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תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

שלושה ימים לאחר נסיון השוד ,צעדתי לפנות בוקר לעבר בית הכנסת.
הרחוב היה אפל ,תוך כדי כך ,קלטתי מזווית עיני גוי רחב גרם המתקרב
לעברי .אין לתאר את החרדה שחשתי באותם רגעים .המחשבות התרוצצו
במוחי' :האם באים לשדוד אותי פעם נוספת? הגוי הענק נגש אלי ושאל:
'זה אתה ,נכון? זה אתה!'
הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א על כוחה של מחמאה
"הבּו לָ כֶ ם ֲאנָ ִשׁים ֲחכָ ִמים ּונְ בֹנִ ים" (דברים א' ,י"ג)
ָ

בשבת מברכים של חודש מנחם אב תשס"ד ,שהיתי במירון על
יד קבר התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי .לאחר התפילה בציון,
נגש אלי יהודי ,שלא הכרתי ולא ראיתי מעולם ואמר לי בקול נרגש:
"שלום עליכם! שמעתי מאחד היהודים כאן ,כי אתה אומר דרשות
ברבים .אני רוצה לספר לך מעשה בלתי שגרתי שחוויתי על בשרי
לפני כשבועיים".
היהודי החל לספר את סיפורו בסערת נפש בלתי נשלטת:
"אני גר בלונדון .ה' יתברך השפיע עלי עושר רב ,ובלי עין הרע אני
בעל רכוש גדול ונכסים לא מועטים .לפני כשבועיים יצאתי בעת
לילה מבית הכנסת בחיפזון ,כשבכיסי מונחת חבילת שטרות עבה
המכילה סכום עצום .צעדתי בחיפזון ברחובות לונדון ,ומיהרתי
לביתי .כאשר עברתי ברחוב צדדי וחשוך ,הסתערו עלי לפתע
שני גויים גברתנים ,מגודלי שרירים ,שהערימו לעברי את המשפט
העתיק השגור על לשונם של שודדים ורוצחים' :או הכסף או הנפש!'
על פי הגיון הבהיר הייתי צריך להשלים עם הפסד הממון ולהגיש
לשניים את חבילת השטרות באופן מידי ללא דין ודברים .אל תשאל
אותי שאלות מיותרות ,כי אין לי כל דרך להסבר מדוע פעלתי
באופן הבא .ככל הנראה הקב"ה כיון את צעדי ונטע במוחי את
הרעיון המופרך .אינני יודע מהיכן שאבתי את הכוחות ,אבל במקום

להושיט את חבילת השטרות לשני הגברתנים ,פניתי לגדול שבהם,
שנראה כמי שיוזם את השוד ,ושאלתי' :מה אתה רוצה ממני? לשם
מה אתה צריך את הכסף שלי?!
השודד ההמום מההעזה הבלתי מוסברת שגילתי ,נרתע לרגע
קט ,ואחר כך השיב בקול גס' :אנחנו רוצים ללכת עכשיו למסבאה
קרובה ,לקנות יין וויסקי ,לשתות ולהשתכר עד כלות הנשמה .תן
כבר את הכסף!'
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'האמת שאתה נראה לי אדם מאוד הגון ועדין' ,ציינתי' ,אם זו
הסיבה ,הנה אני מוציא לך עכשיו שטר של עשרים לירות שטרלינג,
לך ותשתה כאוות נפשך!'
אל תשאל כיצד צץ במוחי רעיון כה מוזר ,כאשר על פניו הייתי אמור
לאבד עשתונות ולהתמוטט ברגע אחד .ה' יתברך פשוט שם בפי
את המילים הנכונות .הבריון חטף את השטר שהושטתי לעברו,
והסתלק עם חברו מהמקום בלי לומר מילה!
באותו לילה פניתי לרב בית הכנסת שבו אני מתפלל ,וגוללתי
באזניו את החוויה יוצאת הדופן והמופלאה שעברתי .הרב שמע את
הדברים ופסק אל אתר" :ניצלת ממוות לחיים ,מחר בבוקר תבוא
לבית כנסת ותברך ברכת 'הגומל'!
ניתן היה לחשוב כי בכך הסתיים הסיפור ,אבל האמת שהוא טרם
התחיל!
אני אדם עסוק מאוד ,המסחר הבלתי פוסק והעסקים הקדחתניים
תובעים את מרבית שעות יומי ,ולמרות זאת אני משתדל מאוד
לקום בכל יום לפנות בוקר וללמוד דף גמרא בחברותא ,כדי שלכל
הפחות אתחיל את סדר יומי העמוס בלמוד תורה.
שלושה ימים לאחר נסיון השוד ,צעדתי לפנות בוקר לעבר בית
הכנסת .הרחוב היה אפל ,אך גם בחושך הצלחתי להבחין בצלליות
של יהודים המסתובבות לפני בית הכנסת .תוך כדי כך ,קלטתי
מזווית עיני גוי רחב גרם המתקרב לעברי .אין לתאר את החרדה
שחשתי באותם רגעים .המחשבות התרוצצו במוחי' .האם באים
לשדוד אותי פעם נוספת? מי יודע אם הפעם יסתיים הענין בשלום,
כפי שארע בפעם הקודמת?!'
הגוי הענק נגש אלי ושאל' :זה אתה ,נכון? זה אתה!'
תוך כדי כך ,אזרו המתפללים אומץ והתאספו סביבנו .התברר כי
הגוי הזה ממתין במקום ,ובמשך עשרים דקות תמימות הוא נגש
לכל יהודי שפונה לעבר בית הכנסת ,מתבונן בו מקרוב ,ומנסה
לזהות האם פניו תואמות לפני האיש אותו הוא מחפש.
המתפללים היו נתונים באימת מות .ה' ישמרנו ,מה הוא רוצה ,מה
הוא עלול לעשות?! אבל הגוי המשיך בדבריו' .לפני שלושה לילות,
אני וחברי התנפלנו עליך ודרשנו ממך באיומים את כספך' .התחלתי
לרעוד ,אולי העבריין שמע כי אני אמיד ,ובא עכשיו להשלים
את המלאכה' .תראה' ,הסביר הפושע 'נתת לי שטר של עשרים
שטרלינג ,כדי שאקנה בו משקאות חריפים ,אבל בסוף הוצאתי רק
שלוש עשרה לירות שטרלינג .אני רוצה להחזיר לך את העודף ,שבע
לירות שטרלינג'.
'אומר לך האמת' ,סיפר הגברתן ' ,אני היום בן עשרים ושבע ,אבל
מאז זוכר אני את עצמי הייתי ילד מופרע וחסר מעצורים ההורים
שלי היו אומרים לי תמיד :אתה אפס מאופס ,מה יצא ממך?!
המורים בבית הספר היסודי היו מטיחים בי פעם אחר פעם :אתה
פרא אדם ,חדל אישים ,לא יצא ממך כלום!
אני לא זוכר שאי פעם ,אבא ואמא או אחד מהמורים שלי בבית ספר,
אמר עלי מילה טובה .כשראיתי אותך באותו לילה ,לאחר שעבר
עלי יום קשה ,התכונתי לפרוק עליך את עצבי ולרצוח אותך בין אם
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תסרב לתת את הכסף ,ובין אם לא! אבל כשאמרת לי כי אני נראה
אדם עדין והגון היתה זו הפעם הראשונה בימי חיי ,שבה שמעו אזני
בן אדם כלשהו ,יהיה אשר יהיה ,שאומר עלי משהו חיובי .החלטתי
לקחת ממך את עשרים הלירות ולהחזיר את ההפרש .עכשיו באתי
להשיב לך את העודף ,הנה קח לך בבקשה שבע לירות שטרלינג!
הגוי עב השרירים סיים את דבריו ,ולנגד כל היהודים המתאספים
פרץ בבכי חסר שליטה כתינוק בן יומו' .זו הפעם הראשונה שאוזני
שמעו כי אני אדם הגון ועדין!' מלמל בגרון חנוק מבעד למסך
דמעותיו הנגרות".
היהודי העשיר סיפר לי את המעשה במערת רבי שמעון בר יוחאי,
ופרץ גם הוא בבכי נרגש .הוא לא יכול להרגע ואמר " :אתה לא מכיר
אותי ,אני איש עסקים אינני נוטה לרגשנות יתרה .אבל מאז חלפו
שבועיים ,והמאורע הזה אינו מפסיק להדהד בראשי .אתה הרי
מרצה ברבים ,אז הנה ,סיפר לכולם מהו כוחה של מילה טובה ,אפילו
היא נאמרת לגוי נטול מצפון ,שאינו מהסס לשדוד ולרצוח נפשות!"
היהודי סיים את סיפורו המפתיע ,ותוך כדי כך ,אולי בזכות התנא
הקדוש רבי שמעון בר יוחאי ,נצנץ במוחי הרעיון כי שמא זה הפשט,
בהנהגתו המיוחדת של רבי יוחנן בן זכאי ,שאף על פי שלא הלך ד'
אמות בלא תורה ותפילין ,אמרו עליו שלא הקדים לו אדם שלום
מעולם ,ואפילו נוכרי בשוק (ברכות יז).
ככל הנראה רבי יוחנן וכל התנאים והאמוראים הקדושים ידעו את
סוד כוחה הכביר של מילה טובה ,עד שאפילו גוי שבא לשדוד
ולרצוח ,משנה בלי משים את תכניותיו הזדוניות ,ברגע שהוא שומע
מילה טובה ומנחמת!
חז"ל אומרים במדרש (ילקו"ש בהעלותך רמז תשכב)" :רבי שמעון
בן יוחאי אומר ,והלא בידוע שעשו שונא ליעקב אלא נהפכו רחמיו
באותה שעה ,ונשקו בכל לבו" .אמנם הגוי שונא את היהודי ומבקש
להורגו ,אבל מילה אחת יכולה לשנות את עורו ,עד שלא רק שהוא
אינו מבקש עוד להרוג את היהודי ,אלא מודה לו ואוהב אותו בכל
ליבו!
גם כאשר אדם ניגש לילד קטן ואומר לו" :ראיתי אותך היום בבית
הכנסת ,אתה מתוק שבמתוקים ,כמה התרגשתי כשראיתי איך
אתה מתפלל בחשק ובכוונה!" הילד שומע את הדברים ומבין עד
כמה חשובה התפילה שלו ,ומכאן והלאה הוא יבוא בעזר ה' בכל יום
לבית הכנסת  ,ויתפלל בהשתוקקות ובכוונת הלב!
אם אותו אדם הוא יהודי בר דעת ,היה ניגש גם לאביו של הילד
ואומר לו" :שמע ,היום בבוקר הייתי בבית הכנסת ,ובמקרה שמתי
לב איך הילד שלך מתפלל .אני רוצה לומר לך ,כי ממש התפעלתי
מהתפילה המיוחדת שלו!"
כאשר אבי הילד חוזר הביתה ,ומספר את אשר שמע באזני כל בני
המשפחה ,הדברים נשתלים בלב הילד ומעודדים אותו להמשיך
להתפלל בהשתוקקות ובערגה .כך מתרבים בכלל ישראל אהבה
ואחווה ,שלום ורעות .וכל אחד זוכה לחזק לב רעהו ולהרבות עבודת
ה' וכבוד שמים בעולם.
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(מתוך כבודם של ישראל)

שימשתי לזמן מה כממלא מקום של אחד ממגידי השיעורים בישיבת
סקווירא בארצות הברית .האדמו"ר מסקווירא זצוק"ל הורה לי לבחון את
התלמידים והזהיר אותי" :את האמת בנוגע לידיעותיו של כל בחור ,תציין
לעצמך בדף נפרד .אבל כל בחור צריך לחוש בסיום המבחן ,כי היטיב
להשיב לאשר נשאל! אסור שבחור יפול חלילה ברוחו ,אלא אדרבה,
ירגיש שהצליח!
הגה"צ רבי אריה שכטר שליט"א על השפעת מעשי האדם
"אּלֶ ה ַה ְּדבָ ִרים" (דברים א' ,א')
ֵ

מה עבודת היום בתשעה באב?
מובא בספר "סדר היום" :מי שלא הולך בדרך ה' ,הריהו בצרה
גדולה ,ומי שבצרה – הקב"ה משתתף עמו בצרתו" ,עמו אנכי בצרה"
(תהילים צא ,טו) .נמצא אפוא ,שיש לקב"ה צער גדול מכך שבניו
לא שומרים תורה ומצוות .השכינה שרויה בצער.
לכן – כותב ה"סדר היום" – ביום תשעה באב ,יום של צער על
שכינתא בגלותא ,יאסוף אדם אנשים ריקים מתורה ויחזירם למוטב.
תשעה באב הוא הזמן להחזיר לקדוש ברוך הוא את ילדיו האבודים.
אלה שזוכים להחזיר בתשובה את בניו של בורא עולם ,עושים לו
נחת רוח גדולה.
בא אלי חוזר בתשובה ,שחי מקצבת נכות מהצבא ויושב כל היום
בכולל ,הלימוד שלו הוא יותר קריאה מאשר לימוד .קשה לו להבין
את דף הגמרא ,הכל אצלו מקשה אחת – הקושיה ,התירוץ...
הוא הגיע מעולם אחר ,הראש שלו איננו ראש של תורה ,הלך
המחשבה שלו שונה ,המושגים קשים לו.
אמרתי לו" :אתה חייב להתחיל להבין את הגמרא מהשורש!".
סידרתי עבורו תלמיד חכם מובהק שילמד אתו על בסיס יומי ,כפי
שמלמדים תלמיד מתחיל בחיידר .וראו זה פלא! אחרי כמה שבועות
הוא נהיה אדם חדש .הוא פשוט התחיל לחיות את הדף ,להבין את
הסוגיה .הוא התחיל לקבל ראש של תורה!
כמה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מאדם כזה .הוא עזב את כל
מנעמי העולם הזה ,התקרב לבורא עולם והוגה בתורתו הקדושה.
תשעה באב מסמל את הצער שיש לקב"ה ,צער השכינה .עלינו
לדאוג לסלק את הצער הזה ולגרום לו שמחה ונחת רוח לפניו .זאת
על ידי שמלמדים תורה את הזולת ומקרבים אותו לאביו שבשמים.
אך לפני שמחזירים את האחרים בתשובה ,צריך האדם להחזיר את
עצמו בתשובה .לפני שהוא מתקן אחרים – שיתקן את עצמו.
אין לך כושר דיבור? אתה מרגיש שאין לך יכולת לשכנע אחרים?
אין בעיה ,אתה יכול לעשות זאת בלי להחליף מילה עם איש .פשוט

מאוד ,תתקן את עצמך .כשאדם מתקן את עצמו ,יש לכך השפעה
רוחנית עצומה ,הן על הקרובים והן על הרחוקים ,שכלל אינם
מכירים אותו .מכח התיקון העצמי של האדם הוא משפיע השפעה
רוחנית על אחרים שאף הם יתקנו את עצמם.
חורבן הבית הרחיק אותנו מבורא עולם כביכול .בעוונותינו הושלכנו
אל הגלות .יחד עמנו גם השכינה נמצאת בגלות ,שרויה בצער גדול.
בידינו לסלק את צער השכינה ,אין הדבר תלוי אלא בנו ובמעשינו!
בזכות ההתעוררות הגדולה ותיקון עצמנו וזולתנו ,ישפיע ה' רוח
ממרום ,יחיש את בנין בית המקדש ויחדש ימינו כקדם ,ונזכה לשוב
לימים של קרבת ה' בעבודת ה' בבית תפארתנו.

הצורה הנכונה לאמירת תוכחה
בתחילת חומש דברים נאמר" :אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל
ישראל" .במשך שלושים ושישה ימיו האחרונים ,כמנין "אלה" ,מא'
בשבט ועד יום פטירתו בז' אדר ,הוכיח משה רבנו את ישראל ומנה
בפניהם את כל המקומות שהכעיסו בהם את ה'.
מלשון הכתוב "אלה הדברים" מדייק ה"אור החיים" הקדוש" ,שכל
ארבעים שנה שהיה משה רועה ישראל במדבר – לא דיבר להם
קשות זולת אלה הדברים הוא שדיבר קשות .והגם שמצינו שאמר
המשך בעמוד 28
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פעם נפלה אימי בבית ,ושברה את ידה בצורה קשה ,סיפר הרב חנניה צ'ולק.
היא רצתה להוריד את הכביסה מהחבל ,כדי שבעלה לא יצטרך להתעסק
בכך ,אבל כל הזזה של היד הסבה לה כאבים חזקים מאוד .נעצה היא את
שיניה בכביסה ,ובצורה זו הורידה מן החבל עם השיניים ,בגד אחר בגד.
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על אנשים חכמים המשקיעים במקומות הנכונים
"הבּו לָ כֶ ם ֲאנָ ִשׁים ֲחכָ ִמים ּונְ בֹנִ ים" (דברים א' ,י"ג)
ָ

לאשת-ת"ח יש ,כידוע ,חלק גדול מאוד בתורתו של בעלה.
ההתמסרות שלה אליו ,והמאמצים שהיא עושה על-מנת להסיר
ממנו את כל הטרדות היומיומיות וענייני העולם ,ונוטלת את עול
הקמח על צווארה – יפתחו בפניה את שערי גן עדן ,וגם היא תזכה
להתענג שם מתורתו של בעלה.
הגאון רבי יעקב גלינסקי סיפר מעשה שהיה לו באמריקה ,כאשר
התדפק על דלתו של אחד הגבירים הנודעים ,וביקש להתרימו
עבור כמה ישיבות ומוסדות תורה .הגביר ,שהיה אחד התורמים
הקבועים של הגר"י גלינסקי ,קפץ הפעם את ידו ,וסירב לתרום,
ואמר בנחרצות' :לא אתרום ולו אגורה אחת'.
הרב גלינסקי היה מופתע ,ולא ידע מה הסיבה שהביאה לסירובו
החד משמעי של הגביר ,אבל יותר מאשר עצם הסירוב ,התפלא
הגאון שליט"א מהמשפט הנוסף שהשמיע בפניו הגביר.
לאחר שהודיע ,וחזר והודיע ,שלא יתרום ,אמר הגביר :מה אתה
חושב לך ,שלא שמעתי את "כן יתן לידידו שנא"?...
הרב גלינסקי שומע ,ואינו יודע על מה הגביר הזה מדבר ...ומי יודע,
אולי השתבשה עליו דעתו...
עד שהואיל האיש וניאות להסביר במה מדובר.

בדיוק עכשיו הסתיימו  5השנים
אתמול בלילה ,הוא פונה ואומר להגר"י גלינסקי ,נשאת ,כבוד הרב,
דרשה לפני אלפי נשים ,באחד האולמות הגדולים ביותר בעירנו.
פנית אל הנשים ועודדת אותן לסייע לבעליהן בלימוד התורה ,וכה
אמרת להן:
'היודעות אתן ,נשים יקרות ,מי הוא הזוכה להיקרא ידידו של
הקב"ה? – אתן עצמכן ,אם תסייעו לבעליכן ללמוד .וכך נאמר
בגמרא (יומא ,דף ע"ז עמוד א')' :מאי "כן יתן לידידו שנא" (תהילים,
פרק קכ"ז פסוק ב') ,אמר רבי יצחק ,אלו נשותיהן של תלמידי
חכמים שמנדדות שינה בעולם הזה ,וזוכות לעולם הבא' ,וכו'
אגלה לך ,הרב גלינסקי ,שבאולם ישבה אישה אחת ,בתו של אדם
עשיר ,שאביה סיכם עם בעלה שבמשך  5שנים יהיה סמוך על
שולחנו ,ולאחר מכן יכנס אף הוא ,החתן ,לעסקים של השווער.
והנה ,בדיוק בשעה שבה אמרת אתמול את הדרשה לפני הנשים,
4

הסתיימו  5השנים הללו ,והחתן היה אמור להיכנס לעסקים ,אבל
אשתו שישבה באולם הגדול ,ושמעה את דבריך ,באה אל אביה
ואמרה לו:
'אבא ,האם אתה חושב שאהיה מוכנה למצב כזה שמעתה ואילך
יפסיקו לקרוא לי בשם ידיד של הקב"ה? בשום אופן אינני רוצה שכך
יהיה'!

עד עכשיו אני מתרגז...
הבת הודיעה לאביה נחרצות שבעלה ימשיך גם ימשיך ללמוד ,אפילו
שבני הזוג לא יקבלו מעתה כל תמיכה ממנו .הדבר הרגיז מאוד את
האבא ,אבל כמובן שלא היתה לו שום ברירה אחרת...
עכשיו פונה הגביר אל אורחו ,הגר"י גלינסקי ,ואומר לו :אתה יודע
מי הוא האדם העשיר הזה ,שבתו החליטה שבעלה ימשיך ללמוד?
אני הוא ,ולא אחר!ועד עכשיו אני מתרגז מהודעתה של בתי ,אמש ,לאחר ששמעה
את השיחה שלך על הפסוק 'כן יתן לידידו שנא' ,ואתה רוצה שעוד
אתרום לך כסף?
הגר"י גלינסקי שמע את הדברים ,וכדרכו בקודש סלל מסילות לליבו
של האיש ,ושכנע אותו שגם לו יהיה כדאי שביתו תיקרא 'ידיד' של
הקב"ה...
בסופו של דבר הסכים בעל הבית להמשיך ולתמוך בחתנו ,וגם הרים
תרומה נכבדה למוסדות התורה.
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מה עדיף :ללכת לכולל ביום שישי ,כדי
ללמוד יותר טוב ,או להישאר לעזור בבית?
הגיעה אלינו שאלה כדלהלן .אברך לומד כל השבוע בכולל
בהתמדה רבה ,וכשמגיע יום שישי ואין לו סדרים קבועים חלה אצלו
התרשלות בלימוד .הוא מעוניין להתחיל ללמוד בכולל יום שישי,
אבל אשתו אומרת לו שהיא זקוקה לעזרתו בבית ,בשמירה על ילדיו
הקטנים.
'אני מכינה את השבת ,וקשה לי גם לשמור על הילדים' ,טוענת
הרעיה ,ומבקשת מבעלה שילמד בבית ,ואז יוכל גם לשמור על
הילדים הקטנים.
כשניסה להסביר שסוג של לימוד כזה אינו איכותי כמו בבית המדרש
ובכולל ,השיבה האישה ואמרה שהיא אינה רוצה לגרום ח"ו לביטול
תורה באיכות' ,אבל אני מציעה שתלך לשאול רב כיצד לנהוג ,ומה
שיורה הרב מקובל גם עלי' ,אמרה ,והוסיפה -מתוך אמונה של אישה
כשרה – שאם הרב יאמר שבעלה ילך לכולל ,היא תתאמץ לעשות
את שני הדברים יחד ,להכין את השבת ולשמור על הילדים.
האברך בא אלינו ושאל כיצד עליו להתנהג ,האם לצאת לכולל ביום
שישי כדי ללמוד באיכות גבוהה יותר ,או שמא להישאר וללמוד
בבית ,אף שהלימוד שם הוא באיכות פחותה?
והנה ,הגמרא במסכת מגילה (דף כ"ג עמוד א') אומרת שבקריאת
התורה ביום טוב יש חמישה קרואים ,ביום הכיפורים ששה ,ובשבת
שבעה ,אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן.
ובגמרא נאמר הטעם לחמישה קרואים ביו"ט ,כיון שמאחרין לבוא
(מפני שטורחין בהכנת הסעודה) ,וממהרין לצאת (משום שמחת
יום טוב) .וכתב היעב"ץ' :ואע"פ שאין הכנת הסעודה ממלאכת
האנשים ,שהאישה אופה ומבשלת ,כדתנן בכתובות (דף נ"ט עמוד
ב') ,ונשים אינן באות לבית הכנסת ,יש לומר שצריכים האנשים
לשמור הבית ,ובעוד נשותיהם עוסקות בצרכי הסעודה גם צריכות
סיוע אנשיהם'.
מבואר איפוא שכאשר האישה מכינה צרכי הסעודה ,מוטל על
בעלה לשמור על הילדים כדי שהיא תוכל להתעסק בצרכי הסעודה,
אף שזה מביא למיעוט הקריאה בתורה.
וכך יש לנהוג גם בשאלה הנ"ל .על הבעל להישאר בבית ולעזור
לאשתו בשמירת הילדים ,אף שזה יביא למיעוט הלימוד באיכות.

כדי שאשתו תוכל לנוח
ואגב נציין כאן סיפור מופלא .אל שמחה משפחתית שערך מו"ח
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לאחד מצאצאיו ,הגיע הגאון רבי אליעזר
גולדשמיד זצ"ל ,ובין שני הגאונים התפתחה שיחה אודות המבחן
לדיינות שנערך באותו יום.
בין היתר סיפר הגר"א גולדשמיד למו"ח על דבר פלא שהיה באותו
מבחן ,כאשר אחד הנבחנים (שלבסוף נעשה לאחד מגדולי הדיינים)
הגיע למבחן עם  10ילדיו...
לפליאת הנוכחים ,הסביר שהביאם לכאן כדי שאשתו תוכל לנוח .ואם

חשבנו שהדבר הפריע לו בכתיבת המבחן ,הרי שהגר"א גולדשמיד
סיפר שהוא היה הראשון שסיים ,ותוצאות המבחן שלו היו הטובות
ביותר .הרי לנו שאפשר ללמוד ולהתרכז וגם לשמור על הילדים...
וראוי לבעל ללמוד בבית בקול ,וכדברי הגמרא בעירובין (דף י"ח
עמוד ב') 'כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה ,אינו נחרב' .וכתב
ב'בן יהוידע' שעיקר הסגולה הוא שהאישה תשמע את דברי התורה.
שהרי האישה היא עיקר הבית ופטורה מת"ת ,ולכן האדם העוסק
בתורה בבית שבו נמצאת אשתו ,אף שהיא לא לומדת אבל היא
שומעת ,וגם כשהיא ישנה ,נשמתה שומעת ,וגם כשלא מבינה,
נשמתה מבינה.
אמנם הסגולה שנאמרה בגמרא היא בלילה ,אך לדברי ה'בן יהוידע'
הרי הסגולה הזאת טובה גם ביום ,כשאשתו תשמע את דברי התורה
של בעלה הלומד.

כדי להקל על בעלה ,נעצה אמו של הרב חנניה צ'ולק
את שיניה בכביסה ,וכך הורידה אותה מן החבל
בימי ה'אבל' על מרת א .צ'ולק .סיפר לנו הבן ,יבדל לחיים הרב
חנניה ,על מסירותה של אמו לתורתו של בעלה ,שהגיעה לשיאים
כבירים .במשך כל חייה ,מספר הרב חנניה ,השתדלה אימי להסיר
מעל אבי שליט"א את כל דאגות העולם הזה ,כדי שיהא באפשרותו
לעסוק בתורה בשלוה ובמנוחה.
פעם נפלה אימי בבית ,ושברה את ידה בצורה קשה .היא ידעה שעוד
מעט יקחוה לבית חולים ,והיא תעדר מן הבית .כיון שכך ,העיפה
מבט על הנעשה מסביב ,וסידרה את כל מה שהיה ביכולתה לסדר,
'רק כדי שאבא לא יגיע מבית המדרש ,ויצטרך לסדר את הבית'.
והנה ,ממשיך הרב חנניה ,מבחינה אמא בכביסה התלויה על החבל.
היא רוצה להוריד את הכביסה ,כדי שבעלה לא יצטרך להתעסק
בכך ,אבל כוחותיה אינם עומדים לה .כל הזזה של היד מסבה לה
כאבים חזקים מאוד.
אבל מה עושים אם אחרי הכל היא אינה רוצה שבעלה יצטרך
לעבוד? – נועצת מרת א .צ'ולק את שיניה בכביסה ,ובצורה זו
מורידה אותה מן החבל ,בגד אחר בגד .עם השיניים.
לדרגה כזו יכולה להגיע אישה המרגישה בכל נימי נפשה שתורתו
של בעלה ,היא שעשועיה .כשהיא מסייעת לו ללמוד ,השמחה
מציפה את ליבה .המשימה שתוארה לעיל קלה היא אפוא בעיניה,
וכל חפציה לא ישוו בה.
ואגב ,הרב צ'ולק סיפר לנו עוד דבר מופלא .כאשר אימי שהתה
בבית חולים ,עלה פעם לחץ הדם שלה במאוד מאוד ,עד כדי כך
שהרופאים הזעיקו אותי בבהילות.
והנה ,כאשר הגעתי למיטתה ,והחילותי ללמוד דף גמרא ,ירד לחץ
הדם בצורה דרסטית .כאשר הפסקתי לרגע ,עלה שוב מד-הלחץ.
אין זאת אלא שדברי התורה גרמו לה לרוגע נפשי ,והחיו אותה פעם
אחר פעם .ויהי הדבר לפלא
(מתוך 'שמחה בבית' בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן)
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איני יכול לשכוח מה שראיתי לפני יותר מחמישים שנה .בילדותי היינו
מתפללים בבית הכנסת "תורה ויראה" .כשהגיע הגאון רבי אהרן קצנלבוגן
זצ"ל בתפילת 'אב הרחמים' הנאמרת בשבת קודש ל" :מנשרים קלו
ומאריות גברו ,לעשות רצון קונם וחפץ צורם" ,היה זועק אותן בלהב אש
קודש ,עד שכל הבנין היה רועד מפחד שאגותיו!
הגה''צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א על יהודים שחשו היטב שבית המקדש חסר להם!
"ּפְ נּו ְּוסעּו לָ כֶ ם ּובֹאּו ַהר ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאל ּכָ ל ְשׁכֵ נָ יו ּבָ ֲע ָרבָ ה בָ ָהר ּובַ ְּשׁפֵ לָ ה ּובַ ּנֶ גֶ ב
ּובְ חֹוף ַהּיָ ם ֶא ֶרץ ַהּכְ נַ ֲענִ י וְ ַהּלְ בָ נֹון ַעד ַהּנָ ָהר ַהּגָ דֹל נְ ַהר ּפְ ָרת" (דברים א' ,ז')
איתא בחז"ל (מדרש תנאים) ש'לבנון' הכוונה לבית המקדש:
'לבנון' – שכל לבבות שמחים בו ,שנאמר 'יפה נוף משוש כל הארץ'.
דבר אחר' ,לבנון' – א"ר יצחק בן טבילאי :למה נקרא שמו 'לבנון'?
שמלבין עוונותיהן של ישראל ,שנאמר' :אם יהיו חטאיכם כשנים
כשלג ילבינו'.
אכן ,לא לחינם קוראים פרשת דברים בשבת חזון ,שבה מובא מה
היה בית המקדש לבני ישראל ,כי עלינו לדעת מה הפסדנו בחורבנו,
ועל ידי כך נתאבל עליו כראוי .כבר הבטיחונו חז''ל (תענית ל ,ב)
שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה

לפנינו כמה עובדות בענין האבלות על חורבן בית מקדשנו.
מנהג העיר בגדד יע''א להתכנס יחדיו בימי בין המצרים בחצות
היום ברוב עם הדרת מלך ,לאמירת תיקון חצות בבית הכנסת הגדול
שבעיר בהשתתפות כל בני הקהילה .הללו נהגו בביטול מלאכה
וסגרו את עסקיהם באותה שעה.
יהודי אחד מאנשי העיר בא בשאלתו בפני הגאון הקדוש בעל 'בן
איש חי' זצוק"ל :היות ובין כה וכה אין הוא חש ,לדאבון לב ,את
אבלות החורבן ,וישיבתו על הארץ לתיקון חצות נראית בעיניו
כמעשה קוף בעלמא ,והוא קורא התיקון בקריאה בלבד ,בלא לב,
אם כן שמא עדיף באבלות שכזו שלא יגיע כלל לבית הכנסת ,שהרי
אין מדובר בחובה גמורה כחובת שלוש התפילות שאנו חייבים מן
הדין.
בתשובתו מאריך ה'בן איש חי' ומבאר ,שהעיקר בכל עבודתנו הוא
המעשה או הדיבור שבתפילות ובקשות ,והוא העיקר הקובע ,יותר
מן המחשבה ומהכוונה שבלב .האדם מצדו צריך לעשות ולומר את
המוטל עליו ,ולא לפרוש מן הציבור במנהג הקהילה לומר תיקון
חצות ,אלא יישב עם כולם ויאמר ,אף שהוא באמירה בעלמא.
יתרה מזו ,הוסיף בחריפותו ,יתכן שכל שורש שאלה זו מקורה
ביצר המסמא עיני האדם ,ומהפך מצווה לעבירה ועבירה למצווה.
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הוא מעורר בליבו שאלה זו ,שכביכול אינו אומר הקינות כראוי,
ובכך מראה טלפיים בסימני טהרה ,כדי שייראה כאילו הוא 'מבקש
האמת' ...אבל כוונתו הנסתרת בזה היא לבטל את האדם מקיום
המצוות ומדברים שבקדושה ,ה' ישמרנו[ .עיין היטב מה שהאריך
בזה עוד בדברים כדורבנות ובמקורות נאמנים בספרו שו"ת רב
פעלים.
בחור צעיר הייתי בבית הכנסת הגדול שבשכונת ''בתי אונגרין''
המפוארה ,ביום המר והנמהר תשעה באב ,בעת שבבית הכנסת
האריכו שעות רבות בקינות היום ,ואנשי הקהילה יראים ושלמים
ישבו לארץ רכונים באבלם הקשה .שני בחורים עמדו להם בחוץ,
ב'פוליש' (בפרוזדור) הכניסה ,ושוחחו ביניהם.
עבר שם הרב הצדיק הנודע רבי יודל כהן זצ"ל ,יהודי ירא שמים
מורם מעם ,שהיה מופקד על כמה תפקידים חשובים בקהילה [ .בין
היתר ,היה רבי יודל ה'סליחות וועקער' – המעורר לסליחות; הוא
עבר בין בתי השכונה באישון לילה בהשמיעו את ניגונו המרטיט:
"יהודים יקרים ,שטייט אויף צו סליחות! קומו לעבודת הבורא!" .כמו
כן היה אחראי על כמה עניינים שבקדושה בשכונה ].כראותו את
שני הנערים עומדים כך ומשוחחים בנחת ,ניגש אליהם בחום ליבו
ואמר" :אינני יכול להבין ,כיצד ניתן לשוחח כך בנחת בשעה קשה
זו ,הרי צריכים אנו כעת לצייר לעצמינו לנגד עינינו את בית קדשינו
ותפארתינו בוער באש!!!"
איך אפשר להסיח כך דעת מן האבלות ,ולהאריך בשיחת מרעים?!
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הרב הגאון רבי זאב צ'צ'יק זצ''ל ,מנקיי הדעת שבירושלים בדור
שלפנינו ,סיפר על הגאון הצדיק רבי בן ציון בן הגאון הצדיק רבי
הערש מיכל (שפירא) זצ"ל ,שבצעירותו שאל פעם את אביו הצדיק
הירושלמי בעל מחבר ספר 'ציץ הקודש' :מסופר על ה'חת"ם סופר'
זצוק''ל ,שבערב תשעה באב היה כל העת בוכה מאין הפוגות,
ודמעות נושרות מעיניו הקדושות בלא הרף ,והיה ממלא הכוס
שלפניו בדמעות רותחות מלוחות הללו ,ובהן טבל את פיתו בסעודה
המפסקת" .איך אפשר לבכות כל כך הרבה ",שאל רבי בן ציון" ,עד
שיתמלא כדי קיתון של דמעות?"
החל אביו הצדיק לנסות לתאר בפניו את עוצם החורבן הגדול
והנורא ,ולהקנות לו מושג על מעט מן המדרגות הגבוהות והנוראות
שהפסדנו וחסרנו מאז החורבן .הוא תאר בפניו מעט משגב עבודת
הקרבנות ,השפעתם העצומה בכל העולמות והתיקון הגדול
שבעליה לרגל ,נחת הרוח העצומה שכל זה העלה לפני השם יתברך.
כך ישב והאריך ,כיד ה' הטובה עליו ,בכל מה שאנו חסרים כעת
בגלות המרה בעליונים ובתחתונים .עד שמרוב צער היו יושבים שני
הצדיקים ,האב עם הבן ובוכים מאין הפוגות ,עד שמילאו בעצמם
כוס של דמעות!
נאים הדברים למי שמספרם ,שכן גם הגאון הצדיק רבי ועלויל זצ''ל
בעצמו היה בוכה מאד על החורבן .בכל ברכת המזון היה בוכה
בדמעות בברכת "רחם נא ה' אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים
עירך ועל ציון וכו' ובנה ירושלים" וכו'.
כאלו היו יהודים שחשו והרגישו היטב במוחש את החורבן! בית
המקדש היה חסר להם!

אם אין מכוונים באבלות ימי בין המצרים לצער השכינה הקדושה,
רק עושים הדברים כמצוות אנשים מלומדה חלילה ,או רק כדי
להשקיט המצפון ,הרי דומים בזה לאותו כושי ענק ,שעמד והמתין
באחת מתחנות הרכבת התחתית שבארצות הברית; לפתע הבחין
בילד קטן שנפל והתגלגל מן הרציף היישר על פסי הרכבת ,וכפסע
היה בינו לבין המוות בגלגלי הרכבת הדוהרת בכל מהירותה את
התחנה.
להפתעת הכל ,תכף ומיד התעשת אותו כושי; בזריזות עצומה
קפץ אל הפסים ,תפס את הילד ביד אחת והעלהו אל הרציף; ברגע

האחרון ממש הצילו ממוות בטוח!
כאשר באו כולם להודות לו על שנחלץ להצלת חייו של הילד הקטן,
הוא לא הבין על מה הם מודים .הוא הסביר שהואיל והוא ממהר
לעבודתו ,ואם תהיה כאן תאונה ,הרי תופסק תנועת הרכבות בערך
לחמש שעות ,כפי שכבר קרה בעבר כמה פעמים ,ועלול הוא
להפסיד בשל כך בעבודתו בערך חמישים דולר ,לכן – כדי שתמשיך
תנועת הרכבת כסידרה – הזיז את הילד הסורר הזה מן הפסים...
נוכל ללמוד מתגובה מגוחכת זו על הרבה עניינים בחיים ,שאחר
כוונת הלב – הן הן הדברים (ברכות טו .).גם לעניינינו – אם אין
מתבוננים ומחשבים פנימיות טעם האבלות ,והתכלית הנרצית בזה
לעשות נחת רוח למעלה ,הרי הוא כאותו כושי שמציל חיי עולם
מלא ,אך כל כוונתו בשביל רווח עצמי של חמישים דולר...
הרב הגאון רבי אהרן קצנלבוגן זצ"ל ,ריש מתיבתא ישיבת 'תורה
ויראה' בעיר הקודש תבנה ותכונן ,היה ידוע ומפורסם כתלמיד חכם
גדול וירא שמים מרבים ,מנקיי הדעת שבירושלים.
סיפר לי יהודי ,שבילדותו זכה ללוות את רבי אהרן בדרכו לבית
הכנסת בתשעה באב אחר הצהרים ,לתפילת מנחה ומעריב.
כשהגיע רבי אהרן בתפילת שמונה עשרה לתפילת "נחם" ,הנאמרת
פעם אחת בשנה בלבד ,במנחה של תשעה באב ,אמר את תפילת
'נחם' כולה בעל פה מרישא ועד גמירא ,והיה עומד ובוכה הרבה
בהתרגשות גדולה בתפילה זו.
הוסיף לי אותו יהודי :יש כבר מאותה תפילת 'נחם' למעלה מחמישים
שנה ,אך היא עומדת תמיד לנגד עיני ,והמראה לא נשכח מליבי –
איך עומד איש ירא שמים וכולו רוטט מבכי והתרגשות בתפילה על
נחמתם של ישראל!
גם אני הקטן איני יכול לשכוח מה שראיתי לפני יותר מחמישים
שנה .בילדותי היינו מתפללים בבית הכנסת "תורה ויראה" .כשהגיע
רבי אהרן בתפילת 'אב הרחמים' הנאמרת בשבת קודש לפני מוסף
למילים " :מנשרים קלו מאריות גברו ,לעשות רצון קונם וחפץ
צורם" ,היה זועק אותן בלהב אש קודש ,עד שכל הבנין של תורה
ויראה היה רועד מפחד שאגותיו!
מהרה תקוים בנו בקשתם של ישראל בתפילת 'נחם'" :כי אתה ה'
באש הצתה ,ובאש אתה עתיד לבנותה .כאמור (זכריה ב ,ט) ואני
אהיה לה נאום ה' חומת אש סביב ,ולכבוד אהיה בתוכה" ,אמן.
(מתוך הספר 'טיב המעשיות')

 077-2222-666או *4992
קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
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כעבור יום הוא פוגש שוב בחברו וחוזר ושואל אותו" :מדוע אתה מדבר
עלי לשון הרע"? וחברו חוזר" :זהו רק חלום שחלמת" .כשאירע הדבר
בפעם השלישית וחברו ניסה להסביר לו כי היה זה רק חלום ,אמר לו:
"חלום אהין ,חלום אהער ,אבל למה אתה מדבר"...
על השנאת חינם והחסרון באמונה
"ּושׁפַ ְט ֶּתם ֶצ ֶדק" (דברים א' ,ט"ז)
ְ

בקינות ליל תשעה באב אנחנו אומרים" :על צווארנו נרדפנו אוי ,כי
שנאת חינם רדפנו ,אוי מה היה לנו" .היסוד הראשון שעלינו לדעת,
אומר רבי אלימלך בידרמן ,הוא :אנחנו סבורים שיושבים על הארץ
בגלל השנאת חינם ובזה תם הענין .לא כן הוא! עלינו לדעת כי
מתחת למקום מושבנו קבור משהו! מתחת לשנאת חינם מסתתר
משהו! אם היינו נותנים אל לבנו את אותו הדבר הקבור – לא היינו
מגיעים לידי שנאת חינם.
מתחת לכל "שנאת חינם" קבור "חיסרון באמונה"!
אם היתה לנו אמונה לא היינו מגיעים לידי שנאה ,קינאה ,מחלוקת,
לשון הרע!
הגאון מוילנא מבאר את הביטוי "שנאת חינם" שלכאורה קשה.
מדוע נקראת השנאה "שנאת חינם" ,הלא השנאה אינה בחינם?!
החבר 'מצץ לי את הדם' וזה נקרא "שנאת חינם"? וכי שונא אנוכי
אותו בחינם ,בלי סיבה?
אומר הגאון :הקדוש ברוך הוא אומר שהשנאה היא בחינם! הקב"ה
אומר לי" :וכי סבור אתה שהוא 'מצץ לך את הדם'? זה לא הוא! זה
אני! הוא – היה רק שליח! אם הוא לא היה עושה לך את מה שעשה
– הייתי שולח שליח אחר שיעשה בדיוק את אותו הדבר! כי הכל זה
ממני!
אם אתה שונא אותו בגלל שאתה סובר שהוא זה שפגע בך – הדבר
מצביע על חיסרון באמונה שיש בך!
הוא אשר אמרנו :מתחת לכל "שנאת חינם" קבור "חיסרון באמונה"!
מספרים שהיה אדם אחד שחלם חלום ,שחברו פלוני ,מדבר עליו
לשון הרע ...הוא הסתובב עם הדמיונות האלו במשך תקופה ארוכה.
לימים פגש באותו פלוני ושאל אותו.
"מדוע אתה מדבר עלי סרה"?
"חלילה לי מעשות דבר שכזה" ,השיב לו חברו בהשתוממות.
"מעולם לא דיברתי עליך לשון הרע .אין זאת אלא חלום שחלמת".
כעבור יום הוא פוגש שוב בחברו וחוזר ושואל אותו" :מדוע אתה
מדבר עלי לשון הרע"?
וחברו חוזר ומשיב את אותה התשובה" :זהו רק חלום שחלמת".
כשארע הדבר בפעם השלישית וחברו ניסה להסביר לו כי היה זה רק
חלום ,עורבא פרח ,אמר לו הראשון" :חלום אהין ,חלום אהער ,אבל
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למה אתה מדבר"...
בדיוק כך אנחנו "מסתובבים" בעולם! אם נשאל כל אחד ואחד
מאיתנו" :אתה מאמין בה'"? "-בטח .בוודאי .מה בכלל השאלה"?,
"אתה מאמין שהכל משמים"? "-בטח .בוודאי .הכל מהאייבישטר.
הכל מלמעלה"!
דיבורים יפים...
אבל אם אכן הכל מהאייבישטר ,למה אתה יוצא בשצף קצף נגד
שכן שלך? אם הנך מאמין באמונה שלמה שהכל מלמעלה ,למה
אתה עושה מחלוקת עם חבר שלך? למה כל היום הפה שלך מלא
תלונות על כל מיני אנשים שעשו לך ,שלקחו לך ,שהזיקו לך?
"חלום אהין ,חלום אהער ,אבל למה אתה מדבר"...
"אמונה אהין ,אייבישטר אהער ,אבל למה אתה פוגע בי?"
"מזונותיו של אדם קצובים משמים ,אבל בוא לדין תורה כי לקחת
את שלי"...
המעשה הידוע ,של קמצא ובר קמצא שהביא לחורבן ירושלים,
משמש עבורנו סמל לשנאת חינם ומלמד על החשיבות הגדולה
בריבוי אהבה ואחווה .אלא ,שעל אף שהדברים נשמעים טובים
באופן תאורטי ,ואף על פי שכולנו סולדים מהתנהגותם של כל
המעורבים בסיפור זה ,המציאות בשטח מוכיחה שקשה לנו לעצור
את השנאה ,וכך יוצא ,שמבלי משים אנו נוהגים בדומה להם.
בעלון "אמונה" מוסבר פשר הענין – השנאה נראית לנו כל כך
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טבעית ,נכונה וצודקת ,עד שאנו כלל לא רואים בה שנאה ,אדרבה,
היא נראית לנו דבר טוב ,שאפילו עוזר לנו בחיים .בעינינו אין אנו
שונאים איש ,רק מגיבים בהתאם כשאחרים הם לא בסדר ...גם
כשאנו מודים כי מדובר בשנאה ,וודאי שאין היא נחשבת בעינינו
כשנאת חינם ,שהרי היא צודקת.
ולא רק אנו סבורים כך ...כולם משוכנעים בזאת .וכל אחד משוכנע
שהוא צודק לגמרי.
כשאנו מתבוננים בקמצא ובר קמצא במבט מן החוץ ,קשה לנו להבין
איך אנשים יכולים להתנהג בצורה כה גרועה ,אבל אנו חושבים כך
רק משום שאין הדברים נוגעים אלינו ,ואילו כאשר אנו נוגעים בדבר
אין אנו מבחינים כי גם אנו מתנהגים באופן נורא.
במבט ראשון על סיפורם של קמצא ובר קמצא ,נראה שהעשיר הוא
שעשה את המעשה הנבזה ביותר .איך יתכן שעומד יהודי ומתחנן
שלא יביישו אותו ,ומוכן לשלם בתמורה לכך את כל ההוצאות של
סעודה שלימה שנועדה לעשירים ועולה הרבה מאד – ובכל זאת
להכלים אותו כך? אמנם ,אין אנו יודעים את כל פרטי המעשה ואת
הרקע שהביא לשנאה ביניהם ,לכן אין לנו אפשרות לשפוט ,ובכל
זאת במבט ראשון קשה להזדהות עם העשיר הזה ,שמגלם את
שנאת החינם שעליה שמענו ,זו ,הנראית כל כך רחוקה מאתנו.
באורח פלא ,דווקא בר קמצא ,הנפגע ,הוא זה שהביא את הנזק
הגדול ביותר .דווקא איתו יכולנו להזדהות בקלות ,עליו ריחמנו כל
כך בתחילה ,והנה הוא שגרם להרס ולחורבן עצום על כלל ישראל!
אין ספק ,שאילו יכולים היינו לשאול אותו על מה שעשה ,הוא
היה טוען שכלל לא היתה כאן שנאת חינם .בעיניו כל מה שעשה
היה צודק לחלוטין ,גררו אותו למצב כזה ולא היתה לו שום ברירה
אחרת .הוא רק ניסה להגן על עצמו...
ללמדנו ,כי דווקא כאשר אנחנו בטוחים בצדקתנו ,פועלים לשם
הצדק ושונאים מתוך סיבה טובה – שם טמון הנסיון הגדול ביותר
והמסוכן מכולם!
מדי פעם כולנו נמצאים בנסיון של בר קמצא .נדמה לנו שכל העולם
נגדנו ושום דבר אינו מצליח ,אנחנו רוצים להעניש את כולם ולנקום
בכל מי שהזיק לנו ,עד שכולם יראו עד כמה אנחנו צודקים ,ועד כמה
אנחנו אנשים טובים שרק מבקשים את הטוב ואת הצדק ,ואין אנו

יודעים שכאן חבוי החורבן האמיתי.
אף אחד אינו קם בבוקר ומחליט להתחיל לשנוא מישהו ,שעד עכשיו
היה נחמד כלפיו ,אף אחד אינו מנסה להרע לאנשים שרצו בטובתו
וניסו לעזור לו .לכל שנאה יש סיבה ,הגם שלעיתים מדובר בסיבה
שולית שמתגלגלת ומתעצמת ,יוצאת משליטה והופכת לעניין
אדיר .אם נתבונן בדברים לעמקם ,נגלה שכמעט כל שנאה שקיימת
נובעת משנאת חינם ,שנאה שאין לה הצדקה על פי התורה.
הבעיה היא ,שכאשר אנשים פוגעים בנו ,הכעס משתלט עלינו
עד שאנחנו מאבדים שליטה לחלוטין .במקום לראות את הדברים
בפרופורציות הראויות להם ,נעלם ההיגיון ואת מקומו תופס יצר
גדול של נקמה .כשאנשים כועסים הם מסוגלים לעשות דברים
איומים ,ואפילו לפגוע בעצמם .הם יכולים לשבור חפצים יקרי
ערך ,לאבד את ממונם ,להזיק לאלו שהם אוהבים אותם ,לקלל את
יקיריהם ולעשות דברים שמיד כאשר יתעשתו הם יתחרטו עליהם.
כשבר קמצא הרגיש פגוע הוא היה בטוח שעליו להעניש את כל מי
שהיה נוכח שם ,אבל גם אם הוא צודק לחלוטין בתחושות הפגיעה
שלו ,אין זה אומר שתגובתו צודקת .הלשנה למלכות היא בוודאי
אינה הפתרון הנכון ,בוודאי שאין רצון ה' לעשות דברים שיזיקו
לכלל ישראל ,ובכלל ,תפקידינו אינו לשפוט ולהעניש אחרים ,בפרט
לא על ידי נזק חמור כל כך ,שבאמת הביא בסופו של דבר לחורבן
ירושלים!
בכל מקרה של פגיעה צריך כל יהודי לעבוד על עצמו כדי להגיב
בסבלנות ,לחפש דרכים לדון לכף זכות את הפוגעים ,להבין שזהו
נסיון מאת ה' ולעצור את הדחף הטבעי לעשות דברים שאחר
כך עלולים להתחרט עליהם .לאחר זמן מה ,כשהתמונה הרחבה
מתגלה ,מתבררות הרבה תגובות כצעדים פזיזים .וניתן לקבוע
כי ברוב המוחלט של הפעמים ,התגובה הראשונית היתה מוגזמת
ובלתי ראויה.
כשהקב"ה יראה את רצוננו הכן והשתדלותנו ,בוודאי יזכה אותנו
לסיעתא דשמיא ,כך שנצליח להגיע לאהבת ישראל אמתית ,ומתוך
כך יתוקן עוון שנאת חינם ואנו נזכה לגאולה השלמה ולבנין בית
המקדש.
(מתוך הספר 'אדרבא')

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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רבי מיכאל דוב ויסמנדל זצ"ל ,היה בקי גדול בזיהוי ופענוח כתבי הקדמונים.
במסגרת כך הזדמן פעם לאוניברסיטה באוקספורד ,שם מצא פרופסור גוי זקן
שהיה בקי מופלא בש"ס ,רמב"ם ועוד מספרי הראשונים ,הרב ויסמנדל היה
רגיל לומר" :וכי בדעתכם שלאדם כזה ניתן לקרוא שר התורה? בודאי שלא!"
מאוצרותיו הנפלאים של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
בעוונותינו הרבים עומדים אנו כיום כעבור כאלפיים שנה מחורבן
בית מקדשנו .שומא עלינו להתבונן כיצד כל העניין הזה שייך אלינו
באופן מעשי .כיצד נוכל לקיים את ה'ועשו לי מקדש' ,והיאך נזכה
שיקויים בנו ה'ושכנתי בתוכם'.
כפי המבואר בחז"ל במקומות שונים ישנן כמה דרכים לכך:
ראשית נקדים את דבריו הידועים של האלשי"ך הקדוש שהקשה
על לשון הפסוק 'ושכנתי בתוכם' .מדוע לא נאמר 'בתוכו' ,הרי
לפי כללי הדקדוק היה מתאים יותר לכתב 'בתוכו' ,לשון יחיד ולא
'בתוכם' לשון רבים?
מבאר האלשי"ך כי הכוונה היא שיעשו בני ישראל כל אחד ואחד
מקום קדוש בליבו שׁשם תוכל לשרות הׁשכינה ,וזהו 'ושכנתי
בתוכם' ,בתוך ליבו של כל אחד ואחד!
כך גם מתפייט המשורר הקדמוני ,רבי יהודה הלוי ,בשירו הנודע
והנשגב המובא בספר 'חרדים'" :בלבבי משכן אבנה להדר כבודו,
ובמשכן מזבח אשים לקרני הודו .ולנר תמיד אקח לי את אש
העקידה ,ולקורבן אקריב לו את נפשי היחידה".
החלק הזה של השראת הׁשכינה על ידי לימוד התורה ,שייך גם
בזמננו ,גם לאחר חורבן הבית; כפי שמקונן הפייטן בסליחות" :העיר
הקודש והמחוזות היו לחרפה ולבזות וכל מחמדיה טבועות וגנוזות,
ואין שיור רק התורה הזאת" ,הרי שהעצה הטובה ביותר לבנות
משכן בלב להשראת הׁשכינה ,היא באמצעות התורה .למרות שבית
המקדש איננו קיים בעוונותינו הרבים ,אולם התורה מביאה את
אותה תועלת שהביא בית המקדש בזמנו כשעמד על תילו.
הדבר פשוט מקל וחומר .מה עצים ואבנים שהם חומריים וגשמיים,
מתקדשים ומקבלים את תקונם על ידי שבונים בהם בתי כנסיות
ומקדשות ,וחלים עליהם כמה דיני קדוׁשה .בוודאי ובוודאי גוף
האדם המורכב הן מחומר גשמי והן מכוח רוחני ,שהרוח הממלל
בו בכל עת מילי תורה וקדוׁשה ,משפיע אף על החלק הגשמי של
האדם להתקדש ולהטהר.
חז"ל אומרים (קדושין ל ,ב)" :כך אמר להם הקדוש ברוך הוא
לישראל :בני ,בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ,אם אתם
עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו".
התורה והיצר הרע אינם יכולים לדור בכפיפה אחת! כדי להסיר את
היצר הרע מפתחי הלב ,על האדם להיות טרוד בדברי תורה.
כך התבטאו חז"ל (פתיחתא איכה רבתי)" :ולוואי אותי עזבו
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ותורתי שמרו שהמאור שבתורה מחזירן למוטב" .התורה הופכת
את לב האדם ,עוקרת ממנו את קמשוניו ,תאוותיו הרעות ומדותיו
האנוכיות ,ומפרישה אותו מהדרכים העקלקלות שדורך בהן.
התורה אינה חכמה גרידא ככל החוכמות .רק בלימוד התורה מצאנו
שהלומד תורה נקרא 'בן תורה' .לדוגמה ,מי שלומד רפואה אינו
נקרא 'בן רפואה' וכן בשאר המקצועות אין המקצוען מכונה 'בן'
לאותה חוכמה שהשכיל ועסק בה.
סיבת ההבדל היא מׁשום שבכל החוכמות הלומד אותן לומד את
חוכמת הדבר ,מבלי שישנה מׁשהו במהותו .מה ׁשאין כן בחוכמת
התורה שהיא מזככת ומטהרת את החומר שבאדם ,ומשנה את
הנהגתו עד שנעשה צורה קדושה ,וראוי הוא להיקרא 'בן תורה'!
הגאון הצדיק רבי מיכאל דוב ויסמנדל זצ"ל ,הידוע בפעולותיו
הרבות להצלת אחיו המעונים בימי הׁשואה הנוראה ,היה גם בקי
גדול ומומחה בזיהוי ופיענוח כתבי הקדמונים .במסגרת עיסוקו
זה הזדמן פעם לאוניברסיטה באוקספורד ,שם מצא פרופסור גוי
זקן שהיה בקי מופלא בש"ס בבלי וירושלמי ,בספרי רמב"ם ובעוד
מספרי הראשונים בבקיאות מדהימה ,לא רק את לשונם הידוע ידע
אלא גם את חילופי הגרסאות הקימים בהם.
הרב ויסמנדל היה רגיל לומר" :וכי בדעתכם שלאדם כזה נתן לקרוא
שר התורה? בודאי שלא! כי הכינוי שר התורה ניתן למי שיש לו
שייכות עם חוכמת התורה ,כלומר ,מי שהתורה מדריכה את כל
הליכותיו ,וכל אורחותיו מונהגים רק על פיה .אותו גוי זקן למד וידע
רק מחמת זאת שהתענג על חוכמת התורה ,מבלי שהיא תחייב

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

אותו מׁשהו ,ומבלי לקבל כל השפעה ממנה".

מעשה נפלא סיפר הגאון רבי הלל זקס זצ"ל ,ראש ישיבת 'כנסת
הגדולה' ,נכדו של מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל ,כפי שׁשמע מפי בעלת
המעשה:
אחת מקרובות משפחתו של ה'חפץ חיים' ,הלכה למורת רוחו
ללמוד בבית ספר 'אוניברסיטה' .כעבור שנים ספורות חזרה לראדין
ואמרה ל'חפץ חיים' בקול לעגני ומזלזל:
"מדוע אצלנו בחוכמה המדעית מתחדשים ללא הרף ,מקבלים כיווני
מחשבה חדשים ,לומדים ומחכימים כל העת ,ואלו אתם נשארים
באותה צורה חשוכה ,עם אותה גמרא ישנה ,אותה מסורת ,שום
חידושים ,שום שינויים?"...
בקור רוח ובנחרצות השיב לה ה'חפץ חיים' תשובה מפעימה ,שהיה
בה גם גילוי רוח הקדש בחוש שהופיע בבית מדרשו ,שנים רבות עוד
קודם שחשבו על יכולת כזאת" :נכון שהינכם מתחדשים כל הזמן,
ועוד יבוא יום שעוד תשכילו אפילו לדעת כיצד עולים לירח! ...אולם
לא תהיה אפילו תזוזה קטנה ביותר באישיות שלכם ,לא בשיפור
המידות ולא בשום עניין אחר!"...
רבי הלל ספר אז ,כי לפני שנים אחדות הגיעה לארץ הקודש אותה
קרובה שהשמיעה כדברים האלה באוזני ה'חפץ חיים' ,והוא יחד עם
הגאון הצדיק רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל נסעו במיוחד לביתה,
לנסות להשפיע עליה לחזור לכור מחצבתה ולשמור תורה ומצוות,
וממנה הם שמעו את פרטי הדברים שהשמיע לה ה'חפץ חיים'.
עומק דבריו הם כפי שאמרנו ,שהתורה משנה את מהותו של האדם,
כובשת את כל כולו ,מלבד מה ׁשהיא מחכימה אותו ,היא הופכת
את נפשו לנפש גבוהה יותר ,היא מעלה אותו לדרגות מרוממות,
ומשפיעה עליו אצילות ונועם המדות.

רגיל היה הגאון הצדיק רבי שלום שבדרון זצ"ל לומר בשם מרן ה'חזון
איש' זצ"ל ,כי פעם התבטא על הנהגתו של בחור שׁשרק בפיו" :זוהי
מידה מגונה הנוגדת את כל הדמות של הבן תורה!"
רבי שלום הטעים את כוונת ה'חזון איש' כך:
"תאמרו לי" ,שאל רבי שלום את שומעי לקחו" ,היכן מוזכר בכל
התורה כולה האיסור לשרוק? היכן מוזכר רמז לאיסור זה? הרי אין
מקור! אם כן מהיכן הניח ה'חזון איש' קביעה כזאת?"
"אומר לכם" ,אמר רבי שלום במתיקות" ,אמנם נכון שאין מקור
לאיסור זה ,אך הנהגה זולה זו אין לה מקום באורחותיו של בן תורה.
היא אינה תואמת את מעמדו ,זוהי הנהגה זולה שמקורה מהרחוב,
הנהגתם של הריקים והפוחזים .בן תורה האמון לייצג בהנהגתו את
לומדי התורה ,חייב לנהוג במכובדות ,לא לאמץ לעצמו הנהגות
זולות .אחרת דמותו נוגדת את ה'דמות' האופיינית של בן תורה.
"זו היתה כוונת ה'חזון-איש'!" ,סים רבי שלום את דבריו הנוקבים.
שליט על תנועותיו – כל פעולה במחשבה תחילה

אצל גדולי ישראל ,האנשים המורמים מעם מׁשכמם ומעלה ,רואים
בחוש את המוׂשג של 'זיכוך החומר' ,את הקדוׁשה הׁשורה עליהם
והׁשורה בסביבתם .לה הם זכו באמצעות לימוד התורה הקדושה,
ובאמצעות הדבקות בהׁשם יתברך.
קדוׁשה זו מתבטאת בעקר בזהירותם הרבה במעשה ,בדבור
ובמחשבה .רואים אצלם את שלימות העבודה ,כיצד כל ניע ,כל זיז
וכל הסתכלות נעשית במחשבה מראש האם אכן זהו רצון הׁשם.
בהזדמנות מסויימת שח הגאון הצדיק רבי יוסף ליס זצ"ל ,דמות
הוד של תלמיד-חכם מובהק וצדיק נשגב שפיאר באישיותו את עיר
התורה בני-ברק:
כשהגעתי כבחור צעיר ממדינת פולין ללמוד בהיכלה של ישיבת
מיר ,הייתה קשה לי ההסתגלות לסדרי הישיבה הארוכים ,בפרט
לסדר הלימוד של יום הׁשבת שהחל עם גמר הסעודה מיד לאחר
תפילת שחרית ,ונמשך ברציפות עד שקיעת החמה ,דבר שלא
הורגלתי אליו עד עתה .בׁשבת הראשונה לבואי ,החלטתי לאחר
כמה שעות של לימוד ללכת לנוח מעט ,לאגור כח ולשוב חזרה לבית
המדרש.
והנה ,אך יצאתי מהיכל בית המדרש ,והתחלתי ללכת בׁשביל הצר
המוביל אל חדרי הׁשינה ,רואה אני למולי את המשגיח ,מרן הגאון
הצדיק רבי ירוחם ליוואויץ זצ"ל צועד לאיטו לכיוון בית המדרש.
נתמלאתי בחרדה ופחד .הן גם כך חשנו כלפיו יראת הכבוד לאין
שעור ,ובפרט עתה חששתי כי יבחין שאינני מקיים את סדרי
הישיבה כתיקונם ,ובודאי יעיר לי על כך...
אחד הבחורים המבוגרים בישיבה שהלך סמוך אלי והרגיש בהרהורי,
הפיג ממני את החששות ואמר לי" :אל תעשה כלום ,תצמיד את
עצמך לצד הקיר ותעמד מבלי לזוז כמו בול עץ ,ותראה שהוא כלל
לא ישים לב שאתה עומד כאן"" .המשגיח אינו מסתכל היכן שלא
צריך" – ...הטעים הבחור.
וכפי שאמר כך היה .עיניו של רבי ירוחם הביטו נכוחה ,מבלי להביט
כלל לצדדים...
"ככלל" ,אמר רבי יוסף ליס" :אצל רבי ירוחם ראינו מהי דמות של
שלימות ,דמות של קדוׁשה .לא מדברים מה ׁשרוצים ,לא מביטים
היכן שרוצים ,כל פעולה ,כל זיז ,כל תנועה מחוׁשבים היטב מראש
אם הם תואמים לרצון הקדוש ברוך הוא ולרצון התורה".
כך מגדיר הרמב"ן בפרושו על התורה (דברים יא ,כב) את המוׂשג
של 'לדבקה בו':
"ויתכן שתכלול הדביקה לומר שתהיה זוכר את הׁשם יתברך ואהבתו
תמיד ,לא תפרד מחשבתך ממנו בלכתך בדרך ובשכבך ובקומך ,עד
שיהיו דבריו עם בני אדם בפיו ובלשונו ,וליבו איננו עימהם ,אבל הוא
לפני הׁשם .ויתכן באנשי המעלה הזאת שתהיה נפשם גם בחייהם
צרורה בצרור החיים ,כי הם בעצמם מעון לׁשכינה".
מבואר ברמב"ן ,שאלו שזוכים שכל רצונותיהם ,תנועותיהם
ומחשבותיהם משועבדים אך ורק לרצונו של הקדוש ברוך הוא ,הרי
שכבר בחייהם חשובים הם כ'מעון לׁשכינה'!
(מתוך 'אוצרותיהם אמלא' – תרומה)
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סר לביתו של רבי יחיאל ושאל :הנה אני עשיר גדול ,בעל נכסים ,ואף על
פי כן הנני חי בדאגה מתמדת .האם אצליח למכור את הסחורה שקניתי,
וכדומה .אין לי שמחת חיים .ואילו אתה ,חי בפשטות ,אוכל לחם פשוט,
פרנסתך אינה מסודרת ,ואף על פי כן הצהלה תמיד על פניך ,ונדמה כמי
שיש לו אוצרות תבל .האם תוכל לגלות לי מהו סוד השמחה שלכם?
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א על האנשים החכמים
"הבּו לָ כֶ ם ֲאנָ ִשׁים ֲחכָ ִמים ּונְ בֹנִ ים" (דברים א' ,י"ג)
ָ

בספר 'נחלת אבות' לגאון סבא דמשפטים ,אב בית דין מקודש
רבי יוסף משאש זצ"ל (ח"ג דרוש קמה) מסופר על אחד מבעלי
התוספות ,רבי יחיאל מפריז זצ"ל .בבית הסמוך לו הגיע לגור
בשכירות יהודי מפורטוגל ,שהגיע לפריז לרגל עסקים .הייתה להם
חצר משותפת ששימשה את שני הבתים כנהוג בימים ההם.
היהודי הזה ,שעסקיו בפורטוגל היו עם גויים ,התרחק משמירת
תורה ומצוות ,כמו שנאמר (תהלים קו ,לה)" :ויתערבו בגוים וילמדו
מעשיהם".
עם חלוף הימים הוא למד להבחין באישיותו המרוממת של שכנו,
בקדושתו ,בעמלו בתורה ,ומעל לכל :בשמחת החיים שיש לו .את
אותן הרגשות חשה אשתו כלפי אשתו של רבי יחיאל .פליאתם
התעצמה לנוכח העובדה שהם הבחינו בסגנון החיים הפשוט והצנוע
בו חיו ,במאכלם הדל ,ואף על פי כן צהלתם בפניהם תמיד ,והם
מגדלים בנים ובני בנים בשמחה ובטוב לבב.
באחד הימים הוא לא יכול היה יותר להתאפק .סר לביתו של רבי
יחיאל ושאל" :יאמר לי מר! לשמחה מה זו עושה? הנה אני עשיר
גדול ,בעל נכסים ,ואף על פי כן הנני חי בדאגה מתמדת .בכל יום
אני דואג דאגת המחר ,האם אצליח למכור את הסחורה שקניתי,
וכדומה .אין לי שמחת חיים .ואילו אתה ,חי בפשטות ,אוכל לחם
פשוט ,פרנסתך אינה מסודרת ,ואף על פי כן הצהלה תמיד על פניך,
ונדמה כמי שיש לו אוצרות תבל .האם תוכל לגלות לי מהו סוד
השמחה שלכם?".
נענה רבי יחיאל והשיב לו במשל:
שני בני אדם עובדים בשדה בזעת אפיים .האחד עובד לפרנסתו
בשדה של אחרים ,ואילו השני עובד בשדה שלו ,הוא בעצמו בעל
הבית על השדה ועל הפירות שעתידים לצאת ממנו .איזה מהם
שמח יותר? פשיטא שהשני ,שעובד בשדה שלו!
זה שעובד בשדות אחרים אין לו כל שמחה מעצם העבודה .הוא
מרגיש שהוא עבד של אחרים ,שאין לו משל עצמו כלום ,זולת
הפרוטות המעטות שבעל הבית נותן לו בשכרו .לא כן מי שהוא
בעצמו בעל הבית ,הרי הוא מרגיש שמחה בעמלו .הוא יודע שכל
12

טירחה משתלמת משום שהפירות שלו יצאו משובחים יותר.
וזהו יסוד ההבדל בין שנינו :אתה עובד ב"שדה שאינו שלך" ,לכן אין
לך שמחה ,ואלו אני עובד ב"שדה שלי" ולכן יש לי שמחה .אף אחד
לא נשאר בעולם הזה לנצח .בבוא היום כולם יוצאים מפה .נמצא,
אפוא ,שכל מה שאתה טורח ומתייגע להרבות את העולם הזה שלך
– הרי זו טירחה על שדה שאינו שלך.
כשיגיע היום לא יוכל אף אחד לומר' :חכו רגע! אני מוכן לשלם
כסף '...יאמרו לו' :גם תשלם כסף וגם ניקח אותך '...הוא ישכור את
הפרופסור המומחה ביותר ,ישלם לו טבין ותקילין על הניתוח הפרטי,
והניתוח לא כל כך יצליח ...בר מינן ,החולה מת .לקה בכפליים.
על כגון זה אומר ירמיה הנביא בשם ה' לעם ישראל" :כה אמר ה' לאיש
יהודה וליושבי ירושלים ,נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים" ,כלומר,
עסקו בתורה ובמצוות שהם עושים פירות ,כמו הניר בשדה ובכרם
שעושה פירות ,ואל תרדפו אחר תאוות העולם הזה ,העושר והכבוד
וכו' ,שהם כקוצים שאין להם פרי ,רק קוץ מכאיב וסילון ממאיר.
אני עובד על העולם הבא שלי .כשאני לומד תורה ,ומקים מצוות,
הריני עמל על ה"שדה שלי" ,שאינו שייך לאף אחד אחר זולתי ,והוא
ישאר שלי לעד ולנצח נצחים .כל עמל בתורה וכל יגיעה בקיום מצוות,
מגדילים את הפירות שלי בעולם שכולו טוב ,בעולם שכולו ארוך.
"אם רוצה גם אתה להרגיש שמחה בחיים" ,סיים רבי יחיאל את
דבריו" ,תתחיל לעבוד על המקום האמיתי ששייך לך ,ולא על מקום
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שמחר יוציאו אותך ממנו בעל כורחך ,בין תרצה בכך ובין לא!"
"פקודי ה' ישרים משמחי לב" (תהלים יט ,ט) .מי שעסוק בפקודי
ה' – מגיע לידי שמחה אמתית ,משום שהוא עסוק בטיפוח ה"שדה
שלו" ,ה"רשומה בטאבו" על שמו.

על ידי למוד התורה אדם משקה את מה שהוא זורע
המשנה במסכת סנהדרין (פרק י משנה א) אומרת" :כל ישראל יש
להם חלק לעולם הבא" .לכל אחד יש "חלקה" בעולם הבא .לכל
אחד יש "שדה" ,למי יותר גדול ולמי יותר קטן ,וכל מצווה שהוא
מקיים ,כל ברכה בכוונה שהוא מברך ,הריהו "זורע" אותה בשדה
שלו ,וכמאמר הכתוב (הושע י ,יב)" :זרעו לכם לצדקה קצרו לפי
חסד".
שואל מרן ראש הישיבה ,הרב הדומה למלאך ה' צבקות ,רבי יהודה
צדקה זצ"ל :אמת ,נכון הדבר .כל מצווה שאדם מקיים בעולם הזה
– הריהו זורע אותה בחלקה שלו בעולם הבא .אולם כדי שהזריעה
תניב פירות יש צורך בהשקיה .מי משקה לו שם את מה שזרע?
והוא משיב על כך תשובה נפלאה :האדם בעצמו משקה ,מכאן,
מהעולם הזה ,את שדהו הנמצאת שם ,בעולם הבא ,וזאת על ידי
לימוד התורה שנמשלה למים .על ידי לימוד התורה הקדושה אדם
משקה את מה שזרע ,ובבוא היום ,אחרי אריכות ימיו ושנותיו ,הוא
יגיע ל"חלקה" שלו ,ויהנה מפירות ההדר שצמחו בה.
מה נואלו ,אפוא ,אותם אלו העסוקים יומם ולילה בטיפוח הבלי
העולם הזה ,בר החלוף ,ומזניחים את העולם האמיתי ,עולם הנצח,
ואינם מטפלים בו .לא זו בלבד שהעולם הבא שלהם יראה מוזנח,
ואוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה ,אלא גם העולם הזה ,אותו
הם מטפחים ללא הפסק ,גם הוא לא בהכרח מאושר יותר .אדרבה,
הם מאושרים פחות! הדאגות אוכלות אותם ,טורדות את מנוחתם,
וכמאמר הכתוב (קהלת ה ,יא)" :והשובע לעשיר איננו מניח לו לישון".
את האושר בעולם הזה ניתן למצוא דווקא אצל אלו הממיתים
עצמם באוהלה של תורה ,חיים בפשטות ובצנעה ,ושמחים במה
שחנן אותם האלוקים .מתקיימים בהם דברי התנא באבות (פרק ד
משנה א)" :איזהו עשיר? השמח בחלקו ,שנאמר (תהלים קכח ,ב):
'יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך' ,אשריך בעולם הזה ,וטוב לך
לעולם הבא".
מי שלומד תורה  -מאושר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא ,כי הוא
עמל על ה"שדה שלו" ,שתישאר שלו לנצח נצחים.
כאשר אדם ממעט בחשיבות העמל בענייני העולם הזה ,הוא זוכה
לקניין אמיתי בתורה ,זוכה ש"תלמודו יתקיים בידו" ,משום שהוא
נכון לוותר על כל הרגלי העולם הזה לכבוד התורה הקדושה ,והריהו
משים את עצמו כמדבר ,בו אין חשיבות לנוחות ולתענוגות.
הענווה ,היא תנאי לזכות לקנין תורה .ומה קורה אחרי שאדם זוכה לתורה?
אין זה אומר שמעתה הוא רשאי לנהג בגאווה ...אם התורה מביאה אותו
לידי גבהות הלב וזחיחות הדעת ,תורתו נעשית לו סם המוות.
העניו נשאר בענוותנותו גם אחרי שזוכה לתורה ,ואדרבה ,התורה
מעדנת את הנפש .במקום גדלותו  -שם אתה מוצא ענוותנותו.

הגה"צ עמוד היראה והמוסר רבי אליהו לופיאן זצ"ל היה חסידא
קדישא .בזיקנותו הוא עלה לארץ ישראל והחל לשמש כמשגיח
ומנהל רוחני של ישיבת כפר חסידים.
בצעירותי כשלמדתי בישיבת 'תפארת ישראל' בחיפה זכיתי
לשמוע אותו כמה פעמים .בחודש אלול היו מביאים אותו לישיבה
למסור שיחת חיזוק לקראת הימים הנוראים .כל תלמידי החכמים
של חיפה וכן בעלי הבתים בוגרי ישיבות היו באים לשמוע אותו.
השיחה שלו נאמרה באידיש .לא הבנתי כל כך את התוכן ,אבל די
היה במראה שלו ,בדבור שלו ,כדי להתעורר ולהתחזק .גם מי שלא
הבין את שפת הדיבור ,הבין היטב את שפת הלב .הוא היה זועק
בהגיה אשכנזית" :יראת שמים!" .הזעקה שלו שיצאה מלבו הטהור
חדרה ללבבות.
מסופר עליו ,שפעם בליל שבת ,בעודו משורר את פסוקי "אשת
חיל" ,כשהגיע לפסוק "נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ",
זלגו עיניו דמעות.
בשולחן השבת ישבה הרבנית וכן כמה מתלמידי הישיבה .הם
הביטו במשגיח ולא הבינו מה עורר את התרגשותו עד לדמעות .עד
שפנתה הרבנית ותמהה לפשר הדבר .השיב לה רבי אליהו:
"כשאני נכנס לבית המדרש כולם קמים לכבודי .אחד הבחורים
מסדר לי את הסטנדר ,מניח עליו את הסידור .בקריאת שמע שליח
הציבור ממתין לי עד שאסיים .הדבר חוזר על עצמו בתפילת שמונה
עשרה .כולם ממתינים לי בסבלנות עד שאסיים את תפילתי ,ורק אז
שליח הציבור מתחיל בחזרת הש"ץ".
"אני זוכה לכבוד מלכים" ,המשיך רבי אליהו" .אולם כשאני חושב
על כך ,אני נתקף פחד ואימה .מדוע כולם מכבדים אותי ודואגים
לצרכי? כי הם בטוחים שאני אדם גדול ,צדיק וירא שמים .אולם אני
הרי מכיר את עצמי יותר טוב מכולם ,אני יודע היטב את פחיתות
ערכי...
כאן ,בעולם הזה ,אנשים יכולים לטעות בי" אמר רבי אליהו" .מתי
תוודע האמת? כשאבוא לעולם הבא.
שלמה המלך אומר 'נודע בשערים בעלה – בשבתו עם זקני ארץ'.
הצדיק יושב בעולם האמת בחברתם של הצדיקים ותלמידי החכמים
הגדולים ' -זקני ארץ'' .צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם
ונהנים מזיו השכינה' (ברכות יז ע"א) ,הם מדברים דברי תורה ,והוא
משתתף עימם כאחד מן החבורה .אשרי חלקו!
אך מה יהיה איתי?!"  -זעק רבי אליהו ,ואנחה כבדה פילחה את לבו
הטהור" .כשאבוא לעולם האמת ,יאמרו לי :כשהיית בעולם הזה
ישבת ב'מזרח' ,אם כן גם בעולם העליון נושיב אותך ב'מזרח' ,יחד
עם 'זקני ארץ' .חבורת הצדיקים הגדולים ידברו ביניהם בדברי תורה,
ואני?  -בור ועם הארץ שכמוני ,לא יהיה לי משג על מה הם מדברים.
אני ,הקטן והדל בתורה ובמעשים ,אאלץ לנשוך את שפתיי ולנצור
את לשוני .קלוני יתגלה ברבים .בושה וכלימה תכסה את פני ,ולא
אבכה?!"
הוא אשר אמרנו :במקום גדלותו  -שם אתה מוצא ענוותנותו!
(מתוך הספר 'משכני אחריך' – במדבר)
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יום אחד ראה הבחור את אמו יוצאת למשק שמאחורי הבית ושוחטת
תרנגול בצורה המטריפה את העוף .חשכו עיניו ...הנה הוא מגלה
שמאכילים אותו בביתו נבילות וטריפות!
ההוראות המיוחדות של החזון איש בעניין כיבוד הורים
הרב ישראל ליוש
"ּבָ אּו גֹויִ ם ּבְ נַ ֲחלָ ֶתָך ִט ְּמאּו ֶאת ֵהיכַ ל ָק ְד ֶׁשָך( "...תהילים ע"ט)

הגמרא במסכת קידושין דף ל"א ע"ב מספרת על אבימי שהיה
מהדר מאוד במצוות כיבוד אב ואם .חמשה בנים היו לו לאבימי,
וכולם היו עדיין סמוכים על שולחנו ,ובכל אופן כאשר אביו  -רבי
אבהו היה נוקש על הדלת ,לא היה מניח לאחד מבניו לפתוח לו את
הדלת ,אלא בעצמו היה מזדרז לפתוח לו את הדלת.
יום אחד ביקש ממנו אביו להשקות אותו מים ,עד שהספיק אבימי
להגיש לו כוס מים ,התנמנם רבי אבהו .אבימי לא עזב את המקום,
אלא התכופף לעבר אביו ,עמד מעליו עם כוס המים ,והמתין עד
שיתעורר ,כדי שיהיה מוכן להגיש את המים מיד כשיתעורר.
מספרת הגמרא שבזכות מעשה זה ,בשעה שגחן על אביו ,סייעו לו
משמיא והתחדש לו מדרש על פרק ע"ט בתהילים 'מזמור לאסף
אלוקים באו גויים בנחלתך.'...
רש"י מבאר שהמדרש שנתחדש לו הוא ,שהרי לכאורה היה מתאים
יותר לו היה כתוב 'קינה לאסף' ,שהרי הוא מקונן שם על חורבן בית
המקדש ,אם כן מהו המזמור?
אלא ,אסף אמר שירה על שהקב"ה כילה חמתו על העצים והאבנים
שבביתו ,ומתוך כך הותיר פליטה בישראל ,שאלמלא כך לא נשתייר
משונאי ישראל שריד.
מדברי הגמרא נראה כי יש קשר בין מצוות כבוד אב ואם ,לבית
המקדש ,שהרי אם לא כן ,מדוע זכה לחידוש דוקא בפרק העוסק
בענין חורבן בית המקדש .וההקשר טעון ביאור!
במדרש איכה רבה גם נראה קשר זה ,שהרי כשהמדרש מבאר מדוע
כתוב 'מזמור לאסף' ולא 'קינה לאסף' ,הוא מביא משל העוסק
בקשרי אבו ובנו :משל למלך שעשה בית חופה לבנו ,סייד אותה,
פיאר אותה בקנים ובציורים נאים ,אך בנו יצא לתרבות רעה .מיד
כששמע זאת המלך ,עלה לחופה ,קרע את הווילונות ושיבר את
הקנים.
כשראה זאת החונך של בן המלך ,נטל כלי זמר והחל מזמר .אמרו
לו' :המלך הפך חופתו של בנו ,ואתה יושב ומזמר?' אמר להם' :מזמר
אני על שהפך את חופתו של בנו ולא שפך חמתו על בנו!'.
כך אמרו לאסף :הקב"ה החריב היכל ומקדש ואתה יושב ומזמר?'
אמר להם :מזמר אני ששפך הקב"ה חמתו על העצים ועל האבנים
ולא שפך חמתו על ישראל'.
14

נראה שהדברים יובנו עפ"י דברי הגמרא בקידושין דף ל' ע"ב' :ת"ר
שלשה שותפין הן באדם ,הקב"ה ואביו ואמו ,בזמן שאדם מכבד את
אביו ואת אמו ,אמר הקב"ה מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם
וכבדוני'.
מבואר בדברי הגמרא ,שכאשר אדם מכבד את אביו ואמו ,הרי
הוא מכבד את מי ששותף עם הקב"ה ביצירתו ,וממילא גם הקב"ה
מתכבד עי"ז ,ולכן חפץ הקב"ה לדור ביניהם ,כי הוא רואה שאדם זה
מכבד את יוצריו.
אם כן נבין ,בשעה שרואה הקב"ה שאבימי כה מכבד את אביו ,הוא
רוצה להראות לו קרבה מיוחדת ,כפי שמגיע למי שמכבד את יוצריו,
ולכן הוא מסייע בידו להבין מדרש המבאר שגם בריחוק שנוצר
בינינו לקב"ה ,זהו רק חימה על עצים ואבנים...
ומי שמכבד את אביו כאבימי ,יכול לקונן ע"כ שבאו גויים בנחלת ה',
ולבקש שיחזיר ויבנה את בית המקדש וישרה את שכינתו שם ,כי
המכבד את הוריו ,השותפים ביצירתו ,יכבד גם את הבורא השותף
הנוסף ביצירתו.

באחד ממושבות העולים שקמו בתקופת קום המדינה ,התגוררה
משפחה שלא שמרה תורה ומצוות כדבעי .אך בנה בן ה 14-התקרב
אל צור מחצבתו והשתדל להקפיד ככל יכולתו על כללי ההלכה.
יום אחד ראה הבחור את אמו יוצאת למשק שמאחורי הבית ושוחטת
תרנגול עם סכין גילוח .חשכו עיניו ...הנה הוא מגלה שמאכילים
אותו בבית נבילות וטריפות! גם שמירת השבת בבית ובמושב היתה
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מדוע ברך ה'חכם צבי' את אבי משפחת רוטשילד אחר שהתגורר אצלו זמן
מה ,שיהיו לו בנים עשירים ולא תלמידי חכמים?
ולאיזה נזק עצמי גורם האדם הנוהג בפזיזות ואינו עושה מעשיו במחשבה תחילה
הרב בנימין בירנצווייג
ת-ה ָא ֶרץ" (דברים א' ,כ"ב)
ֹאמרּו נִ ְׁשלְ ָחה ֲאנָ ִׁשים לְ פָ נֵ ינּו ,וְ יַ ְחּפְ רּו לָ נּו ֶא ָ
ַ"ּת ְ

ותקרבון אלי כולכם ,בערבוביא ילדים דוחפים את הזקנים וזקנים דוחפים את
הראשים (רש"י)

עצת המרגלים קבלה את אישורו של משה רבינו ,ואף יהושע שלח
מרגלים לתור את הארץ ,ומה היה רע בבקשת ישראל ממשה רבינו
'נשלחה אנשים לפנינו'?
אלא מבאר רש"י שהתורה מלמדת אותנו יסוד גדול מאד לחיים!
כשמעשה נעשה בפזיזות ,במהירות ,בחוסר מתינות וסבלנות,
סימן הוא כי המעשה רע ולא ממקור טוב הוא! זה מעשה הנובע
מיצר הרע ,מכוונות רעות ,כשבן אדם רוצה להגיב מיד ,סימן הוא
שהוא מרצון של נקמנות ורוע .כשאדם מתון במעשיו ,כשהוא
חושב וממתין לפני כל תגובה ומעשה שהוא עושה ,אזי זה מראה כי
מעשהו ממקור טוב ורצון כנה ,שאם היה המעשה וכונתו רעים הרי
שההמתנה היתה מכבה את הרצון והמעשה.
בני ישראל כשבאו לפני משה ,כולם בערבוביא ילדים דוחפים
הזקנים וזקנים את הראשים ,הרי ראה משה רבינו כי יש כאן פזיזות
ובהילות ,אין כאן מתינות וסבלנות ,זה זה מראה שהכוונה לא טובה,
אם הם היו באים ברוגע ובדרך ארץ ומתינות ,הרי ראיה שהמעשה
נעשה בשיקול דעת ולא ברגשי פזיזות ומחשבות לא טובות.
בספר 'גנוזות הגר"א' מסופר :אדם אחד בא אל הגר"א בבהלה
עד שכמעט לא היה יכול לדבר ,מה עליו לעשות היות ושמע על
אשתו איזה דבר מכוער ,השיב לו הגר"א ,לך לביתך ואל תשים לב
אל הדבר כלל וכלל .לאחר זמן שאלו אותו תלמידיו מנין לך הדבר
וכי נביא אתה? ויען להם ,לא נביא ולא בן נביא אנכי אלא מקובלני
שיצר הטוב אין לו גבורה להלהיב לב האדם כל כך ,ובראותי אותו בא
במרוצה ובהלה הבנתי כי היצה"ר עוררו לזה.

לפנינו מעשה נפלא המובא בספר אור דניאל ,שממנו נוכל ללמוד
היכן יש לנהוג בעצלות ולא בפזיזות ולאיזה נזק עצמי גורם האדם
הנוהג במידה זו של פזיזות ואינו עושה מעשיו במחשבה תחילה.
מסופר על החכם צבי זיע"א ,שהתארח פעם אצל בעל בית אמיד,
אבי אביהם של בני משפחת רוטשילד ,הימצאותו בבית זה גרמה
קשיים לא מעטים כיוון שבהיותו מתמיד עצום הגיע לפעמים אל
הבית בשעת לילה מאוחרת ,בני הבית לחצו על אביהם שיוציא
את הבחור וישלחוהו למקום אחר ,אך הוא לא נענה להם ,כך נמשך

הדבר זמן רב ובעל הבית עמד בניסיון ולא העז להוציא מילה אחת
של טרוניא מפיו.
ויהי היום ,וגם בעה"ב עצמו הגיע למצב שהוא כבר לא היה מסוגל
יותר לסבול את הקשיים ,היה זה כאשר בדיוק באותו יום נתקל
בבעיות שונות בענייני מסחרו ,ובלבו הצטבר מלאי של תחושות
כעס ומרירות וכל אלה הביאוהו לפלוט כמה מילים נגד הבחור,
אמנם הוא לא אמר לו במפורש שיצא מביתו אבל הנימה שהייתה
בפיו גילתה על יחס שונה מעט ממה שהיה עד היום .מיד לאחר
מכן הרגיש בעה"ב בדבר ,התחרט מאוד על כך ואף ניגש אל הבחור
וביקש ממנו בדמעות מחילה סליחה וכפרה.
והנה לא עברה שעה קלה מאז פליטת הפה ,הגיעו פרנסי הקהילה
הסמוכה לבקש מהבחור שיכהן כאב"ד כעירם ,העיסקה נחתמה בו
ביום וכבר למחרת יצא החכם צבי מן הבית ועבר להתגורר בעיר
הסמוכה ,בצאתו את הבית פנה לרוטשילד ואמר לו כדברים האלה,
אתמול כאשר לא התגברת על עצמך היה היום האחרון שהייתי
צריך להישאר אצלכם ,עוד בתחילת בואי אליכם נגזר כך מן השמים
שזה יהיה היום האחרון ,אם היית זוכה להתגבר עוד שעה קלה
בלבד ולא היית נוהג עמי בפזיזות ומתרעם על הקשיים שגרמתי לך
ע"י לימוד התורה שלי ,היית זוכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה
ובמצוות ,עכשיו שלא זכית לכך ,בנים מופלגים בעשירות ובממון
יהיו לך ,תלמידי חכמים לא יהיו לך.

