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ראשי המכון לא ידעו כיצד להודיע על כך ליהודי הקשיש .הרי הוא
עלול להתעלף בו במקום! והנה ,היהודי מגיע לקבל את התפילין בחזרה,
וכשהוא שומע את תוצאות הבדיקה הוא פורץ ב...ריקוד נלהב" .היינו
בטוחים שמרוב הצער וההלם שאחזו בו ,האיש פשוט יצא מדעתו"
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על עבודת ה' בשמחה
"מ ָחר יַ ֲע ֶשׂה ה' ַה ָּדבָ ר ַהּזֶ ה ּבָ ָא ֶרץ" (שמות ט' ,ה')
ָ

הגוי שהסתבך עם שלטונות המס
רשם את דירתו על שם שכנו היהודי
התבוננות בנסים שנעשו ע"י השי"ת במצרים מלמדת אותנו עד
כמה מורכב היה כל נס ונס מפריטים רבים ,שכולם 'תוכננו' על ידי
הבורא יתברך ,ואז גם הזכירה וההודיה על הנסים תהיינה מתוך
שמחה והלל ,בראותנו את גודל האהבה של השי"ת לבניו.
התקבל אצלנו מכתב מארה"ב ובו שאלה מעניינת ,וזימן לנו השי"ת
למצוא תשובה לשאלה מפרשת השבוע ,ובדרך אגב נוכל ללמוד
מכאן על הסעיפים וסעיפי הסעיפים מהם הורכבה כל מכה ומכה
שהנחית הקב"ה על המצרים במצרים.
המקרה היה עם גוי שהסתבך עם השלטונות באמריקה ,שטענו
שהוא מרוויח סכומי כסף גדולים ויש לו נכסים רבים ,ואינו משלם
עליהם את המסים הנדרשים .כדי להוריד מעליו את הטענות הלך
הגוי ועשה מעשה.
לגוי ההוא היה שכן יהודי תם וירא שמים .הוא רשם את הדירה שלו
על שמו של השכן היהודי ,מבלי שהשכן ידע על כך מאומה .ברמה
המעשית ,אי אפשר להבין כיצד הוא עשה זאת ,אבל כך צוין במכתב
שהגיע אלינו מארה"ב.
כוונתו של הגוי היתה להשיל מעליו את תביעתם של שלטונות
המס ,וכאשר יגיעו לעשות בדיקה ברכושו ובנכסיו יראו שבעצם אין

לו מאומה ויניחוהו לנפשו...
וכך אכן היה .השלטונות באו וחפרו היטב היטב בנכסיו ,ומשראו
שהוא 'עני ואביון' מחקו את כל התביעות נגדו ,והכל על מקומו בא
בשלום .משראה הגוי שהשלטונות עזבוהו ,ואין כל חשש שיתבעוהו
שנית ,הגיע אל שכנו היהודי וגילה לו על הדירה שרשם על שמו
וביקש ממנו להחזיר את הדירה.
"הלוא כל מה שהעברתי את הדירה על שמך היה מפני שרציתי
לברוח משלטונות המס ,ועכשיו כשהם עזבוני אני מבקש שתחזיר
לי את הדירה"...
היהודי שיגר אלינו מכתב ושאל האם יש כאן איסור 'לא תחנם' ,או
שמא מפני שהגוי העביר את הדירה מבלי ידיעתו והוא (היהודי)
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באמת לא ידע כלום על כך ,אין כאן איסור ומותר להחזיר את הדירה
לגוי?

המצרים מכרו את הבהמות ליהודים
אחד הת"ח בכולל 'בית דוד' הביא ראיה מדברי ה'משך חכמה' על מכת
הדבר  -מכה זו היתה היחידה שנקבעה על ידי השי"ת 'למחר' ,כמו
שנאמר (ט ,ה) "וישם ה' מועד לאמר ,מחר יעשה ה' הדבר הזה בארץ".
ושואל ה'משך חכמה' :מה השתנתה מכת הדבר שלא באה על
המצרים מיד אלא רק למחרת? ומשיב ,וזו לשונו" :כי במכוון עשה
השי"ת הדבר הזה ,כדי שימכרו המצרים את בהמתם לבני ישראל
ואפילו בזול ,כדי שלא ימותו .וכך היה ,כי מכרו כל בהמתם ,ובני
ישראל נהגו בהן טובת עין ונתנום אח"כ למצרים ,ולכן בושו אחרי
זה להשיב פניהם ריקם בשאלם מלבושים וכלי כסף וזהב".
דהיינו ,ה' קבע את מכת הדבר למחר כדי שהמצרים ביודעם
שהבהמות של היהודים לא ימותו ,ימכרו להם את כל בהמותיהם
כדי להצילם .ומדוע עשה ה' ככה? כי אחרי שהסתיימה המכה באו
המצרים וביקשו את בהמותיהם בחזרה ,ועם ישראל ,ברצותם להיות
הגונים וטובי עין השיבו להם .ומה קרה אחר כך?
להלן נאמר שהשי"ת נתן את חן העם בעיני מצרים .וקשה ,מהיכן
הגיע פתאום החן הזה? ומתרץ ה'משך חכמה' :בגלל שבני ישראל
השיבו להם את הבהמות לאחר מכת הדבר ,הם קנו בכך את החן
בעיני המצרים" ,ולכן בושו אחרי זה להשיב פניהם ריקם וכו'".
גם בשאלה שלנו יוכל אפוא היהודי להשיב את הדירה של הגוי .אבל,
יש להדגיש ,שכל זה כאשר מדובר בדירה בחו"ל; אבל בארץ ישראל
לא יעזור שום דבר ,ואסור להעביר לגוי את הדירה ,ואם בכל זאת
ירצה היהודי להיות 'הגון' כפי שעם ישראל היה במצרים ,ימכור את
הדירה ליהודי אחר ,אפילו במחיר נמוך ,ויעביר את הכסף לגוי.
ועכ"פ למדנו מדברי ה'משך חכמה' על מורכבותם של נסי מצרים.
קודם־כל דחה השי"ת את מכת הדבר 'למחר' ,אחר כך מכרו
היהודים את בהמותיהם למצרים ,ובתום המכה החזירו להם; וכל זה
היה כדי שבשלב הבא ייתן ה' את חן העם בעיני מצרים ,שישאילום
את המלבושים וכלי הכסף והזהב.

הקשיש ששמע את הבשורה
הלא טובה פרץ בריקוד
דווקא במקום בו השי"ת מצווה אותנו על זכירת נסיו ונפלאותיו,
אנחנו רוצים להתעכב על כך שיש מקרים שבהם מצווה האדם
לשכוח! למחוק את כל מה שהיה ולהתחיל מחדש.
ואם יש זמנים בהם נדרש האדם לזכור ,הפעם השי"ת רוצה ומייחל
שבנו החביב ישכח ,פשוט כך ,מכל מה שעבר עליו.
אחד הדברים שהדור שלנו צריך ללמוד הוא לא ליפול לזרועות
הייאוש .גם אם קרה מה שקרה ,והאדם ירד חלילה לאן שירד ,צריך
לזכור שעדיין אנחנו בנים למקום ,והקב"ה הוא אבא שלנו ,וכאב רחום
וחנון הוא מרחף תמיד על גוזליו ,וגם אם חטאו נגדו הוא עדיין רוצה
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בטובתם ,ורוצה שיבואו אליו ויחסו בצל כנפיו ,בשמחה ובטוב לבב.
כל מי שמתמצא ולו קמעה בהלכי הרוח של הדור שלנו ,יודע
שבמצב כזה ,כשהאדם מצר על חטאיו ,ואינו מסוגל לפרוץ את
החומה המעיקה עליו ,הדרך הטובה ביותר היא לשכוח את כל
מה שהיה עד עתה ,ולהחליט שאנחנו פותחים דף חדש! מעכשיו,
כך אנחנו צריכים להחליט ,נשתדל לרצות את קוננו ,ונלך בדרכיו
ונעשה כל אשר ציווה.
בהקשר זה שמענו באחד ממכוני הסת"ם בבני ברק סיפור מופלא
שאירע בתקופת הטרום מחשב ,כשעבודת ההגהה על ספרי התורה,
התפילין והמזוזות ,נערכה רק ע"י מגיהים בשר ודם ולא באמצעות
המחשב.
יום אחד הגיע יהודי כבן  80למכון הסת"ם ומסר את תפיליו לבדיקה.
עד מהרה התברר שבתפילין של ראש היתה חסרה מילה ,וכל
המגיהים שבדקו במשך השנים את התפילין לא גילו זאת .במילים
אחרות :ברגע זה נודע ליהודי שלנו שמעולם לא הניח תפילין!
ראשי המכון לא ידעו כיצד להודיע על כך ליהודי הקשיש .הרי הוא
עלול להתעלף בו במקום! והנה ,היהודי מגיע לקבל את התפילין
בחזרה ,וכשהוא שומע את תוצאות הבדיקה ,הוא פורץ ב...ריקוד נלהב.
"היינו בטוחים שמרוב הצער ההלם שאחזו בו ,האיש פשוט יצא
מדעתו" ,אומרים לנו ראשי המכון .אבל לא חלפו כמה שניות והם
ידעו שלא הבינו נכון ,ולא ירדו לסוף דעתו.
"אתם יודעים למה אני רוקד ,למרות הצער הגדול שאני נתון בו?",
אמר הקשיש" ,מפני שעכשיו אני יודע שהחל מהיום אניח תפילין
כשרות! אם לא הייתי מוסר את התפילין לבדיקה יתכן שהייתי
הולך מן העולם בלי מצוות תפילין! נו ,האם על דבר כזה לא צריך
לרקוד?"---

מהלך כל כך בריא ומתוקן!
מה רב הוא הלקח שבני הדור שלנו צריכים ללמוד מתגובתו של
הקשיש ההוא! הלוא אף אחד אינו חולק על כך שמי שלא הניח
תפילין כשרות עד גיל  80צריך לעשות תשובה על כך ...ויפה שעה
אחת קודם ...הלוא מדובר כבר בגיל מתקדם ,ואיש אינו יודע מה
ילד יום...
הכל נכון! אבל דווקא ברגע זה שבו מקבלים את התשובה הכל כך
נוראה על המילה החסרה ,ודווקא עכשיו כשהיצר עלול להשתלט
עלינו ולהכניס בלבנו מחשבות של דכאון ,שבהן השי"ת מואס יותר
מכל דבר אחר ,זה הזמן לפתוח בריקוד ,לשמוח עד אין קץ ,ולזכור
שהחל מהיום התפילין שלנו כבר יהיו כשרות ומהודרות!
זה מהלך כל כך בריא ומתוקן! כך צריך להתנהג בנו של מלך מלכי
המלכים! לא להביט יותר מדי על העבר ,אלא לקבל על עצמו
לפתוח החל מרגע זה בהתחדשות של ממש ,שתרענן אותו ואת כל
עבודת הקודש שלו.
זוהי עבודת האדם! להסתכל אך ורק על העתיד ,ולהשתדל לתקן,
ולשכוח ,את מעשי העבר העלולים לגרום לו למרה־ שחורה.
(מתוך הספר 'מצוות בשמחה' ,בעריכת הרב משה מיכאל צורן)
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עד שקם בחרון אף והטיח בהם" :אתם לא מתביישים? מה אני אשם
שלקחו אותי מההורים שלי והייתי כל השנים רחוק אצל הגויים? אחרי כל
מה שעברתי לא כואב לכם לשבת ולצחוק עלי? ובפעם ,פעמיים ,לא די
לכם? עשרים פעם ,שלושים פעם!"
הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל על כוחו של מעשה קטן
"וַ ֲאנִ י ֲע ַרל ְשׂפָ ָתיִ ם" (שמות ו' ,ל')

