – א-י-ך ע-ב-
ד-ת-ם ע-ב-ו-ד-ה ז-ר-ה???
אם אתם אנשים שלא מזיזים יד ,מבלי לחשוב על הקב"ה ,אז איך יכל להיות
אנשים שמשתחווים לעבודה זרה??
אמר לו מנשה – אין קשר .אנחנו היינו דבוקים בעבודה זרה ,בגלל יצר של
עבודה זרה.
אנחנו לא הזזנו יד או רגל ,מבלי לחשוב על הקב"ה  .שאלת למה עבדנו
עבודה זרה??
כי היה לנו יצר של עבודה זרה .אתה לא יודע מה עשו אנשי כנסת הגדולה,
כדי לבטל עבודה זרה – שלושה ימים התענו ,כדי לבטל את היצר של עבודה
זרה ,ומאיפה הוא יצא לבסוף?
מבית קדשי הקדשים ,כמו גור של אש! כך אומרת הגמרא ביומא .משם יוצא
היצר של עבודה זרה!
רבותי ,אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא :
בא רש"י ואומר – אתה יודע למה אישה מפרישה חלה ולמה היא מדליקה
נר?
ועונה – היא כיבתה חלתו של עולם ,היא תפריש חלה .היא כיבתה נרו של
עולה?! היא תדליק נר.

רבותי ,למה קוראים לאדם ,חלתו של עולם?
למה לא קוראים לו בורקס של העולם ,למה לא תפוח של העולם ,הדובדבן
של העולם ,למה חלתו של עולם?
אומר המהר"ל (נתיב התורה אות א' ,ביאורי אגדות גמרא מסכת קידושין) –
הקב"ה ברא את האדם כמו שאישה עושה עוגה .הקב"ה לקח עפר ושם
לתוכו מים ,ועשה עיסה מעפר.
הגמרא במסכת סנהדרין אומרת – שעה ראשונה עלה במחשבה ,שעה שניה
נתייעץ עם מלאכי השרת ושעה שלישית קיבץ עפרו ,אומרים חז"ל ,מכל
העולם ושעה רביעית גיבלו  .מה זה גיבלו? גיבל את הבצק.
הקב"ה עשה גם בהמות בצורה הזאת ,לקח אותם עפר מאדמה .אז למה
נקרא האדם חלתו של עולם?
אומר המהר"ל – כי הקב"ה את כולם ברא מהבצק אשר מעפר ומים ,אבל
את כל מה שהוא ברא בצק ,הוא לקח חתיכה ועשה אותה קודש! בדיוק כמו
שהאישה מפרישה – חתיכה בצק ועושה אותה קודש.
מי הבצק שעשה אותה קודש?
האדם הוא הבצק ,שהקב"ה קידש אותו .
עשי תי היפופוטם וחזיר ופיל וג'ירפה ,עשיתי עפר מן האדמה ,מבצק ,אבל
אני מפריש חלה  .מי זה החלה?
אדם הראשון הוא חלתו של עולם.
הקב"ה לקח את האדם ואמר לו  -אתה חלה שלי מכל העולם! אתה קדוש
מכל העיסה הזאת!
מכל מה שיש בבריאה ,אתה קדוש!
ברגע שהאישה החטיאה אותו ,אומרים חז"ל – היא טימאה חלתו של עולם.
האדם נקרא חלה ,כי הקב"ה הפריש אותו לקדושה.
היא כיבתה נרו של עולם ,לכן היא מדליקה נר.
אם ככה רבותי ,נוכל להבין יסוד נפלא ביותר :
יש עוד עוון אחד – עבודה זרה .מה מתקן את העבודה זרה?
אומר הקב"ה – את תפרישי חלה .מה קשור הפרשת חלה לעבודה זרה?
היות והיא נתנה לאדם הראשון ואמרה לו – מן העץ הזה אכל וברא עולמות
– עבודה זרה .מה התיקון??
הפרשת חלה.
למה נסמכה הפרשת חלה ,לענין עבודה זרה? אומר המדרש (פרשת תזריע),
שכל המפריש חלה ,ככופר בעבודה זרה ,וכל אדם שלא מפריש חלה ,כאילו
עובד עבודה זרה.
אם ככה רבותי ,שימו לב למבנה של פרשת שלח  -היא נפתחת בפרשת
המרגלים ,שאלנו חטא המרגלים ,בגלל זה מגיע עונש כליה לעם ישראל??
מה קרה?? לשון הרע ,על זה מתים??
וענינו  -נתנה ראש ונשובה מצרימה – רצו לעבוד עבודה זרה .וביום פקדי –
את חטא המרגלים ופקדתי – את חטא העגל – זה עבודה זרה וזה עבודה
זרה.
הפרשה מסתיימת בעבודה זרה .אדם שוגה ועובד עבודה זרה – עיני העדה
טעו ,והורו עבודה זרה ,ובתווך ,יש לנו שתי מצוות – נסכים והפרשת חלה.
מה הפרשת חלה?
עם ישראל חטא .במה הוא חטא?
עם ישראל חטא בזה שהם אמרו נתנה ראש ונשובה מצרימה – עבודה זרה.
תבואו לארץ ישראל ,ותתקנו את העבודה זרה ,איך?
הפרשת חלה .שלא תגידו כוחי ועוצם ידי ,עשה לי את החייל הזה.
לפיכך יש לנו עבודה זרה לפנינו ועבודה זרה אחרינו ,לומר לנו ,שזה הענין
של הפרשת חלה .הפרשת חלה בא להציל את עם ישראל מעבודה זרה.
אומרים חז"ל – חטאו בראש ,שנאמר נתנה ראש ונשובה מצרימה  .לקו
בראש ,שנאמר וכל ראש לחולי – חרבן בית המקדש ,ובע"ה יהיה תיקון לראש
כשכולנו נקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן!!!
(ברוך שאמר)

 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 כה האריך אפיו להם עתה

ח

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"ט

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

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

ֵ’ע ָדה‘ ֶשׁ ִה ְת ָפּ ְר ָשׁה ִבּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב
כּתוּב
”עד ָמ ַתי ָל ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ֲא ֶשׁר ֵה ָמּה ַמ ִלּינִ ים ָע ָלי““ )יד כז(
ַ

ִמ ָפּסוּק זֶ ה ָל ְמדוּ ֲחכָ ִמים ְ)מגִ ָלּה כג ב( ֶשׁ ֵ‘ע ָדה‘ ַהנִּ ְצ ֶרכֶ ת
חוּתה ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ֲאנָ ִשׁים.
ַל ֲא ִמ ַירת ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁהֵ ,אינָ הּ ְפּ ָ
ֶשׁ ֲה ֵרי ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ְמ ַרגְּ ִלים נִ ְשׁ ְלחוּ ָלתוּר ֶאת ָה ָא ֶרץ,
וּמכָּ אן ֶשׁ ְלּשׁוֹן
הוֹשׁ ַע וְ כָ ֵלב – א ָח ְטאוִּ ,
וּמתּוֹכָ ם ְשׁנַ יִ ם – יְ ֻ
ִ
”ל ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת“ ִמ ְתיַ ֵחס ַל ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְמּ ַרגְּ ִלים
ַהכָּ תוּבָ :
נּוֹת ִרים.
ַה ָ
ָ
ירוּשׁ ְל ִמי
ִבּ ַ
הוּב ָאה ַדּ ַעת ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֶשׁ ָדּ ַרשׁ
)סוֹטה פ“ז ה“ה( ְ
”אישׁ ֶא ָחד ִאישׁ ֶא ָחד
ִמכְּ ִפילוּת ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ְ)ל ֵעיל יג ב(ִ :
ְל ַמ ֵטּה ֲאב ָֹתיו ִתּ ְשׁ ָלחוּ“ֶ ,שׁ ִמּכָּ ל ֵשׁ ֶבט נִ ְשׁ ְלחוּ ְשׁנֵ י ְמ ַרגְּ ִלים,
ְוּב ַסַ הכֹּל ָהיוּ ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ָבּ ָעה ְמ ַרגְּ ִליםְ .ל ִפי ִשׁ ָיטה זוֹ
ָתּ ַמהּ ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֵאיגֶ ר כֵּ ַיצד נִ ָתּן ִל ְלמֹד ִמ ָפּסוּק זֶ ה ֶשׁ ֵ‘ע ָדה‘
הוֹשׁ ַע וְ כָ ֵלב
ִהיא ֲע ָשׂ ָרה ֲאנָ ִשׁיםַ ,הֹּלא ַאף ִאם נַ ְפ ִחית ֶאת יְ ֻ
וּשׁנַ יִ ם ְמ ַרגְּ ִלים?
ֵמ ַה ִמּנְ יָ ן ,יִ וּ ְָתרוּ ִבּכְ ַלל ָה ֵ‘ע ָדה‘ ֶע ְשׂ ִרים ְ
תּוֹרה נִ כְ ְתּבוּ ְבּ ֵפרוּשׁ ַרק
יוֹסף ֶענְ גִּ יל :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַבּ ָ
ֵתּ ֵרץ ַר ִבּי ֵ
”ל ֵע ָדה
לוֹמר כִּ י ַאף ַבּ ִמּ ִלּיםָ :
ְשׁנֵ ים ָע ָשׂר ְמ ַרגְּ ִלים ,יֵ שׁ ַ
ם
ָה ָר ָעה ַהזֹּאת“ ִה ְתיַ ֵחס ַהכָּ תוּב ַרק ַל ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ְמּ ַרגְּ ִלים
וּל ִפיכָ ַ אף ְל ַד ַעת
חוֹט ִאים ִמ ֵבּין ֵאלּוּ ֶשׁ ִה ְת ָפּ ְרשׁוּ ַבּכָּ תוּבְ ,
ַה ְ
רוּשׁהּ ֲע ָשׂ ָרה.
ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא נִ ָתּן ִל ְלמֹד ִמכָּ ֶ שׁ ֵ‘ע ָדה‘ ֵפּ ָ
“ס‘ ָשׁם
רוּשׁ ְל ִמי ְבּ ָרכוֹת ז ג; ’גִּ ְליוֹנֵ י ַהשַּׁ“ס‘
’גִּ ָלּיוֹן ַהשַּׁ“ס‘ יְ ַ

יוֹם ֶשׁהוּא כְּ נֶ גֶ ד ָשׁנָ ה

ַה ִדּ ָירה ְל ֶחזְ ָקתוֹ יִ ְת ַעכֵּ ב עוֹד ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים ִמ ְלּ ִהכָּ נֵ ס ָלדוּר
ָבּהּ .וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁיַּ ֲעלוּ לוֹ ִשׁ ְב ָעה יָ ִמים ֵאלּוּ – ”יוֹם ַל ָשּׁנָ ה“ –
כְּ נֶ גֶ ד ֶשׁ ַבע ַה ָשּׁנִ ים ֶשׁ ָהיָ ה ָע ָליו ְל ַה ְמ ִתּין כְּ ַאזְ ָה ַרת ָה ֲא ִר“י.
ימן נט
שׁוּ“ת ִ’א ְמ ֵרי ֵאשׁ‘ יו“ד ִס ָ

ְתּ ִפ ָלּה ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ַעל כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל
רוּמה ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם“ )טו כא(
אשׁית ֲע ִרס ֵֹתיכֶ ם ִתּ ְתּנוּ ַלה‘ ְתּ ָ
”מ ֵר ִ
ֵ
כָּ ַתב ַבּ ַעל ָ’מאוֹר וָ ֶשׁ ֶמשׁ‘ כִּ י ָר ַמז כָּ אן ַהכָּ תוּב ְל ַהנְ ָהגָ ה
קוּמם
ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁנָּ ֲהגוּ ַצ ִדּ ִיקים ְל ַקיֵּ ם ְבּכָ ל בּ ֶֹקרִ ,מיָּ ד ְבּ ָ
ִמ ְשּׁנָ ָתם:
]’ע ִרס ֵֹתיכֶ ם‘[ ַבּבּ ֶֹקר
אשׁית‘ ֶשׁ ָתּקוּמוּ ֵמ ַה ִמּ ָטּה ֲ
”שׁ ֵתּכֶ ף ֵ’מ ֵר ִ
ֶ
ַבּבּ ֶֹקר – ֵתּכֶ ף ִתּ ְת ַפּ ְלּלוּ ְבּ ַעד כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁיִּ ְהיוּ ְבּ ִר ִיאים
נוֹהג ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ִאישׁ
וְ יִ ְהיוּ ָל ֶהם כָּ ל טוּב .כְּ מוֹ ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
צוּק“ל,
יפּוֹלי[ זְ ָ
]מ ֲאנִ ִ
זוּשׁע ֵ
נוֹח מו“ה ְמ ֻשׁ ָלּם ֶ
קים ַה ָמּ ַ
ֱא ִ
אוֹמר ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ֵתּכֶ ף ְבּקוּמוֹ ִמ ִמּ ָטּתוֹ’ַ :צ ְפ ָרא
ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
וּת ִפלּוֹת ַבּ ֲע ָדם .וְ זֶ הוּ’ִ :תּ ְתּנוּ
ָט ָבא ַעל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ְ ,וּב ָרכוֹת ְ
רוּמה ְלדֹר ֵֹתיכֶ ם‘ְ ,דּ ַהיְ נוּ ְבּ ַעד כָּ ל ַהדּוֹרוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַלה‘ ְתּ ָ
רוּמוּ וְ יִ נָּ ְשׂאוּ ַעד ְל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ְע ָלהָ ,א ֵמן“.
ֶשׁיָּ רוּמ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

ֵמ ִר ְמזֵ י ָא ֵמן
ַבַ ּבּב ּ ָפ ָר ָש ׁה

הבּא‘ – כְּ ָבר ִמן ָה ֲע ִר ָיסה
עוֹלם ַה ָבּא‘
ֵ’ח ֶלק ְל ָ

”יוֹם ַל ָשּׁנָ ה יוֹם ַל ָשּׁנָ ה ִתּ ְשׂאוּ ֶאת ֲעוֹנ ֵֹתיכֶ ם“ )יד לד(

לוֹמר:
”שׁנָ ה ְליוֹם“ ,כְּ ַ
לוֹמרָ :
אוֹרה ָצ ִריָ היָ ה ַהכָּ תוּב ַ
ִלכְ ָ
נֶ ֶענְ שׁוּ ַה ְמּ ַרגְּ ִלים ְבּ ָשׁנָ ה כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל יוֹם ֶשׁ ָתּרוּ ֶאת ָה ָא ֶרץִ .אם
כֵּ ןִ ,מ ְפּנֵ י ָמה נָ ַקט ְלשׁוֹן” :יוֹם ַל ָשּׁנָ ה“?
פּוֹפּוֹרט ַר ָבּהּ ֶשׁל ְלבוֹב:
ְ
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ַהכּ ֵֹהן ַר
שׁוּבה
נִ ְר ֶאה כִּ י ָר ַמז ַהכָּ תוּב ִבּ ְלשׁוֹן זוֹ ַל ְשּׁ ֵא ָלה ֲא ֶשׁר ְתּ ָ
דּוּע
וּמ ַ
ְבּ ִצ ָדּהּ” :יוֹם ַל ָשּׁנָ ה?“ – ֲהא ה‘ הוּא ָמ ֵלא ַר ֲח ִמיםַ ,
ֶה ְח ִמיר ְבּ ָענְ ָשׁם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל כָּ ל כָּ ַ ,עד ֶשׁכְּ נֶ גֶ ד כָּ ל יוֹם
שׁוּבה ְלכָ ִ היא” :יוֹם ַל ָשּׁנָ ה
ימה? וְ ַה ְתּ ָ
נֶ ֶענְ שׁוּ ְבּ ָשׁנָ ה ְתּ ִמ ָ
דוֹלה נִ גְ ְר ָמה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֵמעֹנֶ שׁ
טוֹבה גְּ ָ
ִתּ ְשׂאוּ ֶאת ֲעוֹנ ֵֹתיכֶ ם!“ ָ
פּוּרים,
זֶ הֶ ,שׁכֵּ ן ִמכֹּחוֹ נִ ָתּן ָל ֶהם ְבּכָ ל ָשׁנָ ה יוֹם ֶא ָחד ,יוֹם ַהכִּ ִ
ֶשׁבּוֹ יְ כֻ ְפּרוּ ָל ֶהם ֲעווֹנוֹת ַה ָשּׁנָ ה כֻּ ָלּהּ.
’אוֹצרוֹת ַחיִּ ים‘ ֶשׁ ְבּסוֹף שׁוּ“ת ַ’מיִ ם ַחיִּ ים‘
ֻקנְ ְט ֵרס ְ

יוֹם ַל ָשּׁנָ ה ִבּכְ נִ ָיסה ַל ִדּ ָירה
”יוֹם ַל ָשּׁנָ ה יוֹם ַל ָשּׁנָ ה“ )יד לד(
ָה ֲא ִר“י ַה ָקּדוֹשׁ ִהזְ ִהיר כִּ י ִמי ֶשׁ ָעזַ ב ֶאת ֵבּיתוֹ א יָ שׁוּב
יבתוֹ )’יֹסֵף א ֶֹמץ‘
גּוֹרר בּוֹ ֶא ָלּא ְבּ ִחלּוּף ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ֵמ ֲעזִ ָ
ְל ִה ְת ֵ
ַ]ל ִחידָ“א[ סי‘ לז אות ו(.
שׁוּבה ְל ָא ָדם ֶשׁ ָעזַ ב ֶאת ֵבּיתוֹ ְבּ ַעל כָּ ְרחוֹ ִוּב ֵקּשׁ ָלשׁוּב
ִבּ ְת ָ
ֵא ָליו ְבּ ֶט ֶרם ָח ְלפוּ ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ַל ֲעזִ ָיבתוֹ ,כָּ ַתב ַר ִבּי ֵמ ִאיר
ַאיזֶ נְ ְשׁ ַט ֶטר ַר ָבּהּ ֶשׁל אוּנְ גְ וַ וארֶ ,שׁ ְלּ ַא ַחר ֶשׁיָּ ִשׁיב ֶאת
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רוּמה“ )טו כ(
תרוּ ָ
אשׁית ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם ַח ָלּה ָתּ ִרימוּ ְת
ֵ”ר ִ
ְבּ ָפסוּק זֶ ה נִ ָתּן ִל ְמצֹא ֶר ֶמז ִל ְפ ַסק ָה ַרמָּ“א
קכד ז(” :וִ ַיל ֵמּד ָבּנָ יו ַה ְקּ ַטנִּ ים ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ,כִּ י ִמיָּ ד
עוֹלם ַה ָבּא“;
ֶשׁ ַה ִתּינוֹק עוֹנֶ ה ָא ֵמן ,יֵ שׁ לוֹ ֵח ֶלק ְל ָ
אשׁית ֲע ִרס ֵֹתכֶ ם“ ַה ָדּ ָבר ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ַעל ָה ָא ָדם
ֵ”ר ִ
מּוּטל ַבּ ֲע ִר ָיסתוֹ,
ְל ַה ֲענִ יק ִל ְבנוֹ ,עוֹד ִבּ ְהיוֹתוֹ ָק ָטן ַה ָ
עוֹלם ַה ָבּא‘,
אשׁי ֵתּבוֹת’ֵ :ח ֶלק ָל ָ
”ח ָלּ“ה“ – ָר ֵ
הוּאַ :
ְבּכָ ֶ שׁיְּ ַל ְמּדוֹ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן.
ָ’ק ְר ָבּנִ י ַל ְח ִמי‘ פ“ז
)או“ח

מּוֹפ ַיע ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַא ֲח ֵרי
תּוֹרה ַה ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא ָפּסוּק ָשׁ ֵלם ַבּ ָ
מוֹת )וַ יִּ ְק ָרא יח ב(”ַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם ֲאנִ י ה‘
אוּלם ָתּ ַמהּ ָה ִ‘א ְמ ֵרי ֱא ֶמת‘ֶ ,שׁכֵּ ן ַעל ַאף ִקיּוּמוֹ
ֱאקֵיכֶ ם“ָ .
ֶשׁל ָפּסוּק זֶ הֲ ,הא כַּ וָּנַ ת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָהיְ ָתה ִל ְקט ַֹע ֶאת
ַה ָפּסוּק ָה ִראשׁוֹן וְ ֶאת ַה ָפּסוּק ָה ַא ֲחרוֹן ֶשׁל ָפּ ָר ַשׁת ִצ ִיצית
מוּתם?
קוֹר ָאם ִבּ ְשׁ ֵל ָ
ִבּ ְמקוֹם ְל ְ
ְל ִפיכָ ֵ בּ ֵאר ָה ִ‘א ְמ ֵרי ֱא ֶמת‘ כִּ י ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָח ְלקוּ ַעל
מוּרה וְ ָס ְברוּ ֶשׁ ֻמּ ָתּר ְל ַה ְפ ִסיק ַאף ְבּ ָמקוֹם ֶשֹּׁלא
ַה ֲה ָלכָ ה ָה ֲא ָ
דּוּשׁין ל
)ק ִ
ִה ְפ ִסיק מ ֶֹשׁה .וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ָתּן ְל ָה ִבין ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ִ
אְ ,וּר ֵאה ֵ’ס ֶפר ַה ִמּ ְקנֶ ה‘ ָשׁם(ֶ ,שׁ ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ֲהגוּ ְל ַסיֵּ ם ֶאת
נוֹהגִ ים
תּוֹרה ַא ַחת ְל ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִ ים ,וְ א כְּ ִפי ֶשׁ ָאנוּ ֲ
ְק ִר ַיאת ַה ָ
וּמשּׁוּם כָּ  נֶ ֶא ְלצוּ ְבּ ִמ ְק ִרים ַר ִבּים
ְל ַסיְּ ָמהּ ִמ ֵידי ָשׁנָ הִ ,
סוּקים.
וּפ ִ
ְל ַה ְפ ִסיק ְבּ ֶא ְמ ַצע ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ְ
תּוֹרה‘ סי‘ סא
ִ’שׁ ָיטה ְמ ֻק ֶבּ ֶצת‘ ְבּ ָרכוֹת יד ב; ִ’מכְ ְתּ ֵבי ָ

ְל ַה ְק ִדּים ’זְ כִ ָירה‘ ַל ֲ‘ע ִשׂיָּ ה‘
יתם א ָֹתם“ )טו לט(
”וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת כָּ ל ִמ ְצוֹת ה‘ וַ ֲע ִשׂ ֶ

סוֹפר‘:
ֵפּ ֵרשׁ ַה‘כְּ ַתב ֵ
ְתּנַ אי ִבּ ְל ִתּי נִ ְפ ָרד ְבּ ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוָ ה הוּא ֱאמוּנָ ה ְשׁ ֵל ָמה כִּ י
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִצוָּה ְל ַקיְּ ָמהַּ .ה ְמּ ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה ִמ ְבּ ִלי
)ל ֵעיל
ְל ַה ֲא ִמין ֶשׁ ִה ְצ ַטוָּה ָע ֶל ָיה ְבּ ִסינַ יָ ,ע ָליו ַהכָּ תוּב ֵ
אוֹמר ְ
פס‘ לא(” :כִּ י ְד ַבר ה‘ ָבּזָ ה וְ ֶאת ִמ ְצוָ תוֹ ֵה ַפר“ ְ)ר ֵאה ַסנְ ֶה ְד ִרין
צט א(ִ .מ ַטּ ַעם זֶ ה ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ְל ָב ֵר ק ֶֹדם ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצוָ ה:
ווֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעלֶ ,“...שׁכֵּ ן ְבּכָ ָ אנוּ
”בּרוֲּ ...א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ָ
ַמ ְצ ִה ִירים ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַקיְּ ִמים ֶאת ַה ִמּ ְצוָ ה ֶבּ ֱאמוּנָ ה ֶשׁה‘ ִצוָּה
ָע ֵלינוּ כָּ .
יְ סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ; ְתּ ִח ָלּה ”וּזְ כַ ְר ֶתּם ֶאת כָּ ל
עוֹמ ִדים ְל ַקיֵּ ם נִ ְתּנָ ה
ִמ ְצוֹת ה‘“ – זִ כְ רוּ ֶשׁ ַה ִמּ ְצוָ ה ֶשׁ ַא ֶתּם ְ
ָלכֶ ם ִמ ֵידי ה‘ ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ”וַ ֲע ִשׂ ֶ
סוֹפר‘
יתם א ָֹתם“’ .כְּ ַתב ֵ

ַתּכְ ִלית ַה ִמּ ְצווֹת ְל ַק ֵדּשׁ ֶאת ָה ָא ָדם

ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִה ְפ ִסיקוּ ְבּ ֶא ְמ ַצע ָפּסוּק
יצת“ )טו לח(
ַ”דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם וְ ָעשׂוּ ָל ֶהם ִצ ִ
לוֹמר
מוּבא ֶשׁ ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל נָ ֲהגוּ ַ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )יד ב( ָ
ישׁית ֶשׁל ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ֶשׁל ַע ְר ִביתַ ,רק ֶאת
ַבּ ָפּ ָר ָשׁה ַה ְשּׁ ִל ִ
סוֹפהּ”ַ :דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהם; ֲאנִ י
ְתּ ִח ָלּ ָתהּ וְ ָ
סוּקי ַה ָפּ ָר ָשׁה
קיכֶ ם ֱא ֶמת“ ,זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁיֶּ ֶתר ְפּ ֵ
ה‘ ֱא ֵ
נוֹהגֶ ת ַבּ ַלּיְ ָלה.
עוֹס ִקים ְבּ ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ֶשׁ ֵאינָ הּ ֶ
ְ
ָתּ ְמהוּ ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁיםֲ :הא ַבּגְּ ָמ ָרא ַ)תּ ֲענִ ית כז ב( ְמב ָֹאר ֶשׁ ֵאין
תּוֹרה ְבּ ָמקוֹם ֶשֹּׁלא ִה ְפ ִסיק
ַמ ְפ ִס ִיקים ִבּ ְק ִר ַיאת ָפּסוּק ִמן ַה ָ
בּוֹ מ ֶֹשׁהֵ .ה ַיאִ אם כֵּ ן ִה ְפ ִסיקוּ ְבּנֵ י ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֶא ְמ ַצע
ָפּסוּק?
יטה ְמ ֻק ֶבּ ֶצת‘ ֵה ִביא כִּ י ֶבּ ֱא ֶמת אוֹתוֹ ֵח ֶלק ֶשׁ ָא ְמרוּ ְבּנֵ י
ְבּ ִ‘שׁ ָ