ב'משלי אריסטו' מובא משל על גודל חשיבות המתינות! לאדם
אחד היה כלב ששמר על ביתו בנאמנות ולא פעם גירש מן הבית
גנבים וחיות רעות ,האיש לא חשש מעולם לעזוב את ביתו ביודעו
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קבוצת בחורי ישיבת מיר שנמלטו לשנחאיי ,הגישו בקשה לקבלת
'ויזת כניסה לארה''ב' .הוועדה המאשרת שתפקידה היה לבחון את מצב
הפליטים ,וביקשה לוודא כי לא ייכנסו לארצות הברית אנשים מוזנחים
מדי ,קבעה להם מועד לראיון בבוקרו של יום תשעה באב ...
התלבושת המתאימה לשגרירות...
הרה"ח אשר קובלסקי שליט"א
מֹועד( "...איכה א ,ט"ו)
ָ"ק ָרא ָעלַ י ֵ

שנה שלימה חלפה ,ושוב אנו ניצבים בערב שבת חזון ,השבת
המקדימה את היום הנורא ביותר בחיי העם היהודי .אם חלילה וחס
לא ניגאל עד יום שני הקרוב ,שוב נשב על הארץ ,נעמעם אורות,
ונקונן בקול בכי .שוב יעלו ויציפו אותנו אותם רגשות סוערים,
המשלבים כאב מפלח על חורבן בית המקדש ,אכזבה קורעת לב
על הגלות הנמשכת ,וגעגוע לימים הנפלאים ,בשכון אבינו בהיכלו
והגיענו אליו לבית מקדשו.
ימים אלו מתאפיינים בתחושות כאב ,במצב רוח ירוד .מינון הפעילות
יורד ,אנו נמנעים מהרגלים שגרתיים כמו מקלחות ושמיעת מוסיקה
עריבה ,והתחושה הכללית היא 'לא משהו' .זה נכון ,אלה ימי אבל,
אבל חשוב כל כך להתבונן בהזדמנות הנפלאה הטמונה בהם:
ימים אלו הינם ימי חיבור ,הידוק הקשר עם אבא שבשמים .אצל
אנשים  -רגעי כאב הם רגעים בהם הלב נפתח ,מחפש על מה
להישען ,מהדק את אחיזתו עם הקרובים אליו .כשאדם שרוי
בצרה ובמצוקה וחבר רחוק נחלץ להשתתף בצרתו ולהצטער
בצערו  -הקשר ביניהם מתהדק ומתחזק כפי שלא היה מעולם,
כי ההתרפקות ההדדית ברגעי הכאב יוצרת חיבור שאין חזק
ממנו.
להבדיל אלף אלפי הבדלות ,גם אצל אבא שבשמים זה כך' .קרא
עלי מועד'  -מכנה הנביא את יום תשעה באב' ,מועד' הוא מלשון
התוועדות ,התחברות ,התקשרות אחד עם השני .בימים הללו אנו
מתחברים לכאבו של אבא שבשמים ,לצערו על הגלות הנמשכת.
אנו חולקים כאב משותף ,ודרכו  -מהדקים את הקשר עם מי שנושא
עימנו באותו כאב נורא ,עם מי שחולק עימנו את האבלות על הגלות
המתמשכת.
לפיכך ,דווקא הימים האלה הם ימי הזדמנות ,לשדרג את החיבור
לאבא שבשמים .לחוש את הכאב שלו על הבית בו התאחד עם ילדיו
ועתה נחרב ,על העובדה שנאלץ להיפרד מילדיו ולשולחם לגלות
ארוכה וקורעת לב ,לחוות עמו יחד את הגעגועים המשותפים שלו
אלינו ושלנו אליו.
ואת התחושות האלה נמנף להידוק הקשר עמו ,להתוועד עמו שוב,
להתרפק על חיקו האוהב כבנים השותפים עם אביהם ברגעי צער
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וכאב ,כמו בימי שמחה ואושר .הרגשות הצפים בנו בהתאבלנו על
החורבן ,תחושות הקירבה שלנו עם מי שמצטער עימנו על הגלות
 אין כמותם לחבר בינינו ,לקרב אותנו אליו ,להדק את אחיזתנובאבינו האהוב.
כחלק מהחיבור הזה נפתחת לנו הזדמנות פז יקרה ונדירה בשבת
הזו' ,שבת חזון' .הרי בכל ימות השנה אנו מתפללים ומבקשים,
מצפים לישועה ומתחננים לרחמי שמים .לא תמיד התפילות
מצליחות להגיע לכסא הכבוד ,לא תמיד תפילתנו מגיעה ליעדה.
מתי התפילות האלה עולות ומתקבלות בשמים? מתי התפילות
האלו מגיעות לקדוש ברוך הוא?
מגלה הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע ,והדברים מובאים בספר
'תכלת מרדכי' ,כי התפילות הללו עולות ומתקבלות ב'שבת חזון'.
מכל ימות השנה והמועדים שבה ,דווקא 'שבת חזון' היא זו המעלה
את התפילות כולן .כי דווקא מתוך החיבור הנפלא של בן ואבא
השרויים במיצר משותף ,דווקא כשהתפילה גואה מתוך קשר אמיץ
ומרגש של בנים ואביהם ,דווקא כשהתפילות בוקעות מתוך צער
וכאב יחדיו  -דווקא אז עולות כל התפילות כולן ,ומתקבלות ברצון.
הבה ננצל את הימים הנפלאים הללו ,להידוק הקשר עם אבינו
שבשמים ,להתבוננות בכאבו ובצערו ובגעגועים ההדדיים בינינו ,כדי
לקרב את לבבנו אליו .הבה נחפש מעשה טוב ,תוספת בלימוד או
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בתפילה ,ויתור לזולת וריבוי אהבת חינם  -כדי למנף את הקשר עם
אבינו שבשמים מתוך הצער ,כדי לחוש בימים אלו את החיבור החזק
ביותר עמו .הבה ננצל את השבת הסגולית הזו להתחזקות מיוחדת
בתפילה ,כדי שנזכה שהיא תעלה בכנפיה את תפילותינו של כל ימות
השנה.
הבה נעשה זאת עם כל הלב ,וכך נזכה לבנות עוד אבן ועוד לבינה,
עוד אריח ועוד בלוק ,בבניין בית מקדשנו ,אמן!

התלבושת המתאימה לשגרירות...
היה זה לאחר שנדמו תופי מלחמת העולם השניה ,כשהעולם ניסה
לעכל את השלכות המלחמה והאובדן הגדול .קבוצת בחורי ישיבת
מיר שנמלטו לשנחאיי שבסין בימי האימה ,הגישו בקשות לקבל
'ויזה' להיכנס לארצות הברית ,להתחיל את חייהם מחדש לאחר
שנות הבריחה הגדולה מאימת המוות.
לצורך קבלת אשרות הכניסה ,הוצרכו הבחורים לעמוד בראיון
בפני ועדה מיוחדת בשגרירות האמריקאית המקומית .הוועדה
בחנה היטב את מצב הפליטים ,ביקשה לוודא כי לא ייכנסו לארצות
הברית אנשים מוזנחים מדי ,עלובים מדי ,או שפלים מדי .כל אחד
שקיבל תור לראיון בשגרירות – מיהר לכבס ולגהץ את חליפתו,
להיטיב את מראהו ככל הניתן ,לשוות לעצמו מראה מכובד,
כדי להרשים את האמריקאים שיעניקו לו את אשרת הכניסה
הנכספת.
לקבוצה אחת מבני הישיבה שהגישו את הבקשה ,נקבע תור
לראיון בבוקרו של יום תשעה באב .מובן מאליו כי לא היה שייך
להזיז את מועד התור לראיון ,מי שקיבל הזדמנות כזו – שש ושמח
להתייצב בדיוק במועד שנקבע .אלא שאותם בחורים היו לחוצים
ומודאגים:
איך יוכלו להתארגן להופיע באופן מרשים בפני הוועדה? איך
יתייצבו לראיון באופן מהודר ,לאחר שלושה שבועות שלא גילחו
זקנם ,תשעה ימים שלא התרחצו ,חצי יום של צום שיהפוך אותם
לחיוורים וחלושים ,מבלי לשטוף פנים בבוקר וללא נעליים? האם יש
טעם ללכת לראיון כשהם נראים כך?
מיהרו הבחורים לעשות שאלת חכם ,וקיבלו הנחיות מדוייקות
מרבני המקום ,שהואיל ומטרתם היא לצורך דחוף ולמטרת הצלה,
יותרו להם חלק מאיסורי תשעת הימים לצורך התארגנות .ברור
כי יצומו בתשעה באב וינהגו בכל איסורי הצום עצמו ,אך ביום
שלפני יתארגנו באופן המיטבי ביותר ,כדי שייראו במיטבם עד כמה
שניתן...
על הבחורים נמנה גם הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל ,לימים מראשי
ישיבת מיר בירושלים .רבי נחום שמע את ההיתר ,ובצער רב ותוך
אנחה כבידה ,הצטער כי השנה לא יזכה להתאבל כראוי על חורבן
בית המקדש ,כי לצורך העניין הדחוף – קיבל הוראת שעה להקל
בחלק ממנהגי תשעת ימי האבל.
אלא שבבוא יום ח' באב ,כשהתארגנה הקבוצה עפ"י ההיתר שקיבלה,
לא נמנה עמהם רבי נחום' .מותר' ,אמר ונאנח' ,אך אינני מסוגל,

אינני מסוגל ...אינני יכול להוריד כמלוא נימה מצער החורבן ,אינני
יכול לוותר ולו על שערה אחת ממנהגי האבלות בימים אלה .למרות
שמותר ואולי צריך – אני פשוט לא מסוגל ,'...אמר רבי נחום ,ויצא
לשגרירות האמריקאית כשחזותו מעידה עליו כי הוא באבל .רק בנס
 קיבל גם הוא את האשרה המיוחלת...סיפור זה ,המובא בספר 'עם לבבי אשיחה' ,מאיר בפנינו פן נוסף
בצער הגלות :אנו נמצאים בעיצומם של ימים ,שיש להודות שהם
לא נוחים .אנו נוהגים במנהגי אבלות ,אם לא ייבנה בית המקדש
חלילה – גם נצום ונמנע מעצמנו כל מאכל ושתיה למשך יותר מ24-
שעות ,בצער ובכאב על החורבן.
הבה נתבונן בסיפור זה כדי להבין שלא רק באיסור עסקינן ,אין כאן
מקום 'לצאת ידי חובה' .נראה את רבי נחום שקיבל היתר ,אך לא היה
מסוגל לוותר על מנהג אחד ממנהגי האבלות .כי כשאדם מצטער
באמת ומבכה באמת – זה לא רק שאסור לו לאכול בתשעה באב ,וזה
לא רק שאסור לו לשמוע מוזיקה בתשעת הימים – הוא פשוט לא
רוצה ,לא מסוגל!
הבה נתחבר לכאב ,נהרהר על תפארת ירושלים בבניינה ושממונה
בחורבנה ,נקדיש זמן להתבונן ב'על אלה אני בוכיה' .מי שקרוב
באמת לאבא שבשמים ,מי שחש את הקשר עמו בכל ישותו ,מי
שמחובר לאביו בכל נימי נפשו – לבו גואה בצער ,דומע בבכיה ,מקונן
בהתרגשות...
ולוואי נזכה ,כי כבר הובטחנו' :כל המתאבל על ירושלים ,זוכה ורואה
בשמחתה' ,בעזרת השם ,עוד השנה ,בבניין ציון וירושלים לתפארה,
אמן!

מי רוצה להבין דף גמרא?
פעמים רבות ,בעת אנו יושבים ולומדים ,אנו חשים כי ההבנה
מאיתנו והלאה .אתה לומד שורה או שתיים ,ופשוט לא מבין .לא
את הקושיא ,לא את התירוץ ,לא את הראיה ולא את המהלך .סוגיות
מוקשות הן חלק מחייו של כל לומד ,אך יש כלי מפתיע להתיר את
הקושי בהן ,ולהאיר את החומר הנלמד באופן בהיר ומובן.
וכך מגלה ה'בני יששכר' זי"ע במאמרי חודש אב :אם אדם חש קושי
בלימודו ,שיעצור לרגע ויתפלל על הגאולה .שיצטער קצת על
הגלות ,ומתוך כאב וצער יהמה לבו בתפילה לגאולת ישראל .אז
 ייפתחו בפניו שערי אורה ,והוא יצליח להבין ולהשכיל את דבריהתורה באהבה!
והוא מסביר זאת :אדם שמתקשה להבין משהו בלימודו ,זהו אות
וסימן כי חלקו בבית המקדש טרם נבנה .וכשאדם מתפלל על
הגאולה מעומק לבו  -הרי שתפילתו בונה אבן ועוד אבן ,נדבך אחר
נדבך ,מסייעת בבניין בית המקדש .כך הוא בונה את חלקו בבית
המקדש ,ובכך הוא משלים את יכולתו להבין ולהשכיל ,ונפתחים
בפניו שערי החכמה!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון של הרב אשר קובלסקי:
במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
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כך בהשפעת ימי החופש ,כשאין באמת משהו דחוף־דחוף להיום החלטתי
כמו כולם; היום מתחילים ,היום מצטרפים ללימוד הדף היומי ,כולם יעלו
לרכבת ,ואני אשאר על הרציף?
בזכות החופש הוכחתי לעצמי שאם רק רוצים ,הכל אפשרי! גם בחופש...
הרה"ח אהרן כהן
אצל כולנו עכ"פ רובנו ,עם כל ההבנה בנחיצותם של ימי בין הזמנים,
מסתמנת לה מתחת לפני השטח הסתכלות :חופש = ירידה ברוחניות.
מיודעינו יוסף משה הוכיח ש ...אם רוצים ,ההיפך הוא הנכון.
מאז ימי נעוריי הייתי 'כמו כולם' .כמו כולם כוונתי ,א פושטע יוד,
מתפלל כמו כולם ,לומד כמו כולם ,אוכל כמו כולם ,א קיצער
"כמו כולם" ...כך גם בימי בין הזמנים הייתי ,איך לא ,כמו כולם ,עד
המהפכה .מאז ,אני מקווה שכולם יהיו כמוני .מסובך ,מסבך ,תקראו,
ותבינו.
מה עושים בימי בין הזמנים( ,חופש בלע"ז)? כמובן ,כמו כולם .ומה
כולם עושים ,כמו כולם.
מצפינים צפונה ,מדרימים דרומה .מטפסים על ההרים ,מתגלגלים
לעמקים ,יום יבש-מדבר יהודה ,יום רטוב-נחלים ומפלי הצפון,
מתייבשים במסלולים ,מתרטבים בנהרות ...ו...חוזר חלילה.
וכפי שהקדמתי ,אני ,הייתי כמו כולם.כמו כולם ,עד המהפכה...
המהפכה האישית שלי המהפכה השקטה כפי שאני אוהב לקרוא
לזה.
היה זה מלפני שבע שנים בשנת תשע"ב מיד לאחר תשעה באב.
אז כזכור ,התקיימו הרבה חגיגות סיומי הש"ס שנלמדו במסגרת
לימוד הדף היומי ,כשלכבוד זה ולכבוד התורה התקיימו מעמדים
ממעמדים כבירים ושונים ,סיומים והתחלות ארציים ,קהילתיים,
משפחתיים ,מאילת עד מטולה .כל הזמן נשמעו ַא ְׁש ֵריכֶ םַ ,א ְׁש ֵריכֶ ם,
תֹורה ֲחבִ יבִ ים
ַא ְׁש ֵריכֶ םַ ,א ְׁש ֵריכֶ ם ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ...אוי' ֶׁש ִּדבְ ֵרי ָ
יֹותר...
ֲעלֵ יכם ּבְ ֵ
אני אף שבעקרון קבעתי עתים לתורה בשטיבל מדי יום ואפי' היה
לי חברותא עם יענק'ל ,אה ,כן ,קבוע.
אך דף היומי לא למדתי .והאמת ,משום מה ...הרגשתי אף טיפונת
של טינה בלב על כל המושג והרעש סביב זה .מה ,דף ליום? זה הגליק,
ומה עם ההבנה? ומה עם חזרה? בתכל'ס מה נשאר מזה? לא העזתי
לטעון לאף אחד מטענותיי הצודקות כיון שבלבי פנימה ,חששתי
טוב-טוב פן ִא ָקלַ ע מול החוצפן התורן ,שלא יסתפק באמירת; טול
קורה מבין עיניך ,אלא; יקום ויצעק טול בניין מבין פיך...
כי זאת עליכם לדעת שעם כל מעלותי בהם נתברכתי ,מ"מ פטור
בלא כלום אי אפשר .אחרי כל משחקי המילים וגיבובי התירוצים
בגין 'שבירת' הזמנים בחיידר/ישיבה/כולל/עבודה .אם מצאת בן
אדם עקבי סימן שלא פגשת אותי...
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על כל פנים ,מעמדי סיום כגון אלו בבין הזמנים זה בדיוק במקום .גם
מעניין/מסקרן ולמי ש(לא) רוצה לשמוע הסברתי גם את התועלת
החינוכית שבדבר .דאגתי ושריינתי לעצמי ולילדיי כרטיסים (לא
ביציע ,באולם).
לא יודע ַמה ,מ אך ...נסחפתי...
ברגיל ,לא הייתי אפילו צוחק למשמע בדיחה זו' .יודע אדם נפש
ב '...לקבוע לימוד דף היומי-דף ליום? מה לעשות ,זה לא אקטואלי
בשבילי.
אך בהשפעת המעמדים שבאמת היו כבירים; ההתרגשות שהייתה
נסוכה על פני המסיימים ,רגש דקדושה שבצבצה מפני המתחילים,
ובימת הנשיאות המלאה עם כל גדולי ישראל מכל גווני הקשת
החרדית כשכולם נקבצו ובאו לך ,והטריחו עצמם לדבר אחד,
לשמוח בשמחת התורה-שמחת קובעי העתים לתורה שזכו אחר
שבע שנות לימוד בעמל ובעקביות להגיע ליום חגם-שמחת סיום
הש"ס.
כך בהשפעת ימי החופש ,כשבאמת אין משהו ,משהו .דחוף ,דחוף
להיום (מה יקרה אם נתפרפר בחול ליד הים ,מחר?) ,החלטתי נו,
כמו כולם; כולם מתחילים ,כולם מצטרפים ללימוד הדף היומי ,נו,
גם אני יכול! כולם יעלו לרכבת ,ו ...אני ,אשאר על הרציף? היו לא
תהיה!
יענק'ל החברותא ,ניסה לשווא להיות המציאותי ,ולהחזיר אותי
לקרקע המציאות-כלשונו ,נו ,יוסף משה ,בתכל'ס כמה ימים הגעת
בשבוע שעבר לקביעות עתים ...אה ...אך אוזני נאטמו מלשמוע,
המשך בעמוד 18

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

'

האזינו להרצאות ,שיעורים וסיפורים
בענייני החורבן מיוחד לתשעה באב

עכשיו בקו השיעורים של 'דרשו'
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א

הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל

הגה"צ רבי אריה שכטר שליט"א

הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

הרב שלמה לוינשטיין שליט"א

הרב מרדכי נויגרשל שליט"א

הרב מנחם שטיין שליט"א

"כל המתאבל על
ירושלים זוכה
ורואה בשמחתה"

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

חייגו *4992 :או 077-2222-666

שלוחה ()7/13
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שאני אבחן כל חודש על  30דף?! זה היה נראה לא מעשי ולא בר-ביצוע.
איך אחזור על הדפים מספיק פעמים ,ואיך אזכור באמת את החומר?! אך
ברוך השם המציאות גוברת על כל דמיון...
שיחות קצרות עם משתתפי תכניות דרשו...
מאת :הרב שלום הרשלר
סקירה קצרה על שיעור שרובו ככולו נבחן במבחן החודשי על כל
הלימוד החודשי...
רוב חברי שיעור 'דף היומי' נבחנים במסגרת 'דרשו' .איך זה קרה
ואיך זה עובד? את השאלות הפנינו להמג"ש הרה"ג סיני רוט
שליט"א המוסר את השיעור מדי יום ביומו בבית המדרש דחסידי
בעלזא בחיפה.
איך זה התחיל?
בשנה האחרונה מתחוללת בקהילתנו הק' מהפכה תורנית תחת
השם 'מתקדמים בתורה' ,בו מדרבנים ומזרזים כל אחד ממקומו
להתקדם בתורה .כה הציעו כמה מחברי השיעור את הרעיון שהיה
נראה אז כרחוק מהמציאות ,שנתחיל להשקיע כח ומוח ,למען נוכל
להיבחן על החומר החודשי.
בכלל ,מבקש הוא להדגיש ,אנו לומדים יותר ב'חבורה' ,רק אני מכין
עצמי מראש ,למען נוכל ללמוד ולהתקדם .החברים כולם ביחד
משקיעים למען הצלחת הלימוד .לאחרונה ,מציין הוא לדוגמא;
קלטנו ,שכל כמה דקות ,אחד תופס את עצמו שהוא קצת לא
בעניינים ,ואז הבנו שבהכל אשם החבר הקרוב שלנו -ה'פלאפון'
שכל כמה דקות רטט למישהו אחר והוציא אותו מהלימוד .מאז,הפלאפונים מוכנסים ל'סל' מיוחד ,וחסל ההפרעות.
כעת זה כבר קרוב למציאות? מבקשים אנו לשמוע.
בעצם ,זה מה ששאלנו בחוסר אימון .להבחן כל חודש על  30דף?!
זה היה נראה לא מעשי ובר-ביצוע .איך נחזור את הדפים מספיק
פעמים ,שאכן נדע ונזכור באמת את החומר?! אך ברוך השם
המציאות גוברת על הכל .נשמע הוא ,מחויך.
איך עושים את זה?
כל אחד במקומו ,צריך לדעת מה מתאים ומעשי עבורו .מטעים
הוא .אצלנו ניסינו כמה דרכים ,עד שאחר תקופה הגענו לדרך
האידאלית והתועלתית ביותר עבורנו .כך כיום ,כל דף נלמד כארבע
פעמים כדלהלן;
בכל יום ,אנו לומדים את הדף כרגיל במשך כשעה ,כשכאמור ,זה
נלמד בחבורה ובחיות.
כל שיעור מסתיים בסיכום קצר-מאוד ,של שתיים-שלש דקות על
הלימוד היומי.
למחרת לפני כל שיעור הוספנו רבע שעה ,בה אנו חוזרים ביחד על
הדף של אתמול.
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ביום שישי וכן בשבת ,אנו מוסיפים זמן מיוחד ,בו אנו חוזרים קצת
במהירות על כל החומר השבועי.
זה באמת 'מעשי' לכל אחד?
כמה זמן אנו מוסיפים ביום? שואל הוא רטורית .הסיכום כולו ,שעוזר
במאוד לחדד את הלימוד ובעיקר מסכם ומתמצת את זה שייכנס
לראש בקצרה ,אורך  2-3דקות כך שביחד עם החזרה היומית ,זה
רק כרבע שעה!
החזרה השבועית ,ממשיך הוא בלהט ,לא אורך יותר מ  12-15דקות
לדף ,כך שבסך הכל ,זה פחות משעתיים .נו ,לא שווה להשקיע את
הזמן הזה ולזכור את הלימוד?!
וזה מספיק כדי להצליח במבחן החודשי?
זה לב העניין ,מדגיש הוא את דבריו; אנשים מרגישים ,הנה הם עשו
את שלהם ,הם ישבו ולמדו את ה'דף' .אך לא קולטים ,שיחסית
ב'קצת' השקעה אפשר לשמר את הלימוד שיעמוד לזיכרון לאורך
זמן.
אגב ,מטעים הוא ,ראיתי לאחרונה בשם הרה"ג שמואל יעקב לנדאו
שליט"א-דומ"צ דחסידי בעלזא בבית שמש ,הסבר נפלא לעניין,
ואעביר את זה בקצרה לתועלת הרבים.
במח של האדם ,יש את חלק ההבנה ,ויש את חלק הזיכרון .כפי
שהמציאות מראה ,הם שני תאים נפרדים ,לא כל מי שחזק בהבנה
מצוין גם בזיכרון וכך גם להיפך.
כשאנו יושבים ולומדים .החלק הפעיל ,הוא ,חלק ההבנה .חלק
הזיכרון עדיין לא נכנס לפעולה .וזה ההסבר למה יכול אדם לשבת
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וללמוד ,שעה ,שעתיים וכדומה ,והנה ,רגע לפני עמדו ממקומו ,ניגש
אליו מישהו בשאלה פשוטה; במה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה ...פיו
נאלם לרגע כשהוא עצמו נדהם לגמרי .מה קרה לי .הרי רק כעת
עמלתי שעות להבין הסוגיא.
אכן ,הסיבה היא פשוטה ביותר .שהרי למעשה ,הוא לא השקיע
עדיין בחלק הזיכרון .ולכן בסיום כל לימוד ,או סיום עניין בסוגיא,
מומלץ לסכם בדקה; מה היה לנו כאן? איזה דין ,מה ההלכה ,מה
הקשתה הגמרא ,מה תירצה ...כשאז אנו מעוררים את חלק הזיכרון
לפעול ולהכניס הנתונים למוח .כשכמובן ,מעכשיו והלאה ,החזרה
מהווה גם כסגולה לזיכרון ,כך שכמה שיותר חוזרים זוכים והדבר
עומד לימים רבים.
רעיון נפלא זה עוזר לנו מאוד .חוזר הוא לעניינינו .עם סיכום כל
שיעור ,אנו מסכמים יחד את הלימוד היומי ,כשלמחר בתחילת
השיעור אנו חוזרים שוב על הלימוד וכנ"ל .כך שבהחלט הדבר נכנס
לזיכרון.
שלוש חזרות וסיכום מספיקים להצליח במבחן החודשי? מתעקשים
אנו להבין...
ברור שכל אחד צריך להכיר את יכולותיו וכישרונותיו .אישית,
משתף הוא ,מאז שזכיתי והצטרפנו למסגרת המבחנים ,אני מנצל
הרבה יותר את הזמנים שבין לבין שבהם אני חוזר בחזרה מיוחדת
על הלימוד מתחילת החודש ,או שלפעמים אני מוצא את עצמי
חוזר במשך היום ,עוד פעם על ה'דף היומי'.

כן גם ,עוד הרבה מהחברים מציינים שהם מוסיפים עוד זמנים שבין-
לבין לחזרות נוספות .כשהאמת ,ממהר הוא להשלים; אחר לימוד
נכון עם סיכום משולב בחזרה יומית ושבועית ,החזרות הנוספות
מגיעים כבר 'כמעט' ממילא ,כיוון שכבר זוכים להרגיש את הטעם
המתוק בדף הגמרא ורוצים להרגיש את זה שוב...
מה היית עונה למהסס ,האם להצטרף למסגרת המבחנים?
קודם כל ,להצטרף .עונה הוא בחיוך .בנוסף ,אולי אחראי המוקדים,
לא יאהבו את הרעיון ,ממשיך הוא להציע; כדאי לכל אחד ,פשוט
להיכנס לאחד ממוקדי מבחני 'דרשו' הפזורים בכל רחבי העולם
היהודי ,לעמוד בצד ולראות את המעמד נורא הוד .שום תיאור לא
יצליח להעביר את המעמד ,שבו זקנים ונערים ,אברכי כוללים לצד
בע"ב העוסקים לפרנסתם ,יושבים יחד ,ומסכמים בכתב את עמלם
החודשי...
בכלל ,מציין הוא ,העצה המועילה ביותר ,שרבים ואני בתוכם עשו
כן ,וברוך השם הצליחו,היא ,פשוט ,להצטרף ולעשות מבחן אחד.
לא משנה ,האם אתם שולטים הייטב בחומר או לא .עצם עשיית
המבחן נותנת לכם מבט אמיתי על המבחן ,כשאתם יודעים כבר
מראש ,איך עובד המבחן ואיזה סוגי שאלות יש .כך שהרבה יותר
קל ,להיכנס ולהצליח בעניין.
הרבה הצלחה.
לשליחת תגובות ושיתוף בסיפור האישי שלכם,
כתבו לa0533185209@gmail.com :

* 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
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גם הגאון החיד"א זצ"ל מתאר כך את ביקורו בגן החיות בלונדון" :ואני
הצעיר ראיתי במגדל לונדריס בלונדון חיות משונות מבהילות ותקיפות
כמעט יותר מאריות וקשורות במשא כבלי ברזל ,ושם ראיתי נשר יפה מאד''
'בין הזמנים' הוא זמן בו יותר אוכלים ,יותר נחים ומטיילים ,אך כיצד אכל הרבי מויז'ניץ
זצוק"ל? וכיצד ,להבדיל בין הטהור ומי שאיננו טהור ,אכל יו"ר מפלגת 'שינוי'? • הרה"ג
הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א ,בהסתכלות תורתית על המשך החופשה שלנו
לפני יותר משנה התקשר אלי זאבי ,ידיד טוב ,תלמיד חכם מופלג
ויקר רוח שלמד איתי בישיבה ומאז ,למרות שחלפו שנים רבות
מלימודינו המשותף כבחורים ,אנחנו נמצאים בקשר לימודי וקשר
חברי קבוע ,דרך הטלפון" .אני יכול להקריא לך קטע מצילום מתוך
ספר? מישהו צילם לי את הקטע הזה ואשמח שתשמע מה כתוב
בו".
אני משיב בחיוב והוא מספר" :הקטע הבא כתוב בספר 'זכרונות אחר
מותי' ,ספר הביוגרפיה שכתב יאיר לפיד על אביו ,טומי לפיד ,בו
הוא מתאר את חיי אביו בפרוטרוט .כשקראתי את הקטע ,שהעביר
לי מאן דהוא ,עלתה בי תחושת בחילה ,רק שלא הצלחתי להגדיר
לעצמי במדויק ממה כה נגעלתי .אקריא לך במטותא את הדברים
ותנסה בבקשה להסביר לי מדוע הנפש שלי כל כך סלדה מהם".
וכך כותב יאיר לפיד ,יו"ר מפלגת 'יש עתיד' ,על אביו ,יו"ר מפלגת
'שינוי'" :אין שום דבר מיקרי בכך שהציור האהוב עלי היה של
ילדים אוכלים .שנים אחר כך ,כשכבר קניתי לי שם של רעבתן
שאינו יודע שובע ,נהגתי להעמיד פנים שאני משלים את החסר
על מה שאיבדתי בגטו .זה אולי סתם לאנשים את הפה ,אבל אין
בכך שמץ של אמת .תמיד אכלתי .מהיום שאני זוכר את עצמי.
ולא רק אני ,גם כל מי שהיה סביבי .העיתונים מלאים כיום במדורי
בישול ובביקורות על מסעדות ,אבל כל זה הוא כאין וכאפס לעומת
התפקיד המונומנטלי שמילאה הזלילה בחיינו .חלק הארי של ילדותי
קשור באוכל ,בדיבורים על אוכל ,במתכונים סודיים ...במראות של
מזווה שבו מתנדנדים לאיטם נקניקי פיק והרץ ועשרות נקניקיות
ומאחוריהם בקבוקים צבעוניים המכילים מטעמים שמורים לחורף,
ריבת שזיפים ,ריבת תותים ,ריבת משמשים ,קומפוט דובדבנים,
קומפוט אגסים ,קומפוט אפרסקים ,מלפפונים בחומץ ומלפפונים
במלח -שורות שורות של עשרות בקבוקים סגורים ומפתים
המחכים ליומם"...
ידידי ניסה להמשיך ולהקריא ,אך אני עצרתי אותו ואמרתי לו שזהו,
מספיק .הרעיון הובן .אין צורך לשמוע יותר.
"אכן ,זה מעלה תחושת קבס" ,הסכמתי" ,גם אנחנו אוכלים ושותים,
אך אנחנו לא שמים את האוכל בויטרינה שלנו .אדם מציב בתצוגת
חייו את מה שעומד במרכז חייו .אנחנו שמים במרכז את הלב ,המוח
והנשמה שלנו ,את עבודת ה' ,לימוד התורה הקדושה ,קיום המצוות,
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ההתגברות ,ההתאפקות ,השליטה על היצרים והתאוות ,ואילו אותו
האיש שהזכרת את שמו ,הציב ,במחילה ,את הבטן שלו במרכז חייו.
הוא עושה זאת בקול רם ,והוא עוד מתגאה בכך"...
כולנו שמענו ,וחלק מאיתנו גם ראה במו עיניו ,על סדר ארוחותיו של
מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל .האכילה היא המועט שבמועט ,כמה
שאפשר למעט -עדיף ,והכל בדיקדוק ובמשורה ,רק כפי הנצרך
לקיום הגוף .לפני שנים לא מעטות שמעתי מרבי אברהם ריין ז"ל,
מראשי צא"י ,שניהל במסירות את ישיבת כפר סבא ,בראשה עמד
מרן הגראי"ל זצ"ל ,שהישיבה נקלעה לחובות גדולים ובמשך זמן
חורף שלם לא שולמו משכורות הרמי"ם .בסוף החורף השיג ר'
אברהם ריין את משכורות כל החורף ,וכשבא למרן שליט"א וכספו
בידו ,סירב מרן זצ"ל לקבלם ,באומרו" :הסתדרנו ברוך ה' ,אין צורך
במשכורות"....
שאל הרב ריין את הרבנית ע"ה מה אכלו הם במשך כל החורף
והרבנית השיבה בפשטות" :החצילים נמכרו במהלך החורף במחיר
מוזל במיוחד ,כמעט אפסי .אז אכלנו חצילים לארוחת בוקר,
לארוחת צהרים ולארוחת ערב .היה מצוין ,אכלנו ושבענו ,ברוך
השם"...
זכיתי ,מספר פעמים ,לשאול שאלות הלכתיות את מורי ורבי מרן
שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ,בשעת ארוחת הצהרים שלו.
למרן הגר"ח שליט"א יש סדר לימוד קבוע בשעת אכילתו .הוא
לומד אז נביא .מעיין בדפי הספר החומים -צהובים ושואל ,בכל יום
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ויום (!!) ,מה מברכים על המנה המוגשת לפניו ,משום שהוא אינו
יודע מה טיבה וטבעה.
כל חסיד ויז'ניץ זוכר את אכילתו המדודה והשקולה של כ"ק
הישועות משה זצ"ל .אותן מספר כפות מרק קבועות ,מספר
טעימות מהדג ומהעוף ,בשלטון עצמי של עשרות עשרות שנים.
וכן ,כולנו ראינו ,פעמים רבות ,הרבה גדולי תורה וחסידות אוכלים
בחתונות ,בסעודות סיום ושמחות משפחתיות שונות .מעולם לא
ראינו תלמיד חכם שהאוכל שהוגש לפניו נחשב ל'עסק' ,לדבר
נכבד ,שצריכים לדון בו ולהקדיש לו מחשבה מרובה .נכון ,בודאי
שצריך להחמיא לעקרת הבית על האוכל הטעים והמזין ,שטרחה
והכינה בעמל ,אך להפוך את האוכל לנושא מרכזי??
הלכות רבות הוקדשו לסגנון האכילה הנאצל של עובדי ה' .כיצד
לאכול ,כיצד לשתות ,איך לאחוז במאכל ומהי צורת ההתנהגות
הנאותה בשעת האכילה" .תלמיד חכם צריך שיהא צנוע באכילה,
ובשתייה" ,אמרו חז"ל במסכת דרך ארץ .ואמרו חז"ל" :מי שהוא
תלמיד חכם ,לא יאכל מעומד ,ולא ישתה מעומד ,ולא יקנח את
הקערה ,ולא ילקק באצבעותיו" .הלכות פסוקות הם בכמה לגימות
עלינו לשתות מהכוס ,מי מושיט את ידו ראשון בסעודה ליטול דבר
מאכל ,ועם מי יושבים בסעודה .השולחן ערוך הקדיש לנושאים אלו
סימן שלם ,סימן ק"ע ,בו עדינות הנפש היהודית -התורתית באה
לידי ביטוי .האוכל אינו המרכז .גם בשעה שאוכלים ,אנו שמים
את התורה הקדושה במרכז לבבינו וכל ישותינו .וכן ,אפילו בשעה
שקונים ומכינים את האוכל ,כך כתב המשנה ברורה (רנב ,ב) ,אנו
אומרים "לכבוד שבת" ,משום ש"הדיבור הוא פועל הרבה בקדושה",
וכשאידישע מאמע מאכילה את בנה ,מה היא אומרת לו? – "תאכל
תאכל ,שיהיה לך כח ללמוד הרבה תורה"...
האדם אינו מלאך .קשה להיות קשוב ,עמקן ,חושב ודרוך כל הזמן.
לחץ החיים נותן את אותותיו וצריך לנוח ולאגור כוחות ולא לזלזל
בעניין" .מכתבך הגיעני" -כותב מרן החזון איש זצוק"ל" -דע לך
יקירי שאין כאן לא חטא ולא אשמה ,רק מחוקי הטבע להתעייף.
ואין ראוי לזלזל בחוקי הטבע ,כי מה שאנו קוראים "טבע" ,המכוון
בזה רצון היותר מתמיד של המהוה כל ההויות יתברך" .אין ספק
שהגוף והמוח דורשים לנוח מעט ,להינפש ,להירגע ,אולי גם להחליף
אויר ואוירה .אך מה מוצב במרכז ,מה עיקר ומה טפל ,מהי המטרה
ומהו רק אמצעי להשגת המטרה.
חז"ל (ב"ר לט ,ח) מספרים שכל העופות נחים בשעת יגיעתם על גבי
סלע או אילן" ,אבל היונה בשעה שהיא פורחת ויגיעה ,קופצת באחד
מאגפיה" .וישראל ,אמרו חז"ל ,נמשלים ליונה .בעוד שהעופות
פורשים למנוחה מוחלטת בשעת הצורך ומפסיקים לחלוטין לעוף,
הרי ישראל -היונה ,נחה בכנף אחת וממשיכה לעוף בכנף השניה.
עם ישראל אינו אמור לנוח בצורה שתפסיק לו את רציפות המעוף
שלפני המנוחה ,אלא אדרבה ,המנוחה עצמה ,עם כל צרכיה
ודרכיה ,נחשבת להמשך התעופה ,עם קשר ישיר ובלתי פוסק עם
ה"שטייגען"".בכל מה שיהנה בעולם הזה ,לא יכוין להנאתו ,אלא
לעבודת הבורא יתברך ,כדכתיב" :בכל דרכיך דעהו" .ואמרו חכמים:

כל מעשיך יהיו לשם שמים ,שאפילו דברים של רשות ,כגון האכילה
והשתיה וההליכה והישיבה והקימה והשיחה וכל צרכי גופך ,יהיו
כולם לעבודת בוראך ,או לדבר הגורם עבודתו ,שאפילו היה צמא
ורעב ,אם אכל ושתה להנאתו אינו משובח ,אלא יתכוין שיאכל
וישתה כפי חיותו ,לעבוד את בוראו" (שו"ע או"ח רלא).

הבן איש חי :מצוה לטייל בארץ ישראל!!!
אנו ,כבני תורה ,רוצים להעמיק בכל דבר ולדעת האם ישנו ענין
תורתי -הלכתי כל שהוא לטייל ברחבי ארץ הקודש ,להכירה ולתהות
אחר נופיה ואתריה .העולם נוהג "לצטט" בענין ש"כל המהלך ארבע
אמות חדשות בארץ ישראל ,הרי הוא בן עולם הבא" ,ולכן ישנם
"המהדרים" בהליכה של עוד ועוד ארבע אמות חדשות ולא מוכרות
בארצנו .אך לא ,שמעתי ממו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאין
מאמר חז"ל כזה.
בגמרא בכתובות (קיא ,א) נאמר ש"כל המהלך ד' אמות בארץ
ישראל ,מובטח לו שהוא בן עולם הבא" ,ולפיכך המצוה והענין הוא
ללכת כל ארבע אמות בארצנו ,גם מבית הכנסת הביתה ,אל בית
המדרש ,הכולל או המרכז המסחרי ,וזה למרות שצעדנו באותם
המקומות אין ספור פעמים .מלבד זאת ,משמעות דברי הרמב"ם
(מלכים ה ,יא) ,כפי שביאר הפאת השולחן (פ"א ס"ב בב"י סק"ב,
וכ"ה במהרי"ט יו"ד כח ,ועי' מנוחת אמת פ"ז ושלהי דקייטא ס"כ),
הוא שלא רק הדר בארץ ישראל נחשב לבן מעלה ,אלא גם מי שלא
גר בא"י ורק הולך בה ארבע אמות ,כבר זוכה הוא להיות מבני העולם
הבא ,אך אין ראיה שהמתגורר בארץ ישראל צריך ללכת בה עוד
ועוד ארבע אמות.
ואמנם מסופר על הגרי"ח זוננפלד זצ"ל שהלך בכל יום עוד ארבע
אמות שלא הלך בהם מעולם ,פעם לצד מזרח ,עד שהרחיק וחזר
והלך לצד מערב .גם הגרב"צ ידלר זצ"ל מספר בספרו 'בטוב
ירושלים' כך" :אוהב ישראל וארץ ישראל בכל מאודו היה הגרי"ח
זוננפלד ,והוא לקח חלק פעיל בנסיעת הרבנים שסידרתי בשנת
תרע"ד להתעוררות תשובה במושבים ובקיבוצים .זכורני שבעת
נסיעת הרבנים היה יורד מזמן לזמן מהעגלה והולך רגלי ,בעוד
ששאר הרבנים המשיכו לנסוע ,ונימוקו עימו ,שהליכה ברגליו על
אדמת הקודש חביבה עליו" .הרי לנו שהגרי"ח זצ"ל החשיב את
ההליכה בארה"ק כחיבוב מצוה.
ראש גולת בבל ה'בן איש חי' (בשו"ת תורה לשמה סתי"ח) נשאל
האם ישנו ענין ללכת למרחקים כדי לאכול מפירות ארץ ישראל.
הוא משיב שמדברי הגמרא בעירובין "מפורש שהיו הולכים רבי
יוחנן וסיעת מרחמוהי ,מאה רבנן ,ממקום למקום ,כדי לאכול פירות
מתוקים וטובים ,וכל הליכתם בשביל זה .ובודאי הם היו מכוונים
בזה בשביל חיבוב ארץ ישראל לאכול מפירות המתוקים וחשובים
שלה וכוונתם לשם שמים .והנה ודאי כולם היו חסידים וקדושים.
נמצא שהוא משנת חסידים ואין בזה פקפוק .ולכן מאחר שגם אתה
השואל כוונתך לשם שמים ,בשביל חיבוב ארץ ישראל ולהודות לה'
על הארץ ופירותיה הטובים ,לך אכול בשמחה ,והכל הולך אחר
המשך בעמוד 29
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אוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ומעלה על שולחנו אפילו
כסעודת שלמה בשעתו והטעם :כדי שלא לזלזל בכבוד שבת
לקט הלכות לתשעה באב שחל בשבת מאת הרב יהודה לב שליט''א בעמח''ס 'לב המועדים'
תשעה באב שחל בשבת נדחה לאחר השבת (שו"ע תקנ ג)

הטעם :לפי שנאמר (שמות טז כה) "אכלוהו היום כי שבת היום לה'"
מכאן שבשבת אסור להתענות (פמ"ג רפח א"א ז).
טעם אחר :לפי שיש מצווה להתענג באכילה ושתיה בשבת שנאמר
(ישעיהו נח יג) "וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד" (מנחת חינוך
מצוה שיו).
טעם אחר :לפי שנאמר (משלי י כב) "ברכת ה' היא תעשיר ולא
יוסף עצב עמה" ,והביאור ברכת ה' זו השבת שנאמר (בראשית ב ג)
"ויברך אלהים את יום השביעי" ועליה נאמר "ולא יוסיף עצב עמה"
(תוס' מועד קטן דף כג,ב ד"ה מאן דאמר).
דוחים התענית ליום ראשון ,הטעם דנדחה ולא מקדימים ליום חמישי
והטעם :משום דאקדומי פורענותא לא מקדימינן (מגילה ה ,א).
שבוע שחל בו כשת"ב חל בשבת
כשתשעה באב חל בשבת ,יש אומרים :שאין דיני שבוע שחל
בו לשבוע שלפניו נוהגים כלל וכך נוהגים רוב בני ספרד ,ולענין
תספורת :יש אומרים שראוי שלא להסתפר בימים הסמוכים
לתשעה באב (כה"ח תקנא עה בשם בא"ח).
ויש אומרים :שנוהגים מיום ראשון שלפניו (שו"ע תקנא ד) .ולדינא:
בדברים שהם מעיקר הדין יש להחמיר ובדברים שהם מנהג יש
להקל (קובץ מבית לוי).

תפילות ומנהגים של שבת זו
פרוכת ומפות
מחליפים הפרוכת בבית הכנסת לפרוכות של שבת ושמים מפות על
השולחן
והטעם שעושים כן אף שהרמ"א כתב שבשבת תשעה באב אין
מחליפים הפרוכות (וכן בקיצור שולחן ערוך סעיף טז) לפי שהוא
למנהג שאין לובשים בגדי שבת ולכן חילקו בין שבת חזון לשבת
שחל בה תשעה באב אבל לדידן שלובשים בגדי שבת מחליפים
הפרוכת והמפות (דיני ת"ב שחל ביום א מאת הגאון ר' שריה
דבליצקי).
"אב הרחמים"
אומרים "אב הרחמים" בשבת זו בתפילת מוסף [אף דת"ב נקרא
מועד] (משנ"ב תקנב ס"ק יב בשם א"ר תקנד) .הטעם :לפי שתוכנו
דומה לקינות הנאמרות בת"ב (אליה רבא תקנד יח).
"צדקתך"
אין אומרים צדקתך במנחה (שו"ע תקנב יב בשם מהרי"ל) ,והטעם:
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לפי שאם חל ת"ב בחול אין אומרים בו תחנון ,משום דאקרי מועד
שנאמר (איכה א טו) "קרא עלי מועד" ,וכן (איכה ב כב) "תקרא
כיום מועד" וכלל הוא שבימים שאין אומרים בהם תחנון בחול ,אין
אומרים בשבת "צדקתך" ולפי שצדקתך הוא צידוק הדין על משה
רבינו והוי כתחינה (שו"ע תקנט א).
לימוד אחר חצות
"ונהגו שלא ללמוד בערב תשעה באב מחצות ואילך כ"א בדברים
המותרים בת"ב ,ולכן אם חל בשבת אין אומרים פרקי אבות" (שו"ע
תקנג ב),
הט"ז מפקפק בענין מניעת הלימוד בשבת ,ומסיים דהלומד בשבת
אחר חצות לא הפסיד אפילו כשחל ת"ב בשבת וכל שכן שחל ערב
תשעה באב בשבת.
ולדינא ,נראה שהרוצה להקל בזה אין מוחים בידו ,והטעם :לפי שהוא
מביא לידי ביטול תורה ללומדים שמתרשלים ללמוד דברים המותרים
בט"ב דאין אדם לומד אלא מה שלבו חפץ ,ועוד שבחיי אדם (כלל
קלד י) כתב שהוא חומרא בעלמא ,ועוד דאפילו כשחל בחול כמה
אחרונים מקילים ללמוד אחר חצות (משנ"ב תקנג ס"ק ט י).
בשם החזו"א מובא שהיה מחמיר שלא ללמוד בשבת אחר חצות
אלא דברים המותרים בתשעה באב (אורחות רבינו ח"ב לו).
סעודה שלישית
אוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ומעלה על שולחנו אפילו
כסעודת שלמה בשעתו (שו"ע תקנב י) ,והטעם :כדי שלא לזלזל
בכבוד שבת (לבוש תקנב יט).
אכילת בשר
אסור להימנע מאכילת בשר ואע"ג דאין חיוב לאכול בשר ,והטעם:
כיון שנמנע משום אבל עבירה היא (משנ"ב תקנב ס"ק כג).
צורת אכילה
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ישב בדאבון נפש שלא ינהג בשמחה (משנ"ב תקנב ס"ק כג).
ולמעשה לא נהגו כן אלא כדעת הבכור שור שהובא שם במשנ"ב וכן
הורה הגרשז"א לשיר את הזמירות הרגילים.
דיבוק חברים
לא ישב בדיבוק חברים ,ומי שרגיל בכל שבת לסעוד סעודת
שלישית עם חבריו שרי ,והטעם דשרי :דאם מונע אכילה שכזאת
הוי אבילות בפרהסיא ואסור (משנ"ב תקנב ס"ק כג).
אכילה עם בני ביתו
מותר לכו"ע ,וה"ה שמותר לזמן כשאוכלים ג' בני אדם (משנ"ב ס"ק
שם) ,והטעם :כיון שהוא שבת (אליה רבא תקנב יד).
מים אחרונים
ניתן ליטול מים אחרונים גם אחרי השקיעה ,והטעם :דהוי נטילה של
מצווה.
זמירות שבת
הגרשז"א הורה לתלמיד הישיבה שאת הזמירות הקבועות בסעודה
ורגלים לזמרם בשאר השבתות השנה יזמרו גם בשבת זו בלי שינוי
אף בסעודת שלישית ,אבל שירים אחרים לא (הליכות שלמה פרק
טו הערה .)33
באגר"מ כתב שמותר לזמר זמירות בשבת אף שאין רגיל לזמר,
והטעם :דהוי לכבוד שבת ,וכמו שמותר לאכול בשר בסעודה
שלישית של ערב תשעה באב אף למי שאינו נוהג כן כל השנה כיון
שהוא לכבוד שבת הכא נמי שרי (ח"ד סא).
הפסק מבעוד יום
צריך להפסיק מבעוד יום( ,שו"ע תקנב י) היינו קודם השקיעה
(בשונה מכל שבת שממשיכים לאכול אף אחר השקיעה) ,והטעם:
כי אחר השקיעה אסור לאכול ולשתות גם כשחל בשבת (משנ"ב
תקנב ס"ק כד).
זהירות מאיסור הכנה
לא יאכל בשבת ויאמר שאוכל כדי שיהיה לו כוח לצום ,והטעם:
משום איסור הכנה (הגריש"א לקנות חכמה עמוד יב).
לקיחת תרופות בשבת להקלת הצום
אין לקחת תרופות בשבת להקלת הצום ,והטעם :כיון שאין זה מאכל
הראוי לאכילה נחשב לקיחתו כהכנה מחול לשבת (הגריש"א לקנות
חכמה בין המצרים עמוד .)12

תרופה שמוכנה מערב שבת
תרופות מותר לקחת תרופות כשהם מעורבים עם מים בערב שבת
וראוים לשתיה אבל לערבב עם מים וסוכר בשבת אסור ,והטעם:
לפי שעצם הערבוב נחשב הכנה משבת לחול (הגריש"א לקנות
חכמה בין המצרים עמוד יב).
עשית מלאכה – ניקוי כלים
נהגו שלא לעשות מלאכה שיש בה שיהוי בתשעה באב עד חצות
היום (שו"ע רמ"א תקנד כב משנ"ב שם ס"ק מג) .ולכן יש אומרים
שאין להדיח ולשפשף הכלים במוצאי שבת ליל תשעה באב (שו"ת
שלמת בנימין סימן ב יוסף אומץ תתפג).
ויש אומרים :שמותר ,והטעם :משום דס"ל שעיקר החשש בטיפת
כלים הוא משום איסור רחיצה ולא משום איסור מלאכה ,ולכן כתבו
שישטפו עם כפפה גומי (שו"ת מחזה אליהו סימן פו).
כלים שצריך ליום :כלים שצריך ליום כגון לסעודה בלילה או להאכיל
את ילדיו מותר ויותר מזה אסור (שו"ת מחזה אליהו סימן פז),

עוד בעניני איסור הכנה
הבאת קינות לבית הכנסת
יש להיזהר שלא להביא קודם צאת הכוכבים את הקינות לבית
הכנסת [במקום שיש עירוב]  ,והטעם :משום איסור הכנה ,אלא א"כ
מעיין בהם קצת בבית הכנסת מבעוד יום (שמירת שבת כהילכתה
פרק סב מא).
נעלי תשעה באב
אין להביא נעלי תשעה באב לבית הכנסת בשבתאף במקום שיש
עירוב והטעם :משום איסור מכין משבת לחול (חיי אדם כלל קנה י).
סידור הספסלים
אין להפוך ולסדר הספסלים בבית הכנסת עד צאת השבת ,והטעם:
שלא יהיה מכין משבת לחול.
הסרת הפרוכת
מסירים הפרוכת מארון הקודש אחר צאת השבת (לוח א"י) ואין
להסירה קודם ,והטעם :משום איסור הכנה ,ועוד שלא להראות
סימני אבילות בשבת (לקט הקמח ח"ג בקונטרס תומר דבורה אות
עד ,נטעי גבריאל פרק צד הערה כ).

הרצאות ,שיעורים וסיפורים בענייני החורבן מיוחד לתשעה באב

עכשיו בקו השיעורים של דרשו
 077-2222-666או *4992

(שלוחה )7/13
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זווית
הלכתית
ב'דף היומי'
הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

מעשה בנדיב גדול מחו"ל שהתנדב סכום נכבד עבור
מוסדות התורה בארץ הקודש .לכבוד תרומתו הזמין
ראש המוסדות נסיעה במסוק בשמי הארץ ותכנן בהגיעו
בסמוך להר הבית ,מקום בית המקדש ,להפריח יוני דואר
כשבפיהם נייר שבו יכתוב הנדיב את שמו ושמות בני
ביתו להיזכר ולהיפקד בדבר ישועה והצלחה...
הכנסת בקשות להר הבית ע"י יונים • שליחת פתקאות ע"י ערבי להר
הבית • והאם מותר לשלוח גוי להביא מים מבית המקדש

קדושת מקום המקדש בזמן הזה
שאלה :מעשה בנדיב גדול מחו"ל שהתנדב סכום נכבד עבור מוסדות
התורה בארץ הקודש ,לכבוד תרומתו הזמין ראש המוסדות נסיעה
במסוק בשמי ארץ ישראל ותכנן בהגיעו בסמוך להר הבית מקום
בית המקדש להפריח יוני דואר כשבפיהם נייר שבו יכתוב הנדיב
את שמו ושמות בני ביתו להיזכר ולהיפקד בדבר ישועה והצלחה,
והשאלה האם מותר להכניס פתקי בקשות למקום המקדש.
בשאלה נוספת דנו רבני אחת מועדות הצדקה אם מותר למנות
גוי ערבי שתמורת תשלום יקח דפים ובהם שמות התורמים
ובקשותיהם להכניסם למקום המקדש לישועה והצלחה ,ביום ששי
ערב שבת קודש תשעה באב.
הנה בימי בין המצרים אנו לומדים בדף היומי את הגמרא בתמורה
(דף כא ).שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא,
ופסק הרמב"ם פ"ו מבית הבחירה הט"ז שקדושת המקדש קיימת
בזמן הזה ,והראב"ד שם כתב שקדושת המקדש וירושלים לא
נתקדשה לעתיד לבוא לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים
עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד ה' לעולם,
וכתב שכך נגלה מסוד ה' ליראיו ,לפיכך הנכנס לשם בזה"ז אינו חייב
כרת .והמשנ"ב (סי' תקס"א סק"ה) פסק כדעת הרמב"ם והרבה
ראשונים שקדושת המקדש קיימת בזמן הזה.
השדי חמד (ח"ב מערכת ו' כלל כ"ו אות ג"ל) דן במנהג איזה יהודים
שהיו מבקשים מגוים למכור להם מים מן הבורות שהיו במקום
המקדש ,והביא להאחרונים שאסרו זאת מצד מצות שילוח טמאים
מן המקדש ,והנותן כסף לגוים כדי שיכנסו למקדש מבטל מצוה זו,
וכשנותן שכר יש לדון דיד פועל כיד בעל הבית ,וגם יש לאסור מדין
אמירה לעכו"ם בשאר איסורים ואם יש איסור לגוי ליכנס למקדש
הרי עובר בלפני עוור ,והשדי חמד דן דהגוי לא נצטוה שלא להכנס
למקדש כי אין טומאה לגוי וגוי שנגע במת הרי הוא כבהמה שנגעה
במת ,רק חז"ל גזרו על הגוים שיהיו כזרים ,ותקנות חז"ל לישראל
נאמרו ולא לגוים ,ובחסדי דוד על התוספתא כלים (ב"ק פ"א ח') דן
26

אם מה ששנינו שהגוים אסורים ליכנס מן החיל ולפנים הוא איסור
לגוים או מצוה על ישראל לשלחם ,ובספר עיר הקודש והמקדש
(ח"ד סי' י"ב) כתב בשם ההר צבי שיש איסור כשהגוי נכנס עם בגדיו
שהם טמאים ,עוד דן שכיון שיש הרבה בורות מים בהר הבית יתכן
שהגוי יביא מים מבור שאינו במקום המקדש ע"ש.
לפי משנ"ב בודאי אין ליהודי להכניס גוי למקדש ,מה שיש לדון
ביום ששי שהגוי נכנס מעצמו גם בלי צווי הישראל אם מותר לשלוח
בידו דפים עם בקשות ,אך בודאי לא לרצון יהיה אשר בבית קדשנו
ותפארתנו שועלים [ישמעאלים] הלכו בו ועל זה היה דוה לבנו,
בודאי יש להתאונן ולהצטער על כך וחס ושלו' לא נשתמש בהם
להעביר תפילה לאלקינו.
ובענין הנייר ,דעת הרבה פוסקים שהנייר אינו מקבל טומאה כמבואר
בבכורי יעקב סי' תרכ"ט סק"א לגבי סכום בנייר שכתב דאינו מקבל
טומאה בשם הסדרי טהרה ,וכ"ד החת"ס ,לפי"ז יהיה היתר להכניס
ניירות למקום המקדש ע"י יונים ,אך יש לדון שלא להכניס במעטפה כיון
שזה כלי קבול וי"א שהוא מקבל טומאה עי' חזו"א כלים (סי' ה' סק"ו).
ויהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ונזכה להתפלל
ולהשתחוות לפני ה' במקום קדשו.
תגובות ניתן לשלוח לפקס 08-9791445
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הלכה
במעגל
השנה

האם מותר בט' באב ,לאחל לחברו 'מזל טוב' או
'רפואה שלמה' או לומר לו 'להתראות'?
והאם מותר לישון קודם תפילת מנחה בתשעה
באב כיון שלא הניח תפילין?

הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג שליט"א
נלקט ממשנ"ב מהדורת דרשו

נדונים הלכתיים אלו נכתבו על מנת לעורר לב הלומדים ,ולהלכה יש לעיין במקורות .הובאו בביאורים ומוספים משנה ברורה מהדורת 'דרשו'

האם מותר בט' באב ,לאחל לחברו 'מזל טוב' או 'רפואה שלמה' או
לומר לו 'להתראות'?
איסור שאילת שלום בתשעה באב ,נפסק בשו"ע (סי' תקנד סעיף
כ) שאין שאילת שלום בתשעה באב ,ואם ישנו אחד שאינו יודע
ואומר לך שלום יש להשיבו בשפה רפה ובכובד ראש.
באיסור זה של שאילת שלום ,כתב המשנה ברורה (ס"ק מא) שנכלל
גם אמירת 'בוקר טוב' לחברו.
מכח הלכה זו ,דנו בפוסקים להתיר לכאורה כל איחול לחברו שאין
בו שאילת שלום אלא ברכה ,וכגון אמירת 'מזל טוב' לחברו שיש
לו שמחה וכדו' ,שכתב השלמת חיים וכן הגשר החיים ,לענין אבל
שאסור בשאילת שלום ,שלומר 'מזל טוב' מותר ,כיון שאין זה
שאילת שלום אלא ברכה לחברו .וכן מובא בשם הגאון רבי שלמה
זלמן אויערבך ,והגאון רבי יוסף שלום אלישיב אף התיר לומר 'מזל
טוב' בלחיצת יד.
אכן דעת הגאון רבי משה פיינשטיין ,שאין לומר לחברו 'מזל טוב',
אלא לאחר חצות היום ,כדי שלא יסיח דעתו מן האבלות.
וכן לאחל 'רפואה שלמה' בתשעה באב ,דעת הגשר החיים לענין
אבל ,שמותר לאחל לו 'רפואה שלמה' ,כי אינה שאילת שלום אלא
ברכה ,וכן כתב הגאון רבי צבי פסק פרנק ,לענין מקומות שנוהגים
לאחל לאבלים חיים ארוכים ונותנים להם יד ,שאין בזה איסור
שאילת שלום לאבל ,כיון שזו רק ברכה.
אכן ,לענין מה שנוהגים כשנפרדים האחד מחברו לומר 'להתראות',
דעת הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך ,שיותר טוב שלא לומר סתם
'להתראות' [שנראה יותר כשאילת שלום] ,ויאמר נוסח 'שנזכה
להתראות בבנין בית המקדש'.
האם נוהגים לאחוז את חוטי הציצית בתשעה באב ,בעת אמירת
'ברוך שאמר' או 'קריאת שמע'?
נוהגים לאחוז בחוטי הציצית כשאומרים ברוך שאמר וכשקוראים
קריאת שמע.
ויש לברר כיון שבתשעה באב נפסק בשו"ע (סימן תקנה סעיף א)
שנוהגים שלא מתעטפים בטלית בתשעה באב ,אלא מניחים טלית
קטן תחת בגדיו ,ומביא המשנה ברורה (ס"ק ב) שכתוב "ביזע אמרתו"
זו טלית ,א"כ כיון שיש ענין להצניע הציצית ,א"כ האם מותר לקיים
המנהג לאחוז הציציות בברכת 'ברוך שאמר' או בעת קריאת שמע?
בקובץ מבית לוי ,הביא שהמנהג שלא לאחוז את חוטי הציצית
בתעשה באב בברוך שאמר ובקריאת שמע ,וכן היא דעת הגאון רבי
ניסים קרליץ.

אכן ,בספר נטעי גבריאל ,הביא שמנהג המהרי"ץ דושינסקיא היה
לאחוז את הציצית אף בתשעה באב בברכות אלו ,וכן דעת הגאון רבי
חיים קניבסקי שמסתבר שמותר לאחוז חוטי הציצית בברכות אלו.
האם מותר לישון קודם תפילת מנחה בתשעה באב כיון שלא הניח
תפילין?
נוהגין שלא להניח תפילין בתשעה באב ,אלא בתפילת מנחה ,כך
פסק השו"ע בסימן תקנה סע' א.
דין זה מעורר שאלה מעניינת ,הרי נפסק להלכה שאין לאכול או
לישון קודם קיום מצוה שמא ישכח [ראה סימן רלה ס"ק טז-יז],
וא"כ כיון שהגיע זמן מנחה ,הרי הוא מחוייב הנחת תפילין ,ולכאורה
יהיה אסור לישן עד שיניח תפילין?
אכן ,בספר נחלת אליהו להגר"א דושניצר (סי' יט) כתב שאסור
לישון בתשעה באב קודם שמניח תפילין [ומסתימת לשונו משמע
שהאיסור הוא גם קדום שהגיע זמן מנחה .אלא שהסתפק שם ,האם
מועיל להניח שומר בשביל שיותר לו לישון.
מאידך ,דעת הגרי"ש אלישיב (הלכות ומנהגי בין המצרים פ"ז
הערה  )*71שמותר לישון ,וטעמו שכיון שבתשעה באב אנו פטורים
ממצות תפילין עד שעת מנחה ,א"כ כיון שאין חיוב מצוה אז אין
אסור אכילה ושינה ,אלא משהגיע זמן חיוב המצוה .ודעת הגר"ח
קניבסקי (תורת המועדים ס"ק ד) שמשהגיע זמן המנחה לא ילך
לישון אל א"כ ימנה שומר [אכן כתב שם ,שלדעת הגרי"ש אלישיב,
יהיה מותר לישון אף משהגיע זמן המנחה ,משום שלדעת כמה
מהראשונים אין חיוב כלל להניח תפילין בתשאה באב ,ולענין זה
אפשר לסמוך עליהם].
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג ,כתבו ל:
bdirshu@neto.net.il
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המשך מעמוד  | 3הגה"צ רבי אריה שכטר שליט"א
להם (במדבר כ ,י) ''שמעו נא המורים' ,לא אמר דבר זה לכללות
ישראל ,אלא לחלק אחד שהיו מורים בהוראה ,אבל לכל ישראל לא
דיבר קשות זולת אלה".
העולה מן הדברים הוא:
א .במשך ארבעים שנה משה לא הוכיח את ישראל בצורה קשה,
אלא בצורה רכה.
ב .גם עתה ,משכבר החליט להוכיחם בצורה קשה ,הוא נזהר בכבודם,
כמו שכתב רש"י" :לפי שהן דברי תוכחות ,ומנה כאן כל המקומות
שהכעיסו לפני המקום בהן ,לפיכך סתם את הדברים ,והזכירם ברמז
מפני כבודן של ישראל".
כדי שדברי המוסר יקלטו באזני השומעים יש לומר אותם בצורה
מכבדת ,לתת לשומע תחושה נעימה ,ושלא יחוש שמישהו "מעליו"
מורה לו מה לעשות ,ומה לא ,ואיך להתנהג.

לרומם ,לא להשפיל
בשנת תשכ"ב ,שימשתי לזמן מה כממלא מקום של אחד ממגידי
השיעורים בישיבת סקווירא בארצות הברית .האדמו"ר מסקווירא
זצוק"ל הורה לי לבחון את התלמידים והזהיר אותי קודם מעשה:
"את האמת בנוגע לידיעותיו של כל בחור ,תציין לעצמך בדף נפרד.
אבל כל בחור כלפי עצמו צריך לחוש בסיום המבחן ,כי היטיב להשיב
לאשר נשאל! אסור שבחור ייפול חלילה ברוחו ,אלא אדרבה ,ירגיש
שהצליח ,ומתוך כך ימשיך לשקוד על תלמודו ביתר שאת וביתר
עוז".
האדמו"ר מסקווירא בעצמו לא היה אומר אף פעם מוסר לאף בן
אדם! אף על פי כן ,כל מי שהסתובב לידו ידע היטב מה רוצה ממנו
האדמו"ר ,גם בלי שדיבר עמו.
(מתוך 'אריה שאג' – בין המצרים)

המשך מעמוד  | 18הרה"ח אהרן כהן
(הווליום בסיום באמת היה גבוה מדי) בטענותי לפניו ,אתה לא
רוצה ,נוּ ...בְ ֵס ֶדר ,זו זכותך הדמוקרטית .אני כן רוצה.
התיישבתי לשיעור דף היומי ,מה אומר ומה אדבר .הרכבת נסעה,
מה זה נסעה ,גמאה הרים ויערות ,עולם חדש נגלה לפני ,מושגים
חדשים בש"ס שאפי' לא ידעתי על קיומם ,מפעם לפעם נכנסה
הרכבת לתחנה ,עם צלצול שמח ומאושר" :מסיימים-מתחילים".
כל תחנה -חגיגה בפני עצמה; פעם מעמד סיום בשטיבל ,פעם סיום
אישי של משתתפי השיעור .כשבכל תחנה ,כל הנוסעים מתחזקים
ביתר שאת לשמור על הקביעות ולשמור על הדפים ,כשהנוסעים
החדשים המצטרפים לנסיעה בהתרגשות גוברת מציתים מחדש
את אש התורה לקביעת עתים לתורה.
במשך הזמן למדנו הרבה דפי גמ' אך במבט לאחור ניתן לומר יותר
ממה שלמדתי את הדף ,הדף לימד אותי :למדתי מושגים חדשים
בעניין "קביעת עתים לתורה" לא רק כסיסמא ,אלא כמושג חי ,יום
יום ,בשבת כבחול .כן ,גם בערב שבת ,והאמת ,זה לא כל כך קשה,
התרגלתי ב'כאילו' שזמן הדה"נ זה כל שבוע בשעה .6:00

כך שברוך השם המושג "קביעת עתים לתורה" נכנס לי בדם עד
שאני מרגיש שזה אצלי חלק בלתי נפרד ממני ומסדר יומי ובעקבות
כך גם בני משפחתי קבלו דוגמא אישית ש'הלימוד' זה לפני ומעל
הכל .לדוגמא אציין ,שפעם לפני שמחה משפחתית שמעתי-
מאחורי הפרגוד .כן ,אבל מה נעשה עם השיעור של יוסף משה ,זה
כל כך חשוב...
'האמינו לי ,משפט שכזה נותן לך כח לעוד חצי שנה להתמיד
בעקביות' .אגב ,הרגעתי מיד את בני ביתי ,שסמוך לאולם מתקיים
שיעור בדף היומי ,כך שאקפוץ לשיעור אחרי החופה ואחזור ,והכל
על מקומו ,בא בשלום ובתורה.
עתה ,עם ריח החופש (והים) אני מסתפק ,האם במלאות שש שנים,
הגיע כבר הזמן להתקדם ולהצטרף לאלפי נבחני 'דרשו' הזוכים
להבחן כל חודש על הלימוד ,ובעיקר זוכים גם לדעת את הלימוד?
מה אתם אומרים?
לשליחת תגובות ושיתוף בסיפור האישי שלכם,
כתבו לa0533185209@gmail.com :

המשך מעמוד  | 15הרב בנימין בירנצווייג
שכלבו ישמור עליו מכל משמר.
פעם הלך ליער לכרות עצים והשאיר את בנו הקטן בביתו ,כשהכלב
עומד לשמור עליו ,כשחזר לביתו והתקרב לדלת מצא כתמי דם
גדולים על הרצפה ,האיש נבהל וקרא בקול לבנו ,אך הבן לא ענה,
קרא שוב ולא היה מענה ,נכנס בצעדים מתוחים לביתו והגיע לחדרו
של בנו וכשניגש למיטתו הילד לא היה במיטתו ,ואז הוא רואה
בפינת החדר את הכלב שעל פיו כתמי דם ,האב הזדעזע ומיד חשב
שהכלב טרף את בנו ,וללא שהייה הרג את הכלב ,וישב לבכות בקול
בכי מר על מות בנו.
28

לקול בכייתו התעורר הבן שנרדם מאחורי הבית ובא אל האב
הנדהם ,כשבנו ההמום מוציאו לחצר הבית האחורית ,שם הראה לו
פגר של זאב מוטל על הרצפה בחצר ,התברר שהכלב נלחם בחרוף
נפש להציל את הבן שהתחבא בחצר מפני הזאב והצליח להרוג את
הזאב ,לולא הכלב לא היה עוד בנו בחיים .והוא בפזיזותו הרג את
מציל בנו.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג ,כתבו ל:
bdirshu@neto.net.il
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המשך מעמוד  | 14הרב ישראל ליוש
לקויה מאוד ,ולכן החליט לעזוב את הבית .הבחור התגלגל מהכא
להתם ,עד שהגיע לישיבת חברון בירושלים.
באחד הימים קיבל מכתב מהוריו ,בו הם מספרים לו שהאב שבר
את גבו כאשר יצא לחרוש את השדה ,ומבקשים את עזרתו שישוב
לביתו לסעוד אותו ,כי מאז הוא נפל למשכב.
בחורי הישיבה שטיפלו בנער זה לא ידעו כדת מה לעשות ,האם
לשחרר את הבחור לשוב אל ביתו? הם ביקשו מהג"ר משה שטיגל
שיפנה את שאלתם אל המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין
זצ"ל שהתגורר באותם ימים בירושלים .המשגיח זצ"ל עיין בשאלה,
ולבסוף הפטיר' :תשאל את החזון איש!'.
'לקחתי עימי את הבחור' – מספר הרב שטיגל – 'ונסענו לבני ברק.
השארתי את הבחור בביהמ"ד שבבית החזון איש ,ואני נכנסתי אל
הקודש פנימה ,הצעתי בפני מרן את כל העניין ,ומיד הגיב' :לא היה
לכם את מי לשאול בירושלים ,כי באתם לשאול אותי? .סיפרתי
לחזו"א שהייתי אצל המשגיח רבי יחזקאל ,והוא שלח אותי לכאן.
הרצינות ניכרה היטב על פני מרן החזו"א ,והשיב' :זאת אומרת
שהבן יעזוב אבא חולה ולא יבוא אליו?! ועוד שאני אמרתי ככה! איך
יכול אני לומר כדבר הזה? על הבחור לשוב לביתו!' – הורה החזו"א
העזתי פני ושאלתי' :אבל לא אוכלים שם כשר?! וגם שמירת השבת
אינה כהלכה?!' .החזו"א השיב' :שישתדל לאכול כשר!' ,ומיד שאל
אותי :הבחור נמצא כאן? ,עניתי בחיוב וקראתי לבחור להיכנס מבית
המדרש .כשפגשו החזו"א אמר לו' :סע הביתה ותשתדל לחיות חיי
עיר ולא חיי מושב הקרויים מתים'.

מעשה נוסף המעיד על גודל החמרתו של מרנא החזון איש זצ"ל
בענייני כבוד אב ואם .אברך חלה במחלה אנושה ל"ע ,והרופאים
אמרו נואש לחייו .בצר לו החליט החולה לנסוע להתברך אצל ה'חזון
איש' .הדרך באותם ימים לא היתה קלה וקצרה ,גם מחיר הנסיעה
לא היה זול ,אך מצבו הקשה וייאושו הרב לא הותירו בידו כל ברירה.
הוא עשה מאמצים גדולים לגייס את הסכום הנדרש ,וכשגייס גם
את כוחותיו הדלים ,נסע לבני ברק אל החזון איש.
כשהגיע ,שאל אותו החזון איש' :האם יש לך הורים?'' .כן ,ב"ה יש לי
הורים' – ענה החולה,
'במה הם מתפרנסים?' – התעניין החזו"א' .פרנסתם בקושי ובדחקות
נוראה' – השיב.
נענה החזון איש ואמר' :בוא וראה חשבונות של בני אדם ,חולה אנוש
סובל טלטולי דרך קשים ,מוציא הוצאות מרובות כדי להתברך מפי
אדם שספק יעזרהו ספק לא ,הקב"ה הבטיח בתורתו' :כבד את אביך
ואת אמך למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך!' הבטחה מפורשת!...
אמור נא לי'  -סיים החזון איש ' -מתי הוצאת על הוריך ולו מחצית
מהסכום שעלתה לך נסיעה זו'?...
הדברים שנאמרו מן הלב ,נכנסו אל לבו של האברך החולה ,ובאותה
שעה קיבל על עצמו להתמסר בכל מאודו למצות כיבוד הורים .ואכן
כדברי החזו"א וכהבטחת התורה ,מחלתו נעלמה ,והוא זכה להאריך
ימים.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com

המשך מעמוד  | 23הרה"ג הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א
כונת הלב"( .וראו במג"א רמח ,טו ומשנ"ב שם סקכ"ח ,שישנה
מצוה ללכת ולטייל בארץ ישראל ,למרות שישוב לאחר הליכתו
לחו"ל) .ויש להוסיף (עי' שלהי דקייטא ס"כ .וכ"כ בס' מנוחת אמת,
שם) שהרי כתב הריטב"א (גיטין ב ,א) שמלבד קדושת א"י וישוב
א"י ,ישנו דין חביבות א"י ,וכפי שמצינו (כתובות קיא) שהתנאים
והאמוראים נישקו את אדמת ואבני ארץ ישראל ,ואם כן היוצאים
ביומי דפגרי לפוש ולאגור כוחות ומתמוגגים לשם שמים על חביבות
ארץ הקודש ,ארץ חמדה טובה ורחבה ,יש בכך מעלה.
מרן הגר"ש ואזנר זצ"ל (שבט הלוי ח"ה קע"ג) החשיב ,לגבי יציאה
לטיול בסביבות ארץ ישראל ,כצורך "לראות פלאי הטבע של
יוצר בראשית ב"ה" .ואכן ,כשיוצאים עם הילדים לסייר ולטייל,
עלינו להתבונן בפלאי הבריאה ולהיזכר בדברי הרמב"ם (יסוה"ת
ב ,ב) ,הכותב" :והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן
האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו
שאין לה ערך ולא קץ ,מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה
תאוה גדולה לידע השם הגדול" .וידוע שבעל ה'לקט יושר' העיד

על רבו ,רבינו בעל 'תרומת הדשן' ,שהלך בשבת כברת ארץ ,כדי
לראות זוג אריות שהובאו לעירו .גם הגאון החיד"א זצ"ל (בס'
מדבר קדמות ובס' מעגל טוב) מתאר כך את ביקורו בגן החיות
בלונדון" :ואני הצעיר ראיתי במגדל לונדריס בלונדון חיות משונות
מבהילות ותקיפות כמעט יותר מאריות וקשורות במשא כבלי
ברזל ,ושם ראיתי נשר יפה מאד ואמרו שהיה לו מאה שנה וכך
כתוב בספריהם .גם ראיתי חתול שנולד מלביאה וחתול ,והוא
צורת חתול יפה מאד ,אך יש לו גבורת האריה ,והוא קשור בכמה
כבלי ברזל במקום חושך וערפל חתולתו ,ועוד שם כמה מיני חיות
מאמריקה".
הרי לנו שגדולי תורה ראו לנכון לטרוח ולראות את פלאי הבריאה,
זאת מלבד הענין לברך על מקומות שכאלו את הברכות הנצרכות
להם ,כמו "עושה מעשה בראשית" או ברכת "משנה הבריות".
ובוודאי שצריך שכל מעשינו ,גם מעשי הרפיית ורפואת גופינו
ונפשינו ,יהיו לשם יוצרנו ב"ה ,ושנזכה לאגור כוחות ,כדי להגיע
בראש צלול ובלב רגש אל עבודת האלול הקרבה.
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גמ"ח

נופשין
מהדרין

כל סוגי הפתרונות לנופשים
והארחה לשבת בחשמל כשר
תאורות חרום

פלטנר

[חימום אוכל
על ידי נרות]

איזנשטיין

בן זכאי 8

054-8496865

מאווררים
נטענים

מליק

חזון איש  46א

050-4174379







צ'יק פקדון חובה/מיכל מים של
 220ליטר דמי השתתפות .₪ 40



כולל תאורות עוצמתיות








בני ברק

רייכמן

סוקולוב 39

050-4126732



זכריש

אהרונסון 6

06-6183878



אנגלרד

אור החיים 23

03-6195849



לפידות

בן שטח 1

052-7135737



אוסטרן

קיבוץ גלויות 26

03-6747954



צי'ק פקדון

פרידמן

ברסלב 11

03-5798699



בתשלום צ'יק פקדון

איתן

גיבורי ישראל 24

03-6760162



בתשלום לכיסוי העלויות

גנס

ירושלים 41

03-5792189



קליין

רב האי גאון 6

03-6787481



מלר

רמב"ם 19

03-5782408



זילברברג

אבן שפרוט 13

03-6162437



052-7669375/4



053-3111751



054-8437166



עקביאן

פרדו 3

זילברברג

אברהם בן דוד 42

שרגר

יחזקאל 17

לורבר

גנחבוסקי  4קרית הרצוג

כהן טוויל





052-7195081

המכבים  34א' קריית הרצוג

054-8489988



מקלב

חזון איש 21

03-5700249



יעקובביץ

בית יוסף 16

054-8499050
052-7615993











כהן

חידושי הרי"ם 8

כהן

מלאכי 7

03-5789025



ילין

פנחס קהתי 1

02-6516498



כהן

כתב סופר 18

02-6535604



ארלנגר

פאת השלחן  12כניסה ב'

052-7622584



רוזנבלט

יהודה המכבי  16פינת בר גיורא

02-5374433



אתיק

רידב"ז 24

02-5381569



סימון

אדמון 3

053-3198808




בתשלום לכיסוי העלויות






בתשלום לכיסוי העלויות
בתשלום לכיסוי העלויות,
ניתן גם להשיג מצבר נייד
בתשלום לכיסוי העלויות
בתשלום לכיסוי העלויות

ירושלים

חממיאן

קפאח פינת חבקוק

054-8418437



בתשלום לכיסוי העלויות

רוזנבויים

שומרי אמונים בלוק ג' כניסה ב'

052-7180649



בתשלום לכיסוי העלויות

שפיגל

פולנסקי 5

02-6248548



בתשלום לכיסוי העלויות

גוש 80

זאקס

גבעת משה 12

02-5371136



סורוצקין

ספרן

פנים מאירות 12

02-5002507



מחל  28דירה 31

052-7601057



מעלות דפנה 129

02-5326835



סנהדריה
מעלות דפנה

נווה יעקב

רמת שלמה

פלאי
אהבת כל
ישראל
רייכל

בלבן 18

077-2010570



טצמן

זווין 22

וולמן

פניז'ל 20

שינברגר

הרשלר 3

יונה

ברכת אברהם 24

052-7679550
052-7101083
052-7161156
053-3161678
02-5710977
02-5861142







בתשלום לכיסוי העלויות











בית וגן

שילוני

עוזיאל 82

052-7650518







רמות א'

שפירא

סולם יעקב 6







רמות ג'

ויינגולד

רוזנבלט 7

שלזינגר

נהר הירדן 17

טעפ

נהר הירדן 29

רמה ב'

בית שמש

30

מליק

ז'בוטינסקי (גשר פרדס כץ)

077-3400730



מיכלי מים
מתקפלים

גאולה
מאה שערים
והאזור

סלושץ

כהנמן /64ג'

052-7167640





צידניות

גבעת שאול

שם

רחוב

טלפון

הערות

רמה ג'
רמה א'

052-7695011
053-3160431
02-5860430
053-3131704



בתשלום לכיסוי העלויות

053-3137441



בתשלום לכיסוי העלויות

מאוראל

ירמיהו 40

054-8598934



בן דוד

מנחת יצחק 12

ולדנברג

נחל רביבים 21

ברגר

זכרון יעקב 1

054-8538238
052-7171024
02-9994895
052-7178938



בתשלום לכיסוי העלויות





בתשלום לכיסוי העלויות


קריה

אברן

חזון איש 14

052-7649965



בתשלום לכיסוי העלויות

סלונים

רוטשילד

בן איש חי 65

052-7116509



בתשלום לכיסוי העלויות

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

תאורות חרום

מודיעין עילית

ביתר

פלטנר

חפציבה

[חימום אוכל
על ידי נרות]

נאות הפסג'

מאווררים
נטענים

קרית ספר

מיכלי מים
מתקפלים

ברכפלד

רחוב

רביבו

רבי יהודה הנשיא 47

08-9766626



שולמן

שדרות יחזקאל 7

פישר

שדרות יחזקאל 11



בוגרד

רשב"י 27

054-8528784
052-7675166
08-9760994
053-3152441



גולדשמידט

רבי יהודה הנשיא 31

08-9798805



פרקש

רבי עקיבא 30

052-7143483



האוזן

רבי עקיבא 36

052-7170475/4



מנדלסון

רבי עקיבא 17

050-4180777









דהאן

רבי עקיבא 9

08-9798925



ברינבויים

קצות החושן 5

050-4121217



זלוטניק

מסילת יוסף 15

ברויאר

מרומי שדה 11

ידלר

נתה"מ 83

052-7153579
073-7240387
08-9740666
08-9760691





שארפ

נתה"מ 49

08-9760691



ברלין





בתשלום סימלי




אבני נזר 10

050-4168836



גלאי

אור החיים 20

08-9790816



טרוביץ

נתיבות שלום 18

מן

קה"י 2

זאבי

חזון איש 27

052-7176633
08-9961516
052-7653849
052-7664297







בתשלום לכיסוי העלויות



בתשלום לכיסוי העלויות



בתשלום לכיסוי העלויות



בתשלום לכיסוי העלויות

מרכז

בלחסן

אבי עזרי 3

כהן

הרב שך 17

ברוך

הרב יוסף קארו 16

זוננפלד

האר"י 1

054-8422776



שרפר

אהבת ישראל 14

02-9709627



דרום
צפון

גבעת זאב
החדשה
תל ציון
קרית יערים
טלז סטון
אלעד
פתח תקוה
גני הדר
ירוחם

אליאס

יצחק 18

053-3191911



זילברברג

בעלי התוספות 2

050-4146716



דה-ליאון

דרך מנחם בגין 80

058-3233665



רייך

ההגנה 748

052-7624968



קרית מלאכי

ישעיהו

הרב יצחק ניסים  4דירה 11

054-8516006



רחובות

מוס

עזרא 21

054-8463477



אור עקיבא

פלינקר

הרב קוק 5

הר יונה

לנדי

מילר 6





זכרון יעקב

רביבו
אורנשטיין

רמ"צ חפץ חיים 829
הזית 9

054-8525344
052-7644860
052-7114860
04-6290733
052-7610395





שטרית

חזון איש

052-7635316



חיפה

זק

רבי עקיבא 5

054-8539665



כרמיאל

אברהמי

הגליל 33

052-7606947



ז'בוטינסקי 27

052-7655895



צפת

פיפרמן

אבוהב 13

050-4114470



רכסים

פרידמן

דרך הרב 11

054-8428603



גנרטור גדול נייד  300אמפר

תאורות קומפקטיות במיוחד



054-8411735
02-5370798
054-8597210
054-8414655
02-5383255

עפולה

צידניות

שם

טלפון

הערות

ניתן להשאיר הודעה





בתשלום לכיסוי העלויות
בתשלום לכיסוי העלויות




בתשלום לכיסוי העלויות


לפרטים במיילbn324143@gmail.com :
מיכל מים מתקפל  50ליטר

פלטה ללא חשמל [פלטנר]

במצב מקופל
מאוורר קטן נטען לשבת שלמה

לקבלת הרשימה במייל וכן רשימת מקומות נופש שיש להם חשמל כשר,
יש לשלוח הודעה לכתובת  ,bn324143@gmail.comבשורת הנושא יש לכתוב "בקשה"

בשאר פניות לחשמל כשר ניתן לפנות לועדה לענייני אנרגיה בכתובת:

vaada.c.energy2@gmail.com
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
היוצא בשבת אל מחוץ ל'תחום' לצורך פיקוח נפש – האם רשאי לזוז ממקומו לאחר שסיים את תפקידו?
מאכלים שהוצאו בשבת אל מחוץ ל'תחום' – האם מותרים באכילה?
מהי תקנת 'עירוב תחומין'?
מדיני היוצא בשבת אל מחוץ ל'תחום'
שׁשבת בעיר שאינה מוקפת בחומה או ב'עירוב' ,ויצא
• מי ָ
אל מחוץ ל'תחומּה' ,וחזר לתוך העיר – נחלקו הפוסקים אם
כל העיר נחשבת עבורו כארבע אמות.
• היוצא בשבת אל מחוץ ל'תחום' ,אשר אינו רשאי לצאת
מארבע אמותיו – אם נזקק לעשיית צרכיו ,ומקומו אינו
מתאים לכך ,איסור תחומין דרבנן נדחה מפני כבוד הבריות,
והוא רשאי לצאת אל מחוץ לאותן ארבע אמות ,וללכת
עד המקום המתאים הקרוב ביותר .ואם המקום המתאים
הקרוב ביותר נמצא בארבע אמות הסמוכות לתחומו – דינו
כמי שחזר לתחומו באונס או בשגגה.
• היוצא בשבת אל מחוץ לתחום לצורך פיקוח נפש –
לאחר שהגיע ליעדו ,המקום שבו הוא נמצא נחשב כמקום
שביתתו ,ויש לו תחום של אלפיים אמה לכל סביבותיו.
• ספינה שגובה המים שתחתיה פחות מעשרה טפחים,
אך רגלי האדם שבתוכה עומדות בגובה של יותר מעשרה
טפחים מקרקעית הים – יש עליו איסור תחומין; ויש מקלים,
ובשעת הצורך ניתן להקל.
• מי שהפליג בשבת בספינה אל מחוץ לתחום ,והספינה
נכנסה במים רדודים שגובהם פחות מעשרה טפחים – כל
עוד הספינה שטה ,רשאי הוא ללכת בכל הספינה ,אף
למרחק של יותר מארבע אמות.
חפצים שהוצאו בשבת אל מחוץ ל'תחום'
• חפצים שהוצאו בשבת אל מחוץ ל'תחום' ,במזיד ,בשגגה,
או באונס – אסור לטלטלם יותר מארבע אמות ,כדין אדם
שיצא חוץ לתחום.
• מאכלים שהוצאו בשבת אל מחוץ ל'תחום' במזיד – אסור
לאוכלם .ואם הוצאו באונס או בשגגה ,הרי הם מותרים

באכילה אף לזה שהוציאם.
• חפצים שהוצאו אל מחוץ ל'תחום' ,והוחזרו לתוכו ,אפילו
במזיד – הרי זה כאילו לא הוצאו מעולם; ולפיכך ,הם מותרים
באכילה ,ומותר לטלטלם (ביום טוב) עד אלפיים אמה לכל
סביבות העיר.
תקנת 'עירוב תחומין'
• חכמינו ז"ל תיקנו שיהיה מותר לאדם ללכת בשבת יותר
מאלפיים אמה לאחד מצדדי מקומו ,על ידי שיניח בנקודה
כלשהי בתוך התחום מזון בכמּות המספיקה לשתי סעודות,
לׁשם 'קניית שביתה' ,ואזי מותר לו להתרחק ממקום
ֵ
זה אלפיים אמה לכל סביבותיו .ותקנה זו מכונָ ה 'עירוב
ומּמקום העירוב מותר ללכת רק עד אלפיים אמה.
תחומין'ְ .
ולדעת השולחן ערוך ,אסור להתרחק יותר מאלפיים אמה
ממקום העירוב אף בתוך העיר .ואם עשה עירוב תחומין
בתחום עירו ,ושהה בזמן בין השמשות בעיר במרחק של
יותר מאלפיים אמה ממקום העירוב ,נחלקו הפוסקים
העירוב חל.
• לדעת הרמ"א ,העושה 'עירוב תחומין' ב'תחום' עירו ,אם
שהה בעיר בזמן בין השמשות ,ואף לן בעיר – נחשבת כל
העיר עבורו כארבע אמות ,והוא רשאי ללכת לכל אורכה
ורוחבה של העיר ,אף למרחק של יותר מאלפיים אמה
מּמקום העירוב .ולהלכה – יש מהאחרונים שפסקו כדעת
ְ
הרמ"א ,וכן פסק החזון איש .אך יש מהאחרונים שפסקו
כדעת השולחן ערוך ,שאינו רשאי להתרחק יותר מאלפיים
ממקום העירוב אף בתוך העיר; ומדברי המשנה ברורה
נראה שנוטה לדעה זו.
• דין 'עיבורּה' של עיר ,נאמר רק להקל ,דהיינו להגדיל את
התחום; ולא להחמיר ,דהיינו להקטין את התחום.