ראיתי מעשה פלא מאת רבי טוביה ויין זצ"ל .ששמע את העובדה
מפה קדשו של ה'חפץ חיים'.
ה'חפץ חיים' סיפר כך :היתה שטעטאלע (עיירה) ליד העיר וילנה .כמו
בכל תפוצות ישראל ,גם בעיירה קטנה זו התקיימו שיעורי תורה ,בעלי
בתים ישבו ולמדו תורה ,חלקם בשיעור גמרא ,אחרים שיעור משניות,
עין יעקב ,והלכה.
באחד השיעורים למדו באותה תקופה משניות יבמות .ליד החבורה
שלמדה את המשניות ישב יהודי קנטוניסט.
מי לא יודע את הרקע של היהודים הללו .הצאר הרוסי יימח שמו לקח
ילדים ,שלח אותם לעשרים וחמש שנה של עבודות המלך – לצבא,
במקומות רחוקים שאין בהם זכר ליהודים ,בכוונה תחילה כדי שלא
ייפקד עליהם שם ישראל עוד וישכחו מכל היידישקייט .מסכן אחד
כזה ישב לידם ,איש לא צעיר.
באותם ימים הלצים היו קוראים לקנטוניסטים "יוונים" ,שאינם יודעים
מימינם ומשמאלם ,כך כינו אותם ("המכנה שם רע לחברו" ,לא פשוט).
והקנטוניסט הזה ידע כי הלצים בשטעטאלע קוראים לו יווני.
כדרכו של שיעור תורה ,מתפלפלים ,מקשים משיבים ועונים .ובאותו
יום כל הוויכוח היה סביב המילה יבם – היבם היה כך ,ואם היבם עשה
אחרת וכו' .עוד פעם יוון ועוד פעם יוון – הוא שמע יוון! ...והבין כי
לועגים עליו ,הוא חשב בתום לב כי כוונתם להתלוצץ בו .התאפק ככל
שיכול היה ,אבל הם לא פסקו – שוב צוחקים עליו .כמה אפשר לומר
"יוון" בשיעור אחד ...התמלא בצער נורא.
עד שקם בחרון אף והטיח בהם" :אתם לא מתביישים? מה אני אשם
שלקחו אותי מההורים שלי והייתי כל השנים רחוק אצל הגויים? אחרי
כל מה שעברתי לא כואב לכם לשבת ולצחוק עלי? ובפעם ,פעמיים ,לא
די לכם? עשרים פעם ,שלושים פעם! וכי כך התורה מלמדת אתכם?!".
הם נבהלו .ניגשו מיד להרגיע אותו" :חס וחלילה ,חס וחלילה! אנחנו
יושבים ולומדים משניות יבמות ודיברנו על יבם ,לא חשבנו חלילה
עליך אפילו פעם אחת".
"אתם מספרים לי סיפורים" ,אמר בכאב עצור" .תדעו שאינני מוחל לכם,
אין לכם כפרה! כך שופכים את דמי ,עוד פעם ועוד פעם – יוון יוון!."...
הנוכחים היו אובדי עצות .אמרו זה לזה" :מה עושים איתו? כמה
שמסבירים לו ,לא מצליחים".

קם יהודי חכם ואמר לו" :רגע אחד ,תהיה רגע בשקט ונסביר לך הכל.
איך כותבים 'יבם' ,מה כתוב בסוף? מ' סופית .יבם .ו'יוון' כותבים עם
נ' סופית ,הנה אתה תראה ותבין שהמילה שונה והמשמעות אחרת
לחלוטין ,ואיך אתה יכול להגיד שהתכוונו אליך ,בשעה שהמילה שונה
ואחרת".
הלה שמע ולגלג" :חה חה חה ,תודה רבה לך אדוני ,אתה הרי יכול
למכור לי מה שאתה רוצה .אני לא יודע מה זה מ' סופית ,מה זה נ'
סופית ,ואם כן מדוע שאאמין לך? אינני יודע א' ב' ,ואיך אוכל להאמין
לך ולחבריך – אנשים שלא אכפת לכם ככה לשפוך את דמי?!".
• "תגיד ,אז מה אתה רוצה שנעשה כדי להוכיח לך שלא התכוונו
אליך?".
• "אתם תלמדו אותי א' ב' ,ואני אראה בעיניים שלי מה זה מ' סופית
ומה זה נ' סופית ,אז אבין שלא התכוונתם אלי".
• לימדו אותו א' ב'.
סיים ה'חפץ חיים' את סיפורו" :הכרתי את האיש ,וכולם היו קוראים
אותו הגאון מלייפנישוק!" מא' ב'...
כי היהודי הקנטוניסט לא נעצר בא' ב' ,הוא התקדם הלאה עוד ועוד,
ונעשה גאון גדול ששמו נישא ונערץ בפי כל מכריו – הגאון מעיירת
לייפנישוק.
למדנו ,לידע ולהודיע ש"הבא לטהר מסיעיין אותו" .אומרים בשמים,
ככה אתה בא ליטהר? בכזה עמל ורצינות? "מסייעים אותו!" – נותנים
לך סייעתא דשמיא ,למעלה מן הטבע.
(מתוך ספר 'יחי ראובן'  /שמות)
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נשאתי עיניי לשמים ,שהוסיפו להצליף טיפות כבדות וקפואות על גופי,
הקור צרב את כפות ידיי כמכוות אש" .סכנת חיים!" ,מלמלתי לעצמי,
"אני עלול לגווע כאן למוות! פיקוח נפש דוחה הכל!" ,ופסעתי קדימה את
הפסיעה הראשונה אך מיד נעצרתי כנשוך נחש
הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א על מסירות נפש לתורה
"ּבַ ֲעבּור זֹאת ֶה ֱע ַמ ְד ִּתיָך" (שמות ט' ,ט"ז)

כשאדם מקדש עצמו ומתאמץ כדי שלא לחטוא דואגים מן השמים
להוסיף לו קדושה וטהרה ,ושומרים עליו שחלילה לא תיפגם נשמתו
הטורה.
מעשה נורא בעניין זה מופיע בספר 'רמתיים צופים' שחיבר הרה"ק
רבי שמואל משינאווא .רבי שלמה לייב מלנטשנא ,אבי השושלת
של אדמו"רי ביאלא ,חי בפולין לפני למעלה ממאה וחמישים שנה,
והוא זה שסיפר במו פיו לרבי שמואל אודות המאורע שהפך את
חייו והעלהו לפסגות.
"הייתי ילד צעיר כאשר החליטו הוריי שהגיע הזמן לגלות למקום
תורה .הם ביקשו לשלחני לישיבה מסוימת בעיר פלונית ,ואמי
נסעה ללוותני לשם ולדאוג לכל צרכי.
"כשהגענו לאותה עיר וחיפשנו חדר ,או לכל הפחות מיטה לשכור
אותה לצרכי מגורים ,התברר לנו שזוהי משימה בלתי אפשרית –
בכל העיר הייתה התפוסה מלאה .היינו אובדי עצות .מה עושים?
הרי לא יעלה על הדעת שאוותר על לימודים בישיבה בגלל סיבה
שולית כזו ,ומאידך גם לא יתכן ללמוד בישיבה כשאין היכן לישון!
"התרוצצנו מקצה העיר לקצה השני ,עד שלבסוף הגענו לביתו
של חייט שומר תורה ומצוות ,שניאות להשכיר לי חדר ובו מיטה.
אמא שמחה במציאה כמוצאת שלל רב ושילמה מראש לכל החורף
הקרוב ,אחר נפרדה ממני בדמעות ובתפילה ושבה הביתה .אני
נותרתי לבדי.
"הימים הבאים לא היו קלים עבורי .מלבד מקום שינה התברר לי
שאני זקוק גם לאוכל ,אלא שלא תמיד האזינה המציאות לתביעותיו
של הגוף ,ולא פעם נאלצתי לרעוב או לכתת רגליים כדי להשיג
מקום לאכילה .אולם הכל היה שווה כל עוד ישבתי ולמדתי תורה.
"באחד הימים השכמתי קום והלכתי לישיבה .היום הסגרירי שבחוץ
כלל לא הורגש למול האש שבערה בבית המדרש ,אש שאינה
מעלמא הדין ואין מקורה מגזרי עצים או נפט – אלא באותיות
הקדושות .הארכתי לשבת עד שבאישון לילה חשתי שכוחותיי
עזבו אותי כליל ועלי לשוב לישון .רק המחשבה על כך העבירה
בי צמרמורת – הדרך מהישיבה אל ביתו של החייט הייתה ארוכה
במיוחד ,איך אעשה אותה בגשם הזלעפות שיורד בחוץ כשאין
לי אפילו סוודר ראוי לשמו על גופי ,וכמה חורים כבר הופיעו על
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חולצתי הדקיקה?! לא היו לי הרבה ברירות .ניסיתי למהר ככל
יכולתי .הגשם צלף על ראשי ללא רחם ושיניי נקשו ללא הרף.
סוף סוף ראיתי את בית החייט .אנקת רווחה נמלטה מפי ,עוד
רגע אהיה ספון תחת גג כלשהו ,ואולי – אפילו המחשבה על כך
הייתה מעודדת – אולי נותר עדיין התנור חם ואוכל להניח עליו את
אצבעותיי הקפואות?!
"בשעת לילה כה מאוחרת הייתי משוכנע שאמצא את הבית חשוך
לגמרי ,אולם הופתעתי – נרות דולקים היו בתוכו ,ומבעד לחלון
הבחנתי בכמה דמויות של נערים המתהלכות שם .מה מעשיהם
בבית החייט? תהיתי .כשהתקרבתי יותר התחלתי לשמוע את
הקולות שהשמיעו – אלו לא היו לא קולות של אביי ורבא או של
'תנו רבנן' .בכלל לא .היו אלו קולות שאין בן תורה יכול לשמעם.
"בבת אחת נעצרתי ונעמדתי במקומי .אם בן תורה אינו צריך
לשמוע קולות שכאלו ,משמע שכל פסיעה מכאן ואילך הינה בגדר
של המכניס עצמו לידי נסיון ,ופירוש הדבר הוא שאסור לי להתקדם
לעבר הבית.
"נשאתי עיניי לשמים ,שהוסיפו להצליף טיפות כבדות וקפואות
על גופי .הגשם לא נראה היה כעומד לחדול ,והקור צרב את כפות
ידיי כמכות אש' .סכנת חיים!' ,מלמלתי לעצמי' ,אני עלול לגווע
כאן למוות! פיקוח נפש דוחה הכל! ופסעתי קדימה את הפסיעה
הראשונה - - -
"אך מיד נעצרתי כנשוך נחש – הצלחתי לזהות בתוך הבית כמה
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בחורים פורקי עול ממש .לא הצלחתי להבין מה להם ולחייט ,שהיה
נראה לי עד כה איש הגון וירא שמים ,אולם אי ההבנה לא היה
משמעותי כעת.
"הייתי מוכן לשלם הרבה כדי למצוא איזשהו רב שיפסוק לי מה עלי
לעשות כרגע ,אבל חוץ מהכסף שלא היה ברשותי – אף איש לא
נראה לכל מלוא העין.
"עמדתי כך דקות אחדות – פסיעה אחת קדימה ואחת אחורה.
קדימה ואחורה .חיי נצח מול חיי בחור ישיבה צעיר .ידעתי ,כי סביר
להניח שברגע שבו יבחין החייט בכניסתי ,הוא יורה לבחורים לכבות
את הנרות ולהתפזר .דומה כי הוא דואג יפה להסתיר את עיסוקיו
האחרים ממני .אבל מה יהיה אם באותו שבריר רגע יפלוט מי מהם
מילה אחת שאינה הגונה? מי יודע כמה הרסנית עלולה מילה זו
להיות עבור טהרת הנשמה?!
"ההורים שלחו אותי ללמוד תורה ולהתקרב לריבונו של עולם –
חלפה במוחי מחשבה – מה היו אומרים כעת אילו הייתי שואל אותם
מה עלי לעשות?!
"העליתי את דמותם בעיני רוחי וכמעט שיכולתי לשמוע את
תשובתם באוזני .ההחלטה נפלה :אני נשאר כאן ויהי מה!
ונשארתי.
הדקות חלפו באטיות .אט אט איבד הגוף את חומו הטבעי – ואני
קרסתי על האדמה הרטובה".
הגשם התחלף לשלג צחור ושקט שמילא בפתיתים את חורי בגדי
הקרוע ונערם על הידיים הקפואות ,רוח קרה חלפה ברחוב ,הנעליים
שמזמן פערו פיות הפכו לגושים מעוותים ופניו של הצעיר הלכו
והאפירו...
בקצה האחר של העיר עדיין ישבו צורבים אחדים על דף גמרא,
במרחק מאות מילין משם היו גם אבא ואמא שלווים ורגועים –
אף אחד מהם לא העלה בדעתו כי ברגעים אלו מוטל בקור יקירם
וחברם כאבן שאין לה הופכין.
אלא ,ששומר ישראל לא ינום ולא יישן ,ואין דבר נעלם ממנו .רעש
עצום התעורר בשמים למראה הבחור המוטל על הארץ.