”ל ַמ ַען ִתּזְ כְּ רוּ וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ֶאת כָּ ל ִמ ְצ ָוֹתי וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים
ְ
ֵלאקֵיכֶ ם“ )טו מ(
הוּדה ַח ַלאוָ וה:
כָּ ַתב ַר ִבּי יְ ָ
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְבּנֻ ַסּח ִבּ ְרכַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת ְלשׁוֹן ְק ֻד ָשּׁה:
ווֹתיו וְ ִצוָּנוִּ ,“...היא ַעל ִפּי ַה ָפּסוּק
”א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ֲ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֶּ ,שׁבּוֹ ְמב ָֹאר כִּ י ַתּכְ ִלית נְ ִתינַ ת ַה ִמּ ְצווֹת ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
וּל ַט ֲה ָרם.
הוּא כְּ ֵדי ְל ַק ְדּ ָשׁם ְ
הוֹסיף וְ ִח ֵדּד ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יְ ִח ֵיאל ֵמאוֹזְ ‘רוֹב:
ִ
ְל ִפי ַה ִהגָּ יוֹן ַה ָפּשׁוּט ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ַהזְ כִּ יר ְתּ ִח ָלּה ֶאת ַמהוּת
”א ֶשׁר
ַה ִמּ ְצוָ ה וְ ַא ַחר כָּ ֶ את ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ַה ֻמּ ְשׁ ַפּ ַעת ִמ ֶמּנָּ ה; ֲ
ווֹתיו“; ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ָלנוּ ְל ַהזְ כִּ יר
ִצוָּנוּ ...וְ ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ֶאת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ְתּ ִח ָלּהִ ,היא כְּ ֵדי ְל ַה ְדגִּ ישׁ כִּ י כָּ ל ַמ ְטּ ַרת ִקיּוּם
ימנָּ ה ,כַּ ֵסּ ֶדר ֶשׁנִּ כְ ָתּב
נּוֹב ַעת ֵה ֶ
ַה ִמּ ְצוָ ה ִהיא ַה ָשּׂגַ ת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ַה ַ
ַבּ ָפּסוּק” :וַ ֲע ִשׂ ֶיתם ֶאת כָּ ל ִמ ְצ ָוֹתי וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ִֹשׁים“.
דוֹשׁים עמ‘ שנג
אשׁית כד סז; ְ’בּ ֵאר מ ֶֹשׁה‘ ְק ִ
ִ’א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר‘ ]לְ ר‘‘י ַחלַ אוָ וה[ ְבּ ֵר ִ

אוֹמ ָרהּ
”...שׁכָּ ל ֶא ָחד יִ ְשׁ ַמע ֵמ ֲח ֵברוֹ כָּ ל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ָצּ ִרי לְ ְ
ֶ
יתא ְבּכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִר“י זָ “ל ֶשׁ ָהיָ ה
ִבּכְ ֵדי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ָא ֵמן .כִּ י ִא ָ
שׁוֹמ ַע ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֲא ִפלּוּ ִמ ֵמּ ָאה ֲאנָ ִשׁיםַ ,אף ַעל ִפּי
ֵ
ֶשׁ ָהיָ ה יָ כוֹל ְבּ ֶרגַ ע ֶא ָחד לְ יַ ֵחד כָּ ל ָהעוֹלָ מוֹתֲ ,א ִפלּוּ ֲהכִ י
יח ַעל זְ ַמנּוֹ וְ א ָהיָ ה ִמ ְת ַע ֵצּל לִ ְשׁמ ַֹע ֲא ִפלּוּ ֵמ ָאה
א ִה ְשׁגִּ ַ
נּוֹתן לַ ֶשּׂכְ וִ י ִבינָ ה‘ וְ כָ ל ַה ְבּ ָרכוֹת“.
ְפּ ָע ִמים ַ’ה ֵ

ַר ִבּי יוֹם טוֹב ִשׂ ְמ ָחה,
ַה ַמּ ְשׁ ַבּ“ק ֶשׁל ַבּ ַעל ֵ’בּית
ַא ֲהרֹן‘ ִמ ַקּ ְרלִ יןָ ,היָ ה נִ כְ נָ ס
לוֹמר ְבּ ָפנָ יו
ְבּכָ ל בּ ֶֹקר לְ ַרבּוֹ ַ
ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,כְּ ֵדי
יהן ָא ֵמן.
ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ַא ֲח ֵר ֶ

ֵ’בּית ַא ֲהרֹן‘ ֵס ֶדר ַהיּוֹם וְ ַאזְ ָהרוֹת ק ֶֹדשׁ

’אוֹצר יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ עמ‘ צב
ַ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט לְ ַמ ֲעלָ ָת ּה ׁ ֶשל ַ'ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש'

ַה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ַ)ה ְק ָּד ָמה(

אְ .בּ ֵהיכָ לוֹ ֶשׁל ֶמ ֶל
יְ סוֹד ַמ ֲע ַלת ַה ַה ְק ָדּ ָמה ַל ְתּ ִפ ָלּה ָטמוּן
ַבּ ֲה ָבנַ ת ָה ִענְ יָ ן ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה; ֶשֹּׁלא
ֵתּ ָא ֵמר ָח ִל ָילה כִּ ְפ ִר ַיקת ַמ ְשּׂאוּי
וְ כִ ְפ ִר ַיעת חוֹבֶ ,א ָלּא ִמתּוֲֹ ה ָבנָ ה
נּוֹעד ְל ַחזֵּ ק
ֶשׁ ִהיא ֵמ ֵעין ִ’מ ְפגָּ שׁ‘ ֶשׁ ָ

בְ .תּ ִפ ָלּה ִבּזְ ַמנָּ הּ
ֲחכָ ִמים ָק ְבעוּ זְ ַמן ֻמגְ ָדּר ְלכָ ל ַא ַחת
ִמ ְתּ ִפלּוֹת ַהיּוֹםְ .תּ ִפ ָלּה ַה ִמּ ְת ַקיֶּ ֶמת
תּוֹע ְל ָתּהּ
ְל ַא ַחר זְ ַמנָּ הּ ְמ ַא ֶבּ ֶדת ַרבּוֹת ִמ ַ
יבוּתהִּ .אם נָ שׁוּב ַל ִדּמּוּי ֶשׁבּוֹ
וּמ ֲח ִשׁ ָ
ֵ
ָפּ ַת ְחנוּ; ְל ִמ ְפגָּ שׁ ִעם ֶמ ֶל ,וַ ֲא ִפילוּ
ָא ָדם ָחשׁוּב ,נַ ְק ִפּיד ֶשֹּׁלא ְל ַא ֵחר וְ לוּ
ְבּ ַד ָקּה ֵמ ַהזְּ ַמן ֶשׁנִּ ְק ַבּע ָלנוַּ ,על ַא ַחת
כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ְל ִמ ְפגָּ שׁ ִעם ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י
ַה ְמּ ָלכִ ים.

גְ .תּ ִפ ָלּה כְּ ִס ְד ָרהּ
ַה ְמּ ַא ֲח ִרים ָלבֹא ַל ְתּ ִפ ָלּה ,נֶ ֱא ָל ִצים
לוֹמר
ַ
ְל ִע ִתּים ַרבּוֹת ֵמ ֲח ַמת כָּ 
ֲח ָל ִקים נִ כְ ָבּ ִדים ֵמ ַה ְתּ ִפ ָלּה ַבּ ֲח ָטף,
וְ א ַפּ ַעם ַאף ְל ַד ֵלּג ֲע ֵל ֶיהם .יֵ שׁ
ָל ַד ַעת כִּ י ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה נִ ְת ָקן ַעל יְ ֵדי
דוֹלה,
צוּקי ֶא ֶרץַ ,אנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְּ ָ
ְמ ֵ
מוֹר ִאים וּגְ אוֹנִ ים ַק ְדמוֹנִ ים.
ַתּנָּ ִאיםָ ,א ָ
ְל ֵאלּוּ גַּ ם ְל ֵאלּוּ נְ ִה ִירים ָהיוּ ְשׁ ִב ֵילי
כוּתא
כוּתא ִד ְר ִק ָיעא כִּ ְשׁ ִב ֵילי ַמ ְל ָ
ַמ ְל ָ
ְדּ ַא ְר ָעאְ ,וּביָ ָדם נִ ְתּנָ ה ַהזְּ כוּת ִל ְקבּ ַֹע
יוֹתר
ֶאת ַה ֵסּ ֶדר ַהנָּ כוֹן וְ ַה ְמּ ֻדיָּ ק ְבּ ֵ
לּוֹתינוּ
ְתּ ִפ ֵ
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יַ ֲעלוּ
ְל ָרצוֹן ִל ְפנֵ י ה‘ִ .אלּוּ נִ ָמּנַ ע ֵמ ֲא ִמ ַירת
נוֹריד ֶאת
ַה ְתּ ִפ ָלּה כְּ ִס ְד ָרהְּ ,בּוַ ַדּאי ִ
כֹּחַ ַה ְשׁ ָפּ ָע ָתהּ.

בוּע
דְ .תּ ִפ ָלּה ְבּ ָמקוֹם ָק ַ
א ְל ִחנָּ ם ִה ְפ ִליגוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ַמ ֲע ַלת
קּוֹב ַע ָמקוֹם ִל ְת ִפ ָלּתוֶֹ .שׁכֵּ ן
ַה ֵ
בוּע
ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ָמקוֹם ָק ַ
ִהיא ֵס ֶמל ְליַ ִצּיבוּת ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּינֵ ינוּ ֵוּבין
בּוֹר ֵאנוַּ ,וּבד ְבּ ַבד ְמ ַשׁ ֶמּ ֶשׁת כִּ ְסגֻ ָלּה
ְ
דוּקה ַל ֲא ִמ ַירת ַה ְתּ ִפ ָלּה כִּ ְד ָב ֵעי,
ְבּ ָ
וּמתּוֹ
ַבּזְּ ַמן ָה ָראוּיַ ,בּ ֵסּ ֶדר ַה ַמּ ְת ִאים ִ
ימת ֵלב.
כָּ ַ אף ְבּכַ וָּנָ ה ְוּב ִשׂ ַ

הַ .מ ֲע ַלת ֲע ָשׂ ָרה ִראשׁוֹנִ ים
ִמ ְלּ ַבד ַה ַמּ ֲעלוֹת ָה ֲאמוּרוֹתַ ,ה ַמּ ְק ִדּים
ָלבֹא ַל ְתּ ִפ ָלּה זוֹכֶ ה ְל ִה ָמּנוֹת ֵבּין
אוֹתם ֲ’ע ָשׂ ָרה ִראשׁוֹנִ ים‘ ֶשׁ ִה ְפ ִליגוּ
ָ
ֲחכָ ִמים ְבּ ַמ ֲע ָל ָתםַ ,עד ֶשׁ ָא ְמרוּ ַבּזּ ַֹהר
נוֹט ִלים ָשׂכָ ר
ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית ַדּף רנה א( כִּ י ֵהם ְ
כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַה ָבּ ִאים ַא ֲח ֵר ֶיהם .וְ עוֹד
ָא ְמרוּ ָשׁם ְ)שׁמוֹת ַדּף קלא א( ֶשׁנִּ ְק ָרא
ֲאהוּבוֹ ֶשׁל ֶמ ֶל.
ְתּ ִפ ָלּ ֵתנוּ כִּ י יְ ִהי ה‘ ְבּ ֶעזְ ֵרנוּ וִ ַיסיֵּ ַע
הוֹציא ַמ ְח ַשׁ ְב ֵתּנוּ ִמן ַהכֹּחַ
ְבּיָ ֵדינוּ ְל ִ
ֶאל ַהפּ ַֹעל .וְ יִ ְהיוּ ַמ ֲא ָמ ִרים ֵאלּוּ
קּוֹר ִאים,
וּל ֶ
ְל ִחזּוּק ְ
תוֹע ֶלת ַבּ ֲעבוּר ַה ְ
ְל ִה ְת ַחזֵּ ק ְבּ ִמ ְצוָ ה ַר ָבּה זוֹ ְוּבכָ ִ לזְ כּוֹת
ְלכָ ל ַה ֶשּׁ ַפע ֶה ָעצוּם ַה ַמּגִּ ַיע ִמ ֶמּ ֶל
ַמ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים ְלכָ ל ֲא ֶשׁר יִ ְק ָראוּהוּ
ֶבּ ֱא ֶמת.

‘טּוּר ִקית‘...
את ַמ ֲחסוֹם ַה ָשּׂ ָפה ַה ְ
רה ֶאת
ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ָשּׁ ְב ָרה
כְּ ָבר ִבּ ְשׁנַ ת ַתּ ְר ָפּ“הְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָע ָלה ַהגָּ אוֹן
ירוֹפּה
גּוֹלת ֵא ָ
ַר ִבּי ִא ֶיסר זַ ְל ָמן ֶמ ְל ֶצר זָ ָצ“ל ִמ ַ
וּלכַ ֵהן כְּ רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת
ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
ֵ’עץ ַחיִּ ים‘ ֶשׁ ִבּ ָ
ירוּשׁ ַליִ ם ִעיר ַהקּ ֶֹדשַׁ ,עז ָהיָ ה
ְרצוֹנוֹ ֶשׁל ַא ְחיָ נוַֹ ,הגָּ אוֹן ַר ִבּי ֶא ְל ָעזָ ר ְמנַ ֵחם ַמן
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע ִעם
ָשׁ זָ ָצ“לַ ,ל ֲעלוֹת ְבּ ִע ְק ָ
בוֹתיו ְ
דוֹשׁה.
ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָבּ ָא ֶרץ ַה ְקּ ָ
ֶאת ַר ֲח ֵשׁי ִלבּוֹ ֵאלּוּ ַאף ֶה ֱע ָלה ְבּ ִמכְ ָתּב ֶשׁכָּ ַתב
ְלדוֹדוֹ ְל ַא ַחר ֲעלוֹתוֹ ַא ְר ָצה:
”הנֵּ ה ָמה ְמאֹד יָ ֶפה וְ נָ ִעים ָהיָ ה ִלי ַה ָדּ ָבר ִאם
ִ
ירוּשׁ ַליִ ם ,כִּ י
וּל ִה ְתכּוֹנֵ ן ִבּ ָ
גַּ ם ָאנוֹכִ י ...נוּכַ ל ָלבֹא ְ
ְמאֹד ָעגְ ָמה ִלי נַ ְפ ִשׁי ִמיּוֹם נָ ְסעוּ ִמפֹּה ,וְ ָק ָשׁה ִלי
ְמאֹד ְפּ ֵר ַד ְתכֶ ם ...וּכְ מוֹ זָ ר ְבּ ֶא ֶרץ נָ כְ ִריָּ ה נִ ְשׁ ַא ְר ִתּי
גַּ ְלמוּד ,וְ ִאם יֶ ְשׁנוֹ ֵאיזֶ ה ָמקוֹם ִמ ְק ָלט ְבּ ַא ְר ֵצנוּ,
ֲאזַ י ְמ ֻא ָשּׁר ָהיִ ִיתי“...
דוֹלי דּוֹרוֹ
הוֹר ָא ָתם ֶשׁל גְּ ֵ
ְבּפ ַֹעל ֲחזָ ָקה ָע ָליו ָ
תּוֹרה
ָ
וּלכַ ֵהן ְבּ ַת ְפ ִקידוֹ כְּ ַמ ְר ִבּיץ
ְל ַה ְמ ִשׁיְ 
ישׁ ַיבת ְק ֶל ְצק,
ַל ֲע ָד ִרים ,כִּ ְמ ַמ ֵלּא ָמקוֹם דּוֹדוֹ ִבּ ִ
דוּע.
מוֹעד ִבּ ְל ִתּי יָ ַ
וְ כָ  נִ ְד ָחה ַה ֲחלוֹם ְל ֵ
אשׁית
ֲח ֵמשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ָשׁנִ ים ָח ְלפוּ ֵמ ָאזְ .בּ ֵר ִ
עוֹלם
ְשׁנַ ת ת“ש כְּ ָבר ֵה ֵחלּוּ קוֹלוֹת ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ירוֹפּה ,וְ ַה ַפּ ַחד ֵה ֵחל
ַה ְשּׁנִ יָּ ה ְל ִה ָשּׁ ַמע ְבּחוּצוֹת ֵא ָ
עוֹרר ַבּ ְלּ ָבבוֹתְ .בּ ָ
ְל ִה ְת ֵ
אוֹתם יָ ִמים ָק ִשׁים ָשׁב
ְרצוֹנוֹ ֶשׁל ָה ַרב ָשְׁ ל ַפ ֵעם ְבּ ִלבּוֹ ,וְ הוּא ִבּ ֵקּשׁ
ְל ַמ ְמּשׁוֹ וְ ַל ֲעלוֹת ַא ְר ָצה .הוּא ָשׁ ַטח ֶאת ְשׁ ֵא ָלתוֹ
רוֹדזִ‘ינְ ְס ִקי זָ ָצ“ל
ִבּ ְפנֵ י ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַחיִּ ים עוֹזֵ ר גְּ ְ
ִמוּ ְִילנָ א ,תּוֶֹ שׁ ִבּ ְד ָב ָריו הוּא ַמ ִבּ ַיע ַאף ֶאת ֲח ָשׁשׁוֹ
גוֹרל ְבּנוֹ ִוּבתּוֹ ַה ְקּ ַטנִּ ים.
ְל ַ
רוּרה:
שׁוּבתוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ַחיִּ ים עוֹזֵ ר ָהיְ ָתה ְבּ ָ
ְתּ ָ
ֶ
ח ִל ְהיוֹת
”את ִבּנְ כֶ ם ֶא ְפ ַריִ ם נ“י ָראוּי ִל ְשׁ ַ
ירוּשׁ ַליִ ם,
דּוֹדכֶ ם ַר ִבּי ִא ֶיסר זַ ְל ָמן ִבּ ָ
ִבּ ְמ ִח ָצּתוֹ ֶשׁל ְ
ֲא ָבל ַא ֶתּם ַבּיְּ ִשׁ ָיבה ִדּ ְק ֶל ְצק ,יֵ שׁ ָבּהּ ָמקוֹם
תּוֹרה וְ גַ ם ַה ַפּ ְרנָ ָסה ְמ ֻס ֶדּ ֶרת ,וְ ִאלּוּ
ְל ַה ְר ִבּיץ ָ
ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ָמּקוֹם הוּא ִמ ְד ַבּר ְשׁ ָמ ָמהְ ,ל ָאן
ִתּ ְפנוּ?!“
קוּפה ְק ָצ ָרה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כְּ ָבר ִה ְת ַק ְדּרוּ
ֶא ָלּא ֶשׁ ְתּ ָ
ְשׁ ֵמי ֵא ָ
ירוֹפּה ְבּ ַענְ נֵ י ִמ ְל ָח ָמה .כָּ ֵעת א ָהיְ ָתה זוֹ
תּוֹרה ,כִּ י
ְשׁ ֵא ָלה ֶשׁל ַפּ ְרנָ ָסה אוֹ ֶשׁל ַה ְר ָבּ ַצת ָ
ִאם ְשׁ ֵא ָלה ֶשׁל ַחיִּ ים אוֹ ָמוֶ תַ .ע ָתּה כְּ ָבר ִה ְסכִּ ים
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַחיִּ ים עוֹזֵ ר זָ ָצ“ל כִּ י ַעל ָה ַרב ָשׁ
ִ
וּמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַל ֲעשׂוֹת כָּ ל ַמ ֲא ָמץ כְּ ֵדי ַל ֲעלוֹת ְל ֶא ֶרץ
ַהקּ ֶֹדשׁ.
ָדּא ָע ָקא ,וְ ֶא ְפ ָשׁרוּת כְּ נִ ָיסה ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ַבּ ֶדּ ֶרָ ה ְרגִ ָילה ָהיְ ָתה ָדּ ָבר כִּ ְמ ַעט ִבּ ְל ִתּי ֶא ְפ ָשׁ ִרי,
ְל ִפיכָ ֶ ה ֱח ִליט ָה ַרב ָשְׁ לנַ סּוֹת ְל ַה ִשּׂיגָ הּ ְבּ ֶד ֶר
מוֹס ְק ָבה וְ ָשׁם
שׁוֹנָ ה ֵמ ַה ְמּ ֻק ָבּל; הוּא נָ ַסע ְל ְ
טּוּר ִקית ,כְּ ֵדי ְל ַד ֵבּר ַעל ִל ָבּם
סוּליָ ה ַה ְ
ָפּנָ ה ַלקּוֹנְ ְ
וּל ִה ְת ַחנֵּ ן ַעל נַ ְפשׁוֹ ֶשׁיִּ ְתּנוּ לוֹ ַא ְשׁרוֹת יְ ִצ ָיאה
ְ
טוּר ִקיָּ הֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנָּ ה ִקוָּה ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֶדּ ֶרַ ל ֲעלוֹת
ְל ְ
ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וּמיָּ ד ֵה ִבין ֶשׁהוּא
סוּליָ ה ִ
ָה ַרב ָשׁ נִ כְ נַ ס ַלקּוֹנְ ְ
נָ תוּן ִבּ ְב ָעיָ ה ָק ָשׁה; הוּא נִ ָסּה ִל ְפנוֹת ִל ְפ ִקיד
סוּליָ הַ ,אַ עד ְמ ֵה ָרה ֵה ִבין כִּ י יִ ְהיֶ ה ָע ָליו
ַהקּוֹנְ ְ
יחה ִבּ ְ‘שׂ ַפת ֵח ְר ִשׁים‘ַ .ה ָפּ ִקיד א
ְלנַ ֵהל ִעמּוֹ ִשׂ ָ
טוּר ִקית ,וְ ַאף א ֶה ְר ָאה
יָ ַדע ָשׂ ָפה ַא ֶח ֶרת ִמ ְלּ ַבד ְ
כָּ ל נְ כוֹנוּת ְל ָה ִבין ֶאת ֶה ְס ֵבּ ָריו ֶשׁל ָה ַרב ָשׁ
ַעל ַה ְדּ ִחיפוּת ָה ַר ָבּה ֶשׁלּוֹ ְל ַה ִשּׂיג ֶאת ָה ִאשּׁוּר
ַה ְמּיֻ ָחל ַדּוְ ָקא ַע ָתּה.
וּמ ֶשֹּּׁלא ָר ָאה ָבּא ֶֹפק ַאף
ָה ַרב ָשִׁ ה ִבּיט ְס ִביבוִֹ ,
ָא ָדם ֶשׁיּוּכַ ל ְל ַשׁ ֵמּשׁ כִּ ְמ ַתוֵּךְ ֵבּינוֹ ְל ֵבין ַה ָפּ ִקיד
וּל ַה ְס ִבּיר לוֹ ֶאת ַמ ְטּ ַרת בּוֹאוֹ ,נָ ַטל ֶאת
ָה ָא ִדישׁ ְ
הוּדים
בוֹתיו ְבּיָ ָדיו ,וּכְ מוֹ ֶשׁנָּ ֲהגוּ ַהיְּ ִ
ָא ָמּנוּת ֲא ָ
ִמ ֵ
אוֹתם ָצ ָרה ,נֶ ֱע ַמד
דּוֹרי דּוֹרוֹת ְבּ ֵעת ֶשׁ ָפּ ְק ָדה ָ
ְבּ ִפנַּ ת ַה ִמּ ְס ְדּרוֹןִ ,מחוּץ ְל ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַה ָפּ ִקיד,
וְ ֵה ֵחל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּתִ ,בּ ְד ָמעוֹת ָשׁ ִלישׁ
עוֹלם ֶשׁיְּ ַסיֵּ ַע ְבּיָ דוֹ
בּוֹרא ָה ָ
ְוּב ַת ֲחנוּנִ ים ִל ְפנֵ י ֵ