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

גליון 372
שנה ח' תשע"ט

אלה הדברים אשר דבר משה אל

ה' אלקיך עמך לא חסרת דבר

כל ישראל )א'  -א'(

)ב'  -ז'(

מסופר על הרה"ק רבי שמואל סלנט

אם אתה דבוק בה' אלקיך לא חסר

רבה של ירושלים זיע"א ,שנכנסו

לך מאומה) .תורת אבות(

הקטורת בבית המקדש ,אותה תערובת

אצלו מטובי העיר ושטחו לפניו

מסופר על הרה"ק רבי מרדכי

של צמחים ריחניים שהעלו על המזבח

המטיילים

בשבת

מלכוביץ זיע"א ,שישב על התורה

לחומות

העיר

ועל העבודה יומם ולילה ,ביתו היה

הפצרותיהם של חכמי ישראל הם סירבו

העתיקה שאין שם עירוב ,ונכשלים

ריקם ובני ביתו רעבו ללחם .נכנס

לגלות את סוד הכנת הקטורת .החכמים

באיסור הוצאה בשבת ,יגזור נא רבי

אחד משכניו ושאל אותו ,וכי אינו

כעסו ,פיטרו אותם ובמקומם הביאו

ובית דינו שאסור לטייל מחוץ לעיר,

רעב? השיבו הרבי כתוב "ואכלתם

המצריים אכן הצליחו להשיג את הריח

והכל ישמעו וייראו .השיב להם רבי

אכול ושבוע והללתם את שם

המבוקש ,בהבדל 'קטן' :עשן הקטורת של

שמואל ואמר ,חושש אני למיעוט

אלקיכם" .פירוש" ,ואכלתם אכול"

בית אבטינס היה מיתמר ועולה כמו מקל

שלא ישמעו בקולי ,ואיני גוזר ,מוטב

אפילו אכילה כלשהי ,ומה שאתם

שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים .נחרדו

שואלים

נהיה

החכמים לקרוא לאנשי בית אבטינס

המבקשים ואמר :רבנו ,מי יזיד חלילה

שבעים? "והללתם שם אלקיכם"

ולמנות אותם שוב למשרה החשובה.

לעבור על האיסור ,והלא דבריו

תשבעו משיר ושבח להשם יתברך.

נשמעים על הכל .אמנם כן ,אמר להם

לא הרפה ממנו האיש ואמר :אמנם,

לאחרים? האם אתם עושים זאת כדי

רבי שמואל בנחת ,דברי ברוך השם

הרבי עובד את ה' ונהנה מזיו

לשמור על מעמדכם ושכרכם?" "אנו

נשמעים תמיד ,ברם יודעים אתם

השכינה ,אולם בני ביתו רעבים.

למה? מפני שמעולם לא גזרתי גזירה

החזירו הרבי ,שנינו במסכת חולין

סודנו וישתמשו בו כדי להעלות קטורת

על הציבור ,אלא אם הייתי בטוח

הם תלויים בי ואני תלוי במי שאמר

לעבודה זרה" השיבו .אמרו עליהם שהם

שכל הצבור יקבלוה בלב מלא רצון

והיה העולם .הגע איפוא בעצמך,

ונפש חפצה .א"כ נענו המבקשים,

כל עוד שאני תלוי ודבוק בה' עדיין

מבושמות וכאשר היו בניהם נושאים

יגזור נא והכל שומעים ומצייתים

יש להם סיכוי כלשהוא להתפרנס

נשים ,הם היו מתנים עם כלותיהם שלא

לקולו .נס כזה ,חזר ואמר להם רבי

ולקבל שפע ,ברם אם גם אני

שמואל שיהיה הקול נשמע לכל ,אל

מפסיק מדביקותי בה' והם ישארו

כל ישראל ,לא קרה אלא למשה רבנו

תלויים בי לבדי ,אז אבוי להם במי

רבם של כל ישראל ,אבל נחנו מה.

שהם תלויים.

הצעתם,

רבים

בחוצות

שמחוץ

"ושבוע"

האמנים ששמרו על סודם
היה זה סוד כמוס שעבר רק בין בני

ממה

המשפחה ,והם לא הסכימו לגלות אותו
לאיש .מדובר בדרך הסודית בה הכינו את

מדי יום .למשפחה שהופקדה על הכנת
הקטורת קראו 'בית אבטינס' ,ולמרות

אמנים מאלכסנדריה שבמצרים .האמנים

יפה ,בעוד עשן הקטורת שלהם התפזר
לכאן

שאלו

ולכאן .מחוסר

אותם

מתעקשים

ברירה

נאלצו

החכמים" :מדוע

אתם

את

הסוד

שלא

לגלות

עושים זאת רק מתוך חשש שכאשר ייחרב
בית המקדש ,יקחו אנשים לא הגונים את

קיימו

את

שנשותיהן

מלאכתם
מעולם

לא

באמונה,
יצאו

עד
כשהן

יתבשמו אף הם ,וכל זאת כדי שאיש לא
יחשוד בהם שהם גנבו מסממני הקטורת
לשימוש אישי.
)על-פי מסכת יומא ,לח ע"א(

-+

זמני כניסת השבת
ירושלים 6:54 :ת"א7:09 :

זמני יציאת השבת

פרשת דברים-חזון

ירושלים  8:07ת"א 8:10 :ר"ת8:43 :

ה'חוזה' הקדוש מלובלין סיכן את נפשו לקירוב הגאולה

קלונימוס" :מי יודע מה קורה כעת בלובלין ,אצל ה'חוזה'…" ופרץ

בימי מלחמת נפוליאון בצבא הצאר ברוסיה ,גברה מאוד

בבכי .גם בביתו של תלמיד אחר ,הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ

הציפייה לביאת המשיח .וכשהובס צבאו של נפוליאון בשנת

זיע"א אירע דבר נורא .בעודו רוקד ושמח עם תלמידיו בבית

תקע"ד ,האמינו רבים שהגיע זמן הגאולה .גם הרה"ק רבי יעקב

המדרש ,אחזה אש בביתו .בעוד ר' נפתלי עומד ושר שירות

יצחק ,החוזה מלובלין זיע"א )יומא דהילולא ט' באב(,

ותשבחות ומכוון כוונות על פי תורת הסוד ,ברחו בני ביתו מן

שהציפייה לגאולה בערה בו מאז ומתמיד ,סבור היה שכעת

האש ,ומשרתת אחת שלא הצליחה לברוח מתה באותה שריפה.

הוא הזמן המתאים לכך .החוזה זכר כי כמה שנים קודם לכן,
בשנת תק"ע ,כשנפטר הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב

פרש ה'חוזה' אל חדרו הפרטי שבקומה
ׁ
בינתיים ,בלובלין,

זיע"א ,הוא הבטיח כי לא ינוח ולא ישקוט בעולם העליון עד

השנייה .על החלון שבחדרו עמדו בקבוקים ריקים ,שמהם שתו

שיביא את הגאולה .בשל כך ,בשנים שבהן רעשה הארץ

החסידים מי דבש לרגל החג .לפתע שמעה הרבנית קול ילד בוכה

ממלחמות נפוליאון ,ראה בכך ה'חוזה' סימן למאמצים שעושה

בפתח ביתה .יצאה הרבנית מן החדר ,והלכה לפתוח את הדלת,

ר' לוי יצחק מן השמים.

אולם כשפתחה לא ראתה בחוץ נפש חיה .מיד שבה אל חדרו של
הרבי ,אך ה'חוזה' נעלם מן החדר .לא ידעה הרבנית מה אירע לו,

כמה שותפים הצטרפו אל החוזה כדי לסייע לו .ביניהם היו

אולם הבינה כי כנראה יצא מבעד לחלון ונתפס .ואולם לא ייתכן

תלמידיו" :היהודי הקדוש" זיע"א ,הרה"ק בעל ה"מאור ושמש"

שה'חוזה' טיפס על החלון כי החלון גבוה מדי ,וגם הבקבוקים

זיע"א והרה"ק רבי נפתלי מברזאן זיע"א .אל אלו נוסף שותף

הריקים עוד היו מונחים שם ,על אדן החלון הפתוח .נוסף לכך,

חשוב – המגיד הקדוש מקאזניץ זיע"א .ה'חוזה' גם קבע את

כחמש עשרה שנה התגורר החוזה בחדר זה ,ומעולם אפילו לא

הזמן המתאים לגאולה שתבוא – ליל שמחת תורה של שנת

הביט החוצה מבעד לחלון.

תקע"ה .יום זה ,שיחול לאחר שכבר נמחלו העוונות של עם
ישראל בימים הנוראים ,יהיה מתאים לשמחה שבביאת

אחר כך סיפר ה'חוזה' כי פסק דין יצא כנגדו מן השמים על שניסה

הגאולה .עוד קודם לכן נפטר "היהודי הקדוש" ,וזאת כדי

לדחוק ולקרב את הגאולה .כוחות עליונים הפילו אותו מן החלון

שיוכל לסייע מן השמים למאמצים שייעשו בעולם הזה.

כדי להמיתו ,אולם המגיד מקאזניץ מיהר ובא מן העולם העליון,

כשקרב המועד ,אמר הרבי לחסידיו" :דעו לכם ,כי אם יהיה

ופרס את כנף בגדו וכך ריכך את הנפילה .למעשה ,כך נודע

הפעם הזאת חג שמחת תורה טוב ,אזי גם תשעה באב – יום

ל'חוזה' באותו הרגע על הסלקותו של המגיד מקאזניץ .לאחר

החורבן – יהפוך מיום אבל ליום שמחה" .עוד דבר אמר הרבי

הנפילה חיפשו החסידים את ה'חוזה' במשך כמה שעות ולא מצאו

לחסידיו – שיישארו יחד בחדר הגדול שבבית ,ואם הוא יפרוש

אותו .לבסוף ,אחד התלמידים שחיפש במרחק של כמה עשרות

אל חדרו הפרטי ,עליהם לשמור עליו היטב .ואולם אף שדיבר

צעדים מן הבית שמע קול אנחה .כששאל התלמיד" :מי כאן?"

אליהם ,נעשו החסידים כחירשים ,ולא שמעו מה שאמר להם.

שמע את קולו של ה'חוזה' ,שאמר את שמו" :יעקב יצחק בן

אז פנה הרבי אל זוג' הרבנית ,וביקש ממנה שתשמור ותשגיח

מייטל ".מיד החלה מהומה ,והתלמידים נאספו כדי לשאת את
ְ

עליו בלילה הזה .אולם מן השמים היה זה ,ששמירה זו לא

רבם הפצוע אל הבית .בעודם נושאים אותו בזהירות ,שמע

שוא שקד שומר" )תהלים
הועילה" :אם ה' לא ישמור עיר – ָ

התלמיד ,שזכה לאחוז בראשו של החוזה ,והנה שפתיו של הרבי

קכז ,א( .וכך נכשלה משימתם:

לוחשות את תפילת "תיקון חצות" שנהג לומר תמיד באותה
השעה בדיוק ,באחת עשרה בלילה.

כבר בערב חג הסוכות נפטר המגיד מקאזניץ ,אך ה'חוזה' לא
ידע על כך דבר .אחר כך אמר ה'חוזה' כי אילו היה יודע

בגלל פצעיו הקשים של הרבי בטוחים היו מתנגדיו כי מותו קרב.

שהמגיד מקאזניץ כבר אינו בעולם הזה ,לא היה מסתכן ומנסה

מיהרו לשתות יין ולשמוח .כששמע על כך ה'חוזה' אמר" :כשאצא

לקרב את הקץ .כשהגיע ליל שמחת תורה שהה ר' קלונימוס,

מן העולם ,אלו לא ישתו אפילו מים ".וכך אכן היה .כעשרה

בעל ה"מאור ושמש" ותלמידו של החוזה ,בביתו שבקראקוב.

חודשים מאוחר יותר נסתלק ה'חוזה' לבית עולמו ביום צום תשעה

לפתע אבן הוטחה בחלונו וניפצה את הזכוכית .מיד אמר ר'

באב ,שבו חל איסור אפילו על שתיית מים.

הכרת הטוב של ה"חוזה" הקדוש מלובלין
הרה"ק רבי אלעזר מקאזניץ זיע"א נסע פעם בדרכו ולא
עלה בידו להגיע למחוז חפצו עד שבת קודש ,והיה מוכרח
לשבות באיזה עיירה ,והחסידים ששמעו מזאת מיהרו
והביאו אליו את כל צרכי שבת ובגדי שבת בהרחבה .רבי
אלעזר נהנה מכך מאוד ונגרם לו הרחבת הדעת ,אמר להם

נוהג היה ה'חוזה' הקדוש מלובלין זיע"א )יומא
דהילולא ט' מנ"א( להריח טבק בשעת התפילה.
פעם אחת העירו לו בדרך כבוד" :רבי ,הלוא אין

שיספר להם מעשה ,וכה סיפר :להרה"ק ה"חוזה" מלובלין

ראוי להפסיק לשם כך באמצע התפילה ".השיב

זיע"א )יומא דהילולא ט' מנ"א( היה בגד מיוחד שהיה לובש

לו הרבי במשל:

רק ביום שנערך ברית במעון קדשו .באחד הימים הבחינו
תלמידיו שרבם הולך עם אותו בגד .והיה זה לפלא בעיניהם.
שכן באותו היום לא היה ברית ,אך כמובן שלא העזו לשאול

פעם אחת עבר מלך גדול בשוק ,וראה אחד

את רבם על כך .ורק בהגיע מוצאי יום הכיפורים כשהיה

מזקני העניים שר ופורט בכינור .המלך אהב

בדיחא דעתיה שאלו אותו על כך ,אמר להם ה"חוזה"

מאד את מה ששמע ,ורצה לשמוע עוד משירי

שיספר להם מעשה וכה סיפר :מעשה בעשיר אחד

האיש .ציווה המלך כי האיש הזקן יהיה בין

שהתגורר באחת העיירות בסביבות לובלין והיה מגיע כל
שבוע ביום שישי ליריד שהתקיים בלובלין ,ולקראת שבת

המשוררים המנגנים לפניו ,ובכל יום היה נכנס

היה שב לביתו .באחד השבועות נתאחרה השעה ולא היה

הזקן להיכלו לנגן לפניו בכינורו .והנה ,בכל פעם

סיפק בידו לשוב לביתו ,והיה צר לו שיצטרך לשהות בשבת

שניגן ,התנתקו מיתרי הכינור באמצע השיר,

בבית מלון ולשלם עבור כך ששה רייניש ,והחליט שהרי

והיה על המלך להמתין שעה ארוכה ,עד שיתקין

בלובלין מתגורר איזה רבי גדול ומגיעים לשם הרבה
חסידים ,ונותנים שם אכילה ושתייה ושינה בחינם ,ואפילו
אם יצטרך להיכנס לרבי עם קוויטעל וליתן פדיון של שני

הזקן מחדש את מיתרי הכינור ויכוון אותם .אחד
מן המקורבים לחצר המלך אמר לכנר הזקן' :הרי

רייניש הרי עדיין ירוויח ארבעה רייניש .הוא לא חשב הרבה

אתה מורד במלכות ,בכך שאתה מצער את

והגיע אכן לבית מדרשי וקיבל אש"ל בחינם .ובמוצאי שבת

המלך .עליך להכין את כינורך כראוי מראש,

קודש נכנם אלי ונתן קוויטעל עם שני דייניש ואח"כ נסע
לביתו .לאחר כמה שנים נסתלק אותו יהודי לבית עולמו,
וכשעמד לפני בית דין של מעלה לא היו טענות מיוחדות

כדי שהמלך לא ייאלץ להמתין!' ענה הזקן:
'תודה לאל ,יש למלך משוררים ומנגנים רבים

עליו ,כי היה סוחר ישר ונשא ונתן באמונה ועל כן פסקו לו

שבקיאים בנגינה יותר ממני ,ויכולים לשמח את

גן עדן .ברם בהגיעו לגן עדן לא נתנו לו להיכנס בטענה

לבו .ובכל זאת רצה המלך להשתעשע בכינור

שהוא אינו מהול כהוגן ,והוא החל לצעוק ולטעון שהוא
אינו אשם בכך ,אך לא הועיל מאומה ,משראה שאין
מתייחסים לטענותיו ,צעק שהוא היה פעם אחת בחייו אצל

שלי .ואם כן ,ודאי רצונו הוא לסבול את דרכי
ומנהגי ,כי לולא כן לא היה לוקח אותי ועוזב

הרבי מלובלין ,ואף נתן לו קוויטעל ,והוא נקרא "חוזה" כי

את המנגנים והמשוררים העומדים לפניו"'.

הוא רואה מסוף העולם ועד סופו ,ואם כן יש לו טענה

כשסיים את המשל שלו ,אמר החוזה:

ותביעה כנגדי על שלא גיליתי לו שהוא אינו מהול כהלכה,
ואכן פסקו בבית דין של מעלה שהנני צריך לתקן את אותו
יהודי ,ובאותו היום שהלכתי עם הבגד המיוחד תקנתי את

הנמשל" :הלוא יש לפני בורא העולם כמה

אותו יהודי ,סיים הרה"ק החוזה מלובלין .וסיים הרה"ק רבי

רבבות מלאכים שעושים את רצונו ומשמיעים

אלעזר מקאזניץ ,אם יהודי זה שהלך אל הרה"ק מלובלין רק

את תהילתו ,ובכל זאת הוא עוזב אותם ולוקח

בכדי להרוויח ארבעה רייניש ,זכה שהרה"ק מלובלין יעשה

אותנו .ואם כך ,הוא מוכן לסבול גם את

לו טובה בעולם העליון ,אם כן אתם שעשיתם לי טובה
גדולה כל כך ,שהבאתם לי את הדברים הנחוצים ,כל שכן
שזה יהיה לטובה עבורכם.

ההפסקות שאני עושה בשעת התפילה".

הקרבת קרבן מנחה בימינו

יוסף דב תמה ואמר ,האם זה הוא

מסופר :פעם הגיע הרה"ק רבי משה

שאומרים עליו אדם גדול הוא?

לשוק

כשבא לביתו ביקש שיביאו לפניו

בין

את ספרו של רבי יצחק "פרי יצחק"

העגלונים ובודק את טיב הקש

כדי לתהות על קנקנו .להפתעתו

והתבן שבאוצרם .עבר על פניו

מצא שם את הקושיה עם שני

ידידו הרה"ק רבי שמעון מיערוסלב

התירוצים .השתומם ר' יוסף דב

זיע"א ושאלו :רבי ,מה מעשיו בשוק

ואמר כמה גדולה מידת ענוותנותו

של העגלונים? אמר לו רבי משה

של ר' יצחק בלאזר.

ליב

מסאסוב

ביערוסלב,

זיע"א

והיה

מהלך

לייב :עזוב את ה"רבי" שלי ואת
ה"רבי" שלך ,ובוא עמי ונישא

אהבת חינם בתשעה באב

שבת קודש ט' מנ"א
הרה"ק רבי דוד פורקעס )תלמיד הבעש"ט הק' –
תקל"ד(
הרה"ק רבי יעקב יצחק )"החוזה" מלובלין( ב"ר
אברהם אליעזר הלוי )תקע"ה(
הרה"ק רבי גבריאל איש הורביץ ממאגליניצא
 ווארשא ב"ר דוד )מכונה בשם גבריאלהמלאך  -תרי"ח(
יום ראשון י' מנ"א
יששכר בן יעקב משבטי קה )ב"א שי"ח(
רבי דון יצחק אברבנאל ב"ר יהודה )אברבנאל
עה"ת – רס"ח(
הגה"ק רבי מרדכי בנעט אב"ד ניקלסבורג ב"ר
אברהם )תקפ"ט(
יום שני י"א מנ"א
הרה"ק רבי הלל מפאריטש ב"ר מאיר )תרכ"ד(
הגה"צ רבי יצחק בלאזר ב"ר שלמה )תרס"ז(

חבילת קש לביתה של אלמנה

מסופר על הרה"ק רבי יחזקאל

ענייה ,שאין לה אפילו מצע של קש

מקוזמיר זיע"א שראה יהודי אחד

להשכיב עליו את גופה השבור.

אומר קינות בתשעה באב ,בעיצבון

יום רביעי י"ג מנ"א
הרה"ק רבי נתן נטע שפירא ב"ר שלמה
)ה"מגלה עמוקות"  -שצ"ג(

וילכו שניהם יחדיו הני שני צדיקים

ושברון רוח על חורבן בית המקדש

קדושי עליון ,וישאו את הקש

ועל עם ה' כי נפלו בחרב .לפתע

יום חמישי י"ד מנ"א
הרה"ק רבי צבי הירש מליסקא ב"ר אהרן )אך
פרי תבואה – תרל"ד(

בכתפיהם ,וכל העם רואים וזזים

ניגש אליו חברו וביקשו להפסיק

ומפנים להם מקום .בדרך הילוכם

לכמה רגעים ,על מנת לעזור לו

אמר רבי משה לייב :אילו היה בית

בכתיבת

לאותה

המקדש קיים ,היינו מביאים עולות

שעה .קשה היה לו לאיש למלאות

ונסכים ,עתה אנו מביאים קש,

את בקשת החבר ,כיצד מניחים זה

כאילו

מפני זה? קרב הרבי אל המקונן

הכוונות של

וידבר אליו כדברים האלה :על מה

ומעלה

עלינו

קיימנוהו

עם

הכתוב
כל

הקרבת קרבן מנחה.

הינך

איגרת

מתאבל,

נחוצה

על

חורבן

יום שישי ט"ו מנ"א
נחום איש גמזו
הרה"ק רבי מאיר נתן ב"ר חיים האלברשטאם
מצאנז )תרט"ו(
הרה"ק רבי אשר )השני( מקארלין ב"ר אהרן
מסטאלין )תרל"ג(
הרה"ק רבי יעקב מראדזין ב"ר מרדכי יוסף
)תרל"ח(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

בית

המקדש ,מפני מה נחרב הבית
ענוותנותו של גאון המוסר
באסיפת

רבנים

המקדש? בעוון שנאת חינם ,מהו

שהתקיימה

היפוך שנאת חינם? אהבת חינם.

בפטרבורג בהשתתפות גדולי הדור,

נמצא שהסיוע לחבר עולה תיקונו

הלכות מוקצה )ט'(

השתתף גם הגה"ק רבי יוסף דב

הרבה יותר מהקינה והאבל .כיוצא

רבה של בריסק זיע"א .הגאון הנ"ל

בזה אמר רבי יחזקאל ,בשעה

הקשה קושיה חריפה בשם בנו ר'

שאדם הולך לבית הכנסת בערב יום

חיים ,והתפתח ויכוח סוער בין

הכיפורים מלובש בקיטל ונרות

הרבנים שנוכחו במקום .לאחר מכן

בידו ,אם יאמר לו חברו אנא בוא

א( מצות השבת אבידה ,אינו דוחה איסור
מוקצה ,ולכן אם מצא דבר מוקצה בשבת,
אין לטלטלו ,כדי להשיבו לבעליו) .שו"ת
חתם סופר ,ח"א ,או"ח סימן פ"ב ,וע"ע
בביאור הלכה סוף סימן רס"ו ,שהסתפק
בזה(

תירץ הגאון הנ"ל תירוץ אחד שלו,

עמי לטייל ודאגה בליבי אשיחנה,

ותירוץ נוסף בשם בנו ר' חיים אשר

ילך עמו .והטעם כי מה בעצם הולך

הפליאו את השומעים .הגה"ק רבי

אדם לעשות ביום הקדוש יום

יצחק בלאזר זיע"א )יומא דהילולא

הכיפורים? תשובה .אהבת חברים

י"א מנ"א( שנכח באותה אסיפה,

זוהי

"ואהבת

ישב כל הזמן ולא פצה את פיו .ר'

לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה".

תחילת

התשובה

ב( כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר ,מותר
לטלטלו אף לצורך הכלי עצמו] ,היינו שלא
ישבר ,או שלא יגנב ,וכדומה [.כדין כלי
שמלאכתו להיתר ,הואיל והוא מיוחד גם כן
למלאכת היתר) .שו"ע הרב סימן ש"ח ,סעיף
כ"א(
ג( מותר לטלטל דבר מוקצה על ידי ניפוח,
דלא הוי טלטול אלא כלאחר יד ,ולא מיקרי
טלטול) .רמ"א שם סעיף ג'(

.

בחסות רשת חנויות

בחסות "דודי קאר"

גל פז

הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב

בארץ ובחו"ל 052-7655-222

העלון מוקדש לעילוי נשמת מור אבי ציון סאלח בן צ'חלה ז"ל
754

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
ישראל בן חווה
בנימין בן ברכה
משה בן נזימה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

פָּ ָּר ַׁשת ְּדבָּ ִרים –

תמּונה
ה ְ
מסורת בידינו כפי שהובא בספרים הקדושים,
שביום תשעה באב אחר חצות נולד מלך
המשיח.
ודבר זה אינו מובן ,מה ראה הקב"ה שיוולד
המשיח דווקא ביום תשעה באב ,יום ששפך
הקב"ה את חרון אפו על עם ישראל ,והרי יום
זה הוא תחילה לגלות האיומה והנוראה,
בגלל חטא עם ישראל .ואין יום רע ומר מיום
נורא זה .ואם כן מדוע דווקא ביום זה נולד
המשיח?
ועוד עלינו להבין את דברי הנביא" :כ ֹּה ָאמר
ה' צְבאֹות ,צֹום ה ְרבִיעִ י ו ְצֹום החֲ מִ ישִ י ו ְצֹום
השְ בִיעִ י ו ְצֹום העֲ שִ ִ
ירי ,י ִהְ י ֶה לְבית י ְהּודה
לְששֹון ּולְשִ מְ חה ּולְמ ֹּעֲ דִ ים טֹובִים ו ְהאֱ מֶ ת
ו ְהשלֹום אֱ הבּו" (זכריה ח ,יט).
והרי ימים אלו נקבעו לצום ובכי בגלל חטאם
של ישראל והם שגרמו לפורעניות שבאו
באותם ימים .ודווקא בימים אלו אנו צמים
ומתענים לכפר על חטאנו.
והנה הנביא מבשר לנו שדווקא אותם ימים
רעים יהפכו לימים טובים ,לימי שמחה וששון.
מה ראה הקב"ה לקבוע ימי שמחה דווקא
באותם ימים שנקבעו לאבל וצום?
כאשר אנו מתבוננים בעומק עניין החורבן
והגלות ,הדברים אינם תמוהים ,אדרבה הם
מאירים באור חדש שמסייע להבנת הגלות,
וכך הם פני הדברים:
אף שבחיצוניות הגלות היא דבר רע ומר,
והעם היהודי סבל טרגדיות ,רדיפות ,עינויים
ועלבנות .כדברי הנביא" :מִ י נתן לִמְ שִ סה
יעֲ ק ֹּב וְי ִשְ ראל לְב ֹּ ְזזִים" (ישעיה מב ,כד).

בתוך הגלות מסתתרת הגאולה השלימה,
גאולה שאין אחריה יותר גלות .כדי להגיע
לגאולה השלימה חייבים לעבור דרך הגלות.
כל מטרת הגלות היא ליישר את העקמומיות
שנמצאת בנו.
הגלות דומה לזריעה ,שנאמרּ" :וזְרעְ תִ יה לִי
ָארץ" (הושע ב כה) .כשם שאדם זורע זרעים
ב ֶ
בארץ ובאופן טבעי הם הולכים ונרקבים
באדמה ,וכאשר הם נמצאים בשיא הריקבון,
רק אז הם מתחילים לצמוח ולגדול ואף
להוציא זרעים ופירות ,ודווקא מתוך הריקבון
נוצרת צמיחה חדשה.
כך גם בני ישראל ,מתוך הגלות הם מפתחים
חיים חדשים וצמיחה חדשה ,תקומה לעם
חדש ,ואילולי הגלות אי אפשר היה לפתח
תהליך חדש .חורבן בית המקדש הוא
בבחינת "סותר על מנת לבנות".
לכן בתפילה אנו מברכים "ברוך אתה ה' גאל
ישראל" לא אומרים יגאל בלשון עתיד אלא
גאל בלשון הווה.
ללמדנו שעיקר הגאולה היא יום-יום והרי אנו
צועדים באותה הגאולה שהתחילה מיד
לאחר החורבן ,לקראת הגאולה הנצחית.
ולכן חובה על כל אחד מאיתנו להתבונן
ולחשוב על מעשיו ולתקנם כי זו הדרך
לצאת מגלות לגאולה.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

כל זה אינו אלא מבט שטחי בלבד ,אך
בפנימיות צפון פה עניין נעלה ונשגב ביותר.

לרפואה שלימה

לנוריאל בן אסתר
לרפואה שלימה
לאיידה חיה בת אסתר
ולילד אלחנן רפאל בן איריס
ולילד אורי חיים בן שלי

פניני עין חמד

מנת לִ בְ נֹות
סֹותר על ְ

פרשת דברים

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

18:54

20:05

20:56

19:12

20:03

20:53

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

19:14

20:05

20:56

להצלחת ורפואת כל עם ישראל

19:12

20:03

20:53

ט' אב ה'תשע"ט

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלכה-
שֹואל
שיב בַ ֲ

ִ
שעה בְ ָאב דחּוי
ת ְ

מה הן הלכות תשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום ראשון?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:








מאחר שתשעה באב חל בשבת ,והצום נדחה ליום ראשון ,לכן אנו מתחילים לצום מיד עם צאת השבת.
מותר לאכול ולשתות בשבת כסעודת שלמה בשעתו ,אפילו אם כוונתו כדי להקל מעליו את הצום .אלא שלא יאמר:
"נאכל ונשתה ,כדי שיהיה לנו כוח לצום"( .ואם שותה מים כדי שיהיה לו כוח לצום ואינו צמא ,אין לברך על שתיה זו)
בסעודה שלישית מותר לאכול בשר ולשתות יין כרגיל ,ואין להימנע מאכילת מאכלים ערבים וכן שרים שירי שבת
כבכל שבת.
בסעודה שלישית יברך ברכת המזון לפני השקיעה.
אסור להחליף את בגדי השבת לפני צאת הכוכבים ,וטוב שיאמר לפני כן 'ברוך המבדיל בין קודש לחול'.
נוהגים לאחר את תפילת ערבית כדי שהציבור יוכל להתארגן בבית ולבוא לבית-הכנסת בבגדי חול ונעלי גומי.
אחר תפילת העמידה לפני קריאת 'איכה' מדליקים נר והחזן מברך 'בורא מאורי האש' ומכוון להוציא את כולם ידי
חובה.

ש ַ
אֱ מּונה וְצִ פִ יה לַ מ ִ
יח
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'לבוש יוסף -מועדים' ויש בו כדי ללמדנו עד כמה עלינו לצפות ,לייחל ולהשתוקק לביאת
המשיח ובניין בית-המקדש .סיפר אברך חשוב ששמע מבעל המעשה ,יהודי ירא שמים מרמת אלחנן שבבני ברק ,על אביו
שהייתה לו אמונה וציפייה לביאת המשיח בצורה מיוחדת.
כשהשותף שלו רצה לשפץ את החדרון של העסק שלהם ,היה אומר לו" :בשביל מה לשפץ? המשיח בפתח ,חבל להשקיע
על העצים והאבנים" .כמו כן ,מרוב שהיה חדור באמונה תמימה ,תפר חליפה לבנה ,שבה יזכה לקבל את פני המשיח.
לימים נפטר האיש בשיבה טובה והחליפה שלו הייתה עדיין תלויה בארון בבית בתו (אחותו של מספר המעשה).
באחד מן הימים ,הנכדים השובבים ראו את החליפה הזו תלויה ואין מי שנוגע בה זמן רב  -שיחקו בה והעיפו אותה מפה
לשם .והנה בלילה נגלה האיש לבתו בחלום ואמר לה" :מדוע הנכדים משחקים בחליפה ,שהכנתי למלך המשיח?
החליפה הזו שמורה עבורי ,וכשיבוא המשיח אלבש אותה בתחיית המתים!" .כשהקיצה בתו משנתה הזדעזעה
מהחלום ,ומאז היא שומרת את החליפה הזאת לתחיית המתים  -שאביה יזכה ללבוש אותה לכבוד המשיח.

כֹּחּה של ַ
חמָאה
מ ְ
אברך אחד הזדמן להיות בהרצאה ומאוד התפעל מדבריו הנפלאים והנלהבים של המרצה ומצורת הדיבור הקולחת ומלאת
החן שלו .הוא הרגיש ,כי המרצה מוכר לו ,אך לא זכר מהיכן .עם סיום ההרצאה ניגש למרצה כדי להודות לו על ההרצאה
המדהימה ,והנה הוא מגלה להפתעתו ,כי המרצה הינו חברו הטוב ,שלמד עימו בעבר בישיבה" .מאיפה למדת לדבר
כך?" ,שאל האברך" ,הרי עד כמה שאני זוכר ,אתה היית מאוד ביישן בישיבה ,ובקושי היית מוציא מילה מהפה?".
"אתה צודק" ,ענה המרצה" ,אכן כל חיי הייתי מאוד סגור ולא דיברתי בפרהסיה ,אבל לאחר חתונתי ביקשתי להירשם
ללימודים בכולל מסוים הקרוב לביתי .נודע לי ,כי אחד התנאים היה שכל אברך אמור למסור שיעור בתורו ,לאחר
התייעצות עם רעייתי נרשמתי לכולל מתוך מחשבה ,שעד שיגיע תורי אמצא כולל חדש או שהעניין ייפתר בצורה כלשהי".
'כשהגיע היום שבו הייתי אמור למסור את השיעור ,כמעט ולא ישנתי בלילה .הכנתי את השיעור ביסודיות וכשהגיעה
השעה ניגשתי לבי מה נרעד ונפחד והתחלתי את השיעור .מיד לאחר המשפטים הראשונים שלי קם אחד האברכים וקרא
לעברי' :יפה מאוד' ...התעודדתי והמשכתי ,וכך לאורך כל השיעור כל המשתתפים בזה אחר זה עודדו ושיבחו אותי ,עד
שפשוט קיבלתי ביטחון עצמי והתחלתי לזרום ולדבר בשטף רב ובהתלהבות רבה".
"בהמשך נודע לי ,כי אשתי היקרה התקשרה מיוזמתה בערב שלפני השיעור לכל חברי הכולל וביקשה מכל אחד ,שבכל
פעם שבעלה יאמר הסבר מסוים ,שיאמרו מילות עידוד ושבח .בסיום השיעור ניגשו אלי כל האברכים ולחצו את ידי בחום
וכל אחד פרגן לי על דברי הנפלאים .לשיעור הבא כבר המתנ תי בקוצר רוח ...ומי שהפכה אותי למה ששמעת היא רעייתי
היקרה"...
לשאלות בהלכה
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אִ ם ִראשֹונִים ְכמַ לְ ָאכִים

– האדמו"ר ה ַרב יֹוסֵ ף ג ְִרינְ ִוואלְ ד מְ פאפא זצ"ל

האדמו"ר הרב יוסף גרינוואלד גאב"ד פאפא זצ"ל -נולד ב-כ"ד אלול ה'תרס"ג ( )1903בעיר
צהלים .משחר ילדותו ניתן היה להבחין ביראת השמיים המופלאה שלו .בצעירותו למד בישיבה
של אביו .בהיותו כבן  19הלך לסאטמאר ללמוד בישיבת דודו ,ר' אליעזר דוד גרינוואלד.
בהמשך סייע לדודו בהרבצת תורה בישיבה ובענייני העיר .אביו העריכו בצורה מופלאה ובכל
פעם שהיה רואה את רבינו ,היה קם מפניו מלוא קומתו בהטעימו" :הרי הוא ספר תורה חי!".
ביום ב-אדר ה'תש"א עם פטירת אביו הגדול עבר לפאפא ומילא את מקומו .בשנת ה'תש"ד
( )1944כבשו הנאצים את אונגארן ורבינו שכַל את אשתו ועשרת ילדיו! לאחר המלחמה חזר
לפאפא ואח"כ שהה בסאמבאטהלי.
בשנת ה'תש"ז ( )1947היגר לאנטוורפן שם הקים ישיבה והרביץ תורה לתלמידים רבים .בשנת
ה'תשי"א ( )1951עבר לארה"ב והרביץ תורה עד להסתלקותו לשמי רום .הקים תלמודי תורה,
כולל ,ישיבה ,בית-ספר לבנות .סיגף עצמו בטהרה .אף בעת שתכפו עליו יסורים וחולשת גופו
לא מנע עצמו מלטבול במקווה .ענוותן מופלא .איש אמת .רבים פנו אליו ונושעו .ברכותיו עשו
פרי .הרגיש בצער כל אחד ,ש שטח בפניו את מצוקתו .תפילותיו היו בבכיות עבור עם
ישראל .הטיב לסנגר על הזולת .נפטר ב-י"ג אב ה'תשד"מ ( .)1984חי כ 81-שנים .ציונו בקרית
פאפא בניו-יורק .בנו ,ר' יעקב מילא את מקומו.
אביו :האדמו"ר ר' יעקב יחזקיה (בעל 'ויגד יעקב') .אמו :מרת שרה רבקה .נשותיו :בת אחיו -ר'
יעקב יחזקיהו מחוסט (זיווג ראשון -הי"ד) ,מרת מרים (זיווג שני) .מרבותיו :הגאונים אביו ,ר' יעקב
יחזקיה ,ר' אליעזר דוד גרינוואלד (בעל 'קרן לדוד') ,ר' אהרון רוקח מבעלז (המכונה 'הרב זכרונו
לברכה') .מתלמידיו :ר' יעקב יצחק ניימן ,ר' יצחק דוד הכהן פרידמאן ,ר' יצחק שלמה אונגר
(אב"ד חוג חתם סופר).

ל

מילדיו (זיווג שני) :ר' יעקב יחזקיה (ממלא מקום אביו) ,ר' ישראל מנחם (רב תולדות יוסף פאפא בורו-
פארק) ,ר' אהרון (דיין קהילת פאפא בניו-יורק) ,ר' משה סופר (רב קהילת פאפא בירושלים .חתן ר' ישכר
בער רוטנברג אדמו"ר מוודיסלאב) ,ר' יעקב יחזקיה סופר (רב עדת ישראל טורונטו .חתן ר' ישראל משה
דושינסקיא) .מספריו• :ויחי יוסף -על המועדים ,מסכת מקוואות ועוד.

אחד ממתפללי ביהמ"ד היה ילד שסבל במערכת העיכול ,ולא יכל לעכל מזון שהכיל חיטה ,פירות וירקות .הוריו שמרו עליו שלא יאכל
מאכלים שהכילו את הרכיבים הנ"ל .לרגל שמחה שהתקיימה במשפחתם השאירו את הילד לזמן קצוב בביתו של אחד מצאצאיו של הגה"ק
מפאפא זי"ע ,במשך זמן שהותו שם יצא שרבינו התכונן לנפוש בפלורידה ,וכל בני המשפחה הגיעו לביתו להיפרד.
היות שאותו ילד כבן בית ,אף הוא הצטרף לכל המשפחה של הנכדים ,שבאו להיפרד .רבינו זיע"א חילק לכל הצאצאים מאפה שהוכן לכך,
כשהגיע תורו של הילד האורח לקבל מהמאפה ,אמרה הרבנית שאצלה התארח הילד ,שלא יתנו לו מהמאפה כיוון שהינו אלרגי והמאפה עלול
להזיק לו .רבינו האזין לנאמר ,וציווה שיעשה ברכה בכוונה וזה לא יזיק לו ,והשי"ת יעזור ,שהבעיה תיפטר לגמרי .תוך כדי דיבור הגיש
את המאפה לידי הילד וציווה עליו לברך בקול ,הילד בירך בקול ואכל .מאז הילד לא סבל יותר משום אלרגיה והבריא לגמרי.

מ

סופר כי בעת בואו של רבינו לעיר פאפא נודע לו ,שאחד השרידים מראשי הקהילה המקומית מאושפז בבית הרפואה .רבינו רצה לבקר
אותו .אולם אנשי הסגל הרפואי אמרו לו ,שהלה חולה במחלה קשה ומדבקת ל"ע ,ויש להימנע מלהתקרב אליו .רבינו זיע"א לא שת ליבו
לאזהרתם ,והלך לבקר את החולה בחדרו ,דרש בשלומו ובירך אותו ברפואה שלימה ,ושב על עקבותיו .זמן קצר לאחר שרבינו יצא מחדרו,
נעשה לחולה במעבדת ביה"ח בדיקת דם חוזרת ,והרופאים אישרו פה אחד ,שאינו נגוע כלל במחלה המדבקת .היהודים המעטים בפאפא
תלו כולם את הדבר בזכות ביקורו וברכתו של ה'ויחי יוסף'.

א

ברך ,מתלמידיו של הרה"ק מפאפא זי"ע ,שנים אחרי נישואיו עדיין לא נושע בזרע של קיימא .בביקוריו אצל רופאים רבים ,הודיעוהו בדעה
אחת ,שלדאבונם אין בידם להושיע .כעבור כמה שנים נכנס אל רבינו ותינה את צערו ,אשר על ליבו ,שהוציא כספים מרובים לרפואה
והרופאים אינם נותנים תקווה .עוד הוסיף האברך ,ששמע לאחרונה על כמה מקרים בין מתפללי בית המדרש ,שאף הם לא נושעו בילדים
רח"ל.
כשרבינו שמע את דברי האברך הצטער צער רב והשעין את ראשו על השולחן לכמה רגעים ,לאחר מכן שאל את האברך בעוגמת נפש:
"הייתכן? דברים כאלו מתרחשים ,ואין באים להודיעני?" .רבינו בירך את האברך בחמימות ,שיזכה להעמיד דורות ישרים ובריאים .ברכותיו
התקיימו במלואן ,והאברך העמיד בית חשוב וברוך ,וגם בני הקהילה נפקדו ,ולא נשמעו עוד מקרים מצערים.

א

חד מתלמידי רבינו החל פתאום להרגיש ייסורים גדולים ברגליו רח"ל ,כשדרש ברופאים שמע חילוקי דעות ,גם על ניתוח  -היו ששללו והיו
שצידדו  -אבל לא ידעו אם יועיל לזמן ארוך ,בינתיים מצבו הלך והחמיר ל"ע ,עד שלא יכל ללכת בלי להיעזר במקל .נכנס הלה בפחי נפש
לרבינו ,אבל לא רצה להסתפק בברכת רפואה שלימה ,אלא דרש לקבל הבטחה שיבריא.
רבינו הרהר קמעה ואמר לו" :הגם שעכשיו נמצאים בתשעת הימים ,עליך להשרות את רגליך במים חמים מאוד ,לזמן ממושך ,תעשה כך
במשך כמה ימים וה' יתברך יעזור" .למרות שרופאיו הזהירו ,אותו שחום במצבו אינו מומלץ כלל ועיקר ועלול לגרום לנזקים ,הוא לא פקפק
כלל וכלל בדברי רבינו וקיים במדויק את כל מה שהצטווה .ביום השלישי ,כאשר הגיע לביתו ברכב אחרי תפילת שחרית ,לא נזקק יותר
לעזרה כשיצא מהרכב ,כי יכול היה ללכת ברגליו ,ומאז לא הרגיש שום מיחוש ושום כאב.

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)

תים בְ ַ
מ ִ
חיה ֵ
מ ַ
אמרֹו
מ ֲ
ְ
סח רבי אהרון טויסיג שליט"א :לאבי זצ"ל היה מנהג מאוד
מעניין .בתקופה שלנו ,כשיש לכל אחד טלפון נייד ,יתקשו,
להבין את עומק העניין .היום ,קל מאוד לשוחח אפילו עם
מישהו ,שנמצא בקצה העולם.
אבל בתקופתו של אבי זצ"ל היו בכל שכונת בתי אונגרין שני
טלפונים בלבד! שכונה שחיו בה יותר מארבע מאות
משפחות ורק לשני אנשים היה טלפון בביתם! הם נתנו לכל
תושבי השכונה להשתמש בהם ,להתקשר מהם או לקבל
שיחות אליהם .הבית שלהם היה ה'דואר' של השכונה...
במשך ל"א שנים היה אבי זצ"ל מוסר שיעורים ..והיה לו
מנהג ,שבכל פעם שאחד ממשתתפי השיעור היה מארס
את בנו או את בתו ,היה מכתת את רגליו ,לוקח אוטובוס,
נוסע לבית המחותן ואומר לו" :אין לך מושג איזה שידוך טוב
עשיתם ...אני מכיר באופן אישי את המחותן שלך! הוא
מהמשתתפים הקבועים בשיעור שלי ...יהודי בר אוריין ,עדין
בהליכותיו ,אציל במידותיו"...
לאבי לא היה רכב צמוד ...הוא עשה את כל הדרך ברגל,
באוטובוס ,וזאת גם כשהגיע לגיל ,שהדבר היה כרוך
במאמץ רב! פעמים רבות נשאל בבית" :מה העניין שיש
במנהגך זה? הרי מדובר כבר 'לאחר מעשה' ,השידוך כבר
'נגמר' ,ומדוע מוצא אתה לנכון להמשיך ולקיימו גם
כשהגיעו זמנים כאלו ,שהדבר כרוך אצלך בקושי רב?".
ובכל פעם שהשאלה הייתה נשאלת ,אבי זצ"ל היה עונה
מחדש" :מילה טובה יכולה לבנות עולמות! אף פעם לא
מאוחר מדי בשביל לומר מילה טובה! כשהמחותן שומע
מילים טובות על המחותן השני -כל ההכנות לחתונה נראות
אחרת ...הן נעשות ביתר שמחה ...הקשר החיובי בין שתי
המשפחות מתהדק ,וזה משפיע גם על הקשר שבין החתן
לכלה והופך לקשר של קיימא ביתר שאת וביתר עוז"...
לפני מספר שנים ,ביום המר והנמהר ,תשעה באב :ישבתי
בביה"כ ואמרתי את סדר הקינות .לידי ישב בחור ואמר את
הקינות בשברון לב ,בבכיות ובדמעות ,במשך שלוש שעות
רצופות! אני לא זוכר על עצמי ,שאמרתי אי פעם את הקינות
בצורה כל כך אמיתית ונרגשת ...כל האברכים שישבו ליד
הבחור שמו לב לאופן שבו יצאו הקינות מפיו.
שנים רבות אני מכיר את הבחור .הוא בהחלט נחשב
ל'בחור טוב' ,אבל אי אפשר לומר עליו שהוא תלמיד חכם
בולט ומיוחד ...בחור טוב סטנדרטי ...בתפילת מנחה ניגש
אחד מהמתפללים ,ואני מקנא בו! הוא זכה לעשות את מה
שאני לא זכיתי! הוא ניגש לאביו של הבחור ואמר לו" :אני
מוכרח להגיד לך ,שהבן שלך אמר את הקינות בצורה
מיוחדת מאד! יש לך בן ,שממש ראוי לקנא בך! בחור צעיר,
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
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
דוד בר חסיבה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
חווה בת יעקב צבי ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
רפאל בן אסתר ז"ל
אסתר בת גולה גאולה ע"ה
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
יוסף בר סעדה ז"ל
אורה בת נעימה ע"ה
י עקב בן נעמה ז"ל
ש מעון בן חנה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

לע"נ

תנצב"ה

שבוכה במשך שלוש שעות בלא הפסקה ,בדמעות שליש ,על
גלות השכינה ועל חורבן המקדש ...איך זוכים לבן שכזה?".
ואותו יהודי הוסיף" :לידינו יושב הרב טויסיג .גם הוא ראה את
הבן שלך אומר קינות .תשאל אותו אם הגזמתי במילה אחת,
במה שסיפרתי" ...לידינו ישב יהודי נוסף ,שהאזין לכל
השיחה ולא אמר מילה .לאחר תפילת מנחה ניגש אלי אותו
יהודי ושאל" :הרב טויסיג ,האומנם אותו בחור אמר את
הקינות בבכיות ובדמעות במשך שלוש שעות רצופות?""-כן",
השבתי" .הלב שלי נשבר לרסיסים כששמעתי את הלב שלו
נשבר לרסיסים" ...היהודי הודה לי בחמימות ונפרדנו.
שלושה ימים אחרי תשעה באב ,אני רואה מודעת אירוסין:
הבחור הזה התארס עם בתו של אותו יהודי ,שהתעניין אצלי!
למחרת פגשתי אותו ברחוב ,איחלתי לו 'מזל טוב' ,והוא סיפר
לי" :חיפשתי הרבה זמן בחור טוב לבת שלי .עיקר הדגש
אצלי היה על יראת השמיים של הבחור".
"והנה כאשר אישרת באוזני את נכונות הסיפור על אותו
בחור ,שבכה והצטער על החורבן ,אמרתי לעצמי :זה הבחור,
שאותו אני מחפש! הרי השו"ע (או"ח סימן א סעיף ג) כותב:
"ראוי לכל ירא שמים שיהא מצר ודואג על חורבן ביהמ"ק!".
ואם הבחור הזה מצר כ"כ על החורבן – סימן מובהק ,כי ירא
שמים הוא".
"תאמין לי כבוד הרב" ,הוסיף ואמר" ,אמרתי לעצמי :לא
הייתי צריך לברר עליו לא אצל ראש הישיבה ,לא אצל
המשגיח וגם לא אצל חברים .מי שמסוגל לבכות בשברון לב
שלוש שעות על חורבן בית המקדש – ירא שמים מופלג הוא.
במוצאי שבת אמרתי לאשתי שמצדי אני רוצה את הבחור
הזה לחתן לבתנו .שלחנו שדכן שיציע .כעבור שלושה ימים
'נגמר' השידוך למזל ולברכה בעזרת השם יתברך" .עוד
בית בישראל ,שנבנה מכוחה של מילה אחת של פרגון!
הייתי בכנס של מחנכים בבני ברק .אחרי הכנס ניגש אלי
יהודי ואמר" :בבניין שלי גר אברך פלוני .בתקופה האחרונה
'חוש הריח' שלי אמר לי שהוא זקוק לעזרה ...פגשתי את
השווער שלו מספר ימים לפני פסח ואמרתי לו' :אתה יודע,
איזה חתן יש לך? הוא מאיר את כל הבניין שלנו' ...המילים
עשו את שלהן ...פגשתי את השווער בחוה"מ פסח .הוא בא
לביקור חג אצל חתנו והוא אמר לי' :אין לך מושג איזו שמחת
יום טוב גרמת לי! במשך כל ההכנות לחג הפסח חזרתי בפני
אשתי ,שוב ושוב ,על המשפט שאמרת לי ...שמחנו ביחד
במשפט הזה שלך' :החתן שלנו מאיר את כל הבניין'...
"אני מרגיש שמצבו של שכני הוטב בהרבה ,ממה שהיה אך
לפני תקופה קצרה" .איזו השפעה יכולה להיות מכמה מילים
טובות ...לא בכדי דרשו רבותינו" -מחיה מתים -במאמרו".
ע"י מספר מילים -אפשר להחיות ממש( .מעובד מתוך 'ואדרבה')
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
זהבה בת שושנה רייזל ע"ה שרה בת נרקיס ע"ה ל
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
נעמי בת כתון ע"ה
יצחק בן חביבה ז"ל
מזל בת שמעון ע"ה
מרים בת בלה ע"ה
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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א .מעשה שהיה באחד מימי 'תשעה באב' בשנות 'המלחמה' ,כפי שהעידה אשה אחת מנכדי הגה"ק רבי הלל
מקולמייא זי"ע )בת חתנו ר' יצחק אייזיק ליכטנשטיי זצ"ל( ,אשר נלב"ע לפני כמה שני ,שהפרידו אותה כמו ריבי רבבות
מאחינו בני ישראל מאמה ובעלה ,והכניסוה לאחד המחנות ,בהגיע יו תשעה באב הוציאו את כל דרי המחנה
לחצר תחת כיפת השמי – ואותו היו יו בהיר בשחקי היה ללא שו זכר לענני .הרשעי ימ"ש ציוו עליה
לישב על קרקע החצר שהייתה מחופה באבני משוננות ומחודדות בכדי שידקרו אות ברגליה ,ועל כולנה העמידו
מנגני בכלי זמר – במיני ועוגב וכל צלצלי שמע ,בכוונה תחילה לדכאות ביו המר והנמהר תשעה באב עד
דכדוכה של נפש .אשה זו לא הייתה יכולה לסבול השפלה נוראה זו ,ומתו מעמקי לבה זעקה אבינו שבשמי לא
למעני עשה ,וא לא למע כבוד עמ בית ישראל ,אלא למע כבוד שמ יתבר ויתעלה ,פתח נא את ארובות השמי
וירד 'שלאקס רעגע' )גש חזק בלשונ באונגרי( ויפסק חילול הש הנורא הזה .תו כמה דקות נראו ענני כבדי
בשמי ,ויפתח ה' את ארובות השמי והחלו לרדת גשמי עזי עד אשר כל הרשעי הבריחו עצמ ומנגניה
אל תוככי הצריפי ,אז נשמו ג כל היהודי לרווחה כשיכלו להיכנס אל תוככי צריפ .וסיפרה אותה אשה,
שממעשה זה שאבו חיזוק במש כל תקופת המלחמה להאמי כי אבינו רוענו משגיח עלינו על כל צעד ושעל –
בראות שבתו הסתר הפני הגדול והנורא ,שומע הקב"ה את שוועת הזועקי אליו.
ב .עדות נפלאה העיד הגה"ק מר ה'חת סופר' זי"ע על מורו הגה"ק רבי נת אדלער זי"ע בהאי לישנא ,ביצקי
מי על ידו ]של מורי[ בתחילת בואו לבאסקאוויט ולא היה לו כי א ב קט ובת אחת כמו י"ב שנה ,אהובה
לו במעשיה כאמה כ בתה אי אפשר לספר בשבחה ,ובעוה"ר מתה ש ,ולא דמע עינו ,והיה מצדיק את הדי
בשמחה גדולה ונפלאה אשר לא ראיתי ממנו דוגמתו בתפילת שמחת תורה ,א ביו השבת פרשת וירא היה רגיל
לעלות כה ולמפטיר בכל שבת ,וג באותו שבת שבתו השבעה לא מנע עצמו מהנ"ל ,א באמרו ההפטרה זלג
דמע א' מעיניו וקבלו בידו ,ומיד חזר ונהפ לאחר ושוב לא נראה בו רמז עצבות ,ולא הזכיר שמה כלל ,ולא היה
לו ולד אחר לעול ,עכ"ל )נדפס בליקוטי תשובות חלק המכתבי סימ ט( .הג כי מדרגה כזו גבוהה היא עד מאד ,מ"מ
ללמדנו יש בזה כיצד לקבל כל חד וחד במדרגתו ובמקומו את הנהגת הבורא באהבה ובשמחה.
שמעו נא למעשה נורא שאירע בימות הקי הללו ,ושמעתיו מפי בעל המעשה הרב שלמה פינחס שווימער
שליט"א מתושבי קרית יואל שבמאנארא בארה"ב ,בתחילת הליל יצא רש"פ מביתו ,והנה הוא רואה בחור כב 16
משוטט ברחוב סקונימונק פינת רחוב בארדיטשוב ,והוא תוהה וטועה ,תר ומחפש אחר איזה בית ...רש"פ ניגש
אליו ושאלו ,צדיק ,במה אוכל לעמוד בעזר ,סיפר לו הבחור ,כי הוא מתושבי העיר מאנסי ובה נמצאת ישיבתו,
עתה לכבוד הקי שכרה הנהלת הישבה בני עבור בעיר מאנארא ברחוב סקונימונק  441בשכונה שליד 'קרית יואל'
וש אנו שוהי בימי אלו ,היו חשתי כאבי עזי בידי ,ולכ נסעתי הביתה לבקר אצל רופאי שבמאנסי שחיווה
את דעתו שאי כא כל בית מיחוש ב"ה ,מש רציתי לחזור לישיבה ,ואמרתי לנהג שיקח אותי ל רחוב סקונימונק
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ùéøùäì áéåçî åðéàù òâøå òâø êì ïéàå ,íééçä úãåáò
åðàù åìà íéîéá êà ,ä"á÷äá ïîåà úðåîà åîöòá
éæà 'íðéç ìù äéëá' åùøåùù ïáøåçä ìò íéìáàúî
.áåèä ì÷á åððåçèá ÷éîòäì øúåéá åðà íéëéøö
éøä ,'íðéç ìù äéëá' àø÷ú éúééëáì éëå ,éðéáéùú ìàå
úîàá éë ,éðîî åéðô 'ä øéúñä ,àåùðî äù÷ éáöî
åéä ìàøùé éðá íâ éøäù ,êúééëá áùçéú íðéç íðéç
î"îå ,øúñäå ïåéñð ïîæá Y 'àåää äìéìá' äòù äúåàá
åðééäå ,íðéç ìù äéëá' àåäù äæë áöî ìò ì"æç åøîà
åðéòå ,íéîçøáå ãñçá åîìåò âéäðî ä"á÷ä éë àîòè

ïî õéöî' ,äòù ìëáå úò ìëá åéúåéøá ìë ìò äçå÷ô
àåäå ,åìåë íìåòä ìë ìò 'úåðåìçä ïî çéâùî íéëøçä
äòùá óàå ,ãñç ìù èåçá íéàåøáä ìë úà âéäðî
éðá íéðéîàî' åðà éøä ,øùá éðéòá ïë äàøð ïéàù
áéèéäì ,úéèøô äçâùäá çâùåîå âäðåî ìëäù 'íéðéîàî
íìåòá äùòðä øáã ïéàå ,äòù ìëáå úò ìëá åðîò
úåòøàîå íéø÷î éðéî ìë åòøàé íúñá àì éë ,åîöòî
úà çúåô ä"á÷äù íéîòôå .'ïåáùçá ìëä' àìà íìåòá
'åúçâùä' úà ùîî øùá éðéòá åðì äàøîå ,úåðåìçä
åðìéöäì ïåéìò ãñç äúééä úåëùçä ìëù íéðô úøàäá
 úåáåè éðéî ìëá åðì áéèéäìå òø ìëîגìò ãîììå ,

 ,441וזה הדרייווער שכנראה לא ידע היכ מחוז חפצי חשב לעצמו שאני אמור להגיע להישיבה הגדולה של קרית
יואל ברח' סקונימונק ולכ הוריד אותי כא ברחוב סקונימונק פינת בארדיטשוב ,ואינני מוצא כא את הישיבה
שלי שאיננה נמצאת כלל בי בניני מגורי ,ואיני יודע אנה אני בא ,לבו הרחו של רש"פ לא נת לו להניחו
לבדו ,הזמינו לתו רכבו והחל מחפש ב) ...גי' פי עס( שלו את האדרעס רחוב סקונמונק  441ולא מצא ,אחר בירורי
הבי כי 'רחוב סקונימונק' ארו עד מאד מאד ,ואותו מקו שהבחור דיבר עליו הוא 'המש' הרחוב אבל בשכונה
הסמוכה לקרית יואל )הנקראת היילענד מילל'ס( ,אז אמר הבחור לרש"פ ,בכל יו הננו הולכי לטבול במקוה שברחוב
קארע כא בקרית יואל ,הבה נסע עד ש ,ומש הנני מכיר את הדר ואראה ל אותה ,וכ עשו ,כשהבחור
מראה לרש"פ את הדר ,ורש"פ 'לומד' דר חדשה ,וש ראה בני יש גדול ומורחב וממול יש נפלאות הבורא
'אג מי' ) (Lakeיפה נו ,והכל בא על מקומו בשלו .וכא נתגלה תוקפו של נס ,כי ביו המחרת נסעו הבחורי
בספינות עלי מי ,ואחת הספינות נתקיי בה 'ההופכי אג מי' כשארבעת הבחורי שישבו בה נפלו לתוככי
המי ,שלוש מה שחו בכוחות עצמ עד שפת הנהר ,חו מבחור אחד שלא הצליח לשחות ,ובאותו רגע נתקבלה
'קריאה' ב'הצלה' של קרית יואל ,שבחור טבע ברחוב סקונימונק  ,441ורק רבי שלמה פינחס שכבר נסע לש
אתמול ידע בדיוק המיקו והגיע לש ברגעי אחדי )לא אמרו בבירור שמדובר ברחוב סקונימונק בשכונת היילענד מיל'ס ,וע"כ
לא מצאו את הכתובת בתו הדזי פי עס( ,ורק הוא ידע והדרי את שאר חברי הצלה היא מגיעי לש ,את מי מצא
כשהוא טובע – זה הבחור שהביא אותו אתמול הנה ,וכאמור ידיו כאבו לו לכ לא הצליח לשחות כשאר חבריו,
וכשהגיע לשפת הנהר כבר היה מלא במי הכעורי והחמצ שלו היה במצב סכנה ,מיד עשה בו 'עזרה ראשונה'
ולקחו לבית החולי ,כשהוא מדרי את שאר חבריו היכ הוא האדרעס סקונימונק  ,441וכול הגיעו רק כמה
מינו"ט אחריו ,ואילו היה ג רש"פ מאחר במינו"ט או שתי כבר לא היה את מי להציל ...ובזכות טעותו של
הנהג אתמול ניצולו עתה חייו ,וכבר בר ברכת הגומל בבית המדרש בשבת שלאחריו
אז הבינו הכל ,שלא 'טעה' הנהג של יו האתמול ,ולא סת הניחו אותו בחור במקו זר ,אלא באותה שעה כבר
הכי לו הבורא את ה'הצלה' ממות לחיי שיצטר לה למחרת.
שמעתי מדודי כ"ק אדמו"ר רבי שמעלקא מלעלוב שליט"א ששמע מבעל המעשה ה"ה הגה"צ הנודע בשערי
ר' מנשה ראזענפעלד זצ"ל ,וכ הוה מעשה ,ר' מנשה הצטר לנסיעה ע הרה"ק רבי אברה אלימל מקארלי
זי"ע כדי לשמשו על האניה בלב י בדרכו לביתו )מארה"ק לפולי( .וכיוו שהיה לר' מנשה 'סדר היו' מסודר להפליא
– כשהוא משכי קו בשעה  3-4לפנות הבוקר וממלא את כל יומו בשיעורי וסדרי ,וכא מחמת טלטולי הדרכי
)ושימושו את הרבי( נשתבשו לו סדריו ,נאנח ר' מנשה ואמר 'רבש"ע ,ווע וועט זי עס שוי ענדיג או אריבער גיי'
)רבש"ע ,עד מתי ,אימתי יגמרו ויעברו מעלינו כל אלו הטלטולי( ,והיה הדבר תו כדי הילוכו ע הרה"ק רא"א ,כשמוע הרה"ק
את דבריו עמד מלכת ואמר לו במעי גערה 'א איד דאר נישט וועלע איבער קומע נאר אלעס מקבל זיי באהבה
ובשמחה' )לא ימתי איש יהודי שיעברו מעליו זמני הקושי ,אלא אדרבה יקבל באהבה ובשמחה( ,וכה אמר ר' מנשה שהדברי נחקקו
בלבו ,ומאז לא התאונ במש כל ימי חייו על שו דבר ומקרה שאירע לו.
ג .וכ הדברי אמורי לכל צרה וצוקה המתרחשי ובאי על האד ,לבל יר לבבו בראותו כל הרפתקאי דעדו עליו,
וידע כי כל הנעשה בעול לטובתו ול'עלייתו' ה באי .ויובנו הדברי עפ"י 'מעשה שהיה' בסוס נאמ לאדונו,
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 øùá éðéòá úàæ íéàåø åððéàùë óà ¯ àöé åìåë ìëäד íéîéä ìë åðì áåèì ïåáùçá ìëä éë ïéîàäìå úòãì ,ה.
הלה היה עובד יומ ולילה עבור האדו 'כמו סוס' ,האדו שנהנה מההכנסות שהסוס מכניס ל'אוצרו' בעבודתו
המסורה היה מרבה להיטיב עמו כגמולו הטוב ,מאכילו ומשקהו ממיטב מאכלי הסוסי ,וא בית מדור ללו
העניק לו כראוי וכיאות לסוס שכמותו ...עברו הימי והשני ,והסוס החל להראות סימני זקנה ,כוחותיו כבר
לא עמדו לו ,ומזמ לזמ הרגיש הבעה"ב כי 'הכנסות' הסוס פוחתות והולכות ,ואילו ה'הוצאות' סביב מאכלו
ומשקהו לא פחתו במאומה ,וכבר חישב בעה"ב 'לשלחו בגט שחרור' – 'וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול' ...אבל
מחמת הכרת הטוב לא הפקיר את סוסו נאמנו משכבר הימי .עד שביו בהיר היל הסוס ברחובה של עיר
ולרוב זקנותו לא ראה כהוג ונפל ל'בירא עמיקתא' )בור עמוק( חמישי אמה ,וא בנס נשאר לחיות ,עתה עלה
בדעת בעה"ב – אכ ,עד היו ריחמתי על סוסי הנאמ ולא שלחתיו לחפשי – אבל בזו השעה משאירע לו
כ מותר לי לקיי בו 'רק לא ירבה לו סוסי' )דברי יז טז( ,ו'ש תהא קבורתו' ...פתח בעה"ב ב'לש יחוד'
לקיי מצוות 'קבורה' ,נעמד על שפת הבור והחל משלי לתוכו עפר למע יכוסה כל גופו וראשו כדת וכדי...
הסוס שעמד בתוככי הבור הביט ממטה למעלה בתדהמה ותימהו על בעליו ,מדוע מכסני מר בעפר ...והבעלי
בשלו  -מריק לתוככי הבור שקי עפר בזה אחר זה ...ועדיי מביט עליו הסוס בעיניי מלאות פחד ובעתה עד...
שראה הבעלי כי בכל פע שהוא משלי עפר לתו הבור קופ הסוס לגובהו של בור ,וכ יעשה שוב ושוב...
מתחילה לא הבי הבעלי לשמחה וריקודי הללו מה זו עושה .עד ש ...ראה כי הסוס הול ועולה מעלה מעלה,
עד שיצא מ הבור כשהוא בריא ושל בכל רמ"ח ושס"ה ,או אז הבי כי א שהוא בא לקברו ולכסותו בעפר,
אבל הסוס השתמש ב'קבורה' זאת להעלות עצמו עוד ועוד על הר העפר שנעשה בבור תחתיות עד שיצא
לחפשי לגמרי...
ולדיד ,אנא ממ ,מנע קול מבכי בשעה שהנ רואה כי פלוני רוצה ובא לקבר בחיי חיות ...אל תתפעל ממנו,
כי חבילי עפר ואדמה שהלה משלי עלי אינ אלא 'הר' להעלות למעלה להוציא ולדלות מבור גלות ושפלות.
ד .בפרשת )א לא-לב(' ,ובמדבר אשר ראית אשר נשא ה' אלוקי ...ובדבר הזה אינכ מאמיני בה' אלוקיכ' .ותמוה,
מהו 'ובדבר הזה' ,היה לו לומר 'ואת אינכ מאמיני' ,ומבאר הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )אגרא דכלה ד"ה ובדבר(
דעיקר עבודת האד היא האמונה בה' בכל מצב ,כי מי שמאמי בה' רק כשהקב"ה מתנהג עמו ברחמי מגולי
והוא רואה את הנהגת הרחמי ,אינו נחשב 'מאמי' – שהרי הכל ברור לנגד עיניו ובמה יאמי...
וזה פירוש הכתוב  -ובדבר הזה כלומר המאמי בה' רק כאשר הכל נהיר ובהיר כשבידו להראות באצבע – זה
א-לי ,בהנהגת רחמי ,וכגו שנעשו לו ניסי ונפלאות כמו במדבר אשר ראית ,אז אינכ מאמיני ,אמונה כזאת
אינה נחשבת אמונה ,ומי נקרא בעל אמונה ,זה האיש המתחזק להאמי בה' ג כשנראה לו שהבורא הסתיר עצמו
ממנו ,בהנהגת די וייסורי ,והוא מאמי שהקב"ה עושה את כל המעשי לטובתו השלימה ,זה עולה במדרגה
להיקרא בעל אמונה.
ה .הנה ידוע לכל כי לפני כמה שבועות ,ביו שלישי כ"ט סיו רעשה אר הקודש מ'הפגנות' שסיכנו חיי עוברי
ושבי בי הערי ...עד שהרבה מהדרכי נשתבשו נוראות ,ובאותו היו והלילה עמדו אלפי בפקקי )טרעפיק(
במש שעות ארוכות ,רבי איחרו מאד מהגיע למחוז חפצ ,ובכלל ,כמה וכמה 'חופות' הועמדו באיחור של ד'
וה' שעות ...באחד מאולמות הנישואי אשר בבני ברק המתינו החת וכלה ע שושביניה ל'פמליית' הכלי זמר,
אבל הללו 'בוששו פעמי מרכבותיה מלבוא' ,ומכיוו שהגיע זמ רקידה ריחמו עליה בעלי השמחה מהאול הסמו
)שכלי זמר כ הגיעו( ומשכו חוטי ) (Wiresכדי שישמע קול שירה וזמרה 'קול ששו וקול שמחה' שלה ג ב'אול'
השני )בו לא הופיעו המנגני( ,באמצע ה'ריקודי' הגיע ראש השיבה של החת ומיד פצחו המנגני בשירת 'ימי על
ימי מל תוסי' כנהוג ...וכמוב ששירת ה'ימי' נשמעה ג בשמחה השניה ...ש רקד באותה שעה דודו של החת,
דוד זה מנהג היה לו להשאיר צ'יק )טשעק( כ'דורו דרשה' בידי החת בס  500שקל ,וכאשר 'ראה את הקולות',
שנשמע קול 'ימי' והכל מפזזי ומכרכרי סביבו ,היה בטוח כי 'למי יחפו המל לתת יקר יותר ממני' ,ובוודאי
מתכווני המה לכבודי ,וכטוב ליבו קרע את הטשעק שהכי עמו וכתב וחת שטר חדש על ס חמשת אלפי
שקלי .ונגלה לעי כל גודל ההשגחה פרטית ,שאכ לא היה בשמחה זו 'תזמורת' ,א כנגד זה שלח לה הקב"ה
מאוצרו הטוב עשרת מוני מאשר רגילי המה לקבל.
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 íðéç ìù äéëá úåëáìî ÷éñôé äæáåוïåëð' äéäé éë ,
 (ç¯æ áé÷ íéìäú) 'àøéé àì åáì êåîñ 'äá çåèá åáìז.
íåäú' (è¯ç áî íéìéäú) øîàðù äî í"éáìîä ùøéô êëå
êéìâå êéøáùî ìë êøåðö ìå÷ì àøå÷ íåäú ìà
é"ùø ùøéô øáëå ,'åâå 'åãñç 'ä äåöé íîåé ,åøáò éìò
àøå÷ íåäú ìà íåäúå ,úåøöä ìò àåä ìùî 'íåäú'ù
úòáù' í"éáìîä øàéáå ,'äúøáçì äàøå÷ äøö' åðééä
úôåîå úåà éìöà äæ äéä úåìåãâ úåøö éìò åàáù
øåéö ïåùìî) øééöéå 'åëå úåìåãâ úåàìôðå íéñéð éì äùòúù
åòîùð úòá éë (ïåéîã ïåùìá øîåà áåúëäù øîåìëå ,ìùîå
úåîåäú íéøéãà íéáø íéî úåìå÷ äìàä úåìå÷ä
ãñç éë óëéú åòéãåäå íìå÷á å÷òö éë òîù íéøáùîå
ññåðì åãñç 'ä äåöé éë ïîéñ äæ éëå ,àåáì ïëåî 'ä
éúòîùù øîàù åäæå ,íéúôåîå úåúåàå úåàìôðå íéñéð
äåöé íîåé øåîàì øçàä íåäúì àø÷ ãçàä íåäúù æà
÷åñôä êùîä íâ äæá ùøôì í"éáìîä óéñåäå .'åãñç 'ä
'úåøöä úòá íâ éë ,'ééç ì÷ì äìéôú éîò äøéù äìéìáå
Y éîò äøéù äéä æà øáë äìéìå êùåç äéä ãåòùë

'ì÷ì äìéôú åéìò éúììôúäå ãñçä øéù éúøù øáëù
ãñçä àåáéù éúòãé íéøáùîäå úåîåäúä àùðäá éë ,ééç
ãñçä ìë ìò çáùîå øù äéä åéùëòî øáëå ,'íäéøçà
äðåîàá ÷æçúîä ïëàå .åîéò úåùòì ä"á÷ä ãéúò øùà
éøä ,'éîò äøéù äìéìá' íâå êùåçå øúñää úòùá
äìéìá íòä åëáéå' ìù íâôä ùøåù úà àåä ï÷úî
 'àåääח.
,íéøòöîä íéø÷î åì òøàéù øùôà ïéîàîì íâù óàå
ïéàù àåä òãåé ,'äá ïéîàî àåäù ïååéëî ,íðîà
åéáà åì äùò ìëä úà éøäù øòöì íå÷î ìë ïàë
åì äìâúé ãåò éàãååáå ,åúáåèì ìëä äùåòä åîçøî
 ...ìåãâ øåàט
 (ä"ô úåà) '÷ãö èôùî'ä ìòá ì"æåי øáã ìò äòåè íãà
àöåéëå 'óñåé øëîð ãáòì' ïéðòë òø àåäù øáåñå
åúáåèì íéîòôì äáéñä úàæ àáøãà ìáà ,ãåàî äáøä
íéìéäú) øîàù åäæå ,äìåãâ äáåè äæî ë"çà åì àáéù
÷ äòåùéì éì àéä éåðéòäù 'éðúéðò éë êãåà' (àë çéיא.

ו .וכה ביארו בלשו הכתוב )תהילי פב ה( 'לא ידעו ולא יבינו בחשכה יתהלכו' ,כי זה הנוהג באמונה תמימה ג
'כשלא ידעו ולא יבינו' ,הרי 'בחשכה יתהלכו'  -ג בעת החשכה יוכל 'להתהל' ברוגע ובשלווה מבלי שיפול...
לעומתו זה הרוצה 'להבי' כל דבר אזי בעת החוש לא יוכל להחזיק מעמד רח"ל ,ומאיליו מתמוטט הוא...
ז .מצינו במשנת ה'חפ חיי' )ח"ח עה"ת ,וירא הערה ו( על הפסוק )תהילי לב י( 'והבוטח בה' חסד יסובבנו' ,כמו שהנות
לחולה 'רפואה' )תרופה( שהיא מרה מאד ,יעטו אותה במעטה ר ונעי )קפסולה( בכדי שלא ירגיש החולה את
המרירות שברפואה ,כ נמי ,בכל מיני 'מרירות' המתרגשי ובאי על האד ,יתעקט ויעטו את הצרה בבטחו,
ואז יומתק לו הכל ,ולא ירגיש שו מרירות כלל.
ח .ולא עוד ,אלא שעי"ז ממשי עליו חסד ורחמי ,וכמו שפירש הגה"צ רבי משה מידנער זי"ע בלשו הכתוב
בפרשת )ב ז( 'ה' אלוקי עמ לא חסרת דבר' ,שכאשר יודע בליבו כי ה' אלוקיו עמו שוב לא יחסר דבר ,כי
כלו חסר דבר בבית המל )הובא בתורת אבות(.
ט .ידוע שהגה"ק רבי חיי מיכאל בער ווייסמאנדל זצוק"ל פעל גדולות ונצורות בימי 'המלחמה' הנוראה ,והציל
אלפי אלפי מאחינו בני ישראל מציפורני הרשעי ימש"ו ,אמנ ,אינה ה' לידו אפשרות להציל עוד כמאה אל
איש ,ולדאבו לב היו מפריצי בני עמנו שבפעולות שונות גרמו למנוע הצלה זו .הדבר גר לרבי מיכאל בער צער
גדול וייסורי הנפש ,ולא הצליח למצוא נוח לנפשו ,בצר לו נכנס אל הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע ושפ בפניו
את כאב לבו  -על ד בני ישראל שנשפ ,בו בזמ שכבר היו סמוכי ונראי אל ההצלה ,אלא שה'רשעי' מנעו
זאת .הריי"צ הקשיב לכל דבריו בדומיה ,ובסיימו נענה אליו בשלהבת אש  -או ווער האט דאס אלעס געטאה )מי
הוא זה אשר עשה כל זאת( ,כאומר ,הרי הכל נעשה על ידי הקב"ה בכבודו ובעצמו ,א הרשעי לא היו יכולי לעולל
א לא שכ היה רצו הבורא ,ואי לנו שמ השגה בהנהגת ה' .וסיפר רבי מיכאל בער שאז הפיח בו רוח חיי,
ובכוחות מחודשי הקי את 'ישיבת נייטרא' לש ולתפארת.
י .הרה"ק ה'בית ישראל' זיע"א חיבב והערי מאד ספר זה ,וכ הגה"ק הסטייפלער זיע"א היה ממלי לאברכי
שעברו יסורי ל"ע להגות בספר זה לדעת כי משפטי ה' אמת ולקבל באהבה ובשמחה.
יא .הנה מרגלא בפומיה דאינשי לומר על אד ש'נפל' והוכה וכיו"ב שיצא ב'ש ועי' ...ומקור 'פתג' זה הוא מעבד
כנעני 'היוצא בש ועי' ,שא אדונו הכה אותו והוציא את שינו או את עינו אזי העבד יוצא לחרות מתחת יד
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ä

øôñá 'úåãå÷ð' åáúëð àì ïëìù ,'ãòìâä úà éúúð
éôë äøåúä é÷åñô úà ùåøãì ìëåðù éãë ,äøåúä
¦ ©
,ç"úô ãå÷éðá 'øékîìå'
,ïàë ùåøãì ùé êëå .êøåöä
íàä åãé ìò øéëäì éúúð äæ ïîéñ ,øîåà ä"á÷ä
éë ,äçîùä Y àåäå ,'ä úâäðäá øéëîå ïéîàî íãàä
,úåòøä àöú àì åúàî éë òãåé 'ä úâäðäá øéëîä
éðåìô äø÷îî áöòúäìå âåàãì åì ùé äîå ,áåèì ìëäå
ïåáùç ä"áå÷ì ùé òøåàî ìëá éøä ,éðåîìà äùòîîå
¦ ©
úà éúúð ,øékîìå'
åäæå .òøéà òåãîå òøéà äî ìò
¥ ¦
øéëî àåäù íéðîàð íéãò íä äìéâäå äçîùä ,'ãò¯ìâä
יב
.(í"éøä íåøîá àáåä) ä"á÷ä úà
'דאגה מני – כל דאגה היא בחינ שהרי הכל ביד ה
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ì"ø ¯ 'äùò êéðéòá áåèäå' (åè é íéèôåù 'éò) øîàù åäæå
äæ øáã åì ïúéù é"ùäî ïðçúîå ù÷áîå äòåè íãà
úîàáå ,úéúéîà äáåè åì úàæù áùåç éë äæ øáã åà
ò"ùáø åðçðà íéììôúî ë"ò ,ïë åðéà íéîòô äîë
àåä áåèù òãåé äúàù äî ¯ êéðéòá áåèä éì äùòú
íéìéäú) øîàù åäæå .åúìåæ àìå åðì äùò úàæ úîàá
åäðòé íåìùå ñç éëå äù÷ã ,'êòùé úîàá éððò' (ãé èñ
äòåùé åäæéà òãåé äúà ò"ùáø 'éô íðîà .ø÷ùá
.äúìåæá àìå éððò äòåùéä åæáå ,úéúéîà
,(ä"î è"ô úåëøá) í"áîøäì úåéðùîä ùåøéôá àúéà êëå
íùë äòøä ìò êøáì íãà áééç' äðùîä ìò
ïúìéçúù íéáø íéøáã ùéù éôì ¯ 'äáåèä ìò êøáîù
åì éåàø ïéà ïë ìòå ,äáø äòø íúéøçà äéäéå íéáåè
éðôî äìåãâ äòø åéìò àáúùë íîåúùäì ìéëùîì
åîëå ,(äæî äìåãâ äáåè åì àöé óåñáìù) äôåñ òãåé äðéàù
òôù áåø åì ùéùë) ÷åçùáå äçîùá úåáøäì åøñà ïë
íìåàå çöðì øàùé íà òãåé åðéà íù íâ éë ,(äáåèå
íñøåôîå éåìâ êë ìë äâàãäå ïåâéä ìò áåúëä úøäæà
.ì"ëò 'åéìò øáãì êéøö ïéàù äàåáðä éøáãáå íéøôñá

íëàùî íëçøè éãáì àùà äëéà' ,(áé à) ïúùøôá
åéäù ãîìî ¯ íëàùî' ,é"ùøáå ,'íëáéøå
íëàùî úáéúá æîåøî ïëéä ,øåàéá êéøöå .'íéñøå÷éôà
íëàùî ùéâøîä ,ïëà éë ,åøàéáù ùé ,íéñøå÷éôà åéäù
,åúñðøô ìåò úà ãáì àùåð àåäù ,àåä åìù àùîäù Y
,úçðäå êåðéçä ìåò ,íéëåãéùä ìåò ,äàåôøä ìåò úà
,íéáåøîä åéúåéåëøèöä øàùå ,åéëøö ìë ìò úéáä ìåò
,àåùðî åéìò äù÷ä åéúåøö àùî úà àùåð åîöòáå 'íðéç ìù äçîù'á äáøé 'íðéç ìù äéëá'ä úçúå
òãåé 'äá ïéîàîä éë ,àéä äøåîâ úåñøå÷éôà åæ äùâøä æîøù åîëå ,åúðåîà ó÷åúî åì àåáú øùà
ìë úàå åúåà ìåëéáë åéáâ ìò àùåð ä"á÷äù ïåëð ìà øéëîìå' (åè â) ïúùøôá ò"éæ áåìòìî ãåã éáø ÷"äøä
 וכ כל,(.ה

 ונרמז בזה כי למעשה הכאת העבד עשתה לו טובה גדולה. ונעשה חפשי לעצמו,רבו
...' והוא 'יוצא' ידי חובתו 'בש ועי,'מכה ומכה' אשר האד סופג טובה הרבה יש לו הימנה
הרה"ק רבי ישעי'לע מקרעסטיר זי"ע נסע בשנתו האחרונה לפקוד את ציונו הק' של הרה"ק הדברי חיי זי"ע
. וכמוב שהיה לו ש כבוד גדול כשרבי רבי מסתופפי בצילו ומבקשי ברכתו,(ביומא דהילולא דיליה )כ"ה ניס
 והרגיש הרה"ק, וכל המקו נעשה מזוה ל"ע,דר אחד על רגלו ונפצעה עד זוב ד
ַ ָ והנה מרוב הדוחק שהיה ש
 בקשו מקורביו לשכור מרכבה מהירה הנקראת 'שנעל צוק' למע, וא היו לו ייסורי רבי,רבי ישעי'לע שלא בטוב
 מיא רבי ישעי'לע באומרו 'א שאד אוי אידיש געלט' )חבל על הסכו הגדול כדי,יוכל להגיע במהרה לביתו ולנוח ש
)וכדאיתא בברכות

 א כל זה היה מוקדש לטובת של ישראל ולצדקותיו המרובי ולא רצה לבזבז מה, הג ש'התגלגלו' אצלו סכומי אדירי,שכירת מרכבה זו

 וכשהגיעו סו סו לקרעסטיר רצו להחיש רופא להקל מעליו, ובדר הרגיש רע מאוד, ואכ נסע ברכבת,(לעצמו
 כי שלטה בו עינא... שאי ביד להושיעו כי כבר נגזרה גזירה, כשהוא אומר, ולא נת לה רבי ישעי'לע,ייסוריו
 אלא שכאשר חזרו מצאנז, שבאמת ג בשנה שעברה כשהיה בצאנז פגעה בו עי רעה, והוסי לומר.בישא
לקרעסטיר ועברו בגבול בי גאליציע לאונגר )הונגריה( עכבו שומרי הגבול כמה מהמקורבי ואנשי הבית מאחר
, ובאותה שעה עבר עלינו 'עגמת נפש' על מעצר ותפיסת ביד השומרי,ש'הפספורט' ואישורי המעבר היו מזוייפי
.ועגמת נפש זו המתיקה את הגזירה ממוות לחיי
 שהקב"ה אומר 'ולמכיר' מי, הרה"ק רבי צדוק הכה מלובלי זי"ע ביאר בפסוק זה בש הרה"ק מלובלי זי"ע.יב
 לאד כזה 'נתתי את הגלעד' לו אני נות מדריגה רבה של גילוי אליהו,שמכיר ומאמי בי באמונה שלימה
.(ה'גלעדי' )פרי צדיק פר' מק אות יד

å
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'ä ìò êéìùé ,êë ìë ïðåàúäì åì äîå ,åéúåøö úåìéáç
 åäìëìëé àåäå ,åàùî Y åáäéיג.

,àìà .íúééúùå íìëàî çðåî ïëéä úòãì íäì ïéðî
éë åñåáà ìò âàåã åðéà øåîçä ,àø÷î ìù åøåàéá êë
àéáðä àá á"åéë ,åøåñçî ìë ÷ôñé åéìòáù òãåé àåä
,íëúñðøô ìò íéâàåã íëðä òåãî ,ìàøùé éðáì äðòèá
'ä ìò íéëîåñ íëðéàå ,íëøåñçî ìëå ,äúùîå ìëàîá
,åáìá úùøùåî äðåîàäù éîå ,åìåë íìåòä úà ïæä Y
äñðøôä úâàã âåàãì äáéñ ìë åì ïéàù ïåëð ìà òãåé
 ä"á÷ä é"ò àìéîî åì úðúéðäיד.

ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä æîø äæ ïéðòå
,ïúùøôì) äøèôää éøáãá ('êéùìà'ä íùá ,ãåòå ú÷åç ,åö
ìàøùé åéìòá ñåáà øåîçå åäðå÷ øåù òãé' (â à 'éòùé
àéáðä çéëåî åìà íéøáãá ,'ïðåáúä àì éîò òãé àì
àìîîå íñðøôî éî åððåáúä àì òåãî ìàøùé éðá úà
äðòè àîìùá ,øåàéá êéøö äøåàëìå ,íøåñçî ìë
øåùä òåãî ¯ àéä äðòè ,åäðå÷ øåù òãé Y äðåùàøä
 íøåöá íéøéëî íðéà ìàøùé éðá åìéàå ,åéìòá åäéî òãåéלא תלו בטחונ – חורב הבית והגלות בגלל חסרו הבטחו
áøç äî éðôî ïåùàø ùã÷î (:è àîåé) àøîâá àúéà ìáà .íéàåøáä ìë úà âéäðîå àøåá àåäù ,íðå÷å
úåëéôùå úåéøò éåìâå æ"ò åá åéäù íéøáã 'â éðôî
åæ àéä äðòè äî ,åéìòá ñåáà øåîçå Y 'áä äðòèä
ìáà .ä"á÷äá íðåçèá åìúù àìà ,åéä íéòùø ...íéîã éëå ,íìëàî çðåî ïëéä íéòãåé íðéàù ìàøùé éðá ìò
)'øô

יג .מעשה בעני שהיה מהל בצידי הדרכי כשתרמילו על גבו ,עבר לידו אחד העשירי כשהוא נוסע במרכבתו
ההדורה ,וראה את ההל עיי ויגע מעמל הדר והמשא ,לכ קראו לעלות על עגלתו ,והנה הוא רואה שא
בשהותו על העגלה ממשי ההל לישא את משאו הכבד על גבו – וכל גופו כואב מטורח המשא ,תמה העשיר
בפניו – מדוע לא יניח מע"כ את תרמילו וחבילתו הכבידה על קרקע העגלה ,ויע המסכ ,וכי לא די בכ שהנני
מטריח את מע"כ לשאת אותי מרחק גדול כזה ,הא יש צדק בכ – שאעמיס ג את משאי על עגלת ,אי זה
אלא מ היושר שהעגלה תישא רק אותי ,ואילו את המשא הכבד אשא בעצמי ...נצטחק העשיר ,ואמר ,שוטה
שכמות ,וכי כעת אי עגלתי נושאת אות ואת תרמיל ג יחד ,אינ מועיל במאומה בנשיאת המשא בעצמ,
מדוע תיגע לריק להחזיק המשא עלי.
כיו"ב ,אד הדואג – שאינו משלי כל יהבו על ה' ,בחשבו  -לא אטריח כל כ את הבורא – אלא אשא בעצמי
חלק מדאגותי ,ובזה אסייע לבורא כביכול לישא אותי ...הרי זה שוטה גמור ...כאותו הל שחושב שמיקל מעל גבי
העגלה ,הרי א לדבר – עדיי אתה וכל משא נמצאי כביכול על הקב"ה ,ומדוע תיגע לריק בדאגות מיותרות...
)כעי"ז בח"ח עה"ת בשלח ,עמוד קה(.
יד .והמדמה בנפשו כי בידו הדבר – להשיג את פרנסתו בדרכי הנראי לו ,אי הברכה מצויה במעשה ידיו ,והמבי
יבי ...וכ הווה מעשה באחד שפנה באמצע של 'תשעת הימי' אל הגאו הגדול רבי משה פיינשטיי זצוק"ל
ושאלתו בפיו ,הרי בימי הללו יש למעט במשא ומת ,אלא שכעת נזדמ לו הצעה לביזנעס )עסק( גדול ע כמה
עשירי עכו" ,ומניעת עסק זה הוא הפסד ממו עצו ,התיר לו ר' משה לגמור את העסק לברכה .מכיוו שקיבל
היהודי 'היתר' הוסי לשאול הא מותר לו לגלח את שערות זקנו אשר צימח בשלושת השבועות ,בכדי שיראה
מכובד יותר בעת פגישתו ע הגויי ,א את זאת לא התיר לו ר' משה בשו אופ .אמנ כשבא למעשה התיר
היהודי לעצמו וגילח זקנו.
בעת שבתו ע הנכרי ,וכבר עמדו 'לסגור' את העסק ,שאלוהו הגויי ,מני לנו שהנ ישר ונאמ ,אולי רמאי
וגנב אתה ,ענה הסוחר ,הלא יהודי אנכי ,ובני עמנו ידועי כאנשי נאמני ומהוגני .אמרו לו הגויי ,א יהודי
אתה מדוע איננו רואי בזקנ זיפי שערות – שהרי אסורי את בגילוח בימי הללו ,וא לדת אינ נאמ ואת
הלכותיה אינ מקיי ,וכי לנו תהיה נאמ ...ומה לנו לעסוק עמ ,והלכו לה הגויי ,וכל העסק התבטל ,ללמדו
לקח טוב ,שעושר והו מה' הוא ,ואי אפשר להרוויח מאומה כשפועלי אפילו כמלא נימה נגד רצונו יתבר.
הכלל העולה ,בכל ענייניו ומעשיו יזכור את ה' ,ולרגע אחד לא ידמה בדעתו שבידו לסדר ענייניו בעצמו לבדו.
משל למה הדבר דומה לאחד שנכנס לשדה ,ולעיניו נתגלו מעשי פועלי השדה ,שה עומדי 'שני שני'  -אחד
חופר בור וחברו ממלא אותו בעפר ,ומש לבור נוס ,וחוזר חלילה .תמה האיש עד מאד ,מדוע עמלי ה להבל
ולריק ,בחפירה וכיסוי ,הסביר לו אחד הפועלי ,שבכל יו פועלי המה שלושה שלושה יחדיו ,האחד חופר בור,
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àìà åúàðù ïéàå ,íäéôî äúøëð äðåîàä äãáàù íéãñç úåìéîâå úåöîáå äøåúá ïé÷ñåò åéäù éðù ùã÷î
àúéà ãåò] íðç úàðù åá äúééäù éðôî áøç äî éðôî
. טזåìæâ åà å÷éæä åäòø àì úîàá éë ...'íðéç'á
àìù íéðåøçà íöé÷ äìâúð íðååò äìâúð íéðåùàø' ,íù
íäéùòî åòøäå åéä íéòùø ,ïëàù ,ïåùàø úéáá ë"ò àúéà úàù øúéáå ,['íöé÷ äìâúð àì íðååò äìâúð
äøåúáù úåøåîçä úåøéáò 'âä åìà ìë éøäù ,ãåàî
äðåùàøá úéáä áøç àìù åðàöî (â à àîåé) éîìùåøéá
åçèáù ¯ ãåàî áåè 'éä íáì î"î ,íä øåáòé ìàå âøäéá ,íéîã ïéëôåùå úåéøò éìâîå í"åëò éãáåò åéäù àìà
äìâúð' ïëì ,íìåë ìòî äìåãâ ïåçèáä úìòîå 'äá ïéøéäæå äøåúá ïéòéâé åéäù íúåà åðà ïéøéëî éðùá ìáà
úåéðåöéçá éë Y íðååò äìâúð àì éðù úéáá ë"àùî .'íöé÷ àìà ,íäá äúééä äáåè úñåå ìëå ,úåøùòîáå úåöîá
íáìá ìáà ,äøåú éìòáå íéãéñç ,íéáåèå íé÷éãö åéä ,íðéç úàðù åìàì åìà ïéàðåùå ïåîîä úà ïéáäåà åéäù
äàáä 'íðéç úàðù' íäéðéá äúééä (íãà éðéòî øúñðä) éåìéâå à"ò ãâðë äìå÷ù àéäù íðç úàðù àéä äù÷å
øãòä éë íöé÷ äìâúð àì ïëì ,äðåîà ïåøñç êåúî
...íéîã úåëéôùå úåéøò
,äàðùäå äàð÷ä ìëì íøåâä àåäå ,ìëî òåøâ äðåîàä
.'íöé÷ äìâúð àì'ù ãò êë ìë øáãä øåîç ïë ìò éáã éáñ Y ì"æç úåãâàì 'à"øâä øåàéá' øôñá) à"øâä øàáîå
êåúî äàá 'íðéç úàðù' ìù äøå÷î éë (àðåúà
àåä íðéç úàðùî ÷çøúé äãé ìòù äøùéä êøãäå ...'íðéçá' åäòø úà àðùé éî éë ,åðééäå . טוäðåîà ïåøñç
éôë íä åîò úåøå÷ä ìëù äðåîàá ÷æçúéùë
åà åìæâ ,åùééá åà å÷éæäù ìò àìà åàðåù åðéà éøäå
äùåòä 'çéìù' àìà åðéà åäòøå ,íéîùä ïî åéìò øæâðù ,'íðéç' úàðùë åúàðù úáùçð òåãîå ,úåáø á"åéëå åáðâ
åì øîà 'ä éøäù åøáç ìò ïðåìúäì åì äîå ,åúåçéìù .åäòø ìò 'äàðù'á åáì àìîúð øáã äæéà úáéñá éøäå
äùî çîùéä ÷"äøä íùá íâ àáåî) íé÷éãö åøàéá êëå .ìì÷ åì äùò éðåìô àìù ïéîàî äéä íàù ,øîàú ë"òáå
ìë øæòìà éáø øîà' (.âì úåëøá) 'îâá àúéàã äî (ò"éæ éøäù Y åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä àìà ,åììä íéøáãë
,'åéîéá ùã÷îä úéá äðáð åìéàë äòã åá ùéù íãà äååù éöçá åìéôà åäòø úà ãéñôäì íãàì øùôà éà
åæéà ùã÷îä úéá ïééðáì 'äòã'ä ïééðò äî äøåàëìå àåä éë' àì íà ÷æð åà øòö åéìò àéáäì àìå ,äèåøô
úéáù àìà ,'äòã åá ùé'ù éîá ùé äìåãâå äìòî .äâåîð åúàðù ìë äúééä ãéî éøä ,äìéçúî 'éäéå øîà
àéä íðéç úáäàå ,íðéç úàðù úîçî áøçð ùã÷îä '÷äáåî ïîéñ' äæ éøä äàðù åáìá ùé íàù ,àöîð
 משבאנו. ומיד מכסה השלישי אחריו בעפר,השני מכניס אל תו הגומא גרעיני זרע ממנו יצמח איל רב פארות
 א הא משו כ יתבטלו האחרי, איננו- היו אל השדה ראינו שזה האמצעי אשר תפקידו להכניס את הזרעי
 במה נשתנה מי שנראה לו שאפשר, צא תאמר, וכל בר דעת מבי עד כמה גדלה טיפשות לעבוד לריק...מעבודת
 אי כא כי, שא פועלי בלתו, ואינו יודע שיש כא שות – הקב"ה,לו לדאוג לפרנסה ומזונות בכוחות עצמו
.א עבודה ויגיעה רבה להבל ולריק
 והמחוסר... וכ כתב הגר"א )'אב שלמה' ח"ב פ"ג( יסוד כל התורה הוא אמונה שלימה שלא לדאוג דאגת מחר.טו
.בטחו יבוא על ידי זה לידי קנאה ושנאה אעפ"י שעוסק בתורה ובגמילות חסדי
( 'המעביר על מידותיו מעבירי לו. את מאמר חז"ל )יומא כג, ביסוד זה ביאר הרה"ק מהר"ש מבאבוב )השני( זי"ע.טז
 אלא כי... והרי פלוני ירד לחייו, כי הבה נתבונ היא יש ביד 'בשר וד' להעביר על מידותיו,'על פשעיו
 וכי, כ נמי יענה לעומתו הבורא... אלא ה' אמר לו קלל, לא כי, וכי פלוני הזיק אותי,באמונתו הינו אומר לעצמו
. א"כ יש לפטרו מהעונש המוטל על עוברי עבירה... אלא יצרו הרע אמר לו חטא, לא כי,פלוני חטא נגדי
 כי הנה כל אשר בש ישראל יכונה יענה ויאמר.שמעתי לפרש מאמר ב'הגדה של פסח' אחד חכ ואחד רשע
 הכל בידי שמי אבל מדוע, אלא שיש מי שיוסי אכ...'מאמי אנכי כי ה' הוא האלוקי' והכל במאמרו נעשה
 על כגו דא... מה רוצה פלוני מאתי והוא יורד לחיי, ומדוע הקדימני פלוני בעסק שרציתי לגמור,הזיק אותי פלוני
. הרי זה חכ,'רמז בעל ההגדה א אמונתו תמה באחד שמאמי ש'הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשי
. הרי זה רשע ל"ע... שאכ הקב"ה עושה אבל מדוע ג פלוני עשה לי כ וכ, כלומר בוא"ו החיבור,אבל א ואחד
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ùøåù úà ïéáäì òãåé äòã åá ùéù éîå ,úéáä ïéðá
áåùå ,íéîåøîá òá÷ð êë åãåáëá åòâôùë óàù øáãä
ùã÷îä úéá äðáð åìéàëå ,'íðéç úàðù' éãéì àá åðéà
.åéîéá
ציפית לישועה – האמונה שהוא אלוקינו והוא יושיענו

 úéáä ïáøåç ìò úåìáàá íé÷ñåò åðà øùà åìà íéîéáיז,
äòåùéì äééôéöä úà åðîöòá øéáâäì åðéìò éæà
åðçîùå åðéðáá åðéàøäå' åðá íééå÷é øáëù äåå÷úäå
äðåùàøä äåöîá ì"æå ,÷"îñä áúë øáëå .'åðå÷éúá
íéîù àøáù åúåàù òãéì .äðåî àåäù úååöîä ïéðîî
áéúëãë úåçåø 'ãáå äèîå äìòî ìùåî åãáì àåä õøàå
)úòãéå' (èì ã íéøáã) áéúëå ,'êé÷åìà 'ä éëðà' (á ë úåîù
íéîùá íé÷åìàä àåä 'ä éë êááì ìà úåáùäå íåéä
âéäðî ä"á÷ä ïëà ...'ãåò ïéà úçúî õøàä ìòå ìòîî
äùòå íéøöîî åðàéöåä àåä .åéô çåøá åìåë íìåòä úà
àìà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéàå ,úåàìôðä ìë åðì
'äî' (âë æì íéìéäú) øîàðù äìòîìî åéìò ïéæéøëî ïë íà
úáù) íéîëç åøîàù äî éåìú äæáå .'åððåë øáâ éãòöî

úéôö åðéã úòùá äúéî øçàì íãàì íéìàåùù (.àì
äæá éåìú äæ àìà ,äåöîä úàæ äáåúë ïëéäå .äòåùéì
¯ áéúëã íéøöîî åðàéöåäù ïéîàäì åðì ùéù íùë
'éëäå ,'íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷åìà 'ä éëðà
÷éúàöåä éðàù éá åðéîàúù äöåø éðàù íùë ,øîà
,íëé÷åìà 'ä éðàù éá åðéîàúù äöåø éðà êë ,íëúà
åéîçøá åðòéùåé ïëå .íëòéùåäìå íëúà õá÷ì ãéúò éðàå
.'íéîòä ìëî êöá÷å áùå' (â ì íéøáã) áéúëãë ,úéðù
äòåùéì úéôö ïë íà ,(ã úåà) 'õøô åðéáø úåäâä'á åøàéáå
,('êé÷åìà 'ä éëðà' ïåùàøä øåáéãá) àéä äøåúá äáåúë äåöî
.äìòî ìù ã"éáá äéìò ïéìàåù êëìå
øá ìëì êééù 'äòåùéì úéôö' ìù äæ ïéðòù ,àöîð
'êé÷åìà 'ä éëðà' éøäù ,äéäéù éî äéäé ìàøùé
åéúåáà éìâø åëøãù éî ìë ,ë"à ,øîàð ìàøùé éðá ìëì
íéîé úåëéøà øçàì éë ,ãåòå .äæá êééù éðéñ øä ìò
'äòåùéì úéôö' äìòî ìù ã"éáá ãçà ìëì åìàùé íéðùå
)ìë àìà ,ïë åìàùé øåãä éìåãâ úà ÷ø àì .(.àì úáù
ïåéìëá äëéçå äôéö íàä úåðòì êøèöé ìàøùéî ùéà
 åðùôð úåãôå åðúìåàâì íééðéòיחí"áîøä áúë øáëå .

יז .סיפר הגה"ח רבי אליהו ראטה זצ"ל משמשו של הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע שנלווה אליו בדרכו לכותל
המערבי ב'תשעת הימי' ,אחר צאת שאלו הרה"ק הא ראה שהאבני שבכותל המערבי הוזילו דמעות כמי
בימי אלו על צער החורב ...כי בימי אלו אפילו 'אב מקיר תזעק' על החורב הגדול והנורא.
יח .על כ יראה להעמיד עני זה בראש מעייניו )לכה"פ בימי אלו שהזמ גרמא כ( ,וכבר המשיל זאת ה'מגיד מדובנא',
לאב עשיר ונגיד ששלח את חמשת בניו ל'עבר הי' לגלות למקו תורה ,ויהי היו ,ואחד מהילדי ושמו
'ראוב' חלה ל"ע ,האחי הדואגי החישו אותו לפני ה'רופא' המומחה הגדול ,ולאחר שבדקו ב'שבעה בדיקות' נענה
ואמר ,דעו נא כי מחלתו של אחיכ אנושה היא ואי תרופה למכתו אלא במיני סממני יקרי המציאות שכמעט
ואינ בנמצא רק תמורת 'ממו ודמי' יקרי ,השיבו לו האחי ,הסר דאגה מליב ,אבינו עתיר נכסי הוא ובעל
יכולת ,נשלח לו אגרת ומיד ישגר לנו מאוצרותיו המרובי .תיכ נתיישב גדול האחי ,וכתב 'מכתב' לאביו ,וז"ל,
לכבוד אבי מורי שליט"א ,בחסד הגדול ,שלח הנה מעות הרבה כי ל'שמעו' נשברו המשקפיי ,א 'לוי' זקוק
למעות הואיל ובגדיו כבר מרוטי וישני ואינ לפי כבודו ,אחינו יהודה לווה משכנו ס  450דינרי וכבר הגיע
זמ הפרעו ,ג בעד 'ראוב' תשלח מעות הרבה כי הוא חולה הנוטה למות והרפואות שהרופא המלי עליה עולי
להו תועפות ...ושלח את האגרת דר בית הדואר לאביו .כאשר הגיע המכתב לידי האב חשכו עיניו ,וכמעט שלא
יצאה נפשו מרוב תדהמה וכעס ג יחד ...על כסילותו וטפשותו של בנו ה'סופר' ...כיצד הפ את היוצרות והזכיר
את דבר מחלתו של ה'חולה' בסו המכתב כ'טפל' ,והרי כל שאר צרכיה כאי ואפס ייחשבו בזו השעה שבני –
אחיה מוטל על ערש דווי וחייו תלויי לו מנגד ...והנמשל ברור לכל בר לבב בתוכחה מגולה ,לאות המבקשי
מהקב"ה כל צרכיה ,ולבסו 'נזכרי' להוסי בדר אגב ג שייבנה בית המקדש במהרה בימינו ...והלא 'בקשה' זו
צריכה להיות תמיד בראש מעיינינו.
וב'יערות דבש' )ח"א סו דרוש יג ,ד רנג( איתא ,וז"ל ,מי שאי דעתו שלימה ,לא ירגיש כ"כ בצער החורב ,כמו
אנחנו בעוה"ר ,שאיננו מרגישי כ"כ חורב בית מקדשנו ,לחסרו דעתנו ,ואי שוטה מרגיש .אבל אלה הגדולי שלמי
הדעת ,ה הרגישו עוצ האבידה בחורב הבית .ואילו אנחנו היינו משיגי העדר שלמותנו ע"י החורב ואובד
תפארתנו ,לא היה ערב לנו לאכול ולשתות ,כי א להתפלש בעפר.
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ãò ä÷òæäå äìéôúä àéä 'äòåùéì äééôéö'ä ììëáå éøä åúàéáì äëçî åðéàù éî ìë' (à"ä íéëìî 'ìäî
 íéìùåøéá ãôñîå ïåéöá äééëá äðàכïåùìëå ,
 'åðéáø äùîáå äøåúá øôåë àåäיט.

סח בפני אחד מבני החבורה בעי"ת בית שמש של"ע נתאלמ מזוגתו לפני כשלוש שני ,שאמרה לו בתו הנערה
בת  ,16שאיננה יכולה לסבול צער מסכנות של אחיותיה הקטנות ,באמרה על עצמה ,אני עוד הספקתי להרגיש
באהבת א ,עד כמה היתה האמא ע"ה מסורה אלי ודואגת לכל צרכי ,ולכה"פ הנני מכירה חסרו הגדול כאשר
'עקרת הבית' איננה ל"ע ,אבל ,הקטנות שבבית ,כבנות חמש ושש ,כמעט ולא זכו 'לטעו' ממסירות א לילדיה,
ואינ זוכרות אותה כלל ,ואינ מבינות כלל מה חסר לה ביתמות .באותה שעה פר 'האלמ' בבכי גדול ומר,
ואמר לה ,עתה הבנתי היטב את מצבנו בגלות הארוכה הלזו ,עד שאי אנו יודעי כלל מה חסר לנו ,ועל זה לבד
היה דווה לבנו.
בטוב טע ודעת ביאר הגאו רבי שמשו פינקוס זצ"ל )גלות ונחמה ,עמ' קמז  -קנא( ,כי עני הבכיה מורה על
ההשתתפות של האד במצב הרוחני של כלל ישראל ,ובצער השכינה .פוק חזי ממנהגו של עול ,שהרי בלווית
המת רק קרובי המשפחה בוכי ,ורק מי שמרגיש קירבה מתעורר לבכי .כ בימי אלו של אבילות על חורב הקודש
והמקדש ,נבח כל אחד כמה מידת קרבתו אל הקדושה ,מהי השייכות והשותפות שלו ִע ַע ישראל וע הקב"ה.
ובזה צרי לעבוד ולחזק את תחושת השייכות ...הבוכה מבטא את השייכות לדבר שאבד ,את הכאב על החסרו,
וכ מתקרב ונקשר יותר אל הדבר .ומסיי ש ,מי שאינו מסוגל לבכות בימי 'בי המצרי' על חורב בית המקדש
ועל גלות השכינה ,עליו לשבת על הרצפה ולבכות בבכי מר על חורב הקודש בקרבו ,על זה שאינו מסוגל לבכות,
ועל שלא אכפת לו ,ואי לו שייכות לחסרו בית המקדש ,כאשר אינו מרגיש את החסרו של בית המקדש ,הרי
חסרונו ברוחניות ניכר וגלוי .ועל זה ראוי באמת להתעורר בבכי.
כתב היעב" )סידור בית יעקב עניני ט"ב חלו ו אות טז( אלמלא לא היה אלא עוו זה בידינו – שאי מתאבלי כראוי
על ירושלי כראוי ,די להארי גלותנו ,והיא בעיני הסיבה הקרובה היותר גלויה עצומה וחזקה לכל השמדות המופלגות
הנוראות המבהילות-הרעיוני אשר מצאונו בגלות בכל מקומות פזורנו ,על צווארנו נרדפנו ,לא הונח לנו להרגיע בגוי
ע שפלותנו עניינו ומרודנו ,לפי שיצא האבל הלז מלבנו...
יט .אחד מגדולי האדמורי" בדור האחרו עלה פע למעונו של הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע בחודש
הרחמי והסליחות ,והשנה היתה שלהי שנת תשל"ה ,נענה האדמו"ר בלהט קודש לפני הרמ"מ שהרה"ק
מקאמרנא זי"ע כתב על השנה הבעל"ט  -שנת תשל"ו ,שהיא היא שנת הגאולה ,ובה יבוא גואל צדק ,נענה לעומתו
הרמ"מ וזעק 'אני מאמי  -תשל"ה' ...כאומר שעל יהודי להאמי שבזו השעה ממש בוא יבוא משיח צדקנו לגאלנו
– א שעדיי שנת תשל"ה ,וח"ו מלדחות את הק לתשל"ו...
עוד היה מעשה בהרה"ק רמ"מ מלעלוב זי"ע שפגש את הרה"ק החלקת יהושע מביאלא זי"ע בכותל המערבי
במוצאי ת"ב ושאלו לשלומו וכיצד 'עבר' עליו התענית ,והשיב מה שהשיב ,לאחר מכ החזיר לו הרה"ק מביאלא
ושאלו וכיצד עבר הצו על מר ,נענה לו הרמ"מ ,היה לי צו קל מאוד ,כי לא חשבתי מתחילת התענית שעומד
אני להתענות בכל ה'מעת – לעת' ...אלא בכל רגע חשבתי שהנה זה עומד אחר כתלנו ,כבר עתה מגיע המשיח
ויתהפ הצו לששו ולשמחה ,וממילא לא הכביד עלי התענית...
ואכ ,מלפני היו בני ישראל הכשרי חיי באמונה שלימה ,ומקיימי בנפש אחכה לו בכל יו שיבוא ...וכמו
שסיפר הגאו רבי יוס חיי זאנענפעלד זצוק"ל שהנשי צדקניות שבפרעשבורג היו מסיחות זו לזו ,איזה תבשיל
בשלו בבית היו ,ותע ותאמר – ארבעס )חומוס( ,ומה תבשלי מחר ,ענתה השניה מסתפקת אנכי א לאקש או
קאשע )אטריות או דייסה( ובוודאי יבוא למחר המשיח ואציג לפניו ספקותיי ...שאלה חברתה ,ומה תבשלי בא לא
יבוא המשיח ,מיהרה השניה להשתיק אותה ,נו ,נו ,כיצד את מהינה לדבר כ...
כ .המגיד מדובנא זי"ע נשא משלו לאחד משרי המלוכה אשר היה אהוב אצל המל ,ונתקנאו בו שאר השרי
והעלילו עליו עד שנאל המל לצוות להביא אותו אל בור בית הסוהר ,באמצע הלילה הגיעו שוטרי לבית
השר והעירו אותו כשה מצווי עליו לבוא עימ ,צווח השר מה חטאי ומה פשעי כי הינכ אוסרי אותי כאחד
הריקי ,א לא ידעו לענות לו ולקחו אותו והטילוהו לתו בור עמוק חשו ואפל ,תיכ לאחר שהושל שמה שקע
השר בתרדמה עמוקה ,כשנתעורר לאחר זמ רב ראה כי חוש סביבותיו ,והיה בטוח שעדיי לילה ולא ידע כלל
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çèáåî ,ïëà æàå ,åøåñçî ìë àøáð øéöé ìëì àìîîä ìëå' (ä á úéùàøá) áéúëã àä ìò ,(á âé ø"øá) ùøãîä
íéðåîà øîåùä ÷"äøäì äñðøôå äðåîà) 'øáã úøñç àì'ù àåä úéá àìà åðéà ìàøùé ìù ïúìéôú ìë' ¯ 'äãùä çéù
.(èî 'îò ò"éæ
úéá éðáúé éúî éøî ,àùã÷î úéá éðáúé éøî ,ùã÷îä
äðáéé éúî éðåãà ,ùã÷îä úéá äðáéé ,éðåãà Y] àùã÷î
øáãáå' (áì à) ïúùøôá áéúëã ,äæ ïéðòá åðéöî ãåò ïåùìî àåäù 'çéù' úáéú åùøã ì"æç éë ,ùã÷îä úéá
÷"äøä øàéáå ,'íëé÷åìà 'äá íéðéîàî íëðéà äæä
äãùå ,(à á÷ íéìéäú) 'åçéù êåôùé 'ä éðôìå' åîë ,äìéôú
,(íéøáã 'øô ä"ã ,úåèîùä ,äãåäé äðçî ìâã) ò"éæ ïéèòøèñî úåáøäì êéøöù ,øîåìëå ,[(íéùøôî) ùã÷îä úéá ìò éà÷
øùà ÷ñòá åúñðøô úáéñ äìåúù éîì æîøì àá éë ìù ïúòåùéìå åð÷ãö çéùî úàéáì íéðåðçúáå äìéôúá
,êãéá äìåãâ úåòè éë äàøå êðéò ç÷ô ,àðà ,÷ñåò àåä àá éë äððçì úò éë ïåéö íçøú íå÷ú äúàå ,ìàøùé
.ä"á÷ä àìà íãàä ñðøôî ÷ñòä àì ,úîàá éøäù áåøî èøôäå ììëä úåøöî ìáñä çåë ìùë øáëå ,ãòåî
äâéæîä úéá úåøéëç) 'éãðàø'ä úà ÷éæçî àåä íà ,ìùîì äúçîùá äàåøå äëåæ äôöîäå .äæä øîä úåìâä úåëéøà
àåáú äæ 'äâéæî úéá'î à÷ééãù áùåç àåäå (õéøôäî éåì úùåã÷) äúçîùá äàåø íåéä øáëù ,äååä ïåùì Y
÷ñòä äæ åðîî åç÷é íéîéä ïî íåéá íàù éøä ,åúñðøô
.(íéøôñ ãåòå ,äëéà
ãáàé ,á"åéëå ,õéøôä ìöà åéìò ïéùìäå 'øñåî' àá éë ¯
äæ ìëå ,åúåå÷ú äñôà éë áåùçéå ,åéúåðåúùò úà äìä
ה' אלוקי עמ – הפרנסה והשפע מידו הרחבה
.÷ñåò øùà ÷ñòá åúñðøô úáéñ äìåúù úîçî åì àá
àøåáä àìà åñðøôî ÷ñòä àì éë òãåé ïéîàîä êà êé÷åìà 'ä ...øáãîä úà êúëì òãé' ,(æ á) ïúùøôá
ïéàå ,íéðéë éöéá ãòå íéîàø éðø÷î ñðøôîå ïæä ù"áúé 'øô ù"å÷ìéá) ,ùøãîáå ,'øáã úøñç àì êîò
øçà íå÷îî åúñðøô åì ïéîæäìå òéùåäì 'äì øåöòî ,êëåìëì ,êëåìä Y êúëì òãé åäî (à"ä éë ä"ã ,çúú íéøáã
øîåì àáù íé÷éãö äá åøàéáå .ì"ëò ,êúñðøôá êøòöå
. כאïåùàøä äæî øúåé áåè
íãàä êìëìúî äîë ãòå òãåé êøáúé 'ä éë ,äæá
øáã'î à÷ååã éë áùåçä ,äæä øáãáå áåúëä ùåøéô äæå åáéìå åùàøù ãò ,äñðøôä úãøèá åéìò äôåøè åúòãå
,äñðøôä åì àåáú úéðåìô 'úåìãúùä'å ÷ñòî ¯ 'äæ
øåëæé ,'êîò êé÷åìà 'ä' Y íãàä äùòé äîå .åîò ìá
ïéîàî äéä íà éë .íé÷åìà 'äá ïéîàî åðéàù àåä ïîéñ àåäå ,ñðøôîå ïæä àåä éë ¯ íé÷åìàä 'ä úà ãéîú
 וכ חזר הדבר ונשנה, וחזר לישו... והתהפ אל הצד השני,שהוא בבית הסוהר כי חשב שכל זה היה בחלו הליל
 בינתיי המל חיכה וציפה מתי יזעק השר שרוצה הוא לעמוד בפני המל.כשהוא מתעורר ונדמה לו כלילה
 א לאחר שעברו כמה ימי 'ואי קול ואי עונה' החליט המל, שהרי אהבו ביותר,ולהכחיש כל מה שהעלילו עליו
 ושמע אותו שואל לעצמו 'מה נשתנה הלילה הזה מכל,לירד לתו בית הסוהר ולבקר את השר ולראות בשלומו
... כי כבר אתא בוקר וג לילה, וגער בו, נכנס המל לתו הבור,הלילות' שנתאר הוא כל כ ועדיי לא עלה השחר
 ואינ,השמש יצאה על האר וחזרה ושקעה ושוב האירה ועתה שקוע בתרדמת ונדמה ל שלילה אחד ארו הוא
...ש על לב על מצב
 ואינ יודעי שהיו זמני,'והנמשל הוא לבני ישראל השקועי בחשכת הגלות 'ומחשכי הושיבני כמתי עול
 קומי, ואומר לה הקב"ה אי הדבר תלוי אלא בכ, ושואלי מדוע הארי לנו הלילה,רצו ואורה כדוגמת היו
, ואו אז אשובה אליכ )משלי יעקב אמור, ושבת עד ה' אלוקיכ, התפללו אלי שאוציאכ מבור הגלות,רוני בלילה
.(עיי"ש באריכות
 הגה"צ רבי שלו שבדרו זצ"ל נסע פע ללאנדא לאסו מעות וכספי עבור ה'פעילי' )שהיו מצילי נפשות.כא
 למעשה לא הצליח רבי. והייתה נסיעתו מלווה בברכתו ועידודו של הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע,(ישראל משמד רוחני
 אמר לו, בטר פתח פיו לספר העובר עליו, בשובו לארה"ק נכנס אל החזו איש,שלו לקב מעות כפי הצור
 סכו עתק בימי- $ 500 החזו איש – היה כא יהודי מבראזיל ושמו בערקאוויטש והשאיר לצדקה צ'יק )טשעק( ב
 שאי האד עושה, עתה הראית לדעת, וכה אמר לו החזו איש,' והועדתי את הצ'יק עבור בעבור ה'פעילי,הה
. הא ל שאי המעות תוצאת ההשתדלות...אלא 'השתדלות' – עשית השתדלות בלאנדא ובאה ישועת מבראזיל
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,ùùåøîäå ñðøôîä àåäù 'äá ïéîàîù øîåà åéôáù
åáéì øúñá ìáà ,àôøîäå õçåîä ,äéçîäå úéîîä
èåòéî åà éåáéø éôì äéåìú åúñðøôù àåä çèåá
ïåéëîå ,íéàôåøä úåôåøúá äéåìú åúàåôøå ,åúåìãúùä
êë ìò øîà êìîä ãåãå ,'äøéôë' åæ éøä ,êë øáåñù
'ä ìà éðàå àåù éìáä íéøîåùä éúàðù' (æ àì íéìéäú)
.'éúçèá
בכיה אחת – בכח התפילה למנוע את החורב

ùøãîä éøáãá åðéöî úåàøåð
úåøäð ìò àéáðä åäéîøéî é"ðá åãøôðù äòùá
úà åàøå íäéðéò úà úåéåìâä åìèð (ùøãîä ì"æå) ìáá
äéîøé åðéáø åçååöå äéëáá íìë åòâ íäî ùøéôù äéîøé
ìò' (à æì÷ íéìäú) øîàðù åîë åëáå ,åðçéðî äúà éøä
øîàå äéîøé äðò ,'åðéëá íâ åðáùé íù ìáá úåøäð
äéëá íúéëá íàù õøàå íéîù éìò éðà ãéòî íäì
äçåë êì éøä .ì"ëò ,íúéìâ àì ïåéöá íúééäù ãò úçà
åéä äìéçú íéëåá åéäù úçà äéëááù ,äìéôú ìù
.äìåë úåìâä ìë úà úåøåãä ìëîå íîöòî íéòðåî
(æëù æîø íéìäú ù"å÷ìé)
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ïéðò ìëå ,àéä 'ä éãéá äñðøôäù øéëîå òãåé äéä
ïåéë íãàä ìò úìèåîä äáåç àìà åðéà úåìãúùää
'íçì ìëàú êéôà úòæá' ¯ êøáúé åúîëç äøæâ êëù
,äñðøôä úà íãàì äàéáîä àéä àì êà ,(èé â úéùàøá)
äéåìú äðéàå ,åì áö÷ðä éôë íéîùä ïî äàá àéäù
. כבúåìãúùää èåòéî åà éåáéøá
äî íðîà (à"ëô) 'íéøùé úìéñî'á ì"çîøä áúë ïëå
êéìùéù ,ïåçèáä àåä ...íãàä úà øåîùì ìëåéù
øùôà éà éàãå éë òãé øùàë ,éøîâì 'ä ìò åáäé
(:æè äöéá) åøîàù åîëå ,åì áö÷ðù äî íãàì øñçéù
ïëå ,äðùä ùàøî åì íéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë
åìéôà åøéáçì ïëåîá òâåð íãà ïéà (:çì àîåé) åøîà
áùåé úåéäì íãàì øùôà äéä úîàáå ,àîéð àåìîë
íà ,úîéé÷úî äúééä (åéúåðåæî úáö÷ úøéæâ) äøéæâäå ,ìèáå
ìëàú êéôà úòæá' Y íãà éðá ìëì ñð÷ä íã÷ù àì
úåìãúùä äæéà ìãúùäì íãà áééç ,ïë ìò øùà .'íçì
ñîë äæ éøäå ,ïåéìòä êìîä øæâ ïëù ,åúñðøô êøåöì
.åðîî èìîäì ïéà øùà éùåðàä ïéîä ìë òøåôù

'êé÷åìà 'ä êëøáå' ,'íéøùé úìéñî'ä óéñåîå
,ìèáå ãîåò åìéôà ìåëé (íù) éøôñá åøîàå ,(çé
úéáä ïáøåç úòáù (.èë úéðòú) àøîâä éøáãá ïðåáúäå
úåìãúùäù àì êà ,'äùòú øùà ìëá' øîåì ãåîìú
íðåà úà íäéìò áùéå' äøéù íéðäëä åøîà
àöé éøä ìãúùäù ïååéëå Y çøëåîä àìà ìéòåîä àéä
øîåì å÷éôñä àìå ,(âë ãö íéìäú) 'íúéîöé íúòøáå
åðéàå ìåçì íéîù úëøáì íå÷î ùé øáëå ,åúáåç éãé
ùé .íåùáëå íéøëð åàáù ãò 'åðé÷åìà 'ä íúéîöé'
. כגúåìãúùäå úåöéøçá åéîé úåìáì êéøö
íúéîöé øîåì íé÷éôñî åéä íàù ¯ ïàëî ãåîìì íéøîåà
óà íúìéôú çåëá ïáøåçä úà íéòðåî åéä åðé÷åìà 'ä íäøáà åðéáøì 'íùä éãáåòì ÷éôñîä' øôñá áúë ïëå
ìù äçåë ìåãâ äîë àð äàø ,äøéæâä äøæâð øáëù 'åúåìãúùä'á çèåáä ùéù ,('ïåçèáä' ç"ô) í"áîøä ïá
åðééäå ,'úøúñð äøéôë' åæ éøäå ,äñðøôä åì àéáú àéäù
.úåøéæâä ìë ìèáì äìéôú
åè íéøáã)

 מעשה באחד שהוכיח את... צרי להאמי באמת ולא שיאמר בפיו שמאמי הוא ומעשיו מוכיחי להיפ, אבל.כב
 איני, השיב לו הלה, מדוע הינ מחזיק ברשות סמארטפו,רעהו המשמש לפרנסתו כ'מזמר ומשורר' בשמחות
 דע ל כי עומד אני בעז"ה להשיא בקרוב את בני החת, חזר האיש ואמר לו...עושה זאת רק לצרכי פרנסה
 ועוד רבי, אבל 'לא יעשה כ במקומנו' להזמי מי שברשותו כלי כזה,וחשבתי לשכור אות להנעי את השמחה
, נו,' השיב לו ה'משורר, מצד 'פרנסה' עדי ל לעזוב כלי זה, וא כ, ונמצאת מפסיד הרבה,אחרי נוהגי כמוני
 מצד אחד פור גדר לצור פרנסה, ראה באיזה 'סתירה' ואיזו 'חוכא ואיטלולא' חי האיש...פרנסה מ השמי היא
. כל אחד בעניינו שלו, והרבה יש לנו להיזהר שלא להידמות לו...ובפיו מכריז כי מאמי הוא שהכל מ השמי
 הגה"צ רבי אליהו דסלר זצ"ל הסביר לפי דברי ה'מסילת ישרי' שהמרבה ב'השתדלות יתירה' דומה לסוחר.כג
 והנה הוא רוד אחריה שברצונו לשל לה עוד ועוד,ששיל את חובו לממוני מטע השלטו על המס
, לא ייצר לו א יבוא מא דהוא להשיג גבולו, כאשר יחיה באמונה זאת, ואכ... היש ל שוטה גדול מזה,מיסי
 מה איכפת לו שהלה יקל מעליו את עבודתו, מעתה,שהרי את הנקצב לו לא יוכל איש לקחת מעמו ולהחסירנו
.הקשה בהשתדלותו

áé
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ùøãîá àúéàãë ,äæ çëá åøéëä íéòùøä åìéôàå
øöàðãëåáðù ,(íù) 'åðì çðåä àìå åðòâé' ô"äò (ä ä
ìò ìàøùé éðá úà äìâäùë ïãàøæåáðì äååéö òùøä
åãéå äáåùú éìòá ìá÷î åìà ìù íäé÷åìà ,ìáá úåøäð
íäéìà òîùé ãéî åéìà å÷òöé íàáå ,íéáù ìá÷ì äèåùô
íëåìéäî åãîòé àìù íäéìò øåîù ïë ìò ,êéãéî íìéöéå
÷åòæìå áì ìò íéùäì åìëåé àìù éãë ,ãçà òâø åìéôà
åäåëúç è÷ òâøì åúëéìäî øöòù éî ìë ïëàå .'ä ìà
äáåùúäå äìéôúä çåë ãîìð ïàëîå ¯ íéøáéà íéøáéà
 áöî ìëáå úò ìëáכד.
)ø"ëéà

תפילות במקו תמידי – במעלת התפילה ,והיא לנו במקו
קרבנות

íåéäë åðúééëá ø÷éòù ,(ã ùåøã) 'ùáã úåøòé'á àúéà
åðìáñ íðååò éë ,ïåùàøä úéá ïáøåç ìò àåä
äãé÷ô' íà éë äéä àì éðù úéá ïéðá ìëå ,äæä íåéä ãò
úáéñ åðéðéò ãâðì ãéîú ãéîòäì åðéìò ,äúòî .'ïîæì

éìëåà' äéäù ïååéëî ,ïåùàøä úéá áøçð äî ìò ¯ øáãä
ìëù ,åðééäå .(ã ãé íéìäú) 'åàø÷ àì 'ä íçì åìëà éîò
àì 'ä Y äìéôúá åìæìæù øåáò äéä ïåùàø úéá ïáøåç
÷äéçì éë ,(á à äëéà) 'äéçì ìò äúòîãå' 'éôä äæå .åàø
(:ãì÷ ïéìåç) 'îâá àúéàãë ,äìéôú ìò ìàùåîù íù àåä
¨
úåëæá íéðäëì íéðúéð 'íééçì'äù
äðåäë úåðúî éáâì
'àåä 'éçì'ù ,øîåìëå ,(ì å÷ íéìéäú) 'ììôéå ñçðéô ãåîòéå
'äéçì ìò äúòîãå' ùåøéôä äæå ,ä÷òæå äìéôúì ïëåîä
.'ä ìà åàø÷ àìå åììôúä àìù
çë òéâî ïëéä ãò àð åàø' ,'ùáã úåøòé'ä óéñåîå
'ä ìà åàø÷ àìù úîçî ÷ø øùà äìéôúä
éë ,äìéôúá ãøç úåéäì íãàä êéøöå íðéã øæâ íúçð
,÷"îäéáá äãåáò åðì ïéàå úåìâá åðì øàùð øùà äæ
 'äãåáò' ë"â úàø÷ðù äìéôúä çë åðì øàùð ÷øכה,
äòðëäá äìéôúá ãåîòìå åá ïðåáúäì íãàì ùé äîëå
éøùàå ,äðååëáå úçðá ììôúéå ,äîå÷ úôéôëáå äøéúé

כד .בפרשת )א י( 'והנכ היו ככוכבי השמי לרוב' ,פירש הרה"ק ה'שפתי צדיק' זי"ע )אות יז( דהמשיל את בני
ישראל ליו ,כמו היו מאפיל בלילה ושוב מאיר ,כ איש יהודי הוא עכשיו טוב ולפעמי נופל ממדרגתו ח"ו,
ולעול לא יתייאש רק ידע נאמנה שיכול לחזור וישוב בתשובה ויאיר כבראשונה.
אגב גררא ,במדרש )רבה א יא( כתב על הפסוק הנזכר 'ה' אלוקיכ הרבה אתכ והנכ היו ככוכבי השמי לרוב
 זהו שאמר הכתוב )תהילי ה ח( אשתחווה אל היכל קדש ביראת' .וצרי ביאור מה שייכות זה לזה ,וביאר הגה"קרבי שמשו מאוסטראפאליע זי"ע שקבלה מרב הונא )האמורא( כסגולה כנגד עי הרע  -לומר הפסוק 'אשתחווה אל
היכל קדש ביראת' ,ועפי"ז יש לפרש ,שהיה קשה לבעל המדרש היא אמר משה רבנו ע"ה על ע ישראל שהינ
ככוכבי השמי לרוב ולא חשש שמא יעורר בזה עינא בישא עליה ,ומתר המדרש 'זהו שאמר הכתוב' – שמשה
רבינו אמר את הפסוק 'ואני ברוב חסד '...לבטל העינא בישא )ספר קרניי מאמר י וב'ד ידי' ש ,עיי' לקט אמ"ק בעלזא ,דברי
בש המהר"ש(.
וכתב הרה"ק רבי צבי הירש מרימנוב זי"ע )בארות המי ,עניני סגולות( בש הרה"ק רבי מנח מנדל מרימנוב זי"ע,
סגולה נגד עי הרע לומר ג"פ הפסוק )תהילי סט יד( 'ואני תפילתי ל ה' עת רצו ענני באמת ישע' ,ואח"כ יאמר
רבש"ע בעל השמות היוצאי מפסוק 'ואני ברוב חסד אבוא בית אשתחווה אל היכל קדש ביראת' מהר"ת ומס"ת
ומאמצעי תיבות תסיר העינא בישא מפלוני ב פלוני ,אמ ,ויה"ר כאילו כוונתי כל הכוונות שכיוו בה רב הונא ע"ה.
וינצל מכל עי הרע.
כה .והנה איתא בגמרא )יומא נד (:בשעה שנכנסו נכרי להיכל ראו את הכרובי וה עומדי כבשעה ש'עושי רצונו
של מקו'  -פניה איש אל אחיו )עיי' ב"ב צט ,(.וכתב הגה"ק רבי חיי מוואלוז'י זי"ע )עיי' נפש החיי שער א פ"ח(
שכרוב אחד מורה על הקב"ה והכרוב השני מורה על ישראל ,וכאשר ישראל עושי רצונו של מקו הרי ה דבוקי
בו ית' .ולדמיו זאת היו הכרובי קרובי זה לזה .ויש לרמז בזה שבאו ללמד בזה לבני ישראל על סדר העבודה,
שמכא ולהלאה לאחר החורב  -יהיה הקשר והדבקות בי ישראל לאביה שבשמי על ידי תפילה כראוי ממעמקי
הלב ,והוא כדוגמת הקרבה שנראה אז בכרובי.
והנה נאמר בהפטרה לתשעה באב 'אי ענבי בגפ ואי תאני בתאנה והעלה נבל' )ירמיה ח יג( ,ולכאורה צרי
ביאור ,מה מקו להתאונ על חסרו הענבי והתאנה בשעה שצרות קשות ונוראות פקדו את ישראל  -בזמ החורב,
אלא ,שבא ללמדנו כי מהיו והלאה עלינו להתחנ ולהתפלל על כל פרט ופרט קטו כגדול ,ואי ביכולתנו להשיג
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áåùé àì éë ,äëãðå øáùð áìáå òîãá ììôúîù éî
àì íà ,åðéãòá ïâé äîå äìåâá çèáð äî ìòå ,í÷éø
 áì úåøé÷î äù÷áå äìéôúáכו áåúëù äîî åðì éåà
)äæ ïðòå ,'äìéôú øåáòî êì ïðòá äúåëñ' (ãî â áåéà
êåúî ãåçéáå ,íéøåñà íéøåáéãî àöåéä ìáääî äùòð
,äìéôúä úòùá ïëù ìëîå úñðëä úéáá äìèá äçéù
äòîãå éëááå äðååëá êë øçà ììôúî íãàä íà êà
åøàùðù ,åì åöá÷ð øùà íéðù äîëî úåìéôúä ìë äìòî
äðååëá åæ äìéôú é"ò úòëå ,äéìò éìáî ïåéôøá íéãîåò
äáåèì íúìåòô ìåòôì äìòîì íéìåò íä äòîãáå éëáá
.'äëøáìå
ìëù ,(é ÷øô íéøîà éèå÷éì) ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä áúë
àåä ìëä ,åðúåìâá åðéìò úåàáä ,úåáøä úåøöä
åì éë ,äìéôúá íéáøîå íé÷òåö åðà ïéàù éðôî ÷ø
åáåùé àì éàãååá Y ä"á÷ä éðôì çéù åðëôùå åðììôúä
.í÷éø åðéúù÷áå åðúìéôú

âé

éðàå éðôì åììôúäå åëá íäì øîà ,ïéòãåé åðà ïéà åì
äìôúá àì éëå ,íéøöîá åãáòúùðùë íëéúåáà ,ìá÷î
ïî ìàøùé éðá åçðàéå' (âë á úåîù) øîàðù íúåà éúéãô
äîëå äîë àéáäì ùøãîä íù êéøàîå ,'å÷òæéå äãåáòä
åòùåð àì ìàøùé éðá ìù íîåé÷ úåðù ìëáù íé÷åñô
ùøãî éøáã úà àéáî ãåò .äìéôúä úåëæá àìà
ïéøéäæ ååä ìàøùéì ä"á÷ä ïäì øîà (à àøéå) àîåçðú
ìëî äìåãâ àéäå äðîéä äôé úøçà äãî ïéàù äìôúá
...íëéçáæ áåø éì äîì' (åè¯àé à äéòùé) øîàðù úåðáø÷ä
úåðáø÷ä ïî äìåãâ àéäù ììëî ,'äìôú åáøú éë íâ
)éàãë íãà ïéà åìéôàå ,(:àø ìä÷éå ÷"äåæá àúéà íâ êë
äáøîå ììôúîù ïåéë åîò ãñç úåùòìå åúìôúá úåðòì
.åîò ãñç äùåò éðà íéðåðçúá
ממעמקי – מעלת התפילה כשהיא באה ממעמקי הלב

ïåùì' é"ùø ùøéô] éðà éç' ,(äì¯àë ãé) çìù úùøôá
çì äåöú ø"åîù) ùøãîä éøáã (íù) 'íééç õôç'ä àéáîå
...õøàä ìë úà 'ä ãåáë àìîéå ['äòåáù
øáãîá ...íúåáàì éúòáùð øùà õøàä úà åàøé íà åøîà ...íìåòä ïåáø íéøîåà ìàøùéù éôì ,(ã

דבר וחצי דבר ללא כוח התפילה .והנה בזמ שלמה המל היו איש תחת גפנו ותחת תאנתו
לומר שמעתה אפילו ענבי ותאני לא יהיו לנו לולי התפילה על כ.
ובעניי זה יש להביא מעשה באחד שנכנס אל החזו איש והבחי החזו"א שנעליו קרועות ,עד שאי דר 'אד
מ היישוב' להל בכגו דא ,ושאלו מדוע אינו קונה נעליי חדשות ,והשיב הלה 'כי ת הכס' ...חזר החזו"א ושאלו,
הא כבר ביקשת מהקב"ה שישלח ל מעות עבור רכישת מנעלי ,השיב לו האיש ,בוש ונכל אנכי לבקש מהקב"ה
אודות נעליי ...אי זה מדר הכבוד לבקש דברי קטני כאלו ,נענה לו החזו"א ,שמע בני' ,הנהגה' זו אי מקורה
מיראת הרוממות או מיראת הבושה ...אלא מתו 'ריחוק' וחסרו קשר ובשייכות לאבינו שבשמי ,הגע בעצמ,
אילו היית מרגיש באמת שהקב"ה הוא אבי והוא שומע תפילת כל פה ,בוודאי לא היית רואה או מבי כל מקו
לבושה ,וכמו ילד הקט שהוא מתחטא לאביו ואומר לו ,אבי אבי ,נקרעו מנעליי ,אנא בוא נא עמי לחנות וקנה לי
נעליי חדשות ,ועל אחת כמה וכמה א האב עשיר הוא ועתיר נכסי שלא היה מתבייש הילד לבקש ממנו ,סיי
החזו"א ואמר ,וכי היד ה' תקצר ,הרי אי אצל הקב"ה שו מחסור ,וא"כ מה ל להתבייש לבקש על צרכי.
כו .ובפרט בזמ הזה ,כמו שכתב בסידור הרוקח )על סדר התפילה ב'אנא מל חנו ורחו' ,בוהוא רחו ב'שני וחמישי'( מיו שחרב
בית המקדש אי הקב"ה משפיע טוב לישראל אלא בזכות התפילה.
כעי"ז כתב ה'הפלאה' )כתובות סז :ד"ה ויש לפרש עוד( 'ידוע לכל המאמי בהשגחת הבורא יתבר כי הפרנסה והמחיה
בגלותינו היא בשכר התפילה שהיא במקו העבודה של מזבח שהיה מזי את ישראל ,כדלעיל )ש ד י( שמזבח נקרא
על ש שמזי את ישראל'.
כתב הרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע )ליקוטי ,על תהלי( על הפסוק )תהלי קו ל-לא( 'ויעמוד פינחס ויפלל ותיעצר המגפה
ותחשב לו לצדקה לדור ודור עד עול' ,ולכאורה צרי ביאור ,במה נשתבח פינחס שתחשב לו הצלת בני ישראל
לצדקה לדור ודור ,ואילו הצלתו של אהר בהקרבת הקטורת לא נאמר כ .ומבאר הרה"ק ,שאהר הכה עצר את
המגיפה ב'קטורת' הקיימת רק בזמ שביהמ"ק קיי ,מה נעשה עתה כשחרב הבית ...לזה בא פינחס והעמיד את
המגפה ב'תפילה' אשר עד עצ היו הזה יש בכוחנו להתפלל בכל לב כדוגמת פינחס באות הימי ללא כל שינוי –
להציל רבבות אלפי בני ישראל מכל גזירה קשה ורעה ,ובעבור העמדת כח זה תחשב לו לצדקה לדור ודור עד עול.
)מלכי א' ה

ה( ,ובא

ãé
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'ñåúä éøáãá åðéöî úåàøåð .'åúåîé íùå åîúé äæä
íåé ä"ãåú .àë÷ á"á úëñî) 'íú åðéáø' úèéù úà àéáîä
ìò ä"á÷ä òáùð ìåëéáëå äøéæâä äøæâðù óàù (åìëù
úðù ïéáù àåáø íéùéù) åúåîé øáãîä øåã ìëù Y êë
áàá äòùú ìéì ìëá ïëàå ,(íäééçì íéùéù úðùì íéøùòä
åøôç øùà 'íéøá÷'ì íéñðëð íéùðàä åìà ìë åéä
íéòáøà ìë' (âì àúçéúô äëéà ùøãî) ì"æç ù"åîë íîöòì
æåøëä äéä áàá äòùú áøò ìëá ,øáãîá åéäù äðù
øôåçå àöåé ãçàå ãçà ìë äéäå ,øåôçì åàö øîåàå àöåé
øçîìå ,øåôçéù íãå÷ úåîé àîù ,åá ïùéå ,øá÷ åì
ìëå ,'íéúîä ïî íééç åìãáé' ¯ àøå÷å àöåé æåøëä
åéä äðù ìëå ,àöåéå ãîåò äéä íééç çåø åá äúéäù
éãëì äìò äðù ìëá íéúîä øôñî äðäå 'ïë ïéùåò
÷íå÷î ìëîå (:ì úéðòú 'ñåúå é"ùø 'éò) óìà å"èî øúåé úö
óìà å"è åúî àìå äøéæâä äìèá äðåøçàä äðùá
.íéðåøçàä
åììôúä êàéä øòùì ïéàå øàúì ïéàù éàãåå äæ éøäå
áàá äòùú ìéì ìëá (úéáøò úìôú) ìàøùé éðá
¯ åøîàù åîëå ,äáåùúá äøæç êåúî ùôðä úåëôúùäá
)ù"ë Y 'êúúéî éðôì ãçà íåé áåùå' (é"î á"ô úåáà

å"è åúî äðù ìëá ë"éôòàå ,ùîî ïîæ ÷øô åúåàá
äéä ïééãò ìåãâä àøåîä ìë éøçà éë Y òåãîå ,óìà
ììëá éðà óàù øîéé ïàî ãéçéå ãéçé ìë úòãá äìåò
êåúî óìà å"èë àìà åúåîé àì éøä ,åæ äðùá íéúîä
åæë äìéôú ,íéúîä ììëá éðàù ùåùçì éì äî úåááø
úðù) äðåøçàä äðùá ìáà ,'äøæâ'ä úà ìèáú àì
ììëá íä éøä ÷ôñ ìë àììù íéøúåðä åòãé (íéòáøàä
ìë êåúî óìà å"è àìà åøàùð àì éøäù Y íéúîä
íáì ÷îåòî åììôúä êë êåúîå .øáãîä øåã éðá
),'úéçùé àìå ïååò øôëé íåçø àåäå' ¯ (áøòä úìéôúá
 íéøòùä ìë úà çåúôì äçåëá úàæë äìéôúåכזéøä .
åìéôà òåø÷ì øùôà áìä ÷îåòî äìéôú éãé ìòù êì
.'ä úòåáùá íúçðù ïéã øæâ
אהבת חינ – על ידי אהבת חינ יבנה המקדש

ìò (úéùàøá øôñì äçéúôá øáã ÷îòä ùîåç) 'á"éöð'ä áúë
ìë éë åìòô íéîú øåöä' (ã áì íéøáã) ÷åñôä
,'àåä øùéå ÷éãö ìååò ïéàå äðåîà ì÷ èôùî åéëøã
äéäù éðù úéá ïáøåçá ä"á÷ä ïéã ÷éãöäì áåúëä àá
éìîòå íéãéñç íé÷éãö åéäù óà ,ìåúìúôå ù÷ò øåã

כז .כה סיפר 'מגיד מישרי' הגאו רבי ראוב קארלנשטיי זצ"ל מעשה שהוא היה עד לו בשהותו בבית החולי
לצרכי רפואתו ,אשה אחת מבנות ישראל חלתה ל"ע ב'מחלה' באופ נורא ,כל בני מעיה נאכלו ,עד שביו מ
השמי הרימו הרופאי את ידיה מתו ייאוש ,והכריזו כי ה את שלה עשו ,יותר אי לה מה לטפל באשה,
ומ הנראה )עפ"י חכמת רפואת( שבתו שבוע תעלה נשמתה בסערה השמימה .ביקשה האשה מבתה בת ה'חמש
עשרה' שנה שתצא מהחדר ,הבת שנבהלה מיהרה לקרוא ל'אחות' ) “) ובבואה מצאו את הא שוכבת כשהיא
מכוסה בסדינה מעל לראשה ,ובזה הלשו היא שחה ומתפללת לפני יוצרה ובוראה ,אבי שבמי ,אנא ממ ,וכי מה
בצע בדמי ברדתי אל שחת כשאמות ,עוד קדיש עוד פרק משניות ,הנני מבטיחה ,שא אבריא ממיטת חוליי אקדיש
את כל ימי עבור התורה ועמליה ,בכל יו אתנדב לבשל ולנקות בישיבה קדושה...
אחר הדברי האלה ביקשה הא מביתה כוס מי לשתות כי צמאונה גבר ,אבל ה'אחות' אסרה על הבת לתת
לה מי ,כי מטבע הדברי היו המי הללו חונקי אותה מיד למוות ,אבל משהוסיפה הא להפציר בביתה שוב
ושוב נתנה לה כוס מי ,הא בירכה בכוונה ושתתה המי ,ולא ניזוקה כלל ,שוב ביקשה עוד מי ולא אירע לה
מאומה ,עד שביקשה לאכול כי רעבונה גבר ,הבת חששה מלתת לה אבל הפצרותיה גברו ,נתנה לה הבת תפוח
מרוסק ,אכלה הא שבעה נפשה ולא אירע לה כל רע ,עד שאפילו 'ראש הרופאי' בא לראות את ה'פלא' הגדול,
נענה ואמר ,זה לי כשלושי שנה בבית החולי ,ומעודי לא ראיתי ניסי כגו דא ,לא עברו שבוע ימי והאשה
שוחררה לביתה כשהיא בריאה ושלימה ...ואכ ,היא זכרה את הבטחתה ,ומיד פנתה ל'ישיבה' גדולה הסמוכה לביתה,
ש נועדה ע ראשי הישיבה שאמרו לה שממש לפני כמה ימי ביקשה ה'מבשלת' שיוסיפו לה עוזרת כי נתרבו
ספסלי הישיבה ,ומ השמי באת הנה ,ועד היו )יותר מכ' שנה בליעה"ר( היא עומדת ומשמשת כמבשלת באותה ישיבה
כשהיא בריאה ושלימה) ...א בימי בי הזמני היא מתנדבת בישיבת מיר ,ש מבשלי עבור התלמידי ג בימי אלו( .לדיד ייאמר,
כי בכח התפילה להחיות מתי כפשוטו ממש ,ג נראה מכא גדולת העוסקי והמסייעי לעמלי תורה לעסוק
בתלמוד על מי מנוחות.
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כח .איתא בגמ' )ע"ז כה (.לפרש מה שנאמר )יהושע י יג( 'הלא היא כתובה על ספר הישר' ,מאי ספר הישר ,אמר רבי
חייא בר אבא אמר רבי יוחנ ,זה ספר אברה יצחק ויעקב ) -ספר בראשית( שנקראו ישרי שנאמר )במדבר כג י(
'תמות נפשי מות ישרי' .והרי ששיבח הכתוב את האבות הקדושי בעיקר במה שהיו 'ישרי' ,שלא נאמר קדושי
וטהורי וכיו"ב ,ללמד עד כמה חשובה היא ההנהגה הישרה לפני המקו ב"ה.
וז"ל ה'מגיד משנה' )סו הלכות שכני פי"ד ה"ה( ,שתורתנו התמימה נתנה בתקו מידות האד ובהנהגתו לעול כללי
וכו' ,וכ אמרה 'ועשית הישר והטוב' והכוונה שיתנהג בהנהגה טובה וישרה ע בני אד ,ולא היה מ הראוי בכל
זה לצוות פרטי ,לפי שמצוות התורה ה בכל עת ובכל זמ ובכל עני וההכרח חייב לעשות כ ,ומדות האד
והנהגתו מתחלפות לפי הזמ והאישי'.
איש ת וישר מתושבי העיר ווינא ניגש אל רב העיר הגאו רבי חיי שטער זצ"ל ,ובפיו 'בקשה' ,היות ומתקרב
זמ הסתלקותו מ העול הזה ,על כ בקשתו בפיו שלא יספידוהו ...בקשה זו נהפכה ל'שיחת הבריות' ,פלוני הול
למות ...כאומר ,מי גילה לו סוד חיי הנשמות כמה יאריכו ימיה )והמה לא ידעו בגדלותו של האיש( ,ואכ ,לא עבר זמ
רב ,והלה השיב את נשמתו ליוצרה ,בעת ההלויה נענה המרא דאתרא הגר"ח ,הנפטר ביקש שלא להספידו ,אבל
'סיפור' דברי אחד הנני חייב להזכיר בזו השעה ,מה שנעשה עמו מפעולת צדיק בימי ה'מלחמה' בשהותו ב'מחנות'
העבודה .וזה דבר המעשה ,באות הימי היו הכל רעבי לפיסת לח קטנה ,כי 'רשעי' לא היו מעניקי אלא
מנת אוכל זעומה וקטנה ,רבי מתושבי המחנות היו מנסי מזל ב'גניבת' מעט מזו להחיות נפש מה'מטבח'
הכללי ,והיה א נתפס איש סועד עצמו ב'מציאות' כאלו ,היו תולי אותו במרכז המחנה למע ישמעו ויראו) ...באופ
שאינו מוכרח למות מתליה כזאת( ,פע אחת תלו הרשעי אחד מבני ישראל ,וה'מנוח' שלפנינו ניגש במסירות נפש אל
הרשע ,וכה אמר לו ,הרי זה האיש רזה וצר הוא ,לא תעבור מחצית השעה ונשמתו פורחת ממנו ,אז מיד תצטר
להורידו מהתליה ,ומה הרווחת בזה – הרי תושבי המחנה כמעט לא יראו את ה'עונש' ...מוטב שתתלה אותי במקומו,
כי חיי יאריכו יותר ,ותבוא על תכלית ,להודיע ולהיוודע לכל תושבי המחנה ,כי אוי לו למי שיהי לגנוב אוכל
מהמטבח ,הרשע 'סבר וקיבל' וכ עשה ,ומכאב התליה סבל המנוח כל ימיו מ'קור וחו' ,ודי ב'הספד' זה ,וראו כל
הע כוחה של מסירות נפש בי איש לרעהו עד היכ היא מגעת .ולדיד הדברי אמורי ,כי ב"ה אי לנו כלל
עניני אלו ,ליהרג או לתלות עצמו במקו רעהו ,אבל ,לכה"פ ,נראה למסור נפשנו ,לשתוק במקו שיצר הנקמה
בוער בקרבנו ,למסור נפשנו שלא לשלוח כח לשו איש ברעהו וכיו"ב.
כט .אגב אורחא ,הגה"ק מטשעבי זי"ע היה אומר ,שעל כל 'שארפע טריט' )צעד חרי( מתחרטי לבסו .סיפר לי
איש יהודי – צדיק בדרכיו וחסיד בכל מעשיו ,מרבי תורה ויראה נודע בשערי ,כי לפני כמה שני אירעה
צרה בביתו ,בנו ב ה'שלוש עשרה' החל יורד מדר היהדות מטה מטה ...ב'רגע של אמת' התבוננתי בנעשה ,וחשבתי
על מה עשה ה' לי ככה ,בחור צעיר בא מבית טוב וחשוב ,לומד במוסדות חינו הטובי ביותר ,מדוע הוא סר מ
הדר ...עד שנזכרתי כי בבחרותי ישבתי ע כמה חברי חשובי מאד ,ובדעתנו העניה פתחנו פינו לדבר על קודש
הקדשי 'הגר"א' מווילנא כי חשבנו שבזה נעשה יותר ל'חסידי' ,עתה ידעתי בשל מי הסער הגדול הזה ,מיד עליתי
בשעה שש בערב לביתו של הגאו הגדול רבי מרדכי גרוס שליט"א שהיה פוקד את ציונו של הגר"א בימי אלול
לבקש מאתו שיחוס נא עלי ועל נפשות ביתי ויבקש מחילה מהצדיק למע ייטב לנו ,אמר לי ר' מרדכי ,בשנה זו
כבר הייתי על ציו הקודש ,אבל מכיר אנכי יהודי חשוב הנמצא בקרבת מקו ,לכה ואשלחהו כ'שליח' מיוחד עבור,
השליח מיהר לקיי שליחותו .באותו זמ שהיה על הציו הראה השעו על  ,6:30והנה ,באות רגעי ממש עלה
בני על אוטובוס המוביל נוסעי לעיר מגורי אביו ,בהיותו באוטובוס פגש בו 'חבר' נעוריו ,שלמד אתו לפני כמה
שני ב'חיידער' )תלמוד תורה( ,בראות החבר את מראהו הפוחז של בני ,פתח פיו וגער בו ,דו משוגענער )משוגע שכמות(
וכי ירדת מדעת ,מדוע הינ נראה כ ,וג א אי ל חשק כל כ לעסוק בתורה וכו' ,מדוע תשחית את תואר
פני ,ומראה לבוש ...וכי נראה ל שתרוויח משהו ,מהשערות הגדולות העומדי ל בקידמת ראש ,וכי תרוויח
משהו מלבוש הקצר ...וכה הוסי לייסרו בשבט פיו ,כי טיפת 'עול הזה' לא ירוויח מכל השטויות הללו ,ואכ,
בבואו לביתו ,ביקש בני מיד שאת לו 'טלית קט' חזר ללבשו ,ג ביקש שאגלח את הררי שערותיו ...ושוב חזרה
לו א אידישע צורה )צורתו היהודית( עד עצ היו הזה )וראה נא את גדול ה'נס' כי זה פשוט שא ה'משגיח' או ההורי היו גוערי
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íîöòá åéäù óà åðééäå ,íðéã øæâð ïëì ,ñåøå÷éôàìå
,íúåîë àìù øáåñ äéäù éî úà åìáñ àì íé÷éãö
àåä øùé ä"á÷ä ,'àåä øùéå ÷éãö' áåúëä øîà æ"òå
êøãá íéëìåäù ïôåàá àìà ,åìàë íé÷éãö ìáåñ åðéàå
àéäù â"òà Y úåîéî÷òá àìå íìåò úåëéìäá íâ øùéä
 íéîù íùìלåáåùé úåñéøäå äàéøáä ïáøåç íøåâ äæã ,
 íìåò ìùלא.

'íééúàî ãåò åá åáúëðù óà ,'áåèäå øùéä úéùòå
ìò à÷ééã øôñä íù úà åàø÷ òåãîå ,êøòì úååöî
ìë ãîìð åæ äååöîî éë ,åøåàéá àìà .åæ äååöî íù
 ïéãä úøåùî íéðôì íãàä úâäðä ìù ïéðòäלבäæáå ,
 ïåðçå íåçø àåäù åðå÷å åøåöì äîãð åäéøäלגäáåùç ïëì ,
øôñ' äîù ìò ùîåçä úà àåø÷ì øúåéá åæ äååöî
 (íù à"ùøäîá àúéà æ"éòë) 'øùéäלד.

êìä úçà íòô (ä äðùî ã"ô) 'ïúð éáøã úåáà'á àúéà ùîåç úà åðéë (.äë æ"ò) ì"æçù åðéöî àîòè éàäîå
éáø êìäî äéäå íéìùåøéá éàëæ ïá ïðçåé éáø
úååöî åá äáåúëù éôì ,'øùéä øôñ' íéøáã
באופ כזה לא היו הדברי משפיעי עליו כלל ,אבל מכיוו שהדברי יצאו מפי חברו מנוער הבי הנער כי לא 'לחנכו' בא( .ללמד עד היכ
כוחו של דיבור ,ק"ו בדיבור רע על 'גדולי' ,כי בס הכל ישבו לה כמה צורבי צעירי שאינ נוגעי בקצה קצהו
של גדולי ומאורי הדור ,ואעפי"כ השפיע דיבור באופ נורא כל כ ,על כ ,כל שומר נפשו ירחק מה.
ל .כבר אמרו ' -ולא תתורו אחרי לבבכ' )במדבר טו לט( אל תתירו לעצמכ מצוות חדשות אשר לבכ נוטה להתירו
אחרי קנאת ושנאת הלב ,כגו את פלוני מצוה לקבור ,ואת אלמוני מצוה לבייש וכו' וכו') ...כעי"ז בהעמק דבר להנצי"ב(.
וכבר הוכיח כ הרה"ק ה'דברי חיי' מצאנז זי"ע למי שאמר לו 'את פלוני מצווה לקבור בעודו בחיי חיותו'...
כי מצינו שבני ישראל היו 'ערומי מ המצוות' וכבר הגיעה העת להוציא ממצרי ולכ נת לה 'ד פסח וד
מילה' )מכילתא ה כח( ,והרואה יתמה ,שהרי בשלושת ימי אפילה )שקדמו לאותו זמ( מתו רוב מני ובני מבני ישראל ולא
נשארו אלא 'חומש' מבני ישראל בחיי )וי"א אחד מחמישי או אחד מחמש מאות( ובוודאי כל הנשארי היו 'מתנדבי'
בחברא קדישא לקבור רבבות אלפי הרשעי מבני ישראל שמתו בג' ימי אלו ...וכלל וכלל אינ ערומי מ המצוות
אלא 'מלאי מצות כרימו' ,ומכא ,שלא כל 'קבורה' מצוה היא והמבי יבי) ...עיי' מהר"ש מבעלזא שג"כ ביאר כ(.
לא .כ פירש הרה"ק מקאצק זי"ע )ספר עמוד האמת( את דברי חז"ל )תנחומא פנחס א( כש שפרצופיה אינ שוות כ
דעותיה אינ שוות ,והיינו כש שאי ל טענה על חבר מדוע אי פרצו פני דומה לשלי ,כ אי כל מקו
לטענה על רע מדוע אי דעת כדעתי ...כי כל אחד יבי וישכיל בדעו ושכלו שנתנו לו מ שמיא ,כפי שעלה
ברצו הבורא ית"ש.
לב .ידוע כי הרה"ק ה'קדושת ציו' היה 'מבי' והיה מכבד ומחשיב חפצי עתיקי )עתיקות( וירושות אבותיו וכיו"ב,
ובכל פע היה מתווכח ע המוכר להוריד במעט את מחירו אשר הוא מבקש ,אמנ בבואו לשל בפועל היה
משל כבקשתו הראשונה ,פע ביאר את מנהגו המשונה הלזה ,שהוא עושה כ כדי שלא יצטער המוכר בחשבו
אויה לי שלא ביקשתי מחיר יקר יותר – כידוע שאי מחיר מדויק לחפצי אלו ,וכראות המוכר שהקונה משל
ככל אשר יושת עליו מבלי כל עוררי יש לו מקו לחשוב אילו בקשתי יותר הייתי מקבל יותר...
לג .הרה"ח מוה"ר נחו זאל ע"ה מקראקא סיפר שבפע הראשונה שבא להסתופ בצל הרה"ק ה'קדושת ציו'
זי"ע נדחקו החסידי לחטו שיריי ומכיו שחפ לחטו שיריי נדח ג הוא )ודח אחרי( ,ה'קדושת ציו'
הרגיש בדבר וקרא לו ,ובתוכחת מוסר אמר לו ,בזה שהנ נדח הדי זה כאילו הנ עומד ומבקש מאתי שלא אחלק
שיריי לאיש זולת רק ל ,שא לא כ למה נדחפת ,מעתה אומר ל  -בטל וואס דו ביסט ,שטופ יענע צו
וועסטו פריער באקומע )בטל שכמות ,דחו את חבר ל'קרב' אלי ,ואז ג אתה תקבל קוד( ,ר' נחו חקק דברי אלו על לוח
לבו ובימי הזע במלחמת העול חיר את נפשו עבוד הזולת וניצול עי"ז )הובא בספרי הדרכה באבוב( .ג יש בזה הדרכה
לרבי ,כי המקרב את ידידו ורעיו יתקרב א הוא בזכות זה למעלה למעלה.
לד .הגה"ח רבי אליהו ראטה זי"ע )משמש בקודש של הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע( היה אומר בש הגה"ק ה'חזו איש'
זי"ע ,מברכי אנו מידי יו ביומו ' -שלא עשני גוי' ,א עדיי לא נודע כמה 'יהודי' הוא ,וזה נמדד כפי מידתו
להיטיב לאחרי ,כגודל טובו וחסדיו ע אחרי כ גודל ה'יהודי' שבו.
בספר רמזי דחכמתא )עמו' קכב( ,מביא מש הרה"ג ר' אברה מרדכי הרשברג ז"ל מתלמידי 'ישיבת חכמי לובלי'.
בשנת ת"ש היה בעיר ווילנא כשברח מפולי מפני המלחמה ,והיו ש הרבה פליטי ובעיקר מתלמידי הישיבות .בי
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æé

éë' (çé æ äëéî) øîàð êë ìòù øàáîå .úéøàù íäì
ìò úâøè÷î ïéãä úãéî íà óàù ,'àåä ãñç õôç
ãñç íéùåò íä íà íäéìò íçøî ä"á÷ä î"î ìàøùé
.äæ íò äæ

éáø äðòð ,áøç àåäù ùã÷îä úéá åàøå ,åéøçà òùåäé
úåðáø÷ä åá ïéáéø÷î åéäù úéáä áøçù åðì éåà òùåäé
ïáø÷ åðì ïéà äúòå ,ìàøùé ìù íäéúåðååò ïéøôëîä
åðì ùé êì òøé ìà ,éðá ,ïðçåé éáø åì øîà ,øôëì
,'íéãñç úåìéîâ' äæ ,äæéàå Y äúåîë àéäù úøçà äøôë
åðáø äùîù áåúë äùøôä óåñá ,äáåøî äáåè äãéîå
.'çáæ àìå éúöôç ãñç éë' (å å òùåä) øîàðù
,íåàøéú àì íäì øîàå ìàøùé éðá úà ÷æéç
úìçúî åéøçàì ãéîå ,íëì íçìðä àåä íëé÷åìà 'ä éë úòùáù (à"ô) 'äøåáã øîåú' ÷"äôñá åðéöî úåàøåð
äëæéù ììôúä åðáø äùîù ¯ ''ä ìà ïðçúàå' úùøô úåìëì ù÷áù ãò ÷æçúî ïéãä äéä' ïáøåçä
äùîù (ïðçúàå 'øô ùéø) 'íéøåèä ìòá' áúëå ,é"àì ñðëéäì åáééçúðù éðôî ìàøùé ìù ïúöéá ò÷ò÷ì ìëä úà
 éìò íçøé éìåà ìàøùé úà éú÷æç øîà åðéáø íéìîåâ íä ,ìàéøáâì ä"á÷ä øîàù åðééäå ,'åëå äéìëלהéøä ,
ïòè åðéáø äùîù ,åäòø úà ÷æçîä ìù åúåáéùç êì äéäå åìåöéð íéáééç íä íà óàå ,åìà íò åìà íéãñç
הפליטי היה ג הרה"ק ר' שאול ידידי' ממאדזי זי"ע ,ובשבת קודש באו לשולחנו הטהור מלבד החסידישע עול
)הציבור החסידי( ג הרבה מאלו שלא הלכו בדר החסידות  -א שלא הורגלו בטיש' )עריכת שולחנות( ,אבל מצד נעימות
הזמירות של הרה"ק ממאדזי נמשכו והתענגו מהזמירות .בעת חלוקת השיריי חטפו החסידי שיריי כנהוג ,המה
הליטאי ראו כ תמהו – מה מנהג הוא זה ,ויהס הרבי את הע ,ואמר ,שא ,שא .אילו ידעו העול סוד השיריי
הייתה המלחמה נפסקת ...כששתקו כול לשמוע מה כוונתו בזה ,פירש הרבי דבריו ,כי כל מלחמה באה רק כתוצאה
ממה שהאד מחשב שפלוני נוטל ממנו והוא מפסידו ,וכשכל אחד דואג תמיד לעצמו מתפרצת המלחמה .אבל
א אד נוטל רק מעט לעצמו  -כסוד ה'שיריי' ,לקחת מעט לעצמו ולהשאיר הרבה לאחרי ...וכשיכולי להניח
לאחרי אי כל מלחמה פורצת ,עכ"ד.
ואל יאמר אד 'הרי זה שלי' – מדוע אעניקנו לאחרי ,כי אדרבה בזה ייחשב ל'מעביר על מידותיו' ועושה
לפני משורת הדי ,ובשכר זה יזכה לכל הטוב ,וכ איתא במדרש )ילקוט מדרשי ער 'רבינו הקדוש ,וכעי"ז ר"ה יז (.רב הונא
בריה דריב"ל חלש ,ונמש לאותו עול כמה ימי ולילות ,וכשחזר לעול הזה אמר לתלמידיו 'בני ,אשרי מי שאינו
עומד על מידותיו )אלא הוא מוותר תמיד משלו( .העבודה ,באו כיתות של מלאכי השרת ולימדו עלי זכות ולא קיבלו
מה ,עד שבא מלא ואמר לה על מי את מלמדי זכות ,שמא על זה שמעול לא עמד על מידותיו ,מיד
פטרוני ממיתה לחיי' .והדברי מבהילי למתבונ ,שהרי הגיעו כיתות של מלאכי השרת ללמד עליו זכות ,וכל
זכויות העצומות לא הועילו לו להציל ממות נפשו אלא זכות אחת שמעול לא עמד על מידותיו.
לה .ידוע כי באחד מדרשותיו אמר הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע שכהיו הזה חובה על כל אחד לחזק את לבות בני
ישראל – כפי יכולתו .בשעה שירד מ הבימה שמע כמה מהנמצאי מדברי ביניה ,אכ ,גדול כוחו של
ה'חפ חיי' לחזק את ליבות בני ישראל א לא כל בר איניש בדרגה זו .אמר לה ה'חפ חיי' משל לשר גדול
שביקש משריו ועבדיו שיביאו לפניו מי חיי לצור שתייתו ,מיד הביאו לפניו המשרתי מי טר שהספיקו
לנקות ולזכ את המי .וחמת השר עלתה בה – הכיצד תעיזו להביא לפני שר נכבד כמוני מי שאינ צלולי
וזכי דיי .למחרת היו פרצה שריפה גדולה בארמונו של השר ,וצעק אל עבדיו שיחושו להביא מי לכבות את
השריפה ,א ה התמהמהו – מכיוו שפנו לנקות ולזכ את המי כיאה לשר נכבד כמוהו ...פשיטא שכאשר גמרו
את מלאכת והביאו את המי כבר לא היה כל צור במי ,שכ לשונות האש כבר שרפו כמעט את כל רכושו
של השר .שאג עליה השר ואמר לה ,שוטי ,וכי לכיבוי אש הבוערת ממתיני על מי זכי וצלולי – הרי אש
בוערת במחנה וכל רגע מיותר נות לאש זמ לכלות עוד חלקה טובה) ,ורק לשתיה יש לזככ(.
אמר לה ה'חפ חיי'  -כיוצא בזה לדיד ,בימי עברו ,כשלא 'בערה האש' במחנה ,הוצרכו דברי החיזוק להיות
מנופי ומזוקקי ,ולכ היתה היכולת לחזק אחרי רק ביד צדיקי ואנשי מעשה ,אבל בדורנו דור עני ויתו,
כש'אש' בוערת במחנה ישראל ,וכל יו ויו נופלי עוד ועוד יהודי ברוח' ,חוב קדוש' על כל מי שנשמת חיי
באפו ,לקו ולחזק לבל יפלו בנפש .וכ"ש לא לדבר דיבורי המכאיבי ,ובזה יקרב את הגאולה בב"א.
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ú÷åìçîäå áéøä úà ï÷úì àìà ìèåî åðéà íëéìòå .úàæ éî' ìù äøéæâä úà ìèáì åæ úåëæ åì ãåîòúù éåàøù
 íëáù íðç úàðùåלזíëàùî íëçøè' åøîåà åäæå ,
 é"àì ñðëéäì ìëåéù 'äáéøîלו.
úà ï÷úì ùãå÷ àùîå äçøéè ìèåî íëéìòù ,'íëáéøå
 ìàåâ àåáé äøäîá æàå ,íðç úàðùå íëáéøלח.
בי אד לחברו – אהבת ישראל ,הרחק מהמחלוקת

íäì øîà (çë àáø) 'åäéìà éáã àðú'á àúéà êëå íëàùî íëçøè éãáì àùà äëéà' ,(áé à) ïúùøôá
ù÷áî éðà äîå ...éáåäà éðá ìàøùéì ä"á÷ä
ò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøä øàáîå ,'íëáéøå
לט
)ïéãáëî åéäúå äæ úà äæ ïéáäåà åéäúù àìà ,íëî ìàøùé éðáì íäì øîà åðéáø äùîù (äëéà øîàé åà ä"ã
 äæ úà äæמ...
àùà éãáì éëðà äìåàâäå ïáøåçä ÷ñòá éåìúù äî
לו .כתב הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )שמירת הלשו ,ח"ב פ"ז( ,הבה נתבונ ,א יערכו 'דינער' )מסיבת התרמה( לרגל 'בני בית
המקדש השלישי' אזי ללא כל ספק שכל איש ית את כל הו ביתו באהבה עבור מטרה גדולה זו ,הוסי ה'חפ
חיי' ואמר ,א כ ,הרי הנביא אומר ושביה בצדקה – והיינו שבני הבית השלישי נבנה על ידי קיו מצוות צדקה,
עלינו להרבות בצדקה כל אחד עד כמה שידו מגעת ,כי כל פרוטה לצדקה נחשבת כתרומה עבור בני הבית השלישי.
ולדיד ייאמר ,שאי הכוונה רק לנתינת מעות כפשוטו ,דמה יעשה מי שאי לו מעות ,אלא הכוונה לנדיבות הפה
 שיחזקו בני ישראל זה את זה במילה טובה ורוח נדיבה.וכ אמר הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ,שכל בחור נזקק לחיותו כ אחת מלאה כבוד בכל יו ויו .ומדוע נביט על
הנזקק ולא נעניק לו די מחסורו ,כשאי הדבר עולה לנו אפילו שווה פרוטה.
לז .איתא מהרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )הובא בליקוטי הרי" בי המצרי( וז"ל .יש לייגע עצמו בימי הללו ,להפטר
משנאת חנ .והיינו מה שעינו רעה בשל אחרי .ואפילו מי שאי לו עי טובה על כל אחד זה הוא שנאת חנ.
וכל שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו )ירושלמי יומא ,א א( ,וטוב עי הוא יבור – ובזה יבנה הבית.
כתב הרה"ק ה'ש משמואל' זי"ע )בהעלות שנת תר"ע ד"ה ולכפר( וז"ל .ובמידת טובת עי נכללו כל המידות כאמר
ז"ל עי טובה כו' ...ומידת טובת עי הרי היא כפרה גמורה לאד.
לח .אחד מחמישה דברי שאירעו את אבותינו בי"ז בתמוז 'נשתברו הלוחות' ,ורמז יש בזה כי 'שני לוחות' היו
מחולקי א' לענייני בי אד למקו כ'אנכי' ו'לא יהיה ל' ,והב' לבי אד לחברו כ'לא תרצח' ו'לא תגנוב'.
וזהו 'נשתברו הלוחות' ,שחילקו ביניה ,וקיימו רק את חלק התורה שבי אד למקו ,ואילו בבי אד לחברו זלזלו
לגמרי...
רמז לדבר מצינו בדברי המדרש )ויק"ר כ יב( א"ר יוד ,מפני מה נסמכה מיתת אהר לשבירת לוחות )דברי פרק י(,
אלא מלמד שהיה קשה לפני הקב"ה מיתתו של אהר כשבירת לוחות ,והיינו כי אהר הכה היה אוהב שלו ורוד
שלו ,ומשמת אהר – ופסקו להיזהר בחלק 'בי אד לחברו' ,זהו שבירת הלוחות האמור כא ,שעזבו את אחד
מהלוחות העוסק רק ב'בי אד לחברו'...
איש יהודי היה בעיה"ק ירושלי בימי 'המלחמה' הנוראה ושמו רבי יעקב ,הלה נגוע היה בנגע הצרעת על כ
התרחקו ממנו הבריות ,וא לא ניתנה לו הרשות להציג רגלו אפילו במקווה טהרה אחת שבירושלי ...והיה אומר
הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע אילו היו נותני לרבי יעקב דריסת רגל במקווה הייתה כל המלחמה הנוראה
מתחוללת מעבר לי באופ אחר ,והיינו ,א שנגזרה הגזירה ,א מכל מקו היה אפשר להמתיקה שלא תהא הגזירה
קשה ואכזרית כל כ.
לט .מעשה באחת שהיתה 'מטופלת' בבעל חולה ל"ע שהיה נצר לעזרה רבה על כל צעד ושעל ,והיה הגה"צ רבי
מאיר בראנדסדארפער זצ"ל מחזק אותה תמיד ודורש בשלומ וטובת כל הימי ,פע אחת התקשר אליה
רבי מאיר בער"ש לברכה לקראת שבת ,ובתו הדברי שאל אותה הא מגיעי אנשי חסד לעזור ולסייע ,והשיבה
'ה' ,אמר לה ר"מ ,אבקש ממ ,לאחר שתדליקי את הנרות לכבוד שב"ק 'תספרי' זאת אל הקב"ה ,ותאמרי לו שיש
אברכי יקרי העומדי לסייע לנו ,כי אי דבר אהוב לאבא יותר מלשמוע 'דברי טובי' אודות בניו...
מ .פע ער הבארו ראטשילד 'קידוש' לכבוד ה'שמחה' שהייתה במעונו ,אל הקידוש הוזמנו הרבה מבני ישראל
בראשות מאורי וגדולי הדור דאז ,ויהי בהיכנס לאול הגדול לא מצאו על השולחנות הערוכי רק יי וגביעי
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äìâúð íðååò äìâúðù íéðåùàø' (:è àîåé) àøîâá àúéà
÷äìâúð àì íðååò äìâúð àìù íéðåøçà ,íöé
÷'íðååò äìâúð' ïåùàøä úéá ïáøåçáù åùåøéôå 'íöé
úåøéáòä 'â ìò åøáòù úîçî áøçðù àø÷á øîàðù
äéäù ¯ 'íöé÷ äìâúð' ,('îâá ù"ééò àø÷î ãîìðå) úåøåîçä
÷àìù éðù úéáá åìéàå ,äðù íéòáù óåñá íúåìâì õ
àåáé éúî äìâúð àì ïéãò ,áøçð äî ìò àø÷îá áúëð
õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâä äù÷ä .åðúåìâì õ÷å óåñ
éðôî éëå Y äæì äæ ïéðò äî ,(æ ùåøã ùáã úåøòé) ò"éæ
,íöé÷ äìâúð ïëì íàèç åäî ùøåôî ÷åñôá åðì åìéâù
øçàî àåä éðù úéáá íðååò äìâúð àìù äî éøä ,ãåòå
åáúëð àì øáëå ,ìàøùé éðáá íéàéáð åéä àì øáëù
.ùãå÷ä éáúë

èé

øøáåäù äðååëä 'äìâúð'ù ,'ùáã úåøòé'ä øàáî àìà
ïååò ùéù åðéáäù Y íîöò ìàøùé éðáì ïååòä
úåøåîçä 'â ìò åøáòù ¯ íðååò äìâúð íéðåùàøä ,øáãá
øçà åìéëùäå ,ïáøåçä úà íøâ àåäù 'íðååò'á åøéëäå
íúåìâì õ÷ äéä ïëì ,êë ìò äáåùúá áåùì ïáøåçä
íðååòù éðùä úéáá êà .äðù íéòáù úåàìî øçàì
íåéä ãòå ,åáù àì ïééãò äæîå ,'íðéç úàðù' äéä
 íðç àåðùì äàîåèá íé÷éæçîמאíéòåáöä êøãë íéâäåðå ,
¯ çîùéå ,åáøà íéùé åáìáå åäòø íò øáãé íåìù åéôá
øùà úåìåáçúä ìòá áùçéé íëçìå ,åúì÷úå åúìôîá
'ïééãò äæä íåéä ãòå ,íéôéòñä éðù ìò áëåøå 'åéôá ãéö
éðôì øáãä áòåúî äîë ãò úåàøìå úåìâì åìéëùä àì
íåùîå ,äæ ìò äîéìù äáåùúá åøæç àì ïééãòå ,ä"á÷ä

לקדש בה – ולא ידעו כיצד יקדשו ,שהרי 'אי קידוש אלא במקו סעודה' )פסחי קא (.כיצד יקדשו מבלי 'מזונות'
על השולח ...והנה הופיע הבארו במלוא הודו ותפארתו ולידו ישב הגאו הגדול רבי חיי עוזר זצוק"ל ,נטל הבארו
את הגביע בידו קידש על היי בברכת בפה"ג ,ולאחמ"כ ביר 'בורא מיני מזונות' על הגביע ואכלו .ונתברר לכל כי
הגביע הוא בעצמו 'בר אכילה' והוא ה'מזונות' כדי לצאת ידי קידוש במקו סעודה ,לאחמ"כ כיבד הבארו את
הגרח"ע שיקדש על היי ,הגרח"ע מילא את ה'כוס' נטלו בידו והחל מתעמק במחשבותיו למש זמ ,עד שפתח
וקידש עליו ,וביר בורא מיני מזונות על הכוס ואכלו ...משיצא שאלוהו מקורביו ,ילמדנו רבינו ,במה התעמק
כשהחזיק בגביע בידו ולא קידש מיד ...ענה הגרח"ע ,נתעוררתי לחשוב כיצד אחזיק מזונות בידי ואקדש על יי,
והרי את הפת יש לכסות 'שלא יראה הפת בושתו' )עיי' או"ח רעא ט( וא א ב'מזונות' רבו המנהגי ,מ"מ כשהנני
אוחז בידי וודאי יש לחשוש שלא יראו בושת ,שוב חזרתי לחשוב ,א לא אקדש יתבייש הבארו ראטשילד,
על כ אמרתי  -מוטב שיראה ה'מזונות' בושתו ולא ראטשילד )קוב ישורו שנת תרע"ב(.
מא .בפרשת )א כח( 'אחינו המסו את לבבינו' ,וכתב הרה"ק ה'בית אהר' מקארלי זי"ע )קמד (:דהנה ב'טעמי המקרא
יש על תיבת 'אחינו' תלישה קטנה ועל 'המסו את לבבינו' קדמא ואזלא .ומבאר שהכתוב מזהירנו להשמר מאד
ב'אהבת חברי' מפירוד הלבבות אפילו במיעוטא דמיעוטא ,והיינו אפילו מתלישא קטנה ביותר ,א קליי רייס .כיו
שכ טבע המחלוקת ,מנקודה קטנה מתחזקת המחלוקת ומתלבה האש יותר ויותר ,עד שנעשה 'המסו את לבבנו'
בקדמא ואזלא ,אזלא פי' 'הול' ,שאש המחלוקת מתפשטת והולכת עד לשמי.
ידועי דברי חז"ל )סנהדרי ז (.האי תיגרא דמיא לצנורא דבידקא דמיא ,וברש"י ,לצינורא דבידקא ,כשהנהר גדל
פעמי שהוא יוצא לשדות הסמוכי לו ,כעי ניגרי וצינורות קטני ,וא אינו סותמו מיד הול ומרחיב ושוב אינו
יכול לסותמו ,וכמו שנאמר )משלי יז יד( פוטר מי ראשית מדו ולפני התגלע הריב נטוש ,כלומר ראשית מדו ומריבה
דומה לפתיחת צינור המי – שא לא יעצור אותו מבעוד מועד לא יוכל לסתמו יותר .וכ היא מציאות הדברי
במחלוקת הנמשכת לפעמי ימי ושני רבות – כשכבר כמעט נשכחה סיבת המחלוקת ,ועדיי האש בוערת.
ובזה מבארי הא דאמרו )יומא ט (:שבגי 'שנאת חנ' נחרב בית המקדש ,וכי יש מי ששונא את חברו 'בחנ',
הרי השנאה באה על זה שהזיק לו או דיבר עליו וכ כל כיו"ב ,ואיננה בחנ כלל.
אלא צרי לומר ,דהאש הבוערת בפיסת ע קטנה תכבה תו רגעי ספורי ,כשיוסיפו לה עצי תבער למש
שעה ,ובהוספת שמ ועוד חפצי הבוערי תבער האש כמה ימי וכ הלאה .כללו של דבר ,כפי רוב השמ שיוסיפו
למדורה כ תוסי האש לבעור .כ ממש היא אש המחלוקת ,א לא יוסי הלה לענות לו וכדו' תשקע האש
מעצמה ותכבה ,א א זה יענה וזה יצעק ויגרור אחרי וכיו"ב – אזי אי אפשר לידע עד כמה ימי ושני תמש
המחלוקת .ועל הוספת השמ – הגערות והצעקות אמרו שהוא בחנ ,כי א לא היה מחזיר לו תיכ בכפלי כפלי
לא הייתה האש מתפשטת למרחק גדול כל כ...
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,é÷ð ïéà ìàøùé ìë úà åòéîùä ïåùìä éìòáå ,úåîåàä
íéøòáî úåáàä ,ú÷åìçîä òìñî ú÷åìçîä ùà àöú éë
ùà íäá äøòá ïë ìò ¯ íéöò íéè÷ìî íéðáäå ùà
ùàù éô ìò óà éë ìëåà åððéà äðñäå øîàð êëì ,'ä
øàùð äðñä úåàéöî íå÷î ìëî á÷òéá øòáé úåàìúä
íøë ïî íéöå÷ä åìëé àì éë ìëåà åððéàå øåã ìëá íéé÷
äî éîð øàáî äæáå .ì"ëò ,ìàøùé úéá úåàáö 'ä
êøåà ìù 'ùàä úáì' ìë éë ,äðñä 'êåúî' åøîàù
íäá ùéù êåúî ,'äðñä êåúî' àåä úåøöäå úåìâä
.øúåîì êà íééúôù øáãå ,ïéøåèìã
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ë