‚ ‡ ‡
‡ ‰

כיתות של מלאכי רחמים עמדו וטענו :וכי בחור המוסר את נפשו כדי
שלא ישמעו אוזניו מילה אחת שאינה הוגנת ראוי להוציא נשמתו
באופן כזה?! הטענה התקבלה ,ורוח סערה עזה החלה עושה את
דרכה לעבר בית החייט .דהרה הרוח היישר אל בית החייט ,הכתה
בחלונו ,שברה את הזגוגית וכיבתה את הנרות.
החושך הפתאומי גרם להפסקת התכנית .החייט הציץ בשעונו
וכשגילה את השעה המאוחרת הורה לבחורים" :לכו כעת הביתה,
מחר נתאסף שוב לשיר ביחד ולשוחח" .הבחורים יצאו ,עדיין
מלהגים על חוויות הרב ,כשלפתע הצטמררו :גוף אדם מושלך בתוך
השלג!
ניגשו והחלו לנענע אותה – אולם כל תגובה לא התקבלה .הציץ אחד
מהם מקרוב וקרא" :הוי ,שלמה לייב שוכב כאן! שלמה לייב!".
טלטלו הנערים ושאגו לתוך האוזניים הקפואות" :שלמה לייב!
שלמה לייב! ש־ל־מ־ה ל־י־י־ב!".
החייט שומע את הקולות ויוצא אחריהם .בן־רגע הוא קולט במי
מדובר ,ומיד מציף אותם בהוראות" :הכניסו אותו לחדר שלי! רוצו
למחסן העצים! קראו לרופא!".
הגוף הקפוא שופשף בנמרצות ,עד שכעבור זמן שנדמה כנצח –
הבחינו בתנועות חיים .שלמה לייב היה מבולבל קמעה כאשר פקח
את עיניו ,אולם אט אט חזרה אליו הכרתו.
מה יהא שכרו של בחור כזה הנלחם על נשמתו ובלבד שאוזניו לא
תשמענה דבר שאינו הוגן?! המשיכו מלאכי הרחמים לטעון .כסף?
כבוד? חיי נוחות של העולם הזה?!
"ואז הוחלט" ,מסיים רבי שלמה לייב" ,לתת לי מתנה נדירה מאין
כמוה :אוזניים שאינן שומעות דבר איסור .אוזניים שומעות דברי
קודש ,אך אינן שומעות דיבורים שאינם טובים!".
"ואמנם" ,כותב ה'רמתיים צופים'" ,עשרות פעמים ראיתי אנשים
הבאים להתייעץ עם ר' שלמה לייב .בכל פעם שבה דיברו דיבורים
מותרים הוא היה פעיל ושמע הכל ,אך ברגע שבו השמיע אי מי מילה
שאינה מתאימה תמיד הגיב' :מה אמרת? לא הצלחתי לשמוע!'".
(מתוך הגדה של פסח 'דורש טוב')
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ראיתי את הגמרא מסכת חולין ששימשה את ה'חזון איש' ,היא היתה
עטורה במאות הערות צפופות וקטנטנות .התפעלתי עד מאוד כיצד
ה'חזון איש' שהיה קצר רואי ,עם מספר כה גבוה במשקפיים ,הצליח
לקרוא ולכתוב אותיות קטנות כאלו
מאוצרותיו הנפלאים של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
רּוח" (שמות ו' ,ט')
"וְ ֹלא ָש ְׁמעּו ֶאל מ ֶֹשׁה ִמּק ֶֹצר ַ

כל אדם יכול להבחין במושג הזה ,כיצד הוא קיים אצלו ואצל
אישים אחרים שבסביבותיו .פעמים רואים אדם שבאופן רגיל הוא
כבד שמיעה ואילו כשהדבר חביב אצלו הוא שומע היטב .או שאין
ביכולתו לעשות דבר מסוים ,אולם כשמתעורר בו רצון עז לעשותו
בניגוד לכוחותיו הרגילים והפשוטים ,לפתע הוא מוצא את עצמו
משתמש בכוחות עילאיים מעל דרך הטבע לממש את רצונותיו.
זאת משום שהרצונות והשאיפות גורמים לגילוי כוחות עמוקים
יותר הגלומים בו ,ומפתחים בו חושים מעל דרך הטבע להוציא
רצונותיו אל הפועל.
פרט זה זכור לי בעיקר במחיצתו של איש האלוקים ,מרן הסטייפלער
זצוק"ל.
כידוע ,בבחרותו סבל הסטייפלער מדלקות קשות באוזניו שנגרמו
כתוצאה מהקור הנורא ששרר בעיר הולדתו הורנסטייפל ברוסיה.
בעקבות כך ,ברבות הימים שמיעתו הלכה ודעכה ,עד שבסוף ימיו
כמעט ולא הצליח לשמוע כראוי .הנכנסים לחדרו לחלות את פניו
היו כותבים את משאלתם על גבי הכתב ,והוא היה משיב להם בקול
רם ככבד שמיעה.
אולם דבר פלא ראינו לא אחת ,כאשר היה נכנס למעונו אי מי
מגדולי ישראל או תלמיד חכם בעל שיעור קומה ,לפתע הצליח
הסטייפלער לשוחח עמו בדברי תורה ובענייני השעה ללא צורך
בכתיבה .הוא שמע בחביבות את תוכן דבריו של האורח הרם וניהל
עמו שיחה מושלמת הלוך ושוב ,כאילו שמיעתו תקינה לחלוטין.
כיצד יתכן הדבר?
התשובה היא ,כי כאשר הדבר חביב על האדם הוא נותן דעתו ולבו
להבין ולשמוע ,וכדברי חז"ל הנזכרים שאף על פי ששני קולות אינם
משתמעים ,בגלל החביבות שלו לדברים הוא מצליח לשמוע!
אותו רעיון שמעתי מתלמיד חכם שזכה להסתופף במחיצתו של
מרן הרב מבריסק ,הגרי"ז הלוי סולובייצ'יק זצוק"ל .הוא העיד ,כי
כאשר היו שחים לפניו דברים בטלים על דא ועל הא ,לא מן הנמנע
היה שלפתע היה פשוט נרדם תוך כדי שיחה ,אולם כשהיו מדברים
בדברי תורה לפתע קיבל ערנות מפלאה...
אחד מגדולי ומאורי הדור ,הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל ,ראש
ישיבת 'תורה אור' ,הייתה לו הנהגה קבועה להיכנס לבית המדרש
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מדי יום ביומו בריצה כמו בחור צעיר ,לקיים דברי חכמים" :לעולם
ירוץ אדם לדבר מצווה".
למרות שהרב שיינברג היה בעל מזג רגוע ושלֵ ו מיחד במינו ,וכל
מכיריו יעידו כי תמיד התהלך בשובה ובנחת ,כאשר התקרב אל
בנין הישיבה ,הרי שלמרות משא הטליתות הכבד במיוחד שעטה
על גופו הצנום ,ועל אף גילו המתבגר הנושק למאה ,היה רץ בצעדים
נמרצים ומהירים עד שצעירים ממנו בעשרות שנים דילגו פסיעות
כדי להדביק את צעדיו...
כך גם סיפרו מקורביו ,כי עד ימיו האחרונים ממש ,כשהיו מעירים
אותו היו מזכירים לו את צמד המילים "זמן הנץ" ,ומיד התנער
ממיטתו כנער צעיר ובזריזות עצומה קפץ והתישב על המיטה.
ניכרו בו התחדשות ורעננות מופלאה ,כלל לא אופיינית וטבעית
לאדם בגיל כה מבוגר...
אין זה אלא שכאשר חביבין המצוות על האדם ,וקיימת שאיפה
נשגבה לקיימן ,אזי הוא מתאמץ יותר מכדי היכולת הטבעית שלו
וממצה את כל האפשרויות הגנוזות בו ,את אלו שהוא מודע להן
ואת אלו שאינו מודע להן.

"גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה"
העסקן הדגול ,הרב ירחמיאל בויאר שליט"א ,מספר ,שהיה נוכח
פעם בביתו של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצוק"ל בעת שהגיע
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רופא העיניים לבדוק את מצב תקינות ראייתו .לצורך הבדיקה הוציא
הרופא מהארון את ספר 'קצות החושן' וביקש מהרב שך לקרוא בו
בניסיון לקבוע על פי אופן הקריאה את גובה המספר לו הוא זקוק.
סיפר רבי ירחמיאל בהתפעלות את אשר ראו עיניו:
מיד כשראה הרב שך את השורה הראשונה ב'קצות' התחיל לקרוא
בו בלהט ובמהירות בלא יכולת הפסקה .אך הרופא קבע נחרצות
שבהכרח הרב אינו קורא מתוך הספר אלא מתוך זכרונו ,משום
שהמספר שהוא שם כעת במשקפי הבדיקה נמוך בהרבה מהמספר
לו זקוק הרב.
הרופא ביקש להוציא ספר אחר .הביאו את הספר 'שב שמעתתא',
אך גם כאן נשנה הדבר על עצמו .הרב שך קרא בקצב מהיר ,והרופא
שוב שלל את תקינות הבדיקה  -כי לא תיתכן קריאה מהירה כל כך
במספר כה נמוך במשקפיים .וכך חזר הדבר על עצמו גם כשהוציאו
את ספרו 'אבי עזרי'.
בשלב זה אמר הרופא" :נדמה לי שבכל הנוגע לספרים תורניים,
ראייתו של הרב פועלת שלא כדרך הטבע .אני מציע שיביאו עיתון
או ספר חולין כלשהו ,דרכו יהיה ניתן לאבחן בצורה מקצועית
ולקבוע את מצב הראייה האמתי".
ואכן ,כפי ששיער הרופא כן היה .כשהביאו לפני הרב את העיתון
היומי והתבקש לקרוא בו ,התאמץ רבות כדי להבחין במילים
ולהשלים את המשפט ,וכך הצליח הרופא לקבוע את המידה
התואמת למשקפיו...
הפשט הוא ,שאהבה לדבר מוסיפה יכולת על־טבעית!
כמעין פלא זה נוכחתי בעצמי בהזדמנות מסוימת .פעם הייתה לי
הזכות להרכיב לזמן מועט את משקפיו של מרן ה'חזון איש' זצוק"ל.
הבטתי מבעד לעדשות ,דרכן הביטו עיניו החודרות ,הטהורות
והקדושות של ה'חזון איש' ,ונחרדתי לראות את המספר הגבוה לו
נזקק.
מנגד ,ראיתי גם את הגמרא מסכת חולין ששימשה את ה'חזון
איש' .היא הייתה עטורה במאות הערות צפופות וקטנטנות .בין דפי
הגמרא היה מונח מכתב ארוך של מספר עמודים גדושים בדברי
תורה ,כתב קטן ,בכתב ידו של אחד מחשובי תלמידי החכמים שבאו
לחסות בצלו של ה'חזון איש' ולקבל לקח מפיו ,הגאון רבי אברהם
יעקב וינר זצ"ל.
התפעלתי עד מאוד כיצד ה'חזון איש' ,שהיה קצר רואי ,עם מספר
כה גבוה במשקפיים ,הצליח לקרוא ולכתוב אותיות קטנות כאלו.
אך כנראה שגם זה היה מכוח האהבה הגדולה שלו לדברי תורה,
אהבה שקלקלה את השורה.
הגאון הצדיק רבי סנדר פריינד זצ"ל סיפר ,כי פעם התקייים דין
תורה אצל מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצוק"ל ,ראש ישיבת
'עץ חיים' ,בין בעלת בית לעוזרת שלה .רבי איסר זלמן שמע את
טענות הנדונים ונטה להכריע לטובת בעלת הבית ,כאשר לפי ראות

עיניו היה נראה לו כי הדין עמה.
אלא שלפתע נעמדה העוזרת ,פתחה את פיה והשמיעה טענה
חזקה .רבי איסר זלמן הרהר בה מעט והחליט כי אכן היא צודקת,
לפי שהטענה שהשמיעה יש לה סימוכין בספר 'נתיבות המשפט'
ובשל כך הדין עמה...
לאחר סיום הדיון התבטא רבי איסר זלמן בהתפעלות כי יש ללמוד
מכך מוסר השכל עצום .הרי ברור שמעולם לא עיינה אותה עוזרת
ב'נתיבות' ,וייתכן שאף אינה יודעת כלל על קיומו של ספר כזה .אם
כן ,כיצד הצליחה לטען טענה כה חזקה?
אלא ההסבר הוא ,אמר רבי איסר זלמן ,כי אין דבר העומד בפני
הרצון .אם אדם מאוד רוצה לצאת זכאי בדין הוא מסוגל להגיע
ברגע אחד לדרגות רמות ביותר ,גם עוזרת פשוטה יכולה לטעון
טענה עמוקה של ה'נתיבות'!
הגאון רבי אברהם יעקב איצקוביץ' שליט"א סיפר דבר נפלא אודות
חותנו מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל ,בעל ה'שבט הלוי':
בליל הסדר של שנת תשע"ג תקפה אותו חולשה גדולה והוא
התקשה לנהל את חלקו הראשון של ה'סדר' ברוב הדר כמו
בשנים עברו .בקושי רב הצליח להוציא את המילים מפיו ,עד שבני
המשפחה היו מבוהלים לנוכח החולשה הגדולה שנכרה עליו.
אולם כאשר הגיעו ל'שולחן עורך' השתנו פני הדברים ללא הכר,
לפתע חל שנוי דרסטי במצבו .מנהגו של הרב וואזנר היה בכל
השנים ללמד את הלכות קרבן פסח במהלך הסעדה ,והיה מקריא
אותן בעצמו בבהירות ובמתיקות מיוחדת ,ועתה בעקבות חולשתו
ביקש שכל אחד מהמשתתפים יקרא הלכה אחת והציבור יקשיב.
הרב איצקוביץ' מתאר ,כי החל מהרגע בו הקריאו את ההלכות
נזרקה בו חיות .הרב וואזנר האיר הארות והוסיף חידושים וביאורים
תוך כדי הדברים ,והיה נדמה כי בכל רגע נעשה ערני ורענן יותר
ויותר .כל המסובים בסעודה נגררו לריתחא דאורייתא שהתעוררה
שם בענייני קרבן הפסח ...ובזכות זאת נותר עד סוף הסדר שמח,
ערני וטוב לב כבכל שנה ושנה.
"ראינו במוחש" ,סיים הרב איצקוביץ'" ,כיצד התקיימו בו במורי חמי
זצוק"ל דברי דוד המלך 'לעולם לא אשכח פקודיך כי בם חייתני'.
למרות חסר כוחותיו וחולשתו הגדולה ,חביבותו ואהבתו לתורה
נסכו בו כחות מחדשים ,והשפיעו עליו חיות ושמחה עצומה עד סוף
הסדר .הוא שאב את כל חיותו מהתורה הקדושה".
איידי דחביבא ליה יהיב דעתיה!
והדברים תואמים היטב ללשונו של ה'אור החיים' הקדוש על הפסוק
"ולא שמעו אל משה מקוצר רוח" (שמות ו ,ט)" :אולי כי לצד שלא
היו בני תורה לא שמעו ,ולזה יקרא קצר רוח כי התורה מרחבת לבו
של אדם."...
מפליא לראות כיצד התורה הרחיבה את לבם של חכמי התורה!
(מתוך 'אוצרותיהם אמלא')
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לו אדם הגיוני היה עומד מן הצד וצופה במעשי המצרים ,הוא היה אמור
לפנות אליהם בשאלה הבאה' :מה אתם חושבים לעצמכם? יצאתם
מדעתכם? אתם לא רואים שעם כל מכה יוצאות עוד ועוד צפרדעים?
המכות לא מועילות מאומה ,הניחו לצפרדע לנפשה ותמזערו את המכה!"
הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל על מידותיו של אדם
"וַ ַּת ַעל ַה ְּצפַ ְר ֵּד ַע וַ ְּתכַ ס ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" (שמות ח' ,ב')

בחג הפסח אנו מציינים וחוגגים את יציאתנו משעבוד מצרים לחרות
עולם .ברם ,המשנה (אבות פ"ו מ"ב) דורשת מהפסוק" :והלחות
מעשה אלוקים המה והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלחות"
(שמות לב ,טז) ,אל תקרא חרות אלא חרות ,שאין לך בן חורין אלא
מי שעוסק בתלמוד תורה".
למדנו ,כי גם אדם שהיה עבד נרצע במשך עשרות שנים ונגאל
משעבודו ,אינו נחשב עדיין כעומד ברשות עצמו ,כיון שבן חורין
אמתי הוא רק מי שעוסק בתורה הקדושה ולומד אותה כהלכה.
והנה ,הגמרא (שבת לא ).מביאה את דברי הלל לגוי שביקש ללמוד
את כל התורה כולה על רגל אחת" :דעלך סני לחברך לא תעביד",
כלומר מה שלא היית רוצה שיעשו לך אל תעשה לחברך.
לפני ארבעים שנה ,זימן אותי הקב"ה למפגש עם פרופסור יהודי
נודע ,מבכירי משרד הבריאות בארצות הברית.
בפעם הראשונה שנפגשנו שאל אותי הפרופסור" :למה הגויים
מפרשים את דברי הלל באופן חיובי ,כלומר :מה שהיית רוצה
שיעשו לך תעשה לחברך .ואילו היהודים מפרשים את הדברים
באופן שלילי ,מה שלא היית רוצה שיעשו לך אל תעשה לחברך!".
השבתי לו במשל :הבה נתאר לעצמנו שלושה אנשים המתמודדים
על משרה נחשקת ,מוערכת ומכניסה .אחד מהם הוא איש מתוחכם
המסוגל לסכסך בעורמה בין שני מתחריו ,כך שבסופו של דבר
התפקיד הנכסף ייפול לידיו כפרי בשל .מדובר באדם כה ממולח,
שיכול לסובב את העניין מבלי שאיש יידע לעולם כי הוא זה שבחש
באחורי הקלעים והדיח את עמיתיו מן ההתמודדות .מאידך גיסא,
אם לא ינהג בדרך זו אף אחד לא יידע כי התגבר על מידותיו ולא
פעל כפי שהיה מסוגל לפעול .אף אחד לא ייתן הכרה על כך ,איש
לא יעריך אותו על האיפוק שגילה.
הדבר היחיד שיכול למנוע ממנו להכשיל את עמיתיו היא עצתו של
הלל הזקן שאמר" :מה דסני עלך לחברך לא תעביד"  -הרי לא היית
רוצה שיעשו את זה לך ,אז גם אתה אל תעשה את זה למישהו אחר!
לכן אנו מפרשים את דברי הלל לשלילה ,כלומר שגם בעת שאף
אחד בעולם לא יידע על מעשיך ,עליך לזכור לא לעולל לחברך את
מה ששנוא עליך.
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אבל יש פה עומק רב מעבר לכך .אדם בלי אמונה חושב שהוא מנהל
את העולם .וממילא הוא צריך מניע כבד משקל כדי שלא להיתקל
בזולתו .לעומת זאת ,אדם שיודע כי יש בעל הבית לבירה ,יש בורא
לעולם הרואה הכל ,יודע הכל ומנהיג הכל ,אין לו כל סיבה לפעול
בדרך עקלקלה.
לפיכך נאמר" :ואהבת לרעך כמוך אני ד'" (ויקרא יט ,יח) .לאדם
קשה לחיות עם הרגשה שחברו מרוויח והוא מפסיד ,כשהוא יכול
לפעול את ההיפך מבלי שאיש יידע על כך .אולם כאשר הוא מחדיר
ללבו כי ה' יתברך רואה את מעשיו ורווה נחת מכך שכבש את יצרו
ונהג בישרות ,נקל לצעוד בדרך ישרה ונכונה.

