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בשנים שהיה טס לחוץ לארץ היה לוקח מהשוקולד שחילקו הדיילים
בטיסה והיה צוררו בתיקו ,באומרו" :אביא זאת לרבנית כשאחזור" .גם כאשר
לפעמים מדובר היה על שבועות ארוכים .גם בשנים האחרונות כשניזונה רק
בהזנה מלאכותית ,המשיך להביא לה דברים למרות שבין כה וכה לא תאכל
על האחווה והרעות בביתו של הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל
"ּבְ ַק ְחּתֹו ֶאת ִרבְ ָקה ...לְ ִא ָּשׁה" (בראשית כ"ח ,כ')

בית נאמן בישראל
בבואנו לתאר את השראת השכינה המיוחדת שהייתה שרויה בין רבינו
והרבנית ראוי להקדים את דברי הגמ' (מגילה כח" ).שאלו תלמידיו את
רבי זירא במה הארכת ימים ,אמר להם :מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי...
ולא הלכתי ד' אמות ללא תורה וללא תפילין ."...רבי זירא הביא כמה
וכמה הנהגות מופלאות ומופלגות שאחז בהן ,כמו המדרגה הבלתי
נתפסת שלא ללכת ד' אמות בלי תורה ותפילין ,אך בראש ובראשונה
אמר "לא הקפדתי בתוך ביתי" .וביאר ה'בן איש חי' ,שהאריכות ימים
לה זכה מצד מידה זו היא לא סגולית אלא מצד הטבע ,שכן הכעס
מקצר ימים ,ומי שחינך עצמו להיות בעל מידות טובות ולא להיות
קפדן ונרגן זוכה באופן טבעי לאריכות ימים.
זה היה הבסיס לאחווה והרעות המיוחדת ששררו בביתו של רבינו.
הנתינה והעזרה ,המחשבה והדאגה ההדדית ,שיתוף הפעולה והמילים
הטובות זה אל זה עד סוף ימיהם שנבעו מעומק מידותיהם הטובות,
ולכן זכו להיות דוגמה לבית בישראל.

פלג גופא
בכל דפי הספר שלפנינו נעשה ניסיון לתאר את ניצול זמנו ושקידתו
האגדית של רבינו ושקיעתו בלימוד כיחידי הדורות .לצד זה ,בלי שום
סתירה שלפעמים עלולה להיות קיימת ,ראו איך נהג עם הרבנית
כ'פלג גופא' שלו; כמו שלא שייך שאדם ישכח את אחד מאבריו ,כך

הרגיש תמיד מהם צרכיה ,ואיך לכבדה ולדאוג לכל ענייניה בצורה
הטובה ביותר.
הוזכרה אותה הנהגה מופלאה שסופרה על ידי עדים רבים מכל
תקופות חייו ,שהיות שרצה לשאת בעול ולעזור בבית וכנראה הבין
ששטיפת הכלים היא תועלת גדולה ,יכול היה לשטוף ויחד עם זה
לחשוב בלימוד .אך אצל רבינו ,מלבד המצווה שלא להפסיד זמן
בביטול תורה מעוניין היה להמשיך בסדריו הקבועים ,לכן היה ממשיך
ללמוד גם כששטף כלים מתוך ספר פתוח! איך זה יכול להיות? אותם
שראו מספרים בהשתאות ,כי היו שראו שהספר מונח על מדף או ארון
ורבינו בו־זמנית שוטף ולומד ,ולפעמים החזיקו לפניו פתוח באופן
שחלילה לא יירטב ויתחלל .במעשה זה ,שכנראה חזר על עצמו מאות
פעמים ,ראו את השילוב בין מקסימום התמדה למקסימום בין אדם
המשך בעמוד 26
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כשהגיע למשפט ,שבו נכתב "וכידוע ,מי שדואג לילדים של הקב"ה,
הקב"ה דואג לילדים שלו" .הוא עצר את הכתיבה והעיר" :משפט כזה איני
כותב" .תהו הנציגים" :מדוע?" ,אמר להם" :זהו משפט של שקר וחנופה!".
כעת התגברה תמיהתם :יהודי נותן שני מיליון דולר ,ושקר וחנופה לכתוב
עליו שהוא דואג לילדים של הקב"ה?!
הגאון ר' שלמה לווינשטיין שליט"א על מידת האמת של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
"וְ יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם" (בראשית כ"ה ,כ"ז)

תם  -אינו בקי בכל אלה ,כלבו כן פיו (רש"י)

על מכתב כזה מעולם לא חתמתי!
אחד מראשי מוסד אחד בצפון ביקש לארוז את חפציו ולצאת
למסע לחו"ל לטובת תלמידיו .פנה אפוא לאחד הרבנים המכיר
היטב את מוסדותיו וביקש ממנו מכתב תמיכה .כמובן ,ניאות הרב
מיד והתיישב לכתוב מכתב תמיכה נלהב ביותר .לקחו את המכתב,
ירדו עמו לערי המרכז ,וביקשו להוסיף את ברכת גדולי ומאורי הדור
עבור המוסדות.
ואכן ,גדולי ישראל ,ובראשם רבינו ,צירפו חתימתם למכתב .עם
מכתב זה יצאו השליחים אל הגולה ,ואף שבו כאנשי בשורה והצליחו
לגייס תרומות נכבדות.
חלפו שנתיים ימים ונפלה החלטה :צריך לנסוע שוב אל הגולה,
להביא מזור אל היושבים בארץ הקודש .ובכן ,לא מן הראוי להביא
מכתב ישן מלפני שנתיים ,ויש לערוך מכתב חדש .פנו שוב אל אותו
רב .ביקש הרב להעתיק את מכתב הקודש מילה במילה עם התאריך
החדש ,וצירף חתימת ברכתו.
נטלו את המכתב ואצו רצו לבתי זקני הדור לבקש את צירוף ברכתם
המחודשת .ואכן ,גדולי ישראל שבו וצירפו את חתימתם .אך בביתו
של רבינו קרתה ההפתעה" :איני חותם!" ,פסק.
התגובה הנחרצת הפליאה מאוד את הנוכחים .ניסינו בכה ובכה,
אך רבינו בשלו .חזר ואמר פעמים מספר" :מעולם לא חתמתי על
מכתב זה וגם לא אחתום עליו עכשיו" .פלא פלאות.
התברר כי הרב הנ"ל ברוחב לבו הוסיף במכתב השני מילה אחת:
"מוסד חשוב ביותר" ,ועל כך לא הסכים רבינו לחתום .מוסד חשוב?
בסדר .מוסד חשוב ביותר? איני מכיר את המוסד שלכם מספיק
בשביל שאכתוב כך" ...לא ייתכן אפוא" ,אמר רבינו בוודאות,
"שחתמתי אי פעם על מכתב כזה!".

שני מיליונים אינם דאגה לילדיו של הקב"ה!
גביר אמריקאי תרם שני מיליון דולר לארגון ...ביום מן הימים ערך
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הגביר חתונה לבנו .רבני הארגון ,אשר ביקשו לכבדו ,כתבו לו מכתב
הוקרה וברכה .אחד מהם אף העלה רעיון לצרף לחתימותיהם של
הרבנים גם את חתימתו של רבינו ,ונציגי הארגון באו לבקשו שיעשה
זאת .רבינו נענה לבקשתם וחתם.
ראו הנציגים כי טוב ,והחליטו על רעיון חדש – שרבינו יכתוב את
המכתב כולו בכתב ידו .לדבריהם ,באופן הזה יתכבד הגביר במיוחד.
רבינו היה נכון גם לכך .אם יועיל העניין במשהו לארגון החשוב ,גם
טרחה זו ישרה בעיניו.
הוא ישב והעתיק ,עד שהגיע למשפט שבו נכתב "וכידוע ,מי שדואג
לילדים של הקב"ה ,הקב"ה דואג לילדים שלו" .בשלב זה עצר את
הכתיבה והעיר" :משפט כזה איני כותב".
תהו הנציגים ,מה פסול יש בו? הלוא הרב מבריסק אמרו! אמר להם
רבינו" :זהו משפט של שקר וחנופה! כל חיי אני מנסה להתרחק
משקר וחנופה ,וכעת אתם רוצים להכשילני בזה?!".
כעת התגברה תמיהתם :יהודי נותן שני מיליון דולר ,ושקר וחנופה
לכתוב עליו שהוא דואג לילדים של הקב"ה?!
ראה רבינו שאינם יורדים לסוף דעתו והסביר" :כמה מדברים שיהודי
זה הרוויח השנה?" 70" .מיליון דולר" ,השיבו הנציגים" .מה עושה
אדם עם  70מיליון דולר?" ,תמה רבינו ,והמשיך" :הוא תרם שני
מיליון ל ...חצי מיליון לארגון פלוני ,ועוד רבע מיליון למוסד אלמוני.
בסך הכל הגיעו תרומותיו לסכום גדול של שלושה מיליון .יפה ,אבל
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נשארו לו עדיין  67מיליון דולר .מה הוא אמור לעשות בהם?!
"לאדם רגיל באמת אין מה לעשות עם סכום כזה ,אבל לילדים של
הקב"ה יש הרבה דברים טובים שהיו יכולים להיעשות ב־ 67מיליון
דולר...
"אילו היה אותו גביר משאיר אצלו שלושה מיליון ונותן לילדים של
הקב"ה את כל השאר ,יכולים היינו לכתוב עליו שהוא 'דואג לילדים
של הקב"ה'; אך כל עוד עשה ההיפך ,אין הדברים הללו אלא חנופה
ושקר".

לא לחיות כאילו הוא בעל דרגה
אנשים נוטים להסתתר מאחורי כל מיני סיבות צדקניות ,בה בשעה
שהבעיה האמתית המפריעה להם נראית כאילו אינה מעניינם כלל.
אדם צריך לחנך את עצמו לנהוג בכנות וביושר פנימי ,ולא לשקר
את עצמו ולחיות בדמיון כאילו הוא בעל דרגה.
מוסד מסוים העוסק בקירוב ילדים לערכי היהדות ,עמד לפני סכנת
סגירה בשל חוסר תקציב .המורות בבית הספר ,שכמעט כולן היו
נשות אברכים ,חששו ,ובצדק ,לפרנסתן ,ובעליהן התארגנו להגיע
ביחד לבית רבינו ולבקשו להפעיל השפעתו כדי שהמוסד לא ייסגר.
אחד האברכים פתח ואמר" :רבינו ,אם ייסגר המוסד הזה ,מאה
ילדים לא יידעו מה זה 'שמע ישראל'" .שמע מרן ושתק ,וניכר היה
כי הדברים אינם מתיישבים על לבו.
המשיך האברך ותיאר את ההפסד הרוחני של הבנות הלומדות
במוסד במקרה שיינעלו בפניהן שערי בית הספר ,אך עדיין לא נראה
היה כי דבריו נופלים על אוזניים קשובות.
בשלב זה התערב אברך נוסף ואמר" :רבינו ,בבית הספר הזה יש
למעלה מעשר מורות שהן נשות אברכים! מי שיזכה להחזיק מוסד
כזה הוא כמי שמחזיק כולל!".
נפנה אליו ראש הישיבה ואמר" :כעת שמעתי את האמת .אכן,
צודקים אתם ,פרנסת עשר משפחות אברכים היא סיבה מספקת
כדי לפעול למען העניין!"...

דיוק בכל מילה
לקח גדול בענייני הדיוק המוחלט בכל מילה היוצאת מן הפה למד
מקורבו של רבינו ,לאחר שנכנס אליו בלוויית גביר נכבד.
אותו מקורב ביקש ברכה עבור הגביר ,והוסיף כי בשנה האחרונה
תרם אותו עשיר  20מיליון דולר לעניי ארץ ישראל בלי שאף אחד
יידע על כך.
הגיב רבינו" :זה לא נכון" .הלה התפלא ואמר" :הלוא רק אני יודע את
הסכום שתרם!" .נענה רבינו לעומתו" :אמרת שאף אחד לא יודע
מכך ,זה לא נכון .הנה ,אני כבר יודע מזה"...

הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל
סיפר רבי שלמה רביבו שליט"א ,ראש הישיבה הגדולה באשדוד:
יהודי אחד שגר בארגנטינה ,שומר תורה אך אינו בר אוריין ,הציע
בנין למכירה .הוא ידע שישנם סדקים במבנה ,ולא ירחק היום

ויידרש לבצע חיזוקים ואף להרוס ולבנות חלק .אף־על־פי־כן הציע
את הבית למכירה ולא ציין את נקודת התורפה שיש בו .המחיר
שהציע היה קרוב למחיר הריאלי ,אך מעט זול יותר.
לא עברו מספר ימים מאז הפרסום ,וכבר הוצעה לו הצעת קנייה
רצינית מגוי אחד מבני המקום .הוא ישב עם עורך הדין מטעמו,
הגיעו לעמק השווה וחתמו על החוזה.
לאחר שחתמו והמכירה יצאה לדרך ,הוא שוחח על כך עם רב
הקהילה .כאשר שמע זאת הרב אמר לו מיד שיש כאן חשש של
'טעות בגוי' ,ולא ברור אם מותר היה למכור את הבית בלי להודיע לו
על הבעיה הקשה .אך היות ומדובר היה בהפסד רב של ממון ,אמר
לו שמי שיכול להכריע בזה הוא רק גדול בתורה .הוא ייעץ לו להציע
את השאלה בפני מרן ראש הישיבה.
מיהר הלה ושלח שליח שישאל את מרן .השליח עשה שליחותו,
ולאחר שפרש את השאלה לפני מרן השיב לו שאכן 'טעות נכרי'
אסור ,ועל כן אין עצה אלא שיחזור לעורך הדין ויאמר לו שהרב
אמר לו שמחובתו לומר את האמת ,על כן הוא מיידע אותם על
ליקויי הבנייה החמורים בבניין.
הלה טען שהודעה כזו פירושה ביטול העסקה באופן ודאי ,אך מרן
השיב לו שכשהולכים על פי התורה לא מפסידים.
העביר השליח את תשובת מרן .הלה נדהם לקבל את התשובה ,אך
בעידודו של רב הקהילה לא הפיל דבר ארצה מתוכן הוראתו של
מרן .הוא פנה לעורך הדין ואמר לו ,שעל פי הוראת הרב הוא מיידע
אותו על הליקוי הקיים בבניין ,עובדה שלא נחשפה על ידו בעת
המשא ומתן .עורך הדין שמע והבטיח לשוב אליו .עוד באותו יום
שב עורך הדין ואמר ,שמבחינתם אין שום שינוי מהחוזה והמכירה
תקפה.
השתומם המוכר .הוא ביקש שהדבר יופיע בנספח לחוזה וייחתם על
ידי הקונה כדי להסיר תלונות מאוחרות .עורך הדין השיב שהוא מוכן
לכך .הכין נספח שנחתם על ידי שני הצדדים.
לא עברו מספר חודשים ,והנה מגלה המוכר שאותו קונה מציע את
הבית במחיר זול יותר ממה שהוא קנה .הוא התפלא .מתוך סקרנות
פנה אל עורך הדין ושאל אותו לפשר הדבר ,והלה השיב לו שבאמת
התגלו בבניין ליקויים ,והקונה רוצה להיפטר מהנכס הבעייתי
בהקדם.
"ומה סברתם קודם לכן?" ,שאל.
הסביר לו עורך הדין ,שכאשר הוא חזר ואמר את הדברים בשם
הרב הם היו בטוחים שמדובר בתרמית ובניסיון לבטל את העסקה
לטובת מישהו אחר שחפץ בכך" .אנו מכירים מקרים רבים כאלו,
ולכן החלטנו לא הסכים אלא להשאיר את העסקה תקפה .והנה
עתה התברר לנו שהדבר נכון ,אך אנו כבר היינו כבולים ,ולכן אנו
מוכנים למכור את המבנה אפילו במחיר הפסד"...
אכן ,מי שפועל על פי התורה לא מפסיד' ...ונוטל עצה חכם'.

ופרח לו איש האמת
מרן ראש הישיבה זצוק"ל ביקש לדעת בכל פעולה שעשה מהו
המשך בעמוד 28
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המעשה אירע בילדותי ,כאשר אבי מורי זצ"ל נטלני עמו ,יחד עם כל
הילדים ,לבקר בביתו של דודנו רבי חיים ברים זצ"ל .השניים שוחחו
ביניהם .באמצע השיחה קמו לרגע ויצאו לחדר השני ,שם ראה אבי את
אחת מבנותיו של רבי חיים מתייפחת .אבי נבהל ושאל מה אירע לה ,אך
הבת שתקה ולא ענתה
הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א על ''יהי כבוד תלמידך''...
"וַ ּיִ גְ ְּדלּו ַהּנְ ָע ִרים" (בראשית כ"ה ,כ"ז)

למעשה הבא הייתי עד ראייה מדודי רבי חיים ברים זצ"ל בירושלים.
סיפרתי את המעשה בפני ציבור גדול .לאחר מכן התקשרו אלי
אנשים רבים ,שלא יכלו לכלוא את רגשותיהם ,והביעו באוזניי את
התפעלותם מן המעשה.
התקשר אלי אחד מגדולי תלמידי החכמים בירושלים וביקש
שאחזור באוזניו על הסיפור עם כל פרטיו המדויקים ,כי הדבר ישנה
בעיניו את כל דרך החינוך שמחנך את תלמידיו .וכמוהו התקשר
מנהל סמינר חשוב בירושלים ,שביקש אף הוא לשמוע את הסיפור
לפרטיו ,כי לדעתו זה ישנה אצלו את כל ההסתכלות החינוכית.
המעשה אירע בילדותי ,כאשר אבי מורי זצ"ל נטלני עמו ,יחד עם
כל הילדים ,לבקר בביתו של דודנו רבי חיים זצ"ל .השניים שוחחו
ביניהם בעניינים שלא הבנתי בהם .באמצע השיחה קמו לרגע ויצאו
לחדר השני ,שם ראה אבי את אחת מבנותיו של רבי חיים מתייפחת.
אבי נבהל ושאל מה אירע לה ,אך הבת שתקה ולא ענתה.
מסתבר שהיא נמנעה מלדבר בנוכחות אביה מפני כבודו .כאשר
יצא רבי חיים מן החדר אמרה לאבי" :אני משמשת כמורה בבית
הספר ומחר אני צריכה לחלק תעודות לתלמידותיי .כבר מילאתי
את כל התעודות ,הכל ערוך ומוכן .אבי (ר' חיים) עלעל בתעודות
וראה את התעודה של אחת מילדות השכונה אשר ציוניה לא היו
מרשימים ...הוא פנה אלי ואמר' :אינך יכולה למסור את התעודה
הזאת לילדה! לא יעלה על הדעת שהבת שלי תגרום עוגמת נפש
לתלמידה צעירה'".
ממשיכה הבת" :שאלתי את אבי :אבא ,מה אעשה ,הרי אלו הם
ציוניה של התלמידה?! והוא השיב' :אם התלמידות השיגו ציונים
נמוכים הקולר תלוי בך! אינך יכולה לגלגל את האחריות אל הילדה
הרכה ועל הדרך לגרום לה צער ועוגמת נפש' ,ואז קם אבי ,נטל את
התעודה והשליכה לפח האשפה!".
לקטני דרגה כמונו קשה לקבוע דעה כזו ,אך דודי היה גברא דמרא
סייעא ,אדם שגדולי הדור העריכו אותו עד מאוד ,והוא ברוחב דעתו
ותבונת לבו פסק לבתו שאין לתת תעודה לתלמידה אם הדבר עשוי
לגרום לה צער ועוגמת נפש.
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יש מורות החוששות לרשום במבחנים ובתעודות ציונים שאינם
אמתיים ,בנימוק שיש בזה סרך שקר .אבל לפני שהמורה נוטלת את
העט לידה וחוקקת על גבי תעודה את הציונים הגרועים ל'מזכרת
עוון' ,האם גם בכל שאר מקרי החיים היא נזהרת כל כך מכל סרך
שקר? ומה עם הצער שנגרם לתלמידה שמקבלת לידה תעודה
גרועה ,האם מזה אין צריך לחשוש? ומה עם ההשלכות הנפשיות,
החברתיות והחינוכיות שעלולות להיגרם לתלמידה כתוצאה מכך?
לא באנו להכריע ,מכל מקום ודאי שיש כאן נקודה למחשבה ,הרי
מדובר בדיני נפשות ממש!

החזק במוסר אל תרף
לצדיק יסוד עולם ,רבי שלומק'ה זוועהילער זי"ע ,היה שמש ידוע
ומפורסם ,רבי אליהו רוט ז"ל ,שהיה יד ימינו ומשמשו בקודש .הוא
היה יהודי מסובב בייסורים ,ואף־על־פי־כן חדוות החיים שלו הייתה
לאין שיעור.
הוא סיפר את הסיפור הבא:
בתקופת קום המדינה היה מצבה הכלכלי של היהדות החרדית קשה
במיוחד ,ובעטיו של המצב נפלו קרבנות רבים גם ברוחניות.
רבי שלומק'ה עשה כל תצדקי שבעולם כדי להשיג כספים ולהציל
נפשות ,הוא היה נותן כסף לאברכים כדי שיקנו מזונות ושתייה,

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

יאספו אנשים ויספרו להם סיפורי צדיקים.
פעם שאל אותו רבי אליהו " :איך יכול אני לספר לציבור סיפורים
כאלו ,שאני בעצמי אינני אוחז במדרגתם כלל?" .ענה לו ר' שלומק'ה:
"ר' אליה! תמשיך לספר הלאה והלאה ,וזאת משלושה טעמים:
ראשית ,כדי שנדע את המרחק הגדול שיש בינינו לבין הצדיקים
האלו שעליהם נסב הסיפור; שנית ,לא יתכן שמשמיעת הסיפורים
האלו יהיה יהודי שלא יתעורר; ושלישית ,לא יתכן שהמספר עצמו
לא יתעורר מסיפורים אלו.
"הנה היום" ,המשיך ר' שלומק'ה ואמר בחיוך" ,באתה אלי אתה ,ר'
אליה ,כדי לשאול אותי אם מותר לך לספר כאלו סיפורים שאינך
אוחז בהם .מהיכן הגיעה אליך התעוררות שכזאת ,אין זאת אלא
משום שסיפרת איזשהו סיפור והתעוררת! לכן רצוני שתמשיך
לספר!".

ואם כך ,אספר גם אני סיפור ,הגם שאינני אוחז במדרגה שלו:
בספר תולדות חייו של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל
מסופר ,שלפני שהיה נכנס לשיעורו היה נכנס תחילה לחדר ונועל
את עצמו שם למשך כעשרים דקות .שאל אותו חתנו" :מה עושה
השווער באותן דקות?" .נענה רבי שלמה זלמן ואמר" :עליך להבין,
שאני משקיע כוחות נפש וגוף רבים בהכנת השיעור ובמסירותו.
והנה יושבים בשיעור בחורים צעירים ואני אומר לפניהם מערכות
יפות ,אך אחד משחק בעט ,השני בציציות ,ואחר מפטפט עם
חברו ...זקוק אני לכוחות נפש עצומים כדי להתאפק ולא לבזות את
התלמידים האלו .לכן אני לומד מוסר לפני השיעור ,כדי שחלילה לא
אבזה שום בחור".
שמעתי מהגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל מימרא ,שכאשר
שומעים אותה מתעוררות פליאה והשתאות ,וכך אמר" :ההייליגער
'חתם סופר' זצ"ל אמר ,שביום שאינו לומד מוסר הוא מרגיש ירידה
של ארבעה שבועות!" .המימרא הזאת מופיעה בספר 'שמחת
הנפש' ,ספר מוסר שגדולי עולם כמו ה'יעב"ץ' וה'יערות דבש'

מביאים מדבריו ,שם יש הסכמה מה'התעוררות תשובה' ,בן ה'כתב
סופר' ,המשמח את המו"ל על כך שמדפיס מחדש את הספר ,כי כך
אמר ה'חתם סופר'.
אני אומר זאת כלפי הסיפור על רבי שלמה זלמן :יהודי כמו רבי
שלמה זלמן זצוק"ל ,שר התורה ,גדול פוסקי הדור ,מבין ,שאם הוא
הולך למסור שיעור ,גם אם השקיע בו את כל רמ"ח ושס"ה שלו,
עם כל הפלפולים ועם כל הדיוקים ,ובחור צעיר משתובב בשיעור -
עדיין אין כל היתר לביישו ,ולשם כך הוא לומד מוסר לפני השיעור,
כדי שחלילה לא יבייש תלמיד! כמובן ישנה מצווה להוכיח ,צריך
להעיר ,אבל בשום אופן אין לבייש אף אחד ,גם לא תלמיד שסרח!

יחס מרומם גם לקשה הבנה
במושב הזקנים בקריית ויז'ניץ היה יהודי זקן שעוד למד בישיבתו
הרמה של הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל בחוסט.
וסיפר ,שהיה שם בחור חלש ,קשה תפיסה ופזור נפש .בלימודים
רחוק היה מהצטיינות .אבל כשנודע לו שראש הישיבה משתוקק
להתפלל בהשכמת הבוקר בוותיקין ,מצא בקעה להתגדר בה :הוא
ערך תורנות בין הבחורים והיה מעוררם לקום בזמן ולהגיע למניין,
וגרם בכך קורת רוח מרבה לרבו.
אותו זקן הוסיף לספר ,כי בכל ערב שבת היה נערך מבחן על פרשת
השבוע עם פרוש רש"י .ראש הישיבה היה עובר מבחור לבחור ,לא
דילג על אחד .אחת הפרשות הקשות היא פרשת ויחי ,עם ביאור כל
ברכות השבטים .כשהגיע לאותו בחור ,שאל" :כמה שנים חי יעקב
אבינו?" .מי אינו יודע ,רק אתמול קראו בתורה ,בתחילת הפרשה:
"מאה ארבעים ושבע שנה".
המבחן לא הסתיים כאן" .וכמה שנים חי יוסף הצדיק?" ,המשיל
לבחון את הבחור .וגם זה ידוע ,הפסוק האחרון בפרשה ,בסיום
החומש" :מאה ועשר שנים".
ראש הישיבה ממש יצא מגדרו" :כמה נפלא! ידעת ממש מראש
הפרשה ועד סופה!"...
(מתוך הספר' :כבודם של ישראל')

הצטרפו לעשרות אלפי הנבחנים החדשים של 'דרשו'

שיבחנו במבחן הראשון
על מסכת ברכות
להרשמה ולהצטרפות חייגו:

02-560-9000
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העזתי לשאול כמה ספרים קיבל רבינו לבר מצווה שלו? "מעט ספרים,
ועשיתי לי קעסטל [=ארגז] ממה שהביאו לי לבר מצוה .ופעם אחת הרב
מפוניבז' זצ"ל היה אצלנו בבית והיה לי תנ"ך שקיבלתי לבר מצוה וביקש
ללוות ממני כי אין לו תנ"ך"
משיחותיו של הגאון רבי אליהו מן עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
"וַ ּיִ גְ ְּדלּו ַהּנְ ָע ִרים" (בראשית כ"ה ,כ"ז)

רש"י" :ויגדלו הנערים ויהי עשו .כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים
במעשיהם ואין אדם מדקדק בהם מה טיבם; כיוון שנעשו בני שלוש
עשרה שנה ,זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש לבתי עבודה זרה".
בני נעשה בר מצוה בל"ג בעומר ,אבל כיוון שביום זה אין לאנשים
פנאי לכן אני מעוניין לערוך סעודת מצווה מצומצמת ואחרי יומיים
סעודה לציבור ,ועל פי דברי המג"א (עי' מ"ב סי' רכ"ה סק"ו) שגם
אח"כ – אם יש בסעודה דברי תורה הווי סעודת מצווה .אכן אפשר,
אם נעשית כבר סעודת המצווה בו ביום למשפחה כבר נעשית
סעודת המצווה לשם כך ,וממילא אחרי יומיים זה כלום ולא שייך
לבר מצווה ,וא"כ אולי עדיף שלא נעשה כלום ביום היותו גדול?
"בר מצוה סעודתו רק בו ביום ,ומה שעושה אח"כ כלא מעלה ולא
מוריד .ומה שאמרת שאם יש דברי תורה הווי סעודת מצוה ,זה כמו
שיעשה בחודש אחר ואין זה שייך לבר מצוה".
כאשר אינו יכול לעשות סעודת בר מצווה בליל הי"ג ,עד מתי יעשה?
"לילה שלאחריו ,ואחר כך זה רק 'זכר לבר מצווה'".
אחד מנכדי רבינו אמר לו כי בנו נהיה היום בר מצווה אבל סעודה
לאחרים עושה בשבוע הבא .תגובה" :אם כן יש לי עצה בשבילך,
שתמתין כבר עד החתונה ותעשה אז את הסעודה."...

ב' פנחס יד תמוז תשנ"ו .אמר לי רבינו" :ה'חזון איש' הקפיד שלא
יפריעו לנער בר מצווה מלומר את הדרשה" .והוסיף" :הרי הנער כל
כך טרח להכין ובסוף לא נותנים לו לומר ."...ואכן ,כשהשתתף בבר
מצווה אמר שלא להפריע ,ומפני כבודו לא היו מפריעים.
ומה לגבי דרשת חתן בשמחת נישואין? "אין הכי נמי שמעתי כך
מהחזו"א רק בבר מצווה ,אך כך הוא גם בחתן .גם אבא היה מקפיד
שיתנו לומר דברי תורה".
יש אומרים שיש לזה מקור שלא לבייש מי שאין לו" ..אבל גם אם
כך שלא רוצים לבייש ,אבל לא להפסיקו מיד אלא שיאמר מקצת
 שאם לא כן זה מבזה את דברי התורה ונאמר 'מסיר אזנו משמועתורה וגו'".
שוב שאלו את רבינו :רבי שלמה ברמן אמר בשם דודו ר"מ קרליץ
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זצ"ל ,שפעם אחת הפריעו לחתן לדרשה ואמר רבי מאיר :זה הפשט
ב"מבטלין ת"ת להכנסת כלה" הרי הכלה לא מבינה החדו"ת שלו
ולה עדיף שישירו ,ולכן מבטלין ת"ת להכנסת כלה .מה היתה דעת
ה'חזון איש' בזה? "ה'חזון איש' סבר שזה בזיון התורה שלא נותנים לו
כלל לדבר! לפחות שיגיד איזה שטיקל".

יום ו' עש"ק תולדות .נכנסתי עם נכד של נגיד תומך תורה פלוני
שיהיה בר מצווה למחרת בשבת קודש ,ושאלתי מה אומרים לילד
בר מצווה .השיב רבינו עם הציטוט מירושלמי ספ"ק דקידושין'" :כל
העושה מצוה אחת מיטיבין לו וזוכה לעולם הבא' ,כל אחד צריך
שיחזיק במצווה אחת מסוימת ולא יזוז ממנה כלל ,כגון כיבוד אב
ואם .ילד בר מצווה צריך שיקבל עליו מצווה מסוימת .ולאו דווקא
כיבוד אב ואם ,אלא הכוונה מצווה תמידית ולא מצווה מקרית
כשילוח הקן".
בהזדמנויות אחרות אמר רבינו לילד בר מצווה – ש"ילמד הלכות
תפילין".
אמרתי ,אמרו בשם הג"ר שמואל גריינימן זצ"ל ,שהספיד את ה'חזון
איש' ואמר ,כי כאשר נהיה בר מצווה קיבל עליו ללמוד תורה לשמה
כל חייו .פלא שנער קטן בר מצווה יקבל על עצמו עד כדי כך .כי
ה'חזון איש' בבר מצווה כבר גם היה 'חזון איש' ,רק חזון איש זוטא...
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כאשר נכנסתי עם ילד בר מצווה למרן הגראי"ל זצוק"ל אמר לי:
"אני רגיל לומר להם שיקבלו עליהם את עניין האמת .והם חושבים
שזה כל כך פשוט ,אבל זה כלל לא פשוט ,והוסיף כי שמע בשם
ה'חזון איש שאמר על ג' אנשים שהם בדרגה של 'מודה על האמת',
ואחד מהם הוא רבי חיים עוזר זצ"ל  -הרי שזו מעלה רבתא שרבי
חיים עוזר יכול להתהדר בה .ואכן לגבי משה רבינו ע"ה אמרה תורה
"וישמע משה ויטב בעיניו" שהודה ולא בוש ,ולא אמר לא שמעתי
אלא "שמעתי ושכחתי" .הראה רבינו את מה שכתב ב'אורחות יושר'
[ערך אמת] דף א' דברים יסודיים מדברי חז"ל בכוחה של אמת ,שעל
ידי זה זוכה אדם לתשובה שלמה.
סיפרו לי מפי השמועה ,כי ה'קהילות יעקב' זצ"ל אמר" :מצאנו
ילדים שכבר בבר מצווה סיימו שישה סדרי משנה והיה ניכר כי
עדיים לגדולות ונצורות ,אך לא נהיה מהם כלום .והטעם ,כי הכבוד
שנתנו להם (במידה לא ראויה) החריב את הכל".
"לא ידוע לי שכך אמר אבא זצ"ל ,אבל זה אפשרי".

בשמחת בר מצווה של נכד מהמשפחה ,כאשר הביאו ספרים רבים
כמתנה ונערמו על השולחן בכמויות ,העזתי לשאול כמה ספרים
קיבל רבינו לבר מצוה שלו? "מעט ספרים ,ועשיתי לי קעסטל
[=ארגז] ממה שהביאו לי לבר מצווה .ופעם אחת הרב מפוניבז' זצ"ל
היה אצלנו בבית והיה לי תנ"ך שקיבלתי לבר מצווה וביקש ללוות
ממני כי אין לו תנ"ך .וכמדומה שאמר שמעוניין בכך לחודש ימים,
וחלפו כמה חודשים ולא החזיר ,והזדמנתי לביתו וראיתי את התנ"ך.
שאלתיו האם עדיין צריך לו ,הוא אמר לי' :אני כבר כמה חודשים
מנסה להיזכר ממי לוויתי את התנ"ך הזה ולא נזכר ,והנה ב"ה שראית
ואמרת לי' והשיבו לי בשמחה".
בהזדמנות באחד מימי חודש טבת ,בעת טעימת שחרית ,לפתע
אמר לי רבינו" :היום יום בר המצווה שלי" .ומה שלא מזכיר יום
ההולדת ,ביאר לי מרן הגראי"ל זצוק"ל :כיון שרבי חיים קנייבסקי
שח רק בדבר של מצווה ,והרי יום הולדת אינו שייך למצוות ,אלא
יום בר המצווה.
"פעם לא הייתה כלל סעודה בבר מצווה .הבר מצווה שלי הייתה
בישיבת 'בית יוסף' ,עם קצת מזונות ושתייה ולא הייתה סעודה.
הזמנות נשלחו רק לכמה יחידים ,השכן כתב את ההזמנה במכונת
כתיבה .קיבלתי רק כמה ספרים ,ה'חזון איש' נתן לי ספר 'חזון איש'
על יבמות והוא אצלי ,הרב מפוניבז' נתן 'מאירי' על חולין ,הג"ר
מתתיהו שטיגל – 'חובת הלבבות' קטן .רבי יעקב הלפרין – משניות.
רבי שמערל גריינמן היה אז חתן במשפחה ,וחמיו המוהל הרב שקול
נתן ג"כ משניות .אביו של הג"ר אברהם פרבשטיין שהיה חייט ותפר
לי את הבגדים ,ובשעתו היה ראש הקהילה ,נתן לי גמרא ברכות פרק
קמא עם ניקוד .הבנים של הג"ר שמואל גריינימן נתנו בשותפות ספר.
הג"ר יהושע קרליץ נתן ספר .בבר מצווה השתתף גם הז'בינקער רב.
כמדומה שהרב מפוניבז' אמר דברים קצרים...
"אמרתי דרשה על 'היסח הדעת בתפילין' וזה הסתעף לטומאה

הותרה או דחויה (עיין יומא ז ):ומסתמא הודפס ב'קהילות יעקב'.
לא היה מי שיפריע בדרשה .הרב מפוניבז' אמר דרשה .היו רק
הידידים הקרובים והכיתה מהחיידר .את החיידר גמרתי בגיל  14ואז
נכנסתי לישיבה קטנה .גם בברית לא הייתה פעם סעודה כלל ואף
למשפחה רק מזונות ועוד".
לגבי הדרשה של בר מצווה אמר רבינו ,כי "רוב הנערים היו אומרים
מ'שאגת אריה' אודות לילה זמן תפילין וכדו' .אבא אמר לי מליצה
בשם מגיד אחד ,שבכל ברית בא אליהו הנביא ובכל בר מצווה בא
ה'שאגת אריה' .אני אמרתי שטיקל תורה של אבא עם שייכות
ל'שאגת אריה' .בחתונה היו מפריעים לחתן אבל לא בבר מצווה.
הבר מצווה שלי היה בבית המדרש של ישיבת 'בית יוסף' כי עשוהו
על תנאי ויכלו לערוך סעודות".

שמעתי מהרב רפאל וולף שיחי' ,שהכי גרוע אצל הרב שך היה לדבר
על אוכל ,וא"כ מה עושים עסק מאוכל של יצחק אבינו ע"ה "כאשר
אהבתי"?!
"אכילת צדיקים זה קרבנות (כמבואר בכתובות קה' :כל המביא דורון
לת"ח כאילו הקריב ביכורים'; וביומא עא :שימלא גרונם של ת"ח יין
במקום נסכים .ועיין ב'מסילת ישרים' פכ"ו שהאריך בזה) ובקרבנות
יש דין 'למשחה ולגדולה'".
בספר 'מעשה איש' מובא שהחזו"א אמר שאינו מרגיש בטעם
האוכל ,והנה יצחק אבינו ע"ה ביקש "מטעמים אשר אהבתי"...
"אם זה נכון שלחזו"א לא היה לו טעם באוכל ,הסיבה היא או משום
חולי מעיים או שהיה מונח בלימוד התורה (ולא הרגיש בטעם ,שיכול
היה להרגיש מחמת טבעו); וכאן ,הרי רצה לברכו על ידי זה שיהיה
נהנה מהטעם ,וגם היה זה קרבן פסח שיש בו דין 'למשחה לגדולה'".
סיפר רבינו אודות אשה שהביא לחם וזכתה לברכה" :אשה אחת
באה להגר"ח מוואלוז'ין ואמרה כי ה'שאגת אריה' הבטיח לה
שתבנה שני בתי כנסיות  -אחד כאן ואחד בארץ ישראל .היא כבר
בנתה כאן ומעוניינת לעלות לארץ ישראל כי היא כבר לא צעירה.
אמר לה הגר"ח' :למה תמהרי? אדרבה ,הרי כל עוד שלא תבני אותו
תאריכי ימים ,לכן המתיני עוד קצת' .ומהיכן זכתה לברכה זו? היה
זה כאשר גירשו את ה'שאגת אריה' מהעיר כיוון שחלק שם על הרב,
ובערב שבת נסע עם בני ביתו ולא ידע לאן לנסוע לפני שבת ,ואשה
זו שהתגוררה בפאתי העיר ביקשה שיבואו אל ביתה לשבת קודש.
ואחרי שבת הוא בירכה בברכה זו הנ"ל.
"רבי מאיר קרליץ זצ"ל סיפר לי ,שראה בוולינה זקן מופלג שסיפרו
עליו ,כי בעת שהגר"א ניגש לנטילת ידיים לפני מנחה ולא היה מים,
רץ ילד אחד לביתו והביא מים ובירכו הגר"א שיחיה  100שנה .ר"מ
קרליץ עוד ראהו ,וכשהיה לפני מאה חלה אך לא רצה שיביאו רופא
כי אמר' :אני בטוח בברכתו של הגר"א' ,וכך היה ולא הקדים אפילו
יום אחד.
"בפתח תקוה התגורר יהודי שסיפר לי ,כי רעק"א היה סנדק של סבו,
וכי רע"א הסכים לסנדקאות רק אם יתן לו הכל  -גם ברכות וכו',
המשך בעמוד 29
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נעצר הצדיק רבי חיים מצאנז ליד אחד הבתים והכריז לפתע" :ריח גן
עדן נודף מהבית הזה! אני חייב להבין פשרו של דבר!" .היה זה ביתו של
ר' פסח ,גבאי הצדקה .כאשר פתח ר' פסח את הדלת הוא מיהר כמובן
להכניסו אל הבית בכל הכבוד והיקר ,ורבי חיים החל משוטט ברחבי
הבית ,מרחרח כאן ושם ,עד שלבסוף נעצר ליד ארון עץ פשוט והכריז:
"מכאן בוקע הריח!"
מאוצרותיו של הגאון רבי מרדכי פרוינדליך זצ"ל
ֹאמר ְר ֵאה ֵר ַיח ּבְ נִ י ּכְ ֵר ַיח
"וַ ּיִ ּגַ ׁש וַ ּיִ ַּׁשק לֹו וַ ּיָ ַרח ֶאת ֵר ַיח ּבְ גָ ָדיו וַ יְ בָ ֲרכֵ הּו וַ ּי ֶ
ָׂש ֶדה ֲא ֶׁשר ּבֵ ֲרכֹו ה'" (בראשית כ"ז ,כ"ז)

ופרש"י" :וירח וגו'  -והלוא אין ריח רע יותר משטף העזים! אלא
מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן".
לכאורה עלינו להבין מהיכן הגיע ריח גן עדן לבגדים אלו ,בגדי
החמודות אשר לעשו הרשע ,הלוא אך מתבקש כי ריח גיהינום ינדוף
מהם?! ואין לומר שריח ה'גן עדן' נבע מיעקב עצמו ולא מהבגדים,
שהרי מפורש בפסוק כי הריח היה "ריח בגדיו"!
את התשובה נבין על פי המעשה הבא:
היה זה ביום מן הימים ,כאשר הצדיק רבי חיים מצאנז נקלע לעיירה
מסוימת ,ובעברו ברחובה של עיר נעצר ליד אחד הבתים והכריז
לפתע" :ריח גן עדן נודף מהבית הזה! אני חייב להבין פשרו של
דבר!".
היה זה ביתו של ר' פסח ,גבאי הצדקה של העיירה .כאשר פתח
ר' פסח את הדלת והבחין בדמותו של הצדיק הוא מיהר כמובן
להכניסו אל הבית בכל הכבוד והיקר ,ואילו רבי חיים ,מצדו ,החל
משוטט ברחבי הבית ,מרחרח כאן ושם ,עד שלבסוף נעצר ליד ארון
עץ פשוט והכריז" :מכאן בוקע הריח!".
"האם תיאות לפתוח את הארון הזה?" ,ביקש רבי חיים מבעל הבית,
שנענה מיד ,במבוכת־מה .הוא פתח את הארון והחל לרוקן את
תכולתו ,ערימות על גבי ערימות של סמרטוטים ,עד שלפתע הכריז
רבי חיים" :הנה! מהבגד הזה עולה ריח גן עדן!".
לתדהמתו של רבי פסח לא היה גבול .הבגד המדובר היה לא פחות
ולא יותר מאשר מלבוש כמורה אשר התגלגל לידיו של ר' פסח לפני
שנים בנסיבות כלשהן ...כיצד יתכן שבגד טמא זה ידיף ריח גן עדן?
ואכן ,אותה שאלה עצמה חלפה בראשו של הצדיק ,אשר פנה אל ר'
פסח וביקש" :אנא ,ספר לי כיצד הגיע בגד כמורה זה לידך?".
ור' פסח פתח וסיפר:
"מזה שנים רבות שאני משמש כגבאי הצדקה של העיירה .מפעם
8

בפעם אני יוצא לסובב בין בתי התושבים ומגייס מהם את הסכומים
הנדרשים לעניי העיר .ואכן ,ישראל קדושים נתבעים ונותנים .אין
בעיירה עשירים גדולים ,אך די צרכם של עניי העיר תמיד הצלחתי
להשיג.
"אך הנה ,באחד הימים ,בדיוק כאשר חזרתי ממסע בין בתי העיר
– מצאתי יהודי ממתין לי בפתח ביתי' .ר' פסח! עזור לי! אני בצרה
גדולה! החובות מעיקים ,הנושים מאיימים עלי ,ואם לא אשיג כעת
סכום שיהיה בו כדי להניח את דעתם אני אבוד!' ,התחנן הלה ,תוך
שהוא פורץ בבכי תמרורים.
"לשמע דבריו לא ידעתי את נפשי ...הלוא זה עתה חזרתי ממסע
של גיוס כספים ,אחר שהושלמה המלאכה והצטבר הסכום הדרוש
עבור צרכיהם השוטפים של עניי העיר ...אולם מהיכן אשיג סכום
נוסף כעת ,בפרט לאחר שהלה נקב בסכום בלתי מבוטל? הרי לא
אוכל לשוב אל הבתים בהם ביקרתי זה עתה .ואנשים אחרים – אין!
"מצד שני ,יושב לפניי יהודי מדוכדך הזקוק בדחיפות לעזרה! האם
אוכל להשיב את פניו ריקם? לא ולא! לא אשיב את פניו של יהודי
ריקם! גמרתי בדעתי ,ומיד יצאתי לסיבוב נוסף בין בתי העיר ...בכל
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בית אליו נכנסתי הקדמתי ואמרתי :נכון ...אני יודע שכבר הייתי
כאן הערב ,ובכל זאת – מה לעשות ובביתי יושב כעת יהודי הבוכה
בדמעות שליש על צרתו?.
"לשמחתי ,הושלמה המשימה בהצלחה .זה לא היה נעים ,זה לא
היה קל ,אולם בסופו של דבר שבתי אל ביתי כשבידי הסכום הדרוש
לאותו יהודי ,שלא ידע את נפשו מרוב אושר והכרת תודה .נתתי
שבח לבוראי על שזיכני לקיים את המצווה ובחר בי כשליח טוב
לגלגל ישועה ליהודי במצוקה ,וחשבתי כי בכך הסתיימו מאורעותיו
של אותו הלילה.
"אלא שלא חלפו אלא רגעים ספורים ודפיקה נשמעה על דלת
ביתי .פתחתי את הדלת ומצאתי יהודי נוסף מבני העיירה ,דמעתו
על לחיו והוא מתחנן" :ר' פסח ,עזור לי! המצב אצלי נורא ואיום,
מדובר בפיקוח נפש של ממש!".
כעת ממש לא ידעתי מה לעשות :ללכת בשלישית ולסובב בין בתי
העיירה – היה ברור לי שלא בא בחשבון .אנשים הלוא יסלקו אותי
בבושת פנים! אולם מאידך גיסא :מה אעשה עם יהודי זה היושב
מתבוסס בדמעותיו ומתחנן לעזרה?
"בעודי יושב וחושב לפתע צץ בראשי רעיון מוזר ...ליד ביתי היתה
מסבאה ,בה התלקטו מדי לילה בחורים פוחזים וריקים אשר שתו
לשכרה ובילו זמנם בהבל ...החלטתי אפוא להיכנס אל אותה
מסבאה ולנסות את מזלי! 'גם אם ילעגו לי ויבוזו לי ,לפחות אדע
שעשיתי כל שביכולתי!' ,אמרתי בלבי.
"וממחשבה למעשה .אזרתי עוז ואומץ ,יצאתי מביתי ,נכנסתי אל
המסבאה ,דפקתי על אחד השולחנות ובלב רועד אמרתי :רבותי,
הזדמן לידי מקרה קשה של יהודי הזקוק לעזרה ...אני זקוק לסכום
הגון כדי לעזור לו! ובכן ,כמה אתם תורמים?.
"שאגות צחוק היוו את התגובה הראשונה להכרזתי ,אולם רגע
לאחר מכן התרומם ממקומו אחד הפוחזים ,בנו של גביר מגבירי
העיירה ,ואמר לי' :אתה יודע מה ,ר' פסח? הבה נעשה עסק :יש לנו
כאן בגדים שהשאיר כומר עובר אורח זה מכבר ...ובכן ,אני מציע
שאתה תלבש את בגדי הכומר ואנו נסתובב עמך יחדיו ברחובות
העיירה ,תוך שאנו מתופפים בפחים כדי להסב את תשומת לב
עוברי האורח למחזה הנדיר ...אם תעשה זאת אתן לך את הסכום
שאתה זקוק לו במלואו!' ,הכריז הלה.
"'איזה רעיון מטורף! כולם יהיו משוכנעים שיצאתי מדעתי!',

הרהרתי ,אולם ברירה אחרת לא הייתה לי ...את פניו של היהודי
האומלל לא הייתי מסוגל להשיב ריקם! 'נו ,מילא '...החלטתי' ,קצת
ביזיונות מעולם לא גרמו נזק לאיש!' ,גמרתי בדעתי...
"אני מוכן ומזומן! קיבלתי את ההצעה ,כאשר רגע לאחר מכן כבר
הייתי לבוש בבגדי הכומר ,צועד ברחבי העיירה וחבורת הפרחחים
המתופפים בעקבותיי ,תוך שהם צוחקים בכל פה...
"מכל המרפסות הציצו ראשיהם של אנשים מופתעים שניסו
לתהות לפשר המהומה ,וכאשר נוכחו לראות את המחזה המוזר
שפשפו עיניהם בתדהמה והסיקו בדיוק כפי ששיערתי' :ר' פסח
כנראה ירד מדעתו לגמרי!' ,הם קראו זה לזה.
"היו אלו הרגעים הקשים בחיי ,אולם כאשר סיימנו לסובב ברחובות
העיירה ושבנו אל המסבאה – קיים הפוחז את הבטחתו והניח בפניי
את הסכום הדרוש לי במלואו' .הא לך את הכסף וגם את בגדי
הכמורה!' ,אמר ,ואני מיהרתי לעזוב את המקום ולרוץ אל ביתי ,שם
עדיין המתין לי היהודי השבור .למראה הכסף אורו עיניו ,והוא לא
חדל מלמלמל דברי תודה ושבח ,אף שלא היה לו מושג מה גדול
המחיר ששילמתי כדי להושיע אותו.
"זהו אפוא סיפורם של בגדי הכמורה הללו ,אותם החלטתי להחזיק
ברשותי למשמרת ,אחר שזכיתי באמצעותם להחיות יהודי שבור
לב!" ,סיים ר' פסח את סיפורו ,ורבי חיים ,שהקשיב לדבריו בריכוז
ובתשומת לב מרובה – נענה ואמר כשדמעות של התרגשות זולגות
מעיניו" :בחכמה עשית ,ר' פסח ,כששמרת את הבגדים הללו...
ולא זו בלבד ,אלא שלאחר אריכות ימים קח לך את הבגדים הללו
שיזכירו את זכותך בפני בית דין של מעלה! אף מלאך חבלה לא יוכל
לגשת אליך כשאתה לבוש בבגדים הללו!".
הרי לנו כמה קדושה יכול אדם להחדיר בתוך חפץ דומם באמצעותו
קיים מצווה מתוך יראת שמים טהורה! בקדושה זו יכול הצדיק
להבחין מרחוק ,כאשר הריח הנודף ממנה הינו ריח גן עדן ממש!
ובכן ,מבאר רבי שניאור קוטלר זצ"ל ,זה היה אף סודם של בגדי עשו
החמודות :מאחר ובגדים אלו היו הבגדים אותם נהג עשו ללבוש
כאשר שימש את אביו ,כלומר :בשעה בה קיים מצוות כיבוד אב
בהידור ובשלמות – דבק בהם ריח מריחו של גן עדן שהקיפו בעת
קיום המצווה ,ואת הריח הזה הריח יצחק כאשר נכנס יעקב כשהוא
לבוש בבגדים אלו!
(מתוך הספר 'ללמדך')

חדש בקו השיעורים
כל העדכונים וכל המידע על סיומי הש"ס
של 'דרשו' עכשיו בעברית ובאידיש

חייגו*4992 :

(שלוחה )6
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פגשתי באחת הבריתות יהודי שהיה נוהג לגונן על מרן כשהיה יוצא
מהשיעור בבית הכנסת היזדים וההמונים היו מתנפלים עליו לשאול
ולהתברך ,והוא – שהיה גיבור כוח  -היה מרחיק את האנשים שלא ילחצו את
מרן .וכך סיפר לי" :פעם אחת ,כשמרן יצא מה'יזדים' ,ואני כהרגלי הרחקתי
מעליו את הקהל ,מרן הורה לנהג לומר לי להיכנס לרכב ושם יודה לי"
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א על הצדיקים והרשעים
"וַ ּיִ ְתר ֲֹצצּו ַהּבָ נִ ים ּבְ ִק ְרּבָ ּה" (בראשית כ"ה ,כ"ב)

אומרים חז"ל" :כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר -
יעקב רץ ומפרכס לצאת; עוברת על פתחי עבודה זרה  -עשו מפרכס
לצאת".
נשאלת השאלה :מדוע הם רק רצו לצאת ולא יצאו בפעל?
בשלמא יעקב לא יכול היה לצאת ,משום שעשו חסם את דרכו .הוא
ישב על הפתח" ,לפתח חטאת רובץ" ,ולא אפשר ליעקב לצאת לבית
המדרש ,אולם מה מנע מעשו לצאת? אם כה עז רצונו לעבוד עבודה
זרה – שייצא!
והתשובה לכך היא :עשו ידע שאם ייצא ויותיר את יעקב לבדו במעי
אמו הוא יוכל ללמד בניחותא עם המלאך שמלמדו תורה ,וכשרבקה
תעבור ליד פתחו של בית מדרש קרוב הוא יעשה כמותו וייצא ...עשו
לא היה מוכן לאפשר ליעקב ללמד תורה בניחותא .עז היה רצונו
להפריע לו מלימודו .משום כך העדיף לוותר על יציאתו ,ובלבד שגם
יעקב לא ייצא.
זו דרכם של רשעים" ,זה דרכם כסל למו" (תהילים מט ,יד) .מבחינתם,
העיקר הגדול והחשוב ביותר הוא להפריע ללומדי התורה ,לדכא
אותם ולגזור עליהם כל מיני גזירות .זה נותן להם את החיות .הסטרא
אחרא ,היצר הרע ,לא יכול לסבול את הטוב  -אין טוב אלא תורה.
משום כך הוא עושה את כל המאמצים לחבל בטוב הזה.
אמר פעם אחד מן הצדיקים :לעשו אין טעם בחיים בלי יעקב! כשיש
יעקב יש לו עם מי לריב ולהתווכח ,את מי לנסות לדכא ,על מי לגזור
גזירות ...בלי יעקב – איזה ענין יש בחיים?
עשו מוכן לוותר על ההנאות האישיות שלו ולא לצאת ולעבוד עבודה
זרה כאוות נפשו ,ובלבד שיוכל להמשיך להפריע ליעקב ולעמוד
בדרכו כדי שלא יוכל לצאת וללמוד תורה" .רבי שמעון בר יוחי אומר:
הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב" (ספרי בהעלותך פסקא סט).
מחמת שנאה זו ,המטרה העליונה בחייו היא לחבל בתורתו של יעקב.

תחת השלטון הקומוניסטי
מאז ומעולם זו הייתה מגמתם של שונאי ישראל :להשבית את לימוד
התורה וקיום המצוות בעם ישראל .הגדילו לעשות הקומוניסטים
10

ברוסיה ,שדיכאו ביד קשה כל זיק של יהדות .מי שרק נחשד באיזשהו
קשר ליהדות היה נשלח לעבודות פרך בגלות סיביר ,משם בדרך כלל
לא היה שב.
בבתי הספר הממשלתיים היו מחנכים את הילדים לכפירה מחלטת,
והמורים היו משננים לילדים" :ילדים יקרים! מי נותן לנו את הלחם
לאכול? סטאלין!" .כך החדירו להם בעצמות שסטאלין נותן את החיות.
ילד שהיה עונה "סטאלין נותן את הלחם" היה מקבל תלושי מזון ולחם,
אך ילד יהודי שהיה מעז לענות שאלוקים הוא הנותן לא היה מקבל
תלושי מזון! "לך תחפש את אלוקים שייתן לך לחם" ,היו אומרים לו.
המצב כאב מאוד לגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל .ההורים המסכנים,
שרובם היו עניים מרודים ,משוועים לפת לחם ,נאלצו לשלוח את
ילדיהם לבתי הספר הממלכתיים ובלבד שיזכו לקבל פת לחם .בהיותו
בחור בגיל עשרים החליט לפתוח תלמוד תורה בו יוכלו הילדים ללמד
ולהתחנך על טהרת הקודש ,ובדרכים לא דרכים היה משיג עבור
המשפחות את התלושים הכחולים שאתם יכלו לקבל לחם ומזון .הוא
שכר דירה קטנה ממוסלמי ששנא את הקומוניזם .כך החלו ילדים
לבוא וללמוד שם.
דא עקא ,לאחר תקופה לא ארוכה תפסוהו ואסרוהו בבית הכלא
הקומוניסטי הידוע לשמצה ,ועינו אותו עינויי תופת כדי שיענה על
השאלה מאין השיג את תלושי המזון אותם היה מחלק למשפחות.
גזר דין מוות ריחף על ראשו.
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בהיותו נמוך קומה ,נראה ממש כמו ילד ,ניסה להשיב לחוקריו כי עמד
בפתח חנות ,ומישהו – שאינו מכיר ואינו זוכר את מראהו – הפקיד בידו
את תיקו ואמר לו שהוא נכנס לרגע אחד לחנות והוא מבקש שישמור
לו על התיק עד שייצא" .המתנתי והמתנתי ,והאיש לא יצא ...כעבר
שעה ארוכה עזבתי את המקום ,ומשפתחתי את התיק מצאתי בתוכו
את התלושים"...
הקומוניסטים לא קנו את הסיפור והשליכוהו אל תא הנידונים למוות.
ובחוץ – היהודים מחפשים דרכים איך לפדותו!
הפרקליטה הגדולה ,הקובעת את מועד ההוצאה להורג של הנידונים
לתלייה ,חלתה במחלה קשה .בבתי המרקחת לא ניתן היה להשיג
את התרופה למחלתה ,רק בשוק השחור .אחד היהודים העשירים
התחייב בפני בעלה של הפרקליטה כי ישיג את התרופה בתמורה
לשחרורו של הבחור יעקב גלינסקי .לאחר שהלה קיבל את הסכמת
אשתו הוא אישר את העסקה.
מה נאמר ומה נדבר? העשיר השיג את התרופה תמורת הון עתק,
הפרקליטה השתמשה בה והתרפאה ,אך ...מכאן ועד לקיום ההבטחה
הדרך ארוכה .לפתע החלו הפרקליטה ובעלה להתנער מההסכם
בטענה כי אין זה בסמכותה ובכוחה של הפרקליטה לשחרר נידונים
למוות ...וגזר הדין נותר בעינו.
והנה ,הפלא ופלא! לאחר מספר ימים – ולאחר שכבר הבריאה
לחלוטין  -שבה המחלה לבשרה! וכיוון שהתרופה נגמרה בפעם
הקודמת לא נותרה ברירה אלא לפנות שוב אל אותו יהודי עשיר,
ולבקש ממנו להשיג שוב את התרופה בשוק השחור .הפעם ניאות
היהודי רק בתנאי כפול ומכופל של "נפש תחת נפש".
וכך אירע הלא ייאמן! הפרקליטה שחררה אותו והוא ניצל ממוות
ודאי.
שם – בגיא צלמוות – חי הגאון הצדיק חיים של אמונה ובטחון מלא
בקב"ה .גם שם – במקום שחינכו את הילדים שסטאלין נותן את הלחם
– הוא מסר נפשו להציל את הילדים מציפורני הכפירה ,ולהעניק להם
חינוך לאמונה ,חינוך לקיום תורה ומצוות" .כל העולם כולו גשר צר
מאוד" ,זעק רבי יעקב גלינסקי מנהמת לבו – ואת הגשר הזה אדם
צריך לעבור! "והכלל והעיקר שלא יפחד כלל"! עליו לזכור את דברי
המשנה (אבות ד ,טז)" :העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם
הבא"! תפקידנו הוא" :התקן עצמך בפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין".
בעוונותינו הרבים ,יש כאן ,בארץ הקודש ,בתי ספר שמלמדים את כל
החכמות שבעולם .הכל צריך ומותר ללמד .חוץ מדבר אחד :תורה,
יהדות .אסור להביא רב חרדי להרצות בבתי הספר מחשש לכפייה
דתית ' -הדתה' .שמו שמים! את הכל מלמדים שם ,חוץ מהתורה
הקדושה שהיא יסוד הקיום של העם היהודי ובלעדיה אין לנו חיים.
הוא אשר אמרנו :עשו יכול היה לצאת ממעי אמו ולעבוד עבודה זרה
להנאתו ,אולם יותר חשוב היה לו להפריע ליעקב ,לחבל בתורתו .לא
לתת לו ללמוד במנוחת הדעת.

תורה שלמדתי באף  -נתקיימה לי
יש שאלה מפורסמת :בשלמא כשרבקה עברה על פתח עבודה זרה

היה עשו מפרכס לצאת משום שאין לו עבודה זרה במעי אמו ,אבל
מדוע כשעברה על פתח בית המדרש פרכס יעקב לצאת ,והרי הגמרא
דורשת (נדה ל ):את הפסוק (איוב כט ,ג) "בהלו נרו עלי ראשי" שיש
מלאך שמלמד את התינוק במעי אמו את כל התורה כלה?
נואמרו על כך שתי תשובות מרכזיות:
התשובה הראשונה :הערך הנעלה של תורה הוא כאשר התורה
נלמדת מתוך עמל ויגיעה ולא כאשר היא מגיעה בקלות .הכתוב
אומר (איוב ה ,ז) "כי אדם לעמל יולד" וחז"ל (סנהדרין צט ):ביארו
שהכוונה לעמל תורה.
כשרבקה עברה על פתח בית המדרש הרגיש יעקב את התורה
הנלמדת שם מתוך עמל ויגיעה ופרכס לצאת! הוא חשק בה יותר
מהתורה שניתנה לו במתנה מן השמים ,ובקלות ,על ידי המלאך.
וכבר אמרו" :רוצה אדם בקב שלו יותר מתשעה קבין של חברו" (בבא
מציעא לח.).
יעקב אבינו רוצה ללמד תורה כזאת ,שבמשך  14שנים לומדים
ועמלים בלי לישן בלילה על מיטה ,כפי שדרשו חז"ל ,והובאו דבריהם
ברש"י על הכתוב (בראשית כח ,יא) "וישכב במקום ההוא" " -לשון
מיעוט ,באותו מקום שכב ,אבל ארבע עשרה שנים ששימש בבית שם
ועבר לא שכב בלילה ,שהיה עוסק בתורה".
הכתוב אומר (במדבר יט ,יד)" :זאת התורה אדם כי ימות באהל",
ודרשו על כך חז"ל (ברכות סג" :):אין דברי תורה מתקיימין אלא
במי שממית עצמו עליה" .התורה מתקיימת רק במי שממית עצמו
באהלה ,יומם ולילה ,ולומד אותה בעמל וביגיעה.
מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל היה יושב כל לילה ולומד עד שעה
שתיים או שלוש לפנות בקר .בשעות אלו גם היה כותב את חידושיו.
כל זאת גם בהגיעו לגיל תשעים .לעוזרו ,שהיה צעיר ממנו בארבעים
שנה ,היה אומר" :זהו ,מספיק .לך לישון! ,"...אבל הוא עצמו המשיך
ללמוד...
בוקר אחד הגיע רבי אליהו שטרית ,שהיה כותב את חידושיו ,וראה
את כמות הדפים מלאי החידושים שהתחדשו במהלך הלילה .הוא
פנה למרן ושאלו" :רבינו לא ישן כל הלילה?" ,נענה מרן והשיב לו:
"לא באה לי שינה".
מרן לא היה הולך לישון! הוא היה לומד ולומד עד שהשינה באה אליו.
שם – במקום שלמד – נרדם .בבחינת מה שנאמר ביעקב אבינו "וילן
שם  -כי בא השמש".

סופו לקיימה מעושר  -בדעת
אמרו חז"ל (אבות ד ,ט)" :כל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה
מעושר".
פשטות הדברים היא ,כי מי שיקיים את התורה מעוני יזכה להעשיר.
ותמה על כך ה'אלשיך' הקדוש (ויקרא כה ,לז) ,שהלוא היו גדולי
תורה רבים שלמדו בעוני ולא העשירו ,וזה לשונו" :והנה ,עד ממהר
רבי חנינא בן דוסא שקיים את התורה מעוני ולא העשיר עד יום מותו,
וכן רבי אלעזר בן פדת ורבה בר נחמני ,ורבים עד אין קץ כיוצא בהם".
והגאון רבי אהרן קוטלר זצ"ל ,מי שהקים את יהדות אמריקה ואת
המשך בעמוד 28
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יצא לי פעם לנסוע לארה"ב ,ובאותה טיסה ,בגלל טעות אנוש ,חסרה
עריסה אחת .אותה האמא שנשארה בלי עריסה לתינוק שלה ,הרימה
את קולה בכעס על אנשי הצוות של המטוס ,ודרשה שיחפשו בכל פינה
אפשרית כדי להביא לה עריסה כפי שהובטח לה .בזעם בלתי נשלט היא
דרשה שהמטוס יחזור על עקבותיו ,ורק לאחר שיביאו עריסה נוספת
ימריא שוב בדרכו לארה"ב
הגאון ר' אליעזר יוטקובסקי בשיחה מיוחדת לפרשת תולדות
כתב :יעקב א .לוסטיגמן
"אבְ ָר ָהם הֹולִ יד ֶאת יִ ְצ ָחק" (בראשית כ"ה ,י"ט)
ַ

מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל השתתף פעם בכינוס
שנערך להורי תלמידות הסמינרים ,ובמהלכו נשאו דברים אנשי
חינוך בולטים שהסבירו כיצד יש לנהל בית יהודי ,וכיצד להחדיר
בילדים את ההשקפה הטהורה.
אחרון הדוברים היה רבינו הגראי"ל" :שמעתי כאן הרבה שיטות
ודרכים להצליח בחינוך הילדים" ,אמר מרן ראש הישיבה" ,אנחנו
לא יודעים איזו מהשיטות הללו מוצלחת יותר ומתאימה יותר לכל
אחד מהילדים.
"אבל דבר אחד אני כן יודע" ,הוסיף" ,על פי רוב ,אם האבא מתנהג
בדרך הנכונה והאמא מתנהגת כמו שצריך ,גם הילדים שלהם גדלים
ומתחנכים כראוי .כמובן שיש יוצאים מן הכלל ,וכל ילד הוא עולם
בפני עצמו ,אבל בדרך כלל רואים שהילדים צועדים בעקבות
ההורים .כשכתוב 'אברהם הוליד את יצחק' הוא קודם־כל הפך
את עצמו ל'אברהם' והיה צדיק בכל דרכיו ,ורק כך הוא 'הוליד את
יצחק' ,זכה לבן קדוש וטהור כמו יצחק אבינו".

תירוצים של דיילים
יצא לי פעם לנסוע לארה"ב ולהיות עד למחזה לא נעים ,בלשון
המעטה .היו שם כמה הורים שטסו יחד עם תינוקות רכים ,והנוהל
במקרה כזה הוא שאחרי ההמראה מביאים הדיילים עריסה מיוחדת
שמתחברת לקיר שלפני המושב של האמא ,ובעריסה הזאת היא
משכיבה את התינוק.
אלא שבאותה טיסה אירע מקרה מצער ,ובגלל טעות אנוש חסרה
עריסה אחת .אותה האמא שנשארה בלי עריסה לתינוק שלה ,הייתה
כנראה אשה מאוד מפונקת ומאוד קולנית .כשהיא הבינה שהתינוק
שלה נשאר בלי עריסה החלה לחולל מהומה של ממש ,הרימה את
קולה בכעס על אנשי הצוות של המטוס ,ודרשה שיחפשו בכל פינה
אפשרית כדי להביא לה עריסה כפי שהובטח לה כשרכשה את
12

כרטיס הטיסה.
לאחר שהסבירו לה שוב ושוב שאין עוד עריסה במטוס היא השיבה
בזעם בלתי נשלט שהיא דורשת שהמטוס יחזור על עקבותיו ,ינחת
בשדה התעופה ,ורק לאחר שיביאו עריסה נוספת ימריא שוב בדרכו
לארה"ב.
אנשי הצוות גיחכו לשמע ההצעה המוזרה הזאת" :אנחנו כבר
למעלה משעה באוויר" ,הם הסבירו לה" ,כדי לנחות בחזרה אנחנו
נצטרך לשוב במשך שעה ,להמתין לחלון זמן פנוי לנחיתה ,ולאחר
מכן לחבר מדרגות ,להביא עריסה ,להכין את המטוס להמראה
נוספת ולהוסיף לו דלק ,ורק אז נוכל להמריא שוב .כל הסיפור הזה
יגרום לעיכוב של חמש שעות לפחות."...
אבל היא לא הסכימה לשמוע 'תירוצים של דיילים' ,והתעקשה
שהמטוס ישוב על עקבותיו .הדיילת הראשית ניסתה להציע לה
הנחה של  20אחוזים במחיר הכרטיס ,הציעו לה להחזיר את כל
כספה ,אבל היא ממשיכה בשלה ודורשת בכל תוקף לקבל את
המגיע לה ,בזמן שהתינוק שלה צורח וחסר מנוחה בגלל הכאוס
שהתחולל סביבו...
זה הזכיר לי משל נפלא ששמעתי פעם ,ושמתאים במיוחד
לפרשתנו.
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רעבים בלב ים
אירע פעם שבמהלך טיסה לניו יורק שכחו אנשי הצוות להעלות
אוכל על המטוס .הנוסעים ישבו על מקומותיהם ,חגרו את חגורות
הבטיחות בהתאם להוראות ,הטייס המריא ,ולאחר חצי שעה חילקו
לכולם שתייה כמקובל.
רק אחרי כמה שעות טיסה ,כשהגיע הזמן לחלק את האוכל ,הבינו
הדיילים את הטעות המרה :הם שכחו להעלות את האוכל על
הטיסה...
הנוסעים החלו להתלונן ,כמו אותה אמא שהתלוננה בטיסה בה
נסעתי בעצמי ,אלא שכאן היא הייתה לבד אל מול קהל של נוסעים
שניסו להרגיע אותה ,ובמשל הם היו  370איש רעבים שכולם פה
אחד דרשו את המגיע להם :רוצים ארוחה!
גם הדיילים הצטרפו אליהם ,ואפילו הטייס התחיל להרגיש את
הבטן שלו מאותתת על תחושת רעב ההולכת ומתחזקת...
לפתע הציע אחד הנוסעים הצעה מבריקה" .תסתכלו מה יש מתחת
למטוס" ,אמר לכל הנוסעים ...כולם השתתקו והביטו עליו בתימהון:
"מה יש מתחת למטוס? מים .זה האוקיינוס הגדול!".
"לא הבנתם" ,הוא אמר להם בחיוך צופן סוד" ,יש מתחתינו
אוקיינוס שלם .ומה יש באוקיינוס? דגים! אתם יודעים כמה דגים
יש שם? מיליארדים! בואו נשלה כמה דגים מהים ותהיה לנו ארוחה
משביעה!".
הם התחילו להתווכח ולצעוק ,כולם אמרו שהוא מדבר דברי הבל.
איך בדיוק הם ידוגו דגים מהים ,הרי אפילו חכה אין להם ,וגם אם
כן אי אפשר לפתוח את החלונות ,ויש כל כך הרבה סיבות לטעון
שההצעה שלו לא הגיונית בעליל.

שרשרת אנושית
אבל האיש הזה ניחן בכושר שכנוע עמוק ,וטען שזה לא כזה
מסובך" ...נפתח את דלת המטוס ,אני אצא ראשון ,בזהירות ,אחזיק
בכנף המטוס ,אחריי יירד עוד נוסע שיחזיק ברגליים שלי ועוד אחד
יחזיק ברגליים שלו ,כך נעשה שרשרת אנושית ונגיע עד לאוקיינוס.
האיש שיהיה האחרון בשרשרת ,יתפוס דג ,ימסור אותו לזה שמעליו
וכן הלאה ,וכן יתפוס עוד דג ועוד דג ,ולבסוף נוכל לצבור כמות נאה
של דגים."...
הנוסעים לא היו רגועים" :תשמע ,היה פעם סיפור שדלת של מטוס
רוסי נפתחה במהלך טיסה וכל הנוסעים עפו החוצה .אתה מציע
שאנחנו ניתלה על הכנף של המטוס? זה לא הגיוני!".

מה עוד שבגובה יש קור של  60מעלות מינוס
האיש לא נרתע גם משאלות קשות" :שם זה קרה בגלל המהירות
הגבוהה של הטיסה .הם לא היו מוכנים לזה ,לא ידעו מראש שהם
צריכים להחזיק חזק .אנחנו ערוכים ומוכנים .נבקש מהטייס שיוריד
את מהירות הטיסה ,וגם ינמיך את גובה המטוס עד למטרים בודדים
מעל הים."...
הנוסעים הבינו שהאיש אולי מציע הצעה לא שגרתית ,אבל לפחות

הוא היחיד פה שיש לו פתרון .כמובן ,הם רעבים מאוד אחרי שכבר
עברו כמה שעות טובות מההמראה ,והרעיון התחיל למצוא חן
בעיניהם.
גם הטייס הסכים לשתף פעולה .אט אט הוא האט את מהירות
הטיסה והוריד גובה .כשהגיע לגובה של כ־ 20מטרים מעל פני הים
במהירות של  120קמ"ש בלבד ,הוא נתן להם אור ירוק .דלת המטוס
נפתחה ,משב אוויר חזק מאוד פרץ אל תוך המטוס אבל אף אחד
לא עף החוצה.
ראשון הדוברים ,איש שרירי ובעל כוח רב קפץ החוצה והחזיק בכנף,
ואחריו נוסע שחור וגברתן שהחזיק ברגליו .כך הם ירדו בזה אחר
זה ,עד שהייתה שרשרת של  15אנשים התלויים זה בזה ,והאחרון
בשרשרת הודיע להם שהוא מצליח להגיע עם היד אל המים.
התכנית עבדה מצוין עד כה ,אבל נשאר רק אתגר אחד קטן ,לשלות
דג מהמים בלי חכה ובלי צלצל ,עם ידיים חשופות.
כמובן שמדובר באתגר בלתי אפשרי ,ולאחר דקות ארוכות של
ניסיונות לא מוצלחים החלו החברים בשרשרת לכעוס על האחרון
ה'לא יוצלח' שאינו מצליח לתפוס דג .הם החליפו אותו באחד אחר
והאיצו בו להזדרז כי בסופו של דבר הכוח שלהם מוגבל .כמה זמן
הם יכולים להמשיך ולהיות תלויים בשרשרת הזאת ,כשהמטוס נע
במהירות של  120קמ"ש?!
ירד אחד חדש ,עם הרבה מרץ ,הוא ניסה לתפוס דגים וכמובן גם
הוא לא הצליח .האיש הראשון ,זה שהחזיק בכנף ושמתחתיו הייתה
תלויה שרשרת של  15אנשים השוקלים יחד למעלה מטון ,כבר
הרגיש את שרירי ידיו בעוצמה רבה .הוא קרא לאלו שמתחתיו
שיאיצו ב'דייג' לעלות מהר מהר ,כי עוד מעט הידיים שלו נשמטות
מהכנף ואז הם כולם נופלים אל המים.
אבל הדייג לא מיהר לוותר" :עוד כמה שניות" ,הוא ענה להם" ,אני
תיכף תופס דג .לפחות יהיה לנו דג אחד להתחלק בו...
עברה דקה ,עברו דקותיים ופתאום הוא מרגיש שהוא תפס משהו.
אולי היתה זו ירוקת ,אולי שקית שהתגלגלה למרכז האוקיינוס .זה
בוודאי לא היה דג ,אבל הוא מיד צעק "תפסתי דג ,אני עולה!".
באותו הרגע נשמטו ידיו של העליון מהכנף ,הוא מחא כפיים בשיא
ההתלהבות ...הוא כבר לא הצליח להחזיק מעמד ושחרר את
אחיזתו הרופפת .כמובן שכל ה־ 15נפלו אל המים ,והאוקיינוס בלע
אותם אל קרבו בשקיקה עד שלא נודע כי באו אל קרבו...

הנמשל זה אנחנו!
בוודאי אתם תוהים לעצמכם למה אני מספר כזה סיפור שלא היה
ולא נברא ,ואפילו לא משל היה ...איך השרשרת הזאת של אותם
פתאים שחשבו כי יצליחו לשלות דגים מהאוקיינוס קשורה אלינו.
אז הדג מהאוקיינוס אולי באמת לא קשור אלינו ,אבל השרשרת
האנושית קשורה גם קשורה .אנחנו כולנו חלק מאותה שרשרת .כל
אחד מאתנו מחזיק ברגליים של אביו שמחזיק ברגליים של אביו וכן
כל הדרך במעלה שושלת הדורות ,עד אברהם אבינו" .אברהם הוליד
את יצחק"! אנחנו כולנו מחזיקים ברגליו של אברהם אבינו על ידי
המשך בעמוד 30
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כשיצא מרן רבי אהרן לייב שטיינמן אחרי השיעור שמסר ,התלוויתי אליו
ושאלתיו האם נכונה השמועה שאומרים בשמו על העניין שכידוע בעולם
האמת גם מי שיורש גיהינום חלילה ,אזי בשבת יש לו 'חופש'? כי שמעתי
שאומרים בשמו של הרב ,שלא רק זמן השבת ייחשב אלא גם הזמן שלמד בו
הלכות שבת יקוזז לו מהגיהינום ,בנוסף לחופשה ה'רגילה' ביום השבת עצמו
הגאון רבי צבי מרגלית שליט"א על כוח התורה
"וְ יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם י ֵֹשׁב א ָֹהלִ ים" (בראשית כ"ה ,כ"ז)

אתמול זכתה עירנו לביקור של הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן
[שליט"א] זצוק"ל .הרב הישיש הטריח עצמו לנסוע מבני ברק עד
כרמיאל הצפונית כדי לבקר ולחזק את תלמידיו בישיבת 'רינה של
תורה' המפארת את עירנו .כשיצא אחרי השיעור שמסר התלוויתי
אליו .בין היתר שאלתיו האם נכונה השמועה שאומרים בשמו על
העניין שכידוע ,בעולם האמת גם מי שיורש גיהינום חלילה אזי
בשבת יש לו 'חופש' .הפוגה .שמעתי אומרים בשמו של הרב ,שלא
רק זמן השבת ייחשב אלא גם הזמן שלמד בו הלכות שבת יקוזז לו
מהגיהינום ,בנוסף לחופשה ה'רגילה' ביום השבת עצמו.
אמר לי הרב ,שהדברים מבוססים על דברי ה'חפץ חיים' .ה'חפץ
חיים' אומר בשם גאון אחד ,שהמקדים לקבל את השבת ,גם בעולם
העליון תימשך השבת 'האישית' שלו כפי שהיה נוהג כאן בעולם
הזה .תוספת השבת שהוסיף כאן תיזקף לזכותו למעלה .הוסיף
כאן שעתיים ,השבת 'שלו' בעולם העליון תימשך שעתיים נוספות.
וממילא ,אם חלילה יירש גיהינום יקבל תוספת ל'חופש' כפי תוספת
השבת אותה שמר בעולם הזה.
הוסיף ה'חפץ חיים' ואמר ,שלא רק זמן תוספת שבת ייחשב לו
כשבת אלא כבר מהרגע שמתחיל את ההכנות ,הקניות ,הסידורים.
(אמר לי מאן דהוא ,שלפי זה כדאי לנהוג כבית שמאי .הלוא ידועים
דברי הגמרא (ביצה טז" :).תניא ,אמרו עליו על שמאי הזקן ,כל
ימיו היה אוכל לכבוד שבת .מצא בהמה נאה ,אומר :זו לשבת .מצא
אחרת נאה הימנה ,מניח את השניה ואוכל את הראשונה .אבל הלל
הזקן מידה אחרת היתה לו ,שכל מעשיו לשם שמים .שנאמר 'ברוך
ה' יום יום' .תניא נמי הכי ,בית שמאי אומרים 'מחד שביך לשבתיך',
ובית הלל אומרים 'ברוך ה' יום יום'" .דהיינו ,שמאי היה נוהג שכבר
מיום ראשון בשבוע היה מתחיל לחפש בהמה נאה לשבת ,וכפי
שפירש רש"י" ,מחד שביך לשבתיך – מאחד בשבת שלך תן לבך
לשבת הבאה" .ולהלל היתה הנהגה אחרת " -ברוך ה' יום יום" ,סומך
היה על הקב"ה שיזמן לו בהמה נאה לשבת .וכתב הב"ח (סי' רמב)
"משמע דלא פליגי ,אלא שזה כך היה מידתו וזה כך היה מידתו,
והרשות ביד כל אדם לאחוז במנהג שמאי הזקן או כמנהג הלל הזקן,
14

והאידנא נהגו עלמא כשמאי הזקן ,וכן פירש רש"י בפרשת יתרו
(שמות כ ,ח) בפסוק "זכור את יום השבת לקדשו'' :תנו לב לזכור
תמיד את יום השבת .שאם נזדמן לך חפץ יפה תהא מזמינו לשבת'".
אם כן ,אם האדם מתחיל לדאוג לכבוד השבת כבר מתחילת השבוע
הרי שיהיה פטור מגיהינום מכל וכל.)...
ואמר מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ,כי על פי הדברים הללו נראה
שגם אם אדם לומד הלכות שבת וכדומה ייחשב לו הדבר כהכנות
לכבוד שבת ,וזמן הלימוד יקוזז לו מחלקו בגיהינום .והמשיך הרב
ואמר" :אכן אמרתי את הרעיון ,אבל אין לכך מקור .זו סברה שלי".
ובחוש הומור אופייני הוסיף "אבל אינני יודע אם כך סוברים גם
למעלה"...
זו ענוותנותו המופלגת של הרב שטיינמן זצוק"ל .אבל האמת היא,
שהדברים נשמעים הגיוניים מאוד .זהו קל וחומר שאין עליו תשובה.
אם הכנות גשמיות נחשבות כחלק מהשבת ,ודאי שהכנות רוחניות
שהן עיקרה של השבת ,מעין עולם הבא ,ייחשבו כשבת עצמה!
אין ספק ששיעור בפרשת השבוע ,שיביא אותנו לתובנות חדשות
ולקבלת שבת רוחנית ונעלית יותר ,חשוב לאין ערוך מדאגה לסלט
פלוני או אלמוני ,לתבשיל או קינוח זה או אחר .ואין בכוונתנו
לזלזל בכל אלו חלילה .כבודם במקומו מונח .אבל צריך לדעת את
הפרופורציות הנכונות .לשים את הדגשים במקומות הנכונים.
ואם בדבריו של הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל עסקינן ,נזכיר דבר מעניין
שאמר בשיחתו בישיבה בשם רבי אליהו לופיאן זצ"ל ,משגיח
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דישיבת כפר חסידים ,עליו אמרו שזכה לגילוי אליהו .הרב לופיאן
סיפר ,ששמע פעם מה'חפץ חיים' ,שמצווה שאדם מקיים בשבת
הרי היא נחשבת פי שש מאות ושלוש עשרה ,שוות־ערך לתרי"ג
מצוות .ומאי טעמא ,כי שבת שקולה כנגד כל התורה כולה; אם
כן ,מצווה הנעשית בה שקולה גם כן כנגד כל תרי"ג מצוות התורה.
שעת לימוד תורה בשבת שווה כתרי"ג שעות.
צריכים אנו להיות בטלנים גמורים כדי שלא לנצל את הפריבילגיה
הזאת .אתה לומד שעה אחת ונחשב לך פי תרי"ג! בעבר היו
מתלוצצים ואומרים שבהסתדרות ,על ידי כל מיני קומבינות
וקומבינציות ,אפשר לקבל תלוש משכורת של עשרים וחמש שעות
ביממה ...בשבת קודש ,בלי קומבינות ,אדם לומד שעה ,והדבר
נחשב לו כתרי"ג שעות.
הוסיף מרן הרב שטיינמן זצוק"ל והזכיר ,שה'בן איש חי' אומר
ששעת לימוד בשבת נחשבת כאלף שעות .לא ידוע מה המקור
לדבריו ,אך מצאנו בדברי חז"ל שמצוות שנעשות באופן מיוחד
ובזמנים מיוחדים מוכפלות במאות ואלפים ,כמו "טובה מצווה אחת
בצער ממאה שלא בצער" .ב'אורחות צדיקים' כתוב שטובה מצווה
אחת בשמחה מאלף שלא בשמחה.
זו חשיבותה של השבת .ואם כה חשובה ויקרה היא השבת צריך
לנצל את מעלותיה הרוחניות עד כמה שאפשר .הדרך הטובה
ביותר לכך היא להתכונן כראוי .מה טוב אפוא לקיים שיעור בפרשת
השבוע ביום חמישי ,סמוך לשבת ,להתבונן ולהעמיק בפרשה ,ובכך
להתחבר חיבור בל יינתק לשבת קודש.