, מבäìåâá áø ïîæ íéáùåé åðàå 'íöé÷ äìâúð àì' êë
éà ,øñåú àì éìåçä úà äàéáîä äáéñäù ïîæ ìë éë
íéîñå úç÷øî éðéî ìëá äìåçä úåàôøì øùôà
. מגíìåòáù

àøéå' (á â úåîù) ÷åñôá 'ø÷é éìë'ä éøáãá àð èáä
àøéå äðñä êåúî ùà úáìá åéìà 'ä êàìî
äøåàëìå .'ìëåà åððéà äðñäå ùàá øòåá äðñä äðäå
ùàä éøä ,ùàá øòåá äðñä øîà òåãî .à äåîú úö÷
'äðñá øòåá ùàä' øîåì åì äéäå äðñä àìå úøòåá
äîöò ùàä éøä ,äðñä êåúî ùà úáìá åäî .á
úìéàù' íéîëç åøñà òåãî ,íéù÷îä íéáø ,äðäå
.äúåà øéòáî äðñä àìå úøòåá
úðúåð ïéãä úøåù éøä ,'áàá äòùú'á 'íåìù
íãà ïéá ùéù äàðùä àåä Y 'äðñä' ,åøåàéá àìà
ùé Y íðéç úàðù ïååòá éðù úéáá áøçð úéáä íàù
ìò ïéøáåòä úåáøä úåøöä àéä 'ùà'äå ,åøéáçì
,íðéç úáäàå íåìù úìéàùá øúåéá íåéá åá úåáøäì
é"ðá úâäðä Y ùàá øòåá äðñäå ,é"ä ìàøùé éðá íò
ïîæá åá ,äæ íåéá 'äøåú ãåîìì' åøñà òåãî äù÷ ãåòå
(íéöå÷ àìî àåäù 'äðñä' úîâåãë) 'íéöå÷ë äæì äæ íéáéàëîù
.'éúøåú úà íáæò ìò' áøç ïåùàøä úéáù
éìë'ä ìù åðåùìëå .úåìâäå úåøöä ùà úà øéòáî äæå
(.çð) ïéèéâ úëñîá àøîâä éøáã éô ìò ïáåé ïéðòäå ,ùàá íéøòåá íäùë ìå÷ íéòéîùîä åììä íéöå÷ë ,'ø÷é
úåðîåà øâð ìöà ãîìù ãéîìú) éøâðã àéìåùá äùòî
,åéáéáñ úç÷ìúî úåøöä ùàù ïîæá åìéôà ìàøùé êë
ùøâé øâðä åðåãàù úåìåáçú äùò åáéì òåøáù (úåøâðä ,øéàîî ïåìéñå áåàëî õå÷ åøéáçì ãçà ìë íå÷î ìëî
äî' ãéîìúä úà ìåàùì áøä àáùëå ,åúùà úà ø÷éò åæå ...ìå÷ íéòéîùî ãéîúå .åììä úåøåã âäðîë
êååìà éðà' ,ãéîìúä åì øîà ,'äáåøî äúáåúëå äùòà ìëáî øúåé íäéðéáù äàð÷äå äàðùä ãöî ,úåìâä úáéñ

 ותיק חדרי, ידוע דבר המעשה )הובא בשבחי האר"י( שהאריז"ל עשה באיזה זמ הסגר ע עשרה מתלמידיו.מב
 ושלא, שמאד יזהרו באהבת אחי ורעי זה ע זה, היה מזהיר אות תדיר, וחדרי לתלמידי,לנשי והט
 אשר החלה בנשי ומש, פע אחת בערש"ק פרצה מחלוקת ביניה,תדרו רגל המחלוקת במחנ כלל וכלל
 לעת ערב יצא האר"י ע החברי כמנהגו לקבל,נתפשטה עד ראשי המשפחות תלמידיו הגדולי של האריה"ק
, לאחר שסיימו התפילה שאלו מהרח"ו ליגו זה מה עושה, ומוהר"ר רבי חיי וויטאל ראהו שפניו נפולות,השבת
 'ג את ג מלככ תיספו' )שמואל- אמר לו האר"י מפני שראיתי בעת קבלת שבת את הס"מ ואמר זה הפסוק
 כי כל זמ שהיה שלו ביניכ לא היה לשט, ולא נחת גזר הדי אלא בעבור שנעשה היו קטטה ביניכ,(א' יב כה
. ואכ באותו זמ נסתלק לשמי רו רב של ישראל,בית כניסה לקטרג
 כי על עבירות החמורות ש'בי אד, רגיל היה הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע לומר, כבר דברינו אמורי.מג
 ומש באי רוב הצרות והייסורי ומכאובי הקשי שסובלי בהאי,לחברו' נפרעי מ האד בעול הזה
.' וכל הגיהנו בעול העליו אינו אלא על עוונות של 'בי אד למקו.עלמא
' והגישו אצל השולח 'לחיי,ידוע דבר המעשה שפע הגיע ובא הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע לעיר אחת
 הרי הוא גור שגוי ידקור, רק נענה 'כשיהודי דוקר את רעהו בלשונו בביהמ"ד,)מזונות ויי"ש( ולא רצה הרה"ק לשתות
 מפי גאב"ד, שבאותה שעה אכ דקר גוי איש יהודי ברחובה של עיר,איש מישראל בחרב' )סו דבר הוברר ש'רוח הקודש' הייתה בביהמ"ד
.(נאראל זי"ע
 שהנה לב יודע,היה אומר הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע שנית לראות עד כמה היצר הרע מתגבר בעניי זה ביותר
 כשמכניס לפיו דבר איסור וכו' הרי מיד 'ר' הוא אל רבו להורות לו דרכי,מרת נפשו שכאשר נכשל בעבירה רח"ל
 ואילו כשמוציא מפיו לשו הרע או שאר דברי בוטי כמדקרות חרב אזי,תשובה ולבקש 'תיקו' על אשר חטא
.' בחשבו 'שלו עלי נפשי...ממשי בשגרת החיי
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êà ,øåñà øáãäù äøåúá áåúë ïëéä ¯ 'äæä øáãä ,äàùðå ãéîìúä êìä ,äùøâå äæ ãîò ,'äúáåúë äì ïúå
ãâðúîå ,åø÷éòî êøôåî äæ äùòî ìù åúåäî ìë ,úîàá ,åòøôì åì äéä àìå äàååìää òåøôì åðîæ òéâäù ïååéë
íåçø àåä äî' éøäù åì íéîåã äéäðù àøåáä ïåöøì (åúùà úà àùð äúòù) øâðä åðåãàì ãéîìú åúåà åì øîà
úéøæëà úåòùøå ,(:âì÷ úáù) 'ïåðçå íåçø äúà óà ïåðçå úéáä úãåáòá åìöà ãåáòéù åðééä) ,êáåçá éîò äùòå àá
. מדíìåòä íåé÷ êôéä àåä éøâðã àéìåùä úîâåãë åæ øâðä áøä úùà äùàäå ãéîìúä) íä åéäå ,(áåçä ïî òøâé åøëùáå
äéä (ïåùàøä äìòá) àåäå ,ïéúåùå íéìëåàå íéáùåé (äìéçúî
ìë ìåàùì áàá äòùú íåéá åøñà òåãî øàåáé æ"éôò úåìôåðå åéðéòî úåøùåð úåòîã åéäå ,ïäéìò ä÷ùîå ãîåò
ùéù ,ááìì äàøé ä"á÷ä éë ,åäòø íåìùá ãçà
.ïéã øæâ íúçð äòù äúåà ìòå ,ïäéñåëá
,'íááìá äòø' ìáà íäéòø ìà íéðô íéøéáñîä íéáø
íäéìò íéáùåçå íäéòø úà íä íéàðåù íáéì éëëåúá ùðåòì íä íééåàø äæ øåáò éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå
,ì"æç åøîà ë"ò ,(ìéòìã ùáã úåøòéä éøáãë) òøäì úåáùçî ,ìàøùé úà úåìâäìå úéáä áéøçäì ¯ äæë
,êòø íåìùá ìàùú ìà ,äðùá ãçà íåé êâäðîî çðä ,äøåúá ùøåôî ïéã ìò äøéáò ìë ïàë äúééä àì éøäå
íãà ïéá' úâäðäá áèéä ïðåáúäå êîöò éðôá àð áùå úãë åéä ïéàåùéðäå ,äøéáò íåù øáò àì äìéçúî éë
úà êåôäì øøåòúé åæ úåððåáúäá éìåà .úàæë 'åøáçì øîåà àìà ,êë ìë íäéìò åøéîçä òåãîå ,ìàøùéå äùî
àìù ,ãåîéìä åøñà äæ íòèî ,ïë åîë ,áåèì åáéì äàøð ïàëî' .ì"æå ,(íúçð ä"ã ñ"ùä ìò åøåàéáá) õ"áòéä
÷ñåò àåä éøäù Y åéëøãá íìùåî àåä éë íãà ùéâøé àåäå ,íå÷î íåùá øàåáîå ùøåôî åðéàù ïååò ùéù øåøá
äéäù äîá ïðåáúéå ,íééçä úöåøîî øåöòé àìà ,äøåúá ,úåøåîç úåøéáòî øúåé íå÷îä éðéòá éåàðùå ãàî øåîç
íåìùá ìåàùì ìéçúé æàå ,äæä íåéá åðîòå åðéúåáà íò ììë åì ïéùùåç ïéàù ìéáùá .åøåáòá íéáøä ùéðòäì
äøåúá ÷åñòé íâ ,úéúéîà äáéçå äáäà êåúî åøáç äæ øáãù ïéáî íãàä ìëùù åðééä) ìëùì ãâðúî åúåéä íò
'äøåúä ïúåð ïåöø' úà íéé÷ìå úåùòì î"ò ãåîìì ãéîúî øáã äéäù éðôî àåäå ,(åúåùòì áòåúîå õå÷ù
åúåòùø øéúäì äøåúá ùîúùé àìå ,íìù áìáå úîàá .ì"ëò ,'ãéáòú àì êøáçì êì éðñã ïàî ììëá íåñøôá
äøåú é"ôò íøâù ,éøâðã àéìåù åúåàë Y åéúåìååòå øåñéà íåùá åììëð àìù íéøáã ùé äáøãàù åðééäå
. מהäðàùé àåäù äìòá úçúî äàéöåäì
úà øñà éî' ïåòèì íãàì åì øùôàå ,äøåúá ùøåôîä
 סיפר הרה"ח ר' חיי ארנפעלד ז"ל ששמע מהרה"ק מקלויזנבורג זי"ע בליל יו הכיפורי מיד אחר המלחמה.מד
 וירא ה' וינא מכעס בניו,ýמחלל
ֶ ְ ֹ ְ יט( 'צור ילד תשי ותשכח קל- לבאר בלשו הכתוב )דברי לב יח,הנוראה
 והרי ה שוכחי מכל טובותיו,' הקב"ה מיטיב לכל ונות לה חיי פרנסה וכבוד וכו' וכו-  צור ילד תשי,'ובנותיו
, הקב"ה מוחל על חטאי אלו שבי אד למקו,ל- על זה מחולל – מלשו מחול,של הבורא וממרי כנגד רצונו
, על זה שמכעיסי ומכאיבי לבניו ולבנותיו, מכעס בניו ובנותיו, על מה יתרבה ויתגדל כעסו- א וירא ה' וינא
.ע"ז אינו מוחל
כעי"ז אומרי משמיה דהגה"ק רבי שלמה קלוגער זי"ע במה שנאמר )איכה ב ו( 'שכח ה' בציו מועד ושבת וינא
 ועל, שחללו שבת ויו"ט-  שכביכול שכח ה' והעביר את חטא אשר חטאו במועד ושבת,'בזע אפו מל וכה
. שעל כ אינו מוחל, על מה שעשו למל ולכה- מה ינא בזע אפו
 באחד הסמינרי הידועי לש ולתהילה באו כשש מבנות הכיתה,מעשה שהיה בשנת תשע"ז בעי"ת מאנסי יצ"ו
 ומאז ועד עתה לא נגמר אפילו שידו אחד בי כל בנות הכיתה – במש שנה,בברית האירוסי בעוד בסמינר
 דנו בדבר והחליטו שכנראה אחת מה פגעה באחת מהמורות, מכיוו שכ נאספו כול, ויהי הדבר לפלא...ומחצה
 ביו שלישי י' תמוז תשע"ז נגמר הדבר בכי... נדברו ביניה ועשו סדר מי תפנה אל מי,והמחנכות במש השני
 ויהי לאות,טוב וכבר עמדו אחר כל מסע הטלפוני לכל המורות והמחנכות וביקשו מכל אחת סליחה ומחילה
 ביו חמישי נגמרו שני שידוכי, כי למחרת בי"א נגמר השידו של אותה שניהלה את כל מסע הטלפוני,ולמופת
... וביו שישי )ומוצש"ק( נגמרו ג' שידוכי – אחר שנה ומחצה שלא זז מאומה,באותה הכתה
 עדיי אפשר לו לחזור בו, הנות 'מעות' לחברו תמורת איזה חפ שברצונו לקנות ממנו,(. אמרו חז"ל )ב"מ מד.מה
 אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור המבול,(כל זמ שלא עשה קני משיכה )כיו שרק משיכה קונה מ התורה ולא קני כס
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כוחה של בושה – חומר עני המבזה את חבירו וגודל שכר
של הנעלבי ואינ עולבי

àá ,øæòìà éáø øîà ,àéðú ,(.æð ïéèéâ) àøîâá àúéà
 äùåá ìù äçë äìåãâ äîë äàøåמוòééñ éøäù ,
úà óøùå åúéá úà áéøçäå ,àöî÷ øá úà ä"á÷ä
'äùåáä çë ìåãâ' êë íà ¯ øîàéé ïãéãìå .åìëéä

úà úåìòäì äçåëá ùéù éàãåå ,úéáä úà áéøçäì
åîöòá øåöòéùë ,äâñôä ùàøì ,íåø éîùì íãàä
 åðåáìò ìò áéùäìîמזíðéàå íúôøç íéòîåùäî äéäéå ,
 íéðåòå íéáéùîמח íäéìò (:çô úáù) 'îâá åøîàù Y
ùîùä úàöë åéáäåàå (àì ä íéèôåù) øîåà áåúëä
 åúøåáâáמט.

ודור הפלגה הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו ,וצרי ביאור מדוע נקטו 'דור המבול והפלגה' ,ולא מי שפרע
מפרעה ומצרי וכיו"ב ,ובתלמוד ירושלמי )ב"מ פ"ד ה"ב( אמרו שאד זה דומה לדור המבול כי עוו דור המבול היה
'כי מלאה האר חמס' )בראשית ו יג( והיינו שהיו גוזלי פחות פחות משווה פרוטה עד שנחסר הנגזל מכל ממונו –
כמעשי אלו כ מעשי אלו ,כי ה גזלו בגזלה שאי אפשר להוציאה בדייני ,וא זה החוזר בו אי אפשר לתבעו
בדייני אבל הקב"ה יתבע ויפרע ממנו.
ויתבאר ביותר מה שדימו אלו לאלו ,כי זה החוזר בו מהמקח אינו מתחשב כלל על שגור בזה הפסד למוכר
 בטענתו שעל פי תורה עדיי לא חל המקח ומותר לו לחזור בו ,כיוצא בזה היו בני דור המבול שגזלו באופ שאימקו לתבוע על פי תורה  -ודייקא על זה אמר הקב"ה 'ק כל בשר בא לפני' והחריב את כל העול עבור זה ,כי
חרו א של מעלה בא על זה שמחזיק ב'רשעותו' בשתי ידיי ,אלא שלרוב 'צביעותו וצדקותו' הרי הוא מסדר את
רשעותו באופ שלא נוכל לבוא עליו בטענה עפ"י תורה .מי יפרע ממנו  -מי שפרע מדור המבול הוא יפרע ממי
שאינו עומד בדיבורו ,שא ה נהגו כמנהגו של זה ,מצצו ד איש לרעהו ,מבלי שתוכל למצוא מקרא מפורש
כנגד בתורה.
מו .סיפר הגאו ר' מרדכי אלימל וואזנער שליט"א כי ביזהו מא דהו בבושות נוראות והגדיל עשות שהבזיו היה
בסמו לאביו הגדול בעל השבט הלוי זצ"ל ,אמר לו אביו ,אמרו חז"ל במדרש )ויק"ר טו ד( כיו ששמעו ישראל
פרשת נגעי נתייראו ,א"ל משה ,אל תתייראו ,אלו לאומות העול אבל את לאכול ולשתות ולשמוח שנאמר
)תהלי לב י( רבי מכאובי לרשע והבוטח בה' חסד יסובבנו .וקשה להולמו ,וכי הנגעי נאמרו לאומות העול ,ועוד,
מהו אומרו 'את לאכול ולשתות ולשמוח' ,וביאר השבה"ל ,כי הנכרי אשר צרי לעבור זיכו אי לו אי ברירה
אחרת רק לעשותו מנוגע ,אבל בני ישראל יש ביד כח הבושה ואז שפיר יש ביד 'לאכול ולשתות ולשמוח' כי
הגיעו לידי הזיכו בנקל ע"י הבזיו.
סיפר יהודי חשוב מתושבי בארא פארק שבארה"ב ,הלה בר אוריי המתייגע על תלמודו במסירות נפש ,וא
משמש כרב גדול בבית המדרש הסמו לביתו .שמצאוהו צרות רבות ורעות ,נהפ עליו הגלגל ובא עד כדי פת
לח ממש ,כמו כ בת בוגרת יושבת בביתו אשר כבר זמ רב היא בפירקה ואינו מוצא עבורה זיווג הגו ,ועל הכל
נתדרדר אחד מבניו מדר הישר ,ובקושי הצילוהו אנשי חסד להעמידו על דר טוב כדר בני ישראל הכשרי .ביו
מ הימי התיישב הרב הנ"ל ,והחל מתבונ בנפשו על מה עשה לו ה' ככה .בתו הדברי נזכר ממעשה שאירע
לפני כעשרי שנה – שלמד אבר פלוני עמו בכולל ,ופע אחת בעת שהלה אמר את סברתו מפרי חידושיו זלזל
בדבריו ולגלג עליה ,וחישב לעצמו – אולי קשר יש בי מצבי למעשה זה .וקיבל ע"ע לפייסו.
באותו היו יצא הרב לתפילת מנחה ,והנה לנגד עיניו עומד 'ידיד' נעורי הלז ,וישאלו איש לרעהו לשלו ,אח"כ
שאלו הרב ,הא זוכר מע"כ את דבר המעשה מאז ,ענה לו הידיד ,אכ ,אינני שוכח את ה'פגיעה' הנוראה מאז,
ולא עוד ,אלא שאז החלטתי שא כ – שסברותי אינ ראויות ,א כל מהותי איננה שווה ללימוד התורה ,ומני
אז עזבתי את הכולל ,ועד היו הזה אי לי מנוח) ...אותו רב ביקש שנפרס מעשה זה ברבי ,אולי יחוס הבורא ותהיה לו כפרה
פורתא ,ופתחו לישועה(.
מז .אמנ זה אשר נתבייש כבר ,ידע שמשמיא קזכו ליה בכפרת עוונות וישועות גדולות ,וכפי שפירש השפ"א
בדברי הגמרא )תענית כה (.שבבית רבי חנינא ב דוסא שררה עניות גדולה ,עד כדי לח צר ומי לח ,וזוגתו
שנתביישה במצבה – שמכל בתי ישראל עולה העש בארובה בערש"ק ,ומביתה 'אי עש ואי אש' ,לכ הייתה
מסיקה את התנור בכל ערב שבת בלא חלות בכדי שיראו ויריחו את העש המיתמר ועולה מ הבית ,שכנה רעה
הייתה לה ,שהכירה היטב את מצב הדחוק ,וא ג זאת שהתנור ריק מכל ,וסת בוערת בו האש ,לכ נכנסה
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באחת מערבי השבתות אל בית ,כאשר ראתה אותה הרבנית ברחה מהר אל החדר הפנימי מרוב בושה וכלימה,
באותו רגע אירע נס מ השמי וכל התנור התמלא בחלות ,עד שהשכנה צעקה לה ,הביאי מהר את המרדה לרדות
את הפת ,ענתה לה הרבנית ,אכ ,לכ נכנסתי אל החדר  -להביא את המרדה ,ואמרו ע"ז בגמרא תנא ,א היא
להביא מרדה נכנסה מפני שמלומדת בניסי.
ומקשה ה'שפת אמת' )על הש"ס ,ש( ,וכי דיברה אותה צדקנית דברי שקר ,והיא אמרה לשכנתה שנכנסה לחדר
להביא את המרדה ,בזמ שבאמת נכנסה בכדי לברוח מהבושה ,ומתר ה'שפת אמת' לא שיקרה אותה צדקת ,אלא
מכיוו שנתביישה כל כ ידעה שבוודאי יעשה לה נס ,ונכנסה להביא מרדה ואמרה האמת.
כיוצא בזה מצאנו בדברי הגמרא )תענית כד (:שרב פפא גזר תענית על עצירת גשמי א עדיי בוששו הגשמי
מלהגיע ,הל רב פפא לסעוד מעט את לבו בדייסא ,אמר לו רב נחמ בר אושפזתי ,אולי יאכל מר עוד מעט דייסא,
ועל ידי זה יבא המטר ,חלשה דעתו ומיד החלו הגשמי לירד .כותב הגה"ק היעב" זי"ע )ש( לקנטרו נתכוו כדי
שיתבייש ויסבול בזיונו ,בשכר זה תקובל תפילתו ,יראה ה' בעניו וישיב לו טובה תחת בושתו ,כי זהו כוחה של
בושה ,שהיא ממתקת את הדיני ,וא מביאה ניסי למעלה למעלה מדר הטבע.
מעשה )שהיה לפני כמה שני( בבחור חשוב ממשפחה מיוחסת בישראל ,אשר משו איזה סיבה יצאה ש רע ואות
קלו על כל בני המשפחה ,ושלא בצדק ,מטבע הדברי פגעו הדברי ב'שידוכי' של בני המשפחה ,בחור זה כבר
התקרב ל'ב שמונה עשרה לחופה' ,ועוד אחות הייתה לו שזה עיד ועדני באה לפרק 'האשה נקנית' והיה נראה
כי ישועת רחוקה עד מאד.
ביו מ הימי ער הבחור וויכוח קשה ע אחד מבני ישיבתו ,תו כדי וויכוח לא נזהר הבחור השני בלשונו,
והטיח בו דברי קשי כגידי כשאת דבריו הינו 'מתבל' בכמה 'פניני' אודות אותו הפג אשר דבק במשפחה...
והיו הדיבורי דוקרי כמחט בבשר החי בלבו של אותו בחור .הבחור שנפגע עד עמקי נשמתו החלו עיניו זולגות
דמעות ,וכבר רצה להשיבו דבר ,א תיכ נזכר במה ששמע ולמד על גודל העת רצו שיש בשעה מעי זו ,וששערי
שמי פתוחי לפניו בעת הזאת ,על כ החליט להתעצ בעוז ותעצומות ,ובכל כוחותיו למעלה מדר הטבע .זעק
מבעד לדמעותיו מחול ל ...מחול ל ...מש מיהר במרוצה לישיבה הסמוכה לישיבתו ,ש קיוותה נפשו למצוא
כמה מקרוביו – בחורי מבוגרי ל"ע ,כי עלה ברצונו להעניק לה כוח ברכותיו ב'עת רצו' הגדול ולברכ בכל
לבו ,א הבחורי לא היו באותו זמ בישיבה.
אשר על כ ,ר במהרה לביתו ,ש פגש באחותו המבוגרת ,משראה אותה ,החל צועק מתו רגשי לבו' ,תו
חודש מהיו ימצאו את ה'שידו' המיוחל בעז"ה ...אני מבטיח ,עד חודש ימי '...סת ולא פירש ...למעשה ,לא
עברו 'שבעת ימי' וכבר באה האחות בברית האירוסי ע בחור ממשפחה חשובה ...ראה נא ,כוחו של השותק
בעת 'שפיכת דמו' בבושה וביזיו.
אגב אורחא ,אחר הדברי האלה נענתה האחות ואמרה ,אכ ב"ה זכיתי על ידי הביזיו לברכה מרובה ,לחת
כליל המעלות .א מכל מקו ,ה'מחיר' היה יקר מידי ,כי דברי הבזיו דקרו כחרב שנונה בלב האח ,וימי ארוכי
האריכו עד שנרפא לבו השותת והפצוע ...על כ ,ילמד כל איש לקח ,כי הרבה הרבה יש לו לאד להיזהר ולהישמר
מדיבוריו ...כי התוצאות הנוראות סופ מי ישור...
וכבר כתב הרמב" ב'אגרתו' ,וחשוב הדיבור קוד שתוציאנו מפי .וידוע המאמר ,בטר תוציא הדיבור מפי הרי
הינ ה'בעלי' על הדיבור ...ויהי ,א הוצאת את הדיבור מפי ,נעשה הדיבור 'בעל הבית' עלי...
מח .כלל ראשו בבי אד לחברו ,לשתוק ולא להשיב למחרפיו דבר ,וכמאמרו של הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע ,שיש
לנו ללמוד מהרכבת )בא( ,שכל כוח המניע אותה למרחק מרחקי בא ממה שהקטר אוגר בתוכו את החו
הנוצר מ האש )מהפח( ,ובזה גדול כוחו להניע את כל הרכבת הכבידה ונוסעיה .כיו"ב כשננצור פינו מלדבר בעת
שבוער האש בקרבנו – נזכה להמשי בדרכנו ביתר שאת ויתר עוז ,לבוא לתכליתנו הטוב ה ברוחניות ה בגשמיות.
מעשה שאירע בעי"ת בני ברק לפני כמה שני ,שנולד ב זכר למז"ט לאביו ואמו שהמתינו שני רבות לזש"ק,
וזה דבר ישועת ,מחלוקת גדולה פרצה בי השכני באותו בניי שדרי ההורי ,בתו המהומות והוויכוחי נענתה
אחת השכנות בדיבורי בוטי כמדקרות חרב ,באומרה ,עתה ראיתי כי 'הקב"ה מבי היטב למי לא לתת ילדי'...
אי צרי לבאר עד כמה דיבורי כגו דא מקרעי לב אומללי ...ואכ האשה ברחה לביתה בבכי תמרורי ...בבוא
הבעל לביתו החליטו יחדיו כי ה מוחלי בלב של לאותה פוגעת ...ואכ ,נס גדול נעשה לה ,ואחר כעשרה
חדשי נולד לה בנ למז"ט יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעש"ט ונאמר אמ.
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íùá ò"éæ õéæãàîî äéãéãé ìåàù éáø ÷"äøä øîà äë
áåúëá æîøì ò"éæ øéîæà÷î ìà÷æçé éáø ÷"äøä
)éãë éã éäé ïåéæáä ,ì"æå ,'óö÷å ïåéæá éãëå' (çé à øúñà
.(èë 'åîò ä"ç äëøá àùé) óö÷ä ìò øôëì
ביודעי ומכירי – כל איש מכיר בעצמו היטב מה עליו לתק

ìò' (àé è äéîøé) ÷åñôä ìò (:äô î"á) àøîâá àúéà
,åäåùøéô àìå íéîëç åøîà ¯ 'õøàä äãáà äî
,åîöòá ä"á÷ä åùøéôù ãò ,åäåùøéô àìå íéàéáð åøîà
øùà éúøåú úà íáæò ìò 'ä øîàéå' (áé íù) øîàðù

àì íéàéáðäå íéîëçä íà ,øåàéá êéøöå .'íäéðôì éúúð
,úåìâäå ÷"îäéá ïáøåçá ìàøùé éðá åùðòð äî ìò åòãé
íâù àåä å"÷ éøä ,ìàøùé éðá ìò ùé äðòè äî ë"à
àìà .õøàä äãáà äî ìò íéòãåé íðéà íîöò íä
éòâðá íãàä òãé úåáø íéîòô ,ïëà éë ,øáãä øåàéá
ïå÷éúä ïéðò éë ,íéîëçäå íéàéáðäî áåè øúåé óà åîöò
ãçà ìëå ...àåäù äî éôì ãçàå ãçà ìë ìöà êééù
ï÷úì êéøö åîöò àåäù áìáù íéøáãä úà òãåé
 øôùìåנàìå íéàéáðì ,íéîëçì åìàù' åøîàù åäæå ,
áèéä úòãì åîöò íãàä ãéá ùé ë"éôòàå 'åäåùøéô

סיפר לי הרה"ח ר"י קלעצקי שליט"א המשמש מזה שני רבות ב'ימי נוראי' כבעל תפילה באחד מבתי המדרשות
המפורסמי בארה"ב ,והנה אחד מהמתפללי דש התקשה במציאת זיווגי הגוני לשניי מבניו הי"ו שכבר הגיעו
לגיל השלושי ,על כ היה נוהג לקנות 'פתיחת הארו' שבתפילת נעילה )הנודעת כסגולה לכל מילי דמיטב( בכל סכו אשר
יושת עליו ,והיה עומד ע בניו אצל הארו הקודש במש כל תפילת נעילה ובכ קיווה לפתוח שערי שמי לתפילותיו,
בשלהי שנת תשע"ו פרצה מחלוקת בי היהודי לגבאי של ביהכנ"ס ,עד שהגבאי החליט שבשנה זו לא ימכור לו
בשו פו"א את 'פתיחת הארו' ,מה עשה ,לקראת ראש השנה תשע"ז מכר את כל העליות של ראש השנה ויוה"כ
בצינעא בי חבריו וכ ידע שלעול לא יגיע איזה כיבוד ליריבו ,בהגיע העת ,וכבר התחיל החז תפילת חזרת הש"
של נעילה פר היהודי לביהכנ"ס בבכי תמרורי על פגיעתו הקשה – שהרי הורגל מקדמת דנא להתכבד בפתיחה
זו ועתה לא ...וזעק מנהמת לבו היתכ שאפילו אחד מבי עשרות המתפללי איננו מוחה על כבודי שנתבזה ברבי,
החז שלבו התפל ברחמיו על היהודי רצה לפייסו א לא היה בידו שהרי עמד באמצעה של תפילת העמידה...
מיד במוצאי יוהכ"פ אחר הבדלה מיהר החז ובירר איה מקו מגוריו של הנפגע ,עלה לביתו והסביר לו בטוב טע
ודעת שתפקידו של בעל התפילה שיתקבלו התפילות בשמי ממעל ובמצב כזה נראה כל העני כמסוכ ,על כ הוא
מבקש ממנו ברחמי ותחנוני שימחול ויסלח לגבאי ולכל בני הקהילה ,א הלה לא אבה למחול לגודל הפגיעה כי
קשה – יושבי לה כל יושבי ביהמ"ד ואחד מה אינו מוחה על דמי שנשפ כמי לעי כל ...אחר שעתיי של
תחנוני אמר לו ה'חז' ,שמע נא ידידי היקר ,הרי ל שני רבות שקנית 'פתיחה' ועדיי לא נושעת ,הנני מוכ
להבטיח – א תמחל לכל בני הקהילה ,הרי בשנה הבאה בבואי הנה שוב לקראת ימי נוראי כבר יהיו שני בני
אחר העמדת בתי נאמני בישראל ...לזה כבר הסכי היהודי ,ויע ויאמר 'מחול לה ...מחול לה ...מחול לה...
מספר לי אותו החז שליט"א ,ביו שבעה עשר בתמוז תשע"ז דברתי ע הגבאי אודות סדרי התפילה לשנה
הבעל"ט ר"ה תשע"ח ,ושאלתיו אודות אותו היהודי הנפגע ,אמר לי הגבאי ,אי רגליו דורכות בבית מדרשנו ,א
זאת אומר ל שבחור האחרו השיא את שני בניו בשעטומ"צ .מכא תבי כוחו של המעביר על מידותיו – שהרי
בקושי רב עלה בידו למחול לה ,ובזכות זה באה ישועתו הגדולה.
מט .כתיב בתורה )בראשית טז ו( 'ותענה שרה )את הגר( ותברח מפניה' ולאחמ"כ 'וימצאה מלא ה'' .וצ"ב מהו הלשו
'וימצאה' ,שנראה שחיפש אותה מקוד לכ – על מה ולמה חיפש אותה המלא ,הווה ליה למימר 'ויראה
אותה מלא ה'' ,אלא מבאר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )וכ הוא בשפתי צדיק ל ,אות לז( ,שהרי 'אלוקי יבקש את נרד'
)קהלת ג טו( ואמרו חז"ל )ויק"ר כז ה( אפילו צדיק רוד רשע ,לכ 'חיפש' המלא אחר 'נעלבי' ,עד ש'מצאה' ...ללמד
גדולת הנרדפי ,א א הנרדפת היא 'הגר' הבורחת מ'שרה אמנו' )הובא בליקוטי יהודה(.
נ .כתיב )משלי ז ד( 'אמור לחכמה אחותי את' ,ודרשו חז"ל )שבת קמה (:א ברור ל הדבר כאחות שהיא אסורה
וכו' ,רמז נפלא נת בזה הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,כש שאחות אסורה כ התחכמות אסור בעבודת ה' ,ולא
יהיה לו אלא 'ראשית חכמה  -יראת ה'' .הוסי בנו הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע )פינחס תש"י( שעל עני זה נאמר
'הבא להרג השכ להרגו' ,כי היצר בא להרג ע"י ההתחכמות ,וא אתה השכ והרגו – ע"י התמימות ,שעל ידי
שמסיר מעליו כל מיני תירוצי והתחכמויות נאבדת חכמת היצר והסט"א.
ובכלל הדברי לעמוד כחומה בצורה ולהעמיד סביבו 'גדרי וסייגי' כדי שלא יהיה למשחית מדרס כ רגל,
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íéáåèä íéãåòééä úà åðì äàøî ä"á÷äù ,'äéàø' ãáìá åðå÷ì íãà ïéáù íéøáã àåäå ,ï÷úì åéìò äî
 àåáì ãéúòì åðéìò àåáì íéãéúòäנב.
) (ì"öæ êù î"îà éáø ïåàâäנא.
øùà ì"é (ïåæç úáùì) ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä áúë
úåúáù ìëî äìòîá ìåãâ øúåé àåä ïåæç úáù
רב ל שבת – קדושת שבת בכלל ובפרט בימי בי המצרי
ושבת חזו
ùøãîä øàáì úçà íòô éúìàùðù êøã ìò .äðùä
íåéë ìàøùéì ãòåî íåé äéä àì íù àúéàã (òãåð àì) (éçöð ãáà øîåàå ä"ã ,äëéà) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä
äæá ãîò øáëå) àìô àåäå ïàë ãò ùã÷îä úéá áøçðù ïåùìî àåäù ,'ïåæç' úáù éåðéëä úà øéáñî
וכה מבאר הרה"ק מראפשי זי"ע )זרע קודש אמור( הא דאיתא בגמ' )מגילה ב' (:מ" )סופית( וסמ" שבלוחות בנס היו
עומדי' )שהיו האותיות שבלוחות חקוקי מצד לצד ,ואי דבר ה'מעמיד' ומחזיק אותיות אלו אלא בדר נס( ,ורמז יש בדבר כי אותיות
אלו ה עשויות כחומה סביב ,ומאיד ה שמו של הס"מ ,ונרמז בזה ,שעל ידי שיעמיד עצמו כחומה בגדרות
סביב סביב יזכה להינצל מהס"מ ב'דר נס' ,כי אלמלא הקב"ה עוזרו אי יכול לו.
אמנ 'התחכמות' אחת מותרת ,ללמוד מדברי היצר הרע ומאויבי תחכמני ,וכגו המסופר על הגה"צ רבי אליהו
דעסלער זצ"ל שהיה רגיל מאוד בעישו סיגריות .פע אחת נכנס להיכל הישיבה ,דפק על הבימה והשתיק את
הקהל ,והכריז בקול גדול ,מעתה הנני פוסק מלעש .והסביר לאחמ"כ את מעשיו ,שהרי 'הקנאה התאוה והכבוד
מוציאי את האד מ העול' ,והנה 'העישו' נכלל ב'תאוה' ,וקשה היה לי להלח עמה ,מה עשיתי ,גייסתי את
'הכבוד' שהוא ילח ב'תאווה' זו ,ואני אשאר כעומד וצופה מ הצד ,מי ינצח את מי) ...הגדת מעי המועד(
נא .פע שאל הרופא )שהיה מהיראי לדבר ה'( המפורס ד"ר וול ז"ל את הגה"צ רבי יוס חיי זאנענפעלד זצוק"ל מרא
דארעא דישראל ת"ו ,וביקש ממנו שיבאר לו דברי חז"ל )קידושי פב' (.טוב שברופאי לגיהנ' ,השיב לו הגרי"ח אי
איש בעול היודע פירושו של מאמר כמו שידע מר את פירושה ...כלומר שאי כל צור להסביר ל התשובה ,כי רק
אתה מבי מדעת) ...כי מי כמו הרופא יודע בעצמו כמה פעמי אפשר להתאמ יותר ולצאת מעל לגדרי הרפואה להציל חיי האד ,וכיו"ב(.
הרי לפניכ תוכ מכתב בו כותב אבר העומד ג' ימי לפני הכנסת בנו שנולד לו למזל"ט ל'בריתו של אברה
אבינו' ,כי היה נראה כי הוא וב"ב יישארו ערירי לעול מבלי זש"ק .והנה ,בני ביתו הייתה קשורה בכל לבה ונפשה
ל'מכשיר' )פלא' שאינו כשר( שנאסר ע"י כל גדולי ישראל ,וא שנתעוררה מפע לפע להשלי ה'כלי' מבית ,מ"מ
מה מאד קשה היה לה אפילו לחשוב על כ ,כ"ש שלא הצליחה לעשות כ בפועל .א בזו העת כששמעו תשובת
הרופאי ,נזכרו בדברי הרה"ק ה'אגרא דפירקא' )אות כד( וז"ל .אמר הרה"ק המגיד מה"ר יחיאל מיכל ]מזלאטשוב[
זצלה"ה ,כשיצטר האד לפעול עני שלא כטבע ,דהיינו א הוא בטבע אינו מוליד ,יעשה מצוה גדולה שלא כטבע
ויפעול למעלה מ הטבע .ע"כ החליטה באמי כח – שלא כטבע ,לשבר ולהכניע את הקליפה .ותקח רומח בידה
ותשבר את המכשיר .ואכ ...כעבור עשרה חדשי חבקו ההורי את בנ בכור ,ויהי לפלא.
ומסיי האבר את מכתבו ,למדתי ממעשה זה ,כי לאו דווקא בביטול האינטערנעט )אינטרנט( יוושע האד ,כי
מה יעשה מי שאי לו אינטערנעט ...אלא כל אד יודע היטב את הנדרש ממנו – איש איש בנגעו ומכאובו שאינ
גלויי אלא לאד בכבודו ובעצמו – בינו לבי קונו ,ואי אפשר לבריה בעול שתאמר לו מה יעשה ומה יפעל,
ומדר העול לחפש 'סגולות' ו'קבלות' – אבל את אשר ידעו בעמקי לבב כי זאת עליה לתק יקשה לה לקבל
על עצמ ,אמנ ,כאשר יתק את הנדרש ממנו  -למעלה מדר הטבע ,יזכה לכל מיני ישועות למעלה מהטבע...
הנה מצינו בדברי בלע הרשע לפני הקב"ה )רש"י במדבר כב י( 'א על פי שאיני חשוב בעיני ,חשוב אני בעיני
המלכי' ,והדברי תמוהי מה רצתה התורה ללמדנו בזה ,ושמעתי בש אחד מחשובי בני ירושלי חסידא ופרישא,
כי כל איש יודע ומכיר היטב היטב את עצמו ואת מידותיו ,ופעמי הרבה שהאד יודע היטב היטב כי איננו ממלא
חובתו כראוי כלפי שמיא ,ואדרבה הוא נצר לישועה גדולה עד מאד ,אבל ,הוא מרגיע את עצמו ומשתיק את
מצפוני בלבו בידיעתו שחבריו )שאינ בקיאי בצפוני לבו( מחשיבי אותו ,בבית או בביהכנ"ס מכבדי אותו ...לזה גילו
לנו ,שמחשבות כגו דא  -שירגיע האד את עצמו מתו מחשבה שבעיני איני חשוב אבל בעיני המלכי חשוב
אני ...מבית בלע הרשע ה באות.
נב .וכבר אמרו משמו )דרושי צמח צדק למגילת איכה ששמע מאביו בש הרב מבא"ד שאמר בהיותו בשב"ק בק"ק בראהי( להמשיל את
הדבר ,למל שעשה לבנו בגד יקר ומפואר בכל מיני פאר והדר ,א הב לא השכיל להערי את חשיבות הבגד

åë
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ìëù íåùá íðîà .(ù"ééò íéëøã úùøô åøôñá 'êìîì äðùî'ä
úøøåòúî äãéøôä úòá éë äæá øîåì ùé .áì úøòäå
úéáä ïáøåç úòùáå ,äæåòå äô÷åú àìîá íéòø úáäà
ãøôð äæä øäîðäå øîä úåìâì ìàøùé éðá úàö úò
äæò äáäà æà øøåòúð ïë ìò åéðáî ä"áå÷ ìåëéáë
ìëá úøøåòúîå äáù åæ äáéçå äáäàå ,íäéðéá äîåöòå
 äðùå äðùנג.

éîìùåøéá àúéàã äî éô ìò ïúðåäé 'ø éáøä
äòùúá øéòä úîåç äò÷áð ïåùàø úéááù (ä"ä ã"ô
'è øçàì íåé à"ë) áàá ãçàá äéä úéáä ïáøåçå æåîúá
ãçàá äéä äðù äúåàá áàá äòùúù åðéöî øáëå ,(æåîú
íåé íöòá ìç áàá ãçàù àöîð ,(.èë úéðòú) úáùá
éë ,äæá äæ íéøåòî íéáåøëä åéä êë íåùîå ,úáùä
íðéàùë åìéôà ìàøùéì åúáéç äàøî ä"á÷ä ÷"áùá
 íå÷î ìù åðåöø íéùåòנד'éò) ùøãîä ïåùì øàáî äæáå .
åìéôàå ìàøùéî äðéëù äææ àì íìåòî (:èò÷ â"ç ÷"äåæ
åäî øàáì íéùøôîä åãîò øáëå ,ìåç ìù úåúáùá
'êà ,íéðåùå íéáø íéðôåàá åùøéôå 'ìåç ìù úåúáù
úåììçúîä úåúáùì àéä äðååëäù øîåì ùé øåîàäì
äðéëù äææ àì íå÷î ìëî êà ,ìåç âäðî íäá íéâäåðù
.ìàøùéî
)úéðòú

ä"á÷ä ìù åúáäà øúåéá øøåòúî ÷"áù íåé ìëáå
åúðéëù äøùî àåäå ,åáåø÷ íò åéáéáç åéðáì
øàéáù éôëå .åá íéàöîð íäù áöî ìëá øúåéá íäéìò
ùåøã à"ç ùáã úåøòé) ò"éæ õéùáééà ïúðåäé éáø ÷"äâä
íéáéåà åñðëðù äòùáù (:ãð àîåé) 'îâá åøîàù äî (â"é
åù÷äå ,äæá äæ íéøåòî íéáåøëä úà åàø ìëéäì
àúéà éøäù (ø"àùå .èö á"á à"áèéøå ùàâéî é"øä) íéðåùàøä
íùá (ò"øú éòñî) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøäî àúéà ìù åðåöø ìàøùé íéùåòù äòùá ÷øù (.èö á"á) 'îâá
øúåéáå) åìà úåúáùù ò"éæ 'ùåã÷ä éãåäéä' ÷"äøä
íðéàùë êà ,åéçà éôìë ùéà íéáåøëä éðô éæà íå÷î
ìë ¯ íéøöîä ïéá ìù (ãåòå ÷éãö éúôù 'ééò ,ïåæç úáùá ãöéë ïë íàå ,úéáä ìà íäéðô íå÷î ìù åðåöø íéùåò
ïîæù íòèä ìë éøäù ,'ïéåòøã àåòø' àåä 'úòì úòî'ä øàáîå .ïáøåçä úòùá äæá äæ íéøåòî íéáåøëä åéä
ויקרו ,ולא שמר עליו כראוי ,ונקרע הבגד לכמה קרעי ,והוכרח האב לתפור לו בגד חדש ,ועדיי לא השכיל הב
להחשיב את יקר תפארת גדולת הבגד החדש ,ושוב לא שמרו וקרעו כבתחילה ,מה עשה האב ברחמיו על בנו,
תפר לו בגד בשלישית ,א הפע לא נתנו לבנו אלא תלאו במקו שמור ,ומפע לפע קרא לבנו ואמר לו ,ראה
בני ,זה הבגד מוכ עבור ,אמנ לא תקבלהו עד אשר תשוב מדרכי הנלוזות ותלמד לשמור את עצמ ובגדי -
אז תשוב לקבל את הבגד המפואר ,והנמשל ,הקב"ה בנה לנו את בית הבחירה ,וכבר נחרב הבית בראשונה ובשניה
על אשר לא שמרנו עצמנו מטינו ולכלו ,על כ בשלישית הכי לנו מקדשינו אלא שעדיי לא נתנו לנו ,ובכל שנה
ב'שבת חזו' ,קורא לנו ,ומראה לנו  -ראו נא את הבית השלישי עומד מוכ לרדת ארצה באש מ השמי ,אמנ
'בידכ הדבר' ' -שובו אלי ואשובה אליכ' .א תפסיקו לטנ מעשיכ ותשמרו עצמכ כראוי מיד אורידנו לכ
מ השמי ,במהרה בימינו אמ.
נג .א שלא הותרה ה'עצבות' מעול ,ולא נצטווינו בתשעה באב ובימי הללו אלא 'להתאבל' על ירושלי ,וכמו
שידוע בש החזו"א )מעשה איש ח"ד קסג ,והובא לקמ( שאי אבלות זו סתירה לשמחה ,מ"מ בשבת יש להיזהר
במשנה זהירות בעני זה ,וכבר אמרו חז"ל ב'ספרי' )בהעלות יט( 'ביו שמחתכ אלו השבתות' ...וכה הביא ב'שיח
שרפי קודש' )החדש ,שבת כד( שהרה"ק רבי בונ מפשיסחא זי"ע אמר פע בנוגע לאיש 'עצב' )יהודי השרוי בעצבות ל"ע(
שרצה לבוא אליו על שב"ק ומ השמי סיבבו שלא עלה בידו להגיע עד 'פשיסחא' רק במוצש"ק .וכה אמר הרר"ב,
הנה יו השבת קודש ,כשבא אצלו אורח טוב ,ית לו ויכבד אותו כפי ערכו .דהיינו א חל ר"ח בשבת או חנוכה
בשבת יכבד אותו קצת ,דהיינו ב'קריאת מפטיר ובמוספי' של ר"ח .א חל יו"ט בשבת יכבד אותו יותר ,וית לו
את כל הקריאה ואת כל התפלה של יו"ט ,וא חל יוה"כ בשבת אז יכבד אותו יותר ויותר ,שית לו את המאכל
 שאסור לאכול ביוה"כ שחל בשבת ,ויבטל שבת א"ע כנגד יוה"כ .א א חל ט' באב בשבת ,הרי הוא נדחהלאחר השבת ,והשבת אינו מכבד אותו כלו ,כי הש"ק אומר באורחי כאלו אי רצוני היו ,רק יבואו לאחר השבת...
)ורמז על 'עצב' זה שנדחה מלהיות אורחו עד לאחר השבת(.
נד .וכבר כתב הרמב" )במדבר כח ב( אי במוספי השבת חטאת כשאר כל המוספי מפני שכנסת ישראל בת זוגו והכל
שלו ,והמשכיל יבי.
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íúåàî íéáâùð øúåé íä úåìâä úåúáùù àìà ,ãåò àìå
äéä ùã÷îä úéáù ïîæá ìàøùé åøîùù úåúáù
ùã÷îä úãåáòá ìåçä úåîé ìë íâ åéä æà éë ,íéé÷
øåçùá íéëåùç ìåçä úåîéù åðà åðéîéá êà ,éåàøë
íåé àåä åðééç çåøå åðéúåå÷ú ìë ,øäîðäå øîä úåìâä
,úåãéãéå äáäà úçåðî åðéùôð çåðú äá ,ùãå÷ úáùä
äåáâ äæ ùåã÷ íåé àìéîîå ,äçåðî äàá úáù äàá
ìù úåúáùî øúåé äáäàä úåîéìùá Y øúåéá äáøä
à÷éã 'æà' åùã÷á øàáî äæ éô ìòå ,íã÷î íéîé íúåà
'äîùä éîé ìë äéúåúáù úà õøàä äöøú' àúåìâ ïãéòá
àì øùà úà úåáùú æà åà úåìâä ìù äîîùä éîéá
íéúáù åéä àì ÷"îäéá ïîæá éë 'äéìò íëúáùá äúáù
ïåæîä úëøáá íéøîåà åðàù åäæå .ì"ëò äìàë íéáåè
ìá÷îäù 'éô 'åðúçåðî íåéá äçðàå ïåâéå äøö àäú àìù'
àìéîî ,ïåëðëå éåàøë úãë äçîùá äøîåùå úáùä
úà äàåø øáë åìéàë ¯ 'êøéò ïåéö úîçðá 'ä åðàøäå'
.äðéðáá ïåéö
 והעבודה מתו,קרא עלי מועד – קרבתנו אל ה' ביו זה
שמחה

äååãçå æåò éë ,(æ"ù ãåîò ,ñ"÷ú áà 'æ ùåøã) ñ"úçá áúë
íðîà ,úåáöò êåúî äøåù äðéëùä ïéàå ,åîå÷îá
(áé áë 'éòùé) áéúëãë øî íåé àø÷ð áàá äòùú íåé
,'äçø÷ìå ãôñîìå éëáì àåää íåéá íé÷åìà 'ä àø÷éå'
ãåôñìå úåëáì íéëåáðä ùôð éøî ìëì ïåëðå áåè ïëìå
éëá äùåò ìòîî íéîùá åðé÷åìà øùà åììä íéîéá
ìòî äåáâ ãò (ïáøåçä ìò ìáàúîä) äìåò æà éë , נהãôñäå
ìù åìå÷ òîåùå ,éæç äéìæî éæç àì åäéàã â"òàå ,äåáâ
ìëá 'êì øöá' åäæå ,åãâðë äëåá åîù êøáúé äìòî

באר הפרשה

ïéåòøã àåòø àåä ùãå÷ úáùã äçðîä
úòá) òåáùä úåîé ìëá åæ äòùá éë ,(àéä ìëì ïåöø úòå
äòù äúåàá êãéàì ,ãàî ãò íéðéãä íéøáâúî (äçðî
ïéã øùàëå ,úáùä úùåã÷î íé÷úîð íä úáùä íåéá
ìåãâ ïåöø úòå íéîçø úòù àåä éøä íéîçøì êôäð
æ"éôò .çëúùà ïéåòøã àåòø äòù äúåàá êëìå ,ãàî
ìë áùçð ìåçä úåîéáù íéøöîä ïéá éîé ìò øîåì ùé
øùàë àìéîî ,(äçðî úòùá ÷ø àì) áåàëîå ïéã úò íåéä
íìåòä ìò ùøåô ä"á÷äå 'äçåðî äàá úáù äàá'
ìëå ,íéîéä åìàá íéøåùä íéðéãä íé÷úîð íéîçø úëåñ
éøòù úåøøåòúäå íéðéã ú÷úîä àéä äìåë úáùä
.ïéåòøã àåòø ïãéò äìåëå íéîçø
'úåðåöøä ïåöø' ùåøéô)

ïéàù äæä ïîæá äðùä úåîé ìëá úåúáùä úìåãâáå
äîìù úøàôúä ÷"äøä åðì äìéâ íéé÷ úéáä
æà' (ãì åë àø÷éå) ô"äò ('ïåæç úáù'á á"åéë ,éúå÷åçá) ò"éæ
úåáùú äîùä éîé ìë 'åâå äéúåúáù úà õøàä äöøú
'äéìò íëúáùá íëéúåúáùá äúáù àì øùà úà
åìåë ïáøåçä ìë éë ,äæá åðì úæîøî äùåã÷ä äøåúäù
òâô àì ùãå÷ úáùá êà ,ìåçä úåîé ïééðòì ÷ø àåä
.íéé÷ ïééãò ÷"îäéá åìéàëå ,ïáøåçä ììë
ïîæá íâ éë ì"æéøàä éøôñá øàåáîäî åéøáã çéëåîå
ïéàå äãåáò ïéàå áøç ÷"îäéáù é"ôòà äæä
é"ò æà åùòðù íéãåçééä ìë íéùòð úáùá î"î ,ïáø÷
úåîìåòä úàìòäá àìéîî ÷"îäéá úãåáòå úåðáø÷ä
èé àø÷éå) ÷åñôä 'éô äæå ,ïåùàøä íãà íâô íãå÷ åîë
úà øùàë ,'åàøéú éùã÷îå åøåîùú éúåúáù úà' (ì
åðåëî ìò ùã÷îä åìéàë íëì áùçéé åøåîùú éúåúáù
.úåãåáòä ìë åùòðå

 נהגו בכל יו מימי בי המצרי בהגיע עת חצות, מסופר שבישיבתו של הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע בפרעשבורג.נה
 'ובכוונות האר"י כתב שיתאבל בימי הה אחר.היו לערו תיקו חצות כמובא במג"א )סי' תקנ"א מ"ה( וז"ל
 כשליח ציבור שימש הגה"ק רבי פישל סופר,(חצות היו ויבכה כמו חצי שעה' )וכ נהיגי עד עצ היו בהרבה קהילות
 יומא, עד שכל הקהל געו אחריו בבכי ויללה, ובכיה רבה בכה על הר ציו ששמ,זי"ע שהיה איש מור מע
 ושלחו במקומו נער אחד צעיר לימי שיואיל לגשת לפני התיבה,חדא נעדר רבי פישל מבינות לספסלי דבי מדרשא
 וא הנעי בגרונו בסלסולי משל עומד הוא זה עתה בתפילת, אותו נער 'אמר' את התיקו,באמירת תיקו חצות
 נער זה צרי בדיקה אחריו א אינו, נענה החת סופר ואמר, ולאחר שתמה אמירת התיקו חצות,שבת ויו"ט
 כי היא יוכל אד ירא שמי להוציא מפיו את התפילות והקינות על חורב עיר האלוקי...מכת ש" חלילה
 והרבה יש בעובדא זה ללמדנו, כאילו אי זה נוגע לו עצמו, בכזו שאננות ושאט נפש,המושפלת עד שאול תחתיה
.עד כמה צרי לקונ ולהזיל דמעות כתני על שריפת בית אלוקינו
.(החת"ס אמר שהבוכה בימי אלו על חורב הבית זוכה לבני טובי )הגר"ב מנדלזו גאב"ד קוממיות
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ãçàì ìùîë (à â úåáà) ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'á àúéà
åðáì äååéöå ,äôùàä êåúá úåáåè íéðáà øæéôù
ìãâéù éàãåå éøä ,úôåðéèä ïî íúå÷ðìå íúåà è÷ìì
íééååéöáî øúåé ,äæá áàä úååöî íåé÷á ïáä ìù åøëù
êåúî è÷ìì Y äëàìîä åéìò äù÷ éøäù ,íéøçà
ïéá åðééäã ,íéìôù íäù äðùá íéîé ùé ...úôåðéèä
ìëåéù äîå ...øúåé úåìòäì íãàä ãéá æàù ,íéøöîä
ï÷úì ìåëé åðéà ,úåìôùá àåäù áàá 'èá ï÷úì íãà
.äøåú úçîùá

באר הפרשה
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'äìàä íéøáãä ìë êåàöîå' ,äæä øîäå òøä úåìâ úåøö
,êåøøåòéå êåàöîé æà áàá 'è àåäù íéîé ìù ïúéøçàá
íòèäå ,'ä ãò êúåéëá äìòéù 'êé÷åìà 'ä ãò úáùå' æàå
äìòîì íâ æà àåä éë ,ïë íâ 'åìå÷á úòîùå' æà éë
.çðâ éçåðâ

äðäù ,áúë (â ùøãîá ä"ã íéøáã 'øô) ùãå÷ òøæ øôñáå
,'ããá äáùé äëéà' (à à äëéà) øîàð úåðé÷á
¨ ¤ © ïåùìî àåä 'äëéà'
¨ ¥ úáéú ùåøéôå
ìåëéáëù' 'äkià'
äôéàå ,äéà åðéúåìâ éîé ìë êùî åðéìò ìàåù êøáúé
ìò íéìáàúîä ìù íøëùá éàî÷ åâéìôä ïëì éìåàå
éúàöî' (é è òùåä) øîàðù åîë åðúåà àöîéù ãò åðçðà
åðàöî äðäëå ,äúçîùá äàåøå äëåæù ,íéìùåøé
éãé ìò ¯ åðúéà çîùé ìåëéáë åðúåà àöîéùëå ,'ìàøùé
ãòåî' øôñá) é'âàìàô íééç éáø ÷"äøä .íéøôñá úåáø
ïéìàåù åðàå úåìâá åúåà íéù÷áî åðà àñéâ êãéàìù
'çáæîä úøåè÷' øôñ íùá àéáî (åñ úåà áà ùãåç 'éç ìëì
. נוë"ò ...åöéøòäì åãåáë íå÷î äéà
úåëéøàì äëåæå åéúåðååò íéøôëî úéáä ïáøåç ìò ïðå÷îä
. נחíéîé êéøàé òøæ äàøé åééçá åúåîé àì åéðáå ,íéîé
äæä íåéá éë íéòéâî íéøáãä ïëéä ãò ,äàøå èáä
íéëéùîî åðà úéáä ïáøåç ìò úåìáàä éãé ìòù ,òãå àéäù Y äðéëùä ìù áöî åúåàá ìåëéáë åðà
åðúáø÷ àìéîîå ,äðéëùäå ìàøùé úåìâ ìò äëåá ïë íâ
åîëå ,íéîìåòä ìë àøåáì úå÷áãäå øù÷ä úà
(è"ö÷ú áà 'æì ùåøã) ò"éæ 'øôåñ íúçä'ä ÷"äøä øîàù ìà äìåãâ äáø÷ ïîæ àåäù ,ãòåî íåéë ùîî 'ä ìà
ìàøùé éçãð 'ä íéìùåøé äðåá' (á æî÷ íéìéäú) ÷åñôä ìò æàù 'ñçðô éøîà'ä áúëù äî ïáåé äæ éôìå ,ä"á÷ä
ïåùìá 'äðåá' øîàð òåãî øåàéá êéøö äøåàëìù ,'ñðëé ìòå àöîð ä"á÷äù íå÷î åúåàá ìåëéáë íãàä àöîð
. נזäöåøù äî ìåòôì ìåëé ïë
ì"æç åøîàù éô ìò ,àìà .ãéúòá 'äðáé' àìå äååä
 הרי הב שרוי בצער ואבל, משל לב יקיר שראה אי שבאו מרצחי שפילי והורגי את אביו ואמו לעיניו.נו
ימי רבי ומ"מ אינו תר ומחפש אחריה ביודעו כי הלכו לבית עולמ וכל עוד שלא יקיצו וירננו ישני עפר
 יהפו הב את כל העול כולו בחיפושיו, אבל א רשע שפל לקח את האב והא בשבי...לא יזכה לראות בעיניו
 ובשעה שימצא יתרגש הב עד מאד וישפו, לא ינוח ולא ישקוט עד שימצא את שאהבה נפשו,אחר אביו ואמו
... והאב אומר לו – ג אני חפשתי תמיד אחרי, 'איכה' – חפשתי אחרי- נפשו בזעקתו ושאלתו לפני אביו
 כי כשאד, 'שהשחוק בתשעה באב הוא סכנת נפשות,( כתב הרה"ק רבי פנחס מקארי זי"ע )אמרי פנחס אות שע"ח.נז
 מה שאי כ כשנתרחק מש הוא בלא שמירה וביו הזה השכינה כביכול יושבת,במקו המל אזי הוא נשמר
 וכיו,' ש כל המלאכי והעולמות והממוני, 'במקו שהשי"ת שורה, כדברי האלו כתב באות ש"פ.'על האר
 ולכ בתשעה באב...שביו זה כביכול השכינה מיללת 'לכ כשהאד ג כ במקו הזה הוא נשמר בשמירה מעולה
 עוד כתב ש )אות שפ"א( שא יחסר לאד.' יכולי לפעול אצל השי"ת בתפילה מה שצריכי,כשיושבי על האר
.' עת טוב היא להתפלל ולבקש מהשי"ת על זה בתשעה באב בעת שיושבי על האר,איזה דבר
,' להגאו מרדכי גיפטער בש רבו הי"ד( לפי זה את הפסוק )איכה א טו( 'קרא עלי מועד,ב שסב-יש שביארו )פרקי אמונה א
 וא בתשעה,ש'מועד' פירושו מלשו 'וועד' – שביו"ט בא הקב"ה להתוועד יחדיו ע עמו ישראל באהבתו כי רבה
באב הקב"ה מתוועד עמנו – כי אהבה גדולה יש לו לבניו בראותו היא שה יושבי על האר ומבכי מרה את
.ריחוקו מאיתנו ועל שכינתא בגלותא
 והיה, מפורסמי הדברי שהרה"ק המהר"י אסאד היה שומר את הדמעות שהזיל בעת עריכת תיקו חצות.נח
 קליי תרצ"ו פ"ט ט – שהיה נות,משתמש בה לעת מצוא להצלת בחורי ישראל מגיוס לצבא הנכרי )תולדות שמואל
 ועוד אותות, וכמו כ הציל בה מי שכבה מאור עיניו רח"ל,( ועוד, מעדות הרה"ק המהרי" דושינסקי זי"ע.לטעו מאות הדמעות
.ומופתי רבי פעל על יד

èë
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úìéâî' úà åäéîøé àáðúð ãöéë äù÷ ë"à ,'äçîù
íãàä úà íéàéöåîå íéãéâë íéù÷ä íéøáã íäù 'äëéà
úåàåáð òåîùì øùôàù ,ïàëî àìà .äçîùä ììëî
äúåàáå ...äìéìá äëáú åëá Y íäéìò ïðå÷ì óàå úåù÷
'ìáàúäì' êéøö éàãååù åðééäå ,äçîùá úåéäì íâ úòä
ïéá êìäì êéøöù 'íéøöîä ïéá' åäæå) 'úåáöò'á úåéäì àì ìáà
.(å"ç úåáöòì ìåôéì àìá ,äçîùì úåìáàä
ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî øáë á"åéë
çðàðå áöò úåéäì àîøâ ïîæäù íâä (éòñî úùøô)
åîöò úà ÷æçì ùé äæ ìë íò ,'ä úéá ïáøåç ìò
èøôá ,äçîùá äìéôúå äøåúá 'ä ãåáòìå åááì øäèìå
ìùî éô ìò äæ ïéáäìå .úåçáùúå úåøéù úøéîà úòùá
áåè éðéî ìë åì ùéù íãå øùá êìî êøãî ,äöéìîå
éàãåáå ,áâåòå øåðëå ìåçîå óåúá íéðâðî íâå äçîù éðéîå
êøåöä ïî ïéà äçîùá éåøù àåäå êìîä áì áåè øùàë
åàìá éë ,úåìå÷ éìå÷á íéîéòðîäå íéøøåùîä ìà åì
úò àá íéîòôì øùàë ,ïëà ,áì úçîù åì ùé éëä
ìò íéèøåôä åàø÷éé æà ,åäø÷ øùà äø÷îî ïåâéå áöò
ïëå .íéðô ìéäöäìå åááì çîùì ¯ íøîæìå íøéùì ìáð
éàãååáù ,êøáúé åúùåã÷ ìà ìåëéáë àîâåãå ìùîðä
ïîæá ÷ø ,åîù íéñì÷îå åì íéîéòðî òé÷øá åéúøùî
íéëéøö æà ,ìåëéáë áöò åéðôì ùé áøç ùã÷îä úéáù
øéñäì ,éàååâ éúá ìà ñåðëìå ÷æçúäì åáìá 'ä øùà éî
øîåì ¯ êìîä ãåáë çîùìå ,úåáöò éðéî ìë åéìòî
íìåòì êåìîúå ,åéùëò íâå ,íìåòî åðëìî äúà åéðôì

באר הפרשה

éàùëå ,åðéðáì íéðåî íúà íéëåæ íúàùë (åøúé àúìéëî)
àåä äðååëä ÷îåòå ,åðáøåçì íéðåî íúà íéëåæ íúà
úéáù (ãåòå ,ö"ì ä"ã é"ùøá .ì ä"ø) åøîàù äî íã÷äá
äðåáä àåä éîå Y íéîùä ïî éåðá ãøé éùéìùä ùã÷îä
øòöäå äéëáä éãé ìò åäæ ,äðáð äéäé äîáå Y åúåà
äæá ,äðù ìëáå ,åðáøåç ìò íéìáàúîä ïåéö éìéáà ìù
íä éøä åðáøåç ìò úåëáì íéöá÷úî ìàøùé éðáù
úéáä äèîì ãøé ïéðáä äæ øîâåéùëå ,åðéðáá íéôéñåî
'áë äæ åðéðáá íé÷ñåò åðà äðäå ...' נטììëåùîå éåðá
åðáøåç ìò ïéìáàúî åðàù íéðùä øôñîëå Y äðù éôìà
ìò éëáäå ãôñää éë äðáð àåäù íéðùä øôñî ïë Y
ïåùìá 'äðåá' øîàð ïëìå .ïéðáä úåîöò àåä ïáøåçä
ìò íéìùåøé úà úò ìëá äðåáå êìåä ä"á÷ä éë ,äååä
ìò úåëáìå ïðå÷ì ãçàë íéñðëúî ìàøùé éçãðù éãé
. סäæä øîä úåìâä úåëéøà
ä"ìùä áúë äæ íòèîå
úåìéáà ïéàù íòèä øàáì (âì úåà ,äãåáòä
àéä úåìáàä øåîàëù íåùî ,(à à"ð÷ú ç"åà 'ééò) úáùá
.úáù äçåã ùã÷îä úéá ïéðá ïéàå ,úéáä ïéðá àéä
ïéðòî ,äåöî øð 'ô úéðòú 'ñî)

'úåáöò'ì ïáøåçä ìò 'úåìáà'á äðååëä ïéà íðîà
ò"éæ 'ùéà ïåæç'ä ÷"äâä øîà øáë éë ,àãéøâ
ùé äøåàëìù ,(÷ñéøáî æ"éøâä íùá à"é ,âñ÷ ã"ç ùéà äùòî)
éøäå ,àéä äàåáð éøáã 'äëéà' éøäù úåù÷äì íå÷î
êåúî àìà äøåù äðéëùä ïéà' (:ì úáù) ì"æç åøîà

 בעת ישיבתו אצל השולח הסביר, פע נתאחר הרה"ק רבי דוד מטאלנא זי"ע מלהיכנס לעריכת שולחנו הטהור.נט
 ושאלתו בפיו הא יתגלה זה עתה ויגאל כבר את, הנה עתה היה אצלי משיח ב דוד גואל הצדק,לחסידיו
, או שעדי שעוד יתמהמה מאחר שיש עוד נשמות רבות הצריכות לבא אל תיקונ,בני ישראל מגלות המרה
 ולכ, שלדעתי אכ יש לרח על אלו הנשמות, ועניתי לו,ולאחר ביאת הגואל לא יהא ביד לתק עצמ עולמית
 'וכי בגלל אות כמה בני-  נענה אחד מהעומדי.עדי שימתי להתגלות עד שיתוקנו כל הנשמות הצריכות תיקו
 'ה אתה הוא אחד, הפטיר לעומתו הרה"ק ואמר לו,'בליעל שעדיי לא הגיעו אל תיקונ אנו צריכי לסבול
. ומי יודע בשל מי הסער הגדול הזה, כי מי יאמר זיכיתי לבבי... כל אחד יתבונ בעצמו בשמעו עובדא זו...'מאלה
( כיו: בדר זה ביאר הרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב זי"ע )גנזי ישראל ואתחנ תרס"א( הא דאיתא בגמרא )מכות כד.ס
 אמרו לו מפני מה אתה.שהגיעו להר הבית ראו שועל יוצא מבית קדשי הקדשי התחילו ה בוכי ור"ע מצחק
 אמרו לו מקו שכתוב בו )במדבר א נא( 'והזר הקרב יומת' ועכשיו שועלי, אמר לה מפני מה את בוכי,מצחק
 עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה... אמר לה לכ אני מצחק,הלכו בו ולא נבכה
 וא כ, ולכאורה צרי ביאור שהרי רבי עקיבא היה מצחק מפני שבטח שג נבואתו של זכריה תתקיי.מתקיימת
 לכ – מפני שעדיי, שאכ, אלא ביאורו. שנראה ששמחתו תלויה בבכיית של חבריו,מהו שאמר לכ אני מצחק
 וזה גופא סימ וראיה שעומד, שכל שמחתו באה מתו שראה שה מתאבלי על החורב,את בוכי אני מצחק
.הבית להבנות בבני ציו וירושלי

ì
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åéúàéå ïåéö øäá íéòéùåî åìòå ,êãâð ïéàë ìëäå ãòå
íééúôù øáãå .ì"ëò ,äëåìî øúë êì åðúéå êãáòì ìë
.øúåîì êà
÷"äøä éøáã úà (íù) 'ìàøùé úãåáò'á àéáä ãåò
(â à äëéà) ÷åñôá øàáì ò"éæ ùèéøæòîî 'ãéâî'ä
'íãà ìëì æîøîù ,'íéøöîä ïéá äåâéùä äéôãåø ìë
ìò ù"áúé àøåáä úà êéìîäì ¯ ä÷ óãåøä ìàøùéî
åìà íéîéá øúåé âéùäì ìëåé ,åìåë íìåòä ìòå åîöò
,ìåãâ êìîå øùì ìåùî øáãä éøäå .íéøöîä ïéá éîé
øùà úìèåî åúîéà éæà åúéáá áùåé àåäù úòá øùà
íéèåùôä ïéàå ,äîéðô àåáì ìåëé ùéàå ùéà ìë àì
êìîäùë êà .íéðôìå éðôì ñðëéäì íéàùø íéùðàáù
,'äãùá êìî' úðéçáá ,äðéãîä éáçøá åéúåòñîá ããåð
íéàøå÷ä ìë úòååù ïéæàéå åéàøå÷ ìëì áåø÷ àåä æà
úìòî ãåä ìà úùâìå æåò áéäøäì ìåëé ãçà ìëå åîùá
,ìùîðä ïëå .åùôð úååàë ,ìë åðîî ìåàùìå ,åúåëìî
æë éìùî) äðé÷î úããåð øåôöë äðéëùäù äæä ïîæá éë
åëìî ìà áø÷úäì íãà ìëì äðåúð úåùøä ïëì ...(ç
 íäéìà äðåò àåäå íìåò ìùסא.

åììä íéúòá åááì úà õîàìå ÷æçúäì ïéðòä ø÷éòå
,äìéìç 'ä ãåáòî úåìùøúää úùøá ìåôé éúìáì
íâä ,ïéò äàøîì êùåç àåäù áàá äòùúá åìéôàå
íåéá åðúàöî øùà ìë ìò ùôð øîá úåëáì ùéù
äãéúòä äçîùá êìîä áì çîùì ùé íå÷î ìëî ,àåää
åéùòîá 'ä çîùéå äøäîá åðìàâéå íçðî ãìåé åáù
 ë"ò ,íã÷ éîéë äëåìîä åì äúéäåסב.
ועדיי לא נושענו – כאילו נחרב מחדש בכל שנה

,äðä ,(åëù 'îò ,æ"ô÷ú áà 'æì ùåøã) øôåñ íúçä áúë
ìù íäéúåðååò åøôëúð ùã÷îä úéá ïáøåçá
(à æ ø"÷éåî àåäå ,ä ë ìà÷æçé) é"ùø áúëù åîëå ìàøùé
'òùúì áåø÷ íå÷îä éðôì äùåáë åæ äàðù äúéäù éøä
,ø"úñà) ùøãîá àúéà ãåò ,'íéøöîá åéäùî äðù úåàî
àéää óà ...'íéìùåøé äãëìð øùàë äéäå' .(àé úåçéúô
(çéùî) íçðî ãìåð íåéá åáù äçîù àìà äøö äðéà
,ïäéúåðåò ìò (íäéúåðååò áåç øèù ïåòøô) éëåôà ìàøùé åìèðå
ïäéúåðåò ìò ìàøùé åìèð äìåãâ éëåôà ìàåîù éáø øîàã
ã äëéà) áéúëã àåä àãä ùã÷îä úéá áøçù äòùá
 ïåéö úá êðååò íú (áëסג.

סא .ושמא יאמר אד – היא אתקרב אל הבורא ואי בידי עשות מאומה בעבודתו ,ובפירוש אמרה תורה
כג טו( ולא יראו פני ריק ,תשובתו בדברי ה'עבודת ישראל' עצמו בפירושיו למסכת אבות )ב יד( ...לכ קל
להתקרב עצמו אל הבורא יתבר בימי אלו משאר ימי ,כדוגמא ומשל כשהשר יושב בפלטי שלו אז אינו בקל
לבוא אצלו מחמת השומרי הסובבי אותו וג צרי להביא לו תשורה גדולה לראות פניו ,אבל כשהשר יוצא
לדר קל לבוא אצלו וג תשורה מועטת נחשבה בעיניו ...ומקבל אותו בסבר פני יפות מחמת שהוא בדר.
סב .וכ מתאמרא בש הרה"ק מבערז'א זי"ע שאי זמ המסוגל לקבלת התפילות כימי אלו אשר ה במצב של
'תפילה לעני כי יעטו' ומ המצר קראתי י-ה – ענני במרחב.
ומספרי שהרה"ק רבי מרדכי מנאדבורנא זי"ע היה מצווה לפעמי בעת שהגישו לפניו פיתקא דרחמי בבקשת
ישועה גדולה ,להביא אליו בתשעת הימי ,כי אלו הימי הינ ימי מסוגלי לפעול בה כל מיני ישועות.
סג .כי חורב הבית היה בכדי לכפר עוונותיה של ישראל ,וכדאיתא בחז"ל )תנחומא פר' פקודי ,והובא ברש"י ש( על
הפסוק )שמות לח כא( 'אלה פקודי המשכ משכ העדות' ,ונאמר 'משכ' ב' פעמי רמז למקדש שנתמשכ בשני
חורבני על עוונותיה של ישראל ,א עתה שחרב הבית אי לנו במה להתכפר באי עלינו ל"ע צרות וייסורי,
וכמשל לאחד שהיו לו חובות לרוב ולא היה בידו לשל לנושי המרובי ,שכל זמ שיש לבעל חוב 'בית דירה'
עדיי נית לגבות את החובות על ידי שיקחו ממנו את דירתו וימכרוה ,ובממו שיקבלו בעדה יפרעו את החובות,
אכ א כבר נמכר ביתו הרי שוב אי לה ממה לגבות את המגיע לה ,ואזי מאיימי עליו ומכי אותו עד שישל
חובותיו .ועל דר זה כל זמ שהיה ביהמ"ק קיי היה הבית משכו עבור חובות העוונות ,א בגלות המר והנמהר,
הקב"ה משלח צרות רבות ורעות עד שישוב האד בתשובה ויפרע חובותיו...
אמנ עלינו לדעת כי לא חפ הקב"ה להכות בנו ,ותכלית כל הצרות – לעורר אותנו להתקרב אליו יתב"ש ,וא
נשי על לב לעבוד את ה' כפי כוחנו ומוחנו ננצל מכל פגע .וכ נשא המגיד מדובנא את משלו ,לאב שבנו היחיד
חלה ,פנה האב לדרוש ברופאי מומחי ,וכול אמרו לו פה אחד – במצב כזה יש לשמור מאד את הב שלא
יש אפילו רגע אחד ,שכ סכנה גדולה היא שמא תיפול עליו תרדימה עולמית רח"ל ,כשמוע האב את דבריה
)שמות
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àì

ä"åòá ùãç ïáøåç ìò äðù ìëá éëáäå úåìáàä êà äååä àðéôúñîã éìåìå 'øôåñ íúç'ä øîåà ïë ìòå
áùçðå ,åøéáçî äáåøî åúìì÷ ïéàù íåé êì ïéà éë ,àåä äçîùå ïåùù íåé äéôåâ áàá 'è íåéã àðéîà
 ùãçî ÷"îäéá áøçð äðù ìëáù åîë 'êúåìâäì óéñåé àì ïåéö úá êðååò íú' øîàð éøäùסדïîù àöîð ,
נטל את הכר אשר למראשותיו של הב בכדי שלא יוכל לישו ,כעבור זמ מה הורגל הב לשכב א ללא כר ,וכמעט
שנרד בשינה ,מיד נטל האב את המיטה בחשבו שכ וודאי לא יהא ביד הב ליש ,א א לזה הורגל הב והחל
לשכב על האר ,עד שלא היה ברירה ביד האב אלא להכותו בכדי שלא יוכל להירד מחמת הכאב ,א ג לזה
הורגל הב עד שהכהו האב מכות גדולות ונאמנות  -כשכל מטרתו הוא לטובתו של ב ,לבל ישקע בשינה ויסתכ.
כ הקב"ה מייסר את בניו בכדי שלא ישקעו בשינת העול הזה לגמרי ...אלא יתעוררו לשוב אליו ,וא ח"ו אינ
מביני את מהות ותכלית הייסורי אזי מחויב כביכול להוסי להביא מכות שונות ומשונות עד שנתעורר אליו בלבב
של ,אמנ כאשר נתעורר מיד ייפסקו הייסורי ,ונס יגו ואנחה.
הרה"ק מהר"ש מבאבוב )השני( זי"ע נשא משלו לאב שיצא ע בנו לדר ארוכה בי ההרי ,והנה מבחי האב
שניתק סלע מראש ההר ,ועוד כמעט רגע תפגע האב בבנו ותמחצנו תחתיה רח"ל ,על כ קפ האב והעמיד עצמו
באמצע – באמרו מוטב יכנס הסלע בי ולא בבני .כ הקב"ה שפ חמתו על עצי ואבני מרוב אהבתו לבניו .ורמז
לדבר מזל אב אריה ,שהנה אריה רומז על 'מידת החסד' )כמבואר בספרי( וזהו 'מזל אב אריה' שהאב נוהג כארי –
בחסד וברחמי ,אלא שהחסד היה בהסתר ,וכמו שכתב הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע )ד"ה דב( לפרש את הפסוק )איכה
ג י( 'דב אורב הוא לי ארי במסתרי' שכלפי חו היה נראה הקב"ה בעת החורב כדב אורב ,א במסתרי  -בפנימיות
הנהגת הבורא הייתה הנהגתו מבחי' ארי ,שהמטרה הייתה מקשה אחת של חסד ורחמי )עיי"ש(.
וכבר אמרו להמשיל לאב שמחמת אהבתו את בנו היה מסתתר מעמו – בכדי שהב יחפש אחריו וימצאנו ,וכ
תתגדל אהבת זה לזה .וכאשר מצאו הב  -הטמי עצמו במקו אחר בבית ,וכ נשנה הדבר בזה אחר זה עד
שהיו גלויי לפני הב כל המסתורי של האב ,הוכרח האב לזרוק את הב לרחובה של עיר ,והנה רואה הב אריה
מהל לקראתו ,אזי ,א הב כסיל ,מיד יבכה ויזעק אבי אבי למה עזבתני והפקרתני בידי ארי דורס ,אבל א הב
חכ ונבו יבי שוודאי לא זרקו אביו לתו גוב האריות בסכנת נפשות ,אלא וודאי ,שהאב עצמו לבש על עצמו
עור ארי ,מרוב תשוקתו שיחפש הב אחריו.
כתב הרה"ק ה'נוע מגדי' זי"ע )פר' בא( בזוה"ק הסמיכו את הפסוק 'אשרי הע יודעי תרועה' לפסוק 'בא אל
פרעה' ,וביאר במשל למי שזכה להכנס לארמו המל לדבר עמו ,והנה בשעה שהמל דיבר עמו היה הלה מביט
על הציורי שעל כותלי הארמו ועל המנורות המפוארות דש – תחת להביט בנוע זיו המל ולשמוע את דברו.
כראות המל שאי הלה שומע את אשר הוא דובר אליו ,החל מכה במקלו על ראשו ,והנה ,א הלה שוטה יברח
מיד מפחד מכות המל ,א החכ יודע כי אדרבה – אי המל מכהו אלא רק מאחר שעלה ברצונו לדבר עמו.
וזהו 'אשרי הע יודעי תרועה' תרועה מלשו רעה – כשקורה אות דבר רע יודעי ה את אשר לפניה) .ועיי"ש
מה שביאר את דברי זוה"ק(.
והדבר דומה לאב שהגיע לביתו באישו ליל ,וברצונו להיכנס אל ביתו ראה שבני הבית נעלו את הדלת ,ואי
אפשר לו להכנס כי כל בני הבית כבר עלו על יצוע ,הקיש האב על הדלת פעמי רבות ובקול גדול ,ו ...לריק
היו כל מאמציו – ה ממשיכי בשנת העריבה ,בלית ברירה הכניס האב לתו הבית מוט ברזל ארו והחל לדפוק
בו על ראש בניו – לעורר שיפתחו לו את שערי הבית ויוכל להיכנס להיות עמ .נבהל הב והחל לבכות עד
שכול התעוררו ובכו א ה ,ולא הבינו מדוע עומד מא דהוא מחו לבית ומכה אות במקל מברזל ,א לו חכמו
יבינו וישכילו ,כי אי המכה אד רע אלא אביה אוהב ,אשר כל רצונו שיפתחו לו השערי ,ויוכל להיכנס לבית
להיות עמ בצוותא חדא ...וזהו שנאמר )שה"ש ה ד( 'דודי שלח ידו מ החור ומעי המו עליו' שהקב"ה רוצה להתקרב
אלינו ,א לפעמי אי בידו אלא להשלי ידו מ החור רח"ל עד שנתעורר אליו.
סד .עפי"ז מבואר הא דאיתא במדרש )איכ"ר א כד( על הפסוק )איכה א ב( בכה תבכה בלילה ,מעשה באשה אחת
שהיתה בשכונתו של רב גמליאל ,והיה לה ב תשחורת ומת והיתה בוכה עליו בלילה ,והיה רב גמליאל שומע
את קולה והיה נזכר חורב בית המקדש והיה בוכה עמה עד שנשרו ריסי עיניו ,ולכאורה צרי ביאור ,מה עני הבכיה
על בית המקדש תחת הבכיה בהשתתפות בצערה שמת בנה .אלא ,רב גמליאל ידע והבי ששורש כל הצרות ומקור

áì

באר הפרשה

פרשת דברי – תשעה באב

ïáøåçä ìò àåää íåéá 'äì úåãåäìå çåîùì äéä éåàøä
ïéôéñåîå åðöé÷ åëéøàä åðéúåðååòù ïååéëî àìà ...øáòä
.äðùéä äçîùä äçåã ùãçä ãôñää ,ïåà ìò ïåâé
כי ה חיינו – מעלת לימוד התורה ,בפרט בימי אלו

÷ñòá úåáø óéñåäì àîøâ ïîæä íéîéä åìàá
ùã÷îä úéá áøçù íåéî (.ç úåëøá) ì"æ íøîàîë
,äëìä ìù úåîà òáøà àìà åîìåòá ä"á÷äì åì ïéà
àúééøåà àåä êéøá àùãå÷ã àìëéä (à ø ìä÷éå) '÷ä øäåæáå
àåä êéøá àùãå÷ ,àúééøåàá ÷åñò ùð øá ãëå ,éäéà
÷äòùáå ,äøåúä àéä ä"á÷ä ìù åìëéä) äéì÷ì úéöàå ïîú íéà
.(åìå÷ì áéù÷îå ä"á÷ä íù ãîåò äøåúá ÷ñåòå áùåé éãåäéäù
 äøåúäסה

,'äøåú ãåîìì ãå÷ù éåä' (ãé á úåáà) äðùîá àúéà êëå
(íù úåáà) ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä øàéáå
ïéá éîé à"ë ìò æîøîå ,à"ë ïéðîë äìåò 'éåä' úáéúù
 íéøöîäסו äøåú éúìã ìò ãå÷ùì óéñåé íäáù ,סז.
ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä ÷"äøä áúë äëå
íéìåëé äô ìòáù äøåúä ÷ñò éãé ìòù (÷åñôá
)ãåò ä"ã ÷ìá

åäæå ,ìàøùé ìò íéãñç êéùîäìå íéðéãä ÷éúîäì
äðååëäå 'ùåøååùçà éîéá äåìá÷ øãä' (.çô úáù) åøîàù
,(çð 'øô àîåçðú ùøãîá àúéàãë) äô ìòáù äøåú ìò àéä
âøè÷ì íéðéãä çë øéáâäì äöø òùøä ïîäù øçàîù
äøåúá ÷åñòì íîöò ìò åìá÷ êë íåùî ìàøùé ìò
äæáå .íùøåùá úåøåáâäå íéðéãä ÷éúîäì äô ìòáù
óåøéöù (à à"ô áà æåîú íéîëç úðùî) àúéàã àä øàáî
úåáéú éôåñî àöåé àåä æåîú ùãåçá èìåùä ä"éåä íù
éîéá åîëù æîøì ,(âé ä øúñà) 'éì äåù åððéà äæ' ìù
úìá÷ éãé ìò úåøåáâä ÷åúéîå äòåùúä äúéä éëãøî
÷åñòì êéøö åìàä íéîéá ïë' äô ìòáù äøåúä ãåîéì
ìë úéáùäì ,'íéøáã øàùáî øúåé ô"òáù äøåúá
íâ åäæå .íéøöîä ïéá éîéá íéøøåòúîä íéâøè÷îä
÷åñôäî àöåé áà ùãåçì êééùä ä"éåä íùù íòèä
)íù íéîëç úðùî) 'íåéä ìàøùé òîùå úëñä' (è æë íéøáã
äøåúä ÷ñò ìò (:âñ úåëøá) ì"æç åäåùøãù ,(à á"ô
å÷ñòå úåúë úåúë åùò ¯ úëñä' åøîàù åîëå ,ô"òáù
åúúë ¯ ìàøùé òîùå úëñä øçà øáã ,'åëå äøåúá
 'äøåú éøáã ìò íëîöòסחúò íäù åìà íéîéá éë ,

הוא מחורב בית המקדש ,על כ כאשר שמע את קולה בוכה על צערה הפרטי נזכר בחורב הבית שהוא הוא הגור
למיתת הב.
נמצא שחורב הבית ב'תשעה באב' הוא מקור כל הצרות המתרגשות לבוא לעול ,ועל כ יש לנו להתאונ על
חורב הבית ,וכמו שכתב ה'חת סופר' )דרוש לז' אב תקנ"ט ,ד"ה ירמי' ,עמו שז( 'וכבר מילתנו אמורה שבכל דור ודור חייב
אד לראות את עצמו כאילו יצא מירושלי'.
סה .כתב הגה"ק החיד"א בספרו 'חומת אנ' לפרש בלשו המקרא שבריש פרשת )א א( 'אלה הדברי אשר דבר
משה' ,כי הנה אמרו חז"ל )ב"ב קסה (.שאי אד ניצול מאבק לשו הרע ,והדר להינצל שלא יבוא לידי זה
הוא על ידי לימוד התורה )ערכי טו ,(:ומעתה יתפרש הכתוב כי 'אלה' ר"ת אבק לשו הרע ,שדר התיקו לחטא זה
הוא על ידי הדברי אשר דבר משה ,ר"ל על ידי ריבוי הלימוד בתורת משה.
סו .כתב ה'קב הישר' זי"ע )פצ"ג( וקבלה אמיתית היא בידי ,כל מי שבליבו תדיר צער על גלות השכינה זוכה לכתר תורה.
סז .בסו ימיו נסע הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע לעיר וויע כדי לדרוש ש ברופאי ,והתלווה אליו בנו הרה"ק
מהרי"ד מבעלזא זי"ע ,ושהו ש במש כמה שבועות ,ביו השב"ק הבחי מהרי"ד בבחור מבוגר שעוסק בתורה
במש כל יו השבת בהתמדה גדולה ובחשק עצו ,ומאד התפעל מעבודתו ומלימודו ,ניגש אליו ושאלו מאי הוא
ומה מעשיו ,נענה הבחור ואמר ,שאנשי הצבא הנכריי גייסו אותו לשרת בצבא ,והיה מוכרח לחלל את השב"ק,
לכ פנה אל מפקדיו שיתנו לו יו מנוחה בשבת ,ותמורת כ יעבוד שעות ארוכות יותר בששת ימי המעשה ,וזכה
לשאת ח בעיניה והרשעי הללו יצאו מגדר והסכימו להצעתו ,מאז קיבל על עצמו לעשות את יו מנוחתו -
יו השבת ,כולו תורה ,כשמוע מהרי"ד את תשובתו נענה ואמר 'מי יודע א בחור זה אינו מעכב את הגאולה'...
שהרי בבוא גואל יוסר עול הגלויות ועול הגויי מעל צווארינו ,ואז לא יוכל עוד כביכול להשתעשע ע לימוד התורה
במסירות נפש כשל בחור זה.
אגב ,ידוע שהגה"ק ה'סטייפלער' זי"ע היה מורה לכל מי שבקש ממנו דר תשובה ותיקו לחטאי ,שהתיקו
הגדול ביותר הוא לימוד התורה כשאי לו חשק ותענוג...
סח .איתא בגמ' )מגילה ג (.על הפסוק )יהושע ה יג( 'ויהי בהיות יהושע ביריחו וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו'
שהגיע מלא ה' לייסרו ולהוכיחו' ,אמר לו )המלא( אמש בטלת תמיד של בי הערבי ועכשיו בטלת תלמוד
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ô"òáù äøåúá ÷åñòì ìàøùé ïéëéøö ïéðéãä úøåáâú
 úåøåáâä ÷éúîäì éãëסט.