חבר אמתי – האומנם?
כאשר בן אדם מתנהג באופן נעים ,נדיב ומכובד לחברו ,אין בכך
כל הוכחה כי הוא אוהב אותו .כשהכל הולך כשורה זו לא גדולה
לגלות רגשי חברות .אבל כשהזולת נמצא במצוקה וזקוק לעזרה,
אז מתגלים חבריו האמתיים שמסייעים לו לצלוח את ים הצרות
והמשברים.
שלמה המלך אמר" :ברבות הטובה רבו אוכליה" (קהלת ה י)" ,אח
לצרה יולד" (משלי יז ,יז) .כשהכל הולך טוב ויפה והאדם מצליח
ומשגשג ,כולם שמחים לאהוב אותו ולהראות את עצמם כידידיו
הנאמנים .אולם רעות אמתית מתגלית רק בעת צרה ,כשהאדם
פונה לידידיו ומבקש את עזרתם בעודו מצוי בשפל תחתיה.

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

ואוהביו כצאת השמש בגבורתו
מעשה בשתי אחיות ,שאחת מהן מיררה את חיי השנייה והסבה לה
צרות צרורות .האחות השנייה יכלה להחזיר לאחותה בכפל כפליים,
אבל היא עשתה את החשבון הבא' :אם אתנקם באחותי ,מה יקרה?
תהיינה מריבות ,היא לא תשתוק אלא תגיב בחזרה ,ואבא יהיה
בצער .אני לא רוצה שלאבא יכאב ,אני לא רוצה שהוא יראה את
הילדות שלו רבות .אני חסה על אבא ,עדיף לי לסבול את הצרות,
כדי שהוא לא יסבול!".
ואכן ,האחות האחת המשיכה להציק לאחותה ,שלא הגיבה מטוב
ועד רע ,כשהדבר שנותן לה כוח להחזיק מעמד הוא הידיעה כי
אביה רואה כיצד היא שותקת ומבליגה עבורו ,אביה יודע מה היא
עושה בשבילו!
בדומה לכך ,גם האדם יכול להבליג ולהתאפק ,כאשר הוא שם אל
לבו כי הקב"ה רואה את כל מעשיו ורווה נחת מכך שהוא מעביר על
מידותיו.
הגמרא (יומא כג ).אומרת" :הנעלבין ועינן עולבין ,שומעין חרפתן
ואינן משיבין ,עושין מאהבה ושמחין ביסורין ,עליהן הכתוב אומר
ואהביו כצאת השמש בגבורתו!".
מאיזו אהבה הם עושים? מהאהבה של מי? מהאהבה של הקב"ה!
הם לא רוצים שישררו בעם ישראל לשון הרע ,רכילות ,מחלוקת
ושנאת חינם .לכן הם מעבירים על מידותיהם ושמחים בייסורים,
כיון שעל ידי כן הם מוכיחים לקב"ה עד כמה הם אוהבים אותו ועד
כמה הם מוכנים לסבול כדי לגרום לו נחת רוח!

נמשלה המחלוקת למכת צפרדע
מכת צפרדע החלה על ידי צפרדע אחת ,כבדה ורחבת־ממדים,
שדשדשה לאטה מן היאור .המצרים ביקשו לגרש את הצפרדע
הענקית שהסתננה לארצם והחלו להכות אותה מכל עבר במלא
המרץ .אולם עם כל מכה הגיחו ממנה עוד ועוד צפרדעים ,שמילאו
את ארץ מצרים בהמוניהן.

לכאורה ,לו אדם הגיוני היה עומד מן הצד וצופה במעשי המצרים,
הוא היה אמור לפנות בשאלה הבאה" :מה אתם חושבים לעצמכם?
יצאתם מדעתכם?! אתם לא רואים שעם כל מכה יוצאות עוד ועוד
צפרדעים? המכות לא מועילות מאומה ,הניחו לצפרדע לנפשה
ותמזערו את המכה!".
אבל זה טבעו של האדם .כאשר הוא פועל מתוך כעס ושכרון
חושים ,הוא מאבד את שיקול דעתו ומכה לכל עבר בלי שמץ היגיון
וללא קורטוב תועלת.
מרן בעל ה'קהילות יעקב' מבאר ,כי מציאות דומה מתרחשת בכל
מריבה ומחלוקת .כאשר אדם רואה כי חברו פועל נגדו הוא לא טומן
את ידו בצלחת ,אלא מחזיר לו מנה אחת אפיים .לאחר מכן החבר
מחזיר לו וחוזר חלילה ,עד ששני בעלי המריבה יוצאים ב'שן ועין',
ואש המחלוקת מתלהטת ומתמשכת.
כאשר פונים לאחד היריבים ומנסים להכניס בקרבו מעט היגיון:
"תהיה בשקט ,אל תגיב ,מה אתה צריך עוד הכפשות וביזיונות?",
הוא משיב בחמה עיוורת" :לא! הוא עשה לי ,אני אראה לו מה זה!"
כך ,עם כל מכה שאחד מהם נותן לרעהו מגיחות המוני 'צפרדעים'
חדשות ,ואש המחלוקת מתעצמת ומתגברת עד אינסוף.
לכן בכל מחלוקת ,חיכוך ומריבה צריכים לזכור את הפסוק" :ואהבת
לרעך כמוך אני ה'" .זה אכן לא קל לבלום את הפה בשעה שהזולת
מפיץ עליך שמועות שווא ומשמיץ אותך ברבים ,אבל אם אדם זוכר
כי "אני ה'" שהקב"ה מביט בכל המתרחש ורואה כיצד אתה לא
מגיב לכל ההשפלות וההלעזות ,קל יותר לנצור את הלשון ולהיות
מהנעלבים ואינן עולבים.
אם אדם יודע כי כל הסבל והצער העוברים עליו בעולם הזה אינם
באים בדרך מקרה אלא מונעים על ידי יד מכונת משמים ,הוא מבין
כי כל מבזיו הם רק שלוחי השגחה העליונה ,שנועדו לייסר אותו על
חטאיו .וממילא אין כלל טעם להפנות אליהם מלחמה שערה ,אלא
לפשפש במעשיו ולהבין בשל מה באה עליו הרעה הזו.
(מתוך 'אריה שאג' פורים פסח)

להתחיל את היום ברגל ימין
חוויה רוחנית מדי יום אצלך במייל
הלכה ,סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
אקטואלי ומרתק.

המייל היומי של 'דרשו'

הצטרפו בחינם לאלפי המנוים ,שלחו מייל לכתובת:

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

9

זכורני ,שהייתי פעם אצל ראש ישיבה אחד ,חסידא קדישא .כאשר
נכנסנו לביתו אחרי התפילה בליל שבת מצאנו שולחן ערוך במיטב
הכלים .ראש הישיבה אמר לאשתו הרבנית" :אני אומר לך ,בבתי
המלון המפוארים ביותר שבהם הייתי ,אין כזו עריכה פדנטית
ומדויקת כמו שלך"
מאוצרותיו של הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
"נְ ֵטה ֶאת ַמ ְּטָך וְ ַהְך ֶאת ֲעפַ ר ָה ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה לְ כִ ּנִ ם" (שמות ח ,יב)

רש"י בפסוק זה מביא את דברי רבותינו במדרש (שמות רבה י ,ז)
על ציווי ה' למשה "אמור אל אהרן"" :לא היה העפר כדאי ללקות
על ידי משה ,לפי שהגן עליו כשהרג את המצרי ויטמנהו בחול ,ולקה
על ידי אהרן".
והוא כי בפרשת שמות (ב ,יא) מסופר ,שמשה ראה איש מצרי מכה
יהודי מאחיו ורצה לעזר לו ולהגן עליו .בזוהר הק' כתוב ,שמשה לקח
את המטה שלו ובו הרגו" ,ויטמנהו בחול".
האם בכך עשה החול מעשה מיוחד עבורו? ודאי שלא ,אך כיון
שהסתייע בחול בעת שטמן את המצרי צריך לתת כבוד לחול ,ולכן
אין זה מן הראוי שילקה החול על ידי משה.
ויש להבין ,האם לחול יש נשמה? האם מרגיש הוא בצער כלשהו או
לחלופין בכבוד שמעניקים לו? מה אכפת לו אם הכינים שרוחשות
עליו תגענה מכוח הכאתו של משה?