לצאת ממסגרת לימוד התורה
זו הקללה הגדולה ביותר
כידוע ,נהוג שלא להעלות לתורה אחד מהציבור בקריאת הקללות.
בדרך כלל ה'בעל קורא' עולה בעצמו לעלייה זו.
היה אברך אחד שאמר שאינו חושש מכך ,וביקש מהגבאי שיקרא לו
לעלייה .וכך היה :האברך עלה ואמר בקול רם ובבטחה את הברכות

שלפניה ולאחריה .והנה ,באותה שנה זכה האברך בסכום כסף
עצום ובעקבות זאת עזב את מסגרת הכולל ,נכנס לעולם העסקים
וצבר הון רב .אמר האברך לחבריו" :רואים אתם ,אין צורך לחשש
מהקללות .לא רק שלא נתקללתי אלא גם נתברכתי בברכה מרובה".
כשסיפרו את הדברים לרבי חיים קנייבסקי שליט"א ,הגיב ואמר:
"שוטה זה סובר שלא נתקלל ,הלוא זו הקללה הגדולה ביותר  -לעזוב
באר מים חיים ולחצוב בורות נשברים".
רבי יהודה רוזאניס מקושטא ,בעל ה'משנה למלך' ,היה בן למשפחה
עשירה .הוא ואחיו היו עשירים מופלגים .יום אחד ניגש לאחיו
ואמר" :אנא מכם ,קחו לכם את כל הוני .אני רוצה להשאיר לעצמי
סכום קטן שאוכל להתקיים בו ומכאן ואילך להשקיע עצמי בלימוד
התורה הקדושה" .האחים שמחו מאוד ,ואולי לעגו ל'טפשותו' של
אחיהם התמים.
והתוצאה :חיבורו הנפלא 'משנה למלך' ,ספר יסוד הנלמד בכל
עולם הישיבות והכוללים .אין לך תלמיד חכם שלא נהנה ממנו
בעצה ותושייה .רבי יהודה כתב חיבורים חשובים נוספים ,כמו
הספר 'פרשת דרכים' .אילו היה ממשיך בעסקים כאחיו היה גם הוא
כאחיו נעלם בתהום הנשייה .אין לך ברכה גדולה יותר מלימוד תורה
בקביעות ,בהתמדה ובקדושה.
רבי איסר זלמן מלצר קיבל מחמיו פרדסים באזור ראשון לציון .הללו
הניבו לו פרנסה בשפע אך הצריכו עבודה רבה ,ולא אפשרו לו את
מנוחת הנפש הדרושה ללמוד תורה בעמקות ובהתמדה .אחרי כמה
חודשים אמר לאשתו שברצונו למכור את הפרדסים" .ההתעסקות
בהם גוזלת מזמני היקר וטורדת את מנוחתי .מה זה נותן לי? די לי
במעט מן המעט לצורך קיום הגוף".
ניתן אולי לומר שזהו שכתוב בפסוקנו "ויזרע יצחק בשנה ההיא וגו'"
 ראה ברכה רבה בעמלו .ואז היה חשש שההצלחה הכבירה תכניסאותו לעולם העסקים ,וזהו "ויברכהו ה'"  -בירכו הקב"ה שימשיך
לעסוק בתורה כבעבר .העשיר זקוק לברכה מיוחדת ,שכן ניסיון
העושר קשה יותר מניסיון העוני.
(מתוך ספר 'מפיק מרגליות')

אולי הסיפור שלך?

יגרום ליהודי להתחיל דף היומי!
שלח את סיפורך ל־ Info@dirshu.co.ilותזכה שבזכותך עוד יהודים יתחילו ללמוד דף היומי

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

15

‰וספנו עו„ 80
למעמ„ ‰מרטיט
סיום "‰ס מ˜רב...

‡ר‚ון '‡חינו' יוˆ‡ למבˆע ענ˜ ומיוח„
ל˜ופ ‰מו‚בל בלב„!
רום ל‡ר‚ון '‡חינו' ,זרוע '‰חיזו˜' ל '„רו'
וזכ ‰ל‰יו וף
בˆ‰ל נפו רוחני ו˜בל מיי„י:

כרטיסי כניס ‰למעמ„ „‚‰ול
 +ספרי '„רו' ‰מובחרים כבו
‡ עולם ‰ור.‰

סט 'מנ ‰ברור '‰מ„‰ור„' רו'
‡ו סט  5כרכים ל 'ל˜ר‡ ב.'

˜‰רו כבר עכיו‰ :מבˆע לעו„  180כרטי

„  180כרטיסים
רטיט ל ‰סיום!

„

רומ ‰ל " 49ח לחו„12x 
˜בל מיי„י מנ ‰בווי

690

"ח

רומ ‰ל " 36ח לחו„14x 
˜בל מיי„י מנ ‰בווי

580

"ח

 2כרטיסים למעמ„ „‡‰יר ל סיום ''‰ס ל '„רו'
 +סט 'מנ ‰ברור '‰מ‰ו„ר„' רו'

 2כרטיסים למעמ„ „‡‰יר ל סיום ''‰ס ל '„רו'
 +סט  5כרכים 'ל˜ר‡ ב 'מ‰ו„ר„' רו'

* סך כל ‰רומ" 588 ‰ח )מסלול (38

* סך כל ‰רומ" 504 ‰ח )מסלול (39

כרטיסים בלב„ וכל ˜‰ו„ם זוכ02-5609000 ‰

‘
„רו  ‰ו

‰סיום ‰עולמ

אנו מתנצלים על העומס בימים הראשונים לפעילות מוקד
הרישום לקבלת הכרטיסים ,אנו עושים את המיטב על מנת
להעניק לבני משפחת דרשו את המענה המהיר והיעיל לכל פניה.

המוקד המרכזי לרישום לקבלת כרטיסים
073-76-83-733
המשרד המרכזי של 'דרשו' אינו מטפל בנושא הכרטיסים ויש ליצור קשר רק עם
המוקד המיוחד של הכרטיסים במספ' הנ"ל

‘
ו  ‰ועוזו

‰עולמי "פ

שלב א' של חלוקת הכרטיסים יסתיים אי"ה ביום רביעי בבוקר.
כפי שפורסם ,במסגרת שלב א' ייערך הרישום המוקדם לקבלת הכרטיסים לנבחני:
’קנין תורה‘’ ,קנין ש"ס‘’ ,קנין הלכה‘ ,מגידי שיעור של ’הדף היומי בהלכה‘.
בעת יצירת הקשר עם מוקד הרישום המוקדם לקבלת הכרטיסים ,יש לציין האם
תרצו להשתתף במעמד ב‘בנייני האומה‘ או ב‘יד אליהו‘.
בימים הקרובים ייפתח שלב ב' לרישום מוקדם לחלוקת הכרטיסים לנבחני
’הדף היומי בהלכה‘.
בני הישיבות משתתפי תכניות ’דרשו‘ יקבלו את הכרטיסים ע“י האחראים
הרישום לכרטיסים.
בישיבות ,אין צורך ליצור קשר עם מוקד ישראל
הרישום למעמד 'בית של תורה' לנשות ’דרשו‘ ייפתח בשלב הבא ותבוא הודעה על כך.
מוקד הרישום למבחן הראשון במסכת ברכות ב‘דף היומי‘ במחזור החדש עומד
לרשותכם כל העת במספר 02-5609000 :ככל שתקדימו את הרישום למבחן
הראשון ,תוכלו לקבל את כל המידע הנדרש לנבחני ’דרשו‘ ותקלו עלינו את
ההיערכות במוקדי המבחן ברחבי הארץ.
פניות חריגים שאינם בקריטריונים לעיל יש להעביר אך ורק באמצעות פקס:
02-6540269
People from chutz la'aretz who plan to be in Eretz Yisroel and are interested in
participating in the siyumim at the ICC Jerusalem or Yad Eliyahu, can reserve
tickets by email or by telephone 020.8050.2615 DirshuWorldSiyum.org

זכורני שראיתי אצל הגאון האדיר רבי ישראל זאב גוסטמאן זצ"ל ,ראש
ישיבת 'נצח ישראל' ,שהחל לחגור 'גארטל' בתפילה .יום אחד ראהו יהודי
חסידי וסקרנותו נעורה בו .לאחר התפילה ניגש אליו ושאל" :ראיתי שכבוד
תורתו לובש גארטל בתפילה ,והיות שכבודו גאון הוא רצוני ללמוד טעמו"
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
מרבית המפרשים ובעלי המוסר עמדו על פליאה גדולה ועצומה
הזועקת מאליה .התורה אומרת" :ויגדלו הנערים ויהי עשו איש יודע
ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב אהלים; ויאהב יצחק את עשו כי
ציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב"
והעניין משולל הבנה  -כיצד יתכן שיצחק הצדיק מרום מעלתו
ותפארתו אהב דווקא את עשו ולא את יעקב? ויותר פלא ,כיצד
יתכן שעשו הצליח להתל ביצחק בקלות מבלי שיכיר ברשעותו?
בעיני הבדולח שלו לכאורה היה אמור להבחין בדקות הדברים,
בצביעות ובשקר שמסתתרות מאחורי דבריו של עשו באצטלא של
התחסדות והצטדקות? הרי ידוע מעשים מופלאים מגדולי הדורות
הראשונים והאחרונים שהבחינו בנקל על פניו של האדם היכן הוא
עומד מבחינה רוחנית ,וכיצד יתכן שיצחק אבינו משלושת אבות
האומה לא הבחין בדבר?
ועוד בדור האחרון זכינו לראות בעינינו צדיק וקדוש עליון ,מרן
ה'סטייפלער' זצוק"ל ,אשר המליצו עליו "אין נסתר מנגד עיניו"
לאור זאת שהיה מזהה באחת על פניו של האדם וכן על גבי הכתב
את כל עברו ומצבו הרוחני של הכותב ,וכבר נודעו לרוב סיפורי
מופת נוראים שאירעו במחיצתו.
כשלמדתי בישיבת רוז'ין לצעירים בבני ברק זכינו לקבל תורה
והשקפת חיים מהגה"צ רבי מרדכי עמרם יעקובזון זצ"ל ,ששימש
בימים ההם כמשגיח בישיבה .בהזדמנות מסוימת הוא דיבר על
הביקורים אצל גדולי התורה ,ובתוך הדברים אמר" :עליכם לדעת
שצדיקים רואים! יש לכם להתכונן כראוי לפני שהינכם דורכים על
מפתן דלתו של צדיק הדור!" .דברים אלו שיצאו מהלב נכנסו ללב.
כעבור מספר שנים ,כשלמדתי בישיבת פוניבז' זכיתי לעלות יחד עם
קבוצת בחורים מבני הישיבה במשך תקופה מסוימת לשוחח בלימוד
עם ה'סטייפלער' מדי שבוע ושבוע .בשלב מסוים יזמו הבחורים
שבימים שאמורים הם להיכנס אל ה'סטייפלער' ישכימו קום בשעה
שש וחצי בבוקר ,להספיק ללמוד לפני התפילה ,ובנוסף יקבלו על
עצמם 'תענית דיבור' במשך כל היום .מטבע הדברים ,היו ימים
שהצליחו ליישם את הקבלות הללו כראוי והיו ימים שנכשלו בחלקן.
ואכן ,יכולני להעיד על תופעה פלאית .בימים שהשכמנו קום ולא
דיברנו כלל במשך היום ,כאשר נכנסנו לפני ה'סטייפלער' זכינו
ממנו לחביבות יוצאת דופן .הוא קם בפנינו מלוא קומתו וקיבל
אותנו במאור פנים מיוחד .ולאידך ,בימים שלא עלה בידינו לעמוד
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בקבלות בשלמות ,הוא היה מחווה באצבעו ומרעים בקולו" :תיכנסו!
תיכנסו!" ,אולם מבלי לגלות בפנינו שום רגשות הערכה והוקרה
מיוחדים.
פעם כששחתי זאת בפני אחד הנכדים היה נראה שאינו מתפעל
כלל מהדברים ,היה אצלו הדבר כה פשוט ושגרתי ולא הבין כלל מה
באתי לחדש.
מכל זאת אנו רואים שהצדיקים רואים הכל ,ומכאן מתחדדת
השאלה ביתר שאת ,כיצד יצחק אבינו ,ממעמידי האומה ,בעוצם
טהרת נפשו לא הבחין בצביעותו של עשו?
דרך נפלאה לבאר זאת סללו לנו גדולי בעלי המוסר :בתלמודי־תורה
תמיד נהגו המלמדים לתאר באוזנינו את גסות הרוח ורשעותו של
עשו; כיצד בלע את העדשים בפעירת פה; כיצד דיבר בבוז על
הבכורה; כיצד שמר טינה ושנאה ליעקב אבינו ורדף אותו עד אחרית
ימיו ,ועוד .מציאות זו גרמה לנו לצייר במוחנו את עשו כאיש גבוה
ומפחיד ,בעל חזות מגושמת וגסה ,ולכן איננו יכולים להבין זאת
כיצד יצחק אבינו לא הבחין בדבר שכל נער היודע קרוא וכתוב יכול
להבחין בו בנקל ,ומכאן מזדקפת התמיהה במלוא חריפותה.
אך לאמתו של דבר תכונות נוספות היו לו לעשו :הוא היה מדקדק
הר ַשע
עצום במצוות ,והשתדל להחמיר על עצמו בקיומן .מעשי ֶ
של עשו המתוארים בחז"ל לא החלו כך בגלוי ,אלא בתחילה היה
זה שינוי קטן ,דק מן הדק ,שאפילו עשו עצמו לא הרגיש בכך .הוא
המשיך לרמות את עצמו שהוא צדיק ונוהג בצדקות ,עד שגם יצחק
לא היה מסוגל להרגיש בזה.
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מרן הגה"צ רבי ירוחם ליוואויץ זצ"ל ,משגיח ישיבת מיר ,כותב זאת
בלשונו הזהב" :הנה ,איך זה באמת מובן לנו? האם היה כאן חלילה
איזה מעשה של ילד שובב המתלוצץ מאב לא חכם והמרמה אותו
מראש עד עקב? והאם באמת היה כל כך קל לרמות את יצחק? חלילה
מכל זה! אלא פירוש הדברים נבין מכך ,שהעמידה התורה מעלתו של
יעקב שהיה איש תם ,היינו שכולו היה מתאים התאמה בתכלית ,פיו
ולבו שווין .נבין אם כן שזה שנאמר על עשו שהיה ההיפך מיעקב
'איש יודע ציד'  -כלומר שלא היו מתאימין אצלו הפה והלב .אמנם כי
היה מדקדק במצוות ,והוא עשו דימה ודאי כי מחמיר גדול הוא ,ולא
הייתה לו אף ידיעה מחסרונותיו .אלא שלא היה איש מתאים ,לא היה
מתאים עם כל עצמותו ,וזה הוא 'יודע ציד' ההיפך 'מאיש תם'."...
הגה"צ רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל ,משגיח ישיבת פוניבז' ,ביטא
זאת בשיחתו בלשון אחרת" :בוודאי שעשו דקדק במצוות ,ולפחות
עשו בעצמו היה סבור שמדקדק במצוות וחי בתוך השקר וסבר
ששלם הוא במעשיו .כי כן ניתנה כוח לרע ולשקר ,שיכול להיות
רשע גמור ולסבור שמעשיו כשרים וראויים .וכל הנפקא מינה בין
הטוב לרע הוא רק בענין פיו ולבו שווין ,וכיוון שהיה מרמה את עצמו
יכול היה גם לרמות את אביו".
ויש שדקדקו זאת מדברי רש"י ,שפירש שכיוון שנעשו בני שלוש
עשרה שנה זה פורש לבתי מדרשות וזה פורש לעבודה זרה ,כי לא
נאמר ברש"י זה "הולך" ועובד עבודה זרה ,אלא זה "פורש" לבתי
מדרשות וזה "פורש" לעבודה זרה  -משום שבתחילה הם עדיין לא
'הלכו' ,הם רק 'פרשו' בלב כל אחד לכיוון אחר.
בתחילה עדיין לא היה עשו שקוע ממש בעבודה זרה; אדרבה ,עדיין
הייתה בו גדלות מסוימת שבגללה היה סבור שהוא צדיק גמור ,ואף
יצחק אבינו יכול היה לטעות במהותה ,שכן הפרישה היתה כאמור
רק בלב ולא במציאות ,ולכן עדיין אחז שהוא מחמיר גדול ורק באופן
הזה הכירו יצחק .בשונה מרבקה שכבר בימי עיבורה הרגישה שהוא
רוצה לצאת לבתי עבודה זרה (כמובא במ"ר סג ,ה).
אמרה שנונה אמר פעם הגאון רבי אהרן שיף שליט"א ,רבה של
אנטוורפן" :לכל רמאות ישנו גבול מסוים .כלומר ,את החבר אפשר
לרמות כמה חודשים ,את בני הבית כמה שבועות ,את אשתו כמה
ימים ,אך רמאות של האדם כלפי עצמו הוא ללא גבול .האדם מסוגל
לרמות את עצמו בלי סוף ובלי גבול".
זה היה שורש תחילת הנפילה של עשו ,שלא היו פיו ולבו שווין .הוא
רימה את עצמו שהוא בעל מדרגה ,ודיבר גבוהה גבוהה על דקדוקי
מצוות ,ואף הידר במצוות כיבוד אב ואם .אלא שבתוך תוכו כבר
פשה הריקבון ,הרצון לפרוש לבתי עבודה זרה כבר היה קיים בו ,אך
כיוון שלא עשה זאת למעשה עדיין סבור היה שנשאר צדיק .הדקות
הזאת הייתה קשה מאוד לזיהוי ולהבחנה ,לכן יצחק לא הרגיש בה;
ובוודאי שלא עשו שהיה נוח לו לרמות את עצמו ,לחיות ברמאות.
כיוצא בזה אמר פעם האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור זי"ע :הרי
במדרש אמרו (ב"ר סה ,טז) "אמר רבי שמעון בן גמליאל כל ימיי
הייתי משמש את אבא ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש
עשו את אביו .אני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו

בבגדים מלוכלכין ,ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים
נקיים; אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה משמשו
אלא בבגדי מלכות ,אמר אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא
בבגדי מלכות".
שאל הרבי מגור ,לכאורה מה מנע מרבי שמעון בן גמליאל לנהוג גם
כן כמו עשו ולשמש את אביו בבגדים מכובדים? אלא ,השיב ה'אמרי
עמאכְ ט ִאיז גָ אר
אמת' תשובה מחודדת שאמיתותה נוקבת" :נָ ָאכְ גְ ַ
נִ יט!" (=חיקוי זה כלום!").
ועומק כוונת הדברים הוא ,שלתפוס מעטה חיצוני של החלפת
בגדים מבלי שהיא תבוא מהכרה אמתית של כיבוד אב ואם מתוך
תוכה של הנפש ,זה כלום! זה חיקוי עלוב ותו לא!

אופן החיקוי החיובי
הגה"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל ,משגיח ישיבת קמניץ ,מספר,
שכאשר עלה לאחר נישואיו להשתקע בארץ הקודש החליף את
מלבושיו ממלבוש אמריקאי ללבוש ירושלמי אותנטי כמנהג המקום
וכמנהג משפחת רעייתו ,ונכנס ללמוד בכולל של ישיבת קמניץ.
ביום מן הימים ,בעת שלמד בכולל ,להפתעתו נכנס להיכל בית
המדרש רבו הגה"צ רבי ישראל חיים קפלן זצ"ל ,ששימש כמשגיח
בישיבת 'בית מדרש עליון' במאנסי ,שרבי משה אהרן נמנה כתלמיד
בישיבה ההיא במשך כמה שנים .הרב קפלן הוא חתנו של מרן הגה"צ
רבי ירוחם ליוואוויץ זצ"ל ממיר ,וחותנו של ייבדל לחיים מורי הגאון
רבי ברוך דוב פוברסקי שליט"א ,ראש ישיבת פוניבז'.
רבי ישראל חיים שזיהה את תלמידו החשוב משכבר הימים ניגש
אליו לאחל לו שלום ברגשות חמים ,ותוך כדי דיבור הוא שם לב לכך
שרבי משה אהרן עוטה חליפה ארוכה ,לא כפי שהכירו מימות חוץ
"אה! ַא
לארץ .הוא הסתובב סביבו והביט עליו מכל עבר כמשתההַ :
"איר ַהאלְ ט שֹוין
ארטיגֶ ער תלמיד חכם!" (=תלמיד חכם מושלם!)ִ .
ַפ ִ
ּבַ יי ֶדעם?=( "..אתם כבר אוחזים בזה?)...
מתוך מבוכה מסוימת שתק רבי משה אהרן ולא הגיב ,ורבי ישראל
חיים המשיך לומר" :אל תתפתה להאמין! תדע לך שנשארת אותו
הדבר כפי שהיית עם החליפה הקצרה ...זה לא שינה בעצמותך
כלל!."...
לימים ,כאשר סיפר זאת רבי משה אהרן בשיחתו בישיבה ,אמר:
"בשעת מעשה לא ירדתי לסוף דעתו ,ואף חשתי פגוע מן הדברים.
אך משהתיישבתי בדבר הבנתי כי מורי ורבי ,שהיה איש אמת ללא
כחל וסרק ,ודאי חפץ היה ללמדני יסוד עצום בעבודת ה'  -שכאשר
החיקוי כשלעצמו אינו נובע מטהרת ופנימיות הנפש הוא אינו פועל
כלום ,רק על הדמיון.
"החיקוי הוא יעיל ברוחניות כאשר הוא גורם לאדם לפתח שאיפה
וכמיהה לעלות ולהתרומם .בבחינת 'קנאת סופרים תרבה חכמה'.
אולם אם החיקוי החיצוני הוא ללא השפעה פנימית ,לא רק שאין
החיקוי מועיל אלא אף מזיק ,כי הוא מפתח דמיון שקרי של אחיזה
במעלה מסוימת ,כשלמעשה היא אינה קיימת".
זו אחת התכונות שאפיינו את עשו הרשע .חיקוי ודימוי שנבעו
המשך בעמוד 30
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כל בני הישיבה מחו דמעה נרגשת לנוכח הנאום האמיץ ויוצא הדופן ,אותו
נשא בפניהם לייבל .הם לא האמינו למבועי הרוח הנושבים בליבו .אכן עד
גיל  40לא ידע ולו שורה אחת ,והנה הוא עומד כאן ומגן בחירוף נפש על
זכותו לעמול ולשקוד בתורה ,ולו כדי להגיע להישג המדהים של עמוד
גמרא בחצי שנה!
ואיך הצליח הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע לשאת עשרות שקי מלט ביום?
הרה"ג ר' אשר קובלסקי שליט"א
"וְ יָ דֹו א ֶֹחזֶ ת ּבַ ֲע ֵקב ֵע ָשׂו" (בראשית כ"ה ,כ"ו)

כל בני האדם עלי חלד ,מאוחדים בשאיפה מרכזית משותפת אחת:
להצליח .כל אחד מאיתנו רוצה להתעלות ,להתרומם ,להגיע להישגים,
לגעת בפסגות .אנו רואים יהודים שעמלים בתורה – ונפשנו נכספת
לעמול כמוהם ,לשקוד על התורה כמוהם .אנו רואים יהודים מתפללים
בדבקות ,וליבנו חושק להתפלל בדבקות .אנו רואים יהודים שמרבים
מעשי חסד ,בעלי יראת שמים ,חייכנים ,אומרי מילה טובה – וכולנו
רוצים להידבק בדרכיהם ,לנהוג באותו אופן.
כולנו יודעים שהתורה היא חיינו ואורך ימינו ,ומאוחדים בתקווה
'ובהם נהגה יומם ולילה' .כולנו מאמינים שקשר טוב ואיכותי עם אבא
שבשמים משדרג את חיינו ומרומם את נפשנו לבלי הכר ,ושואפים
לזכות בקשר כזה .כל יהודי יודע שהגיע לעולם הזה כדי לעבוד את ה'
ולהתענג על קיום רצונו ,וחשקה נפשו לזכות בכך באמת.
ולנוכח כל השאיפות והרצונות הללו ,מתייצבות מחשבות שונות
ומשונות ,שמרפות את ידינו ומונעות מאיתנו ליישם את שאיפותינו.
'לו הייתי נולד בבית כזה וכזה – ברור שהייתי מצליח!' ,או 'לו הייתי
בנו של ראש ישיבה פלוני – טבעי שהייתי מתעלה בלימודי!' ,או 'לו
הייתי בעל כריזמה יוצאת דופן – הייתי מעניק בשמחה מילים טובות
לכל סביבתי!' ,או 'לו הייתי גדל בסביבה אחרת ,מחונך אחרת ,בקהילה
אחרת ,באופי שונה – הייתי מצליח עד מאוד ,מיישם את כל שאיפותיי!'
החשיבה הזו היא 'מלכת המחסומים' על חיינו .היא שעומדת בבסיס
מה שמונע את ההתקדמות שלנו ,את הצלחתנו בחיים ,את מילוי
שאיפותינו ,את כבישת הפסגות שאנו רוצים בהן .התחושות שאם
היינו חיים בתנאים אחרים ,מחונכים אחרת ,בעלי אופי טוב יותר
או כישורים מחודדים יותר – היינו מגיעים להישגים כבירים ,הן אלו
שמונעות מאיתנו להגיע אליהם!
האם ניתן להתגבר על קושי הנובע מהסביבה בה גדלנו? האם ניתן להשלים
פער חינוכי משנות ילדותנו? האם ניתן לנצח מגבלה אישית שמפריעה
לנו? האם יכול כל אדם להגיע להישגים הנשאפים ,גם אם תנאי הבסיס
שלו פחות טובים? האם אדם יכול לגעת בפסגת ההצלחה ,גם אם החינוך
שלו ,הסביבה שלו ,האופי שלו ,המהות שלו – מכבידים עליו?
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התגלית היא שכן ,בהחלט!
כל אחד יכול ,כל אחד מסוגל ,כל אחד כשיר ,לכל אחד יש את האפשרות.
ממש כך ,כל אחד!
הריטב"א ,אחד מגדולי הראשונים שחי לפני כ 800-שנה ,חושף זאת
בפירושו להגדה של פסח המופיע בסוף מסכת פסחים ,והוא מעניק
לנו הצצה נדירה לסיפור לידתו של יעקב אבינו יחד עם עשיו אחיו,
המסופר בפרשת השבוע .וכך הוא מגלה:
יעקב אבינו ,בחיר האבות .נולד עם תאום נודע לשמצה ,הוא עשיו
הרשע .זה לא קרה סתם ,זה קרה כדי ללמד אותנו ,לחשוף באוזנינו
חישוב פשוט אך מטלטל:
הרי תאומים נולדים באותו מזל ,כלומר  -מעצם טיבם ולידתם יחד ,הם
חולקים את אותו אופי ,את אותה סביבה ,את אותו חינוך ,את אותן
חוויות ילדות .נקודת ההתחלה של יעקב ועשיו שווה ,ההבדל ביניהם
מתחיל בהמשך הדרך ,כשיעקב נוטל את הכלים שקיבל וממנף את
עצמו להתרומם רוחנית ,ואילו עשיו נוטל את אותם הכלים כדי להפוך
לאיש ציד רע מעללים!
נקודת הפתיחה של יעקב ועשיו שווה באופן מדהים! שניהם היו יכולים
להגיע לאותו יעד ,לאותם הישגים בדיוק! יעקב בחר להגיע ליעד חיובי,
להפוך ל'איש תם יושב אוהלים' העוסק בתורה ,ואילו עשיו בחר להפוך
לצייד ורוצח להנאתו!
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זה לא כי מי מהם התחיל גבוה יותר ,האופי שלו מרומם יותר ,נתוני
הפתיחה שלו אחרים .לא ולא! שניהם חולקים את אותה היסטוריה,
את אותו חינוך ,את אותה גדילה .האחד בחר להתרומם רוחנית ,השני
בחר לשקוע במדמנה .זו הבחירה שלהם שעשתה את ההבדל ,לא תנאי
הסביבה ,לא התנאים ההיסטוריים וגם לא האופי!
השאלה אם אדם יכול להצליח ,להתרומם ,להתעלות ,אינה תלויה בבית
בו נולד ,בחינוך אותו קיבל ,באופי שלו ,בכישורים אותם קיבל במתנה.
השאלה היא רק אחת :האם הוא מחליט להתגבר על הטבע שלו ,על
המידות עימן נולד ,על הקשיים שבאופי שלו ,על האנוכיות שלו ,על
האגו הטבוע בו ,או שהוא בוחר לעשות לעצמו הנחות ולתרץ תירוצים.
זה הכל בראש של האדם ,הוא זה שבוחר ,מכריע את עתידו והצלחתו!
יהודי יקר! היצר משקר אותנו ,מהלך עלינו אימים .מספר שלא נולדנו
בבית הנכון ,אנחנו לא מספיק מוכשרים ,זה לא האופי שלנו .אבל הוא
שקרן ,מאחז עיניים! הכל תלוי בנו ,בבחירה שלנו! אם יעקב אבינו הפך
לבחיר האבות למרות תאומו המרושע עשיו ,כולנו במצב טוב הרבה
יותר ,ויכולים להגיע לכל דרגה ,עלינו רק לבחור בכך ולחתור בכל הכח!
כל שעלינו לעשות ,הוא להחליט שאנחנו יכולים ,ולמקד מאמץ .לא
להירתע מההיסטוריה ,מהסביבה ,מהכישורים שלנו שנראים חלשים
מדי ,מהאופי שלנו שנראה לא מתאים .כל יהודי יכול להתעלות
ולהצליח ,כל יהודי יכול להתדבק בתורה ובבוראו ,לכל יהודי יש את
הכוחות לנצח ככל קושי ולהגיע לפסגות הנשאפות ביותר!

הישג :עמוד בחצי שנה!
היכלה של ישיבת וואלוז'ין שבליטא ,דומה היה למערבולת סוחפת.
בית המדרש המה מפה לפה כל שעות היום והלילה ,אריות שבחבורה
התנצחו זה עם זה בקול תורה מהדהד .לצד המוני הבחורים שגדשו
את היכל הישיבה ,נראה ביום מן הימים הלך זר ,שנכנס להיכל הישיבה
ומביט בה במבוכה...
לייבל קראו לו .בחור כבן ארבעים ,שמעולם לא קרא ולא שנה ,לא ידע
את צורתו של דף גמרא .בור ועם הארץ ברמה הנמוכה ביותר ,שברגע
מסויים נדלק בו ניצוץ של אהבת התורה וחשקה ,והוא גמר אומר לשים
פעמיו אל היכל הישיבה ולהתחיל ללמוד...
ראש הישיבה לא היה זקוק ליותר מדקה או שתיים כדי להבין עם מי
ועם מה יש לו עסק .לפניו ניצב בחור שבוער בלהט אש קודש לעסוק
בתורה ,אך הוא חף מכל ידיעה ,נקי מכל שמץ של הבנת התורה .מה
עושים אתו?
ראש הישיבה לא אבה לנעול עליו את הדלת לעולם התורה .הוא
הזמינו בחום להצטרף לבית המדרש ההומה ,ואף סידר לו חברותות
למשך כל היום .עד מהרה התברר כי אין ולו שמץ של סיכוי שלייבל זה
יצליח לעמוד בקצב הלימוד הישיבתי ,ולכן ביקש ראש הישיבה מחלק
מהבחורים ,להקדיש חצי שעה ביום ללייבל זה ,להתחיל להדריך אותו
בלימוד התורה.
לייבל התיישב לצד הגמרא ,והמילים כמו פרחו מעל ראשו ,התערבלו
באוויר .לפניו ישבו חברותות ,אריות של עיון ובקיאות בכל מכמני
התורה ,וניסו להנחותו צעד אחר צעד להבין משפט אחד ,קושיא אחת,

אולי גם תירוץ .במשך כל היום ישב לייבל על מקומו ,כשהחברותות
מתחלפים מדי חצי שעה ,רובם מתחילים שוב מנקודת ההתחלה...
בתחילת החורף החל לייבל בלימודו ,וכעבור כמה חודשים ניכר שמשהו
החל לחלחל .הוא התחיל להבין .לא ברמה גאונית ,לא ברמה עיונית,
אבל משהו דבק במוחו .למעשה ,במשך קרוב לחצי שנה עמל לייבל על
עמוד גמרא אחד ,עמוד אחד! – עליו ישב בקפידה כל יום כל היום ,שב
ולומד ,משנן וחוזר שורה אחר שורה ,קושיא ותירוץ...
לקראת יום הפורים ,כחצי שנה מאז הופיע בישיבה ,החלה שמועה
מרנינה :לייבל מיודענו עומד לסיים את לימוד העמוד ,יתכן שכבר
בשבועות הקרובים יהפוך את הדף לעמוד הבא! החברותות שלו היו
מאושרים ,ולייבל עצמו – זרח כחתן ביום חופתו .הנה ,הוא תיכף מסיים
ללמוד עמוד גמרא שלם ,מי פילל ומי מילל!
ואז ,ביום הפורים ,משום מה החליט אחד משיכורי הישיבה ששתה יין
יותר מהמומלץ ,להעלות על ראש שמחתו דווקא את לייבל מיודענו,
והוא פנה אליו והחל מצליף בו בלשונו' :לייבל לייבל ,לא מרגיש לך
שאתה מבזבז את זמנך וזמננו? וכי כדאי לך להמשיך להשקיע חצי
שנה בעמוד גמרא בודד? תתאר לעצמך שהיית חייט או סנדלר ,לבטח
היית מספיק בחצי השנה שחלפה לתפור מאה זוגות נעליים או חליפות
מהודרות .ועתה ,מה יצא לך מחצי שנה ,עמוד גמרא אחד בודד?!'
רגע של שתיקה עמד באולם .לייבל הסמיק והחוויר חליפות ,כל בני
הישיבה היו המומים .איזו התקפה מיותרת ,מזיקה ,פוגענית .מהם
שרצו לקום ולמחות ,נראה כי גם השיכור חש שעשה צעד אחד יותר
מדי ,פגיעה חמורה ובלתי נסלחת .הכל הביטו בלייבל  -האם יגיב? האם
יקום ויברח מהישיבה? מה יענה?
להפתעתם ,לייבל שתק רגע קט ,ומיד התעשת ,קם ממקומו וקרא:
'מודה אני לפניך ה' אלוקי ואלוקי אבותי ששמת חלקי מיושבי בית
המדרש!' – אמר והשתנק בבכי נרגש ,דמעות זולגות מעיניו' :בורא
עולם זיכה אותי לשבת כאן חצי שנה ,וכבר זכיתי לקנות ידע בעמוד
גמרא שלם! מה אני ומה חיי ,איך זכיתי שבורא עולם נתן לי את היכולת
לתפוס עמוד גמרא אחד ,אשריי מה טוב חלקי!' – קרא לייבל בעיניים
מצועפות בדמעות...
'אולי לכם זה נראה פשוט ,אבל אני לא יכולתי ללמוד שורה ,לא הבנתי
מה זו גמרא ,לא האמנתי שאוכל לצטט בחיי אמירה מפי אביי או רבא,
רב אשי ורב אמי .והנה אני זוכה ,למדתי עמוד שלם בגמרא! הידד ,אני
יכול ,אני מסוגל ,אני מצליח! תודה אבא שבשמים נותן התורה ,תודה
שנתת לי את הזכות לגעת בעמוד שלם מתורתך!'
עיניו של לייבל התרוצצו מצד לצד בהתלהבות ,כל בני הישיבה מחו
דמעה נרגשת לנוכח הנאום האמיץ ,העוצמתי ,יוצא הדופן ,אותו נשא
בפניהם לייבל .הם לא האמינו למבועי הרוח הנושבים בלבו ,לעוצמות
ולכוחות שהוא מסתיר בנפשו .אכן ,עד גיל  40לא ידע ולו שורה אחת,
והנה הוא עומד כאן ומגן כלביאה על גוריה בחירוף נפש על זכותו
לעמול ולשקוד בתורה ,ולו כדי להגיע להישג המדהים של עמוד גמרא
בחצי שנה!
סיפור זה היה מספר הגה"ח רבי יושע בער קסטל זצ"ל מזקני חסידי
סלונים ,והוסיף שעקב אחר גדילתו והתפתחותו של לייבל זה .לא היה
המשך בעמוד הבא
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לו קל ,גם את מחצית השנה הבאה העביר בלימוד אינטנסיבי של הספק
נמוך ואיטי במיוחד ,אך לבסוף – כך העיד – הוא סיים את הש"ס כולו
ואת ארבעת חלקי שולחן ערוך ,והפך לגאון בכל מכמני התורה שחיבר
חיבור גאוני על ארבעת הטורים!
והוא שכתב וגילה הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל בספר שיחות
מוסר ,ולשונו חוצבת להבות' :אל יאמר האדם ,איך יוכל להגיע לגדלות
ועמקות בתורה כבזמנו של רבי עקיבא איגר ...כי כוחותיי דלים
ומועטים! טעות היא בידו! כי הכל תלוי ברצונו ובייחוד לבו! אם יתבונן
ויידע ,ולבבו יבין וירגיש את הצורך הגדול לעליה בתורה  -יתנוצצו
בנפשו רשפי כח וגבורה לאין שיעור ,ויגביר חיילים לתורה!'
ילד ,נער ,בחור ,אברך ,אבא וסבא יקר! גם אתה יכול ,גם אתה מסוגל!
הגיל ,נקודת המוצא ,ההיסטוריה האישית ,הקשיים המצטברים,
הכישרונות ,חוסר הריכוז ,אכזבות קודמות ,האופי – כל אלה מחסומי
דמה ,אתגרים שאתה יכול להתגבר עליהם! כמה כדאי לראות לנגד
עינינו את לייבל ,את מבועי העוצמה ,את העקשנות שהשתלמה –
ולמקד מאמץ ,לקבל החלטה ,לשאוף ולפעול .לכולנו יש את הכוחות
– הבה נשתמש בהם ונגיע לכל פסגה נשאפת!

תגלית בין שקי המלט...
האברך ששהה בחדרו של הרבי ,הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע,
חש כי דבריו של הרבי מותירים בו רושם עז .הוא נכנס אל הרבי כדי
לתאר קושי עמו הוא מתמודד ,והנה הרבי מכוון אותו בדרך המלך ,עונה
לו על כל השאלות ,מוביל אותו בבטחה .לקראת תום השיחה ,נענה
אותו אברך ואמר לרבי' :אני מתחייב לעשות ככל אשר ציווני הרבי.
אעשה כל שביכולתי ,אגייס את כל כוחותיי כדי להצליח במשימות
שהתווה לי הרבי!'
להפתעתו ,לנוכח דבריו אלו מצחו של הרבי נחרש קמטים עמוקים,
ולאחר דקה של שתיקה מתוחה ,השיב לו הרבי בצמד מילים כדורבנות:
'חזור בך ,חזור בך!'
האברך נבהל .מה לא בסדר במה שאמר? הלא הצהיר והתחייב שיפעל
בכל כוחותיו ,יעשה את כל הנדרש ממנו .מדוע הרבי מבקש ממנו
לחזור בו? מה פסול מצא בהתחייבותו זו?
הרבי הבחין במבטו התמיה של האברך ,והשיב לו מיד' :רגע לפני
שתאמר שאתה מתחייב לפעול בכל כוחותיך ,הסכת ושמע מה הם
הכוחות שיש באדם ,עד היכן הם מגיעים'...
וכאן פתח הרבי את סגור לבו ,וסיפר כי בתקופה שלפני פרוץ מלחמת
העולם השניה ,נהג למסור שיעורים יומיים קבועים בישיבה .בימים ההם
הודפסו הספרים על גליונות נייר גדולים וכבדים ,וערימה של ספרים
שקלה משקל לא מבוטל' .לפיכך' ,כך סיפר הרבי' ,חשתי שלשאת את
הספרים הדרושים לשיעור זה מעל ומעבר לכוחותיי .הרגשתי שאני
לא יכול לשאת אותם לבדי .לפיכך ,אחד מתלמידיי מונה לשאת את
הספרים לחדר השיעורים ,כי אני חשתי שאינני עומד במעמסה'...
הרבי הוסיף ותיאר את משקלם הכבד של הספרים ,ועד כמה הרגיש
שהוא לא יכול ואינו מסוגל לשאת אותם לבדו ,אלא רק הבחור
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הצעיר מבין תלמידיו ,הוא שיכול לשאת את משקלם ולהביאם לחדר
השיעורים ,והוא שעשה זאת מדי יום ביומו .ואז ,גילה הרבי ,לאחר
תקופה נוכח עד כמה טעה...
היה זה בימי המלחמה הנוראה עלי אדמות .הרבי הוגלה ממקומו
ומעיירת מגוריו ,ועבר למחנה העבודה במיהאלדורף ,שם אולץ לעבוד
בפרך ,בשירות מכונת המלחמה הנאצית .במחנה היה מוסך מטוסים
ששימש את חיל האוויר הגרמני ,והמוסך נדרש כל העת לבניה
ותחזוקה שוטפת.
רכבות המשא הגרמניות הביאו שקי מלט מגרמניה ,והיהודים – ובכלל
הרבי – נאלצו לשאת את שקי המלט מתחנת הרכבת עד לשערי
המוסך של חיל האוויר .כל שק מלט שקל  50קילו ,והרבי נאלץ לשאת
על כתפיו שקים כאלה ,אחד ועוד אחד ,לאורך כל היום .וזה ,בתקופה
בה בקושי ניתן לו לחם לאכול ,הוא היה מזה רעב כשאר אסירי המחנה,
ובכל זאת נשא על כתפיו  50קילו ,כל יום ,כל היום ,מתחנת הרכבת
למוסך התעופה ,שוב ושוב ושוב בלי לנוח אף לא לרגע!
'אז גיליתי עד כמה לא הערכתי נכון את כוחותיי!' – קרא הרבי לעבר
האברך' ,אז הבנתי עד כמה איננו יכולים לאמוד את המסוגלות שלנו,
עד כמה אנחנו יכולים .הנה ,רק תקופה קצרה לפני כן לא יכולתי לשאת
כמה ספרים כבדים ,ועתה אני סוחב יום יום שקי מלט כבדי משקל מבלי
לנוח אף לרגע ,ומסתבר שאני יכול ומסוגל ועומד בזה בגבורה!
אף אתה – ',הסביר לו הרבי' ,רגע לפני שאתה מתחייב לעשות כל
שביכולתך ,זכור נא שאתה לא יכול להעריך עד כמה אתה יכול ,כמה
כוחות חבויים בך .לפעול בכל הכוחות זה מצויין ,אבל זכור נא כמה
כוחות יש בך באמת ,עד כמה יש בך כוחות שאתה לא מכיר בהם ולא
יודע עליהם ,ותפעל באמת ובכל הכח ובכל העוצמה – כי אתה יכול
באמת ,פי כמה וכמה ממה שאתה משער!'
ודבריו אלו של הרבי ,ראוי להם שיהיו תמיד לנגד עינינו .אנשים חושבים
שהם אולי לא מסוגלים פיזית לשבת על הכסא הרבה זמן ,שמא אין בהם
את היכולת הנפשית לקלוט ולהכיל ,אולי יש להם קשיים סביבתיים ,או
שמא האופי שלהם אינו מאפשר להם .יש כאלה שממש בטוחים שאין
בהם את הביטחון העצמי לקום ולסייע למישהו שצריך עזרה או לתת
מילה טובה ,או שאין להם כלים ויכולות לעסוק בחסד.
אך האמת היא ,שזו אחיזת עיניים! כי אנחנו לא באמת מעריכים את
היכולות החבויות בנו ,אין לנו שמץ של מושג על הכוחות העצומים
הטמונים בתוכנו ,אף אחד מאיתנו אינו מסוגל לשער עד כמה הוא
באמת יכול ,עד כמה הוא באמת מסוגל!
כי לאמיתו של דבר ,אנחנו יכולים ומסוגלים ,הרבה יותר ממה שנראה
לנו .כל שעלינו לעשות הוא לקחת את הכוחות הללו ולהוציאם מן
הכח אל הפועל ,להשתמש בהם במלוא העוצמה .גם אתה יכול להפוך
לגדול בתורה ,גם אתה יכול להפוך לעמוד של חסד ,גם אתה יכול להפוך
לאבוקה של יראת שמים .רק תשתמש בכוחות שיש בך – ותגיע ליעד
בהצלחה כבירה!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון של הרב אשר קובלסקי במייל,
כתבו ל6182918@gmail.com-
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בהיותו ברכבת פגש באדם הדור פנים ששאלו להיכן פניו מועדות.
"לראדין" ,ענה הבחור" .גם אני נוסע לראדין" ,השיב לו האיש ,ופתח
בשיחה אשר במהלכה הובהר לו כי בן שיחו הינו הגאון רבי צבי לוינסון
זצ"ל ,חתנו של ה'חפץ חיים'...
מה למד ר' אליהו לופיאן מהילד החולה שלא זיהה את אביו?
הרב ישראל ליוש
"וַ ּיֶ ְע ַּתר יִ ְצ ָחק לַ ה'" (בראשית כ"ה ,כ"א)

ויעתר  -הרבה והפציר בתפילה (רש"י)
מידת הקדוש ברוך אינה כמידת בשר ודם .מידת בשר ודם ,כאשר
יבקש ממנו חברו דבר והוא אינו חפץ להיענות לבקשה ,ככל שירבה
לבקש ,להפציר ולהתחנן ,הרי הוא מטריחו ומכביד עליו .ואילו
מידת הקדוש ברוך הוא אינה כן ,אדרבה ,זהו רצונו שנרבה ונפציר
בתחינות ובקשות ,כיצחק אבינו שהקב"ה נעתר לתפילתו אחר
שהרבה והפציר בתפילה.
כמו כן מצינו בגמרא (ברכות לב" ):אם ראה אדם שהתפלל ולא
נענה יחזור ויתפלל ,שנאמר 'קוה אל ה' ויאמץ לבך וקוה אל ה'".
ומבאר הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל ,ששורש ההבדל בין מידות
מנוגדות אלו הוא בתכלית מהות הבקשה .ונבאר :ה'בקשה' אצל בני
האדם נועדה כדי להשיג את בקשת המבקש ,ולכן כאשר אינו ממלא
את בקשתו הרי זה משום שאינו חפץ לעשות כן .אם כן מה יועילו
בקשות חוזרות ונשנות? הרי רצונו הפנימי לא ישתנה! אדרבה ,ככל
שמרבה המבקש בהפצרות ותחינות ,פועל הוא נגד רצונו של מי
שמבקש ממנו ומצטייר בעיניו כמטריח ומכביד.
מה שאין כן אצל הקב"ה ,רצונו לתת ולהעניק לברואיו את כל הטוב
שבעולם ,ואין גבול לחסדיו יתברך ,ומה שהוא מחסר מהאדם ואינו
נותן לו מיד אין זה משום שאין רצונו ית' לתת לו ,אלא חפץ הוא
בבקשה עצמה כדי שהיא תישמע על ידו ועל ידי זה יתקרב האדם
אל קונו.
נמצא ,שאצל בני בשר ודם הבקשה היא אמצעי למילוי הבקשה,
ואם אינו חפץ לתת כמטרד תיחשב .אבל אצל הקב"ה החפץ
להעניק ולתת ,הבקשה היא אמצעי להתקרבות אליו ,וככל שמרבה
בתפילות ותחינות מקיים הוא את רצונו ,מתקרב אליו ומתדבק בו.

חרפת רעב הייתה מנת חלקם של תושבי אירופה בזמן מלחמת
העולם הראשונה .אנשים רבים סבלו מתת־תזונה נוראית ,ביניהם
ילדים וזקנים שחלו במחלות קשות ,בעקבות המחסור הנורא במזון
בסיסי וחיוני.
ילד קטן חלה אנושות בעקבות הרעב ומצבו הלך והתדרדר .חבריו

באו לבקרו בביתו ,וכאשר נכנסו והתקרבו אל מיטתו שאל הילד את
אביו" :מי הם?"" ,אלו חבריך מהכיתה!" ,ענה לו האב בצער .הוא ידע
שמחלתו של בנו השפיעה על מוחו והוא מתקשה לזהות את חבריו.
לאחר כמה ימים ,כאשר אחיו עמד ליד מיטתו ,שוב שאל הילד את
אביו" :אבא ,מי זה?" .רכן האב לעבר מיטתו ולחש באוזנו" :זה אחיך!
בני היקר!" .עבר שבוע אחד ,והנה כשעמד האב ליד מיטת בנו הביט
בו הילד בעיניים טרוטות וחולות ושאל בקול ענות חלושה" :מי
אתה?" .הביט האב לעבר בנו ברחמים ,וכשדמעות ניגרות מעיניו
השיב לו" :ילדי שלי ,אני אבא שלך."!...
בליבה של שיחת מוסר תיאר ברגש הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן
זצ"ל סיפור זה ואמר" :כשם שהגוף זקוק למזון גשמי כך זקוקה
הנפש למזון רוחני .וכשם שרעב ומחסור במזון גשמי עלולים לגרום
לילד שלא יזהה את אביו מולידו ,כך רעב ומחסור במזון רוחני
עלולים לגרום חלילה לאדם שלא יכיר את אביו שבשמים.
"המזון הרוחני" ,זעק המשגיח" ,המזין את הנפש ומקרב את האדם
לאביו שבשמים ,הלוא היא התפילה! שלוש פעמים ביום ניצב אדם
לפני קונו ,מתחנן ומבקש על צרכיו ,מזין את נפשו ומתקרב אליו
יתברך".

מעשה בבחור ישיבה ששב בסוף הזמן מישיבתו שבליטא אל ביתו.
בדרך עז היה חפצו לעבור דרך 'ראדין' ולהתברך ממרנא ה'חפץ
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המשך מעמוד  | 1הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל
לחברו.
בהכירו את הרבנית ידע את טבעה מה היא אוהבת ומה אינו רצוי לה,
והקפיד מאוד שהכל יהיה כרצונה .לדוגמה ,הקפיד מאוד להחזיר
כל דבר למקום ,ועוד כל מיני הנהגות שלפעמים יכלו לתמוה מדוע
מקפיד לעשות זאת או למה באופן זה דווקא ,והתשובה היתה :זה מה
שטוב לרבנית.
פעם פתח צוהר למבטו זה .היה זה כשאברך מקורב מאוד סיפר לו
בתוך שיחה ,שאשתו אומרת לו שהגיע הזמן להחליף את החליפה.
התלמיד ידע עד כמה רבינו זהיר באיסור 'בל תשחית' וטען שאין שום
סיבה להוציא את החליפה משימוש תמידי כאשר זו מצוינת .אמר לו
רבינו" :אינני מבין אותך ,אם אשתך מבקשת ממך וזה כה חשוב לה,
לא צריך להחליף בגלל החליפה אלא בגלל שזה חשוב לה .אם היא
מתביישת מזה ,זה עצמו סיבה".

להכיר טובתה
בגמ' מסופר (יבמות סג ).על התנא הק' רבי חייא ,שכל דבר שהיה
רואה והיה סבור שיכול לשמח את אשתו היה צורר בסודרו ומביא
לה .רבינו נהג בדרך זו .תמיד הייתה מחשבתו במה יוכל לשמח אותה
ולהכיר לה טובה על המסירות שהתמסרה כל חייה עבורו.
בכל שמחה שהשתתף היה נוטל אתו פיסת עוגה או איזה דבר מאכל
אחר ומביא לה; גם כאשר לא היה שם דבר מאכל שאוהבת היה מביא
לה משהו מהשמחה ,וכאשר היה שב לביתו נכנס במאור פנים ואמר:
"רבעצן ,הבאתי לך מהשמחה" ,כאומר גם כשהייתי בשמחה לא
שכחתי ממך.
במשך שנים רבות במוצאי יום הכיפורים לא היה מכניס לפיו דבר
מאכל בישיבה ,על אף שהיה משתהה בה זמן־מה ,עד שהגיע לביתו
לסעוד יחד עם הרבנית .בשנים האחרונות ,כאשר ידע שהבדילו לה,
היה טועם בישיבה וכשהגישו לו את צלחת העוגות היה מפריש כמה
חתיכות ,מסדר אותן יפה במגש ,ואומר" :זה בשביל הרבנית" ,וכך
היה נכנס הביתה ,כשהוא עדיין לבוש קיטל ועטור בטלית וכל מראהו
כמלאך ה' כשבידו מגש העוגות ,וכשנכנס פנה אליה וקרא בשמה ואמר
לה" :זה הבאתי במיוחד עבורך ,"...אשרי עין ראתה זאת!
עד כמה גבהה עבודה זו בעיניו? לפעמים שכחו להביא עוגה מהשמחה
וביקש לשוב לאולם להביא .אירע פעם שהגיעו לדלת הבית ורבינו
פנה למי שליווהו באותו יום ,רבי מאיר שמעון קלמנוביץ ,ושאל" :היכן
העוגות?" ,והשיב שנשארו ברכב .אמר רבינו" :אני ממתין" .צריך היה
לרדת לביתו של רבי אסא ,שגר באותו בנין ,לקחת ממנו מפתחות
ומשם לרדת למטה להביא מהרכב את העוגות ,ורבינו נותר לבדו
בחדר המדרגות ,עומד וממתין לעוגות .כשהגיעה סוף סוף צלחת
העוגות ,החל לסדרן יפה בצורה מסודרת עם המפיון שייראה יפה ,וכך
נכנס הביתה ופנה לרבנית" :רעבעצן ,איך העב גיטראכט אף דיר ,און
עפעס געבריינגט! (חשבתי עלייך והבאתי לך משהו משמחה!).
עד כדי כך ,בשנים שהיה טס לחוץ לארץ בלעדיה היה לוקח מהשוקולד
שחילקו הדיילים בטיסה והיה צוררו בתיקו ,באומרו" :אביא זאת
לרבנית כשאחזור" ,וגם כאשר לפעמים מדובר היה על שבועות
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ארוכים .גם בשנים האחרונות ,כשניזונה רק בהזנה מלאכותית ,המשיך
להביא לה דברים למרות שבין כה וכה לא תאכל .חשוב היה לו שתדע
שהוא זוכר אותה גם כשאינו בבית.
כמו כן ,כשנכנסו תלמידים מהישיבה או תלמידים ותיקים ובישרו על
שמחות בביתם וכדו' ,דאג תמיד לשתף אותה בכל העניינים שניתן
היה ,והיה מבקש שייכנסו אליה במטבח ויספרו לה וכדו' .לפעמים
קרא לה" :תראי תראי באשע איזה ילד צדיק ומתוק".

סמל ודוגמה
עניין זה עד כמה היה מסור היה לסמל ודוגמה לתלמידי הישיבה.
סיפר אחד התלמידים :ידוע היה בקרב התלמידים איזה יחס שלילי
יש לרבינו למושג ששמו עיתון ,שכל מהותו ועניינו להעביר את הזמן,
הדבר היקר ביותר בחיי האדם .דבר זה בא לידי ביטוי כשדיברו אתו
שאולי יכניסו לעיתון דבר־מה ,סירב ואמר בנחרצות שלא רוצה חלק
בביטול תורה וכדו' .משום כך התפלא תלמיד שכאשר סיפר פעם
לרבינו שבעיתון פלוני נדפסה תמונתו משתתף בכנס מסוים ,הביע
התעניינות ואף ביקש שאם יזדמן לו אותו עיתון ישמח שיביאנו לו...
כשראה התלמיד שרבינו מתעניין בזה ,החל מפעם לפעם לספר
לרבינו שהיה כתוב שרבינו דרש שם והספיד שם ופסק כך וכך ,ורבינו
מצדו ביקש ממנו אם יכול להשיג לו זאת...
אותו תלמיד התפלא מאוד בלבו :הלוא כל מי שהכירו ידע עד כמה
הוא חס על כל רגע מזמנו לנצלו לשקידת התורה וחוץ מזה שום דבר
לא תופס מקום בראשו ,ואינו סובל את המושג עיתון ,אם כן מדוע הוא
מבקש להביא לו את התמונות והידיעות שהתפרסמו?! בהזדמנות אזר
עוז ושאל את רבינו לשם מה הוא זקוק לכך? חייך רבינו ואמר" :אני
עצמי אכן לא צריך לזה ,אבל הרבנית שמחה מזה וברצוני לשמחה,
וכאשר אתה מביא לי זאת אני מביא לה כדי לשמחה".
כשהגיעה לישיבה ,כגון בימי חג ומועד או שמחות משפחתיות ,היה
מברר אם יש לה מקום טוב וכדו' .פעם הגיעו לשמחת ברית של נכד,
ולמרות שהיה מוקף בתלמידים ובני משפחה ויכול היה לבקש מהם,
ניגש בעצמו לחפש לה כסא שתשב והביא לה .פעם אחרת ישב
במשרדו כשהרבנית נכנסה ומיד כשראה אותה קם מכסאו והגישו לה.

שלא תדאג ותצטער ולו לרגע
כראש ישיבה ,רב ופוסק הלכה ומנהיג היה רבינו מוקף תמיד שואלים
שבאו לדבר אתו בלימוד ,לברר אצלו שאלות בהלכה ,מבקשי עצה
וברכה ,ובכל פעם שיצא מהישיבה או הלך לשמחה וכדו' היה מוקף
בעמך בית ישראל .בכל ההמולה הזו לא שכח אף פעם לשים לב אם
חרג ולו בזמן קצר מהזמן בו הוא אמור להופיע בביתו ,ואז לדאוג
להתקשר ולהודיע שהוא מאחר .לא אחת ,כאשר לא השיגו טלפון
וכדו' ואמרו לו שהרבנית ודאי אינה דואגת שהרי יודעת שהרב מתעכב
מעט ,הוא לא היה רגוע וביקש שיודיעו לה.
אברכים שפגשוהו כשפנה לצאת מהישיבה וביקשו לשאול שאלה
שלקחה כמה דקות נענו בהסכמה ,אך ראו שקודם לכן התקשר
לרבנית והודיע לה שהוא מאחר מעט .היה בכך משום חינוך לאברכים
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לא לשכוח את האשה בבית ,שיתכן וממתינה ועלולה לדאוג ולהצטער
בעקבות האיחור.
כאשר היה חוזר מחוץ לארץ והמוני בחורים ואברכים המתינו לו ,ידעו
כולם שברגע שירד מכבש המטוס יתקשר מיד להודיע בבית שהגיע.
וסיפר רבי אברהם מילר ,שאירע פעם שלא ענתה וניסה כמה פעמים,
וגם כאשר היו במרחק של כמה דקות מהבית התקשר כדי להקדים
ולשמחה כמה דקות קודם ולהרגיעה שירד מהמטוס בשלום.
תלמידים שנכנסו לבית בימי הקיץ התקשו להבין כיצד אפשר ללבוש
כל כך הרבה טליתות בלי שיהיה בבית מזגן לצינון מזג האוויר הלוהט.
פעם אחת עמדו והתקינו מערכת מיזוג אוויר שתקל עליו את כובד
הציציות ,אולם רבינו לא מיהר להדליק את המזגן ,ובכל פעם היה אומר
לשאול את הרבנית אם הוא לא מפריע לה .ואכן ,ברוב ימיה חש שזה
מפריע לה ולא הסכים שידליקו אותו ,אלא אם כן לא הייתה בבית.
עד כמה נזהר מלצערה? לפעמים לא חש בטוב וקשה היה לו לאכול,
אך היות וטרחה זירז עצמו לאכול למרות זאת .פעם שב מהישיבה
ולא חש בטוב ,וכשבא מצא שהכינה לו אוכל על השולחן .ישב שם
תלמיד אחד ורבינו אמר לו שאינו חש בטוב ,וביקש בתחנונים שיאכל
את האוכל כדי שהרבנית תחזור ולא תצטער שלא אכל.

עד כמה נזהר בכבודה מאוד? הן בקום ועשה והן בשב ואל תעשה.
הקפיד לא לצאת מהבית בלי לברכה לשלום ,וכששב מהישיבה ,גם
אם היה עייף או מוטרד ,נכנס במאור פנים .בשיעוריו לנשות אברכי
הישיבה השתתפה הרבנית ,ולא אחת אמר רבינו" :אין לי הזדמנויות,
ואולי כאן המקום להודות לרבנית על התמסרותה ומסירות נפשה כל
החיים למעני".
ככל שדקדק תמיד וברר את מילותיו ,ראו זהירות מיוחדת כלפי
הרבנית שלא ישתמע מדבריו שמץ של פגיעה בה ,ואפילו שלא יישמע
שום צד חסרון ,רק בנעימות ודרך חיבה .ניכר היה שחשב הרבה קודם
שמשיב לה תשובה שלא ייגרם לה שום צער ועוגמת נפש.
פעם נתבקש על ידי אחד השואלים לשמור פרט מסוים בסוד.
כשנודע לו שהדבר החל מתפרסם ירד במיוחד לביתם ששכן באותו
בנין לשאלם האם ניתן לגלות העניין לרבנית ,כי חשש שתדע וייגרם
לה מכך צער.
מאז שניתן שוב להתפלל בכותל המערבי מנהגו היה ללכת ברגליו
להתפלל את תפילות השחר של ימי ר"ה ויוהכ"פ ליד שריד בית
מקדשנו בכותל המערבי עם הנץ החמה כהרגלו .שנה אחת התעוררה
הרבנית לפנות בוקר וביקשה שיישאר להתפלל בשכונה ,שלא יטריח
עצמו מוקדם כל כך .השיב לה רבינו שאם תבקש שלא יילך לא יילך,
אך הסביר לה עד כמה שזה חשוב לו עד שנחה דעתה והסכימה .לשנה
אחרת חשש שאינה מעוניינת למרות שכאשר דיבר אתה הסכימה,
והחליט לערוך גורל הגר"א (עד כמה שידוע זו הפעם היחידה שערך
גורל הגר"א ,אולי היה זה ע"י חתנו הגרח"ד אלטוסקי).
אכן ,בגורל יצא הפסוק "ה' עוז לעמו יתן ,ה' יברך את עמו בשלום",
ופירש רבינו את התשובה בתרתי :גם שתהיה לו הסייעתא דשמיא

שיהיה לו כוח ללכת – "ה' עוז"; וכן שאין לו לחשוש על שלום ביתו –
"ה' יברך את עמו בשלום" ,ולכן הלך.

היכי דמי סבלנות
בימי חנוכה הגיעו רבים מתלמידי הישיבה לראותו מקיים את המצווה.
מספר הרה"ג רבי אברהם אבא אורבך :פעם הגיע זמן השקיעה ,ורבינו
שהידר לא לאחר מזמן השקיעה ניגש להדליק בלהט שבער בו לעת
קיום מצוות ה' .לפתע פנתה אליו הרבנית ושאלה" :האם אוכל עוד
להתפלל מנחה?" ,הניח רבינו את הנר מידיו ואמר לה שתוכל להתפלל.
באותו יום למדו התלמידים לימוד כפול ומכופל ,לא רק איך מקיימים
מצווה חביבה כהדלקת הנר ,אלא איך מכבדים את האשה ,גם כאשר
לכאורה זה סותר מעט את ההידור שהיה רגיל בו.
פעם אירע מקרה הפוך :כדרכו היה לומד עד הרגע האחרון .פעם,
כמה דקות טובות קודם לכן אמרה לו הרבנית בטעות שכבר הגיע
הזמן להדלקה .הציץ רבינו בשעונו והבחין בטעותה ,למרות זאת לא
אמר מילה .הוא קם מיד ואמר" :כן ,כן" ,ניגש ליד המנורה והשתהה
בהכנות שונות עד שהגיע הזמן.
מספר אחד השכנים" :בשעתו הייתי אחראי על ועד הבית ,ופעם היה
ספק באיזה עניין ונכנסתי לדון עמו את הפרטים .השאלה הייתה האם
רבינו צריך לשלם ,אולם לא הייתה זו שאלה של טענות רק שאלה
הלכתית ,האם ועד כמה על רבינו לשאת בנזק מסוים שאירע .רבינו
דן אתו בהלכה והציע את פרטי ההלכה בעניין ,מהם עלה שאינו צריך
לשאת בתשלום .לפתע עברה הרבנית שם ושמעה מעט מדבריו
ואמרה' :אנחנו צריכים לשלם' .שתק רבינו מיד ולא דן יותר בעניין,
הוציא מכיסו ושילם".

עד זקנה ושיבה
את שיאי דרגתם המופלאה בהשראת השכינה בכבוד הדדי ראו בשנים
האחרונות ,עת הפליגו בזקנה; ודווקא בגיל זה שבדרך הטבע כל אחד
עסוק במכאוביו ,דווקא אז ראו איך דואגים הם דווקא אחד לשני ,ולא
זו בלבד אלא גם בזמן כזה שלא כל כך שמעו ,הרגישו בעצמם זה את
רצונו וצרכיו של רעהו.
אחד מבני הבית מתאר זאת כך" :מאז שנכנסתי לשמש בקודש בבית
רבינו לא ראיתי מעולם שום ויכוח ביניהם ,רק ויכוח יחיד אני זוכר .היה
זה כאשר פעם הם נצרכו לי באותו זמן ,ולא ידעתי למי ללכת ראשון.
נזכרתי באותו רגע שבהלכה נכתב בשו"ע שבשימוש האב קודם לאם,
לכן ניגשתי לרבינו לעזור לו .שאלני רבינו' :מה ביקשה הרבנית ממך',
עניתי לו שצריכה את עזרתי .אמר לי רבינו' :אם כן למה אתה מגיע
אלי? לך תעזור לה' .ניגשתי לרבנית וגם היא שאלה אותי' :מה הרב
ביקש ממך' ,והשבתי לה שהרב צריך את עזרתי .השיבה לי הרבנית:
'למה אתה מגיע אלי? לך תעזור לו' .כך הלוך וחזור מרבינו לרבנית
שכל אחד שולח אותי לעזרת השני .זהו הוויכוח היחיד שזכור לי.
בכלל ,כשהיו באים לעזור לו במשהו היה תמיד אומר' :האם הרבנית
לא צריכה משהו?'".
(מתוך הספר 'מגדלתו ומרוממתו')
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המשך מעמוד  | 3הגאון ר' שלמה לווינשטיין שליט"א
המניע האמתי שלה .הוא חשד שמא פן ואולי המניע האמתי אינו
'לשם שמים' ,אף שכלפי חוץ ,במוצהר ,היא נעשית לשם שמים.
כך חי מי שהוא 'איש אמת'.
פעם אחת אמר לי" :אנשים עושים הכל 'לשם שמים' .תשאל בן
אדם למה עשית את מה שעשית? תקבל תשובה' :לשם שמים'.
הלה פותח ישיבה 'לשם שמים' ,והלה מחבר ספר 'לשם שמים' .זה
מתפלל 'לשם שמים' ,וזה מקיים מצוות 'לשם שמים' .גם כשאנשים
רבים ביניהם – המריבה היא 'לשם שמים' כמובן ...ונפקא מינה גדולה
יש בדבר :כיון שהמריבה היא 'לשם שמים'  -כל אחד מהצדדים
טוען' :איני רשאי לוותר! בשלמא על כבודי הייתי מוותר ,אבל על
כבודו של הקב"ה? חס וחלילה'...
"וכך ,אנחנו מרמים את עצמנו!" ,סיים ראש הישיבה את דבריו,
"הלואי ואחוז אחד מכל מה שאנחנו עושים היה באמת לשם שמים".
באחת מנסיעותיו לארצות הברית ,כך סיפר לי בן־דודי ,הם טסו

במטוסו הפרטי של ר' שמעון גליק ועברו מעל מפלי הניאגרה.
רבי שמעון ניגש לבן־דודי ואמר לו שיגיד לראש הישיבה שכדאי
מאוד לעבור לצדו השני של המטוס משום שמשם ניתן לראות את
המפלים המרהיבים ,שהם ממש 'פלאי הבריאה' ...אסור לפספס
דבר כזה ...זה ממש לראות 'כבוד שמים'.
ניגש בן־דודי למרן ראש הישיבה זצוק"ל ומסר לו את הדברים .הוא
קם ,עשה פסיעה אחת ,ומיד שב לאחוריו והתיישב במקומו.
"מדוע ראש הישב לא הולך לראות את פלאי הבריאה" ,שאל אותו
בן־דודי" .אכן קמתי לראות את 'פלאי הבריאה' ,אלא שאז הרהרתי
בלבי :אהרן! שוב פעם אתה מרמה את עצמך? האם באמת אתה
הולך לראות את 'פלאי הבריאה' ,או שמא הולך אתה לספק את
יצר הסקרנות שלך? אהרן ,תאמר את האמת! 'פלאי הבריאה' או
'סקרנות'? והתיישבתי"...
(מתוך ספר 'ומתוק האור' ' /פניני הגראי"ל')

המשך מעמוד  | 11הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
עולם התורה שבה ,ישב פעם עם ידידו הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל,
והלה אמר ביאור נפלא על דברי חז"ל אלו ,דברים המשמחים את הלב:
אין הכוונה לעוני ולעושר כספי ,אלא לעוני ועושר בדעת! מי שקשה
לו ללמוד ,הוא מתקשה להבין את השקלא וטריא של הגמרא ,מוחו
אינו קולט את קושיית התוספות ותירוצו ,ואף על פי כן הוא ממשיך
לעמול ולהתייגע ,לנסות להבין – זהו "המקיים את התורה מעוני" ,ולו
מובטח כי "סופו לקיימה מעושר"  -הוא יזכה שיגיע יום ולבו ומוחו
ייפתחו להבין ולהשכיל ,ללמוד וללמד .כי "נפש עמל עמלה לו"
(משלי טז ,כו) ,והבא להיטהר – מסייעין אותו".
כשרבי אהרן קוטלר שמע את הפירוש הנ"ל הוא פרץ בבכי.
שאלו הרב הוטנר לסיבת בכיו ,והוא השיב" :הקב"ה חנן אותי
בכשרונות מיוחדים .בכל שלב בחיי לא היה לי קשי בלימוד התורה.
לא קיימתי את התורה מעוני .ומשום כך אני בוכה :אילו היה לי קושי
בלימוד התורה – הייתי יכול להעפיל לגבהים גבוהים יותר מאשר מה
שאני עכשיו!".

נפש עמל ,עמלה לו
עמל התורה  -זו היתה מעלתו המיוחדת של מרן זצוק"ל!
רבים שואלים :איך יתכן כדבר הזה ,שבן אנוש יידע עשרות אלפי
ספרים על בורים בעל פה? התשובה לכך היא :עמל התורה! מרן עמל
בכל כוחותיו על התורה הקדושה ,וגם דברים שכבר שלט בהם היה
ירא שמא ישכחם ולכן היה חוזר עליהם שוב ושוב .החזרה היא עמל
התורה.
בעת לימודו היה שוכח מכל העולם! פגשתי באחת הבריתות יהודי
שהיה נוהג לגונן על מרן כשהיה יוצא מהשיעור בבית הכנסת היזדים,
וההמונים היו מתנפלים עליו לשאול ולהתברך ,והוא – שהיה גיבור
כוח  -היה מרחיק את האנשים שלא ילחצו את מרן.
וכך סיפר לי" :פעם אחת ,כשמרן יצא מה'יזדים' ,ואני כהרגלי הרחקתי
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מעליו את הקהל ,שמעתי שהנהג מזכיר למרן שעליו להגיד לי תודה
על כך שאני מפנה לו את הדרך .מרן השיב לו שבוודאי הוא מעוניין
להודות לי ,והורה לנהג לומר לי להיכנס לרכב ושם יודה לי.
"מרן התיישב ברכב ומיד שקע בתלמודו .הנהג הציע לי להתלוות
אליהם לנסיעה ולעלות הביתה ,שם ייתן לי הרב את ברכתו.
"אלא ,מיד כשמרן הגיע הביתה – והשעה הייתה קרוב לאחת עשרה
בלילה  -הוא פשט את גלימתו וממש רץ לשולחנו והחל לכתוב.
נעמדתי ליד השולחן בתקווה שיבחין בי וייזכר לברך אותי .אני מצדי
לא העזתי ,כמובן ,להפריע לו.
בשעה שלוש בלילה הרים מרן בפעם הראשונה את עיניו מהספרים
בהם למד והבחין בי!
"מי אתה ,ומה אתה עושה כאן?" ,שאל.
"אני הוא זה שהרב הסכים לברכו" ,השבתי.
"אוי ואבוי! תמחל לי"! התחנן מרן לאחר שנזכר בהבטחתו" .פשוט
שקעתי מיד בלימוד ושכחתי .ועתה שב עמדי ותשתה משהו".
"רבינו לא צריך לבקש את מחילתי" ,הסמקתי כולי .ומרן הודה לי בכל
לב ונתן לי את ברכתו".
מרן ,שידע את ערכה של התורה הקדושה ,השקיע בה את כל
כוחותיו .עמל והתייגע בה בשקיעות מוחלטת ,בלי להתעייף ,כמעט
בלי לאכול ובלי לישון.
בניו סיפרו ,כי בבוקר ,מיד לאחר שאמר את ברכות התורה ,רץ ללמוד,
בלי להתמהמה ,עד שהגיע זמן התפילה .ובוקר אחד ,כשראוהו
רץ לשולחן הכתיבה ומתחיל לכתוב ,שאלוהו" :מה קרה?" ,והשיב:
"הראוני בחלומי פלפול ארוך בדברי הפוסקים ,ואני ממהר לכתוב
אותו פן אשכח ממנו משהו!" .וכי באמת היה חשש שמרן ישכח?
הלוא כל התורה כולה הייתה מונחת בזיכרונו כמונחת על כף ידו!
אלא ,כך היה מרן! היה לו פחד שישכח!

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

(קטעים נבחרים מתוך הספר 'משכני אחריך')

המשך מעמוד  | 7מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
ואז יבוא לשבות בעיר .ואבי סבו כיבד את רעק"א בסנדקאות כזו,
והברית הייתה בשבת והיה סנדק .והייתה לו לברכה שרעק"א היה
סנדק שלו".
המעשים הנ"ל יובנו על פי מה שרבינו אמר לי פעם ,כי ברכה
שנותנים כיוון שחייבים משהו למתברך יש לה כוח אחר .וזהו הטעם
שיצחק אבינו ע"ה ביקש מעשו שיעשה לו מטעמים; וכן כתב רש"י
בשמואל שחנה לא ביקשה מעלי רק אחרי שחשד בה ,כי אז מחויב
הוא לה לפייסה.

הראשונות הפסיד הכל .בן גוריון היה רשע גמור אבל הייתה לו זכות
זו העצומה ששחרר בחורי ישיבות .וזה לא היה נאבד ,אבל אמר
שמתחרט והוא ממש משוגע שהפסיד את כל הזכות" ,עד כאן דברי
הגראי"ל.
"ער איז ניט גיווען וערד (=הוא לא היה שווה את זה) ,ואמרו בעירובין
יט .רשעים על פתחו של גיהינום אין חוזרים".

"וַ ִּת ַּקח ִרבְ ָקה ֶאת ּבִ גְ ֵדי ֵע ָשׂו ּבְ נָ ּה ַהּגָ דֹל ַה ֲח ֻמדֹת" (בראשית כ"ז ,ט"ו)

רגע קטן מאכילתו של רבינו בעת טעימת שחרית
בבוקר של הושענא רבה תשס"ג הגישו לרבינו משהו ירק קשה ,ולא
חתכו אותו כראוי קודם לכן .רבינו ביקש שלא להזדקק לסיוע וניסה
לחתוך את האוכל שהיה בצלחת אך לא נחתך .מיד פתח ואמר את
דברי חז"ל במסכת דרך ארץ פרק ה" :מעשה בר' עקיבא שעשה
משתה לתלמידיו ,הביא להם שני תבשילין ,אחד חי ואחד מבושל.
בתחילה הביא להן חי ,שהפיקח שבהן אחז את הקלח בידו אחת
ותלשו ,לא בא אחריו; משך ידו הימנו ,ואל פתו ריקן .הטיפש שבהן
אחז את הקלח בשתי ידיו ותלשו .אמר לו ר' עקיבא' :לא כך בני ,אלא
הנח עקבך עליו בתוך הקערה ותלשהו' .ואחר כך הביא להן מבושל,
אכלו ושתו ונסתפקו ,ואחר שאכלו ושתו אמר להם' :בניי ,לא עשיתי
לכם כל כך אלא כדי לבדוק אתכם אם יש בכם דרך ארץ אם לאו".
והמשיך לאכול ובירך בורא נפשות.