ְל ַמ ֵלּט ֶאת נַ ְפשׁוֹ וְ ֶאת נֶ ֶפשׁ ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ִמתּ ֶֹפת
ַה ִמּ ְל ָח ָמה.
ֵבּין כָּ ֵ וּבין כָּ ִ הגִּ ַיע ַל ָמּקוֹם ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַשׁ ְבּ ַתי
יָ גֵ ל ,רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ְסלוֹנִ יםָ .ה ַרב יָ גֵ ל ֶשׁנּוֹכַ ח
ִבּ ְמ ָ
צוּקתוֹ ֶשׁל ָה ַרב ָשׁ ,נִ גַּ שׁ ִמיָּ ד ַל ָפּ ִקיד
ימנִ ים;
טּוּר ִקי וְ ֵה ֵחל ְל ַד ֵבּר ִעמּוֹ ִבּ ְשׂ ַפת ַה ִסּ ָ
ַה ְ
וּל ַא ַחר
ְתּ ִח ָלּה הוּא ֶה ֱחוָ ה ְבּיָ דוֹ כְּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלהְ ,
כּוֹפף וְ ִה ְצ ִבּ ַיע כְּ ַל ֵפּי ַמ ָטּה .הוּא ָחזַ ר שׁוּב
ִמכֵּ ן ִה ְת ֵ
וָ שׁוּב ַעל ְתּנוּעוֹת ֵאלּוְּ ,בּנִ ָסּיוֹן ְל ַה ְמ ִחישׁ ַל ָפּ ִקיד
טּוּר ִקי כִּ י ִאם ֵהם יִ ָשּׁ ֲארוּ ְבּוִ ְילנָ א ֵהם ֲע ִת ִידים
ַה ְ
ָח ִל ָילה ְל ִה ָקּ ֵבר ִמ ַתּ ַחת ָל ֲא ָד ָמה...
כְּ ָלל א ָבּ ַ
טוּח כִּ י ַה ָפּ ִקיד ֵה ִבין ֶאת ֶה ְס ֵבּ ָריו ֶשׁל
אוּלם ְבּא ַֹרח נֵ סִ ,מיָּ ד ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְס ַתּיְּ ָמה
ָה ַרב יָ גֵ לָ ,
ַה ַה ָצּגָ ה ַהמּוּזָ ָרה הוּא ָח ַתם ַעל ַא ְשׁרוֹת ַהיְּ ִצ ָיאה;
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן
ְתּ ִח ָלּה ַבּ ֲעבוּר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ַרב ָשְׁ ,
ֲעבוּר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ָה ַרב יָ גֵ ל.
ַה ָשּׁ ָלב ָה ִראשׁוֹן ְבּ ָתכְ נִ ית ַה ַמּ ָסּע יָ ָצא ַל ֶדּ ֶר,
אוּלם ַה ְתּ ָלאוֹת ֶט ֶרם ִה ְס ַתּיְּ מוָּ .ה ַרב ָשׁ וְ ָה ַרב
ָ
וּל ִה ְתכּוֹנֵ ן ְבּ ִח ָפּזוֹן
יָ גֵ ל ִמ ֲהרוּ ָלשׁוּב ְל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ָתּם ְ
וּל ַא ַחר זְ ַמן ָמה כְּ ָבר ָע ְמדוּ ַרגְ ֵלי
ַל ֶדּ ֶרָ ה ֲא ֻרכָּ הְ ,
אוֹד ָסהַ ,מ ְמ ִתּינִ ים ָל ֳאנִ יָּ ה
ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ִבּנְ ַמל ֶ
אוֹתם ְל ִא ְיס ַטנְ בּוּל.
ֶשׁ ַתּ ִסּ ַיע ָ
ַה ַמּ ָסּע נִ ְמ ַשׁ כַּ ָמּה יָ ִמים ְוּב ִסיּוּמוֹ ִבּ ְקּשׁוּ ְבּנֵ י
אוּלם
ָ
ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ָל ֶר ֶדת ִלנְ ַמל ִא ְיס ַטנְ בּוּל,
נִ ְת ְקלוּ ְבּ ֵסרוּב ִע ֵקּשׁ ִמ ַצּד ְפּ ִק ֵידי ַהנָּ ֵמלֶ .מ ְמ ֶשׁ ֶלת
טוּר ִקיָּ ה ָח ְשׁ ָשׁה ִמגַּ ל ְפּ ִל ִיטים ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע ְבּ ַא ְר ָצם
ְ
וְ יַ כְ ִבּיד ַעל כַּ ְלכָּ ַלת ַה ְמּ ִדינָ ה ַה ְמּ ֻע ְר ֶע ֶרת ,וְ ָלכֵ ן
ירוֹפּה.
הוֹר ָתה ִל ְמנ ַֹע כְּ נִ ַיסת ְפּ ִל ִיטים ֵמ ַא ְרצוֹת ֵא ָ
ְ
נוּע ִמ ַצּד ִמ ְשׁ ְפּחוֹת
כָּ ל ַה ֶה ְס ֵבּ ִרים וְ נִ ְסיוֹנוֹת ַה ִשּׁכְ ַ
ָה ַרב ָשׁ וְ ָה ַרב יָ גֵ ל כִּ י ֵאין ְבּכַ וָּנָ ָתם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵקּ ַע
הוֹעילוּ ,וְ ַה ִשּׁ ְלטוֹנוֹת גָּ ְמרוּ א ֶֹמר
טוּר ְקיָ ה א ִ
ְבּ ְ
לוֹתם ֲחזָ ָרה
וּל ַהגְ ָ
ִל ְסגֹּר ִבּ ְפנֵ ֶיהם ֶאת ַה ְשּׁ ָע ִרים ְ
ירוֹפּה ַה ְמּ ַד ֶמּ ֶמת.
ְל ֵא ָ
ַאף ִבּ ְשׁ ַעת ָצ ָרה זוֹ א ִה ְתיָ ֵאשׁ ָה ַרב ָשִׁ מן
ָה ַר ֲח ִמים .גַּ ם ַה ַפּ ַעם הוּא ָפּנָ ה ְל ַב ֵצּ ַע ֶאת ַה ְפּ ֻע ָלּה
מוֹס ְק ָבה;
טּוּר ִקית ְבּ ְ
סוּליָ ה ַה ְ
ֶשׁ ִה ִצּ ָילה אוֹתוֹ ַבּקּוֹנְ ְ
רוֹת ַחת
הוּא ָפּנָ ה ְליַ ְרכְּ ֵתי ָה ֳאנִ יָּ ה וְ נָ ָשׂא ְתּ ִפ ָלּה ַ
אוֹתם
ֶשׁנָּ ְב ָעה ֵמע ֶֹמק ִלבּוֹ ַה ָטּהוֹרְ ,ל ַבל יָ ִשׁיבוּ ָ
גּוֹרל ַמר ַעל
מוֹס ְק ָבהָ ,מקוֹם ֶשׁבּוֹ ְמ ַר ֵחף ָ
ְל ְ
הוּדים.
ֹאשׁם ֶשׁל ַהיְּ ִ
ר ָ
ְרגָ ִעים ִמ ְס ָפּר ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַר ֵחשׁ ַהנֵּ ס; ְבּ ֶפ ַתע
קוֹמה
הוּדי ַבּ ַעל ִשׁעוּר ָ
ִפּ ְתאוֹם ָע ָלה ַל ְסּ ִפינָ ה יְ ִ
וַ ֲהדוּר ָפּנִ יםֲ ,א ֶשׁר ְלבוּשׁוֹ ַה ְמּכֻ ָבּד ֵה ִעיד כִּ י
הוּדי ִא ְיס ַטנְ בּוּל.
הוּא נִ ְמנָ ה ַעל נִ כְ ְבּ ֵדי ְק ִה ַלּת יְ ֵ
הוּא ִה ְק ִשׁיב ִבּ ְמאוֹר ָפּנִ ים ְל ָצ ָר ָתם ֶשׁל ֶא ָחיו
וּמיָּ ד ָפּנָ ה ִבּ ְצ ָע ִדים נִ ְמ ָר ִצים ְל ֵע ֶבר
הוּדיםִ ,
ַהיְּ ִ
הוֹד ַיע
ִ
ִמ ְשׂ ְר ֵדי ְפּ ִק ֵידי ַה ֲהגִ ָירה ַבּנָּ ֵמלָ ,שׁם
ַל ְפּ ִק ִידים כִּ י ִמתּ ֶֹקף ַתּ ְפ ִקידוֹ הוּא ְמ ַק ֵבּל ַעל
ַע ְצמוֹ ֲע ֵרבוּת ְלכָ ֶ שׁ ְשּׁ ֵתּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת א
טוּר ְקיָ ה וְ ַת ֲע ֶשׂינָ ה ֶאת ֵמ ַרב
ִתּ ָשּׁ ַא ְרנָ ה זְ ַמן ַרב ְבּ ְ
ַה ַמּ ֲא ַמ ִצּים ְל ַה ְמ ִשׁיִ מיָּ ד ְבּ ַד ְרכָּ ם ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
אוּלם ְבּפ ַֹעל,
דוּע ִמי ָהיָ ה ָה ִאישָׁ ,
ַעד ַהיּוֹם ֵאין יָ ַ
טּוּר ִקים ְבּכֵ נוּת ְדּ ָב ָריו
ְל ַמ ְר ֵבּה ַהנֵּ ס ִה ְשׁ ַתּכְ נְ עוּ ַה ְ
וְ ִה ְרשׁוּ ִל ְבנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ָל ֶר ֶדת ַלנָּ ֵמל .כַּ ֻמּ ְב ָטח,
נוֹתרוּ ָשׁם זְ ַמן ַרבִ .מיָּ ד ִמ ֲהרוּ ְל ַה ְס ִדּיר
ֵהם א ְ
ֶאת ָה ִאשּ ִׁוּרים ַהנִּ ְד ָר ִשׁים ְל ֶה ְמ ֵשַׁ מ ָסּ ָעםַ ,ה ַפּ ַעם
סּוּריָ ה
סוּריָ ה ִ
וּמ ְ
טּוּר ְקיָ ה ְל ְ
ְבּ ֶד ֶרַ היַּ ָבּ ָשׁהִ ,מ ְ
ְל ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ.
תּוֹרה
עוֹלם ַה ָ
כָּ ְ ,בּכֹחַ ַה ְתּ ִפ ָלּה וְ ָה ֱאמוּנָ ה ,זָ כָ ה ַ
דוֹלי ַהדּוֹרוֹתַ ,מ ְצ ִבּיא ָדּגוּל ֶשׁ ִה ְמ ִשׁי
ְבּ ַא ַחד ִמגְּ ֵ
ֶאת ָמס ֶֹרת יְ ִשׁיבוֹת ִל ָיטא ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשָׁ ,מס ֶֹרת
ֶשׁנִּ ְמ ֶשׁכֶ ת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַתּ ְל ִמ ָידיו ַמ ְמ ִשׁיכֵ י ַדּ ְרכּוֹ
ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה.
וּל ַמ ְר ִצים‘ ח“א עמ‘ 794
’אוֹצר ַה ִסּ ִ
ַ
פּוּרים ִל ְמ ַחנְּ כִ ים ְ

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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ַבּ ָשּׁבוּעוֹת ַה ָבּ ִאים יֻ ְק ַדּשׁ אי“ה ָמדוֹר
זֶ ה ְל ִס ְד ַרת ַמ ֲא ָמ ִרים ְמיֻ ֶח ֶדת ַבּ ֲה ָלכָ ה
וּמ ֲע ָל ָתהּ
יבוּתהּ ַ
ְוּב ַאגָּ ָדה ְבּ ִענְ יַ ן ֲח ִשׁ ָ
ֶשׁל ַ’ה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ‘.
וּמכִּ ִירים
דוּתנוּ ַ
יוֹד ִעים ֵמ ָאז יַ ְל ֵ
כֻּ ָלּנוּ ְ
ַבּ ַמּ ֲע ָלה ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ֶשׁ ָלּהּ זָ כִ ינוּ
יהוּדיםַ ,ל ֲעמֹד ְבּכָ ל יוֹם ָשׁלוֹשׁ
כִּ ִ
ְפּ ָע ִמים ְבּ ִמ ְפגָּ שׁ ִבּ ְל ִתּי ֶא ְמ ָצ ִעי ִעם
שׁוֹמ ַע ְתּ ִפ ַלּת
ֵ
ֶמ ֶלַ מ ְלכֵ י ַה ְמּ ָלכִ ים,
אוּלם ְל ַצ ֲע ֵרנוַּ ,ה ֶה ְרגֵּ ל
ָ
כָּ ל ֶפּה.
וּמ ְפגָּ ִשׁים ְמיֻ ָח ִדים
עוֹשׂה ֶאת ֶשׁלּוִֹ ,
ֶ
ֵאלּוֶּ ,שׁכָּ ל ַתּכְ ִל ָיתם ִליצֹר ִחבּוּר ֵבּין
רוּאיו ,נַ ֲע ִשׂים ְל ִע ִתּים
בּוֹרא ִל ְב ָ
ַה ֵ
וּלא
ַבּ ֲח ָטףְ ,בּח ֶֹסר ִשׂ ַ
ימת ֵלב ְ
ִה ְת ַרגְּ שׁוּת.
עוֹרר
ַבּ ַמּ ֲא ָמ ִרים ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ נְ נַ ֶסּה ְל ֵ
נוֹשׁנָ ה,
ָ
אוֹתהּ ַא ֲה ָבה
ָ
ִבּ ְמ ַעט ֶאת
ְל ָה ִעיר ֶאת ַה ְלּ ָבבוֹת ְבּ ַמ ַא ְמ ֵרי
ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה ִוּב ְפנִ ינִ ים
בּוֹתינוַּ .מ ֲא ָמ ִרים ֵאלּוּ ַאף
וְ ֻע ְבדוֹת ֵמ ַר ֵ
יְ ַח ְדּדוּ ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה כִּ י ַ’ה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית
ַה ִמּ ְד ָרשׁ‘ ַעל כְּ ַלל ֲח ָל ֶק ָיהֵ ,הם ְתּנַ אי
הוּתי ְוּב ִס ִיסי ְל ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת ַה ְתּ ִפ ָלּה
ַמ ִ
כָּ ָראוּי ַעל כָּ ל ֲח ָל ֶק ָיה וְ ַל ֲה ָפ ַקת
תּוֹע ֶלת ַה ְמּ ַר ִבּית ִמ ֶמּנָּ ה.
ַה ֶ
ְבּוַ ַדּאי יָ ָצא ְלְ ל ִה ָפּגֵ שַׁ ,פּ ַעםַ ,פּ ֲע ַמיִ ם
שׁוּבה כָּ זוֹ
ישׁיּוּת ֲח ָ
יוֹתר ִעם ִא ִ
אוּלי ֵ
וְ ַ
אוֹ ַא ֶח ֶרתְ .פּגִ ישׁוֹת ֶשׁכָּ ֵאלּוּ נִ ְק ָבּעוֹת
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה ֵמרֹאשׁ,
ְבּ ֶד ֶר כְּ ָלל ְתּ ָ
וּכְ כָ ל ֶשׁ ֲ
מּוֹע ָדן ִמ ְת ָק ֵרב ַה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת
גּוֹב ֶרת.
ֶ
תּוֹע ֶלת ָה ְרצוּיָ ה
ְל ֵשׁם ֲה ָפ ַקת ַה ֶ
רוּשׁה ֲהכָ נָ ה ֻמ ְק ֶדּ ֶמתַ .הזְּ ַמן
ֵמ ֶהן ְדּ ָ
ֶשׁנִּ ְק ַבּע ֲא ֵל ֶיהן הוּא ְמ ֻדיָּ ק ,וְ אוֹי לוֹ
ְל ִמי ֶשׁיְּ ַא ֵחר אוֹ יַ גִּ ַיע ֲא ֵל ֶיהן ִבּ ְל ִתּי
ישׁה ָדּרוּשׁ
מוּכָ ןַ .אף ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְפּגִ ָ
ִרכּוּז ַרבְ ,ל ַבל ֵתּ ָא ֵמר ָח ִל ָילה ִמ ָלּה
חוּצה.
ְמיֻ ֶתּ ֶרת אוֹ ֶתּ ְח ַסר ִמ ָלּה נְ ָ
ְלָ ,בּ ָשׂר וָ ָדם ,נִ ֶתּנֶ ת ִהזְ ַדּ ְמּנוּת
ֶשׁכָּ זוֹ ,א ַפּ ַעם ַא ַחת ַבּ ַחיִּ ים ,כִּ י
ִאם ָשׁלוֹשׁ ְפּ ָע ִמים ְבּכָ ל יוֹם! ָע ֶלי
ָל ַד ַעת כִּ י ִמ ְפגָּ ִשׁים ֵאלּוַּ ,ל ְמרוֹת,
יפוּתםֵ ,הם ַה ָמּקוֹר
וְ ֶשׁ ָמּא ִבּגְ ַלל ְתּכִ ָ
רוּחנִ י וְ ַהגַּ ְשׁ ִמי ְבּ ַחיֶּ י;
ְלכָ ל ַה ֶשּׁ ַפע ָה ָ
ַה ְבּ ִריאוּתַ ,ה ַפּ ְרנָ ָסהַ ,הנַּ ַחת וְ ַה ִשּׂ ְמ ָחה
ֶשׁ ִבּ ְל ֲע ֵד ֶיהם – ַחיֶּ יֵ אינָ ם ַחיִּ ים.
ַבּל נִ ָתּן ֵאפוֹא ְלכֹחַ ַה ֶה ְרגֵּ ל ֶשׁ ָשּׁ ְרשׁוֹ
ַבּיֵּ ֶצר ָה ַרעְ ,ל ַק ְל ֵקל ִמ ְפגָּ ִשׁים ֵאלּוּ
וּל ַח ֵבּל ָבּ ֶהםִ .לגְ רֹם ָלנוּ ְל ַה ֲח ִמיץ
ְ
ַפּ ַעם ַא ַחר ַפּ ַעם ִהזְ ַדּ ְמּנֻ יּוֹת ִבּ ְל ִתּי
חוֹזְ רוֹת ֶשׁל ְדּ ֵבקוּת ַבּטּוֹב ָה ֵאין
סוֹפי וְ ִה ְת ַק ְדּמוּת עוֹד וָ עוֹד ַבּ ְמּ ִס ָלּה
ִ
יּוּמנוּ
עוֹלה ֵבּית ֵא-לַ ,בּ ֶדּ ֶרְ ל ִק ֵ
ָה ָ
עוֹלם.
וּל ַה ְשׁ ָל ַמת ַתּכְ ִל ֵיתנוּ ְבּזֶ ה ָה ָ
ְ
ְל ֶ
תוֹע ֶלת ָה ִענְ יָ ן יְ ֻח ְלּקוּ ַה ַמּ ֲא ָמ ִרים
נוֹשׂ ִאים ִע ָקּ ִריִּ ים:
ַל ֲח ִמ ָשּׁה ְ

בּוֹרא
ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר וְ ַה ִחבּוּר ֵבּינֵ ינוּ ַל ֵ
יִ ְת ָבּ ַרֶ ,ק ֶשׁר ֶשׁ ִבּ ְל ָע ָדיו ַחיֵּ ינוּ ֵאינָ ם
חוֹבה ָע ֵלינוּ ָל ֵתת
ַחיִּ יםִ .משּׁוּם כָּ ָ ,
ֶאת ַה ַדּ ַעת ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִ‘מּ ְפגָּ שׁ‘ ַהזֶּ ה
ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ֲח ִשׁיבוּתוֹ ִהיא ְל ֵאין ֲערֹ,
חוּתה ִמ ִמּ ְפגָּ שׁ
וּלכָ ל ַה ָפּחוֹת ֵאינָ הּ ְפּ ָ
ְ
ִעם ֶמ ֶלָ בּ ָשׂר וָ ָדם.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ
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לשמוע את הצעדים של המשיח
אתם מכירים את אלה שמבקשים ואומרים לך
"בבקשה" ,אבל טון הדיבור שלהם אומר "מגיע לי"?
הם למדו בגן ש"בבקשה" היא מילת הקסם ,אבל
הם לא למדנו בגן ,וגם לא אחר כך ,מה המשמעות
האמתית של המילה הזו.
בשבוע שעבר דיברנו על חטאי הבכיינות של דור
המדבר שנבעו מההרגשה "הכול מגיע לי" ,מול
הענווה המוחלטת של משה רבינו שתמיד הרגיש
לפני ה' כעני ורש שלא מגיע לו כלום ושאין לו שום
זכויות וביקש רק מתנת חינם – זו בקשה אמתית.
ביארנו באריכות את החוצפה והעזות של האורח
שעושים אתו חסדים גדולים והוא רק מתלונן
ומתרעם.
ובפרשת השבוע הזאת ,שבה הבכיינות של עם
ישראל מעפילה לפסגות חדשות ומביאה עליהם
צרות צרורות ,נשוב ונתבונן בדמותו של הרועה
הנאמן שמהווה עבורנו סמל ומופת להכרה
הפשוטה שה' לא חייב לנו כלום.
לכאורה אין מה להאריך בדברים כל כך פשוטים,
אבל הבעיה היא שכולנו נופלים בדבר הזה .כל
אחד בסתר לבו מרגיש שמגיע לו גמול על מעשיו
הטובים .אך האמת היא שאדם צריך להרגיש שלא
זו בלבד שלא מגיע לו כלום על מעשיו הטובים ,כי
בסך הכול משמיים מזכים אותו – אלא עליו להרגיש
שככל שמזכים אותו ,כך הוא נעשה יותר בעל חוב
לה' להודות ולהלל אותו על כל החסדים ,שה' מזכה
אותו לעשות.

זו לא מילת קסם
נחזור לדמותו של משה .יהודי בן מאה ועשרים
שזכה למעלה הגבוהה ביותר :נקיות מוחלטת,
הרבצת תורה לכל עם ישראל ,קבלת תורה
משמיים ,תפילות על עם ישראל במסירות נפש,

הזכויות של כל עם ישראל לדורותיו תלויות בו ועוד
ועוד .ובן אדם כזה גדול וקדוש אין בו מחשבה קטנה
של "מגיע לי" ,לא עולה על דעתו לדרוש מה' משהו
בשביל עצמו ,בוודאי שלא בגשמיות ,כי הגשמיות
לא מעניינת את משה רבינו בכלל – אלא אפילו
ברוחניות הוא מבקש אך ורק מתנת חינם.
ונשים לב ,ש"מתנת חינם" זה לא משחק מילים,
וזו לא סיסמה ,ולא מילת קסם .מתנת חינם זו
הרגשה אמתית .הרגשה אמתית שה' לא חייב לי
כלום ,וגם מי אני בכלל לבקש מה' ,מי אני בכלל שה'
יעשה בקשתי; ובכל זאת אני מאמין שהוא רחום
וחנון ונותן מתנות חינם גם למי שאינו ראוי כלל
ורצונו שיבקשו ממנו ויתפללו אליו ,לכן אני מבקש
מתנת חינם גמורה.

זו לא תפילה ,זו תביעה
משה רבינו חי את האמת הפשוטה שה' לא חייב
לו כלום ,וכך גם אחרי חמש מאות וחמש עשרה
תפילות לא נכנסה לו שום צל של מחשבה זרה
שמגיע לו משהו .וכל מי שיחיה את האמת הפשוטה
הזאת ,יוכל לזכות להתפלל ולבקש במתנת חינם
כמו משה רבינו ממש.
כל מחשבה אחרת שאדם חושב שחייבים לו
ומתרעם מדוע לא מקבל את מה שמבקש – זו
מחשבה של שקר מוחלט שהרי האמת היא שאף
אחד לא חייב לך כלום.
והנה ,בדור הזה ,מצוי מאוד לשמוע אנשים
מתלוננים ומתרעמים על כך שהם מתפללים ולא
נושעים ,שהולכים לקברי צדיקים או עושים סגולות
או אומרים תודה ולא נושעים .וזה רק בגלל שחסרה
להם הנקודה הזאת .התפילה שלהם היא לא
תפילה ,אלא התפילה היא כולה תביעה כלפי בורא
עולם" :תן לי מה שמגיע לי!" – תפילה כזאת לא

מתקבלת.
אל תגיד "אבל ביקשתי מתנת חינם ,אבל אמרתי
תודה – "...נכון ,אמרת תודה בפה ,אבל בלב חשבת
שמגיע לך .והראיה לכך היא שכאשר אתה לא
מקבל – אתה מתלונן .זו ראיה לכך שאתה חושב
שמגיע לך ושמעולם לא חשבת לבקש במתנת חינם
ושכל התודה שלך היא רק מס שפתיים.

זו הלכה וזה אפשרי
וזו הלכה פשוטה ופסוקה ,וזה אומר שכל יהודי
יכול לקיים אותה ,כפי שנפסק בשו"ע" :יתפלל דרך
תחנונים ,כרש המבקש בפתח" .ובאותו סימן אומר
השולחן ערוך דברים ברורים" :אל יחשוב :ראוי הוא
שיעשה הקב"ה בקשתו כיוון שכיוונתי בתפילתי ,כי
אדרבה זה מזכיר עוונותיו של אדם (שעל ידי כך
מפשפשין במעשיו לומר בטוח הוא בזכויותיו) ,אלא
יחשוב שיעשה הקב"ה בחסדו .ויאמר בלבו :מי
אני ,דל ונבזה ,בא לבקש מאת מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא ,אם לא מרוב חסדיו שהוא
מתנהג בהם עם בריותיו".
ואומרת הגמרא שזה נקרא "עיון תפילה" וזו אחת
משלוש עבירות שאין אדם ניצול מהן בכל יום.
ומבאר רש"י" :שלאחר שהתפלל ,דן בלבו שישלם לו
הקב"ה שכרו ויעשה הקב"ה צרכיו וישמע תפילתו
לפי שהתפלל בכוונה" .והנה אומרת הגמרא שזו
טעות ועבירה ,ושאנו חייבים להגיע להסתכלות
הנכונה שהכול זה רק מתנת חינם ולא חייבים לנו
כלום.

הדרך אל ההסתכלות הנכונה
בשביל להרגיש באמת שלא מגיע לי כלום ,צריכים
לשאול את עצמנו :וכי משה רבינו לא ידע כמה
זכויות יש לו? וכי הוא לא ידע כמה הוא צדיק ועניו
שה' מדבר אתו פנים אל פנים?
הוא ידע גם ידע ,אבל משה רבינו חי כל ימי חייו
בנקודת אמת עמוקה וידע" :כל מה שיש לי שייך
המשך בעמוד 3
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גן הדעת

חסידות ברסלב

חידושים לפרשת שבוע
בכל אדם נמצא מרגל ,היינו חלקים ממנו תמיד
רוצים לדעת מה שאין לו חובה בידיעתם .וזה עניין
מולד ,הסקרנות הטבעית לחקור ולהבין ,לראות
ולהתבונן בדברים שהם מחוץ לתחומנו .ויש בתכונה
זו היבטים חיוביים ,כי הסקרנות היא שמייצרת להט
ללימודים ודרכה האדם מתפתח בהרבה בחינות
ואופנים.
אבל כמו שאומר הביטוי האנגלי "הסקרנות הרגה
את החתול" ,כך צריך כל אדם לתחום את הסקרנות
שלו ,לשים לה גבולות ,איפה הוא מציץ ואיפה לא,
אחרי מי הוא מהרהר ואיפה הוא מוכן להתבטל
באמונה מוחלטת ,כמו שדרשו חז"ל על הכתוב
"ּכי ְׁש ַאל נָ א לְ יָ ִמים ִראׁשֹנִ ים ֲא ֶׁשר ָהיּו לְ ָפנֶ יָך ,לְ ִמן
ִ
ֹלהים ָא ָדם ַעל ָה ָא ֶרץּ ,ולְ ִמ ְק ֵצה
ַהּיֹום ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֱא ִ
ַה ָּשׁ ַמיִ ם ַוְעד ְק ֵצה ַה ָּשׁ ָמיִ ם" שאם אדם רוצה לחקור
את היסטוריית הייקום הוא רשאי לעשות זאת
רק למין היום בו נברא אדם על הארץ ,ולא במה
שקדם לבריאתו ,כי יעלה חרס בידו ,וקרוב לוודאי
שתינזק תודעתו ,וכן אם רוצה לדעת מה נמצא מעל
השמים ,לא יכול להכיל את הרעיון ,לכן ישים קץ
לסקרנותו וינסה להבין את מה שיש בידו.
ולא רק בתחום ידיעת השם צריכים גבולות
לסקרנות ,בהרבה מאד מתחומי החיים ,שהרי
הרבה מהנזקים שאדם מביא על עצמו מתחילים
מסקרנות יתירה ,נער צעיר מתחיל לעשן סיגריות
מתוך סקרנות ,הוא רוצה לדעת מה שהגדולים
מרגישים ,ואחרי עשור או שניים הוא מוצא את עצמו

מסובך בהתמכרות שרודפת אותו כל ימיו ,וזו דוגמא
אחת מני רבות .אומנם זה נכון שהסקרנות היא
התשוקה של הנפש ,והיא זו שמייצרת מוטיבציה,
ודרכה העולם משתדרג ,אך חייב אדם ,גם הסקרן
הנבון ביותר לדעת להעמיד גבולות לסקרנותו .וזה
היה לימוד תועלתי למרגלים ולשולחיהם ,כי התורה
מלמדת אותנו שעם ישראל ,היינו דור המדבר ,היה
דור דעה ,וככל שיש לאדם דעה רחבה יותר כך
הוא סקרן יותר ,ואותו דור לא הסתפק בהבטחה
האלוהית שארץ ישראל מעולה מכל הבחינות,
לא הספיקו להם כל הניסים והנפלאות של יציאת
מצרים קריעת ים סוף ואף לא המעמד הנשגב של
מתן תורה כדי לסמוך על דבר האלוהים ולהכנס
לארץ ישראל בלי לשאול הרבה שאלות ,הם רצו
לראות בעיניים ,הם היו סקרנים ,ממש כמו אדם
וחוה שגם הם לא בטחו בשכל העליון שאמר
להם לחדול מעץ הדעת טוב ורע ,והתאווה הגדולה
לעיניים הסיחה דעתם מן הציווי .והתוצאה ידועה,
הסקרנות הולידה רכילות ,לשון הרע ,כפירה בטובה
ועוד כמה התנהגויות שהן תולדה ישירה של יצר
סקרנות יתירה ,כי כשאדם יוצא מחוץ לגבולו זה
משפיע על כל כוחות נפשו ,על מידותיו ,על המוסר
שלו ,עד שהוא עלול למצוא את עצמו מוציא דיבה
על משהו שאין בו דיבה כלל.
כך קרה למרגלים ,הם הגיעו לארץ בעקבות
סקרנות יתירה שהביאה אותם להסקת מסקנות
משובשות ,הארץ הטובה ,ארץ זבת חלב ודבש,

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

קו ההלכה הספרדי*3030 :

עוד פרטים מדיני הקידוש

אפי' אם קיבל עליו שבת מבעוד יום אסור לו
לטעום מאותו רגע שקיבל שבת .משנה ברורה (סימן
רע"א סעיף קטן י"א).

אם רוצה להקדים סעודתו ולאכול קודם
תפילת ערבית האם רשאי לעשות כן?
יכול לעשות כן אם מקבל על עצמו שבת ,ויקדש
ויאכל ,ובתנאי שיהיה חצי שעה קודם זמן תפילת
ערבית .משנה ברורה סימן רע"א (סעיף קטן י"א) בשם
אליה רבה .אמנם לפי דברי רבינו האריז"ל אין ראוי
לעשות כן ,אלא יתפלל ערבית ולאחר מכן יקדש .כף
החיים (שם סעיף קטן כ"ב).

כיצד הדרך הנכונה לקחת את כוס
הקידוש כדי לקדש?
על פי הקבלה המנהג הנכון שאדם אחר יתן הכוס
בשתי ידיו למקדש ,והמקדש יקבלנו בשתי ידיו
ואח"כ יאחזנו בימינו כנגד החזה .שער הכוונות (דף ע'
עמוד ד') .בן איש חי (שנה ב' בראשית כ"ט).