הכרת הטוב פועלת על נפש המקבל
בצעירותי ,כשלמדתי בחיפה בישיבת 'תפארת ישראל' ,זכינו
לשמוע שיחות מפי ראש הישיבה רבי מאיר רובמן זצ"ל .באחת
משיחותיו חידד הרב את השאלה הנ"ל ,ואז לימד אותנו עומק נוסף
ביסוד הגדול של הכרת הטוב המובא בספרים הקדושים:
חיוב הכרת הטוב אינו דווקא להחזיק טובה לאותו אדם שהיטיב לנו.
אמנם יש עניין להחזיר לו טובה ,אבל רואים מדברי המדרש שסיבת
הכרת הטוב אינה כדי שעושה הטובה לא ייפגע ,שהרי החול אינו
מבין שעושים לו טובה ,וודאי שאינו יכול להבין שאדם נמנע מלהרע
לו כמו שעשה משה רבנו.
אם כן מה העניין להכיר טובה לדומם  -למים ולעפר? אמר הרב
רובמן :נכון שהדומם אינו מושפע מהכרת הטוב שלנו ,אך חובת
הכרת הטוב היא עבור האדם בעצמו ,שהוא לא ירגיש כפוי טובה!
עניין הכרת הטוב אינו מבחינת תגמול למי שעשה לי טובה ,אלא
שאני בעצמי ארגיש שהדבר הזה עשה לי טובה; וכדי שתהיה לי
ההרגשה שמישהו עשה לי טובה ,אין זה מן הראוי שלא אחזיר לו
טובה או שאזיק לו.
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ואם הוא דומם שאינו מרגיש בכך? לא הוא הסיבה ,אלא עליך
להתרגל להכיר טובה לכל חפץ ולכל אדם ,כדי שהנפש של האדם
תהיה רגישה ,שיהיה לה את הרגש הנפלא הזה של הכרת הטוב.
לכן הורה הקב"ה למשה רבנו שלא הוא יכה את החול ,כי עליו
להרגיש בתוך תוכו שעשו לו טובה.
לומדים אנו מכך ,כי עניין הכרת הטוב הוא מעלה בנפש האדם!
הנפש של האדם צריכה להתעלות ולהכיר טובה לכל דבר שעל ידו
נעשה לו טוב.
ויש לברר ,מהו המקור למידה זו של הכרת הטוב? מניין מגיע לאדם
הרצון להכיר טובה למי שהיטיב עמו?
וביאר ראש הישיבה הרב רובמן זצ"ל ,כי מידת הכרת הטוב נובעת
מהכרת שפלות עצמו .האדם העניו ,המרגיש שאינו בר מעלה על
פני מיטיבו ,אינו חש שחברו חייב לו ,ומתוך כך אינו מבין במה זכיתי
לקבל את הטובה? הרי לא מגיע לי כלום! אם כן ,אני חייב להיטיב
עמו כנגד זה! והוא משתדל בכל הזדמנות להכיר טובה ולגמול טוב
עם מי שעשה לו את הטובה.
ככל שאדם עניו יותר הוא מרגיש יותר חובה להכיר טובה ,אפילו על
טובה קטנה שנעשתה עבורו .גם לאחר שנים רבות חש הוא שהוא
חייב את נפשו ממש לעושה הטובה!
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לעמת זאת ,בעל גאווה מרגיש תמיד שעל כולם לתת לו ולכבד
אותו .המחשבה שלו היא' :מגיע לי!' .ואם קיבל ממישהו טובה ,הוא
אינו מבין מדוע עליו להכיר לו טובה על כך ' -מה הטובה שעשה לי?
מי הוא בכלל שאני צריך להכיר לו טובה?' .מחשבות אלו נובעות
מגאווה עצמית ומונעות ממנו להשיב טובה על טובה.
דוגמה קיצונית ראינו אצל המן הרשע ,הגאוותן המפורסם ,שכל
מחשבתו הייתה' :מגיע לי!'.
גם לאחר שאחשוורוש גידלו מעל כל השרים ונתן לו זכויות מיוחדות,
לא הרגיש חייב כלל אלא להיפך .כאשר דיבר עמו המלך על פרס
מיוחד המגיע לאיש אשר המלך חפץ ביקרו ,לא היה לו כל ספק כי
מדובר בו עצמו " -למי יחפץ המלך לעשות יקר יותר ממני?" ,הרי
מגיע לי ,מגיע לי יותר! אהבת עצמו והגדלת ערכו בעיניו הביאוהו
לחשוב כאילו מגיע לו כל כבוד שנתנו לו ,ומדוע עליו להכיר טובה
על כך?
כך עלול להיראות לבסוף מי שאינו עובד על עצמו וחושב תמיד
שמגיע לו לקבל מבני משפחתו ,מחבריו ומעל הכל  -מהקב"ה! אולם
מי שמכיר בערכו ויודע שאף אחד אינו חייב לו ,מתרגל להודות על
כל מה שמקבל ,גם מאדם פשוט ,קל וחומר מבורא העולם.

אורח טוב – מהו אומר?
הגמרא (ברכות נח ).אומרת" :אורח טוב  -מהו אומר? כמה טרחות
טרח בעל הבית בשבילי ,כמה בשר הביא לפניי ,כמה יין הביא לפניי,
כמה גלוסקאות הביא לפניי ,וכל מה שטרח  -לא טרח אלא בשבילי".
האורח הטוב מחשיב כל פרט ופרט מן הטובות שמקבל .הוא מרגיש
שכל מה שעושים לו זהו חסד שעושים עמו ,ואין חייבים לו כלל.
והוא מחשיב כל כך כל דבר ,עד שמרגיש שכל הטרחה שטרחו
המארחים לפני הסעודה הייתה בשבילו.
הרי הם הלכו וקנו בשר; נכון שהם קנו גם בשביל בני הבית ,אך האם
בשל כך אודה להם רק על החתיכה שלי? ודאי שלא! הוא מרגיש
שכל הקניות שקנו היו רק בשבילו ,וכל הטרחות ,הניקיונות וההכנות
לסעודה  -הכל נעשה רק עבורו.
ממשיכה הגמרא ומתארת" :אבל אורח רע  -מהו אומר? מה טורח
טרח בעל הבית זה? פת אחת אכלתי ,חתיכה אחת אכלתי ,כוס
אחת שתיתי ,כל טורח שטרח בעל הבית זה  -לא טרח אלא בשביל
אשתו ובניו".
אורח רע הוא אדם שהשקפת החיים שלו היא 'מגיע לי' ,ובתור אחד
כזה ,כאשר יסעד על שולחן מארחיו תהיה מחשבתו' :מה בסך הכל
עשה בשבילי בעל הבית? כוס אחת של יין נתן לי ,חתיכה אחת של
בשר נתן לי ,וכמעט שלא טרח לכבודי אלא לכבוד בני משפחתו'.
כל מה שהוא מקבל נחשב קטן בעיניו ,כי הלא גם אחרים מקבלים.
הנה יש לו למארח בנים וחתנים .הם ישבו ,אכלו ושתו ,ואני רק
נספח ...זהו אורח רע :חושב הוא שמקבל רק דרך אגב ,וממילא לא
חשובה בעיניו הטרחה שטרחו כדי לארחו ואינו חש הכרת הטוב.

וזה נובע מרוב גאוותו שחושב שהיה מתאים שיטפלו בו באפן
מיוחד...
ומול האורח היהיר יושב גם האורח הטוב .הוא ברוב ענוותנותו
מחשיב את כל הטובות שקיבל בכל היקפן ומעריך את כל הטרחה
כאלו הכל נעשה במיוחד בשבילו .זה תופס במוחו מקום חשוב ,ולכן
הוא מרגיש חובה גדולה של הכרת הטוב!
זוהי העבודה הנדרשת מאתנו  -להחשיב את הטובה כל כך ,ולחשוב
שכל הטובה נעשתה רק עבורנו ,עד שממילא נרגיש חובה להכיר
טובה .העובדה שגם אחרים קיבלו את אותה טובה ,או נהנו יחד אתי,
לא צריכה לעניין אותי כלל .הם ראויים לקבל את הטובה וזכאים
לכך ,אבל אני אינני ראוי לכך ...מי שמרגיש כך נכנע לפני מיטיבו,
כדברי המדרש שהבאנו לעיל" :מי שהוא פותח פתחו לחברו  -נפשו
חייב לו".

ביטויי הכרת הטוב בבית
בראש ובראשונה עלינו להכיר טובה לבני הבית ,וכמובן ,חשוב
לא פחות לבטא בקול את תודתנו אליהם .כל אדם שאינו הולך
בהרגשת 'מגיע לי' הנגרמת מגאווה ,יהיה מוכן לקבל בתודה את כל
מה שטרחו להכין עבורו .אך עליו להכיר על כך טובה ולהודות בפעל
לעושה הטובה.
זכורני ,שהייתי פעם אצל ראש ישיבה אחד ,חסידא קדישא .כאשר
נכנסנו לביתו אחרי התפילה בליל שבת ,מצאנו שולחן ערוך במיטב
הכלים .ראש הישיבה אמר לאשתו הרבנית" :אני אומר לך ,בבתי
המלון המפוארים ביותר שבהם הייתי ,אין כזו עריכה פדנטית
ומדויקת כמו שלך .בכל פעם כשאני רואה את עריכת השולחן שלך,
אני מתפעל מחדש  -באיזה טוב טעם ודעת את עושה זאת!".
ואומר לכם את האמת :אני בטוח ,אין לי צל של ספק ,שבכל ליל
שבת הוא אומר לה כך!
אם ניכנס גם אנו לביתנו ,ונאמר לבני הבית :אתם יודעים לערוך
שולחן! לא ראיתי בשום מקום עריכת שולחן כזאת! איזו הרגשה
טובה נגרם להם...
בשעה שאדם נכנס לביתו בליל שבת ומברך "שבת שלום" ,האין לך
שלום יותר גדול מזה?
אבל אדם שאינו רוצה להחזיק טובה לזולת ,אדם שחסר לו בהכרת
הטוב ,יאמר לעצמו' :עזוב ,אלה דברים קטנים ,אני צריך לשים את
הראש שלי בהם? מתאים יותר להתפעל מתוספות ,ממהרש"א ,ולא
מדברים כאלה'.
אבל אין זה נכון! ה'חזון איש' אומר ,וזה מיוסד על דברי רבותינו:
כל מגמתה של האשה היא למצוא חן בעיני בעלה ,וממילא כל מה
שהיא עושה ובעלה יאמר לה שזה מצא חן בעיניו ,היא תהנה מכך
הנאה הכי גדולה :מצאתי חן בעיני בעלי!
הדבר הגרוע ביותר בבית הוא מציאת חסרונות באשה! אוי ואבוי
כשזה המצב! אותה אשה מסכנה מרגישה שאינה יכולה להסתדר
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לבדה ,ועול הבית קשה עליה ,ובנוסף היא נדרשת לסדר את כל
הבית בדיוק כפי שמבקש בעלה המסודר והפדנט[ ...שהנעליים שלו
נמצאות בסלון ,והגרביים שלו נמצאים אי שם ]...היא תתאמץ יותר
מכוחותיה העיקר שלא יגיד לה חסרונות!

גם אני עלול לטעות!
יש לדעת ,כי ההרגשה הגרועה ביותר שאשה חשה בחייה היא
כאשר בעלה אומר לה" :לא הצלחת!" או "טעית!"  -איזה הרס יכול
לצאת מזה!
לכן תמיד חשוב שאדם ירגיש שלא מגיע לו כלום ,ועל כל מה
שהאשה עושה עבורו הוא חייב לה הכרת הטוב ,ובאופן זה לא יבוא
לדרוש דרישות שאינן הוגנות ,ולא יצפה שאשתו תצליח כל יום
לעמוד במטלות הרבות שעומדות בפניה.
גם צריך לדעת שכל אחד יכול לטעות ,ולא לעורר מהומות אם
האשה נכשלה.