"וַ יְ ִהי ּכִ י זָ ֵקן יִ ְצ ָחק וַ ִּתכְ ֶהיןָ ֵעינָ יו" (בראשית כ"ז ,א')

א"ר אלעזר ,כל המסתכל בצלם דמות אדם רשע עיניו כהות ,שנאמר
ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות ,משום דאסתכל בעשו הרשע
(מגילה כח.).
הסטייפלער לא רצה לראות את בן גוריון .האם מותר להסתכל בפני
אדם רשע  -תינוק שנשבה? "ארשע איז ער".
אגב כך הוסיף רבינו :כאשר בן גוריון בא ל'חזון איש' זצ"ל כולם
התאספו לראות ,אך אבא הלך מהמקום .ושאלוהו מדוע הולך ,והשיב
כי אסור להסתכל בפני אדם רשע .ה'תכשיט' הזה אמר כי על שני
דברים הוא מתחרט :על שפטר גיוס נשים ופטר בני ישיבות מגיוס".
אמרתי את זה פעם למרן הגראי"ל זצוק"ל ,ובכה מרוב רחמנות
ואמר" :תראה מה הוא הפסיד ,איזו זכות! ומשום שהיה תוהה על

בגדים של רשע והשפעתם
האם ראוי להלביש לתינוק בגדים שלבש תינוק חילוני? "לא ראוי".
הגר"א גניחובסקי זצ"ל הביא דרשות הר"ן שבגד של צדיק משפיע
על הלובש; ובחת"ס כתב ,שאלמלא יעקב לבש בגדי חמודות של
עשו לא שייך היה שיגיד שקר .תגובת רבינו" :זה חידוש מה שאמרת
בשם ה'חתם סופר' .והנה בירושלמי מסכת נדרים פרק ט אמרו:
'ואית דאמרי ,מקלו של רבי מאיר הייתה בידו והיה מלמדתו דעת'"
(באותו שיח אמר כי בגדי ה'חזון איש' עברו להגרח"ש קרליץ זצ"ל).
יש אנשים המשתמשים בדחילו ורחימו בבגד של צדיק .פלוני יש
לו את הקיטל של המשגיח וכו' וגם אבא (הסטייפלער) היה לובש
השטריימל של ה'לשם' ,מה הענין בזה?
"בירושלמי נדרים ,כט :פ"ט ה"א' :מקלו של ר' מאיר הייתה בידו
והיא מלמדתו דעה'  -משמע שיש בכך ענין .אבא לא לבש של
ה'לשם' אלא של חתנו של ה'לשם' .אבא רצה ללבוש שטריימל,
וחמי [שליט"א] נתן לו ללבשו ולבשו בסעודות של שבת .כיוון שבא
ממשפחת חסידים סבר שיש בכך כבוד שבת .בחו"ל הרבה הלכו עם
זה".
ש"ק כי תשא כ' אדר תשס"ט .בסעודת שבת אמרתי לרבינו :אמרו
כי העסקן שארגן את הרופא בארה"ב לניתוח בא להרב אלישיב
וא"ל מרן (שליט"א) כי מה שיבקש ממנו יתן לו ,וביקש ממנו את
הכיפה שלו ונתן לו .שוב בא אל מרן הגראי"ל וביקש שיתן ספר עם
הקדשה ומרן הגראי"ל נתן לו" .גם כאן היה ולא ביקש כלום".
בעניין מה שקיבל את הכיפה אמר רבינו" :פעם אחת אחד מארה"ב
נכנס וביקש מאבא זצ"ל שיתן לו את הגארטל שלו והוא יתן לו אחר
חדש ,ואבא נתן לו .וזה פלא! כי אבא כל כך לא אהב את החסידישע
זאכן הללו" .בענין הגארטעל ,כנראה הסטייפלער זצ"ל ראה כמה
חפצו של פלוני בכך ועשה אתו חסד – "הפשט בזה :אז יענעם אט
גיקומט" (=מן השמים הגיע לו הדבר שיהיה לו את האבנט הזה).
(מתוך הספר 'כל משאלותיך')

קבל את גיליון 'לקראת שבת' ישירות למייל שלח מיילdirshu@dirshu.co.il :
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המשך מעמוד  | 21הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
מצביעות ורשעות ללא שום השפעה פנימית .שם היתה טמונה
אחת מנפילותיו הגדולות!
לעומת זאת ,זכורני שראיתי אצל הגאון האדיר רבי ישראל זאב
גוסטמאן זצ"ל ,ראש ישיבת 'נצח ישראל' ,שלאחר נישואי נכדתו
הראשונה החל לחגור 'גארטל' בתפילה .יום אחד ראהו יהודי חסידי
כשהוא חוגר את הגארטל ,וסקרנותו נעורה בו .הוא החליט לברר את
פשר הדבר ,ולאחר התפילה ניגש אליו ושאל" :ראיתי שכבוד תורתו
לובש גארטל בתפילה ,והיות שכבודו גאון הוא רצוני ללמוד טעמו".
רבינו השיבו בבת שחוק" :גאון אינני ,אך מכל מקום אענה לך על
שאלתך .מורי הגאון רבי שמעון שקאפ זצוק"ל ,החל באחד הימים
להניח תפילין של רבינו תם .אחד התלמידים שאלו על כך ,והוא
השיב שהיות והוא עמל כמה פעמים ליישב את דברי רבינו תם ,אולי
לעתיד לבוא יזכה שרבינו תם יקבל את פניו' ,ואיני רוצה שיצעק עלי

שאני 'קרקפתא דלא מנח תפילין'."'...
המשיך הרב גוסטמאן לספר" :כשהגיע רבי שמעון לגיל מסוים החל
לחגור אבנט בשעת התפילה; וכששאלוהו על כך אמר שאף שבמשך
היום כולו הוא חגור באבנט ,מכל מקום ברצונו לקיים מצוות 'היכון
לקראת ה' אלוקיך' כפשוטו.
"וכתלמידו של רבי שמעון" ,אמר הרב גוסטמאן" ,הגעתי אף אני
לגיל שאוכל לקיים מצות 'היכון'"!."...
זהו חיקוי חיובי הראוי לשבח ,כי הוא מביא בכנפיו עלייה רוחנית
ולא נסיגה .הוא נובע מפנימיות ,מתוך הישגים והרגשות נעלות של
כמיהה ושאיפה .אך חיקוי חיצוני לשם חיקוי בלבד הוא דמיון שווא
שמספק ומשביע את האדם מלתור אחר העלייה ,וגורם לו לפטור
את עצמו מלעשות את מחויבויותיו.
(קטעים נבחרים מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא')

המשך מעמוד  | 25הרב ישראל ליוש
חיים' זי"ע .בהיותו ברכבת פגש באדם הדור פנים ששאלו להיכן
פניו מועדות" .לראדין" ,ענה הבחור" .גם אני נוסע לראדין" ,אמר לו
האיש ,ופתח בשיחה אשר במהלכה הובהר לבחור כי בן שיחו הינו
הגאון רבי צבי לוינסון זצ"ל ,חתנו של ה'חפץ חיים' .שמח הבחור
ע"כ מאוד וביקש ממנו שיכניס אותו אל ה'חפץ חיים'.
כאשר הגיעה הרכבת ל'ראדין' כבר היתה השעה מאוחרת ,ומשלא
היה לבחור מקום ללון הזמינו ר' צבי לביתו .לאחר שהכין לו ארוחה
חמה ומזינה הציע לו ר' צבי מיטה ופרש עליה כר וכסת.
עייף ומותש מטלטולי הדרך ,כאשר בחוץ שרר קור מקפיא עצמות,
נכנס הבחור למיטה והתחמם תחת השמיכה החמה .לפתע נזכר כי
עדיין לא התפלל תפילת ערבית ,אך הוא נחרד מהמחשבה כי עליו
לצאת מהשמיכה אל הקור המצמית ,ובלבו אמר כי יעשה זאת בעוד
כמה רגעים ,לאחר שעצמותיו יתחממו קמעה.
עייפותו גברה והוא שקע בשינה עמוקה שנמשכה עד הבוקר
כשהקיצו ר' צבי לתפילת שחרית ,ותפילת ערבית של אמש פרחה
כליל מזיכרונו.
לאחר תפילת שחרית ואכילת פת שחרית לקחו ר' צבי אל מרן
ה'חפץ חיים' זי"ע .בטרם הספיק הבחור לפתוח את פיו אמר לו

ה'חפץ חיים'" :בעבר ,כאשר הייתה עשירות גדולה ברוסיה ,לו היה
נופל לאדם מטבע של כסף מכיסו לא היה טורח להתכופף ולהרימה.
אך בימים אלו ,שהעשירות פחתה והעניות תפסה את מקומה,
אם ייפול לאדם אף פרוטה של נחושת תיכף ימהר לחזר אחריה
ולהשיבה אליו .כי במצב כזה ,אף סכום פעוט לממון רב ייחשב".
התפלא הבחור מאוד ,מה כוונת ה'חפץ חיים' בדבריו? מדוע יספר לו
עתה סיפורי מעשיות? והנה ,ה'חפץ חיים' המשיך את דבריו" :כשהיו
ישראל על אדמתם ובית המקדש על מכונו ,כהנים בעבודתם ,לוויים
בדוכנם וישראל במעמדם  -כביכול היתה עשירות בעולם העליון -
לא היתה נחשבת כל כך תפילת מעריב של בחור פלוני .אולם עתה
בימינו ,כשהחושך יכסה ארץ ונתמעטו שומרי התורה והמצוות,
וכביכול יש עניות ומחסור בעולם העליון ,הרי אפילו תפילה אחת של
בחור יש לה חשיבות גדולה ולא מוותרים עליה בקלות בשמים."...
מיד נזכר הבחור בתפילת ערבית ששכח אמש ,והבין את שאמר
ה'חפץ חיים' ברוח קדשו...
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש,
כתבו לisrael.layosh@gmail.com :

המשך מעמוד  | 13הג"ר אליעזר יוטקובסקי
אותה שושלת מופלאה של אבותינו ואבות אבותינו.
יתירה מזאת ,כל אחד מאתנו הוא החוליה שבה מחזיקים הדורות
שיבואו אחריו .הילדים שלנו ,הנכדים ,הנינים! כולם קשורים באותו
קשר עתיק יומין באברהם אבינו ,ואנחנו החוליה המקשרת.
כל אלו במהלך הדורות שנתקו הקשר קראים ,מתיונים,
סוציאליסטים ,קומוניסטים היכן הם ??
כמה אחריות זה מטיל על כתפינו?! אנחנו צריכים להידבק בקשר
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הזה ,להקפיד שיהא מעשה אבות סימן לבנים ,לדעת שיש לנו
אחריות כבדה ,ואנחנו חייבים להמשיך ולהחזיק בכל הכוח בשושלת
הקדושה הזאת.
מול כל קור שבעולם קור זה עצלות ,אדישות ,מנעמי אמריקה,
ושוויץ .מול כל חום חורבן הבית ,אינקוזיציה שואה וכו'
כי אם חלילה נרפה את האחיזה שלנו ניפול אל האוקיינוס חס
וחלילה ,ואתנו גם בנינו וזרעינו אחרינו.

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

להתקשר לתורה
ֵ
מסביב לשעון 24
שעות
ביממה

חדש בקו השיעורים

כל העדכונים וכל המידע על סיומי הש"ס של 'דרשו' עכשיו בעברית ובאידיש
שלוחה 6/1-2

מאת הרבנים הגאונים שליט"א
הרב אליהו אורנשטיין שליט"א

הרב מאיר שפרכר שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 2/1

שלוחה 2/2

הרב אריה זילברשטיין שליט"א

הרב אפרים סגל שליט"א

הדף היומי בהלכה ⋅ עברית

הדף היומי בבלי ⋅ עברית-אידיש

שלוחה 1

שלוחה 2/3-4

הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א

הרב יוסף ברגר שליט"א

הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

ווארט עם סיפור בראי הפרשה

שלוחה 1/3/1

שלוחה 7

הר' שלום יכנס ואברהם פוקס שליט"א

הרב אברהם פוקס שליט"א

לקראת שבת מלכתא
סיפורים ופנינים מפרשת השבוע

הפותח בכל יום  -המייל היומי של דרשו

שלוחה 7

שלוחה 3

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

חייגו *4992 :או 077-2222-666
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
תערובת ש'התבטל' בתוכה חמץ לפני הפסח – האם מותר לאוכלה בפסח?
דבר היתר שנצלה לְ צַ ד דבר איסור – האם מותר לאוכלו?
האם מותר להשרות מאכל במים בכלי שבלוע בו איסור?
ֵמהלכות תערובת חמץ
• בערב פסח לאחר חצות – חמץ המעורב בדבר אחר אינו
אוסר ב'משהו' ,אלא דין התערובת כמו בשאר האיסורים;
משום שאין עונש 'כרת' על אכילתו בשעה זו .ויש שהחמירו
בדבר .ברם ,לכל הדעות אין לערב חמץ בתערובת לפני
הפסח על מנת לאוכלו בזמן האיסור ,ואם עבר ועירב – אם
החמץ מהווה מרכיב עיקרי וחשוב ותערובת ,חובה לבערו;
ואם לא ביערו ,הריהו אסור בהנאה אף לאחר הפסח.
ומאידך ,ביום שמיני של פסח בחוץ לארץ – לכל הדעות ,אף
שאיסור החמץ בו הוא רק מדרבנן ,הריהו אוסר תערובת
ב'משהו'.
• תערובת ש'התבטל' בתוכה חמץ לפני הפסח – נחלקו
הפוסקים אם היא מותרת באכילה בפסח ,או שהחמץ 'חוזר
ונֵ עֹור' בפסח ,ואוסר את התערובת אפילו ב'משהו' כדין
חמץ שהתערב בתערובת בפסח .ולדעת הרמ"א – תערובת
נוזלית ,או תערובת של מאכל יבש עם חמץ נוזלי שנספג
בו – מותרות בפסח; אולם ,תערובת שמעורב בה חמץ יבש
– אסורה .ויש אומרים ,שאף חמץ יבש ,לדעת הרמ"א ,אינו
חוזר ונֵ עור אלא כשמבשל או אופה את התערובת בפסח,
שאז החמץ 'מתעורר' ושוב ונותן טעם בתערובת בפסח;
אבל אכילת התערובת ללא בישול מותרת.

ֵמהלכות 'כבישה' הנחשבת כבישול
• לכתחילה אין להשרות מאכל שהושרה במים או בנוזל
אחר במשך עשרים וארבע שעות ,בכלי שבלוע בו טעם
איסור; אך בדיעבד ,בדרך כלל המאכל אינו נאסר.
• הנחת מאכל בכלי שבלוע בו איסור ,ללא השרייה בנוזל
– מותרת לכתחילה ,אלא אם כן המאכל מלוח ויש על גביו
מעט לחּות; ואף כשאין על גביו לחות ,רצוי להימנע מכך.
• מאכל מלוח המונח בכלי שבלוע בו איסור ,ומחמת
מליחותו נוצר ציר מלוח שהוא מושרה בתוכו – יש אומרים
שמחמת עוצמת הציר נחשבת ההשרייה ככבישה אף
כשהמאכל הושרה בתוכו לזמן קצר.

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

הדפסה :פרינט גוט בע"מ 5717878-02

צורות שונות של תערובת חמץ על ידי בישול וצלייה
• מאכל שהתבשל בפסח ,ונמצא בתוכו חמץ – הריהו אסור
באכילה אף לאחר הסרת החמץ ,כיון שנותר בתבשיל טעם
'בטל' בתערובת.
חמץ ,ובפסח ,אפילו 'משהו' חמץ אינו ֵ
ו'דּבַ ר ּגּוׁש'
ולדעת הרמ"א ,ראוי להחמיר בכך אף בכלי שניְ .
ּגּוׁשי) שהעבירוהו לכלי שני – יש אומרים
(= מאכל מוצק ִ
אֹוצר בתוכו את החֹום; ויתכן
שדינו ככלי ראשון ,כיון שהוא ֵ

שאף בכלי שלישי יש להחמיר.
• מאכל שהתבשל לפני הפסח ,ונמצא בתוכו חמץ ,יש
להסירו ,והמאכל עצמו מותר באכילה .ויש אומרים שלדעה
שחמץ שהתבטל בתערובת לפני הפסח 'חוזר ונֵ עור' בפסח
– גם 'טעם' של חמץ חוזר ונעור בפסח ,ואוסר את המאכל.
• צלייה של דבר היתר יחד עם דבר איסור ,בו זמנית ,בתנור
אחד ,ובאחד מהם יש שומן ,כאשר שניהם מגולים – אסורה
לכתחילה ,אך בדיעבד ,אם מדובר במאכלים שאינם
חריפים ,מותר לאכול את דבר ההיתר .ואם אחד מהם
מכוסה ,או שמדובר בתנור גדול ופתוח ,מותרת הצלייה
לכתחילה .ובישול בשני כלים בתנור אחד ,שבאחד דבר
היתר ,ובשני דבר דבר איסור – מותר לכתחילה .ונחלקו
אחר יחד עם
הפוסקים האם באופן שבו אסור לצלות איסור ֵ
דבר היתר ,אסור הדבר בחמץ אף בדיעבד .ולהלכה ,במקרה
של הפסד כספי גדול ,וכיוצא בו ,או במקרה שיש צד הלכתי
נוסף להקל – ניתן להקל.

גליון 389
שנה ט' תש"פ

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו

סבו הגדול הרה"ק בעל התניא זיע"א,

אינני רוצה ליהנות מהעולם הזה

)כ"ה – כ"ח(

לא אחת היה מבקש מסבו לבאר לו

באחד הימים גזר רבן שמעון בן גמליאל

פעם אחת סיפר הרה"ק רבי מאיר

דברים מוקשים בלימודו .פעם ביקש

נשיא הסנהדרין תענית .רבי יהודה

מפרעמישלאן זיע"א לחסידיו :למורי

שיבאר לו את פירוש הפסוק "עקב

נמנע מלהשתתף ,ושלח להתנצל לפני

ורבי הרה"ק רבי חיים מטרערנוביץ

אשר שמע אברהם בקולי" נענה בעל

זיע"א בעל "באר מים חיים" ,היה בן שלא

התניא ואמר :אברהם אבינו פעל על

הלך בדרך הישר וציער מאד את אביו,

עצמו על ידי ניסיון העקדה ושאר

למרות זאת לא הרחיק רבי חיים את בנו

הניסיונות ,שציווי של ה' יורגש אצלו

מעליו ואף קרבו מאד ,דאג לכל מחסורו

בכל קומתו ,ראש ,גוף ורגל .על כך

וקיווה שיחזור למוטב .פעמים רבות

רומז הפסוק "עקב אשר שמע אברהם

שמעתי את רבי חיים כשהוא נושא את

בקולי" אפילו עקב רגלו של אברהם

הגביה רבי יהודה את המחצלת שעליה

ידיו הטהורות לשמים ואומר :רבונו של

הרגיש באלקות.

ישב ,והנה ראו עיניו של השליח כי כל

בבני זה ,גם לי בן שסר מדרך הישר ,אף
אתה אל תסיר פניך מהם אלא רחם
עליהם" .דבר זה אמר הרה"ק רבי מאיר
מרומז בתורה ,במה שנאמר "ויאהב
יצחק את עשו כי ציד בפיו" ,יצחק אבינו
ידע ברוח קדשו כדאיתא בגמרא )מסכת
שבת דף פ"ט( שלעתיד לבוא יטען
הקב"ה כלפי יצחק ,בניך חטאו ,לפיכך
קירב יצחק אבינו את עשו בנו ,כדי
שבבוא היום יוכל גם הוא לטעון ולומר,
אני אהבתי את בני אף על פי שהיה זה
עשו ,גם אתה ריבונו של עולם ,מחל
לבניך.

וישטם עשו את יעקב על הברכה
אשר ברכו אביו )כ"ז  -מ"א(

חפץ לקבל מתנת בשר ודם ,לא לקחו.

ראה שיש לי עושר רב ,אבל אינני רוצה
ליהנות מהעולם הזה .מצבו הכלכלי

יהונתן

אייבשיץ זיע"א ,מדוע כאשר יש
ליהודי שאלה בעניני טריפה ,הוא רץ

שמחה ועליצות .באחד הימים פגשו

לשאול את הרב ומקבל את פסק דינו

רבי טרפון ושאלו למה פניך צהובים

בהכנעה ,גם אם הדבר כרוך בהפסד

)שמחים(? השיב לו ,אמש יצאו עבדיך

ממון .ואילו כשיש לו דין תורה עם

לשדה והביאו לנו תרדין ואכלנום בלא

חברו בעניני ממונות ,מנהגו של עולם

מלח ,ואילו אכלנום במלח כל שכן

שאלו את הגה"ק רבי

שפסקו של הרב מתקבל על ידי החייב
בתרעומת

אמר להם רבי יהונתן:

בדיני ממונות כשאדם אחד מפסיד,
בעל דינו מרוויח ,ואת זה קשה
"וישטום עשו את יעקב" לא על זה

)כ"ו  -ה'(
בילדותו גדל הרה"ק רבי מנחם מענדל

"אשר ברכו אביו" על כך שיעקב כן

ה"צמח צדק" מליובאוויטש זיע"א בבית

קיבלם.

ירושלים 4:00 :ת"א4:14 :

ומיהר לשגר לו מעיל .רבי יהודה שלא

מצב רוחו ,נהפוך הוא ,פניו הביעו תדיר

שהוא לא קיבל את הברכות ,אלא

זמני כניסת השבת

בהיוודע לו מצבו העלוב של חכם זה,

הקשה לא פגם בבטחונו ולא דיכדך את

למפסיד לסבול ,זה שכתוב בתורה

עקב אשר שמע אברהם בקולי

בגד לגופו .נפעם רבן שמעון מאוד

המקום נתמלא זהובים ,אמר לו לשליח,

עולם" ,יהי רצון שאף אתה תנהג בבניך
במידת הרחמים כשם שאני הקטן נוהג

הנשיא ,כי אינו יכול לבוא מאחר שאין

פרשת תולדות

שהיו פנינו צהובים .פעם נכנס רבי
יהודה לבית המדרש באושר ,וכד גדול
לשבת עליו היתה מוטלת על כתפו,
בהיכנסו קרא לעבר הנוכחים ,גדולה
מלאכה שמכבדת את בעליה ,שעכשיו
יהיה לי על מה לשבת.
)נדרים מ"ט  -ב'(

זמני יציאת השבת
ירושלים  5:15ת"א 5:16 :ר"ת5:49 :

סיפור נורא מהמהרש"א הקדוש זיע"א
)יומא דהילולא ה' כסלו(

שם פגשו באנשי הכמורה ולמרבה התדהמה ניגשו אליהם
בבקשה להמיר את דתם!

את הסיפור הזה פירסם הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א,

מאז חזר המאורע על עצמו שוב ושוב .הדרך היחידה לבית

לאחר שקרא אותו בפנקס ה'חברא קדישא' של העיר אוסטרו

העלמין עברה סמוך לבית טומאה זה ,ולא היתה ליהודי העיר

שבה ביקר באחד מנסיעותיו.

ברירה אלא לחלוף לידו .בכל לוויה היו פעמוני הכנסייה
מתחילים להרעיש בקולי קולות ולגרום בכוח טומאתם ליהודים

היה זה כאשר חלתה הצדקת שרה ע"ה בתו של רבי נחמן .הוא
בא לבקרה ,ולנוכח מצבה החמור התעצב מאוד .בעודו שוהה
בבית בתו ,נפלה עליו תרדמה – והנה זקנו הקדוש ,הבעל שם
טוב זיע"א ,מופיע בחלומו ושואל אותו" :על מה אתה מיצר?"

"על בתי החולה" ,השיב רבי נחמן .נענה הבעש"ט" :הלא נאמר
בתהלים' :מגדיל ישועות מלכו' – ה' מגדיל ישועותיו לצדיקיו
המכונים מלכים' ,ועושה חסד' למשׂ יחים בסיפורי הצדיקים –
'לדוד ולזרעו' – לצאצאי דוד המלך" )שרבינו נמנה עמם(.

רבי נחמן התעורר מחלומו ,וסיפר לבתו את הסיפור הזה על
המהרש"א – ואכן הבריאה .לימים נהגה אף היא לספר את
הסיפור לחולים ,כסגולה לרפואה .וזה תוכן הסיפור:

קהל המלווים התהלך שפוף אחר מיטתו של ר' זרח ,מנכבדי
הקהל בעיר אוסטרו שבגליציה.

אהוב על המקום ונוח לבריות היה ר' זרח ,כפו פרש לעני וידו
שילח לאביון ,כל נצרך ודל מצא אצלו אוזן קשבת ויד מושטת
לעזרה.

חבורת המלווים התקרבה אל שערי בית העלמין היהודי ,שם
כבר נכרה קברו של ר' זרח ,סמוך לזקני וחשובי הקהילה
לדורותיה.

בעודם צועדים ,חלפו על פני הכנסייה המקומית ששתי וערב
ענק התנוסס מעליה בתיעוב ,תוך שהם ממלמלים" :שקץ
תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא".

אולם אז אירע לפתע מאורע משונה ביותר :פעמוני הכנסיה

תמימים להכנס פנימה – ולהשתמד.
בעת ההיא כיהן כרב העיר הגאון הקדוש רבי שמואל אליעזר
איידל'ס זיע"א ,שנודע בחיבורו הגדול על הש"ס "חידושי הלכות
ואגדות – מהרש"א" .לבו התמלא צער רב על התופעה המחרידה,
והוא לחם בכל כוחו כדי להכניע את הטומאה הזו.
יום אחד נחרדה אוסטרו היהודית למשמע הבשורה הקשה כי
נשבה ארון האלוקים; המהרש"א הקדוש שהיה נערץ על כל בני
עירו היראים והשלמים – הסתלק לבית עולמו!
המהרש"א ביקש לפני עלייתו לגנזי מרומים ,כי יניחו על מיטתו
בעת הלוויתו את חיבורו הגדול על הש"ס )שבאותם ימים טרם
סופח אל כרכי הגמרא(.
באותו יום לבשה אוסטרו אבל ,כל החנויות נסגרו והיתמות
הורגשה על פני הכל .המונים נהרו אל בית מדרשו של רבי
שמואל אליעזר ,שבו נהג להשקות מתורתו לתלמידיו ,משם החל
מסע ההלוויה .כפי שביקש המהרש"א ,הניחו על מיטתו את ספרו,
והעיר כולה ליוותה את גדול הדור אל מקום מנוחתו.

מתיחות גדולה הורגשה על פני המלווים ,שעה שחלפו עם מיטתו
של הצדיק ,סמוך לכניסה המפורסמת אשר כל באיה לא ישובון,
ואשר הפילה את חיתתה על יהודי העיר :מה יקרה עכשיו?…

וראה זה פלא :ברגע שבו עברה המיטה ועליה גופו הטהור של
המהרש"א ליד מקום טומאתם של הנוצרים ,התיישב הצדיק על
מיטתו ,נטל את ספרו והחל מדפדף בו – – –

חרדת אלוקים נפלה על כל הקהל ,ובעודם משתוממים למראה
עיניהם ,החלו שומעים זעקות שבר נוראות בוקעות מתוך בית
התיפלה .לתדהמתם ,החל הבניין הענק שוקע אט אט באדמה על
יושביו.

החלו לצלצל בעוז ,ומין רוח של טומאה חדרה בעקבותיה

כעבור שעה קלה ,לא נותר מבית התיפלה האימתני זכר ,מלבד

ללבבות ,כמה מן המלווים פרשו מן הלוויה ונכנסו היישר אל

בור ענק שנותר במקום בו היתה פעם הכנסייה – עדות לנס הגדול

פתח הכנסייה.

שחולל המהרש"א לאחר הסתלקותו.

המהרש"א בחר לעצמו את ממלא מקומו
בית כנסת חדש עמדה קהילת אוסטרהא לבנות בשטחה ,והכל
המתינו לרב העיר – הגאון הקדוש רבי שמואל אליעזר איידלס,
המהרש"א זיע"א שיבוא לכבדם בהנחת אבן הפינה" .אני חושב
שעלינו למכור את הנחת אבן הפינה לכל המרבה במחיר" ,יעץ אחד
מראשי הקהל ,וכולם הסכימו איתו .ההכנסות כמובן ,קודש לבנייה.
החלו עשירי הקהל מתחרים במחירים וכל אחד נוקב בסכום אשר
רוצה הוא ליתן למען בית ה' ,ואז נשמעה קריאה מפי איש כפרי
שלא נודע כעשיר גדול :שק מלא דינרי זהב אתן עבור המצוה...

מה שנראה רע בעיני זה ,נראה יפה בעיני חברו
משל לבן שעזב את בית אביו ,ונדד במרחקים
במדינות אחרות ימים רבים .כשחזר ,התפאר לפני
אביו כי הוא למד לעשות מנורה תלויה ,וביקש
מאביו שיאסוף כל בעלי אומנות זו בעירו כדי
שיראה להם חכמתו באומנות .עשה אביו את

הס הושלך בקהל .האיש אמר שהינו מוכן להביא מביתו את הזהב
כדי להראות רצינות ,והמהרש"א הניד בראשו לאישור .הזהב הובא

בקשתו ואסף את כל האומנין במלאכת זו ,הוציא

המהרש"א"...

הבן מנורה מכוערת והראה להם ,הלך האב אצל

ואז הפתיע האיש בשנית" :אני מתכבד להעניק את המצוה למורינו

לאחר שהסתיימה השמחה ,פנה המהרש"א אל האיש" :במה אגמול
לך על נדיבות לבך?" אותות התרגשות ניכרו על פני האיש ,והוא
נענה ללא היסוס" :חפץ אני הבטחה שאזכה בבן גדול בתורה
כמוכם" .הרהר המהרש"א קלות ואז הודיע" :בקשה גדולה שאלת.
דע כי היא תוכל להתממש רק בתנאים אלו :לאחר שזוגתך תיפקד
בזרע של קיימא ,עליך להסתלק מן העולם .ואחרי לידת בנכם,
תיפטר גם זוגתך"…

כולם לשאול דעתם על המנורה ,והודו לו כי היא
נראית בעיניהם מכוערת מאוד ,אף על פי כן
התפאר הבן לאמר :הראתי לכם חכמתי באומנות
זו .אמר לו האב והרי אין היא נראית יפה בעיני כל
בעלי האומנות .השיב לו הבן ,דווקא בזה הראיתי

האיש שהתכונן היטב למאורע לא היסס והודיע" :מסכים אנכי

גדולתי ,כי הראיתי לכולם חסרונותיהם ,כי

לתנאי!" אולם הרב טרם נתן לו את הבטחתו" :מה באשר להסכמת
אשתך ,מניין לך שתיאות לשלם על הילד במחיר חייה?" לא

במנורה זו ישנן כל המגרעות של כל אחד

התמהמה האיש ,רץ וסיפר לאשתו את דבר הרב ,וגם היא נתנה

מהאומנין ,הלא תראה אצל זה חלק פלוני מכוער,

את הסכמתה לתנאי .התפעל המהרש"א מגדולת נפשם והבטיחם:
"עתידים אתם לזכות לבן גדול בתורה כמוני ,ואני אגדלו ואלמדו

אצל השני חלק זה עשוי יפה ,אלא שחלק אחר

תורה!"

מכוער ,וכן אצל כולם ,מה שנראה רע בעיני זה,

דברי המהרש"א התקיימו אחד לאחד; לאחר שנפקדה האשה ,שבק

נראה יפה בעיני חברו ,ואני עשיתי מנורה זו,

הבעל חיים ,ולאחר לידתה נפטרה גם היא לעולמה .היתום הקטן

כשהיא מורכבת מכל המגרעות של כל אחד ואחד,

גדל בביתו של המהרש"א ,שהשגיח עליו בעינא פקיחא ולימדו
תורה ,אם כי איש לא ראה בו גדלות מיוחדת .שנים רבות חלפו
מאז ,וכשהגיעה שעת פטירתו של המהרש"א ,הורה לפרנסי העיר
למנות את בן טיפוחיו לרב תחתיו .מספר שבועות מיום התמנות
הרב החדש שמו אנשי העיר לב למנהגו יוצא הדופן :הוא אינו
משתתף בשום לוויה המתקיימת באוסטרהא! הם נאלצו להשלים
עם עובדה זו ,אך כשבאחד הימים נפטר אחד מגדולי הגבירים ,וגם
מהלוויתו נעדר הרב ,לא יכלו ראשי הקהל להבליג יותר; הם שלחו
שליח אל הרב לאמר" :אם הרב אינו מגיע ללויה – עליו לוותר על
משרת הרבנות!" כששמע הרב את דברי השליח ,נענה" :אכן ,אבוא
להשתתף בלויה".

כדי להראות לכל אחד שאין בו שלימות ,ומה
שנראה בעיניו טוב ויפה ,נראה בעיני חברו רע
ומכוער .אבל באמת יכול אני לעשות מנורה
משוכללת.
והנמשל

אילו

ידענו

את

כל

החסרונות

והעיכובים של כל דבר ,היינו יודעים מהות הדבר,
אף שלא ראו את הדבר מעולם .אין אדם דומה

המלווים צעדו עם המיטה ,והנה רואים הם את רב העיר קרב ובא.
הוא ניגש אל המיטה ,העביר את ידו והסיר את הכיסוי ,ולפתע

לחברו ,וכל הצורות היו באדם הראשון היינו

אחזה תדהמה במלווים :לא גופת נפטר שכבה על המיטה ,כי אם

בתיבת "אדם" בלבד ,כל המאורות היו נכללים

קורת עץ רחבה!...
"הביטו גם ראו ,היאך נראים פני מתיכם הכשרים" ,נשא הרב קולו

בתיבת "אור" בלבד וכן מעשי בראשית .ואפילו
העלים של האילן אין עלה אחד דומה לחברו .ויש

בתוכחה" ,המזיקים חטפו את הנפטר שלכם ,ואתם חפצים כי אבוא
ללוותו?!" הדיבור נעתק מפיות האנשים מרוב בהלה .תוך כדי כך,

חכמות בעולמנו שאפשר לחיות עם החכמות בלבד

העביר הרב שוב את ידו על המיטה ,ולהפתעתם נראתה שוב גופת

בלי אכילה ושתיה.

הנפטר עליה ,כבתחילה!
או אז הבינו כי דבר אחד מדברי המהרש"א לא שב ריקם; אכן,
גדול משכמו ומעלה הוא הרב החדש ,וכוחו עצום ,אלא שהיטיב
להסתיר עצמו מעיני הבריות.

)בשם הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א(

הכרת הטוב

להגה"ק רבי יוסף חיים זונענפעלד

באחד מימי ששי פנה הרה"צ רבי

זיע"א רבה של ירושלים עיה"ק ת"ו.

יהודה צדקה זיע"א ראש ישיבת

מסרה האשה את הכסף ,והרב שלח

"פורת יוסף" בשאלה אל חתנו ,אם

את הסכום לרבי יוסף חיים .כעבור

ירצה להתלוות אליו כשילך לבקר

כמה שבועות בא בעל האשה אל

את החולה? בודאי ,ענה החתן

הרב בתרעומת ,על כך שהסכים

במכונית

לקבל סכום גדול כזה מאשתו בלא

שהרב הזמין באופן מיוחד ,כדי

ידיעתו ,הרב הצטדק ואמר ,שהיה

והצטרף

להגיע

מיד

החולה

בטוח שהאשה עשתה זאת מידיעת

שאושפז בבית חולים סיעודי .תוך

בעלה ,אולם העשיר תבע שהרב

כדי נסיעתם סיפר לחתנו ,שהחולה

ידרוש שיוחזר הכסף מירושלים.

הוא חייט מומחה לשעבר ,אשר

לרב לא היה נעים לעשות כן ,לכן

חכמים

הציע לבעל שהוא ישלם את כל

יום שלישי ה' כסלו
רבי שמואל אליעזר ב"ר יהודה הלוי )המהרש"א -
שצ"ב(
הרה"ק רבי אשר אנשיל הלוי אב"ד טשענגער )מנחת
אשר( ב"ר שמואל )תרל"ד(
הגה"ק רבי ברוך בער ליבוביץ
ב"ר שמואל דוד )ת"ש(

הסכום מכיסו הפרטי בתשלומים.

יום רביעי ו' כסלו
הרה"ק רבי יחזקאל שרגא מסטראפקוב ב"ר ישכר דוב
 תשנ"ה(יום חמישי ז' כסלו
הרה"ק רבי אהרן מקראקא ב"ר קלונימוס קלמן )בעל
מאור ושמש( תרמ"ב

הרבה

בה

לנסיעה

אל

רבנים

האיש

שבת קודש ב' כסלו
הרה"ק רבי שמעריל מווערחובקה )תלמיד הבעש"ט
)תקל"ז(
הרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז' ב"ר אהרן משה
)תקנ"ה(
הרה"ק רבי משולם פייביש הלוי )יושר דברי אמת(
ב"ר אהרן משה
הרה"ק רבי ישראל יצחק מראדושיץ ב"ר דוב בער
)תרי"ח(
הה"ק רבי עקיבא סופר )דעת סופר( ב"ר שמחה בונים
)תש"ך(
יום ראשון ג' כסלו
רבי מאיר ב"ר משה כ"ץ אביו של הש"ך )ת"ג(
יום שני ד' כסלו
הרה"ק יעקב דוב מאמשינוב ב"ר ישראל יצחק
מווארקי )תרל"ז(

ותלמידי

הזמינו אצלו לתפור חליפות ,והוא
שרת את כולם בנאמנות רבה ,ונהג
כלפיהם בדרך ארץ יוצא מן הכלל,

עוד הם מדברים ומסכמים את

מצד הכרת הטוב הרגשתי חובה

הענין ,נכנס הדוור לבית הרב והביא

לבקר אותו הסביר .ויהי בבואם אל

לו

שהגיע

האיש ,הופתע הלה בלי גבול מעצם

מירושלים ,העיף הרב מבט לכתובת

הופעת הרב שלא פילל מעולם כי

השולח ומה נדהם לקרוא הרב יוסף

יבוא לבקר אותו ,הוא ישב שעה

חיים זונענפעלד מירושלים ,פתח את

קלה במחיצת החייט ודרש בשלומו,

המכתב ומצא את הסכום בסך ארבע

התעניין איך הרגשתו הכללית,

מאות זהובים ששלח לר' יוסף חיים

ושאל פרטים אחדים .לאחר מכן

זונענפעלד ,הבעל התרגש וביקש

ברכו ברפואה שלמה ועמד להיפרד

לשמוע מה כותב רבה של ירושלים?

ממנו .ברגע זה תפסו החייט בשתי

נענה

את

ידיו וקרא בהתרגשות :תודה רבי

המכתב" :קיבלתי את מכתבו בצירוף

על שהואלת לבקר אותי ,החייתני,

הכסף ,אולם מכיון שמעלת כבודו

ראיתי פניך כראות פני אליהו

כותב שאשה מסרה לו זאת ,חוששני

הנביא.

אולי עשתה זאת מבלי רשות בעלה,

מכתב

הרב

באחריות

והקריא

לפניו

)ראה מסכת בבא קמא קי"ט( לכן
נקי כפיים ובר לבב

הנני משיב לו חזרה את הכסף,

מסופר על אשה עשירה ממדינת

ואבקשו למסור כל הסך תיכף ומיד

הונגריה שהיתה חשוכת בנים שנים

לאשה ,אולם כמובן לא מיעטתי

רבות ,באה האשה אל רב העיר בה

בשביל כך למלא את בקשתה בדבר

היא התגוררה ,ובידה סכום של

התפילות,

שיתקבלו

ארבע מאות זהובים ,וביקשה לשלוח

התפילות ויזכו לישועה בקרוב ".עיני

הצדיקים

הרב והבעל זלגו דמעות מרוב

שיתפלל עבורה שתיפקד בזרע של

התרגשות ,ובו במקום שלח חזרה

קיימא .הציע הרב לשלוח את הכסף

את הכסף לרבה של ירושלים.

אותם

כדורון

לאחד

ויהי

רצון

יום שישי ח' כסלו
רבי משה ב"ר יצחק )חידושי מהרש"א מהדו"ב
 תכ"ט(הרה"ק רבי אהרן מטשערנאבל ב"ר מרדכי )תרל"ב(
הרה"ק רבי דוד מסוכטשוב ב"ר שמואל

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

האוכל בשוק )ו'(
א( המפצח גרעינים בשוק  -צריך עיון אם נפסל
לעדות ,אך הוא דבר מגונה ביותר .ובפרט לבן
תורה ותלמיד חכם הוא חילול ה' גדול ]הגר"י
זילברשטיין[) .שלמי חיים ,להג"ר חיים מלין
שליט"א(
ב( יש שנסתפקו האם מותר לאכול בשוק אכילת
מצוה ]שיח יצחק שם[) .שם(
ג( גדר שוק שאין לאכול בו  -הוא כל מקום שמצוי
אנשים עוברים ]הגר"ח
קניבסקי[ )ובשדה שלא מצויים רבים ,יש אומרים
שאין קפידא ]טל תורה קידושין שם[() .שם(
ד( יש אומרים שאינו נפסל לעדות אלא באוכל
בשוק בפני כל העם אשר בשוק ,אבל אם אוכל
בשוק שאין בו רוב עם ,אלא קצת עוברים ושבים,
אינו נפסל] ,כס"מ עדות[ )אך תלמיד חכם ידקדק
גם שם שלא לאכול( .אך יש חולקין שלא נאמרו
דברי חז"ל לשיעורים ,וגם אם אכל בשוק שיש שם
מקצת עוברים ושבים ,נפסל לעדות ]ב"ח שם[.
)שם(

בחסות רשת חנויות

בחסות "דודי קאר"

גל פז

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

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

הצלחה בגו"ר

פָּ ָּר ַׁשת תוֹלְ דוֹת -

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

(מלאכי א ,ב-ג .מתוך ההפטרה)

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

יש לתמוה על עֵ שָ ו ,הרי הוא כרוך אחרי אביו
הגדול ומתנהג בדרכיו כלפי חוץ ,מדוע יצא
לתרבות רעה עד כדי כפירה בעיקר? הרי אנו
רואים עד כמה העריך עֵ שָ ו את גדולת אביו,
ובראותו שברכותיו הגיעו לידי יעקב אחיו הצעיר
חרה לו עד מאוד ,שנאמר" :וַיִצְּעַ ק צְּעָ קָ ה גְּדֹלָה
ּומָ ָרה עַ ד מְּ א ֹד" (בראשית כז ,לד).

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

וצעקה זו נבעה מעמקי נשמתו ,שהרי הקב"ה
נפרע מכלל ישראל ,על צעקה זו ,כפי שנאמר
במדרש (בראשית רבה סז ,ד)" :אמר רבי חנינא :כל
מי שהוא אומר שהקב"ה וותרן הוא יתוותרון בני
מעוהי ,אלא מאריך אפיה וגבי דיליה .זעקה אחת
הזעיק יעקב לְּעֵ שָ ו דכתיב" :כִשְּ מ ֹעַ עֵ שָ ו אֶ ת דִ ב ְֵּרי
ָאבִיו וַיִצְּעַ ק צְּעָ קָ ה גְּדֹלָה ּומָ ָרה" (בראשית כז ,לד).
והיכן נפרע לו? בשושן הבירה שנאמר" :וַיִזְּעַ ק
זְּעָ קָ ה גְּדֹולָה ּומָ ָרה" (אסתר ד ,א).

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
נתנאל בן ג'ינה
אסף בן סופיה

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
ישראל בן חווה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
משה בן נזימה
שאול בן סילביה
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
בנימין בן ברכה

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

ברור הדבר שאם זעקת עֵ שָ ו לא היתה יוצאת
מקירות ליבו היא לא היתה מטביעה חותם
לדורות רבים וגורמת לכלל ישראל לזעוק בימי
מרדכי ואסתר .ואם רצה כל כך לקבל את ברכות
אביו ,מדוע יצא לתרבות רעה עד כפירה בעיקר,
באמונה של השראת הנפש וחיי העולם הבא?
מכאן הוכחה כי עֵ שָ ו לא היה רשע גלוי ,כי
בחיצוניותו התנהג כירא ושלם ,אלא שלא היה
תוכו כברו .הנהגה זו של אחד בפה ואחד בלב,
שכל כולה שקר ,היא זו שגרמה לו בסופו של דבר
להידרדר עד לתהום ולכפירה ביסודות האמונה.
על הפסוק "וַיִבֶז עֵ שָ ו אֶ ת הַ בְּכ ָֹרה" (בראשית כה,
לד) אומר רש"י" :העיד הכתוב על רשעו שביזה
עבודתו של מקום".

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

לרפואה שלימה

לרפואה שלימה

פניני עין חמד

ראשו ,זקן נאה יורד לו על פי מידותיו ,גרטל רחב
על מותניו...
לעומת זאת יעקב אבינו הלך בדרך האמת ,הוא
לא נתן לרמות לא את עצמו ולא את האחרים.
דרכו היתה להיות תוכו כברו ,מסור בליבו ופיו
לשמיים ,בנקודת האמת שבליבו .לכן זכה
שדמות דיוקנו חקוקה בכיסא הכבוד ,עד שאמרו
חז"ל (ב"ב נח" :).שופריה דיעקב אבינו ,כשופריה
דאדם קדמאה" .יעקב אבינו הגיע לשלמות
רוחנית ,כמו אדם הראשון קודם החטא ,וכל זה
מכוח מידת האמת שהיתה נר לרגליו .כדברי
ַ
"ּתֹורת אֱ מֶ ת הָ י ְּתָ ה בְּפִ יהּו ו ְּעַ וְּלָה ֹלא
הנביא:
נִמְּ צָא בִשְּ פָתָ יו" (מלאכי ב ,ו).
לכן אומר הנביא לכלל ישראל" :ו ָא ֹהַ ב אֶ ת י ַעֲ ק ֹב.
ו ְּאֶ ת עֵ שָ ו שָ נֵאתִ י" (מלאכי א ,ב-ג) .הסיבה לאותה
אהבה של השם יתברך ליעקב ,היא בדבקותו
במידת האמת ,עד שהיה תוכו כברו .אמת בפה
ואמת בלב .לא חנופה .לא חיצוניות .אמת
פנימית .זאת לעומת עֵ שָ ו הרשע ,שהציג עצמו
כלפי חוץ כירא ושלם ,אבל פנימותו היתה
רקובה ,והיא שדירדרה אותו לבסוף לכפור
בעיקר ולעבור על העבירות החמורות ביותר.
נסיים בדברי ה'חפץ חיים' בספרו 'שפת תמים':
"כמה צריך האדם לחזק את עצמו שלא להוציא
דבר שקר מפיו ,כי אפילו אין מרמה טמונה בו,
היא מידה מגונה מאוד".
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

אומרים בשם ה'שפת אמת' ,האדמו"ר מגור זצ"ל:
כלום סבורים אתם שֶ עֵ שָ ו היה מכה כלבים בשוק?
לאו! אלא היה נראה כ'רבי' עם שטריימל הדור על

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

ּתֹוכֹו כְּבָ רֹו

"וַאֲ מַ ְר ֶּתם בַ מָּ ה אֲ הַ בְתָּ נּו? הֲ לֹוא ָאח עֵ שָּ ו לְ י ַעֲ ק ֹב נְאֻ ם ה' וָּא ֹהַ ב אֶּ ת י ַעֲ ק ֹב
שנ ִ
ֵאתי ,וָּאָּ שִ ים אֶּ ת הָּ ָּריו שְ מָּ מָּ ה וְאֶּ ת נַחֲ לָּ תֹו לְ תַ ּנֹות מִ ְדבָּ ר"
שו ָּ
וְאֶּ ת עֵ ָּ

יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים
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להצלחת ולרפואת אברהם גורג'י בן דליה אפרת
וב"ב והצלחת יוסף ליאור בן דליה אפרת וב"ב

16:17

17:09

17:39

לע"נ הצדיק ר' חיים אבישלום כהן פרחיה בן בלנקה זצ"ל

16:21

17:12

17:44

פרשת תולדות

ב' כסליו ה'תש"פ

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָּ כָּה-
שֹואל
שיב בַ ֲ

שרֹות ֵ -
ַ
חלֶּ ק י"ג
תרּומֹות
ּומעַ ְ
ְ

האם אדם שאינו בעל הפירות יכול להפריש תרומות ומעשרות וכן מה דין שותפים?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון:
הסמכות להפריש תרומות ומעשרות נתונה לבעל הפירות בלבד ,שיפריש בעצמו או על ידי שליח .אם אדם אחר מפריש בלי
רשות של בעל הבית ,אין ההפרשה מועילה.
כאשר בעל הפירות לא נמצא ,או שאינו בקי בהפרשת תרומות ומעשרות ,יש לבקש את רשותו ,ורק אז ניתן לתקן את הפירות
כשליח של הבעלים .מקורות :שו"ע (יו"ד סימן שלא סכ"ט ,ל).
אם הפירות שייכים לכמה אנשים ,כל אחד מהם יכול להפריש תרומות ומעשרות בלי לבקש רשות מהאחרים .מקורות :שו"ע
(יו"ד שם סל"ה).

בני הבית ,שאינם בעלי הפירות ,רשאים להפריש תרומות ומעשרות ,על מה שהם אוכלים ,אך לא על כלל הפירות.
מקורות :ראה שו"ע (יו"ד שם ס"מ ,מא) .ובספר מצוות הארץ -כהנא (פט"ז ,ג).

אולם ,בעלת הבית רשאית להפריש על כל הפירות שבבית ,ואינה צריכה לבקש רשות מיוחדת מבעלה ,שבוודאי נתן לה
רשות לכך.
תרומה ,שהופרשה וחזרה והתערבה בפירות מין במינו ,ביטולו במאה ואחד .וכן הדין ,כאשר נתערב טבל ודאי בפירות
מעושרין .אולם ,אין בו די כדי לבטלו ,תקנתו  -שישאל לחכם ויתיר לו כמו בהתרת נדרים ועל ידי כך חזרו להיות טבל ,וחוזר
ומפריש תרומה אחרת ללא ברכה .מקורות :חזון עובדיה -תרומות ומעשרות (עמוד רנח) וכתב ,אם ההפרשה נעשתה על ידי האישה
בעלת הבית ,יש לה לעשות את בעלה שליח להישאל אצל החכם במקומה .ע"ש.

תפִ לָּ ה
כ ֹ ָּ
של ְ
חּה ֶּ
הגב' ג .היא אישה העובדת מביתה .השעה הייתה שתים עשרה וחצי בצהריים .גב' ג .קמה בזריזות משולחן עבודתה ,ונכנסה
למטבח .בעוד שעה אמורים ילדיה לשוב הביתה לארוחת הצהריים ,הבנים מהחדר והבנות מבית הספר .היא הוציאה חומרי
גלם לבישול ,סירים ומחבת ,והחלה לקלף ירקות.
צלצול טלפון קטע את עבודתה .על הקו הייתה ידידה שלי ,שביקשה ממנה להתקשר לאישה מסוימת בירושלים ,ולשוחח
עימה על נושא חשוב שקשור למצווה גדולה מאוד .הגב' ג .ניסתה לדחות את השיחה לשעה מאוחרת יותר" ,תביני ,תיכף
הילדים חוזרים מהלימודים רעבים וצמאים ,ועלי להכין עבורם את ארוחת הצהריים ,ועדיין לא התחלתי!".
אך הידידה התעקשה" ,זה לא יקח יותר ממספר דקות ,זו מצווה גדולה מאוד והיא מחכה כל רגע לטלפון ממך ,אנא התקשרי
אליה עכשיו!" .גב' ג .נכנעה ,והיא התקשרה לאותה אישה מירושלים ,והסבירה לה את מה שהיה צריך להסביר .השיחה
ביניהם קלחה ,נשאלו שאלות ,ובמקביל ניתנו תשובות ,בסיום השיחה כשהורידה הגב' ג .את הטלפון ,הביטה על השעון,
ולתדהמתה השעה הייתה אחת ועשרים!!
היא פרצה בבכי .בעוד כעשר דקות בלבד אמורים הילדים להיכנס הביתה ,ואין מה להגיש להם לאכול! אין אפילו מוצרי חלב
בבית .מה עושים? זה דבר שלא אירע לה מעולם .היא הרימה את עיניה למעלה ובדמעות התפללה מעומק הלב" :רבש"ע,
אתה יודע שעשיתי זאת כחסד ,לא עבורי ,אנא תדאג לילדי לארוחת צהריים ,כי הם אמורים להגיע בעוד רגעים ספורים".
הגב' ג .סיפרה ,שהיא האמינה בכל ליבה ,שבורא עולם 'המשביע לכל חי רצון' אכן ישלח לה ארוחת צהריים לילדיה.
באותו הרגע נשמע צלצול בדלת הכניסה .היא פתחה את הדלת ,אף אחד לא עמד שם .לידית הדלת הייתה קשורה שקית
ניילון גדולה ובפנים ...צ'יפס טרי וחם ,מנות בשר בצלי ,מספר תוספות ,ואף קינוח מדהים לסוף הארוחה .במכתב ,שהיה
בשקית נכתב כך:
"לג .היקרה ,מאז שעברת לדירתך החדשה הבטחתי לשלוח לך ארוחת צהריים טעימה ומזינה ,אך כל פעם זה נדחה בגלל
עיכובים שונים למיניהם .הפעם פרעתי את החוב ,שיהיה לך ולילדיך בתיאבון" .על החתום היתה שכנתה הטובה מהדירה
הקודמת.
הפעם היא פרצה בבכי של שמחה" .מי יכול להאמין?" .כעבור דקות ספורות הגיעו הילדים ,כשהם נפעמים לשמוע על דרכי
ההשגחה בכל מה שקרה ,וגב' ג .לא יכלה להירגע מרוב התרגשות ,איך בורא עולם האזין לתפילתה ,שיצאה מקירות ליבה
ודאג לילדיה לארוחה טעימה בזמן וברגע הנכון.
לשאלות בהלכה
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אִ ם ִראשֹונִים ְכמַ לְ ָאכִים-

הַ גָּאֹון הָּ ַרב אֲ שֶּ ר אֵ ְנשִ יל יֹו ְנג ְֵרייז הַ לֵ וִי זצ"ל

הרב הגאון אשר אנשיל יונגרייז הלוי זצ"ל -נולד בשנת ה'תקס"ו ( )1806בעיר סטשא
שבהונגריה .נקרא על שם סבו (מצד האם) .אביו מצאצאי רבינו מרדכי יפה 'בעל הלבושים'.
בהיותו כבן  13נסע ללמוד בעיר באלשא-דיארמאט אצל מהר"ם א"ש .כעבור שנתיים עבר
לווערבוי ,לישיבת הגה"ק ר' יעקב קופל אלטנקונשטט ולמד שם במשך תשע שנים ברציפות.
בנו של רבו ,ר' אברהם יחזקאל רייך סיפר ,כי בתקופה זו נהג רבינו לצום בקביעות ממוצאי
שבת ועד יום שלישי בערב .אחר נישואיו ישב על שולחן חותנו ,גם לאחר שהתקבל כר"מ
בק"ק מטרסדורף .בשנת ה'תקצ"ד ( )1834בהיותו כבן  28שנים בלבד נפטר ר' יוסף בנימין
אסטרייכר ורבינו מונה לשמש במקומו כרבה של טשנגר .תפקיד ,אותו מילא כ 40-שנים! שם
הקים ישיבה ועמד בראשה .חילק את כל הכספים שקיבל עבור פדיונות לצדקה .רבים פנו
אליו ונושעו.
מפורסם לאיש קדוש מאוד ופועל ישועות בקרב הארץ ,ומכל קצווי המדינה נהרו אליו
לרפואות ,והיה נערץ ונקדש בעיני כל צדיקי הדור .בדברי הספד שנשא חתנו הגאון ר'
יהושע ברוך רייניץ (אבד"ק טשטשביטץ) ,אמר עליו" :כמעט שליש מימי חייו עברו עליו
בתעניות ,ופעמים רבות התענה במשך ימים רבים בזה אחר זה ,כשרק בלילה טועם משהו
ומיד חוזר ללימודו בעיון במשך כל הלילה" .הגה"ק בעל 'תוספות חיים' מפיסטין (תלמיד
ה'קדושת לוי' ו'בעל התניא') אמר על רבינו שלא מצא בכל מדינת אונגארין מקובל גדול כמותו,
וכל כתבי האריז"ל שגורים בפיו ,והוא על דרך תלמידי הבעש"ט הק' .בעל רוח-הקודש.
נפטר ב-ה כסליו ה'תרל"ד ( .)1873חי כ 67-שנים .ציונו בטשנגר .גם היום רבים הפוקדים את
ציונו של רבינו זוכים לראות ישועות ובפרט בענייני רפואה .בנו ,ר' אברהם מונה לשמש
במקום רבינו כרבה של טשנגר.
סבא (מצד האב) :ר' יצחק הלוי מפאפא .סבא (מצד האם) :ר' אשר אנשיל וינר (רבה הראשון של
מישקולץ ורבו של מחוז בורשוד) .אביו :ר' שמואל מפאפא (אב"ד אבראהם ולאחר מכן אב"ד סטשא
ומח"ס 'תורת עדות' על שישה סדרי משנה) .אימו :מרת מרים יטל .אשתו :מרת ניחא (בת ר' מאיר
אלמאש פופר רבה של בוקרשט ומטרסדורף) .מרבותיו :ר' יעקב קופל אלטנקונשטט ('קופל חריף'-
רבו המובהק) ,ר' מאיר איזנשטטר (מהר"ם א"ש) .מתלמידיו :רבי נפתלי הערצקא מראצפרט.
ילדיו :ר' אברהם (כיהן אחרי אביו כרבה של טשנגר במשך שלושים שנה) ,ר' משה נתן נטע (בעל
'תורת משה נתן') ,בת (נישאה לר' יעקב שיק רבה של נאדאודוואר) ,מרת מלכה (נישאה לבן דודה ,ר'
שמואל דוד יונגרייז שכיהן כרבה של פהרדיארמאט) ,בת (נישאה לר' יהושע ברוך רייניץ ,רבה של
צ'צ'וביץ) ,ר' שמואל דוד .מספריו• :מנוחת אשר.
יפר נכדו הגה"צ מטענקא זצ"ל ,ששמע מאת הגאון אבד"ק גראסווארדיין רבי בנימין פוקס ,שפעם היה איש אחד בעיר גראסווארדיין שחלה
ברגלו במחלה אנושה רח"ל ,והרופא המפורסם ד"ר גראוס ציווה עליו שיסע תכף ומיד לעיר פעסט כדי שיעשו לו ניתוח ויסירו את רגלו ,והזהירו
שאם לא יעשה כן ,הרי הוא בסכנת מוות ל"ע ,וכן עשה האיש שנסע לעיר פעסט ,והנה ניגש אליו איש אחד ואמר לו" :פניך מעידות ,שאתה
בדאגה גדולה ,האם אפשר להושיע אותך מצרתך?".
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סיפר לו ,את כ ל אשר קרה לו ,וכעת הוא נוסע לפעסט לניתוח שיסירו את רגלו .אמר לו האיש" :עצתי לך ,שקודם תיסע לעיר טשנגר אצל
הצדיק מטשנגר ,אשר הוא איש מופת ורבים נושעו אצלו ,ואמר לו האיש ,שהוא בסכנה גדולה והזהיר אותו הרופא מספר פעמים וחבל לו על
כל רגע ורגע ,אמר לו האיש" :אל תירא מזה ,שבטח תהיה לך ישועה אצל הצדיק מטשנגר" .שמע האיש לדבריו ונסע לטשנגר .כשנכנס אצל
רבינו ,סיפר לו ,את כל אשר אמר לו הרופא.
אמר לו הצדיק" :תיקח כאן איזה סמי רפואה ,ותמשח זאת על רגלך ובעז"ה תתרפא ללא כל ניתוח" ,וכן עשה האיש וירא פלאות ,שכול
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לחדר הרבי .שאל אותו רבינו" :חיים ,האם הלכת?"" -הלכתי ,הלכתי" .אמר לו הרבי" :והרי לא הלכת" ,ושוב הפציר בו שילך.
שהד"ר הוא שמרפא אבל אני רואה שרק בורא עולם הוא זה שמרפא"( .גיליון 'נפלאות אשר')
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הגיע המברק המיוחל ,ובו בשורות נפלאות :התברר ,כי הבת יצאה באותו היום מכלל סכנה ,ומגמת שיפור משמעותי החלה ניכרת...
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הרבי לא ידע את נפשו מרוב דאגה ,ולא הצליח להתחזק באמונה וביטחון בשעת צערו  -מה נאמר אנו ,איזובי הקיר?".
רבה? אם
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 052-6329144הנייד באישור ועדה רוחנית)
רבינו נענה והשיב לו" :אם סבור אתה כי סימני המועקה שניכרו בי היום נבעו מהדאגה לשלומה של בתי ,הרי שטועה אתה ...המועקה
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כל אדם במהלך חייו עובר מאורעות רבים .לעיתים הוא
תוהה ,על מה ולמה היה עליו לעבור 'חוויה' זו או אחרת.
אולם עליו לדעת ,כי כל המאורעות שעבר ,הינן בחשבון
מדויק מאת בורא העולם .ואף אם אינו מבין על מה ולמה,
לעיתים בזמן מאוחר יותר מגלה את הסיבה לכך.
את הסיפור המפעים הבא סיפר הגה"צ רבי אריה שכטר
שליט"א ,במהלך שיחה שמסר בחודש כסליו ה'ת'שע"ז:
לפני שנים מספר ,אשתו חלתה במחלה הארורה ל"ע,
המצב בהתחלה לא היה כ"כ קשה ,אך יום רודף יום ,ואחרי
תקופה לא ארוכה של סבל וטיפולים ,מצבה החמיר מאוד.
האנשים מסביב ניסו לעודד ולעזור מכל הכיוונים ובכל
המובנים :הן בעזרה בבית ,בפרנסה ובכלכלה ,וכמובן במצב
הבריאותי.
באחת הפעמים הרב אף אמר לה" :תשמעי ,בורא עולם
ברוך ה' זיכה אותי והחזרתי המון בחורים בתשובה .אני
נוסע בכל העולם ,בשביל מה? אך ורק כדי לחזק את
ליבותיהם של אחינו הטועים אל אבינו שבשמיים .ואם כן,
הרי אנו בעלי זכות ואנו נצטרך להתחנן לקב"ה ,ונזכיר
לפניו את זכויותינו".
אך רעייתו בצדקותה ,מנעה זאת ממנו בכל דרך אפשרית.
"חלילה לבוא ו'לחסל' מהזכויות שצברת למעלה בשל
החיזוקים הרבים ברחבי הארץ".
אשת חיל רעייתו .בנוסף אף אמרה לו" :בעלי היקר ,אם
בורא עולם רוצה שאפטר מן העולם ,הריני מקבלת זאת
באהבה ואפילו על ידי ייסורים" ,ואכן כך גזרה חוכמתו
יתברך ,ואחרי תקופה קצרה השיבה הרבנית ע"ה את
נשמתה לבורא עולם.
סיפורנו לא תם ...חלפו מספר שנים .ילד אחד חלה אנושות
ואושפז לתקופה ארוכה בבית-הרפואה .מצבו לא השתפר
כלל וכלל והרופאים חששו מאוד לחייו.
הרופאים היו אובדי עצות .מה לא ניסו .תרופות מסוגים
שונים וכל המכשירים -מאומה לא הועיל .אף מספר ניתוחים
כשלו לחלוטין והתוצאה שלהם היתה מאכזבת ומייאשת.
עם הזמן מצבו הבריאותי של הילד הידרדר למצב קריטי,
ומשם הגיע ל'מוות קליני'( .משמעות המושג של מוות קליני הוא
מצב שבו מפסיק הלב לפעום ולספק דם וחמצן למוח).

למעשה נשימותיו של הילד הגיעו אך ורק בזכות מכונת
הנשמה מכנית ,שחוברה אליו והיא החליפה את הפעולה
הטבעית של הנשימה ,מכיוון שבמצבו הנוכחי כבר לא היה
מסוגל לעשות זאת בכוחות עצמו.
מצבו של הילד היה חמור עד כדי כך ,שלחיצת כפתור אחת
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
יעקב בן נעמה ז"ל
שמעון בן חנה ז"ל
שרה בת מורברי ר חל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

לע"נ

תנצב"ה

הפרידה בינו לבין המוות .לחיצה על הכפתור שתפסיק את
פעולת ההנשמה המלאכותית.
מאחר שמצבו של הילד היה בכי רע ,הרופאים העזו לגשת
לאב ולומר לו" :אנחנו מצטערים ,אבל המצב של הבן הוא
בלתי הפיך .אנו מציעים ,שנפסיק את מכונת ההנשמה וכך
יפסק הצער שהבן עובר .עליך להבין ,בנך למעשה חי אך ורק
בזכות המכונות המחוברות אליו .אין הוא מסוגל לעשות דבר
בכוחות עצמו".
האבא הזדעזע מדברי הרופאים .אולם מאחר שהיה תלמידו
של מרן הגאון הצדיק הרב שמואל הלוי וואזנר זצ"ל (מח"ס
'שבט הלוי' -נפטר למעלה מגיל  101שנים) ביקש לדעת מהי דעת
תורה ולאחר התייעצות עימו ,פסק הרב זצ"ל שח"ו לעשות
כך ,וזה רוצח במזיד.
עם פסק זה ניגש מיודענו לרופאים וסירב להפסקת מכונת
ההנשמה והסרת המכשירים הנוספים שחוברו לילד .מאחר
שראו הרופאים ,כי הלה איתן בדעתו ,נאלצו לקבל את דעתו
ולא ניתקו את המכשירים.
אולם חסדי בורא עולם לא תמו ,והלא יאומן התרחש מול
עיניהם המשתאות של הרופאים .חלפו מספר שבועות,
והילד התעורר ,ומצבו החל להשתפר להפליא.
הרופאים ניתקו אותו ממכשיר ההנשמה ,שכן הילד התחיל
לנשום בכוחות עצמו ,ולאחר זמן מה הצליח אף ללכת
בכוחות עצמו עד שביום מן הימים התחיל ללכת כאחד האדם
ללא כל סימן לחולי או לאשפוז שעבר.
כמובן ,האב ניגש לרב ובהתרגשות עצומה סיפר ,שב"ה הבן
הבריא וחזר להיות כאחד האדם ,והרופאים מבקשים
לשחררו לביתו .להפתעת האב ,הצדיק ביקש ,שכאשר
הרופאים ישחררו את הילד ,יביאו אותו הישר לבית-הרב.
כמובן ,הלה שמע לצדיק והילד הובא לבית הרב .כשהגיע
לביתו ,ביקש הצדיק מכול יושבי החדר ,לעזוב את החדר
ולהשאירם לבד.
הרב וואזנר פתח ושאל אותו מה הוא ראה למעלה ,כשהיה
במצב של מוות קליני .והילד השיב" :הייתה גזירה נוראה ל"ע
שעמדה לקרות לעם ישראל .הקב"ה לא רצה לוותר על כך
ולהביא אותה לעולם"( .מדובר בתקופת הפיגועים שמחבלים היו
מתפוצצים באוטובוסים בעיקר בתל אביב ובירושלים).

"אך ,כעבור זמן מה ,הגיעה אישה אחת צדיקה והתחננה
בפני בורא העולם ,שלא יוריד את הגזירה לעולם ,ואכן
התבטלה הגזירה הקשה שהייתה אמורה ל"ע לחול על עם
ישראל" .לאחר בירור זהות האישה התברר ,שזאת לא
פחות מאשר אשתו של הרב שכטר שליט"א.
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
שלום בן אסתר ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
מרים בת שרה 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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úåãìåú úùøô
כי הקרה ה' – ש שמי שגור על פיו

úà ùåáìì ïëåî éððä íà íâ ,åáìá øîà êà .úàæ
áéùçéù éáà éðôì úåæçúäì ,úåãåîçä åéùò òùøä éãâá
øéãäì äùòà àì úàæ Y íå÷î ìëî ,òùøä éçàë éúåà
úåøåöðä úåëøáä ìë ìò øúååì éðà ïëåî .éôî íéîù íù
 ...éô ìò øåâù íéîù íù àäéù ãáìáå ,éáà ÷çöéîא

øîàéå ,éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë' ,(áë¯ë æë) ïúùøôá
äúàä éðá êùåîàå àð äùâ á÷òé ìà ÷çöé
åäùîéå åéáà ÷çöé ìà á÷òé ùâéå ,àì íà åùò éðá äæ
øîà' ,é"ùøáå ,'åùò éãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä øîàéå
,åéôá øåâù íéîù íù úåéäì åùò êøã ïéà ,åáìá ÷çöé
,íìåò úåøåãì åéðáå á÷òéì úãîåò åæ úåëæ ,ïëàå åðéáà ÷çöé ïéáä äæîå) 'êé÷åìà 'ä äø÷ä éë øîà äæå
øáãîá) áéúëãë ,'íäéãéá íäéúåáà äùòî'ùë
á÷òé ìå÷ ìå÷ä' øåîàì äîú ïë ìòå ,åðá á÷òé àåä åéðôì ãîåòäù
,'ìàøùéá ìîò äàø àìå á÷òéá ïååà èéáä àì' (àë âë
.('åùò éãé íééãéäå
'äù ïååéëî ,á÷òé éðá úåðååòì èéáî ä"á÷ä ïéà òåãî
ìàøùé ìù íëøã éë ,åá êìî úòåøúå åîò åé÷åìà òáèîá åðéáà á÷òé ùîúùä ïëà òåãî ,á"ö äøåàëìå
ìë ìò íéîùáù íäéáà íò úåéçìå íéîù íù øéëæäì àì éëå ,åéô ìò íéîù íùùë ¯ åæë ïåùìä
Y åùò åðá åðéà åéðôì ãîåòäù ãéî ïéáé åéáàù òãé
 ìòùå ãòöב.
øîåì ,àã ïåâëá ìâøåî åðéàù åðá úà ÷çöé òãé éøäå
'åéøáãá åîöò ïëéñ òåãîå ...'éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë
 åéáà äéä àì íéîù íù øéëæî äéä àì íà éøä ,åìàויעתר יצחק – ע"י התפילה נעשה בריה חדשה וכל הגזרות
מתבטלות
.á÷òé åðéäù ïéáî
éë åúùà çëåðì 'äì ÷çöé øúòéå' ,(àë äë) ïúùøôá
äãåäé éèå÷éìá àáåä) ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä áéùäå
äøåàëìù ,ééçá åðéáø äù÷ä ,'àéä äø÷ò
÷øå ,'äø÷ò ä÷áø éäúå' äìéçú øîåì êéøö äéä ïéáäå òãé åðéáà á÷òé ,ïë íðîàù ,(ïúùøôá
א .יש שהוסיפו ,ש'למעשה' לא הפסיד יצחק אבינו מאומה מהליכתו בדרכי האמונה ,אלא אדרבה ,את כל הברכות
הרוויח ,שהרי ,א לא היה מזכיר ש"ש היה יצחק חושב דבוודאי זהו עשו ומברכו בכוונה רק על עשו ,אבל
עכשיו היה יצחק מסתפק וביר בנו במחשבה אולי הוא עשו אולי הוא יעקב ובכ חלו הברכות על יעקב.
ובזה מבאר הרה"ק ה'כתב סופר' זי"ע )ד"ה ויאמר( את דברי המדרש )דב"ר א טו( 'באותה שעה התחיל עשו צווח
ואומר ,בא וראה מה עשה לי הת הזה' ,ולכאורה צ"ב מה ראה להזכיר תמימותו של יעקב ויותר היה ראוי שיאמר
מה עשה לי הרמאי הזה ...וע"פ הנ"ל מיושב ,דאכ ,דייקא ע"י 'תמימותו' שלא וויתר על הזכרת ש שמי הגיעו
ברכות לחלקו ,שמחמת זה הסתפק יצחק וכיוו ג על יעקב ,ונמצא דרק ע"י תמימותו של יעקב זכה שהברכות
חלו עליו.
והדברי תואמי למאמרו של הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע ,כי שלמה המל החכ מכל האד אמר )קהלת
ב ט( 'א חכמתי עמדה לי' ,ומהי חכמתו א – והוא ראשי תיבות א'מונה פ'שוטה' ,חכמה' זו עמדה לו .וג כא
'חכמתו' של יעקב – האמונה הפשוטה להזכיר ש שמי בכל מצב מבלי להיכנס ל'פלפולי' ו'להוראת היתר' הא
מותר לו שלא להזכיר ש שמי ,או אפילו מצוה יש בדבר מפני סכנת נפשות ...היא שעמדה לו 'לקבל' את הברכות
ושיחולו עליו בוודאות.
וכ הובא ב'מעשה איש' )ח"א עמוד עב( על הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע ,וז"ל .כ הדרי ר"מ אחד מחנ בישיבה,
להשריש בלבות התלמידי אמונה בהשגחה פרטית ,דבר זה משפיע מאד על לב ר ונחרת לנצח שאי הפקר בעול,
והכל מתנהל בהשגחה ,ועל הכל אפשר להתפלל ,זוהי הדר הסלולה להצליח .על ידי הדעת נהפכי לאיש אחר...
)עדות רבי ב"צ במברגר(.
ב .ידוע מאמרו של הרה"ק מקאברי זי"ע שהראו לו מ השמי את הג עד ואת הגיהנו ,ואמר לחסידיו 'ברידערלא
סאיז זייער ניט גוט' )אחי וריעי ,המצב ש אינו בכי טוב כלל( ,והוסי לומר שאכ כ הוא כמו שמשיחות הזקנות שמכי
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äðååëä ïéàù åðãîìå ,ø÷éòä íéã÷äù øîåì ïëúé ,ì"äæá
ø÷éò äáéñä ïë íàù ,äìéôúä úáéñ úåø÷òä äéäúù
åðééäã ø÷éòä úà äìéçú áåúëì êéøö äéäå) äì äìôè äìéôúäå
úáéñ äìéôúä éë áåúëä ïåùìá äðååëä ìáà ,('úåø÷ò'ä

פרשת תולדות

åììôúéù éãë àìà äø÷òúð àìù êì øîåìå ,úåø÷òä
ø÷éòä àéäù äìéôúä íéã÷ä êëéôì ,øáãä ìò íäéðù
.åðîà ä÷áøì úåø÷òä àá äìéáùáù äðåùàøä äáéñäå
,úåäîàä åø÷òúð äî éðôî' (ãì á ø"ùäù) ì"æ åùøãù äæå
 'íé÷éãö ìù ïúìéôúì äååàúî ä"á÷äù éðôîגïàëîå .

ומרביצי בשוטי אש ,ונחרדו השומעי ונפל לבב בקרב מרוב פחד ,וסיי הרה"ק א מי שיש לו אמונה אזי
מלאכי חבלה יזרקו אותו מהגיהנו.
סיפר הרה"ק רמ"ח סלאני זי"ע על יהודי שנתדרדר מצבו הרוחני עד שחשקה נפשו ללמוד ולעסוק בחכמת
הכישו ]אשר כידוע אמרו בגמ' )סנהדרי סז (:אמר רבי יוחנ למה נקרא שמ כשפי שמכחישי פמליא של מעלה,
ומאיד 'אי עוד מלבדו' )דברי ד לה( אמר רבי חנינא אפילו לדבר כשפי ,עיי"ש[ והל לאחד מגויי הארצות הנודע
בחכמתו ובבקיאותו בכל סודות ורזי הכישו ללמוד ממנו .המכש החל להתעסק בכישופיו ועשה מה שעשה ,עד
שראה היהודי לנגד עיניו חיות אש ,ופנה אליו המכש ואמר לו עתה עלי לגמור בדעת ולהיות מוכ לוותר על
כל משפחת ובני בית ,לנתק כל קשר ושייכות עמה ,שמע היהודי לקולו ,ומשהחליט כ חזר המכש ללחוש
את שמות הטומאה וללהט בכישופיו עד שנגלו כנגד היהודי חיות אש גדולות ונוראות המטילות אימה ופחד רק
מעצ ראיית בלבד והמה חורצות לשו כנגדו ורוצות לקרעו ולשסעו לגזרי ,ציוה עליו המכש עתה עלי לכפור
באמונת רח"ל ,וא לאו ...א אותו היהודי לא אבה לשמוע אליו ,וזעק בקול גדול 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה'
אחד' ,באותו רגע נעלמו והלכו לה כל החיות כלא היו ,אי כא חיות ולא שאר מזיקי .אזי אמר לו 'החכ הגדול',
איני יודע מדוע באת ללמוד ממני ,והלא יודע אתה בחכמה זו יותר ממני ומשאר המכשפי...
כי זוהי כוחה של אמונה טהורה בה' אלוקינו ה' אחד לסלק מעל המאמי כל מזיק ופגע רע ולבטל מעליו כל
הדיני ,ואי הדברי אמורי רק בצדיק גדול וקדוש ,אלא כל אחד באשר הוא ואפילו א נמצא הוא באותה דיוטא
כמו אותו שרצה ללמוד חכמת הכישו ...א יתחזק באמונה פשוטה ותמימה לא יאונה לו כל רע.
ג .ומכא חיזוק גדול למי שעוברי עליו ייסורי ,כי יתכ שכל סיבת הייסורי הוא רק מפני שהקב"ה מתאווה
לתפילתו ,ומבקש ממנו 'השמעיני את קול ,כי קול ערב' .וממילא ,א א התפלל ולא נענה אל יפול רוחו
בקרבו לומר כי אי 'שומעי' במרומי לתפלתי ,שהרי הקב"ה מצפה לשמוע את קולו ,ועל כ עדיי לא נענה -
בכדי שיחזור ויתפלל .וכ כתב הרה"ק ה'ערבי נחל' זי"ע )ריש פר' וארא( וז"ל .היוצא מכלל דברינו ,שלפעמי מתאחר
בקשתו להתמלאות עבור שחפ השי"ת שיתפלל לפניו .ובזה נראה לי ביאור מה שאמר דוד המל ע"ה )תהילי פו
ג( 'חנני ה' כי אלי אקרא כל היו' ,ויש לדקדק ,ש'חנני' הוא בקשת מתנת חינ ,והיא אמר 'חנני כי אלי אקרא'
שנראה כאומר חנני בשכר שאלי אקרא כל היו .ועוד ,מהו אומרו אקרא לשו עתיד ,היה לו לומר 'קראתי' .אלא
ביאורו ,שביקש 'חנני ה'' – במתנת חינ מיד ,ואל תעכב מלמלאות בקשתי כדי שאתפלל לפני ,כי הנני מקבל עלי
שאלי אקרא כל היו אפילו אחר שאשיג מבוקשי.
משל מהנהוג להעמיד מכונה בפתח ה'מקווה' ובה יכניסו הכל סכו מעות מסוי אז יפתחו שערי המקווה ,ויהי
היו ויבוא אורח לעיר פלונית ,ניגש אל אחת המקוואות שבעליה מבקשי ס עשרה שקלי בעד כניסת אד
למקווה ,בא זה והחל מכניס שקל אחר שקל ,והנה הוא רואה כי א לאחר שכבר הכניס ד' וה' שקלי עדיי לא
נפתח השער ,ג במטבע הז' והח' לא נפתח ,ומכיוו שראה כי ג ט' מטבעות אינ פותחי נתמלא חימה ועזב
הכל וברח מש כל עוד נפשו באפו )בחשבו כמה 'אוהבי ממו' ה ,מי יודע עוד כמה שקלי הנני עומד להפסיד תמורת כניסתי הנה,(...
והנה א לשוטה ייחשב זה האיש ,כי בעוד 'שקל' אחד ויחיד היה השער נפתח בעדו בשעטומ"צ ,מדוע ברח
כשעמדה הישועה על פתחו ,והנמשל מוב לכל ...מדוע נתייאשת מהתפילה בעמד כבר על פתח ישועת )עוד ייאמר
בה ,כי המכניס מטבע של  10שקלי כאחת מיד יפתחו שערי המקווה בפניו ,כיו"ב ה'מתפלל' ב'עת רצו' א מצד ה'זמ' או המקו הרי הוא כמי
ששפ כמה וכמה תפילות כאחד ,ויותר קרובה ישועתו לבוא(...