שמעתי שיש עניין לשים מים ביין של

ארץ אשר עיני ה' אלוקינו תמיד בה הפכה לארץ
אוכלת יושביה ,ארץ שיש בה ענקים מזיקים ,מקום
שסכנתו מרובה ,והכל התחיל מהתעניינות יתירה.
כללו של דבר ,טוב להיות סקרן ,להחיות נפשו
בלימודים ורעיונות חדשים ,לחדד את השכל לחקור
ולשאול ,אך עם זאת לדעת שלפעמים מותר לא
לדעת הכל ,ויש זמנים ועניינים שבהם עדיף לסמוך
על מי שיש לסמוך עליו גם בלי לחקור ולשאול.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של ח סד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"

שו"ת של חסד

מי שקיבל על עצמו שבת מבעוד יום,
האם יכול לשתות בלי קידוש ,או חייב
לעשות קידוש בכל אופן?

ם-א ַחת מוהרנ"ת ֵמ ַה ֶּד ֶרְך ַה ָּקדֹוׁש
ִּד ֵּבר ַּפ ַע ַ
ּוטי
"הּנֵ עֹור ַּבּלַ יְ לָ ה"ֶׁ ,שּגִ ּלָ ה רבינו ז"ל ("לִ ּק ֵ
ֶׁשל ַ
ימן נ"ב)ָ ,וְא ַמר ָאז ְּבזֶ ה ַהּלָ ׁשֹון :עֹוד
ֹוה ַר"ן" ִס ָ
מ ֲ
ּוׁשה לָ ַר ִּבים,
יִ ְהיֶ ה זְ ַמן ֶׁש ִּת ְהיֶ ה ַה ֶּד ֶרְך ַהּזֹו ֶּד ֶרְך ְּכב ָ
יח ַטּלִ ית
ּוׁשה לָ ַר ִּבים לְ ַהּנִ ַ
[ּכמֹו ַע ְכ ָׁשו ִהיא ֶּד ֶרְך ְּכב ָ
ְ
ּות ִפּלִ ין ְּב ָכל ּב ֶֹקר] .וְ אֹודֹות ַה ְּפ ָח ִדים ֶׁשּיֵ ׁש ָּבזֶ ה,
ְ
יתא ַּבּז ַֹהר ַה ָּקדֹוׁש
ָא ַמרֶׁ :ש ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַמה ְּד ִא ָ
ָּפ ָר ַׁשת ְׁשלַ ח (ח"ג דף קנחְּ ,):ב ִענְ יַ ן ֲהלִ ַיכת ָּכלֵ ב
לְ ֶח ְברֹון לְ ִה ְׁש ַּת ֵּט ַח ַעל ִק ְב ֵרי ָה ָאבֹות וְֹלא נִ ְתיָ ֵרא
"מאן ְּד ִאיהּו
יתא ָׁשם ַעל זֶ הָ :
ֵמ ָה ֲענָ ִקים; ִוְא ָ
ֹוח ָקא ֹלא ִא ְס ַּת ַּכל ִמ ֵידיָּ .כְך ָּכלֵ בְּ ,בגִ ין ַּד ֲהוָ ה
ְּבד ֲ
ֹוח ָקאֹ ,לא ִא ְס ַּת ַּכל ִמ ֵידי ֲוַא ָתא לְ ַצּלָ ָאה ַעל
ְּבד ֲ
ּומ ַח ֵּשׁב
ּיֹוד ַע ְ
ִק ְב ֵרי ַא ְב ָהן וְ כּו'" .וְ ֵכן ָּכל ָא ָדםִ ,מי ֶׁש ֵ
ף-עיִ ן יִ ְפ ְרחּו יָ ָמיו וְ יִ ְצ ָט ֵרְך
יטבֶׁ ,ש ְּכ ֶה ֶר ַ
ַע ְצמֹו ֵה ֵ
לִ ֵּתן ִּדין וְ ֶח ְׁשּבֹון ִמ ָּכל ַמ ֲע ָׂשיו ,וְֹלא יְ וַ ְּתרּו לֹו ַעל
ׁשּום ָּד ָבר וְ כּו'; ִמי ֶׁש ְּמ ַח ֵּשׁב ֶאת ַע ְצמֹו ַעל ָּכל
זֶ הְּ ,ב ַוַּדאי ֹלא יַ ִּביט ַעל ׁשּום ְמנִ ָיעה ֵמ ַה ְּפ ָח ִדים
ּיֹוצא( .שיש"ק א-שעט)
וְ ַכ ֵ

הקידוש ,אשמח לדעת כיצד עושים זאת?
נוהגים לתת שלש טיפות מים לתוך היין ,בכל פעם
יתן טיפות אחדות של מים ויש בזה סודות עמוקים,
ונוהגים לומר בשעת המזיגה "מלא ידינו מברכותיך
ומעושר מתנות ידיך" שהם ראשי תיבות פעמיים
"מים" .בן איש חי (שנה שניה פרשת בראשית אות כ"ט).
ובספר מעבר יבק (שפת אמת פרק כח).

מדוע יש נוהגים להסתכל בתוך היין לפני
הברכה ,ומה סוד הדבר?
בפוסקים מבואר הטעם שיזכור שהוא שותה
לצורך מצווה ולא יבוא להשתכר .טור (סימן קפ"ג)
ואליה רבה (סימן קפ"ג סעיף קטן ט') .ועל פי המקובלים
טוב שיראה את מצחו משתקף מהיין ויכוין "מצח"
גימטריא "הצלחה" .בן איש חי (שנה שניה פרשת
בראשית אות כ"ט).

יש הנוהגים לומר בכל סעודה מסעודות
השבת את הפרק מזמור לדוד ה' רועי לא
אחסר ,מה הטעם לדבר?
מבואר בשער הכוונות (דף ע"א עמוד ד') שהוא מסוגל
לפרנסה טובה ,ויש בו סודות גדולים .ובספר בן איש
חי (שנה ראשונה פרשת אמור אות ד') כתב שטוב לומר
פרק זה בכל סעודה אפי' בימות החול.

האם צריכים לעמוד בשעת הקידוש או
שצריכים לשבת?
מנהג בני אשכנז לעשות הקידוש בישיבה ולא
בעמידה ,משום שאין קידוש אלא במקום סעודה,
כלבו (סי' מא) .ומנהג הספרדים בשעת הקידוש
לעמוד וכשמסיים הברכה מתיישב ושותה .שלחן
ערוך (סימן רע"א סעיף י') ובפרי עץ חיים כתב שכך היה
מנהג רבינו האר"י ז"ל.

מכיון שאסור לומר חצי פסוק ,מדוע
מתחילים את הקידוש במילים "יום
השישי" הלא מילים אלו הן סיומת לפסוק
הקודם ל"ויכולו"?
מנהג בידינו להתחיל הקידוש במילים "יום השישי"
ואין בזה חשש שקורא חצי פסוק ,ושני טעמים לדבר
א .שכן מצינו בסיום קריאת שמע שאומרים "ה'
אלוקיכם אמת" וכן בי"ג מידות שמסיימים
במילה "ונקה" שנמצאת באמצע פסוק.
ב .ועוד שבשתי תיבות ליכא קפידא ,ומכיון שעל
ידיהם נשלם ע"ב תיבות ויש בד' המילים
הראשונות ראשי תיבות הוי"ה ,לכן ראוי לנהוג
כך .שו"ת חתם סופר (אורח חיים חלק א' סימן י')
ובספר רב ברכות (לרבינו יוסף חיים).

חינוך באהבה

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :

הרב יצחק אבוחצירא
הערכה או ביקורת פרק יח'
במסגרת המאמרים על הערכה עצמית ,דיברנו על
הרקע של ההערכה ועל העבודה מול ההורים .הבית
של הילד ,היה במרכז הנושאים של המאמרים.
השבוע ,נעבור בע"ה ל"בית השני" של הילד והוא
בית הספר .והנושא הוא :התמודדותו של המורה
עם תלמיד בעל הערכה עצמית נמוכה .חלק מתוך
המאמרים הבאים ,בנוי ע"פ מאמר של מר יעקב
פלדמן ,תודתי לו על התובנות שקבלתי.
היחס המסייע להערכה עצמית גבוהה
הזכרנו ,כי במידה רבה ,הסביבה בונה את ההערכה
העצמית של הילד .הסביבה ,הינה גם הכיתה בה
הילד לומד .באחד המאמרים האחרונים ,הזכרנו
את גישתו של רוג'רס.
רוג'רס מאמין ,כי המניע
האנושי העיקרי הוא:
השאיפה להגיע למימוש
עצמי .מימוש עצמי ,הוא
נטייה טבעית של האדם
להיות העצמי הטוב ביותר,
שטבעו האישי מאפשר לו.
המימוש העצמי ,מתבטא
הקיום
על
בשמירה
הפיזי שלנו וגם בצמיחה
האישית שלנו .בעוד
שהקיום הפיזי משותף
לכל בני האדם ,הצמיחה
האישית היא ייחודית לכל
פרט ,בהתאם לשאיפת
ההתקדמות שלו .שאיפה
זאת ,היא שמובילה את
האדם להישגים .שאיפה
זו יכולה לבא לידי ביטוי
במסגרת בית הספר,
במידה והתלמיד ירגיש
שהסביבה בה הוא נמצא,
אכן תומכת ומסייעת לו
להגיע למימושו העצמי.
המחנך חייב לתת אמון
בחניכו ,כמי שראוי לעשות
את השינויים בעצמו .רק בשידור אמון בצורה
מתמדת מתוך אמונה יוקדת של המחנך כי התלמיד
אכן מסוגל ויכול לבצע שינויים ולהתקדם ,יוכל
התלמיד להאמין בכך בעצמו ולבצע זאת בפועל.
לכן ,עיקר העבודה של המחנך היא :ליצור סביב
התלמיד תנאים ,בהם הוא פתוח יותר ופנוי יותר
לקיים תהליכים ,בעצמו.
המשימה המרכזית
בעבודה עם ההורים ,דיברנו על קבלה ללא תנאי.
אף המחנך צריך להתייחס לתלמיד ביחס חיובי,
ללא תנאי .הוא צריך להיות אמפתי כלפיו ,להקשיב
לו ולהימנע מלשפוט אותו אפילו תוך כדי תהליך
ענישה .אין זה אומר ,שכמחנך ,אין לי דעה ,מטרות
וערכים ,אלא ,שכאשר אני עם התלמיד -כרגע הוא
במרכז ,הוא הנושא ,והנושא הוא "קבלה" .כישוריו,
יכולותיו ,נקודת מבטו והבנת נקודת מבטו הופכת
להיות המשימה המרכזית :איך אוכל אני המחנך
להיות הגורם המקשר בין הלמידה לבין הילד.
להיות הגורם המקשר ,על אף החסרונות ,הבעיות
ו ...כך התלמיד אינו חש מאוים בנוכחותו בכיתה
ומעצם הלמידה ,כי לא שופטים אותו אלא מקבלים
ומכילים אותו .לקבל ולהכיל תלמיד ,לא קשור בכלל
לשאר תפקידי המורה :לעמוד על גבולות ,חוקי

הכיתה ודרישות המשמעת ואפילו לבצע תהליכי
ענישה .אלא שאת כל אלו ,אפשר לעשות מתוך
אהבה ולא מתוך שנאה וניכור.
קבלה מול התנגדות
כאשר אנו כועסים על אדם ,ובמיוחד על תלמיד,
אנו שומעים מלמולים "מתחת שפמו" .אם היינו
מתקרבים היינו יכולים לשמוע ,לדוגמה את הביטוי:
"מה הוא רוצה ,מה הבעיה שלו??? יאלה כבר,
נמאס לי ממנו ,שכבר ."....התלמיד מעדיף לראות
את המורה שכרגע סוער וקוצף -כאדם עם בעיה,
וכך הוא לא מתמודד באמת עם הנושא האמיתי,
אלא עם הבעיה שנוח לו להגדיר מחדש" :המורה
שלי משוגע" .גם אנו ,המבוגרים ,חשים מבוכה
גדולה ,כאשר כועסים עלינו .יש לנו הרגשה קשה
של דחייה והרחקה מצד
בדרך
אותם אנשים.
כלל ,כשתלמיד מתנהג
בדרך לא טובה :כאשר
הוא מתרגז ,מתחצף וכדו'
לרוב הבעיה שלו היא עם
עצמו .נזכור תמיד כי -הוא
לא אדם רע ,אלא אדם
שרע לו ,ולכן התנהגותו
יוצאת משליטה .זה לא
רק "משחקי מילים" זו
התפיסה הפנימית שלנו
על אותו האדם ,התלמיד.
אני חייב להאמין כי הוא
תלמיד טוב ,רק שכרגע
רע לו! וכשרע לו ,הוא
מתנהג ...כאשר מורה
רואה תלמיד שבסערת
רוחו משתולל ,מתפרע,
מתחצף וכדו' והוא שופט
אותו לפי מעשיו כאדם רע,
התלמיד מרגיש שהמבט
של המורה מקבע אותו
כשלילי .במיוחד מתחזקת
התודעה הזו ,כאשר הוא
שומע בנוסף כל מיני
ביטויי גנאי והעלבות עד
שמתחזקת בו התודעה כי" :המורה רואה בי בעיה
ושונא אותי?" הדבר חודר לנפשו של התלמיד
והוא עלול לחוש מנודה ומורחק .במקרה כזה ,הוא
אומר לעצמו" :אין לי סיכוי ,חבל על המאמץ ,למה
לי לנסות ולהשתפר" ואם כן אשתפר ,אז בטוח
לא בשביל או מול המורה .ואילו ,כשהתלמיד חש
שהסביבה לא עוינת אותו ואולי ,אף מקבלת אותו.
כל תהליך ,שיתחיל מכאן יש לו סיכוי .אלו לא רק
מילים יפות ,זאת עובדה .כאשר תלמיד מקבל יחס
אמפטי -הסיכוי להשתנות גדול יותר.
התעניינות
רגע ,אז איך אדע כהורה מה קורה עם הילד
שלי בכיתה?! לעיתים ילדים שאינם משתפים את
ההורים מה עבר עליהם בבית הספר ,זה נובע בין
היתר מהערכה נמוכה -הילד לא מאמין שהוא
ראוי להתעניינות .אספו אינפורמציה אפילו ללא
ידיעתו וכשיגיע הביתה שאלו שאלות מתוך ידיעה
והתעניינות אמיתית :המורה למשנה לא בא היום?
אמרו לכם למה? היה מורה מחליף ,מה הוא לימד?
הילד יראה שאנו מתעניינים וזה חשוב לנו ,עם הזמן
והבטחון באמון שלנו ,נשב בע"ה לשיחות ארוכות
יותר.

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

לבורא עולם ,ובכוחו של הבורא ,והבורא לא צריך
אותי כי יש לו הרבה שליחים .ואם הוא בחר בי
להיות השליח שלו ,אני חייב לו אין סוף תודות"...
בכל זכות שזיכו אותו משמיים שתעבור דרכו –
הוא עוד יותר התבייש והרגיש חייב ,הנה יש לי עוד
חוב לה' יתברך .ככל שהזכויות שלו התרבו והלכו
– כך הוא הרגיש חייב יותר ויותר – "קטונתי מכל
החסדים" ,כל חסד וחסד שה' זיכה אותו לעשות,
עשה את משה יותר ויותר קטן בעיני עצמו עד
שהגיע להרגשת אין ואפס ממש ,לתכלית הענווה.
ואם אנחנו רוצים לעשות משהו טוב וגדול עבור
עצמנו ועבור כל העולם הזה ,עלינו לאמץ את דרך
החשיבה הזאת עד שהיא תהפוך לחלק מאיתנו,
ויש לכך לפחות ארבע סיבות:
הסיבה הראשונה היא בגלל שזו האמת ,ואף
אחד לא רוצה לחיות בשקר.
הסיבה השנייה היא שזו הדרך ארץ הבסיסית
כלפי הבורא שרק מטיב לנו בחינם ,ואף אחד לא
רוצה להיות כפוי טובה שזו שיא שחיתות המידות.
הסיבה השלישית היא שזו הדרך היחידה
להתפלל באמת ,וממילא לראות ישועות באמת.
והסיבה הרביעית היא שזו הדרך היחידה
להביא את הגאולה ,כמו שאומר רבי נחמן בספר
המידות" :כשאתה רואה שענווה נתרבה בעולם,
תצפה לרגלי דמשיחא".

דרך התודה
ורק ככה אומרים תודה! אם כאשר אתה מתחיל
לומר תודה לה' יתברך אתה חושב שאתה חייב
לה' מיליון תודות – אז לאחר שאתה זוכה לומר
תודה אתה צריך להרגיש שעכשיו אתה חייב לה'
מיליארד תודות ,כי בנוסף לכל החסד שעשה
איתך הוא עוד זיכה אותך ברחמיו גם לומר תודה,
אז כל שכן שאתה חייב יותר ויותר!
אם בני דור המדבר היו חיים בכל רגע את
ההתבוננות בחסדים העצומים שעוטפים אותם
בכל רגע ורגע וכמה הם חייבים לה' יתברך –
האם דברי המרגלים היו עושים עליהם רושם? מן
הסתם הם בכלל לא היו מאמינים להם ,וגם אם
זה נכון – אז מה? וכי זו סיבה לבכות? וכי מישהו
חייב לנו משהו?
אם הם לא היו בוכים ,זה היה חוסך מעם
ישראל גלות ארוכה וחורבנות קשים ,כי הסיבה
לכל הרע שבעולם היא ההרגשה "מגיע לי" ,ובאנו
לעולם הזה רק כדי לעקור את ההרגשה הזו,
וכדי לחיות את "הגומל לחייבים טובות שגמלני
כל טוב" ,את ה"מתנת חינם" ,ואת הרגשת "מי
הקדימני ואשלם".
סיכום הדברים הוא שהבכיינות נובעת מכך
שהאדם חי בשקר וחושב שה' חייב לו .הוא לא
שם לב איזו שטות וכסילות ,ואיזו חוצפה זה
לחיות כך ולחשוב כך ,וזה שורש הגאווה והכפירה.
והדרך לאמונה ,לתודה ,ולגאולה ,ולתיקון כל
חטאי הדורות – היא לקנות את ההרגשה שה'
לא חייב לי כלום ולקבל כל חסד שה' עושה איתנו
בהכרת הטוב עמוקה מתוך הבנה שזה עוד חסד
של הבורא ,ולא עוד זכות שלנו .זו האמת וזה יסוד
החיים ,ובזכות זה נזכה לגאולה שלימה בקרוב.
בברכת שבת שלום ומבורך

סיפורי תודה

אמרתי תודה ונושעתי
מחיה המתים
אדם אחד ,שהיה חולה במחלה הידועה ל"ע,
ואמרו לו הרופאים שנשארו לו רק כמה ימים לחיות,
ה' ישמר .ה' עזר וריחם עליו ,תלמיד שלי בא אליו
לבית החולים ,והתלמיד לימד את החולה ואת כל
משפחתו לומר תודה .הם שמעו בקולו ,אמרו תודה
ותודה ,ועוד תודה ,והתגלה שאין לו כלום! מובן
שהרופאים לא האמינו למראה עיניהם והחליטו
שהיתה כאן איזו טעות ,אבל לא היתה שום טעות,
שהרי החולה היה כולו חלש אחרי סדרה של
טפולים .היה במצב נורא כמו מת ממש ,והתרפא
על ידי האמונה .רבנו הקדוש מביא בלקוטי מהר"ן
תנינא בתורה ה' ,שיש מחלות שאין להן מרפא ,ורק

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
על ידי אמונה אפשר להנצל מהן .וזו לשונו" :העקר
הוא האמונה ,וצריך כל אחד לחפש את עצמו ולחזק
את עצמו באמונה .כי יש סובלי חלאים ,שיש להם
מכות מופלאות ,והם סובלים החלאים רק בשביל
נפילת האמונה ,בבחינת (דברים כח)' :והפלא ה' את
מכתך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים' –
'ונאמנים' דיקא ,כי הם באים על ידי פגם אמונה ,כי
על ידי נפילת האמונה באים מכות מפלאות ,שאין
מועיל להם לא רפואות ולא תפלה ולא זכות אבות".
עין שם עוד שמסביר ,איך הרפואה תלויה באמונה.
והעקר היוצא מדבריו לענינינו ,שאותן מחלות קשות
ל"ע ,אין להן רפואה בדרך הטבע ורק כאשר זוכים
לתקן את הסיבה הרוחנית שבגללה הם חלו ,הם
מתרפאים .ומאחר שהסיבה הרוחנית של המחלות
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הקשות היא נפילה באמונה ,לכן הרפואה שלהן
היא ההתחזקות באמונה .וצריך לדעת שלהתחזק
באמונה זה בעקר לומר תודה רבה על היסורים.
הסברתי במרגליות שהענין הזה של לומר תודה
רבה על היסורים ,פרושו לשמוח ביסורים .זה
לא דבר חיצוני שאומרים תודה ,זה לא לחש ,לא
מדבר כאן בסיסמה או באיזה סטיקר שמדביקים
על שמשת הרכב' :תן חיוך הכל לטובה' ו'ברוך
ה' אני נושם' ,ממש לא .אמונה ,בנקדה הפנימית
והאמתית שלה ,היא דרך חיים שמלוה את האדם
בכל רגע בחייו ,בכל מחשבה שלו .עולמו הפנימי של
המאמין שונה בתכלית מהעולם הפנימי של האדם
עם 'האמונה הרדומה' .וזה בא לידי בטוי בהתנהגות
ובתגובות שלו על כל דבר ודבר.

ילדון חידודון

בדיחות הדעת
עורך דין עובר למשרד חדש ומקבל זר פרחים
מחבירו ועליו כתוב "תנוח בשלום על משכבך"
מיד מחייג לחבירו ושואל :מה הסיפור? החבר
מיד מחייג לחנות פרחים לברר איך קרתה
פשלה כזו .אומר לו בעל החנות :יש לנו צרות
גדולות יותר כי להלוויה שלחנו זר שעליו כתוב
"מזל טוב על המיקום החדש...

אמרתי תודה ונושעתי

בין הפותרים יוגרלו מתנות

פעמיים בפרשה מופיעה המילה "בגדיהם" .של
מי הבגדים ומה נעשה בהם?
פתרון פרשת נשא :ברכת כהנים נחשב כשלוש מצוות
עשה וזה מתחלק לשלוש ברכות כאשר :שלוש מילים – ברכה
ראשונה .חמש מילים – השניה .ושבע מילים – האחרונה

הזוכה :משפחת ברקלי ,מודיעין עילית

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים אומרים תודה
סיפור בהמשכים לילדים

מתנה ושמה תודה
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מתנה ושמה תודה
"אין ָטעּות ַ ּב ַה ׁ ְש ָ ּג ָחהָ .אסּור לָ נּו לִ ְהיוֹת
ֵ
צּובים ִ ּבגְ לַ ל זֶ הּ ְ .ב ִדּיּוק ַהבּ ֶֹקר לָ ַמ ְד ִּתי
ֲע ִ
לוֹמר
ַ
תוֹדה'ֶ ׁ ,ש ְ ּצ ִריכִ ים
'ש ָע ָריו ְ ּב ָ
ַ ּב ֵּס ֶפר ׁ ְ
ּת ָוֹדה ַ ּגם ַעל ָמה ׁ ֶשלּ ֹא הוֹלֵ ְךֲ .אנַ ְחנּו ַחּיָ ִבים
טוֹבהֲ .אנַ ְחנּו
שה ַהכּ ֹל לְ ָ
לְ ַה ֲא ִמין ׁ ֶשה' עוֹ ֶ ׂ
שה לָ נּו
שמ ַֹח ְ ּבכָ ל דָּ ָבר ׁ ֶשה' עוֹ ֶ ׂ
ְצ ִריכִ ים לִ ְ ׂ
ּולְ ַה ִ ּגיד לוֹ ּת ָוֹדה".
"על ָמה לְ ַה ִ ּגיד ּת ָוֹדה?
ׁ ָש ַאלְ ִּתי ֶאת ִא ּ ָמאַ :
אוֹתי?"
ִ
אוֹה ִבים
ֲ
ַעל זֶ ה ׁ ֶש ַהיְלָ ִדים ל ֹא
אוֹמ ִרים ּת ָוֹדה
אשוֹןְ ,
ִא ּ ָמא ָא ְמ ָרה" :דָּ ָבר ִר ׁ
ַעל ַהדְּ ָב ִרים ַה ּט ִוֹביםׁ :יֵש לְ ָך יוֹם ֻה ֶּל ֶדת,
ָ ּג ַדלְ ָּת ְ ּב ׁ ָשנָ הׁ ,יֵש לְ ָך ָסלוֹן ָמלֵ א ְ ּב ַמ ְמ ַּת ִּקים
הפּיָ הָּ .ת ִמיד נּוכַ ל לְ ַהזְ ִמין
יְפ ִ
ּופ ָר ִסים ,וְ עּוגָ ה ֵ
ְ
אוֹמ ֶרת
ֶאת ַה ּׁ ְשכֵ נִ ים לַ ְחגּ ֹג ִא ְּת ָךָ .ה ֱאמּונָ ה ֶ
רוֹצה
טוֹבהֶ .ע ֶצם ָה ֻע ְבדָּ ה ׁ ֶש ַא ָּתה ֶ
ׁ ֶש ַהכּ ֹל לְ ָ
לְ ַהזְ ִמין ֲח ֵב ִרים זֶ ה ְּכ ָבר דָּ ָבר ָח ׁשּובַ .א ָּתה
זוֹכֵ ר ָמה ָהיָה ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ׁ ֶש ָע ְב ָרה? ִ ּבכְ לָ ל ל ֹא
ָר ִצ ָית לַ ְחגּ ֹג יוֹם ֻה ֶּל ֶדתַ ,ה ּׁ ָשנָ ה ַא ָּתה ַמ ְמ ִּתין

(פרק ד)

רּוח לַ ֲח ֵב ִרים ׁ ֶשּיַ ִ ּגיעּוַ .א ָּתה ְּכ ָבר ל ֹא
ְ ּבק ֶֹצר ַ
ּומ ַחּיֵ ךְ
צוֹחק ְ
ָעצּוב ְּכמוֹ לִ ְפנֵ י ׁ ָשנָ הַ .א ָּתה ֵ
יוֹתרּ .ת ָוֹדה ַר ָ ּבה לַ ה'"ַ .הדִּ בּ ִּורים ׁ ֶשל ִא ּ ָמא
ֵ
צוֹד ֶקתִ .ק ַ ּבלְ ִּתי
אוֹתיֵ .ה ַבנְ ִּתי ׁ ֶש ִהיא ֶ
נִ ֲחמּו ִ
ֶה ְבזֵ ק ׁ ֶשל ִּת ְקוָה.
ִא ּ ָמא ָא ְמ ָרה" :בּ וֹא נַ ִ ּגיד ּת ָוֹדה לַ ה' ,נָ ׁ ִשיר
ש ְמ ָחה
תוֹדה וְנִ ְמ ָחא ַּכ ּ ַפיִם ְ ּב ִ ׂ
ִמזְ מוֹר לְ ָ
ְ
וְנִ ְת ַח ֵ ּזק ֶ ּב ֱאמּונָ ה"ּ .תוֹך ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֲאנַ ְחנּו
וְש ִריםָ ׁ ,ש ַמ ְענּו דְּ ִפיקוֹת ֲחזָ קוֹת
רוֹק ִדים ׁ ָ
ְ
ַ ּבדֶּ לֶ תַ .ר ְצ ִּתי לִ ְפ ּת ַֹח ,אּולַ י ְ ּבכָ ל זֹאת
ישהּו ִה ִ ּג ַיעְּ .כ ׁ ֶש ּ ָפ ַת ְח ִּתי ֶאת ַהדֶּ לֶ ת ,אֹרּו
ִמ ׁ ֶ
ֵעינַ יֻ .ק ְפ ָסה ֲענָ ִקית ָע ְמ ָדה ְ ּב ֶפ ַתח ַהדֶּ לֶ ת
"הּיוֹם יוֹם
חוֹר ָיה ָּכל יַלְ ֵדי ַה ִּכ ָּתה ׁ ָש ִריםַ :
ּומ ֲא ֶ
ֵ
ֻה ֶּל ֶדת"ּ .ת ְוֹך ׁ ְשנִ ּיוֹת ְספּורוֹת ִה ְת ַמ ֵּלא ַה ַ ּביִת
ש ְמ ָחהִ ׁ ,ש ִירים ִוְר ּק ִּודים.
אוֹרה וְ ִ ׂ
ָ
מוֹיְשיָ .ר ִצינּו
"אנַ ְחנּו ִמ ְצ ַט ֲע ִרים ׁ ֶש ֵא ַח ְרנּוִ ׁ ,
ֲ
לַ ֲעשׂוֹת לְ ָך ַה ְפ ָּת ָעה ְמ ֶיֻח ֶדתִ .ה ְת ַא ַּס ְפנּו
"א ָּתה
ֻּכ ָּלנּו ַיַחד ָוְהלַ כְ נּו לִ ְקנוֹת לָ ְך ַמ ָּתנָ ה"ַ .