âì

éìëéä úà éúôøùå éúéá úà éúáøçä íäéúåðåòáù
äúåàì éñåé éáø ñðëðù äòùáù .úåîåàä ïéáì íéúéìâäå
áåùå ,íéìùåøé ïáøåç ìò åáéìá øòö äìò éàãåá äáøåç
øáâúä éñåé éáø íìåà ,úåáöò êåúî äøåù äðéëùä ïéà
äîøâ åæ úåøáâúäå ,äçîùá ììôúäå àøåáä úãåáòì
ìò ä"á÷ä èøçúä ìåëéáëù ãò íéîåøîá çåø úçð
.'åëå íéðáì éåà òîùù ìå÷ úáä äúééä äæå ,ïáøåçä

ò"éæ 'ùîùå øåàî'ä áúë ãåò
ä"á÷äù (:áì úåëøá) 'îâá åøîà äðäù (íéøëæðä
ä"á÷ä àá éúîéàå ,òøä øöé úà àøáù ìò èøçúî
ù"úé åãáòì íéøáâúî ìàøùé éðá øùàë Y äèøç éãéì
ïéá éîéá ïëå ,ãåáòùä ìåòå ÷çåãäå øòöä óà ìò
âøè÷îå ìáìáî øöéäå ïéðéãä úøåáâú ïîæ àåäù íéøöîä
íéáåúë éèå÷ì Y úîà éøáã) ò"éæ ïéìáåìî äæåçä ÷"äøä
áéçøäì ä"á÷ä úà àéáäù ãò ïîæä åúåàá äéäù åîë
ç"åà) ÷ñôð òåãî øàéá (íåéñì ä"ã åë â äëéà
íé÷ñåòå ø"äöéä ìò ïéøáâúî ïä ë"ôòàå' ,åúéá úà
úòùúá ìçù äìéî úéøá úãåòñáù (à"îøá é à"ð÷ú
ïéòåùòù ä"á÷ä ìá÷î äæî ,íùôð ìëá úååöîáå äøåúá
úåòãä øàùì á"åéëå) óúúùäì 'ïéðî'ì ÷ø øúåä íéîéä
åéðá úà äìâäå åúéá úà áéøçäù ìò èøçúîå íéìåãâ
ìëå ,àøîåç íåù ïéà àúëñî íåéñ úãåòñá åìéàå ,(íù
.'úåîåàä ïéáì
äúééä àøåðä ïáøåçä úáéñ ìë éë ,àìà ,óúúùé äöåøä
ìò õøàä äãáà äî ìò' (àé è åäéîøé) áåúëä øîàîë éáø øîà (.â úåëøá) 'îâá àáåäù äùòîá ùøôî äæáå
ïå÷éúä àåä äøåúä ÷ñòù àöîð ,'éúøåú úà íáæò éúñðëðå êøãá êìäî éúééä úçà íòô éñåé ,éñåé
åøîàù åîë äøåúä é"ò äéäú äìåàâä íâå ,äæ ïáøåçì åäéìà àá ,ììôúäì íéìùåøé úåáøåçî úçà äáøåçì
ïéàå ,íåéñá óúúùäì ìëì øúåî ïëì (.ç á"á) ì"æø éúìôú éúîééñù ãò çúôä ìò éì øîùå áåèì øåëæ
äøåú éøáãá äãîúäá ÷åñòì ãçà ìë ìòù øîåì êéøö éúøîàå ,åæ äáøåçá úòîù ìå÷ äî éðá éì øîàå ,'åëå
 äîéìùä äìåàâä úà àåä áø÷î äæá éë ,åììä íéîéá íéðáì éåà úøîåàå äðåéë úîäðîù ìå÷ úá éúòîù åìע.
)íé÷åñôá ãåò ä"ã ,ñçðéô

תורה ,אמר לו על איזה מה באת ,אמר לו עתה באתי' ,וכלומר שהגיע על ביטול תורה .ומעתה יש להקשות שא
כ לאיזה צור אמר לו 'אמש בטלת תמיד של בי הערביי' ,אלא ,שבא לרמז לו על עני הקביעות ,שקרב
התמיד ולימוד התורה עניינ שווה הוא שצריכי להיות דבר קבוע כחק ולא יעבור ,ועל כ הוכיחו המלא על
שבטלו את הקביעות ה בהקרבת התמיד וה בביטול תורה ,והפג אחד הוא.
סט .הנה אמרו חז"ל )ברכות סג (:אי התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה .מסופר על החסיד ר' זעליג
שעראנסקי זצ"ל )היה נוסע אל הרה"ק ר' ברו ממעז'בוז' זי"ע ובסו ימיו נסע לקאצק ,ובפע האחרונה שהיה בקאצק( שאמר לו
הרה"ק מקאצק זי"ע שכל אחד חייב לדעת לכל הפחות מסכת אחת בעל פה ,ויהיה לו מכ תועלת ,מיד התיישב
רבי זעליג ללמוד מסכת תענית ע כל המפרשי בעיו ובבהירות עד שידעה על בורייה ,ואכ מיד אח"כ איבד
מאור עיניו רח"ל .אז נענה ר' זעליג ואמר ,חבל שלקחתי לעצמי מסכת תענית ,הייתי צרי לקבל ע"ע ללמוד מסכת
בבא בתרא )שהיא ארוכה פי שש ממס' תענית( ועדיי הייתי רואה בעיניי) ...אגב ,רבי זעליג היה ונשאר מלא שמחה ,וכשאיבד מאור
עיניו אמר 'לרקוד אפשר ג בחשיכה' ,ומסופר שפע אמר להרה"ק ר' וואל מסטריקוב זי"ע ,את הכל כבר אינני רואה ,אבל 'את עצמי' עדיי הנני

רואה בכל זמ ,ילמדני רבינו ,כיצד אעשה זאת – שג את עצמי לא אראה ,רק אבי שיש עוד בריות בעול זולתי(.
וזאת יש לרמז ,אי התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה – שילמד מתו מחשבה כאילו הול למות
וחייב ל'חטו במהרה' עוד ועוד כדי שיהיה לו תורה מונח בכיסו )וא ימשי לחיות אז 'הכל ריווח' ...אבל כעת מוטל עליו לחטו
וללמוד מה שיותר(.
וכמו שסיפר הגה"צ רבי אריה לעווי זצ"ל ,שפע נקרא ע"י שוטרי אנגליי )בזמ שלטו האנגליי באר הקודש( ,לבוא
עימ 'כלא עכו' ,מכיוו שהרשעי עמדו לעלות לגרדו כמה מאחינו בני ישראל ,וכששאלו אות לבקשת האחרונה,
השיבו שברצונ לדבר ע ר' אריה לעווי ,והיתה מטרת בכדי שיניח לה תפילי )דרכו היה ליל כל היו ע תפילי(,
ואכ מילא בקשת והניח לה ובכו בדמעות שליש ,לאחמ"כ היה רבי אריה חוזר ואומר ,מה למדתי כיצד צריכה
להיראות הנחת תפילי ,והדבקות ע בורא עול ,כלומר שיביט בכל פע כאילו שזו לו הפע האחרונה...
ע .כעי זה מובא בש הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע ,שלכ התירו לאכול בשר ולשתות יי בסיו מסכתא ,להורות,
שכשיהודי לומד תורה אי אז כלל חורב.

ãì
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 åðëìî åðéáàעא  äéåðáä íéìùåøéá ãçàë åðìåë øîä íåé úà åðì êôäå ,åðéìò íçøעב÷ãö ìàåâ úàéáá ,
.ø"éëà åðéîéá äøäîá
åúåà âåçì åéãçé äìòðå ,ãòåîå âç íåéì øäîðäå

עא .ודע ,כי מעול לא פסקה אהבת הבורא אלינו  -בניו רחומיו ,הגאו רבי יוס שאול נאטנזאה זצ"ל ביאר
בדברי הגמרא )יומא נד (.בשעה שנכנסו אויבי להיכל ראו את הכרובי מעורי זה בזה ,והרי רק כשהיו עושי
רצונו של מקו היו הכרובי פניה איש אל אחיו ,ובשעה שאי עושי רצונו היו פניה אל הבית )ב"ב צט ,(.אלא
ביאורו ,דגבי נכרי נחשבי תמיד בנ"י כעושי רצונו של מקו ,ע"כ ,כשנכנסו אויבי להיכל נתגלית אהבת אב
לבני והיו הכרובי 'פניה איש אל אחיו'.
עב .כי אי חפ לה' בריחוק של בני ישראל מעליו ,אדרבה ,וכלשו התנא דבי אליהו )רבא ,פל"א( מעיד אני עלי
שמי ואר ,שהקב"ה יושב ומצפה לה לישראל יותר ממה שמצפה האב לבנו שיעשו תשובה ,כדי שיגאל
אות ויבנה לה בית המקדש שלא יחרב לעול .אי לנו אלא למלא את ההשתוקקות שיש כביכול לבורא עול
על בניו שיתקרבו אליו ואז מיד יבנה בית מקדשנו ולא ייחרב לעול ,ויהא הקשר מחדש קשר של קיימא בבני
עדי עד בב"א.

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּד ָב ִרים

תשע"ט

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

ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ַבּ ִמּ ְד ָבּר – ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן
רבּנן
”א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל“ )א א(
ֵ

יחתוֹ ְל ֵס ֶפר ְדּ ָב ִרים ֵבּ ֵאר ָה ַר ְמ ָבּ“ןַ :על ַאף ֶשׁ ְבּ ִסינַ י
ִבּ ְפ ִת ָ
ִה ְצ ַטוֵּינוּ ַעל ַה ִמּ ְצווֹת כֻּ ָלּןִ ,ה ְמ ִתּין מ ֶֹשׁה ִמ ְלּ ָפ ֵרט ֶאת ֶח ְל ָקן
אוֹתן ַה ִמּ ְצווֹת ַרק
אוּלי א נָ ֲהגוּ ְבּ ָ
ַעד ֵס ֶפר ְדּ ָב ִרים” :כִּ י ַ
ָבּ ָא ֶרץ ...אוֹ ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ֵאינָ ן ְתּ ִדירוֹת ,א ִהזְ כִּ ָירם ַרק ַבּ ָבּנִ ים
נוֹח ֵלי ָה ָא ֶרץ“.
ֲ
ָתּ ַמהּ ָה ַר ְדבָּ“זֵ :ה ַיא נִ ָתּן ְל ַהגְ ִדּיר ֶאת כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ְבּ ֵס ֶפר
וֹן‘
ְדּ ָב ִרים ְבּ ַהגְ ָדּ ַרת ֶ’שׁ ֵאינָ ן ְתּ ִדירוֹת‘ ,וְ כִ י ִמ ְצוַ ת ִ’בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן‘
בע ָתּ
ֶשׁ ָע ֶל ָיה ִה ְצ ַטוֵּינוּ ְל ַה ָלּן ְבּ ָפ ָר ַשׁת ֵע ֶקב )ח י(” :וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע
ֵוּב ַרכְ ָתִּ “...היא ִמ ְצוָ ה נְ ִד ָירה?
זוֹביֵ ְיצצק:
ק:
ַ
אוֹס ְט
ֵתּ ֵרץ ַר ִבּי ֵמ ִאיר ָדּן ְפּ ְ
רוֹב-מ ְ
לוֹצ ִקי ַר ָבּהּ ֶשׁל ְ
ֶשֹּׁלא כַּ ֲה ָבנַ ת ָהר ְַדבָּ“ז; ַהנִּ מּוּק ְלכָ ֶ שֹּׁלא ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל
יחוּתהּ,
ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ַעד ְל ֻח ָמּשׁ ְדּ ָב ִריםֵ ,אינוֹ ִמשּׁוּם ִאי ְשׁכִ ָ
ֶא ָלּא ִמשּׁוּם ֶשֹּׁלא ִה ְת ַחיְּ בוּ ָבּהּ ֶא ָלּא ִבּכְ נִ ָיס ָתם ָל ָא ֶרץֶ .שׁ ֲה ֵרי
כָּ  מוּכָ ח ִמ ְלּשׁוֹן ַהגְּ ָמ ָרא” :מ ֶֹשׁה ִתּ ֵקּן ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְרכַּ ת ַהזָּ ן
יוֹתם ַבּ ִמּ ְד ָבּר
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁיָּ ַרד ָל ֶהם ָמן“ ְ)בּ ָרכוֹת מח ב(ֲ ,ה ֵרי ֶשׁ ִבּ ְה ָ
א ֵבּ ְרכוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶא ָלּא ִמכֹּחַ ַתּ ָקּנַ ת מ ֶֹשׁה ,וְ ַרק ִבּכְ נִ ָיס ָתם
תּוֹרה.
ָל ָא ֶרץ ִה ְת ַחיְּ בוּ ָבּהּ ִמן ַה ָ
שׁוּ“ת ָהר ְַדבָּ“ז ח“ו ב“א קמג; ’כְּ ִלי ֶח ְמ ָדּה‘

תּוֹכֵ ָחה וְ ִלמּוּד זְ כוּת כְּ ֶא ָחד
”א ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע ֶבר
ֵ
ַהיַּ ְר ֵדּן“ )א א(
וּמנָ ה כָּ אן כָּ ל ַה ְמּקוֹמוֹת
”ל ִפי ֶשׁ ֵהן ִדּ ְב ֵרי תּוֹכֵ חוֹת ָ
ְ
ֶשׁ ִהכְ ִעיסוּ ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם ָבּ ֶהןְ ,ל ִפיכָ ָ ס ַתם ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
וְ ִהזְ כִּ ָירם ְבּ ֶר ֶמזִ ,מ ְפּנֵ י כְּ ָ
בוֹדן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל“ ַ)ר ִשׁ“י(.
כְּ ָלל יָ ַ
דוּע הוּא ְ)ר ֵאה ב“ר יב ג( כִּ י ֵתּ ַבת ֵ’א ֶלּה‘ ָבּ ָאה ְל ַמ ֵעטָ .מה
ְמ ַמ ֶע ֶטת ִהיא כָּ אן?
אדי:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר ַר ָבּהּ ֶשׁל ְבּ ָר ִ
יח מ ֶֹשׁה ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,א ָח ַדל ִמ ְלּ ַל ֵמּד
ַאף ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁהוֹכִ ַ
ֲע ֵל ֶיהם זְ כוּת ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא .כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים
”ליִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ַמר ְ)שׁמוֹת לב ל(:
ְבּנוֹגֵ ַע ְל ֵח ְטא ָה ֵעגֶ ל )דב“ר א ב(ְ :
)שׁם
אתם ֲח ָט ָאה גְ ד ָֹלה‘ַ ,ל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָא ַמר ָ
ַ’א ֶתּם ֲח ָט ֶ
”א ֶלּה
לב יא(’ָ :ל ָמה ה‘ יֶ ֱח ֶרה ַא ְפְּ בּ ַע ֶמְּ .“‘לכָ ָ ר ַמז ַהכָּ תוּבֵ :
”א ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל כָּ ל
מּוּסר וְ ַהתּוֹכֵ חוֹתֲ ,
ַה ְדּ ָב ִרים“ – ַה ָ
אוּלם ִל ְפנֵ י ה‘ ִל ֵמּד ֲע ֵל ֶיהם זְ כוּת.
יִ ְשׂ ָר ֵאל“ – ָ
ִ’א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר‘

ֶ’שׁנִּ ְר ֶאה כָּ ל ֶא ָחד ַמ ֲע ַלת ֲח ֵב ֵרנוּ וְ א ֶח ְסרוֹנוֹ‘
יד ִעים ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶ ם“ )א יג(
”הבוּ ָלכֶ ם ֲאנָ ִשׁים ֲחכָ ִמים וּנְ בֹנִ ים וִ ֻ
ָ

”‘וִ ֻיד ִעים ְל ִשׁ ְב ֵטיכֶ ם‘ – ֶשׁ ֵהם נִ כָּ ִרים ָלכֶ םֶ .שׁ ִאם ָבּא ְל ָפנַ י
וּמ ֵאיזֶ ה ֵשׁ ֶבט הוּא וְ ִאם
יוֹד ַע ִמי הוּא ֵ
ְמ ֻע ָטּף ְבּ ַט ִלּיתוֵֹ ,אינִ י ֵ
ָהגוּן הוּאֲ ,א ָבל ַא ֶתּם ַמכִּ ִירין בּוֶֹ ,שׁ ַא ֶתּם גִּ ַדּ ְל ֶתּם אוֹתוֹ“
ַ)ר ִשׁ“י(.
ֲהיִ ָתּכֵ ן ֶשׁמּ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוֲּ ,אדוֹן ַהנְּ ִב ִיאים ,א ִהכִּ יר ָבּ ָא ָדם
עוֹמד ְל ָפנָ יו?
ָה ֵ

ֵתּ ֵרץ ַר ִבּי יְ ִח ֵיאל ִמיכְ ל ַהיְּ ְבּנֶ ר ִמנִּ יזָ נוֹבַ ,על ִפּי ַה ְמּ ֻס ָפּר ַעל
‘אוֹהב יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ֵמ ַא ְפּ ָטאֶ ,שׁ ְלּרֹב ַא ֲה ַבת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ָשּׁכְ נָ ה
ָה ֵ
וּמ ַב ֵקּשׁ ֶשֹּׁלא יִ ְר ֶאה שׁוּם ָדּ ָבר ַרע
ְבּ ִלבּוָֹ ,היָ ה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְ
לוֹמרֶ ,שׁ ַאף מ ֶֹשׁה ַר ֵבּנוּ
הוּדיְ .ל ִפי זֶ ה יִ ָתּכֵ ן ַ
ַעל שׁוּם יְ ִ
אוֹה ָבם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ֵקּשׁ ֶשֹּׁלא יִ ְר ֶאה שׁוּם ִח ָסּרוֹן
ֶשׁ ָהיָ ה ֲ
וּל ִפיכָ ִ בּ ֵקּשׁ ֵמ ֲא ֵח ִרים ֶשׁיָּ ִעידוּ ְבּ ָפנָ יו
עוֹמ ִדים ְל ָפנָ יוְ ,
ָבּ ְ
שׁוֹפטָ ,אכֵ ן ָהגוּן
עוֹמד ְל ַמנּוֹת כְּ ֵ
ַה ִאם אוֹתוֹ ָא ָדם ֶשׁהוּא ֵ
וְְ ָראוּי ְל ַת ְפ ִקידוֹ.
בוּשׁי ִמכְ לוֹל‘ ַה ְשׁ ָמטוֹת אוֹת ט
ְ’ל ֵ

ָר ֵזי ֱאמ ּו ִנים

ֵמ ִר ְמזֵזי ָא ֵמן
ַ ּבּב ּ ָפ ָָרר ָש ׁה

ילה ֵמ ֶח ְר ַדת ַה ִדּין
ָא ֵמן ַמ ִצּ ָילה
אוּן ֵמ ֶהם“ )א כט(
ירא
”וָ א ַֹמר ֲא ֵלכֶ ם א ַת ַע ְרצוּן וְ א ִת ְיר

סוֹפי ֵתּבוֹת
אשׁי ֵתּבוֹת ָ’מוֶ ת‘ וְ ֵ
”וְ א ִת ְיראוּן ֵמ ֶהם“ – ָר ֵ
ָ’א ֵמן‘ְ .ל ַל ֶמּ ְד כִּ י ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןַ ,אל לוֹ
וּמיָּ ד
ְל ַפ ֵחד ִמיּוֹם ַה ָמּוֶ תֶ .שׁ ֲה ֵרי ֻמ ְב ָטח הוּא ֶשׁ ֵתּכֶ ף ִ
יִ ָפּ ְתחוּ ְבּ ָפנָ יו ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן ,כְּ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים
פּוֹת ִחין לוֹ
ַ)שׁ ָבּת קיט ב(” :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ – ְ
)’בּן יְ הוֹיָ ָדע‘ ָשׁם(
‘בּן ִאישׁ ַחי‘ ֶ
וּפ ֵרשׁ ַה ֶ
ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן“ֵ ,
עוֹלם ָה ֶע ְליוֹן
ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמןִ ,מיָּ ד ַבּ ֲעלוֹת נִ ְשׁ ָמתוֹ ָל ָ
תוּחים ִל ְק ָראתוְֹ ,ל ַבל
יִ ְר ֶאה ֶאת ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן ְפּ ִ
יַ ֲע ֶלה ְבּ ִלבּוֹ שׁוּם ַפּ ַחד ִמ ִדּין ֶשׁל ַמ ְע ָלה.
’יוֹשׁ ַיע ִציּוֹן‘ אוֹת כד
ִ

ָה ֲענִ יִּ ים נִ ְד ָר ִשׁים ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ָה ֲע ִשׁ ִירים
”א ַתכִּ ירוּ ָפנִ ים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט כַּ ָקּטֹן כַּ גָּ דֹל ִתּ ְשׁ ָמעוּן“ )א יז(

הוּדה ֵליבּ ֶפּ ֶר ְל ָמן כְּ ַר ָבּהּ
קוּפת כְּ ֻהנָּ תוֹ ֶשׁל ַר ִבּי יְ ר ָֹחם יְ ָ
ִבּ ְת ַ
סוֹח ִרים ֲע ִשׁ ִירים.
ֶשׁל ִמינְ ְסק ָפּ ַרץ ִסכְ סוּ גָּ דוֹל ֵבּין כַּ ָמּה ֲ
ִמ ֶטּ ַבע ַה ְדּ ָב ִרים ָעסוּק ָהיָ ה ָה ַרב ַעד ְל ַמ ְע ָלה רֹאשׁ ְבּיִ שּׁוּב
ַה ִסּכְ סוָּ ,מה ֶשׁגָּ ַרם ְל ַת ְרע ֶֹמת ְבּ ֶק ֶרב כַּ ָמּה ִמ ְבּנֵ י ְק ִה ָלּתוֹ
ֲא ֶשׁר ָט ֲענוּ כִּ י ַתּ ְפ ִקידוֹ ֶשׁל ָה ַרב הוּא ַל ֲעמֹד ַדּוְ ָקא ְל ַצד
עוֹשׁ ֵק ֶיהם!
ָה ֲענִ יִּ יםִ ,ל ְשׁמֹר ַעל זְ כֻ ֵ
וּל ַה ִצּ ָילם ִמיָּ ד ְ
יּוֹת ֶיהם ְ
חוֹבת
ֵה ִשׁיב ָל ֶהם ַ’הגָּ דוֹל ִמ ִמּינְ ְסק‘ָ :טעוּת ִהיא ַל ֲחשֹׁב ֶשׁ ַ
יּוֹת ֶיהם ֶשׁל
נוֹע ָדה כְּ ֵדי ִל ְשׁמֹר ַעל זְ כֻ ֵ
ָה ַרב ָלדוּן ִדּין ֱא ֶמת ֲ
ָה ֲענִ יִּ יםַ .א ְד ַר ָבּהִ ,מ ֵפּרוּשׁ ַר ִשׁ“י ַל ָפּסוּק” :כַּ ָקּטֹן כַּ גָּ דֹל
וּמ ְצוָ ה
ֹאמר זֶ ה ָענִ י הוּא וַ ֲח ֵברוֹ ָע ִשׁיר ִ
”שֹּׁלא תּ ַ
ִתּ ְשׁ ָמעוּן“ – ֶ
ְל ַפ ְרנְ סוֲֹ ,אזַ כֶּ ה ֶאת ֶה ָענִ י וְ נִ ְמ ָצא ִמ ְת ַפּ ְרנֵ ס ִבּנְ ִקיּוּת“ַ ,מ ְשׁ ָמע
ֶשׁ ָדּ ֲאגָ ה ַה ָ
תּוֹרה ַאף ִלזְ כֻ יּוֹת ֶה ָע ִשׁיר .יֶ ֶתר ַעל כֵּ ן ,א ַרק
ֶשׁ ֵאין ָל ֲענִ יִּ ים ְל ָה ֵצר ַעל כָּ ֶ שׁ ַרב ָה ִעיר ִמ ְת ַע ֵסּק ְבּיִ שּׁוּב
דוּרים ֵבּין ָה ֲע ִשׁ ִיריםֶ ,א ָלּא ַא ְד ַר ָבּה ֲע ֵל ֶיהם ַאף ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ַה ֲה ִ
ְל ַה ְצ ָל ַחת ָה ֲע ִשׁ ִיריםֶ .שׁכֵּ ן ִמכֹּחַ ַה ְצ ָל ָח ָתם ַבּ ִמּ ְס ָחר ֵהם
ְמ ַפ ְרנְ ִסים ֵמאוֹת וְ ַא ְל ֵפי ְבּנֵ י ָא ָדם ,וְ כָ ל נֶ זֶ ק ַהנִּ גְ ָרם ָל ֶהם

פּוֹגֵ ַע גַּ ם ְבּ ֵאלּוּ ַה ְתּלוּיִ ים ָבּ ֶהם.

יחה ָה ְר ִב ִיעית
ַ’הגָּ דוֹל ִמ ִמּינְ ְסק‘ ַה ִשּׂ ָ

ַה ְתּ ִפ ָלּה ְמ ַסיַּ ַעת ַל ַדּיָּ ן ִל ְפסֹק כַּ ֲה ָלכָ ה
וּשׁ ַמ ְע ִתּיו“ )א יז(
”וְ ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יִ ְק ֶשׁה ִמכֶּ ם ַתּ ְק ִרבוּן ֵא ַלי ְ

סוֹפר‘:
ִס ֵפּר ַר ִבּי יְ ִח ֵיאל ְשׁ ֶלזִ ינְ גֶ רַ ,תּ ְל ִמיד ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
הוּב ָאה
מוֹרי וְ ַר ִבּי ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
ָע ַמ ְד ִתּי ְל ַצד ִ
סוֹפר‘ כַּ ֲא ֶשׁר ְ
וּמ ֻס ֶבּכֶ תִ .ה ְב ַחנְ ִתּי כִּ י ְבּ ֶט ֶרם
ְל ָפנָ יו ְשׁ ֵא ָלה ִה ְלכָ ִתית ָק ָשׁה ְ
מוֹרי וְ ַר ִבּי ֶאת ֵעינָ יו ִבּ ְד ֵבקוּת ,וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן
ֵה ִשׁיבָ ,ע ַצם ִ
ָענָ ה ַעל ַה ְשּׁ ֵא ָלה .כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְב ִחין כִּ י ֲאנִ י ָתּ ֵמ ַהּ ַעל ַה ַמּ ְר ֶאה
תּוֹרה ְמ ַל ֶמּ ֶדת
ֶשׁנִּ גְ ָלה ְל ָפנַ יִ ,ה ְס ִבּיר ִלי ְבּ ַצחוּת ְלשׁוֹנוַֹ :ה ָ
ֶאת ַה ַדּיָּ נִ ים” :וְ ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יִ ְק ֶשׁה ִמכֶּ ם“ – כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְק ַל ַעת
”תּ ְק ִרבוּן ֵא ַלי“ – ִה ְת ָק ְרבוּ ֵא ַלי
ְשׁ ֵא ָלה ָק ָשׁה ְל ִפ ְת ֲחכֶ םַ ,
”וּשׁ ַמ ְע ִתּיו“ – ָא ִעיר ֵעינֵ יכֶ ם ִל ְפסֹק
וְ ִה ָדּ ְבקוּ ִבּיִ ,וּבזְ כוּת זֶ הְ :
כַּ ֲה ָלכָ ה.
יוֹסף ֶה ָח ָדשׁ‘ עמ‘ קיא
ֵ’בּית ֵ

ְתּ ִפ ָלּה ַעל ָה ָעם ַהנָּ כוֹן
”נִ ְשׁ ְל ָחה ֲאנָ ִשׁים ְל ָפנֵ ינוּ וְ יַ ְח ְפּרוּ ָלנוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ יָ ִשׁבוּ א ָֹתנוּ
ָדּ ָבר“ )א כב(
”‘וְ יָ ִשׁבוּ א ָֹתנוּ ָדּ ָבר‘ – ְבּ ֵאיזֶ ה ָלשׁוֹן ֵהם ְמ ַד ְבּ ִרים“ ַ)ר ִשׁ“י(.
יוֹשׁ ֵבי
וְ כִ י ָמה ִאכְ ַפּת ָהיָ ה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵאיזוֹ ָלשׁוֹן ְמ ַד ְבּ ִרים ְ
ָה ָא ֶרץ?
סוֹפר‘:
ֵפּ ֵרשׁ ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
ַעל ַה ָפּסוּק ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר כא א(” :וַ יִּ ְשׁ ַמע ַהכְּ נַ ֲענִ י ֶמ ֶלֲ ע ָרד“ֵ ,פּ ֵרשׁ
ַר ִשׁ“י ֶשׁ ַ‘הכְּ נַ ֲענִ י‘ ָהיוּ ֲע ָמ ֵל ִקים ֶשׁ ִשּׁנּוּ ֶאת ְלשׁוֹנָ ם ְל ַד ֵבּר
ְבּ ָלשׁוֹן כְּ נַ ֲענִ ית ,כְּ ֵדי ְל ַה ְטעוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁיִּ ְת ַפּ ְלּלוּ ַלה‘
תּוֹעיל ְתּ ִפ ָלּ ָתם ְל ִהנָּ ֵצל
ֶשׁיִּ ֵתּן ְבּיָ ָדם ֶאת ַהכְּ נַ ֲענִ ים ,וְ כָ  א ִ
ֵמ ָה ֲע ָמ ֵל ִקים.
ח
ַאף כָּ אן ָא ְמרוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְלמ ֶֹשׁה כִּ י ִס ַבּת ְרצוֹנָ ם ִל ְשׁ ַ
ְמ ַרגְּ ִלים ִהיא כְּ ֵדי ֶשׁיֵּ ְדעוּ ֵאיזוֹ ָשׂ ָפה ְמ ֻד ֶבּ ֶרת ְבּכָ ל ַא ַחת
גּוֹר ֶרת ָבּהּ ,וְ ַעל יְ ֵדי
ֵמ ָע ֵרי ָה ָא ֶרץ ,כְּ ֵדי ָל ַד ַעת ֵאיזוֹ ֻא ָמּה ִמ ְת ֶ
כָּ ִ בּ ְשׁ ַעת ַה ִמּ ְל ָח ָמה יוּכְ לוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל ָה ָעם ַהנָּ כוֹן ֶשׁיִּ נָּ ֵתן
ְבּיָ ָדם.
ַט ֲענָ ה זוֹ ָאכֵ ן ָמ ְצ ָאה ֵחן ְבּ ֵעינֵ י מ ֶֹשׁה ,כַּ כָּ תוּב ַבּ ָפּסוּק ַה ָבּא:
”וַ יִּ ַיטב ְבּ ֵעינֵ י ַה ָדּ ָבר“.
סוֹפר‘
ֲ’ח ַתם ֵ

שׁוּבה
כּ ָֹחם ֶשׁל ַבּ ֲע ֵלי ְתּ ָ
ֹאמרוּ ֵא ַלי ָח ָטאנוּ ַלה‘ ֲאנַ ְחנוּ נַ ֲע ֶלה וְ נִ ְל ַח ְמנוּ“
”וַ ַתּ ֲענוּ וַ תּ ְ

)א

מא(

יֵ שׁ ְל ָה ִביןָ ,מה ְמקוֹמוֹ ֶשׁל וִ דּוּי זֶ ה כָּ אן ,וְ כִ י יָ בֹא ָל ֶהם
ַהנִּ ָצּחוֹן כְּ ָשׂכָ ר ַעל ֲח ָט ֵא ֶיהם?
סוֹפר‘:
ֵפּ ֵרשׁ ַה ֲ‘ח ַתם ֵ
נּוֹתנֶ תַ ,דּוְ ָקא ִמשּׁוּם ֶשׁ ָשּׁבוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ָאכֵ ןִ ,היא ַה ֶ
ִבּ ְת ָ
יּוּע ְמיֻ ָחד
שׁוּבה ַעל ֲח ָט ֵא ֶיהםִ ,מן ַה ִדּין ָהיָ ה ֶשׁיִּ זְ כּוּ ְל ִס ַ
”מקוֹם ֶשׁ ַבּ ֲע ֵלי
ִמ ָשּׁ ַמיִ םֶ .שׁ ֲהא ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת לד ב(ָ :
עוֹמ ִדין“.
עוֹמ ִדין ַצ ִדּ ִיקים גְּ ִ
ְתּ ָ
מוּרים ֵאינָ ם ְ
שׁוּבה ְ

יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל ַה ְ‘מּגַ לֶּ ה ֲע ֻמקוֹת‘.
לְ ֶרגֶ ל י“ג ְבּ ָאב ָ

סוֹפר‘
ֲ’ח ַתם ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ַמ ֲעלָ ָת ּה ׁ ֶשל
’ ַה
’ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש

ַ’ה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש‘ )א(

שׁהכרע ִבּ ְב ָרכָ ה ַא ַחת
ִמ ְשׁ ָפּט ֶשׁ ֻהכְ ַרע
ַעל ָמה ִה ְת ַפּ ֵלּל ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ִבּ ְשׁ ַעת ַה ַה ְפגָּ זָ ה?
ְשׁנַ ת תשי“דָ .ק ָהל גָּ דוֹל ֶשׁל ְבּנֵ י יְ ִשׁיבוֹת
וְ ַא ְב ֵרכִ ים ַע ְב ְדּ ָקנִ יםְ ,ל ַצד ֲח ִס ִידים וְ ַאנְ ֵשׁי
ַמ ֲע ֶשֹה ִמ ְבּנֵ י ַהיִּ שּׁוּב ַהיָּ ָשׁןִ ,ה ְת ַא ֵסּף
רוּשׁ ַליִ ם‘ ֲא ֶשׁר ָשׁכַ ן
אוּלם ְ’בּנוֹת יְ ָ
ְבּ ָ
ְל ַמ ְרגְּ ֶ
לוֹת ָיה ֶשׁל ְשׁכוּנַ ת ָ’בּ ֵתּי אוּנְ גָ ִרין‘,
וּל ַשׂ ֵמּ ַח ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ֲח ֻתנָּ ה ֶשׁל
כְּ ֵדי ִל ְשׂמ ַֹח ְ
ֶה ָח ָתן ַה ֻמּ ְפ ָלגִ ,מ ְפּ ֵא ֵרי ְבּנֵ י ַהיְּ ִשׁיבוֹתִ ,עם
ַהכַּ ָלּה ַה ְמּ ֻה ָלּ ָלהַ ,בּת ְל ַא ַחת ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת
ירוּשׁ ַליִ ם ֶשׁל ַמ ְע ָלה.
ַה ֲחשׁוּבוֹת ִבּ ָ
קוֹלוֹת ִשׁ ְקשׁוּק ַה ַמּזְ ְלגוֹת ֵה ִעידוּ ִבּ ְפנֵ י
צּוּמהּ.
כָּ ל ַהנִּ כְ נָ ִסים כִּ י ַה ְסּ ֻע ָדּה ַע ָתּה ְבּ ִע ָ
סוֹבבוּ ֵבּין ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת ֶשׁ ָהיוּ
אוֹר ִחים
ְ
ָה ְ
ֲערוּכִ ים ִבּ ְצנִ יעוּת ,כְּ ִמנְ ַהג ַהיָּ ִמים ָה ֵהם.
ְשׁ ִתיָּ ה ָק ָרה וּמוּגֶ זֶ ת א ָח ְס ָרה ,קוּגֶ ַלאךְ,
וּמ ִצּיוֹת ֻהגְּ שׁוּ ְלכָ ל ִדּכְ ִפין ,וְ גַ ם ַהיַּ יִ ן
ֶה ִרינְ ג ַ
נִ ְמזַ ג ְבּ ֶשׁ ַפעַ ,מ ֲע ֵשׂי יָ ָדיו ְל ִה ְת ָפּ ֵאר ֶשׁל
ֲא ִבי ֶה ָח ָתן.
רוּשׁ ְל ִמי ֶאת ְדּ ָר ָשׁתוֹ
ִהנֵּ ה ִסיֵּ ם ַה ַדּ ְר ָשׁן ַהיְּ ַ
עוֹר ָרה וְ ִשׂ ְמ ָּחה ְל ָבבוֹת
ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ֲא ֶשׁר ְ
כְּ ֶא ָחד ,וְ ַה ֶמּ ְל ָצ ִרים ֵה ֵחלּוּ ְל ַהגִּ ישׁ ֶאת
עפ ְיל ֶטע ִפישׁ ְמ ֻפ ְל ָפּל,
ַה ָמּנָ ה ָה ִע ָקּ ִרית – גֶּ ִ
ָעשׂוּי כְּ ֵמ ַיטב ַה ָמּס ֶֹרתֶ ,שׁ ֻהגַּ שׁ ְל ַצד גְּ זַ ר
כְּ ַת ְמ ַתּםְ ,מ ֻלוֶּה ְבּ ַס ָלּט ְ’ח ֵריין‘ ֵמ ִדיף ֵא ֵדי
ֲח ִריפוּת...
שׁוּבי
ְבּ ֻשׁ ְל ַחן ַה ִמּזְ ָרח יָ ְשׁבוּ זֶ ה ְל ַצד זֶ ה ֲח ֵ
ֹאשׁם
אוֹר ִחיםַ ,ר ָבּנָ ן וְ ַת ְל ִמ ֵידיהוֹןְ ,וּבר ָ
ָה ְ
ַרבּוֹ ַה ֻמּ ְב ָהק ֶשׁל ֶה ָח ָתן ֲא ֶשׁר ַאף ִשׁ ֵמּשׁ
כִּ ְ‘מ ַס ֵדּר ִק ִ
בוּרה,
דּוּשׁין‘; ָה ֲא ִרי ֶשׁ ַבּ ֲח ָ
קוֹט ֶלר זָ ָצ“ל,
נּוֹדע ַר ִבּי ַא ֲהרֹן
ַהגָּ אוֹן ַה ָ
ְ
דוֹלי
מוֹע ֶצת גְּ ֵ
ייקווּד וַ ֲח ֵבר ֶ
רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ֶל ְ
תּוֹרהֲ ,ח ָתנוֹ ַהגָּ דוֹל ֶשׁל ָמ ָרן ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי
ַה ָ
ִא ֶיסר זַ ְל ָמן ֶמ ְל ֶצר זָ ָצ“ל ,רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ֵ’עץ
ַחיִּ ים‘ ֲא ֶשׁר נִ ְפ ַטר ַאָ ל ַא ֲחרוֹנָ ה.
נוֹתרוּ ַה ָמּנוֹת ַה ֲחגִ יגִ יּוֹת כִּ ְמ ַעט
ְבּ ֻשׁ ְל ָחן זֶ ה ְ
יּוֹשׁ ִבים בּוֹ ֵה ִיטיבוּ ֶאת
ְמיֻ ָתּמוֹתֶ ,שׁכֵּ ן ַה ְ
תּוֹרהִ .מכִּ וּוּנוֹ ֶשׁל ֻשׁ ְל ָחן
ִל ָבּם ִמיֵּ ינָ הּ ֶשׁל ָ
כּוּחיםָ .היָ ה זֶ ה
זֶ ה ָעלוּ קוֹלוֹת ָר ִמים ֶשׁל וִ ִ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ֶה ֱע ָלה ֻק ְשׁיָ ה ֲח ִר ָיפה,
וּגְ דוּד ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶשׁ ָסּ ַבב אוֹתוֹ נִ ָסּה
ְליַ ְשּׁ ָבהּ ְבּכַ ָמּה וְ כַ ָמּה ֳא ָפנִ ים ,כְּ ֶשׁ ַבּ ָתּוֶ 
דוֹלי ַה ָ
יוֹשׁ ִבים גְּ ֵ
וּמנַ ִסּים ְל ָה ִביא
תּוֹרה ְ
ְ
וּלכָ אן...
ְר ָאיוֹת ְלכָ אן ְ
ִהנֵּ ה נִ ְשׁ ַמע ַהכָּ רוֹז ַה ְמּ ַב ֵשּׂר ַעל יְ ִצ ַיאת
‘פּוֹיקער‘ ֵה ֵחל
ֶה ָח ָתן ֵמ ֶ‘ח ֶדר ַהיִּ חוּד‘ַ .ה ֶ
וּמ ְק ֵה ַלת ַה ְמּזַ ְמּ ִרים ָפּ ְת ָחה
ְל ַהכּוֹת ַבּתֹּףַ ,
ַבּנִּ גּוּן ַה ָמּ ָס ְר ִתּי” :אוֹהוֹ אוֹהוֹ אוֹהוֹ אוֹהוֹ
ַאיי ַאיי ַאיי ַאיי“...
רוֹממוּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֶשׁל ִמ ְצוָ ה.
ָה ַרגְ ַליִ ם ִה ְת ְ
ַמ ְעגָּ ִלים ַמ ְעגָּ ִלים ִק ְפּצוּ ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת,
ְמ ַק ְבּ ִלים ֶאת ְפּנֵ י ֶה ָח ָתן ֲא ֶשׁר נִ ָשּׂא ַעל
כִּ ְת ֵפי ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵב ָריו.
ַה ִשּׂ ְמ ָחה ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ִה ְר ִק ָיעה ְשׁ ָח ִקים,
וּפ ְתאוֹם נֶ ֶע ְצ ָרה...
ִ
ימה ֵה ֵפר ְל ֶפ ַתע
צוֹר ָמנִ יֻ ,מכָּ ר ַעד ֵא ָ
קוֹל ְ
ֶאת ָה ֲאוִ ָירה ַה ֲחגִ יגִ ית ,וְ ַאזְ ָע ָקה ְמ ַצ ְמ ֶר ֶרת
ִפּ ְלּ ָחה ֶאת ָה ֲאוִ יר.
ַה ַה ְפ ָתּ ָעה ָהיְ ָתה ֻמ ְח ֶל ֶטתְ .בּיָ ִמים ֵאלּוּ
תוּח
ֶשׁ ֵבּין תש“ח ְלתשכ“ז ָשׂ ַרר ֶשׁ ֶקט ָמ ַ
אוּלםַ ,הגְּ בוּל ֶשׁ ָח ָצה ֶאת
ַבּגְּ בוּל ַה ָסּמוָּ ל ָ
ָה ִעיר ֶשׁ ֻח ְבּ ָרה ָלהּ יַ ְח ָדּוֵ .מ ֵע ֶבר ַלגְּ בוּל
ָשׁ ְלטוּ כֹּחוֹת יַ ְר ֵדּנִ ים עוֹיְ נִ יםַ ,אַ עד ַע ָתּה
ְבּ ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם נִ ְשׁ ַמר ַה ֶשּׁ ֶקט ַהיַּ ֲח ִסי,
ִ
וּמ ְשּׁנֵ י ִצ ֵדּי ָה ִעיר ִה ְתנַ ֲהלוּ ַה ַחיִּ ים כְּ ִס ְד ָרם.
ַרק ְל ִע ִתּים נְ ִדירוֹת ִה ְת ַר ֲחשׁוּ ַתּ ְק ִריּוֹת
אוֹתן
ֵאשׁ ֵבּין ַה ְצּ ָד ִדיםָ .היְ ָתה זוֹ ַא ַחת ֵמ ָ
ְפּ ָע ִמים.
ְבּ ַבת ַא ַחת ִה ְשׂ ָתּ ְר ָרה ֲא ֵפ ָלה ְס ִמיכָ ה
גּוֹעשׁ .קוֹלוֹת נֶ ֶפץ ֻמכָּ ִרים
אוּלם ַה ֵ
ָבּ ָ

ַעד ְל ַה ֲח ִריד ֵה ֵחלּוּ ְל ִה ָשּׁ ַמע ,וְ ָה ֲאוִ ָירה
קוֹמהּ ְל ֶב ָה ָלה
ַה ֲחגִ יגִ ית ִפּנְּ ָתה ֶאת ְמ ָ
נוֹר ִאית.
ָ
אוּלם.
וּצ ָרחוֹת ִמ ְלּאוּ ֶאת ָה ָ
קוֹלוֹת ֶבּכִ י ְ
חוּצה,
יּוֹשׁ ִבים נִ סּוּ ְל ִה ָמּ ֵלט ַה ָ
ֵח ֶלק ֵמ ַה ְ
תוֹאנָ ה
וְ ֵח ֶלק ַא ַחר נִ ָסּה ַל ֲעצֹר ַבּ ֲע ָדם ְבּ ֲ
יוֹתר ,וַ ֲע ֵל ֶיהם ִל ְשׁכַּ ב
כִּ י ַבּחוּץ ְמ ֻסכָּ ן ֵ
הוֹראוֹת
ֹאשׁם כְּ ָ
וּלגוֹנֵ ן ַעל ר ָ
ַעל ָה ִר ְצ ָפּה ְ
ַה ִבּ ָטּחוֹןֵ .בּין כָּ ֵ וּבין כָּ ִ ה ְת ַה ְפּכוּ
ֻשׁ ְל ָחנוֹת ,וְ ַהכֵּ ִלים ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהם ִה ְתנַ ְפּצוּ
בּוּקי ַמ ְשׁ ֶקה נִ ְשׁ ְפּכוּ ַעל
ִל ְר ִס ִיסיםַ .בּ ְק ֵ
ישׁים וִ ָיל ִדים כָּ ְשׁלוּ ִאישׁ
ישׁ ִ
ָה ִר ְצ ָפּה ,וִ ִ
ְבּ ָא ִחיו.
קים.
ַפּ ַחד ֱא ִ
ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹןֲ ,א ֶשׁר ָהיָ ה ַאף הוּא
ֵבּין ַה ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ִפים ַבּ ֲח ֻתנָּ הֵ ,ה ִעיד ְליָ ִמים ַעל
ֶשׁ ָראוּ ֵעינָ יו:
”היַּ ְר ֵדּנִ ים ִה ְר ִעישׁוּ ֶאת כָּ ל ַה ְסּ ִב ָיבה ,וְ ֵאזוֹר
ַ
אוּלם ֶשׁ ָשּׁכַ ן ָסמוּ וְ נִ ְר ֶאה ִלגְ בוּלָ ,ס ַפג
ָה ָ
אוּלם
ֶאת ַמ ְר ִבּית ָה ֵאשֲׁ .אנָ ִשׁים ִמתּוָֹ ה ָ
חוּצה ,וַ ֲאנָ ִשׁים ֵמ ָה ְרחוֹב נִ סּוּ
נִ סּוּ ִל ְברֹחַ ַה ָ
אוּלם ָשׂ ְר ָרה
ימהְ ,וּבתוָֹ ה ָ
ְל ִהכָּ נֵ ס ְפּנִ ָ
ימה ֶאת
ֲא ֵפ ָלה ֻמ ְח ֶל ֶטת ֲא ֶשׁר ֶה ֱע ִצ ָ
ַה ֶבּ ָה ָלה ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם.
ַוּב ָתּוֶ  ,כִּ ְביָ כוֹל ָה ִענְ יָ ן ֵאינוֹ נוֹגֵ ַע לוֹ כְּ ָלל,
ָשׁכַ ב ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ַא ֲהרֹן זָ ָצ“ל ַעל ָה ִר ְצ ָפּה,
יָ ָדיו ְמגוֹנְ נוֹת ַעל רֹאשׁוֵֹ ,עינָ יו ֲעצוּמוֹת
כּוֹפ ְפ ִתּי
נוֹשׂא ְתּ ִפ ָלּהִ .ה ְת ַ
ִבּ ְד ֵבקוּת ,וְ הוּא ֵ
כְּ ֵדי ְל ַה ְק ִשׁיב ַעל ָמה ִמ ְת ַפּ ֵלּל גְּ אוֹן ַהדּוֹר
חוֹל ֶלת
ְבּ ָשׁ ָעה ָק ָשׁה זוֹ ,כְּ ֶשׁ ְסּ ִביבוֹ ִמ ְת ֶ
הוּמת ָמוֶ ת? ִה ְק ַשׁ ְב ִתּי וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי:
ְמ ַ
עוֹלם‘ִ ,ה ְת ַחנֵּ ן ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ַעל
ִ’רבּוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ערנֶ ען ַדּיין
ַחיָּ יו’ִ ,אי וִ ויל וַ ֶ
וייטער ֶל ְ
רוֹצה ְל ַה ְמ ִשׁי
תּוֹרה!‘ – ֲאנִ י ֶ
ייליגֶ ע ָ
ֵה ִ
הוֹת ֵירנִ י
דוֹשׁה! ָאנָּ אִ ,
תוֹר ְתַ ה ְקּ ָ
וְ ַל ֲהגוֹת ְבּ ָ
ַבּ ַחיִּ ים.
ַאף ְל ַא ַחר ֶשׁ ָשּׁכְ כוּ ֵה ֵדי ַה ַה ְפ ָצצוֹת ,א
נוֹת ָרה
ִה ְס ַתּיְּ ָמה ַה ְמּ ָ
הוּמהַ .ה ֲח ֵשׁכָ ה ֲע ַדיִ ן ְ
תוֹצאוֹת ַה ַה ְפגָּ זָ ה ֶט ֶרם ִה ְת ָבּ ְררוּ.
ְבּ ֵעינָ הּ ,וְ ְ
ֶבּ ָה ָלה ָשׂ ְר ָרה ְבּ ֶק ֶרב ַה ֻמּזְ ָמנִ ים; ָה ֶא ָחד
וּמ ְשׁנֵ הוּ ָתּר ַא ַחר יְ ָל ָדיו,
ִח ֵפּשׂ ֶאת ָא ִביו ִ
כְּ ֶשׁ ְצּוָ חוֹת ְוּבכִ יּוֹת ִה ְיס ֶט ִריּוֹת ְמ ַלוּוֹת ֶאת
קוֹלוֹת ֶיהם ָה ָר ִמים.
ֵ
וְ ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ,כְּ מוֹ ֵאינוֹ ָחשׁ ַבּ ִמּ ְת ַר ֵחשׁ
קוּע ִבּ ְת ִפ ָלּתוֶֹ .א ָחד
ְס ִביבוֲֹ ,ע ַדיִ ן ָהיָ ה ָשׁ ַ
נוֹביקִ ,ס ֵפּר ִלי כִּ י
ִמ ַתּ ְל ִמ ָידיוַ ,ר ִבּי ֶעזְ ָרא ִ
ִה ְת ֵ
כּוֹפף ְלכִ וּוּנוֹ כְּ ֵדי ְל ַסיֵּ עַ ְבּיָ ָדיו ָלקוּם,
קוֹרא ְבּ ַמר
ֵ
שׁוֹמעוֹ
ֵוּבינְ ַתיִ ם ִה ְס ִפּיק ְל ְ
אדינֶ ען!‘
אטע ,אִי וִ ויל ִדּיר נָ אךְ ַבּ ִ
ִלבּוֹ; ַ’ט ֶ
רוֹצה ְל ַה ְמ ִשׁי עוֹד ַל ֲעבֹד
– ַא ָבּאֲ ,אנִ י ֶ
אוֹת ,וְ עוֹד כָּ ֵהנָּ ה וְ כָ ֵהנָּ ה ִמ ְשׁ ְפּ ֵטי ַבּ ָקּ ָשׁה
ְ
וּת ִחנָּ ה ֲא ֶשׁר ְבּ ַאף ֶא ָחד ֵמ ֶהם א ִהזְ כִּ יר
ְ
עוֹמד
ֵ
ישׁית; כִּ ְביָ כוֹל ה‘
טוֹבתוֹ ָה ִא ִ
ֶאת ָ
ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ יו ,וְ הוּא ְמיַ ֵחל ְל ָפנָ יו ַא וְ ַרק
וּל ָע ְבדוֹ“.
ֶשׁיּוּכַ ל ְל ִ
הוֹסיף ְ
”ה ָבה נִ ְתבּוֹנֵ ן“ִ ,סיֵּ ם ר‘ ָשׁלוֹם ֶאת ִספּוּרוֹ
ָ
עוֹמ ִדים
ְבּ ֶל ַקח ְמ ַה ְד ֵהדִ :
”אלּוּ ָהיִ ינוּ ָאנוּ ְ
חוֹשׁ ִבים?
ָשׁם ְבּ ָ
אוֹתהּ ָשׁ ָעהַ ,על ָמה ָהיִ ינוּ ְ
ְבּוַ ַדּאי ַעל ַע ְצ ֵמנוּ וְ ַעל ְבּנֵ י ֵבּ ֵיתנוּ .וְ ִאלּוּ
ר‘ ַא ֲהרֹן – ַה ָדּ ָבר ַהיָּ ִחיד ֶשׁ ֶה ֱע ִסיק אוֹתוֹ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ָהיָ ה ַא וְ ַרק ַה ַחיִּ ים
ְבּ ָ
הוֹסיף
ַהנִּ ְצ ִחיִּ יםֶ ,שׁיּוּכַ ל עוֹד וָ עוֹד ְל ִ
תּוֹרה וְ ָחכְ ָמהַ ,ל ֲעשׂוֹת עוֹד ְמ ַעט
וְ ִל ְקנוֹת ָ
ְל ַמ ַען כְּ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם.
וּת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ר‘ ַא ֲהרֹן
זוֹ ָהיְ ָתה ִתּ ְקוָ תוֹ ְ
וּמכּ ָֹחן ֶשׁל ְתּ ִפלּוֹת ֵאלּוּ ִהגִּ ַיע
כָּ ל ַהיָּ ִמיםִ ,
ְבּוַ ַדּאי ְל ֵהיכָ ן ֶשׁ ִהגִּ ַיע“.

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 ׂ

חוֹצב‘ עמ‘ 761
’קוֹל ֵ
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נוֹשׂ ֵאי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶ ם ְבּ ִעתּוֹ“ְ ,וּבוַ ַדּאי א יִ נָּ זֵ ק ִמ ְס ָחרוֹ
ְבּ ִמ ְסגֶּ ֶרת ִס ְד ַרת ַה ַמּ ֲא ָמ ִרים ַה ַמּ ִקּ ָיפה ֶאת כָּ ל ְ
ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,דּ ַבּ ְרנוּ ַעד כֹּה ַעל אוֹדוֹת ַ
צוּרת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֵמ ֲח ַמת ֶשׁיַּ ְק ִפּיד ַעל ַהנְ ָהגָ תוֹ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּזְּ ַמן.
בוּע.
– ֲא ִמ ָיר ָתהּ ַבּ ֲע ָשׂ ָרהְ ,בּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ְוּב ָמקוֹם ָק ַ
בוֹדת ה‘ כְּ ֶ‘ק ֶשׁר ֶשׁל ַמ ְרגָּ ִליּוֹת‘
ַה ֵ‘סּ ֶדר‘ ַבּ ֲע ַ
ַבּ ַמּ ֲא ָמ ִרים ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ נַ ְמ ִשׁי וּנְ ָב ֵאר ֶאת ֲח ִשׁיבוּת
ַה ַה ְשׁכָּ ָמה ַל ְתּ ִפ ָלּה ִבּזְ ַמן ָק ַ
יח ַר ִבּי יְ ר ָֹחם ִמ ִמּירְ ,ל ַה ְמ ִחישׁ ְבּ ֵשׁם
בוּעֻ ,מ ְק ָדּם כְּ כָ ל ָרגִ יל ָהיָ ה ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ָה ֶא ְפ ָשׁר.
בוֹדת
ַרבּוֹ ַה ַסּ ָבּא ִמ ֶקּ ֶלם ֶאת ֲח ִשׁיבוּת ַה ֵ‘סּ ֶדר‘ ַבּ ֲע ַ
ה‘ַ ,ל ֶקּ ֶשׁר ַהנַּ ֲע ֶשׂה ְבּ ַשׁ ְר ֶשׁ ֶרת ֶשׁל ַמ ְרגָּ ִליּוֹת; ַאף
ַה ַה ְשׁכָּ ָמה ַבּבּ ֶֹקר – סוֹד ַה ְצ ָל ַחת ַהיּוֹם
ֶשׁ ְבּוַ ַדּאי ָה ִע ָקּר ֵהן ַה ַמּ ְרגָּ ִליּוֹת ,וְ ַה ֶקּ ֶשׁר ָט ֵפל ָל ֶהן,
ְבּכָ ל בּ ֶֹקר ַבּ ְ‘בּ ַריְ ָתא ְדּ ֵאלּוּ ְדּ ָב ִרים‘ָ ,אנוּ מוֹנִ ים ֶאת
עוֹלם ַהזֶּ ה ֲח ִשׁיבוּת ַה ֶקּ ֶשׁר כֹּה ַר ָבּהֶ ,שׁ ֲהא ִאם יַ ִתּירוּ ֶאת
רוֹת ֶיהם ָבּ ָ
”שׁ ָא ָדם אוֹכֵ ל ֵפּ ֵ
ַה ְדּ ָב ִרים ֶ
”ה ְשׁכָּ ַמת ַה ֶקּ ֶשׁר יִ ְפּלוּ כָּ ל ַה ַמּ ְרגָּ ִליּוֹת ַא ְר ָצה.
עוֹלם ַה ָבּא“ֵ ,וּבינֵ ֶיהםַ :
וְ ַה ֶקּ ֶרן ַקיֶּ ֶמת לוֹ ָל ָ
בוֹדת ַהיּוֹם; הוּא
ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַשׁ ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית“’ַ .ה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית כָּ זוֹ ִהיא ֲח ִשׁיבוּתוֹ ֶשׁל ַה ֵ‘סּ ֶדר‘ ַבּ ֲע ַ
בוֹדת
ׁוֹמר ֶאת כָּ ל ַה ִקּנְ יָ נִ ים ֶשׁרוֹכֵ שׁ ָה ָא ָדם ַבּ ֲע ַ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ‘ ֻהזְ כְּ ָרה ֵבּינוֹת ְל ִמ ְצווֹת כֹּה גְּ דוֹלוֹת ,כְּ ‘כִ בּוּד ַהשּ ֵ
ָאב וָ ֵאם‘’ ,גְּ ִמילוּת ֲח ָס ִדים‘ וָ עוֹדִ ,מכָּ  נוּכַ ל ִל ְלמֹד יוֹמוַֹ .על כֵּ ן ִאם הוּא ַמ ְק ִפּיד ָלקוּם ִמ ְשּׁנָ תוֹ ִבּזְ ַמן
ַעל ֲח ִשׁ ָ
בוּעַ ,אף כָּ ל
בוּע ,וְ ַעל יְ ֵדי כָּ ְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִבּזְ ַמן ָק ַ
יבוּתהּ ָה ַר ָבּה .נְ נַ ֶסּה ֵאפוֹא ְל ָה ִאיר ֶאת ָק ַ
בּוֹתינוּ.
ַה ְדּ ָב ִרים ִמתּוִֹ דּ ְב ֵרי ַר ֵ
ווֹתיו נַ ֲעשׂוֹת ְבּ ֶד ֶרֶ שׁל
וּמ ְצ ָ
תּוֹרתוְֹ ,תּ ִפ ָלּתוֹ ִ
ָ
גוּרה ְבּ ִפי ָה ָ
ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת ִהיא ָה ִא ְמ ָרה ַה ְשּׁ ָ
טוּח
עוֹלם ,כִּ י א ֵס ֶדר ְוּק ִביעוּת ,וְ ַרק כָּ  יָ כוֹל הוּא ִל ְהיוֹת ָבּ ַ
בוֹדת יוֹמוֹ יִ ָשּׁ ְמרוּ
רוּחנִ יִּ ים ֶשׁיִּ ְרכֹּשׁ ַבּ ֲע ַ
ְל ִחנָּ ם ָבּ ַחר ַה‘ ֻשּׁ ְל ָחן ָערוִּ ‘ל ְפתּ ַֹח ֶאת ִס ְפרוֹ ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ַה ִקּנְ יָ נִ ים ָה ָ
ֶשׁבּוֹ הוּא ְמ ַל ֵמּד ֶאת ַהנְ ָהגַ ת ַחיֵּ י ַהיְּ ִ
)’דּ ַעת ָ
הוּדיַ ,בּ ִמּ ִלּיםְ :בּנַ ְפשׁוֹ ָלנֶ ַצח ַ
תּוֹרה‘ ַבּ ִמּ ְד ָבּר עמ‘ יז(.
בּוֹראוֶֹ ,שׁיְּ ֵהא
”יִ ְתגַּ ֵבּר כָּ ֲא ִרי ַל ֲעמֹד ַבּבּ ֶֹקר ַל ֲע ַ
בוֹדת ְ
דוֹלי ַתּ ְל ִמ ֵידי
יח ַהגְ ִּר“י ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטייןִ ,מגְּ ֵ
בוֹדת ַאף ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
עוֹרר ַה ַשּׁ ַחר“ ,כִּ י יְ סוֹד כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹת וַ ֲע ַ
הוּא ְמ ֵ
בוּע כְּ ֵדי
ה‘ ָטמוּן ַבּ ֲה ָלכָ ה זוֹ; כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְפ ַתּח ַהיּוֹם ְבּ ִה ְתגַּ ְבּרוּת ֶק ֶלםִ ,ה ְק ִפּיד ְמאֹד ְל ַה ְשׁכִּ ים ִבּזְ ַמן ָק ַ
יחוֹתיו,
לוֹמר ְבּ ִשׂ ָ
ַ
ְל ַה ְשׁכָּ ָמה ִבּזְ ִריזוּת כָּ ָראוּיֲ ,אזַ י הוּא יַ ְמ ִשׁי כָּ ָראוּיְ .ל ִה ְתכּוֹנֵ ן ַל ְתּ ִפ ָלּהָ .רגִ יל ָהיָ ה
ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּה ְבּא ֲהכָ נָ ה ֵאינָ הּ ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ִאם א ָבּ ִאים
”ה ָבּא
ְבּכָ ָ דּ ְרשׁוּ ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת נח א(ַ :
כוֹלים ְלכַ וֵּן כָּ ָראוּיִ .מתּוֹ כָּ ַ אף
ַל ֲה ָרגְ ךָ – ַה ְשׁכֵּ ם ְל ָה ְרגוֹ“ֶ ,שׁסּוֹד ַה ִה ְתגַּ ְבּרוּת ַעל ֵא ֶל ָיה ַבּזְּ ַמן א יְ ִ
פּוֹת ַח הוּא ַע ְצמוֹ נִ זְ ַהר ָלבוֹא ָתּ ִמיד זְ ַמן ַרב ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה,
ַהיֵּ ֶצר ָה ַרע ָטמוּן ְבּ ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר .כִּ י כְּ ֶשׁ ֵ
דוֹלה ַעל ַהיֵּ ֶצר ְל ִה ְתכּוֹנֵ ן כָּ ָראוּי וְ ִל ְפתּ ַֹח ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה כְּ ִס ְד ָרהּ
ָה ָא ָדם ֶאת ַהיּוֹם ְבּ ִה ְתגַּ ְבּרוּת כֹּה גְּ ָ
ַה ְמּ ַפ ֵתּהוּ ְל ַה ְמ ִשׁיִ ל ְשׁכַּ ב ,חוּט ֶשׁל ֶח ֶסד נִ ְמ ָשַׁ בּ ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּקוֹל ְוּבכַ וָּנָ הַ .תּ ְל ִמ ָידיו
זוּלת ַפּ ַעם
עוֹלם א ִא ֵחר ַל ְתּ ִפ ָלּהָ ,
ָע ָליו ְל ֶמ ֶשַׁ היּוֹם כֻּ לּוְֹ ,וּבכֹחוֹ ְל ַה ִצּילוֹ ִמ ִפּתּוּיֵ י ַהיֵּ ֶצר ְמ ִע ִידים כִּ י ֵמ ָ
ַא ַחתַ ,בּ ְתּ ָ
קוּפה ֶשׁיְּ ִשׁ ַיבת ִמיר ָשׁ ֲה ָתה ְבּ ַקיְ ָידאןָ .היָ ה
יוֹעץ‘ ֵע ֶרַ ה ְשׁכָּ ָמה(.
)’פּ ֶלא ֵ
ַה ָקּם ָע ָליו ֶ
יח ַבּ ֶח ֶדר ֶשׁ ָשּׂכְ רוּ לוֹ ָבּ ַאכְ ַסנְ יָ ה,
זֶ ה כַּ ֲא ֶשׁר ָלן ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
בוֹד
ַאל יְ ִהי כְּ בוֹד ָשׁ ַמיִ ם ָפּחוּת ִמכְּ ְ
ַוּבבּ ֶֹקר ָמ ָצא נוֹצוֹת ֶשׁיָּ ְצאוּ ֵמ ַה ְשּׂ ִמיכָ ה ֶשׁ ִה ְתכַּ ָסּה
ַעל ֲח ִשׁיבוּת ַה ַה ְשׁכָּ ָמה ִל ְת ִפ ָלּה כָּ ַתב ְבּ ֵס ֶפר ְ’מ ַ
נוֹרת ָבּהּ .כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָח ַשׁשׁ ֶשׁ ָמּא ֵא ַרע ַה ָדּ ָבר ֵמ ֲח ָמתוֹ וְ יִ כָּ ֵשׁל
ַה ָמּאוֹר‘ )א צא(:
ְבּ ִאסּוּר גֶּ זֶ לָ ,ט ַרח ְל ַל ֵקּט ֶאת ַהנּוֹצוֹת ַא ַחת ְל ַא ַחת,
עוֹלם יְ ֵהא ָא ָדם זָ ִריז ָ
”ל ָ
ְ
וּמתּוֹ כָּ ִ א ֵחר ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם ַל ְתּ ִפ ָלּה.
וּמ ִהיר ָלקוּם ַבּבּ ֶֹקר ִמ ִמּ ָטּתוֹ ִ
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה ִמ ֵמּן ִמכַּ ְספּוֹ
ְבּ ִלי ַע ְצלוּתְ ,להוֹדוֹת ָל ֵאל יִ ְת ָבּ ַרַ על ֲח ָס ָדיו ֲא ֶשׁר עוֹד ֻס ַפּר ֶשׁ ְבּ ֶמ ֶשְׁ תּ ָ
ָע ָשׂה ִעמּוֹ ...וְ ִאם יְ ֵהא ְמנַ ְמנֵ ם ַבּ ֵשּׁנָ ה יָ ִשׂים ְבּ ִלבּוֹ עוֹזֶ ֶרת ַבּיִ ת ְל ִמ ְשׁ ַפּ ַחת ַא ְב ֵרַ בּ ַעל ַמ ֲע ָלה ִמ ְמּק ָֹר ָביו,
ֶשׁ ִאם יִ ְק ְר ֵאנוּ ָא ָדם ְל ַה ְרוִ יחַ ֲא ִפלּוּ זָ הוּב ֶא ָחד,
בוֹדת ִמי כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְשׁ ֶהה ִעם יְ ָל ָדיו ִבּ ְשׁ ַעת ַהבּ ֶֹקר וְ כָ  יוּכַ ל
יַ ְשׁכִּ ים ִבּ ְמ ֵה ָרהָ ...מה יֵ שׁ ַל ֲעשׂוֹת ַל ֲע ַ
ֵ
עוֹלם?! ...וְ ָאז יַ ְק ִדּים ְבּ ֵלב ָשׁ ֵלם ַה ָלּה ָלבוֹא ַל ְתּ ִפ ָלּה ַבּזְּ ַמן
)’מוֹפת יְ ֶחזְ ֵקאל‘ עמ‘ מד-מה(.
ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
בּוֹרא ֵל ֵילְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל“...
בוֹדת ַה ֵ
ְל ַה ְשׁכִּ ים ַל ֲע ַ
מוֹר ְש ֵׁטיין ְשׁ ִל ָיט“א ,רֹאשׁ
ַהגְּ ַה“ח ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ְצ ִבי ַמ ְר ְ
ערט וִ יזְ‘נִ יץ ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק וְ ַת ְל ִמידוֹ ֶשׁל ָמ ָרן
ֵ
כּוֹלל ֶס ְ
)’בּית ַא ְב ָר ָהם‘ אוֹת ח( ֵבּ ֵאר
ַה ֲ‘חיֵ י ָא ָדם‘ ְבּ ַצוּ ָָאתוֹ ַה ַ
נּוֹד ַעת ֵ
ַבּ ַעל ֵ’שׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י‘ֵ ,מ ִעיד כִּ י זָ כָ ה ִל ְשׁמ ַֹע ִמ ִפּי ַרבּוֹ
אוֹתם ַהיָּ ִמים:
רוּח ָ
ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים ְבּ ֶד ֶרָ מ ָשׁלְ ,בּ ַ
ייפ ִציג כְּ ֶשׁ ָהיָ ה ַבּ ֲערֹב יָ ָמיו ,כִּ י ֵמ ֵעת ֲעלוֹתוֹ ַא ְר ָצהְ ,ל ַא ַחר
נּוֹס ַע ַה ֵ
ִהנֵּ ה ,כְּ ֶשׁ ֵ
סּוֹחר ַליָּ ִריד ַה ִמּ ְת ַקיֵּ ם ְבּ ַל ְ
עוֹלם
בּוֹע ֶרת ְבּ ֵעת ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
ירוֹפּה ַה ֶ
נוּסתוֹ ֵמ ֵא ָ
ימי ַהיָּ ִריד ַל ֲעמֹד ְמ ָ
קוּפה ,כַּ ָמּה הוּא זָ ִהיר ִבּ ֵ
ִמ ֵדּי ְתּ ָ
ִמ ִמּ ָטּתוֹ ַבּבּ ֶֹקר ַה ְשׁכֵּ ם ,כְּ ֵדי א ְל ַה ֲח ִמיץ ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ַה ְשּׁנִ יָּ ה ,א ִה ְת ַפּ ֵלּל ַשׁ ֲח ִרית ְל ַא ַחר ַה ָשּׁ ָעה ֶשׁ ַבע
חוֹרה ִבּ ְמ ִחיר זוֹל ,כְּ ֵדי ַבּבּ ֶֹקר ,תּוֶֹ שׁהוּא ַמ ְדגִּ ישׁ ֶשֹּׁלא ָח ַרג ֵמ ַהנְ ָהגָ תוֹ זוֹ
אוּלי ִתּ ָקּ ֶרה ְל ָפנָ יו ִל ְרכֹּשׁ ְס ָ
ֶשׁ ַ
וְ לוּ ְליוֹם ֶא ָחד.
ְלמוֹכְ ָרהּ ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְבּ ָד ִמים ְמ ֻר ִבּים.
חוֹרה ֶשׁ ָה ֶרוַ ח
וּמה ְבּ ִענְ יְ נֵ י ְס ָ
וַ ֲהא ְדּ ָב ִרים ַקל וָ ח ֶֹמרָ :
ְסגֻ ָלּה ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים
חוֹרה ְבּזוֹל,
טוּח כְּ ָלל; ֶשׁ ָמּא א יִ ְמ ָצא ְס ָ
ָבּהּ ֵאינוֹ ָבּ ַ
”שׁנָ ה ֶשׁל ַשׁ ֲח ִרית“
וְ ַאף ִאם יִ ְמ ָצאֶ ,שׁ ָמּא ִתּנָּ זֵ ק אוֹ ִתּגָּ נֵ ב ֵמ ִאתּוֹ ַבּ ֶדּ ֶרְ ,בּ ַמ ֶסּכֶ ת ָאבוֹת )ג י( ָמנוּ ֶאת ֵ
עוֹלם“.
“מּוֹצ ִיאין ֶאת ָה ָא ָדם ִמן ָה ָ
יח ְל ַבסּוֹף ְלמוֹכְ ָרהְּ .וּבכָ ל זֹאת ֵבּין ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִ
וְ ֶשׁ ָמּא א יַ ְצ ִל ַ
שׁוֹהה ָבּהּ
ימי ַהיָּ ִרידֶ ,שׁ ָמּא ֵמ ִא ָידַ ,ה ַמּ ְשׁכִּ ים ַבּבּ ֶֹקר ַל ְתּ ִפ ָלּה וְ ֶ
סּוֹחר ַמ ְק ִפּיד ָלקוּם ֻמ ְק ָדּם ִבּ ֵ
ַה ֵ
אוּלי יְ ַסיֵּ ַע לוֹ ַה ָדּ ָבר ְל ַה ְרוִ יחַ עוֹד ִק ְמ ָעאַ .על ַא ַחת ִמ ְתּ ִח ָלּ ָתהּ וְ ַעד ָ
סוֹפהְּ ,סגֻ ָלּה ִהיא ַבּ ֲעבוּרוֹ ַל ֲא ִריכוּת
וְ ַ
הוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ח א( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר
כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ִמ ְצוַ ת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁכָּ ל ַחיֵּ י ָה ָא ָדם ְתּלוּיִ ים יָ ִמים .כְּ ִפי ֶשׁ ָ
יוֹחנָ ן ֶשׁ ַקּיָּ ִמים זְ ֵקנִ ים ְבּ ָב ֶבלָ ,תּ ַמהּ ַעל
ָבּהּ ,וְ ַאף ִאם ָח ִל ָילה א ֵתּ ָענֶ ה ְתּ ִפ ָלּתוַֹ ,ה ִמּ ְצוָ ה ִס ְפּרוּ ְל ַר ִבּי ָ
עוֹלם א תּ ַ
וּל ָ
ִתּ ָשּׁ ֵאר ְבּיָ דוֹ ָלנֶ ַצח ְ
ֹאבד ִמ ֶמּנּוְּ ,בּוַ ַדּאי כָּ ֶ ,שׁ ֲהא ַה ְב ָט ַחת ַה ָ
”ל ַמ ַען
תּוֹרה ְ)דּ ָב ִרים יא כא(ְ :
”על ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע
ָע ָליו ְל ַה ְק ִפּיד ְל ַה ְשׁכִּ ים ַבּבּ ֶֹקר כְּ ֵדי ְל ַקיְּ ָמהּ כָּ ָראוּי ,יִ ְרבּוּ יְ ֵמיכֶ ם“ נֶ ֶא ְמ ָרה ַרק ַ
ֶשׁ ָח ִל ָילה א יַ ְפ ִסיד ָשׂכָ ר כֹּה ַרב ִבּ ְשׁ ִביל ַע ְצלוּת ה‘ ַל ֲאב ֵֹתיכֶ ם“ – ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל? ַא כְּ ֶשׁ ִסּ ְפּרוּ לוֹ
מוּע ֶטת.
ֶ
ֶשׁזְּ ֵקנִ ים ֵאלּוּ ַמ ְק ִפּ ִידים ִל ְהיוֹת ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ
ֵ
ֵמ ִענְ יָ ן ְל ִענְ יָ ן ְבּאוֹתוֹ ִענְ יָ ן ,כָּ ַתב ַה‘כְּ ַתב
וּל ִה ָשּׁ ֵאר ָשׁם ַעד ְל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה ,נָ ָחה
סוֹפר‘ ַבּ ַה ְשׁכָּ ָמה ְ
ְבּ ֵפרוּשׁוֹ ַל ָ
תּוֹרה )פר‘ עקב( ,כִּ י א ְל ִחנָּ ם ִה ְס ִמיכוּ ַדּ ְעתּוֶֹ ,שׁזָּ כוּ ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים ִמכֹּחַ ַהנְ ָהגָ ָתם זוֹ.
”וּל ָע ְבדוֹ ְבּכָ ל ְל ַב ְבכֶ ם“,
ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמעְ :
לְ“וְ נָ ַת ִתּי ְמ ַטר ַא ְר ְצכֶ ם“ֶ ,א ָלּא ִמשּׁוּם ֶשׁ ְלּ ִע ִתּים ַעל ָמ ָרן ַה ְסּ ַטיְ ְפּ ֵלר ֻס ַפּר כִּ י כְּ ֶשׁ ָבּא ְל ָפנָ יו ַא ְב ֵר
לוּלה ְל ַב ֵטּל ֶאת ָה ָא ָדם ָצ ִעיר וְ ִס ֵפּר לוֹ כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִהגִּ ַיע ַלגִּ יל ֶשׁבּוֹ נִ ְפ ַטר
ַה ַה ְשׁכָּ ָמה ַל ְתּ ִפ ָלּה ַבּ ִצּבּוּר ֲע ָ
חוֹשׁשׁ הוּא ְל ַחיָּ יו ]כְּ ִד ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ )ב“ר
ֵ
ֵמ ֲע ָס ָקיוֶ ,שׁ ֲה ֵרי ְפּ ָע ִמים ֶשׁ ָצּ ִריָ ה ָא ָדם ְל ַט ֵפּל ָבּ ֶהם ָא ִביו,
בוֹתיו ...יִ ְד ַאג ִמן
”הגִּ ַיע ָא ָדם ְל ֶפ ֶרק ֲא ָ
תּוֹלדוֹת סה יב(ִ :
ְ
ַדּוְ ָקא ַבּזְּ ַמן ַה ָקּ ַ
בוּע ִל ְת ִפ ָלּה ,וְ ָאז ְמ ַפ ֵתּהוּ ַהיֵּ ֶצר
תּוֹרהַ ,ה ִמּ ָיתה“[ ,יָ ַעץ לוֹ ַה ְסּ ַטיְ ְפּ ֵלר ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא
יחידוּתְ ,ל ִפיכָ ָ א ְמ ָרה ַה ָ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַבּ ֶדּ ֶר אוֹ ִבּ ִ
מוּרים ֶשׁיַּ ְק ִפּיד ְל ַה ְשׁכִּ ים ַל ְתּ ִפ ָלּה וְ ִל ְשׁהוֹת ָבּהּ
”וּל ָע ְבדוֹ ְבּכָ ל ְל ַב ְבכֶ ם“ – כְּ ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ָה ֲא ִ
ֶשׁ ַה ְמּ ַקיֵּ םְ :
בוּע ַוּב ִצּבּוּרֻ ,מ ְב ָטח לוֹ ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ְל” :וְ נָ ַת ִתּי ִמ ְתּ ִח ָלּ ָתהּ ַעד ָ
ִבּזְ ַמן ָק ַ
סוֹפהּ ֻ)קנְ ְט ֵרס ִ’מ ְס ֵפּד גָּ דוֹל‘ עמ‘ נג(.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה
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ראש הישיבה

לפניות בנושא העלוןal5308000@gmail.com :

רק תפתח את העיניים
תחנה אחרונה
לפני אחד השיעורים שהיו לי בתקופה האחרונה
ניגש אלי יהודי ואמר לי:
"כבוד הרב ,אני מיואש לגמרי מהחיים שלי .חיי
אינם חיים ואין לי בשביל מה לחיות ,וכבר החלטתי
לשים קץ לחיי .אתה התחנה האחרונה שלי .ומכאן
אני ממשיך לתחנה ה'סופית' .אני בא אליך רק בגלל
שחבר דיבר אתי ואמר לי לתת הזדמנות אחרונה
ולבוא לדבר עם כבוד הרב"...
מה הייתי יכול לומר לו בשתי דקות לפני השיעור?
התחננתי אליו ואמרתי לו" :בני היקר ,תקשיב לי.
בבקשה ממך רק תחכה עד סוף השיעור ואני אשב
איתך בארבע עיניים ויהיה לי בשבילך כל הזמן
שבעולם .בינתיים ֵשׁב כאן ותשמע את השיעור".
כשבן אדם הולך להתאבד הוא כבר לא ממהר
לשום מקום ,אז עיכוב של שעה נוספת לא הפריע
לו ,והוא תפס את מקומו.
באותו שיעור דיברתי על תודה והודאה ואמרתי:
תלמד להגיד תודה על כל פרט בחיים ,תתחיל
להסתכל כמה טוב יש לך בחיים.
אתה בריא? תגיד תודה רק על הבריאות שלך .יש
לך אישה? כמה אתה צריך להעריך ולשמוח .יש לך
ילדים? כמה עליך להודות .ממש דיבורים פשוטים
של תודה והודאה.
לאחר השיעור הוא ניגש אלי ואמר לי" :כבוד הרב,
אין לי כבר מה לדבר עם הרב ,אני רק רוצה לומר
תודה "...נפש מישראל ניצלה בזכות כמה דיבורים
פשוטים של תודה!

ענית לי על כל השאלות
ודברים כאלה אני רואה ושומע באופן קבוע.

ניגשים אלי יהודים עם "אבנים על הלב" מיואשים
ומדוכאים ,אנשים עם שאלות וטענות ,מסובכים
ומתוסבכים – וברוב הפעמים לאחר השיעור הם
ניגשים אלי ואומרים לי "כבוד הרב ,אין לנו כבר
שאלות .בשיעור ענית לנו על כל השאלות .בשיעור
כבר נתת לנו את הדרך לפתרון"...

ניגשים אלי יהודים
מיואשים ומדוכאים עם
שאלות וטענות – ולאחר
השיעור הם ניגשים אלי
ואומרים לי "כבוד הרב,
אין לנו כבר שאלות.
בשיעור ענית לנו על
כל השאלות .בשיעור
כבר נתת לנו את הדרך
לפתרון"...
שׂוֹחה בעולם הזה בים של אור ,אבל
ֶ
הבן אדם
העיניים שלו עצומות והוא רואה רק חושך.
זו הסיבה שבגללה הוא הולך ודועך ומאבד קשר
עם החיים ומאבד קשר עם היהדות .ובשבוע שעבר
כתבנו בשם רבי נתן על פי הגמרא שזה היה הגורם

העמוק והראשי לכל חורבן בית המקדש ,שלא
ידעו לברך על התורה ,כלומר שלא ידעו להעריך
כל נקודה טובה ואת הזכות העצומה להיות יהודים
והעם הנבחר של ה'.

מסתכלים על החורבן בעין האמונה
ועכשיו אנחנו עומדים ערב שבת חזון' .חזון' זה
מלשון ְר ִאיָ יה .בשיא האבילות ובשיא הצער שהוא
שיא החושך ברגעים של הייאוש הכי עמוק – אז
מתחילים לראות את האור ועל ידי זה מקבלים את
הכוח לעבור את התקופות הקשות ביותר בחיים.
כי הצרה הכי גדולה של הבן אדם היא שהוא פשוט
לא רואה :לא רואה את החסדים של ה' ,לא רואה
את הטוב שיש לו בחיים ,לא רואה את גודל הזכות
של רק עצם זה שהוא יהודי ,לא מעריך את המצוות
הרבות והעצומות שהוא עושה ושמתגלגלות לו בין
הרגליים .וכשהבן אדם נמצא בחושך ולא רואה
טיפת אור – אז הוא לא יכול לשאת את החיים .כל
קושי מפיל אותו ,כל נפילה מרסקת אותו ,כל אובדן
שובר אותו ,וכל משבר הורג אותו.

להתחבר עם האמונה ברגע
גם אם יש לאדם קושי מכל סוג – עם טיפת
אמונה הוא עובר הכול כמו כלום ורק מתחזק עוד
יותר ויותר.
אבל כשהוא לא רואה את החסדים שה' עושה
אתו אז הוא לא רואה את ה' והוא נמצא בנתק
מוחלט מהאמונה.
אבל ברגע שהוא מתחיל מעט להודות – אז
נפתחות לו העיניים הוא רואה את האור ,הדרך
ברורה לו ,חוזרת לו האמונה ,והוא יעבור כל קושי
בהצלחה וייצא מכל צרה כמו שכותב רבי נתן
במפורש.
וזה גם ברוחניות .גם אם יהודי נפל לעבירה
חלילה – כשהוא חי באמונה ,הוא עושה תשובה
המשך בעמוד 3
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חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא
חום ואהבה או חום גבוה פרק ד'
בשלושת הפרקים הקודמים הסברנו ,שלילד
צריך להעניק פינוק חיובי ,שבא לידי ביטוי ע"י "חום
ואהבה" -וזאת במידה גדושה .ויש להמנע מפינוק
שלילי ,והסברנו מהו.
השבוע נתחיל בע"ה להתמקד בעבודה עם ילד
שמתחיל לרכוש ולצרוך פינוק שלילי.
מה עושים?
כאשר הילד מתחיל בסדרת בכי או צרחות
ואפילו כאשר הוא משתולל בריצפה ושולח הודעות
ואיומים לכל עבר ,בזוית העין הוא מסתכל ומחכה
לתגובה שלנו .כאשר אנו מראים לו שאנו מתרגשים
מההצגה שלו -הפסדנו .אם נתנו לו לבכות 20
דקות ולא נכנענו לדרישתו )כמובן כאשר היא לא
מוצדקת( הוא מתחיל להבין :ש"אמא אינה סחיטה"
ואי אפשר לשנות את דעתה-אפילו לא ע"י בכי.
במילים אחרות ,הילד מבין כי "לאמא יש מילה"
והיא יודעת מה היא רוצה.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :
הסתובבה בין המדפים וסיימה את הקניות .אחר כך
כשרצתה ללכת קראה לבן שלה ואמרה לו" :הולכים
הביתה".
אך הילד לא רצה לרדת מהסוס ואמר" :אמא
תקני לי את הסוס הזה" .האימא אמרה לו שהיא לא
יכולה ,כי זה עולה הרבה כסף" .אז אני נשאר כאן"
אמר הבן .לאחר שהאם הבינה שהוא מתעקש,
התחיל להתנהל ויכוח ביניהם :הוא נשאר בשלו ולא
מוכן לרדת מהסוס ,והאמא מנסה לשכנעו שירד.
בינתיים ,האנשים מסביב התחילו להתאסף
ולהסתכל כיצד תסתיים הפרשייה.
האימא לא ידעה מה לעשות ,והחליטה להתקשר
לבעלה ,סיפרה לו את העניין ובקשה ממנו שיבוא
מהעבודה להוריד את הילד מהסוס .האב לא יכול
היה להגיע באותו הרגע ואף לא היה לו רעיון מה
לעשות .לבסוף הם החליטו להתקשר לפסיכולוג
מפורסם ש"מבין בחינוך" אולי הוא יכול לעזור להם.
הפסיכולוג אמר שאי אפשר בטלפון ושהוא צריך
לבוא .וכך הזמינו אותו לסופר.

כאשר נשנה את דעתנו בעבור בכי או איומים,
אנחנו מרימים "דגל לבן" ונכנעים לילד" .בכניעה"
שלנו ,לימדנו את הילד שאין לנו מילה ולכן לא
נתפלא שהוא "מצפצף" עלינו.

הפסיכולוג היה "מקצועי" ניגש איתה לחדר צדדי,
שאל אותה כל מיני שאלות ופרטים :מתי הוא נולד,
מה הקשר שלו עם האחים והאחיות שלו ,כיצד הוא
מתנהג בבית וכו' והוא רשם את כל הפרטים.

במאמר מוסגר ,ברור שאין סיבה להעניש ילד
שמתפנק ובוכה .לדוגמא ,כאשר סרבנו לקנות לו
משהו והוא בוכה ,אזי אנו מכים אותו ואומרים:
"עכשיו יש לך סיבה טובה לבכות" -נשמע לכם
מוכר?!

בינתיים עברו כבר שעתיים ואנשים רבים התקהלו
לראות מה יהיה הסוף ואיך ייגמר העניין .הפסיכולוג
ביקש מהציבור שיתרחקו קצת ויעמדו בצד .הוא
ניגש לילד שהיה עדיין יושב על הסוס ובקש ממנו
לרדת וללכת עם אמו הביתה ,הילד כמובן סרב.

אז מה עושים? סובלים בשקט ומתפללים עליו.
פשוט מתעלמים ממנו )בשלב הראשוני( כאשר
הוא מתחיל את ההצגה ולא מראים לו שאנחנו
מתרגשים ממנו ובוודאי לא חוששים ומפחדים ממנו.

ואז הפסיכולוג התקרב לילד ,הרכין ראשו אליו
ולחש משהוא באוזנו והנה פלא הילד ירד מיד
והיה מוכן ללכת הביתה .כולם התלחשו ביניהם על
גדולתו של הפסיכולוג המומחה .הפסיכולוג הוציא
את פנקס הקבלות רשם קבלה על סך ₪ 1000
שהרי הוא בא במיוחד .הזמין את ההורים לקליניקה
שלו להמשך טיפול והלך לו.

מעשה בפסיכולוג מומחה
אימא אחת לקחה את הבן שלה לקניות בסופר.
בכניסה ,הילד ראה נדנדה קטנה בצורת סוס,
מיד ביקש לשחק עם הנדנדה ,האימא שמחה
מאוד ,בינתיים היא יכולה לקנות בלי הפרעות וכך

לאחר זמן מה ,כשהמקרה כמעט ונשכח ,אחד
מקרובי המשפחה רצה לדעת מה אמר הפסיכולוג
"המומחה" ,ובאחד ההזדמנויות תפס את הילד

בדיחות הדעת
משנכנס אב ממעטין בשמחה

ושאל אותו "מה אמר לך הפסיכולוג באותו יום
עם הנדנדה של הסוס" אבל הילד לא רצה לומר,
לאחר שהדוד לחץ עליו הוא הסכים ,בתחילה הוא
הסמיק קצת ואחר כך הוא אמר ,שהפסיכולוג אמר
לי "שאם אני לא ירד מהסוס מיד ,הוא ייתן לי שתי
סטירות חזקות"! אני בטוח שהמסר ברור.
נחכה שיהיה חושך
הורים יקרים ,אם נוותר לילד כאשר הוא בוכה ,רק
כדי להשיג שקט או בגלל שלא נעים לנו להיראות
הורים "אכזריים" ששומעים את הילד בוכה
ומתעלמים ,יש לנו ח"ו מתכון בטוח לילד מפונק.
נתאר לעצמנו שאנו נתקעים עם הרכב באמצע
הכביש ומזמינים גרר .המוסכניק מגיע ונעמד ליד
האוטו אך מסרב לזחול מתחת לרכב ולבדוק .אנו
שואלים אותו :מה הבעיה? והוא טוען שאינו יודע
והוא צריך לזחול מתחת לרכב ולבדוק ,אך הוא
מסרב" :אני מתבייש לזחול כך ליד כל האנשים,
יש הרבה אנשים שמכירים אותי ,אין ברירה ,נחכה
שיהיה חושך".
נכון נשמע לכם מגוחך?! מה זאת אומרת
"מתבייש" זה חלק מהעבודה וצריך לפעמים לזחול.
כך בדיוק אנחנו מתנהגים לפעמים .הילד משתולל
בסופר ורוצה חצי ממדף הממתקים ,ובגלל שלא
נעים לנו משאר הקונים ,אז אנו קונים לו .בהתנהגות
זו ,אנחנו בעצמנו עושים אותו לילד מפונק .אפשר
לתת לילד לבכות ואנחנו מתאפקים ולא מתרגשים
מהבכי ואפילו לא מהאנשים שמסתכלים ,אין מה
לעשות ,אנחנו בעבודה ,עבודת החינוך .חינוך אינו
אילוף ,חינוך הוא תהליך .ולתהליך טוב ויעיל נדרשת
הדרכה מקצועית .הורים המעוניינים בע"ה לעבור
הדרכת הורים לנושאים אלו ,יוכלו בע"ה לחייג אלי
ולהיפגש.