כ פעמי שאד מתפלל וחוזר ומתפלל ואינו יודע עד כמה מקרב הוא את הישועה ,ואילו היה מתחנ ומבקש
עוד אזי היה משלי פעולתו לטובה .וכבר אמרו חז"ל )דב"ר יא ט( שמשה רבינו התפלל תקט"ו תפילות כמני 'ואתחנ'

באר הפרשה

 ãàî äìåãâ àéäù äìôúä çë ãåò ãåîìì ùéד åìéôàå
 òáèä úåðùìהàìå 'øúòéå' ïåùì øéëæä äæ íòèîå .
ïåùìî àåä éë ,úåðåùìä øàùå ,÷òöéå åà ììôúéå øîà
äìùîð äîì (.ãé) äëåñã ÷"ôá åøîàù åîë ...øúò
ïøåâä êôäî äæ øúò äî ,øúòì íé÷éãö ìù ïúìôú
úëôäî íé÷éãö ìù ïúìôú êë ,íå÷îì íå÷îî äæä
,úåðîçø úãîì úåéøæëà úãîî ä"á÷ä ìù åúòã
 ì"ëòו.
'äùãç äéøá'ì åîöò ììôúîä äùòð äìéôúä é"òå
'äøåúä ìò ê"ù'á øàéá êëå ,úøçà úåàéöîå

פרשת תולדות

â

)éãë àåä úåø÷òä úáéñ ,ì"æå ,(ïúùøô ùéøá ,é"øàä éøåâî
øîåì ,(äìéôúä é"ò) úøçà äéøáì êôäúúå äéìò ììôúéù
äúééä (ä÷áø) äúåà éë ,'ìàåúá úá' (ä÷áø) úàæ äðéàù
íà ,'ä÷áø øäúå' äéìò øîàð (äùãçä ä÷áø) åæå ,äø÷ò
úá äðéàù úøçà ä÷áø àìà ä÷áø äúåà äðéà ïë
äéäé àìù éãë ìàøùé òøæ úå÷ðì éãë äæ ìëå .ìàåúá
'øúòéå' øîà äæìå ...í"åëò úåîåà íò äæéçà íåù íäì
ïë ,äèîì äìòîìî äàåáúä úà êôäîù øúòä åîë
äàìå ...(äìéôúä é"ò) 'ä÷áø øäúå'ì úåø÷òî äëôäúð
äúééäù äúééëáá äîöò äëôä àéä éë äø÷ò äúééä àì
ìò ì"æç åøîàù åîë åùòì àùðú àìù éãë äëåá

להיכנס לאר ,והרי שא שלא נענה בתפילתו ,א מ"מ כל תפילה ותפילה נשמעה במרומי ומנו וספרו תפילה
אחר תפילה...
אלא זאת עשו וחיו ,חזקו ויאמ לבככ כל המייחלי לה' להרבות בתפילה ,וכמו שאמרו )ברכות לב' (:א רואה
אד שלא נענה בתפילתו יחזור ויתפלל ,שנאמר )תהילי כז יד( קוה אל ה' חזק ויאמ לב וקוה אל ה' ,ופירש רש"י,
התחזק ולא תמשו יד אלא חזור וקוה .וג זאת נלמד ממעשה אבות עד כמה הפציר יצחק והרבה להתפלל
לישועת ה' כי תבוא.
ומוסי הערבי נחל יסוד גדול ,וז"ל .ולטע זה ארז"ל )סנהדרי מד' (:לעול יקדי אד תפלה לצרה' ...כי השי"ת
מתאוה לתפלת ישראל ,וכשלא יתפלל אלא בעת הצור לו יעוכב בקשתו כדי שיתפלל הרבה ,משא"כ האד המתפלל
תמיד א באי צר לו אי כל סיבה להביא עליו צרה ועקתא ,וא א תבוא עליו תסתלק מעליו מיד בבואה.
ד .אגב אורחא ,רמז מצינו בפרשת )כז כז( 'ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'' ,שבא לרמז על גדולת
כח התפילה ביו החופה ,כי מהו אותו ריח שדה הרי זו תפילתו שיצא ביו חופתו – 'ויצא יצחק לשוח בשדה',
וכעת בעומדו יותר משישי שנה לאחר אותה תפילה עדיי ראה פירותיה הטובי של אותה תפילה כשהתפלל אז
על בני צדיקי )הרה"ק מאוז'רוב זי"ע ,מובא בשמ ראש בפרשת(.
ה .נוראות מצינו בכוחה של תפילה לשדד כל מערכות הטבע ולהחיש ישועה מחו לכל סדרי העול ,וכ איתא
בזוה"ק )ח"א קלו (:לפרש בלשו הכתוב ויעתר לו ה'' ,דצלי צלותיה וחתר חתירה דלעילא לגבי מזלא על בני וכו'
וכדי ויעתר לו ה' ,אל תקרי ויעתר אלא ויחתר לו ,חתירה חתר ליה קוב"ה וקביל ליה' .ובלה"ק ,שהתפלל תפלתו
וחתר חתירה למעלה אל המזל הממונה על הבני וכו' ,ואז ויעתר לו ה' אל תקרי ויעתר אלא ויחתר לו ,חתירה
חתר לו הקב"ה וקבל אותו .וכעי זה איתא במדרש )בר"ר סג ה( 'רבי לוי אמר ,משל לב מלכי שהיה חותר על אביו
ליטול ליטרא של זהב ,והיה זה חותר מבפני וזה חותר מבחו )שכ בערביא קורי לחתירתא עתירתא(.
וביארו בספה"ק ,כי בעצ לא היה שיי כלל שתוליד רבקה )עיי"ש במדרש( ,אלא שיצחק התעצ בתפלתו עד
שפתח 'מקו' לקבל את התפילה ולהמשי לה בני מחו ל'סדרי בראשית' ,אמנ מידת הדי היתה מעכבת בדבר,
על כ חתר הקב"ה מחתרת לקבל את התפילה מחו לסדר הרגיל עד שלא יוכלו המקטרגי לעכב מלקבל את
התפילה .וזהו המשל שהביאו במדרש 'לב מלכי שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב' ,שב המל רצה
ליטול מאוצר המלוכה ,א 'מל במשפט יעמיד אר' ,ואי אפשר למלא מבוקשו באופ הרגיל ,על כ חתר הב
מחתרת מבחו בכדי 'לשדוד' את הזהב מבלי שירגישו בו ,והמל עצמו הסכי לנהוג עמו בעקיפי ,כלומר ,א
הוא 'התגנב' לחפור מחתרת בארמו המלוכה בכדי שיוכל הב לבצע את זממו ,לגודל אהבתו את בנו .וכ הוא ג
לגבי קבלת התפלות ,שהקב"ה בכבודו ובעצמו כביכול הפר 'את החוקי ואת המשפטי' ,ועושה מחתרת שעל ידה
יוכלו התפלות לעלות ולפעול פעולת לטובה )מבלי שתוכל מידת הדי לעכב(.
ו .וביותר מתקבלת התפילה א מתעורר בדמע עיניו ,וכדאיתא ב'תנא דבי אליהו' )רבא כד( 'עשו ,בשכר שלש דמעות
שהוריד ונפלו מעיניו ,נתנו לו את הר שעיר שאי גשמי ברכה פוסקי ממנו לעול'.
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פרשת תולדות

éë ,äàì äúåà äðéà ïë íà ,'úåëø äàì éðéòå' ÷åñôä
 ì"ëò ,úøçà (äàì) åæå ,åùòì àéä äàì äúåàז.
ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ìù åúøåúá åðãîì úåàìôð
)íà' (èë åë) øîàðù äîá øàáì (äùòú íà ä"ã
òåãé éë ,äàøð ,ì"æå ,'êåðòâð àì øùàë äòø åðîò äùòú åéä úåäîàä ìëù (ã äî ø"øá) ì"æçá åðéöî äðäå
äòø úåùòì äöø êìîéáàã íéøåèä ìòá áúëù äî äéä íäøáà ÷øù åðéöî úåáàä éáâå ,úåø÷ò
êøáúé 'äã ,äáåèì åëôä êøáúé íùäù ñôà ,÷çöéì ÷çöé éë ,øàáúé øåîàäìå ,(çò æîø ù"å÷ìé äàø) ø÷ò
êìîéáà øîàù åäæå .íù ïééò äáåèì úåòøä ìë êôäî åéä ë"ò ,íéùåã÷ä íäéúåáàî äøäèá åãìåð á÷òéå
éàãå åðì òøäì äöøú íàù ¯ 'äòø åðîò äùòú íà' äéäù åðéáà íäøáà ìáà ,òáèä êøãá ãéìåäì íéìåëé
åðàù ¯ 'êåðòâð àì øùàë' äéàø àäå ,äáåèì êôäúé ïäéúåðá ïìåë åéä úåäîàä ïëå ,æ"ò ãáòù çøú ìù åðá
êîò åðéùòå äáåèì åëôä êøáúé íùäå êì òøäì åðáùç éãë úåø÷ò úåéäì íéëéøö åéä ïë ìò ,íéòùø ìù
äöøú äúà íà ïë ,áéèäì êøáúé åúãéîù ïåéëå .áåè ÷ø éåáéø éãé ìò ÷øå ,úãìì åìëåé àì òáèä êøãáù
åðîò äúà äùò ïëì ,äáåèì ïë íâ êôäúé åðì òøäì ïåéëå ,íéîçøå äòåùé øáãá åã÷ôé ú"éùä ìà äìéôúá
äéøáì åðúùäå åëôäðù àöîð äìéôúá ïéðòð åéäéù
 ì"ëò ,ïáäå ,äáåè äéäé óåñ óåñù ïåéë äáåèח.
íò íäì åéäù úåëééùäå øù÷ä øñåä àìéîîå ,äùãç
'íéøåèä ìòá' áúëù äî é"ôò ,íéøáãä øåàéá 'ìàøùé ììë' úà íé÷äì åìëåé æ"éòå ,íìåòä úåîåà
,÷çöé úà âåøäì êìîéáà ù÷éá äìéçúîù
.äøäèáå äùåã÷á
ויהפו ה' – הקב"ה מהפ את הרעה לטובה

ז .ידועה הקושיא כיצד מועילה התפילה ,וכי שיי 'שינוי רצו' אצל הבורא – לשנות מצבו של אד ע"י התפילה,
ומבאר הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )מאמרי שבתות מאמר ח ז( ,וז"ל .והנה כתבו על זה תלמידי הבעש"ט להיות על
ידי התפלה נתדבק האד במקו אחר יותר גבוה ונהפ לאיש אחר ,והג שנגזר גזירה על אותו האיש ,הנה בהתפלל
האד אל הש הוי"ה ב"ה המהווה כל הויות הנה נתדבק במקו יותר גבוה ונתהוה להויה אחרת ,ואי כא שינוי
רצו ,כי על אותה ההויה שהוא כעת לא נגזרה הגזירה )והוא גופיה מתר ,דמעיקרא גזר הבורא שא יתפלל תשתנה כל הגזירה
טובה ולברכה(.
וכדברי 'בעל העיקרי' )מאמר רביעי פי"ח( משל למל שגזר על כל נתיניו הערלי שדינ למיתה ,הרי פשיטא שמי
שיחיש למול עצמו ינצל מהגזירה ,שהרי אינו בכלל הערלי ,כמו"כ העומד בתפילה משתנית מהותו ו'אחר' הוא,
ולא עליו נגזרה הגזרה.
הנה אומרי על המתפלל ,פלוני התפלל ,ובאמת ,מצד דקדוק הלשו ביה ראוי לומר פלוני פילל ,שכ אומרי
אחר עשיית מעשה בלשו 'פעל' שהוא 'פילל' .אלא ,לשו התפלל היא מגזירת 'התפעל' כלומר שנפעל באד -
תפילה .ונשתנה ונעשה אד חדש ובריה חדשה כנ"ל )ספר 'כי אלי אתפלל'(.
ח .והנה ,פעמי שהאד 'תקוע' ושקוע במכאובו ,בהפסדו ובחסרונו ,אי לו אלא לפקוח עיניי עוורות ,להביט על
הנעשה בהשקפת האמונה ויאמי שהכל לטובה וברכה ,מעשה ביהודי שעבר את תלאות 'המלחמה הנוראה'
בשנות הזע ,וסבל יסורי רבי אשר אי אפשר לתאר כלל ,והנה לקראת תו המלחמה כאשר ראו הרשעי
ימש"ו שתו זמ קצר יכניעו צבאות 'ארצות הברית' ,החלו לחפות על מעשיה שלא ייראו בעיני העול כאכזרי
ורוצחי ,והודיעו לכל יושבי המחנה שכל הרוצה יבוא ויקבל לח לשובע )בכדי לשבר את האוז ,סיפר היהודי ,שבאותו זמ
 -לאחר חמש שני של רעב נורא ,שלא אכלו כי א המעט שבמעט מפת עבשה ,והרוו את צמאונ במי דלוחי ,א היו שואלי אי מי מבני

המחנה  -הא רצונו לזכות במעט לח טרי ,או מעדי הוא תחת זה להשתחרר מהמחנה הנורא ,היה כל אחד מה בוחר בפת הלח ,(...ויהי
כאשר ראה כ היהודי ,הל כמה פעמי לעמוד בתור לקבל עוד מעט מהלח ,אחר שאס כמה מנות בצקלונו,
הל בחשאי לאכל אצל מיטתו כדי להשקיט רעבונו הגדול ,א בדר תפסוהו ב'קלקלתו' כמה שבויי רוסיי ,אשר
חרפוהו וגדפוהו שהוא גנב וגזל ,אול הלה לא שת לבו אליה ,כי אמר בלבו שג ה שבויי כמותו ,ואינ
אחראי על מעשיו ,א ה לא הרפו ממנו ,וכאשר הגיע לחדרו התנפלו עליו ,והיכו בו מכות אכזריות ,נטלו ממנו
את כל הלח ,ולא השאירו בידו אפילו מנה אחת להשביע את נפשו ,וכ שכב על האר שותת ד ,ובלב נשבר
לרסיסי לא היה יכול אפילו לבכות ,ומתו צערו זעק מעומק לבו 'רבוש"ע ,א רצית ליטול את נשמתי ממני -
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הרי היה ביד לעשות כ בכל רגע ורגע מהחמש שני האחרונות ששהיתי במחנות המוות ,ומשלא עשית כ משמע
שבחרת בי להמשי לחיות ,ואי א כ אמות עכשיו אחרי שעברתי את כל התלאות והיסורי '...ומתו הרגשות
אלו נרד על האר.
בשעות הבוקר פתח היהודי את עיניו והנה קרני השמש זורחות אל תו חדרו ,מיד הבי שהגיע זמ גאולת,
שהרי בכל שנות המלחמה היה מתעורר בהכרח על ידי הרשעי ימ"ש טר עלות השחר ונשלח מיד לעבודת
המחנה ,ואז היו פוקדי וסופרי את כל האסירי בהשפלות גדולות ונוראות ,וכל מי שלא התייצב בזמ היה נחר
דינו ל ...ויק האיש 'ממיטתו' ,והנה מבחי הוא שכל חבריו יושבי המחנה והאסירי הרוסיי הרשעי שוכבי
מתי ללא ניע ,או אז הבי ,שצוררי היהודי לא חפצו בחלוקת לח להשביע טר השחרור ,אלא להרג נפש
כי רשעי הללו עירבו ס המוות בתו העיסה ,וכל מה שחשב אמש שחרב עליו עולמו ,בכ שלקחו ממנו את
מנות לחמו ,והיה בטוח שרעה גדולה עוברת עליו ,נוכח לראות עתה שלא רעה ולא מצוקה כי א טובה גדולה
עשה לו הקב"ה בהאי שעתא ,וא מפני המכות וגניבת הלח ממנו הרי הוא עדיי חי ,לכ אי לו לאד להתלונ
על מצבו ,כי א-ל דעות ה' ,והכל הוא א ורק לטובתו ,והאמ בזה.
ועוד כהנה רבות ממעשי אשר סו דבר ראו עי בעי טובת הבורא יתב"ש ,ופעמי שנתגלה דבר זה רק לאחר
שני ,ג לפעמי יתגלה דבר זה אחר שני רבות כשבעלי המעשה כבר לא היו בזה העול )וה הכירו בזה רק בהיות
בעול שכולו טוב( ...בי כ ובי כ – א א עדיי לא נתגלה לו לאד הטובה שבדבר ידע שאב לנו בשמי ה'טוב
ומיטיב' לרעי ולטובי ,ואני ה' לא שניתי ,ישמח ישראל בעושיו בני ציו יגילו במלכ תמיד בכל עת ובכל שעה.
וכאשר יתבונ האד בכל הקורה עמו להבי ולראות את ה' ואת אהבתו הגדולה לבניו ע קרובו ,לא יסבול כל
צער וייסורי ,כי יראה שהכל לטובתו בא לו מאת הבורא אשר 'הוא היטיב הוא מטיב והוא ייטיב' ,וכמו שסיפר
הרה"ק הרבי רבי העני מאלכסנדר זי"ע ,שבשנות ילדותו כשלימד ה'מלמד' את פסוקי החומש ,נתפסה פע
מחשבתו על דא ועל הא והוציא עיניו מהחומש ,ה'מלמד' שראהו בוהה באוויר גער בו וא היכהו על לחיו ,באמרו,
א תביט בפני החומש לא תוכה כלל .לימי סיפר הרבי רבי העני האי עובדא ,והיה מוסי ,אכ ,למע ידעו
דורותיכ – כי כל יהודי באשר הוא ,כשיתבונ 'בפני'  -בתו הצרות וההסתרות דעדו עליו לראות ש את ה' ,שוב
לא יוכה ,כי לנגד עיניו יתגלה שהכל רחמי רבי וחסדי מגולי.
ט .בדר זה ביארו מה שנאמר ש בעניי )כו כח( 'ויאמרו ראו ראינו כי היה ה' עמ ונאמר תהי נא אלה בינותינו
ביננו ובינ' ,וצרי לבאר כפל הלשו 'ראו ראינו' ,א שלכאורה היה די באומר 'ראינו כי ה' עמ' ,אלא שהנה
כל זמ שהאד דבוק באמונתו בחי העולמי לא תשיג אותו הרעה ,אלא האמונה הטהורה ממשיכה שפע רחמי
וחסדי ,וא הרשעי החפצי להרע לצדיקי יודעי שלא יוכלו למלא תשוקת אלא א יצליחו במזימת לנתק
אותו ממקור האמונה ,ואו אז יפול טר לידיה .וכ ניסה אבימל להערי קשיי על יצחק שסת את הבארות
אשר חפרו עבדי אברה וא גרשו מנחל גרר ,וכל זאת בתקוה שיסור לבבו של יצחק מתוק האמונה ויתרע
מעט על הנהגת הבורא ,וממילא יוכל לעשות בו כלה ח"ו .אמנ יצחק לא התפעל מכל אות הקשיי ,ונשאר
באותה מדרגה לקבל כל העובר עליו באמונה תמימה ושלימה שהכל הוא מהקב"ה הבורא ומנהיג לכל הברואי.
וכראות זאת אבימל הבי שלא יצליח להזיז את יצחק כמלוא נימה משלמות האמונה ,וממילא אי לו סיכוי להילח
כנגדו ,על כ בא לכרות עמו ברית .וזהו שאמר אבימל ראו ראינו ,כלומר ב' ראיות ,שראה אותו כשהוא בימי
האורה והנה ה' עמו ,וג ראה אותו בימי ההסתר והחוש שג אז היה ה' עמו ,שבכל דבר ראה יצחק את ההשגחה
הפרטית ,על כ 'ונאמר תהי נא אלה בינותינו' כי לא נוכל לעשות עימ רעה.

å
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רמז נפלא שמענו בש 'האי גברא רבא' ,דהנה איתא בגמ' )ר"ה יח' (:שגזרה מלכות יו שלא להזכיר ש שמי
על פיה ,וכשגברה מלכות חשמונאי ונצחו התקינו שיהו מזכירי ש שמי אפילו בשטרות ,וכ היו כותבי
בשנת כ וכ ליוחנ כה גדול לא-ל עליו ,וכששמעו חכמי בדבר אמרו למחר זה פורע את חובו ונמצא שטר
מוטל באשפה ,וביטלו' ,ולכאורה יש להקשות ,שהלא היו יכולי לתק שיחקקו על המעות עצמ שנעשו בשנת
כ וכ ליוחנ כה גדול לא-ל עליו ,וכמו הנהוג בארה"ב שכותבי על שטרות הדאללער )דולר( IN GOD WE TRUST
– ותרגומו ,בה' אנו בוטחי ועליו אנו סומכי ,ושוב אי חשש שיהיה ש שמי מוטל באשפה ,שהרי את המטבע
עצמה איש לא יזרוק לאשפה ...ותיר ,כי אי זה רבותא כלל להחזיק את ה'דולר' בידו ולומר שהוא סומ על ה',
כשהכל מאיר בעדו וזוכה לשפע פרנסה ,אלא עיקר העבודה בעת שמצבו לא שפר עליו ,הדולרי בידי חברו ואילו
הוא כותב 'שטרי חוב'' ...שערי פרנסה' נעולי ל"ע ,והוא נזקק ללוות מאחרי ...ובמצב כזה מזכיר ש שמי ,להעיד
על אמונתו השלימה בהשי"ת ג בעת מצוקה ,זוהי רבותא וחשיבות.
וזו היא עבודת החיי של איש יהודי להתחזק באמונה יתירה ולדעת שכל העובר עליו ה לטב וה למוטב הכל
הוא ברצו הבורא ית"ש ולטובתו האמיתית .בעלי הרמז נתנו רמז לדבר בלשו הכתוב )תהילי כג ג( 'ינחני במעלי
צדק' ,שתיבת ינחני נקראת ג מתחילתה לסופה וג מסופה לתחילתה ,ללמד בכל מצב שהוא ה כשנראה שהדברי
מתנהלי ב'יושר' וא כשנראה שכל ההנהגה היא 'להיפ' ...תמיד הקב"ה ינחני במעגלי צדק ,הכל בהשגחה עליונה
להביאו לטוב הנצחי ולהנחותו במעגלי צדק.
בדר משל דימו את הקשיי העוברי על האד ל'רכב' )קאר( אשר תכליתו לערו 'קפיצת הדר' ,להביא את
האד למחוז חפצו במהירות פי כמה וכמה בהליכתו ברגליו ,אמנ בטר יגש אל המלאכה לנהוג בה עליו לדעת
היטב את כל כלליה ופרטותיה לבל יסע כשור מועד 'וינגח' באחרי הנוסעי לצידו ובהולכי הרגל ...כיו"ב ה
הנסיונות ,מקצרי את המרחק שבינו לבי אביו שבשמי ,שע"י העמידה בנסיו 'קופצת לו האר' מתקרב מאד
אל השי"ת ,אבל על האד לדעת מתחילה כיצד נוהגי בזמ נסיו שלא יצא מכשול ותקלה מתחת ידיו...
המאמי בחי העולמי שהוא עושה לכל המעשי ,הרי ברור אצלו כשמש בצהריי בעת שמתרחש עליו צרה
רח"ל ,אשר אי לו לפנות אלא לאבינו שבשמי ולהתפלל לפניו שיסיר ממנו את הצרה הזאת ,וא א התפלל
ולא נענה אינו מתייאש מלדפוק על שערי רחמי ,שהרי יודע הוא שאי לנו מל גואל ומושיע אלא אתה ולא
יפנה בבקשת עזרה ,על כ חוזר ומתפלל ,ויהא בטוח שתתקבל תפילתו הבאה מתוק האמונה בהקב"ה .וכ פירשו
במה שנאמר )שמות כב כב( 'כי א צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו' שנזכר כא בכתוב ב' פעמי צעקה ,והכוונה
כי א צעוק ויחזור ויצעק שנית בלא להתייאש בודאי שמוע אשמע צעקתו.
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åë) ÷åñôá ÷ã÷ãî (ïúùøôá) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
ïëì ,å"ç ä"á÷äî çëùé áåèá ë"ë ìëä åì êìåäù äúò éë øîàéå éë úåáåçø äîù àø÷éå' (âë¯áë
.''ä åéìà àøéå' áéúë ë"çà ïëàå ,'òáù øàá ìòéå' ,'òáù øàá íùî ìòéå ,õøàá åðéøôå åðì 'ä áéçøä

úà áæò åì 'ä áéçøäù øçà åéùëò à÷ååã äîì äù÷å
úåøàáä ìò åáøùë äúò ãòå ,øçà íå÷îì êìäå íå÷îä
,õøéúå .åîå÷î áæò àì äðèùå ÷ùò íúà åì äéäå
ä÷åì íðúùô ïéà íà íéàøééúî íé÷éãöäù ì"éå ,ì"æå
 (.à÷ ïéøãäðñá àúéàãë) æ"äåòá íîìåò åìá÷é àîùיאäðäå ,
,íéòåøäî åì äéä äðèùå ÷ùò ÷ø ãåàî ìãâå êìä ÷çöé
íðîà .ïéøåñé éìá äéäé àìù éãë äçîùá ìáåñ äéäå
ïðåàúîå âàåãä íãàë Y '÷çöé øîàéå' åáø àìù øçà
',å"ç æ"äåòá åðééä 'õøàá åðéøôå åðì 'ä áéçøä äúò
íéøåñé éìá íåé 'î åøáòù ìë (:æè ïéëøò) ì"æç ù"îë
,ïëì ,å"ç 'õøàá åðéøôå' åðééäå ,åîìåò ìáé÷ù òåãéá

אשכו את דכא – הברכה שבאה לאד בזכות שפלות רוחו

,(ä ùåøã ï"øä úåùøã) ï"øä úééùå÷ úîñøåôîå äòåãé
åùò úà êøáì äöøé ÷çöéù 'ä ááéñ òåãî
øàáîå .äîøîá ïàéöåäì á÷òé êøöåäå ,á÷òé úà àìå
,(úåùøãá ä"ãá ä"ôøú éáö õøà) ò"éæ áåìâé'æà÷î ÷"äøä
äèåñ) àúéàå ,çåøä úåìôùå äååðòë äìòî ïéàù òåãéã
ìâåñî ïîæ êì ïéà ïë ìò ,àëã éúà Y àëã úà éðà' (.ä
úà áäåà ÷çöéù äàø á÷òéù äòù äúåàë úåëøáì
,åúåà àìå åùò úà êøáì ãîåò àåäå ,åðîî øúåé åùò
äùòð ,÷çöéî úàæ íéòðåî ïéà íéîùä ïîù äàø óàå

י .כללא דמילתא ,כל הצער והייסורי ה א ורק לטובה ,וכמו שפירש הגאו רבי יהונת אייבשי זי"ע
סו דרוש טו ד"ה ודע( את הפסוק )תהלי מט ה( 'אפתח בכינור חידתי' ,ולא מצינו שו חידה במזמור זה ,אלא ,ה'חידה
הסתומה' היא הקושיא שכל איש מקשה על ה'פעקעלע' שלו )על חבילת היסורי שלו( מדוע נגזר עליו לסבול כל כ
הרבה יסורי ומכאובי ,ע"ז אמר 'בכינור חידתי' ,כי נודע בכינור כאשר ידחק בנימא ישמע קול ,ויותר אשר דופק
באצבעו בנימא ודוחקו  -יותר משמיע קול ,וכ הדבר בב אד ,יותר שסובל דוחק וצער ויגו ,יותר ריחו נוד ומאיר
נשמתו ,ככינור המשמיע קול ערב ונגוני ביותר דוחקו ודופקו ,ולכ אמר בכינור חידתי ,עכ"ל.
יא .וכ כתב החזו איש זי"ע לאחד שהיה 'בעל יסורי' ,ואמנ חביבי יסורי לזה שרואה אות כשלוחי דרחמנא,
ומהדקי את הקשר בי יצור ליוצרו ית' ,ומעלי אותו לעול שכולו אור ,מור מנטיות גופניות וזה כל האד.
ואשרי חלקו )אגרות ח"א סי' רא(.
יב .בפרשת )כז א( ויהי כי זק יצחק ותכהי עיניו מראות )עיי' רש"י ,כשנעקד ע"ג המזבח ...באותה שעה נפתחו השמי וראו מלאכי
השרת והיו בוכי וירדו דמעותיה ונפלו על עיניו לפיכ כהו עיניו( ,דבר נורא הביא בספר פניני יקרי החדש )בפרשת ,ד"ה
במדרש שו"ט( דאיתא במדרש שבאותה שעה ראה את השכינה נגזר עליו מיתה )כדר שמתו נדב ואביהו כשהביטו בשכינה(,
לכ נעשה סומא שהרי ה'סומא חשוב כמת' )נדרי סד ,(:ואל תקשה מדוע לא נסתמאו עיניו מיד בעת העקידה ,כי
באותה שעה עדיי לא נולדו לו בני ,וג עי"ז נחשב כמת ,על כ היו יכולי להשאירו ע מאור עיניו ,רק 'ויהי
כי זק יצחק' ואז נולדו לו בניו )שהרי באותה שעה ב שישי היה ,וקיי"ל ב ששי לזקנה( ממילא הוכרח לבוא לידי 'ותכהי
עיניו מראות' .ומכא ילמד האד ,שלא לבכות ולהתאונ על חסרו ומחסור שיש לו ,כחסרו הבני וכיו"ב ,כי לעול
אי בידו לדעת איזו צרה נמנעת ממנו בזכות מחסור וכאב זה העובר עליו ,השי"ת ירח על בניו וישפיע עליה א
טוב כל הימי.
מסופר על יהודי שקבל בפני הגה"ק הסטייפלער זצוק"ל על צרות וחובות דעדו עליה ,וכל כ רבתה סאת צרותיו
עד שאבד לו הטע בחייו ,ענהו הגה"ק ,ר' איד ,מדוע הנ כה בטוח שנכונו ל עוד כל כ הרבה 'שנות חיי' –
שיש ל 'טענה' שאינ עוברי עלי בנעימי ,אולי כבר כלו ימי שני חיי ,וכל זכות קיומ בעול אינו אלא בזכות
הייסורי והטרדות הבאי עלי ,ובזה נשתנה כל מהל מחשבתו ,והחל להבי שבכל הנעשה בעול יש טע וסיבה
מלמעלה לטובתו הגמורה.
)יערות דבש'

פרשת תולדות

áì øáùð ãàî äî éë ,(çéø úà çøéå ä"ã ,úîà úøåú) ò"éæ
éãâáá ùåáì àåäùë åéáà ÷çöé ìà ñðëðùë åðéáà á÷òé
àáå äìåòä 'áåè çéø' ÷çöé ùéâøä ïëìå ,úåãåîçä åùò
øùà äãù çéøë éðá çéø äàø' øîà æ"òå ,åáì ïåøáùî
çéøîå åîèå÷' íéîùáä áùòá åðéöîù åîë éë ,''ä åëøá
íå÷î ìëî ,áåè çéø åì ùé äòù ìëá éë óà åðééä ,'åá
ïë ,øúåéá óãåð åçéø åúåà íéììåîå íéîèå÷ù äòùá
åðîî äìåò ,åáø÷á åáì øáùðù äòùá ,éãåäé ìëá àåä
.æåò øúéáå úàù øúéá 'áåè çéø'
,øúåéá àéä úìá÷úî øáùð áì êåúî äàáä äìéôúå
øúòéå' (àë äë) ïúùøôá íé÷éãö åùøéôù åîë
øéöôäå äáøä¦ ¯ øúòéå' é"ùøáå ,'åúùà çëåðì 'äì ÷çöé
êøöåä ÷çöé ÷øù åéøáãî äàøð äøåàëìå ,' ידäìôúá
àéä éë ,øáãä øåàéáå ,ä÷áø àìå äìéôúá úåáøäì
äáø÷á øåáù äéä äáìå 'òùø úá úéð÷ãö' äúéä
'éñ ç"åà øåè 'ééò) äñåçééå äàöåî ïëéäî äáø÷á äòãéá
,äîéîùä äúìéôú óëéú äúìò ïë ìò ,(â"÷ñ æ"èáå ,âð
åáì øáùð äéä àì ÷éãö ïá ÷éãö äéäù ÷çöé ìáà
ïðåáúäì åðì ùéù àìà ,åðéáà ÷çöéá äâùä õîù åðì ïéà) êë ìë
.äìôúá úåáøäì çøëåä éëä íåùîå ,(åðëøã éôì ãåîììå
 ולהתבונ,ואת עשו שנאתי – להתרחק מדרכי עשו הרשע
בכל דבר על תכליתו

באר הפרשה

ç

òåøâì åîöò úà áéùçä éë ,åäåîë ïéàù àëãðå øáùð åáì
äòù äúåàáù (åè¯àé äñ ø"øá) ùøãîá àúéàãëå ,åùòî
àìå ,'äååòùë ñîð åáì äéäå ,äëåáå óåôëå ñåðà' äéä
ïéàù øùåëä úòù åæå ,úåàéöîå úåùéé íåù æà åì äúéä
äî éôì ,íãà ìëì ãåîéì äæîå .úåëøáä ìá÷ì äåîë
ìá÷ì øùëåîå éåàø éìë àåä êë åéðéòá ìôùå òðëð àåäù
úåéðçåøá äëøáå äáåè ìù íåìá øöåà íäù) á÷òé ìù úåëøáä
. יגì"ëò ,'íéðáì ïîéñ úåáà äùòî' éë ,(ãçé íâ úåéîùâå
íòèä úà (æè çî ïìäì) 'ø÷é éìë'ä øàéá äæ êøãá
,øåëáä äùðî éðô ìò íéøôà úà á÷òé íéã÷äù
íìåàå ìãâé àåä íâå íòì äéäé àåä íâ' (èé íù) øîàå
ïè÷ä åéçà î"î ìáà ,ì"æå ,'åðîî ìãâé ïè÷ä åéçà
íãà ìëå ,íéðè÷á øúåéá øçåá ä"á÷ä éë ,åðîî ìãâé
åúéùì åäéáâî ä"á÷ä øúåéá æà úåðè÷ ãö åá ùéù
ìëî íëáåøî àì' (æ æ íéøáã) øîàðù åîë ,äááø éôìàì
äéòùé) áéúëå ,'èòîä íúà éë 'åâå íëá 'ä ÷ùç íéîòä
äæ äø÷å .'íåöò éåâì øéòöäå óìàì äéäé ïè÷ä' (áë ñ
ìñôð ¯ íäøáàì øåëá ìàòîùé éë ,íäøáà òøæ ìëì
åùò ìñôð ¯ ÷çöéì øåëá åùò ,÷çöé øçáðå ìàòîùé
øçáðå ïáåàø ìñôð ¯ á÷òéì øåëá ïáåàø ,á÷òé øçáðå
æîøå ,øúåéá íéøôà øçáð ¯ óñåéì øåëá äùðî ,óñåé
.ì"ëò ,åðéáé íéìéëùîäå àåä øáã àìä äæ

¯ ÷çöé úåãìåú äìàå' ,(èé äë) ïúùøô ùéø é"ùøá äãù çéøë éðá çéø äàø' (æë æë) ïúùøôá ùé ,äæ ïéðòá
,íé÷éãö äá åæîø ,'äùøôá íéøåîàä åùòå á÷òé
øòâééà ìáééì éáø ÷"äøä øàáîå ,''ä åëøá øùà
 וכה כתב הרה"ק ה'ישמח משה' זי"ע )בפירושו על תהילי לד ז( על מה שנאמר 'זה עני קרא וה' שמע ומכל צרותיו.יג
 שהכתוב בא לגלות לנו, ומבאר. שעל איזה עני דיבר הכתוב, כי לכאורה תיבת 'זה' הוא משולל הבנה,'הושיעו
 וזהו שאמר דוד המל ע"ה זה, שהקב"ה עונה לו,' שהוא נגזר מלשו 'ענייה,'מדוע נקרא הדל והאביו בש 'עני
. כי ה' שומע ועונה לו ומכל צרותיו הושיעו,' ר"ל טע הדבר שזה האיש נקרא בש 'עני,עני קרא
 הרה"ק מבערז'א זי"ע מביא מעשה שהיה ביהודי עשיר שחי בימיו של הרה"ק רבי מאיר מפרעמישלא זי"ע.יד
 וציווה עליה לומר, ביו מ הימי שלח את נוו"ב אל הרה"ק רבי מאיר לבקש ברכתו,א לא זכה לפרי בט
 כאשר עמדה מול פני הקודש.לרבי כי מוכ הוא אפילו להפסיד את רוב עושרו ובלבד שיזכה לזרע של קיימא
, נענה רבי מאיר ואמר,'התבלבלה בלשונה ואמרה 'בעלי מוכ אפילו להיות אד עשיר ובלבד שיזכנו הקב"ה בבני
, שכאילו עליכ 'לוותר' על העשירות בכדי לזכות בזרע של קיימא, ולא כדברי השטות שאמר הבעל,נאה אמרת
 ועל ידי התפילה בידכ ליהנות מטובו וחסדו, עשירות וזרע קודש- וכי היד ה' תקצר להעניק לכ שניה ג יחד
.הגדול ה עשירות וה בני ובני בני
 אמר רבי יוחנ,'עפי"ז ביאר הרה"ק מבערז'א זי"ע את דברי המדרש )ב"ר סג ה( עה"פ 'ויעתר יצחק לנוכח אשתו
 וכדאיתא )ב"ר סד ו( 'זבל פרדותיו של יצחק ולא כספו, שהרי יצחק אבינו עשיר גדול היה,ששפ תפילות בעושר
 וכאשר ביקש וחילה את פני בוראו שיזכהו בבני האמי בכל לבו ונפשו כי ביד הקב"ה להעניק,'וזהבו של אבימל
. ועל כ ביקש שיזכהו הקב"ה ה בבני וה בעושר,לו בני ולהשאירו בעשירותו

באר הפרשה

úùøôá ãéîú ãîåò àåäù úòãì ìàøùé øá ìë ìòù
á÷òé ìù åéëøãá úëìì íà äøéçáä åãéáå Y íéëøã
 òøä êøã åùò éëøãá åà ,á"äåòå áåèä êøãטוåéìòå ,
úëììå êùåçä ïéáå øåàä ïéá ìéãáäì Y äùøôä úåùòì
 åúøåúå 'ä éøçàטז.

פרשת תולדות

è

àöé ïë éøçàå ,åùò åîù åàø÷éå' ,(åë¯äë äë) ïúùøôá
åîù àø÷éå åùò á÷òá úæçåà åãéå åéçà
úåà) ò"éæ 'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøäî àúéà ,'á÷òé
ìãáääå íúåäî úà åùòå á÷òé ìù íîùá æîøì (à
ìò 'á÷òé' åîù àø÷ð åðéáà á÷òé äðä éë ,íäéðéáù

טו .בפרשת )כה כד( 'וימלאו ימיה ללדת והנה תומי' ,כתב הריטב"א )סו פסחי ,בפירושו על הגש"פ ד"ה ואת ליצחק( לבאר
מדוע נולדו יעקב ועשו כתאומי .כי רבי יענו ויאמרו – אי ביכולתי לעסוק בתורה ועבודה ,כי מה אעשה
שלא נולדתי לאב וא צדיקי כפלוני הצדיק ,או יאמרו מה אעשה ולא נולדתי בעת ששלט מזל טוב כזמ לידתו
של פלוני ,או במקו שנולד צדיק פלוני .לזה עשה הקב"ה שיהיו יעקב ועשו תאומי שנולדו לאות אב וא באותו
המזל ובאותו המקו ,ואעפי"כ זה פירש לרשעו וזה פירש לתומו וצדקותו .ללמד ,שלא הטבע גור ולא המקו
גור כי א רצונו ועבודתו של אד הוא הקובע הא יהא כ'יעקב אבינו' או כעשו אחיו...
טז .ולהרחקה זו יבוא רק ע"י קביעת 'גדרי וסייגי' ,וכה אמר הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע בהספדו על הגה"ק המהר"
שי"ק זי"ע )נפש יהונת ,בפרשת( דהנה בעשו כתיב )כה כז( 'ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש ת
יושב אוהלי' וצ"ב ,מה 'דבר והיפוכו' יש כא ,מה עני איש שדה ליושב אוהלי ,אלא דחז"ל אמרו על הפסוק
)שמות כב ל( 'ובשר בשדה טריפה לא תאכלו' ואמרו חז"ל )חולי קטז (:דהיינו בשר שיצא חו למחיצתו ,וכלומר ש'איש
שדה' מרמז על מי שאי לו מחיצות ,ולא הציב לעצמו גדרי וסייגי ,זה האיש טריפה הוא ,לעומתו יעקב אבינו
נקרא 'יושב אהל' הוא מוק מארבע צדדיו במחיצות – גדרי וסייגי להתרחק מ העבירה )ובא לשבח את המהר"
שכל ימיו הל בדרכי אבות והציב גדרי קדושה( ,וזה כל ההבדל בי יעקב לעשו – א יש לאיש גדר וסייג הרי הוא מבני יעקב
ולהיפ ח"ו...
והנה יעקב אמר לאביו 'אנכי עשו בכור' )כז יט( ,וידועה התמיהה כיצד יאמר כ יעקב אע"ה שהיה עמוד האמת
)ועיי רש"י( ,נוראות מבאר בה הרה"ק ה'חת סופר' )תורת משה השל בפרשת( שהרי באותה שעה היה יעקב לבוש בבגדיו
של עשו ,ומלבושיו של אד משפיעי על הלובש אות ,ולכ ,כשהיה עומד בבגדי עשו לא היה שקר גמור לומר
'אנכי עשו' שהרי כעת הוא נשפע ומקבל ממהותו של עשו.
ג מצינו בפרשת עד כמה 'המקו' גור ,וכמו שפירש רש"י מה שנאמר )כה כב( 'ויתרוצצו הבני בקרבה –
רבותינו דרשוהו לשו ריצה ,כשהיתה עוברת על פתחי ש ועבר יעקב ר ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי ע"ז
עשו מפרכס לצאת' ,והרי שעצ הקרבה לאות מקומות כבר השפיעה כל כ עד שפרכסו לצאת ,ומכא ילמד
האד עד כמה צרי להרחיק עצמו ממקומות שאינ הגוני.
וכ פירש המגיד מזלאזי זי"ע בספרו 'תורי זהב' )כה כה( מה שנאמר ביעקב 'וידו אוחזת בעקב עשו' ,כי ידוע
שאי היצר הרע מנסה בתחילה להחטיא את האד בעברות חמורות ,אלא מתחילה מפתה אותו לעברה קלה,
בדברי 'שאד דש בעקבו' ,וא ישמע לו ח"ו ימשי להסית אותו לעברה חמורה יותר ,והיו אומר לו עשה כ
ולמחר אומר לו עשה כ עד שאומר לו ל עבוד ע"ז )שבת קה ,(:ועיקר עבודתו של אד שלא לתת לו אפילו פתח
קט שממנו יכנס להפילו ,אלא תיכ שכבא להסיתו לדבר קל יעמוד כנגדו להכניעו .וזהו שאמר הכתוב ביעקב 'וידו
אוחזת בעקב עשו' ,שמיד כאשר בא 'עשו' הוא היצר הרע להחטיאו בדברי שאד דש בעקביו הרי ידו של יעקב
אוחזת בו  -ביצר הרע להכניעו .מעי זה פירש הרה"ק ה'אורח לחיי' מזלאטשוב זי"ע )ד"ה א"י וידו( 'כלומר ,העברות
שהיה עשו דש בעקביו ולא היה אצלו שו נדנוד עבירה ,יעקב אחז בה ושמר מאוד מאוד לעשות'.
כדברי האלו כתב הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע )בפרשת ד"ה ולאו( לפרש מה שאמרו חז"ל )מגילה ו (.על הפסוק
'ולאו מלאו יאמ' – כשזה ק זה נופל ,וז"ל ,אי אפשר שיהיו שני הדברי ביחד ,א יהודי מיקל לעצמו בעני
כלשהו נעשה לבסו קל ,וא הוא מיקל עוד יותר סופו שהוא נעשה קל שבקלי ח"ו .הכלל הוא ,שאסור לזוז
אפילו כחוט השערה מגבול הקדושה.
נוראות אמר הגה"ק ה'ב איש חי' זי"ע )עיי' בא"ח דרשות ,פרשת בהעלות ד"ה וכי תבואו מלחמה( בדברי חז"ל )בר"ר סה כ(
על הפסוק בפרשת )כז כב( 'הקול קול יעקב והידי ידי עשו – בשעה שיעקב מרכי בקולו )נחלש מלהשמיע קולו בתורה
ובתפלה( ידי עשו שולטות' ,ולכאורה קשה מדוע הזכירו את ה'ידי' ,והרי עיקר כוחו של עשו הוא בחרב ,וכמו שברכו
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פרשת תולדות

ìòå ,úåáø úåáùçî àìá äàùò àìà ,úåéîùâá óàå
ìù åðåáùç áùçî äéä àì éë úåáø úåáòåú äùò ïë
äååàúä úàå òâøä úà éç àìà ,êìåä äúà ïàì íìåò
 úàæä úòá åá äøòáùיט.

,'óåñ' ïåùìî íâ àåä á÷òå ,'á÷òá úæçåà åãé'ù íù
úò ìëá èéáäì ,åðéáà á÷òé ìù åëøã äúééä êë éë
 øáã óåñ ìà ïåéñðיזíàä åúéìëú ìò ïðåáúî äéäå ,
úåùòì íà øîåà øîâ æ"éôì ÷øå ,òø åà áåè êëî àöé
 åàì åà øáãäיחïåùìî 'åùò' àåä åîùë åùò ë"àùî .
æîøä øàáî (ïúùøôá äàåáú éøô êà) ò"éæ à÷ñéìî ÷"äøä åæéà åúåùò íãå÷ ïðåáúäì ãîò àì íìåòî ,äéùò
úåéðçåøá ãéñôé åà úàæ úåùòî çéååøé íàä ,äìåòô
òîùù äî éô ìò ,á÷òéå åùò úåîùä úàéø÷á

יצחק 'על חרב תחיה' )פסוק מ( ,וה'יד' אינה אלא אוחזת את החרב .וביאר על פי מה שאמרו חז"ל )בר"ר ה י( בשעה
שנברא הברזל בששת ימי בראשית התחילו כל האילנות מרתתי ומתייראי ,כי עתה נברא הברזל שממנו עשוי
הגרז שהוא משחית וגודע את העצי' ,אמר לה הברזל ,מה לכ מרתתי ,ע מכ אל יכנס בי ואי אחד מכ
ניזוק' ,כלומר ,שאי אפשר לחטוב את הע רק על ידי הברזל שבראש הגרז ,כי עדיי נצר להשי בתוכו חתיכת
ע שתשמש כ'בית יד' ,ואז יוכל חוטב העצי להני ידו בחזקה לגדוע את הע .ונמצא שכל כוחו של ה'ברזל'
כנגד ה'עצי' הוא רק באמצעות ה'עצי' עצמ .וזהו שדייקו חז"ל בלשונ על ידי עשו ,שא שעשו קיבל את כח
ה'חרב' מיצחק ,א אי אפשר לחרב בלא בית יד ,ועל דר זה אי עשו יכול להשתמש בכוחו אלא א יש לו 'סיוע'
מיעקב ,והיינו באופ שנחלש קול יעקב .ובזה ביאר היטב לשו התפלה )מוס של שלוש רגלי( 'ואי אנחנו יכולי לעשות
חובותינו בבית בחירת בבית הגדול והקדוש שנקרא שמ עליו מפני היד שנשתלחה במקדש' ,ש'יד' זה מורה על
ה'בית יד' והסיוע שנתנו בעוונותינו לעשו וממשיכי דרכו ,שרק מכח זה היו יכולי להחריב את בית המקדש.
וכדר שהדברי אמורי בכלל כ נאמרו ג לפרט ,שאי אפשר ליצר הרע להחריב את בית המקדש הפרטי של
כל אחד ואחד אלא א נות לו 'יד'  -על ידי שאינו עומד כחומה בצורה על גדרי הקדושה .ושומר נפשו ירחק
מלסייע לשונא הגדול הוא היצה"ר לכבוש את מקדשו ותפארתו.
ועד היכ הדברי מגיעי יש ללמוד ממה שכתב 'רבינו בחיי' לבאר בדברי הכתוב בפרשת )כו טו-כא( 'וכל הבארות
אשר חפרו ...וישב יצחק ויחפור את בארות המי ...ויקרא לה שמות כשמות אשר קרא לה אביו ...הרחיב ה' לנו
ופרינו באר' ,וז"ל ,יגיד הכתוב ,כי מתו הקנאה שנתקנאו בו פלישתי סתמו כל הבארות אשר חפרו בימי אברה
אביו ,כדי שלא יוכל יצחק להועיל עצמו בה ולהשקות זריעותיו ומקנהו ,ואח"כ נתגבר יצחק וחזר וחפר אות ,וקרא
לה כשמות אשר קרא לה אביו ,ועשה כ לכבוד אביו .וממה שהתורה הודיעה זה ,נראה שנחשב לו לזכות .ויש
בזה התעוררות ,וקל וחומר ,שלא ישנה אד מדר אבותיו ,שהרי יצחק אפילו את שמות הבארות שקרא אביו לא
רצה לשנות ,וזה קל וחומר לדרכי האבות ומנהגותיה ומוסר שלה ,ואולי מפני זה לא נשתנה שמו כמו שאר
האבות )אבר לאברה ,יעקב לישראל( וזו מידה כנגד מידה עכל"ק ,ודבר שפתי א למותר.
יז .ושמעתי מחכ אחד דיש לרמז ,דיעקב חלקו הוא ה'עול הבא' היינו שמחשבתו נעוצה במה שיבא להבא ,מה
יעלה בסו כל דבר ותכליתו .משא"כ עשיו שנטל 'עול הזה' )עי' תנא דבי אליהו זוטא פי"ט; זוה"ק ח"א קמג ,(:כלומר,
שכל מעייניו נתוני רק במה שלפניו הנית להראותו באצבע' ,זה' ותו לא ,כאותה בהמה שאיננה רואה אלא את
אשר לפניה באותו רגע ,מבלי לחשב הפסד מצוה כנגד שכרה.
יח .וביותר הדברי אמורי לעני 'הדיבור' ,כמאמר החכ ,בטר שהוצאת הדיבור מפי הינ הבעלי על הדיבור,
אבל לאחר שהוצאתו מפי הרי הוא בעלי עלי ,כי לעול לא תוכל להחזירו אפילו בעד כל הו דעלמא )כי
ג א תזהיר באלפי אזהרות את מי ששמע אות מדבר ,אל תאמר לפלוני שכ וכ אמרתי ,מי ערב בעד שישמע לקול ,והרי הדבר שכיח שא

הוא יספר לאחר ויזהירו שלא לספר לאחרי ,(...על כ 'חשוב הדיבור קוד שתוציאנו מפי' )אגרת הרמב"(.
יט .אמנ דרכו של יצר – לבלבל את האד בעת הנסיו ,וכ מצינו אצל עשו הרשע ,שהיה מתאונ על יעקב 'את
בכורתי לקח' 'ויעקבני זה פעמיי' ,ואינו מוב כלל ,איזה טענה יש לו לעשו על יעקב ,הלא הוא בכבודו ובעצמו
מכר את בכורתו תמורת נזיד עדשי בשטר 'כתוב' וחתו' ,ומהי טענתו על יעקב ,אלא ,שאמנ ,בשעת מעשה,
כשהיה עי ויגע ,לא ראה לנגד עיניו כי א 'נזיד עדשי' ,ורק לאחר מכ כששבה אליו דעתו החל זועק מרה 'את
בכורתי לקח'.
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ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøäî
é÷åñôá ÷ã÷ãðùëù ,íéø÷éòä ìòá íùá (åø÷é äî éìå é"à
äàéøá ìë ìòù àöîð íìåòä úàéøá úùøôá äøåúä
íù íãàä úàéøáî õåç 'áåè éë' ä"á÷ä øîà äàéøáå
úàéøá 'úåîéìù'ù ,àúìéîã àîòè øàáîå .ïë øëæð àì
äòùá ìáà ,åúãåáòá åîöò ï÷úéù øçàì ÷ø àéä íãàä
àìå ,íãà úøåöá äîäá àìà äéä àì ä"á÷ä åàøáù
.äøîâð àì ïééãòù 'áåè éë' åæ äàéøá ìò øîåì êééù
ìåëéáëù ,'íãà äùòð' (åë à úéùàøá) ä"á÷ä øîàù åäæå
ä"á÷ä ,'íãà äùòð' åéãçé äáä íãàì ä"á÷ä øîà
÷"äøä áúëå .êúãåáò éãé ìò íãàäå äàéøáä íöòá
)ä"ã ,úéùàøá 'øô åøôñá ñôãðå

פרשת תולדות
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íéîéìùî íäù ìàøùé éáâì ÷ø øîàð äæ ìëù à÷ñéìî
,åúàéøáá óúåù íãàä ìåëéáëå ,'úé åúãåáò é"ò íîöò
ìò ì"æç úùøãëå ,'øåîç'ë íä éøä íìåòä úåîåà ìáà
äîåãä íò ¯ øåîçä íò äô íëì åáù' (ä áë) ÷åñôä
íä éøä àìéîîå ,(.àñ íù) 'íãà' øãâá íðéàå ,'øåîçì
'øáë åùò äéä êë íåùîå .íúìéçúî øáë 'íééåùò
 íìùåîå 'éåùò' åúãéìîכúæçåà åãéå' øîàð á÷òéá íðîà ,
úæçåà åãé àìà éåùò åðéà ïééãòù øîåìë ,'åùò á÷òá
,íéáåèä åéùòî éãé ìò åîöò íéìùäì éãëá äééùòá
ãò úåøåäì (é"ùø) á÷òé ä"á÷ä åì àø÷ àîòè éàäîå
.åúòéâéå íãàä úãåáò ä"á÷ä éðôì áéáç äîë

כתיב )כה ל( 'ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ האדו האדו הזה על כ קרא שמו אדו' ,וצרי ביאור ,מדוע
נקרא 'אדו' ולא 'הלעטיני' או 'נא' .אלא ששמו של אד נית לו על ש 'מהותו' ,וכא כשנכנס עשו הביתה לא
'אדו – ָאדו' ,ולא חשב א לרגע אחד הא 'אדו' זה מאכל אד הוא או מאכל
ראה כלו לנגד עיניו ,כי א ָ
בהמה ,הא קשה הוא או ר ,הא מזיק הוא לבריאות או לאו ,אלא 'אדו ...אדו '...ותו לא מידי ,על כ קרא
שמו אדו כי זאת הייתה כל מהותו ,לבקש ולשאול כל אשר תאווה נפשו מבלי לחקור הא טוב הוא הדבר א
לאו .ושומר נפשו ירחק מהנהגה זאת.
בספר 'מרגניתא דבי רבנ' )משנת תרמ"ו( הביא במערכת תפילה וז"ל .הרה"ק רבי זאב מזיטאמיר הביט פע אחת
בחלו ואמר לאנשיו ראו נא הנה לביבה ממולאת גבינה פורחת בחו ,והביטו ,ותמהו על דבריו ,כי לעיניה היה
נראה אבר ר כח בהתלהבות ע 'טלית ותפילי' שלו להתפלל ,אמר לה הרה"ק ,על תתמהו ,כי אותו האבר
שראית אותו ר להתפלל ,אי תוכו כברו ,כי כוונתו מה שהוא ר הוא מפני שחמותו אמרה לו שיל מהרה
להתפלל כדי שהלביבות הממולאות גבינה שמבשלת על ארוחות הבוקר לא יהיו קרי ,ובמחשבה הזאת ר ,ולא
היה לו רעיו אחר כי א זה ,ונודע מהבעש"ט שכל מקו שמחשבתו של אד ש הוא כולו ,ולכ ראיתיו בדמות
לביבה.
בספר 'מענה שמחה' )מאטערסדאר ,בעמוד כבישת היצר( מביא את דברי זקנו הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע עה"פ )תהלי
יב ט( 'סביב רשעי יתהלכו' ,שהרשעי ,כל פעולת וחייה תמיד סובבי על ציר אחד ,שאוכל ושותה ומפט גופו
כדי שיהיה לו כח לעסוק בסחורה להרבות הונו ,ולמה לו ההו שמאס  -כדי שיוכל להתענג בתענוגי שרי ,ומה
יקרה כשיתענג – יהיה לו כח לעבוד וחוזר חלילה כל ימי חייו ,מה שאי כ הצדיק ,אוכל לשובע נפשו כדי שיוכל
לעסוק בתורה ויהיה לבו פנוי ללמוד בהרחבת הדעת ,עוסק בסחורה כדי שיוכל לעשות חסד וצדקה ולגדל בניו
לת"ת ונמצא שכל עשייתו הוא לתכלית נכבד.
כעני הזה רמז כ"ק האדמו"ר מסקולע זצ"ל )נוע אליעזר בפרשת( ומקדי להביא את דברי ה'מגיד מדובנא' המפרש
את דברי הגמרא )ביצה טו' (.הני בבלאי טפשאי דאכלא נהמא בנהמא' ,דהכוונה שה אוכלי בכדי שיהיה לה כח
לאכול שוב )עובדי כדי להרויח מעות ,ומרויחי מעות כדי לאכול ,אוכלי כדי שיהיה לה כח לעבוד( וכגלגל החוזר חיי את ימי
חייה ,משא"כ יהודי אוכל כדי שיהיה לו כח לעבודת השי"ת ,ותמיד יש לו תועלת נצחי ורוחני מעבודתו .עפי"ז
ביאר הרה"ק מסקולע את הכתוב 'ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מ האדו האדו הזה על כ קרא שמו אדו',
וצ"ב ,וכי עבור שהכריז כ פע אחת יקראו לו לעול 'אדו' ,אלא ביאורו ,שלא היה כא 'פליטת פה' פע אחת,
רק זה היה מהות חייו שהיה עובד כגלגל החוזר ,אדו בשביל אדו ,היינו אוכל כדי ...לאכול שוב בלי שו 'תחנה
סופית' או תועלת נצחי מכל מעשיו.
כ .ברש"י על הפסוק )כה כה( 'ויקראו שמו עשו  -הכל קראו לו כ ,לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כב שני הרבה'.
ובאמת שמו מורה על טבעו ומהותו ,כי אי ברצונו של עשו להתאמ ולהתייגע אלא אוהב את המנוחה והעצלות
וכאילו כבר הכל עשוי.
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ולאו מלאו יאמ – שלימותו של יעקב ע"י עשו העומד
לפניו לשטנו

,ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúë úåàøåð
äù÷ äøåàëìã (íåìçá éúòîù äðä éë ...ùøôì äàøð
åúåéäá ãåò àìä ,'òùø' äéäù åùò ìò àéä äðòè äî
ìù åúð÷ñîë] òøä øöé åì äéä íøè åîà éòîá øáåò
[äãéìä úòá àá ø"äöéù (:àö ïéøãäðñá) ùåã÷ä åðéáø
åúøéöé íöòù åðééäå ,æ"ò éúáì úàöì ñëøôî äéä øáë
)ãåò ä"ãá
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¥ ¨ ¦ òùøù ãò åéìò ùé äðòè äîå ,òøá äúééä
 àø÷éכא,
óëîå ,'òø òáè'á ãìåð åùò ïëàù ,÷"äøä øàáî àìà
åðéáà á÷òé ,êãéàì ,íåúî åá äéä àì ùàø ãòå ìâø
'íéîåàú'å øçàî íðîà ,êåøò ïéàì äàìéò äùåã÷á ãìåð
á÷òé æçà ïëìå ,äæá äæ èòî 'áåøéò' íäá äéä íä
ìù åúåòùøî åá ÷áãðù æîøì ,òùøä åùò ìù åá÷òá
åæå ,á÷òé ìù åúùåã÷î èòî åùòá ÷áãð ïëå ,åùò
øéñäì á÷òé ìò ¯ àîìò éàäá íúãåáò ìë äúééä

וכמו שפירשו במה שאמר ליעקב 'הלעיטני נא מ האדו האדו הזה' )כה ל( – שביקש שישפו את הנזיד לתו
פיו ,ואפילו פעולה קטנה כאכילה ע הכ מתו הקערה לא אבה עשות .וכ עניינו ג בעבודת ה' שסמ על כ
שהוא 'בנ של קדושי'  -בנו של יצחק וב בנו של אברה אבינו ,וכבר אינו צרי לעשות כלו לחובתו בעולמו.
לא כ היא מידתו של יעקב שתמיד היה 'יגע' בעבודה ,וכפי שהעיד עליו הכתוב )להל לב כט( 'כי שרית ע אלוקי
וע אנשי ותוכל' .וכפי שפירש הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"ו( במה שנאמר )כו יח( 'וישב יצחק ויחפור את בארות
המי אשר חפרו בימי אברה אביו ויסתמו פלשתי אחרי מות אברה' ,שהנה אברה יצחק ויעקב ה המה
האבות הקדושי ,כי כל אחד מה היה 'אב' בפני עצמו – שלא סמ על זכות אבותיו אלא נתייגע מעצמו ,וזהו
שאמר הכתוב 'וישב יצחק ויחפור את בארות המי' ,שמעצמו נתייגע 'לחפור' .ומהאי טעמא היה יעקב מפרכס לצאת
לבתי מדרשות א שלמד תורה במעי אמו מפי מלא ,כי יעקב נתאווה לחיי יגיעה ,חיי שיש בה יגיעה ועבודה.
וז"ל ה'מסילת ישרי' פי"ט )בביאור חלקי החסידות( :בעלי הדעה האמיתית כו' כל מה שיתגברו עיכובי נגד עד
שיצטרכו ה יותר כח להעביר ,הנה יאמ ליב וישמחו להראות תוק אמונת ,כשר צבא הרשו בגבורה אשר
יבחר לו תמיד במלחמה החזקה יותר ,להראות תקפו בנצחונה כו'.
ובזה יש לבאר מה שכתב הבעל הטורי )כה כה( 'עשו' בגימטריא 'שלו' ,ולכאורה תימה רבתי היא וכי עשו הוא
איש השלו והלא בעודו במעי אמו כבר נלח ע יעקב אחיו ,וכולו אדמוני שופ דמי אשר ברכתו ותפארתו
היא 'על חרב תחיה' ,ומה לו ולשלו ,אלא שכ היא מידתו של אותו רשע להיות במריבה ע כל העול א ע
עצמו ו'יצריו' הקשי הוא חי בשלו ובשלווה ...לא יחלוק על יצרו ,ולא ילח לשבור את טבעיו ומידותיו ,אכ
מידתו של יעקב היא ההיפ מ הקצה אל הקצה ,ע כל העול כולו הוא שרוי בשלו ושלווה חו מע עצמו,
ולעול מרגיז יצרו הטוב על יצרו הרע.
רמז נפלא מצינו ב'שערי תשובה' בהלכות פסח )או"ח סי' תפ"ב סק"א( בש מו"ה רבי מאיר עראמה זי"ע לפרש
במאמר הכתוב )עובדיה א י( 'מחמס אחי יעקב תכס בושה' ,שבא הכתוב להוכיח את עשו ,בא וראה כיצד התאמ
אחי יעקב 'לחמוס' את הברכות ,ועשה תחבולות בערמה להשיג ,וא שלכאורה היה זה היפ מידתו – מידת
האמת ,א הכל היה כדאי בעיניו בשביל לזכות בברכות 'להחיות עצמו חיי עול' ,ואילו עשו היה בידו לקנות
לעצמו כל טוב שבעול ,ומאס בטוב ובחר ברע ,וזהו שאמר הכתוב מחמס אחי יעקב – מהנהגת ה'חמס' שעשה
יעקב תבוא בושה ותכסה את פני .ומסיי ה'שערי תשובה' והדברי עתיקי ,מדבש מתוקי' .וכל זאת ללמדנו
שלא להיות מתלמידיו של עשו הרשע ,לאבד כל העולמות בעצלות וברפיו ידיי ,אלא ליל בדרכי אבות ולרדו
אחר הטוב.
כא .אמנ הגאו רבי שמואל ראזנבערג זצ"ל אב"ד אונדסדאר מבאר )בספרו באר שמואל( במה דכתיב בפרשת )כה
כב( 'ויתרוצצו הבני בקרבה ותאמר א כ למה זה אנכי' ,כי טענת רבקה היתה ,שכנראה כבר קיבלו תכונותיה
ואי לה בחירה לבחור בטוב או רע רק כבר הוחלט עתיד שיעקב יהיה צדיק ועשו יהיה רשע ,ותאמר 'א כ
למה זה אנכי' הרי לא נולד האד אלא כדי שיהיה לו מלחמה והזדמנות 'לבחור בטוב' על ידי יגיעת עצמו ומלחמה
שלו ,והשיב לה בבית ש ועבר שני גויי בבטנ ,כי רק על דר 'הכלל' ה מעותדי להיות כל אחד מה שהוא,
אבל כל אחד מה עדיי יעמוד בקשרי מלחמה ,ברצותו ייטיב מעשיו וברצותו ח"ו ...וממילא אי יציאת לאויר
העול ללא תועלת.

âé

פרשת תולדות

באר הפרשה

úåëééù åì ùé ïëà íà øîà ,ïë éë ÷çöé òîùùî ìéãâäì åùò ìò åìéàå ,åéìòî åùò úîäåæ úà éøîâì
åéìòå ,åá ä÷áãðù åùò ìù åúåòùø êåúî ,'äîøò'ì åîöò àåäù ¯ åá øùà á÷òé ìù å÷ìç úà úåáøìå
.(âì íù) äéäé êåøá íâ éæà ,äðîî øäèéäì òâééúäì úà åîöòá ä"á÷ä àø÷ ïëìå ,áèì ãáòúéå äìòúé
åúåáéùç ø÷éò äæ éë ,á÷òä úæéçà íù ìò 'á÷òé' åîù
äúééä ,òøä ãö Y 'åùò'ä úøéöé úáéñ ø÷éòù òãéå ,òøä íò úåëééù åì ùé éë Y åùò á÷òá 'úæçåà åãé'ù
êëå . כבåéìò íøáâúäá ìàøùé úà úåëæì éãë
äæî ÷øå ,íãàä ìë äæ éë ,äæä òøä ìò øáâúî àåäå
áéúëã (êìúå ä"ã) ò"éæ àæìòáî é"øäî ÷"äøä ùøéô
.çåø úçð àøåáì ùé
øîàúå äáø÷á íéðáä åööåøúéå' (âë¯áë äë) ïúùøôá
'ä øîàéå ,'ä úà ùåøãì êìúå éëðà äæ äîì ïë íà ,åùò úà êøáì ÷çöé äöø àîòè éàäîù ,åøàéáù ùé
äø÷îä åäîå ,á"öå ,'õîàé íåàìî íåàìå ...íéåâ éðù äì ,íéù÷å íéòø íéòáè íò ãìåðå øöåð àåäù åúåàøá éë
äîå ''ä úà ùåøãì' øäîì äçøëåä åúîçîù àøåðä ïëìå úåðåâîå úåòø úåðåëúá ãìåð äæ éðá äðä ,øîà
ïá äì äéäéù ä÷áø äòãé éàãååáù ,àìà .äì åáéùä íùà åððéà éøäù ,åäëøáà ïë ìò ,àöéù äî åðîî àöé
àø÷éé ÷çöéá éë (.àì íéøãð) ì"æç åùøãù åîëå ,òùø øëù åì òéâî ïéà åéçà á÷òé åúîåòì åìéàå ,äæ åáöîá
øæâð äîì ìåàùì äàáù àìà .÷çöé ìë àìå Y òøæ êì äòù äúåàá .äãéìî åòáèá àåä øåîâ ÷éãö éøäù
òøàé òåãî íéðáä ìò äììôúäù øçà ,ãåçéáå ,ïë äéìò ,(èé æë) êøåëá åùò éëðà Y åì øîàå ,á÷òé åéìà ñðëð
íåàìî íåàìå ...êðèáá íééåâ éðù äì 'ä øîàéå' ,ïë äì àìà ,úáùçù åîë øåîâ ÷éãö éððéàù ,éáà êì òã
äúìéôú úà 'ä òîùù øçà à÷ééã éë ,ùåøéô ,'õîàé òâééúäì éìò äáø äòéâéå ,åùò ìù åúåòùøî éá ÷áãð
ãçé ãìååéù 'åäëéæ' åúå÷ãö úåîéìùìå ,÷éãö ïá äì ïúð ÷ìç éì óà ,ïëù ïååéëîå ,äæî øäèéäì ééç éîé ìë
íéø÷áì íéùãçå ,åééç éîé ìë åãâðì ãåîòé øùà åùò åîò ùîéå åì àø÷ ,åéøáã úà ÷çöé òåîùë .'úåëøá'á äìçðå
ìëîå äãåáòäå äøåúä ÷ñòî 'úåòéðî' åãâðë ãéîòé ïëà ,'åùò éãé íéãéäå á÷òé ìå÷ ìå÷ä' øîàå åéãé úà
éìáî åäôãøé äæä íìåòä ééçá óàå , כגäùåã÷áù øáã êá ä÷øæðù éðà äàåø êà ,äùåã÷ä ìå÷ àåä êìå÷
åúéìëúì àåáé íùî åéìò øáâúé á÷òéùëå ,çåðî åì úúì êá ä÷áãð úæçåà åãéå é"ò òùøä åùò ìù åéúåãéîî
éëä ïôåàá ä÷áø ìù äáì úåìàùî åàìîúðå  כדáåèä
.'êì ïúéå'á êëøáà ïë ìòå ,åùò ìù åéúåãéîî
øîåìë ,íåàìå åøîåà åäæå ,áåè øúåéä ãö ìò úåàð
òéâé ¯ õîàé òùøä åéçà é"ò ¯ íåàìî ,÷éãöä ïáä ÷òæå äðòð åãöî òùøä åùò øæçùë éë éîð øàåáé æ"éôò
òéâé åãé ìò à÷ééãå ,úåäåáâä åéúåâøãîå åúå÷ãö éãéì ,(åì íù) 'íééîòô äæ éðá÷òéå á÷òé åîù àø÷ éëä'
 'אלה תולדות, חידוש נפלא מחדש הרה"ק רבי צבי מזידיטשויב זי"ע )בספר בית ישראל בפרשת( ומרמז זאת בקרא.כב
 כיצד יבוא לידי שמחה – ע"י, כי 'תולדות יצחק' מרמז לשמחה, יעקב ועשו האמורי בפרשה, וברש"י,'יצחק
. ע"י שילח מלחמת היצר בי היצה"ט ויצה"ר יבוא לידי שמחה, כלומר,''יעקב ועשו האמורי בפרשה
 ומתייצב, חברותא זה 'דייק' נפלא הוא, 'חברותא' יש לי בכל עת הלימודי, וכבר אמר אחד מנקיי הדעת בצחות.כג
 א יקדי... לעול לא יאחר לבוא אפילו ברגע אחד,בכל יו בשעה שקבעתי מאתמול לעסוק היו בתורה
 ולא עוד שהוא. כי בכל עת בואי לביהמ"ד מוצא אני כי כבר הוא יושב בסמו למקומי וממתי לי שאבוא,אותי
 ושמא, לעת הצור ילמדני סוגיות שלימות על 'דר הפלפול' הפלא ופלא... מוחו שנו ומחודד...בעל כשרו גדול
. שעדיי עומד על משמרתו יומ ולילה לא ישבותו...תרצו לדעת מיהו ומהו – זה ה'יצר' בכבודו ובעצמו
, אלא כל חיותו של האד בזה העול בא לו מהקושי העובר עליו, כי לא רק ברוחניות הדברי אמורי, ודע.כד
 ובלא"ה אי חייו,וכל חיותו של אד אינה אלא ממה שיש לו התנגדויות ומלחמות ורק מכח זה חייו חיי
 כ כתב הרה"ק. אלא שהמשכיל יעבור את הקושי בתורה ועבודה ועי"ז ינצל מעבור אות בענייני העול,חיי
 ועל חרב... ולעשו אמר משמני האר יהיה מושב, 'וית ל האלוקי,(ה'חת סופר' זי"ע בפרשת )תו"מ עה"פ וית
 ויוב בהקדמת דברי,' הנה לגבי בני ישראל כתיב )ויקרא כו ו( 'ונתתי שלו באר וחרב לא תעבור בארצכ.'תחיה
 ועל דר מליצה פירשו חיותו של אד באה לו מה'על כרח' )דאגות הבאי על,'חז"ל )אבות ד כב( 'על כרח אתה חי
 ומי שיש לו כל משאלותיו בלי שו מניעה,(: כי הבטלה מביאה לידי שעמו )כתובות נט,( מה חיותו,האד בעל כורחו
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פרשת תולדות

 (à åò ø"øá) úåáàáù øéçá úåéäìכהàåä åùòå ,ãìåð äúò åìéàë Y ùãçî ìëä ìéçúäìå 'åùò'ä éãòìáî éë ,
íéøòäì äñðî àåäå ,äìçúää úåáéùç úà äæáî à"èñä ïéàù íéëàìî' éøäù ,åá õôç ìë ä"á÷äì äéä àì
úåðòèá ,ùãçî ìéçúé ìáì íãàä ìò íééù÷ éøøä íéôìàì ,úåáøò éîùá éã åì ùé 'òøä øöé íäá
.úåááøìå
äðäëå ùãçúäì äöø ìåîúà íâù ,úåðåùîå úåðåù
 úåáøכוúöò àìà äæ ïéàù úòãì åðéìò ìèåî úàæå ,
 àì åúå øöéäכז.
את בכורת – מעלת היהודי שמתחיל בכל עת מחדש

øéãú ÷æçúäì ,éãåäé ùéà ìù åúãåáò ø÷éò àéä éë 'äøåëá'ä äðä ,'äøåëáä úà åùò æáéå' ,(ãì äë) ïúùøôá
 úåðùé íéëøã áåæòìכח éìáî åéøåòð øùðë ùãçìå
,úò ìëá ùãçúäì íãàä úãåáò ìò úæîøî
יו יו מואס בחייו ,וכבר היה מעשה בזמנינו ,מי שאיבד עצמו לדעת ,והניח אחריו מכתב כי מרוב עשרו וכל תאוותיו
הוא מואס בעול ,והרג את עצמו) .ועל כ נת הקב"ה בטבע העול( שיהיה אד דואג ומצטער ,וחוזר ומרוויח ,יורד ועולה,
קונה ומוכר ,עתי רעה עתי טובה ,ואי לו שלו ומנוחה בדעתו ,ולעול עיי וייגע ,וזה הוא כל חיותו.
וזה פירוש 'על חרב תחיה' ,אי הכוונה לחרב המלחמה ,אלא ,שתמיד יהיה לוח ע עצמו ומש חיותו ,כי
לולא כ )והיה מתבר רק שאר הברכות ,בלא ברכת על חרב תחיה( והיה יושב במשמני האר זו איטליה של יוו )ב"ר סז ו(,
היה מואס בחייו כשור פט ההול למות .לכ ,בירכו 'על חרב' – מזה 'תחיה' .אמנ ,כל זה אינו אלא גבי אומות
עול ,אבל בני ישראל יבואו לידי חיות ביגיעה ב'יפה שעה בתשובה ומעשי טובי בעוה"ז מכל חיי העוה"ב',
וכדכתיב )דברי ל כ( 'כי הוא חיי ואור ימי' ,וכתיב )ש יט( 'ובחרת בחיי' ...ולכ אמר לה בברכו אות )ויקרא כו
ד-ו( 'ונתתי גשמיכ בעת והשיג לכ דיש את בציר ...וחרב לא תעבור בארצכ' כי אחרי שה מקיימי התורה
– בחוקותי תלכו ,כבר יש לה חיות מ'עמל' התורה ואינ נצרכי לחרב וטרדות כפשוטו .רק 'עשו' נצר ל'על
כרח' של קושי וטרדות בעול הזה ...אבל יעקב בבחירתו לעמול בתורה ,חוס מעצמו שאר יסורי העול הזה.
ומצינו לרמז עני נפלא בפסוק )כו כ-כא( 'ויריבו רועי גרר ע רועי יצחק לאמר לנו המי ויקרא ש הבאר עשק
כי התעשקו עמו ...ויריבו ג עליה ויקרא שמה שטנה' והרי לא כתוב כא כלל מי ניצח בזאת המריבה ביניה ,כי כל
עני הבארות רומז למילי דשמיא ,וכא למדנו שבענייני עבודת ה' אי כל נפקא מינה מי ניצח ומי הפסיד ,אלא העיקר
הוא לריב ולערו מלחמת קודש באותו צר הצורר אותנו ,ומנסה בכל עת ושעה להכשילנו ולהורידנו לבאר שחת.
כה .כה אמר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ,שהרי אמרו חז"ל )תנחומא הקדו והיש כה כט ,זוה"ק ח"א קמב (:שבו ביו שמת
אברה אבינו מת נמרוד .ביו שמת יעקב אבינו מת עשיו אחיו )סוטה יג .(.ג אצל משה רבינו נאמר )במדבר
לא ב( 'נקו נקמת בני ישראל מאת המדיני אחר תאס את עמ' ,כלומר ,כשימותו המדייני ובלע הרשע מיד
ימות ג משה רבינו .וביאור הדבר ,כי כל חיי האד ה למע מלחמתו כנגד הטומאה העומדת לנגדו להכשילו
ולהפילו .ע"כ ,באותו יו שמת נמרוד שהוא היה ה'כנגד' לעומת אברה אבינו בע"כ א אברה הסתלק ,כיו"ב
מת יעקב אבינו כשמת עשו כי כל חיותו לא הייתה אלא מכוחו של עשיו המתנגד .וכ מתנגדו של משה היה
'בלע' ,וכמו"ש חז"ל )במד"ר יד כ( 'לא ק בישראל עוד נביא כמשה ,בישראל לא ק אבל באומות העול ק ,ומא
הוא  -בלע' ,ע"כ מיד במיתת בלע נאס משה רבינו אל עמיו.
כו .ובזה ביארו בדר הרמז בדרכ של גויי הארצות לחוג יו איד ביו ראשו ,כי המה רוצי לתפוס את כח
ההתחדשות מיד בני ישראל ,על כ יערכו חג בתחילת השבוע החדש ,אבל ,לעומת מקדימי בני ישראל ע"י
זה שה מוסיפי מחול על הקודש בצאת השבת ,ונמצא שהרגעי הראשוני של ששת ימי המעשה ה קדושי
לה' בקדושת השבת ,ובזה ממשיכי על עצמ את הכח להתחדש .ולכ סעודה שלישית בשב"ק היא כנגד יעקב
אבינו )וכנוסח התפילה שאומרי 'הנה אנכי בא לקיי מצות סעודה שלישית של שבת נגד יעקב וכו' ,ויקוי בנו מקרא שכתוב והאכלתי נחלת
יעקב אבי'( ,כי כח ההתחדשות הוא נחלת יעקב אבינו שקנה את הבכורה מעשו הרשע.
כז .כ אמר הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע )ח"ח על התורה בפרשת( ,וז"ל ,עני הבארות אשר חפר יצחק מלמדנו שלעול
לא ירפה האד את ידיו מלהמשי את העסק אשר התחיל ,אל יאוש ואל כשלו ,א יצחק אבינו חפר ולא
מצא מי חפר באר אחרת ,עד שמצא מי ,וא רבו עליה חפר באר אחרת ,וכ"כ המשי במלאכת החפירה עד
שסו דבר חפר ומצא באר שלא רבו עליה ,וקרא שמה 'רחובות' .כ הדבר בכל העניני החומריי והרוחניי ,ה
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 øáòá åì åéäù úåðåìùëä ìò èéáäìכטàìå éåøù åá ïîæäå åéùëò ãîåò åá íå÷îä ,åúòùå åøîàù åîëå ,
øçà ïîæá àîù åà øçà íå÷îá éúééä åìéà áåùçé åðîî øñäå' ò"åîù úìéôúá äëøáä çñåðá æîøä éìòá
åéðéò ãâðì ãéîòîäù ,'íåéä' àåä ú"øäù ,'äçðàå ïåâé
.øúåé çéìöî éúééä
ìë éë ,äçðàå ïåâé åîöòî øéñî ãîåò åá íåéä úà ÷ø
'øîåì ìéâø äéä ò"éæ íéðàìñ íééç éëãøî éáø ÷"äâä ÷ø àìà úåìòúä éãéì íéàéáî íðéà 'íéáøä úåðåáùç
)øåîàä ìò åùøã ì"æç äðäù ,(éëãøî øîàîá àáåä
÷"äâä øîåà äéä äëå .ì"çø äøåçù äøîìå úåáöòì
ùéå ,ìôåð äæ í÷ äæùë Y 'õîàé íåàìî íåàìå' (âë äë) ùã÷äì ïéà' (.ãë ïéëøò) àøîâã àðùéìá ò"éæ 'íééç õôç'ä
¦ ¨ ïéàù äðååëä åèåùôáå) 'åúòùå åîå÷î àìà
äæ ìôåð äæùë åøîà àìù àôøî íéîëç ïåùìá ÷ã÷ãì õôç íéëéøòîå íéîL
òå÷ù íà åìéôàù åðãîìì ,ìôåð äæ í÷ äæùë àìà í÷ íå÷îá åéååùå åéîã éôì àìà ïéìåçì åúåãôì íéöåøù ùã÷äì êééùä
àìîúîùë óëéú êà ùàø äìòîì ãò 'õåá'á íãàä ïåùàøä ììëäù (øáãá ùé æîø ïëà ,äæä ïîæáå äúò àöîð åá
 ìôåð äæå øöéä úà ùéìçî ãéî 'í÷ äæå' ÷åæéç çåø åîå÷î úà ÷ø åéðéò ãâðì ãéîòéù ,àåä ùãå÷ àø÷îìל...
במסחר וה בלמוד התורה וא מי שהוא אינו מצליח בתחלה בלמודו ,אל יעזוב את התורה  -כי 'סו הכבוד לבוא',
וא נכשל תחלה אבל יעמוד על אמתתה לבסו.
כח .מעשה ביהודי שהיה אוכל ואוכל ...ומידות גופו עלו ונתעלו לאור ולרוחב עד כדי סכנה לחייו ,מה עשה ,הל
אל הרופא והלה נת לו 'סדר אכילה' )דייאט( שבבוקר יאכל רק שני חתיכות לח מ'קמח מלא' בצהרי רק
'תוספת אחת' ובערב רק ירקות ,בני ביתו הכינו עבורו את סדר המאכל במסירות ונאמנות ,א דא עקא שכבר עברו
ג' חדשי ועדיי לא זז מאומה ,ולא עוד אלא שמידותיו המשיכו לעלות מעלה מעלה ...עד שקראו לו בני ביתו
לאסיפה דחופה – לשמוע הא הוא אוכל את כל מה שהיא מכינה לו כציווי הרופא ...והוברר הדבר ,שאכ ,הוא
אוכל כציווי הרופא בשלימות אבל לטענתו הוא מחזיק את הדייאט של עשו ,המה ראו כ תמהו – מה הוא סח,
והסביר לה בדברי הכתוב בסו פרשת )כח ח-ט( 'וירא עשו כי רעות בנות כנע בעיני יצחק אביו ,ויל עשו אל
ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל ב אברה אחות נביות על נשיו לו לאשה' ,וברש"י' ,הוסי רשעה על רשעתו
)ר"ל מרשעת על מרשעיות שהיו לו כבר וק"ל( שלא גרש את הראשונות' ,ג הוא כמותו ,לא עזב את סדר אכילתו ,אלא
שהוסי על סדרי אכילתו כמנהגו עד היו ג את ציווי הרופא ,ומה הועילו חכמי בתקנת ...כי כוונת הרופא
הייתה שיחדול מהרגלי אכילתו הנלוזי ומעתה יאכל רק מה שהרופא מצווהו .כעי"ז אמרו בעלי המשל להמשיל,
למי שהבי בדעתו כי הנהגתו איננה ראויה ,והוא מהל בדרכי עקלקלות – היפ מהקדושה ורצו הבורא ,מה
עשה התחיל לעסוק בתורה ועבודה ,אבל עליו לדעת כי לא סגי בזה ,כי כל עוד שאיננו עוזב לגמרי את הרגליו
הנושני הרי הוא כאותו 'חכ' שלא חדל מאכילתו הסוררת ורק הוסי אכילה נוספת...
כט .כה כתב הרה"ק ה'דברי ישראל' זי"ע ,וז"ל' .ותל לדרוש את ה'' )כה כב( ,ופירש רש"י להגיד לה מה תהא
בסופה ,אמר אא"ז זצוק"ל ששמע בילדותו מאחד בדר צחות ,כי רבקה סברה שהוא ולד אחד וכיוו שראתה
שפע מפרכס לתורה ופע להיפו שפטה בדעתה שהילד היולד יהיה הפכפ ,לפעמי טוב ולפעמי רע ,והעול
אומרי א הסו טוב הכל טוב ,היינו א על כל פני קוד המיתה יהיה טוב ,אז יהיה לו תיקו .על כ הלכה
לדרוש מה יהיה בסופו של אותו הולד ,היינו קוד המיתה א על כל פני בסופו יהיה טוב ,עכ"ד )וכ הוא במהר"
שיק על התורה(.
נוראות מצינו בעני זה ב'בעלי התוספות' על התורה ,דכתיב בריש פרשת חיי שרה 'ויהיו חיי שרה' ופירש"י כול
שוי לטובה .וקשה ,דגבי ישמעאל נמי כתיב )כה יז( 'ואלה שני חיי ישמעאל' ,וש אי אפשר לדרוש 'כול שווי
לטובה' ,אלא מבאר ה'תוספות' וז"ל .איכא למימר שעשה תשובה )כדפירש"י גבי ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו( ,וגר שנתגייר
כקט שנולד דמי ,וכל השני שהיו קוד לכ  -כל הרע שעשה לא נחשב לכלו ,והיה כמי שעשה תשובה כל ימיו.
ל .זה דרכו של עשו לומר 'הנני הול למות' )כה לב( ,אול יהודי צרי תמיד להיות בחיות ובשמחה .וכבר אמר
הרה"ק מקאצק זי"ע שיש בכוחו להחיות מתי ,אול הרבה יותר מועיל ונחו הוא להחיות חיי...
פע ראה הרה"ק מרוז'י זי"ע אחד היושב בביהמ"ד והוגה בתורה באישו ליל ובעייפותו הגדולה היה מתנמנ
מעת לעת ,ותיכ היה מתחזק ומעורר עצמו באומרו לנפשו 'הרי תיכ אמות ומחובתי לנצל את הזמ בעודי עלי
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äãå÷ð' åá ùé ïééãò åùò 'éçáì òéâäù ãò åéùòîá íòèä øàáî (íâ ä"ã á"ìøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
 'äùåã÷ áèéä òãéù ,åùò úà êøáì ÷çöé äöøùלאçëî äùåã÷ä ìà áø÷úäìå ÷æçúäì åãéáå ,
 åììä úåëøáäלב.
ïî àåä ÷çåøîù òùø åúåà ìù åúåäîáå åáéèá
àåöîìå áø÷úäì ìëåé úåëøáä éãé ìòù àìà ,äùåã÷ä
÷çöéã ,àîéçø íäøáàã åäéúåëæ ïì øëãéà àðîçø úéúçúî íîåøúäìå ÷æçúäì åæ äëøáå ,äùåã÷ä úøàä
,äùøô éàäá íéøëæðä àîéìù á÷òéãå ,àãé÷ò
íðîà ,åùòì àìà á÷òéì úëééù äðéà äâøãîä ìôù
 áåè ìæîå áåè ïîéñ â"åøá äëøáå äáåè áåø òôùá åéøçà åòøæ øåáòá åùòî úåëøáä úà ìèð á÷òéלג,
úååöîäå äøåúä ÷ñòáå ,íéîìåò ìë øåöá ïúéà úðåîàá äãå÷ð àåöîì ìëåð íé÷åçø åðçðà íâù' íìåò úåøåãì
.ø"éëà íåìù ìàøùé ìò
òéùøä íà åìéôà àåä øùàá éãåäé ìëù ,'äùåã÷ä

אדמות' ...אמר לו הרה"ק אל תאמר כזאת כי כ היא דרכו של עשו שאמר 'הנה אנכי הול למות' ,אלא כ תעורר
עצמ – הרי אני חי ,וכי לזאת יקרא חיי...
לא .בדר זה פירש הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )אות י( בש אביו הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"ע בלשו הכתוב
'ראה ריח בני כריח השדה אשר ברכו ה'' ,כי הנה בעת שמזבלי את השדות יש ש ריח רע ביותר ,ומ"מ
אי זה פוג בתבואת השדה כלל ,שהרי כעבור זמ מה יפוג הריח הרע ,ושוב נוד ריח טוב מהפירות .וה ה דברי
יצחק אבינו ראה ריח בני כריח השדה ,שא א הוא חוטא ח"ו ,ויש בו ריח רע ,אי זה 'פג' בעצ פנימיות נפשו
הטהורה ,אלא א יחזור בתשובה ישוב ריחו הטוב להחיות את הכל ,וכל זה מפני אשר ברכו ה' 'וברכתו הקדושה
לעול תעמוד'.
והנה כתיב בפרשת 'וירח את ריח בגדיו' ,ובגמרא )סנהדרי לז (.אל תקרי ריח בגדיו ,אלא ריח בוגדיו ,ומביאי
במדרש )בר"ר סה כב( מעשה דיוס משיתא שאעפ"י שהכעיס את בוראו בכניסתו לבית המקדש לא אבה להכעיס
את בוראו בשנית )עיי"ש( ,חיזוק נפלא למד מכא הרה"ק רבי צדוק הכה זי"ע )פרי צדיק ,ר"ח אדר א( שכל הרע והרשעות
שבע ישראל אינ אלא בבחינת מלבושי ובגדי ,וכלומר ,שרק בחיצוניות ה רעי ,אבל הפנימיות של כל איש
ישראל טובה ונקיה היא ,נשמה שתת בי טהורה היא ...ולכ נרמז עני הבגידה בלשו בגדי ,שהיא 'מלבוש' חיצוני
לאד.
לב .והקב"ה יושב ומצפה על כל איש יהודי יהיה מי שיהיה שישוב ויתקרב אליו ,וכפי שיש ללמוד ממה דכתיב
בפרשת )כז טו( 'ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול ...ותלבש את יעקב בנה הקט' ,ולכאורה יפלא שהרי
'תאומי' היו ונולדו כאחד ומדוע יקרא זה 'קט' וזה 'גדול' .ורמז בה הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע ,במשל למי
שבכה לפני בני משפחתו כי אביו הזק פסק מלראות ומלדבר וכו' ,ולמחרת הוא שומע את בנו ב ארבעת השני
בוכה ומיילל על זה שאחיו הקט שעדיי לא מלאו לו שנה תמימה ג כ אינו יכול להל ולדבר ,ונעשה שחוק
גדול בבית ...וההסבר ,כי הקט שעדיי אינו הול ברגליו ואינו מדבר הרי כל עתידו לפניו ,ועוד יבוא יו ובעזהשי"ת
יתחיל להל ולדבר ,לעומתו ,הזק פסק מללכת ומלדבר ,ואבדה תקוותו ,כי ההליכה והדיבור לא יחזרו אליו ,זה
דבר הגור צער וכאב .כ ה 'יעקב ובניו' נקראי 'קט' לומר שא נפילת איננה סיבה מספקת לבכות ולהתייאש,
כי עדיי כל עתיד לפניה – לשוב בכל עת ולהתחדש מעתה לעשות רצו אביה שבשמי ...ואילו עשו 'מוכ'
הוא ,ולעול לא יתק עצמו – זה אכ צער וכאב.
עוד מבאר הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע )מאמר מרדכי ,הובא ביסוד צדיק תולדות( ,כי אי ההורי בודקי את התינוק
קט בגשת אליו הא הוא נקי ,אלא מחבקי ומנשקי אותו וחיבה יתירה נודעת לו ,ואילו ב גדול המלוכל הכל
מתרחקי מאתו .ולכ כינה את יעקב אבינו 'קט' ,כי יעקב ובניו ינוחו בחיק אביה שבשמי אשר מקרב מחבק
ומנשק בכל מצב שיהיו ,א כשה מלוכלכי בכתמי העוונות ,ואילו את הנכרי בני עשו כינה הכתוב 'הגדול' כי
מה הוא מתרחק ואינו מושיע כי מלוכלכי ה.
לג .כתב הגה"ק רבי חיי פאלאג'י זי"ע )מועד לכל חי סי' כו אות ה( כל חודש כסליו ,כי מזלו גד ,יהיה מוצלח להרי
מזלו לכל עסקיו וכל ענייניו בעזרתו יתבר שמו.