רוצה גם לזכות בהגרלה?
גם אתה יכול!
שלח לנו סיפור תודה ותיכנס להגרלה
al5308000@gmail.com

ַחּיָ ב לִ ְפ ּת ַֹח ֶאת ַה ֻּק ְפ ָסהָ .היָה ָק ׁ ֶשה
אוֹת ּה ַעד לְ פֹה" .ל ֹא ָהיָה לִ י ׁשּום
לִ ְסחֹב ָ
שגָ ,מה יָכוֹל לִ ְהיוֹת ַ ּב ֻּק ְפ ָסה ָה ֲענָ ִקית
ֻמ ּ ָ ׂ
רוֹעדוֹת
ֲ
ַה ּזֹאת .נִ ַ ּג ׁ ְש ִּתי לַ ֻּק ְפ ָסה ְ ּב ַיָדיִם
אוֹת ּהַּ .כ ּ ָמה ִה ְת ַר ַ ּג ׁ ְש ִּתי לִ ְראוֹת
ָ
ּופ ַת ְח ִּתי
ָ
ּומ ׁ ֻשכְ לָ לּ ְ .ב ִדּיּוק ָמה
קוֹר ִקינֶ ט ָח ָד ׁש ְ
ִ ּב ְפנִ ים ְ
ׁ ֶש ָחלָ ְמ ִּתי ׁ ֶשּיִ ְהיֶה לִ י.
יוֹתר ׁ ֶש ִּק ַ ּבלְ ִּתי
ֲא ָבל ַה ּ ַמ ָּתנָ ה ַה ּט ָוֹבה ְ ּב ֵ
ַמ ָּת נָ ה
ְ ּביוֹם ַה ֻה ֶּל ֶדת ׁ ֶש ִּלי – ִהיא
ּוש ָמ ּה ּת ָוֹדה.
ְׁ
ָא ַמ ְר ִּתי ּת ָוֹדה
ָוְחגַ גְ ִּתי.

~~1

ליקוטים נפלאים
פרשת שלח
"שלח לך אנשים" (יג ,ב)
רבינו האור החיים הקדוש לומד מפרשת המרגלים יסוד גדול,
שאם אדם שלח את חבירו לעשות דבר ,וכוונת המשלח לרעה,
גם אם השליח לא יודע מזה ואדרבה נתכוין לטובה ,יש השפעה
מכוח המשלח על נפש השליח ,ופועל בו חלק הרע ,וכן להיפך,
בשלוחי מצוה נכנס כוח המצוה ,כלומר כוח הקדוש ברוך הוא
שהוא שלח אותנו לעשות את המצוות ,ולכן אמרו חכמינו
'שלוחי מצוה אינם ניזוקים' ,כי כוח המצווה מלווה ושומרת על
האדם.
ובזה מסביר ענין תמוה בפרשה ,שהרי המרגלים היו צדיקים
בשעת השליחות ,וכמו שאומרת התורה 'שלח לך אנשים' שהם
חשובים ונשיאי ישראל ,ואם כן האיך באו אחר כך למצב כזה?
אלא אומר האור החיים הקדוש ,שמכיון שכוונת כלל ישראל
בשליחות ,היתה לרעה ,אז קיבלו המרגלים הצדיקים את
התכונות הרעים של שולחיהם ,שהרי שלוחו של אדם כמותו,
ולכן הוא מקבל ממנו גם את הכוונות הרעות.
ובלשון קודשו של רבינו הקדוש' ,לצד שכוונת המשלחים היתה
רעהַ ,ת ְפ ִעיל פו ַֹעל הרע בשליח ,ויחזור להיות שלוחו של אדם
ָלד בו תכונה רעה ,מה שלא היתה בו קודם ,ולזה הגם
כמותו ,ו ִיו ֵ
שהיו צדיקים ,כשהתחילו ללכת כדי ְל ַרגֵל ,נולד בהם תכונה רעה
מכח המשלחים ויעצו להדיח'.

"למקום ההוא קרא נחל אשכול על אודות
האשכול אשר כרתו משם בני ישראל" (יג ,כד)

שכשיכנסו לארץ ישראל יחליפו אותם ,לכן רצו לגרום לכך שלא
יכנסו לארץ ישראל ,וממילא ישארו בתפקידם כנשיאים.
ומחמת כן כל דבר שראו בארץ ישראל הסתכלו עליו בצורה
שלילית ,מה שאין כן יהושע וכלב שרצו להיכנס לארץ ישראל,
ראו את הכל בצורה חיובית.
כך גם היה במחלוקת קורח ועדתו ,שעיקר סיבת התנגדותו
למשה רבינו נבעה מהסיבה שקרח ראה שמשה רבינו מינה את
אליצפן לנשיא ,בעוד שהוא יותר קרוב בייחוס ,ויותר גדול ממנו.
קורח אמר הריני חולק עליו ומבטל את דבריו וזו היתה הסיבה
שגרמה לו לראות כל דבר שציוה משה בצורה שלילית כמבואר
במדרש תנחומא (הובא ברש"י טז ,א)
כך גם מצינו אצל ירבעם בן נבט שפחד שעם ישראל יעלה
לירושלים שהיתה בשליטת רחבעם ויצאו נגדו ויחזרו למלכות
רחבעם ,לכן הלך והציב שני עגלי זהב וחטא והחטיא את העם
לזבוח לעגלי הזהב האלו כמבואר במלכים ב' (יב ,כו).
למעשה רואים אנו הרבה אנשים שבגלל נגיעות מעדיפים לחדש
כל מיני תאוריות לגבי בריאת העולם ובכוונת הבורא בעולמו ,הם
יודעים שהאמת מחייבת ואם יודו במציאות הבורא יהיו חייבים
לציית לו ויהיה עליהם החובה לקבל עול מלכות שמים.
רואים אנו עד היכן יכול האדם לנטות מן האמת מחמת נגיעותיו
האישיות.
(עונג השלחן)

"ועתה יגדל נא כח ה' כאשר דברת לאמר ה'
ארך אפים" (יד ,יז)

אם רק מעכשיו החלו לקרוא למקם הזה "נחל אשכול" ,למה
השאלה :למה משה אומר "ועתה"? וכי עד עכשיו היה כח ה'
איפוא כבר אמר הכתוב לעיל" :ויבואו עד נחל אשכול"?
קטן?
ברם ,יתכן שגם לפני-כן נקרא המקום "נחל אשכול" ,על שמו של
התשובה :יש מחלוקת ראשונים האם י"ג מידות של רחמים
אדם בשם אשכול( ,כגון :ענר ,אשכול וממרא) ,ולכן נאמר לעיל
פועלות את פעולתן באמירה בלבד או שצריך להתנהג בפועל
"אשכל" חסר ,בלי "ו" ,שמשמעותו אחד ,ולאחר שכרתו
באותן י"ג מידות" :מה הוא רחום אף אתה רחום וכו"?
המרגלים את אשכול-הענבים החלו לקרוא למקום" :נחל
ובגמ' במס' ערכין ט"ו נאמר" :האומר בפיו חמור מן העושה
אשכול" ,מלא עם "ו" ,שאז כבר היתה זו לשון רבים (כפי שאמרו
מעשה! ,כי מצינו שלא נחתם גזר דינם של אבותינו במדבר אלא
חכמינו על "בסכות" ו"קרנות" שמשמעותן :שתים) בשל שני
על לשון הרע".
האשכולות ,האחד :אשכול האיש ,והשני :אשכול הענבים.
זה מה שאומר משה" :ועתה"= לאחר שהוכח מעונשם של
המרגלים שאמירה יתירה על המעשה" ,יגדל נא כח ה' כאשר
"ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה
דיברת לאמר ה' ארך אפים"= היות והוכחת שאמירה טובה מן
המעשה ,לכן יש לך להתנהג עימנו ב-י"ג מידות של רחמים אף
וירשנו אותה כי יכול נוכל לה והאנשים אשר
אם רק נאמר אותם בפה!.
עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק
ועל זה משיב לו ה'" :סלחתי כדברך" = הדיבור שלך לבדו ,בלא
שתעשה מעשה ,גרם למחילה!.
הוא ממנו" (יג ,ל-לא)
(מהרש"ם בערזן).
טעותם של המרגלים שהיתה להם נגיעה שהנהיגה אותם
{עוד יש לציין ,כי במילה "יגדל" שבפסוק הנ"ל ,האות יו"ד היא
מהאמת
לסטות
גדולה .למה? כי 10
הנכונה.
ומהדרך
(יו"ד ,בגימטריא)
בזוהר
כמבואר
לעי"נ
פעמים הכעיסו בנ"י
א)
קנח,
(ח"ג
הקדוש
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
את ה' במדבר,
שכיון שרצו להישאר
וההוכחה של הגמ'
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
וידעו
נשיאים,

~~2

ליקוטים נפלאים
פרשת שלח
לעיל שאמירה חמורה מן המעשה ,נלמדת מהפסוק "וינסו אותי
זה עשר פעמים".
ובגללם ,בעצם ,גדל כבוד ה' בהחשיבו את הדיבור יותר
מהמעשה}.

"ועבדי כלב עקב היתה רוח אחרת עמו"
(יד ,כד)
רבינו האור החיים הקדוש לומד יסוד גדול מהפרשה ,שהכלל
שנאמר 'צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים' הוא לא רק בעניני
גשמיות ,אלא גם בעניני רוחניות ,שתפילת הצדיק על האדם
בכוחה להועיל לאדם שלא יחטא וירשיע .ועל זה נאמר בפסוק
'צדיק מושל יראת אלוקים' ,שהצדיק בתפילתו כביכול מושל
ביראת אלקים של אדם אחר ,ועל ידי תפילת הצדיק מקבל אדם
יראת שמים המבטלת ממנו את יצרו הרע.
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 האו"ח הק' 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.
וזה לשון קודשו' :כי יהושע לא היתה רוח אחרת עמו להטעותו
מדרך השכל ,כי משה מנעו ,ויש כח בתפילת הצדיקים גם
לבחינה זו ,בסוד צדיק מושל יראת אלקים.

"הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ
מאוד מאוד" (יד ,לב)
הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאוד מאוד.
והביא אותנו אל הארץ הזאת וכו' .אך בה' אל תמרודו וכו'
יש לדקדק ,מהי סמיכות הכתובים שהארץ טובה היא מאד אך
בה' על תמרודו.
ונראה ,דהנה מבואר בחסד לאברהם (מעין ג' מין הארץ סוף נהר
י"ב) וז"ל ודע כי אר"י אינה מכפרת על עבירות הנעשים בה כי
אם אל השגגות בלבד ,אבל אותן שבמזיד אינן נמחלין כ"א
ביסורין וכו' עיי"ש ,הרי מבואר דארץ ישראל מכפרת היא על
השגגות שעושין ישראל ולא על המזידין.
ומעתה י"ל ,דזהו טובה הארץ וגו' והביא אותנו וכו' דטובה הארץ
אף לכפר העוונות ,אך בה' אל תמרודו דלשון מרד קאי על עבירה
שבמזיד ,ללמדך כי על החטאים שבמרידה אין כפרה ע"י מצות
ישיבת אר"י וזהו שאמר אך בה' אל תמרודו.

"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  480חודשים .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
ממכסת ארבעים השנים במדבר ,ולכן היו ישראל במדבר
ארבעים שנה חסר חמישה עשר יום( .שו"ת פני ארי')

"ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"
(טו ,לט)
השאלה :למה הקדים את הלב לעיניים? הרי חז"ל אמרו שטבע
האדם "עין רואה ולב חומד?
ז"א שהסדר הוא קודם עיניים ואח"כ לב .צריך היה א"כ לכתוב
"אחרי עיניכם ואחרי לבבכם"?
התשובה נמצאה בסידורו של הגאון מוילנא שליד הפסוק הנ"ל
בקריאת שמע ,ציין הגר"א" :מפני מעשה שהיה".
וכך פירשו את כוונת הגר"א :במס' מנחות מ"ד מסופר על אדם
שהיה זהיר במצוות ציצית .הוא החליט לנסוע לכרכי הים
הרחוקים כדי לעבור עבירה .ובזכות המצוה  -הציציות שטפחו
על פניו  -הוא ניצל מעבירה.
הרי לנו שבעבירה של "לא תתורו" ,יתכן מצב שהלב יחמוד לפני
ראית העיניים .כי הוא יצא למסע שלו ע"י ששמע שמועה מה
יש שם בכרכי הים.
זה מה שהבטיחה התורה :אם תשמרו מצות ציצית כראוי ,היא
תשמור אתכם שלא תתורו אחרי לבבכם מתחילה וגם שלא
תתורו אחרי עיניכם בסוף( .כרם הצבי)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

~~1

סיפורים נפלאים
פרשת שלח
מעלליו הרעים ,עד שהיה כינויו שגור בפי כל "שמחה שייגעץ".
"ויקרא משה להושע בן נון יהושע" (יג ,טז)
לאחר שפקד החת"ס לבל ילמדו התלמידים בחיבורים גרמניים,
אמר ר' שמעון בן יוחאי יו"ד שנטל הקב"ה משרי היה טס ופורח
גזר הקיסר פרנץ יוזעף הראשון וקבע בחוק ,שבכל מוסדות
סביב כסאו של הקב"ה .אמר לפניו :רבונו של עולם! בשביל
החינוך וההשכלה ,כולל בישיבות ,צריכים ללמוד עם התלמידים
שאני קטנה שבאותיות ,הוצאתני משמה של צדקת? אמר לו
לפחות שעה אחת בספרים גרמניים.
הקב"ה :לשעבר היית נתון בשם נקבה ובסוף אותיות ,עכשיו
כמובן ,בישיבתו של החת"ס לא כיבדו את תקנתו של הקיסר,
תהיה נתון בשם זכר ובראש אותיות; הדא הוא דכתיב" :ויקרא
וצייתו להוראת החת"ס .הלך שמחה שייגעץ וכתב תלונה
משה להושע בן נון יהושע"( .ילקוט שמעוני בראשית)
לקיסר ,כי החת"ס הסית את תלמידיו שלא יצייתו לחוק .תיכף
מעשה היה ובא לפני ה״לבושי שרד” דין תורה מעניין ,על בית
באה הזמנה להחת"ס מבית המשפט ,שם יעיד שמחה על דבר
הכנסת שהוסיפו שולחן ליד החזן עקב חוסר מקום ,ושם במזרח
זה.
היה עוד שולחן מימים קדמונים ,ולא הזיזו אותו ממקומו ,ועכשיו
כשנודע לאנשי פרעשבורג שביום המחרת יתקיים המשפט ,היה
שהוסיפו ליד החזן עוד שולחן ,באו בטענה יושבי השולחן הישן
להם צער גדול ,והלכו להחת"ס להתייעץ בדבר .אמר להם
שמגיע להם לשבת בשולחן החדש ליד החזן כי תמיד הם ישבו
החת"ס" :אין עונשין אלא אם כן מזהירין" ,והלך לשמחה עם שני
במזרח ,ושום דבר לא הפסיק ביניהם לבין החזן.
אנשים.
ענה להם בעל הלבושי שרד ,לכאורה יכולה לבוא הה"א של
ראו העוברים ושבים את החת"ס ואנשיו הולכים לכיוון ביתו של
הושע ולטעון ,עד עכשיו הייתי ראשונה ועכשיו היו"ד במקומי,
שמחה ,התלוו גם הם אליהם ,וכאשר הגיע החת"ס אל מפתן
אלא רואים מכאן שאם לא הזיזוהו ממקומו ,רק נתנו לפניו עוד
דלתו של שמחה ,כבר התלוו אליו המונים מתושבי העיר .נכנס
אות לא יכול לבוא בטענה ,כמו"כ אין אתם יכולים לבוא בטענות
החת"ס לבית כשהוא מלווה רק בשני מלוויו ,ורמז לכל היתר
היות ולא הזיזו אתכם ממקומכם אלא הוסיפו שולחן לפניכם.
להישאר בחוץ .מצא החת"ס את שמחה שוכב במיטתו,
(דבש וחלב)
וכשראה שהחת"ס בא לדבר עמו ,לא קם ולא זע ממקומו ,ואף
לא בירך את החת"ס לשלום.
"ויבא עד חברון" (יג ,טז)
פתח החת"ס בדברים עמו ושאל אותו ,מה הוא רוצה ממנו .אך
שמחה השיב בקרירות ,כי אין לו שום עסק עמו ,רק אמר" :מחר
וברש"י כלב לבדו הלך שם ונשתטח על קברי אבות ,שלא יהא
בשעה שלוש אטען עמכם בבית המשפט" .ענה לו החת"ס
ניסת לחבריו להיות בעצתם.
בחריפות" :אתה אומר שמחר בשעה שלוש תעמוד עמי בבית
כאשר היה הרה"ק בעל ה'אמרי אמת' זצ"ל באוטווצק ,בימי
המשפט .אבל אני אינני אומר כן ,אלא מחר בבוקר יוודע הדבר".
מלחמת העולם הראשונה ,שאל על אברכים מעיירה פלונית
כאשר יצא החת"ס מביתו ,עמדו אנשי העיר ודיברו ביניהם על
מדוע לא רואים אותם ,הרי הדרך ממקומם לכאן אינה קשה כל
דבר השיחה שביניהם .לאחר שעה קלה ,באה אשתו של שמחה
כך .אותם אברכים התפלאו על השאלה ,ובקשו מחתן רבנו
וכל בני ביתו ,והתחננו להחת"ס שירחם על אביהם ,כי פתאום
הרי"מ לוין ז"ל ,שיזכיר לרבינו כי רק לפני זמן קצר שהו זמן ניכר
תקפוהו התכווצויות [קרעמפן] ונפל למשכב .הגיב החת"ס:
במחיצת קדשו .הרי"מ לוין מסר את תשובתם .אולם רבינו
"הלא הוא בעצמו גרם לו זאת" .התחילו לבקש מאתו שמכל
השיבו בחיוך :בגמ' מסופר (סוטה לד ):שכלב בן יפונה בלכתו
מקום ירחם עליו .אמר להם החת"ס שילכו כולם לביתם ,כי אם
עם המרגלים ,השתטח בתפילה על קברי האבות בחברון.
לא ילכו מאתו ,יהיו גם הם בסכנה גדולה .וייראו האנשים לנפשם
לכאורה יש להתפלא מדוע לא הלכו גם שאר המרגלים להתפלל
והלכו מאתו.
על קברי האבות .בפרט אם נאמר שמלכתחילה התכוונו לא
בלילה ההוא מת שמחה ,ונקבר ביום מחר בבוקר ,ומובן שממילא
לבוא לארץ פעם נוספת? אלא ודאי כולם הלכו לקברי האבות,
נתבטל כל המשפט .כשסיפרו לחת"ס שכבר נקבר ,אמר:
כל הליכה שלא פעלה מאומה אינה הליכה .לפיכך כלב בן יפונה
"'שמחה לארצך'  -כששמחה הלך לקרקע  -ממילא 'וששון
שפעל בתפילתו ,נחשב שהיה בקברי האבות .אבל המרגלים
לעירך'  -יש ששון בכל העיר"...
שלא הועילו כלום ,נחשב כאילו לא היו שם כלל.
את הסיפור הזה היה מספר הגה"ק רבי יחזקאל משינאווא ,בעת
(ראש גולת אריאל ח"ב עמ' שנג)
שנודע לו כי לעירו הגיע איזה משיג גבול בשם שמחה ,ורצה
להזיק את רכושם של רבים מתושבי המקום ,וכמה שניסו
"וילונו על משה" (יד ,ב)
לשדלו שיחדול ממעשיו הרעים ,לא הועילו במאומה .זמן קצר
החת"ס פקד פעם על כל התלמידים שבישיבתו ,שלא ילמדו
לאחר שסיים הגה"ק משינאווא את סיפורו ,התברר שבאותה
כלל בחיבורים הכתובים בשפה הגרמנית .היה שם בפרעשבורג
שעה ממש מת
איש אחד רע
שמחה זה האחרון,
ושמו
מעללים
במיתה משונה.
לעי"נ
שמחה ,שהיה מצער
(ספרא דמלכא -
מאוד את החת"ס.
בינוש
בנימין
ר'
בן
פנחס
הרה"צ
עובדות
אוצר
כה רבים ונחותים היו
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
ואמרות החת"ס)
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"חלה תרימו תרומה" (טו ,כ)
מסופר על רבי מאיר'קה ממיר ז"ל שנסע פעם אחת בדרך ,וסר
למלון להתפלל ולנוח.
בתוך כך באה שיירה של עניים שנסעו ממקום למקום ,הרבה
עגלות יחד עם נשים וטף .ראה רבי מאיר'קה בתוכם עני אחד,
איש זקן שניכר על פניו כי מנקיי הדעת הוא.
בעלת הבית נתנה לעניים כיכר לחם ותבשיל לאכול .כל העניים
ניגשו וחטפו ואכלו ,אך אותו זקן הלך במתינות ולקח כלי לנטילת
ידיים ,בדק אותו היטב אם הוא כשר כהלכתו ,ואחרי כן לקח
פרוסת לחם ורצה לברך עליה "המוציא" ,אך הניחה בחזרה ולא
בירך עליה ,רק לקח כעך אחד וישב לאכול ,ונטל מים אחרונים
ובירך ברכת המזון.
לאחר שהשיירה עזבה את המקום ,ניגש רבי מאיר'קה לבעלת
הבית ושאלה :מתי אפית את הלחם? "תמול שלשום" – ענתה.
"התזכרי ,אם הפרשת חלה מהלחם הזה?"
נבהלה האשה וקראה בקול" :אוי לי ,כי שכחתי להפריש חלה".
הבין רבי מאיר'קה כי אותו עני הוא איש אשר רוח אלוקים בו.
מיד ,רתם עגלתו ורץ אחרי העניים והשיגם באמצע היער ,והזקן
איננו.
שאלם הרבי :איה הזקן אשר הלך אתכם? השיבו לו :למה זה
תשאל על המשוגע הזה? הוא נטפל אלינו זה שבועות אחדים,
באשר נלך – ילך ובאשר נלין – ילין ,אך בשיגעון יתנהג ,פעם
בפעם הוא הולך מאתנו לבין השיחים שביער ,מתמהמה שם
וחוזר אלינו .פעם בימות הקור הגדול ראה בריכה של מים
קפואים ושבר הקרח וטבל במים שמתחת לקרח.
שאל אותם הרבי ,לאיזה רוח הלך עכשיו ,הראו לו והלך לאותו
מקום ומצאהו עומד תחת אילן ,תפוס במחשבותיו ומראהו
כלפיד אש.
ניגש אליו ואמר לו :רבי ,ברכני! ביקש ממנו העני נדבה קצובה
ונתן לו ,ויברכהו .כששב רבי מאיר'קה לרבו רבי מרדכי מלכוביץ'
וסיפר לו את אשר קרהו ,אמר לו הצדיק :אשריך שנתברכת
מהקדוש רבי לייב שרה'ס.

"והיה לכם לציצית ...ולא תתורו" (טו ,לט)

שב האיש אל עירו ופנה לחפש את בנו .כשמצא את הבן ,לא
האמין האב למראה עיניו :אותו בן שעזב את ביתו גאה והדור,
היה עתה מסכן ואומלל ,בגדיו הקרועים השתלשלו ברשלנות
מעל גופו ,ומקום מגורים כלל לא היה לו! עשה אפוא האב כדברי
הרבי ופנה אל הבן" :בוא הביתה" ,אמר .הבן הסכים ,ובבואו
הביתה זכה ליחס נפלא :אביו האכילו והשקהו במיטב המאכלים
והמשקאות ואף רכש בעבורו בגדים חדשים ונאים.
כל אותה עת לא שוחח האב עם בנו מאומה על אודות נשואיו
לאותה נכריה .והבן התענג על שהותו בבית אביו והתאושש
מהעוני והמחסור שהיו מנת חלקו בעת האחרונה.
באחד הימים פנה האב אל הבן :אני מתכוון לנסוע לבעלזא,
התחפוץ להצטרך אלי?"
הבן ,שהכיר טובה לאביו על כל מה שעשה בעבורו ,החליט לגרום
לו קורת רוח והצטרף לנסיעה .במהלך הנסיעה שוחחו השנים
על נושאים רבים ,ובין היתר דברו על אודות נשואיו של הבן .בזה
הרגע לבשו פני הבן ארשת של נחישות והוא אמר חד משמעית:
בעניין זה לא אשנה את דעתי ,ואיש בעולם לא יצליח להשפיע
עלי לשנות את דעתי ,גם הרבי שלך לא יצליח בכך! ומה בדבר
בני משפחתה של אותה נכריה? שאל האב את בנו ,כיצד לא
תחשש מהם ,שמא רוצחים ושודדים הם?! הו אבא! השיב הבן
בביטול ,מדוע תחשוב כך? אנשים הגונים הם!
בהגיעם לבעלזא נכנסו שניהם אצל הרבי .והרבי ,פתח בשיחה
מלבבת עם אותו בן ,עד שחש כי הבן רוחש לו אמון רב .או אז
הגיש לו הרבי "טלית קטן" מצויצת ,לבנה כשלג" .לבש אותה
מתחת לבגד" ,אמר הרבי לבן "אמור אתה להימצא בקרב
הנכרים ,וזהו מקום סכנה ,והטלית הזו תהא לך לשמירה".
הבן שרחש אמון לרבי ושמח כי הרבי כלל אינו מנסה להשפיע
עליו לבל ינשא לנכריה הסכים ללבוש את הטלית .זמן קצר
לאחר ששבו האב ובנו מנסיעתם לבעלזא ,הגיע מועד נישואיו
של הבן .ואותם נישואין אמורים היו להערך בהילולה וחינגא
כדרכם של הנכרים.
על פי עצת הרבי מבעלזא ,השתתף בטקס גם האב היהודי .הוא
ישב מן הצד ,ליד שולחן קטן שהוכן במיוחד בעבורו ,ועקב בעיניו
אחר הנכרים המתהוללים .בראש השולחן ישב בנו ה"חתן"
והשתכר והתהולל כחבריו הגויים.
כטוב ליבו ביין חש הבן ה"חתן" בחום רב והסיר את בגדו העליון.
למרות זאת יקד היין בקרבו והציף אותו בחום .ניסה אפוא
להשתחרר מעוד מלבוש ומעוד מלבוש עד אשר נגלה לעיני כל
קהל הנוכחים בגד מוזר" :טלית קטן" בצבע לבן!
"הביטו ,קרא אחד הנוכחים בתדהמה ,הן זהו בגד של יהודים!
החתן לובש בגד של יהודים! החתן הוא יהודי!" ובחמת זעם
התנפלו עליו" .מדוע אמרת שאתה גוי? כיצד העזת הרעימו
בקולותיהם והפליאו בו מכותיהם .מכות קשות ומכאיבות ספג
ה"חתן" ולבסוף גורש מהחתונה ונאלץ לנוס על נפשו כל עוד
רוחו בו .או אז נזכר בדבר אביו על אודות משפחתה של הכלה
הוא נוכח כי אכן בני משפחתה אינם אלא חבורת גזענים
אלימים .החבילה נתפרדה אפוא ,והבן נעשה לבעל תשובה וחזר
לצור מחצבתו.
(מעשיהם של צדיקים).