בסיפור הבא נלמד מהנהגת אחד מגדולי הדורות כיצד עלינו
להתנהג.
רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל ,רבה של קובנא ,היה גאון עולם.
בזמנו היו רבני הערים ממנים רבנים בעירות ,ובאחת העיירות היו
כמה אנשי בלייעל שחיפשו דרך להדיח את הרב שלהם מתפקידו.
הם ציפו כל הזמן מתי תבוא לידם הזדמנות שיוכלו להוכיח שהוא
טעה ואינו ראוי להיות רב העיירה.
ואכן ,יום אחד נשאל רב העיירה על איזו הלכה והרב פסק את פסקו.
מצאו התושבים שהש"ך ,ה'שפתי כהן' ,פוסק במפורש ההיפך
מדברי הרב .הרב טעה טעות חמורה!
מה עשו מבקשי רעתו? הם רצו לקבל גושפנקה שמדובר בטעות
חמורה באמת ,ולכן שלחו את השאלה לגאון רבי יצחק אלחנן
מקובנא.
כידוע "חכם עדיף מנביא" ,אמר הגאון רבי יצחק אלחנן בלבו' :הרי
יש להם רב במקומם ,אם כן מדוע שלחו את השאלה הזו אלי?'...
הוא הבין שטמון כאן משהו ,שאותם אנשי בלייעל רוצים ח"ו לדבר
סרה על רבם .הם ודאי מתכננים להראות לו :הנה ,רבי יצחק אלחנן
כתב בדיוק להיפך ,ומדוע אתה מתיר לנו איסורים?!
מה עשה? כתב להם פסק הלכה כמו זה שפסק רב המקום ,כך
יראו כולם שהרב צדק בפסק שלו ולא יפגעו ברב .אבל האם כדי
שלא ייפגע מותר להתיר דבר אסור? לא ולא! ולכן מיד ,כדי שלא
תצא טעות מתחת ידו ,שלח הרב רץ מיוחד ובאמתחתו מכתב
חדש" :טעיתי בהוראה שהוריתי ,טעיתי בפסק הראשון שלי ,הן
זהו ש"ך מפורש! אני מצטער ממש ,אך טעיתי .תקרעו את הפסק
הראשון"...
ובשביל מה עשה זאת? מוכן היה ר' יצחק אלחנן להתבזות ,העיקר
12

כדי להגן על כבודו של רב העיירה ולהראות לבני העיירה :מה אתם
רוצים מהרב שלכם  -טעה בש"ך מפורש? הנה ,גם הגאון רבי יצחק
אלחנן בעצמו טעה ולא זכר ש"ך מפורש ורק אחר כך חזר בו...
איזו חכמה של גאון עולם ,ומכאן ילמד האדם באיזה אופן להנהיג
את עצמו!
אשתך עשתה איזו טעות והיא מתחילה להסמיק? אל תעלה את זה
על נס! תתייחס לזה בטבעיות' ,הנה ,גם אני טועה ,ולא מזמן אף אני
בעצמי טעיתי בכך' ...וזאת כדי שהיא לא תהיה נבוכה! כך תעניק
לה ולעצמך חיים טובים ומאושרים!

רבי משה שמואל שפירא זצ"ל ,ראש ישיבת 'באר יעקב' ,סיפר על
רבי יצחק אלחנן סיפור נוסף ,שממנו ניכרת שוב רגישותו הרבה
לכבוד הזולת.
אירע פעם שאחד מהבחורים בקהילה נחטף .בני המשפחה היו
מודאגים מאוד ,וכל העיר הייתה כמרקחה .מה לא עשה הרב כדי
למצוא אותו; דיבר עם מי שנוגע בדבר ,השתדל אצל השלטונות,
ונתן את כל לבו ממש כדי לאתר את החוטפים ולהחזיר את הבחור
לביתו בריא ושלם .גם הפרנסים עמלו רבות ,אבל הרב עמל ביותר,
והיה בוכה ומתפלל על כך במשך שבוע ימים.
כעבור שבוע ,לאחר מאמצים כבירים ,אותרו החוטפים ,ברוך ה',
והבחור הובא בריא ושלם בחזרה לעיר.
מששב הבחור לעיר ,רץ אחד מבני הקהילה אל הרב ובישר לו" :ברוך
ה' ,הבחור חזר והוא שלם ובריא ,הרב אינו צריך לדאוג!" .מיד חיבקו
הרב ושמח שמחה גדולה ,הודה לו הרב מאוד ואמר" :תזכה למצוות,
בשורה טובה תדשן עצם".
עוד זה מדבר ,וזה בא ,ויאמר הבא" :הרב היה מודאג כל כך ,אני רוצה
לבשר לרב שהבחור חזר!" ,הוא לא ידע שמישהו אחר כבר בישרו...
אך הרב קיבל אף אותו בסבר פנים יפות והודה לו על שטרח לבוא
ולבשר לו.
אחריו הגיע אדם נוסף לבשר לרב על הישועה ,עוד ועוד אנשים
נכנסו אל הרב בשמחה ,וכל אחד שהגיע לא יכול היה להבין מהרב
כלל שהרב כבר שמע ויודע! הרב התייחס לכל אחד כאילו הוא
הראשון שבא לבשר לו את הבשורה הטובה!
ומדוע? הרב רצה לתת לכל אחד ואחד את ההרגשה הטובה ...והכיר
טובה לכל אחד על שרצה להיטיב עמו ולבשר לו.
כמה עלינו להתחזק בכבוד הזולת ,וגם אם מישהו משמיע לנו אמרה
או שמועה שכבר שמענו ,נאזין לו בשמחה ובכבוד ולא נפטיר
לעומתו" :אה ,זה? שמעתי ,מה אתה מחדש לי חידושים"...
מידות טובות הן תנאי לעלייה בעבודת ה' ,עם מידות טובות אפשר
להגיע לדרגות גבוהות בתורה וביראת שמים .הסברנו שהשפל
ברוחו ,בעל מידת הענווה יכול להגיע למידת הכרת הטוב .הרגשת
הכרת הטוב שיש לאדם כלפי מי שמיטיב אתו ,מביאה אותו להכיר
טובה לקב"ה על כל מה שנותן לו.

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

(מתוך סדרת הספרים הנפלאה 'משכני אחריך')

קשה לתאר במילים את הרגשתו של הרבי באותם רגעים .הנה ,עתה אין
לו לא אתרוג ולא תפילין ,אך הוא התגבר על מידותיו ושתק' .לא אאבד
כעת גם את ה'שלום בית' שלי' ,הרהר בלבו ונשאר שלֵ ו ורגוע
התגברותו של רבי מיכל מזלאטשוב זי"ע על מידת הכעס
הרב ישראל ליוש
"וַ ַּת ַעל ַה ְּצפַ ְר ֵּד ַע וַ ְּתכַ ס ֶאת ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָריִ ם" (שמות ח' ,ב')

רש"י מביא את דברי המדרש ,שאכן עלתה מן היאור רק צפרדע
אחת ,אלא שהמצריים היו מכים אותה והיא התיזה נחילים נחילים
של צפרדעים ,והן אלו אשר כיסו את ארץ מצרים.
עלינו ללמוד מכאן ,אומר מרן הסטייפלער זי"ע בספרו 'ברכת פרץ',
על מידה ממידות נפש האדם :הרי המצרים ראו שככל שהם מכים
את הצפרדע היא מתיזה יותר צפרדעים ,ובכל זאת הם המשיכו
להכותה בלי הרף .לו הם היו פועלים ע"פ השכל הם היו חדלים
להכות בה והצפרדעים לא היו מתרבות במצרים .וכי הם לא הבחינו
שבכעסם הם מביאים על עצמם את צרתם?!
אלא ,אומר הסטייפלער ,מידת הכעס היא זו שניהלה אותם ,וככל
שיצאו עוד צפרדעים מהצפרדע היחידה ,כעסם גבר וממילא היכו
בה יותר ,וככל שהיכו בה יותר היא הוציאה יותר צפרדעים ,וכעסם
גבר עוד והיכו בה עוד ,וכן הלאה...
עלינו ללמוד מכל זאת ,שכאשר אנו כועסים על זולתנו הרי אנו
מלבים את אש המריבה ומגבירים את הכעס ,שמעצים את המריבה,
שמרבה את הכעס וכו' וכו' .ושום רווח לא ייצא מזה לכועס ,כי מידת
הכעס האומרת לו 'לנקום ולא להירגע' היא איננה רוצה בטובתו.
מידה זו מובילה את הכועס לכעוס יותר.
אך לו נהיה נינוחים ונשקיט את כעסנו ,ממילא תשקע המריבה.
כי אי אפשר לריב ולהתקוטט כשהצד השני מגיב ברוגע ובשלווה.
וכאשר תשקוט המריבה ,שני הצדדים ייצאו מנצחים.

תפילין יקרות היו לו להגה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זי"ע ,אותן ירש
מאביו הגה"ק רבי יצחק מדרוהוביטש זי"ע .עשירים רבים רצו
לקנותן ממנו בדמים מרובים ,אך הוא שמר עליהן כבבת עיניו ולא
הסכים למכרן תמורת כל הון שבעולם.
פרנסתו של רבי מיכל הייתה דחוקה מאוד ובקושי היה פת לחם
בביתו .אשתו הפצירה בו שימכור את התפילין היקרות ,שהרי היו
לו תפילין נוספות אתן יכול היה לקיים מצוות הנחת תפילין ,ובכסף
שיקבל תמורתן יוכלו לחיות בשלווה תקופה ארוכה ,אך הוא סירב
ולא הסכים בשום אופן למכור את התפילין שירש מאביו זי"ע.
שנה אחת ,חג הסוכות קרב ובזלאטשוב אין אתרוג .פרנסי העיר