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

כי עקרה היא (כה ,כא)
הגמרא אומרת במסכת יבמות (סד ,א) "א"ר יצחק מפני מה היו
אבותינו עקורים ,מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים".
אפשר לפרש בדרך הלצה ,דהנה מדרך העולם שהבנים מבטלים את
אבותם מתלמוד תורה ותפלה ע"י טיפולם והדאגה למחסורם תמידין
כסדרן .ועל זה אנו מבקשים שיתן לנו "זרעא חיא וקיימא די לא יפסוק
מפתגמי אורייתא" שיהא זרעא חיא שלא יפסיק אותנו מפתגמי אורייתא,
דהיינו שנוכל להגות בתורה ובמצות ועם כל זאת שיהיו בריאים ושלמים
כל הימים ,ולא יבטלו אותנו בדאגותיהם עליהם.
וזה הכוונה גם כאן ,שהיו אבותינו עקורים כדי שיוכלו להתפלל בדיעה
מיושבת בלי הפרעה של הילדים כי הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים...
(תפארת שלמה)
ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה הוא (כה ,כא)
הגמרא במסכת ברכות (לד ,ב) אומרת שכאשר מתפללים בנוכחות
החולה אין צורך להזכיר את שמו ,כמו שמצאנו אצל משה רבינו שהתפלל
על מרים א-ל נא רפא נא לה בלי להזכיר את שמה.
כאן חשש יצחק שאם יצטרך להזכיר את שמה ,הרי יזכיר את שם
הוריה הרשעים ,והוא לא רצה להזכיר את זכרם כשמתפלל עבורה ,לכן
התחכם להתפלל "לנוכח אשתו" בכדי שלא יצטרך להזכיר את שמה.
(לנפש חיה)
ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו.
כתב רבי שלמה סובול ששאל את רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל מהו
הלשון 'ויעתר לו השם' משמע שעשה לו הקב"ה טובה שלמה לאחר
שהפציר ,נעתר לבקשתו והפצרתו ,ולא שהסכים תיכף לקבל תפילתו.
וצ"ע שהרי הקב"ה הבטיח 'כי ביצחק יקרא לך זרע'? ואמר רבי שלמה
להגרי"ח שלדעתו התשובה היא כך ,כיון שהקב"ה בישר לאברהם 'תיקבר
בשיבה טובה' שיהיה לו נחת יהודי כל ימי חייו ,ולכן הסתלק ה' שנים קודם
זמנו שלא יראה את עשיו יוצא לתרבות רעה ,א"כ כשאין יצחק מתפלל
ומעתיר בבקשה ,היה מוליד כשהיה אברהם אבינו בן מאה ששים וחמש,
ט"ו שנה לפני ק"פ שנה .אך כיון שהעתיר בתפילה כשהיה אברהם בן ק"ס
נמצא שלאחר ט"ו שנה יצטרך להסתלק מוקדם בחמש שנים .ממילא
כתוב 'נעתר לבקשתו'.
לאחר שהשלים רבי שלמה את דבריו ,אמר תיכף הגרי"ח בגאונותו
'ויעתר לו הויה' בגימ' 'חמש שנים'.
וראיתי בספרים שאמר הגאון רבי אהרן קוטלר [היום היארצייט]
שלומר דבר כזה תיכף ,מוכרח להיות מדרגה של רוח הקודש.
(הגרמ"י רייזמן)
ויצא הראשון אדמוני (כה ,כה)
הקשה המגיד מדובנא (בפירושו על מגילת רות) כיון שעשו מוכרח
להיות שופך דמים מדוע יענש על כך?
אלא עשו נולד הראשון והבכור ,ומוכן לעבודת המקדש ,לכן נולד במזל
מאדים המורה על דם ,והוא דם הקרבנות ,וזה כונת הפסוק "ויצא
הראשון" כיון שהוא ראשון נולד "אדמוני" ,אולם אחר שמאס בעבודה
ומכרה ליעקב אחיו לא נשאר לפניו עוד למלאת ידיו על פי מזלו אלא
להיות רוצח ולכן יענש על כך.
דהיינו שעשו היה לו את הכח ,ויכל היה לנצלו לטוב ,אלא שבחר לנצלו
לרעה .וכאשר משפיעים משמים כח לידיו של האדם יכול הוא לנצלו
לדברים רעים ג"כ.
ובעניין הזה של ניצול הכח שלא לטובה מספרים על חסיד אחד ,שבא
לקבל ברכה מאחד האדמורי"ם היות וקנה כרטיס הגרלה על סכום מאד
גדול ברצונו שכרטיסו יזכה ,והרבי בירכו כי יצליח ,יצא האיש מהרבי
בשמחה גדולה אולם לבסוף לא הצליח ולא זכה בגורל .חזר החסיד ובא
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לפניו בנפילת אפיים עצוב ושבור על אי הצלחתו .שאל הרבי לחסיד מה
עשית אחרי שבירכתי אותך? והשיב כי נכנסנו אני ומשפחתי למסעדה
מתוך שמחה ,וקרה שנשאנו חן בעיני בעל המסעדה ועשה לנו הנחה
גדולה בעבור הסעודה כמעט בחינם ,אז ספק הרבי על ידו ואמר חבל
שאתה בעצמך הפסדת את האוצר ,כי הברכה וההצלחה כולה היתה
מוכנה לפניך אלא שניצלת אותה לדברים פעוטים.
כעין זה מסופר בספר "טובך יביעו" ח"ב ,בא אחד לפני ר' מרדכי בנט
זצ"ל שיברכו שמספרו יעלה בגורל ויזכה בסכום עתק בירכו ר' מרדכי
שאכן כן יהיה וכשהגיע לביתו שמח וטוב לב ,אמר לבני משפחתו שיעשו
בביתם נסיון ליווכח אם ברכתו של הרב יעלה בגורלם ,ועשו כעין גורל עם
מספרים שונים והכניסו גם המספר התואם למספר שעומד לזכות ,ואכן
יצא המספר המבורך בגורל ושמחתם גדלה עד מאד ,אולם כשהגיע זמן
ההגרלה האמיתית הפכה שמחתם לתוגה ,כי לא עלה המספר בגורל ,הלך
אותו האיש לרבי מרדכי וסיפר לו כל אשר קרהו ,ויאמר לו רבי מרדכי
שהברכה התקיימה בגורל שעשו בביתם.
(אוצרות התורה)
ויצא הראשון אדמוני (כה ,כה)
יש להבין למה כיבד הכתוב את עשו לקראו בתואר 'ראשון' שהוא
תואר חשוב.
כתב רבינו ה'בן איש חי' ,ונ"ל בס"ד דבא הכתוב לגנותו בתואר זה .והוא
ע"ד מ"ש מהר"א גבישון ז"ל בעומר השכחה (דף נ"ה) שאם יהיה עבד
משכיל במידותיו יבחרוהו יותר מן הבן אשר אביו הוא ת"ח והבן עם הארץ
ואינו משכיל במידותיו.
שכך אמרו בספר דברי הימים של "מלכי הערב" כי בקרטבא חלה דיין
העיר למות ,והיה לו בן אחד וגם היה לו תלמיד אחד שהוא בן הקצב ,ובנו
של הדיין לא היה ראוי כאותו התלמיד בן הקצב ,ולכן ,אחרי שמת הדיין,
מינו תחתיו את בן הקצב .לאחר זמן ,לא הסתדרו בן הדיין ובן הקצב ,ובן
הדיין זלזל בדיין החדש באומרו שהוא בן הקצב ,ענהו ויאמר לו הדיין ,נכון
הוא שאני בן הקצב ,אבל אני עתה התחיל החכמה והיחס ממני משא"כ
אתה ,שהיחס והחכמה נשלמו באביך ואצלך התחיל הנקלה והסכלות ע"כ
ע"ש
וכן הענין כאן ,הנה אבותינו אברהם ויצחק היו קדושים חכמים נבונים
וידועים ואם היה עשו אדם טוב וישר והולך בעקבותיהם ודרכם ,לא היה
נקרא 'ראשון' בדרכם הטוב והישר אלא היה נחשב שלישי להם מפני
שהוא נגרר אחריהם ,אבל הואיל ועשו לא הלך בדרכם הטוב והישר אלא
פנה לדרך רע וכסלות שאינו מסוג דרכם אלא להפך ,על כן נקרא 'ראשון'
שנפסק חבל החכמה והישרות של אבותיו ממנו ,משא"כ יעקב אע"ה לא
נבדל מאבותיו אלא הלך בדרכם הטובה והישרה ולכן אינו נקרא ראשון
בדרך הטוב והחכמה אלא נקרא שלישי לאבות כי נמשך אחריהם והלך
בדרך שהלכו בה.
(עוד יוסף חי)
ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו (כה ,כח)
כל העובר ישתומם האיך יכול עשיו לרמות איש קדוש כיצחק אבינו
בגלל ש"ציד בפיו"? ואף לפי דברי חז"ל שהכוונה שידע לרמות כיצד
מעשרים וכו' ,עדיין הקושיא במקומה עומדת איך יכול לרמות בכמה
שאלות את יצחק אבינו שקיים את כל התורה כולה?!
הביא תירוץ בספר דברי מאיר להרה"ק מפרעמישלאן זיע"א בשם
הרה"ק ר' פייביש מבראדשין זצ"ל בזה הדרך ,כי לרבו הקדוש של רבי
פייבוש ה"ה הרה"ק בעל 'באר מים חיים' זצ"ל הי' לו בן אחד שלא הלך
בדרכי יושר כראוי לפני בן צדיק כמוהו ,ואעפ"כ היה רבי חיים מחזיק את
בנו במזונות במלבושים יקרים ודאג לו לכל הצטרכויותיו ,ובכל אשמורת
הבוקר כאשר קם ה'באר מים חיים' זי"ע לעבודתו הק' פתח דבריו האיר

א

בתפלה ובהתנצלות קדם רבון עולמין בזה"ל :רבונו של עולם הבט נא
כאשר אנכי עושה עם בני אעפ"י שאינו הולך בדרך תמים אעפ"כ אני
עושה לו רב טוב וחסד ,ואנכי רק בשר ודם ,ומכ"ש אתה הוא אבינו אב
הרחמן טוב ומטיב ורב חסד בוודאי ראוי והגון לפניך להתנהג עם בניך כן
ותלמד ממני ק"ו.
והנה הגמ' אומרת (שבת פט ,ב) "לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך
הוא לאברהם בניך חטאו לי ,אמר לפניו ,רבונו של עולם ימחו על קדושת
שמך ,אמר ,אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי
עלייהו ,אמר ליה בניך חטאו ,אמר לפניו ,רבונו של עולם ימחו על קדושת
שמך ,אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה ,אמר לו ליצחק בניך חטאו
לי ,אמר לפניו :רבונו של עולם" ,בני"? ולא "בניך"?! בשעה שהקדימו לפניך
נעשה לנשמע קראת להם בני בכורי ,עכשיו בני ולא בניך?! ועוד ,כמה
חטאו כמה שנותיו של אדם שבעים שנה וכו' אם אתה סובל את כולם
מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא עליך ואם תמצא לומר כולם עלי הא
קריבית נפשי קמך וכו'" הרי שזה היה טענת יצחק להקב"ה שאע"פ
שחטאו בכל זאת הם בניו .וזה מה שרצה יצחק אבינו לפעול בהנהגה של
אהבתו לעשיו ,בכדי שברבות הימים יעמוד זה לזכות ישראל שאף ע"פ
שחטאו יגאלם הקב"ה.
(דברי מאיר)
ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל (כה ,לד)
כתוב בתורה שיעקב נתן לו לחם ונזיד עדשים ,.הוא לא הסתפק רק
בנזיד עדשים .לפני שהוא נתן לו נזיד עדשים ,הוא נתן לו לחם....
למה נתן לו לחם?! יכל היה לתת לו ישר נזיד עדשים?
אומרים המפרשים – יעקב אבינו חשש ,שמא עשו יבוא לטעון,
שהמכירה של הבכורה נעשתה בכפיה.
יש שאלה ,אם אדם כפה על מישהו למכור לו מכירה ,אם המכירה חלה
או לא.
היה פעם אדם אחד ,שהיה רעב מאוד ...הרגיש שאם הוא לא מכניס
משהו לפה עכשיו ,הוא מת...
הוא ניכנס למסעדה ואומר למלצר – תעשה טובה ,תן לי משהו לאכול!
 מה אתה רוצה לאכל??? מה שאפשר לעשות הכי מהר!הכי מהר זה צ'יפס ושניצל ,רוצה??
 כן ,תביא! טוב בינתיים לך תיטול ידיים ,אני יביא לך לחם...נותן לו המלצר בינתיים ארבע פרוסות לחם ,עם חומוס ...הוא אוכל...
מביא לו את הצ'יפס ...שתיה...
 אחחח ,ה' יברך אותך! אני מודה לך מאוד ,ה' יברך אותי ...אבל תן לי  60שקל על הארוחה... לא ..אני לא משלם! למה לא?! הלכתי למות ,זה פיקוח נפש ,ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה!אז אני מזכה אותך במצוה.
 ֹבא רגע ,לפני שאתה מזכה אותי במצוות ,תבוא איתי לרב עכשיו...אני אבחר לי את המצוות שאני רוצה לזכות בהן..
הוא בא לרב ואומר לו – כבוד הרב ,הוא אכל אצלי במסעדה בשישים
שקל ,והוא לא רוצה לשלם!
 למה אתה לא רוצה לשלם? כבוד הרבה ,הגעתי למסעדה באפיסת כוחות ,הרגשתי שאם אני לאאוכל ,אני מת!
הוא באמת בחור טוב ,ביקשתי ממנו לאכול ...תוך  4דקות הוא הביא
לי כבר אוכל ,ואכלתי!
אמר לו הרב – נכון שהלכת למות ,ונכון שאם הוא הציל אותך ,כאילו
הציל עולם מלא ...גם זה בסדר ,אז על הלחם ועל החומוס אתה לא
תשלם ....אבל למה אתה צריך לאכל שניצל בשביל לא למות?! אתה יכול
להסתפק בארבע פרוסות עם חומוס.
באותו רגע שאכלת את הפרוסות עם החומוס ,אתה כבר לא מת,
"חזרת לחיים" ...אז עכשיו תשלם -צ'יפס ושניצל ושתיה!
אומרים המפרשים – חשש יעקב אבינו ,שמא עשו אחר-כך יגיד "מה
לעשות ...הלכתי למות ...אז מכרתי לו את הבכורה! "
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אמר לו יעקב – תשמע ,דבר ראשון תאכל לחם ,שלא תגיד שאתה
הולך למות ,ומכרת את זה בגלל שזה היה פיקוח נפש .תאכל לחם ,תירגע,
תתיישב דעתך ,אחרי זה אני אתן לך גם עדשים.
אז לחם נתן לו ,כדי להוריד את הטענה "מדין כפיה" ...לאחר מכן ,נתן
לו גם נזיד עדשים ,כדי שלא יבוא בטענה ,שכפו עליו את המכירה.
(ברוך שאמר)
"ועשה לי מטעמים ...בעבור תברכך נפשי" (כז ,ד)
"ספרתי להרב על הג"ר יעקב ניימן זצ"ל שהיה פ"א בארה"ב ,וביום
אחד הביאו מארחו למקום בו היה אמור להיכנס לאחד הגבירים ,ר' יעקב
דפק על הדלת ,לא ענו לו ,ויצא החוצה.
ר' יעקב לא ידע אנגלית ,והיה במקום זר בין גויים ,לפתע עבר במקום
יהודי שידע קצת אידיש ,סיפר לו ר' יעקב מהעניין והיהודי הכניסו לביתו
בכבוד רב ויטע לו אש"ל.
לפנות ערב השיג בטלפון את היהודי אליו היה צריך ר' יעקב להכנס,
והביאו לשם.
שאלו ר' יעקב (למארח שהכניסו לביתו) :מה חסר לך ומה אתה צריך?
והלה אמר זה כמה שנים שלא זכה עדיין לזש"ק.
ברכו ר' יעקב :כעת חיה ולשנה הבאה תזכה לזש"ק וכך הוה ,תוך שנה
באה ידיעה שנולד לו בן זכר.
ואמר הרב שהוא דבר פשוט ,אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך ,וכ"ש
תלמיד חכם ,וגם משום שברכה הנובעת מחיוב הכרת הטוב יש לה כח
ותוקף יותר.
וכתבתי זאת בספר למה הוצרך היה יצחק אבינו למטעמים כדי לברך
את בנו ולא בירכו בלא זה ,והוא משום שברכה הנובעת מהכרת הטוב יש
לה תוקף וכח אחר.
(דרך שיחה)
ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד :ועשה לי
מטעמים כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות
(כז ,ג-ד)
יצחק אבינו אומר לעשו ,שבשביל לקבל את הברכה ,הוא צריך לטרוח.
כל אחד שקורא את זה ,שואל את עצמו – ממתי בשביל לתת ברכה
למישהו ,צריך לאכול משהו?
תארו לכם ,שכל צדיק שאתם הולכים לקבל ממנו ברכה ,אומר לכם –
תביא לי מנה פלאפל 
מה זה צריך להיות? מה על קיבה ריקה לא יוצאת ברכה?!
השאלה הזאת מצאתי אותה ,ברבינו בחיי ,בפרשת השבוע.
הוא שואל את השאלה הזאת ,והוא אומר – אם כל רצונו של יצחק
אבינו ,כדי שתשרה עליו הנבואה ,הוא רצה להיות בשמחה ,אז מה זה
הענין של למלאות את הבטן באוכל ,כדי לברך?
אני מקריא את הדברים בפנים – ומה שביקש מטעמים לשמחת הנפש,
ולא ביקש כינור לנגן כמנהג הנביאים ,מפני שהיה עתיד לברכו בדברים
גופניים – טל השמים ,ומשמני הארץ ,ורוב דגן ותירוש ,ועל כן רצה שתהיה
סיבת השמחה ,מאכל ממין הדבר שהוא רוצה לברכו בו ,והינה זה דוגמת,
מה שאמרו חז"ל (מסכת ראש השנה טז ,א) – מפני מה אמרה תורה הביאו
עומר בפסח מפני שהפסח זמן תבואה הוא אמר הקב''ה הביאו לפני עומר
בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות ומפני מה אמרה תורה הביאו
שתי הלחם בעצרת מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא אמר הקב''ה הביאו
לפני שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן ומפני מה אמרה
תורה נסכו מים בחג אמר הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג כדי
שיתברכו לכם גשמי שנה .ולמה זה?
הכל במידה כנגד מידה ,כדי שתחול הברכה על אותו המין.
אמר יצחק אבינו – אם הייתי רוצה לברך אותו ,שיהיה גדול הדור..
הברכה הזאת לא מתאימה לעשו .בשביל לברך אותו ,שיהיה גדול הדור,
אני לא צריך אוכל ,אני יכל לברך אותו גם בלי זה ...אבל היות והברכה שאני
הולך לברך אותו ,היא ברכה גופנית ,אז צריך לתת ,כמו כביכל אצל הקב"ה
– נסכו לי מים בחג ,כדי שיתברכו גשמי שנה ,אז אתה תביא לי מטעמים
ואברך אותך במטעמים .כך מבאר רבינו בחיי ,את הענין הזה של
המטעמים שמבקש יצחק אבינו.
(ברוך שאמר)
"הקל קול יעקב והידים ידי עשו " (כז ,כב כג)
בספה"ק "אוהב ישראל" מביא בשם הרה"ק רבי נחמן קאסאבער :כיון
שיצחק הבחין בשני הוכחות סותרות ,קול של יעקב וידיים של עשו ,מדוע

ביאר בספר "מנחת אליהו" (לבעל "שבט מוסר" פרק לג) עפ"י מה
שכתב רש"י על הפסוק "וקח לי משם שני גדיי עזים" וכי שני גדיי עזים היה
מאכלו של יצחק ,אלא פסח היה ,האחד הקריב לפסחו והאחד עשה
מטעמים מפרקי דר"א עכ"ל.
ומביא ששמע מפי זקן חכם שיעקב נתן ליצחק אפיקומן אחר האכילה,
וזהו כונת הפסוק "בא אחיך במרמה" "במרמה" גימטריא "אפיקומן" ()287
וכוונת יעקב בזה שלא יוכל לטעום לאחר מכן מצידו של עשו מאחר שכבר
אכל אפיקומן ואסור לאכול אחר אפיקומן.
(אוצרות התורה)
יקרבו ימי אבל אבי (כז ,מא)
יום אחד פרצה בבית המדרש של בריסק מחלוקת בין שני אבלים
"אומרי קדיש" שכל אחד מהם רצה לעבור לפני התיבה כרגיל ...והגיעו
הדברים עד כדי מכות וזוב דם ,בינתיים הגיע לבית המדרש 'רבי יושה
בער' ,ובראותו את הנעשה ובשמעו בשל מה פרצה המריבה נזף בשניהם,
הנה עכשיו פנה רבי יושה בער אל הקהל ,ואמר:
מחוור לי פשוטו של הפסוק" ,יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב
אחי" לכאורה הרי מוקשה הדבר ,מפני מה היה עשו צריך לדחות את הדבר
ימים רבים כל כך? וכי לא יכול ברנש כעשו לסדר את חשבונו עם יעקב בו
במקום? אלא כידוע עשו בשאלותיו ששאל את אביו "היאך מעשרין את
התבן" העמיד עשו כל הזמן פנים של ירא שמים כביכול ,ולפיכך בחר
בימים של "ימי אבל אבי" שהם הימים הטובים ביותר לפתוח בהם
במחלוקת ,למשל ,על התפילה לפני התיבה ,להתפלל לפני העמוד ולומר
קדיש .יעקב ירצה לעבור לפני התיבה ,ועשו ירצה לעבור לפני התיבה,
ויהיה מקום לתגרה לצעקות להרמת ידים ויווצרו שני צדדים ,במבוכה
הזאת יהרג יעקב ויהיו עוד כאלה שיצדיקו את עשו שרצה לזכות את אביו
בעולם הבא ורדף אחרי מצוה ...זאת ההזדמנות הנוחה ביותר כדי
להתחשבן ולהתנפל על אח...
העולם אומרים בדרך צחות שעשיו עשה חשבון שאם יהרוג את יעקב
כעת ,יצטרך לומר קדיש בנפרד על יעקב ולאחמ"כ כשאביו ימות יצטרך
לומר עוד פעם קדיש ,לכן העדיף לחכות לאבל אביו ולומר קדיש על
שתיהם בבת אחת...

ועל סמך מה הכריע שהוא עשו וברכו ,אולי ההכרה של הקול הוא האמת
ולא מגיע לו את הברכות?
ותירץ ,שעשו חשש לאפשרות שיעקב ירמה את יצחק ויגנוב לו את
הברכות ובודאי שיעקב בפקחותו ישנה את קולו לקולו של עשו כדי
להטעותו לכן אמר עשו ליצחק אביו כשיבוא הוא עצמו לקחת את
הברכות ישנה את קולו לקולו של יעקב וזה יהיה לך האות והסימן שאני
עשו בא לפניך ,ויעקב בחכמתו הבין שכנראה זה מה שסוכם בין עשו
ליצחק אביו ,לכן כשהגיע אל אביו לא שינה את קולו להידמות לעשיו ,רק
דיבר בקולו הטבעי ובדרך ארץ ,וכיוון ששמע יצחק את קול יעקב הבין
שכנראה זה עשו לפי מה שסוכם ביניהם.
כעין רעיון זה ממש כתב בספר בית הלוי ,ומוסיף :ועל זה אמר יצחק
לעשיו "בא אחיך במרמה" ובאונקלוס פירש בחכמה ,כיון שהיה זה כאילו
מרמה ,אבל באמת לא היה רמאות שכן דיבר בקולו הטבעי וא"כ זה מרמה
של חכמה.
(אוהב ישראל)
וירח את ריח בגדיו (כז ,כז)
וברש"י מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן.
אמר הרב זה היה רק כאן שהיה לבוש יעקב אך מזה לא היה יכול
לידע שהוא יעקב כי חשב שכיון שבא עשו ממצוה של צודה לי ציד לכן
יש עמו ריח ג"ע
(דרך שיחה)
ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש (כז ,כח)
ראיתי בשם כ"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע ,שהיה ידוע כקנאי גדול
ולוחם מלחמות ה' ,ובפרט בעניני לבוש שצריך להיות על טהרת הקודש,
ולא להידמות ללבושי הגויים ,והנה פעם בא לפניו איזה נגיד גדול שהיה
לבוש בלבוש מודרני ,וברצות הצדיק לעורר לו על ענין זה בדברי נועם ,כדי
שלא להעליב אותו.
אמר בדרך צחות לתת טעם מדוע הנגידים הגדולים בעם דרכם להיות
לבושים בלבוש גויים ,וכך אמר ,הנה יעקב אבינו קיבל ברכות "עולם הזה"
מיצחק אבינו "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן
ותירוש" ,וכאשר קיבל ברכות אלו הוא היה לבוש בבגדי עשו ,כדי שלא
יכירו אביו ,וכמו שכתוב (כז ,טו) "ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול
החמודות אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן" ומכיון שיעקב
אבינו קיבל את ברכות העוה"ז בהיותו לבוש בבגדי עשו ,הנה זה גרם
שהעשירים הגדולים שזכו לברכות אלו ,אף הם לבושים לפעמים בלבוש
שדומה ללבושו של עשו ,עכ"ד.
(זאת התורה)
"ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד" (כז ,לג)
למה חרד יצחק ,אמר :שמא עוון יש בי ,שברכתי קטן לפני גדול ושניתי
סדר היחס .התחיל עשו מצוח" :הכי יקרא שמו יעקב ,ויעקבני זה פעמים".
אמר לו אביו :מה עשה לך? אמר לו" :את בכרתי לקח ,והנה עתה לקח
ברכתי" .אמר :בכך הייתי מצר וחרד ,שמא עברתי את שורת הדין .עכשיו
לבכור ברכתי" ,גם ברוך יהיה" (רש"י בראשית כז ,לו).
מי מסוגל להבין את עשו -
בא מן השדה והוא עיף ,וחומד את נזיד העדשים .כשהוא מתבקש
לשלם תמורתו בבכורה ,החל לחרף ולגדף את העבודה שבבכורים
(בראשית רבה סג ,יג) ,וצחק צחוק גדול על אחיו התמים ,שמחשיב את
הבכורה ומוכן לתת תמורתה נזיד עדשים (שם ,יד) -
וכעת ,שיעקב אבינו השתמש בזכות הבכורה לקבל את הברכות,
מתמרמר הוא על 'רמאותו' ...אבל כזה הוא הטבע האנושי -
שמעתי מעשה בדיין ירא שמים ,אבל ממה חיים .ייקח שוחד.
אבל אסור ,החליט לקחת בשינוי .לתובע ייחד את הנעל הימנית,
ולנתבע את הנעל השמאלית.
לפני הדיון היה מחליף את נעליו בנעלים שבחדר המבוא ,לראות באיזו
מהן טמנו תכריך שטרות .ואם בשתיהן ,איזו מפריעה יותר להליכה.
יום אחד תחב רגליו ,והימנית בקושי נכנסה .מצא סמוכין למכביר
להצדיק את התביעה ,ופרכות לכתות גרסת הנתבע .לאשרו ,מעולם לא
נכשל ,תמיד נתן הצד הצודק את השוחד.
יצא התובע וכל תאותו בידו ,והדיין צלע החוצה וחלץ את החפיסה
מנעלו ,והנה היא תכריך נירות בעלמא.
"איזו שחיתות" ,רטן" .איזו רמאות!" אין אמון בבני אדם...
זהו שאמרו ,שאין האדם רואה נגעי עצמו .הוא נוטל שוחד ,ומעייניו
ברמאות הזולת...
(והגדת)
ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך (כז ,לה)

אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב
ונשלחך בשלום אתה עתה ברוך ה' (כו ,כט)
נשאלת השאלה – מה פירוש הדבר ,שגוי אומר לך " :עשינו עמך רק
טוב ונשלחך בשלום "?
פירוש הדבר ,אומר לך הגוי" :אם שחררתי אותך בשלום – בלי מכות,
תגיד תודה!" 
משל למה הדבר דומה? לאריה שאכל ופתאום נתקעה לו עצם בגרון –
לא יכול – לא לבלוע ולא להקיא 
'מלך החיות' עומד באמצע היער עם עצם בגרון ,וקורא לכולם – "מי
יכול להושיע אותי"
באו החיות ולא הצליחו להוציא את העצם .אמרו לו" :תשמע ,ביער
ישנה חיה ושמה שלדג .לחיה הזאת יש מקור ארוך ,שבעזרתו הוא יכול
להוציא לך את העצם – חוץ ממנו ,אף אחד לא יצליח!"
אמר להם האריה" :בסדר – תקראו לו מיד!"
רצו החיות את השלדג וסיפרו לו את המעשה – אמר להם השלדג:
"להכניס את המקור שלי לתוך הלוע של האריה?! שייחנק עם העצם בגרון
– הרי ברגע שאכניס את המקור ,הוא מיד יטרוף אותי!"
אמרו לו החיות" :תקשיב ,מילה של אריה זו מילה – אם הוא הבטיח
שלא יעשה לך כלום – אז הוא לא יעשה לך כלום!"
"בסדר .אבל מה עם איזשהו בונוס על העמל – בכל זאת אני מסכן את
עצמי?" 
אמרו לו החיות" :אם תצליח להוציא לו את העצם – תקבל בונוס!" –
הלך השלדג ,והצליח להוציא את העצם מלוע האריה; נעמד השלדג מול
האריה ואמר לו" :הנה העצם! מה עם ...הבונוס???"
אמר לו האריה" :בונוס?! לך תספר לכולם שהיית בפה שלי ,ויצאת
בשלום!"

ג

יסוד זה מרומז באופן נפלא ומופלג בדברי חז"ל (נדה טז ,ב) שאמרו,
אותו הדבר היה עם אבימלך ,שבא לכרות ברית עם יצחק ואמר לו" :
עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום " – "תספר לכולם שיצאת מכאן שכשאדם נברא ,הקב"ה גוזר עליו מה יהיה; חכם או טיפש ,גיבור או חלש,
עשיר או עני ,אבל צדיק או רשע – זה הקב"ה לא קובע!
בשלום – זה הבונוס הגדול ביותר שאנחנו יכולים לתת לך!"
תמה האדם :מה פירוש הקב"ה לא קובע? הרי אם אני עני ,טיפש
(ברוך שאמר)
וחלש ,מסתבר שגם אהיה רשע! ...זו טעות! אדם יכול לקחת את
וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות הטיפשות שלו ,את העניות שלו ואת החלישות שלו ,ולעשות מעצמו
נביות על נשיו לו לאשה (כח ,ט)
צדיק גדול יותר ממה שהיה יכול להיות אילו היה חכם ,עשיר וגיבור!
כתב רש"י "על נשיו  -הוסיף רשעה על רשעתו (ר"ל מרשעת על
לפי זה תתיישב הקושיה שהקשנו בעניין יעקב ועשו ,שאם כבר בבטן
מרשעיות שהיו לו כבר וק"ל) שלא גירש את הראשונות".
אמם הייתה ליעקב משיכה לבית המדרש ולעשו הייתה משיכה לבית
למה הדבר דומה? היה אחד שהגיע אל הרופא להיבדק ,אמר לו הרופא עבודה-זרה ,היכן הצדק?
שלפי תוצאות בדיקות הדם ,חייב הוא להתחיל בדיאטה כבר מהיום ,ואם
התשובה היא :נכון ,כל אחד מהם התחיל מנקודה אחרת ,אבל דוקא
לא הרי שהוא בסכנת חיים .שואל אותו אחד את הרופא מה עלי לעשות עשו עם התכונות השליליות שלו היה יכול להתעלות פי כמה וכמה ,ואילו
בשביל זה? אומר לו הרופא ,הנה אכין לך תפריט מסודר ,לארוחות בוקר ליעקב ,דווקא אותו כח של קדושה עלול היה להיות לו לרועץ ,כי אדם
צהריים וערב ,בבוקר תאכל שתי פרוסות של לחם מקמח מלא עם כך וכך אחר במקומו ,בדרגה שלו ,כשהיה נכנס לבית שם ועבר ,לא הייתה לו כלל
ירקות ,בצהריים מנה אחת של עוף עם תוספת אחת בלבד ובערב ג"כ שתי סיבה להתאמץ ללמוד ארבע-עשרה שנה ברציפות ,בלי שינה ,שהרי הוא
פרוסות של לחם מקמח מלא עם קצת גבינה ,וירקות ללא הגבלה.
גאון ,הוא יעקב אבינו! מה יש אם יישן מעט? הרי הוא כבר יודע את כל
שמע אותו אדם ,ורשם את הדברים .כשעמד בפתח לצאת מן החדר ,התורה ,אותה למד מיצחק אביו!
שאל את הרופא" ,רק דבר אחד אני רוצה לדעת ,את התפריט שהכנת לי,
אבל לא! יעקב אבינו קבע לעצמו את מצבו .הוא עמל בתורה וצמח
לאכול לפני הארוחה או אחרי הארוחה?"...
להיות אחד מהאבות הקדושים ,עמוד התורה!
אין שום דבר שקובע לאדם אם יהיה רע או טוב .רק האדם עצמו בכח
כך גם עשיו ,שהיו לו כבר כמה רשעיות ,הלך ונשא את מחלת בת
מעשיו קובע את מדרגתו ואת הצלחתו – לטוב ולמוטב.
ישמעאל כי אביו מקפיד שינשאו דוקא למשפחה זו...
(תפארת שמשון)

(ציוני תורה)


 מאוצרות המגידים 

ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי (כז ,ד)

ויתרוצצו הבנים בקרבה (כה ,כב)

מרק משכין שלום

'ויתרוצצו' – רבותנו דרשוהו לשון ריצה ,כשהיתה עוברת על פתחי
תורה של שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי ע"א עשו
מעשה מאוד בלתי-שכיח אודות 'מטעמים אשר אהב' ,מובא על רבי
מפרכס לצאת" – רש"י
שמואל קובלסקי זצ"ל ,בספר "אנא עבדא":
מבואר בדברי חז"ל אלו ,שכבר בבטן אמם היו עשו ויעקב שונים
בתכונותיהם .השאלה היא ,אפוא ,מה הטענה על עשו שיצא רשע ,והלא
כך היו תכונותיו הטבעיות?
אמנם ,יסוד גדול עלינו לדעת .כל אדם מוצא את עצמו לפעמים במצב
רוחני קשה .הוא מתקומם' :זה לא הוגן'! ...אך עליו לדעת ששום מצב מצד
עצמו לא בהכרח הוא טוב ולא בהכרח הוא רע .רק האדם קובע אם המצב
טוב או לא טוב.

בכל יום – כך סיפר אחיו – לאחר השיעור שמסר ב"בית דוד" ,היה
עולה לבקר אצל אמו ,לקיים מצות כיבוד הורים ,לשמח אותה .אמו היתה
שואלת שואלת באופן קבוע" :האם אכלת ארוחת בוקר?" והוא היה עונה
באופן קבוע בחיוב ,כי ידע שיקשה עליה להכין ארוחה ,והוא לא רצה
להכביד עליה ,למרות שהיתה עושה זאת בשמחה .זה לא היה שקר ,מפני
שהוא טעם משהו לפני השיעור ,ואת ה'משהו' הזה ניתן היה להחשיב
בשעת הדחק כארוחת בוקר .הוא היה יושב אפוא בבית אמו ,שותה רק
כוס תה ,משוחח אתה ,מנסה לשמח אותה ,ושב הביתה.

למשל ,אדם שיש לו ראש סתום .הזכרון לא עובד ,כח המחשבה לא
כאשר הגיע הביתה ,היתה רעייתו שואלת ,האם אכל כבר ארוחת
עובד .האם זו ברכה או קללה? תלוי מה אדם עושה עם אותו ראש .אם
הוא עמל ומתייגע שוב ושוב להבין כמה שורות בגמרא ,עד שבסוף זוכה בוקר .הוא השיב בחיוב ,כי חשש לכבודה של אמו – מגיע אליה הבן רעב,
להגיע להבנת הסוגיא על בוריה – הרי שעליו להודות ולהלל לבוראו על והיא לא מכינה לו אוכל?!
שעשאו חסר כשרון ,ויחד עם זאת מתמיד ,דבוק בה' ,וזיכהו לקבל על
רבי שמואל צבי קובלסקי תמיד 'כבר אכל' ,ותמיד נותר ללא אוכל עד
עצמו עול תורה ומצוות כראוי.
הצהריים...
אך אם הוא אינו מנסה לעמול בתורה ,אלא מחליט :היות והלימוד
ככלל ,הוא נהג לאכול מעט מאוד ,לא פינק את גופו ,לא היה להוט אחר
קשה עלי ,הרי שאין לי סיכוי להצליח ,וממילא מתייאש מראש – כלפיו אוכל ,ובכלל לא התייחס לאוכל ולא שיבח מעדן.
הראש הסתום זו קללה .אבל הראש הסתום מצד עצמו אינו לא ברכה ולא
רק מאכל אחד יצא מן הכלל הזה ,עקב מעשה שהיה.
קללה .האדם הוא זה שקובע מה לעשות עם אותו ראש וכיצד לנצלו.
פעם אחת ,בהיותו תלמיד ישיבה ,הגיע הביתה לבקר ביום שישי .אמו
דוגמא נוספת :אדם שחי בתוך חברה לא טובה ,מתגורר באיזור חילוני
הגישה לו מרק ירקות סמיך" .נו איך המרק?" היא התעניינה ,והבחור יצא
וכדומה .האם זו ברכה או קללה? ראינו יהודים שחיו בשכנות לא טובה,
מגדרו לשבח את המרק שהכינה.
ודוקא בזכות זה בניהם צמחו להיות גדולי עולם ממש .זאת משום ששמרו
"או ,סוף-סוף יש מאכל שהוא אוהב!" – נהרו פניה של האם ,ומאז,
עליהם ולמדו איתם כל הזמן ,וכתוצאה מההשקעה המרובה הילדים הללו
יצאו פרחים .לעומת זאת יהודי אחר שחי בין שכנים לא טובים ,ילדיו בכל פעם שידעה שהוא עומד להגיע ,הכינה עבורו את המרק שכה אהוב
עליו.
מסתובבים ברחובות ,וכמה מהם התקלקלו.
לפני שנישא ,שאלה הכלה-לעתיד את האם ,אלו מאכלים הוא אוהב.
אם כן ,כשנשאל האם לא טובה זו ברכה או קללה? – גם כאן התשובה
"שמואל צבי מעולם לא הביע דעה על אוכל ,הוא אינו להוט אחר שום
תהיה :תלוי באדם עצמו ,מה הוא עושה במצב שאיליו נקלע.
מאכל ,אבל מאכל אחד אני יודעת שהוא אוהב" – שמחה האם לשתף את
יש הטוען לפני הקב"ה :בורא כל עולמים ,מה פתאום שמת אותי בדור
הכלה – "פעם הוא שיבח את מרק הירקות הסמיך שהכנתי ,ומאז אני
כזה? אילו היית שם אותי בשנת ת"ק בדורו של הגאון מוילנא ,והייתי שכן
מקפידה להכין אותו תמיד .הוא אוכל את המנה שאני מגישה ,עד תומה,
שלו דלת מול דלת – הכל היה נראה אחרת.
ואני מגישה לו עוד תוספת".
מי אמר שיותר טוב להיוולד בשכנות לגאון מוילנא מאשר להיוולד
האם לימדה את הכלה ,מלאת הרצון הטוב ,את אופן הכנת המרק הזה,
באיזושהי עיירה שכוחה בדורנו? אולי כן ואולי לא ,תלוי מה עושים עם זה.
והיא ,אכן ,הכינה אותו שוב ושוב לפי המתכון שקיבלה .רבי שמואל צבי
אם יוצא ממנו יהודי תלמיד חכם חשוב ,זו הברכה הגדולה ביותר שיכול
אכל את המרק ,הודה לה על מאמציה ,ואף קיבל בתודה תוספת.
היה לקבל מהבורא יתברך.

ד

במשך כל חייו הוא לא הביע דעה על אוכל .הרבנית לא ידעה אלו לוי המקדישים עצמם לתורה ולעבודת ה' ומקרינים רוחניות למחזיקיהם:
מאכלים חביבים עליה ואלו אינם רצויים .הוא פשוט לא התייחס לאוכל" .יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל (דברים לג ,י).
רק על מאכל אחד היה ידוע שערב לחיכו –המרק הזה .לדעתה ,טעמו של
אם כן ,מדוע התנגדה רבקה ,וממרום הודיעוה בנבואה שיעקב הוא
המרק היה ממש נורא ,אבל על טעם וריח אין ,כידוע ,להתווכח.
שיטול את הברכות ,ולא יהיה סמוך על שלחן עשו?
לאחר פטירתו לחיי עול ,הגיע מכתב תנחומים מחבר ותיק ,שהתגורר
בארץ אחרת .הוא שמע את הבשורה המרה ,ומיהר לשלוח את תנחומיו
בכתב.

שתי סיבות לכך.

האחת ,שהרב מפוניבז' זצ"ל אמר לי פעמים רבות ,בבאור דברי הגמרא
(יומא עא ע"א)" :הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי
"הוא הציל את חיי הנישואין שלי" ...כתב החבר במכתבו .בינו לבין חכמים יין" .מהו" :ימלא גרונם" ,וכי החכמים יפתחו פיהם ,והמנסך יצוק
רעייתו התגלעו חילוקי דעות על עניינים שבטעם וריח .היא בישלה בסגנון לגרונם? ודאי שלא! אלא מאי -
מסוים ,והוא העדיף סגנון בישול אחר .היא הכינה מטעמים ,לדעתה ,והוא
הענין כך הוא :הקדוש ברוך הוא קוצב לעשיר פרנסתו ,ומוסיף לו גם
סלד מהם.
עבור תלמידי החכמים .ואז ,ראשית כל חי העשיר בפזרנות ,ומוציא את
כאשר שמע על כך הרב קובלסקי ,סיפר לחברו את המעשה שהיה :כספו ואת הכסף המופקד אצלו .וכשנותן כבר למשולח של הישיבה ,לוקח
כאשר הייתי בחור ישיבה ,הגעתי ביום שישי אחד לבקר אצל אמי ,והיא המשולח את האחוזים שלו ,ומה מגיע כבר לגרונם של תלמידי החכמים...
הגישה לי מרק ירקות סמיך .טעמתי ,וכמעט נתקע האוכל בגרוני .טעמו
לפיכך ,אמר לי הרב מפוניבז' ,מכתת הוא רגליו בעצמו ,למרות זקנתו
היה נורא בעיני .אמי עמדה לידי ,ובקשה לדעת ,האם ערב התבשיל לחיכי.
וכי מה יכולתי לומר? כלום יכולתי לצער אותה ,לומר שאינני אוהב את וחולשתו .כי בנועם שפתיו פותח הוא את לב הנדיבים לתת יותר ,את כל
המרק כלל וכלל ,וכל טרחתה היתה לשוא?! הודיתי לה ,אפוא ,על המרק החלק המופקד אצלם ,וכולו קודש לישיבה! וזהו שאמרו" :ימלא גרונם",
ושבחתי את טעמו .היא שמחה מאוד ,ומזגה ,לצערי ,תוספת לצלחתי .שיתן להם את הסכום במלואו!
אכלתי גם את התוספת ,כדי לא לצער אותה .זה ממש לא היה קל ,חששתי
חששה רבקה שאם עשו יהיה הממונה על פרנסת יעקב ,יגווע יעקב
שאני עומד להקיא ,אבל כאשר ראיתי את עיניה המאירות משמחה ,יגעתי ברעב...
שהמאמץ היה כדאי.
ודבר שני ,אמר לי הרב מפוניבז' זצ"ל ,מטרה נוספת לי בנדודי :לזכות
הבעיה היתה ,שמאותו יום ,בכל פעם שידעה אימי ,שאני עומד להגיע ,יהודים במצות החזקת התורה .רצון זה הוא הנותן לי את הכח לשאת את
היא הכינה ברוב מסירות ,את המרק הזה ...ואני הייתי כמעט נחנק ,ומודה הקשיים והבזיונות שהם מנת חלקי.
לה על המאמצים ועל הטרחה.
וסיפר :נקשתי בדלת ביתו של עשיר מופלג .פתח את הדלת ואמר:
לא חשבתי שלאחר נישואי הבעיה תימשך ,אך ...כלתי שמעה מאמי" ,איני נותן למשולחים" ,וטרק את הדלת .זהו ,פטור אני .נסיתי לזכותו,
שזהו המאכל היחיד ששבחתי בפניה .כיון שהיא אשה טובה ,רצתה וסרב .אבל עקפתי את הבית ודפקתי על דלת המשרתים .המשרתת
לעשות את רצוני ,ואני לא רציתי לאכזב אותה .אכלתי את המרק הנורא ,פתחה ,ראתה זקן לבן ,והניחה לי להכנס .היית צריך לראות את פני בעל
הודיתי ,וקבלתי תוספת ,שגם עליה הודיתי .נו ,ואתה מתווכח עם אשתך הבית! התבוננתי סביב ,וראיתי תמונה ממוסגרת של יהודי חרדי וזקנו יורד
על הבדלי טעמים?!
על מדותיו .שאלתי מי זה ,וענה" :זה סבי" .התענייתי והתרכך .ספר על
"מאותו יום" – סיפר החבר – "לא שמעה ממני אשתי מילת בקורת על ארחותיו וצדקתו .אמרתי" :תמונה כזו ,מן הדין שתפאר חדר בישיבה,
האוכל ,רק שבחים ותודות .זמן מה לאחר מכן ,היא החלה להכין מאכלים שהתלמידים יראו וילכו בארחותיו!" נענה ,ותרם חדר בישיבה!
שערבו לחיכי מאוד ,ושוב לא התווכחנו לא על הבדלי טעמים ולא על
כסבורים אתם שהחדר לא היה נבנה בלעדיו? אבל הוא שזכה!
זוטות אחרות .השלום והשלוה שבו לאוהלנו.
ורבקה ידעה שלעשו אין זכויות להחזיק את יעקב!
הרבנית קראה את המכתב ,ולא ידעה את נפשה מצער .מדוע?! מדוע
ופעם חזר הרב מפוניבז' ממסע מתיש למען הישיבה ,ואמר לי" :בוא
הוא לא סיפר על כך?!והרי היא את המרק הזה לא סבלה מעולם ,הילדים
סלדו ממנו ולא הסכימו לטעום .היא הכינה במיוחד עבורו ,כדי שישמח ,וראה מעשה אלקינו ,השגחה פרטית!"
והוא כמעט נחנק ,והודה לה מקרב לב .מדוע הוא שתק ,ולא אמר מילה?!
הבנתי שחוה הצלחה מיוחדת .וספר :הייתי בארצות הברית ,ושמעתי
על פלוני יהודי מיליונר ,המבקש להנציח את שמו במבנה צבור רב רושם
אבל היא ידעה את התשובה ,והתשובה גדולה ועמוקה...
בארץ הקודש .חשבתי לעצמי ,ברוך השם ,ישיבת פוניבז' עומדת על תילה.
(ומתוק האור) אבל נתרום אותו להציב יד ושם לישיבה נוספת שנכחדה בשואה הנוראה.
ישיבת גרודנא ,או רמיילס ,או קוברין ,או ברנוביץ' ,לא חסר -

הכלל ,טרחתי ונסיתי בלי סוף ,וכל העת היו דחיות מדחיות שונות,
ממש מניעות ממרום .פה יצא ופה נסע ,פה חלה ופה נפש .התיאשתי,
והתרמתי גבירים כיכולתי ,וברוך השם עלה בידי .כשעליתי למטוס לשוב
ארצה ,מי יושב לידי ,במושב הצמוד ,אם לא אותו יהודי! באמת יהודי חם
בעל לב נפלא .שוחחנו בלבביות והצגתי את מרכלתי ,לזכותו בשני
העולמות.

מה חשבו יצחק ורבקה

"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" ,שהיה מביא ציד ומאכיל את יצחק
(רש"י ,מהתרגום)" ,ורבקה אהבת את יעקב" (בראשית כה ,כח) .וכי זו
הסיבה שבגינה היה יצחק אבינו ,אמוד היראה" ,פחד יצחק" (בראשית לא,
מב) ,אוהב את עשו ,שהיה "איש שדה" ,אדם בטל (רש"י) ,ש"יוצא וגוזל
וחומס והיו בני אדם מאררים אותו" (תנחומא תצא ד) ,פוקד בתי עבודה
ואמר לי" :חבל שהרב אחר בשבוע .כבר תרמתי אצטדיון ביפו שישא
זרה (בראשית רבה סג ,י) ,וידע יצחק שאין שם שמים שגור בפיו (רש"י
בראשית כז ,כא) .ואהבו משום שאכל מצידו .ולא זו בלבד ,אלא שבקש את שמי ,אצטדיון בלומפילד"...
לתת לו את הברכות? אתמהה!
אי ,מעשה אלקינו!
אלא מאי ,יצחק אבינו ראה שעשו מפרנסו בכזו מסירות ,והבין
לא היו לו זכויות ,לא נמצא ראוי! -
שמשום כך העניק לו הקדוש ברוך הוא שני בנים אלו ,את עשו ואת יעקב,
אילו היה זוכה ,ובונה היכל לתורה ,כמה מצוות היו מתווספות לו מדי
ולפיכך עשו הבכור .כי "אם אין קמח ,אין תורה" (אבות פ"ג מי"ז) ,וכל
תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגררת עוון (אבות פ"ב מ"ב) .הבין שנה בשנה ,ומדי חודש בחדשו .מדי שבוע ויום ,ובכל שעה ושעה!
יצחק אבינו שזו חלוקת התפקידים בין עשו ליעקב ,עשו ממונה על
משלא זכה ,כמה חלול שבת רחמנא לצלן יזקף לחובתו...
ה"מלאכה" ואחראי ל"קמח" ,ויעקב "איש תם ישב אהלים" ,אהלי שם
ובענין זה ,שאל הגאון רבי דוד גריינימן זצ"ל אל דודו ,מרן ה"חזון איש"
ועבר ,אהלי תורה ותפילה ,מתעלה ברוחניות ומקרין על אחיו ,כעין
זצ"ל :אני נוסע לארצות הברית לאסוף כספים עבור כולל חזון איש,
שותפות יששכר וזבולון.
ויהודים רבים עונים לי" :תבוא מחר" .איני מבין  -וכי מחר יהיו עשירים
וכשם שזבולון העושה פרקמטיא ומסחר עבור יששכר העוסק בתורה יותר? אני כבר כאן ,מדוע לא יתנו?!
מוזכר ראשונה בברכות יעקב (בראשית מט ,יג-יד) ומשה (דברים לג ,יח),
חבל שלא שאל אותי ,יש לי נסיון בזה.
כקדימת הקמח לתורה ,כך קודם עשו ליעקב .לכן ביקש לתת ברכות יבול
ושפע גשמי לעשו ,כפי שעם ישראל מחזיק מיבולו המבורך של בני שבט

ה

קולו רעד" :שמע ישראל" -

מה שקרה הוא ,שהיתה פה תקלה .קרתה טעות ופתחו בפניו את
הדלת .באמת ,שלא בכוונה .אבל מחר ידעו לענות שאינו בבית...

"ה' אלקינו ה' אחד" ,ענתה בקול גברי .אח" ,לא ילבש"" .התעודד",
וכמעשה שהיה .פעם ישבו שלושה יהודים :רופא ,ונדיב ,וסוחר אמרה לו 'הלביאה'" ,עוד מעט יבואו המבקרים ,עלינו להניח את דעתם".
מצליח .התגלגלה השיחה ,ותהו מה יאמרו עליהם לאחר פטירתם.
נשאה ראשה והשמיעה שאגה מקפיאת דם' .האריה' נסה לחקותו ,לא רע
אמר הרופא" :ודאי יספרו כמה חולים רפאתי ,ולכמה עזרתי .איך כתתי עבור פעם הראשונה טוב ,בחברותא זה נסבל .בכל פעם השתפרו
השאגות ,התחרו ביניהם בעצמתן .אולי יקבלו תוספת מאמץ לשכרם.
רגלי ,ולעתים לא גביתי תשלום ,אפילו רכשתי את התרופות".
ברבע לארבע התפרץ אדם למשרדו של מנהל גן החיות ,ואחריו שובל
"אני יכול להעיד על כך" ,אישר הנדיב" ,אבל מובן שבהספד יפריזו
של שלושה זאטוטים .בפרצוף סמוק קרא" :לא אעבור על כך לסדר היום!
מעט .עלי ,דומני ,יספרו על הלב הפתוח והיד הרחבה" -
את העיתונות אערב ,את כל המדינה אבעיר! אתם מתעתעים בקהל,
"שמענו על כך" ,אמר השלישי" ,אבל מובן שבהספד יפריזו יותר .מציגים מצג שוא!"
הפלא ופלא :בחייכם מספרים עליכם את האמת ,במידה .וכשאתם עולים
"הרגע" ,בקש המנהל" ,מה הענין?"
לעולם האמת יפריזו עליכם בשקרים .אני ,בעולם השקר חי בשקר ,אבל
בעלותי לעולם האמת יאמרו עלי את האמת!"
"להרגע ,איך אפשר להרגע?! הילדים רצו לגן החיות ,רוצים לראות
אריה .התארגנו ,והגענו .שלמתי ,הנה הכרטיסים ,והתחלנו בסיור .אמרתי:
"הכיצד?" תמהו.
הנה היפופוטם ,הנה הפיל ,והם" :היכן האריות" .הראיתי להם את הקופים
ואמר" :כל משולח וגבאי צדקה שבא לביתי ,אומרים לו :הוא איננו .וזה והקופיפים ,את הג'ירף והזברה ,והם" :היכן האריות" .ראינו את הדובים
שקר ,כמובן .אבל כשאמות יאמרו :הוא איננו ,וזו תהיה אמת לאמיתה" ...והנמרים ,והם" :האריות" .טוב ,הולכים ומגיעים ,הם הפנו לנו את הגב ,ואז
אני שומע את האריה שואל את הלביאה" :מתי מסיימים ,עוד כמה זמן
מכל מקום ,לא זו היתה תשובתו של ה"חזון איש".
נותר?!" והלביאה ענתה" :שקט ,מישהו בא!" אז אני שואל אותך ,כך
היודעים אתה מה ענה?
מרמים ,כך מתעתעים בצבור ששלם כסף מלא?!"
שאותו יהודי נצרך לזכויות של עוד קריאת שמע ערבית ושחרית ולעוד
עודו מדבר ,והד השאגות חדר לחדר ,נשמע בברור" .הנה ,שומע
שלוש תפילות ,כדי לזכות להחזיק תורה.
אתה" ,אמר המנהל.
(והגדת)
זה מה שהיה עוד חזר .עיני הלה ירקו ברקים" :אינך מאמין לי אפוא?!"

"תשמע" ,נסה המנהל להפיס את דעתו" .בוא ונעשה עסק .אני מאמין
לך ,תאמין אתה לי .אני יושב פה מהבוקר .בכל חצי שעה ,לערך ,שואגים
האריה המדבר
הם כזו שאגה .כל היום הם שואגים .אז פעם אחת דברו ,משום כך אינם
שמעתי מהגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל ,שכמעט כל הענשים הכבדים
אריות?!"
נתכו על מעשה אחד! נקצבו בגין טעות אחת!
אכן כן! משום כך אינם אריות!
אדם הראשון גורש מגן העדן ונקנסה עליו מיתה ,ונדון לעבודת פרך,
כי אריה אינו מדבר .נקודה.
בשל חטא אחד" :מצוה קלה צויתיו ,ועבר עליה" (שבת נה ע"ב).

ואם פעם אחת דבר ,אינו אריה!

כששאלו נדרים לב ע"א) מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו
גרמה.
למצרים מאתים ועשר שנים ,נחלקו רבותינו איזו משלוש סיבות
והנמשל ,מובן .עבד ה' ,אינו חוטא ולו פעם אחת .ואדם חכם ,אינו
אבל ודאי להם שאחת מהן ,ולא שלשתן!
עושה מעשה שטות ולו פעם אחת .ובפעם אחת ,מתגלה מהותו!
ראובן בכור ישראל איבד בכורה כהונה ומלכות ,בגין תביעה אחת.
ובענין זה -
שלא לדבר על כך שהיתה זו תביעה כה דקה עד שכל האומר שראובן חטא
"אמר רבן שמעון בן גמליאל ,כל ימי הייתי משמש את אבא ,ולא
אינו אלא טועה (שבת נה).
שמשתי אותו אחד ממאה  -אף לא אחוז אחד!  -ששמש עשו את אביו.
שאול באחת ,והודח מהמלוכה (יומא כב ע"ב) .חטא העגל ,אחד .מי אני ,בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים,
מריבה אחד.
ובשעה שהייתי יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים .אבל עשו ,בשעה
שהיה משמש עת אביו לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות! אמר :אין
מדוע?
כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי מלכות!" (בראשית רבה סה,
נסביר ,נספר ספור:
טז).
בחור חפש עבודה .עיין בעתון ,במדור "דרושים" .מודעה צדה את עינו:
ונעיר ,שאביו היה עיוור ,ולא ראה באלו בגדים הוא משמשו! לא עשה
"עבודה זמנית קלה ומכניסה ,לא נדרש נסיון קודם" .ינסה .התקשר,
זאת אלא לכבודו!
והוזמן לכתובת בפתח תקוה .נסע ,ונוכח שאלו משרדי גן החיות .תמה,
קוראו אביו ,ומורהו" :שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי
ועלה .התקבל במאור פנים" .תראה" ,אומר לו מנהל גן החיות" ,הארי
התפגר .אי אפשר לנהל גן חיות בלי מלך החיות .הזמנו צמד אריות ציד" (בראשית כז ,ג) .והיו לו בגדי החמודות ,שספרו במדרש (הובא
מטנזניה .עד שיגיע ,נסתפק בתחליף .פשטנו את עור האריה ,נקינו ,אל בפרוש הברטנורא ,בראשית כז ,טו) "שהן 'כתנות עור' שעשה הקדוש
ברוך הוא לאדם הראשון ,ומצוירות בהן כל החיות שבעולם ,וכשהיה נוגע
תדאג .התקנו רוכסן .תבוא מחר בשבע ,שעה לפני הפתיחה".
באותה צורה היתה החיה באה לפניו ועושה בה כרצונו .ונפלו ליד נמרוד,
הבין מדוע לא נדרש נסיון קודם.
וכשהרגו עשו עברו לרשותו .ועתה ,כשנשלח להביא ציד ,מדוע לא נטל
"מה עלי לעשות" ,שאל.
עמו את הבגדים שיעזרוהו בצידו? כי האב אמר לו ליטול חציו וקשתו!
"מאומה .כתבנו שהעבודה קלה .האריה עצל .מפעם לפעם תפער את איזה כבוד אב!
הלוע ותפהק .בכל חצי תשאג .זה הכל .הגן נסגר בארבע .בחמש ,מוציאים
אותך מהגוב".

ואמרו (בתנחומא תולדות יא) :כיון שיצא עשו לצוד שלח הקדוש ברוך
הוא עליו שטן ולא הניחו לצוד עד שיבוא יעקב ויטול את הברכות .כיצד,
היה עשו רץ וצד צבי וקושרו ומניחו ,ורץ ותופס אחר וקושרו ומניחו,
והשטן מתירן ומבריחן ,והיה עשו בא ולא היה מוצא אחד מהם .וכך עשה
ב' או ג' פעמים והיה מגלגל בשעות עד שבא יעקב ונטל את הברכות.

הסכים ליום יומיים נסיון .הגיע בשבע ועטה את הפרווה .חש מסורבל
כל כך ,הבטיחוהו שיתרגל מהר .הטעינוהו על הרכב ודהרו עמו במשעולי
גן החיות .בקול נקישה מתכתי נפתח הגוב והוא נדחף פנימה .הפתח נסגר
בנקישה והרכב עזב את המקום .התמקם על ארבעותיו ונער את הפרווה -

נעיין :הרי נשלח לצוד ,וצד .יסתפק בצבי אחד! כמה אוכל האדם!
וביחוד לאחר שראה שהקודמים הותרו באורח פלאי ,יקח האחד וישוב!
אבל ראוי שהמגש יהיה עמוס ,לכבוד האב ,ועבור זה ,כדאי לטרוח כל כך!

והנה הלביאה לקראתו ,צועדת מעדנות.
שותק מאימה .גרר עצמו אחורנית ,ונחסם במוטות הכלוב .הלביאה
עצרה מולו ,אמדה אותו בעיניה הצהובות .לא ארוחה משביעה ,אבל מנה
ראשונה.

ו

 איך אני יכל לסמוך עליכם?! אמרתם הפריט הראשון שלי ,ולאעמדתם במילה שלכם ....איתכם לא עושים עסקים יותר!
 תשמע ,אם אתה לא ניכנס לבית המקדש ,אנחנו נהרוג אותך! בקשה!השכיבו אותו על שולחן של נגרים ,והתחילו לחתוך ...כל חתיכה
שחתכו ,צעק יוסף משיטה "וי לי שהכעסתי את בוראי" עד שנפח את
נשמתו.
את הריח הזה ,של יוסף משיתה ,הרגיש יצחק בבגד של יעקב אבינו.
השני ,קוראים לו יקום איש צרורות ,שהיה בתקופת היוונים...
יקום איש צרורות ,רח"ל ,הפך להיות מתיוון .הדוד שלו ,היה ר' יוסי בן
יועזר איש צרדה ,שהיה ראש הסנהדרין.
האחיין שלו ,בן אחותו ,התדרדר ונהיה יווני ..הוא התקרב למלכות,
וקידמו אותו מאוד ,היות והוא התיוון...
נתנו לו סוס גדול ולבן ,ויום אחד מספר המדרש ,שבת היה ,והוציאו
את ר' יוסי בן יועזר להריגה.
אז לא היו הורגים בן-אדם בירייה ...היו עושים תהלוכה ,והסתובבו
איתו בכל ירושלים ,שכולם יראו אותו מצד לצד ,שיהיה רעש גדול...
יוסי בן יועזר מוצא להריגה בשבת ...אחריו הולכים כל אנשי היוונים...
מגיע האחיין שלו ,יקום איש צרורות  ,דוהר על הסוס "דוד שלי ,איפה
האלהים שלך ,ואיפה הבעל-הבית שלי! האלוקים שלך שם אותך להריגה,
והבעל הבית שלי ,שם אותי על הסוס! אמרתי לך תבוא תהיה יווני ...מה
יצא לך מזה שנהיתה ראש הסנהדרין ...הנה תולים אותך!"
אמר לו ר' יוסי בן יועזר – אחייני היקר ,אם לעוברי רצונו כך [אם
הקב"ה נותן לך שכר בעולם הזה ,שתרכב על סוס] קל וחומר לעושי רצונו
[מה מחכה לנו בעולם הבא].
אומר לו יקום איש צרורות – ויש בעולם הזה ,מי שעושה רצונו יותר
ממך?! תראה איך אתה סובל!
אמר לו ר' יוסי בן יועזר – אם לעושי רצונו כך [אם הקב"ה מעניש ,את
מי שעושה רצונו ] קל וחומר לעוברי רצונו [חכה מה מחכה לך]
אומר המדרש – נכנסו בו הדברים ,כערס של עכנאי ,והלך וקיים
בעצמו ,ארבע מיתות בית דין.
מספר המדרש – עד שיקום איש צרורות מת ,ר' יוסי בן יועזר עדין לא
הגיע לבית ההריגה.
הולך ר' יוסי בן יועזר בתהלוכה ,ופתאום הוא רואה מיטה פורחת
באוויר ,זוהי מיטתו של יקום איש צרורות האחיין שלו.
צעק ר' יוסי בן יועזר – הקדימני זה בשעה קלה לגן-עדן!
את הריח של יקום איש צרורות ,מרגיש יצחק אבינו בבגדים של יעקב.
שואל הרב דסלר בספרו (מכתב מאליהו) – הפסוק אומר וירח את ריח
בגדיו ויברכהו .מה זה בגדיו? בוגדים.
משמע ,שאת הברכה קיבל יעקב ,רק כאשר הוא הריח את הריח של
הבוגדים.
ואם הוא לא היה מריח את הריח של הבוגדים?
בפסוק כתוב וירח את ריח בגדיו ויברכהו ...בגלל שהוא הריח את הריח
של הבוגדים ,בגלל זה הוא בירך!
שואל הרב דסלר – כיון שהוא הרגיש את ריח הבוגדים ,זו סיבה לברך?!
שאלה נוספת :
רבותינו אומרים ,שכל כפרת יום הכיפורים זכינו ,כיון שהלך יעקב
אבינו עם בגדיו של עשו.
כתוב בחז"ל – שרבקה אמרה לו קח לי משם שני גדיי עיזים טובים–
יש גדיי עזים טובים ושאינם טובים?
אלא אמרה לו רבקה – טובים לך וטובים לבניך .טובים לך ,שעל-ידם
תקבל את הברכות ,וטובים לבניך ,שעל-ידם מתכפרים עוונותיהם ביום
הכיפורים ,שנאמר (ויקרא טז ,כב) ונשא השעיר עליו את כל עוונתם אל
ארץ גזרה ,ואין שעיר אלא עשו ,שנאמר (כז ,יא) ...הן עשיו אחי איש שעיר
ואנוכי איש חלק.
הקב"ה היה כך-כך מאושר ,מהדרך שיעקב אבינו קיבל את הברכות...
כשהוא לבש את הבגדים של עשו ,ובא לקבל את הברכות ,אומרים
חז"ל – אמר הקב"ה "בבקשה ממכם ,כשאתם עושים את המשכן ,תעטפו

ניחא ,אבל כשראה שהצבאים משתחררים ובורחים ,דרך בדוקה
לפניו" :משל לצייד שצד צפורים ,אם ראשון ראשון משבר כנפיו ,משתמר.
ואם לאו ,.אין משתמר" (ערובין נד ע"ב) .ישבור רגלי הצבאים ,ולא יברחו.
אבל אין זה נאה להביא לאבא צבאים בעלי מומים!
היש לנו מושג כמה טרח ויגע ורץ ,התאכזב והתחיל מחדש ,שוב ושוב.
כמה מתוסכל היה!
וממשיך המדרש" :וכיון שנכנס הרשע ,התחיל קורא לאביו בזדון:
"יקום אבי ויאכל מציד בנו" (בראשית כז ,לא) ,והכתוב אומר עליו" :בבוא
רשע ,בא גם בוז" (משלי יח ,ג)" ,יקום אבי" ,היה גוזר עליו" -
איפה ה"בבקשה" ,כי יעקב אמר "קום נא" (בראשית כז ,יט .וברש"י
שם כב)!
מה רוצים ממנו?! מי כבד את אביו כמותו ,כמה טרח ויגע ,אז שכח
לומר "בבקשה"!
אבל המכבד באמת ,אינו "שוכח"!
כמה נוקב משל המדרש (במדבר רבה יח ,יז)[ .על דואג ואחיתופל,
ראשי הסנהדרין בדורם] לבית שהיה מלא תבן ,ואין אדם יודע מה בתוכו.
לימים התחיל התבן מבצבץ מבין הסדקים ,וידעו הכל שהוא מלא תבן!
נורא ,ונחנו מה!
(והגדת)
וירח את ריח בגדיו ויברכהו (כז ,כז)
מביאים רבותינו ,שהכוונה זה לא הבגדים ,אלא הוא הרגיש ריח של
בוגדים ,כך אומרת הגמרא (מסכת סנהדרין לז ,א)  -ר' זירא אמר מהכא
{בראשית כז-כז}וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיו.
דיברנו על זה למי שזוכר ,בשיחה בערב יום הכיפורים ,דיברנו על שני
הבוגדים האלה...
מספר המדרש על שתי אנשים .אדם אחד ,קוראים לו יוסף משיטה,
והאדם השני ,קוראים לו יקום איש צרורות .את הריח של שני האנשים
האלה ,הרגיש יצחק אבינו ,בבגדים של יעקב אבינו ,שלבש את בגדיו של
עשו.
יוסף משיטה ,היה כנראה אדם ,שלא שמר תורה ומצוות כל החיים
שלו ,היה מנותק מיהדות בכלל ....הגיעו הרומאים לירושלים ,וחיפשו
יהודי ,שיכנס לבית המקדש ,ויוציא משם את כלי המקדש....
מחפשים יהודי ...יוסף משיטה מוכן ,אבל יש לו תנאי אחד – החפץ
הראשון שהוא מוציא מבית המקדש ,הוא לוקח הביתה.
אמרו לו – בבקשה...
ניכנס לעזרה ,אחרי חצי שעה יוצא החוצה בקושי ...גורר איתו את
המנורה של בית המקדש.....
מסתכלים כל הרומאים 1.8 ...מ' גובה של המנורה" ....סליחה ,לאיפה
אתה הולך עם זה???"
 מה זאת אומרת לאן?! הביתה ...אמרתי לכם ,חפץ ראשון שאנימוציא שלי...
 בטח ...חשבנו שתוציא משהו קטן ...מה אתה מוציא ,מתקן?! הינה החוזה "הכלי הראשון שלי"... זה ,לא שלך! אתם לא רוצים?! אין בעיה ,אני הולך הביתה.... הביתה אתה לא הולך בכל מצב ...אתה נישאר פה ,חי או מת! אין בעיה ,אני נישאר פה חי או מת ,אבל אני לא ניכנס לבית המקדש! למה? תיכנס ,תוציא משהו אחר! יש הסכם ,זה או כלום! אתם לא עומדים בהסכם ,אני לא ניכנס עודפעם!
 תשמע ,אנחנו נהרוג אותך! אני הכעסתי את בוראי פעם אחת ,אני לא רוצה יותר להכעיס אותו!ראו יהודי עקשן" ...ניתן לך את הכנסות המיסים של ארץ ישראל,
לשלוש שנים"!
לא נשיא מס הכנסה ,שמקבל  35,000בחודש חוץ מ 400,000-שחור,
כל ההכנסות של ארץ ישראל שלך!!!
כמה יכנס?!  10-20-30מיליון דולר – הכל שלך!
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אתה מסתכל על הבן-אדם ,ואתה אומר "מה הוא קשור?! ככה היה
אותי ביריעות עזים ,כשאני אזכור את מה שעשה יעקב אבינו ,בזמן שקיבל
נראה עשו!!! שיער מגולח משתי הצדדים ,כרבולת באמצע בראש12 ,
את הברכות".
אומרים חז"ל בפסוק (שה''ש ב ,ה) – הביאני אל בית היין ודגלו עלי עגילים באוזן ,כמו הפרסומת של מלבורו 
אהבה .אל תקרי ודגלו ,אלא ודיגולו ,לשון הערמה.
מה יש לו לחפש בשיעור?! זה עשו הרשע!
"אני אוהב את ההערמה הזאת ,שעשה יעקב"...
הפשט הוא ,שהנשמה של היהודי ,יכולה להיות מחופשת לדמות של
הדבר הזה הוא פלא – מה כל-כך מיוחד ,במעשה הזה ,שיעקב אבינו עשו ,אבל בפנים ,היא יעקב אבינו!
קיבל את הברכות ,עם הבגדים של עשו?
אומרים חז"ל – אם הברכה היתה באה ,כשיעקב היה בדמותו ,לא היה
ישנו יסוד ,והיסוד הזה ,הוא יסוד שאומרים אותו רוב המפרשים ,מדוע לנו שום קשר עם זה...
קיבל יעקב אבינו את הברכות ,כשהוא לבוש בבגדיו של עשו?
אמר הקב"ה – לא! אתה תלך עם הצורה של עשו ,והפנים של יעקב!
אומרים המפרשים -אילו יעקב אבינו היה מקבל את הברכות ,כיעקב
מי זה שמבחוץ הוא עשו ובפנים יעקב אבינו???
אבינו ,כלומר שיצחק היה רואה ,והיה רואה שיעקב עומד מולו ....לנו לא
יוסף משיטה ויקום איש צרורות!
היה שום קשר עם הברכה הזאת .למה?
אלו אנשים שהיו עשו בחוץ ,ויעקב בפנים .כששמת אותם בפינה ,הם
כותב הדברי חיים מצאנז – נס עשה הקב"ה ,שנתן ליעקב לקבל את הולכים למות ...הם פתאום צועקים "לא די שהכעסתי את בוראי פעם
הברכות ,שהיה לבוש כמו עשו ,והיה יעקב מתחת לתחפושת הזאת ,שאם אחת ,אלך ואכעיסהו עוד פעם!?"
לא כן ,לא היה לנו שום דבר עם הברכות האלה.
פתאום נתגלה לך ,שבתוך התחפושת הזאת ,יש לך את יעקב אבינו.
יסוד הדברים ,הוא בגמרא במסכת מכות.
בתוך היקום איש צרורות ,שלפני חמש דקות אומר לו "הנה ,איפה
אומרת הגמרא (מסכת מכות כד ,א)  -אמר ר' יוסי בר חנינא ארבע אתה ואיפה אני?!"
גזירות גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלום משה אמר
אחרי חמש דקות ,הוא למעלה בשמים ...צועק לו ר' יוסי בן יועזר
{דברים לג-כח} וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב מה ביקש משה?
אומר רש"י  -חדל נא .אותה ברכה שאמר משה וישכון ישראל בטח בדד "בשעה קלה הקדימני זה ,לחיי העולם הבא"...
עין יעקב כלומר אימתי ישכון ישראל בטח כשיהיו צדיקים כעין יעקב :מי
הנה ,תראו אותו ,עם הבגדים של עשו והנשמה של יעקב!
יקום יעקב .מי יוכל להיות חסיד כיעקב כי קטן הוא קטנים הם הטובים
נתן הקב"ה את הדרך של קבלת הברכות ,כדי שהאנשים האלה ,שהם
שיהיו צדיקים כיעקב
כל-כך רחוקים ,יהיה להם קשר לשורש של הנשמה היהודית!
בא עמוס וביטלה שנאמר {עמוס ז-ה} חדל נא מי יקום יעקב וגו' וכתיב
{עמוס ז-ג} ניחם ה' על זאת...
וירח את ריח בגדיו – למה ריח?
אומרים המפרשים  -אם יצחק שהוא מידת הדין ,היה מברך את יעקב
באים חז"ל בגמרא (מסכת ברכות) ואומרים – אין לך דבר ,שהנשמה
כיעקב ,לא היה לו שום דבר עם הברכה הזאת .אז מה נעשה?
נהנית ממנו ולא הגוף ,כמו הריח .הריח שייך רק לנשמה.
אמר הקב"ה – אתה תברך אותו ,כשהוא לבוש כמו עשו .לדרגה של
וירח את ריח בגדיו את מי הוא הריח???
עשו ,עוד אף אחד לא הגיע ,אז אם ככה ,הברכה תחול גם על יהודי,
שנמצא בדרגה הכי נמוכה...
הריח את הנשמה של יעקב אבינו! הגוף הוא של עשו.
באים המפרשים ואומרים דבר נפלא – בשעה שיעקב אבינו ,מלביש
כותב התרגום יונתן בן עוזיאל  -ואמר חמון ריחא דברי כריחא דקטורת
את הבגדים של עשו ,ישנם הרבה אנשים ,שבצורה החיצונית שלהם ,הם בוסמניא דעתידא מתקרבא בטוור בי מקדשא דאתקרי חקל דבריך יתיה ה'
נראים כמו עשו .אין להם שום קשר ליעקב אבינו...
ואתרעי לאשראה שכינתיה תמן.
תאמינו לי ...אני מוסר שיעורים בכל מיני מקומות ...אם הייתם רואים
בקטורת היו אחד עשר סממנים .אחד מהסממנים שמופיעים שם ,היה
איזה אנשים באים ...תאמינו לי ...בר מינן איזה אנשים באים...
חלבנה.
יש אחד שיש לו  12עגילים על האוזן!
למה חלבנה?
שאלתי אותו פעם – למה לא ?13
אומרים חז"ל – אין לך תענית ,שלא נמצאים בה מפושעי ישראל,
שנדמים לחלבנה.
הוא אמר שזה כנגד השבטים 
יעקב אבינו ,שהוא בא עם הבגדים ,יצחק מריח ריח של קטורת...

איזה נס ,אמרתי לו ,שאין לך מקום לשים כנגד  60ריבוא 
גם אותם אנשים שמנותקים ,אין לנו שום דבר איתם ,אבל הפנימיות
אין לכם מושג ,איזה פרצופים ,איך הם נראים ,איך הם מדברים...
שייכת ליעקב אבינו.
לשיעור הזה קוראים "יהדות ,בירה ומצב רוח"....
(ברוך שאמר)

בדרך הדרוש 
עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי
מצותי חקותי ותורתי (כו ,ה)
בגמ' (יומא כח ,ב) אמר רבא ואיתימא רב אשי
קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנאמר
תורתי אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה"
בתוספות ישנים הקשה אמאי נקט ערוב תבשילין וכי
קלה היא טפי מכל המצוות?
ובעיון יעקב תירץ משום דאמרינן (בפסחים סו)
דמותר לבשל מיו"ט לשבת הואיל ואי מיקלעי אורחים,
ואברהם אבינו שהיה ראשון להכנסת אורחים וא"כ
אפ"ל דאינו צריך לעירובי תבשילין ואפ"ה קיים אותו.
(טללי אורות)
ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו
ה' (כז ,כז) בגמרא תענית (כט ).אר"י משמי' דרב כריח
שדה של תפוחים ,ובתוס' כתבו ,יש מפרשים תפוחים
כריח אתרוגים .יש להבין למה אתרוגים.

וי"ל עפ"י מש"כ רש"י עה"פ "עץ פרי עושה פרי"
שיהא טעם העץ כטעם הפרי ,והיא לא עשתה כן ,אלא
"ותוצא הארץ וגו' ועץ עושה פרי" ולא העץ עצמו כפרי.
לפיכך כשנתקלל האדם על עוונו נפקדה גם היא על
עוונה ונתקללה.
והנה בגמ' סוכה (לה ,א) ת"ר פרי עץ הדר איזו עץ
שטעם עצו ופריו שוה ,הוי אומר זה האתרוג .נמצא
מוכח שבעץ האתרוג לא שינתה האדמה אלא הוציאה
עץ פרי .ובזה מיושב ,שהיה קשה לגמרא איך אמר
יצחק כריח שדה אשר "ברכו" ה' ,הרי האדמה נתקללה
על שלא הוציאה עץ כטעם הפרי ,ועל זה תירצה כריח
של תפוחים ,וכפי הי"מ בתוספת שהכוונה על
אתרוגים ,ששם אכן לא שינתה וזהו אשר ברכו ה'
(טללי אורות)
ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה
מושבך ומטל השמים מעל (כז ,לט)
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ברש"י משמני הארץ יהיה מושבך וגו' זו איטליא
של יון עד כאן .וקשה מה בעי רש"י ז"ל בזה.
ויש לפרש שהיה קשה לרש"י הלא כל הארץ ניתן
ליעקב ולא שייר כלום ואיה המקום משמני הארץ שנתן
לעשו הלא כבר אמר ליעקב ויתן לך האלקים מטל
השמים ומשמני הארץ.
לכך פירש רש"י זו איטליא של יון .דהנה איתא
במסכת שבת בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד
גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בה שרטון ונבנה עליה כרך
רומי וזהו איטליא של יון עיין שם .אם כן לא היתה
איטליא ארץ בעת ההוא בשעה שבירך יצחק ולא היה
בכלל ברכת יעקב:
(חנוכת התורה).