על פני היהודי ,שנכנס אל חדרו של האדמו"ר רבי יהושע'לה
מבעלזא ,ניכר עצב עמוק .וכשפצה האיש את פיו וסח את אשר
מעיק על ליבו התבררה הסיבה ליגונו.
בני יחידי ,אשר אהבתי :סיפר האיש בקול רוטט מבכי ,התחבר
לאנשים ריקים ופוחזים והושפע מדרכיהם הנלוזות .הוא יצא
לתרבות רעה ,והתדרדר מדחי אל דחי ,ועתה ...אנחה שוברת
לבבות בקעה מפיו של האיש ,עתה מתכון הוא לשאת אשה
נכריה! כה כעסתי כששמעתי זאת ,האיש הרים את קולו ,עד
אשר גרשתי אותו מעל פני והוצאתי אותו מביתי .אך לאחר
מעשה חשבתי לעצמי :האם מן הראוי היה לעשות זאת ,או שמא
היה עלי לנקוט דרך אחרת!"
"אכן" ,נענה הצדיק" ,לא היה זה נכון להרחיקו מהבית .שנה את
התנהגותך כלפיו ,ומעתה התחל לקרב את הבן אליך .השב אותו
הביתה ,והשתדל להביא
אותו הנה אלי." ...
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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ìù úîã÷úîä äéâåìåðëèä úà åì äàøî ä"á÷ä ...ãéúòá äéäé äî åì äàøî ä"á÷ä ...íéðåøçàä
ãîåò äéøëæ ... ויען המלאך הדובר בי ויעירני כאיש אשר יעור משנתו:æàå ...2019 úðù
àìôá ïðåáúäìî äòáù àì åìù ïéòäå åðà åðøåãá ùéù íéèîåèåàäå íéøéãàä íéàìôä ìåî íñ÷åî
(áäáäî úåøåðîäî ãçà íà äéøéòì ïðåìúäìá íé÷åñò ÷ø åðçðà ...äæî íéùâåøî àì ùîî ùîî åðîöòá åðçðàù) ...ìåãâä
äî ...êàìîä úà ìàåù äéøëæ ??? מה אלה אדוני:ואען ואומר אל המלאך הדובר בי לאמר
???éèîåèåà äéäé ìëä êéà ?úåì÷á êìé äëë ìëä íéàáä úåøåãáù úåéäì ìåëé êéà ??äæä øáãä äæ
...äæ

ïåéìéâá 3 ãåîòá êùîää

äòãåä
ìá÷ì íéàøå÷äî úåáø úåù÷á úåá÷òá
íéðçáîä ìù àùåðá íéðùé íéøîàî
(éàèéìä øåáéöá ìáå÷îë ô"ëò) úåìåãâ úåáéùéì
úøáåç äàöé ïééðòä úåöéçð úáåèì

úàø÷ðä äæä àùåðá úãçåéî

"..."אלה מסעי
äøéëîä éã÷åîá úåð÷ì ïúéð
...åøáãð æà ïåéìéâ ìù íéìéâøä
ãåàî åæ úøáåç ìù íéøñîäù :éòãåîì úàæ
åæ úøáåçå íéåñî ãåàî àùåðá íéã÷îúîå íééúãå÷ð
'â øåòéùî íéøåçá .à :ìéáùá ÷ø äöåçðå úéèðååìø
íéùùåç ïééãòù íéøåçá .á .(éììë ïôåàá) äðè÷ äáéùé
åìà íéøåçá éøåäì íâ .â ...íéáæëåàî ïéôåìéçì åà
àì åæ úøáåç åìà íúåàî õåç ...ììëá ÷éæé àì äæ
øáòî íéôñåð íéøñî íåù äá ïéàå !!!úéèðååìø
...íðéçì äúåà úåð÷ì íòè ïéàù êë ...äæì

--åðéìò íéàáä õé÷ä éîé úàø÷ì
øôñä úà úåð÷ì ïúéð äáåèì
úåããåîúä àùåðá ÷ñåòä "ïàîéå"
.óòúñîäå íééðéòä úøéîùá
0548446691 :'àìôá

0527683095
--ïéá ìãáää úåãåà øîàî áúëð øáòù òåáùá
...äëìäá úåìå÷ åà úåøîåçá íéãøôñì íéæðëùà
éúìá÷ éãéöî éðà !!!äáø úøå÷á äæ ìò äòéâäå
éúðëäå úåðòèä úà éúìá÷ ...úøå÷áä úà
åáúëð íòô àì) ...úåòè ïå÷éúå äøäáäå úåìöðúä
éðôì úåøåôñ úåòù ìáà (...äæ ïåéìéâá úåéåìöðúä
íéáúëðä íéøáãä úà éúçìù äñôãäì äçéìùä
úåìöðúää éèøôá éúåà ïéåëéù à"èéìù éáøå éøåîì
áúëî åðîî ìá÷ì éúòúôåäå ...úåòèä ïå÷éúå
íéøáãäå úåìöðúäì íå÷î íåù ïéàù êåøàå èøåôî
(ìééîá åìá÷ì ìåëé äöåøù éîå éìöà øåîù áúëîä) !!!íéðåëð
ìù íå÷îî äòéâî äúééä úøå÷éáä íà :áâà
àã ...ìöðúäì êéøö úîàá éúééä úéùéà äòéâô
...éðùä ìéáùá ãçà åéä íéòâôðä ø÷éòù !!!!à÷ò
òâôð éæðëùàäå ...éæðëùàä ìéáùá òâôð éãøôñä
éãøôñäå åîöòì éæðëùàä ìáà ...éãøôñä ìéáùá
áìòð ãçà ÷ø íàå ...áúëðä íò åøãúñä åîöòì
äæ ãåáë åâäðù" ììëá äæ éøä ...éðùä ìéáùá
úàæ ìëá åäùéî íà ô"ëò ...ìàøùé íäéøùà "..äæá
...äçéìñä íëúéà ...éùéà ïôåàá äæ úà ç÷ì
éôåâ ìò éúðååëúä ñçå äìéìçù ïéáäù éîì ...çåèáù äî
äæ ìò ãéô÷î éæðëùàäù úåùøåôî úåëìä ìòå äøåú
íðéà íéøáãä !!!íåìùå ñç äìéìçå ñç ...úåçô éãøôñäå
ïúéð ïéã éô ìò íäáù íéøåôàä íéçèùì àìà íéøåîà
ìåìùé àì àåäù ãò ì÷äì àìù äéèð ùé éæðëùàìå ...ì÷äì
ãøôñ éðá ìöà åìéàå ...ùùçä ìù ïåøçàä æåçàä úà
úåéâåñá äòøëäì òâåðá äìé÷î øúåé äùéâ íéîòôì åðéöî
:áâàå ...íøù÷äî íéøáã àéöåäì àì àð ...åìà úåøåôà
éøøäá åúãåñéå úåéîéðô éøôñî çå÷ì äæä âùåîä íöò
ïéã úðéçá íéæðëùàå ãñç úðéçá íéãøôñäù ..ùãå÷
...åðéãé úçúî ìåùëî àöé àìù ...'ä àðà ...äøåáâå

íòå ...õøàä úáéã íéàéöåîå íéøæåç åéä íéìâøîä íà ...ïàë øáã åúåà
??íéùåò äî ...ïë ...åð :íéøîåàå äùîì íéòéâîå äæ úà íéòîåù åéä ìàøùé
íéëåá åéä íä äîçìîä êåúî æàå íéîçìðå íéàöåé ...áåè ???äëëå äëë
ìë íò äìâúî äéä ä"á÷ä ïàë ...äøæòì íé÷òåæå ä"á÷ì íé÷òåæå
äæ íéëåáå äôöøä ìò íéáùééúîù òâøá ìáà ...íéðëñîì øæåòå íéîçøä
!!!äðáäá ìá÷úî àì äæ !!!!ïëñîúäì àìà ...ïëñî úåéäì àì
úòâäù äáåè úéùòù äùåçú êì ïúð íùøä äáéùéì úñðëðùë :ø÷é øåçá
àìå ...êìöà íéãáåò äáéùéä ìù úååöä ìëù çåèá äúà æàîå ...äáéùéì
ááåãì åàåáé íìåëù úåëçìå äèéîá øàùéäìå ...ïééëáúäì àìà êì øúåð
äúà ÷ø ...äèéîá øàùú äúà íà :úîàä úà êì øîåì éì øö ...êúåà
àì äúàù éúøîà àì !!!øåçàî øàùú äúàå äàìä åëéùîé íìåë ...íù øàùú
àì äæ ãçà óà úàù êì øîåà ÷ø éðà ...ïëñî àì äúàù éúøîà àì ...÷ãåö
íå÷ !!!!!íå÷ ïëì ...ïëñî øàùú äúàå äàìä åëéùîé íìåë ...ìáçå ...ïééðòî úîàá
ãçà óà ??úòîù ...êì âàãé àì íìåòá ãçà óà éë êîöòì âåàãì ìéçúúå òâøä
àì éøä äúà êìù íéøåäì ..êéìà ùâé àì çéâùîä !!!!ããåá äúà !!!!êì âàãé àì
äáèää ìòá ïúç ãåîò ãåîò ãåîò !!!!ãáì úøàùð äúàå ...êúéà øù÷úì ïúåð
æàå êìù úåéòáì úåããåîúä éëøã ùôçì ìéçúú ...êîöòì èéãø÷ ç÷úå àéää
...àì øçà ãçà óàå !!!!!!ìåëé äúàå ,äæ úà úåùòì ìåëé äúà ÷ø éë ...àöîú

. מושגים בסיסיים בהלכה-"..."למען לא נבוש
...õøàä úáéã àéöåäì øåñéàä
úáéã àåä äøåúá úøëæåîù øúåéá äøåîçä òø íù úàöåää
...ìàøùé õøà ìù äúåðâá øáãì øåñàù ïàë áåúë ...õøàä
ìù ÷ù ùé íìåòá íãà ïá ìëì ñ"åñ éë ...êáåñî ãàî äæ äøåàëìå
...äðùî àì äæå ...äáéáñä éàðú ìò äæ úåðåìúäî ÷ìçå ...úåðåìú
ìò úåðåìú åéäé ãéîú ...íéìùåøéá åà ÷øåé åéðá øâ äúà íà ïéá
øâ éðàù ììâá æà ...åð ...úåçåð øñåç ìòå øéåà âæîä ìòå øåæàä
úáéãë ùøôúäì äìåìò øéåàä âæîä ìò äðåìú ìë ïëì é"àá
äðåìúäù éðîî ñçåéî øúåé äéäé ÷øåé åéðá øâù äæ åìéàå ??õøàä
??õøàä úáéãë úùøôúî éìù äðåìúäå äðáäá úìá÷úî åìù
úàöåä ìù àèçä ø÷éò :ïåùàø øáã ...úåáéñ äîëî !!!àìù äàøðë
íúà ...äéöîøåôðéà øåúá òéâî àåäùë à÷ååã äæ äøåàëì òø íù
õøà éë íëì éàãë àì !!àì ??ìàøùé õøàì úåìòì íàä íéìàåù
æà ...ïðåìúîå áùåé íúñù íãà ìáà ...'åëå 'åëå àéä äéáùåé úìëåà
äæ ìò åìáé÷ ìàøùéù øáãîä øåãá äéäù "åðåìéå" øàù ìë åîë àåä
...êë éãë ãò äæ ìò åùðòð àì ìáà ...íéðáøñ íéðçøè øàåú
úàæ ...íéøåñéá úéð÷ð ìàøùé õøàù :ì"éé÷ éøä óåñ óåñ :äéðù äãå÷ð
íééù÷á êåøë äéäé äæù ïëúéù :úøîåà ùåøéôá äøåúä :úøîåà
æà ...åð (äìçúäá ô"ëò) ...ãîçðå ãåøå ë"ë äéäé äæù çåèá àìå
õøàù úøîåà äîöòá äøåúä éøä ??íéìâøîä ìò äòéáú ùé äîì
úà åôéöä ë"äñá íéìâøîä ...äðäå ...íéøåñéá úéð÷ð ìàøùé
åùãéç àì íä äøåàëì ??éùå÷ä úåãå÷ð äô äôéà åòéáöäå íééù÷ä
àéä úòëå ìàøùé õøàì òéâä øáëù íãà :äëë ìàùð àá ??íåìë
íòô éãéîå (..úåôåôö øãç úåøéã ...úåø÷é úåøéã) íéøåñéá úéð÷ð
àéöåî àåäù äòéáú åéìò äéäé éëå ...íéøåñéä éãë êåú çðàð àåä
ìâø ìò ìâø úáùì äæ õøàä úáéã ????éàî àìà ??õøàä úáéã
äñéèì úåëçìå äöåçä ïîæä ìë ìåæôìå ...ìàøùé õøà ãâð øáãìå
÷åñòå øãòîä íò ãîåòù íãà ìáà ...äôî éúåà àéöåúù äáåø÷ä
àåä äòéæä úà øéâî àåäù éãë êåúå ...ùôð úåøéñîá é"à úáéùéá
'ä úëøááù åîëå ...ïéèåìçì éìîøåð äæ ..äù÷ äîë éåà ...çðàð
åéôî äçðà àéöåäì éãåäéì øúåîù éðù øùòîá åðéöî åðéîñàá
éãåäéì øúåî äëë "...êé÷åìà 'ä êëøáé éë åúàù ìëåú àì éë" ...éåàù
...èåùô ë"ë àì äæå ìàøùé õøàá øåâì éúéëæ ...ïðåìúäì
...éúåà íéëçú ...äáøãà ...àèäéø íåôì ô"ëò
ìàøùé õøà úáéçù úòãì êéøö :äáåùç ãàî äãå÷ð ãåò ìáà
ìåëéáë åðçðà !!äîöò õøàäî ìéçúî àì äæ !!!åðúéàî äìéçúî
úà çéëåú õøàäù íéëçî åðçðàå ...ìàøùé õøà úà áåäàì íéðëåî
äéäé íà ...àì äîì æàå ...äëåúá ãîçð éì äéäé úîàáù ...äîöò
...õøàä úà ááçà èìçäá éðà ...àì äîì æà ãîçðå áåè äô éì
äéàøäå) !!!êîî ìéçúî äæ !!!êåôä ìéçúî äæù ãáì ïéáî äúà
áäåà éðàù äöåø äúà êéà æà ...íéøåñéá úéð÷ð ìàøùé õøà éøäù øúåéá äèåùôä
åðçðà (...éðîî ìéçúî äæ ë"ò àìà ??íéøåñé äæ åúéà éìù ïåùàøä ùâôîäù øáã

õøà áåáéç äæ éãåäéä íòä ìù íéùåã÷ä íéëøòäî ãçàù úòãì íéëéøö
òéâé äæù úåëçì àìå é"à úà åðîöò ìò áéäàäìá òé÷ùäì äåöîå ...ìàøùé
úåøùò úåàøì ïúéð øáë åìà íéîéá ??íéøåîà íéøáãä äî éôìë ...åîöòî
íéìâøä úà íéñôåú î"åú éøîåù íéãåäéå ì"åçá íéùôåð ìù úåîåñøô
ïôäî äæ ãâð øáãìå ...äëë úåéäì øåîà àì äæå ...ì"åçá ùåôðì íéòñåðå
à"à ...øâåñá éøàë é"àá ùéâøî øáëù éî éë !!!øçåàî øáë äæ éúëìää
øúéää úà àöîé øáã ìù åôåñá àåä ...ïåøâá åúåà ñåôúì éãéî øúåé
ãçà áìùá åðîöò úà ñåôúì íéëéøö åðçðà ???éàî àìà ...é"àî úàöì
??é"à úáäàá òé÷ùî àì äúà äîì ??é"àá êì òø ë"ë äîì ...ïë éðôìù
òé÷ùäì ïééðò ùéå !!!ìôåèî àìå çðæåî ÷ø äæ ...é"àá áåäàì äî ùé !!!!ùéå
úà áåäàì åãâðúú ìà .ìàøùé õøàá ìééèì åàö !!!!åàö ïëì ...é"à úáäàá
éç éà ïáä ìù úîñøåôîä äáåùúä úà ïéáú úòë ...åðìù äùåã÷ä õøàä
òåñðì äåöî åìéôà äæù ïòèå õéìîäå ããåòù (ç"éú 'éñ äîùì äøåú ú"åù)
íéàåø ïåùàø ìëùåîá åðçðàå é"à úåøéôî âðòúäìå úåðäéì ìéáùá ãçåéîá
àìù éî éë ??ïåëð àì äæ äîìå ..êì øúåîá êîöò ùã÷á úåúéçô äæá
úáäàá äâåù ñåèîá äìåò åîöò úà àöîé "èñåâåà"á .é"à úáäàá òé÷ùé
íééúëìä íéöåøéú ìù äîéùøá ãééåöî ...éãåäé íãá úîîãîä äôåøéà
...áåè ø÷åá ...íé÷îåðî

àì ìáà ...ïåùéì äôéà íäì äéäéù úéá éøñåçî äàåù éìåöéð ìò ãçà
:÷òæðå íîåúùî éìåë éðàå ...ãçà äìéìî øúåé
...íéìéôòî úééðà éøçà ...õéåùåà éøçà ...íúøáòù äî ìë éøçà ???äî
àì íéùðàì ïàë íâå ...õøàì ñ"åñ íúòâä ...ìëä éøçà ...ïéñéøô÷ éøçà
???äìéìá ïåùéì äôéà íäì ïéàù íéììîåà äàåù éìåöéð ìò íçøì áì äéä
äî !!!!éìù úéáä úà éì ùé äæ úåëæá ...ïë :úøîåàå úëééçî àúáñäå
...ìåîî ïàëù úåëæá ???äæä úéáä úà éì ùé äî úåëæá ??éìù úéáá òø
...ãçà äìéìî øúåé ïåùéì åðì åðúð àìù óéøö äéä
:éîöò úà ìàåùå ìëúñî íåàúô éðàå !!!èåùô êë ìë èôùî äæ
...íéîçøî éìò éë !!!éðà ??éìù àúáñî ïëñî øúåé éî íå÷î åäùæéàá
êéøö íåéäå ...èåùô àì äæ íåéäù ùàøá éì åñéðëä äáéùéì éúñðëðù íåéî
äî æà ...äøéã åì äéäé àìå ïúçúéù øåçá éë ...íéøåçáì úåøéã áééçúäì
íéáééç ...äøéøá ïéà .íééçä ìë ò÷úé àåäå úåáåç åì äéäé ???åúéà äéäé
ùé íåéäù ùàøá éì åñéðëä ...åúåà óåçãìå íéìâìâ àñëì åúåà ñéðëäì
ìò úåðòèá àìî éðà æàîå ...èåùô èùéð äæå ...íéìåãâ ãàî ãàî íééù÷
àì äîìå ...äæ úàå äæ úà íéùåò àì íä äîì ãñîîä ìòå úøâñîä
íéôåèéìä ìë éøçàå ...åð ...íåéä äù÷ äîë ...éåà éåà ...äæá íéìôèî
óåöøô íò áåçøá ááåúñäì àìà éì øúåð àì ??éì øúåð äî íé÷åáéçäå
äðè÷ éëä úåããåîúä ìëå ...ììåë êøáà úåéäì äù÷ äîë ...éåà ...õåîç
úìåöéð éìù àúáñ ...åúéà ããåîúäì ìåëé éðà äôéàîù éîàðåö ìâ àéä
íò øòôòìù ááåúñî éðàå !!!!úøùåàî äúéä éìù ìéâá úããåá äàåù
åîçéø àì éìù àúáñ ìò éë ??äæ úà øéáñî äúà êéà !!!äîãàá óåöøô
ìò úåçåë äúìéâ àéä ïëìå íéìâìâ àñëì íéøùò ìéâá äúåà åñéðëä àìå
íúåà úà..äçéìöä àéäå ñôàî ìéçúäìå íééçä úà í÷ùì íééùåðà
úåëéîù øùòá óèòúäìå äèéîì ñðëäì åðøçá åðçðà ìáà !!!åðì ùé úåçåë
íé÷ôøî éøñç øàùéäì àìà åðì øúåð àì úòëå íééîöò íéîçø ìù
...íééçá úåããåîúäì íééìîéðéî
--!!!!òåáùä úùøôá ùåøéôá áåúë äæä øñîä
àì áöîä ...äù÷ úéæçú íéøîåàå ìàøùé õøàî íéøæåç íéìâøîä
íàå ...ìàøùé éôìà éùàøî ÷éãö øúåé úåéäì êéøö àì éðà ...áåè ...èåùô
íäå éðòéãåî òãéî íò åðéìà åøæçéù ìéáùá íéìâøî øåúá íúåà åðçìù
íäù ùçðì øåîà éðà äîì ...èåùô àì íù áöîäù íéøîåàå íéøæåç
íäù òãéîä äæ ...äðäå ...íäéìò åðëîñ ...íúåà åðçìù ñ"åñ ??íéðø÷ù
áùééúäù èåùôä éãåäéä úà òåáúì øùôà äî æà ...íúéà íéàéáî
??...äëáà àì éðàù äîì ??úåëáì ìéçúäå äôöéøä ìò éòáè ïôåàá
àì áöîäù åøîàå åòéâä íéìâøîä !!÷ãåö äúà !!ïë :àéä äáåùúä
æà !!!èåùô àì úîàá äæù çéðð ...ïåëð ...úåãéî éùðà íù íéùðàäå èåùô
???úåëáì ìéçúäì êéøö ïëì ??...äèéîì ñðëéäì êéøö ïëì ???äî ïëì ??äî
íéðåúðì íàúäá êøòéäì ìéçúúå íéìâø éúù ìò íå÷å òãéîä úà ìá÷
ñðëéì øùôàù úáùç ...ì÷ øúåé äæù úáùç äìçúäáù ïåëð !íéùãçä
èåùô úåçô äæù øøáúä úòëå ...úåì÷á êì ùáëð ìëäå òâåøá õøàì
òãéîì íàúäá êøòð àá æà ...øãééñá ...úáùçù äîî êáåñî øúåéå
ìò áùééúî äúà äî ...äîéã÷ íéðôä íò ...äîéã÷å ...òéâäù ùãçä
ìò åòáúð àì ìàøùé íò :áì íéù ???úåëáìå ïëñîúäì ìéçúîå äôöéøä
àèçä äéä äæù áåúë àì !!!õøàä ìò òø íù úàöåä åìá÷ íäù äæ
åòáúð àì ìàøùé íò ìáà ...äáéã úàöåä ìò åòáúð íéìâøîä ...ïë íéìâøîä) !!!íäìù
ìò åáùééúä íäù äæ ìò åòáúð ìàøùé íò ??äî ÷ø (ø"äùì úìá÷ ìò
êìåä íãà ïáù òâøá éë !!!àèçä äæ !!äæ !!!úåëáì åìéçúäå äôöéøä
äæ åì úåùòì ìåëé éðàù øúåéá ìåãâä ìååòä ...ïëñîúäì ìéçúîå äèéîì
àéöåäì êéà äãéçéä êøãä ...ãéä úà åì óèìì ìéçúäìå åãéì áùééúäì
äô øàùú !!!!äèéîá øàùú ...éðåãà :åì ãéâäì äæ äèéîäî åúåà
...úåëáì êéùîäì ìåëé äúà !!!ãáì
...íéììééîå íìù äìéì íéëåá .íéëåá ìàøùé íò !!!!äô äøå÷ù äî áì íéù
...äéøèñéäá úîàá àåäù íãà ïá äô ùé ...÷çùî äéä àì äæ àîúñî
...åúåà òéâøäì êéøö ä÷éðàôá äëåá íãà ïáùëå ...ä÷éðàôá äëåá àåä
...ïë ??äììéäå éëáäî ìàøùé íò úà òéâøî íéîùáù áåè àáà êéàå ...åð
äéëá íúéëá íúà ...äðù íéòáøà ãåò úåëáì åëéùîú !!!!!úåëáì åëéùîú
ïá íéòéâøî äëë éëå :ò"ùáø ...úåøåãì äéëá íäì òá÷à éðàå íðéç ìù
?úå÷åòîä úà íéðåò êë ?äàìä úåëáì êéùîéù åì íéøîåà ?äëåáù íãà
êøãä åæ ...ïë æà ? ! ? ïëñîúîù íãà ïáá øáåãîùë :àéä äáåùúä
éøáùðì áåø÷ ä"á÷ä :áì íéù !!!úåðëñîúääî åúåà àéöåäì äãéçéä
...ïëñî ìëì òéùåîå øæåòå íçøî ãàî ä"á÷ä ...òéùåé çåø éàëã úàå áì
???ïëñîúîì ïëñî ïéá ìãáää äî òãåé äúà !!!!!ïëñîúîù éîì àì ìáà
úà ùåâôì úòë êìåäù åðéáà á÷òé äæ ïëñî :äøòùä èåçë ìãáä äæ
äî ìë úà äùåòå êøòð åðéáà á÷òé ìáà ...ììëá èåùô àì äæå ...åéùò
àåä úòë ...ìëä äùåò åðéáà á÷òéù éøçà !!!åãéöî úåùòì êéøö àåäù
åðéáà á÷òé íà ìáà ...íçøî ä"á÷ä íéðëñî ìòå ...ïëñî àåäå äøöá
àì ...óåààà ??äîì ...éúåà óãåø åéùò ...äà ...äôöéøä ìò áùééúî äéä
!!!!!ïëñîúäì øáë äæ ...éã ...ïëåî àì ...äöåø
...íúåà åôé÷ä íéðååéëä ìëî éë ...íéðëñî ãàî åéä óåñ íéá ìàøùé íò
íéîì íéöôå÷ ,'äì íé÷òåæ íäå ...êéøöù äî íéùåò íãéöî íä ìáà
äìâúî ä"á÷ä æàå ...ùôð ãò íéî åàá ...íéðëñî úîàá íä íùå
ìò íéáùééúî åéä íä íà ìáà ...íúåà òéùåîå íéîçø àìî ï÷æë íäéìà
äæ ??úåéäì êéøö äæ äî ...íéöåø àì ...úåëáì íéìéçúîå óåñ íé óåç
!!úåðëñîúä