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי

ִטפּוּל שׁ ֶֹרשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת
ַמ ֲע ֶשׂה ֶא ָחדֶ ,שׁאוֹתוֹ ֲאנִ י ְמ ַס ֵפּר ְכּ ָבר ַע ְשׂרוֹת ָשׁנִ ים,
ַמ ְמ ִחישׁ זֹאתָ .היָ ה זֶ ה ְבּ ַשׁ ָבּת .ה' נִ ַפּח לִ י ֶאת ַה ֵשּׁן.
יתי?
נוֹראֶ .מה ָע ִשׂ ִ
ַה ֵשּׁן ָפּשׁוּט ִה ְתנַ ְפּ ָחה וְ ַה ְכּ ֵאב ָהיָ ה ָ
עוֹשׂים ִטפּוּל שׁ ֶֹרשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת?
ִ
ִטפּוּל שׁ ֶֹרשֵׁ ...אי
דּוּע ִה ְתנַ ְפּ ָחה ַה ֵשּׁן? ִכּי יֵ שׁ ָעווֹן.
בּוֹד ִדיםֶ ...שׁ ֲה ֵרי ַמ ַ
ִמ ְת ְ
שׁוּבהְ ,כּ ָבר א ִתּ ְהיֶ ה שׁוּם נְ ִפיחוּת.
ִוְאם ֶא ֱע ֶשׂה ְתּ ָ
בּוֹרא עוֹלָ םָ ,קרוֹב לִ ְשׁ ָע ַתיִ ם.
ָהלַ ְכ ִתּי ִוְד ַבּ ְר ִתּי ִעם ֵ
ק ֶֹדם כֹּל ָא ַמ ְר ִתּי ָ
תּוֹדה לַ ה' ַעל זֶ ה ֶשׁ ָשּׁלַ ח לִ י ֶאת
עוֹרר.
ַה ַמּ ָתּנָ ה ַהזּוַֹ ,על ְמנָ ת ֶשׁ ֶא ְת ֵ
בוֹרא עוֹלָ ם"ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם.
לְ ַא ַחר ִמ ֵכּן ָא ַמ ְר ִתּי לְ ֵ
ַתּ ְר ֶאה לִ י ַמהוּ ֶה ָעווֹן ֶשׁ ִבּגְ לָ לוֹ נִ ַפּ ְח ָתּ לִ י ֶאת ַה ֵשּׁן ,אוּלַ י
טוֹבים?
בּוּרים א ִ
ִדּ ַבּ ְר ִתּי לָ שׁוֹן ָה ַרע? אוּלַ י ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִדּ ִ
שׁוּבהַ .תּזְ ִכּיר לִ י .אוּלַ י ָא ַכלְ ִתּי
רוֹצה לַ ֲעשׂוֹת ְתּ ָ
ֲאנִ י ֶ
אתי ַבּ ֶמּה
סוּרים ַבּ ִשּׁנַּ יִ ם ֶשׁלִּ י? אוּלַ י ָח ָט ִ
ַמ ֲא ָכלוֹת ֲא ִ
אוֹתיּוֹת ִשׁנַּ יִ ם".
ֶשׁ ָקּשׁוּר לְ נָ ִשׁים? ִכּי נָ ִשׁים זֶ ה ִ
שׁוּבה,
יתי ְתּ ָ
אתי ָוְע ִשׂ ִ
וּכ ֶשׁ ָמּ ָצ ִ
וְ ָכִ ח ַפּ ְשׂ ִתּי וְ ִח ַפּ ְשׂ ִתּיְ ,
ִמיָּ ד יָ ְר ָדה לִ י ַהנְּ ִפיחוּת ֵמ ַה ִשּׁנַּ יִ ם ,וְ נֶ ֶעלְ מוּ לִ י ָכּל
יתי עוֹד ֲהמוֹן ְפּ ָע ִמיםֲ .המוֹן
ַה ְכּ ֵא ִבים! וְ ָכ ֵאלֶּ ה נִ ִסּים ָר ִא ִ
ֲהמוֹן ְפּ ָע ִמיםְ ,בּ ָכל ְתּ ֵ
שׁוּבה,
יתי ְתּ ָ
חוּמי ַה ַחיִּ יםָ ,ע ִשׂ ִ
יתי נִ ִסּים ִמיָּ ד.
וְ ָר ִא ִ
סּוּרים
רוֹצה ְבּ ָכל ַהיִּ ִ
ִכּי זֶ ה ָדּ ָבר ָפּשׁוּט .ה' יִ ְת ָבּ ַרֶ 
שׁוּבה .הוּא
נּוֹתן ַרק ָדּ ָבר ֶא ָחדֶ :שׁיָּ שׁוּב ָה ָא ָדם ִבּ ְת ָ
ֶשׁ ֵ

מוֹציא
ִ
וּמיָּ ד הוּא
שׁוּבהִ ,
ְמ ַח ֶכּה לָ ָא ָדם ֶשׁיַּ ְחזֹר ִבּ ְת ָ
סּוּרים ,וְ הוּא ְמ ַק ֵבּל גַּ ם
סוּרים ֶשׁל ַהיִּ ִ
אוֹתוֹ ִמ ֵבּית ָה ֲא ִ
שׁוּבה ֶשׁ ָע ָשׂה.
ֵצ'ק ֶשׁל ֵמ ָאה ֶאלֶ ף דּוֹלָ רָ ,שׂ ָכר ַעל ַה ְתּ ָ
וְ ַה ֵצּ'ק הוּא ְכּ ָבר ָבּעוֹלָ ם ַהזֶּ הֶ ,שׁ ְמּ ַק ֵבּל ִשׂ ְמ ָחה
ֱוֶאמוּנָ הֵ .הן ֱאמוּנָ ה ְשׁלֵ ָמה ַבּה' יִ ְת ָבּ ַרֶ ,שׁ ֵאין שׁוּם
ֶט ַבע ֵוְאין ֻח ִקּיּוּת ֵוְאין ְבּנֵ י ָא ָדם .וְ ֵהן ֱאמוּנָ ה ְבּכ ַֹח
שׁוּבה ֶשׁל ַע ְצמוֱֹ ,וֶאמוּנָ ה ְבּכ ַֹח ַה ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁל ַע ְצמוֹ.
ַה ְתּ ָ
רוּחנִ יּוּת ֶשׁלּוֹ גְּ ֵדלָ ה.
וְ ִשׂ ְמ ָחה גְּ דוֹלָ ה וְ ַט ַעם לַ ַחיִּ יםָ .ה ָ
עוֹשׂה
ַה ַפּ ְרנָ ָסה ְבּ ַקלּוּתְ .שׁלוֹם ַבּיִ ת נִ ְפלָ אִ .כּי ִאם א ֶ
סּוּרים ֶשׁ ִמּ ְתלַ ְבּ ִשׁים
שׁוּבה ְבּ ָכל יוֹם ,שׁוֹלְ ִחים לוֹ יִ ִ
ְתּ ָ
ְבּ ִע ָקּר ְבּתוֵֹ בּיתוָֹ ,וְאז יֵ שׁ ְמ ִריבוֹת וְ כוּ'ָ .כּל זֶ ה הוּא
ְכּ ָבר ָבּעוֹלָ ם ַהזֶּ הִ ,וְע ַקּר ַה ֵצּ'ק נִ ְשׁ ָאר לוֹ לָ עוֹלָ ם ַה ָבּא.

בין הפותרים יוגרלו מתנות

השבת פעמיים איכה ,פי  2בתשעה באב?
תשובה פרשת מטות :מאת המדינים – רש"י )ל"א.
ב( :ב' פרידות )גוזלות( טובות יש לי להוציא מהם ,רות
המואביה ונעמה העמונית – .שפתי חכמים :פרידות,
פירוש גוזלות.

הזוכה :מ.י .ווינבערגער ,בני ברק.

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

רוֹצה לְ ִה ָשּׁ ֵאר ַבּח ֶֹשִׁ ?כּי ָק ֶשׁה לוֹ
לָ ָמּה ָה ָא ָדם ֶ
לְ ַד ֵבּר ִעם ה'ֲ ,א ָבל זֶ ה א נָ כוֹן ,זֶ ה ַקל ְמאֹד .לָ ָמּה
זֶ ה ַקל? ִכּי גַּ ם ֶאת זֶ ה ְבּ ַע ְצמוֹ ְמ ַב ְק ִּשׁים ֵמה'"ִ :רבּוֹנוֹ
ֶשׁל עוֹלָ םֵ ,תּן לִ י ִדּ ִ
בּוּרים" .לָ ֵכן זֶ ה ֲה ִכי ַקלָ .כּל ָדּ ָבר
נוֹתן .לָ ֵכן ַהכֹּל ַקל ִעם
"תּן לִ י" ,וְ הוּא ֵ
ְמ ַב ְק ִּשׁים ֵמה'ֵ :
בּוּריםָ ,אז ַמה
ה'ַ .א ָתּה ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמה' ֶשׁיִּ ֵתּן לְ ֶ את ַה ִדּ ִ
ָק ֶשׁה ָבּזֶ ה? ַהכֹּל ַקלָ .ה ָא ָדם א ָצ ִריְ כּלוּם ֵמ ַע ְצמוֹ,
ַהכֹּל ֵמה'ַ ,הכֹּל! לָ ֵכן זֶ ה ֲה ִכי ַקל.

אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696

ילדים אומרים תודה

מתנה ושמה תודה

סיפור בהמשכים לילדים

052-2240696

מדריכות בקיטנה
דוֹש ָ ּב ְ
רוּך הוּא
חוֹש ֶבת ׁ ֶש ַה ָּק ׁ
"מה ַא ְּת ׁ ֶ
ָ
שה ִעם ָה ַע ְצבוּת ַוְה ִּת ְסכּ וּל
רוֹצה ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
ֶ
ַה ֶ ּזה?"ָ ׁ ,ש ַאלְ ִּתי ֶאת ִא ּ ִמי.
אוֹת ְך ְ ּב ַה ְר ָצ ָאה ׁ ֶש ּׁ ָש ַמ ְע ִּתי
"בּ ִוֹאי ֲוַא ׁ ַש ֵּתף ָ
ָה ֶע ֶרב ְ ּבכֶ נֶ ס ׁ ֶשבּ וֹ ִה ׁ ְש ַּת ַּת ְפ ִּתי .דִּ ְ ּב ָרה ׁ ָשם
ִא ּׁ ָשה ְמאֹד ְמ ֶיֻח ֶדתֶ ׁ ,ש ָה ָיְתה לָ ּה ַמ ֲחלָ ה
ְמאֹד ָק ׁ ָשה ׁ ֶש ָ ּג ְר ָמה לָ ּה ֲהמוֹן ַצ ַער ּ
וְיִס ִוּרים,
וְלַ ְמרוֹת ַהכּ ֹל ִהיא ִה ְת ַ ּג ְ ּב ָרה ַעל ַע ְצ ָמ ּה
שר דַּ ּקוֹת ּת ָוֹדה לַ ה' ַעל
ָוְא ְמ ָרה ָּכל יוֹם ֶע ֶ ׂ
שה
וְש ְ ּבוַדַּ אי ָמה ׁ ֶשה' עוֹ ֶ ׂ
זֶ ה ׁ ֶש ִהיא חוֹלָ הֶ ׁ ,
שהִ ,וְה ֵ ּנהַ ,מ ֵהר ְמאֹד
טוֹבה הוּא עוֹ ֶ ׂ
לְ ָ
טוב
ּ
צוּרה נִ ִסית
אוֹת ּה ִא ּׁ ָשה ְ ּב ָ
ִה ְת ַר ּ ְפ ָאה ָ
אות
וּעה.
ַוְה ָ ּצ ָרה ָה ְפכָ ה לִ ׁיש ָ

ילדון חידודון

)חלק ג(

חוֹש ִבים
"ה ִא ּׁ ָשה ַה ּזֹאת ָא ְמ ָרה ׁ ֶש ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ְ
ָ
ׁ ֶש ָהעוֹלָ ם ִמ ְת ַח ֵּלק לִ ׁ ְשנַ יִםֵ :אלּ וּ ׁ ֶשיֵּ ׁש לָ ֶהם
ק ׁ ִֹשי ֵוְאלּ וּ ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהם ק ׁ ִֹשי; ֲא ָבל ָה ֱא ֶמת ִהיא
יּוֹד ִעים
ׁ ֶש ָהעוֹלָ ם ִמ ְת ַח ֵּלק לִ ׁ ְשנַ יִםֵ :אלּ וּ ׁ ֶש ְ
לְ ִה ְת ֵ
יוֹד ִעים
מוֹדד ִעם ק ׁ ִֹשי ֵוְאלּ וּ ׁ ֶשלּ ֹא ְ
חוֹש ֶבת"ָ ,א ְמ ָרה
מוֹדד ִעם ק ׁ ִֹשיֲ .אנִ י ׁ ֶ
לְ ִה ְת ֵ
רוֹצה ׁ ֶשדַּ ָוְקא ַעכְ ׁ ָשוֶ ׁ ,ש ָּכל ָּכ ְך
"שה' ֶ
ִא ּ ָמאֶ ׁ ,
שה,
מוּבןַּ ,ת ֲא ִמינוּ ׁ ֶש ָּכל ָמה ׁ ֶשה' עוֹ ֶ ׂ
ל ֹא ָ
שה .וְלַ ְמרוֹת ׁ ֶש ָעצוּב לָ כֶ ן,
טוֹבה הוּא עוֹ ֶ ׂ
לְ ָ
ש ְמ ָחה.
ִּת ְמ ְצאוּ כּ ַֹח ַ ּב ֵּלב לְ ַה ִ ּגיד לוֹ ּת ָוֹדה ְ ּב ִ ׂ
לוֹמר
וְש ַמ ְע ִּתי ַ ּב ֶּכנֶ ס ׁ ֶשיֵּ ׁש ְסגֻ ָּלה ְמ ֶיֻח ֶדת ַ
ָׁ
תוֹדה' ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים".
ִ'מזְ מוֹר לְ ָ
ַא ֲח ֵרי ׁ ֶש ִא ּ ִמי ְיָצ ָאהָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי ַה ְר ֵ ּבה ַעל ָמה
יש ַבע
ׁ ֶש ִהיא ָא ְמ ָרהֶ .ה ְחלַ ְט ִּתי ׁ ֶש ּ ָמ ָחר ֱאלִ ׁ ֶ
הוֹפכִ ים ֶאת ַה ּק ׁ ִֹשי
ֲוַאנִ י נִ ְמ ָצא דֶּ ֶר ְך ֵא ְיך ה ְ
ׁ ֶשל
לְ ֶא ְת ָ ּגר
וְהוֹד ָאה.
ָ
ּת ָוֹדה
לְ ָמ ֳח ָרת ַ ּב ַה ְפ ָס ָקה
יש ַבע ַעל
ִס ּ ַפ ְר ִּתי לֶ ֱאלִ ׁ ֶ

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

"מ ַענְ יֵן
ש ָיחה ׁ ֶש ִּלי ִעם ִא ּ ָמא ֵמ ֶא ֶמ ׁשְ .
ַה ּ ִ ׂ
יש ַבעּ ַ ,
"גם ִא ּ ָמא ׁ ֶש ִּלי
ְמאֹד"ָ ,א ְמ ָרה ֱאלִ ׁ ֶ
ָה ָיְתה ַ ּב ֶּכנֶ ס ַה ֶ ּזה ,וְגַ ם ִהיא ִה ְמלִ ָיצה לִ י
טוֹבה ,וְגַ ם
לְ ַה ִ ּגיד ּת ָוֹדה ְוּבכָ ְך ְיִת ַה ּ ֵפ ְך ַהכּ ֹל לְ ָ
תוֹדה'".
ִה ְמלִ ָיצה ַעל ַה ְּסגֻ ָּלה ׁ ֶשל ִ'מזְ מוֹר לְ ָ
יש ַבע" ,דָּ ָבר
"יֵש לִ י ַר ְעיוֹן"ָ ,א ְמ ָרה ֱאלִ ׁ ֶ
ׁ
ֹאמר ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים ִ'מזְ מוֹר
אשוֹן ,בּ ִוֹאי נ ַ
ִר ׁ
תוֹדה' ,וּלְ ַא ַחר ִמ ֵּכן נִ ַּקח ֵעט וּנְ יָ ר ,וּכְ נֶ גֶ ד
לְ ָ
ש ֶרת ָה ַר ְעיוֹנוֹת ׁ ֶש ֵהכַ נּוּ לַ ַּק ָיְטנָ ה ,נִ כְ ּתֹב
ֲע ֶ ׂ
ֲע ָ ׂ
ש ָרה ַר ְעיוֹנוֹת ַעל ָמה לְ ַה ִ ּגיד ּת ָוֹדה".
ָוְאכֵ ן ,ק ֶֹדם כּ ֹל לָ ַק ְחנוּ ִסדּ וּר
ָוְא ַמ ְרנוּ ׁ ֶש ַבע ּ ְפ ָע ִמים ִ'מזְ מוֹר
תוֹדה' .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן לָ ַק ְחנוּ דַּ ף
לְ ָ
ֵוְעט ִוְה ְת ַחלְ נוּ לִ ְר ׁשֹם.
ָא ַמ ְר ִּתיּ .1" :ת ָוֹדה לַ ה' ׁ ֶש ִ ּנ ְב ֲחרוּ ַה ָ ּבנוֹת
ָה ֲא ֵחרוֹת לִ ְהיוֹת ַמ ְד ִריכוֹת ַ ּב ַּק ָיְטנָ ה.2 .
ימה ְמאֹד
ּת ָוֹדה לַ ה' ׁ ֶש ָ ּג ַרם לָ נוּ לְ ָהכִ ין ְר ׁ ִש ָ
יָפה ׁ ֶשל ַר ְעיוֹנוֹת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֶהם ַ ּב ַּק ָיְטנָ ה
ָ
שה לְ ַבד ַ ּב ַּקיִץ".
ׁ ֶש ַ ּנ ֲע ֶ ׂ
המשך בשבוע הבא

שלום הבית שלי

הסדרה לשלום הבית

הרב שלום ארוש שליט"א

052-2240696

אם גם לכם "בגן השלום" ו"-חכמות נשים"
שינה את החיים
שתפו אותנוal5308000@gmail.com :

גן עדן
שלום בית הוא המצב האידיאלי לחיות על ידו
חיים טובים ברוחניות ובגשמיות ,כי על ידי שלום בית
האדם יהיה חזק ויוכל לעמוד בכל ניסיונות החיים
בהצלחה ,ושום דבר לא יוכל להפיל אותו.
שלום בית הוא דבר נפלא כל כך ,תענוג נפלא
כל כך ,שכל מי שיש לו שלום בית ,אפילו שאין לו
מה לאכול חוץ מירקות ,זה לא מורגש אצלו מרוב
השמחה והנחת שיש לו .ועל זה נאמר במשלי
)פרק טו(' :טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס
ושנאה בו .וכן אומר )שם פרק יז(' :טוב פת חרבה
ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב' .ומאחר שכן הוא,
עיקר עבודתו של היצר הרע היא תמיד לקלקל לבני
הזוג את שלום הבית ,ואחרי כן בקלות יביא אותם
לכל הקלקולים .ואת זה רואים בחוש ,שאלו שאין
להם שלום בית ,אין להם חשק לחיות ,אין להם
ישוב הדעת ,הם נופלים לבלבולים וכו' וכו' .לפי זה
מתבהר ,מה שמובן מדברי הרמב"ם בהלכות מגילה
וחנוכה ,ששלום בית הוא יסוד הכל ,והתורה כולה לא
ניתנה אלא בשביל להשכין שלום בין איש לאשתו.
כי מאחר שיש עומק גדול ותיקון עצום בכל העניינים
שבין איש לאשתו ,והיצר הרע מתגבר ביותר לקלקל
את שלום הבית ,לכן צריכים את כל התורה כולה
בשביל להשכין שלום בין בני הזוג ,וזה מה שאמרו
חז"ל :בראתי יצר הרע ,בראתי תורה תבלין...
זוג שמשתמש בעצות של התורה הקדושה ,זה

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא
רבי יעקב יצחק נולד בשנת תק"ה בשברשין לאביו
רבי אברהם אליעזר הלוי הורוויץ זצ"ל .מגיל שלוש
ידע את התפילות בע"פ והתבלט בכשרונותיו .הוא
אהב להתבודד ביערות וקדושתו ניכרה מימי הילדות.
בהיותו בן י"ב שנים קיבל על עצמו לא להסתכל
מחוץ לד' אמותיו והיה קושר את עיניו במטפחת
במשך שנתיים וחצי רצופות .עד שהגיע להרה"ק ר'
שמעלקא מניקל שבורג זי"ע .בילדותו זכה לראות
את רבי זושא זי"ע ואמר לו "הנה
נתתי לך נפש ורוח ,עתה לך אל אחי
רבי אלימלך והוא ייתן לך גם נשמה".
בשנים שאחר כך עבר להסתופף בצל
המגיד ממעזריטש זי"ע אשר חיבבו
מאוד .בהמשך חייו היה רבינו תלמידו
האהוב של רבי אלימלך מליזענסק
זי"ע וקראו בשם "מורי" .מסופר
שבבוא החוזה לעירו של רבי אלימלך
זי"ע היה רבי אלימלך מטריח עצמו
לבקרו באכסנייתו וכאשר מחה בו בנו
רבי אלעזר ענה לו ה"נעם אלימלך"
הקדוש "אם השכינה איננה מתביישת ללוות אותו
בכל מקום שהוא פונה למה אתבייש אני?".
לאחר הסתלקות רבי אלימלך פתח רבינו את בית
מדרשו בלאנצהוט ואח"כ בלובלין .אל בית מדרשו
נהרו חסידיו בזרימה בלתי פוסקת .אצל רבינו
בלובלין היו יושבים באהבת רעים עצומה .רבינו
העיד על עצמו פעם בערב יום כיפורים כי פשפש
במעשיו ולא מצא שאפילו פעם אחת לא בא לכלל
הקפדה במשך כל השנה על שום אחד מישראל.

משפיע על כל התנהגותם ,שיהיה בנועם וברחמים
ובכבוד ,וזה נותן להם כוח שלא לכעוס ולהתרחק
ממחלוקת וכד' .וממילא מובן מדוע על ידי התורה
יכול לשכון השלום בין איש לאשתו .לכן על התורה
נאמר :דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.
אנשים שרוצים לזכות לשלום בית ,ומחפשים
הכוונה והדרכה ,צריכים שיהיה ברור להם בתכלית
הבירור מה שלמדנו ,ששלום בית הוא הדבר הגדול
ביותר והחשוב ביותר בעולם ,ורק עם המסקנה
הזאת ייגשו לקבל הדרכה לשלום בית ,ואז מובטח
להם שיצליחו .כי כל עוד שיש להם עדיין איזו
מחשבה שיש משהו יותר חשוב מהשלום  -הם לא
יצליחו! ולא יעזרו להם שום ספר או הרצאה ,ולא
שום הדרכה או עצה.
הראשון שיש ללמוד ממנו את היסוד שגדול הוא
השלום ,הוא בורא עולם בעצמו ,שהעמיד את
השלום בין איש לאשתו מעל הכל  -אפילו מעל
כבוד שמו .ומהיכן נלמד דבר זה? מפרשת סוטה:
אשה שנסתרה עם איש זר ובעלה מקנא לה ,באים
הם אל הכהן ,והכהן רושם על קלף את פרשת
"סוטה" הכוללת את שמות ה' .אחרי כן הכהן שורה
את הקלף במים ומשקה בהם את האשה לבדוק
אם היא אשמה או לא ,ונמצא ששמות הקודש
נמחקים במים .וכל זה למה? בשביל להוכיח את
חפותה של האשה ולהשלים בינה לבין בעלה!

רבי יעקב יצחק הלוי הורביץ
החוזה מלובלין זיע"א
ט' מנחם אב
לרבי יעקב יצחק הייתה יכולת נדירה של ראייה
באספקלריה המאירה דברים אשר נתרחשו
במרחקים ובעולמות עליונים והסתכל ממש מסוף
העולם ועד סופו וע"כ נקרא שמו המגיד כי היה מגיד
מראשית אחרית ברוח הקודש עד שזכה לתואר
"החוזה" – תואר שלא זכה לו אדם מאז פסקה
נבואה מישראל .כל ימיו היה רבינו בבחי' "ציפת
לגאולה" חסידים מספרים כי מדי לילה היה רבינו
מבקש ממשמשו להעירו מיד אם
ישמעו פעמיו של משיח רבינו אמר
לתלמידו כי מצד האנשים הפשוטים
כבר היתה הגאולה מגיעה ,אולם
אנשי המעלה הם שעיכבוה.
דברי תורתו נמסרו בשלשה ספריו:
"דברי אמת"" ,זאת זיכרון"" ,זיכרו
זאת" ובספרי תלמידיו המרובים.
בערב שמחת תורה בשנת תקע"ה,
הגיעו המוני החסידים ושמחו
בשמחת חג מרקיעת שחקים עודד
החוזה את תלמידיו להמשיך בשמחה ואמר "אם
יהיה לנו שמחת תורה שמח יהיה לנו גם תשעה
באב שמח" .רבינו נכנס לחדרו לנוח ומכיוון שידע
על סכנה האורבת לו ביקש מאשתו שלא לצאת
מהחדר עד לקומו משנתו .לפתע שמעה הרבנית
קול בכי של ילד מחוץ לחדר ומשיצאה לרגע
מהחדר נפל רבינו באופן פלאי מחלון ביתו ,ומאז
שותק כל גופו עד שביום ט' באב נסתלק .זכותו תגן
עלינו ונזכה להתבשר בגאולת עולם במהרה בימינו

בוא וראה עד כמה גדול השלום ,שהרי אף שכל
העולם נברא בשביל כבודו יתברך  -כמו שכתוב
)ישעיהו מג ז(" :כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו
יצרתיו אף עשיתיו"  -בשביל שלום בית הבורא מוחל
על כבודו! ובזה הוא יתברך מלמד אותנו שהכבוד
הגדול ביותר שלו הוא שיהיה לנו שלום בית.
מדה זו של שלום בהכרח מתחילה בבית בעבודה
על שלום בית .וכי אפשר שאיש או אישה שאינם
משתדלים לחיות בשלום אחד ען השני ,שכל אחד
כלפי השני צריך להיות האדם הקרוב והיקר לו
ביותר ,וכי זוג כזה יכולים לומר שהם חיים בשלום
עם שאר הבריות?
גם איש או אישה שרואים שמחוץ לביתם ובכל חיי
החברה הם מצליחים לחיות בשלום עם הבריות,
ובביתם אין שלום ,צריכים הם להתעורר מזה,
להבין את חשיבות העניין ,שבשביל זה יש עליהם
התגברות גדולה של היצר הרע ,ואדרבה ,מאחר
והם רואים היטב את השקט והשלווה שזוכים להם
בזכות מדת השלום ,אם כן ,כל שכן שבבית הם
צריכים לשאוף לזה ,ולהתפלל הרבה על השלום
שישרור ביניהם.
וכמו שבחוץ הם רואים שהשלום בא על ידי
שמתנהגים בדרך ארץ; בכבוד; בסבלנות; בוותרנות;
בתשומת לב; בחיוך; בהקשבה וכו' וכו' ,שכל אלה הן
מידות הכרחיות בשביל לחיות בשלום עם הבריות.
אם כן ,על אלו הדברים הם צריכים להתפלל תמיד,
שיזכו היא ובעלה להתנהג כך ולחיות בשלום.

סיפור

מאמר ראש הישיבה

לשולחן שבת

-המשך-

כיצד נראית השכינה בגלות?
השמועות על מחלתו הקשה של רבי אברהם
הלוי ברוכים ,הגיעו עד לאוזניו של רבי יצחק לוריא
אשכנזי  -האר"י הקדוש )יום פטירתו ה' באב( .לא
שהיה האריז"ל זקוק להן ,שכן בעיניו הטהורות צפה
והביט למרחוק.
רבי אברהם הלוי ברוכים ,היה מגדולי תלמידיו של
האר"י הקדוש וחי עימו בצפת לפני כ 400-שנה .מדי
לילה נהג רבי אברהם לקונן על חורבן בית המקדש,
יושב היה על הקרקע ומתפלש בבכי ואפר משל
מתו מוטל לפניו.
ביום מן הימים פנה אליו רבו האר"י הקדוש ,ואמר
לו שהינו גלגולו של ירמיהו הנביא ,ובשמים התפעלו
רבות מהאבל שלו על חורבן בית המקדש ,והחליטו
ל ז כ ו ת ו
ב מ ע ל ה
נפלאה :מדי
לילה בלילה
 יבוא ירמיהוהנביא שראה
את החורבן
ואף
בעיניו
עליו,
ניבא
יחד
ויקונן
עימו...
כעת היה
רבי אברהם
ח ו ל ה
מסוכן ,ורבו,
האריז"ל,
הגיע לבקרו
לו
ואמר
ששנותיו
בעולם הזה
אל
הגיעו
קיצן.
"ברם" ,המשיך האר"י" ,יש לך תקווה אחרונה.
אם תעלה כעת לירושלים עיר הקודש ,תלך לכותל
המערבי ותזעק שם על גלות השכינה וצערה ,תקרע
שערי שמים בדמעות עד אשר ִתּגָּ לֶ ה אליך השכינה
הקדושה  -יש תקווה ואחרית לחייך עלי אדמות,
ויוסיפו לך שנות חיים"...
שמע זאת רבי אברהם ונתן אל לבו .מאותו יום
והלאה סידר ממיטת חוליו את כל ענייניו ,כדי שיוכל
לעלות לציון.
טרם נסיעתו ירושלימה ,אף צם והתפלל שלושה
ימים ברצף שיסייע לו ה' יתברך במחשבתו הטובה
לבכות על צער השכינה.
באותם ימים ,מסע בין צפת לירושלים על גבי
חמורים היה מתיש ,קשה וארך זמן רב .כל אלו לא

הרתיעו את רבי אברהם הלוי מלמלא אחר דברי
רבו הקדוש .בכוחות אחרונים של גופו המיוסר
עשה רבי אברהם את דרכו בהרים ובגאיות ,בימים
ובלילות עד אשר הגיע לעיר המקדש השוממה.
בהגיעו ,לא פנה לחפש מקום ללון בו או לנוח
לפחות מטורח הדרך .כל אלו לא דיברו אל נפשו
השוקקת שתפגוש כעת בשריד בית מקדשנו
לראשונה בחייה.
הוא שם פעמיו אל הכותל המערבי ,ומיד כאשר
ראה אותו מול עיניו בחורבנו השתטח אפיים ארצה,
קרע את בגדיו ,התפלש בחול ובכה מרות על צער
השכינה אשר בגלות שוכנת.
בכיו נמשך
ש ע ו ת
ארוכות ,כל
חייו הוקדשו
למטרת
בכייה על
החורבן,
ו ה נ ה
החורבן
ניצב למולו
היאך
לא יבכה
מקירות
לבו?!
ל פ ת ע
נחרד רבי
אברהם:
ד מ ו ת
ל ב ו ש ה
ועטופת
שחורים
מכף רגל
ועד ראש ,שאת פניה לא ניתן לראות עמדה מולו.
לא מהעולם הזה הייתה הדמות ,גובהה הגיע
מרצפת הכותל ועד שמי השמים.
מיד הבין רבי אברהם :השכינה הקדושה למולו.
הוא חש את לבו מתנפץ לרסיסים ,נשימותיו
כבדו וראשו התנודד מצער :הזאת נעמי?! כך נראית
שכינת עוזנו כאשר היא בגלות?! הוא לא עמד בצער,
ובעודו קורא בכאב "ציון המסולאת בפז ,אוי לי
שראיתיך בכך"  -צנח מתעלף.
בשנתו ,הופיעה השכינה הקדושה בחלומו,
ידיה הונחו על ראשו והיא לאטה באוזניו" :הינחם
אברהם ,הינחם בני .יש תקווה לאחריתך ושבו בנים
לגבולם"...
שמח וטוב לב חזר רבי אברהם לצפת עירו ,שם
בישר לו האר"י הקדוש שהוסיפו לו  22שנים על חייו.

ורק מתחזק ,הוא קם מכל נפילה כשהוא קרוב
יותר לה' וחזק יותר ,והעבירה הופכת לו לזכות.
אבל אם הוא נמצא בחושך רוחני ולא מבין שכל
העבירות שעבר לא מכבות את אינסוף המצוות
והזכויות שיש לו – אז באמת קשה לו מאוד לקום,
קשה לו לעשות תשובה וקשה לו לצאת ממעגל
הקסמים ,ואז עבירה גוררת עבירה והאדם נופל
מטה מטה ,וזה מה שקרה בזמן החורבן.

הדרך המתוקה לבניין בית המקדש
לכן נחזור על דברי רבי נתן ,על היסוד שהקדוש
ברוך הוא מלמד אותנו בעצמו ,שזה פירוש דברי
הגמרא שמסבירה את הפסוק ששואל 'על מה
אבדה הארץ' ,כלומר מה הגורם העמוק והפנימי
לנפילה העצומה ומה הסוד של התיקון והעלייה
מן הנפילה? זו שאלה ששאלו את החכמים
והנביאים והם לא ידעו מה לענות.
רק יודע תעלומות יכול לענות כי הוא יודע
שהכול מתחיל מזה שלא יודעים לברך על התורה
כלומר שלא יודעים להעריך ולשמוח ולהודות על
כל הטוב.
ועכשיו שאנחנו מתאבלים על החורבן ,זה לא
אומר רק לשבת ולבכות ,אלא זה אומר לפשפש
במעשינו ולתקן את השורשים של החורבן .והנה,
רבי נתן מגלה לנו שזה ממש לא קשה ,התיקון
העמוק ביותר הוא פשוט לפתוח את העיניים
ולהתחיל לחיות את הטוב שיש לנו בחיים.
זו דרך מתוקה מאוד כמו שכותב רבי נתן
בעצמו" :כי זהו הילוך ודרך נפלא מאוד להתקרב
ולהרים עצמו לה' יתברך מכל מיני נפילות וירידות
שבעולם עד אין קץ ותכלית ,ואם היו הולכים
בדרך זה בוודאי לא היו נופלים כל כך ולא היו
להם צרות כאלה .ועתה כל תקוותינו לשוב
לארצנו ולבית מקדשנו הוא על ידי זה".

הדרך לתשובה שלימה
וכל מי שרוצה לחזור בתשובה ולהתקרב אל
ה' באמת ,יכול לזכות לכך אך ורק על ידי הדרך
הזו כמו שאומר רבי נתן בהמשך" :והכול חפצים
ליראה את שמך ,ואף על פי כן רובם רחוקים
מאוד מדרכי התשובה ,והעיקר מחמת שאינם
משימים אל לב לשמוח במעט הטוב שבהם כי
העצבות ומרה שחורה מזקת ביותר מהכול".
ועכשיו כשאנחנו מתאבלים על החורבן מתוך
מטרה להתעורר לתקן ולקרב את הגאולה –
הדבר המרכזי שאנחנו יכולים לעשות לקירוב
הגאולה הוא לחזור בתשובה כי בזה תלויה
הגאולה כמו שמביא רבי נתן ממש באותו סעיף
"לית מילתא דא תליא אלא בתיובתא".
הדבר הזה שהוא הגאולה תלוי רק בתשובה.
והתשובה תלויה בכך שנהיה בשמחה ,והעיקר
על ידי שנפתח את העיניים ונראה את המציאות
הפשוטה :כמה ה' מיטיב איתנו בגשמיות
וברוחניות.
וכשנזכה לפתוח את העיניים ולראות את כל
הטוב ,נזכה ל"חזון" ולראיה האמתית ,על ידי
זה נוכל לקחת את כל האבילות על החורבן
כהתעוררות גדולה לתיקון עצמנו ולתיקון כל עם
ישראל ,ונזכה להיות מהבונים את בית המקדש
שיבנה במהרה בימינו.
בברכת שבת שלום ומבורך

גן הדעת
חידושים לפרשת שבוע
יש לאנשים נטייה להגזים כשהם מדברים ,בבואם
לתאר משהו הם מגדילים ומעצימים אותו על מנת
להמחיש טוב יותר כוונתם ,ולדבר הזה יש שורש
קדום  -התורה הקדושה ,שהיא בעצמה מגזימה
לפעמים ,על מנת לתאר דברים בצורה בהירה יותר.
וכך אומרת הגמרא 'דברה תורה לשון הבאי ,דברו
נביאים לשון הבאי ,דברו חכמים לשון הבאי' ,ופירש
רש"י 'הבאי' לשון הדיוט ,שאינו מדקדק בדבריו
ומוציא בפיו דבר שאינו ,ולא שמשקר בדבריו ,אלא
שאינו מדקדק בהם .והגמרא אומרת גם "דברה
תורה בלשון גוזמא" ,ללמדך שגוזמא והבאי זה דבר
אחד ,והתורה או הנביאים והחכמים מדברים מפעם
לפעם בלשון גוזמא ,על מנת להגדיל ,להחשיב ,או
לייקר עניין מסוים.
אחת הדוגמאות המפורסמות לכך הוא הכתוב
בפרשת דברים ,שם מתאר משה את דבר המרגלים
כ"ע ִרים גְּ דֹת ְוּבצוּרֹת
שראו את יישובי ארץ ישראל ָ
ַבּ ָשּׁ ָמיִ ם" שזה דבר ברור שגובה של בניין לא יכול
להגיע לשמים אלא זו דרך התורה להגיד שהיו
בניינים גבוהים! וכן מה שכתוב "וְ ַשׂ ְמ ִתּי ֶאת זַ ְר ֲע
"ה ְר ָבּה ַא ְר ֶבּה
ְכּחוֹל ַהיָּ ם ֲא ֶשׁר א יִ ָסּ ֵפר ֵמרֹב" או ַ
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם" זו דרך התורה לבטא
ֶאת זַ ְר ֲעְ כּ ְ
ריבוי ,כך מונים מספר גדול ,אומרים שזה כמו חול
הים או כמו כוכבי השמים.
גם בנביאים תמצא מספר מקומות כמבואר
בספר מלכים )א א( כאשר סוכל ניסיון המהפכה

לעילוי נשמת
יוסף חיים בן אברהם
נלב"ע ד' אב

וכן במשנה ובברייתות ובשאר מקורות חז"ל
תמצא שדברו בצורה מופלגת ,כדי להמחיש את
גודלם או יוקרם של הדברים כמו מה שאמרו שעל
גבי ה'תפוח' שבמזבח ,היה מצטבר שלוש מאות כור
משיירי שריפת הקורבנות ,וזה מן הנמנע כמות זו
שלפי ה'חזון איש' שקולה לכמאה שלושים 'טון'.
וכן כשרצו לשבח את המעלות הטובות דברו
בהפלגה ואמרו 'גדול הנותן צדקה יותר ממשה
רבינו' ואמרו 'המעלים עיניו מן הצדקה כאילו עובד
עבודת כוכבים' וכל הלשונות הללו נועדו לעורר את
בני האדם להשקפות הנכונות ולמעשים הטובים.

האם יש שורש למנהג להעלות את רב

ה-בּ ָאב ָהיָ ה לְ ֲח ִס ֵידי ְבּ ֶר ְסלֶ ב יוֹם
יוֹם ִתּ ְשׁ ָע ְ
שׁוּבה וַ ֲח ָר ָטה ,וְ ָהיוּ ַמ ְר ִבּים ְמאֹד ִבּנְ ִתינַ ת
ֶשׁל ְתּ ָ
רוּשׁלַ יִ ם
וּכ ָא ְמ ָרם זִ ְכרוֹנוֹ-לִ ְב ָר ָכהֵ :אין יְ ָ
ְצ ָד ָקהְ ,
נִ ְפ ֵדית ֶאלָּ א ִבּ ְצ ָד ָקה )שבת קלט.(.
מוֹצ ֵאי ִתּ ְשׁ ָעה ְבּ ָאב לְ ַא ַחר
נָ ֲהגוּ ַאנַ "שׁ לִ ְרקוֹד ְבּ ָ
ִבּ ְר ַכּת ַהלְּ ָבנָ ה) .שיש"ק ד-רסח –ער(

א.ב .של החיים
ַה ָ
תּוֹדה ִהיא ַה ַהגְ ָדּ ָרה ַה ֻמּ ְשׁלֶ ֶמת לֶ ֱאמוּנָ ה
טוֹבה.
ְשׁלֵ ָמה ֶשׁ ַמּ ֲא ִמין ֶשׁזֶּ ה ֵמה' וְזֶ ה לְ ָ
יוֹתר ֶשׁל ָה ֱאמוּנָ ה.
תּוֹדה ִהיא ַה ִבּטּוּי ֶה ָעמֹק ְבּ ֵ
ַה ָ
תּוֹדה ִהיא ֵמ ַעל ַהכֹּל!
ַה ָ

כללו של דבר ,גם בתוך התורה וגם בדברי הנביאים
והכתובים יש גוזמאות ,כי התורה מדברת בלשון בני
אדם ,ואם התורה מדברת בלשון בני אדם על אחת
וכמה שבני אדם צריכים להשתדל לדבר בשפת בני
אדם ,היינו לדבר בגובה העיניים ,לדבר בשפת הדור,
שזה תפקידם העיקרי של חכמי כל דור ודור ,להנגיש
את התורה לבני הדור בשפתם העכשווית.

קו ההלכה הספרדי*3030 :

תשעה באב החל במוצאי שבת וכמה פרטים מתשעה באב עצמו

אסור לנהוג מנהגי אבילות כלל ואפילו בסעודה
שלישית שמסתיימת סמוך לשקיעה ,אוכלים בשר
ושותים יין ,ומעלה על שולחנו כסעודת שלמה
המלך בשעת מלכותו .ואסור להמנע מאכילת בשר
בסעודה זו מטעם אבילות ,שלחן ערוך )סימן תקנ"ב
סעיף י'( .ורק מי שאינו רגיל לאכול בשר בסעודה זו
בכל שבת מטעמי בריאות וכדומה ,יכול להמנע גם
בשבת זו .מגן אברהם )שם( ילקוט יוסף )סימן תקנ"א סעיף ט'(.

לוֹמר ֶאת ָה ֲע ָשׂ ָרה
ַ
נוֹהגִ ים
ֲח ִס ֵידי ְבּ ֶר ְסלֶ ב ֲ
"תּקּוּן ַה ְכּלָ לִ י" ַעל ִצּיּוּן ַר ֵבּנוּ
מוֹרים ַהנִּ ְק ָרא ִ
ִמזְ ִ
ַה ָקּדוֹשׁ ְבּיוֹם ִתּ ְשׁ ָעה ְבּ ָאבַ ,אף לִ ְפנֵ י ַה ָצּ ֳה ַריִ ם.

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

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

בשנה זו שחל תשעה באב בשבת והצום
נדחה ליום ראשון ,והסעודה המפסקת
היא בסעודה שלישית האם צריך לנהוג
איזה שהם מנהגי אבילות?

חסידות ברסלב

של אדוניהו התכנסו העם בהוראת דוד המלך
להמליך את שלמה" ,וַ יַּ ֲעלוּ ָכל ָה ָעם ַא ֲח ָריו ,וְ ָה ָעם
וּשׂ ֵמ ִחים ִשׂ ְמ ָחה גְ דוֹלָ ה וַ ִתּ ָבּ ַקע
ְמ ַחלְּ לִ ים ַבּ ֲחלִ לִ ים ְ
ָה ָא ֶרץ ְבּקוֹלָ ם" ,ואין הכוונה שהארץ נבקעה כפשוטו
לצלילי הקולות ,אלא זו היא הדרך להשמיענו
שקולות שמחת ההמולה היו גדולים וחזקים מאד.
וכן מה שכתוב על בלשצאר השיכור "וְלָ ֳק ֵבל ַאלְ ָפּא
ַח ְמ ָרא ָשׁתה" )דניאל ה( ,שהיה שותה כנגד אלף
איש ,ללמדך שהיה שתיין גדול ,ראש לשיכורים
ורב האלוכוהוליסטים ,אבל אין הדבר כפשוטו! וכן
טוֹבה
"וְאלּוּ ָחיָ ה ֶאלֶ ף ָשׁנִ ים ַפּ ֲע ַמיִ ם ,וְ ָ
אומר קהלת ִ
א ָר ָאהֲ ,הא ֶאל ָמקוֹם ֶא ָחד ַהכֹּל" ,בא ללמדך על
האדם המריר ,שמאחר והוא אינו נהנה מעמלו ,לא
יועיל לו גם אם יחיה אלפיים שנה ,וזו הדרך לומר
אפילו אם יאריך ימים הרבה.

שו"ת של חסד

שבת לפני תשעה באב נקראת "שבת חזון"
ובספרי החסידות כתוב ששבת חזון גדולה במעלה
יותר מכל שבתות השנה ,ובפרט בשבת זו שתשעה
באב עצמו חל בשבת .אוהב ישראל מאפטא )פרשת
דברים( .ומובא עוד ששבת זו כולה הוא עת רצון ,וכמו
ששעת המנחה בכל יום הוא זמן של התגברות
הדינים וביום שבת נהפך שעת המנחה לשעת
"רעוא דרעוין" ,כך בשבת חזון שכל ימי החול שסביב
לה הם ימי דין ,והשבת מהפכת אותם לרחמים ,ולכן
בשבת זו נקל לאיש שיתקן ויגיע לשורשו בקדושה.
שפתי צדיק )שבת חזון( בשם הרבי מלובלין.

פנינים

בית הכנסת לעליית מפטיר?
יש מקהילות האשכנזים שנהגו להעלות את רב
בית הכנסת בשבת זו לעליית מפטיר  -חזון ישעיהו
בן אמוץ .כן כתב באליה רבה )סימן רפ"ב אות י"ד( ובמגן
אברהם )שם סעיף קטן י"ד( והספרדים לא נהגו בזה .יביע
אומר )חלק ו' אורח חיים סימן כ"ה(.

האם מותר ללמוד בשבת זו לאחר חצות
היום בדברים שליבו חפץ ,או שצריך ללמוד
רק דברים המותרים בתשעה באב?
יש נוהגים להחמיר שלא ללמוד בערב תשעה באב
אחר חצות היום ,אלא בדברים המותרים ללמוד
בתשעה באב ,כגון מדרש איכה ,הלכות תשעה
באב ,הלכות אבלות וכדומה ,ויש מחמירים בזה אף
בשבת זו שתשעה באב שחל בשבת ונדחה ליום
ראשון ,ולענין הלכה נראה ,שאף שמעיקר הדין יכול
ללמוד בשבת כאוות נפשו במה שליבו חפץ ,מכל
מקום המחמיר ללמוד דוקא בדברים המותרים
ללמוד בתשעה באב ,תבוא עליו ברכה ,ובכל ענין
יזהר שלא יבטל כלל מלימודו מחמת כן .הליכות עולם
)חלק ב' עמוד ק"נ(.

כיצד הסדר של הדברים מהסעודה
השלישית עד החלפת הבגדים?

א .סעודה שלישית יש לקיים כרגיל ,ללא שום מגבלה.
ב .יש לסיים את הסעודה קודם השקיעה בכמה
דקות ,שלא יבואו לטעות ולאכול לאחר השקיעה.
ג.

את הבגדים שמחליפים וחליצת המנעל יש
לעשות אחר שעברו  20דקות משקיעת החמה.

אני גבאי בית כנסת ,ממתי מותר להכין
את בית הכנסת לתשעה באב ולפנות
הספסלים?
מעיקר הדין יש להמתין שיעור זמן של  20דקות
לאחר השקיעה באופן שיהיה וודאי לילה ,אמנם
אם יש צורך גדול כגון שיש הרבה מתפללים בבית
הכנסת ,אפשר להקל להתחיל לסדר מייד לאחר
השקיעה) .משום שכל דבר שאסור משום שבות לא גזרו עליו
ביה"ש .עי' בזה חזון עובדיה פסח עמ' רסח(.

מתי עושים הבדלה בתשעה באב?
מי שצם אינו מבדיל על הכוס במוצ"ש אלא אומר
"אתה חוננתנו" בתפילה ,ויברך על הנר "בורא מאורי
האיש" ובמוצאי תשעה יעשה הבדלה על כוס יין
ויברך בורא פרי הגפן והמבדיל ,ואינו מברך על האש
ועל הבשמים.
וחולה או יולדת שמבדילים על הכוס במוצאי
תשעה באב ,אין להם לומר את הפסוקים שרגילים
בהם במוצאי שבת ,אלא מברכים מייד בורא פרי
הגן והבדל.
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -דברים
"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל"
(א ,א)

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל"
(א ,א)

מורגל היה בפיו של הרה"ק רבי שמחה בונם מפשיסחא זי"ע
׳הדברים אשר דיבר משה׳ פשוטים וברורים היו .מובנים 'אל כל
לומר ׳אלה הדברים אשר דיבר משה׳ ,ומה הם הדברים? שיהיו
ישראל' .אלא שבעים פנים לתורה ,מהם שהשיגו ,פן אחד
׳אל כל ישראל׳ שיהיו כל
בתורה ומהם שהשיגו שני
מקורבים
ישראל
פנים ויותר ,כל אחד ואחד
ומאושרים יחדו באחדות
לפי מדת קיבולו ,התמדתו
שלמד .אף זו תורה גדולה
ושקידתו.
"מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה"
היא.
(הגאון מוילנא זי"ע)

"אלה הדברים
אשר דבר משה"
(א ,א)

שאל פילוסוף את הבעל שם טוב הקדוש ,מדוע צריך
לבקש מהאדם לפחד מה' ,האם זה לא דבר טבעי,
הרי יראה באה מעצמה ,וכמו שכשאדם רואה שוטר
נוסע מאחוריו ,הוא מתחיל לפחד ומשתדל לעשות
את כל מה שהחוק דורש ,וכך גם אמורה להיות לגבי
יראת ה'!

״אלה הדברים
אשר דבר משה...
במדבר בערבה
מול סוף״ (א ,א)

הזכירם ברמז מפני כבודן
של ישראל( .רש"י)
כתב רש״י" :לפי שאלו
ר'
כשסיים
פעם אחת
ענה לו הבעל שם טוב :כשאדם מפחד מהשוטר,
דברי תוכחות ומנה כאן
אריה לוין את תפילתו
הוא לא מפחד מהשוטר ,אלא מהקנס שהשוטר
כל המקומות שהכעיסו
בערב שבת ,ניגש אליו
יכול להשית עליו במסגרת החוק ,הוא יודע
לפני המקום ,לפיכך סתם
איש שאינו שומר תורה
את הדברים והזכירם
שהשוטר יכול לקחת ממנו את החיים הכבוד והכסף
ומצוות ובידו סיגריה
ברמז מפני כבודן של
שיש לו ,ורק מזה הוא מפחד.
דלוקה ושאל את הרב
ישראל".
היכן מלון המלך דוד,
אבל ביראת ה' ,אנחנו צריכים לירא מה' בעצמו,
סיפור מופלא התרחש
למרות שהאיש התנהג
בבחור מישיבת מיר,
ואפילו כשה' שולח לנו פחד גשמי ,המטרה בזה היא
בחוצפה ובעזות ענה לו
שפנה אל ראש הישיבה,
שנגיע לפחד ה'.
הרב" :לא אוכל להסביר
הגאון רבי נתן צבי פינקל
מגיעים
לך מכאן כיצד
יראת הרוממות גבוהה יותר מיראת העונש.
זצ"ל ,כשבועיים לפני סוף
בדיוק ,ולכן אבוא איתך".
הזמן ,וביקש רשות לטוס
המשיך
כשהלכו בדרך
(נקודות של אור  -ספינקא)
לביתו שבארה"ב ,וזאת
האיש לעשן והרב כדרכו
לאור מצבו של סבו
בקודש התעלם מכך.
החולה שהולך ומחמיר.
לאחר כרבע שעה של
הבחור הדגיש" :אני מאוד
הליכה ,כשניתן היה לראות את המלון ,אמר לו הרב" :זהו המלון
קשור לסבי וחפץ לבקרו ,ומכיוון שממילא נותרו שבועיים בלבד
שבקשת" .כשראה זאת אותו אדם אמר לרב " :דע לך ,כי יש לי
עד סוף הזמן ,יאפשר לי בבקשה ראש הישיבה להקדים את שובי
לב קשה מאוד .אף אחד לא הצליח לשכנע אותי לשמור שבת.
לביתי".
היחידי זה אתה ,כי למרות שהתנהגתי בחוצפה לא כעסת עלי
ר' נתן צבי השיבו ששמירת זמני הלימוד בישיבה היא קודש
ולכן אני מבטיח שאם יש אנשים כמוך בעולם אני מפסיק לעשן
קדשים ,ואף הצורך הגדול של ראיית הסב אינה סיבה לעזוב את
בשבת" .ממעשה זה  ,לומדים כיצד יש להתנהג בחכמה עם כל
הישיבה (ובפרט שהוראת היתר מצד ראש הישיבה לצאת לפני
יהודי ובפרט כאשר מבקשים להוכיחו ולקרבו .לפעמים צריך
סוף הזמן ,עלולה חלילה לגרום לבחורים נוספים להורות היתר
לשתוק והוא בעצמו יתבייש ,ולפעמים ברמז קטן וכן הדברים
לעצמם ולעזוב לפני תום הזמן ,וקיים חשש לפריצת הסכר;)...
אמורים גם לבני ביתו של אדם שעדיין רחוקים מהיהדות שצריך
'תמשיך להתמיד עד
בחכמה
להתנהג
לסוף הזמן ,ואולי
ולדעת כיצד לקרבם
בזכות זה ישלחו מן
לעי"נ
לתורה ולמצות שכן
רפואה
השמים
התורה היא "דרכיה
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
לסבא',
שלימה
דרכי נועם".
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
הפטיר ראש הישיבה
בחום.
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -דברים
הבחור סיפר שלכל אורך הנסיעה לבית ראש הישיבה וגם
במהלך הסעודה ,לא השמיע רבו ולו מילה אחת של תוכחה או
טרוניה .אך זו הייתה התוכחה המעולה ביותר ,אמר הבחור ,לא
היה צריך להוסיף אפילו מילה אחת .הנהגתו המופלאה של ר'
נתן צבי הייתה כספר מוסר חי.
(אמונה שלמה)

הבחור יצא מבית ראש הישיבה ,אך לא חזר לבית המדרש –
אלא לבית הנתיבות ...הוא החליט שאת סבו האהוב הוא חייב
לראות ,והתקשר לביתו להודיע שבעוד כחצי יממה הוא ינחת
באמריקה.
המטוס נחת ,וכשיצא מיודענו ,מיהר להדליק את המכשיר הנייד
שברשותו ,והנה הוא מגלה שהתקבלו מספר הודעות בתא
הקולי ,היו אלו בני המשפחה שביקשו שיחזור אליהם בדחיפות.
הבחור התקשר אל אמו ,והתחלחל לשמע הבשורה המרה" :את
"אלה הדברים" (א ,א)
סבא כבר לא תזכה לראות" ,הודיעה האם בצער" ,הוא נפטר
במדרש' ,אלה הדברים' אל תקרי ׳הדברים ,אלא הדבורים'.
לבית עולמו לפני מספר שעות .חיפשתי אותך בדחיפות ,מכיוון
מה הדבורה הזו דובשה לבעלה ועוקצה לאחרים ,כך הם דברי
שסבא ביקש להיטמן בירושלים ,ואתה נכדו חביבו שזוכה ללמוד
תורה ,סם חיים לישראל וסם המוות לעובדי כוכבים .ד"א אלה
בעיר הקודש ,תצטרך לדאוג לסדרי ההלוויה והקבורה."...
הדברים ,מה הדבורה הזו דובשה מתוק ועוקצה מר ,כך הם דברי
הבחור ,שרק לפני מספר דקות נחת לאחר טיסה ממושכת ,כעת
תורה כל מי שעובר עליהן נוטל איפופסין (גזר דין של עונש) וכו'
צריך לעלות שוב למטוס ,לכיוון הנגדי ,בחזרה לארץ ישראל.
וכל מי שמקיים אותה זוכה לחיים וכו'.
בכל מהלך הטיסה ניצבה מולו דמותו של ראש הישיבה ,שליטף
(מדרש רבה א ,ו)
את ידו בחום תוך כדי
שהסביר לו כמה חשוב
"אחרי הכתו את
לשמור על גדרי שמירת
על
הסדרים ,וליבו נקפו
סיחון" (א ,ד)
"המחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית"
שלא ציית להוראתו.
לפני כן לא היו בני ישראל
הלוויית הסב יצאה
מתפעלים מדברי משה,
בשביל מה היה הקב"ה צריך לברוא את העולם בצורה כזו
מלווים
כשמעט
ודברי תוכחתו לא היו
שהוא צריך לחדשו בכל יום מחדש ,מדוע לא בנה עולם
משתתפים בה ,והנה,
נשמעים .אמרו ,איננו
שיחזיק מעמד מעצמו למשך ששת אלפים שנה.
לפתע התרגשות רבה
מכיר את החיים ואת
אחזה באנשים כאשר ראו
אומר השפת אמת :הקב"ה עשה כך על מנת שנוכל להכיר
הוויות העולם ,וכיצד יטיף
את דמותו של ראש
את בורא העולם בכל עת בכל רגע ובכל שעה ,במהלך
לנו מוסר .אבל "אחרי
נתן
ממלכת התורה ,ר'
חדש ובהבנה מחודשת שטרם הכרנו עד עתה ,נגלה
הכותו את סיחון" ,אחרי
מגיע
פינקל,
צבי
אותו במקום חדש ,ונזהה את הסיבות שמסובב הסיבות
שנחל ניצחון גדול בשדה
אף
על
בהלוויה.
להשתתף
שולח אלינו בכל רגע מחדש.
הקרב ,נהגו בו כבוד וקבלו
ייסוריו הקשים ,ואפיסת
דברי המוסר שלו.
כוחותיו ,יצא רבי נתן צבי
)
ספינקא
אור
של
(נקודות
(מגנזנו העתיק)
ללוות את הנפטר ,עד
לתום ההלוויה והקבורה.
הירדן
"בעבר
לאחר סתימת הגולל,
פונה ראש הישיבה אל תלמידו ,ומבקש לומר לו דבר-מה .כמובן
בארץ מואב הואיל משה באר את התורה
שפחד ורעדה אחזה בתלמיד ,ורגשי בושה תקפוהו .והנה ,ר' נתן
הזאת לאמר" (א ,ה)
צבי ,אביהם של אלפי בני הישיבות ,שעיניו וליבו היו לכל יחיד
והלא מצוות התורה מתחילות רק מפרשת ואתחנן בעשרת
ויחיד ,ניגש ולוחש באוזני תלמידו" :עברה עליך יממה שלימה
הדברות ועד אז נאמרו רק דברי תוכחה בלבד ,אם כן היה צריך
של טיסות מתישות הלוך ושוב ,ובוודאי שאתה רעב וחלש
לומר רק שם בפרשת ואתחנן "הואיל משה באר את התורה
מאוד; ביקשתי מבני הבית שיכינו עבורך סעודה דשנה ,וכעת
הזאת" ,ומדוע כתב זאת כאן?
אבקש שתבוא עימי לאכול ולנוח".
ויש לומר כי הרי כתוב בספרים שאחד מעיקרי העבודה ביהדות
עיניו של הבחור לא נותרו יבשות כששמע את בקשת ראש
הוא לשוב בתשובה לפני שבאים ללמוד תורה ,כמו שאמר החוזה
הישיבה.
מלובלין שכל הלומד תורה ואינו חוזר בתשובה לפני כן עליו
למרות שנסע נגד הוראתו ,בליבו הרחום של ראש הישיבה ונפשו
הכתוב אומר" ,ולרשע אמר אלוקים מה לך לספר חוקי" (תהילים
הרחבה ,טרח להגיע להלוויה ולעודד את תלמידו ולדאוג למצבו.
נ') לפיכך פתח גם משה בדברי תוכחה.
והדברים מאפיינים כל כך את ר' נתן צבי זצ"ל ,שמסר נפשו על
לפי זה מובן יפה מדוע כתוב בפרשתנו בפרשת התוכחה "הואיל
התורה עד כלות הכוחות ,והנחה את תלמידיו בתבונות כפיו,
משה באר את התורה הזאת" ,שמכיוון שביקש לבאר להם את
וממש נשאם על ליבו כאשר ישא האומן את היונק.
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -דברים
מצות התוכחה ,לכן הקדים להם דברי תוכחה על חטאיהם
להביאם לידי תשובה כי שניהם קשורים אחד בשני.
(מאור השמש מתוך לבוש יוסף)

"רב-לכם שבת בהר הזה" (א ,ו)
אל תראו בכל מכשול הר שאי אפשר לעבור מעליו ,ואל תאמרו
שתעבדו את ה' אחרי שהעקוב יהיה לפניכם מישור וכל הר
בקעה; אלא "פנו וסעו לכם" – התגברו על כל המניעות ,ועברו
מעל כל הר כאילו היה חוט השערה.
(מאור ושמש)

"ראה נתתי לפניכם את הארץ באו ורשו את
הארץ" (א ,ח)
תחילה אמר ראה נתתי לפניכם את הארץ היינו מתנה ,ואחר כך
באו ורשו את הארץ היינו ירושה ,והלא מתנה וירושה שונות זו
מזו ואין דין זו כדין זו?
אלא האמת היא שעיקר נתינת הארץ לכלל ישראל הייתה
מחמת ההבטחה שניתנה לאבות ,כמאמר הכתוב 'לא בצדקתך...
ולמען הקים את הדבר אשר נשבע לאבותיך' ,הרי שכל זכותם
של כלל ישראל בארץ ישראל היא בגדר ירושה ,אלא שלא
הובטח לאבות איזה דור יזכה בירושת הארץ ,ורק מפני שדור
המדבר היה דור דעה לכן הייתה הנתינה דווקא להם.
(הגר"א)

"לא אוכל לבדי שאת אתכם ה' אלוקיכם
הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב"
(א ,ט-י)
בני ישראל משולים לחול הים ולכוכבי השמים .החול טבעו
להיות כל גרגר מלוכד עם משנהו .לעומת זה כוכבי השמים מן
ההכרח שיהיו רחוקים אחד מהשני וכל כוכב מהווה עולם בפני
עצמו.
בזמן שישראל מאוחדים ומלוכדים עדיין אפשר לשאת את
משאם ,אבל בזמן שהם מפולגים ומרוחקים זה מזה וכל אחד
הוא כעולם בפני עצמו  -אזי קשה מאד על המנהיגים להנהיגם.
זהו שאומר משה רבנו" :לא אוכל לבדי שאת אתכם"  -משום
ש"ה' אלוקיכם הרבה אתכם" ,ולא עוד אלא "והנכם ככוכבי
השמים"  -מפולגים ומובדלים הנכם ביניכם לבין עצמכם ככוכבי
השמים הללו  -במצב שכזה מן הנמנע הוא שאוכל להנהיגכם
לבדי " -איכה אשא לבדי טרחכם"...
(מעינה של תורה)

"והנכם היום ככוכבי השמים לרוב" (א ,י)
פרש"י והנכם היום משולים כיום כחמה וכלבנה.
יש לפרש בס"ד על פי מה שפירש אאמו"ר זצ"ל בספה"ק ערוגת

הבושם מאמרינו בברכת הלבנה 'פועל אמת שפעולתו אמת...
עטרת תפארת לעמוסי בטן'...דהנה ישראל מונים חדשיהם
ללבנה ויש בזה רמז מוסר ,דהלבנה אין אורה שווה ,דבתחילת
החודש אורה קטן ומתגדל מעט מעט עד אמצע החודש
שנתמלא אורה ,ושוב חוזר ומתמעט עד סוף החודש ,וחוזר
ונתחדש .רומז לישראל דאף אם הם בגלות בחשכות ואורם קטן
מאוד ,אל יתייאשו עצמם דעתיד אורם להתחדש ,וכן להיפך
כשהם ברום המעלה אל יתגאו וצריכין לחוש אולי ח"ו יתמעט
אורם ,היינו דאומרים פועל אמת שפעולתו אמת ואמת היינו
דבר המתקיים דקושטא קאי וא"כ אמאי ללבנה שתתחדש ולא
תהיה קיימת במעמד אחד ,ומתרץ עטרת תפארת לעמוסי בטן
שהם עתידים להתחדש כמותה שיקחו מזה רמז מוסר כאמור
עכד"ק.
וי"ל דהיינו שאמר משה רבינו 'והנכם היום ככוכבי השמים לרוב'
פרש"י כחמה וכלבנה דלפעמים אתם כחמה שאורה רב אבל
לפעמים אתם כלבנה ,ובין כך ובין כך לא יטוש ה' את עמו.
(ויגד יעקב)

"והנכם היום ככוכבי השמים לרוב ה׳ אלוקי
אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך
אתכם" (א ,י  -יא)
כיון שהזכיר משה ריבוי מספרם התכיף להם ברכה ׳יוסף עליכם
ככם אלף פעמים' .מכאן ,כשמזכירים מספר בני ישראל צריכים
להזכירם לטובה ולברכה ולומר ,כמנהג חכמים' ,כן ירבו'.

"הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים
לשבטיכם ואשימם בראשיכם" (א ,יג)
מה בין חכם לנבון?
מעשה שהיה בימי קדם ,בימי מהרשד"ם זצ"ל באו שני עדים
לפני בית דינו ובקשו לבטל את עדותם של עדי קידושין
ולפסלם ,בהעידם שאותם עדים במקום פלוני ,בשנה פלונית,
בחודש פלוני ,ביום פלוני ובשעה פלונית אכלו שקצים ורמשים.
עדותם התקבלה בבית הדין על פי כל דיני החקירות והדרישות,
וכך בקשו לפסול את עדי הקידושין ולהכריז ,שאותה אשה דינה
כפנויה והיא רשאית להינשא לכל מי שתחפוץ.
הזדמן לשם חכם אחד מחכמי ישראל ,והבין שאלו עדי שקר.
בקש מהמהרשד"ם רשות לשאול את העדים שאלה אחת ונתן
לו רשות.
פנה החכם ושאל את אחד העדים" ,אמור לי ,האם אותם שקצים
ורמשים שאכלו האנשים היו מבשר שור או כבש"?
אותו עד היה עם הארץ גמור ,שאינו יודע מהם השקצים
והרמשים ,אלא כך למדו אותו לומר.
נתבלבל ולא ידע מה להשיב ,אם שור או כבש ,והוכרח להודות
שאינו יודע מה הם שקצים ורמשים ,אלא אותו אדם ,שחפץ
לשאת את האשה ,למדו לומר כן כדי להוציאה מתחת יד בעלה.
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -דברים
וזהו ההבדל ,אותם חכמים שבקשו לקבל את העדות בתחילה,
היו חכמים ,שכן הם ידעו את ההלכות על בורין ,וחקרו ודרשו
ככל הכתוב בספרים .אבל החכם מארץ ישראל ,שהמציא את
התחבולה לשאול את השאלה המחוכמת ,שתבלבלם ותכריחם
להודות כי עדות שקר בפיהם הוא הנקרא נבון.
(בן איש חי)

"שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" (א ,טז)
ר' יהונתן אייבשיץ זי"ע ,בהגיעו למצוות נשאל על ידי אחד,
מכיוון שעד היום לא היה בך כי אם היצר הרע האיך היית משיבו
על טענותיו .אמר לו הנער העילוי הייתי אומר לו דברי הגמרא
בסנהדרין (ז ):כתוב בתורה 'שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק'
הרי זה אזהרה לבית דין שלא ישמע בעל דין עד שיבוא בעל דבר
חבירו ואזהרה לבעל דין שלא יטעים דבריו לבית דין עד שיבוא
בעל דין חבירו.
לפי זה אמרתי ליצר הרע אסור לי לשמוע טענותיך וכן אסור לך
להשמיעם עד שיבוא בעל דינך הוא הדין היצר הטוב ואז אשפוט
ביניכם.
(דברי חכמים וחידותם)

"כי המשפט לאלוקים הוא" (א ,יז)
שני בעלי דין באו לדין לפני רבי אברהם שמואל דיסקין זצ"ל,
אחיו של מהרי"ל דיסקין זצ"ל .שמע רבי אברהם שמואל את
טענות הצדדים ופסק כפי שפסק.
פסק הדין לא התקבל על ידי השניים ,והם הסכימו ביניהם לשוב
ולדון לפני אחד מזקני גאוני הדור ,שהתגורר באותם ימים
בבריסק.
השנים הגיעו לבריסק ,נכנסו לפני אותו גאון ושטחו את
טענותיהם .כמובן שהם הסתירו ממנו את העובדה ,שכבר
הוכרע הדין בפני רב אחר.
אותו גאון ,לאחר ששמע את טענותיהם ,הוציא פסק דינם לאור.
פסק דין זה ,שונה היה מפסקו של רבי אברהם שמואל ,ואותם
שני בעלי דין שקנטרנים היו ,פרסמו את הדברים ברבים .ומכיוון
שרבי אברהם שמואל היה צעיר לימים ופסקו לא תאם את פסק
אותו גאון ,ריננו אחריו ברחוב.
כאשר נודע הדבר לרבי אברהם שמואל ,הוא פנה לעזרת אחיו
הגדול מהרי"ל דיסקין ,שכיהן באותם ימים כרב העיר לומז'א.
במכתב ששיגר אליו ,הוא פירט את טענות שני הצדדים ואת
הפסק שהוציא .מהרי"ל דיסקין שנוכח לראות כי פסק הדין
אמת ,שיגר איגרת אל ידידו הגאון הזקן מבריסק ובה כתב:
לדעתי ,יפה פסק אחי ,אבל היות ומן הנמנע שגברא רבה כמוהו
לא יכוון את ההלכה ח"ו ,שהרי "אלוקים נצב בעדת קל" (תהלים
פב ,א) ,מן ההכרח להסיק שבהגשת הטענות לפניו ,בוצע מעשה
רמאות וערמומיות .אני משער כתב מהרי"ל – שהשניים עשו
קנוניה ביניהם והתחלפו בטענות .התובע הציג עצמו כנתבע

והנתבע כתובע ,וכך הופיעו בפני הרב באופן שכל הגישה לדין
תורה הייתה בנויה על שקר .במצב כזה ,שיסוד הדין מראשיתו
הוא כוזב ומזויף מתוכו ,יוצא הוא מן המקובל שאין מכשלה
יוצאת בדין תורה מלפני הרבנים היושבים על כסא המשפט ,שכן
לא שייך דין אמת ,אם בנוי הוא על שקר.
מכאן – סיים מהרי"ל את מכתבו – אי הדיוק שנפל בפסקו.
משקיבל הגאון הישיש את מכתבו של מהרי"ל דיסקין ,החל
לחקור את העניין ,ואכן התברר כי השערתו קלעה אל האמת.

"כי ה' אלוקיך ברכך בכל מעשה ידך" (ב ,ז)
מעשה באדם אחד שבא אצל הרה"ק ר׳ ברוך מקוסוב זי"ע
והתאונן :רבינו הקדוש ,באומנות הייתי לא יוצלח ,פניתי
וטיכסתי עצות בכל מיני משא ומתן ,חבלתי תחבולות בכל סחר
ומכר ,בנין וקנין ,ועדיין פרנסה אין.
בני ,פייסו ר׳ ברוך בדברים ,כי ברכך ד׳ בכל מעשי ראשך לא
נאמר ,אלא ׳בכל מעשה ידך' ,אין צורך ואין חפץ לד׳ בעצותיך
ותחבולותיך ,אל תרבה בהרהורים וכרכורים ,אלא לך ועסוק
במלאכה ותמצא ברכה.

''כי ה' אלוקיך ברכך בכל מעשה ידך…'' (ב ,ז)
יכול (הייתי חושב) אפילו יושב ובטל זוכה לברכת ה' ,תלמוד
לומר (צא ולמד מלשון הכתוב)'' :בכל מעשה ידך'' .אם עושה
אדם (אם הוא עמל ויגע במלאכתו) – הריהו מתברך במעשה
ידיו; ואם לאו – אינו מתברך.

"עתה קמו ועברו לכם את נחל זרד ונעבר את
נחל זרד" (ב ,יג)
הכתוב מודיע לנו ,שלאחר שהגיעו לתחום מואב וכבר הגיעה
שנת הארבעים ,שגזר הקב"ה שיהיו במדבר מ' שנה ,נתפייס
הקב"ה עמהם ואמר להם עתה קומו ועברו לכם את נחל זרד.
ונעבור את נחל זרד.

לרפואת
הבה"ח רפאל בנימין אשר בן חנה
***

מרת מרים יוכבד בת הענדל
בתוך שאר חולי ישראל
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"יוסף עליכם ככם אלף פעמים"

מה יקרה אם מחר בית המקדש נוחת עלינו מהשמים???

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל,

נכון לשעת כתיבת שורות אלו בית המקדש עדיין לא בנוי ...אנחנו מצידנו מוכנים ...מחכים ...נו ...מתי יבנה המקדש ...נו ...אז
איפה זה תקוע??? לא יודע ...לא ברור ...כנראה שמשהו שם בשמים תקוע ...כי אנחנו מצידנו כבר מוכנים ...אנחנו כל בוקר
פותחים את העיתון )או את הרדיו( להתעדכן אולי בית המקדש נבנה ...אז העיכוב לא מגיע מצידנו ...אלא משמים...
אתה מבין לבד שהמשפט הזה הוא לא נכון!!!! העיכוב בודאי לא מגיע משמים!!! הקב"ה משתוקק לרגע ולשניה שיהיה אפשר
להשיב שכינתו לציון ...ואם יש עדיין עיכוב ...מוכרחים לומר שהעיכוב מגיע מצידנו ...לא נותר לנו אלא למקד את עצמנו
ולהצביע :איפה פה העיכוב???
איזה עיכוב יש מצידנו להשיב שכינתו לציון וסדר העבודה לירושלים???
לא תאמין מה העיכוב!!! הגאון ר' עזריאל טאובר זצ"ל היה כל הזמן מחדד את הנקודה הזו ואני אגיד את זה בשפראך שלי...
יתכן שאתה תהיה קצת בהלם ...אבל לא יזיק...
תאר לעצמך שמחר בבוקר ...בום!!! פתאום ללא הודעה מוקדמת ...פתאום יבא האדון אל ביתו ...הקב"ה מנחית עלינו את בית
המקדש ...וקדימה ...בית המקדש בנוי ...כולם מוזמנים להגיע ...הירושלמים קמים בבוקר ורואים נוף חדש מהבית ...בית
המקדש מזדקר מולם...
נו ...מה עכשיו?? מה קורה עכשיו?? איזה מהפך דרסטי הולך להיות לנו בחיים??
לא תאמין אבל כלום!!!!!! כלום לא יקרה!!! כל מי שעד היום הגיע לכותל ...אז היום הוא יתחיל להגיע לא לכותל אלא לבית
המקדש ...מי שעד היום חלם בתפילה בכותל ...מעכשיו הוא יחלום בתפילה בתוך בית המקדש ...מי שעד היום הסתובב עם
פרצוף חמוץ בשער יפו ...אז עכשיו הוא יסתובב עם אותו פרצוף חמוץ בשער המזרח ...מי שעד היום גרר את הרגלים בכותל...
אז מעכשיו הוא יתחיל לגרור את הרגלים בבית המקדש ...נו ...זה הבדל משמעותי???
זה בסך הכל הרחבה של רחבת הכותל המערבי!!!! אם רחבת הכותל עד עכשיו נעצרה בכותל ...הרי ברגע שיבנה ביהמ"ק רחבת
הכותל תתרחב בעוד כמה מאות מטרים...
אה ...ייבשתי אותך ...נכון??? אבל יש לי הוכחה היסטורית לא רחוקה שזה לא אמור להיראות אחרת ...תחשוב :יהודים במשך
אלפיים שנה התגעגעו וכספו לחנון את עפרה של ארץ ישראל ...סבתא שלי ושלך חיו באירופה ובכו בערגה ובכיסופים לזכות
להגיע לארץ ישראל ...והנה זה קרה ...הגענו לכאן ...נו ...משהו השתנה??? אתה מרגיש שיש משהו מיוחד בארץ ישראל יותר
מאירופה??? שום דבר!!!! את שק התלונות והמרמור שהיה לנו באירופה ...סחבנו אותו יחד איתנו לכאן ...פעם הסתובבנו עם
פנים נפולות בורשא ועכשיו אנחנו מסתובבים עם פנים נפולות בתוך ארץ ישראל) ...כל ההבדל בין פעם להיום ...שבאירופה ליהודי היה
לפחות סיבה טובה למה הוא מסכן ...אני בגלות ...אני נמצא מחוץ לארץ ישראל ...ואילו עכשיו נשארנו עם אותו פרצוף ...רק עם תירוץ אחד פחות!!!(
הלאה ...כשהגענו לארץ ישראל ...המשכנו כאמור להיות נעבעכים ...אבל היה לנו סיבה טובה!!!! אתה יודע למה??? כי סו"ס
הכותל והמקומות הקדושים לא היו בידנו ...זה עדיין בשטח הירדני ...לכן אנחנו מסכנים ...לכן אנחנו אומללים ...אבל ברגע
שהכותל יהיה בידינו ...ברגע שיהיה אפשר להגיע למאמע רחל ...הכל יראה אחרת ...כולנו נהיה מאושרים ...והנה ..מלחמת
השחרור ...והר הבית בידינו ..איזו התרגשות ...איזו שמחה ...נו ...ו ??...משהו השתנה?? לא!!! שק התלונות שעד היום נעצר
בגבולות ששים ושבע ...כעת סחבנו אותו יחד איתנו עד הכותל ...עד מאמע רחל ...כן!!! זה אותו שק תלונות ומרמור!!!! רק
פעם זה היה נעצר בגבולות אירופה ...ועד מלחמת השחרור זה נעצר בגבול הירדני ...וכעת זה נעצר בכותל המערבי ...והנה...
מחר יבנה המקדש ...והגיע הזמן שוב לסחוב את השק ...שוב להתקדם איתו עוד צעד ...ואז כולנו ניקח את שק התלונות
ונתקדם איתו לתוך תוך בית המקדש ...תוך חודש חודשיים לאחר שבית המקדש נבנה ...המנגינה חוזרת להיות אותה מנגינה...
יהודים סוחבים את עצמם לבית המקדש עם פנים נפולות ...אוי ...הדור שלנו ...כמה בעיות ...ומה יהיה ...כל אחד סוחב איתו
רשימה של אכזבות ממה שהוא רצה ולא קיבל ...עד היום היה כותל הדמעות ...ועכשיו יש ביהמ"ק של דמעות...
זו בדיוק הסיבה שבית המקדש עדיין לא נבנה!!!! אם הקב"ה היה יודע שבית המקדש יזיז אצלנו משהו מבפנים ...ממזמן הוא
היה שולח לנו אותו מהשמים ...דא עקא ...שהוכח מדעית שהשינוי מוכרח להגיע מבפנים!! בית המקדש לא יכול לפתור את
הבעיה מבפנים!!!! ואם אנחנו לא נעשה את השינוי מבפנים ...בית המקדש יכול להיבנות ואנחנו נמשיך לגרור את עצמנו
בתוכו ...וכיון שכך עדיף כבר להשאיר אותו בטעם הטוב ...עדיף להשאיר את בית המקדש ברקע התכלת של השמים ...מאשר
לחבר אותו עם כותל הדמעות...
לזה בית המקדש מחכה!!!! בית המקדש מחכה שנעשה את השינוי מבפנים ...ושיהיה לנו מה לעשות בתוכו ...בית המקדש לא
מגיע בתוך שיפוץ והרחבת השטח של רחבת הכותל המערבי .הכותל המערבי מספיק גדול ...יש מספיק מקום לבכות שם...
בית המקדש מחכה שמשהו בראש שלנו ישתנה ...ואז יהיה לנו בית המקדש מחכה להיות בית שיקבל אותנו טוב!!!!

בטלפון:

כלפי מה הדברים אמורים?? על כך בעמוד בדף  2בקצרה...
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המשך מעמוד  ...1מה יקרה אם מחר יבנה בית המקדש??
פרק ד' של שיר השירים מתחלק לשני חלקים :החלק הראשון מדבר על רעיה!!! והחלק השני מדבר על כלה!!! מה
ההבדל בין כלה ל--רעיה?? כלה זה השלב שבין האירוסין לחתונה ...ואילו רעיה זה כבר אשת איש באמצע חיי
הנישואין המשותפים והסוערים...
נו ...תכל'ס ...מה באמת ההבדל ביניהם?? ההבדל הוא :שכלה היא קרואה ב נ ע י מ ה ...רק בנעימה ...רק כשזה
נעים ...בשלב הראשוני היא לא חייבת להתחתן ...והחתן צריך ליזום ...צריך לשכנע אותה שזה נעים ומשתלם ...ברגע
שמשהו לא מוצא חן בעיני הכלה ...היא מורידה את הראש ...והיא לא מעוניינת ...לא ...לא רוצה ...לא מתאים לי...
שלום ...לא עשינו עסק ...נתפרדה החבילה ...עד כאן כלה!!! אבל רעיה??? רעיה זו כלה שכבר עברה את הצעד
הראשוני .היא כבר הגיעה לשלב שהיא הכריזה על נאמנות "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה ...יש לה נאמנות
לבעלה גם אם זה בנעימה וגם אם פחות נעים לה ...אני אחד איתך עד הסוף!! זה חיי נישואין! כל זמן שזה לא כך .זה
לא רעיה .זה רק כלה.
כמובן שכלה זה שלב שאי אפשר לדלג עליו!!! יש את השלב של מסכת קידושין שהחתן מגיע ומתרפס וקונה את
הכלה בכסף מלא והיא מואילה בטובה להשתכנע שזה כדאי ולהיות קרואה בנעימה ..זה השלב של הכלה!! אבל
אחרי השלב של הכלה מוכרח להגיע השלב הבא ...השלב של רעיה! אהבת כלולותיך שזה "לכתך אחרי במדבר בארץ
לא זרועה "...אם היא תמיד תרצה להיות קרואה רק בנעימה ...אם ברגע שנהיה טיפ טיפה קשה ולא נעים אז היא כבר
עושה פרצוף חמוץ ולא מוכנה ללכת ...זאת אומרת :שהיא רוצה תמיד להישאר כלה ...אם ככה ...לא עשינו כלום!! אין
פה שום קשר נישואין!!!! זה רק כספומט!!
ופה אנחנו אוחזים!!!! אנחנו אוחזים בשלב שבין כלה ל--רעיה!!! אנחנו כלה של הקב"ה ...הקב"ה הרעיף עלינו מלא
חופנים כל טוב ...יש לנו שפע שלא היה מעולם ...הקב"ה פשוט קידש אותנו ככלה קרואה בנעימה ...אלא שאח"כ
פתאום מגיעים כל מיני קשיים!!! יש לכל אחד מאיתנו התמודדויות בחיים ...והכל בגזירת עליון ...הכל משמים ...זה
קשיים משותפים ...הקב"ה מזמין את הכלה ושואל :האם את מוכנה להיות רעייתי וללכת אחרי גם בארץ לא
זרועה?? האם את מוכנה לחוות יחד איתי רגעים גם פחות נעימים??
וזה לא פשוט!!! הכלה שהתרגלה לשבת על הקתדרא ולהיות קרואה בנעימה ...צריכה להחליף דיסק ולהבין שהגיע
הזמן להיות רעיה!!!! והשינוי הזה בתפיסה הוא לא קל!!! היא לא מכירה את זה!!!! והיא מתחילה להתעצבן...
מתחילה להתלונן ...לא מתאים לי ...זה מה שקורה לעם ישראל במדבר ...אחרי שהקב"ה קידש אותם והם כלה...
פתאום העסק מתחיל לחרוק ...והכלה מתחילה להתלונן ...מרגלים ...מתאוננים ...הכלה פתאום מגלה שיש שלב
הבא!!! .וזו הפתעה בשבילה ...אבל לא כלה!!! הגיע הזמן שתהיי רעיה!!! הגיע הזמן לאהבת כלולותייך ...שתבואי
אחרי בשמחה ותגידי :אני אחד איתך באש ובמים...
ברגע שהכלה תפנים את זה ...ברגע שהכלה תקבל נכונות ללכת אחרי בעלה באש ובמים באותה שניה היא מפסיקה
להיות כלה ...ומתחילה להיות רעיה!! באותו רגע נעשה יחוד!! ומזל טוב ...נכנסנו לחיי הנישואין ...הגיע התיקון
השלם ...ה' אחד ושמו -רעייתו -אחד.
ולרגע הזה בית המקדש מחכה!!! בית המקדש זה חדר יחוד!! החדר יחוד מחכה!!! למי הוא מחכה?? לכלה
שתסכים להתאחד!!! לכלה שתביע נכונות להפסיק להיות כלה ולהתחיל להיות רעיה!!! הקב"ה הביא אותנו לארץ
ישראל ...הרעיף עלינו מלא חופנים שפע גשמי וגם רוחני ...אבל פה ושם יש קשיים .יש התמודדויות והקב"ה מזמין
לכל אחד את ההתמודדויות האינדיבידואליות שלו ...והכלה מתחילה להתלונן ...לא מתאים לי ...לא טוב לי ...וכאן
הגענו לגרעין הקשה!!! אבא שבשמים שואל את הכלה :האם את מוכנה להיות רעיה שלי?? האם אתה מוכנה לקבל
אותי בכל מצב ...או שאת מגיעה עם רשימה של דרישות ...ואם אני לא מספק לך את הסחורה את מסתובבת עם
פנים חמוצות ולא מעוניינת בקשר??
הבית מוכן!!!! הבית מחכה!! למי?? לרעייתי!!!! למי שמוכנה ללכת אחרי באש ובמים...
כלה שקרואה בנעימה ורק שנעים לה היא מגיעה ...אותה לא מכניסים לחדר יחוד!!! כלה אחרי האירוסין ...חוזרת
לבית של ההורים שלה ...למה?? למה אחרי האירוסין הבעל לא מכניס אותה לביתו?? נו ...למה לא?? כי היא עדיין
לא בשלה לזה ...היא לא מוכנה לזה נפשית ...הבעל מחכה ...מחכה מתי היא תבא מיוזמתה ותדפוק בדלת בשמחה
ותאמר לו :אני אחד איתך!!!! באש ובמים!!! רק אז מתחילים חיי הנישואין) ...בזמן חז"ל המצב המתוקן הוא :שאת הקידושין
עושה החתן ואת הנישואין עושה הכלה!! החתן מקדש את הכלה ואוסר אותה על כל העולם ואז הכלה הייתה חוזרת לבית אביה ...עד מתי?? עד
שהיא תחליט ותהיה שלימה עם עצמה שהיא מעוניינת להיכנס תחת רשות בעלה!!!! אז היא הייתה מופיעה ...ופשוט נכנסת תחת רשותו ובזה
היה מתבטא הנישואין.(.

לרגע הזה בית המקדש מחכה!!!! אנחנו כלה של הרבש"ע ...הקב"ה קידש אותנו ...הרעיף עלינו מלא
חופניים ...אבל יש לנו הרבה דרישות ...יש לנו רשימה של בקשות ...ואם הקב"ה לא תמיד עומד בלוח
הזמנים שלנו אנחנו עושים פרצוף עצוב ואנחנו מתלוננים ...ככה אי אפשר לבנות בית המקדש!!! אין
לקב"ה מה לעשות בחדר יחוד עם כלה עצובה!!! הקב"ה לא מכניס בכח לחדר יחוד!! הקב"ה מחכה לראות
שהכלה שמחה בהחלטה שלה ...שהכלה מעוניינת להיות רעיה ...ואז ...אז יבא האדון אל ביתו ...לזה
קוראים במילה אחת :קבלת עול מלכות שמים!! להמליך את ה' .לקבל אותו! להיות אחד איתו! ללכת
אחריו בכל מחיר...
---

בא נתבונן רגע ...הפנים הנפולות שלנו ...החוסר שביעות רצון שלנו ...מאיפה זה נובע??? זה נובע מזה שאנחנו לא
מוכנים לקבל את הקב"ה!!! הרי בל נשכח שהכל בגזירת עליון!!! כל הנתונים שלי ...כל הבעיות שלי ...כל מה שחסר
לי בחיים ...וכל רשימת האכזבות שלי מעצמי ומכל הנתונים שלי כל זה בגזירת עליון!!! ואם אני מתעצבן ולא מוכן
לקבל את זה באהבה ...במילים אחרות אני לא מקבל את הקב"ה!!! אני לא אחד איתו!!!! אני מוכן להיות כלה של
הרבש"ע ...אבל לא מוכן להיות רעיה ...כלה לא צריכה בית המקדש!! אין לה מה לעשות עם בית המקדש!!! גם אם
הקב"ה יבנה לה את בית המקדש ...היא תגיע לשם ותמשיך להסתובב עם פנים נפולות ...בית מיועד עבור רעיה!!!
עבור מי שמוכנה ללכת בשמחה אחרי בעלה ולהגיד :אני אחת איתך!!! אני מקבלת אותך בכל מצב...
ברגע שאבינו שבשמים יראה את הנכונות שלנו להתאחד איתו בכל מצב ...הנה ...הגיע עת דודים ...ופתאום יבא
האדון אל ביתו!!!! עכשיו שלא תבין לא נכון :בתחילת המאמר יבשתי אותך ואמרתי שאם מחר ביהמ"ק נבנה הכל
יהיה יבש ...שום שינוי לא יהיה ...כן ...זה מה שיקרה אם הקב"ה ינחית בית של אבנים!!!! דא עקא שבית השלישי
הוא בית שעשוי מאבנים ...אלא בית שעשוי מהמון המון אהבת כלולותיך ...אחרי שאנחנו נמלא את עצמנו באהבת
כלולותייך ...אז ברגע שביהמ"ק ירד מהשמים הוא ירד עם המון המון אהבה שתשאוב את כל המציאות כולה להנך
יפה רעייתי...
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--:äë ãò äðëãòúäù úé÷ìç äîéùø êéðôì

:íéñëø
9 íéãøåä (íéçà úáù) áåã éëøã ã"îäéá
êúéá éðá äùî ìëéä éæëøîä úñðëä úéá
0527124662 :åà 0548415410 :øù÷úäì ïúéð

:äôéç
.ìàëéî áåçø ,àðøåáãð êàìáéèù
.äìåàâ 'çø ìàøùé úøàôú úñðëä úéá
0527149369 åà 0527683095 :øù÷úäì ïúéð

:úôö
.'íééç øåàî' õéðæéå êàìáéèù
'1 ì"äö (ïøî úéá) 'úéîìåùå àøæò ãé
4 ì"äö 'úåáéùéä éëéðç' úñðëä úéá
7 ì"äö 'çöðä øàô' úñðëä úéá
.'õá÷ìà' úñðëä úéá
6 ì"äö (áåè ïîéñ úçôùî) 0533127052 øù÷úäì ïúéð
5 ñåðéî

:äìåôò
äùî ìäåà úñðëä úéá

)(6 øòåðä úééìò éøåçàî

0527686876 øù÷úäì ïúéð

:äéøáè
.øðøåå 'ø ,ìàåîù úéø÷á éæëøîä êàìáéèùä
.'ã ïåëéù úåáéùéä éëéðç úñðëä úéá
0504163727 ïæç øéàé :øù÷úäì ïúéð

:ìàéîøë
11 ñåèåìä áéúð 'ìàëéî íøë' éæëøîä ë"äéá
0527136165 :øù÷úäì ïúéð

התשלום  !!₪ 15נא להשתדל לשלם
במזומן!!!!
אופני התשלום משתנים ממקום למקום לפי העניין...
ישנם מקומות שנעשה אי"ה מאמץ להניח קופה
לתשלום במזומן ...וישנם מקומות שהתשלום הוא
דווקא בעמדות נדרים פלוס/קהילות) ...בחור יקר :אתה
פשוט פונה לאיזה מבוגר ואתה נותן לו את התשלום במזומן
והוא ישלם עליך באשראי ...אתה הבנת ..אני סומך עליך(...