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּתוֹ ְלדֹת

תש"פ

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

יִ ְצ ָחק ִה ְת ַפּ ֵלּל ִבּגְ ַלל ה‘‘
”וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה‘“ )כה כא(
ִמ ְפּנֵ י ָמה א נֶ ֱא ָמר” :וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ֶאל ה‘“ ,כְּ ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר
)שׁוֹפ ִטים יג
ְבּמ ֶֹשׁה ְ)שׁמוֹת ח כו; י יח(” :וַ יֶּ ְע ַתּר ֶאל ה‘“ וְ כֵ ן נֶ ֱא ָמר
ְ
נוֹח ֶאל ה‘“?
ח(” :וַ יֶּ ְע ַתּר ָמ ַ
הוּדה ֶפּ ֶרץ ֵמ ַחכְ ֵמי וֶ נֶ ְציָ ה:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יְ ָ
תּוֹרה ִלכְ תֹּב ַ’לה‘‘ְ ,ל ִפי ֶשׁ ָלּשׁוֹן זוֹ ִמ ְת ָפּ ֶר ֶשׁת ַאף
ִדּ ְק ְדּ ָקה ַה ָ
ִ’בּגְ ַלל ה‘‘ָ .ר ַמז ַהכָּ תוּב ְבּכָ ֶ שׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק א נָ ְב ָעה
טוּח
ִמשּׁוּם ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ִלזְ כּוֹת ְבּ ָבנִ יםֶ ,שׁכֵּ ן ַעל כָּ ָ היָ ה ָסמוָּ וּב ַ
ְבּ ַה ְב ָט ַחת ה‘ ְל ַא ְב ָר ָהם ָא ִביו ְ)ל ֵעיל כא יב(” :כִּ י ְביִ ְצ ָחק יִ ָקּ ֵרא
ְל זָ ַרע“ֶ ,א ָלּא ִע ַקּר ִס ַבּת ְתּ ִפ ָלּתוֹ נָ ְב ָעה ִמשּׁוּם ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ
”מ ְפּנֵ י
ָבּרוּ הוּא ִה ְת ַאוָּה ָלהּ ,כְּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא )יְ ָבמוֹת סד א(ִ :
קוּרים? ִמ ְפּנֵ י ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
בוֹתינוּ ֲע ִ
ָמה ָהיוּ ֲא ֵ
ים“.
יק
ִ
דּ
ִ
צ
ַ
ל
שׁ
ֶ
ן
ת
ָ
לּ
ִמ ְת ַאוֶּה ִל ְת ִפ ָ
]בּ ְר ִלין תע‘‘ב[
ֶ’פּ ַרח ְל ָבנוֹן‘ ֶ

ִמ ְפּנֵ י ָמה ִה ְת ַפּ ְלּלוּ יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה ִבּ ְשׁ ֵתּי זָ וִ יּוֹת?
”וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה‘ ְלנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ“ )כה כא(
עוֹמ ֶדת
וּמ ְת ַפּ ֵלּל ,וְ זוֹ ֶ
עוֹמד ְבּזָ וִ ית זוֹ ִ
”‘לנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ‘ – זֶ ה ֵ
ְ
וּמ ְת ַפּ ֶלּ ֶלת“ ַ)ר ִשׁ“י(.
ְבּזָ וִ ית זוֹ ִ
ִמ ְפּנֵ י ָמה ִה ְת ַפּ ֵלּל כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְבּזָ וִ ית ַא ֶח ֶרת?
ֵבּ ֵאר ַהטָּ“ז:
דּוֹמה ָהיָ ה ַה ֶח ֶדר
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ְתּ ִפלּוֹת ֵהן כְּ נֶ גֶ ד ַה ָקּ ְר ָבּנוֹתֶ ,
ֶשׁבּוֹ ִה ְת ַפּ ְלּלוּ יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה כַּ ִמּזְ ֵבּ ַח .כְּ ִפי ֶשׁ ַבּ ָקּ ְר ָבּנוֹת יֵ שׁ
עוֹמדוֹת זוֹ
ְל ַהזּוֹת ְשׁ ֵתּי ַהזָּ אוֹת ִבּ ְשׁ ֵתּי ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ָה ְ
רוֹמית,
וּמ ֲע ָר ִבית ְדּ ִ
כְּ נֶ גֶ ד זוֹ ַבּ ֲא ַלכְ סוֹן – ִמזְ ָר ִחית ְצפוֹנִ ית ַ
כָּ ִ ה ְת ַפּ ְלּלוּ יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה ִבּ ְשׁ ֵתּי ִפּנּוֹת ַה ֶח ֶדר זֶ ה מוּל זוֹ
ַבּ ֲא ַלכְ סוֹןְ ,וּבכָ ָ ע ְל ָתה ְתּ ִפ ָלּ ָתם ְל ָרצוֹן כַּ ָקּ ְר ָבּן ֶשׁזָּ ְרקוּ ֶאת
ָדּמוֹ ַעל ַק ְרנוֹת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח.
ְבּא ֶֹפן ַא ֵחר ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ַחיִּ ים ַה ֵלּוִ י הוֹרוֹוִ יץ ְבּ ֵשׁם זְ ֵקנוֹ ַר ִבּי
ִפּינְ ָחס:
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָבּ ָבא ַבּ ְת ָרא )כה א( ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ֶשׁ ָע ֵלינוּ ְל ַה ֲחזִ יק
הוֹדיעוּנוּ ֶשׁיֵּ שׁ ִל ְפנוֹת ִבּ ְת ִפ ָלּה ְלכִ וּוּן
בוֹתינוּ ַעל ֶשׁ ִ
טוֹבה ַל ֲא ֵ
ָ
ַצד ִמזְ ָרחֵ .מ ַע ָתּה יֵ שׁ ְל ָב ֵאר :יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה ֶשׁ ֶטּ ֶרם יָ ְדעוּ
ְל ֵאיזֶ ה ַצד ִל ְפנוֹת ִבּ ְת ִפ ָלּהָ ,בּ ֲחרוּ ַל ֲעמֹד ִבּ ְשׁ ֵתּי זָ וִ יּוֹת ַה ַבּיִ ת
רוֹמית ,וְ זוֹ ְבּזָ וִ ית ַמ ֲע ָר ִבית ְצפוֹנִ ית.
– זֶ ה ְבּזָ וִ ית ִמזְ ָר ִחית ְדּ ִ
טוּחים ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּ ָתם ֻמ ְפנֵ ית ְלכִ וּוּן ַה ַצּד ֶשׁבּוֹ ְראוּיָ ה
כָּ ָ היוּ ְבּ ִ
ִהיא ְל ִה ְת ַק ֵבּל.
עבּיל ַר ָבּהּ ֶשׁל ִל ָיסא:
נוֹסף ַל ְדּ ָב ִרים ָא ַמר ַר ִבּי ָדּוִ ד ֶט ִ
ֵבּאוּר ָ
רוֹצה ֶשׁיַּ ְחכִּ ים
”ה ֶ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָבּ ָבא ַבּ ְת ָרא ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )כה ב(ָ :
– יַ ְד ִרים ,וְ ֶשׁיַּ ֲע ִשׁיר – יַ ְצ ִפּין“ְ ,ל ִפיכָ ִ ה ְת ַפּ ְלּלוּ יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה
ימה‘,
’עוֹלה ְתּ ִמ ָ
ִבּ ְשׁ ֵתּי זָ וִ יּוֹת שׁוֹנוֹת; יִ ְצ ָחק ֶשׁ ָהיָ ה ִבּ ְב ִחינַ ת ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה כְּ ָללֶ ,א ָלּא ִבּ ֵקּשׁ ַרק
א כִּ וֵּן ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַעל ִענְ יְ נֵ י ָה ָ
רוֹמית
בוֹדת ה‘ ,וְ ַעל כֵּ ן ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּזָ וִ ית ְדּ ִ
ְל ַה ֲע ִמיד ֶבּן ַל ֲע ַ
נוֹסף ְלכָ  יִ זְ כֶּ ה
אוּלם ִר ְב ָקה ִבּ ְקּ ָשׁה ֶשׁ ְבּ ָ
– ַצד ַה ָחכְ ָמהָ .

ִר ְב ָקה ָענְ ָתה ָא ֵמן ַעל ְתּ ִפ ַלּת יִ ְצ ָחק
”וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה‘ ְלנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ כִּ י ֲע ָק ָרה ִהוא וַ יֵּ ָע ֶתר
לוֹ ה‘ וַ ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ“ )כה כא(
דּוֹמה ְתּ ִפ ַלּת ַצ ִדּיק
”‘וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ‘ – ’לוֹ‘ וְ א ָלהֶּ ,שׁ ֵאין ָ
ֶבּן ַצ ִדּיק ִל ְת ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע“ ַ)ר ִשׁ“י ע“פ יְ ָבמוֹת סד א(.
יוֹתר,
אוֹרה ִאם ְתּ ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֵ
וְ ִלכְ ָ
דּוּע א ָס ְמכָ ה ִר ְב ָקה ַעל ְתּ ִפ ַלּת יִ ְצ ָחק?
ַמ ַ
מּוֹדזִ‘יץַ :על ֵתּבוֹת
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְ
”לנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ“ ֵה ִביא ַר ִשׁ“י ֶאת ְדּ ָר ַשׁת ֲחכָ ִמים )ב“ר סג
ְ
עוֹמ ֶדת ְבּזָ וִ ית זוֹ
וּמ ְת ַפּ ֵלּל וְ זוֹ ֶ
עוֹמד ְבּזָ וִ ית זוֹ ִ
ה(” :זֶ ה ֵ
לוֹמר ,כִּ י ִר ְב ָקה ָאכֵ ן ָבּ ְט ָחה ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ
וּמ ְת ַפּ ֶלּ ֶלת“ .וְ יֵ שׁ ַ
ִ
ֶשׁל יִ ְצ ָחק וְ א ִה ְת ַפּ ְלּ ָלה ְבּ ַע ְצ ָמהֶּ ,א ָלּא ַרק ָע ְמ ָדה
ְבּזָ וִ ית ַה ֶח ֶדרִ ,ה ְק ִשׁ ָיבה ִל ְת ִפ ָלּתוֹ וְ ָענְ ָתה ַא ֲח ָריו ָ’א ֵמן‘.
אשׁי ַה ֵתּבוֹת:
נִ ָתּן ִל ְמצֹא ֶר ֶמז ַל ְדּ ָב ִריםִ ,מכָּ ֶ שׁ ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל
ימ ְט ִריָּ ה צ“א כַּ גִּ ַ
”א ְשׁתּוֹ כִּ י ֲע ָק ָרה“ ֵהם ְבּגִ ַ
ִ
ָ’א ֵמן‘.
תּוֹלדֹת
ִ’דּ ְב ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ָפּ ָר ַשׁת ְ

ִר ְב ָקה ִהגְ ִדּ ָילה ֶאת ִבּ ְרכַּ ת יַ ֲעקֹב
”וַ יְ ִהי כַּ ֲא ֶשׁר כִּ ָלּה יִ ְצ ָחק ְל ָב ֵרֶ את יַ ֲעקֹב וַ יְ ִהי ַא יָ צֹא יָ ָצא
יַ ֲעקֹב ֵמ ֵאת ְפּנֵ י יִ ְצ ָחק ָא ִביו וְ ֵע ָשׂו ָא ִחיו ָבּא ִמ ֵצּידוֹ“ )כז ל(
ִמכְּ ִפילוּת ַה ָלּשׁוֹן” :יָ צֹא יָ ָצא יַ ֲעקֹב“ נוּכַ ל ִל ְלמֹד כִּ י
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵבּ ֵר יִ ְצ ָחק ֶאת יַ ֲעקֹבָ ,ענְ ָתה ִר ְב ָקה ַא ֲח ָריו
ימ ְט ִריָּ ה צ“א[ ַא ַחר ַה ְבּ ָרכוֹת ,וְ כָ ְפ ָלה
]בּגִ ַ
ָ’א ֵמן‘ ְ
ַה ָ
תּוֹרה” :יָ צֹא יָ ָצא“ְ ,ל ַל ֶמּ ְדֶ שׁ ַעל כָּ ל ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵ י
תּוֹרה ִבּ ְרכַּ ת יַ ֲעקֹב ָענְ ָתה
תוּבה ַבּ ָ
סוּקים ֶשׁ ָבּ ֶהם כְּ ָ
ַה ְפּ ִ
ִר ְב ָקה ָ’א ֵמן‘ ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָאנוּ עוֹנִ ים ָא ֵמן ַא ַחר כָּ ל ֶא ָחד
שׁת ְפּ ֵ
ִמ ְשּׁ ֶ
סוּקי ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר ו כד-כו(.
דּוּע ַאף ְל ַא ַחר ֶשׁגִּ ָלּה יִ ְצ ָחק ֶשׁ ָטּ ָעה ֵוּב ֵר
ְבּכָ  נָ ִבין ַמ ַ
ֶאת יַ ֲעקֹבָ ,חזַ ר וְ ָא ַמר ָע ָליו ְ)ל ַה ָלּן פס‘ לג(” :גַּ ם ָבּרוּ
סוֹפהּ
יִ ְהיֶ ה“ֶ ,שׁכֵּ ן יָ ַדע כִּ י ְבּ ָרכָ ה ֶשׁנֶּ ֶענְ ָתה ְבּ ָא ֵמן – ָ
ְל ִה ְת ַקיֵּ ם .כְּ מוֹ כֵ ן נוּכַ ל ְל ָה ִבין ְבּכָ ַ אף ֶאת ַה ָלּשׁוֹן ֶשׁבּוֹ
ִצ ְטּ ָטה ִר ְב ָקה ֶאת ִדּ ְב ֵרי יִ ְצ ָחק ְ)ל ֵעיל פס‘ ז(” :וַ ֲא ָב ֶרכְ כָ ה
ִל ְפנֵ י ה‘“ֶ ,שׁ ְבּכָ ָ ר ְמזָ ה ַעל כַּ וָּנָ ָתהּ ַל ֲענוֹת ַא ֲח ָריו ָא ֵמן,
דוּע
כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּכָ ֵ תּ ָח ֵשׁב ַה ְבּ ָרכָ ה ִ’ל ְפנֵ י ה‘‘ ,כְּ ִפי ַהיָּ ַ
ימ ְט ִריָּ ה צ“א כַּ גִּ ַ
ֶשׁ ָ‘א ֵמן‘ ִהיא ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ַה ֵשּׁמוֹת
דוֹשׁיםֲ :הוָ יָ “ה וְ ַא ְדנוּת.
ַה ְקּ ִ
יוּס ְט ָמן ,וַ ְר ָשׁא תרע“ב[
ַ’חיֵּ י יִ ְצ ָחק‘ ]לרחי“א ְ

עוֹלם ַהזֶּ ה ,וְ ַעל כֵּ ן ָע ְמ ָדה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ְבּנָ ם גַּ ם ְבּ ִב ְרכַּ ת ָה ָ
ְבּזָ וִ ית ְצפוֹנִ ית.
פוֹרט ת“נ[; ’נֶ ֶפשׁ ָדּוִ ד‘
ִ’דּ ְב ֵרי ָדּוִ ד‘; ַ’מיִ ם ַחיִּ ים‘ ִ
]דּ ֶיה ְרנְ ְ

יִ ְצ ָחק ִה ְת ַפּ ֵלּל ֶשׁ ָבּנָ יו יִ וָּ ְלדוּ ֵמ ִר ְב ָקה
”וַ יֶּ ְע ַתּר יִ ְצ ָחק ַלה‘ ְלנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ כִּ י ֲע ָק ָרה ִהוא“ )כה כא(

דּוּע נֶ ֱא ָמר” :כִּ י
ַאף יִ ְצ ָחק ָא ִבינוּ ָהיָ ה ָע ָקר )יְ ָבמוֹת עד א(ַ .מ ַ

”וּמי ֶשׁ ְמּכַ וֵּן ְלכָ ל ְבּ ָרכָ ה ְוּב ָרכָ ה
ִ
יּוֹצאת ִמ ִפּי ַה ְמּ ָב ֵר וְ עוֹנֶ ה ָא ֵמן
ַה ֵ
ְבּכַ וָּנָ ה כְּ ִדינוַֹ ...מ ְשׁ ִפּ ַיע ֶשׁ ַפע ַרב טוּב
פּוֹת ַח ַה ָמּקוֹר
עוֹלמוֹת ,כִּ י הוּא ֵ
ְלכָ ל ָה ָ
ָה ֶע ְליוֹן ְמקוֹר ַמיִ ם ַחיִּ ים“...
)שׁ ָל“ה ַמ ֶסּכֶ ת ָתּ ִמיד אוֹת פ(.
ְ

פּוֹת ִחים ַשׁ ֲע ֵרי ְבּ ָרכָ ה.
רוּתא – ְ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ

ֲע ָק ָרה ִהוא“?
ישׁא:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ֲא ֶשׁר ַאנְ ִשׁיל ִאיע ְֶס ָטא ִמ ִבּ ָ
יח
יָ ד ַֹע יָ ַדע יִ ְצ ָחק כִּ י ֲע ָקרוּתוֹ – זְ ַמנִּ ית ִהיאֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִה ְב ִט ַ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ָא ִביו ְ)ל ֵעיל כא יב(” :כִּ י ְביִ ְצ ָחק יִ ָקּ ֵרא ְל
זָ ַרע“ֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָח ַשׁשׁ ֶפּן יַ גִּ יעוּ ֵא ָליו ַה ָבּנִ ים ֵמ ִא ָשּׁה ַא ֶח ֶרת
”לנֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ כִּ י ֲע ָק ָרה ִהוא“
וּל ִפיכָ ִ ה ְת ַפּ ֵלּל ְ
וְ א ֵמ ִר ְב ָקהְ ,
– ֶשׁיְּ ָל ָדיו יִ וּ ְָלדוּ ֵמ ִר ְב ָקה וְ א ֵמ ִא ָשּׁה ַא ֶח ֶרת.
יוֹר ָדא תקמ“ה[
]פ ְ
ֶ’בּן ֱאמוּנִ ים‘ ְ

ְתּ ִפ ָלּה ַה ְתּלוּיָ ה ִבּזְ כוּת ָאבוֹת
”וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ ה‘ וַ ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ“ )כה כא(
דּוֹמה ְתּ ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן
”‘וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ‘ – ’לוֹ‘ וְ א ָלהֶּ ,שׁ ֵאין ָ
ַצ ִדּיק ִל ְת ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע“ ַ)ר ִשׁ“י ע“פ יְ ָבמוֹת סד א(.
)תּ ֲענִ ית כה ב(
אוֹרה ֵמ ַה ְמּ ֻס ָפּר ַבּגְּ ָמ ָרא ַ
ְק ִב ָיעה זוֹ נִ ְס ֶתּ ֶרת ִלכְ ָ
ֶשׁ ְבּ ַא ַחת ַה ְפּ ָע ִמים ֶשׁנֶּ ֶע ְצרוּ ַהגְּ ָשׁ ִמיםִ ,ה ְת ַפּ ֵלּל ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר
הוֹר ְקנוֹס וְ א נַ ֲענָ ה ,וְ ִאלּוּ ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל ַא ֲח ָריו
ֶבּן ְ
נַ ֲענָ הַ ,אף ֶשׁ ָהיָ ה ֶבּן גֵּ ִרים.
ִה ְס ִבּיר ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ַק ֶצנְ ֶלנְ בּוֹגֶ ן ַבּ ַעל ’כְּ נֶ ֶסת יְ ֶחזְ ֵקאל‘:
לוֹמר ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק
ֵאין כַּ וָּנַ ת ֲחכָ ִמים ַ
ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ְבּיֶ ֶתר ְמ ִהירוּתֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַרק ַעל ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק
לוֹמר ”וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ“ – ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִה ְת ַק ְבּ ָלה ִבּזְ כוּת ַע ְצמוֹ.
נִ ָתּן ַ
]את ַק ָבּ ַלת
תּוֹלה ֶ
ֶשׁ ֲהא ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת י ב(” :כָּ ל ַה ֶ
תּוֹלין לוֹ ִבּזְ כוּת ֲא ֵח ִרים ,וְ כָ ל
ְתּ ִפ ָלּתוֹ[ ִבּזְ כוּת ַע ְצמוֹ – ִ
וּמ ַע ָתּה,
תּוֹלין לוֹ ִבּזְ כוּת ַע ְצמוֹ“ֵ .
תּוֹלה ִבּזְ כוּת ֲא ֵח ִרים – ִ
ַה ֶ
ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק ֶשׁיָּ כוֹל ִל ְתלוֹת ֶאת ַק ָבּ ַלת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִבּזְ כוּת
תּוֹלים לוֹ ִבּזְ כוּת ַע ְצמוַֹ ,אַ צ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע ֶשׁ ֵאין
בוֹתיו – ִ
ֲא ָ
וּל ִפיכָ 
לוֹ זְ כוּת ָאבוֹתַ ,חיָּ ב ִל ְתלוֹת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ִבּזְ כוּת ַע ְצמוְֹ ,
זוֹהי כַּ וָּנַ ת ֲחכָ ִמים‘” :וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ‘
תּוֹלים לוֹ ִבּזְ כוּת ַע ְצמוֹ .וְ ִ
ֵאין ִ
– וְ א ָלהּ“ֵ ,לאמֹרַ :אף ֶשׁגַּ ם ְתּ ִפ ָלּ ָתהּ ִה ְת ַק ְבּ ָלה ,כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא
ָתּ ְל ָתה ִבּזְ כוּת ֲא ֵח ִרים ,א ָתּלוּ ָלהּ ִבּזְ כוּת ַע ְצ ָמהּ.
ִ’מיַּ ם יְ ֶחזְ ֵקאל‘

ָע ָמל וִ יגִ ָיעה ִמתּוְֹ בּ ִח ָירה
”וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ ה‘ וַ ַתּ ַהר ִר ְב ָקה ִא ְשׁתּוֹ“ )כה כא(
דּוֹמה ְתּ ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן
”‘וַ יֵּ ָע ֶתר לוֹ‘ – ’לוֹ‘ וְ א ָלהֶּ ,שׁ ֵאין ָ
ַצ ִדּיק ִל ְת ִפ ַלּת ַצ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע“ ַ)ר ִשׁ“י ע“פ יְ ָבמוֹת סד א(.
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ַחיִּ ים ָק ִמיל רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ֳא ָפ ִקים:
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִשּׁ ְבּחוּ ֲחכָ ִמים ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַ’צ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק‘
יוֹתר ִמ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַ’צ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע‘ֵ ,אינָ הּ ַרק ֵמ ֲח ַמת זְ כוּת
ֵ
עוֹמ ֶדת ְל ִצדּוֶֹ ,א ָלּא ַאף ִמ ַצּד ַמ ֲע ָלתוֹ ָה ַע ְצ ִמית;
בוֹתיו ָה ֶ
ֲא ָ
דּוֹמה ִמי ֶשׁ ָבּ ַחר ְבּ ֶד ֶרַ ה ִצּ ְדקוּת ִמתּוֶֹ שׁנּוֹכַ ח
ֶשׁכֵּ ן ֵאינוֹ ֶ
ְבּ ָר ָע ָתהּ ֶשׁל ֶדּ ֶרָ ה ֶר ַשׁע ֶשׁ ָה ַלָ בּהּ ָא ִביוְ ,ל ִמ ְשׁנֵ הוּ ֶשׁיָּ כוֹל
רוּחנִ ית ֶשׁל
נוּח ַעל זֵ ֵרי ַה ַדּ ְפנָ הִ ,ל ְסמַֹ על ַמ ֲע ָלתוֹ ָה ָ
ָהיָ ה ָל ַ
וּל ִה ְתיַ גֵּ עַ
וּל ִה ְס ֵ
תּוֹפף ְבּ ִצלּוְֹ ,וּבכָ ל זֹאת ָבּ ַחר ַל ֲעמֹל ְ
ָא ִביו ְ
כְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ַל ַמּ ֲע ָלה ָה ָר ָמה ִבּזְ כוּת ַע ְצמוִֹ .מתּוֹ כָּ  גְּ ֵד ָלה
יוֹתר.
ַמ ֲע ָלתוֹ ְבּ ֵ
ק ֶֹבץ ְ’בּ ָשׂ ֶדה ְוּבכֶ ֶרם‘ עמ‘ פח

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפנִינִיִים וּבֵ או ִּרים
לְ בִ ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן

ִ ּב ְר ַּכת ַה ּ ָמזוֹ ן – ַ’ה ּטוֹ ב ְו ַה ּ ֵמ ִטיב‘ )ה‘(
דוֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ יַ ֲעקֹב
ְק ֵ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִהזְ כַּ ְרנוּ ֶאת ַה ְשּׁ ָב ִחים:
יוֹצ ֵרנוּ“ֶ ,שׁכְּ ִפי ֶשׁ ִה ְת ָבּ ֵאר
ֲ
”גּוֹא ֵלנוְּ ,
קוֹדםָ ,אנוּ ִמ ְתיַ ֲח ִסים ָבּ ֶהם
ְבּ ַמ ֲא ָמר ֵ
ַלגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידה ֶשׁ ָאז יִ ְב ְר ֵאנוּ ה‘
]בּ ְת ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתים[
כִּ ְב ִר ָיאה ֲח ָד ָשׁה ִ
וְ יִ ְבנֶ ה ָלנוּ ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשָׁ ,אנוּ
דוֹשׁנוּ ְקדוֹשׁ
”ק ֵ
ִ
מוֹס ִיפים ְל ַשׁ ֵבּ ַחְ :
יַ ֲעקֹב“ְ .ל ִפי ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ֶשׁנִּ זְ כֶּ ה ְבּכָ ,
ֲאזַ י נִ ְת ַע ֶלּה וְ נִ ְת ַק ֵדּשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה
יְ ֵת ָרה ,כְּ ִפי ֶשׁנֶּ ֱא ָמר )יְ ֶחזְ ֵקאל לז כו-
כח(” :וְ נָ ַת ִתּי ֶאת ִמ ְק ָדּ ִשׁי ְבּתוֹכָ ם
עוֹלם ;...וְ יָ ְדעוּ ַהגּוֹיִ ם כִּ י ֲאנִ י ה‘
ְל ָ
ְמ ַק ֵדּשׁ ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְהיוֹת ִמ ְק ָדּ ִשׁי
עוֹלם“ ַ
ְבּתוֹכָ ם ְל ָ
)’ה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת‘(.
דוֹשׁנוּ – ְקדוֹשׁ יַ ֲעקֹב‘
ֶאת ְלשׁוֹן’ְ :ק ֵ
‘רוֹקחַ‘ֶ ,שׁ ְבּכָ ֶ שׁ ִקּ ֵדּשׁ
ֵבּ ֵאר ָה ֵ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ
כּ ֲַא ֶשׁר ָח ַקק ֶאת ְדּמוּתוֹ ְבּכִ ֵסּא
ַהכָּ בוֹדִ ,ה ְת ַק ְדּשׁוּ כָּ ל ָבּנָ יו ַא ֲח ָריו,
וּכְ ִפי ֶשׁ ָמּ ִצינוּ ִבּ ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב
ֶשׁ ְקּ ֻד ַשּׁת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְתיַ ֶח ֶסת ְליַ ֲעקֹב
ָא ִבינוּ ,כַּ נֶּ ֱא ָמר” :וְ ִה ְק ִדּישׁוּ ֶאת
ְקדוֹשׁ יַ ֲעקֹב“ )יְ ַשׁ ְעיָ ה כט כג(.
ָה ָרדָ“ק ָ)שׁם( ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ַה ִסּ ָבּה
ֶשׁ ְקּ ֻד ַשּׁת יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְתיַ ֶח ֶסת ִבּ ְפ ָרט
ְליַ ֲעקֹבִ ,היא ִמשּׁוּם ֶשׁיַּ ֲעקֹב זָ כָ ה
ִל ְראוֹת ֶאת ְק ֻד ַשּׁת ה‘ ְבּ ַמ ְר ֵאה
בוּאהַ ,בּ ַמּ ֲחזֶ ה ֻ’ס ָלּם ֻמ ָצּב ַא ְר ָצה
ַהנְּ ָ
אשׁית כח
יע ַה ָשּׁ ָמיְ ָמה‘ ְ)בּ ֵר ִ
וְ רֹאשׁוֹ ַמגִּ ַ
יב-טו(ֶ ,שׁבּוֹ נֶ ֱא ָמר” :וְ ִהנֵּ ה ה‘ נִ ָצּב
)תּוֹלדֹת קמב
ָע ָליו“ַ .וּבזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
ְ
מוּאל‘ שש“פ תרע“ד עמ‘
אְ ,וּר ֵאה ֵ’שׁם ִמ ְשּׁ ֵ

רוֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל‘
’רוֹענוּ ֵ
ֵ
]מ ְלּשׁוֹן ִ’מ ְרעֶה‘[
’רוֹענוּ‘ ִ
ֵ
תּ ַֹאר
ְמיֻ ָסּד ַעל ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים פ ב(:
”ר ֵֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֲאזִ ינָ ה נ ֵֹהג כַּ צֹּאן
הוֹפ ָיעה“,
ִ
רוּבים
יוֹסף י ֵֹשׁב ַהכְּ ִ
ֵ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר
וּמ ְשׁ ָמעוּתוֹ ִהיאֶ ,שׁ ַה ֵ
ַ
וּלכָ ל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵ
דּוֹאג ֶשׁיִּ ָמּ ֵצא ָלנוּ ְ
ָמזוֹן ,כָּ ֶ
דּוֹאג ְלצֹאן ַמ ְר ִעיתוֹ
רוֹעה ַה ֵ
ַ)ר ִשׁ“י ָשׁם(.
’רוֹעה
ֵ
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא נִ ְק ָרא:
יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ַעל ֵשׁם ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁהוּא
ְמ ַפ ְרנְ ֵסנוּ ְבּכָ ל יוֹם )’כַּ ד ַה ֶקּ ַמח‘ ֵע ֶר
הוּבא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ )ילק“ש
ַפּ ְרנָ ָסה( .וְ כָ ָ 
”מה
ְתּ ִה ִלּים תתכז( ַעל ָפּסוּק זֶ הָ :
ַהגְּ ֻא ָלּה ְבּכָ ל יוֹםַ ,אף ַפּ ְרנָ ָסה
ְבּכָ ל יוֹםָ .מה ַהגְּ ֻא ָלּה ְפּ ָל ִאיםַ ,אף
מוּאל
ַפּ ְרנָ ָסה ְפּ ָל ִאיםָ .א ַמר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
יוֹתר
דוֹלה ֵ
ַבּר נַ ְח ָמנִ יַ :ה ַפּ ְרנָ ָסה גְּ ָ
ִמן ַהגְּ ֻא ָלּה ֶשׁ ַהגְּ ֻא ָלּה ְתּלוּיָ ה ַעל
יְ ֵדי ַמ ְל ָאֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר’ַ :ה ַמּ ְל ָאַ הגּ ֵֹאל
א ִֹתי‘ ְ)בּ ֵר ִ
אשׁית מח טז( ,וְ ַה ַפּ ְרנָ ָסה ַעל
יַ ד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר:
רוֹעה ִ
קים ָה ֶ
ָ’ה ֱא ִ
אוֹתי‘ ָ)שׁם פס‘ טו(,
ֱהוֵ י’ :ר ֵֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל ַה ֲאזִ ינָ ה‘“.

’רוֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ – ְבּכָ ל ַמ ָצּב
ֵ
רוֹעה יִ ְשׂ ָר ֵאל“ ָבּא
”רוֹענוּ ֵ
ֵ
תּ ַֹאר:
דוֹשׁנוּ ָקדוֹשׁ
”ק ֵ
ְל ַא ַחר תּ ַֹארְ :
יַ ֲעקֹב“ְ ,ל ִפי ֶשׁ ַמּ ְד ֵרגַ ת ’יִ ְשׂ ָר ֵאל‘
בוֹהה ִמ ַמּ ְד ֵרגַ ת יַ ֲעקֹב .וְ כִ ְד ָמ ִצינוּ
גְּ ָ
ֶשׁ ַא ַחר ֶשׁנִ ֵצּ ַח יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ֶאת
ַה ַמּ ְל ָאִ ,ה ְת ַע ָלּה ְשׁמוֹ ְל‘יִ ְשׂ ָר ֵאל‘
סוּקים‘ וַ יִּ ְשׁ ַלח סי‘
)ה ֲא ִר“י ַה ָקּדוֹשׁ ְבּ ַ‘שׁ ַער ַה ְפּ ִ
ָ
לב; ַמ ְל ִבּי“ם יְ ַשׁ ְעיָ ה כט כגְ ,וּר ֵאה עוֹד ְבּ‘אוֹר
ַה ַחיִּ ים‘ ֵרישׁ וַ יְ ִחי ֶשׁ ֶה ֱא ִריָ בּזֶ ה(.

בוּרנוֶּ ,שׁכְּ ִפי
יֵ שׁ ְבּ ֻע ְב ָדּה זוֹ ֶמ ֶסר ַבּ ֲע ֵ
ֶשׁ ֶה ֱחזִ יק יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ְבּ ִב ְטחוֹנוֹ
ַבּה‘ ֵהן ִבּ ְהיוֹתוֹ ְבּ ַד ְרגַּ ת ’יַ ֲעקֹב‘
]לשׁוֹן ָ’ע ֵקב‘[ ,וְ ֵהן ִבּ ְהיוֹתוֹ ְבּ ַד ְרגַּ ת
ְ
]לשׁוֹן ְשׂ ָר ָרה[ ,כָּ  יֵ שׁ
’יִ ְשׂ ָר ֵאל‘ ְ
ָלנוּ ִל ְבט ַֹח ַבּה‘ יִ ְת ָבּ ַרְ בּכָ ל ִמ ָדּה
וּל ַה ֲא ִמין
וּמ ָדּה ֶשׁהוּא ֵ
ִ
מוֹדד ָלנוְּ ,
יוֹתנוּ ְבּ ֵשׁ ֶפל ַה ַמּ ְד ֵרגָ ה וְ ֵהן
ֶשׁ ֵהן ִבּ ְה ֵ
שׁוּבה וָ נַ ַחתָ ,תּ ִמיד הוּא
יוֹתנוּ ְבּ ָ
ִבּ ְה ֵ
)’שׂ ֵדה ְבּ ָרכָ ה‘ ,קונ‘
דוֹשׁנוּ‘ וְ ֵ
ְ’ק ֵ
‘רוֹענוּ‘ ְ
ַר ֲח ָמנָ א ִל ָבּא ָב ֵּעי עמ‘ לה(.

שׁהה ְת ַק ְבּ ָלה ,וְ ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ֶשׁ ֻה ְח ְמ ָצה
ְתּ ִפ ָלּלּהה ֶשׁ ִ
טּוֹמן ְבּ ֻחבּוֹ ֶמ ֶסר ָחשׁוּב ַעל כּ ָֹח ּה
ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ִלּ ְפנֵ יכֶ םַ ,ה ֵ
ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ֵמ ַחד וְ ַעל ֲח ִשׁיבוּת נִ צּוּל ַה ַשּׁ ַער ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ָלּה
אוֹצרוֹ ַה ִבּ ְל ִתּי נִ ְד ֶלה ֶשׁל
פּוֹת ַחת ֵמ ִא ָיד ,נִ ְל ַקח ֵמ ָ
ַ
נּוֹדע ַר ִבּי ָשׁלוֹם ְשׁ ַב ְדרוֹן:
ַה ַמּגִּ יד ַה ָ
ָהיָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י ָשׁנִ ים ַרבּוֹתַ ,בּ ְתּ ָ
קוּפה ֶשׁ ֵבּין ְשׁ ֵתּי
עוֹלםַ .א ַחת ֵמ ַה ִמּ ְשׁ ָפּחוֹת ַה ְמּכֻ ָבּדוֹת
ָ
ִמ ְל ֲחמוֹת
ירוּשׁ ַליִ םָ ,ע ְק ָרה ִמ ִדּ ָיר ָתהּ ֶשׁ ָשּׁכְ נָ ה
וְ ַה ְמּיֻ ָחסוֹת ֶשׁ ִבּ ָ
ַעד ְל ָ
אוֹתהּ ֵעת ֵבּין חוֹמוֹת ָה ִעיר ָה ַע ִתּ ָיקה ְל ַא ַחת
אוֹתהּ ֵעת ִמחוּץ
ֵמ ַה ְשּׁכוּנוֹת ַה ֲח ָדשׁוֹת ֶשׁנִּ ְבנוּ ְבּ ָ
ַלחוֹמוֹת.
כַּ ֲא ֶשׁר נִ כְ נְ סוּ ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְל ִד ָיר ָתם ַה ֲח ָד ָשׁה,
ֻה ְפ ְתּעוּ ְלגַ לּוֹת ֶשׁ ְבּ ֶח ֶדר ְבּתוִֹ דּ ָיר ָתם ַה ֲח ָד ָשׁה
וּמ ְצווֹת ,כְּ ִפי ֶשׁ ָהיָ ה
תּוֹרה ִ
שׁוֹמר ָ
גּוֹרר ַדּיָּ ר ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
ִמ ְת ֵ
גּוֹררוּ כַּ ָמּה
נָ הוּג ְבּ ָ
אוֹתם יָ ִמים ֶשׁ ְבּ ִד ָירה ַא ַחת ִה ְת ְ
ִמ ְשׁ ָפּחוֹת.
ִמ ֵבּרוּר ָק ָצר ֶשׁ ָע ְרכוִּ ,ה ְת ָבּ ֵרר כִּ י אוֹתוֹ ַדּיָּ ר ָעשׂוּי
אוּלם ֵבּין ְל ֵבין
בוּע יָ ִמיםָ ,
ַל ֲעזֹב ֶאת ַח ְדרוֹ ְבּעוֹד כְּ ָשׁ ַ
ַה ַשּׁ ָבּת ָע ְמ ָדה ָלבוֹא ,וְ ַה ָדּ ָבר גָּ ַרם ָל ֶהם ִל ְב ָעיָ ה –
כֵּ ַיצד נִ ָתּן ִל ְשׁבֹּת ִבּ ְמ ִח ָצּה ַא ַחת ִעם ְמ ַח ֵלּל ַשׁ ָבּת?!
נָ ַקשׁ ֵאפוֹא ַאב ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ַעל ַח ְדרוֹ ֶשׁל ַה ָשּׁכֵ ן ִוּב ֵקּשׁ
שׁוֹמ ֵרי ַשׁ ָבּתָ ,אנָּ א ַאל ְתּ ַח ֵלּל
”אנוּ
ִמ ֶמּנּוּ ַבּ ֲע ִדינוּתָ :
ְ
ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת וְ ַאל ַתּכְ ִאיב ָלנוּ“ .הוּא ִה ְק ִשׁיב וְ ֵה ִשׁיב
”בּוַ ַדּאיְ ,בּוַ ַדּאי ,א ֲא ַח ֵלּל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת“.
ַבּ ֲא ִדיבוּתְ :
עוֹמד ְבּ ִדבּוּרוֹ,
ִמ ֶשּׁ ִהגִּ ָיעה ַה ַשּׁ ָבּת נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י הוּא ֵ
ֶא ָלּא ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע יָ ָצא ָה ִאישׁ ֵמ ַח ְדרוֹ כְּ ֶשׁ ִפּנְ ָקס וָ ֵעט
וּל ֵעינֵ ֶיהם ַהנִּ ְד ָהמוֹת ֶשׁל ְשׁכֵ נָ יו ַל ִדּ ָירהֵ ,ה ֵחל
ְבּיָ דוְֹ ,
ִלכְ תֹּב ְבּ ִפנְ ָקסוֹ.
יח
אוֹתם; ֲהיִ ָתּכֵ ן? ֲהא ָה ִאישׁ ִה ְב ִט ַ
ַה ָדּ ָבר ִה ְפ ִליא ָ
ִל ְשׁמֹר ַשׁ ָבּתָ ...ה ָאב ֶה ֱח ִליט ְל ָב ֵרר ֶאת ָה ִענְ יָ ן .הוּא
ֵבּ ְרכוֹ ְבּ ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ְבּ ָפנִ ים ְמ ִאירוֹת ,וְ ֵה ֵחל ְל ַד ֵבּר ִעמּוֹ
ַבּ ֲע ִדינוּת .וּכְ ֶשׁ ָחשׁ ֶשׁ ִלּבּוֹ ֶשׁל ַה ָשּׁכֵ ן נִ ְפ ַתּח ִה ִבּ ַיע ֶאת
”הא ִה ְב ַט ְח ָתּ ֶשֹּׁלא ְתּ ַח ֵלּל ַשׁ ָבּת“!?...
ְתּ ִמ ָיהתוֲֹ :
”א ִח ַלּ ְל ִתּי“ִ ,ה ַתּ ֵמּם ַה ָשּׁכֵ ן ,וּכְ ֶשׁ ָה ָאב ִה ְס ִבּיר לוֹ
ַבּ ֶמּה ְמ ֻד ָבּרִ ,ה ְתנַ ֵצּל ֵמע ֶֹמק ִלבּוֹ” :א יָ ַד ְע ִתּי ֶשׁגַּ ם
ִלכְ תֹּב ַמ ְפ ִר ַיע ָלכֶ םָ .ח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁ ַרק ְל ַב ֵשּׁל ָאסוּר...
ִאם זֶ ה ַמ ְפ ִר ַיע ָלכֶ ם ֶא ְח ַדּל ִמיָּ ד“.
ַה ָשּׁכֵ ן ֵהנִ ַ
אוּלם ָה ָאב
יח ֶאת ָה ֵעט וְ ַה ִפּנְ ָקס ִמיָּ דוָֹ ,
תוּח ,נִ ֵצּל ֶאת
ֶשׁנּוֹכַ ח ִל ְראוֹת כִּ י ִלבּוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ָפּ ַ
יחהֵ .הם יָ ְצאוּ יַ ְח ָדּו
ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת כְּ ֵדי ִל ְקשֹׁר ִעמּוֹ ִשׂ ָ
יחה ֲא ֻרכָּ הְ ,וּב ַמ ֲה ָלכָ הּ
ַל ָשּׂ ֶדה ַה ָסּמוּ וְ ָשׁ ְקעוּ ְבּ ִשׂ ָ
ָשׁ ַטח ַה ָשּׁכֵ ן ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ַחיָּ יו ַה ַמּ ְס ִע ָירה ,וְ כָ ִ ס ֵפּר:
עוֹל ִמים,
חוֹשׁב ַא ָתּה ֶשׁ ֵאינִ י ַמ ֲא ִמין ְבּ ִרבּוֹן ָה ָ
”בּוַ ַדּאי ֵ
ְ
ָ
אוּלם ָטעוּת ְבּיָ ְדַ .מ ֲא ִמין ֲאנִ י ַבּה‘ ְבּ ִדיּוּק כָּ מוֹ ,וְ ִאם
ִתּ ְשׁ ַאל כֵּ ַיצד יִ ָתּכֵ ן ֶשׁכָּ ַת ְב ִתּי ַבּ ַשּׁ ָבּת ִמ ְבּ ִלי ָל ַד ַעת
ֶשׁ ַה ָדּ ָבר ָאסוּר ,זֶ הוּ ִספּוּר ָארֹ...
הוֹרים ֶשׁ ֵאינָ ם
ירוֹפּהְ ,בּ ַביִ ת ַמ ְשׂכִּ ילְ ,ל ִ
נוֹל ְד ִתּי ְבּ ֵא ָ
ַ
תּוֹרה ִ
שׁוֹמ ֵרי ָ
ירוּתי ָל ַמ ְד ִתּי ְבּ ֵבית ֵס ֶפר
וּמ ְצווֹתִ .בּ ְצ ִע ִ
ְ
ישׁ ִמיִּ ים ֶשׁ ִה ְק ִפּידוּ
גּוֹיִ י ,וְ ִא ְל ָמ ֵלא כַּ ָמּה ַתּ ְל ִמ ִידים ַאנְ ִט ֶ
מוּדע כְּ ָלל
ְל ַהזְ כִּ יר ִלי זֹאת ְבּכָ ל ִהזְ ַדּ ְמּנוּת ,א ָהיִ ִיתי ָ
דוּתי.
ְליַ ֲה ִ
ְבּ ִע ָ
עוֹלם ָה ִראשׁוֹנָ ה גֻּ יַּ ְס ִתּי,
צּוּמהּ ֶשׁל ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
אתי ַע ְצ ִמי ַבּ ֲחזִ ית ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְבּ ַצוְ ָתּא
ִוּב ְמ ֵה ָרה ָמ ָצ ִ
ִעם ַחיָּ ִלים כָּ מוֹנִ יְ .בּ ַקו ַה ֲחזִ ית ָשׁכַ ְבנוּ ְבּתוֹ שׁוּחוֹת
ֲחפוּרוֹת ַבּחוֹל וְ יָ ִרינוּ ְלא ֲהפוּגָ הְ .ל ִע ִתּים נִ ְמ ְשׁכוּ
ַהיְּ ִריּוֹת ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁעוֹת ֲא ֻרכּוֹת כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְשּׁנֵ י ַה ְצּ ָד ִדים
בוּבים.
נוֹפ ִלים ֲאנָ ִשׁים כִּ זְ ִ
ְ
נוּחה
אוֹתן נִ ַצּ ְלנוּ ִל ְמ ָ
ֵבּין ְל ֵבין ָהיוּ ֲהפוּגוֹת ְק ָצרוֹת ֶשׁ ָ
אוֹתן ֲהפוּגוֹת ֵה ַעזְ ִתּי ָל ֵצאת
ְק ָצ ָרהְ .בּ ַא ַחת ֵמ ָ
סוֹב ְב ִתּי ֵבּין ַה ֲח ִפירוֹת,
ׁוּחה ֶשׁ ָבּהּ ִה ְת ַח ַפּ ְר ִתּיַ ,
ֵמ ַהשּ ָ
ּהוּדיִּ ים ֶשׁ ֵבּינֵ ינוּ
וְ ִהנֵּ ה ִה ְב ַחנְ ִתּי ְבּכַ ָמּה ֵמ ַה ַחיָּ ִלים ַהיְ ִ
אוֹתם
ֶשׁנִּ ְצּלוּ ֶאת ַה ֲהפוּגָ ה ְל ַמ ָטּ ָרה ַא ֶח ֶרת; ָר ִא ָית ָ
ירוֹת ֶיהם כְּ ֶשׁ ְסּ ָפ ִרים ְק ַטנִּ ים ִבּ ֵיד ֶיהם
יוֹשׁ ִבים ַבּ ֲח ִפ ֵ
ְ
וְ ֵהם ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִמתּוֹכָ ם וּבוֹכִ ים.
ַח ְשׁ ִתּי כִּ י ַה ֶבּכִ י וְ ַה ְתּ ִפ ָלּה ְמ ִק ִלּים ַעל ַה ַחיָּ ִלים
ַהיְ ִ
ּהוּדיִּ יםְ .בּעוֹד ֲאנִ י וְ יֶ ֶתר ֲח ֵב ַרי ָהיִ ינוּ ְמ ֻדכָּ ִאים
שׁוּשׁים ,וְ כִ ְמ ַעט וְ ִא ַבּ ְדנוּ ַט ַעם ְבּ ַחיֵּ ינוַּ ,ה ַחיָּ ִלים
וּת ִ
ְ
וּשׁ ֵלוִ ים.
ּהוּדיִּ ים ָהיוּ נִ ְר ִאים ְבּ ִ
ַהיְ ִ
טוּחים ְ
נוֹרא ַעל ֲא ִבי;
כַּ ֲא ֶשׁר נוֹכַ ְח ִתּי ְבּכָ  נִ ְת ַק ְפ ִתּי ְבּכַ ַעס ָ

דּוּע א יָ כוֹל ָהיָ ה ְל ַל ֵמּד ִ
ַמ ַ
אוֹתי ְמ ַעט יַ ֲהדוּת? ָהיִ ִיתי
יוֹד ַע ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
רוּח יָ רוּד ,וְ ַח ְשׁ ִתּי כִּ י ִאלּוּ ָהיִ ִיתי ֵ
ְבּ ַמ ַצּב ַ
גוֹתי וְ ֶאת ַצ ֲע ִרי ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
יח ֶאת ַד ֲּא ַ
וּל ַה ִשּׂ ַ
ְ
הוּאְ ,בּוַ ַדּאי ָהיָ ה ִלי ַקל ֵ
יוֹתר.
ִה ַבּ ְט ִתּי ִבּ ְמאוֹת ַה ַחיָּ ִלים ֶשׁ ָשּׁכְ בוּ ַבּשּׁוּחוֹת ְל ִצ ִדּי
וְ נִ ְל ֲחמוּ ְלא ֲהפוּגָ הְ .לכֻ ָלּנוּ א ָהיָ ה כָּ ל ִענְ יָ ן
ִא ִידיאוֹלוֹגִ י ַבּ ִמּ ְל ָח ָמהַ ,ח ְשׁנוּ כִּ י ָאנוּ ַמ ִקּיזִ ים ֶאת
קוֹט ִלים וְ נִ ְק ָט ִליםַ ,א וְ ַרק ְל ַמ ַען ָה ִאינְ ֶט ֶר ִסים
ָדּ ֵמנוְּ ,
ֶשׁל ַמנְ ִהיגֵ נוּ ,וְ ֻע ְב ָדּה זֹאת גָּ ְר ָמה ִלי ְל ֶע ֶצב ָעמֹק
מוֹצ ִאים
הוּדים ַה ַמּ ֲא ִמינִ ים ֲא ֶשׁר
וּל ִקנְ ָאה ַעזָּ ה ַבּיְּ ִ
ְ
ְ
צוּק ָתם ַבּ ְתּ ִפ ָלּה.
קוֹת ֶיהם וְ ִל ְמ ָ
מוּע ֵ
ֻפּ ְר ָקן ְל ָ
זוֹחל ִבּ ְמ ִהירוּת
עוֹדי ֵ
כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַח ְדּשׁוּ ַהיְּ ִריּוֹתְ ,בּ ִ
ׁוּחה ֶשׁ ִלּיִ ,ה ְת ָפּ ְרצוּ ְל ֶפ ַתע ַה ִמּ ִלּים ִמ ִפּי:
ַלשּ ָ
ָ
ִ’רבּוֹנוֹ ֶשׁל
עוֹלם א
עוֹלם‘ָ ,א ַמ ְר ִתּי’ְ ,ל ַצ ֲע ִריֵ ,מ ָ
ִל ְמּדוּנִ י ֶשׁ ַא ָתּה ַקיָּ ם ,גָּ ַד ְל ִתּי כְּ גוֹי ְלכָ ל ָדּ ָברָ ,אנָּ א
ִמ ְמַּ ה ְר ֵאה ִלי ֶשׁ ַא ָתּה ַקיָּ ם!‘
הוֹלִ לירוֹת ַע ָתּה
ִה ְמ ַשׁכְ ִתּי ִוּב ַקּ ְשׁ ִתּי ִבּ ְבכִ י’ִ :הנֵּ ה ֲאנִ י ֵ
דּוּע ָע ָליו
ְבּאוֹיֵ ב ֶשׁ ֵאינֶ נִּ י ַמכִּ ירוֹ .הוּא ֵאינוֹ ֵמ ִבין ַמ ַ
אוֹתי ,וַ ֲאנִ י ֵאינֶ נִּ י ֵמ ִבין ִמ ְפּנֵ י ִה ְת ַב ַּקּ ְשׁ ִתּי ַל ֲהרֹג
ַל ֲהרֹג ִ
אוֹתוִֹ .א ְל ָמ ֵלא ַמנְ ִהיגֵ ינוּ ָהיוּ ִמ ְס ַתּכְ ְסכִ ים ֵבּינֵ ֶיהם
יְ ִ
כוֹלים ָהיִ ינוּ ִל ְהיוֹת ֲח ֵב ִריםְ .מ ַב ֵקּשׁ ֲאנִ י ִמ ְמִּ ,רבּוֹנוֹ
עוֹלםִ ,אם ִהנְּ ַ קיָּ םָ ,ע ָשׂה ֶשׁ ְר ִסיס ֶשׁל ְפּ ָצ ָצה
ֶשׁל ָ
יוֹתר ִלירוֹת‘.
יִ ְפגַּ ע ָבּ ֶא ְצ ַבּע ֶשׁ ִלּי וְ א אוּכַ ל ֵ
אוּלם ְבּפ ַֹעל
יוֹצ ִאים ִמ ִפּיָ ,
א ֶה ֱא ַמנְ ִתּי ֶשׁ ַה ְדּ ָב ִרים ְ
פּוֹצץ
ְתּ ִפ ָלּ ִתי ִה ְת ַק ְבּ ָלה; ַדּ ָקּה ַק ָלּה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ֵ
רוֹבה ֶשׁ ִלּי
ָפּגָ ז ְבּ ָסמוֵּ א ַליֵ .מ ָע ְצ ַמת ַה ֶה ֶדף ָעף ָה ֶ
ְל ֶמ ְר ָחק ,וַ ֲאנִ י ִא ַבּ ְד ִתּי ֶאת ַהכָּ ָר ִתי.
ֻה ְב ַה ְל ִתּי ְל ֵבית ַה ִ
חוֹליםָ ,שׁם ָע ַב ְר ִתּי ְבּ ִדיקוֹת
ַמ ִקּיפוֹת ,וְ א נִ ְמ ְצ ָאה ִבּי כָּ ל ְפּגִ ָיעה ִמ ְלּ ַבד ֶא ָחת;
וּמ ָאז וְ ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם
ְר ִסיס ָפּגַ ע ֲאנוּשׁוֹת ְבּ ֶא ְצ ָבּ ִעיֵ ,
ַהזֶּ ה ֵאינֶ נִּ י יָ כוֹל ְל ֵ
אוֹתהּ.
כוֹפף ָ
ְתּ ִפ ָלּ ִתי ִה ְת ַק ְבּ ָלהַ .ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶה ְר ָאה ִלי כִּ י
הוּא ַקיָּ ם.
ְל ַא ַחר ִא ְשׁפּוּז ָק ָצר ֻה ְב ַה ְל ִתּי ַבּ ֵשּׁנִ ית ִל ְשׂ ֵדה ַה ְקּ ָרב,
אוּלם ַה ַפּ ַעם ָהיִ ִיתי ָפּחוֹת ֵ
ָ
וּמ ֻת ְסכָּ ל .יָ ַד ְע ִתּי כִּ י
בּוֹדד ְ
ׁוֹמר ָע ַלי.
ישׁהוּ ֶשׁשּ ֵ
יֵ שׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ֶ
גָּ ַמ ְר ִתּי א ֶֹמר ְבּ ִל ִבּי ,וְ ַאף ִה ַבּ ְע ִתּי זֹאת ַבּ ֲא ִמ ָירה
ְמפ ֶֹר ֶשׁת ,כִּ י ִאם ִתּ ְס ַתּיֵּ ם ַה ִמּ ְל ָח ָמה וְ ֵא ֵצא ִמ ֶמּנָּ ה
גוּפי ְוּבנַ ְפ ִשׁיְ ,בּ ִ
ָבּ ִריא ְבּ ִ
שׁוּבי ֵמ ַה ֲחזִ ית ֶאגַּ שׁ ִמיָּ ד ְל ֵבית
הוּדי ָה ִראשׁוֹן ֶשׁ ֶא ְמ ָצא ֶשׁיְּ ַל ֵמּד
כְּ נֶ ֶסת וַ ֲא ַב ֵקּשׁ ֵמ ַהיְּ ִ
יהוּדי כָּ ֵשׁר ְלכָ ל ָדּ ָבר וְ ִענְ יָ ן.
אוֹתי כֵּ ַיצד ַל ֲהפִֹ ל ִ
ִ
זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְס ַתּיְּ ָמה ַה ִמּ ְל ָח ָמה .זָ כַ ְר ִתּי ֶאת
אוּלם כֵּ יוָ ן ֶשׁנִּ ְל ַק ְח ִתּי ַל ִמּ ְל ָח ָמה ִל ְק ַראת
ַה ְב ָט ָח ִתיָ ,
נוֹתרוּ ִלי ְבּ ַסַ הכֹּל
ִסיּוּם ִל ַ
מּוּדי ָה ָא ָק ֶד ִמיִּ ים וְ ְ
לוֹשׁה ֳח ָד ִשׁים ַעד ִס ָ
ְשׁ ָ
יּוּמםֶ ,ה ְח ַל ְט ִתּי ִל ְדחוֹת ֶאת
מּוּדים.
ִקיּוּם ַה ְח ָל ָט ִתי ַעד ְל ִסיּוּם ַה ִלּ ִ
יוֹד ַע ֶשׁ ָהיְ ָתה זוֹ ַה ְח ָל ָטה ְשׁגוּיָ ה ֶשׁגָּ ְר ָמה
ְבּ ִד ֲיע ַבד ֲאנִ י ֵ
ִלי ְל ַה ְפ ִסיד ֶאת ָ
אוֹתהּ ֵעת ָהיִ ִיתי ֲע ַדיִ ן ַתּ ַחת
עוֹל ִמי; ְבּ ָ
תוּח ְל ִשׁנּוּיִ ים,
ר ֶֹשׁם ַהנֵּ ס ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ ִע ִמּיִ .ל ִבּי ָהיָ ה ָפּ ַ
אוֹתי כִּ י ַעכְ ָשׁו הוּא ַהזְּ ַמן ְל ַקיֵּ ם ֶאת
ַמ ְצפּוּנִ י יִ ֵסּר ִ
ָ
ַה ְב ָט ָח ִתי,
אוּלם ָבּ ַח ְר ִתּי ְל ִה ְת ַע ֵלּם ִמ ֶמּנּוּ וְ ַל ֲחזֹר
ָלאוּנִ ֶיב ְר ִס ָיטה.
מּוּדים ִה ְת ָא ְרכוּ ֵמ ֵע ֶבר ְל ָצפוּי ,וּכְ ֶשׁסּוֹף סוֹף
ַה ִלּ ִ
אוֹתם ְבּ ַה ְצ ָל ָחה כְּ ָבר ָהיָ ה ִל ִבּי ָק ֶשׁה כָּ ֶא ֶבן.
ִסיַּ ְמ ִתּי ָ
ָה ַלכְ ִתּי ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתִ ,דּ ַבּ ְר ִתּי ִעם ֲאנָ ִשׁים ,נִ ִסּ ִיתי
אוּלם א ִה ְצ ַל ְח ִתּי ְל ִה ְת ַרכֵּ ָ .ע ִשׂ ִיתי
ָ
ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל,
תּוֹצאוֹת ָהיוּ ְבּ ֶה ְת ֵאם ,וְ כָ 
צוּרה ִחיצוֹנִ ית ,וְ ַה ָ
ַהכֹּל ְבּ ָ
בוּצת
ְל ַא ַחר זְ ַמן ָמה ָעזַ ְב ִתּי ֶאת ַהכֹּלִ ,ה ְצ ָט ַר ְפ ִתּי ִל ְק ַ
טוֹריָ ה“...
לוּצים וְ ָע ִל ִיתי ָל ָא ֶרץֵ ,
ֲח ִ
וּמ ָאז ַהכֹּל ִה ְיס ְ
יחה ִה ְס ַתּיְּ ָמהֲ .א ִבי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ָשׁב ְל ֵביתוֹ
ַה ִשּׂ ָ
מוּצפוֹת ְדּ ָמעוֹת .הוּא יָ כוֹל ָהיָ ה ַרק ְל ַד ְמיֵ ן
כְּ ֶשׁ ֵעינָ יו ָ
קוֹרה ִאלּוּ א ָהיָ ה ַמ ְפ ִסיד ַה ָשּׁכֵ ן ֶאת
ְבּ ִלבּוֹ ָמה ָהיָ ה ֶ
ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּתְ .תּ ִפ ָלּתוֹ ִה ְת ַק ְבּ ָלהַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
אוּלם הוּא א ִה ְשׂכִּ יל ְלנַ ֵצּל
ֶה ְר ָאה לוֹ כִּ י הוּא ַקיָּ םָ ,
ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת.

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 ׂ

ְ’שׁ ַאל ָא ִבי וְ יַ גֵּ ְדךָ‘ עמ‘ קב

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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קכג( ְמב ָֹאר ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ ל ַמ ֲע ָשׂיו ֶשׁל
יַ ֲעקֹב ָהיוּ ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ םְ ,ל ִפיכָ  זָ כָ ה
חוֹפ ֶפת
ֶשׁ ְקּ ֻד ַשּׁת ַה ְשּׁכִ ינָ ה ָהיְ ָתה ֶ
ָע ָליו ָתּ ִדיר.
ַאף ְבּ ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה
”א ָתּה
ֶע ְשׂ ֵרה ָמ ִצינוּ ֶשׁ ִבּ ְרכַּ תַ :
דוֹשׁים ְבּכָ ל יוֹם
ָקדוֹשְׁ ...וּק ִ
יְ ַה ְללוּ ,“נִ ְת ְקנָ ה כְּ נֶ גֶ ד יַ ֲעקֹב
הוּבא
ָ
ָא ִבינוּ ִ)סדּוּר יַ ֲעבֵ“ץ( .וְ כֵ ן
)’אוֹצר ַה ִמּ ְד ָר ִשׁים‘ עמ‘
ַ
ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ֵהיכָ לוֹת
קוּקה
צּוּרתוֹ ֶשׁל יַ ֲעקֹב ֲח ָ
ֶ (115שׁ ָ
ְבּכִ ֵסּא ַהכָּ בוֹדְ ,וּב ָשׁ ָעה ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל
אוֹמ ִרים’ָ :קדוֹשׁ ָקדוֹשׁ
ְמ ַק ְדּ ִשׁים וְ ְ
ָקדוֹשׁ‘ַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַח ְבּ ָקהּ
וּמנַ ְשּׁ ָקהּ.
ְ
וּמ ָב ֵאר,
ַבּ ַעל ֵ’שׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י‘ ִ
מוֹסיף ְ
ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ָאבוֹת ִה ְשׁ ִרישׁ
דוֹרי
יְ סוֹד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ָע ַמד ָל ֶהם ְל ֵ
דּוֹרוֹת .יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ִה ְשׁ ִרישׁ
ָבּנוּ ֶאת ִמ ַדּת ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשׁ ָהיְ ָתה
בוּעה בּוֹ כָּ ָאמוּרְ ,וּק ֻד ַשּׁת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְט ָ
ַה ַקּיֶּ ֶמת ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ָבּ ָאה
ִמכֹּחוֹ ,וְ ַעל כֵּ ן ָאנוּ ְמיַ ֲח ִסים ֶאת
ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ְליַ ֲעקֹב ֵ
)’שׁ ֶבט ַה ֵלּוִ י‘ וַ יְ ִחי(.
הוֹסיף ָבּזֶ ה עוֹד ,כִּ י זָ כִ ינוּ
וְ יֵ שׁ ְל ִ
ִל ְהיוֹת ֶצ ֱא ָצ ִאים ְליַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ ָע ָליו
)תּ ֲענִ ית ה
ַה ָשּׁלוֹם ,וּכְ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ַ
וּפ ְרשׁוּ
ב(” :יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ א ֵמת“ֵ ,
ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ְ)ר ֵאה ְ’מגַ ֶלּה ֲע ֻמקוֹת‘ וַ יִּ ְשׁ ַלח(
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ָ)בּ ָבא ַבּ ְת ָרא קטז
יח ָבּנִ ים כְּ מוֹתוֹ
א( ֶשׁכָּ ל ִמי ֶשׁ ִהנִּ ַ
א נֶ ֶא ְמ ָרה בּוֹ ְלשׁוֹן ִמ ָיתה ,וְ נִ ְמ ָצא
ֶשׁ ָאנוּ ַמ ְמ ִשׁיכִ ים ֶאת ְק ֻד ָשּׁתוֹ

ֶשׁל יַ ֲעקֹבְ .ל ִפיכָ ַ אף ַבּ ְתּקוּפוֹת
כְּ ֶשׁנִּ ְד ֶמה
יוֹתר,
ְבּ ֵ
ַה ָקּשׁוֹת
ֶשׁ ִה ְת ַר ַח ְקנוּ ָח ִל ָילה ִמ ְקּ ֻד ָשּׁתוֹ,
ֲע ַדיִ ן ָע ֵלינוּ ָל ַד ַעת ֶשׁ ַה ִחבּוּר ַקיָּ ם
כוֹלים ָאנוּ ַל ֲחזֹר
עוֹלם ,וְ ָת ִמיד יְ ִ
ְל ָ
ְל ַמ ַצּב ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶשׁנָּ ַח ְלנוּ ִמיַּ ֲעקֹב
ווֹל ְפסוֹן’ֱ ,אמוּנַ ת ִע ֶתּיךָ‘
ָא ִבינוּ ַ
)הגְּ ַה“צ ָר“מ ְ
וַ יְ ִחי(.
ָה ַא ְדמוֹ“ר ַר ִבּי ָבּרוִּ מ ֶמּזִ‘בּוּז ֵפּ ֵרשׁ,
דוֹשׁנוּ
”ק ֵ
ֶשׁכְּ ָ
לוּלה כָּ אן גַּ ם ַבּ ָקּ ָשׁהְ :
– ְקדוֹשׁ יַ ֲעקֹב“; וְ כִ י יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ
ֵמ ַע ְצמוֹ ִה ְת ַק ֵדּשׁ? ֲהא ַא ָתּה
ִק ַדּ ְשׁתּוֹ! ִאם כֵּ ןָ ,אנָּ א ַק ֵדּשׁ ַאף
ָ
אוֹתנוּ כְּ ִפי ֶשׁ ִקּ ַדּ ְשׁ ָתּ ֶאת יַ ֲעקֹב
)’בּוֹצינָ א ִדּנְ ָ
ִ
ָא ִבינוּ
הוֹרא‘ נִ שּ ִׂוּאין א(.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה
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המתנה הטובה ביותר לילדים שלנו
האבחון
רוני הגיע לישיבה עם הרבה מאוד מוטיבציה
להתקדם .הוא השקיע בלימוד ,השקיע בתפילות,
היה עובד על המידות ,והיה נראה שהוא עלה על
דרך המלך.
אבל אז התחילו הנפילות ...ירידות ועליות הן חלק
מהדרך של כל בחור ישיבה ,אבל הנפילות של רוני
ריסקו אותו לגמרי ובכל פעם הרגיש כאילו איבד
לגמרי את כל מה שקנה ,והוא חייב להתחיל שוב
מאפס.
לאחרונה הגיע אלי שוב שבור
ומרוסק .התפללתי לה' שיעזור
לי להבין מהו שורש הבעיה .ואכן
באותה שיחה נפתרה התעלומה.
רוני סיפר לי על הילדות שלו .הוא
לא קיבל עידוד בלשון המעטה.
ולמרות שהיה בחור מוצלח
וכישרוני – בעיני עצמו תמיד היה
מרגיש גרוע ולא יוצלח ,כישלון
מהלך.

האם אתה רוצה את כל הרע הזה?
שאלתי אותוִ :
והוא ענה לי :וודאי שלא .אמרתי לו :תדע לך שהרצון
הטוב שלך הוא המהות האמתית שלך .זה אתה
באמת .אתה טוב .ועכשיו תעשה הכול כדי לחזור
ולשנן את זה עד שתמחוק מתוכך את כל הדימוי
העצמי השלילי.
אמרתי לו ,תחזור אחרי" :ה'אני' האמתי שלי
זה הנשמה שלי והיא קדושה וטהורה .המהות
האמתית שלי היא שאני רק רוצה להיות כרצון ה'
כראוי בשלימות .אני רק רוצה
לעשות טוב .אני רק רוצה לחשוב
טוב .כולי טוב וזך וישר .והרצונות
הרעים והמעשים הרעים זה לא
אני .לא רק שאני לא רוצה אותם,
אלא הם רק עונש בשבילי ,זה
מצער אותי .הלוואי ולא היו לי
מחשבות כאלה בכלל .הרע זה
לא אני .זה לא שייך אלי בכלל".

הרצונות
הרעים זה לא
הוא באמת זה
רק היצר הרע
שעוטף אותו.

כמה שהוא עבד על עצמו ,וכמה
שהוא באמת התקדם ,וכמה שרצה טוב ועשה טוב
– הוא תמיד הרגיש רע ורשע .המחשבות הרעות
והשקריות האלה היו "נדבקות" לו למוח ואוכלות
אותו מבפנים .מיד הבנתי שמדובר במחלת נפש
לכל דבר ,והעבודה הראשונה של רוני היא להתרפא
ממחלת הנפש שלו.

עזרה ראשונה
קודם כול רציתי להוכיח לו שהרצונות הרעים ,זה
לא הוא באמת .זו לא המהות שלו .זה רק היצר
הרע שעוטף אותו.

כך ישבתי אתו והוא חזר אחרי
ואמר בקול רם את המשפטים
המחזקים שאמרתי לו ,משפטים
שהאירו בנשמתו את אור האמת
וגירשו את החושך הגדול של המחשבות הרעות
והשקריות שלו .תוך כמה דקות הוא חזר לחיוֹת .זה
היה ממש כמו תחיית המתים .הסברתי לו שהוא
חייב לעשות את ה"התעמלות" הרוחנית הזאת בכל
יום ורצוי מאוד כמה פעמים ביום ,ובפרט בהתבדדות
שלו ,שלא יתחיל שום דבר בעבודת ה' לפני שהוא
חי באמת את הידיעה הזאת שהיא האמונה בעצמו.

מחלת הדור
ובאמת ,המקרה של רוני הוא מקרה מייצג של
מחלה קשה ושקטה של רבים מאוד שחיים בשקר
הנורא והמסוכן הזה שהם בטוחים שהם רעים,

בטוחים שהרע הוא חלק ממהותם .והמחלה
הזאת היא שורש כל הנפילות וכל הכישלונות וכל
המחשבות הרעות והצער והעצבות והדיכאון והסבל
הפנימי שכל כך רבים חווים בדורנו.
בשבועות האחרונים הסברתי באריכות שהאמונה
בעצמך שאתה טוב ושיש לך כוח לעשות ולהשתנות
ולהתקדם תמיד ,היא חלק בלתי נפרד מהאמונה
בה' .היא השלימות של האמונה בה' .הדבר
היחיד שבאמת מסכן אותך ומפיל אותך – זה רק
המחשבות הרעות על עצמך.
לכן אתה חייב להבין ,שהאמונה בעצמך היא
רפואת הנפש שלך .היא לא "תוספת" ,אלא היא
הבסיס לכל היציבות ,לכל בנייה רוחנית ,לכל
ההצלחה בחיים בכל תחום ,בלימוד תורה ,בזוגיות,
בחינוך ילדים ,ביחסי אנוש ,בתשובה.

מתנה לחיים
ובגלל שזה כל כך קריטי ובסיסי ,אתה ואת חייבים
לבנות את זה אצל הילדים שלכם כבר מקטנותם.
מובן שאתם קודם כול צריכים לעבוד על עצמכם,
אבל תבינו טוב שזה הדבר החשוב ביותר שאתם
יכולים לתת לילדים שלכם :דימוי עצמי טוב וחיובי,
שיאמינו בעצמם .לעולם אל תיתנו להם להרגיש
רשעים או רעים ח"ו .לעולם אל תשכחו את האמת
שהילדים שלכם הם נשמות קדושות וטהורות
ושבמהות שלהם הם טובים .ורק כך תתייחסו
אליהם ותמיד תזכירו להם את זה.
גם כשאתם מוכיחים אותם ,תמיד תזכירו להם
שהם טובים ,ולעולם אל תייחסו להם את המעשים
הרעים או את התכונות הרעות כאילו שזו מהותם.
תגידו להם" :אתה כזה צדיק ,יש לך כזה רצון טוב,
את כל כך חמודה וטובה – זה לא מתאים לכם,
זה לא אתם ,זה רק היצר הרע שלכם ,בואו נגרש
אותו"...
זה ברור שאתם קודם כול חייבים לשנן ולקנות את
זה בעצמכם .כשתתרגלו לראות את הטוב בעצמכם
המשך בעמוד 3
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חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא
חיים במסגרת-פרק ו'
בשבוע שעבר שוחחנו על הקשיים של משפחת
לוי ,שתוך כדי ההתעוררות וההתלבשות בבוקר,
הם הופכים את כל החדר :השמיכות והכריות על
הרצפה ,הפיז'מות מפוזרות מתחת למיטה ועל
שולחן הכתיבה והבגדים הפוכים בארון .גב' לוי
החליטה שמצב זה אינו יכול להמשך עוד .היא
אמנם ביקשה מהילדים כמה פעמים לסדר את
חדרם וזה אכן התבצע ,אך ביום שלא ביקשה הם
כאילו "שכחו" ולא סידרו .לאחר זמן ,כשעדיין לא
היה שיפור במצב ,החליטו ההורים על חוק חדש:
"סידור המיטה בבוקר" .גב' לוי התקשרה להיוועץ
מה עליה לעשות בכדי להצליח ביישום החוק.
הערכת מצב
ניתחנו ביחד את המצב ,חשבנו מה הצורך שלנו
בקיום החוק ,חקרנו מה הקשיים של הילדים ביישום
החוק ,בדקנו את רמת הכלל ,ואת רמת הפרט:
הבדיקה של גב' לוי ,העלתה את הממצאים הבאים:
במשפחת לוי ארבעה ילדים ,שלושה מהם חרוצים
ואחד קצת עצל .גב' לוי מודעת לכך ,כי שלושת ילדיה
החרוצים יבצעו את החוק ע"י עידוד סביר ,תזכורת
יומית ומבצע שבועי נושא פרסים .להערכתה ,ילדיה
החרוצים יתרגלו תוך שלושה שבועות של תזכורות
יומיות ומבצעים להרגל עצמאי של סידור החדר.
אולם ילדה "העצל" יתקשה מאוד במשימה על אף
העידוד והמבצע ואפילו אם יסדר לאחר תזכורות
נוספות זה יהיה רק כדי לצאת ידי חובה ,ובצורה
זו הפסדנו את האפקט החינוכי וחבל ,אם כן מה
עושים איתו?!.
חוזה כללי וחוזה אישי
ראשית יש לעבוד עם כל הילדים בכלליות בצורה
שווה ,ותוך כדי העבודה הכללית ,נעבוד עם הילד
העצל על ידי "חוזה אישי" .כדי לעבוד עם הילדים
בכלליות ,עלינו להיות בטוחים שיש להם מודעות
עצמית לכל העניין הזה של חוקים בבית בכלל,
ולחוק הנוכחי בפרט.

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :
תועלת משרד ההסברה
בעוד שישנם הורים אשר מסבירים את החוקים
ואת ההיגיון העומד מאחוריהם לילדם ,יש שאינם
עושים זאת כלל והוראותיהם נוחתות על ראשי
הילדים ללא הסבר ובאופן אלים ורודני .אמנם ,לא
לכל פעולה והחלטה של הורה יש להצמיד הסבר,
אולם אם ישנה מערכת הסברה הגיונית של ההורה
כלפי הילד ,הרי שהילד גדל בסביבת התפתחות
תקינה שתרגיל אותו לחשוב ,להעריך מצבים,
ולשפוט מקרים בהגיונו ,ולא בשליפות מהמותן תוך
שימוש בלתי מבוקר באמוציות ורגשות עונתיות .ילד
שרגיל לקבל הסבר הגיוני לדרישות ממנו ולמערכת
החוקים של הבית ,יפנים ויבין בגיל בוגר ובשלבים
מתקדמים יותר של החיים ,את חוקי היסוד של
ההתנהגות החברתית ושל נהלי החיים מתוך ראיה
עצמית בוגרת ומתוך הבנה שכך צריך לנהוג .ילד
זה ,יבין היטב כי יש היגיון מאחורי החלטות ויש
שיקולים שונים ומגוונים המנחים את ההורים בפרט
ואת המבוגרים בכלל ,בכל החלטה ובכל מעשה.
"משרד הסברה" טוב ,גם ירגיל את הילד לחשוב
ולהבין ,ולפעמים גם להגיב ולהסביר מדוע החלטה
מסוימת קשה בשבילו וכך תתנהל תקשורת טובה
ובריאה בינו ובין הוריו.
מתקשים להסביר
כיצד עושים זאת בצורה טובה? עם מה מתחילים?!
כמובן קודם כל ע"י תפילה .פונים לה' יתברך בשפה
שלנו ומספרים לו )בדיוק כפי שתספרי לחברתך
בטלפון או לחברך בעבודה ובכולל( על החוק החדש
שאנחנו רוצים להתחיל בבית .מתייעצים עם ה' על
הכול ומבקשים ממנו עזרה לכל הבעיות שעלולות
ח"ו לצוץ )הדרכה לשיחה עם ה' אפשר לקרא בספר
הנפלא "בשדה יער" או לשמוע בדיסקים של מו"ר
הרב שלום ארוש שליט"א( .לאחר התפילה ,נעבור
לכלל הראשון בקביעת חוקים בבית שאומר לנו
"הסברה" .יש להסביר לילדים את מערכת החוקים
בכלל ואת ה"חוק" החדש .כאן לדעתי ,נמצאת רוב
הבעיה ,מדוע הורים לא מצליחים בחינוך הילדים

בדיחות הדעת
יהודי תמים היה צריך ליסוע לארה"ב ,וסיפר
לבנו כי הוא נוסע לארה"ב והוא לא יודע מילה
אחת באנגלית ,הבן התמים אומר לאביו :תדבר
עברית לאט כולם יבינו אותך שם ,זה בדיוק
אנגלית" ,האב מקבל את עצת הבן ,כשהגיע
לארה"ב עצר האב מונית ,ושאל באיטיות" :א
ת ה י כ ו ל ל ק ח ת א ו ת י ל מ ל ו ן"?
הנהג משיב באיטיות" :ה א ם א ת ה מ ק ר י
ת ג ת?" "כן" משיב התמים :אומר הנהג" :יופי
גם אני משם ,אם כן למה לדבר באנגלית ,בא
נדבר בעברית"...
ליישום חוקי הבית ואפילו כאשר הם הורים עקביים,
כי הם מתקשים להסביר את החוקים או את
חשיבותם.
ההתנהגות שלך ,מציקה לי.
עלינו לדעת שחוסר תקשורת ,או תקשורת לקויה
הם בין הגורמים העיקריים לבעיות חינוכיות ובמיוחד
לבעיות בשלום בית )שהוא המפתח לחינוך ילדים(.
לאנשים רבים ישנה בעיה שהם מתקשים לשוחח,
וזה ניכר מאוד בקשיים עם בן הזוג ועם חינוך הילדים.
אחד מלימודי החינוך הראשונים שעלינו ללמד,
הוא "לדבר" .ילדים רבים פשוט אילמים .ואני אתן
דוגמא :באמצע השיעור דוד מכה את משה חברו
שיושב לידו בשולחן" .מה קרה דוד ,מדוע הכאת
את חברך?!"" ...המורה ,הוא כל הזמן מציק לי!"
"דוד ,דיברת איתו? ביקשת ממנו להפסיק? סיפרת
לו שמה שהוא עושה מציק לך?!" השאלות נותרו
באוויר .דוד מצפה שיבינו אותו ,אבל הוא מתקשה
לדבר .נזכר מה הילד שלנו עושה כאשר חבר או אח
מציק לו ,האם הוא אומר לו" :משה ההתנהגות שלך
מציקה לי .אני מבקש ממך להפסיק!" או שהוא
נפגע ממנו או מכה אותו בחזרה?! הבעיה של הילד
שהוא למד מאיתנו לפעול במקום לבקש ולהסביר.
כי גם אנו לפעמים מעדיפים להתעלם מהתנהגות
לא רצויה שלו או לפעול ,דהיינו לכעוס ולהעניש,
במקום לשוחח ולהסביר .לכן ,הסברה נכונה היא
התחלה חשובה בעבודת החינוך.