?!?!?'ïëñîúî'ì 'ïëñî'ä ïéá ìãáää äî
...ìë øñåçá íéöåöøå íéøåáù åøàùð íéãåäé éðåéìéî ...äàåùä éøçàù íåéä
äôéàì íäì ïéà :äðìåë ìòå ...å ...úåôâîîå äðåæú úúî íéìáåñ
÷ðåôîä øåçáä ...äúà ...ïë !!!åðìù ìéâá íéùðàá øáåãîå ...øåæçì
!!!êìù äæä ìéâá ...êìù àáñù áåùçú ...äìåãâ äáéùéá 'á åà 'à øåòéùî
úåòååæ åéðéò åîá úååçì ÷éôñäå äìòøúä ñåë úà úåúùì øáë ÷éôñä
...å ...å ...äàåùä éøçàù íåéá úòë ãîåò äæä øéòöä øåçáäå ...úåéàøåð
àì åðçðà ??äôéàî ????äôéàî ...ùãçî íééçä úà ìéçúäì êéøö àåäå
íééç ïééãòù íéùðà ìò äô íéøáãî åðçðà ...øáãîä øåã ìò äô íéøáãî
...êìù ìéâáå !!íéðø÷ íäì ïéàå åðúéà íééçù íééìîøåð íéùðà !!!!åðéðéá
äîá ììëá âùåî åðì ïéàù ïåâé úàñ åøáò íä ...êîî øéòö øúåé éìåàå
...úåçôùî åîé÷äå ...ùãçî íééçä úà åìéçúä íä úàæ ìëáå ...øáåãî
éëä úåìàùä úçà åæå !!!!!íäî äæ ïàë ááåúñîù åðúéàî ìåãâ ÷ìçå
éë ...åðìöà úéèðååìø ãàî äìàù åæå ...ìåàùì íéøåîà åðçðàù úåìåãâ
ãàî ãàî åðì ...íééçä úà íéãøåù ë"ë àì åðçðà ...ãøåñáàä äáøîì
åæéæä íä éë ...íäî äù÷ øúåé ãåò åðì-ù äàøð äæ åéðô ìòù ...äù÷
äôéàî úîàá ???èùôä äî æà ..íäî úåçô úö÷ åðçðàå íîöò úà
íéùðàì íà éøä ??çëä åðì ãáàð äôéà :éëä éëäå ??çëä úà åìá÷ íä
æà ...ñôàî ìëä úåðáìå ...íîöò úà óåñàì çë äéä íéøåáù åìàë
???åðìù çëä çøá äôéà ...äôä êåúá áäæ úéôë íò åðìãâù åðçðà
:åúåà øîåì ãéçôîù ...ïåëð ãàî èôùî éì øîà åäùéî ...áåè áéù÷ú æà
íúåà íéùôçî ...äàåùä éìåöéð úà íé÷áçî éøä íåéä :äëë øîà àåä
òåîùì íéöåø ÷øå íúåà íéôé÷î åðìåë ...íééåöéô ãåò íäì úúì úåøðá
...íäì åììåòù äî ìò íúéà ãçé òæòãæäìå ...íéøåôéñå úåéåãò íäî
íéùåò åéä äëëù êîöòì øàú :ãçà åúåà éì øîà !!!!!íåéä äæ äëë
åéä íìåëå òéâî äéä äàåù ìåöéð ìëù êîöòì øàú !!!äðù íéòáù éðôì
...øåîùé 'äù ...äåà ??äëë ...êì åùò äî øôñú ...ïë ...åúåà íéôé÷î
...íðéçá úåôåøú ç÷ ...íééåöéô ç÷ ...íåéàå àøåð äæéà
????äðù íéòáù éðôì äæ úà íéùåò åéä íà äøå÷ äéä äî òãåé äúà
÷ãöä àéùá ...÷ãöá åäåà !!!!÷ãöáå íéðëñîúî åéä äàåù éìåöéðä ìë
àåäù äîë ãò øéáñîå äèéîì ñðëð äéä äàåù ìåöéð ìë ...úåéäì ìåëéù
äéä àì ãçà óàå ...ùôð úåçåë ìù áåèø÷ åì ïéàù äîë ãòå ììîåà
íéðîøâäù äî ???äøå÷ äéä äî æàå ...÷ãåö äéä àåä éë åúéà çëååúî
éìåöéð úà íéøáå÷ åðééä !!!!íéùåò åðééä åðçðà úåùòì åçéìöä àì
åðééä å"ç åðçðà åìéàå ...óåâä úà âåøäì åñéð íéðîøâä !!!íééç äàåùä
úà íéîééñî åéä äàåù éìåöéðä ìëå ...íäìù ùôðä úà éøîâì íéâøåä
???ä"á÷ä äùò äî ïëì ...éìàèåè ïåàëãá úåøåôñ íéðù êåú íäééç
óà ??òîåù äúà !!!!äàåùä éìåöéð ìò íçéø àì ãçà óà äàåùä éøçà
óàì ïúð àìå ñð äùò ä"á÷ä ...äæ úà éúøøá !!!íäéìò íçéø àì ãçà
ìò æåáá åìëúñä íìåë íå÷î åäùæéàá ...äáøãà ...íäéìò íçøì ãçà
íçìéäì íúéñéð àì äîì ??ãâðúäì íúéñéð àì äîì ...äî ...äàåù éìåöéð
äæä êéøàúáù ...äàåùä íåé åì íéàøå÷ù ììîåàä íåéä òéâî ïàëîå) ??íéðîøâä ãâð
("äøåáâ"äå äàåùä éìåöéðì äðâøéô úéðéöä úåðåéöäù ãéçéä íåéä äæ .àùøå åèâ ãøî äéä

äéä øáåãî éë ...íäéìò íçøì ë"ë äéä øùôà éà íâ ...äæî õåç
...íéùðà äáøä ë"ë ìò íçøì ìåëé àì äúà ...íéãéøù ìù íéðåéìéîá
óà éë ïëñîúäì åìëé àì íä ...äøéøá äúéä àì äàåù éìåöéðì àìéîîå
éðà íàù øåøéáá òãé äàåù ìåöéð ìë !!äìåòô íúéà óúùî äéä àì ãçà
ìéçúäìå úåùìçä éìâø éúù ìò íå÷ì çøëåî éðà úåéçì êéùîäì äöåø
íà ...úåçôèä ãò ãñîäî éîöò úà í÷ùì ìéçúäì ...éîöò úà óåñàì
ááåãì àáé åäùéî ..äëáéå äèéîá áëùé àåä íàù òãåé äéä äàåù ìåöéð
úåùòì íìåòá úåáéñä ìë úà åì äéä éë äæ úà äùåò äéä àåä ...åúåà
ïåðçé àì ãçà óà äèéîá áëùà éðà íàù òãé àåäù !!!åäæ æà ...äæ úà
íéøúåéî úåçåë ïéà ãçà óàìå ...éìë øáù äô íìåë éë ...èáîá éúåà
äëëå ...éîöò úà æéæäì àìà äøéøá éì ïéà äëë íàå ...éúåà íâ ìåáñì
äáøä ë"ë åøáòù éøçà !!!åéùëòå ...ñôàî øàåôî øåã åîé÷äå åî÷ íä
éìåöéðù éøçà ...äàåùä éøçà í÷úùäå ãñîúä øáë íìåòäå ...íéðù
åéùëò ...íéøàåôî åìàë íéèáùå úåçôùî åîé÷ä øáë íîöòá äàåùä
íäî áåàùìå úåôúúùä ïåîä ïåîäá íúåà óåèòì úîàá ïîæä òéâä
ìëå íìåòáù ãåáëä ìë íäì òéâîå íäì åùòðù úåòååæä ìò òãéî ìãá ìë
òéâä äæù àéä úîàäå ...øùåéá íäì òéâî äæ ...àì äîå íééåöéôä
éåáàå éåà !!!íäì áåè äéä àì äæ åúòùá !!!æà ìáà ...æà øáë íäì
...íåéä åîë íúåà íéôèåòå íéîçøî åéä æà íà
!!!!ú÷ñåøîä ùôðä úåñéøä úçú íúåà øáå÷å íúåà ñøåä äéä äæ

!!!!åæä äãáåòä ìò áåùçì ãéçôî
äæ ...äàåù éìåöéðì ñçéá ÷ø àì ïåëð äæ íå÷î åäùæéàáù úòãì êéøöå
ìò íâ ùé íéîòôìå ïëñîúäì äéèð ùé åðúéàî ãçà ìëì ...íåéäì íâ ïåëð
òåîùì àìôúúå ...ïëñîúäì äéèð íéîòô äáøä ùé äáéùé øåçáì !!äî
óúùì äæ åì ììåòì ìåëé éðàù øúåéá ìåãâä ìååòäå ...äî ìò íâ åì ùéù
ììîåà åúåà úåùòì ìåìò éðà ìáà :èôùîä ìò éì çìñú !!!!äìåòô åúéà
äî ìáà ...éãøåñáà òîùð äæä èôùîäù äîë ...äàåù éìåöéðî øúåé ãåò
éì úøôñî éìù àúáñù àéä úåàéöîä !!úåàéöîä åæù úåùòì øùôà
ãçà óàù äòãé àéä éë ...äàåùä éøçàù íéðùä ìò íéæéìò ãàî íéøåôéñ
äôöø÷å úåéàùî äú÷éðå äù÷ äãáòå äî÷ àéä æà ...äì øåæòé àì
'ä êåøá ...äðäå ...äîãà éçåôú äìùáå äéìéúô äâéùäå úåñáëîá
íðîà ...äìéìá ââ úøå÷ íâ åðì ùé ä"áå ...ìëåà íâ ùé ä"á ...íééç åðçðà
äìéì ÷ø íçøì íéðëåî äô íéùðàä éë ...ââ úøå÷ óéìçäì êéøö ø÷åá ìë

"...äðéôä ïáà"ë äøøáúäù "úìçåæä ïáà"ä :êùîä
:äìàùá äøæçá äéøëæì äðåò êàìîäå ...äæä êàìîä úà ìàåù äéøëæ :êùîä
äî ìàåù äúà äî ...äéøëæ úà êàìîä ìàåù ???אלי הלא ידעת מה המה אלה
!!éðåãà àì :êàìîì äéøëæ äðåò ??òãåé àì äúà êéà ??äæ äî òãåé àì äúà ...äî ??äæ
 ויען ויאמר אלי:äéøëæì êàìîä äðåò ...úòãì øåîà éðà êéà ...òãåé àì ùîî éðà ...àì
ויאמר

לאמר זה דבר ה' אל זרובבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר

íéùåãéçä ìë äæ äî òãåé äúà ìáà !!!ïéîàú àì :äéøëæì êàìîä øîåà ...ה' צבקות
òéâî äæ ??òéâî äæ äôéàî òãåé äúà ??2019 øåãá äéäéù åìàä íééèîåèåàä íéàìôäå
åì íéàøå÷ ...êãéì øâù ãçà øåçá äæéà ùé !!!êãéì äô àöîðù åäùéîî !!!åéùëòî !!!!ïàëî
åìöà ìëä ...íééù÷ åì ùé ...úåìâä êåúì ãìåðù äáéùé øåçáá øáåãî ...êìù ïëù àåä ...ìááåøæ
øáã íåù åìöà ïéà ...÷'éöá êìåä àì øáã íåù åìöà ...úåãáë íéðáà áçåñ àåä ...äù÷ êìåä
...úìçåæä ïáà úà óçåãå áçåñå áçåñ àåäå !!!ãáë ìëäå !!!!éðëî ìëä ...éèîåèåà ãáåòù
åúåà úà øåöòà éðà ãçà íåé :ä"á÷ä çéèáî æàå ...úìçåæ éùå÷á ïáàä !!!!ææ àì äæå
úáçñ äúà ïàë ãò ...ø÷éä éðá ìááåøæ ïàë ãò !!!!ïàë ãò !!!ôåèñ :åì øîåà éðàå ìááåøæ
íà éë çëá àìå ìéçá àì ...åéùëòî ...êì øåæòì éúàá êìéàå ïàëî ìáà ...ãáì ãáì ãáë
äðåîúä ìë úçà úáá ...ä"á÷äî íéãçåéî úåçåë ìá÷î ìááåøæù òâøá !!!æàå ...éçåøá
úåéäì êôäð øúåéá ìåãâä øää "øåùéîì ìááåøæ éðôì ìåãâä øä äúà éî" ...å ...úéðúùî
íåé :çéèáî ä"á÷ä !!!äì ïç ïç úàåùú äùàøä ïáàä úà àéöåà æàå ...øåùéîì åìöà
éðà íåàúôå ...ãáë ë"ë áçñ ìááåøæù åæä äãáëäå úìçåæä ïáàä úà ç÷à éðà ãçà
...çéìöé àåä íåàúô ...éèîåèåà åì êìé ìëä íåàúôå ...äúéà ãçé äöåðë ì÷ åúåà äùòà
!äãåáò ìù íéðùî ???åìàä ïç ïç úåàåùúä åàåáé äôéàî ìáà ...ïç ïç úåàåùú ìá÷é àåäå
úà äùò àåä ...ìçåæå äù÷ ë"ë êìä ìëäù úåôå÷ú íúåàî !!!!úìçåæä ïáà ìù íéðùî
!!åãòá øåîâà éðà !!!!éìù úà äùòà éðàå òéôåà éðà ãçà íåéù ãò ...áçñå áçñ àåä ...åìù
éî ...íééôðë ì÷ ñåèî íò úçà úáá òéâî ä"á÷ä ...úçà òâøá øîâð äæ øîåâ ä"á÷äùëå
äæä ÷åñôä éøåçàî ãîåòù ò÷øä äæ !!!!ïë .íäéúåáåøà ìà íéðåéëå äðéôåòú áòë äìà
--ìëäå äúééä àì äéâåìåðëèäù åìàä úåøåãì êééù äéä àéáðä äéøëæù åîë ÷åéãá :ø÷é øåçá
áåçø úøåàú ìëå ...íééãéá äúùòð äñéáë ìë ...èàì èàì ìçåæ äéä ìëäå éðëî äùòð äéä
úàæ ìëáå ...øåúôë úöéçì íò ÷'éöá êìåä äéä àì øáã íåùå ...íéðîùå úåìéúôá ä÷ìãð
!!!éèîåèåà äéäé ìëäå éøîâì úøçà äàøé ìëäå àáé íåéù äàåáðá äéøëæì äàøä ä"á÷ä
...úåéðçåøì àìà úéîùâä äéâåìåðëèì àì äæ äàåáðä ìù øñîä ø÷éòù ãáì ïéáî äúà æà
àì êë êë ìëä ...éåà éåà éåà ???úåéðçåøá ìáà ...éèîåèåà ìëä íåéä íðîà úåéîùâá åðìöà
!!!ìçåæ ë"ë !!äù÷ ë"ë êìåä ìëä !!!!úåéäì ìåëéù éðëî éëä ìëä úåéðçåøá åðìöà ...éèîåèåà
ïúé éî ...äéøëæ ìù äàåáðä åîë éìù íéãåøåä úåîåìçá ïééîãî ãéîú éðàå ...äù÷ ë"ë áçåñ
éàååìä ...ùøãî úéáì ùà åîë éèîåèåà êùîð äéä éìù áìäå éàååìä ...éèîåèåà äéä ìëäå
ïôåàá äìéôúì êùîð éúééäå éàååìä ...éèîåèåà ïôåàá òøá úåñàåî åéä éìù úåáùçîäå
éðà ...ñ'ìëú ...äæî ä÷åçø ë"ë äîåâòä úåàéöîä ...ñ'ìëú ìáà ...éàååìä ...éåà ...éèîåèåà
ìáà ...ææ äæ íðîà ...úìçåæ éùå÷á ...úáçåñ éùå÷áù ïáà ...ïáà ìåî ãîåò éðàù ùéâøî
ñåèî äæéà éì ïúåð àì íéîùáù àáà äîì ???äîì ...ìçåæ äæ ...èàì ãåàî ...éùå÷á ãåàî
?...ò÷ø÷ä ìòî øèîåìé÷ úåéðçåøá óåòìå àéøîäìå øåúôë ìò õåçìì ìëåà éðàù íééôðë ì÷
...éã ...éã ??øáâúäì íòô ãåòå ìåôéìå øáâúäìå õåáá ùãùãì êéøö ïîæä ìë éðà äîì
êéìòù ìááåøæä äúà ...åðìù øåãä ìù ìááåøæä äúà !!!!äáåùúä äðä :ø÷é øåçá
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åà ïåùìä úøéîùá úåéå÷æçúä äîë ãåò äô äéäù úåøîì) ...åìù äáøä ìù äëøáì
äæ à÷ååã ...úìá÷úîù ÷éãö ìù äëøá úåãåà íãå÷î éúè÷ðù àîâåãä à÷ååã :áâà)
àåäù àéáðì äæ úà ç÷é éàèéìäù åîëå (...éîéãáà 'ø øá÷ ìò äìéôúå úåòéðöá
äòðëäå úåéöì äáéñ àéä íé÷éãö úðåîà éë åîöò éðôá ïåéìò êøòë áùçð íéîòô äáøä èéãø÷ä úà úç÷ì øúåî éì íâ æà ...úáù ìù ìîùçì åà ñ"ðëäéáì íøú
íðîàå ...éìòî äëøá äìáé÷ íâå äììôúäù äðç ìöà åðéöîù éôë ...÷éãöî úåøî úìá÷å
äëøáì úåçô àì ñçééúî àéáðä ìáà ,åéúìàù 'äî éë äìéôúì ìàåîù úà úñçééî àéä äàöåúä ...äìéôúì èéãø÷ä úà éúç÷ìù òâøáå !!!!äöåø éðàù äôéàì
éððòúå éúàø÷ íåéá" :íéìéäúá ÷åñô) äìéôúá øúåé ãåò úå÷æçúä äúéä
(ì"îëàå ...äìá÷úäù éìò ìù

úîéåñî äôå÷ äæéàì íåøúì åà úåéåøùôà éúù éì åéäå óñëá úîéåñî
úåðåîî éðéãá ÷æçúäì åà ...äòåùéä àáúå íéøòùä ìë åçúôé æàå
äìàä íéèôùîä úà ïåòîùú á÷ò äéäå ...äøåúá ùåøéôá áåúë éøäù
éú÷æçúä ...äæ ìò êìåä éðàù éúèìçäå ...'åëå êðèá éøô êøáå
úö÷å øùé øúåé úö÷ éðà íåéä íàå ...äòåùéä òéâäå ...ìæâî úåøéäæá
íò ä÷åöîäî éúàöé ...åæä úå÷æçúää úåëæá äæ øåèðéáîå÷ úåçô
éúåà àéáäì äúöø äîöòá äøåúä áì íéùú íàù) !!!éúåòîùîå éëøò éðçåø ñëð
éúééäù êîöòì øàú (ùèééè äàøúå á÷òá íé÷åñôä úà àø÷ú ...åæä äð÷ñîì
??"...ãáåò äæ" éðåìô úåãñåîì äîåøúäù äð÷ñî íò ä÷åöîäî àöåé
øáë íàå ...êúåà éúñééë àì íà ÷åãáì êéùîäì êéøö úééä äúà
ãåò éì äúéä íòô ...ãéñôäì äî éì ïéàå íéôì÷ä ìë úà éúçúô
ìò åìò úåéöôåà éúù áåùå ???éúåà øøåòì äöåø 'ä äî éúáùçå ä÷åöî
...äìéìá äøåúä ãåîéìá ÷æçúäì åà ...äðåé øéèôî úåð÷ì åà ...ïçìùä
÷éñôäì æéòî àì éðà æàîå ...äòåùéä òéâäå äøåúä ãåîéìá éú÷æçúä
äöåø àì éðàù ììâá àìà ...÷éãö éðàù ììâá àì ...äæä ãåîéìä úà
úåð÷ì ÷éñôäì æéòî éúééä àìù êîöòì øàú ...äòåùéä íò ÷ñòúäì
óàì íéðúåð àìù íéøéëî åðçðà åìàë íéùðà äîë éåäå ...äðåé øéèôî
.....ïåáùç åàåá ...íùî íäì òéâäù äòåùéä ììâá äðåé øéèôî úåð÷ì ãçà

---

!!!!!äîø ìù ïééðò åèð äæ ...åðéðéáù àéä úîàäå
???äî äìàùä !!!åäùî äöåø ä"á÷äù íéðéáî åðçðà ...äéòá åðì ùéùë
äôåøéàì òñà éðàù ??éðîî äöåø ä"á÷ä äî ...ïè÷ ìëúñî ïè÷ ùàø
äöåø ä"á÷äù äî äæ ??äæ :ïéáî àì éðà ...íé÷éãö éøá÷ ìò ììôúäì
ïáäù äöåø éðà :øîàå íéîùá áùé ãçà íåé ä"á÷ä ???àùåðä äæ ??êîî
åúåà ò÷åú éðà ïëìå ...íé÷éãöä éøá÷ ìò ììôúäì äôåøéàì òñé éìù
äàøð ??ïë ...íé÷éãö éøá÷ì åúåà àéáäì éãë úåéòá êëå êë íò åéùëò
äæù áùåç àì éðà ìáà ...äðäú ???äæä ïè÷ä ùàøä íò êì áåè ???êì
...åäùî äöåø ä"á÷ä íàå ...èðâìèðéà øúåé úö÷ éðàù øîåì éãéöî äååàâ
àáà-á ïéîàî éðà !!!áåùç øúåé úö÷ åäùî äöåø àåäù áùåç éðà
àåä íàå ...áì úìàùî éðîî òåðîì åì äù÷å éúåà áäåà àåäù íéîùáù
!!!áåùç úîàá åäùî éðîî äöåø äàøðë àåä ...éðîî òðåî úàæ ìëá
...íééçá úéúåòîùî øúåé úö÷ äãå÷ð ìò áåùçð àá ...äî áåùçð àá
...éãöî ùôð úîâò ìù øéçîá íâ éúåà øøåòì ò"ùáøì áåùç ë"ë äéäù
éì ùéù íééðçåø íéòâôî éðéî ìë ìò äáåùúá éúåà øøåòì äöåø àåä éìåà
...äìéôú ìù úøåù÷ú úö÷ éúéà äöåøå éìà òâòâúî àåä éìåà ...úéáá

æåò øúåé ãåò éì ïúåð äæ éúåà äðåò ä"á÷äå ììôúî éðàùë -"æåò éùôðá éðáéäøú

éìå÷ úà 'ä òîùé éë éúáäà øôñ äæî àöéå (...äìéôúá øúåé ãåò úåáøäì
øáåãîù áåùçé àìù ...äæä øôñäî ÷æçúî åäùéî íà ...ïë !!!!éðåðçú
íéùðà ìù äëåøà äøåù åãîò æàå ...ãìé éì ãìåð èåùô ...äî òãåé éîá
íééçä úà áééç äæä ãìéä äìåâñ äæéàì éì øôéñ ãçà ìëå ...øåúá
õø÷ éëäù éî ...úåáéñä úîéùø ìëî ...äîì øåøá àì ...äî íåùîå !!!!åìù
íéîùáù éìù àáà äæ äéä ...èéãø÷ä úà åéìà ñçééì éúèìçäå ...éì
...åì éúéåé÷å éúøæçå ...åì éúéåé÷å ...úåù÷ä úåôå÷úä ìëá éúåà äååéìù
"...éúáäà" äðäå !!!!!èéãø÷ä úà åì ÷øå åì éúúð òéâä äæùë ...äðäå
úñçåéî äòåùéä íéîòôì !!!÷ãåö éðà ãéîú àì :ùåøéôá øîåà éðàå
ìáà ...úîéåñî úéúãå÷ð úå÷æçúäì ñçåéî äæ íéîòôì ...íéåñî ÷éãöì
äæ éîì úîàá òãåé àì äúàå ...íéøåøá àì íéøáãä ...ñ'ìëúå úåéä ñ"åñ
èéìçäì åðúéàî ãçà ìëì íéøåñî íéøáãä íå÷î åäùæéàá ïàë ..ñçåéî
...äòåùéä úà ñçééî àåä éîì åìù øù÷ä úîø éôìå åìù äùåçúä éôì