בין כך ובין כך ,על כל הסתבכות ...בשביל זה בכל
מוקד מכירה יש מספר פלאפון ותמיד אפשר
להתקשר ולשלם ישירות לנציג...
כאן ההזדמנות להודות מעומק לב לנציגים על
ההתנדבות הגמורה מצידם בימי בין הזמנים ולא
רק!!! אלא כל השנה כולה שמתמסרים בעקביות
לטובת זיכוי הרבים בהפצת גיליון זה ..ישלם ה' פועלם
ותהי משכורתם שלימה מעם ה' ..נא לכבד ולהוקיר
טובה..
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המאמר הפחות נחמד שתוכנו
מתאים לט"ב...
בתשעה באב נוהגים לפתוח נושאים שפחות
מעיזים לדבר עליהם בימים כתקנם ...אז ברשותך
קורא יקר ...תרשה לי לפתוח נושא שהוא לכשעצמו
לא כ"כ נועז ...אבל קשה!! קשה לישום!!! לא כיף
לדבר עליו ...לא קל לבצע אותו ...אבל צריך מידי
פעם לזכור שיש גם כזו משימה...
ובכן :הנושא הוא :כל מי שיש בידו למחות באנשי
ביתו ו ...ו ...ואינו מוחה!!!! )שבת נה (.אנחנו לא
מדברים כעת על מי שיש בידו למחות באנשי עירו
או בכל העולם כולו ...זה עוד החיים הכי קלים...
לאדון אז נדברו יש אפשרות לשבת רגל על רגל
ולחוש מעצמו שהוא יכול למחות בכל העולם כולו
ולירות עליהם צרור יריות כיד ה' הטובה עליו ...זה
הכי קל בעולם ...אז זהו!!!! שהעבודה הקשה באמת
זה "כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו"!!!! כן...
בתוך הבית ...לא השכנים ...לא השוליים של
הקהילה ...וגם לא בהכרח מדובר בעבירות הכי
חמורות שכולם מבינים שזה לא עובר בשתיקה...
לא ...לא סוף העולם .בתוך המשפחה הקרובה יש כל
מיני פרצות נקודתיות וכל מיני מעידות ספציפיות
שטעונות תיקון ...ולא נעים ...הכי קל לשתוק ...הכי
קל להעלים עין...

עלי הכהן מסתלקים בדמי ימיהם ...ועל מה?? על
שזיידע עלי הכהן ידע שמשהו לא בסדר אצל בניו
ולא לגמרי לגמרי מיחה בם!!! הוא כן מיחה בם ...אבל
כנראה שהיה אפשר עוד קצת יותר.

מוחה!!!! אז כמובן שהשווער והשוויגער וההורים
הטפשים יקחו את השורות האלו למידות רעות
שלהם ויתחיל להתערב לבתם וחתנם בחיים...
)בינינו ...טיפש יעשה את זה גם בלי לקרא (...אבל החכם
עיניו בראשו ויודע מתי מדובר בתשעים וחמש אחוז
שזה לא נכון ...ואילו מתי זה ...זה ...זה שייך לחמש
אחוז שזה כן נכון ...ואין ברירה אלא להעיר ...וזה
מאוד מאוד קשה!!!! והראיה :שעלי הכהן לא עשה
את זה ...עלי הכהן ידע שאם הוא יעיר קצת יותר
מפעם אחת לבנים שלו ...זה יהיה מאוד לא נעים
והתחושה תהיה "מה אתה מתערב לנו בחיים "...מה
זה עניין שלך ...לכן!!!! בדיוק לכן העונש היה כ"כ
נוראי ...וכל צאצאיו של עלי הכהן הסתלקו בדמי
ימיהם...

הרי למה באמת עלי הכהן לא מיחה בהם עד
הסוף??? הרי הוא יכל לקרא לחפני ופנחס ...ולדפוק
על השולחן ולהגיד סטופ!!!!! נגמר הסיפור הזה!!!!
הרי הוא ידע שזה לא בסדר ...והוא היה צדיק יסוד
עולם ...אז למה באמת הוא לא מיגר לגמרי את
התופעה???

כי אז!!!! ברגע שהתברר שמי שלא מוכיח את בני
ביתו מקבל עונש כזה נורא ...מכאן ואילך כבר הרבה
יותר קל להוכיח את בני הבית ...אתה יודע למה?
אתה מגיע להוכיח את הבן או הבת המבוגרים) ..או

מה הפשט בזה??? למה העונש היה כ"כ כ"כ
גדול??
סוף סוף מדובר בעלי קדוש ה' ...שאם זה היה החטא
שלו ...זה אומר שזה היה החטא היחיד שלו ...וכזה
עונש איום ונורא הוא קיבל על זה???? עד סוף כל
הדורות?? איך אתה מסביר כזה דבר???

אז תרשה לי להגיד איזה וורט) ...לשיקול דעתך(:

נו ...מה התשובה??? אני לא צריך להגיד את
התשובה...
כל אחד מאיתנו יכול להגיד לבד את התשובה
מניסיונו האישי...

אבל מה נעשה שהמחויבות שלנו לאבינו שבשמים
לא מאפשרת לנו!!!!

כשעלי הכהן הוכיח את הבנים שלו ...הוא כאילו נכנס
להם לחיים!!!! אז אפשר אולי להעיר ככה בקריצת
עין ...אפשר לעשות איזה תנועה קטנה שמראה חוסר
שביעות רצון ...אפשר להעיר ככה בעדינות מידי
פעם ...אבל להעיר בצורה קצת יותר חזקה ? ! ? ! ?

עלי הכהן קדוש ה' ...ששמואל הנביא הגיע לעולם
בזכות ברכתו ...והנה עלי הכהן כבר זקן מאוד!!!
והוא שומע שהבנים שלו חפני ופנחס לא עושים מה
שצריך ...והוא קורא להם ומוכיח אותם) ...עיין שם
שמואל א' ב'( אבל כנראה שלא מספיק ...והקב"ה
מתגלה לעלי בנבואה )דרך אלקנה אביו של שמואל( ומעניש
אותו בעונש נורא שהכהונה תפסוק מזרעו ...וכל
הצאצאים שלו עד סוף כל הדורות ימותו בגיל
צעיר ...כן ...האמוראים שכ"כ מוכרים לנו מכל דף
גמ' רבה ואביי שהם שלושים דורות אחרי עלי!!!
נסתלקו מן העולם בגיל צעיר )אמנם אביי בגיל
ששים (...ולמה?? כי הם צאצאים של עלי הכהן!!!
ולמה?? למה נגזר על עלי הכהן כזה עונש איום
ונורא???? על זה הקב"ה מתגלה שוב לשמואל )בנו
של אלקנה( ומצביע על הנקודה :והגדתי לו כי שופט

ההלו ...אבא!! אל תכנס לי לחיים!!! אני מבוגר  /אני
נשוי!! יש לי את החיים שלי!!! יש לי את המסלול
חיים שלי!! לא שהם אמרו את זה לעלי הכהן ...אבל
זו התחושה הפשוטה שכל אחד מאיתנו מרגיש
כשהוא נאלץ להעיר לבני המשפחה הקרובים שכבר
בגרו...

וצריך לדעת שהעונש על זה הוא חמור באופן ק י צ ו
ני!!!!!

אני את ביתו עד עולם בעוון אשר ידע כי מקללים להם

)את עצמם( בניו ולא כהה בהם!!!!! שים לב מה כתוב
פה??? בעוון אשר ידע ולא כהה!!!!! היות ועלי הכהן
ידע שבניו עושים מה שלא צריך ולא מספיק מיחה
בם ...הוא נענש שכל צאצאיו עד סוף כל הדורות
נסתלקו בגיל צעיר...

יש ילד קטן ויש ילד גדול ...לילד קטן אתה יכול
להיכנס לחיים ...אתה יכול להעיר לו ..להכתיב לו מה
לעשות ומה לא .אבל כשהוא כבר גדול ומסודר בחיים
ויצא מהבית ...כל ההורים מבינים וחייבים להבין
)ואוי ואבוי אם הם לא יבינו (...שזהו!!! יותר לא
החיים!!!!
בתוך
לזוג
מתערבים
וזה נכון!!! זו האמת!!! ובינינו ...רוב הצרות בדורנו
מגיעות מהורים שלא יודעים את המקום שלהם וכן
מתערבים לילדים בחיים הפרטיים שלהם ...כן...
לדאבוננו ...לא חסרים הורים לא חכמים שלא
מבינים את הטאקט הפשוט הזה ...אז נכון!!!!! נכון
שמצד אחד ההורים מוכרחים לדעת שאסור להם
להתערב לילדים הנשואים בחיים...

אבל!!!!! צריך לדעת שיש גם צד שני למטבע...
אתה מבין את זה??? תנסה לדמיין איך הגמ' שלנו
הייתה נראית אם רבה היה נשאר לחיות עד גיל
שמונים ולא היה מסתלק בגיל ארבעים ...תנסה
לדמיין אם אביי היה מאריך ימים קצת יותר מששים
שנה??? תנסה לדמיין לאורך כל הדורות כמה
עשרות אלפי אנשים יראים ושלמים מצאצאיו של

לכל צד יש את הצד השני ...נכון שבדרך כלל אסור
להתערב) ...בפרט לא בזוגיות ...שבזה אף פעם אסור
להתערב ...ואין צורך לומר זאת (...אבל לפעמים!!!
לפעמים כן צריך להתערב!!! סוף סוף יש את המושג
שנקרא כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו

את הגברת בתחומים שהיא טוענת שאתה לא מבין בהם(

ובאוירה המחשמלת מנסרת לה שאלה ללא מילים:
סליחה!!! מה אתה בדיוק רוצה מהחיים שלי?? מה
אתה 'חופר' לי בתחום האישי שלי? מה זה עניין שלך
מה אני עושה ???...מה זה עניינך??? כאן תורך
לדפוק על השלחן ולזעוק בדם לבך :שאר בשרי
היקר! זה ענייני ועוד איך!!!!! אני לא רוצה
שהצאצאים שלי ימותו בגיל צעיר ...אם אני אראה
אותך ואשתוק ...אם אני אתן לך לעשות מה שאתה
רוצה ...אני אחטוף על זה ...אני חלילה וחס לא
אשכל את הנכדים שלי ...זה נוגע אלי אישית!!!! אל
תגיד לי מה זה נוגע אלי ...כי זה נוגע אלי ...ועוד איך
נוגע אלי ...עלי הכהן לא התערב לילדים שלו
בחיים ...ומאז כל הנכדים שלו מתים בגיל צעיר...
אצלי זה לא יקרה!!!! אני לא אתן לזה לקרות!!! ולכן
אין לי ברירה אלא לעשות את הדבר השנאוי ביותר
עלי בחיים ולהגיד לך :לא!!! אל תעשה לי את
זה!!!!! אין לי ברירה אלא לגשת אליך בשקט
ולהסמיק עשר פעמים לפני שאני מעיר לך
בעדינות ...שהההלו ...הצניעות בבית ...תעשה משהו
בעניין...
וזה נורא נורא קשה!!!! אבל אין לי ברירה!!! אני
חייב להציל את נפשי! אני לא מוכן להיתבע על זה
משמים!!! תוחלת החיים של צאצאי עומדת לנגד
עיני וחשובה לי יותר מהחוסר נעימות שיהיה לי
כעת כלפך ...בקיצור :העונש הנורא הזה שעלי הכהן
נענש על זה שהוא לא מיחה בבניו ...המטרה של
העונש הזה ...להכניס אותך לתמונה!!!! ולתת לך את
הכרטיס ואת הקלף מיקוח לנמק ...מה אתה
מתערב ...מה פירוש מה אני מתערב?? זה נוגע אלי
אישית! אני חלילה וחס אחטוף על זה!!!
ñ"åñ ...úåç÷ô ïåîäå ä÷éè÷è ïåîä ïåîä äô êéøöù ïáåîë æà
øáã øîàú ìà"ù âùåî ùéù çåëùì øåñà ...úåçîì êéøöùë íâ
éììë ïôåàá ...äæî õåçå "...òîùéäì åôåñù òåîùì øùôà éàù
äæ "åúéá éùðàá úåçîì åì øùôàù ìë"ù äæä âùåîä ìë àîúñî
øáëå íééçá íéøãåñî øáë íéãìéäù éøçà ÷ø ìéçúîù âùåî
êì ùéù ïîæ ìë ìáà ..íúåéùéàá íéáéöé íäå íúòã ìò åãîò
...äàçî ìù âùåîä ììëá êééù àì äô ...øåçá åà ãìé íò ÷ñò
êåðéçáå ...êåðéç äì íéàøå÷ù éøîâì úøçà äéâåñ ùé ïàë
ì÷ øúåé äáøä ãçà ãöî êåðéçá éë ..éøîâì äðåù ä÷éè÷èä
...êúåùøá ïééãò àåä éë íééçä êåúì ãìéì áøòúäìå ñðëéäì
äáøä øåçáä åà ãìéä ìåî à÷ååã !!æà à÷ååã éðù ãöî ìáà

éë ...úåçîì àìù éàãåáå ...ïéò íéìòäìå ÷åúùì êéøö íéîòô
äìéâøð ïùòî íéîòôìù êìù èéùëúä ìåî äàçî ìéòôú íà
éøçà í÷ àåäù åà ùãå÷ä ïåùìá éøîâì àì íéøéù òîåù åà
à÷ååã àìéîî ...éøîâì åúåà ãéñôú äúàù ïëúé ..ù"÷ ïîæ
íäéìò ïéàå øáòîå ìòî íéùåò íéøåää áåø ...êåðéçì ñçééá
(...åùôð úøî òãåé áì ...ïëù éîî õåç ...ïáåîë) ...úåçîì íäì äéäù äòéáú

úåçîì åãéá ùéù éî" ìò íéøáãî åðçðàùë ??äî ÷ø
øáëù íéãìéäå äùàä ìåî à÷ååã øáåãî "..åúéá éùðàá
íééøéøáù àì íäù ...íééçá íéññåáîå íéøãåñî
íúåà ÷ñøì äìåëé äðè÷ éëä äøòä ìëù äæä âåñäî
!!!àì ...äçôùî éøù÷ ÷úðìå íéìë øåáùì íäì íåøâìå
êì óéëù ...íéãîçð äçôùî éðá ìò íéøáãî åðçðà
ìëáå ...å ...øãééñá ë"äñá íäå ...êúéà íäì óéëå íúéà
ãöîù äæä âåñäî úåöøô éðéî ìë íéîòôì ùé úàæ
øùôà éðù ãöîå ...å !!!øéòäì êéøöå øãñá àì äæ ãçà
äî ìáà ...ïéò íéìòäìå ïè÷ ùàø äúåà ÷çùì íâ
!!!!!ïéò íéìòäì óøåâ ïôåàá äùøî àì äøåúäù äùòð
äæ ...éàãë àì äæ éúîå ...êéàå ..äôéàå ...äîë åéùëò
ãåàî ïëúéå ...åøîâé àì íìåòìù úåéçöð úåìàù
åôåñá äéäú äøåú úòãä ...íéø÷îä ìù àáåøã àáåøáù
úà ìá÷ì êéøö äúà ìáà !!!!øéòäì àìå ÷åúùì øáã ìù
ùôð èàùá íìòúäì øùôà éà ..äæä øúéää
...åæä úéðòáåú ë"ëä úåáéåçîäî
---

בפרשת וירא ...אברהם אבינו מוכיח את אבימלך
על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך וגם
אתה לא הגדת לי בלתי היום ...נו ...מה עונה
אבימלך??? לאבימלך יש תשובה!!!! לא ידעתי מי
עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי בלתי היום!!!

לא ידעתי ...אתה טוען לי שהעבדים שלי עשו את
זה ...מאיפה אני אדע ...פעם ראשונה שאני שומע
את זה ...מכיר את סוג התירוצים האלו???
נו ...אברהם אבינו מקבל את התירוץ של
אבימלך??? האמת היא שלא כ"כ ברור!!! כי זהו!!
כאן הסתיימה השיחה ולא כתוב מה אברהם ענה
לו!! נו ...מה אתה אומר? האם אברהם קיבל את
התירוץ של אבימלך???
ברור שלא!!!! ולמה לא??? כי אין כזה דבר לא
ידעתי!!!! מה זה לא ידעתי??? אם יש לך עבדים...
אתה צריך לדעת מה הם עושים ...לא אני זה
שצריך להגיד לך מה הם עשו ואתה תפתח עלי זוג
עיניים המומות ותגיד לי "גם אתה לא אמרת לי
בלתי היום "...אני צריך להגיד לך??? זה העבדים
שלך ...זו הסחורה שלך ...ואתה אמור לפקח עליהם
ולקחת עליהם אחריות ...אם אתה כזה שלמזל
שאתה לא יודע מה עבדים שלך עושים אל תקנה
עבדים ...תשאיר אותם בשוק העבדים ..קנית
עבד ??..קבלת על עצמך אחריות גמורה על מעשיו
ומכאן ואילך אין לא ידעתי!!!!
את הפסוקים האלו אנחנו קוראים בקריאת התורה
של ראש השנה!!!!
ויבא אבימלך ופיכול שר צבאו ...איך אבימלך
ופיכול שר צבאו הגיעו לראש השנה לפני
התקיעות?? התשובה היא :אבימלך ופיכול שר
צבאו הם הבבואה שלנו :לא ידעתי!!!!!! אז זהו!!!
שבראש השנה לפני התקיעות אנחנו קוראים
עליהם כדי לחדד ולהעמיד לנגד עינינו את הדמות
של אברהם אבינו מול אבימלך!!! אין לא
ידעתי!!!!!
יתכן שלפעמים צריך להעלים עין ...אבל לא
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לדעת??? אין כזה תירוץ!!!!
היום אחת הטענות המוכרות ביותר ...ההורים קונים
מחשב או פלאפון ככה ככה ...או מצלמה ו ...והכל
בסייייידר ...ואז מגיע הילד ...ותוך עשר דקות פורץ
את החסימה המינימלית) ..אף פעם זה לא ארך לו יותר זמן(
ו ...וכשהעסק יוצא מכלל שליטה ...אז האבא מופיע
כמו אבימלך בשעתו ועושה פרצוף המום :לא ידעתי!!!
וגם אתה לא הגדת לי בלתי היום!!! אז זהו!! אין לא
ידעתי!!!! לא ידעתי אתה יכול להגיד בתור תירוץ
לילדים ולאשה ...למה אני לא קונה מחשב??? כי אני
לא מבין בחסימות ...והיות ואני לא יודע מהי החסימה
הכי מאובטחת ...לכן אני לא קונה ...אבל לקנות
מכשיר ...ו ..ואח"כ להגיד לא ידעתי???? אין לא
ידעתי!!!!!
קנית עבד ...תדע מה הוא יכול לעולל ...תפקח עליו...
ואל תגיד לא ידעתי ...קנית שור ...תשים עליו עין ...כי
אתה הולך להתחייב בשן ורגל שלו ...כרית בור ברשות
הרבים ??...תכסה אותה ותשמור עליה כי אתה הולך
לשלם על כל התקלות וכל המכשלות שעתידות לבא
מחמתו...
--לדאבוננו הרב כל בין הזמנים יש ילדים שטובעים
בבריכה או בים ל"ע!!!
ולכולנו ברור שההורים צריכים להשגיח ולשים עין
שזה לא יקרה...
אז זהו זה!!! שבכלל לא התכוונתי לטביעה בבריכה של
מים ...אלא לטביעה במפגעים רוחניים ...וכל בין
הזמנים זה קורה ...כשילד קטן יוצא מהבית בצורה
מוזנחת ככה בחופשיות וכמעט קופץ לכביש או
שקורה לו משהו ...כולנו מבינים שההורים צריכים
לקבל על הראש שהם לא מספיק שומרים על הילדים
שלהם ...ואם ההורים האלו יעשו פרצוף מיתמם ויגידו
"לא ידעתי"!!!! יתכן שהעובדת סוציאלית תצטרך
להיכנס לתמונה ובחלק מהמקרים אנחנו גם ניאלץ
לגבות אותה...
אז זהו!!!! שלדאבוננו הרב ברוחניות הסכנה הרבה
יותר מוחשית ...ילד או בחור שבתוך!!!!! בתוך הבית
יכול "לצאת" ולגלוש במקומות הכי גרועים) ...ואני מדבר
כאן על נתונים שמגיעים כל בין הזמנים מחדש!!!!!! סליחה ...בדרך

כלל הטלפון מגיע רק אחרי בין הזמנים (...ולהורים יש ראש
קטן לא ידענו ...שידעו להם שבשמים התירוצים האלו
לא מתקבלים ...אין לא ידעתי!!!! אבא שירים ידיים
ויאמר אין לי שליטה על מה שהילד שלי עושה מחוץ
לבית ...הוא צודק!!!! ובאמת כמעט ואין עליו תביעה...
זה בסה"כ אבא ריאלי שלא מתכחש למציאות
העגומה של היום ...אבל בתוך הבית???? בתוך הבית
אסור לילד שלך לטבוע!!!! אם זה קורה מתוך הבית...
מתוך המחשב הביתי .כאן זו תביעה עצומה!!!! אין לא
ידעתי! אין ראש קטן!
גם אם אתה תהיה צודק!!! לא יהיה מי שיצדיק
אותך!!! סו"ס הילד שלך הוא פה הבן ערובה .הוא זה
שמתמודד ...ואסור לעשות לו את זה
íðùé :äúåà øîåì úåðîãæää åæ éìåàù äðéãò äãå÷ð ãåò
íéîù úàøéá íéàìî íéúá ...íéøåîùå íéàìôð íéúá
ë"ë àì íéøåääù úåéå÷ã íðùé ìáà ...øåäè êåðéçáå äøåäè

òéâîù øéòöä øçåáéùéä ìöàå ...íäéìà áì íéîù
...äéìò ïá øåçá ìò ãéâú äî !!!!úøåòðá ùà äæ äúééáä
äìàù ìàåùå øù÷úî àåäå ...ãåàî äáåè äçôùîì ïá
íù éà àöîðù ...éòåö÷î øôñ úéáá åðìöà ùé : î"åçá
øëåæ àì èòîë ãçà óà ...úéáá íéøôñ ïåøàá äìòîì
ììâá à÷ååãå .......àì äæ ...äæ ...äæ éìéáùá ìáà åîåé÷ ìò
???çôì åúåà ÷åøæì øùôà íàä ..ïëù ïáåîë æà àìù
)÷ø íä íà ÷åøæì íéîéëñî åéä íéøåää íâù éãäñ ïðà ìù ìå÷éùî

äî ...úëáåñî äìàù åæ (???éì áåè àì äæù íéòãåé åéä
à÷ååã íäù íéøáã ùé ...íééðøéò úåéäì õìîåî !!!çåèáù
úåðåù úåéåùéâø íðùé ...ãçà ìëì àì ìáà ...øãñá
äúàù íéìåéè íðùé ..íäéôìë éðøéò úåéäì êéøöù
íà ìáà ...úëìì àì äîì ..äéòáä äî ïéáî àì êãéöî
çëååúú ìà .áåè åì äùåò àì äæù øîåà êìù øçåáéùéä
ïëù äî ...àùåðä úà êúéà çúôé àì àåä éë ...åúéà
ïáá úéëæù ä"á÷ì äãåú ãéâúå çöîä úà åì ÷ùðú
íéîåãàä úåìåáâä ìò ãåîòìå åîöò ìò øåîùì òãåéù
 ...åìùואתה האבא היקר שיש לך מכשיר לא כשר...

ואתה טוען ש-לך זה לא משנה כי אתה מבוגר ולא
מעניין אותך שטויות וכו' וכו' ...אני לא מתווכח
איתך ...אני מאמין לך!!! אבל אתה לא חולם כמה
שיחות כבר הספקתי לנהל עם הבן שלך בחודש
האחרון ...הבחור ישיבה הקדוש הזה שכ"כ השתדל
לשמור על עצמו בזמן קיץ האחרון ...והוא רועד
מפחד שלא יקרה לו שוב המעידה שקרתה לו
בפסח האחרון עם הפלאפון שלך ...אם היית חולם
כמה שיחות ארוכות הוא נאלץ לעשות עם כל מיני
אנשים מאחורי הגב שלך!!!! מה עושים עם
הפלאפון של אבא שלי??? אולי לעשות לעצמי
חסימה פנימית בתוך הפלאפון של אבא שלי...
שהוא אפילו בכלל לא ישים לב שעשיתי את זה
כדי שאני לא אכשל ...או אולי להעביר מסר עקיף
לאבא שלי שיחסום ...לשלוח לו מכתב בעילום
שם ...האם לקבל ע"ע קנסות רציניים על כל פעם
שאני חלילה נוגע בפלאפון שלו ...שיחות ארוכות...
כל מיני רעיונות עולים ויורדים ...סביב מי????
סביבך!!! סביב האבא הכי יקר לו!! האישיות הכי
מעורכת אצלו!!!! והוא עצמו בחור ישיבה זהב
טהור!!!!! שיש לו ב"ה יצר הרע כמו לכולנו...
וברגעים קשים של בין הזמנים ...כשהפלאפון שלך
היה על השולחן בסלון והוא בדיוק לא נרדם כל
הלילה הוא נכנס וגלש ואני אמרתי לו עם יד על
הלב שאני גם לא הייתי עומד בניסיון ...והמעידה
הזו שורפת אותו!!!!! לא! הוא לא התקלקל ...הוא
מיד תפס את עצמו כי הוא באמת בחור טוב ...אבל
הוא אכול מבפנים ...הוא איבד את האימון
בשליטה העצמית שלו ...ולאורך כל זמן קיץ הוא
רועד וחושש מהבין הזמנים הבא ...כשהוא יגיע
הבייתה שזה לא יקרה לו שוב ...ואתה ...איפה
אתה בכל הסיפור הזה?? לא ידעתי!!!!! ואתה
באמת לא יודע ..אז אנא ממך ...אל תעשה לו את
זה ...יש לך בן זהב ...נשמה טהורה!!! לא מגיע לו
העונש הזה!! לא מגיע לו להיאלץ לדבר על אבא שלו
מאחורי הגב ...אבל תבין אותו למה הוא מדבר מאחורי
הגב כי איתך הוא לא יכול לדבר על זה!!!! בטח שלא ...כי
אתה בעצמך הצהרת כבר כמה וכמה פעמים באזניו
שאתה לא מבין מה הבעיה בזה ...אז תנסה לחשוב מה
הוא אמור כעת לעשות?? אני יודע שמאוד לא נחמד לך
לשמוע שמדברים מאחורי הגב שלך ....אין בעיה!!!! תן
פתרון אחר!!!! תן פתרון לבחור הזהב שלך בלע"ר...
השמור הזה ...תן לו פתרון איך הוא מתמודד מול זה...
בלי לדבר איתך!!!!! כי איתך א"א לדבר על זה ...אני לא
אוהב לעשות דברים מאחורי הגב ..אז אנא ...תעזור לי...
תן לי את הגירסא הנכונה איך אני יכול לעזור לו מולך..
נקודה למחשבה לליל תשעה באב ..יהי רצון שהמשיח
יקדים אותך...
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בקרוב ממש

והפעם ברמה של גן ...סיפור לילדים בגינה בתשעה באב ...בין ביס לביס...
מזל טוב ...ליענקי נולד אח קטן וקוראים לו דוד ..בהתחלה אמא הייתה טיפה חלשה וגם דוד היה מאוד קטן והוא כל הזמן
בכה ..אבל אחרי הברית אמא לחשה ליענקי ...שעוד מעט ...כשדוד יהיה כבר בן חודש ועשרה ימים ...אנחנו -אבא ואמא
ניסע יחד עם דוד הקטן לבית המקדש להגיד תודה לה' ...ואנחנו ניקח רק אותך ...רק את יענקי ...ובאמת כל הילדים נשארו
בבית ורק אני נסעתי עם אבא ואמא ודוד הקטן...
אבא לקח איתו כבשה גדולה ...והניח אותה על הכתפיים ...כדי להביא אותה מתנה לה') ...האמת היא שכבש זכר ...לא כבשה נקבה...
כי זה עולת יולדת שאינה באה נקיבה אבל שישאר בינינו ...ילד מכיר רק כבשה (...ואני יענקי ...אני גם הבאתי לה' מתנה ...אני הבאתי יונה
קטנה קטנה ...אמא שמרה לי על היונה ...ועכשיו אנחנו נוסעים לבית המקדש כדי לתת לה' מתנה ..כבשה!! ויונה!!!
באמצע הדרך אמא נתנה לי להחזיק את היונה ...ואני סיפרתי ליונה ולחשתי לך בשקט בשקט :שאנחנו עכשיו לוקחים
אותך לבית המקדש ואנחנו ניתן אותך מתנה לה' ...והיונה מאוד מאוד שמחה ...ואז הגענו לבית המקדש ...איך שמחנו..
הנה ...הגענו לבית של ה' ...אנחנו כ"כ אוהבים לבקר בבית של ה' ...קודם אמא לקחה יחד איתי את היונה והבאנו את זה
לכהן שיביא אותה ה' במתנה) ...חטאת העוף -קרבן יולדת (..ואחרי שהכהן לקח את היונה ...אז אבא הביא את הכבשה לכהן...
שיתן מתנה לה' ...והכהן לקח את הכבשה ואת היונה ונתן אותם לה' ...איך שמחנו...
ואז אמא הסבירה לי שה' כל כך שמח שבאנו אליו ...וה' כ"כ שמח ביונה שאנחנו נתנו לו ...ולכן ה' ביקש שאנחנו נשאר
בירושלים גם בלילה) ...דין לינה בירושלים לאחר יום ההקרבה( כי הוא רוצה לראות אותנו עוד קצת ...ואבא ואמא כ"כ שמחו...
ואפילו דוד הקטן כל הזמן חייך ושמח ...הלכנו לישון בירושלים ...וזה היה מיטה אחרת וגם שכחנו את המוצץ בבית ...אבל
לא היה איכפת לי ...כי אנחנו נמצאים ליד ה' ...ואז מוקדם מוקדם באמצע הלילה אבא העיר אותי ...ואמר לי :יענקי ...בא...
אתה רוצה לבא איתי לבית המקדש להתפלל לה' לפני שאנחנו חוזרים הבייתה??? קפצתי מהר מהמיטה ...כן אבא ...ואז
אבא לקח אותי לבריכה גדולה שיש בה המון מים ...ואבא אמר לי להכניס את כל הראש בתוך המים ...כדי שאנחנו נהיה
טהורים להיכנס לבית המקדש ...ואז מהר התלבשתי והלכתי יחד עם אבא לבית המקדש ...היה עדיין חושך ...השמש עדיין
לא התעוררה ...וגם היה קצת קר ...אבל המון המון אנשים הולכים מהר מהר ...כולם רוצים להספיק להגיע לבית המקדש...
ואז פתאום!!! פתאום שמענו קול חזק של חצוצרות ...פפפ פפפ ...ואז אבא הסביר לי שעכשיו ה' פותח לנו את הדלת של
החצר של בית המקדש ...כי ה' כבר רוצה לראות את יענקי ...ה' מתגעגע לשמוע איך יענקי מברך יפה ואומר מודה אני
בכוונה ...ואז פתאום שמענו קול חזק חזק חזק :עמדו כהנים לעבודתכם ולווים לשירתכם ...ואבא הסביר לי שמעירים את
כל הילדים שיקומו להתפלל ולהגיד לה' תודה על שנתן לנו עיניים ואף ואזניים ורגלים בריאות ..נכנסנו לבית המקדש...
ואז ראינו המון המון כהנים צדיקים שלבושים בבגדים לבנים ...ואבא הסביר לי שהם צדיקים כמעט כמו אמא ...כי הם
עובדים במטבח של ה' ...וכמו שאמא שלנו עובדת בבית שלנו שה' מגיע אליו!! ולכן ה' רוצה שנכבד אותה ונשמע בקולה...
ככה אנחנו צריך לכבד את הכהנים כי גם הם עובדים בבית של ה' ...ואז אבא הראה לי את הכהן שמדליק את האש על
המזבח הגדול הגדול כמו אמא במטבח ...ואז פתאום ראינו שלושה אנשים עולים במדרגות ...ואבא תפס אותי חזק חזק
בהתרגשות ואמר לי ...הנה ...עכשיו עכשיו פותחים את הבית של ה' ...ועכשיו כל הילדים מתחילים להתפלל חזק חזק שה'
יתן כח לאמא לגדל את דוד ושאנחנו תמיד נהיה ילדים טובים ...ושיענקי יגדל תלמיד חכם גדול ...ואז יענקי ראה איך
שהדלת נפתחה וכולם עוצמים את העיניים בכוונה ומתפללים וגם הוא התפלל חזק חזק שאבא יוכל להמשיך ללמוד
הרבה הרבה תורה ...ושסבא יהיה בריא וכו'...
--נחזור לשנת התשע"ט אמא סיימה את הסיפור בגינה ונתנה לשלוימי את הביס האחרון ואמרה לו בשקט :שהיום אנחנו
מאוד עצובים ...כי בית המקדש נחרב ...ויענקי כבר לא יכול להגיע עם אבא לבית המקדש ...ואתה יודע למה??? כי יענקי כל
הזמן היה רב עם רותי ...הוא לא הסכים לוותר לה בבימבה ...הוא כל הזמן לקח לה את המשחקים ...וגם רותי לא ויתרה
ליענקי ...וה' עשה נו נו נו ליענקי ולרותי ...תפסיקו לריב ...צריך לוותר ...מי שלא מוותר ...אני לא מרשה לו לבא לבית
המקדש ...ויענקי לא הקשיב לה' ...הוא המשיך לריב כל הזמן עם רותי ...ואז ה' אמר ליענקי ...אני יותר לא מסכים לך
שתבא אלי ...אני לא רוצה את היונה שלך ...כי אתה לא מוותר לרותי ...אבל יענקי המשיך ולא הקשיב ...ואז ה' נעל את
הדלת של בית המקדש ...ויום אחד יענקי שוב הגיע לבית המקדש וראה שהדלת סגורה!!!! יענקי התחיל לבכות ...ה'...
באתי אליך עוד פעם עם יונה ...אני רוצה לתת לך מתנה ...תפתח לי את הדלת ...יענקי עמד כל הלילה בחוץ ובכה ...ה'...
תפתח לי עוד פעם את השער ...אני רוצה להגיד לך שלום ...אבל ה' אמר :לא יענקי!!!! אתה לא ויתרת לרותי בנדנדה ...ולכן
אני לא מוכן שתבא אלי!!!! תחזור עכשיו בחזרה הבייתה ותעשה שולם עם רותי ...תוותר לה ...תתן לה במשחקים ...וגם
אם היא לוקחת לך ...אל תרביץ ...ואם באמת תהיה ילד טוב ותתחיל לוותר לילדים בגן ...אז אני רוצה שתבא אלי עוד פעם...
ויענקי חזר הבייתה עצוב ...כל הדרך הבייתה הוא בכה ...ה' לא פתח לי את הדלת ...ה' השאיר אותי בחוץ ...גם היונה הייתה
עצובה והיא בכתה כל הדרך יחד איתו ...אבל כשיענקי הגיע הבייתה הוא החליט :זהו!!!! מהיום אני מוותר לרותי ...וגם
רותי שמעה שה' סגר את הדלת ...וגם היא החליטה שהיא מוותרת לדוד הקטן ...ומאז יענקי כל הזמן משתדל לוותר ...אבל
לפעמים הוא שוכח!! והוא שוב לא מוותר ...וחבל ...כי ה' כבר כ"כ רוצה שיענקי יבא אליו ...אבל כל זמן שיענקי מרביץ
לחברים בגן וכל הזמן רב ה' לא פותח לו את הדלת...
עד כאן הסיפור ...תם ולא נשלם ...מה שבטוח :אם את הסיפור הזה אנחנו נספר ליענקי שלנו בגינה הוא יבין ...והוא יתחיל
לוותר ובעזה"ש הוא עוד יביא את הגאולה ...אבל מתי אנחנו נבין את זה???? כתבתי בכותרת שהפעם הסיפור הוא ברמה
של גן ...הלוואי!!!! הלוואי וזה היה סיפור ברמה של גן ...אנחנו נמצאים עמוק עמוק בתוך הגן הזה ...אז לי אמנם לא
קוראים יענקי ולך גם לא קוראים רותי ...וגם המשחקים והנדנדות שלנו הם טיפ טיפה שונים ...אבל ממש לא בהרבה...
ולמרבה הצער שם בית חיינו תקוע!!!! שם הדלת סגורה!!! בא יענקי ...בא תעזור לנו להבין עניין ...אתה תשתדל מהיום
לוותר לרותי ...ואנחנו ההורים בעזה"ש נשתדל ללמוד ממך גם לוותר ...ולתקן את השנאת חינם שיש בינינו ...ואם נראה
אותך מחר שוב מרביץ מכות לדוד ...ושוב מתכסח איתו ...לפחות נדע מה עובר על אבינו שבשמים כשאנחנו עושים את
זה ...כשזה יגמר בבכיות כמו תמיד ...ואז תגיע לבכות אצלי ,ומרוב כעס אתה תקלל את דוד עם כל אוצר הקללות שהבאת
איתך מהחידר .ואני אכעס עליך ואעניש ואשתיק אותך ...לפחות אני אדע מה עובר על אבינו שבשמים כשאני מדבר בגנותו של אחד
מבניו ...מה שבטוח יענקי ...נישא תפילה שתחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים ...ועד אז זה תלוי בנו ...רק בנו ..הנה זה עומד אחר
כתלנו ...יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו.

טיפ נקודתי לשוכרים דירה בבין הזמנים ולאו
דווקא!
באמת לאו דווקא!!! הטיפ הזה הוא משמעותי בעיקר
בהרבה סיטואציות אחרות בחיים ...לדעת להגיד
תודה!!!!!
אנחנו החרדים ...היות ואנחנו רגילים למעשה חסד
ונתינה ...אז תקוע לנו בראש שמי שעושה טובה באמת
צריך להכיר לו טובה ולהגיד לו תודה ...אבל מי שהעיז
לבקש כסף והוא אילץ אותי לשלם כסף ועוד שילמתי
יקר ...והיה לי קשה להוציא את הכסף מהכיס ...והנה...
כעת הוא לקח את הכסף עצמו והוא צוחק כל הדרך אל
הבנק ...אז הוא עוד רוצה לקבל ממני תודה?? למה???
שישכח מזה!!! נכון???
אז זהו שאני רוצה להקריא לך פסוק נדיר שכתוב
במשלי ...שאתה מסתמא לא מכיר אותו" :רע רע
יאמר הקונה ואוזל לו אז יתהלל"!! )משלי כ'( מה כתוב
בפסוק הזה? אומר רבינו יונה :לעסקים יש שפה
משלהם!!! השפה של העסקים היא שפה לא יפה...
שפה שלילית ...ניקח את הדוגמא הזוטרית ביותר...
אני מפרסם את הדירה שלי לקייט ...ואני רוצה עליה
 500שקל ללילה) ...אל תדאג ...אני לא משכיר( אתה כעת
מתקשר אלי ושואל :יש נוף לים?? לא!! כמה מדרגות
יש??  ??60לא!! הדירה שלך לא שווה  500שקל ללילה.
בקיצור :אתה מחפש את כל החסרונות האפשריות
שיש בדירה שלי בשביל להוריד את המחיר...
סליחה ...אתה יודע שזה מעליב אותי?? אתה כבר חמש
דקות מונה בפני את כל החסרונות של הדירה שלי...
נראה לך שזה יפה??? אבל לא!!! זכותך!! כי זו השפה של
משא ומתן!!! רע רע יאמר הקונה!!! בן אדם שקונה
משהו ...הוא כעת נמצא בעמדה כזו שהוא צריך
להתמקח על המחיר ...ובשביל להוריד מחירים צריך
להצביע על רע רע ...על כל הדברים הרעים שיש במקח...
אין מה לעשות!! אפילו רבינו יונה החסיד מצדיק את
השפה הרעה הזו ...כי זו שפת העסקים -רע רע יאמר
הקונה!!! אבל יש המשך ...ואוזל לו???? נגמר?? סיימת
את המשא ומתן? החלטת שאתה הולך על זה?? ואוזל לו
אז יתהלל!!! עכשיו תהלל את המקח!! סוף סוף אם
החלטת שאתה הולך על זה ...אני סומך עליך שעשית את
השיקול שלך והחלטת שבסופו של דבר זה כן משתלם...
כלומר :כנראה שזה לא רע רע רע כמו שבאמת הצגת את
זה במשא ומתן ...אז בבקשה ...עכשיו תהלל את המקח...
עכשיו תגיד מילה טובה ...תגמור את זה יפה ...נכנסת
למונית ...והוא רצה מחיר מופקע ...עשית מרפקים...
התווכחת איתו בתקיפות ...אמרת לו שזה לא שווה את
הכסף ..וזה לא משתלם ...ולא צריך ...הייתי לוקח מישהו
אחר ...היה ביניכם אוירה לא נעימה ...ובסוף הוא
התקפל ...יופי?? הוא נכנע?? אתה יצאת החזק?? עכשיו
בסוף הנסיעה מותר להגיד תודה!!! תגיד לו שזה כן היה
משתלם!! שזו הייתה נסיעה טובה!!! אל תשאיר אותו
עם האוירה המרירית של המשא ומתן ולמה?? כי
תתפלא לשמוע!!! אבל גם נהג מונית ...הוא לא מחפש
רק רק רק את הכסף שלך ...יש פה גם בן אדם שעשה לך
שירות כל הדרך ודווקא מאוד איכפת לו לשמוע שהיה לך
טוב בנסיעה ...ההובלות שהעביר לך את הדירה ...נכון
שהוא עושה את זה בשביל פרנסה ...אבל אחרי שהוא
כבר עבד וקיבל את היומית שלו ...כעת חשוב לו לשמוע
שאתה מרוצה ...תגיד מילה טובה ...המשכיר של הדירת
קייט שלך ..נכון שהוא השכיר לך לצרכי פרנסה ...הוא
צריך את ההכנסה מהצד הזה בשביל ההוצאות של
החגים בעוד חודש וחצי ...אז מה ...לכן הוא חושב רק רק
על כסף ...הוא גם בן אדם שיש לו דירה והוא נותן לך
אותה וחשוב לו שתהנה ...אז מותר להיות בן אדם ולהגיד
תודה) ...כמובן שאם יש טענות זה משהו אחר ...אנחנו
מדברים כשאין לך תרעומת או טענה רשמית ...מה
אכפת לך להשאיר הרגשה טובה (...סוף סוף לא הכל זה
כסף ...וטוב לדעת את זה...
מישהו סיפר לי על איזה אוטובוס גדול בצבע ירוק...
שמידי יום מגיע בהתנדבות ולוקח אנשים עם כל הלב
מעיר לעיר ...אמנם בסוף היום הוא צריך להתפרנס...
אבל כ"כ חשוב לו שלכולם יהיה טוב ...קוראים לאיש
הזה :נהג אוטובוס של אגד!!!! אני לא אומר לך שכל
הנהגים הם כאלו ...אבל אם אני יום אחד אשכיר את
הדירה שלי לקייטנים ...אני מבטיח לך שזה מה שאני
אהיה .ודו"ק.

”

6

הבן יקיר לי אפרים ...אין גבול לאהבה הזאת!!!

ליל תשעה באב הראשון זה היה הלילה הזה שעם ישראל בכו בכיה של חינם ...ולא רצו
לעלות לארץ ישראל ...והקב"ה העניש אותם ואמר להם :אתם בכיתם בכיה של חינם
ואני אקבע לכם בכיה של דורות ...ויש פה שאלה מאוד מאוד פשוטה שכל אחד אמור
לשאול אותה :עם ישראל בוכים ...לא רוצים לעלות לארץ ישראל ...רוצים להישאר כאן
במדבר ...ככה???? ככה אתם רוצים??? אני מעניש אתכם!!! מה העונש??? שאתם באמת
תשארו כאן ולא תכנסו לארץ ישראל ...רבש"ע :הרי זה ב ד י ו ק מה שהם רצו ...הם לא
רצו להיכנס לארץ ...הם רצו להשאר במדבר ...והנה ...הם קיבלו את זה על מגש של
כסף!!! הם השיגו את מבוקשם!!! דידן נצח!!! בכינו ...התעקשנו ...והנה קבלנו ...אז למה
זה נקרא בכלל עונש?? אה ...חשבת פעם על השאלה הפשוטה הזו???
התשובה על השאלה הזו מאוד מאוד מוכרת מהזוית החינוכית:
לפעמים אני רואה בחור שנמצא במצוקה ...הוא צריך עזרה ...משווע לעזרה ...מתחנן
שמישהו יבא ויתעניין בו ...ואז אני מגיע אליו ומתחיל לדבר איתו ...לדובב אותו ...אני
מנסה לעזור לו ...אבל הוא עושה עלי פוזות!!! )ואפילו "יורד עלי וצוחק עלי" מאחורי הגב (...אני
כבר מסכם איתו שאני אתפנה אליו ביום פלוני ואני אדבר איתו ...והוא מבריז ...לא
מגיע ...אני כמעט מתחנן אליו ...בא ...נדבר ..עד שהוא עושה לי טובה ...וסו"ס הוא מגיע...
ומה האמת??? מה ...הוא באמת עושה לי טובה שהוא מוכן לדבר איתו?? ממש לא!!! הוא
"ממממת" שאני אדבר איתו ...הוא מצידו רוצה עכשיו לרוץ אלי לדבר איתי) ...מאוד קל
לזהות את זה (...מהעיניים שלו צועק :אנא ...רק תקשיב לי ...רק תתעניין בי...
רק מה??? למה הוא דוחה אותי? למה הוא עושה עלי פוזות??? כי חלק בלתי נפרד
מהמצוקה שלו שהוא רוצה להרגיש שבאמת אכפת לי ממנו!!! לכן הוא דוחה אותי פעם
אחר פעם ...כי הוא פשוט מזמין לשמוע ממני עוד פעם ועוד פעם שאני רוצה לדבר
איתו ...הוא רוצה להרגיש שיש לי באמת רצון כנה ואמיתי לעזור לו) ...וכאן מתחילה השאלה
החינוכית הנקודתית לגופו של עניין ...עד כמה זה נכון לרדוף ולהתרפס אליו?? האם זה נכון להתעלם
מהדחיינות ולקבל אותה בהבנה ולהמשיך להתרפס אליו ...אני שאני עושה פה נזק חינוכי שהוא מתרגל
לסחוט ייחס ותשומת לב בצורה שלילית )שבמשך החיים הרי הוא לא יקבל את זה ...ואני כעת סתם מרגיל
אותו לזה ...ואני הורס אותו??? זה כבר שאלה נקודתית( עכ"פ ברוב הפעמים שצעיר מתנגד ובוכה

ובועט ...לא ...לא רוצה ...זה הרבה יותר כן מאשר לא!!! ה"לא" שלו אומר אני רוצה את
זה ----אבל עם קצת יותר חיבוקים ונשיקות ...עם קצת יותר אהבה ...והחכמה הגדולה
היא לזהות את זה ולא להתבלבל!! זה א' ב' של התמודדות מול נוער...
--וזה בדיוק הסיפור בחטא המרגלים ...עם ישראל לא רוצים לעלות לארץ ישראל ...מה...
הם באמת לא רוצים?? אם הם באמת באמת לא היו רוצים ...אז העונש להישאר שם ...זה
בכלל לא היה עונש ...זה היה "דידן נצח" אחד גדול ...אלא מאי?? הם רצו!!! ועוד איך
הם רצו לעלות לארץ ישראל ...אבל הם רצו את זה עם עוד כמה חיבוקים על הדרך ...הם
רצו שאבא שבשמים יקבל אותם ויכיל אותם וימשיך לאהוב אותם למרות שהם
מתנגדים לו ...ואז הקב"ה פתאום שינה את הטון ואמר להם ...אה ...אתם לא רוצים ...אז
לא צריך ...תשארו פה!!!! הופה ...ברגע שהעונש הגיע ...אז לפתע צפו ועלו הרצונות
האמיתיים ...אנחנו כן רוצים לעלות!!! פתאום מגיעים המעפילים ומגלים מסירות נפש
גמורה שהם מוכנים לסכן את עצמם וללכת לארץ ישראל אפילו שמשה רבינו אומר
להם במפורש ש"היא לא תצלח"...
ואגב :זה אחד מהשיטות בחינוך!!!! רוב הפעמים שילד לא רוצה משהו ...העונש החינוכי
הטוב ביותר זה פשוט להסכים איתו ...אה ...אתה לא רוצה לאכול ???...אין בעיה ..תצא.
תצא מהמטבח .תצא החוצה ...אל תאכל ...כל טוב ...שלום ...ואז אתה תראה איך הוא
פתאום נדבק לרצפה ולא מוכן ללכת .פתאום הוא מסתבך עם עצמו ...ופתאום הוא
בעצמו מגלה איך שהוא בעצם רוצה לאכול ...רק עם עוד כמה חיבוקים על הדרך...
--וינסו אותי זה עשר פעמים!!!! מה פירוש שעם ישראל ניסו את הקב"ה?? מה זה לנסות
את הקב"ה?? הענין הוא פשוט מאוד :הקב"ה אומר לי שהוא אוהב אותי!!!! מי אמר??
אולי לא?? וגם אם הוא אוהב אותי ...כמה??? כמה הוא אוהב אותי?? עד עכשיו הייתי ילד
טוב ועשיתי כל מה שאבא מבקש ...אז לכן הוא היה נחמד איתי ...אבל האם הוא אוהב
אותי באמת באמת??? איך אני אדע?? ואז אפריימקה מתחיל למתוח את החבל ...הוא
מתחיל לעשות קצת בלגן ...והוא כבר פחות מספק את ה"סחורה" והוא בודק ...האם גם
עכשיו אבא אוהב אותי??
כן ...אבא עדיין אוהב אותו ...ככה??? אם ככה אפריימקה שוב מותח את החבל בזהירות...
והפעם קצת יותר חזק ...אפריימקה רוצה לבדוק איפה הקצה ...איפה האהבה של אבא
נגמרת ...והפעם הוא כבר מתחיל לעשות נזקים ...כעת אבא אמור להתרגז ...ואבא מגיע
ורואה ולא ...לא מתרגז ...כי הוא אוהב ...ככה????
אפריימקה מתמלא ברגשות הומים!!! אוה ...עד כדי כך אבא אוהב אותי ...אבל
אפריימקה מקבל תיאבון ...בא ניגש למתיחה הבאה ...וכן הלאה וכן הלאה ...עד הפעם
העשירית שאפריימקה מותח את החבל עד הקצה ...ואז אבא מתרגז ומתפרץ בחמת
זעם על אפריימקה ..ואז אפריימקה מבין :אה ...הנה ...עד כאן אהבה של אבא!!!! פה
הסתיימה האהבה של אבא!!!! כאן זה הקצה של אהבה של אבא!!! אבא מסוגל לאהוב
אותי ולהכיל את השטויות שלי עד גבול מסוים ...והנה!! הגענו לגבול ...הגעתי לקצה...
ככה אפריימקה חושב ...ככה יענקי בטוח ...אבל אחרי!!!! אחרי שאפריימקה קיבל את
המנה ...אחרי שאבא הבהיר לאפריימקה שנגמרה החגיגה ..פתאום אפריימקה שומע קול
בכי מאחורי הדלת ...אפריימקה הולך ושומע את אבא בוכה "óê ,ó−þõê −ñ þ−š− öëí
îòôìþê óìþ îñ −¼ô îôí ö× ñ¼ ,ðî¼ îòþ×ïê þî×ï îë −þëð −ð−ô −× ó−¼î¾¼¾ ðñ−
"...’í óîêò

אפריימקה עומד מאחורי הדלת ולא מאמין ...אבא עדיין אוהב אותי!!!!! אני הייתי בטוח
שזהו ...הגענו לקצה של אהבה ...והנה כעת אני מגלה שאין גבול ...אני מגלה שגם אחרי
שמתחתי את החבל עד עד עד הקצה .גם כאן אבא אוהב אותי ...רק מה??? הוא לא מוכן

שאני אעשה שטויות ,המכות שהוא נתן לי זה לא מכות של "יש גבול"--
לאהבה!!! לא!!!!!
אלא יש גבול לשובבות!!!! אני אוהב אותך ולכן אני אעצור את השובבות שלך...
השובבות תפסק ואילו האהבה תמשיך...
זה עומק הסיבה למה דווקא הרגעים הקשים ביותר של החורבן הגדול!!! דווקא
הם הרגעים הכי הכי עמוקים באהבה שבין קודשא בריך הוא לכנסת ישראל!!!
הפסוקים הכי הכי מרגשים ומלאי אהבה זה דווקא בספר ירמיה בשיא החורבן...
ולמה?? כי הרגע שאפריימקה מתח את החבל הכי הכי חזק ...כדי לבחון האם
האהבה של אבא מגיעה גם לשם ...דווקא זה הרגע של נקודת שיא במבחן
האהבה!!!! שאמנם הוא נעצר!!!! אבא אמנם עצר את התהליך באיבו ...אבל לא
מחוסר אהבה!! אלא מרוב אהבה! אני לא מסכים שתשתובב ...אני רוצה אותך
אפריימקה ...אני רוצה אותך אצלי ...ולכן אני לא אתן לך לעזוב אותי יותר ...ולכן
הרגעים של מפגן אהבה הגדול ביותר מאי פעם זה דווקא הרגעים שהחבל הכי
הכי נמתח!!!
הרגעים שהחבל הכי הכי נמתח ובכל זאת לא נקרע!!! זה הרגעים שהחבל הכי
הוכיח את עצמו עד כמה הוא חזק!!!
מה הפלא שברגע שנכנסו האוייבים להיכל ,הם מצאו את הכרובים כשפניהם
איש אל אחיו ...מה הפשט בזה??? הקב"ה פונה לעם ישראל ואומר להם :מה אתם
חושבים??? שיש קצה לחבל?? נראה לכם שיש גבול מסוים לאהבה שאם תעברו
את הגבול הזה אז האהבה נעצרת?? לא ולא!!! דווקא עכשיו שמתחתם את החבל
הכי חזק שיכול להיות ואני יותר לא אתן לכם לעשות את זה ...זה מפגן אהבה
הגדול ביותר שאף גם זאת!!!! בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים
לכלותם"!
---

מאז שנחרב בית המקדש ...התהפכו היוצרות...
כל זמן שבית המקדש היה קיים ...אנחנו היינו עסוקים בלנסות את הקב"ה...
אנחנו היינו מותחים את החבל ...ולבחון ולנסות איפה הקצה של אהבה של
הקב"ה אלינו ...אבל מאז שנחרב ביהמ"ק רח"ל התהפכו היוצרות ,ומאז כביכול
הקב"ה הוא זה שמנסה אותנו ...הקב"ה לוקח חבל של אמונה ומתחיל למתוח
אותו ולנענע אותו מסוף העולם ועד סופו ...הוא בודק ובוחן את גודל האהבה
והנאמנות שלנו כלפיו ...ולכל אחד יש את מתיחת החבל האישית שלו ...והקב"ה
פשוט מזמין מאיתנו אהבה!!! ואתה כבר אברך כולל ...ואתה כבר מוכן להקריב
למען התורה ...והולך קשה עם המשכנתא ...וגם בכולל לא תמיד משלמים...
ופתאום גם האשה הפסידה את העבודה ...רבש"ע :למה???
הקב"ה מותח את החבל!!!! חבל של אמונה!! הקב"ה יודע שאתה אוהב אותו...
אבל הוא רוצה לגלות עד כמה!!! הוא רוצה לבחון אותך ולהעלות על נס עד כמה
אתה אוהב אותו ..וברגעים קשים של ימי השנאה חשבת לעצמך ...מה זה
ההסתרת פנים הזו ...למה הקב"ה כ"כ כועס עלי?? אבל לא!!! זה לא ימי שנאה
אלא ההיפך הגמור!! זה ימי אהבה!!!! נכון שאתה מרגיש כעת ימי שנאה ...אבל
הקב"ה מזמין כאן אהבה!!! אל דאגה ...זה לא ימשיך כך ...הקב"ה בשלב מסוים
ישחרר את החבל וירעיף עליך סייעתא דשמיא וברכה בכל מעשה ידיך ...אבל את
האהבה שהפגנת לו באותם ימי שנאה את זה הקב"ה לעולם לא ישכח לך ...זה
מה שכתוב :גם אלה תשכחנה --ואנוכי לא אשכחך!!! אתה תשכח את ימי
השנאה שעברו עליך ...אבל הקב"ה לא ישכח את מפגן האהבה שנתת לו באותם
ימים...
אתה מחכה לשידוך ...מחכה לילדים ...וזה קשה ...זה מר ...והקב"ה מותח חבל של
אמונה ...עוד חודש ועוד תקופה של המתנה ולבנתיים אין ...אל דאגה!!! החבל
הזה ישתחרר בקרוב והישועה בא תבא ...גם אלה תשכחנה ...הימים הקשים
והשנואים האלו עוד ישכחו ממך ...אבל אנוכי לא אשכחך ...את מפגן האהבה
שנתת לקב"ה באותם ימים שנואים ...את זה הקב"ה לא ישכח לך לעולם!!! זכור:
כל יום קשה שעבר עליך ...אחרי שהוא כבר עבר ...תדע לך שאתה עוד תשכח את
היום הקשה הזה ...כי אתה בשר ודם ...אבל הקב"ה לא ישכח לך את מבחן
האהבה שהוא בחן אותך ומצא את לבבך נאמן לפניו גם ביום כזה קשה ...אצל
הקב"ה זה נרשם באש שחורה ע"ג לבנה ...זכור תזכור :אנחנו לא מבזבזים זמן!!
כל יום של שנאה הוא מבחן אהבה!!! המבחן יום אחד בא על סיומו ...אבל
התוצאות נשמרות אצל הקב"ה ונכתבות בספר זכרון לפניו לנצח נצחים...
יש רגעים של מחשבה ...רבש"ע :למה אתה מנסה אותי בקשיים?? וכי יעלה על
הדעת שאני אבגוד בך?? הרי גם אם לא תתן לי ולא תושיע אותי הרי "וכל זאת
באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך "..אז מה העניין להמשיך לחכות ולהמתין
מלהושיע אותי??? מה התשובה??? הקב"ה יודע!! הקב"ה יודע שאתה אוהב אותו
ואתה נאמן אליו ...אבל הוא רוצה לשמוע את זה עוד פעם!!! יש לאבא שבשמים
כ"כ הרבה נבראים שלא מכירים בו כבורא עולם ...לא מוכנים להמליך אותו ...כמה
אנשים יש לו כמוך ...שעומד ומכריז שוב ושוב ה' מלך!!!! האם אתה מוכן להכריז
את זה עוד כמה פעמים??? אל דאגה ...אני לא אשאר לך חייב ...אני אחזיר לך
אהבה כפל כפליים ...אבל לבנתיים ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך...
אני מותח את החבל לרגע ...אני רק מזמין עוד אהבה ...אני מזמין עוד עולמות של
אהבה ...שעליהם אני כביכול אתחייב להחזיר לכם "אהבת עולם אהבתיך "...כדי
שתהיו בעלי ההטבה של אהבתי לנצח נצחים!!! כדי שתקבל את האהבה הנצחית
מצידי בדין!!! אז תן ...תן לי עוד נאמנות ...וברחמים גדולים אקבצך...

גיליון מס'  343בין הזמנים
תשע"ט שנה שביעית
גליון זה יוצא לעילוי נשמת רבינו הגדול

בעל ה"קהילות יעקב"

מרן רבי יעקב ישראל ב"ר חיים פרץ קניבסקי זצללה"ה

אביו של רבינו שיבלחט"א
נלב"ע כ"ג מנחם אב תשמ"ה תנצב"ה
ולזכות ידידינו

ר' חיים ברוך בן שרה פעשא
לברכה והצלחה בכל העניינים

נודב ע"י בני הרה"צ רבי נח חפץ שליט"א ממקורבי רבינו שליט"א לרפואתו השלמה במהרה

 עלי שי"ח 
'הטיול' היחיד שערך רבינו
רבינו שליט"א חס על כל רגע מזמנו וניצל אותו עד תום לתורה ועבודת השם .גם בימים
בהם לא התקיימו הלימודים כסדרם ,הוא למד כהרגלו מבלי לבזבז אף רגע .אמנם ,מפעם
לפעם היה נוסע לים לשאוף אויר ,לשם גם צירף את הילדים.
יוצא מכל זה עובדא נפלאה שאירע פעם אחת ויחידה.
היה זה באחת השנים ,רעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה רצתה שהילדים יסעו לראות את גן
החיות בתל אביב .רבינו ,כמובן ,לא רצה להצטרף .בני הבית ניסו לחשוב כיצד ניתן לגרום
לו לבוא ,ואז פנה אליו ר' מרדכי שבשוביץ )הוא היה מהמקורבים הגדולים באותם שנים,
ואף זכה ללמוד איתו בקביעות במשך כמה שנים( עם 'שכנוע' מתאים'' :בגמרא נאמר כי
כאשר רואים קוף ,מברכים 'משנה הבריות' .וכי אינך רוצה לברך ברכת 'משנה הבריות'?''
בפני טענה כזו לא יכול רבינו לעמוד .דינא דגמרא ...הוא הסכים.
את המשך הסיפור אנו משלימים מתוך הספר המונוטוני רב המכר 'בית אימי' – הספר
המקיף ביותר על קורות חיי משפחת ובית רבינו שליט"א ,שנכתב על ידי בתו הרבנית
צביון:
...נסענו כולנו לגן החיות ,הגענו ואכן ראינו את הקוף ואת הפיל ,בירכנו עליהם את ברכת
משנה הבריות.
כיוון שכבר אבא מרן שליט"א ביקר שם ,סבב עמנו אבא בין הכלובים ,וליד כל בעל חיים
אמר לנו היכן הוא נזכר בתנ''ך ובחז''ל ,כאשר שאר המבקרים בגן החיות שומעים ונהנים,
ומתלווים אלינו כדי להוסיף ולשמוע ...כך הלכה וגדלה הפמליה מכלוב לכלוב ...היה זה
מחזה שלא נשכח במהרה.
ואגב ,הנהג היה ר' מרדכי שבשוביץ ,קראנו לו מוטי ,היה חברה'מן גדול ,והוא היה מנסה
לשכנע את אבא לפוש ולהחליף כוחות .פעם שכנע את אבא לנסוע לים אחרי ותיקין,
באומרו כי גם החזון איש היה עושה כן ,והרי זה סימן כי הדבר חשוב לבריאות .כשראה
כי דבריו נושאים פרי ,ניסה להשפיע על אבא שייסע לצפת ,באמתלה שגם החזון איש
היה נופש בצפת ...אבל אבא לא השתכנע ונשאר בבני ברק .בחופש היינו נוסעים רק לים,
ובפעם הראשונה היינו מברכים 'עושה מעשה בראשית'.
]במאמר מוסגר ,מובא שם בספר הנ"ל :כיצד נעשה מוטי חברותא של אבא? בבחרותו
התייתם מאביו ,והיה מתפלל בקביעות בכולל 'חזון איש' .פעם ביקש מאבא שילמד עמו
בחברותא ,אבל אבא השיב כי זמנו עמוס ואינו יכול להתחייב לקביעות נוספת .ואז הציע
מוטי" :הלא הדרך מן הכולל ועד הבית נמשכת מספר דקות .אסיע את הרב ברכבי ,ובזמן
שיתפנה נשב ונלמד בצוותא" ...אבא חייך לשמע הבקשה הממולחת והסכים )גם בגלל
יתמותו של מוטי([ .המשך בעמןד הבא
בברכת וקווי ד ' יחלי פו כח יצחק גולדשטוף

 ט"ו באב 
ידוע מהספרים הק' גודל מעלת יום ט"ו באב המסוגל להרבה דברים ובפרט לזיווגים הגונים ,ואנו
שמחים להודיע לקוראינו הנאמנים אי"ה ,כי נשמח להכניס שמות עם הבקשה ביום המסוגל ,בעבור
שותפות בהוצאת הגליונות בסך מאה שקל בלבד.
ניתן לתרום ולהעביר שמות במס'053-3145900 :
כשרות מיוחד עבור השותפים כל השמות שיצטברו יוזכרו גם בערב שבת זו ובכל ערב שבת עד
לט"ו באב )החל השנה בער"ש( אצל מרן לברכה וישועה שיהיה בקרוב ממש אי"ה.
נציין שבשבועות האחרונים הכנסנו בקודש פנימה בערב שבת קודש את כל השמות ואכן כולם זכו
לברכה .ואי"ה זכות הפצת התורה וברכת מרן שליט"א תעמוד לכל המסייעים שיזכו למצוא את
זיווגם-אבידתם בקרוב ונשמח לשמוע על ישועתם במהרה.

הודעות מיוחדות לימי חודש אב
תפילות ליל ויום ט' באב

ערבית ליל תשעה באב ,יתפלל רבינו וכן ישמע
את מגילת איכה מתוך קלף בביתו פנימה .גם
בבוקר ומנחה של תשעה באב יתפלל!במנין
מצומצם ,ואי"ה אחרי שחרית יצא לבית החיים
להעתיר על צרות הגלות ולבקש על גאולת עמו
ישראל ברחמים.
ט"ו באב
יום ט"ו נתפרסם!כיום המסוגל לזיווגים הגונים.
במערכת הגליון 'דברי שי"ח' נערכים לכך,
ואי"ה נשתדל להביא את השמות שיגיעו אלינו
עד ליל ט"ו באב לזיווגים הגונים!לברכתו של
מרן שליט"א ,ונקוה לה' שנשמע ונתבשר
בשורות טובות בקרוב.
אל תמנע טוב מבעליו!!:בחסדי ה' רבים
מהשמות שהבאנו שנה שעברה למרן שליט"א
להתפלל לזיווגים ,נושעו כבר בחסדי ה' יתברך.
הנופש של מרן שליט"א
בדרך כלל יש מספר ימים בהם אינו מקבל קהל
בחודש אב ,כי!אצל רבינו שליט"א זהו המנוחה
הגדולה ביותר ,שעל ידי זה יוכל לשקוד יותר
זמן על התורה והעבודה .מומלץ למי שבא
מרחוק לברר היטב על זמני קבלת קהל!.
יומא דהילולא
בליל!שבת קודש פרשת ראה כ"ג אב יחול יום
היארצייט השלושים וארבע!לאביו של מרן
שליט"א ,רבינו הקדוש!בעל הקהילות יעקב
זי"ע ,וכמידי שנה ימסור מרן שליט"א שיעור
קצר לעלוי נשמתו )על זמן ומקום השיעור יש
להתעדכן סמוך ליום היארצייט(!כמדי שנה אי"ה
בפרשת שופטים נביא בגליון "דברי שי"ח" את
שיעורו של רבינו שליט"א.
יום רביעי כ"ז אב
היום יתקיים המעמד האדיר של רבבות ילדי
ישראל המתכנסים למעמד הסיום על מסכת
תרומות ,שנלמד במסגרת תוכניות הארגון של
מפעל המשניות הארצי 'זכרון חנה' ,אי"ה רבינו
שליט"א יפאר את מרכז המעמד ויופיע בהדרו.
פרטים בהנהלת זכרון חנה ,הכניסה על פי
כרטיס אישי בלבד אותו יקבלו חברי ומשתתפי
הארגון.
הגליון הבא
יצא לקראת פרשת שופטים
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תמונה נדירה שלא נתפרסמה מעולם,
מארכיונו של ר' מרדכי שבשוביץ ,בערך
בשנת תשכ"ד :רבינו שליט"א מגיע לגן
החיות בתל אביב ,לברך ברכת 'משנה
הבריות' על הקוף ועל הפיל ,עם ילדיו
שיחיו .ניתן לראות ברקע התמונה את
כלובי החיות .חדי עין גם יבחינו בקוף
המטפס על ענף העץ בתוך הכלוב
)תודתנו לר' מרדכי על התמונה ופירוט
העובדות ,ולחתנא דבי נשיאה הגאון רבי
יהושע צביון על הרשות בעין יפה
לפרסם(
)ובהזדמנות זו נודה מאד לר' מוטי הי"ו
על טרחתו בהפצת הגליון בעיר מגוריו
בארה"ב מדי שבוע(

עניני בין הזמנים
הרה"ג ר' אליעזר ליברמן שליט"א מצפת שזכה להיות בעל האכסניא של רבינו והרבנית בחודש אב במשך כמה שנים ,סיפר דברים נפלאים
ונכתוב קצת מהם .פעם רצו להחליף את הדירה בה התאכסן אצלו רבינו כשהיה בצפת ,לדירה במקום אחר ,שיש יותר אויר ופחות חם .שאלו
רשותו ואמר ,אם לרבינו יותר טוב ,הוא מסכים .כשבאו לשאול את רבינו אמר ,שלא מסכים לשנות ,כמבואר בחז"ל שאדם לא ישנה מאכסניה
שלו.
בזמן שהיה רבינו בצפת ,כתב כל היום את ספרו ]דרך אמונה[ ,ואמר שכותב שם בשבועיים מה שכותב כאן ]בב"ב[ בשלשה חודשים .הרבנית
סיפרה ,שהיה פעם בערב בסוף היום שהיו לרבינו כאבי עינים מרוב שאימץ אותם כל היום בכתיבה.
כשהרבנית היתה בשנת אבל על אמה ,רבינו לא הסכים לנסוע לצפת .אמר ,לא נוסעים בשנת אבל.
באחד השנים שבא רבינו לצפת ,הביאו מזגן חלון והתקינו אותו באופן עראי וכמדומה אחר שכבר עבד ,נוצרה תקלה ,ובזמן שהפועלים תיקנו
את התקלה אמר רבינו ,הכל ]דהיינו ,הסבל מהחום[ מפריע עד שמתחילים ללמוד ,אבל משעה שמתחילים ,און מליגט אין לערנענן ]שכבר
שקוע בלימוד[ ,אין שום דבר שמפריע.
אמר רבינו ,פעם כשהייתי עם החזו"א בצפת אמר לי ,אלמד עמך .שאלני ,איזה גמרא אתה לומד ,וחששתי מלומר גמרא קשה אז אמרתי לו
תענית ,למד עמי כמה ימים ושאל אותי על כל תוס' כמה שאלות ,וכתבתי אותם ונמצא מהם בשיח השדה חלק ג' ,אבל הייתי ילד ,לא יכלתי
לענות על שאלותיו...
סיפר רבינו שפעם אחת החזו"א נתן לו דבר שלא נתן לאף אחד" :מכה" ...המעשה היה שהייתי עמו בצפת ,ביחד עם אמי ,אבא לא נסע,
ולכן החזו"א הרגיש אחריות עלי .והשתובבתי וזרקתי שם אבנים ,ונתן לי מכה .ואמר לי שזה פעם ראשונה שנותן .אחר חמש דקות ישבתי
על ברכיו ואמר לאמי :תראי ילדים צדיקים מקבלים מכה וכבר אחר חמש דקות יושב על רגלי.
בחור שאל לרבינו ,איזה קבלה מומלץ לקבל לימי בין הזמנים של חודש 'אב'? והשיב לו" :ללמוד בהתמדה" .חזר השואל והקשה ,האם
קבלה זאת מומלצת דווקא לחודש אב אבל בבין הזמנים של חודש ניסן טוב שיקבל גם לעזור בבית או לנקות לפסח וכדו'? השיב רבינו:
אם ההורים מבקשים ממנו שיעזור ,בודאי תמיד צריך לעזור ,ואם לא מבקשים שישב ללמוד בהתמדה.
אחד שאל לרבינו ,בתקופת חודש אב רבים נוסעים לנופש ,והוא זוכה להסתופף בצילו של אדם גדול מידי יום ביומו ,ומשום שאינו רוצה
לוותר על זכות זו אפילו פעם אחת ,אינו נוסע לנופש מחוץ לעיר ]אם לא שמוכרחים[ ,ואמר רבינו "המחשבה נכונה".
בחור ישיבה שהתחיל ללמוד דף היומי בבין הזמנים שאל את רבינו האם להמשיך גם באמצע הזמן ללמוד דף היומי? שאלו רבינו :כמה זמן
זה לוקח לך? אמר כשעה ,וא"ל א"כ אז אתה יכול להמשיך.
אחד שאל לרבינו מה עדיף לבחור ישיבה בבין הזמנים ,ללמוד עזרה ראשונה או לצאת לטיולים השיב לו רבינו :לשבת ללמוד בהתמדה.
אמר רבינו ,השבוע ]אף שבין הזמנים[ ,היה כל יום יותר מחמישים מכתבים.
אמר רבינו ,בזמן שלמדתי בפתח תקוה הייתי פוגש את החזו"א רק בשבת ,אבל בבין הזמנים הייתי אצלו כל יום.
סיפר רבינו ,כשהגרי"ז היה חולה בסוף ימיו ,ביקש מאבא ומרן הגרא"מ שך זצ"ל וממני לנסוע למירון להתפלל שיהיה לו רפו"ש.

)מנחת תודה(

ש"ק פ' בלק י"ב תמוז תשנ"ו .בניי רוצים ללמוד שחיה ,מהו ,והאם בבין הזמנים או בזמן? למה לא ,ועדיף בימי בין הזמנים] .ולדינא ,לגבי חיוב
ללמד שחיה לבנו ,אין היום חיוב ללמד את בנו לשחות ,כי אנו לא פוסקים כהך מאן דאמר ,ולא מובא דבר זה בפוסקים[.
אברך מתעתד לעבור דירה ,ואם יעבור באמצע ה'זמן' זה ביטול תורה ,ואם ימתין לבין הזמנים יהיה הפסד  ₪ 8.000מה יעשה? חבל על
הכסף שלו ]ולא ימתין לבין הזמנים[.
בין הזמנים
בחור מאמריקה שאל את רבנו .כמה שעות צריך ללמוד בבין הזמנים? בדיוק כמו בזמן א.ה .וכמובן שאם יש צורך במנוחה ינוח.
וכמה שעות ללמוד בזמן?  24שעות ,רק מה שישן ואוכל הרי הוא גם כן לצורך הלימוד ,ואם כן לומד  24שעות.
הוא הוסיף לשאול מענין לענין ,כמה זמן שינה לבחור ביום? לפי איך שמרגיש.
האם ללמוד משנה ברורה או ספר קיצור שולחן ערוך? משנה ברורה הוא פוסק אחרון.
מה חשיבות זמירות בשולחן שבת שכל ישראל כל כך מקפידים בזה? זה כתוב ומובא בהלכה ,לכן זה חשוב ,עי' מגילה י"ב ב' ומ"ב סי'
רפ"ט סק"ה.
ז' דפסח תשס"ד .בחור אחד שאל כמה זמן צריך ללמוד בבין הזמנים? כמו בזמן  -כמה שיכול .והמושג בין הזמנים משמעותו  -שבימים אלו
יכול ללמוד מה שרוצה ולא משועבד לסדרי ישיבה .אני למדתי בבין הזמנים יותר טוב מהזמן.
בחור מעדת תימן שאל את רבנו לפני כשנתיים )תש"ס( ,כי מעוניין לארגן בבין הזמנים מנין של תימנים בני תורה ,ואמר לו רבנו כי תפקידו
של בחור  -לשבת וללמוד.
ועתה הוא שואל :מתקיימת ישיבת בין הזמנים בפתח תקוה ,אבל בבני ברק קיימת ישיבה טובה יותר שבה לומדים שש שעות רצופות,
ושם יש התמדה איכותית ,ולכן הוא נוסע לשם לבני ברק ,אך רצונו לארגן כך גם בפתח תקוה כזה סגנון של ישיבת בין הזמנים ,האם
לעשות כך ,שהארגון הזה הוא לצורך עצמו וגם יחסוך את הנסיעות לעיר אחרת .הקמת הנושא וכל הסובב ,יכול לקחת לו ימים ולילות
שלימים .זה לא בשביל בחור .שיתחתן מוקדם ,ואז בתור אברך יכול לעשות את זה.
אבל בסך הכל יתכן שבסכום של השעות העסק יגזול ממנו פחות זמן ,כיון שעתה מידי יום הוא נוסע לבני ברק והנסיעות הם כשעה בשני
הכיוונים יחד .בדרך כלל ,בחור שנכנס לעסקנות הענין הזה מוציא אותו מהלימוד ]ואין זה רק ענין לכמות שעות ,וגם בסופו של דבר כמות
הזמן תלך ותגדל ויפסיד הרבה[.
ו' עש"ק כי תצא ח' תמוז תש"ס .הרב ...עושה מסיבת שמחת סיום של ישיבת בין הזמנים ,שעי"ז נקבע ומתפרסם ענין ישיבת בין הזמנים והוא
כבודה של תורה ,האם זו סעודת מצוה שנעשית לגמרה של תורה ל זמן בין הזמנים מצוה יש בזה אבל להתיר בשר בט' ימים לא.
רבנו בענין שיש לו כאבי ראש גדולים דרש ברופאים ואין להם עצה ,רבנו אמר לו שילך  10-20פעמים לים ,אבל שכח לומר שהוא לומד
בקול תורה בירושלים ,אפשר שישנה עצה אחרת? זה נכון ,ועצה של ים היא בדוק ומנוסה ,בעיקרא דמילתא הרי יש בין הזמנים .אך
מסתמא קשה לו להמתין עד אז ,כעת אין לי עצה אחרת לומר לו .אבל שיידע עוד שהעצה הראשונה היא תפלה והים זו עצה שניה .שיעבור
לזמן מה לבני ברק ויהיה כאן וילך לים .וילך לפחות עשרה פעמים .החזו"א היה רבע שעה במים וחצי שעה בחול והכי נמי יעשה כך] .ואם
ילך פעמיים ביום אחד איני חושב שיש בכך תוספת תועלת ,וילך פעמיים בשבוע ,ויהיה את השיעור הנ"ל ,ואם נמצא הרבה יותר משיעור
רבע שעה במים וחצי שעה בחול הרופאים אומרים שזה לא מוסיף עוד[ .רבנים אסרו חוף שרתון מה יעשה? שילך בבקר מוקדם לפני
שבאים אנשים ,ודי בפעמיים בשבוע.
ב' ואתחנן ו' אב תשנ"ט .נכנס אברך ושאל :האם לנסוע לים אחרי ט"ב? מי שצריך וכואב לו הראש שיסע.
תפסתי את ההזדמנות ושאלתי לגבי בחור שקדן ולא כואב לו הראש והוא מרגיש רגיל האם זה ביטול תורה? אם רוצה יכול לנסוע .ושוב
שאלתי על בחור פלוני שקדן )שרבנו מכירו( ואביו אומר לו כי כעת בבין הזמנים ראוי לו לנסוע לים אך הוא השיב כי אינו מעוניין ,כי חבל
לו על הזמן .ורבנו הגיב :צריך לנסוע זה בריא .ואדרבא מי שלומד הרבה הוא הצריך לנסוע .אבא היה לוקח אותי לים וזה היה אחרי בר
מצוה ,זה בריא .להחזו"א אמרו לו רופאיו שיסע לים .אחר החתונה יעשה כרצונו אבל לפני החתונה צריך לשמוע בקול אביו.
עש"ק עקב י"ז מנ"א תשנ"ט .קבלתי פני רבנו בחוזרו מעיה"ק צפת והתעניינתי האם נח קצת? איך האב גילערנט! והספקתי שם בשבוע
מה שאני מספיק כאן בכמה חודשים.
ושוב בש"ק אמרתי לרבנו כי ניכר עליו שנח בצפת ,ורבנו חזר ואמר :כי למד והספיק כהנ"ל ,ושאלתי עד כדי כך  -כמות של כמה חודשים?
כאן לא נשאר לי זמן לעצמי כי ממש לא נותנים ללמוד ]בעיון[ ונשאר לי רק כשעה ביום ,אחרי הבריתות והמכתבים ומה שאני לומד עם
ילדיי והלימוד הקבוע ]של הדפים בש"ס ,התנ"ך ,המדרשים ,שו"ע רמב"ם ושאר סדרי הלימוד[ נשאר לי שעה לכתוב את החידושי תורה.
ושם ,סיימתי לכתוב על פרק ז' דפאה ,ואם היה לי שבוע נוסף הייתי מסיים פרק נוסף.
שאלתי ,אולי היה צריך לחשוב על שבוע נוסף? הרי צריכים לחשוב מה רצון ה') .פירוש שרצון ה' שיהיה כאן לעזרה ליהודים(.
מה הדין יחוד עם אחותו ,והאם יש אופן שמותר? בסימן כ"ב בפתחי תשובה כתב שמותר בלא קביעות .בילדותי נסעתי עם החזו"א ואמא
לצפת ,רציתי לחזור לשבת לבני ברק ואמא תשאר ,אמר לי החזו"א אם אתה חוזר אני גם חוזר ,כי החמיר על יחוד עם אחותו ,כנראה
סבר ששבת אחת זה קביעות.
בביקור החזון איש בצפת
ש"ק אמור י"ט אמור תשס"א .מרן הגראי"ל סיפר כי פעם אחת היה בחור אחד עם החזו"א בים ועבר שם אחד ,ושאל על החזו"א מי הוא זה?
ואמר לו שזה מוכר ספרים ,והחזו"א מאד נהנה.
החזו"א היה בדרך בחזרה מהים והאיש ראה שהולכים אנשים לצדו ,ושאל מי זה ,ואמרתי :יהודי מבני ברק .ושאלני מה פרנסתו ועל זה
אמרתי :מוכר ספרים ,שכך האמת .והחזו"א נהנה.
עוד סיפר מרן הגראי"ל שכאשר החזו"א היה בצפת ירד גם לבית החיים ,ובקבר הב"י התעכב קצת ובקבר האר"י היה קצר מאד ,והסביר
הגראי"ל כי לב"י הרגיש יותר קשר .אני הייתי שם ואיני זוכר פרטים .אבל נכון שהחזו"א כשהיה בצפת היה גם בבית החיים שם.
האם אצל רשב"י היה ,והאם האבא היה אצל רשב"י .כי מרן הגראי"ל זצוק"ל סיפר שפ"א היה אצל רשב"י כאשר שלח מרן הגרי"ז
שיתפללו עליו.
ר' זליג לקח את החזו"א אז מצפת לרשב"י ,וגם אבא כאשר נסע לצפת להחזו"א ,נסע אח"כ לרשב"י.
)כל משאלותיך(

בשנים עברו היה הולך רבינו בימי בין הזמנים ללמוד ולכתוב כל היום בבית מחותנו הגר"ד מלינובסקי זצ"ל ,והיה יושב שם ימים שלמים
ומעתיק הספר .ופעם אחת התבטא שכבר כמה שעות יושב על בה"ל אחד כדי להבין מה היתה כווונתו בשעה שכתב את הדברים) .הספרים(
בחור שלומד בישיבת בין הזמנים ומקבל מלגה על לימודו האם הכסף שנותנים לו שייך לבחור או להוריו.
תשובה :עי' חו"מ סי' ע"ר ס"ב ובחידושי רעק"א שם) .ברעק"א שם מבאר דמעשה ידיהם בבניו אפי' הסמוכים על שולחנו הם של האב .ועי'
במחנה אפרים מתנה סי' ג'() .אשיחה(

חידודי התורה שמשתעשע בהם רבינו עם נכדיו
רשימה זו קיבלנו מאחד מנכדי רבינו ששאל לרבינו במשך סעודות שבת ,ורשם הדברים לעצמו בילדותו .ואע"פ
שבמשך הזמן הגיעו מעט הערות על הדברים ,מ"מ כיון שאינו ענין של הלכה רק להראות חידודי התורה במה
משתעשע רבינו עם נכדיו ,הבאנו הדברים כמות שהם ללא שינוי.
המילה הקטנה ביותר במנין הגימטריא שהוא שם של אמורא מהירושלמי הוא :ר' בא ואחריו ר' אבא.
המילה הגדולה ביותר באותיותיה ממגילת אסתר היא :והאחשדרפנים  -י"א אותיות.
הפסוק הקטן בתיבותיו מהתנ"ך :אדם שת אנוש  -דברי הימים.
המשנה הקטנה שבש"ס בבלי" :סתם נזירות ל' יום" )נזיר ה' א'( ,ואחריו פסחים )קי"ט ב'( "אין מפטירין וכו'" ,ואחריו ב"ק )קי"ז
ב'( "שטפה נהר א"ל הרי שלך לפניך".
המשנה הגדולה בבבלי :זבחים )קי"ב א'( שהוא תל"ט תיבות ,ואחריו סנהדרין )ב' א'( שהוא שפ"א תיבות.
הפרק הקטן בתהלים הוא :פרק קי"ז.
הפרק הגדול בתהלים הוא :פרק קי"ט.
נביא הקטן שבנביאים הוא :עובדיה כ"א פסוקים.
הפרק הקטן שבמשנה הוא :פרק החלו )תמיד פ"ו(
הפרק הגדול שבמשנה הוא :כלים פי"ז  -שיש בו י"ז משניות ,ואחריו אהלות פ"ט  -שיש בו ט"ז משניות.
הפרק הקטן שבגמ' הוא :פכ"א משבת  -נוטל וכו'.
הפרק הגדול שבגמ' הוא :פ"ק דקידושין  -האשה נקנית.
הפרק בבבלי שהוא בלי תוס' :פרק בתרא דסנהדרין  -פרק חלק.
עמ' גמ' הקטן שבש"ס הוא :ב"ק )ע"ז א'(.
עמ' תוס' ללא גמ' ורש"י  -נזיר )ל"ג ב'(
המסכת הקטנה ביותר שבמשנה היא :קנים  -ז' עמודים קטנים.
המסכת הגדולה ביותר שבמשנה היא :כלים  -ל' פרקים.
המסכת הגדולה ביותר בתלמוד בבלי היא :בבא בתרא ואחריה שבת ,ולהגר"א זצ"ל מסכת ברכות בתיבות ]א"ה י"א שהגר"א
לא אמר כן ,כי במציאות מסכת שבת היא יותר גדולה[.
המסכת הקטנה ביותר שבירושלמי היא :מכות.
המסכת הגדולה ביותר שבירושלמי היא :ברכות.
הסדר הקטן ביותר בששה סדרי משנה הוא :זרעים.
הסדר הגדול ביותר בששה סדרי משנה הוא :טהרות.
בבבלי יש ל"ו מסכתות.
בירושלמי יש ל"ט מסכתות.
הפסוק הכי ארוך באסתר הוא :פ"ח פס' ט' ,ואחריו פ"ג פס' י"ט.
המילה הקטנה ביותר בתנ"ך היא" :ה" שבתחילת האזינו.
אשה חולקת עם תנא :מצינו בתוספתא כלים ב"ק פ"ד מ"ט.
סיפור המשתרע ע"ג עמ' שלם ברש"י  -סנהדרין מ"ד ב'.
תוס' הכי גדול  -ב"ק ק"ז א' ד"ה עירוב.
)הספרים(

בריאות ושמירת הגוף
החודש יחול יום היארצייט הל"ד להסתלקותו של רבן של ישראל מרן הסטייפלר בעל ה"קהילות יעקב" ,וראיתי בספר
תולדות יעקב שכותב" :רבינו הזהיר מאד על ענין שמירת הגוף ובריאותו" ,מצוה גדולה היא לשמור על בריאות הגוף דכתיב
ונשמרתם מאד לנפשותיכם" ,לאחד ממכריו הוא כותב "ושמירת הבריאות אצל מע"כ הוא המנוחה וההרגעה ,לא להתאמץ
ביותר על שום דבר ,רק יהא בשויון נפש לכל מה שיארע ,כי הלא הכל הוא מהשי"ת) ,"...קריינא דאיגרתא ח"ב סי' כ"ט( במכתב
נוסף הוא מציין ,שאם כי "אינני רגיל לכתוב בחול המועד ,אך בענין של פיקוח נפש מחוייב אני למהר לכתוב ,צריך לדעת
דכמו שמחוייב מן התורה לישב בסוכה וליטול לולב וכל תרי"ג מצות ,כך הוא חיוב גמור מן התורה לשמור על בריאותו"
)שם סי' ל'(" .אני כותב לו ,שעל פי ההלכה מחויב לשמוע אל כל מה שהרופאים מצוים עליו ,ויקבל התרופות מה שהם נותנים
וגם מחוייב לאכול כל שנותנים לו בבית החולים ,כי זהו פיקוח נפש ממש") .שם סי' ל"ד( במכתב נוסף הוא כותב "בודאי ראוי
ונכון לטייל כל יום ,כדי להרחיב את דעתו ולשאוף אויר יפה  -וכל זה בכלל מצות ונשמרתם) "...שם סי' ל"ג( .אחד שלמד לאור
היום בשעת שקיעת החמה ,ניגש אליו רבינו וסגר את ספרו ,ונשמרתם לנפשותיכם  -גער בו רבינו) .הרצ"י(
כשנתיים לפני פטירתו כשמצב בריאותו הי' רופף ,וסבל מאד על רגליו ,התעקש אחד מבאי ביתו להביא לו רופא ,רבינו
שמאד לא החזיק מרופאים כידוע ,לא רצה לפגוע בו והסכים שיראה את רגליו ,כששאלו הרופא מה כואב לו ,השיבו רבינו
"זה כארבעים שנה שאני סובל ייסורים ברגליי" ,ורמז בזה לרופא שאין כדאי לטרוח ולטפל בו ,למרות הפצרות הרופא,
התעקש רבינו לשלם לו עבור ביקורו.
יהי רצון שנזכה שיהיה מליץ יושר על כל כלל ישראל ויהיו דברים אלו לעילוי נשמתו הטהורה.