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

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי
ְבּ ִדיקוֹת ֶשׁל יְ שׁוּעוֹת
יט"א ָהלַ  לִ ְמסֹר ִשׁעוּר ְבּ ָמקוֹם
ר' ָדּוִד ֶאלְ ַקיָּ ם ְשׁלִ ָ
ְמ ֻסיָּ ם ,הוּא ָחזַ ר ַעל ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָשּׁ ַמע ִמ ִפּי ַעל ִענְ יַ ן
הוֹד ָאה ,וְ ָכל ַהנְּ ֻקדּוֹת ַהנִּ ְפלָ אוֹת ֶשׁה' ֵה ִאיר ֶאת
ַה ָ
ֵעינֵ ינוּ ָבּ ֶהןַ .א ֲח ֵרי ַה ִשּׁעוּרָ ,ק ָמה ַר ָבּנִ ית ְמ ֻפ ְר ֶס ֶמת
נוֹכ ַחת ַבּ ִשּׁעוּרָ ,וְא ְמ ָרה לוֶֹ ,שׁ ֵמּעוֹלָ ם א
ֶשׁ ָהיְ ָתה ַ
יה
עוֹרר ,וְ ֶשׁ ָכּל ַחיֶּ ָ
ָשׁ ְמ ָעה ָכּזֶ ה ִשׁעוּר ְמ ֵ
ִה ְשׁ ַתּנּוּ ַע ְכ ָשׁוִ ,מ ָמּה ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָעה ַעל
"תּ ְשׁ ַמעִ ,ה ַצּלְ ָתּ לִ י
הוֹד ָאהָ .וְא ְמ ָרהִ :
ָ
ית לִ י ֶאת ַה ַחיִּ ים!"
ֶאת ַה ַחיִּ ים! ִשׁנִּ ָ

יתי שׁוּם ִטפּוּלִ ים",
ִטפּוּלִ ים?"ָ ,א ְמ ָרה לוֹ" :א ,א ָע ִשׂ ִ
"מה ,א לָ ַק ְח ְתּ שׁוּם ָדּ ָבר?! א ָע ִשׂית שׁוּם
ָשׁ ַאלָ :
יתי ְכּלוּם"ָ .א ַמר לָ הּ
ִטפּוּלִ ים?!"ָ ,א ְמ ָרה לוֹ" :א ָע ִשׂ ִ
טוּחה ֶשֹּׁלא לָ ַק ְח ְתּ
רוֹפא' :זֶ ה א יָ כוֹל לִ ְהיוֹת! ַא ְתּ ְבּ ָ
ָה ֵ
טוּחה' – ָענְ ָתה ...וְ ִכי ָמה יְ כוֹלָ ה
רוּפה?' ְ'בּ ָ
שׁוּם ְתּ ָ
הוֹד ָתה ָכּל יוֹם ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁ ָעה
לוֹמר לוֹ? ֶשׁ ִהיא ְ
ָהיְ ָתה ַ
ַעל ַה ַמּ ֲחלָ ה?...
ֵתּ ְדעוּ ֶשׁ ְכּ ֶשׁנִּ זְ ֶכּה לְ ָה ִפיץ ֶאת
הוֹד ָאהֶ ,את ָכּל
תּוֹדה וְ ַה ָ
ֶדּ ֶרַ ה ָ
יס ִקים ֶוְאת ַה ֵסּ ֶפר
ַה ַמּ ְרגָּ לִ יּוֹת וְ ַה ִדּ ְ
תוֹדה' ,וְ יַ ְת ִחילוּ לִ ְראוֹת ֶאת
'שׁ ָע ָריו ְבּ ָ
ְ
ַהיְ ּשׁוּעוֹתָ ,כּל ֶא ָחד יַ ְת ִחיל לְ ַס ֵפּר
ִ
לַ ֵשּׁנִ י:
תּוֹדה,
ָ
"תּ ְשׁ ַמע! ָא ַמ ְר ִתּי
שׁוּעה!" וְ ָכל ֶא ָחד
נִ ְהיְ ָתה לִ י ָכּזוֹ יְ ָ
"תּ ְשׁ ַמע! ָא ַמ ְר ִתּי
יִ ְפגֹּשׁ ֶאת ַה ֵשּׁנִ יִ :
"א ַמ ְר ִתּי
ָ
תּוֹדהִ ,ק ַבּלְ ִתּי ָבּנִ ים!",
ָ
פוּאה!" ֶא ָחד
תּוֹדה ,נִ ְהיְ ָתה לִ י ְר ָ
ָ
תּוֹדה,
"תּ ְשׁ ַמעֲ ,אנִ י ָא ַמ ְר ִתּי ָ
ֹאמרִ :
י ַ
שׁוּעה ַבּ ַפּ ְרנָ ָסה!"ֵ ,שׁנִ י
נִ ְהיְ ָתה לִ י יְ ָ
תּוֹדהִ ,ק ַבּלְ ִתּי ַבּיִ ת!"
"א ַמ ְר ִתּי ָ
יַ גִּ ידָ :
וְ ֵכן ָהלְ ָאה.

אוֹתהּ
ָ
בוּע ֵמ ָאז ַה ִשּׁעוּר,
לְ ַא ַחר ְכּ ָשׁ ַ
ַר ָבּנִ ית ִה ְת ַק ְשּׁ ָרה ֵאלָ יו ,וְ ִס ְפּ ָרה לוֹ,
ֶשׁ ִהיא ָהיְ ָתה חוֹלָ ה ְבּ ַמ ֲחלָ ה ָק ָשׁה
י.טי ,א
ְמאֹד ,וְ ָהיָ ה ָצ ִרי לִ ְהיוֹת לָ הּ ִס ִ
ַעל ַאף ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ְדּ ָב ִרים
וּמ ָאז ֶשׁ ָשּׁ ְמ ָעה ֶאת ַה ִשּׁעוּר
ָה ֵאלֶּ הֵ ,
בוּע יָ ִמים ִהיא
הוֹד ָאהְ ,בּ ֶמ ֶשָׁ שׁ ַ
ַעל ַה ָ
הוֹד ָתה לַ ה' ְבּ ָכל יוֹם ַעל ַה ַמּ ֲחלָ ה
ַרק ְ
ֶשׁיֵּ שׁ לָ הּ.
ָ
בוּע ָהלְ ָכה ִעם
ָשׁ ַ
הוֹד ָאה,
תּוֹדה וְ ָ
בוּעָ ,היָ ה לָ הּ תּוֹר לִ ְב ִדיקוֹת ְמ ֻסיָּ מוֹת.
ַא ֲח ֵרי ָשׁ ַ
תוֹצאוֹת ַה ְבּ ִדיקוֹת .וְ ִהנֵּ ה,
ִהיא נִ ְב ְדּ ָקה ,וְ ִח ְכּ ָתה לְ ְ
תּוֹצאוֹת ַה ְבּ ִדיקוֹת ,הוּא
רוֹפא ִה ְת ִחיל לַ ֲעבֹר ַעל ְ
ְכּ ֶשׁ ָה ֵ
רוֹפא א ֶה ֱא ִמין לְ ָמה
רוֹאה ֶשַׁ ...ה ַמּ ֲחלָ ה נֶ ֶעלְ ָמה! ָה ֵ
ֶ
"תּגִּ ִידיָ ,ע ִשׂית
אוֹתהַּ :
ָ
רוֹפא ָשׁ ַאל
ֶשׁ ֵעינָ יו רוֹאוֹת! ָה ֵ

בין הפותרים יוגרלו מתנות
"ויבא מן השדה" – איש שדה" ,צא השדה"
נאמר למי שבגדיו "כריח שדה" .כמה שנים חלפו
בין הביאה והיציאה? )רש"י(
תשובה פרשת וירא :אבימלך משביע את אברהם 'אם
תשקור לי ולניני ולנכדי') ,בתרגום אונקלוס תירגם 'ניני' בני(.

הזוכה :א .ברנסדורפר ,נתניה

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

תּוֹדהָ ,כּל ֶא ָחד יָ בוֹא ִעם
ָכּל ֶא ָחד יַ ְת ִחיל לָ לֶ ֶכת ִעם ָ
פּוּרים!
פּוּרים ,וּנְ ַס ֵפּר עוֹד ִס ִ
ִס ִ

אמרתי תודה ונושעתי

052-2240696

ילדים אומרים תודה

מתנה ושמה תודה

סיפור בהמשכים לילדים

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

052-2240696

חברים חדשים

)חלק ג'(

דִּ ַ ּב ְר ִּתי ִעם ַא ָ ּבא ִוְא ּ ָמא ׁ ֶש ִּליֲ ,א ָבל זֶ ה
הוֹרים ׁ ֶש ִּלי נִ ּסוּ לְ ַד ֵ ּבר
ל ֹא ָּכל ָּכ ְך ָעזַ רַ .ה ִ
ִעם ַה ּמ ֶוֹרה ִוְעם ֶצוֶת ַה ְמלַ ּ ְמ ִדיםֲ ,א ָבל זֶ ה
הוֹרים
יָמיםָּ .כל ָמה ׁ ֶש ַה ִ
ָעזַ ר ַרק לְ כַ ּ ָמה ִ
יִיתי
ׁ ֶש ִּלי ָעשׂוּ ִ ּב ׁ ְש ִביל לַ ֲע ֹזר ,ל ֹא ִה ְצלִ ַיחָ .ה ִ
ְמ ֻת ְס ָּכלָ ,עצוּב וְכָ ל ַהיּוֹם ִה ְתלוֹנַ נְ ִּתי .ל ֹא
ָא ַה ְב ִּתי ׁשוּם דָּ ָבר.

ש ָחק ַה ֶ ּזה".
ש ֵחק ֶאת ַה ּ ִמ ְ ׂ
אוֹהב לְ ַ ׂ
ל ֹא ֵ
אוֹת ָך
ְ
ימיָ ,מה דַּ ְע ְּת ָך ׁ ֶש ֶא ְר ׁשֹם
"א ְב ֵר ִ
ַ
לַ ּ ַ'מ ְת ִמ ִידים'? ָּכל ַה ִּכ ָּתה ׁ ֶש ְּל ָך נִ ְמ ָצ ִאים
ׁ ָשם"ִ ,ה ִ ּצ ַיע ַא ָ ּבא.
"אין צ ֶֹר ְךֲ .אנִ י ַמ ֲע ִדיף לִ ְהיוֹת ַ ּב ַ ּביִת.
ֵ
ְמ ׁ ַש ֲע ֵמם לִ י ׁ ָשם"ָ ,ענִ ִיתי.

ימי ,אוּלַ י ִּת ְר ֶצה לְ ַהזְ ִמין ֲח ֵב ִרים
"א ְב ֵר ִ
ַ
אוֹתי ל ֹא ּ ַפ ַעם ִא ּ ִמי.
ַה ַ ּב ָיְתה?"ָ ׁ ,ש ֲאלָ ה ִ

"קוּטר".
ֶ
וְיוֹתר
יוֹתר ֵ
יֵיתי ֵ
יוֹם ָר ַדף יוֹם ,וְנִ ְה ִ
ִה ְס ּת ַוֹב ְב ִּתי ִעם ּ ַפ ְרצוּף ָחמוּץ.

ַ
"אף ֶא ָחד ל ֹא ְיִר ֶצה לָ בוֹא"ָ ,א ַמ ְר ִּתי
ְ ּבנֶ ֱח ָרצוּתֵ ,
"אין ַט ַעם ֲא ִפלּ וּ לְ נַ ּסוֹת לְ ַהזְ ִמין.
אוֹתיַ .הלְ וַאי ׁ ֶשאוּכַ ל
אוֹהב ִ
ַאף ֶא ָחד ל ֹא ֵ
ּ
יְשנִ ים ׁ ֶש ִלי".
לַ ֲחזֹר לַ ֲח ֵב ִרים ַה ׁ ָ
"א ְב ֵר ִ
ַ
ימיָ ,מה דַּ ְע ְּת ָך ׁ ֶש ֶא ֱעזֹר לְ ָך לְ ִה ְצ ָט ֵרף
ש ֶח ֶקת?"ָ ׁ ,ש ַאל
ש ָחק ׁ ֶש ָּכל ַה ִּכ ָּתה ְמ ַ ׂ
לַ ּ ִמ ְ ׂ
"אם ֲא ַב ֵּק ׁש ֵמ ֶהםֵ ,הם ִמיָּד
ּ ַפ ַעם ָה ַר ִ ּביִ ,
ש ָחק".
אוֹת ָך לַ ּ ִמ ְ ׂ
יַכְ נִ יסוּ ְ

ישהוּ
ֲא ִפלּ וּ ל ֹא נִ ִּס ִיתי לְ ִה ְת ַח ֵ ּבר ִעם ִמ ׁ ֶ
יִיתי ִעם ַע ְצ ִמי .בּ ֵוֹדדְ .מ ֻת ְס ָּכל.
ַ ּב ִּכ ָּתהָ .ה ִ
יוֹשב ַ ּב ַה ְפ ָסקוֹת
יִיתי ׁ ֵ
ִר ַח ְמ ִּתי ַעל ַע ְצ ִמיָ ,וְה ִ
בּ ֶוֹהה ָ ּב ֲאוִיר וְנִ זְ ָּכר ְ ּב ַמ ֲע ָמ ִדי ְ ּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר
ַה ּק ֵוֹדם.

"אנִ י
"ל ֹאּ ,ת ָוֹדה"ָ ,א ַמ ְר ִּתי ַ ּב ּ ַפ ְרצוּף ָחמוּץֲ ,
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ָוְאז ִה ִ ּג ַיע ַה ּ ִמ ְפנֶ ה ְ ּב ַחיַּ י.
יוֹם ֶא ָחד נָ ַס ְע ִּתי ִעם ַא ָ ּבא ָ ּב ֶרכֶ בְ ,מ ֻד ָּכא
ְּכ ֶה ְר ֵ ּגלִ י.
ימיֵּ ,תן ִח ְ
יָפים
יּוּךַ ,ה ַחיִּ ים ִ
"א ְב ֵר ִ
ַא ָ ּבא ָא ַמרַ :

ש ֵמ ִחים".
וּ ְׂ
אוֹת ָך
ֶ ּ'ב ַטח'ָ ,ח ׁ ַש ְב ִּתי ְ ּבלִ ִ ּבי' ,בּ וֹא נִ ְר ֶאה ְ
יוֹשב ְ ּבכִ ָּתה ָּכזֹאת ָּכל יוֹם'.
ֵׁ
ַא ָ ּבא
הוֹציא
ִ
דִּ ְ
יסק ֵמ ַה ִּכיס.
אוֹתךָ
מבבין ְ
"אנִ י ֵמ ִ
ֲ
ְמאֹד
ֵה ֵיטב.
ָק ׁ ֶשה לְ ָך ִעם
ַה ּ ַמ ֲע ָב ר
ׁ ֶש ָע ַב ְר נ וּ .
בּ וֹא נַ ְק ׁ ִשיב
לְ זֶ ה ,
ָמה ַא ָּתה
אוֹמר?" ׁ ָש ַאל,
ֵ
"אוּלַ י זֶ ה ֲיַעזֹר
לָ נוּ".
בשבוע
אספר
הבא ספר
לכם מה
שמעתי
בדיסק

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א
אישה טובה
גם כשאישה אינה מוצאת בתוכה את תעצומות
הנפש לעודד את הבעל ,על כל פנים ,שלא תוכיח
אותו ,אלא תשתוק ותעלים עין מכישלונותיו.
לדוגמא :הבעל קם מאוחר – אל תאמרי לו דבר
מטוב ועד רע .אם תעירי לו ,יתכן מאד שבמצבו
המעורער ,שהוא ממילא מבוזה ויש לו חלישות
הדעת ,וכן הוא עדיין חצי ישן ,לא
יהיה לו ישוב הדעת לקבל את
התוכחה בדממה ,והתוצאה תהיה
מריבה .ומה התועלת בזה? זה הכלל:
להעיר לבעל או לאשה על איזה דבר
שיהיה ,זהו מתכון בטוח למריבות.
בפרט בשנים הראשונות ,שעדיין
אין לאשה או לבעל את הביטחון
העצמי בזוגיות ,צריך הבעל מצדו וכן
האישה מצידה להיות חכמה והרבה.
להעלים עין מחסרונותיו ,ולהרבות
בתפלות ,שבוודאי יתנו לשניהם ביחד הרבה כח
ועזרה משמים .וכן הבעל .בספר שמואל א' ,מובא
המעשה שהיה עם דוד המלך ,שהלך להרוג את
נבל הכרמלי ,ואביגיל מנעה אותו ,ובכך הצילה אותו
מחטא חמור .כי אמנם נבל הכרמלי היה ראוי לעונש
מוות ,אלא שדוד טעה בכמה דינים ,שאילו היה הורג
אותו באותו היום ,היה נחשב לרוצח ,ואביגיל היא
שעוררה אותו והצילה אותו מטעות זו ,ובסופו של
דבר ה' המית את נבל זמן מועט לאחר מכן.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא
ר' אהרון קוטלר ראש ישיבת ליקווד )ארה"ב( זכה
להעמיד תלמידים הרבה וזאת לאחר מסכת גלויות
שגלתה ישיבתו החל מהעיר סלוצק ,והמשיך בנדודיו
עם ישיבתו קלצק ,והמשיך לוילנא ולאחר המלחמה
עבר לארה"ב שם זכה להעמיד תלמידים ומשפחות
בני תורה ההולכים בדרך ה' ושקועים בתוך חיי
התורה.
מה היה סוד הצלחתו של
גדול העלויים של סלבודקה ,מרן
הגר"א קוטלר זצ"ל וכך סיפר
ר' אהרון :אביו )של ר' אהרון(
הגאון רבי שניאור זלמן פינס –
קוטלר זצ"ל היה רבה של העיירה
סיסלוביץ ,אך מלבד זאת היה
מתעסק לפרנסתו בסחר בעורות.
בתקופה מסוימת המצב בענף
זה היה בכי רע ,הדבר נתן את
אותותיו בבית ,ובני הבית סבלו
חרפת רעב נוראה ,כמעט לא היה
מה לאכול ,פת לחם או ירק היו
יקר המציאות ,ומצרך שלא זכו בני
הבית לראות בכל יום ,שלא נדבר על שאר הצרכים
כמו מלבושים ומנעלים.
לרבי שניאור זלמן היתה קביעות ללמוד בכל יום
שעתיים רצופות מידי בוקר אחר תפילת שחרית,
על קביעות זו לא ויתר ,ובכל נפשו ומאודו קיים
אותה במסירות נפש עילאית.
יום אחד הגיע אל ביתם של משפחת פינס –

052-2240696
ועל זה אומר המדרש בילקוט שמעוני :מצא אשה
מצא טוב  -אין סוף לאשה טובה! טובה הייתה
אביגיל לדוד מכל הקרבנות שבעולם .אילו עשה
אותו מעשה שחשב לעשות לנבל ,אילו הקריב כל
הקרבנות שבעולם לא היה מתכפר לו ,והיא באת
אליו ומיד מלתתה .לכך אמר" :למנצח על מחלת",
שמחלה לו כשם שהקרבנות מוחלים .וכן הוא אומר:
"והאשה טובת שכל ודוד היה יפה עיניים וטוב ראי"
 אמר הקדוש-ברוך-הוא :תבע טובהותהיה לטוב וילך הרע ברעתו ,שנאמר:
"ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את נבל".
)ילקוט שמעוני שמואל א רמז קלה(
רואים כאן ,שאביגיל בחכמתה הצילה
את דוד המלך מרעה גדולה .ונמצאנו
למדים ,שאפילו צדיק עצום כדוד,
שהוא נשמת משיח ,היה צריך את
עזרתה וחכמתה של אשה.
וכן הדבר נכון לכל אישה ואישה,
שזה לא משנה באיזו דרגה בעלה
עומד ,בין אם הוא בעל מדרגה עצומה ,וקל וחומר
אם הוא בדרגה נמוכה ,אשתו יכולה להציל אותו
בחכמתה מרעות גדולות .הגמרא במסכת יבמות
מביאה :אמר רבא :בוא וראה כמה טובה אשה
טובה ,וכמה רעה אשה רעה .כמה טובה אשה
טובה ,שכתוב" :מצא אשה מצא טוב" ,אם הכוונה
כפשוטו ,שהכתוב מדבר על האשה ממש ,כמה
טובה אשה טובה שהפסוק משבחה .וגם אם נאמר
שמדבר על התורה ,הנקראת "אשה" ,אם כן כמה

הגאון ר' אהרון קוטלר זצוק"ל
זיע"א
ב' כסליו
קוטלר סוחר עורות עשיר ,ועז רצונו לקנות כמות
עורות רצינית ,עיסקה שבוודאי היתה מכניסה
מעט אור לבית החסר כל של משפחת קוטלר ,אך
בדיוק באותה עת היה אבי המשפחה הגאון רבי
שניאור זלמן בקביעות הלימוד שלו .ניגשה האם
לדלת החדר הסגור בו ישב ולמד ,ודפקה בחוזקה
כמה פעמים ,ולשמע שאלתו מה ארע ומה פשר
הדפיקות הרמות ,השיבה כי סוחר
גדול נמצא כאן ורוצה לקנות
כמות מכובדת של עורות ,וכדאי
מאוד שיצא מהחדר כדי לגמור
את העיסקה המצוינת .ענה לה
האב מבעד לדלת 'לכי אמרי
לו שאם הוא מעונין להמתין עד
שאגמור עם הקביעות שלי – מה
טוב! אם לא ,יכול הוא לפנות
לדרכו לשלום ,אם נגזר עלי למכור
את הסחורה ,אמכרנה גם בלעדיו,
הרי מזונותיו של אדם קצובים לו
מראש השנה ועד ראש השנה!',
ורבי שניאור זלמן המשיך ללמוד
ולא יצא מן החדר.
לאחר שנים רבות סיפר רבי אהרון קוטלר זצ"ל
כי ההשראה שהעניק אבא לכל הילדים במסירות
נפשו לתורה היתה עצומה ,והיא זו שנסכה בנו
אהבת תורה ללא גבולות ,הספור הזה – אמר רבי
אהרון זצ"ל – עורר בנו אמונה פשוטה כי מלימוד
תורה לא נפסיד מעולם ,ומכך רכשנו גם אנו מסירות
נפש לתורה .זכותו תגן עלינו אמן.

טובה אשה טובה ,שהתורה נמשלה לה.
וכמה רעה אשה רעה ,שכתוב" :ומוצא אני מר
ממות את האשה" ,אם הכוונה כפשוטו ,שהכתוב
מדבר על האשה ממש ,כמה רעה אשה רעה
שהכתוב מגנה אותה ,ואם הכוונה היא על הגיהינום
שנקרא "אשה רעה" ,אם כן ,כמה רעה אשה רעה
שהגיהינום נמשל לה ...עוד בילקוט שמעוני )שופטים
רמז מב( ,שואלים :וכי מה טיבה של יעל שבאת
תשועה גדולה על ידה? אמרו :אשה כשרה הייתה
ועושה רצון בעלה! מכאן אמרו :אין לך אשה כשרה
בנשים אלא אשה שהיא עושה רצון בעלה .רואים
כאן את מעלתה של האשה הכשרה ,במה שעושה
את רצון בעלה .ואין כוונת הדברים שעושה את
רצונותיו השליליים ,אדרבה ,ראינו שחכמתה של
אביגיל הצילה את דוד המלך מלחטא .ואשתו של
און בן פלת הצילה אותו מלקחת חלק במחלקת
קרח ועדתו על משה .אלא הכוונה ,ששמה את רצון
בעלה בעבודת ה' לנגד עיניה ,שהרי זה תפקידה.
ואסיים בסיפור אישי כמה מילה טובה יכולה
לגרום עידוד .הייתה שנה אחת שרקדנו כל הלילה
בהקפות שניות של "שמחת תורה" ,וזה היה בזכות
אשתי ,שהתקשרה להגיד לי מילה טובה ולעודד
את הריקודים שלנו ,וקיבלתי מזה כח גדול כל כך,
עד שזכיתי למשוך את כל הישיבה איתי לרקוד כל
הלילה ,בכוחות עצומים ,בהתלהבות ובקפיצות וכו'.
ולא רק בלילה הזה ,אלא במשך כל השנה רקדנו
כל מוצאי שבת – ,הכל מכוח אותה מילה טובה
של אשתי.

סיפור

מאמר ראש הישיבה

לשולחן שבת

-המשך-

התירוץ שמינה רב לעיר
טרם פטירתו של רבה של קראקא ,שהייתה עיר
גדולה לאלוקים ומלאה בתלמידי חכמים מופלגים,
פנה רב העיר לפרנסי הקהילה העצובים" :מדוע
אתם בוכים?" הפרנסים נענעו בראשם בצער,
קשתה עליהם הפרידה מרבם האהוב ,אך יותר
מזה הטרידה אותם בעיה גדולה" :מי ימלא את
החלל שיותיר הרב בפטירתו? את מי נוכל למנות
כרבה של קראקא אחרי שרבינו יסתלק?!" תמהו
בפניו.
הרב שמע ונתן להם עצה" .אקשה בפניכם קושיה
גדולה מאוד בהבנת אחת מסוגיות התלמוד ,מי
שידע לענות על התשובה נכונה ,כפי שאסביר לכם,
הוא זה שיירש את מקומי" .סיים הרב להכתיב להם
את השאלה
ותירוצה
אל
ונאסף
עמיו.
ל א ח ר
חודש
תום
מפטירתו,
החלו תלמידי
ח כ מ י ם
שמונו על ידי
הפרנסים
ב ו ח נ י ם
מועמדים
שונים לרשת
את כיסאו של
רבם החשוב,
ימים
אך
ושבועות נקפו
ושום מועמד
 תלמיד חכםככל שיהיה  -לא הצליח לענות על הקושיה שהותיר
אחריו רבה של קראקא.
בלית ברירה יצאו פרנסי העיר למסע מפרך סביב
הקהילות היהודיות במדינה ,כדי לאתר מועמד בעל
שיעור קומה שיכהן כרב העיר.
חודשים ארוכים נקפו ,הפרנסים כמעט שהתייאשו
משליחותם וחשבו להרים ידיים בייאוש .אך באחד
הימים הופתעו לטובה.
היה זה עת שישבו באכסניה על אם הדרך ,ביקשו
להיטיב את ליבם בכוס חמין ומאפה קל ,למען יאזרו
כח להמשיך בדרכם .בפאתי החדר ישב יהודי הדור-
פנים ולימד את בניו של בעל האכסניה תורה .לפתע
משך אחד הפרנסים בשרוולי חליפתם של חבריו.
"הקשיבו" ,לחש בהתרגשות עזה" ,ברגע זה ביאר
המלמד לתלמידיו הצעירים את הקושיה החריפה
שמסר לנו רבנו הקדוש ,על מנת שנדע מי יהיה רבה
של קראקא .הבה נראה האם יודע הוא ליישבה

כיאות".
לאחר דקות האזנה ארוכות נותרו הפרנסים
הלומי-רעם .יהודי זה שנראה כמלמד תינוקות פשוט
התגלה כגאון שבגאונים המפרק בדרך לימודו עם
ילדים קטנים קושיות מסובכות שגדולי הדור לא
ידעו להשיב עליהן.
'אנו ניגשים אליו' ,החליטו הפרנסים' ,ומציעים לו
את רבנות קראקא'.
כאן המקום לציין את שמו של המלמד המופלא
 רבי שמואל יוסף )יום פטירתו ,א בכסלו(  -שאכןהיה גאון וקדוש ,אך בחר להסתתר בפונדק נידח
תחת מעטה של "מלמד-תינוקות".
נ י ג ש ו
הפרנסים
בחיל ורעדה
רבי
אל
שמואל יוסף
והסבירו
לו במילים
ב ו ד ד ו ת
גודל
את
המשימה
שהוטלה על
כתפיהם,
ושנכונים
הם למנותו
של
כרבה
העיר הגדולה
דעת
על
הקהל כולו.
ל ה פ תע ת ם
רבי
סירב
יוסף שמואל בנחרצות והודיע שאין סיכוי שהוא
יכהן כרב העיר .רוצה הוא לשקוד על תלמודו בלי
הפרעות.
במפח נפש עזבו הפרנסים את הפונדק לאחר
שהתייאשו ,והחליטו ששבים הם לקראקא .לאחר
יום תמים של נסיעה ,שמעו הפרנסים זעקות
נרגשות מאחוריהם .בעל הפונדק דלק אחריהם עם
סוס אביר ומשובח:
"מיד בצאתכם מן הפונדק חלה המלמד בחולי
אנוש ,משעה לשעה הורע מצבו והוא הגיע לכלל
גסיסה .עד שלחש באוזניי שכנראה מן השמים לא
מאפשרים לו עוד להסתתר ,ומוכרח הוא לקבל על
עצמו את הצעת הרבנות .הוא שלחני לומר לכם
שתשובו חזרה ,לאחר שיבריא  -יצטרף אליכם
למעמד ההכתרה".
לימים נודע רבי שמואל יוסף בכל תפוצות ישראל,
בהגהותיו המחכימות על התלמוד שנקראו בשם
"גיליוני הש"ס".

ותפנימו שכל המעשים הרעים והמידות הרעות
והרצונות הרעים ,הם לא המהות שלכם – יהיה
לכם הרבה יותר קל לראות את זה ולהרגיש את
זה באמת גם אצל הילדים שלכם.

הרבה יותר קל לבנות נכון
ותדעו לכם ,שבשביל לעקור את כל השקר
והמחשובת הרעות האלה שהיצר הרע משדר
לכם שאתם חלילה רעים במהותכם – דרושה
לכך עבודה מתמדת ויסודית ,כי כל דבר שלא
מקבלים בילדות קשה לשקם בהמשך החיים .זה
לא קל ,אבל זה הכרחי ובהחלט אפשרי .אבל
הילדים שלכם הם דף חלק ,חבל שתגרמו להם
צלקות נפשיות שיהיה להם קשה מאוד לתקן
בהמשך .עכשיו שהם עדיין צעירים זה הרבה יותר
קל להשריש בהם את הדעת האמתית שהם
חלק אלו-ק ממעל ,צדיקים וקדושים ,אהובים
ומוצלחים .לכן העבודה עם הילדים היא ממש
קריטית והיא החינוך הטוב ביותר שאפשר לתת
להם.

האם יש כאן אפליה?
רמז לדבר מצאת בפרשת השבוע שלנו .יצחק
ורבקה הרבו להתפלל לזכות לפרי בטן .וכאשר ה'
שמע את תפילתם כתוב "ויעתר לו ה'" ומסביר
רש"י שה' שמע את תפילת יצחק ולא את
תפילת רבקה ,כי אינה דומה תפילה של צדיק
בן צדיק לתפילה של צדיק בן רשע .ודברי רש"י
מאוד תמוהים ,שהרי בעלי תשובה הרבה יותר
חשובים בשמים ,והעובדה שרבקה היא בת של
רשע זה רק מגדיל את חשיבותה ומעלתה .מדוע
שזו תהיה סיבה שלא יתקבלו תפילותיה?! בשבוע
שעבר הסברתי שככל שהאדם יותר מאמין
בעצמו ,כך תפילתו יותר מתקבלת .אני כמובן לא
מנסה להסביר את רבקה אמנו שאין לנו השגה
במעלתה ,אני רק מוציא מהפרשה חיזוק בדרך
המוסר לעצמנו.
צדיק בן צדיק גָ ֵדל עם דימוי עצמי בריא וחיובי
שהרי ההורים שלו שמחים בכל מעשה טוב
הצדקוּת שלו וממילא הוא
שלו ומעריכים את ִ
גדל עם אמונה בעצמו .אבל צדיק בן רשע זה
להיפך .ההורים שלו לא העריכו אותו ועוד זלזלו
בו .ולמרות שצדיק בן רשע באמת חשוב מאוד
בשמיים ומעלתו ושכרו עצומים ,אף על פי כן יש
בו נקודה עמוקה של חוסר אמונה בעצמו ,דימוי
עצמי נמוך .זה החיסרון היחיד שלו .ולכן קשה לו
מאוד לפעול.

מסר לדור התשובה
וברוך ה' אנחנו בדור של תשובה .עם ישראל
מתעוררים ורוצים לחזור לאבא שבשמיים .הדבר
הקשה ביותר לכל בעל תשובה הוא הדימוי הרע
שלו על עצמו .ולכן כל מי שזוכה לחזור בתשובה
בדור הזה – וזה אומר כל יהודי ,גם אם הוא כבר
דתי או חרדי – הדבר החשוב ביותר ,והבסיסי
ביותר ,והקריטי ביותר לכל ההתקדמות שלו ,הוא
לעקור את הדימוי העצמי השלילי שחדוּר בו,
ולקנות בעומק לבו את האמת הזו שהוא טוב
וצדיק ,שיתחיל להאמין בעצמו באמת.
זו עבודה של שינון ושימת לב תמידית ,אבל
התוצאות שלה ברורות ומדהימות .תעשו את זה
ותעלו ותצליחו באמת בעזרת ה' יתברך.
בברכת שבת שלום ומבורך

גן הדעת

פנינים

חידושים לפרשת שבוע

חסידות ברסלב

"כי איש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של
כל דבר" ,כך מתחיל רבי נחמן מברסלב את הספר
הקדוש 'ליקוטי מוהר"ן' ,בהוראה לחדד את השכל,
לא להיות ֵע ָשׂיו ,לא להיות שטחי ,לחתור תמיד
להתפתח מבחינה מחשבתית ,כי ֵע ָשׂיו מייצג את
החלק שבנו שבוזה את השכל ,שלא רוצה לקבל
את הבכורה ,שמעדיף להישאר באזור הנוחות.
ובאמת "השכל הוא אור גדול ,והוא מאיר לאדם
בכל דרכיו" ,ועם מעט שכל פעיל יכול האדם לממש
את עצמו ולהגיע לכל היעדים שיציב לעצמו ,ויש
בכח השכל להפוך את האדם להיות אדם ,היינו
יצור חי שצלם אלוהים מפעם בקרבו ,שעל כן נקרא
אדם.
ובשביל לעשות עצמו אדם ,צריך תמיד לחתור
להשיג הנסתר ממנו ,את מה שהוא לא יודע ,כי
האדם תמיד לא יודע ,והוא גם לא יודע מה שהוא
לא יודע ,ולכן מרוב פחד נטייתו הטבעית היא
להתקבע במוכר וידוע לו.
בשביל לצאת מהמצב הזה צריך ללמוד תמיד,
עוד ועוד ,להרשות לעצמו להיחשף לשכלים חדשים
ולתובנות חדשות ,כל אדם לפי ערכו .לא בכדי האות
למד היא הגבוהה מכל אותיות לשון הקודש ,כדי
להורות שהלימוד עולה על הכל.
לא בכדי גם ,נקבע לכל אחד מעם ישראל חובת
לימוד התורה ,כמו שפוסק הרמב"ם בהלכות

תלמוד תורה ,שכל איש מישראל חייב לקבוע לו זמן
ללמידה ,בין ביום בין בלילה ,ואין כדבר הזה בשום
עם ולשון.
ועל זה אמר רבנו "מצווה גדולה לחדד את השכל",
לגרום לשכל להתחדד על ידי דברים המנוגדים
לשכל שלו בהווה ,כמו שדרשו חכמים את הכתוב
"ב ְּרזֶ ל ְב ַּב ְרזֶ ל יָ ַחדִ ,וְאישׁ יַ ַחד ְפּנֵ י ֵר ֵעהוּ" היינו
במשלי ַ
כמו שהלוטש את ברזל הסכין ,בברזל אחר ,נעשית
הסכין חדה ושנונה  -כן יש לאדם להתחדד תמיד
עם ועל ידי פני רעהו ,עם חכמתו המנוגדת של זולתו,
לאתגר את עצמו במה שמתנגד לו.
וזו הדרך להוליד דעת חדשה ,כי החכמה של כל
אדם היא אסופת המידע אותה מקבץ לקרבו ,על
ידי זה שהוא מוסיף ידיעות נוספות על ידיעותיו,
אך הבינה מתנגדת לחכמה ,סותרת אותה ,מנסה
לראות מה נכון בה ומה לא ,מה מדויק ומה פחות,
מה תועלתי מה משני ומה טפל ,ולכן בין החכמה
לבינה מאבק תמידי ,נסתר ,כמו בין האיש לאשה
המנוגדים מעצם טבעם ,אך דווקא מבין שניהם
יוצאת הדעת ,שהיא תולדת זה המאבק.
וזה הבעיה הקשה עם ֵע ָשׂו ,שהוא רק בחינת
חכמה ,כמו הגויים שמונים בלוח השנה שלהם
רק לשמש ,כי אינם מוכנים לאתגר את עצמם עם
הדעות המנוגדות לדעתם ,אך ישראל משלבים
בלוח הלב שלהם גם את החמה וגם את הלבנה,

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

לספרדים

מותר

לעשות

לכתחילה )שלחן ערוך יורה דעה סימן
צ“ה סעיף א‘( והליכות עולם )חלק ז‘ פרשת

קורח אות י“א( .והאשכנזים נוהגים
איסור בזה) .הרמ“א שם( אמנם
אף לאשכנזים יש להקל במקרה
שבישלו את הספגטי בקדירה
שאינה בת יומה )שעבר  24שעות
מהפעם האחרונה שבישלו בה
בשר( שבמקרה זה מותר לערב
את הספגטי עם חלב) .דרכי משה
שם אות א‘(.

האם השותה באולם ללא כשרות יכול
לשתות משקה בכוס זכוכית רגילה ,או
שצריך דוקא מכוס חד פעמי כי לא
טבלו את הכלים?
במקום בלי הכשר אין להשתמש כלל בכלים

שהם בחינת חכמה ובינה ,שמהחידוד ביניהם
נולדת הדעת הנכונה ,לא כמו הישמעאלים המונים
רק ללבנה ,ולא כמו הנוצרים המונים רק לחמה ,כי
איש הישראלי מחדד תמיד בין החמה ללבנה ,בין
החכמה לבינה ,ובכך זוכה לברכת חונן הדעת.

קו ההלכה הספרדי*3030 :

שאלות מבית קו ההלכה

כן

ְכּ ֶשׁ ִדּ ֵבּר ַר ֵבּנוּ ֵמ ִענְיָן זֶ ה ֶשׁאסוּר לוֹ לָ ָא ָדם לַ ֲעסוֹק
וְלִסחוֹר ִבּ ְד ָב ִרים ֶשׁ ֵהם ְכּנֶגֶד גְּזֵ ַירת וְחוֹק ַה ַמּלְכוּת,
ְ
קּוּטי ֵעצוֹת סוֹף אוֹת ִבּ ָטּחוֹן,
בוּאר גַּם ִענְיָן זֶ ה ְבּלִ ֵ
)וְכ ְמ ָ
ַ
ַעיֵּ ן ָשׁם(ִ ,פּ ֵירשׁ ַעל ִפּי זֶ ה ֶאת ַה ָפּסוּק )משלי יט ,כא(
יא-תקוּם" -
ַ"רבּוֹת ַמ ֲח ָשׁבוֹת ְבּלֵב ִאישׁ ֲוַע ַצת ה' ִה ָ
קוֹמ,
"ע ַצת ה' " ִהיא ֶ -שׁ ָתּקוּם ַוְת ֲעמוֹד ִבּ ְמ ְ
ְדּ ַהיְינוּ ֶשׁ ֲ
ם-יִת ָבּ ַר וְא ַתּ ֲע ֶשׂה
וְשׁיִּ ְהיֶה לְִ בּ ָטּחוֹן ָחזָ ק ַבּ ַה ֵשּׁ ְ
ֶ
תּוֹרה וְנֶגֶד חוֹק ַה ַמּלְכוּת,
שׁוּם ְפּעוּלָה ֶשׁהוּא נֶגֶד ַה ָ
תּוֹרה ַוְה ַמּלְכוּת ִהיא
נוֹגֶדת ֶאת ַה ָ
ִכּי ֵע ָצה ָכּזוּ ֶשׁ ִהיא ֶ
"ע ַצת ה' לְ עוֹלָם ַתּ ֲעמוֹד
לְבד .וְזֶ הוּ ֲ
ֵע ָצה זְ ַמנִּית ִבּ ָ
ַמ ְח ְשׁבוֹת לִבּוֹ לְ דוֹר וָדוֹר" )תהלים לג ,יא; ושם( -
צוֹת ָיה ְיַצלִ ַיח
תּוֹרה ֵוְע ֶ
נַהג ְבּ ֶד ֶרַ ה ָ
ִכּי ְכּ ֶשׁ ָה ָא ָדם ִמ ְת ֵ
"צ ִר ִיכים
ל-יָדהּ ָתּ ִמידִ ,וְה ְפ ִטיר ָאז ַר ֵבּנוּ ָוְא ַמרְ :
ַע ָ
לַ ֲעמוֹד ַבּ ָמּקוֹם ,וְלִ זְ רוֹק ֶאת ָה ֵעינַיִם ַוְהלֵּב ֶאל ַה ֵשּׁם-
ְיִת ָבּ ַרֶ שׁהוּא ֲיַע ֶשׂה ֶאת ֶשׁלּוֹ" .וְא ֲיַע ֶשׂה ָה ָא ָדם
תּוֹרה ַוְה ַמּלְכוּת) .שם
ס-וְשׁלוֹם שׁוּם ָדּ ָבר נֶגֶד ַה ָ
ַח ָ
ב-קלה(

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

שו"ת של חסד

בישלנו ספגטי בסיר בשרי שהיום
בשלו בו בשר )הסיר היה נקי לפני
הבישול של הספגטי( וכעת אנו רוצים
לערב את הספגטי עם
גבינות וחמאה ,האם
מותר לעשות כן?

יוֹסף" ֶשׁ ָשּׁ ַמע ִממּוֹרוֹ,
ָר ִא ִיתי ְבּ ֵס ֶפר "תּוֹלְ דוֹת ֲיַעקֹב ֵ
וּמ ַר ֵבּנוּ
נִישׁין אוֹתוֹ ֵ
ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ָא ָדם ָחזָ ק ְבּ ִב ָטּחוֹן ֵאין ַמ ֲע ִ
נָתן ְכּ ֵעין זֶ ה.
זַ "ל גַּם ֵכּן ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֵמ ַא ְדמוּ"ר ַר ִבּי ָ
)שיש"ק א -קסז(.

שלהם ,וטוב להרחיק עצמו מזה לגמרי שלא יגיע
חס ושלום לאכילת איסור בטעות ,ואף שאין איסור
מצד טבילת כלים ,כי ישנם פוסקים רבים שסוברים
שאין צריך להטביל כלים אלו שעשויים לעשות בהם
סחורה ,וכמבואר ביחוה דעת )חלק
ד‘ סימן י“ד( ,ויביע אומר )חלק ז‘ סימן
י“א( ,ובכל אופן שכפי שביארנו
למעלה צריך להרחיק עצמו לגמרי
שלא יגיע לידי איסור.

בימים שאין אומרים בהם תחנון האם
יכול להתוודות על חטאו?
נחלקו הפוסקים האם יכול להתוודות או לא,
יש אומרים שבאמת אסור להתוודות ויש אומרים
שבודאי מותר להתוודות וידוי פרטי כדי לא לסתום
לו את הפתח שיכול להתוודות ולהתחרט .ולהלכה
אנו נוקטים שבשבת וימים טובים אסור להתוודות,
אבל בשאר ימים שאין אומרים בהם תחנון ואינם
ימים טובים ,יכול להתוודות .ולכן אדם שחזר
בתשובה בחודש ניסן או תשרי )אחר יום כיפור( יכול
לומר וידוי באותו היום ,מלבד יום שבת או יום טוב.
שדי חמד )ח“ו אסיפת דינים מערכת ו‘ אות ג‘(.

מדוע בקבלת שבת
כל הציבור הופכים את
פניהם לצד השני ,ולאיזה
צד צריכים להפנות את
פניהם?

גידלתי שום או פלפלים בעציץ בתוך
הבית ,או לימונים ופירות שגדלו בעציץ,
האם חייבים לעשר את זה ,או שמכיון
שאינם גידולי שדה פטור ממעשרות?

אף שהתפילה תמיד לכיוון
בית המקדש ,מכל מקום כאשר
מקבלים את השבת פונים לצד
מערב .שער הכוונות דף ס“ד עמוד ג‘ .וטעם הדבר משום
שהשכינה נמצאת במערב ולכן צריך לפנות למערב
לקבל את השכינה הקדושה) .גמרא בבא בתרא דף כ“ה

מן התורה רק דבר הגדל בשדה חייב במעשר ,שנאמר
בוּאת זַ ְר ֶעַ היּ ֵֹצא
ל-תּ ַ
”ע ֵשּׂר ְתּ ַע ֵשּׂר ֵאת ָכּ ְ
)דברים י“ד כ“ב( ַ
ַה ָשּׂ ֶדה ָשׁנָה ָשׁנָ ֽה" ,אמנם דעת הרמב“ם )הלכות מעשר
פרק א‘ הלכה י‘( שגם דבר הגדל בבית צריך לעשר מדרבנן,
ויש חולקים וסוברים שפטור לגמרי ממעשרות) .הראב“ד
שם( .ולהלכה כתבו הפוסקים שיעשר בלי ברכה .דרך

עמוד ב‘ ,זוהר חלק ג‘ דף קי“ט עמוד ב‘ ,ספר מורה נבוכים חלק
ג‘ פרק מ“ה(.

אדם שעשה עבירה ורוצה לחזור
בתשובה וכעת נמצא בשבת עצמה ,או

אמונה )פרק א‘ מהלכות תרומות סעיף קטן רכ“א(.
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ליקוטים נפלאים
פרשת תולדות
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד
את יצחק"
יצחק סבור היה תמיד שהוא אינו כלום ,אלא "בן אברהם" ,תלה
הכל רק בזכות אביו ,ואברהם שוב היה חושב שלא עשה ולא פעל
כלל בעבודת הבורא ,ואין לו זכות מצד עצמו אלא זאת שהעמיד
בן הגון "אברהם הוליד את יצחק" .זה היה דרכם בקודש ,שהם
לא ראו עצמם כדאים בעיניהם ,אלא או זכות אבותם בידם ,או
זכות בניהם.
(הרה"ק ר' יחיאל מאלכסנדר)

"ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו"
(כה ,כו)
צ"ע למה תפס יעקב את
עקב עשו לעכבו? הרי
אחרי ששמעו את
התשובה 'ורב יעבוד
צעיר' הרי כל אחד רצה
להיות אחרון? אלא
הכוונה היא כך ,זה
שיעקב שהיה מאחור לא
יכול לצאת מפני שעשו
עכבו ,זה מובן ,אבל עשו
שהיה בחזית ,שהיה
הראשון ליציאה מי עכבו
לצאת? התשובה היא,
שעשו לא רצה לצאת
מפני שרצה להפריע
ליעקב לצאת לביהמ"ד,
וכן יעקב אבינו שידע
שעשו רץ לעבודה זרה,
תפס אותו ,לעכבו שלא
ילך לע"ז.
(הרה"ק ר' יחזקאל
מקאמזיר זי"ע)

ומכיון שרבקה היתה אחותו של לבן הרשע ,היה מוכרח לצאת
מהם גם בן רשע כעשיו.
ומפרש רבינו הקדוש שלכן מוזכר כאן בפסוק שרבקה היתה
'אחות לבן' כדי שנבין מדוע ילדה בן רשע.
וזה לשון קודשו' :אומרו אחות לבן ללא צורך ,ונוסף שכבר ידענו,
אלא הטעם הוא ,שבא ללמד זכות על רבקה בראותינו שילדה בן
רשע מובהק ,ותאמר איך מבטן ברוך יצא ארור ,לזה אמר כי זה
הוא סיבה לדבר היותה 'אחות לבן הארמי' פירוש ,הרמאי,
בתוספת רשע על אביו ,וכבר קדמו חכמינו זכרונם לברכה 'רוב
הבנים דומים לאחי האם' ,לטעם הידוע ,ולזה יצא עשו ,וזולת זה
צאצאיה צדיקים היו יוצאים ממנה ,כי צדקת גמורה היתה .עד
כאן לשון קודשו.

"ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא"
(כה ,כא)

במדרש רבה "מפני מה
היו אבותינו עקרות מפני
מתאווה
שהקב"ה
מוסר השכל שנלמד ממשחק "דוקים"
לתפילתם של צדיקים".
וי"ל בדרך הלצה ,דהנה
פעם ראה הג"ר אברהם גנחובסקי ז"ל ילדים משחקים
מדרך העולם שהבנים
במשחק ה"דוקים" שבו ,כידוע ,כללי המשחק הם
אבותם
מבטלים
להוציא אחד אחד מבלי שיזיז האחד את חברו.
מתלמוד תורה ותפילה
במקריהם אשר לא טוב,
אמר להם רבינו:
ולכך אנו מבקשים שיתן
"איזה מוסר השכל אפשר ללמוד ממשחק זה?
לנו זרעא חייא וקיימא די
לא יפסוק מפתגמי
שגם כאשר נמצאים הרבה יחדיו וצפוף מאוד...
אורייתא ,שנוכל להגות
אפשר להסתדר בלי לפגוע אחד בשני כלל וכלל".
בתורה ובמצוות עכ"ז,
שיהיו בריאים ושלמים
(אגן הסהר עמ' ) 60
כל הימים ולא יבטלו
בדאגותיהם
אותנו
עליהם ,כמו שכתוב
[שמות ,ה' ,י"ט] "לא
תגרעו מלבניכם דבר יום ביומו" ,ר"ל ,לא תגרעו מעבודתכם ע"י
בניכם דבר יום ביומו .וזהו שהיו עקרות כדי שיוכלו להתפלל
בדעה מיושבת ,כי הקב"ה מתאווה לתפילתם של הצדיקים.
"אחות לבן הארמי לו לאשה" (כה ,כ)
(תפארת שלמה)
רבינו האור החיים הקדוש מעלה שאלה גדולה ,היתכן שיצחק
ידוע
ורבקה שהיו צדיקי עולם ילדו בן רשע כמו עשיו ,והרי
"ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו ...ויעתר לו ה"'
שקדושת הבנים נקבעת לפי ההורים ,ואיך יתכן שיצא מהם בן
(כה ,כא)
רשע כזה?
שהרי
הקדוש,
רבינו
ומתרץ
לו ולא לה לפי שאינו דומה
אמרו חכמינו זכרונם לברכה,
תפלת צדיק בן צדיק לתפלת
לעי"נ
באחי
שהנושא אשה יבדוק
צדיק בן רשע( .רש"י)
האשה ,כי רוב בנים שיוולדו יהיו
יצחק שפל היה בעיני עצמו
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
דומים במעשיהם לאחי האם,
וסבור היה ,כי בזכות עצמו איננו
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
כדאי שתפילתו תתקבל לפני ה'
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ליקוטים נפלאים
פרשת תולדות
יתברך ,לפיכך התפלל רק "לנוכח אשתו" – כדי שיוושע בזכותה.
מעתה ,כאשר אמרה התורה" :ויעתר לו ה"' – הרי יש מקום
לחשוב שה' יתברך אמנם קיבל את תפילתו רק בזכות רבקה,
כפי רצונו לפיכך ציין רש"י" :לו ולא לה" – שהתפילה נתקבלה
דוקא בזכותו הוא ,משום "שאינו דומה תפילת צדיק בן צדיק
לתפילת צדיק בן רשע"( ...קדושת לוי)

"ויקראו שמו עשו" (כה ,כה)
מספרים על הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדליקוב זיע"א
בעל "דגל מחנה אפרים" נכדו של הבעש"ט הקדוש זיע"א,
שנזדמן פעם לפונדק אחד עם סופר משכיל ,הקניטו הלה ואמר
לו :כבודו הוא אמנם נכד הבעש"ט ,אך דומני שלי יש יותר
חסידים מאשר לכבודו .נענה הצדיק ואמר :אין תימה בדבר,
בפרשתנו כתוב "ויקראו שמו עשו" פירש רש"י הכל קראו לו כן,
ואילו "ויקרא שמו יעקב" הקב"ה קראו כן .את עשו הכל מכירים,
ואילו את יעקב מכיר רק הקב"ה.

'ויזרע יצחק בארץ ההוא וימצא בשנה ההוא
מאה שערים ויברכהו ה'' (כו ,יב)
שואל רבינו האור החיים הקדוש מה התוספת במילים 'ויברכהו
ה'?
ומתרץ ,שמכיון שאמרו חכמינו שבדבר שהוא מדוד וספור,
המזיקים יכולים לשלוט ולפגוע ,וכלשון חכמים 'אין הברכה
שורה אלא בדבר הסמוי מן העין' ,אם כן כאן שנאמר מספר
מדוייק של 'מאה שערים' יש חשש שיפגע ,ולכן היה כאן ברכה
מיוחדת מאת ה' שלא יהא שליטה על דבר המנוי.
ובספר 'ראשון לציון' מחדש רבינו הקדוש ,שאם האדם מתפלל
כראוי על עשירות והצלחה ,הברכה שורה גם בדבר המדוד
והמנוי ,ולא רק שלא ינזק חס ושלום ,אלא ימצא בו יותר ממה
שהיה .וכמו כן ,יצחק אבינו היה מתפלל על הצלחתו ,ולכן בירכו
ה' כפי תפילתו ,והצליח פי מאה ממה שהשקיע.
ובפרשת פקודי שואל רבינו הקדוש האיך ספרו את נדבת
המשכן שהביאו בני ישראל ,והרי אין הברכה שורה בדבר המנוי?
ומתרץ רבינו הקדוש וזה לשון קודשו' :כי מנין זה אדרבה מנינו
תביא הברכה ,כי כל פרט שירבה במספר תגדיל הזכות ,ותסובב
הברכה למרבה ,והטעם ,להיותו של המשכן ,עד כאן לשון
קודשו.
כלומר :אם הספירה הוא לצורך מצוה אין בו חשש נזק ,אלא
אדרבה תביא לו ברכה ,ולכן גם אם סופר ממונו כדי לתת מזה
צדקה ומעשרות ,יבוא לו ברכה מרובה בעזרת ה'.

"ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות ויקרא
את עשו בנו הגדול" (כז ,א)

בפרשתינו מסופר על הברכות שחפץ יצחק לתת לבנו עשיו,
ונשאלת השאלה הרי גם אם הצליח עשיו לרמות את אביו יצחק,
הרי בכל זאת ידע יצחק אבינו ,שיעקב צדיק גמור ויושב ולומד
יום ולילה ,ומדוע העדיף יצחק לברך את עשיו?
רבינו האור החיים הקדוש מתייחס לענין ,וזה לשונו' :טעם יצחק
שהיה חפץ לברך עשו הרשע ,כי חשב שבאמצעות הברכות
יתהפך למדת הטוב ויטיב דרכיו כי הצדיקים יכאבו בעשות
בניהם רשע ,והיה משתדל עמו להטיב ,ואפשר שהיה מועיל'.
האוה"ח מוסיף וציין את דברי המדרש ,שעשיו רצה להתחתן עם
'דינה' בתו של יעקב אבינו ,ויעקב אבינו מנע זאת ממנו ,ובסופו
של דבר נענש יעקב על כך ,ולכן נלקחה לשכם בכוח על ידי חמור
בן שכם .כי היה אפשרות על ידה להחזיר למוטב את עשיו.
בהמשך הפרשה ,לאחר שיעקב לקח הברכות במרמה נאמר
'ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת הוא לך אבי ברכני גם אני אבי
וישא עשו קלו ויבך' ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני
הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל'.
שואל האוה"ח מדוע הוצרך להזכיר כאן שיצחק היה אביו?
ומתרץ' ,נתינת טעם למה חזר לברכו ,לצד רחמי אב כשבכה
נכמרו רחמיו' .כלומר :עשיו לא היה ראוי לברכה ,אבל יצחק
נכמרו רחמיו עליו מחמת בכיותיו ,ולכן מוזכר כאן 'ויען יצחק
אביו'  -כי היה אביו ולא יכל לעמוד בפני בכיותיו ודמעותיו.

"יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי"
(כז ,מא)
יש לומר הטעם למה דווקא בימי אבל אביו יהרוג אותו ,לפי
שאמרו חז"ל (סוטה) תורה מגנא ומצלי ,ואבל הרי אסור בלימוד
תורה ,ויצחק אמר לעשו 'והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל
צווארך' ובימי אבלו אינו יכול לעסוק בתורה ואין דבר המגין
עליו ,לפיכך תלה הדבר בימי האבל ,ומטעם זה אמרו חז"ל
(ברכות) האבל צריך שימור ,כי אז אין את התורה שתגן עליו.
(זכרון ישראל)

"וישלח יצחק את יעקב ...אם יעקב ועשו"
(כח ,ה)
וברש"י הק' כתב איני יודע מה מלמדנו( ,זה שכתב שרבקה היא
אם יעקב ועשו דמה מגיע לחדש לנו בזה הכא) ,ויש ליישב
שכוונת הפסוק כי היות שהיה ידוע לכולם ,שני בנים לרבקה ושני
בנות ללבן ,ואמרו הכל הגדולה לגדול והקטנה לקטן ,לכן חששו
יצחק ורבקה שאם יגיע יעקב ללבן ,יאמר לו לבן לך שייכת
הקטנה ,לכן המתן עד שעשו ישא את הגדולה ,ואז ימצא עשו
את יעקב ויהרגהו ,לכן אמרו ליעקב תאמר ללבן שרבקה היא אם
יעקב ועשו ,וא"כ אם תאמר בלשון הזה משמע שיעקב הגדול,
ויזכה הוא בגדולה ולא יצטרך להמתין לעשו.
(גן רוה)

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail. com :
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סיפורי ם נפלאים
פרשת תולדות
"ואלה תולדות יצחק בן אברהם" (כה ,יט)

הוא ומועל בשליחותו .הכהו ליבו ומיהר לסגור את הקופסה
ולהשיבה למעטפתה .הגיעו השנים לעירם והתייצבו לפני
הקיסר .פתח הקיסר את האריזה והתפעל מהקופסאות
הנפלאות .אף הבחין ,כי באחת מהן חותם שלם ,ובשניה שבור.
הביט בשר וזה החויר והשפיל עיניו .פתח הקיסר את המכסים
וניחוח משכר ומגרה נישא בטרקלין .טעם הקיסר עוד ועוד,
וקרא גם לקיסרית וליורש העצר ,ובתוך דקות מספר לא היה
מאומה ,זולת זיכרון מתוק של מעדן נפלא .הורה הקיסר" :תנו
לשר פלוני" זה שהביא את החותם שלם "אלף זהובים ,שכר
טרחתו ונאמנותו" .זהרו פניו של השר ,ורעהו רעד לשמע פסק
דינו" .ולשני" ,אמר המלך" ,תנו עשרת אלפי זהובים ,שכר
טרחתו ונאמנותו" .הלה לא האמין למשמע אזניו .כסבור היה,
שדמיונו מתעתע בו ואולי חמד הקיסר לצון .אך לא ,הקיסר
האיר לו פניו ואמר" :כן ,כשראיתי את החותם שבור ,הבנתי
שמעלת בשליחותך ,ואמרתי בליבי ,כי בן מות אתה ,אבל
כשפתחתי את המכסה והרחתי את הריח המגרה והמשכר,
וראיתי שהתכולה חסרה כטבילת זרת בלבד וטעמתי גם אני
בקצה הזרת ,והתעורר תאבוני לטעום עוד ועוד ,עד כלותי את
המעדן ראיתי ,כי משלת ביצרך ומשכת ידך מפני מה ,מפני פחדי
ויראתי ,ומפני נאמנותך ומסירותך .ובוודאי ניחמת על הפתיחה
והצטערת על הטעימה .כשראיתי זאת ,אמרתי לנפשי :הן נאמן
אתה יותר מרעך .מי יודע אם הוא היה שולט בנפשו לאחר
הפתיחה ,כמוך .לפי זה מובן למי יותר קשה ליעקב עם עשו או
יצחק עם ישמעאל ,ובזה מובן גם שבא הפסוק להודיע שהוא
אחות לבן ובת בתואל הארמי.

פירוש רש"י "יעקב ועשו האמורים בפרשה".
יש מפרשים שכונת רש"י הוא שיעקב ועשו האמורים כאן
בפרשה אחת אבל הם מובדלים" ,פרשה" הוא לשון הבדלה.
המעלה של יעקב לגבי עשו הוא יותר משאר האבות שיעקב נולד
תאום מעשו ,והוא היה כל האפשריות להיות גם בטבע כמוהו,
ואף על פי כן הוא יצא "יעקב איש תם יושב אוהלים" .וגם "יצחק"
לגבי ישמעאל הוא מעלה גדולה מאד ,ובכל אופן יש נפקא מינה
דישמעאל לא נולד עם יצחק ביחד כמו יעקב ועשו ,וכדי להבין
מהו המעלה בזה יש להמתיק במשל שראיתי מעשה במלך גדול,
רם ונשא ,שזכה לביקורם של שלוחי הקיסר האדיר ,המושל
במעצמה שמעבר לים .שני שרים מחצר הקיסר הגיעו ,ובידם
תשורת הוקרה וכבוד ,מנחת ידידות :שתי קופסאות זהב
מגולפות בעדינות ,מלאכת מחשבת של פיתוחים מרהיבי עין,
ושתיהן חתומות בחותם הקיסר .שבר המלך את החותם,
ונשימתו נעתקה :בכל קופסה ,על מצע קטיפה ,נח לו יהלום זוהר
בג ודל ביצה ,יהלום מלוטש ,זורק ניצוצות אור לכל עבר ,מדהים
ביפיו .בקופסה האחת יהלום תכלכל ,על מצע ארגמן ,ובשניה
יהלום ורדרד על רקע כחול עמוק .שני יהלומי כתר ,שערכם לא
יסולא בפז .שמח המלך והתפעל ואמר לשלוחים" :המתינו
בחצר מלכותי ,היו נא אורחי ,עד שאכין תשורה נאה לשלוח
למלככם הקיסר" .חשב המלך מה אשלח ,יהלומים כאלו – הן לא
אמצא דוגמתם ולא אשיג תמורתם אך זאת יכול היה לעשות:
ציוה על אמניו להכין שתי קופסאות זהב יפות עוד יותר,
מגולפות פיתוחי עלעלים וזלזלים ועלי כותרת מרהיבים ,כאשר
לב הפרחים אבני חן יקרות ונדירות .הורה לטבחיו לרקוח
"ויגדלו הנערים" (כה ,כז)
מגדנות מתוקים ,מעוררי תיאבון וטעימים למאוד .כל הרואה
פירש רש"י ,שכל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם,
מושיט אצבע ללקק ,וכל הטועם רוצה עוד ועוד .הורה למלא את
אולם כיון שנעשו בני שלש עשרה זה פירש לבתי מדרשות ,וזה
הקופסאות באותן מרקחות וחתמן בחותמו .ואמר לנפשו:
פירש לעבודת גילולים .להרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב היה
הקיסר כיבדני ביהלומים יקרים ,אך קרים וקפואים ,שאין
בן ,זאב שמו .היה הילד זאב ככל הילדים בני גילו ,כמותם למד,
הנאתם אלא בראיה בלבד .ואני אכבדו במרקחות מעדנים ,אשר
וכמותם השתובב ושיחק .כאשר התקרב לגיל שלוש עשרה ,פנה
אין כמותן ,וטעמן כצפיחית בדבש ,קרא לשני השרים ומסר
אביו הצדיק לסופר סת"ם מומחה ,בבקשה כי יכתוב תפילין
בידם את הקופסאות ,וצרף מכתב תודה והוקרה ,ידידות והערכה
עבור בנו יקירו .ניגש הסופר למלאכה בקדושה ובטהרה וברוב
לקיסר הנודע לתהילה .פנו השלוחים לשוב לארצם ותהו :מה
רגש ,לא בכל יום מזדמן לו לסופר לכתוב תפילין לבנו של צדיק
היא תשורת המלך ,מה שלח עמנו לקיסר ,לבסוף ,לא עמד אחד
הד ור .כאשר סיים ,בא הסופר לרבי יחיאל מיכל והראה לו את
מהם בניסיון ,ובאישון לילה ,כאשר נם חבירו את שנתו ,קם
הפרשיות .שמח רבי יחיאל מיכל בפרשיות המהודרות ,אולם
בלאט ,הדליק את הנר ,הוציא את הקופסה מעטיפתה ,ובידיים
בקשה אחת היתה בפיו לפני שתכניס את הפרשיות לבתים,
רוטטות שב את חותם המלך .המכסה נפתח והריח העז היכה
הבא אותם אלי שוב .כעבור זמן בא הסופר ובידיו הבתים
באפו ,ריח מתוק ומשכר .בחמדה הושיט אצבעו וטבל במרקחת,
והפרשיות .נטל רבי יחיאל מיכל את הפרשיות בידיו והחל בוכה,
הושיט לפיו ,ואורו עיניו .מרקחת כה טעימה ,לא טעם מעודו.
בכי חרישי מעומק הלב .והדמעות דמעות קודש ,גולשות לתוך
שפתיו רטטו ,ועיניו נצצו .הושיט שוב את אצבעו ולפתע נותרה
בתי התפילין ,והסופר רואה ומשתומם .כאשר נרגע הרבי מבכיו,
האצבע תלויה בחלל האויר .נזכר האיש במלכו ,בקיסר האדיר
היו בתי התפילין מלאות
שאותו משרת הוא בנאמנות.
מדמעותיו .רוקן הרבי את
נזכר ,שיהיה עליו להתייצב
הבתים יבש אותם פנה ואמר
לעי"נ
לפניו ולדווח לו על שליחותו
לסופר ,עתה ,רשאי אתה
ולהראותו את מתנת המלך.
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
להכניס את הפרשיות אל תוך
ובה
ומה יגיש קופסה ריקה,
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
הבתים .בהגיע היום והנער זאב
שירי מרקחת ,הן מורד במלכות

~~2

סיפורי ם נפלאים
פרשת תולדות
החל להניח תפילין ,חל שינוי בנער ללא הכר ,ליבו התמלא
באהבת תורה ויראת שמים ,ומאז עלה ונתעלה עד שהיה לאחד
מצדיקי הדור ,ה"ה הרה"ק ר' זאב מז'בריז זי"ע.

"בעבור תברכך נפשי" (כז ,ד)
סיפר הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ״ל :בצעירותו כשלמד
בישיבת חכמי לובלין אצל הגאון רבי מאיר שפירא זצ״ל ,אירע
פעם שהיתה בלילה הפסקת חשמל ועלטה שררה בכל מבנה
הישיבה.
מתוך תשוקתו ללמוד ,נעמד ליד החלון ולמד לאור שבקע
מהרחוב.
והנה לפתע נכנס ראש הישיבה ,רבי מאיר שפירא ,להיכל
הישיבה ,וראהו כיצד מתאמץ ללמוד .הוא התרגש מאד ובירכו
שלא יצטרך להרכיב משקפיים במשך כל ימי חייו .וכך הוה.

"בעבור תברכך נפשי" (כז ,ד)
כשעמד פעם הגה״צ רבי ראובן קרלינשטיין זצ״ל לפני ניתוח
קשה באמריקה ,החליט ללכת לקבל ברכה מצדיק [כאמרת
חז״ל (ב״ב קטז ).״כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם
ויבקש עליו רחמים״] .הוא נסע במיוחד מבני ברק לירושלים,
והגיע לעיר העתיקה לישיבת אש התורה לבקש ברכה מהיהודי
שישב שם ולמד בהתמדה ,שמו אורי זוהר.
הוא נכנס לבית המדרש וראה שיושב עם טלית ותפילין ולומד
בהתמדה עם החברותא .לא רצה להפריע .ברגע שקם ממקומו
ניגש אליו רבי ראובן ואמר לו :״רבי אורי ,אני צריך לעבור ניתוח
לא קל בארה״ב אני הולך לצדיקים .וגם אליך באתי לקבל ממך
ברכה״...
רבי אורי הסתכל עליו בתמהון :״רבי ראובן טעית בכתובת .אינני
נותן ברכות .לשם כך צריך ללכת לצדיקים ,לחכמים ,לא אלי .אף
אחד לא מבקש ממני ברכות״!
רבי ראובן הסביר עצמו :אני מגיע במיוחד מב״ב לקבל ברכה
ממך,
משום שפעמיים בשבוע אני נוסע מבני ברק לבת-ים ועובר
בדרך בכביש גהה שעוברים בו כשישים ריבוא איש .ועל הכביש,
באחד הצמתים ,תלוי שלט ענק באותיות ענקיות שא״א לא
לראות וכתוב בו:
״אורי זוהר ,אחרי הכל ,גלה לנו הכל ,מדוע עזבת את הכל״?
(=הוא עזב את כל הזוהמה של הבלי העולם הזה ושב בתשובה
שלימה).
״אם זכיתם לקדש כך שם שמים"  -הפטיר לו רבי ראובן  -״אזי
צריך אני ברכה ממך״! כשנוכח רבי אורי לראות שהוא בהחלט
רציני ,נאות לברכו מכל הלב.

"ותיקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול...
ותלבש את יעקב בנה הקטן" (כז ,טו)
יעקב ועשו תאומים היו.
מדוע אפוא הכתוב קורא

לעשו 'הבן הגדול' ,וליעקב 'הבן הקטן'? על שאלה זו מצאנו
תשובה נפלאה של הרבי מזוויעהל זצ"ל ,תשובה מאלפת
ומעודדת ,והוא הסבירה במשל.
ילד ראה שהוריו מודאגים .מה קרה? סבא נפל ונחבל .ביום השני
החמיר מצבו של הסב וכוחותיו עזבוהו .ביום השלישי עלה חומו,
והרופא אף הוא היה מודאג .ביום הרביעי חדל הסב לדבר ,ובבית
שררה אווירת נכאים קודרת.
לפתע החל הנכד לבכות בכי תמרורים ,שהדהד שבעתיים
בדממה העצובה .חרדו כולם ושאלוהו" :מה קרה ,ולמה תבכה?"
"איך לא אבכה" ,קרא הילד" ,ואני חושש לחייו של אחי הקטן.
הוא נופל כשמתחיל ללכת ,חולה ויש לו חום ,ואינו מדבר."...
צחקו הכל ומיהרו להרגיעו" :לא ,בכך אין כלום .ילד קטן נופל
בלכתו עד שהוא גדל ולומד לצעוד .ואם חולה הוא במחלת
ילדות ,יבריא ויתחסן .ואל דאגה ,עוד ילמד להגות מלים".
זה ההבדל בין הגוי עשו 'הבן הגדול' לבין היהודי יעקב 'הבן
הקטן'.
עשו הוא בגדר "גדול" ,שאם ניכרים בו סימני מחלה ,השחתת
מדות ועיוות מעשים ,אין כל תקווה שיירפא מהם ,וידרדרוהו עד
לאבדנו .אבל יעקב ,משול הוא לבן הקטן ,שגם אם יש בו
חסרונות ,גם אם יש בו עוונות ,הוא יגדל ויירפא מהם ,יתבגר
ויתחסן ,ישוב בתשובה וייטיב את דרכו .יתקרב אל בוראו ויחסה
בצילו.

"ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך
לרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים
לאברהם" (כח ,ד)
היה מעשה באדם עשיר מאוד שקוראים לו מיסטר מן .הגיע
לעירו רב גדול שהתרים כסף לישיבות בארץ ישראל .הגיע הרב
לביתו של מיסטר מן וביקש תרומה .מיסטר מן העשיר ענה
בצורה בוטה "אני לישיבות לא נותן כלום"! למרות הדרישות
והפצרות יצא הרב בראש מושפל ומיסטר מן טרק בפניו את
הדלת בגסות ,אחרי שסגר הציץ מיסטר מן מהעינית של הדלת
לראות את פרצופו של הרב איך הוא מגיב לביזיון ,ולהפתעתו
הוציא הרב פתק רשם דבר מה ושם את הפתק בתוך תיבת
הדואר שעל יד הדלת והלך.
פתח מיסטר מן את הדלת וקרא את המכתב ונדהם במכתב
כתוב "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך ."...אמר בליבו
מיסטר מן אני שלחתי אותו מושפל והוא רושם לי ברכות.
מיסטר מן רדף מהר אחרי הרב עד שהשיגו וביקש הסבר לעניין
הזה .אמר לו הרב :מתי אברהם התברך בכלל הברכות שנאמר:
"וה' בירך את אברהם בכל" רק לאחר שהוסיף לו אות ה' לשמו
שנאמר לא ייקרא שמך עוד אברם אלא אברהם ,הוסיף לו את
אות ה' .וכן בעזרת השם ,הקב"ה יוסיף לך גם את האות ה' שלא
ייקרא שמך עוד מיסטר מן אלא "מיסטר המן" הרשע ,ששונא
תלמידי חכמים( .בשם הרב יצחק דיין)
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"ומברכך ברוך"

מה ההבדל בין משרד האוצר לועדת הכספים???
אם תשים לב בחומש בראשית כל הזמן מדברים על ברכות ...והכי הכי בפרשת תולדות!!! כל הסיפור של יעקב ועשיו ...הכל
מסתובב סביב ברכות ...מי יקבל את הברכות ...יצחק רוצה לברך את עשיו ...יעקב לוקח את הברכות ...עשיו בוכה ...רוצה עוד
ברכה ...ואז יצחק נותן לו ברכה אחרת ...הכל ברכה וברכה ...מה זה הברכה הזו שכולם מתקוטטים עליה???
אז ראש קטן ...ברכה זו מילה די מוכרת אצלנו ...בטח ...ברכה זה משהו כזה מבורך כזה ...סוג של מזל טוב ...בקרוב אצלך ...ברכה
זה ללכת לקבל ברכה מצדיק ...אז זהו שלא!!!!
הברכה שהתורה מדברת עליה כ"כ הרבה בפרשיות אלו ...זה משהו קצת יותר רציני מהברכות החובבניות שגיליון אז נדברו מאחל
לכל מי שמתארס או תורם...
ובכן :אחת ולתמיד :מה זה המילה ברכה??? כשהתורה מדברת על ברכה ...מה הכוונה??? אז סליחה מראש ...אני הולך
להשתמש בדוגמא ממושג מודרני ואולי אפילו פוליטי ...אבל מה אעשה ...הדוגמא הכי קולעת שמצאתי זה לא פחות ולא יותר:
ועדת הכספים בכנסת!!!!!!
כידוע ...החרדים בכנסת תמיד דורשים את ועדת הכספים ...לא חסרים תיקים נחשקים ...יש משרד הבטחון והחוץ והחינוך
והתחבורה ...אבל החרדים מוכנים לוותר על הרבה תיקים ...רק תביאו לנו את ועדת הכספים!!!! מה באמת כ"כ מיוחד בועדת
הכספים???
פשוט מאוד :ועדת הכספים היא הצינור הראשי שדרכו עובר כל התקציב הכספי של המדינה!!! עכשיו :שלא תבין לא נכון!!!!
ועדת הכספים זה לא משרד האוצר!!! מה ההבדל ביניהם?? משרד האוצר זה הכסף בעצמו ...זה התקציב בעצמו ...אנחנו לא
מחפשים את האוצר בעצמו ...התקציב עצמו הוא כאב ראש מידי גדול בשבילנו) ...מי שאחראי על התקציב בעצמו הוא צריך לאשר את
החילולי שבת ואת כל השס"ה ל"ת שנעשות במדינה שלנו ל"ע נגד רצון התורה ולכן אנחנו בתור חרדים לא יכולים להרשות לעצמנו לעמוד בכזו עמדת
השפעה (..לכן אנחנו מחפשים את ועדת הכספים שזה הצינור שדרכו עובר הכסף!!! בועדת הכספים אתה לא יושב על הכסף!!!!

אלא על הברז של הכסף!!! אתה לא יושב על הכינרת עצמה אלא על המוביל הארצי ...אבל תכל'ס ...בשטח ...אתה נמצא בעמדת
השפעה ממש שווה למשרד האוצר!!!
שר האוצר של העולם זה אברהם אבינו!!!! הקב"ה במשך עשרים דורות חיפש שותף שיהיה נאמן אליו עד הסוף ...כדי לתת לו
את המפתחות של ככככל השפע של העולם ...זה לא צחוק ...כזה דבר אפשר לתת רק למי שהקב"ה סומך עליו עד עד הסוף!!!
והקב"ה חיכה  20דורות עד שהגיע אברהם אבינו ש"מצאת את לבבו נאמן לפניך" ואז הקב"ה נתן לו את כח הברכה!!!! והיה
ברכה!! אתה מקור הברכה!!! כל השפע של העולם ...השפע של בני חיי ומזוני וכל התקציב של הבריאה כולה ...הכל מסור בידיים
אברהם ...ואברהם כמובן מחלק את התקציב בצורה הוגנת וישרה לפי רצון ה' ...לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט...
---

להצטרפות לרשימת
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לאברהם אבינו -שר האוצר ...יש בן שקוראים לו יצחק!!! מה התפקיד של יצחק???
יצחק הוא ועדת הכספים!! פסוק מפורש" :ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות ...אברהם חילק להם תקציבים
בשפע ...קחו מה שאתם רוצים ...העיקר תהיו מרוצים ותלכו מפה ...נו ...ומה הוא השאיר ליצחק??? ליצחק הוא השאיר משהו
אחד בלבד :ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק!!! מה זה כל אשר לו?? את ועדת הכספים!!! יצחק לא קיבל נתח מסוים
מהתקציב ...אלא את השיבר בעצמו!!! את הצינור שדרכו עובר כל התקציב ...לצינור הזה קוראים בלשון התורה :ברכה!!!! ברכה
זה לא פחות ולא יותר מלשון בריכה!!! זה המוביל הארצי שאליו כל השפע מתנקז ונאסף ומתרכז ..ומשם הוא מתחלק לכל
המקומות ...המושג ברכה זה כינוי למקום שאליו נאסף כל השפע ומשם הוא מחולק...
---

להשתתפות בהוצאות הגליון:

בבנק:
חשבון 53957
בנק דיסקונט

והנה ...יום אחד אברהם אבינו -שר האוצר של כל השפע של העולם נפטר ...ומי יורש אותו?? מי מתמנה תחתיו??? יצחק!!
)ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק בנו!!! כאן כתוב שהקב"ה העביר את מקור הברכה ליצחק!!!( נו ...ומי כעת יקבל את ועדת
הכספים ??.לא ברור ...או יעקב או עשיו ...ימים יגידו ...מי שיהיה יותר נאמן לקב"ה והקב"ה יסמוך עליו הוא יקבל ...ותכל'ס...
הגיע היום הגורלי ויצחק רוצה לתת את הברכה לעשיו!! ורבקה רואה בנבואה איזה אסון נוראי יכול לצאת מזה ...והיא מכריחה
את יעקב לקחת במרמה את הברכות ...ואכן יצחק שהוא שר האוצר -שכל השפע של העולם בידיים שלו ...מוסף בידיים של
יעקב את ועדת הכספים!!!! ומכאן ואילך התקציב של העולם בידיים ליצחק ומתחלק בפועל דרך יעקב ...יעקב הוא עבד ה'!!!
הוא מחלק את השפע בנאמנות בדיוק לפי רצון ה'!!!! ואם לעשיו מגיע לקבל שפע ביוה"פ אז כל שנה יעקב מגיע ונותן מתנה
לעשיו ולא עושה איתו חשבון אישי ....ואם שבעים אומות צריכים לקבל תקציב דו שנתי ...יעקב בנאמנות מקריב שבעים פרים
בחג הסוכות ...נס!!!! נס שיעקב אבינו קיבל את ועדת הכספים ...תאר לעצמך שעשיו היה מקבל את ועדת הכספים ...ובסוכות
צריך לאשר תקציב לשבעים אומות ...נו ...עשיו היה נותן להם?? איפה ...היית רוצה ...הוא היה לוקח את כל השפע לכיס שלו...
ומשאיר להם פירורים כמקובל..

ההמשך בעמוד הבא בגיליון זה...
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המשך :מה ההבדל בין משרד האוצר לוועדת הכספים??
תכל'ס ...עשיו קולט שיעקב קיבל את ועדת הכספים ולא הוא ..עשיו מבין טוב מאוד מה המשמעות .והוא
זועק זעקה גדולה ומרה ...הברכה אחת היא לך אבי ברכני גם אני אבי ...לעשיו יש טענה ליצחק :וכי יש לך
רק ברכה אחת?? אין לך עוד ברכות? מה התשובה?? כן עשיו!! יש לי רק ברכה אחת!!!! יש רק צינור אחד
ויחיד שדרכו יכול לעבור השפע!!!! אין שני צינורות!!! יש ועדת כספים אחת ויחידה!!!! )יש בריכה אחת ויחידה
שאליה ורק אליה מנוקז כל השפע ...וממנה הוא מתחלק בשווה ...לבריכה הזו קוראים קדושה!!!!! זה כבר נושא בפ"ע ואכמ"ל...
וחבל (...הקב"ה מוכן לתת את הצינור האחד ויחיד של כל השפע ...רק למי שמוכן לתת לקב"ה את כל כולו...
ככככל כולו ...ואת זה עשיו לא מוכן לתת) ...עשיו מוכן מידי פעם לעשר את המלח ולהתחתן בגיל ארבעים ...אבל על הדרך
הוא יעשה גם מה שהוא רוצה( ותכל'ס עשיו בוכה ובוכה ...ודורש ברכה ...אז יצחק בסוף נותן לו איזה ברכה...

סו"ס יצחק הוא שר האוצר ...התקציב בידיים שלו ..והוא יכול לתת לעשיו נתחים מכובדים מהתקציב..
ויצחק נותן לעשיו בשפע ..אבל עשיו לא מרוצה!! כי נכון ...יצחק נתן לי ברכה ...אבל הברכה הזו בכבודה
ובעצמה ...דרך איפה היא צריכה לעבור?? דרך ועדת הכספים!!! ואיפה וועדת הכספים נמצאת?? אצל
יעקב!!! זאת אומרת :גם אחרי התקציבים והתיקים שקבלתי ...סו"ס יעקב יושב על השיבר והוא תמיד
יכול לעשות שרירים ...להטיל ווטו ...ולתקוע מסמרים במזימות שלי ..אז נכון ...יצחק נתן לי ברכה -על
חרבך תחיה ...ובשבילי זה בהחלט ברכה מצוינת ...אבל ברגע שזה עובר דרך יעקב ...יעקב מיד מרים טון
וקולו מצפצף בבתי מדרשות ...וברגע שהקול קול יעקב!! יש ווטו!! אין הידיים ידי עשיו!!! עכשיו אתה
מבין למה עשיו כ"כ כועס?? אוהו ...נס!!!! נס שיש לנו מישהו שיכול לבלום את עשיו ברגע האחרון!!! רק
זה היה חסר לנו..
--עד כאן דברי תורה עם מדגם מודרני מהמושגים של היום ...אבל תכל'ס ..מה זה נוגע לעניינינו בעבודת
ה'??? אז ככה :ברכה!!!! אנחנו מידי יום מברכים מאה ברכות!!
מה זה ברכה??? איזה שפע מתעורר בשמים כשאנחנו מברכים ברכה??