!!!!!íéîùáù àáàì äæ úà ñçééì éúéëæù é÷ìç éøùà

'ø ìöà éìò åììôúäù úåìéôúì äæ úà ñçééî éúééäù êîöòì øàú
æà
!!!àöåé äéä àì éúáäà øôñ :ïåùàø øáã æà ...äôéç ïéîã éîéãáà
"...êì àøå÷ ÷éãöä"ù ãéâäì íéòãåé íìåë äæ úà ...÷éãöä ÷ø àì ...òâòâúî êøáúé àåä)
øúåé úö÷ äéäà éðàù äöåø àåä éìåà (???...êì àøå÷ àì àåä ??ä"á÷ä ìáà 'ø øá÷ì òéâäì ãöéë íéùéáë úôî øôñ àöåé äéä ??àöåé äéä ïë äî
ïåçáì äöåø àåä éìåà ...éìåàå ...äøåúì íéúéò úö÷ ãåò òá÷àå íîåøî ...úåìá÷úî íù úåìéôúäù çåèá éðà ...äæá ìæìæî àì éðàå ....éîéãáà
ò"ùáøä úà éúìá÷ù éúéëæ ...íéîéòðá éì åìôð íéìáç ...ïééãò ìáà
úà éì ïúåð àì àåäù úåøîì åúåà áäåà éðà íàä úåðîàð ïçáîá éúåà
...äéìà ñôúð éúééäù úåãäéá úéããö äùéð àìå ...äðúîá
ïéáîù ìåãâ ãìé åîë éúøáã ïàë ...ïééðòì éúøáã ïàë ...äöåø éðàù äî ìë
--ùé úòë ...ïééðò ïéáî äúàù éøçà !!!éøçà :åéùëò !!!!åäùî äöåø àáàù
:êë àåä äæä øîàîäî àéöåäì äöåø éðàù øñîä
äøåé ãéîå ...ä÷åöî ìåî ãîåòù íãà ìáà ...úåëøáå úåìåâñì íâ íå÷î áäåà éãåäé ìù äëøá êúåà êøáî éðà ???äòåùé êéøö äúà :ø÷é éãåäé
äî ...àùåðä äæ åìéàë ...úåìåâñä ìë úà äùåò ...úåéããö úåùéð éðéî ìëì ...òéâî äæ òâø ãåò !!!øäî øúåéù äîëå àáú àá äòåùéäù áì ÷îåòî
äî éúåà ïééðòî àì :ò"ùáø :úåøçà íéìéîá øîåà äæ ???øîåà äæ ìëå ...ììùä ú÷åìç äéäúå íåé àáé !!!!!éøçàù íåéä ìò íâ áåùçú ìáà
êîî äöåø éðàå !!!!êîî äöåø éðà äî ÷ø òãåé éðà !!!éðîî äöåø äúà !!!!äæì ïðåëúú æà ...äòåùéä ìù èéãø÷ä úà åéìà úç÷ì äöøé ãçà
...íéðè÷ åîë ìáà ...íéòùåð íâ íéðè÷ íéùðà ...ãáåò äæå !!!!éãå äòåùé àì éðà !!!úåãäéá íééúåäî íéëøòì èéãø÷á íå÷î øåîùú åéùëò øáëå
ù÷áîå ÷éãöä ìù øá÷ì òéâî äúàù åìàä úåìåâñä úà øéëî äúà éãåäéá àð÷î àì éðà !!!!äâöää úà åì áðâ ìèåø é"çäù éãåäéá àð÷î
ãåò òéâú äúà äòåùéä äòéâä íàù êîöò ìò ìá÷î äúàå äòåùé
úà äàéáä íé÷éãöä éøá÷ì äôåøéàì äòéñðäù äð÷ñîì òéâäù
???ìáç àì ...áìä éì õîçúî äæ úà äàåø éðàùë ...äãåú ãéâäì íòô éåìú àåä ...åì äéäúù äéòá ìë êìéàå ïàëî éë ...ììîåà èåùô àåä) ...äòåùéä
..ò"ùáøä íò åìàä úåà÷ñòä úà äùòú éìåà ...ãîçð äæë äúà íà éðà ...åøáãð æà ïåéìéâì íåøúú íàù :êì øîåà øáë éðàå (...úåñéè éðîæá
ãéâúå êìîä ãåã åîë àáú ???ä"á÷äî íéñçåéî øúåé íé÷éãöä äîì
êéøö úòë éðà éë ??äîì òãåé äúàå !!!!úåòåùé äàøú äúàù çåèá
êúéá àáà -éì øåæòúùë éøäå ...éì øåæòú ...'ä àðà ...úå÷éúîá ä"á÷ì éðà éë !!!éìéáùá ...êìéáùá àì ...êéìò ììôúà éðà íåøúú íàå úåîåøú
????ìáç àì ...éì øöá éô øáéãå éúôù åöô øùà éøãð êì íìùà úåìåòá
çéåøà éðà ...úåòåùé äàøú äúà ë"çà ãéîå íåøúú äúà íàù òãåé
ìù øá÷ì íù òéâî äúàùë ???åæä úåøùôàä ìò áùåç àì äúà êéà êì äéäéù ììôúäì ñøèðéà äæ éìéáùá æà ...éìù ïåìòì òåá÷ íøåú äæî
...íñøôì éúçèáäå éúòùåðå éúììôúä áúåë äúàå ...ãåáéë íò ÷éãöä ???äîì !!!êéìò íçøà éùéà ïôåàá éðàù äøéúñ àì äæ ìáà !!!!úåòåùé
äæ ...ò"ùáøä êøã äøáò êìù äòåùéä éøä ñ"åñ ???ò"ùáøä äô äôéà ...éùôð éççåúùú äî ..ù äúéä éìù äð÷ñîä úåòåùé éúìá÷ éðàùë éë
ìòáå úìåëéä ìòá óé÷ú ìë ïåãà ìù øåùéàä êøã øåáòì áééç äéä
äð÷ñî äæéà ...äà ..éðô úåòåùé åðãåà ãåò éë íé÷åìàì éìéçåä
òøä øöéä ïåàâ äæéà ??úåøéùé åéìà úåðôì àì äîì æà ...íìåë úåçåëä êìöàùë ??...êàáòð äúà åìéàå ...éúìá÷ çåúô ÷'ö äæéà ...úéúîöåò
øéàùäì ø÷éòä ...äãå÷ðä áéáñ øåçñ øåçñ êúåà ááåñì çéìöî àåäù ? ! ? ...åøáãð æàì íåøúì êéøöù ??äð÷ñîä äúéä äî ...äòåùéä äòéâä
????íãà éðáì úåìåæ íåøëë ä"á÷ä íò èåùôä øù÷äå äìéôúä úà
éçååéø éëä äæ éìéáùá :áåù æà ???åðò÷úð äæ ìò ??åðéëéç äæì ? !
!!äìéôúá éúåà ÷æçî èåùô äæ ...äæ úà äàåø éðàùë ìáà ...éì çìñú íò äøöäî úàöé ...ïè÷ úàöé äúà ìáà ...íøåú çéåøà éðà ...íìåòá
!!!!!àéìôäì úã÷åîîå úììëåùî äçñä úìåòô äô äàåø äúà éë
...ïéòå ïùá úàöé ...êá àð÷î àì éðà ...åøáãð æà äì íéàøå÷ù äìåâñ
áì úîåùú úà èéñäì úåôñåð úåòù ãáåòù åäùéî äô äàåø äúà òãåé äúà ??...øãçäî úåãåñ êì éúéìéâå äî æà !!!!íåøúú ...åðéðéá ìáà
íéùðà íà ...çë ùé äìéôúìù äîë èìå÷ ÷ø äúà !!!äðåëðä äãå÷ðäî éðàù êì çéèáà éðàå ...åøáãð æàì íåøúú äúà ...÷ñò äùòð àá ...äî
àì ÷øå úåîå÷îä ìëì úëììå ...íåéä ìë äìéôúä ãéì øåáòì íéìâåñî àì åøáãð æà ...äòåùéä àáú ë"çà ãéî íà íâù êë ...êéìò ììôúà àì
éúîöåò çë äæéà úîàá äìéôúá ùéù øîåà äæ ...äìéôúä úà ùåâôì
???÷ñò åðéùò ...êìù äìéôúä ÷ø àìà èéãø÷ä úà ç÷é
...áéáñî úåçñä úçàå óìàá åúåà øéúñäì éìá åúåà øøçùì à"àù
íééçäù ïéáú éúî !!!äçéãá àì ììëá åæ ìáà ...äçéãá éìåà òîùð äæ
äèéùä úà åñðú !!!!åîòè ...åá äñçé øáâä éøùà 'ä áåè éë åàøå åîòè úà øåîùú ...íééçá úåòîùî íâ íéöåø åðçðà ...úåòåùéá íéøîâð àì
äúà íà :êì øîåà øáë éðàå ...ä"á÷ì úåðôì ..úéáéèéîøôäå äðùéä ÷æçúú ...äøåúì ãåáë ïú ...'äì ãåáë ïú ...íééúåòîùî íéðëúì èéãø÷ä
íâ àåä ...êéìò ììôúé àì àåä ...êéìò øéúòé àì àåä ä"á÷ì ììôúú
....ë"çà åá æçàéäì ìëåúù éëøò åäùîá ÷æçúú ...äøåúá
--...êìéáùá íéîù úåúìã ìò ùé÷é àì íâ àåäå ...êìéáùá øùåé õéìî äéäé àì
íâ ïåëð äæ ...äìéôúì ñçéá à÷ååã åàì ïåëð àåä äæä øñîä :áâà
!!!!!!åá øîâðå ìéçúî äæ !!!!àåä äæ éë êì ïúé èåùô àåä
..÷åæéç íéëéøö ...ïë ...ãçéá ÷æçúäì äëæðå éàååìä ...ïéáäì äî äô ïéà ä÷åöî éì äúéä íòô :àîâåã ãåò ...úåãäéá íééúåäî íéëøò ãåòì ñçéá

...äéä êë äéäù äùòî
äðåúçä éøçà íéðù äîë åøáò ...äéä êë äéäù äùòî ...éùéà øåôéñ
...'ä úòåùéì éúéëéçå äáøä äæ ìò éúììôúä ...íéãìéá éúéëæ àì ïééãòå
éúééäå äéøáèá íòô éãéî úåéäì éì àöåé äéä äôå÷ú äúåàá !!!äðäå
úëìì éúìçúäå ïåéöäî éúøæç ...ñðä ìòá øéàî 'ø ïåéöì äìéìá êìåä
éðàå éðù ãöî úåøá÷ úéáå ãçà ãöî úøðëä ...êùåç ...øéòä ïååéëì
...øâåáî éãåäé íù áùåéù äàåø éðàå äðçúì áø÷úî éðà ...äðäå ...êìåä
÷"ë úà øúåé àìå úåçô àì ???äàåø éðà éî úà éúîäãúìå áø÷úî éðà
éðàù åì éúøîàå åéìà éúùâéð !!!éúìáìáúä àì ...à"èéìù õéðæéåî ø"åîãàä
éúåà çîéù äæå ...íåçá éúåà êøéá àåä ...íéãìéá úåëæì äëøá êéøö
äðéà 'ä äðäå ...ùåã÷ äæë éãåäéî äëøá ìá÷ì éúîìç ãéîú ...ãàî
ìù åúéøáá éðá úà ñéðëäì éúéëæå äðùî úåçô äøáò ïëàå ...éãéì
äîë íò ççåùì éì àöé ãçà íåé !!!øåôéñä äæ !!åäæ ...åðéáà íäøáà
êë ...äæä øåôéñä úà úåéðèðåôñá íäì éúøôéñå ...õéðæéå éãéñç íéãéãé
äòéâä êë øçà ãéîå à"èéìù äáøäî äëøá éúìá÷ù ...äùòîä äéä êëå
...åð ...åð ...ïåâéðá éì øîàå äàéìôá éìò ìëúñä íéãéñçäî ãçà .äòåùéä
äæë úéàø íà ...åð ...äöåø àåä äî ãéî éúðáäù ïééöì ùé ??...å ...å
ìîééøèùì óéìçäì ãéî êéøö úééä ...à"èéìù õéðæéåî äáøäî éùçåî úôåî
??...äáøä ìöà úéøáä úà úåùòìå íéìâøä úà ñåôúìå
úîàá éúééä éðéò åîá éúéåçù úôåî äæë éøçà !!!÷ãåö äúà :åì éúéðò
äô ùé ìáà ...õéðæéå ïåëéùì äøéã øåáòìå ìîééøèùì ùèééð÷î óéìçäì øåîà
úà éúùâôù éøçà íåé !!!!úøçîì íåé ...øåôéñ ãåò ùé éë !!!!äðè÷ äéòá
úà íâ éúùâô úøçîì íåé ÷åéãá ...äëøá åðîî éúìá÷å õéðæéåî äáøä
úòëå ...äòåùéä äòéâä äðäå ...äëøá éúìá÷ åðîî íâå áåðéùîàî äáøä
???èéãø÷ä òéâî éîì ???äòåùéä úñçåéî éîì :ìå÷ù ÷ôñ éì øøåòúä
??áåðéùîàî äáøä ìù äëøáì åà õéðæéåî äáøä ìù äëøáì íàä
ìù äëøáì èéãø÷ä úà ñçééî ãçà ìë ...éòáè ïôåàáù !!!!!ïáåîë æà
ìù äëøáì äòåùéä úà úéèîåèåà ñçééî õéðæéå ãéñç !!!åìù äáøä
áåðéùîà ãéñçì åìéàå ...ìîééøèùì óéìçäì êéøö éðà ë"àå ...õéðæéåî äáøä
ë"àå áåðéùîàî äáøä ìù äëøáäî òéâä äòåùéäù íéøäöá ùîùë øåøá
íàä !!!úåùòì äî òãåé àì éðàå úåéäå ...÷éãåôñì óéìçäì êéøö éðà
íò øàùéäì éúèìçä ÷ôñä çëî ïëì ??÷éãåôñì åà ìîééøèùì óéìçäì
!!!!çéù åãä ïàë ãò ...åäæå äøö÷ äôéìçå ùèééð÷
???äæä ïééðòîä çéù åãä ìò øîåà äúà äî
--!!!àì :íäì éúøîàå ïçìùä ìò éú÷ôã òâø åúåàá !!!!!àìù åäæ æà
úîàä ...éúàöîä íúñ ...íëéìò "éúãáò" íúñ !!!!àìù àéä úîà'úä
àìå) ...õéðæéåî äáøäî ÷ø àìà äëøá éúìá÷ àìù àéä úéúéîàä
òéâä ãéî úîàáå éúåà êøéá àåä ÷ø úîàáå (...áåðéùîàî äáøäî
:äëë äéä éúéîàä øåôéñä ...ïëù äî !!!!!ìáà ...äòåùéä
'äù éáì úåøé÷î 'äì éú÷òæ ...'äì éúììôúä ïåîä ïåîäå !!!éúììôúä
...äðäå ...õéðæéåî äáøäî äëøá íâ éúìá÷ !!ìéá÷îáå ...å ...å ...ãìé éì ïúé
???èéãø÷ä òéâî éîì :äìàùä äìàùð úòëå ...äòåùéä äòéâä úîàá
äáøä ìù äëøáì åà ...äìéìå íîåé ä"á÷ì éú÷òæù äìéôúì íàä
äáøì èéãø÷ä úà ñçééî ãéñç ìëù !!!!!íãå÷î åîë ÷åéãá æà ???õéðæéåî
...õéðæéåî äáøä ìù äëøáäî òéâî èéãø÷äù ãéâé õéðæéå ãéñç æà ...åìù
äáøä ë"ëù åæä äôå÷úáù !!!åäæ æà ??éðà éî ìù ãéñç ???éðà åìéàå
ãàî éùéà øù÷ ä"á÷ä ïéáì éðéá çúôúä èåùô ...ä"á÷ì éúììôúä
íò éùâøå ÷åîò ãàî øù÷ éúøöé !!!!!äìéôúä ìù ãéñç éúééäðå ...ãçåéî
àì úåòåùé úìòåô äìéôúäù äøåøá äð÷ñîì éúòâäå äìéôúä çë
ãàî çåëéå äô äéäð úòëå !!!øúåéá ìåãâä äáøä ìù äëøáäî úåçô
òéâî èéãø÷äù ó÷åúá éúðòè ...äìéôúä ìù ãéñçä -éðà ...éúåòîùî
àñë ãò äúìòå íéòé÷ø äò÷áù øáùð áìî éìù äèåùôä äìéôúì
òøä ïéò úøñäì òéâî èéãø÷äù ïòè àîàä ãöî ãåãä åìéàå !!ãåáëä
éìò ììôúä àåäù ììâá òéâä äæù ïòè ììåëäî øáçäå ...éì äùò àåäù
ìë ...õéðæéåî äáøä ìù äëøáä ììâá äæù ïòè õéðæéå ãéñçäå ...úéîðåùá
äæ !!!÷åçö àì äæ ...áåùçú ìàå ...åìù äáøì èéãø÷ä úà ñçéé ãçà
???äîì òãåé äúà !!!!äîåöò äðéî à÷ôð
ãéîù úù÷áúîä äð÷ñîä ...äìéôúä ììâá äòéâä äòåùéä íà éë
àìà éì øúåð àìå äìéôúá øúåé ãåò éú÷æçúä ãìé éì ãìåðù éøçàù
äòåùéä íà ìáà ...éðåðçú éìå÷ úà 'ä òîùé éë "éúáäà" øôñ àéöåäì
äî ïéà !!!!éúáäà øôñ àéöåäì êéøö àì æà ...úéîðåùä ììâá äòéâä
úà íù õôùìå úéîðåùì áåù øåæçì íåîéñ÷î êéøö ...äìéôúá ÷æçúäì
æà ....ìù øá÷ì åðòñðù ììâá äòéâä äòåùéä íàå ...åöôéù àì ïééãòù äî
äòåùéä íàå ...íòô ãåò íùì úëìì êéøöù àéä úù÷áúîä äð÷ñîä
ïàëî äëåæ éúééä íðîà æà ...õéðæéåî äáøä ìù åúëøá ììâá äòéâä
àåä äî íéåñî áìùá ìáà ...õéðæéåî äáøì ìèéåå÷ ùéâäì ìéçúäì êìéàå
'ø :éì øîåà äéä àåäå åëøãë éã÷ã÷ ìò äëî äéä àåä ????éì øîåà äéä
úéáä ìù úéåæ ïø÷ì éúåà çìåù äéä àåä æàå ???ììôúî íâ äúà ...ãéé
äòéâäùëù éúéëæå !íéîéòðá éì åìôð íéìáçù !åäæ æà .ììôúàù éìù
÷øå íéîùáù àáà äæ èéãø÷ä úà ìáé÷ù ãéçéä .ãìé éì ãìåðå äòåùéä
óàì èéãø÷ úúì à"ôåùá éúîëñä àì äîåöò úåàð÷áå !íéîùáù àáà
.èéãø÷ úúì éîì äëåøà äîéùø éì äúéäù ãáì ïéáî äúà !!øçà ãçà
íéìâî íåàúô ...äòåùé äòéâäå úåããåîúä øáò íòô éàù éî ìë ...ïë
éîì úåöòå úåéåìãúùä íâå úåëøáå úåìåâñ ìù úåéöôåà ìù äëåøà äîéùø
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נלב"ע ט"ז סיון תשס"ד
תנצב"ה

 פנינים על הפרשה 
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.
האם רבנו שמע מהחזו"א איזו התבטאות על מוסר? הוא סבר שצריך ללמוד מוסר ,אבל לא למסד את זה ,ולפעמים אם שייך ונחוץ ילמד כמה
שעות ,ולפעמים אם לא צריך לא ילמד .אמרו בשמו שאמר אני בעד מוסר ומתנגד למוסרניק.
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.
)כל משאלותיך(
אבא ז"ל היה לומד ספרי מוסר? מידי לילה היה לומד מוסר ,בספרים הרגילים כגון שערי תשובה ומסילת ישרים.

 עלי שי"ח 
''כיצד מקרבין )ב'(''
התגובות הרבות שקיבלנו מכל שכבות הציבור ,מהעוסקים בקירוב ,וגם מהמתקרבים עצמם ,הן בארץ והן בגולה מעידות על הצורך והביקוש הרב
לפרוש את משנתו של רבינו שליט"א בנושא ,ולכן אנו נקדיש לזה אי"ה עוד שני מאמרים.
במאמר זה נביא עוד כמה הוראות בנושאי הקירוב שהשיב רבינו במענה לשאלות העוסקים:
שאלה המצויה במסגרות שונות של קביעות שקובעים שם תפילה בציבור :בדרך כלל בין הבחורים נמצאים גם כאלה שעוד לא לבושים כבני תורה,
שהולכים בלי מגבעת ומעיל עליון ויש שגם הולכים עם מכנס וחולצה קצר .גם אותם רוצים וצריכים לקרב .השאלה אם אפשר להגיש אותם לתפילת
מנחה או ערבית במטרה לקרב אותם וגם כדי שלא ירגישו מנוכרים ,תשובת רבינו היתה ברורה :לכתחילה אין להגיש אותם .הם צריכים לראות
ולהכיר ששליח ציבור האמיתי ,לובש בגדים 'נורמלים' ,אבל אם קרה ואחד מהם ניגש כבר לעבור לפני התיבה ,כאן יש צד קולא ,שכיון שאם יורידו
אותו יתבייש מאוד ,אין צריך לומר לו לרדת )כמובן אין ללמוד מזה הלכה למקרים אחרים(.
נושאי השקפה :שאלו ,איך להתייחס לנושאים של מדינה ,יום העצמאות ,יום ירושלים ,ואם ניתן לכל הפחות לדבר על 'חצי כוס המלאה' על עובדת
היותנו יכולים לשמור תורה )וד"ל( ומי שרוצה יכול גם ללמוד תורה ,ולהבדיל לא כמו שהיה בתקופות ארוכות בין הגויים בחו"ל ,ענה רבינו :על כגון זה
אמרו חז"ל יפה שתיקה לחכמים וקל וחומר לטפשים .אם מוכרחים לדבר ,אפשר ,אבל להימנע מכך ככל היותר.
הערות לבחורים המתחזקים :האם ראוי להעיר לבחור שמגיע עם עגילים ,או לבוש שחץ שאינו הולם ,שעליו לשנות את דרכיו? תשובה :אם זה יעזור,
צריך להעיר אבל בצורה חכמה שיביא תועלת.
שאלות נוספות עוד עסקו בנושאי מנהגי ספרד ואשכנז ,הורים המתנגדים לבן ,ואיזה עבירות חמורות ביותר וכו' אבל התועלת בפרסום הדברים
מועטה מאוד ,כי כל דבר צריך לשאול לגופו של ענין ,ואנו משתדלים לפרסם מה שיביא תועלת.
המאמר הבא והאחרון בנושא זה ,יעסוק אי"ה בשאלה הקדמונית ,האם על כל אחד ראוי לעסוק בקירוב ,ומדוע רבינו שליט"א לא יצא לעסוק בזה.

ב ברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף

 עלי הדף 
בענין חינוך קטן בציצית

ערכין ב' ב' דתניא קטן היודע להתעטף חייב בציצית קטן היודע לשמור תפילין אביו לוקח לו תפילין .וכ' התו' הא דלא נקט לישנא דלוקח גבי ציצית
כמו גבי תפילין דמסתמא טלית יש לו א"נ משום דתפילין דמיהן יקרין שייך בהו לקיחה ,מבו' דלב' התי' אם אין לו טלית אביו צריך ליקח לו טלית
וק' הא כ' התו' לעיל דהכל חייבין ציצית דוק' אם יש להם טלית אבל אם אין להם אינם חייבין ליקח טלית דלא ענשינן עלה אלא בעידן ריתחא וא"כ
מנ"ל שיש בזה מצות חינוך כיון שאף בגדול אין עליו חיוב לקנות וי"ל דפשיט"ל לתוס' דאע"ג דבגדול אין עליו חיוב לקנות טלית מ"מ בקטן חייב
אביו לקנות לו טלית דהא עיקר מצות חינוך שידע לכשיגדיל לעשות המצוה ושיהא רגיל בזה וא"כ כיון דלכשיגדיל בודאי יהי' לו טלית יש על אביו
חיוב מעתה לקנות לו טלית כדי להרגילו שכשיגדיל ויהי' לו טלית ידע שיש חיוב לעשות בו ציצית ולא איכפ"ל במה שאין חיוב לקנות טלית שאין
החינוך על קניית הטלית אלא החינוך שכשיש לו טלית חייב בציצית ,וראי' לזה מדאמרי' בנזיר כ"ט א' האיש מדיר את בנו בנזיר כדי לחנכו במצות
א"ה אפי' נדרים נמי לא מבעיא קאמר וכו' משמע מל' הגמ' שיש בזה חיוב לחנכו ועכ"פ מצו' וק' הא אמרי' נזיר חוטא הוא וגם בנדרים אמרי' כל
הנודר נקרא רשע וכו' ואמאי יש בזה מצו' לחנכו )ועי' תו' מנחות פ"א א' ד"ה התורה( ,ולמשנ"ת א"ש דנהי דאין ראוי לנדור מ"מ על האב מוטל להרגילו
)מס' ציצית סי' ד' עי"ש(
שאם נדר או נזר חייב לקיים כדי שידע כשיגדיל שצריך לקיים מוצא שפתיו.

לדמותו של 'מחנך המחנכים' הגאון רבי מאיר הכהן מונק זצ"ל שנלב"ע בשבוע האחרון
ידידות של אמת שררה במשך שנים רבות בין מרן רבינו שליט"א ,לבין
להבחל"ח הגאון רבי מאיר מונק זצ"ל ,ממייסדי התלמוד תורה הוותיק 'תורת
אמת' בבני ברק ,ומי שהיה אחראי במשך עשרות שנים לניווט ספינת החינוך
בקרב התלמידים והמלמדים בארץ ישראל בהוראתם של מרנן גדולי ישראל
זצוק"ל שליט"א.
רבי מאיר זצ"ל גדל כיתום מאביו ,אצל אמו הגב' מונק ע"ה ,שניהלה במסירות
במשך שנים רבות בתקופה של בני ברק הקדומה ,את מוסד הוותיק 'בתי אבות'
פונבי'ז ביד רמה ,ובצילה גדל .באותם שנים זכה גם להסתופף בצילו של מרן
בעל החזון איש ,כשכל פעם שהתפלל שם שחרית הוא נשא כפים במנינו של
החזון איש.
וסיפר רבינו שליט"א ,שלא אחת לא היה לוי במנין של החזון איש ,ורבינו
עצמו  -כיון שהוא בכור ,היה יוצק מים על ידו של רבי מאיר זצ"ל ...מאז נוצר
ביניהם קשר ,שנמשך עד לתקופה האחרונה ממש.
במשך השנים ,היה רבי מאיר זצ"ל נועץ לא אחת ברבינו שליט"א ,ובאחד
הספרים שחיבר רבינו גם כותב בראש הספר כמה מילות הוקרה.
על פי המסופר ,רבינו פנה אליו באחד הפעמים כשלמד בכולל 'חזון איש' ושאל
אותו אם יוכל ללמדו קשר של תפילין ,שכן בגמרא חולין דף ט' אמרו שתלמיד
חכם צריך שיידע גם קשר של תפילין ,ואינו בקי בזה עדיין....
בשנים המאוחרות יותר ,נעשה רבינו למחותן איתו ,כשנכדו ,בן חתנו הגאון
רבי יצחק קולדצקי שליט"א השתדך עם נכדתו .רבינו אז שמח מאוד שנוצר
ביניהם קשר של קיימא.
בתקופה האחרונה כשנחלש ,העתיר רבינו בעדו הרבה ,וכששמע שהוא נלב"ע
הצטער מאוד ,תנצב"ה.

כהודאה להשי"ת על הולדת בני בשעה טובה ומוצלחת,
ולרגל הכנסתו בבריתו של אברהם אבינו,
הננו להביא כאן מענינא דיומא .ויהי רצון שנזכה לבשר
ולהתבשר רק בשורות טובות אצל כל ידידינו שליט"א.
הכותב בברכה והודאה,
יצחק גולדשטוף.

בתמונה הנדירה לפני כעשור שנים:
רבינו משמש כסנדק בברית לנכד משותף עם
הגר"מ זצ"ל ,בן לנכדו הגאון רבי יעקב י.
קולדצקי שליט"א )ויש"כ על כל עזרתו( .מעניין ,כי
במשך הברית הביט בו רבינו וכשאיחלו מזל טוב
זה לזה ,חייך רבינו ואמר ,ברוך ה' מזקינים ...רבי
מאיר זצ"ל ,שהיה ידוע כמחנך דגול ,הגיב
בשנינות :לא מזקינים ,מתבגרים...

 יפה מראה 

)אי"ה ביום ה'(

הנה שמענו ,כי אמר רבינו שהסנדק המכובד בהחזקת
התינוק בשעת ברית מילה ,צריך לשבת על הכסא
כשמגיע זמנו .דהיינו ,אחרי שמכריזים כסא של אליהו,
אז מניחים את התינוק על המקום שהכינו לכבודו של
אליהו ,ואז מתיישב הסנדק.
ואמר רבינו  -בשנים האחרונות קשה לי להמתין אז אני
כבר מתיישב עוד קודם על כסא הסנדק.
]ויש הרבה מקומות שאותו כסא הוא גם כסא של
הסנדק וגם כסא של אליהו ,ויש קהילות שנוהגים
לעשות שני מקומות מכובדים ,ונהריה נהריה ופשטיה[.
נבקש מקוראינו מי שבידו תמונות מרבינו כשהוא סנדק
בברית מילה ,במקומות שונים בארץ ישראל ,וכן
תמונות מענינות ממצות סנדקאות שיזכה אותנו בהם,
וישלח לכתובת המייל הרשומה כאן ושכרו מן השמים.

בתמונה) :צולמה בחודש תשרי תשנ"ז(
מרן משמש כסנדק בברית )לבנו של הרה"ג רבי אחי כהן שליט"א
מירושלים( ,ומקבל את התינוק מידי הגאון רבי בן ציון
פלמן זצ"ל .ניתן להבחין בפרט הלכתי מעניין :מרן נשאר
כשהכובע לראשו ,ורק בזמן המילה הוריד את הכובע
ועטף את ראשו בטלית.
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