אז הנה!!! ועדת הכספים היא הדוגמא הקלאסית!!!!
אנחנו צריכים מהקב"ה מידי יום רשימה של צרכים ...יש לנו רשימה ארוכות של ישועות ורחמים שאנחנו
צריכים מהקב"ה ...אנחנו צריכים שמירה מתיק הבטחון ...צריכים פרנסה ...צריכים נחת ...צריכים קשרי
חוץ -חן וחסד ורחמים ...צריכים סייעתא דשמיא בכל דבר ...והקב"ה מוכן לתת!!!! בשביל זה יש תפילה...
ואם אנחנו מתפללים לקב"ה אז הקב"ה עונה לנו ...והתקציב כבר מוכן ...יש כבר את כל מה שאנחנו
צריכים ...זה מוכן...
אבל כעת!!!! אחרי שכבר התפילה התקבלה ...אחרי שהתקציב מוכן ...אבל עדיין יש צינור!!!! יש בריכה
אחת שאליה כל השפע מתנקז ורק דרכה זה יכול לעבור ...לבריכה הזו קוראים ברכה!!!! ומה זה הברכה
הזו??? איך היא מגיעה לידי ביטוי??
הברכה היא -הכרה והכרזה שאת הכל אני מקבל מהקב"ה!!!!
ברוך אתה ה' בורא פרי העץ ...אני מכריז שאת התפוח הזה קבלתי מה'!!! הלאה ...ברוך אתה ה' פוקח
עוורים ...אני מכריז שהראיה שלי מגיע מה' ...כן ..גם התפוח וגם גלגל העין שלי ..שניהם מגיעים מה'...
רגע ...ומה קורה עם הכוס מים?? אה ...גם זה ברוך אתה ה' שהכל נהיה בדברו ...אז בא נסכם :גם הכוס
מים וגם התפוח וגם הראיה שלי כל אלו מגיעים מה' ..רגע ...והרגלים שלי ??...גם הם מה'!! ברוך אתה ה'
המכין מצעדי גבר ...וכן הלאה וכן הלאה ...מאה ברכות!!!! מאה ברכות פירושו :אני לוקח מאה מתנות
שונות ...ומאה השפעות מגוונות שלא קשורות אחת לשניה שיש לי היום ...ואת כולם אני מנקז לבריכה
אחת!! למקור אחד ויחיד שקוראים לו :ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם!!!!!!
זה כל העניין של ברכה!!! ברכה מלשון בריכה!!! כינוס ומקור שאליו הכל נאסף וממנו הוא מושפע ...אגב:
רק לשבר את האוזן :ברכה היא לא בהכרח דבר חיובי ...כי אם ברכה זה עניין של בריכה ..יש גם בריכה של
חומצה ...גם עשיו יודע לברך!!! גם עשיו יודע שהכל מגיע מבריכה וממקור אחד ויחיד הלא הוא :כוחי
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ...זה גם סוג של ברכה ובריכה ...רק יחי ההבדל הקטן שזו בריכה שהולכת
ונחסרת עד שהיא מתרוקנת ומאכזבת ...ואילו הברכה של יהודי ...זה בריכה שמיוחסת לאתה ה' אלוקינו
מלך העולם שזה שפע אינסופי שרק מתרבה והולכת ...וזו נקודת ההבדל!!!!! על כל ברכה שיהודי מברך..
מתווסף עוד ועוד שפע בבריכה הזו ...ברגע שיהודי מכיר שכל פרט הכי קטן שיש לי בחיים ...הכל מגיע
ממקור אחד ויחיד הלא הוא אתה ה' אלוקינו מלך העולם ...זה מעורר רצון להביא עוד ועוד שפע לעולם...
והבריכה הזו הולכת ומתעצמת ועולה על גדותיה ומשפיע שפע של ישועה ורחמים לכל העולם) ...זה בדיוק
על משקל האיפכא מסתברא לבריכה גשמית ..במוביל הארצי כל ברז נוסף וכל משיכה שאתה מושך משם אתה מחסיר
את הבריכה מים ..ואילו בבריכה העליונה זה עובד בדיוק הפוך ...כל משיכה וכל ברכה שמברכים ומושכים דווקא
משם ...זה ממלא את הבריכה באינסוף שפע של ברכה(.

--המסר העיקרי שאנחנו צריכים להוציא מדברים אלו :ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה!!! אנחנו
בני אברהם יצחק ויעקב ...קבלנו בירושה את כח הברכה!! הקב"ה נותן בידיים שלנו את כח הברכה!!!! מה
זה אומר? שיש לי השפעה בעולמות העליונים ..אני לא סתם!! אני משהו כזה שמשפיע ...אני חייב לכבד
את המעמד שלי ...אני יושב על שיבר!!! אני יושב על ברז שפותח וסוגר את השפע של כל העולמות ...כן...
בידיים שלי אני הקטן ...אני יכול להשפיע שפע לכל העולם לטוב ולמוטב ...אבל יש תנאי אחד!!! סו"ס
אתה מבין לבד שהקב"ה לא מפקיר את הכח הזה לגמרי ...אתה מבין לבד שאם הקב"ה יתן ליהודי את כח
ההשפעה והוא יתחיל להשתולל עם זה ...ולהשפיע במקומות הלא נכונים ויבא להחריב את העולם..
הקב"ה לא יתן לו את זה!!! הקב"ה לא יפקיר את השפע של העולם בידיים של אדם לא אחראי ולא נאמן...
ולכן :זה פתוח!!!! אתה יכול לקבל את כח ההשפעה והברכה ...אבל בשביל זה אתה קודם צריך להפגין
נאמנות לקב"ה ...להיות נאמן לרצון ה' עד הסוף ..וככל שיהודי יותר קדוש ויותר נאמן לה' .ככה הקב"ה
מוסר בידיים שלו יותר ויותר את כח ההשפעה!!! הדמות שבאה אחרי יעקב אבינו זה יוסף!!! מי שמסוגל
לשמור על הקדושה שלו בתוך מצרים ולשלוט במצב שלא לרוקן את ההשפעה במקומות הלא נכונים...
הקב"ה סומך עליו והוא זוכה להיות המשביר לכל הארץ ...בחור יקר ...אתה רוצה להיות יסוד עולם??
תהיה צדיק!!! אם תשמור על העיניים!! תשמור על הקדושה שלך!! אתה תהיה המשביר ...הקב"ה יתן לך
את כח ההשפעה ואתה תשפיע על כל העולם רפואה וישועה ושידוכים ופרנסה ובני חיי ומזוני ...והיה
ברכה!!!!

÷ñåòä ,"éúáäà" øôñä úà úåð÷ì ïúéð
úéùâø úåçéúô ,øù÷ úøéöé ,äìéôúå äåå÷ú éðééðòá
.íéîùáù åðéáà ìåî úåéúåìúå
---

,"ïàîéå" øôñä úà úåð÷ì ïúéð ïë åîë
êøãäå ,åðøåã úåðåéñéðá ããåîúîì çëå úéùéà äîöòä
.éøçàù íåéäå äìéôð ìù íéòâøá øåæç

ניתן להשיג במוקדי ההפצה של גיליון זה...
לבירור המוקד הקרוב אליך052-7683095 :
----------

מה הקשר בין גשם ל -הגשמת שאיפות??
כן ...תתפלא לשמוע ...גשם הוא מלשון הגשמה!!! בנביא ירמיהו
יש פרק מיוחד שמדבר על בצורת עצירת גשמים...
שקוראים אותם בתענית על הגשמים עיין תענית טו (.בפרק הזה יש פסוק
שאומר" :היש בהבלי הגוים מגשימים ואם השמים יתנו
)זה מהפרקים

רביבים הלא אתה הוא ה' אלוקינו ונקווה לך כי אתה עשית
את כל אלה"!!

ירמיהו פונה בתפילה לה' ואומר :רבש"ע :רק אתה יכול להוריד
לנו גשם ...כי ...כי ...וכי יש להבלי הגוים מגשימים??? וכי העבודה
זרה יכולה להגשים לנו גשם??? וכי יש לרשות המטאורולוגית
איזשהו דרך להזיז את הרביבים והעננים ולהוריד לנו גשם??
אין!!! הם יכולים להיות חזאים מדויקים ...הם יכולים להגיד לך
בדיוק מה יהיה מזג האויר מחר ...אבל להגשים משאלות??
להוריד לנו גשם בפועל?? הלא רק אתה ה' אלוקינו ונקווה לך!!!
כי אתה עשית את כל אלה!!!
עכ"פ כתוב כאן :שיש קשר בין גשם להגשמה!!!!
מה הקשר??? הרי מה זה גשם?? גשם זה לא-יש מאין ...גשם זה
לא יצירה חדשה של מים ...כי כידוע :מאז שנברא העולם ועד
היום לא נבראה טיפה אחת חדשה של מים!!! הכל עניין של
שינוע ...המים נמצאים בים ...והם מתאדים לעננים ויורדים
במקום אחר ...אין מים חדשים!!! כשאנחנו מתפללים על מים
אנחנו לא מתפללים על "עושה חדשות או מצמיח ישועות"!!!
לא!! כי אין צורך להמציא כאן דבר חדש ...רק מה??
צריך רק להגשים!!! להביא דבר שכבר קיים לידי הגשמה...
--יהודי מאמין לוקח את הנושא של גשמים באופן אישי ...אצל
יהודי גשם זה לא רק דאגה טכנית ..אצל יהודי גשם זו אמירה
משמים!!! אם שמוע תשמעו אל מצוותי הרי ונתתי מטר ארצכם
ואם יפתה לבבכם ...הרי ועצר את השמים ...ממילא אצל יהודי
גשם זה לא רק דאגה חקלאית אלא גם קריצה משמים!!!
כשאבא שבשמים עושה עצירת גשמים ...הוא מעביר לנו מסר
נוקב :יש!!!! יש מים!!! אבל אני לא מגשים אותם ...ולמה???
כי גם אתה בני היקר .גם אתה כ"כ גדול .יש לך כזה פוטנציאל..
נפחתי בך נשמה אלוקית שיכולה להתרומם ולגדול ..אז למה
אתה לא מגשים את זה??? זה בידיים שלך ...לא חסר לך משהו...
אתה רק צריך להגשים דבר קיים!! אני מחכה לך...
כשיש עצירת גשמים ...הקב"ה פונה אליך מהשמים ואומר לך:
בחור יקר ...יש לך את זה ..נתתי לך יכולות .נתתי לך אפשרות
לשלוט ולהתגבר על עצמך ...ואתה יכול ליצור גבורות גשמים...
נו ...תגשים!!!! תגשים את הגבורה הזו שיש בך...

אנחנו נתחזק ...אנחנו נתחיל להגשים את הגבורה היהודית
שבנו ...אנחנו נפגין נאמנות לה' ונתחיל להגשים בפועל את
ההתגברות שכ"כ היינו רוצים להתגבר ועד עכשיו צפצפנו
על עצמנו ...הקב"ה מחכה שנגשים כבר את השאיפות
האלו ...וכשאנחנו נגשים את הגבורה הנדרשת מאיתנו ...גם
הוא יתברך יעתר לארץ ויפתח את השמים ויוריד לנו
גבורות גשמים אנחנו ניקח כל מיני שאיפות טובות
שמשוטטות בלב שלנו כמו עננים ...ונגשים אותם!!! נפסיק
לרצות ...ונתחיל להגשים ...והוא יתברך יופיע עלינו בעננים
מלאים בברכה וימטיר עלינו גשמים רצון ברכה ונדבה...
חודש כסליו מאיר וגשום...
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עצור בצד!!! תוציא תעודת זהות!!..
דווקא!!!! דווקא יעקב אבינו עמוד האמת
והנאמנות ...דווקא לו הקב"ה מזמין סיטואציה
שהוא צריך לשקר ולומר אנוכי עשיו בכורך
ולקחת את הברכות במרמה ...דווקא אברהם
אבינו שכל כולו עמוד החסד והרחמים ...דווקא
לו הקב"ה מביא ניסיון שהוא צריך לכבוש
רחמיו ולעקוד את יצחק בנו ...דווקא יצחק
עמוד הגבורה והדין ...דווקא ממנו הקב"ה
מצפה שהוא יאהב מטעמים ...יאהב את עשיו...
יחבק וינשק את יעקב ...למה הדווקא הזה???
למה הקב"ה מזמין ליהודי דווקא את ההיפך
הגמור מהתכונות החיוביות שלו?? למה
הדווקא הזה???
אני רוצה שתבין :אני לא מדבר פה על תאוות רעות
ומידות רעות!! אני מבין שאדם בא לעולם דווקא
לשבר את תאוותיו ...את הדווקא הזה אני מבין...
אבל כאן יש לנו את יעקב אבינו שהוא עמוד אמת!!!
ולהיות איש אמת זה לא מידה רעה ...אדרבה ...זו
מידה טובה!!! זו מידה חיובית ...וברור שאין שום
עניין לשבור את המידה הטובה הזו ...אדרבה ...צריך
להעצים אותה כל הזמן ולאמץ אותה יותר ויותר...
ובכל זאת הקב"ה דווקא מזמין ליעקב אבינו שהוא
צריך דווקא לשקר!! ודווקא ללכת נגד המידה
החיובית והאידיאלית שלו!! למה??? בשלמא זה
היה ניסיון לשקר ויעקב אבינו היה צריך להתגבר
ולא לשקר ...זה אני מבין ...זה ניסיון ...אבל כאן זה
לא ניסיון!!! אדרבה ...הקב"ה מכריח אותו לשקר
ולעשות ההיפך הגמור מהמעלה שלו!!! מה
העניין???
אברהם אבינו הוא עמוד החסד ...החסד של אברהם
הוא חיובי או שלילי?? חיובי!! צריך לשבור ולהכניע
את החסד של אברהם??? חס ושלום!! אדרבה...
צריך לעשות חסד כמה שיותר ...אז למה הקב"ה כל
הזמן מזמין לאברהם התמודדויות שהוא מוכרח
דווקא לשבור את החסד החיובי שלו ...צריך דווקא
לגרש את בן האמה ...דווקא להרוג המון אנשים
במלחמת המלכים ...ודווקא לעקוד את יצחק בנו
ולכבוש רחמיו ...זו שאלה מאוד מהותית!!!!
מרוב שהתרגלנו לדקלם את המוסכמה האיפכא
מסתברא הזו ...שכל אחד מקבל את הניסיונות
שמנוגדים לטבעו ...מרוב שהתרגלנו למשפט הזה...
שכחנו לנסות להבין אותו ...מה העניין??? למה
דווקא אברך כולל שמאוד מאוד אוהב ללמוד
וללמוד זה הרי הדבר הכי טוב בעולם ...דווקא לו
הקב"ה מזמין כל מיני סיטואציות שהוא נאלץ
לסגור את הגמ' .ודווקא זה שבכלל לא בנוי ללמוד
וזה לא השליחות שלו בעולם .דווקא לו הקב"ה
הרבה פעמים מסמן את הגמ' ...למה זה ככה? מה
העניין בזה???

התשובה היא כך:
)היסוד הזה נכתב כבר כמה פעמים בגיליון זה ,וצריך לשנן אותו

אינספור פעמים ...כי זה יסוד הדת( כל ההבדל בין יהודי
לגוי זה שיהודי שומע בקול ה'!!! יהודי מקשיב טוב

טוב לשמוע מה בדיוק ה' רוצה שאני אעשה ...וזה מה
שאני אעשה!! לעומת זאת גוי ...גוי מחליט לה' מה
הוא רוצה ש--ה' ירצה ...הגוי לא מקשיב לה'...
אדרבה ...הוא רוצה שה' יקשיב לו ...שה' יקשיב טוב
טוב מה הגוי רצה ויקבל את זה ...וזו נקודת ההבדל
בין יהודי לגוי!!! זו הסיבה היחידה שהקב"ה בחר
בנו!!! מכל העמים ...זו הסיבה שעם ישראל מיוחסים
משאר העמים ...כי כל העמים רוצים להחליט
לרבש"ע מה הוא רוצה ..ואילו יהודי ??...יהודי מכבד
את הקב"ה שה' יחליט ...יהודי מקשיב לה'!! שומע
בקול ה'!!! עושה מה שה' רוצה...
זה כל ההבדל בין גוי ליהודי ו ...ואין!!!! אין שום הבדל
אחר!!! )כל הבדל אחר ...זה לא הנקודה (...וממילא :שיהיה
ברור :הגוי מסוגל לעשות מצוות מאוד גדולות ...ערבי
דתי קם בבוקר הרבה יותר מוקדם מהיהודי ...והוא
מתפלל חמש תפילות ביום )ולא שלוש( ולהשתחוות
עשר פעמים ביום לאותו בורא עולם שאנחנו
מתפללים אליו ...אבל תכל'ס ...מי קובע מה בורא
עולם רוצה?? הערבי קובע!! הערבי לא מוכן להקשיב
לרבש"ע ...הוא לא מוכן לתת לקב"ה להגיד מה הוא
רוצה ...כי אני אחליט לרבש"ע מה הוא רוצה ...ולכן
הוא ערבי!!! ובמקרה הטוב הוא לא יענש על כל
המצוות הלא קרואות שהוא משגר לה' בקצב
מסחרר...
--עכ"פ היות וזה כככככל נקודת ההבדל בין יהודי
לגוי!!!!
אז בסופו של דבר אחרי כל המצוות והמעשים טובים
שאנחנו עושים עם כל הלב וכל הנשמה ...עדיין מהי
ההההנקודה של המצוה??? שאמרתי ונעשה רצוני!!!
לשמוע בקול ה'!!! כלומר :כל פעם שאתה מקיים
מצוה אתה צריך בשלב מסוים לשאול את עצמך :רגע
רגע ...עם כל הכבוד למצוה הזו שאני עושה ...האם
אני עושה את זה כמו יהודי או כמו גוי??? כן ...אתה
יכול לעשות מצוה מאוד גדולה אבל זה נעשה כמו
גוי ...יש לצערנו יהודים יקרים ונכבדים שיש להם לב
יהודי חם ...שכואב הלב ...אבל הם מחליטים לרבש"ע
מה הוא רוצה ...הם פתאום מחליטים על איזה ערך
מסוים שזה רצון ה' והם הולכים עם זה עד הסוף...
ואנחנו עוד נגררים אחריהם) ...נשאיר את זה פתוח ...יש
מספיק דוגמאות בתוך תוכנו (..והיהודים האלו מוסרים על
זה את כל נשמתם ועושים את זה עם כל הלב
ומסתמא הקב"ה לא יקפח את שכרם על הכוונה
הטובה שלהם ...אבל תכל'ס ...אבא שבשמים עומד
ושואל בכאב :א ז נ י י ם ! ! ! ! ! ! איפה האזניים
שלכם??? האם פעם הקשבתם לי!!! האם פעם
ניסיתם לשמוע מה אני רוצה ממכם?? למה אתם
לוקחים לעצמכם את רשות הדיבור ומחליטים
במקומי מה אני רוצה??? חבל ...זה מה שדוד המלך
אומר בגאווה גלויה :זבח ומנחה לא חפצת אזניים
כרית לי עולה וחטאה לא שאלת ,אז אמרתי

הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי ...העבודת
ה' של דוד המלך לא הייתה כ"כ מרשימה!!! כי דוד
המלך לא התרגש מזבח ומנחה ...הוא לא התרגש
מהמון קרבנות מרשימים ...הדבר היחיד שעניין את
דוד זה אזניים!!! להקשיב לה' ...לשמוע טוב טוב מה

ה' רוצה --ואת זה בדיוק אני עושה!!!
--ומעתה :גם אחרי שאני לומד תורה ואוהב תורה
ומתמיד בתורה ...עדיין יש משהו אחד מאוד מאוד
חשוב וקריטי שמידי פעם חייבים לזכור אותו---
ההההלו ...למה??? למה אתה לומד תורה ???.מאיזה
מקום אתה לומד תורה? ממקום של יהודי או
ממקום של גוי??? תעצור בצד ותוציא תעודת זהות...
יהודי או גוי??? האם אתה לומד תורה כי אתה יהודי
ששומע בקול ה' ,וה' ציווה ללמוד תורה ולכן אתה
לומד תורה ...או אתה לומד תורה כי ...כי אני ליטאי
אז החלטתי לרבש"ע שאני נותן לו תורה...

תעצור בצד ...ותוציא תעודת זהות...
כן!!! בשביל זה הקב"ה לפעמים עוצר אותנו בצד...
זו הסיבה שאברך כולל באמצע הנסיעה ...באמצע
השטייגן ...פתאום הקב"ה מזמין עצירה ..הקב"ה
פתאום מזמין ...תסגור את הגמ' ...תעצור בצד...
ובא נראה מה התעודת זהות שלך ...והיה!!!!! אם
אתה יודע לסגור את הגמ' ...כי ...כי סוף סוף אני פה
בשביל לעשות רצון ה' ...והיות וכעת הקב"ה רוצה
שאני אעשה משהו אחר ...אז אמנם כואב לי לסגור
את הגמ' ...אבל אני יודע לסגור את הגמ' ...כי סו"ס
אני פה למענו יתב' ...אם אתה יודע לעצור בצד...
כעת הוצאת תעודת זהות של יהודי ...הפגנת לקב"ה
מפגן נאמנות של יהודי והזכרת לעצמך שאתה
יהודי!!!! לא בזבזת דקה אחת בביטול תורה הזה...
זה היה מפגן של הכרזה אני יהודי!!! אני לומד תורה
כי זה רצון ה'!!! אבל אם חלילה המשכת הלאה ...כי
אני אוהב ללמוד ...ולא בא לי לעשות משהו אחר...
כאן זה כבר רכב מחשיד ...זה אמנם רכב ישראלי
אבל יש עליו נהג גוי ...אתה אמנם לומד תורה של
ה' ...אבל לא ממקום של יהודי אלא של הובי...
--ובנקודה הזו יש טעות שאנחנו מאוד מתבלבלים
ממנה!!! )הנושא הזה כבר נפתח לפני כמה שבועות -בגיליון
הזה בפרשת נח ..אבל הנושא נשאר פתוח ...ולא סגרתי אותו(..

מצד אחד יש עניין להיות מחובר בכל הרמ"ח
והשס"ה למה שאני עושה ...ה' רוצה שאני אשאל
את חבר שלי מה נשמע לא ממקום של דבקות
בה' ...אלא ממקום של חיבור אמיתי והתעניינות
כנה בזולת ...ה' לא רוצה שאני אחשוב בדבקות בה'
באמצע הלימוד ...אדרבה ...שאני אהיה מחובר
לסוגיה עם כל הנשמה ושיהיה קשה לי לסגור את
הגמ' וללכת להתפלל ...ואילו מצד שני סוף סוף
לאורך כל המאמר הזה כתוב שכל נקודת ההבדל בין
יהודי לגוי ...זה שיהודי עושה כי ה' ציווה!!! ולא בגלל
שככה הוא מחובר וככה הוא מרגיש ...אז איך זה
הולך ביחד??? איך מצד אחד אני צריך להיות מחובר
עם כל הנשמה לחסד ...ומצד שני לזכור כל הזמן
שאני עושה את זה ממקום של לשמוע בקול ה'??

התשובה היא כך:
בשביל זה!!!! בשביל זה רק ל פ ע מ י ם הקב"ה
עוצר אותנו בצד הכביש ומבקש מאיתנו להוציא
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תעודת זהות ...אבל ביום יום התנועה זורמת...
ביום יום זה נוסע ...זה מחליק על הכביש ...ביום
יום אני צריך להיות מחובר בטבעיות למה שאני
עושה!! אני מחובר ללימוד! אוהב ללמוד כי אני
אוהב ללמוד ...נקודה ...אבל!!!! לפעמים!!!!
לפעמים הקב"ה מזמין תזכורת ואז הקב"ה מסמן
לי לעצור בצד ...הקב"ה מזמין משהו אחר ...ואז
יש לי את ההזדמנות להזכיר לעצמי שסו"ס אני
פה למען שמו יתברך ...ביום יום אני צריך לעשות
גמילות חסדים ממקום של חיבור אמיתי ...צריך
באמת לעזור בבית ...ולהיות שותף עם כל הרמ"ח
והשס"ה במה שקורה בבית ומה שעובר על האשה
ממקום של אכפתיות אמיתית )ולא ממקום של שירות
לקוחות שה' רוצה שאני אשחק אותה כאילו אני מתעניין(...

רצון ה' שאני אהיה מחובר עם כל הנשמה לבית
היהודי שלי ...נו ...אז מתי אני אכריז שאני יהודי
ואני עושה את זה ממקום של ציות לה'???? אל
תדאג ...יש הרבה הרבה סיטואציות שפתאום
הקב"ה מזמין לפניך מצבים של עצור בצד ...ואתה
תצטרך לדפוק על השלחן בעדינות אבל בנחישות
ולהבהיר לבני הבית שכך וכך רצון ה' ובבית שלנו
ככה מתנהגים כי זה בית של ה'!!! כן ...הדפיקה
הזו על השלחן זה בהחלט סוג של עצור בצד...
אבל כאן זו ההזדמנות של כל אחד מאיתנו להציג
תעודה מזהה ...והקב"ה מזמין את זה!!!! זה יזום!!
--וממילא :הסיבה שהקב"ה מביא לאדם ניסיונות
דווקא בדברים שמנוגדים לו ...אין פה עניין של
דווקא!!!! יש פה עניין של "עצור בצד ...תוציא
מסמכים "...יש עניין שאנחנו נעצור מידי פעם
ונזכיר לעצמנו שסו"ס אנחנו פה למענו יתברך...
להזכיר לעצמנו שבסופו של דבר זבח ומנחה לא
חפצת ...אזניים כרית לי!!!! אחרי כל ההקרבה וכל
המסירת נפש למענו יתברך ...מה שהקב"ה באמת
רוצה זה אזניים!!!!! תקשיב לו!
--כאן אולי המקום לחדד :שאחת הסיבות
העיקריות למה לפעמים יש לנו קשיים בעבודת
ה' ...אתה יודע למה?? פשוט בשביל למקד
אותנו!!!!

הנה ...לדוגמא אני ...אני כותב את העלון אז
נדברו ...ביום יום למה אני כותב את העלון??
בגלל שיש לי כאבי בטן ואני חייב להוציא
אותם החוצה ...בגלל שאני רוצה שאתה
תעשה פסססססס ...בשביל תשומת לב...
ובשביל לדפוק ולנקום בכמה אנשים שאמרו
לי בעבר שאני לא שווה גרוש ...אבל!!!!
בשבוע שעבר הייתי עייף ...וכשאני מאוד
מאוד עייף אז בשלב מסוים אני כבר לא
מחפש כבוד ...כי מרוב עייפות אני רוצה רק
מיטה ולישון ...זהו ...עזוב אותי ..לא רוצה
כבוד ...לא רוצה אז נדברו ...תן לי לישון...
ותתפלא לשמוע!!!! שבכל זאת ישבתי
וכתבתי את העלון ...מה התברר??? התברר
שאני כותב את העלון גם!! גם לשם שמים!!
העייפות הזו סילקה את כל הסיבות
החובבניות לצד ומיקדה אותי מול המקום

הנקי והטהור הזה!!! ביום יום אני לא פוגש את
הלשם שמים שלי ...כי הרצון להרשים ולגרוף
תשומת לב גונב את ההצגה בגדול ...אבל ברגע
שאין לי מצב רוח וכל הסיבות האחרות זזות
לצד ...פתאום אני מתמקד מול הנקודה
האמיתית שלי ואני מגלה שאני גם עבד ה' בין
הייתר!!!! עכשיו ...אל תדאג ...ברוך ה' הלכתי
לישון ...ישנתי טוב ...ועכשיו אני כבר ב"ה עירני...
ועכשיו אני כבר שוב כותב את העלון בשביל
שתעשה לי פססס ...כי אוי ואבוי אם ביום יום אני
אכתוב את העלון רק לשם שמים ...פעם אחת כתבתי
את העלון נטו לשם שמים ...וזה היה משעמם מאוד...
אני חייב להכניס את האגו שלי בפנים ...ואתה יודע
מה?? אוי ואבוי ליהודי שמגיע הבייתה ומתעניין
בשלום בני הבית רק כדי לעשות נחת רוח ליוצרו ...זה
יהיה מעושה ובלתי נסבל ...כי ביום יום זה צריך להיות
טבעי ...אני צריך להוציא את אז נדברו כי זה העסק
שלי ...ואתה צריך ללמוד תורה כי אתה מחובר לסוגיה
וזה הפראק שלך ...ואתה צריך לעשות חסד כי זה
הגמ"ח שלך ...ואל דאגה ...תמיד יגיעו הרגעים של
עצור בצד ...הרגעים של העייפות ...הרגעים של עזוב
אותי ...אין לי עכשיו כח לכלום ...לא רוצה פראק ...לא
רוצה גמ"ח ...ואתה בכל זאת תתאמץ ובכל זאת
תעשה כי ...כי סו"ס זה רצון ה' וכאן אתה תציג
תעודת זהות ויהיה לך הזדמנות להתמקד מול המקום
הנקי והטהור שלך ...ממילא ...מה שחשוב לנו
להתחזק זה לא להתלונן כשעוצרים בצד ...כן ...בדרך
כלל זה נורא מעצבן שבאמצע נסיעה ...פתאום
מסמנים לך עצור בצד ...אני באמצע נסיעה ...באמצע
השטייגן ...באמצע השוונג ...ופתאום הקב"ה משנה
תכניות ועוצר אותך בצד...
אבל צריך לדעת שזה לא לעצור!!!!! העצור בצד הזה
הוא נסיעה חשובה לכשעצמה ..זו משימה בפני
עצמה ...וזה מיקוד שמאוד חשוב לנו להמשך
הנסיעה ...אף נהג לא מתלונן שהוא צריך לעצור
בשביל לתדלק ...כי הוא מבין שזה לא עצירה!!! אלא
זה הדלק של כל הנסיעה!!!
אותו דבר כאן :הרגעים המעצבנים האלו שפתאום
באמצע העניין ...הקב"ה פתאום עוצר אותנו בצד
ומשנה לנו את התכניות ...וממקד אותנו מול
השליחות האמיתית שלנו בעולם ...זה למעשה
הרגעים החשובים ביותר שלנו בחיים!! ברגעים האלו
אנחנו מתמקדים מול הההנקודה ..מה אנחנו עושים
פה בעולם ...אזנים כרית לי!!!!
ואגב :זה אחד ההבדלים הבולטים בין יעקב לעשיו!!!
אם תשים לב לאורך הפרשות הקרובות ...עשיו תמיד
ממהר ...ואילו יעקב אבינו תמיד הולך לאט!!! ואני
אתנהלה לאיטי לרגל המלאכה ...מה ההבדל???

עשיו מחובר!!! יש לו יעדים ברורים ...והוא דוהר
קדימה לכיוון היעד ולא רואה שום דבר ממטר ...אם
צריך לכבד את אבא ...אז על הדרך גונבים וגוזלים
ורוצחים ...העיקר דוהרים לכיוון היעד ...זה ראש של
גוי!! הוא החליט לרבש"ע שכיבוד אב זה המצווה!!!
וזהו!! אין שום דבר חוץ מזה .אבל אצל יעקב אבינו
זה עובד אחרת!!!! אצל יעקב אבינו יש אזניים!!!
יעקב אבינו אף פעם לא דוהר קדימה בלי לראות
ממטר ...כי הוא כל הזמן קשוב ...בכל שלב הוא

בודק מה ה' רוצה ...כן ...גם יעקב אבינו יודע
שיש כיבוד אב ...אבל יש גם את מה שה' רוצה!!!
יעקב אבינו רוצה להתחתן עם תיקון רחל וככה
להביא את התיקון השלם ...הוא עובד בנאמנות
שבע שנים ...וברגע האחרון לבן מחליף אותה...
אם זה היה קורה לעשיו ...הוא היה מתיז ללבן
את הראש ...אבל יעקב הוא קשוב!! הוא אף
פעם לא דוהר קדימה ..הוא קשוב מה הקב"ה
מזמין בעקיצה הזו ...ועושה את השיקול מה ה'
רוצה כעת ...ומתעכב שם  22שנה...
---

ורק לסיום :כשהיינו ילדים הייתה קלטת
ילדים שגדלנו עליה ...קראו לה "חבורת מצוות
לשמור ולעשות) "...לא חבורת תרי"ג מצוות ...זה
כבר משהו חדש (...מדובר בחבורה של ילדים
שבהתחלה מחפשים מצוות ...ואז מתחילה
העלילה שהוא נחטף ...ואז הם לקחו את
הרכב ...ועפו איתו באויר ...והגיעו למערה...
והתגלשו בקרח ..ואז פתאום ...בשיא המתח...
באמצע המרדף אחר השודדים ...פתאום
יוסלה המנהיג של החבורה עוצר את הכל!
ופונה לכל הילדים ומזכיר להם ...וכאן מתחיל
ההמנון של הקלטת .חבורת מצוות לשמור
ולעשות!!!!!!!! )ידידי בני העשרים וחמש ומעלה
שגדלו על הקלטות האלו ...כעת מעלים חיוך של
נוסטלגיה על פניהם ...נכון??( הקלטת הזו לימדה

אותי את השיטה ...אנחנו צריכים להיות
מחוברים לעלילה!!!!!
הקב"ה מזמין לכל אחד מאיתנו עלילות!!! עלילות
מצעדי גבר!!!

אי אפשר לנהל שיחה לבבית עם יהודי
ולחשוב על ספירת נצח והוד ...יהודי אמיתי
שניחון בבין אדם לחבירו צריך להיות מרוכז
בשיחה עם החבר ולהיות איתו לגמרי ...אבל
מותר מידי פעם פתאום לעשות כמו יוסלה
המנהיג של החבורה ...לעצור את כל העלילה
בעיצומה ולהגיד :חבורת מצוות לשמור
ולעשות!!!! סו"ס אני פה למען שמו יתברך...
כן ...הנפש החיים אומר את ההדרכה הזו
במפורש ...הנפש החיים מאריך בחריפות
להוכיח שתורה לשמה אין הכוונה לשם שמים
אלא לשם התורה ...להיות מחובר לסוגיה עד
הסוף ...ואם הסוגיה מדברת על יאוש שלא
מדעת ...אז צריך לשקוע עמוק עמוק בתוך
היאוש הזה ...אבל הנפש החיים בעצמו
ממשיך ואומר אח"כ ...שמותר וראוי מידי
פעם לעצור באמצע העלילה ...לעצור באמצע
הלימוד ולהזכיר לעצמנו על משקל :חבורת
מצוות לשמור ולעשות!!! כן ...סוף סוף אני
לומד תורה כדי להידבק באינסוף ברוך הוא
)ושם אין שום יאוש בעולם כלל ..אין יאוש מדעת(...
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בקרוב ממש

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

בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי ה' ויאמרו ...חוסה!!!!
היה זה לפני כמה שנים ...זו הייתה תופעה נדירה ומרנינה מאין כמותה ...פתאום באמצע השיגרה!!! שבוע ימים באמצע
השנה!!!! בבית המקדש הוכרז על שבוע ימים של שמחת בית השואבה!!! כל היום ...מהבוקר עד הערב עמדו הלויים ושוררו
על הדוכן ...בדרך כלל יש משמרות של לויים ...אבל באותו שבוע היה מצב מיוחד והביאו תגבורת מכל המשמרות עם כלי
שיר ...וכל כמה זמן הם התחלפו ...גם שוררו שם שירים חדשים משירי דוד עבדך שאמנם תמיד הנשמעים בעירך ...אבל
הפעם הם גם היו אמורים לפני מזבחך ...ובמשך כל היום הם שוררו ...זה מאוד הזכיר את שמחת בית השואבה ...רק יחי ההבדל
הקטן :שמחת בית השואבה זה בלילה וזה היה ביום!!! שמחת השואבה זה שירה ספונטנית שחסידים ואנשי מעשה רוקדים ...אבל כאן זה זה שירה על

הדוכן!!( בקיצור :מה קרה??? הסיפור דווקא מתחיל מאוד עצוב ...שנה אחת לפני כן ...הייתה שנה איומה ...הייתה בצורת קשה...
לא ירדו גשמים ...עשו תענית ראשונה בר"ח כסליו ...ואח"כ עשו שבע תעניות אמצעיות .הוציאו את התיבה לרחובה של עיר...
)הפעם לא נרחיב בזה ..נקווה שבימים הבאים יעתר לנו ה' וירדו גשמי רצון ברכה ונדבה ולא נצטרך לדבר על זה( ובהר הבית הייתה תפילה מיוחדת
עם תרועת חצוצרות ...והישועה לא הגיעה ..ועשו שוב שבע תעניות אחרונות ...ובקושי בקושי ירדו גשמים ...כולם הבינו שיש
פה נזיפה משמים!! הקב"ה רוצה מאיתנו משהו ...אבא התחיל ללכת ברחוב נזוף כמנודה לפני המקום ...וכל הזמן היה עסוק
בתשובה ובחשבון הנפש מה ה' רוצה לעורר אותנו) ...ושוב ...הפעם לא נכנס לזה ...נקווה שתבא הישועה(...
אבל זה רק ההתחלה ...כי כשיש חורף שחון אז גם היבול נראה בהתאם!!!! הגפנים יצאו מאוד דלים ורזים ...הזיתים יצאו
ממש יבשים ובקושי הצליחו להוציא מהם שמן ..והתעורר מחסור גדול ביין ושמן וכמובן במים ...בבית החסר הזה כבר ממש
הורגש ...התרגלנו שאין שמן ואין קידוש אלא רק על הפת!!! אבל בבית המקדש עדיין הסדר יום התנהל כרגיל ...במקדש
עדיין לא הורגש החסר ...הגזברים התאמצו מעל ומעבר ...הוציאו את כל תרומת הלשכה ...מכרו אוצרות יקרים והצליחו
לקנות שמן למנחות ויין לנסכים בכל מחיר ...העיקר שיהיה ..אבל בסוף!!! בסוף הקיץ הגיע מפח נפש נוסף שכבר הכריע
לגמרי את המצב ...פתאום הגיעו להקות של ארבה ואת הקצת שעוד היה ...גם את זה הם אכלו ...ואז הגיע שלב שנגמר
הכל!!!! ויום אחד בהיר החסר הגיע גם ...גם ...גם ...גם לבית חיינו!!!! יום אחד בהיר הגזברים הלויים הרימו ידיים ...קרעו את
בגדיהם והודיע בצער רב ש ...שמחר אין דוכן!!!! אין שירת הלויים!!! כי אין מנחות ואין נסכים והרי אין אומרים שירה אלא
על היין ...ואין יין ...וכאן התחילה הקטסטרופה!!! כי ...אתה יודע מה זה תמיד של שחר בלי שירה??? אתה יודע מה זה דוכן
ריק??? זה ...זה ...זה לא יכול להיות!!! רבבות יהודים הגיעו לבית המקדש ומרטו שערות ראשם ...זה לא יכול להיות ...רבש"ע:
מה קורה?? מה אתה רוצה לרמוז לנו?? זה סוג הדברים ש ...שלא יכולים לקרות!!! אתה יודע מה זה תמיד של שחר שאחריו
יש שקט!!! שקט רועם!! אין מנחות ונסכים ואין לויים על הדוכן ...הלויים מסתובבים בפנים מושפלות ולבושים שקים...
מאותו יום אי אפשר לדבר עם אבא ...אבא מתנהג כמו אבל!!! לא מסתפר ולא מתרחץ ...וכל לילה הוא הולך לבית המקדש
ומתיישב יחד עם הלויים והם מתפלשים בעפר ומממררים בבכי ...והם קוראים את הנבואה והקינה שבתחילת ספר יואל
)פ"א( "אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה ,הכרת מנחה ונסך מבית ה' אבלו הכהנים משרתי ה' ,חיגרו וסיפדו הכהנים הילילו משרתי
מזבח בואו ולינו בשקים משרתי אלוקי כי נמנע מבית אלוקיכם מנחה ונסך "...בשלב מסוים גם התחיל לצאת מידי יום כרוז חירום
לציבור לבא ולהתקהל מידי יום במקדש!! כן ...באותה שעה שכל יום היה כאן שירת הלויים ועכשיו אין ...אז במקום שירה
לפחות שיהיה פה זעקה ותפילה ...בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים משרתי ה' ...תקעו שופר בציון והריעו בהר קדשי מי יודע
וישוב וניחם והשאיר אחריו ברכה מנחה ונסך "...כן ...כולם שכחו את המצב הקשה בבית ...אף אחד כעת לא מדבר על הרעב
המכרסם ועל הדאגה האמיתית אודות בורות המים שהולכים ומתרוקנים ...כעת כולם עסוקים בעוד יום נוסף שבבית
המקדש אמור להיות מנחה ונסך ואין ...הקריאת חירום יוצאת וקוראת :מי שיודע על פירצה שעליה צריך לחזור בתשובה...
ולו בשביל שיחזרו רק המנחות והנסכים ...לא יותר!! )זה הכוונה בפסוק מי יודע וישוב ..והשאיר אחיו לכה"פ מנחה ונסך( אני רוצה שתבין:
כשלא יורדים גשמים!! יש כלל :אחרי חודש ניסן לא מתפללים יותר על גשם ..אבל אם בבית המקדש אין מנחות ונסכים כאן
כל הכללים נפרצים ...אתה לא יכול להישאר שאנן מול שולחנו של הקב"ה שהוא חסר ...כאן מתפללים גם בחודש תמוז
שהקב"ה הרגע ישלח לנו גשם ...אנחנו נתפלל ונתפלל עד שה' יתרצה לנו..
תכל'ס ...במשך כמה חודשים קול השירה במקדש נדם!!!! אין שיר של יום ...לא בתמיד של שחר ולא בתמיד של בין הערביים
ולא במוספין ...אמנם ממשיכים להקריב קרבנות ...אבל בלי נסכים ...קיי"ל :שהנסכים לא מעכבים ...אדם יכול להביא
קרבנותיו היום ואת נסכיו לאחר זמן ...כל אחד שהקריב קרבן רשם לעצמו חוב ...שכשירחיב וה' יפתח את אוצרות השמים...
אני בעזה"ש אביא את המנחות והנסכים שלי ...כל יום הצטברו אלפי ורבבות חובות בבית המקדש ...בערב פסח כל עם ישראל
הקריבו קרבן פסח ...אבל בלי נסכים!!! כולם נשארו חייבים נסכים ...כל יום בבית המקדש נשאר חוב של נסכים לתמיד של
שחר ולתמיד של בין הערביים ...וכשהגיע מוסף חג הפסח ...אז כל יום הצטבר חוב של מנחות ונסכים לשני פרים איל אחד
ושבעת כבשים וכן הלאה וכן הלאה ...עכ"פ המצב היה מאוד מאוד קשה ...אבל הקול קול יעקב ...כשעם ישראל זועקים לה'...
הישועה קרובה ועמוק עמוק באמצע החום של הקיץ ...לאחר כמה חודשים שהרטבנו את המזבח בדמעות וכל אחד חזר
בתשובה שלימה ...לפתע הגיע חיוך גדול משמים ונס מעל לדרך טבע ...ונוראות בצדק תעננו ...משביח שאון ימים שאון
גליהם ...ולפתע הופיעו באמצע הקיץ ברקים עזים ורעמים אדירים ...ויראו יושבי קצוות מאותותיך ופקדת הארץ ותשוקקה,
רבת תעשרנה פלג אלוקים מלא מים )עיין תהילים ס"ה (...ובבת אחת התחילה התבואה לצמוח ...והטיפו ההרים עסיס של יין
והגבעות תתמוגגנה בשמן ...ובשעה טובה הגיע הזמן להחזיר את החוב!!!! לכלל ישראל הצטברו המון המון חובות של
מנחות ונסכים שצריכים להקטיר ולנסך ...רק לשלם את הנסכים של תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים של כל יום במשך
כמה חודשים ...אז לצורך העניין הוכרז על שבוע אחד רשמי!!! שזה יהיה שבוע הניסוך!!! שבוע שכולו הודאה לה' על
ישועתו ....הלויים התכוננו לשבוע הזה ...הכינו שירה מיוחדת מפרקים מיוחדים מספר התהילים ..פרקים מיוחדים
שמוקדשים להודאה לה' על הגשמים) ..פרק ס"ה ,ומ"ו וגם פרק ד'( ועם ישראל מביאים במרוכז את כל הנסכים שהם נשארו
חייבים מהקרבנות שהם הקריבו ...ותוך כדי מקריבים גם את כל הנסכים של קרבנות ציבור שלא הקריבו ...והלויים משוררים
ומשוררים!!!! )מסתמא זה לא מעיקר הדין ...אבל גם הלויים נשארו חייבים ...יש להם כ"כ הרבה שירה שנשארה בלב והגיע הזמן
להוציאה( איזה שמחה עצומה ...איזה נס להתנוסס ..לא יאומן ...ככה באמצע הקיץ הקב"ה שלח לנו גשם ...כדי לעצור את
החרון אף הגדול וכדי להשיב בחזרה את השפע --למקור השפע ...השמחה פורצת גבולות!!!! אבל עדיין ...אחרי כל השמחה
יש פה גם הרבה רעדה ...סו"ס הייתה פה אמירה חריפה משמים!!! אבא שבשמים אמר לנו שהוא רוצה מאיתנו משהו...
ואנחנו עושים חשבון נפש נוקב ...הוחלט על חיזוק גדול בהפרשת תרומות ומעשרות ובהפרשת חלה ובהתחזקות בדיני
ממונות )עיין שבת לב :ופרקי אבות פ"ה מ"ח( וגם בשמיטה שהולכת וקריבה..

כח הברכה!!!
בפרשת השבוע מובא עניין הברכה ...ברכה זה מושג
שאנחנו מרבים להשתמש בו ...ויש כזה דבר!!! מבואר
בתורה ובחז"ל לא פעם ולא פעמיים שיש ליהודי כח
לברך!!! הקב"ה מסר בידיים של אברהם את הברכה...
והיא המשיכה לעבור עד אלינו ..ראה אנוכי נותן לפניכם
ברכה וקללה ...ליהודי יש כח של ברכה ...אבל צריך לדעת
שיש לו גם כח ל ...ל ...לקלל!!!! ומזה צריך להיזהר!!!
אבל כאן המקום להרגיע ...זה בסדר ...תנוח דעתך ...לא
כל אחד יכול לקלל ...דווקא אותם אלו שהיד שלהם קלה
על ההדק והם ממהרים לקלל או להקפיד על כל מי שלא
מפנה להם את התור במכולת )או כל מי שלא תורם לה(...
דווקא לקללות שלהם אין כמעט שום השפעה ...כי סו"ס כל
הסיבה שהקב"ה מוסר ליהודי כח לברך ...זה רק בגלל שהקב"ה סומך
עליו שהוא יברך במקום הנכון ...ולא יברך במקום הלא נכון ...ומי שיורה
לכל הכיוונים הקב"ה לא נותן לו את הנשק הזה ...עיין במאמר דף (...3
---

תמיד הייתי בטוח שקללה זה סוג של "איחול "...שלא
תצליח ...שתפסיד וכו' ...אבל מישהו פתאום עורר את
תשומת לבי שגם מילת גנאי או כינוי שם יכול להתפרש
כקללה ...וזה פסוק מפורש בנביא מלכים )א .ב'( :דוד
המלך מצווה את שלמה שיעניש את שמעי בן גרא...
למה?? "והוא קללני קללה נמרצת "...מה זה קללה
נמרצת?? אומרת הגמ' בשבת )קה :(.נואף הוא ,מואבי
הוא ,רוצח הוא ,צורר הוא ,תועבה הוא" כל הכינויים האלו
הם בסה"כ מילות גנאי ...ודוד המלך מתייחס לזה
כקללה!!! ויש בזה משום לאו ד"נשיא בעמך לא תאור"
ודוד רוצה לכפר לשמעי בן גרא על החטא הזה ...כתוב כאן
חידוש עצום :שגם מילת גנאי נחשבת לקללה!!!!
וזה ממש מלחיץ ...אבל ...תרשה לי לומר איזה הסתייגות:
יתכן שדווקא מילות גנאי שיש בהם משמעות אמיתית..
רק הם נחשבים כקללה ...כלומר :נואף זה משמעות של
אדם חוטא ..ומי שחוטא הוא באמת מקולל ...ולכן להגיד
על אדם שהוא חוטא ...זה כמו להגיד עליו שהוא מחוייב
קללה) ...אותו דבר מואבי ...למואבי יש השלכה הלכתית ש"לא
תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם "...ממילא כשהוא אומר לדוד
מואבי הוא ...זה כמו שהוא אומר ,שאף אחד לא ידרוש שלומך וטובותיך(

אבל אם אני אומר על אדם שהוא סתם טיפש ולא
מוצלח ...אז יש פה לשון הרע ואולי גם כינוי שם ...אבל
קללה?? מה שייך פה קללה??
לא "איחלתי" לו שהוא יהיה טיפש ...אלא בסה"כ בישרתי
לו שזה מה שהוא ...ושוב ...לשון הרע והלבנת פנים יש
כאן ...אבל קללה??
---

עכ"פ טוב עין הוא יבורך ...ובדיוק כמו שכולנו בורחים ומפחדים
מעין הרע ...ככה צריך לרדוף אחרי אנשים שיש להם עין טובה...
יהודים שיש להם אהבת ישראל ומסתכלים בעין טובה ומפרגנת
לאחרים ...זה אנשים שמסתובבים ברחוב ומהעיניים הטובות
שלהם זולגים כל הזמן דמעות של ישועות וברכות לעם ישראל...
מומלץ בחום ללכת לבקש ברכה מיהודי פשוט שיש לו עין
טובה ...יהודי שלא כועס על אף אחד ותמיד רואה את הדברים
הטובים ...ליהודי כזה יש כח לברך ...כי הוא טוב עין ...השכנים
הטובים בבנין שתמיד מפרגנים ותמיד מסתכלים בעין טובה על
אחרים ...הם השכנים שמומלץ ליצור איתם קשר כי הברכות
יוצאות להם מהשרוול ...וזה ברכות שמתקבלות .אבל בעצם לא
חייבים להגיע לשכנים ...ולא צריך להגיע ליהודים פשוטים
שמפרגנים ...אני בעצמי יכול להחליט בכל רגע נתון שאני מתחיל
להסתכל בעין טובה על כל אחד ...והראשון שירויח מזה ...זה
אני...

אני תמיד יכול להחליט שמהיום אני רוצה לראות את השכן
מרויח כמה שיותר ...ואני שמח לראות כל מרפסת חדשה
שיוצאת ...ועוד יהודי שפתח מכולת -לא בשביל להרויח עלי
כסף אלא בשביל להתפרנס ואני מפרגן לו את זה עם כל
הלב ...ואתה יודע מה?? הדבר הכי קשה ...לראות עוד מוסד
שהולך לעשות מאצינג ובמקום להתעצבן ...אדרבה ...בא
נחליט להיות טובי עין ...איזה יופי ...עוד מוסד הולך בשעות
הקרובות לסגור חובות ולקבל מרווח נשימה עד המצינג
הבא ...האם יש לי כסף לתרום או לא ...זה עוד נושא ...אבל
קודם לפרגן ...אם אני אהיה טוב עין ...אז תהיה לי יותר
ברכה ...ואז לפחות במצינג הבא יהיה לי כבר כסף לתת..
ובעצם ,אם אזדרז להיות טוב עין ...אולי כבר עכשיו.........

”

לא תאמין!! קניתי שעון וחסכתי מיליון דולר!!

לפני שנתיים הסתובב דיסק מפורסם לצפייה ...ושם רואים את מרן הרב שטיינמן זצ"ל
חורת בידיו על איזה שעון ...כשראיתי את זה בהתחלה לא הבנתי מה הסיפור ...עד
שמישהו סיפר לי את הרקע ...שהרב סורוצקין פעם שמע איזה גביר מיליונר אחד
שמדבר עם חבר שלו על איזה שעון מאוד מיוחד שהוא מאוד היה רוצה אותו ...רק
השעון הזה עולה לא פחות ולא יותר מיליון דולר!!!! הרב סורוצקין שמע והפנים...
בשבילו זה היה מידע ממש נחוץ ...הוא ניגש למרן הרב שטיינמן זיע"א ואמר לו :שלפי
ההיכרות עם אותו מיליונר ...אם אני קונה לו שעון כזה במיליון דולר ...ועוד יהיה שם
חריתה עם השם של הרב ...אני יכול לקבל ממנו תרומה של שלוש מיליון!!! וכעת
השאלה היא :האם לקנות ולבזבז מיליון דולר בשביל שעון מטופש ...כשאני יודע
בוודאות שאני אקבל תמורתו תרומה של שלוש מיליון דולר?? הרב שטיינמן הורה שכן...
ויצאו לדרך ...הרב סורוצקין שילם מיליון דולר "עובר לסוחר" על השעון העלוב הזה...
והרב שטיינמן חרת ואת המשך הסיפור אני כבר לא יודע...
--עכ"פ ברגע שאני שמעתי את הסיפור הזה!! ברגע ששמעתי את עצם הנתונים כמות
שהם!! שקיים איזה מיליונר שעונד כעת שעון שמחירו מסתכם במיליון דולר!!!!
כששמעתי את זה התרגשתי מאוד!!! הרגשתי שצמרמורת עוברת בכל גופי ..תנחש
למה??? אני אגיד לך למה ...כי יומיים לפני כן בקשתי מאשתי שתקנה לי שעון קסיו
פשוט ...והיא הלכה וקנתה ...אבל היא לא סתם קנתה שעון קסיו שעולה איזה  20שקל...
לא!!! היא קנתה לי שעון קסיו מוכסף ...כזה מיוחד של חששובים ...שעולה  50שקל!!!
והייתי פשוט שמח ומאושר ...ברכתי שהחיינו בשם ומלכות ...ובלילה כשהלכתי לישון
וכיביתי את האור ...הדלקתי כמה פעמים את הלחצן של האור של השעון כדי לדעת מה
השעה .ובעיקר בשביל להיזכר שיש לי שעון חדש שעושה לי שמח בלב ...ועכשיו!!!! מה
אני לפתע שומע??? שיש איזה מיליונר אחד שגם זכה לברך שהחיינו כמוני!!! הוא גם
קיבל שעון יפה וגם הוא מאושר ושמח ..גם הוא בלילה שוכב בחושך ולוחץ על האור
כמוני ...אבל מצא את ההבדלים :אני בשביל התענוג הזה שילמתי  50שקל ...והוא בשביל
להגיע לאושר שלי היה צריך לשלם מיליון דולר!!!! עכשיו :תעשה אחד ועוד אחד ...אתה
קולט מה טמון פה???
פתאום הסתכלתי על השעון שלי ואמרתי לעצמי :חסכתי מליון דולר!!! הרי אותו
מיליונר ...למה אין לו שעון קסיו כמוני??? כי זה לא מספיק בשבילו ...זה לא יכול לעשות
אותו מאושר!!! בגלל שהוא מיליונר ...אז יש לו איזה הפרעה נפשית מסוימת שרק אחרי
שהוא ישלם מיליון דולר על שעון ...רק אז הוא יוכל לדעת מה השעה ..ולהיות מאושר
מהשעון היפה הזה ...ואילו לי אין את ההפרעה הזו ...אני מסוגל להיות מאושר בדיוק
כמוהו ולא לשלם מיליון דולר אלא חמישים שקל ...אז תגיד לי :לא הרווחתי מיליון
דולר???? אני מוכרח לציין ולהודות שאמרתי את החשיבה הזו לכמה חברים שלי ו ...ו...
והם לא ...לא הצליחו להתרגש כמוני ...הם לא הסכימו איתי ...הם טענו שעדיין תכל'ס...
אחרי כל האפליה המתקנת שאני מנסה לנחם את עצמי ועם כל הכבוד ל"שמח בחלקו"
שלי ...עדיין שעון קסיו זה לא ...זה לא השעון המדובר שעולה מיליון דולר ...זה לא זה...
ונגמר ...אבל אני מתעקש לטעון שזה כן אותו דבר!!! ומי שחושב אחרת ממני ...שינסה
להסביר לי מה ההבדל ...אני רוצה שתבין :שעון זה לא דין בחפצא!!! אלא בגברא!! אותו
מיליונר שרצה שעון כזה מיוחד ...זה לא דין בשעון ...אין לו עניין שהשעון יהיה יפה) ...לא קיי"ל כמ"ד
כלי קופסא חייב בציצית( אלא מאי? הוא!!! הוא רוצה להיות מאושר בזה שיש לו שעון יפה ...אז אני
מבטיח לך!!!! שאני נהייתי מאושר לא פחות ממנו מהשעון קסיו מוכסף שקבלתי ...זאת אומרת:
בשורה תחתונה :עשיתי לו עקיפה מימין ..את האושר שהוא קיבל תמורת מיליון ...$אני השגתי את
אותו אושר ב 50שקל ...משהו פה לא מובן??? מישהו פה חולק עלי בנתונים? למישהו פה נדמה
שהוא בכ"ז יותר מאושר ממני?

--אתה עדיין לא מצליח להבין אותי??? אז אני אעשה לך עוד תרגיל...
אברך יקר :תסתכל לי בעיניים ...תחייך רגע!!! אתה מסוגל לחייך?? כן ...למה? כי ברוך
ה' ...העשירי לחודש מאחורינו ...הצלחתי הפעם לסיים את החודש בלי מינוס ...ובאסיפת
הורים גם אמרו דברים מאוד טובים על הילדים ...ב"ה הם עושים נחת ...ועכשיו הם
בדיוק ישנים והכל רגוע ...אז למה שאני לא אחייך ??...אברך יקר :תעריך את החיוך
שלך!!!! אתה יודע שהחיוך המאושר והספונטני שלך הזה!!!! יש לך מושג כמה כסף
המיליונר צריך להוציא בשביל להגיע לחיוך הזה שלך?? ביום יום הוא לא יכול להגיע
לחיוך הזה ...בשביל להגיע לחיוך שלך הוא חייב לצאת עם יאכטא ...מטוס פרטי ...שף
פרטי ...ולטוס אי שם לנורבגיה ...ולשבת רגל על רגל מול הנוף ...ואז כשהכל הכל ידפוק
לפי התכנית ...אז אולי נצליח לסחוט ממנו איזה חיוך שמזכיר קצת את החיוך המאושר
שלך...
זאת אומרת :שהחיוך הזה שלך ששלפת לי אותו מהשרוול ...החיוך הזה יקר מאוד!!! יש
אנשים שצריכים להוציא המון המון כסף בשביל להגיע לחיוך הזה!! עכשיו שים לב :אני
כעת לא מדבר על צרות ...אני לא מדבר עכשיו על חולים ל"ע שמוכנים לשלם כל הון
שבעולם בשביל לזכות לשגרה הכי אפורה) ...יש גם כזה נושא ...לדעת להעריך מה שיש ולא
להתלונן (...אבל לא!!! לא זה הנושא שלי עכשיו!! אני מדבר איתך על בן אדם בריא
ומיליונר שאתה בסה"כ מקנא בו שיש לו כ"כ הרבה אפשרויות ...ותכל'ס ...יש לך טעות!!!
כי את החיוך שאתה שולף כל ערב מה"יש לי כל!!! הרי הוא צריך להוציא את כל ה"יש
לי רב" שיש לו!!! את כל ההון שבעולם ש"יש לו רב" הוא צריך לרוקן בשביל להגיע
לחיוך שלך שנובע מה-יש לי כל!!!!! זה דברים שמצד אחד הם כ"כ כ"כ פשוטים ...אבל
למרות זאת לא כל אחד מסוגל להכיל ולהבין את זה ...רק אברך צנוע ומסתפק במועט
ומונח בלימוד יכול להכיל את המסרים האלו ...ולמה??? כי סוף סוף האדום האדום הזה...
החיצוניות והברק החיצוני שעשיו משחרר בדורנו בכמויות בלתי נתפסות ...זה משכר...
זה משתק את הראש ...ונותן לנו תחושה מדומה ומרומה שיש למיליונר ...או לקניון ...או
לחרדי החדש וה"יפה" הזה משהו שאין לי ולך...
ה-הרבה הרבה כסף הזה ...והמלא מלא אפשרויות האלו ...נותנים תחושה כאילו הקיבה
של המיליונר יכולה לקבל יותר סופלה ויותר וופל בלגי ממך ...ותכל'ס לא!!! עד כמה
שידוע לי לא!!! מיליונר לא יכול לאכול יותר עגבניות ממני וגם לא יותר מלפפונים ..הוא
לא יכול לישון על מזרון יותר עבה משלי ...וגם השמיכת פוך שלו לא יכולה להיות יותר
שמינה משלי )כי אז סתם יהיה לו חם ...וחבל (..הוא לא יכול לקנות משקפיים עם מספר יותר
גבוה משלי) ...ואם כן ...אז אני משתתף בצערו שיש לו מספר כ"כ גבוה( והוא גם לא יכול לקנות
מכנסיים יותר ארוכות משלי) ...כי זה סתם יגרר על הריצפה ...ואני מוכן להתנדב למדוד לו מכפלת(..
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הוא לא יכול לשבת על יותר ממושב אחד ברכב אחד...
בשתי רכבים ...אלא א"כ זה נגרר (..הוא לא יכול לשבת בשתי רכבים וגם לא על שתי
מושבים ...אין!!! אין לו נתון מסוים שיכול לעשות אותו יותר מאושר ממני!!!
תבין :לו יצוייר שאדם רגיל היה לו רק שתי רגלים ...ואילו מיליונר היה יכול
לשלם כסף ולהשתיל לעצמו עוד כמה רגלים ואז הוא היה נהיה מרבה רגלים...
נו ...פה הבנתי ...פה אפשר לרשום איזה הישג!!! כי לי יש רק מכנסיים אחד ...והוא
מרבה נכסים ...מרבה מכנסיים ...נו ...יש פה משהו שיש לו ואין לי ...אותו דבר :לו
יצוייר שאדם רגיל היה לו גרון רגיל של עשר ס"מ ...ואילו מיליונר היה יכול לשלם
כסף ולהשתיל לעצמו גרון של גי'רפה ...אוהו ...פה התחלת לדבר ...אם יש לו גרון
יותר ארוך אז הוא יכול להרגיש את הסיומת העגולה של היין הרבה יותר זמן
והרבה יותר גישמאק ...פה התחלת לדבר ...פה יש איזה גישמאק נוסף בחיים שיש
לו ולי אין ...אז זהו שלא!!! את זה הוא לא יכול לפתח!! הוא תמיד ישאר אותו
מטר שבעים ...ועם אותה קיבה ...ועם אותם צעידות ודייאטות שהוא צריך לעשות
בשביל להוריד קלוריות ולהצר קיבה...
אז במה יש לו להיות יותר מאושר ממני??? הדבר האחד ויחיד שנשאר לו:
שאני בחמישים שקל מקבל שעון קסיו ואני מאושר כי יש לי כל!!!!! ואילו הוא??
יש לו רב!!! הוא צריך להוציא רב רב --הרבה הרבה כסף ...בשביל להגיע ל"כל"
מה שיש לי!!! זה כל ההבדל...
אבל תכל'ס ...למה אחרי הכל ...למה כל מה שאני אומר עכשיו ...זה עדיין לא
משכנע?? למה אני בעצמי תוך כדי שאני כותב את זה ...אני עדיין צריך לשכנע
את עצמי במה שאני אומר עכשיו??
שוב מסיבה אחת ויחידה!!! אנחנו מסונוורים מהאדום אדום הזה!!! השטחיות
והחיצוניות של עשיו משפיעה עלינו ...וזה מחסום שלא נותן לנו להיות מאושרים
מה"יש לי כל" שיש לנו!!! אבל בדיוק בשביל זה זכינו ואנחנו בני תורה ...בשביל
זה אנחנו עמלי תורה ...ועלינו נאמר :דעה קנית מה חסרת!!! האומנות שלנו זה
הדעת!!! להשליט את הדעת על הרגש ...על האדום אדום הזה שמכתיב את הסדר
יום בעולם השטחי ואצלנו זה לא חייב להיכנס ...אנחנו יכולים לחסוך את היש לי
רב הזה...
 --אחת הטעויות החמורות ביותר :יש כאלו שמאשימים את היהדות בהסתפקותבמועט!!! הם טוענים שצריך לחיות בפשטות ...למה? כי ככה התורה אומרת!! צריך
להתרחק מהנאות יותר מידי ...למה?? כי ככה התורה אומרת!! וזה פשוט עלילת
דם!!!! התורה לא אוסרת לחיות חיי ראוותנות ...אז מה כן??? למה יש עניין
להסתפק במועט???
זו עצה טובה!!!! התורה בסה"כ ממליצה לנו על התנהלות נכונה בחיים!!! מי שחי
חיי מותרות הוא אדם שחי פחות טוב ...הוא אדם הרבה יותר מסורבל ...ככל שהוא
משדרג את איכות החיים ככה הוא נצרך להרבה ויותר תנאים בשביל להיות
מרוצה) ...אגב :תסלח לי ...אבל הדוגמא המתוקה ביותר להסתפקות במועט זה הצ'אלמערס...
)אין אפשרות לשבת באותו זמן

התעודת זהות של צא'למער זה שהוא יודע ליהנות מכלום ...הוא יודע להתענג על צלחת טשולנט..
הוא יודע להיתגשמק ממקווה חם ...והכי הכי :הוא יודע להרגיש בעננים מ-עשרים יורו שאיזה חוצניק
קשוח נתן לו ...החוצניק נשאר בדכאון ...אבל הצאלמער בעננים ...כיף לו ...הוא לא מסורבל ...הוא יודע
לחיות טוב וליהנות מכל דבר ...יודעי דבר טוענים שזה נובע אצלם בגלל שהם באמת היו חיים בדוחק
עצום (...בקיצור :אדם שחי חיי מותרות הוא חי פחות טוב!!!! פחות טוב לו בחיים!!!!

והדוגמא הכי מוכרת ומוחשית מול העיניים :ילד מפונק!!!! ככל שהוא מקבל
יותר ..ככה הוא ילד יותר ממורמר ...ותמיד הכי רע לו ...והוא נהיה בלתי נסבל
לסביבה ובעיקר לעצמו ...זה בדוק ומנוסה!!!! ולמה?? כי ככל שאתה מרגיל אותו
לעוד פינוק ולעוד מותרות ...ככה אתה עושה אותו מסורבל יותר ...אתה מרגיל
אותו להיות מאושר רק אם יהיה לו את זה ואת זה ואת זה וגם את זה ...ילד
מפונק הוא ילד אומלל!!!
זו הסיבה שאצל החרדים יש שמחת חיים לאין ערוך מאצל החילונים ...וזו הסיבה
שהחילונים מתפוצצים מקנאה כשהם רואים את החרדים!!! תחשוב ...בן אדם כל
היום רודף אחרי האושר ...עובד כמו חמור הוא ואשתו והם מכניסים יותר
משלושים אלף שקל לחודש ...ופתאום מגיע החרדי הזה עם שמונת ילדיו וצוחק
ומאושר ומשחק עם הילדים שלו בכזו חדווה ובכזו שמחת חיים) ...למרות כל הקשיים
שיש לחרדים ויש (...החילוני פשוט מתפוצץ!!!!! איך החרדי עשה לי את העקיפה הזו
מימין ??...איך החרדי הזה כ"כ מאושר ומבסוט ...בו בזמן שהוא לא משקיע בחיי
החומר ...אפילו לא אלפית ממני??? נו ...מה הסוד של החרדי???
פשוט מאוד :יש לנו תורה שהיא לא רק מלמדת אותנו מה חייבים לעשות!
התורה מלמדת אותנו גם חוקי חיים איך לחיות נכון ואיך לגשת נכון לחיים...
והסתפקות במועט זה בסה"כ טקטיקה נכונה לחיים!!! מי שלא רוצה ...מי
שיתעקש לחיות חיי ראוותנות ...לא בטוח שזו עבירה ...אלא הוא פשוט בחר
בחיים קשים ...יעקב אבינו הוא ה"רבה" שלנו בהנהגת בית יהודי!! יעקב אבינו
מלמד אותנו בין הייתר איך לחיות נכון!!! בפרשות האלו אנחנו רואים שעשיו לא
רק יצא רשע ...הוא גם יצא מסכן וממורמר ...בהתנהלות החיים שלו הוא לא הגיע
לשום מקום בחיים ...האדום האדום הזה ...החיי מותרות האלו לא עשו אותו יותר
מאושר ...אלא רק דפקו אותו מכל הכיוונים ...הוא נשאר רק מלא חרטות ואכזבות
וכעסים ונקמות ...ופה הטעות של הרבה אנשים שבטוחים שהסתפקות במועט זה
עניין של צדקות ייתר!! ממש לא!!! אדרבה ...אם זה מגיע אצלך ממקום של
צדקות ...עדיף כבר שתחיה טוב ...כי רק זה חסר לנו שהילד שלך יבין שהצדקות
והיהדות לקחה לו את החיים הטובים ...אם אתה רוצה להסתפק במועט ...זה יכול
להגיע אצלך רק מהבנה שזו הדרך הנכונה להיות מאושר יותר בחיים ...זו הדרך
הנכונה לחיות נכון בחיים! ברור או לא ברור???
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רבינו סיפר שפעם היה לו ספק לענין
הסכום של מעשר הכספים .שאל תמיד
את אביו ,מרן הקהילות יעקב זצ”ל ,שיעצו:
בכל הספיקות ,ראק תחמיר .כי ממעשר לא

מפסידים לעולם ,רק מרויחים.
עוד אמר בשם אביו ,כי מי שמקפיד על
מעשר כספים אין למס הכנסה שליטה
עליו.
וסיפר רבינו ,שאחד בא אל רב העיר
בטענה :הרב דוחק בנו לתת צדקה כסגולה
לעשירות .הרי מוטב שיקנו בכסף זה
תכשיטים לנשים ,ויתקיים בהם המאמר:
כבדו נשותיכם כדי שתתעשרו (בבא מציעא

נט ע”א).
ענהו הרב :הצדקה ,עומדת לאדם לעד
(תהילים קיב ,ב) ועשירותו תתמיד .אבל
המכבד את אשתו אינו מתעשר אלא לפי
שעה .ככתוב“ :אל תירא כי יעשיר איש
[וסיבת עשרו] כי ירבה כבוד ביתו [זו אשתו
(ריש יומא) .אין להתפעל מכך] כי לא במותו
יקח הכל ,ולא ירד אחריו כבודו” (תהלים מט,
יז-יח) .עשרו לא יחזיק מעמד...
(תורת חיים ע”פ מאחורי הפרגוד)

עלי שיח
רשימות אישיות מפנקסו של תלמיד רבינו הגאון רבי יצחק שלמה בן שמואל קרליבך זצ”ל ,ממה שזכה לראות ,לשאול ולשמוע
במחיצת רבינו מרן שליט”א (תודתנו נתונה לאחיו הגאון רבי יחיאל שליט”א על מסירת הדברים לע”נ רבי יצחק שלמה)

פרק ב'

ZZפרשת דברים ,ט’ באב שחל בשבת ונדחה,
תשע”ב .מו”ר הרב שליט”א מחצות
ביום שישי זה לא לומד ,וסיפר שמרן
הח”ח זיע”א אמר שאת הדברים שמותר
ללמוד בתשעה באב צריך שלוש חודשים
ללמדם.
וכן בשבת לומדים רק את הדברים של
תשעה באב ,והגר”י זילברשטין אמר לי
שנוהגים כן ללמוד רגיל.
שני דברים ששמעתי מרבי ...בשם רבינו
שליט”א:
א) הקב”ה נדמה בים לסוסה וכאשר סוס
פרעה ראה את הסוסה נכנס לים וכך
אחריו נכנסו כל הסוסים בתאוה אחת
נגררו כולם ומאידך הים ראה וינוס ראה
ארונו של יוסף ונבקע הים בזכות פעם
אחת שהתגבר על יצרו רואים מה כוח של
התגברות את על היצה”ר
ב) אדם נכנס למרן שליט”א ואמר שכל
עסקו בתורה ולא מרגיש שהוא בן חורין
השיב לו הרב והנך רק לומד? אמר לו
בלילה שעה אחת הנני כותב סת”ם אמר
לו מרן שליט”א להרגיש בן חורין צריך
רק עסק התורה והלה שאל מנלן הוציא
מדרש רבה פרשת נשא פרשה י’ פיסקא
ח’ אין לך בן חורין אלא העוסק בתורה

בלבד.
ZZהיה שאלה בקופה צדקה שבאה יתומה
ורוצה כסף ,ויש עני בעל חוב שיש לו
נושים ויורדים לחייו שרוצה כסף ,והנה
על יתומים כתוב שאין צדקה גדולה מזה
מאידך בעירובין כתוב ג’ שלא רואים פני
גיהנום ואחד מהם שיש לו נושים ,מי
קודם .והרב הכריע ,דאפשר שצריך ליתן
לזה שיש נושים.
ZZהגר”י זילברשטין שאל באדם שאומר
ברכות בקול רם ומפריע לעומדים לידו
ע”י שצריכים לענות אמן ומאחרים
לתפילת שמו”ע עם הש”צ ,והגר”י רוצה
לומר שהעוסק במצוה פטור מן המצוה
ולא יענה אמן .הגיב רבינו‘ ,שהעומדים
יעברו ממקומם’ ועל דברי הגרי”ז אמר
‘אפשר’.
ZZהיה שאלה על מסעדה שאכלו מאות
אנשים והיה משגיח צמוד והתברר שאכלו
שם נבילות האם צריכים לעשות תשובה
האם מיקרי אונס או פשיעה ,וענה מו”ר
שמיקרי אונס אבל צריכים ללמוד הל’
כשרות.
ZZשמעתי מאחי הג”ר יחיאל שליט”א,
חמותו מרת רחל ע”ה אשת רבי עזריאל
בר שליט”א נפטרה בעש”ק ויגש ע”ג
והוא תאריך לועזי ללידתה ושאלו את מרן

הגראי”ל שטיינמן (שליט”א) זצ”ל אם יש
בזה ענין של ‘את ימיך אמלא’ והשיב לנו
היהודים יש רק תאריך עברי ואין לתאריך
לועזי כל משמעות ,אמנם כשהאבלים
שאלו את מרן הגרח”ק שליט”א אמר,
הסברא אומרת שיש לזה משמעות וכך
מצינו בתורה שנאמר לאברהם כעת חיה
והראה לו על הקיר עד שחמה תגיע לכאן
רואים שמתייחסים לימות החמה.
ZZלפני כמה שבועות שאל הגר”א דונר
מלונדון האם מותר לעבור במכוין ליד
דלתות של חביריו שעוזבים את הבית
לשבת וע”י כך שיהיה צורות של הנעלים
ימנע מהגנבים לגנוב ,והשיב הגר”י
זילברשטין שיהפוך את הנעלים מימין
לשמאל והוי שינוי ולצורך מצוה מותר
גם שיש רושם בסימנים ,ושאל ומה אם
שכחה ,והשיב מו”ר הרב שליט”א דמה
שאומרים בזמירות שבת אין לשכוח
כלומר שסגולת שבת שלא ישכח את
תורתו גם אם עשה מדברים שהם קשים
לשכחה.
ושבוע לאח”מ [שלא זכיתי להיות בעוה”ר
בזמן הקבוע] שאלו את מו”ר א”כ לפי”ז
מותר לאכול זיתים בשבת ,והשיב מו”ר
הרב שליט”א רק כאשר יש מצוה בדבר
השבת מגינה לא לשכוח.

להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובתdivreysiach+subscribe@googlegroups.com :
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ ,לרפואה ולהצלחה וכד’ ,נשמח לקבל עובדות ,הנהגות ,ושו”ת מרבינו.

עלי הדף
נדה ל”ב א’ דתניא מעשה בעין בול והטבילוה
קודם לאמה כו’ וכן א”ר יוסף מעשה
בפומבדיתא והטבילוה קודם לאמה בשלמא
דר’ יוסי כו’ משום תרומת א”י אלא דר’ יוסף
ל”ל והאמר שמואל אין תרומת חו”ל אסורה
אלא במי שטומאה יוצאה מגופו וה”מ
באכילה אבל בנגיעה לא אמר מר זוטרא לא
נצרכה אלא לסוכה שמן של תרומה דתניא
ולא יחללו כו’ לרבות את הסך .עי’ בחידושי
הר”ן שהק’ מכאן לשי’ ר”ת (הובא בתוד”ה

וכשמן) דסיכה כשתי’ דרבנן וקרא אסמכתא
בעלמא על דעת הרשב”א דבאיסור דרבנן
מותר לספות לקטן בידים (צ”ע למה צריך
להקשות לפי שיטת ר”ת הא בלא”ה תרומת
חו”ל דרבנן) ותי’ וז”ל ולי אפשר דכיון דסיכה
כשתי’ הסכין אותה הרי הן כמטמאין תרומה
בידים ומשום איסור הסכין הטבילוה ולא
משום איסור התינוק עכ”ל ,ולכא’ הוא תמוה
דבסוגיין מבואר דליכא שום איסור לטמאות
בתרומת חו”ל רק באכילה ,וי”ל דכונת הר”ן

דהא בתרומה יש איסור להפסידה מדין
משמרת תרומותי וא”כ אם נותן אותה למי
שאין דינו לאכול רק מחמת שהוא קטן אין
מענישין אותו הרי הוא מפסיד התרומה,
והראוני דכעי”ז תי’ בספר אמרי משה סי”ג
על קו’ המל”מ מקטן ערל מהו לסוכו בשמן
של תרומה על שיטת הרשב”א ותי’ בכה”ג,
וע”ע בשו”ת רעק”א ח”ד סי’ מ’.
(שיח השדה ח”ג נדה שם)

מענייני הפרשה
רשמים ולקחים משמחת הבר מצוה של רבנו.
בשמחת בר מצוה של נכד מהמשפחה,
כאשר הביאו ספרים רבים כמתנה ונערמו
על השולחן בכמויות .העזתי לשאול כמה
ספרים קיבל רבנו לבר מצוה שלו? מעט
ספרים ,ועשיתי לי קעסטל [=ארגז] ממה
שהביאו לי לבר מצוה ,ופעם אחת הרב
מפונביז' זצ"ל היה אצלנו בבית והיה לי תנ"ך
שקיבלתי לבר מצוה וביקש ללוות ממני כי
אין לו תנ"ך ,וכמדומה שאמר שמעונין
בכך לחודש ימים ,וחלפו כמה חודשים ולא
החזיר ,והזדמנתי לביתו וראיתי את התנ"ך,
שאלתיו האם עדיין צריך לו ,הוא אמר לי:
אני כבר כמה חודשים מנסה להיזכר ממי
לוויתי את התנ"ך הזה ולא נזכר ,והנה ב"ה
שראית ואמרת לי והשיבו לי בשמחה.
בהזדמנות באחד מימי חודש טבת ,בעת
טעימת שחרית לפתע אמר לי רבנו :היום
יום בר המצוה שלי ומה שלא מזכיר יום
ההולדת ,ביאר לי מרן הגראי"ל זצ"ל :כיון
שרבי חיים קנייבסקי שח רק בדבר של מצוה,
והרי יום הולדת אינו שייך למצוות ,אלא יום

בר המצוה.
פעם לא היתה כלל סעודה בבר מצוה .הבר
מצוה שלי הייתה בישיבת "בית יוסף" ,עם
קצת מזונות ושתיה ולא הייתה סעודה,
הזמנות נשלחו רק לכמה יחידים ,השכן
כתב את ההזמנה במכונת כתיבה .קיבלתי
רק כמה ספרים ,החזון איש נתן לי ספר חזון
איש על יבמות והוא אצלי ,הרב מפונוביז'
נתן מאירי על חולין ,הג"ר מתתיהו שטיגל
 חובת הלבבות קטן .רבי יעקב הלפרין -משניות .רבי שמערל גריינמן היה אז חתן
במשפחה וחמיו המוהל הרב שקול נתן ג"כ
משניות .אביו של הג"ר אברהם פרבשטיין
שהיה חייט ותפר לי את הבגדים ובשעתו
היה ראש הקהילה נתן לי גמרא ברכות פרק
קמא עם ניקוד .הבנים של הג"ר שמואל
גריינמן נתנו בשותפות ספר .הג"ר יהושע
קרליץ נתן ספר .בבר מצוה השתתף גם
הז'בינקע רב .כמדומה שהרב מפונוביז'
אמר דברים קצרים והוא איחר לבר מצוה כי
שב מהלוויה של הגרי"מ חרל"פ ,ובכניסתו
אמר טוב ללכת לבית האבל מלכת אל בית

משתה.
אמרתי דרשה על 'היסח הדעת בתפילין'
וזה הסתעף לטומאה הותרה או דחויה [עי'
יומא ז' ב'] .ומסתמא הודפס בקהילות יעקב,
לא היה מי שיפריע בדרשה .הרב מפונוביז'
אמר דרשה .היו רק הידידים הקרובים
והכיתה מהחדר .את החידר גמרתי בגיל 14
ואז נכנסתי לישיבה קטנה .גם בברית לא
היתה פעם סעודה כלל ואף למשפחה רק
מזונות ועוד.
לגבי הדרשה של בר מצוה אמר רבנו כי רוב
הנערים היו אומרים משאגת אריה אודות
לילה זמן תפילין וכדו' ,אבא אמר לי מליצה
בשם מגיד אחד שבכל ברית בא אליהו
הנביא ובכל בר מצוה בא השאגת אריה ,אני
אמרתי שטיקל תורה של אבא עם שייכות
לשאגת אריה .בחתונה היו מפריעים לחתן
אבל לא בבר מצוה .בר המצוה שלי היה בבית
המדרש של ישיבת 'בית יוסף' כי עשוהו על
תנאי ויכלו לערוך סעודות.
(כל משאלותיך)

יפה מראה
לישון מתוך הלימוד
וַ ּיִ ְׁשּכַ ב ַּב ָּמקֹום ַההּוא (כ”ח י”א)
איתא במדרש (שוחר טוב פרק קכ”ד) :וישכב
במקום ההוא .אמר רבי יהושע בן לוי ,כאן
שכב ,הא כל עשרים שנה שהיה בבית לבן לא
שכב.
ורבינו אמר כמה פעמים כי בתקופות שלנו,
כל אחד צריך לישון ולאכול בצורה מסודרת,
כי אם ינסה להתנהג כמו יעקב אבינו שלא
עלה על יצועו לישון ,יהיה לו קשה גם בזמן
שהוא ער ,ללמוד ולעבוד את ה’ ,אכן ,גם
כשהולך לישון ינצל הזמן ,ויהרהר בתלמוד
תורה או יעיין באיזה ספר עד שנרדם.
והוה עובדא ברבינו שליט”א ,שהיה מאוד

חלש והוצרך ללכת לנוח כדי להוסיף כוח,
והלך לחדרו לנוח ,ואחרי שנשכב ביקש
שיביאו לו הגמרא שעסק בה ,כדי שבדקות
עד שנרדם יתקדם עוד בגמרא ,ואכן הוא
הספיק ללמוד כמעט דף ,עד שחש בעייפות
והניח הספר בצד.
והורה ,שמי שרוצה ללמוד בשכיבה לא יניח
הספר על המיטה ממש בשווה לו אלא יגביה
מעט הספר שלא יהיה באותו מקום בוא הוא
שוכב.
[וסיפר על רבו מרן החזון איש זצ”ל ,שהיה
תקופות שהיה כ”כ חלש שהיה לומד רוב
הזמן בשכיבה על המיטה ,וכך גם כתב את
חידושיו].

ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’ ,או בטלפון:
נדרים פלוס  03-7630585שלוחה1586 -
קהילות  073-2757000שלוחה4310 -

תופעה מצויה :רבינו מנצל את
שארית כוחותיו עד שנרדם ,להספיק
ללמוד עוד דף גמרא
(מתוך רב המכר ‘שבענו מטובך’ על התורה)

ליצירת קשרig0533145900@gmail.com :
רבי יהודה הנשיא  52בני ברק
077-2092005 053-3145900