ניסו להשיג אתרוג מכאן ומשם ,אך העלו חרס בידם ואתרוג אין.
בהתקרב החג הגיע לעיירה סוחר אתרוגים ובידו אתרוג מהודר
מאוד ,אך הוא ביקש תמורתו מחיר רב ולבני העיירה לא היה די כסף
כדי לרכשו .לא איש ירא אלוקים כרבי מיכל יוותר על קיום מצוות
נטילת אתרוג ,והוא החליט למכור את התפילין של אביו כדי לרכוש
את האתרוג ...וכך עשה ,מכר את התפילין בחמישים רייניש וקנה
בשמחה את האתרוג.
כאשר חזר לביתו שמח וטוב לב כשהאתרוג המהודר בידו ,שאלה
אותו אשתו" :מאין לך הכסף לקנות אתרוג כה מהודר ,הרי בקושי
יש לנו כסף להאכיל את ילדינו?"; "מכרתי את התפילין של אבי!",
ענה לה רבי מיכל.
היא כעסה מאוד וזעקה" :כמה הפצרתי בך שתמכור אותן כדי
שיהיה לנו מה לאכול ,והנה מכרת את התפילין עבור אתרוג,"!?...
ותוך כדי כעסה הרב נטלה הרבנית את האתרוג וזרקה אותו על
הרצפה ופסלה אותו.
קשה לתאר במילים את הרגשתו של הרבי באותם רגעים .הנה ,עתה
אין לו לא אתרוג ולא תפילין ...אך הוא התגבר על מידותיו ושתק' .לא
אאבד כעת גם את ה'שלום בית' שלי' ,הרהר בלבו ונשאר שלֵ ו ורגוע.
בלילה בא אליו אביו בחלום ואמר לו" :גדול המעשה האחרון מן
הראשון! המעשה הראשון שהסכמת למכור את התפילין היקרות
עבור קיום מצווה לך ולכל בני העיירה עשה רעש גדול בשמים .אך
המעשה השני שהעברת על מידותיך ולא כעסת על רעייתך ,ערכו
בשמים רב יותר."!...
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com
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"כעבור מספר שעות הגיע רבי אברהם ישעיהו לבית הוריו ועיניו
נפערו בתדהמה ...הוא חשב שקורות הבית נופלות על ראשו מרוב
הלם ותדהמה"
הג"ר מאיר שפרכר שליט"א ,מגיד שיעור בשיעורי 'הדף היומי' המוקלטים של
'דרשו' ,מספר על אחת החוויות המיוחדות שחווה לאחר שזכה לסיים את הש"ס
יעקב א .לוסטיגמן
"באחרונה נערכה בחצר הקודש פיטסבורג ,אליה אני משתייך ,שבת
ההתאחדות השנתית ,הנערכת תמיד בשבת שלפני יום ההילולא
של כ"ק אדמו"ר בעל ה'אמונות אברהם' מפיטסבורג זי"ע" ,מספר
הרב שפרכר.
"בשבת זו אנו סועדים את כל סעודות השבת בצוותא ,יש אולם
מיוחד לגברים ,אולם לנשים ,אולם לילדים ואולם לילדות.
"בסעודת ליל שבת בא מישהו ואמר לי שהילדים שלי לא יכולים
לאכול כי הם עדיין לא שמעו קידוש .גם אני התמהמהתי וטרם
קידשתי על היין ,מיהרתי לעלות לאולם של הילדים ולקדש להם.
"רק נכנסתי לאולם והנה חיכתה לי קבלת פנים מפתיעה .ה'מלמד'
שהיה אחראי על הילדים ראה אותי נכנס לאולם ,הוא השקיט את
כל הילדים ואמר להם' :ילדים ,זה עתה נכנס לאולם יהודי שסיים את
כל הש"ס ,בואו נעמוד לכבודו'.
"הופתעתי מאוד ,אבל הילדים דווקא הגיבו בטבעיות .הם מיהרו
לעמוד ואפילו החלו באופן ספונטני לשיר ולרקוד לכבודה של
תורה .האמת ,המחזה הזה מאוד ריגש אותי ,לאו דווקא בגלל שאני
הייתי זה שהיה הפעם במרכז העניינים ,אלא עצם העובדה שהילדים
יודעים להעריך ולכבד 'יהודי שסיים ש"ס' הייתה מרגשת מאוד.
בקהילה שלנו יש כמובן עוד אברכים רבים שסיימו את הש"ס יחד
עם כל עם ישראל ,ואני בהחלט סבור שצריך לכבד כל אחד ואחד
מהם על ההתמדה ,על השקידה ,ועל כך שזכה לסיים את הש"ס.
"אבל אז הגיעה הפתעה נוספת .אותו מלמד הורה לילדים לשבת
ודרש ממני שאשא בפניהם דבר תורה' .רקדו לכבוד התורה ,אולי
זה הזמן לדבר עם הילדים קצת ולנצל את הנכונות שלהם לשמוע
ולקבל כעת דברי חיזוק וחסידות'.
"לא היו לי הרבה ברירות ,עמדתי שם וסיפרתי להם סיפור שבדיוק
שמעתי על מקרה שאירע בביתו של הגאון רבי אריה שכטר זצ"ל
 כשהרבנית שלו הייתה חולה מאוד ,ולאחר אשפוז ממושך שלחואותה הביתה ימים אחדים לפני חג הפסח ,כשהרופאים מסבירים
שאין להם שום אפשרות לסייע לה ,ועדיף שהיא תבלה את ימיה
האחרונים בביתה ובחיק משפחתה.
"בנה ,רבי אברהם ישעיהו שליט"א ,הגיע לבקר וראה את אמו
שוכבת במיטתה באפיסת כוחות .הוא חשב בלב עגום על כך שכעת
בכל בתי ישראל עקרות הבית טורחות ועמלות ,מסיימות את
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הניקיונות האחרונים ומתחילות לבשל לכבוד החג הקרב ובא ,ואמא
שלו שוכבת כך כשהיא מוקפת במכשירים רפואיים והמראה שלה
מעורר רחמים.
"יצא רבי אברהם ישעיהו מבית הוריו כדי להמשיך בסידורי החג,
אבל פניו לא היו לו עוד .הוא היה מהורהר ושבור מאוד ,והנה פוגש
אותו הצדיק רבי דוד פרנקל ושואל אותו'' :ר' אברהם ישעיהו ,מדוע
נפלו פניך? מה קרה לך?''.
"הוא לא היה צריך לשאול יותר מדי ,רבי אברהם ישעיהו שיתף
אותו במה שראו עיניו מקודם בבית הוריו ,ובצער הגדול שהוא מלא
בעקבות כך.
"אמר לו רבי דוד' :הרי אנחנו נמצאים עכשיו ממש ימים אחדים לפני
חג הפסח .אתה יודע מה קורה בערב פסח? ערב פסח זה יום מיוחד
מאוד ,בגלל שביום זה מסיים הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א את
הש"ס כולו ובסיום הוא שותה מעט יין לכבודה של תורה .אומרים
שביין הזה טמונות סגולות נפלאות .אני מציע שתיקח קצת מהיין
הזה ותיתן לאמך לשתות .בטוחני שזה ישפר מאוד את מצבה'.
"רבי אברהם ישעיהו לא היסס ,הוא מיהר לפנות לביתו של מרן שר
התורה שליט"א ,וביקש מהרבנית ע"ה ,שמחר ,כשהרב יעשה סיום,
שתשמור לו קצת יין כדי שיוכל לתת לאמו החולה .הרבנית כמובן
הסכימה ברוחב לבה הרחום ,אבל בסופו של דבר הצליח רבי אברהם
ישעיהו להגיע בעצמו למעמד הסיום ,ולקחת עמו מעט מאותו יין
הסיומים של הגר"ח שליט"א.
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"הוא שב לבית הוריו במהירות האפשרית ,והפקיד בידי אביו הגר"א
שכטר זצ"ל את יין הסיומים ,כדי שישקה מעט את רעייתו החולנית,
בתקווה שייטב לה מעט .הוא עצמו מיהר לביתו כדי לעסוק במצוות
של ערב החג ,בשריפת החמץ ובהכנת צרכי החג האחרונים.
"כעבור מספר שעות הגיע רבי אברהם ישעיהו לבית הוריו כדי
לדרוש בשלום אמו וכדי לסייע לאביו בהכנות האחרונות לקראת
החג...
"הוא נכנס הביתה ועיניו נפערו בתדהמה :אמו מהלכת לה במטבח,
כשהיא מבשלת מאכלים לכבוד החג ,שוטפת כלים ומתפקדת
כמעט כאחד האדם .הוא חשב שקורות הבית נופלות על ראשו
מרוב הלם ותדהמה.
"'מה קרה?' ,שאל את אביו בהפתעה גמורה' ,מה קרה לאמא?'.
"עכשיו היה תורו של רבי אריה להיות מופתע' :מה זאת אומרת מה
קרה? כבר הספקת לשכוח? הרי אתה במו ידיך הפקדתי בידי את יין
הסיומים של מרן שר התורה ...האין זה ברור מאליו שליין הזה תהיה
השפעה משמעותית על מצבה הרפואי של אמא?!'.
"הילדים שישבו באולם היו מרותקים לסיפור המיוחד הזה" ,מספר
הרב שפרכר" ,אז אמרתי בלבי ,זה הזמן להחדיר בהם את ההערכה

ללימוד התורה בכלל וללימוד הדף היומי בפרט.
"סיפרתי להם את הסיפור הידוע אודות קדוש ישראל החוזה
מלובלין זי"ע ,שהגיע פעם למקום כלשהו וביקש לשאול את בעל
הבית אודות השעון שהיה תלוי בביתו' :בדרך כלל אני שומע את
השעונים מתקתקים בעצב' ,אמר' ,כל תקתוק מזכיר שעברה־
חלפה שנייה אחת נוספת שמקרבת אותנו אל יום מותנו חלילה;
אבל השעון הזה הוא שעון של שמחה ,כל תקתוק מזכיר לי שהנה
התקרבנו בשנייה אחת נוספת אל הגאולה השלמה ,הגלות הופכת
קצרה יותר עם כל תקתוק נוסף' .בדקו ומצאו שהשעון הזה שימש
את סנגורם של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע.
"המעשה הזה מתאים במיוחד ללומדי הדף היומי .למה? כי אדם
שאינו לומד תורה ,כל יום נוסף שעובר עליו זה יום שמקרב אותו
למוות חלילה .זה יום נוסף שהתבזבז .יום עצוב!
"אבל מי שלומד דף היומי הוא מסתכל אחורה ואומר לעצמו ,אוח!
איזו שמחה ,איזה אושר! הנה ,עברו  300ימים שאני לומד בהם דף
היומי ,למחרת הוא שמח כל כך על היום ה־ ,301וכך הוא זוכה להגיע
ל־ 2,000דפים ויותר .השעון שלו מתקתק בקצב של שמחה ,בקצב
של סיפוק ואושר!".

דקה מתוקה  60שניות

על הדף היומי

עם הרב אברהם פוקס
מי מחלק את סעודתו לעשרה אנשים?

ברכות דף כ
והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה
רש"י מפרש :עד כזית לרבי מאיר ,עד כביצה לרבי יהודה.
והקשה הגאון מוילנא במשלי הרי מאמר זה אמרו הקדוש
ברוך הוא למלאכים ,ומי איכא ספיקא כלפי שמיא?
ועוד ,מדוע נקט דווקא חומרא זו שנהגו ישראל מכל
החומרות? ועוד ,מדוע נקט בתחילה כזית שהוא שיעור
קטן יותר? ומבאר הגאון שהרי"ף אומר ששיעור שתי
סעודות הוא י"ח גרוגרות והן שש ביצים ,ומובא בזוהר
שבשלש ביצים יש עשרה זיתים שהם תשע גרוגרות,
הרי שהזית פחות מגרוגרת בעשירית .יוצא ששיעור
סעודה הוא שלש ביצים שהם עשרה זיתים ,ובשיעור זה

מתחייב בברכת המזון מדאורייתא כמו שנאמר ואכלת
ושבעת וברכת לשון יחיד .אבל ישראל עם קדושים
אומר הגאון ,חיפשו בנרות איך לגדלו ולרוממו יותר ,ולכן
כשיש לו שיעור שכזה שהוא עשרה זיתים ,מהדר אחר
עשרה כדי שיגיע לכל אחד כזית ויברכו בשם ,ואם לא
ימצא עשרה ,עם כל זה לא יאכל בעצמו אלא מהדר אחר
שלשה ,ויתן לכל אחד כביצה ויברכו בזימון ,וזה שאמרו
בגמרא והם מדקדקים על עצמן עד כזית תחילה ,ואחר
כך עד כביצה ,ובאמת שיעור כזית וכביצה נאמר במשנה
בברכות לגבי זימון .וזהו שאמרו במשלי 'טוב עין הוא
יבורך' ,מי שנתן מסעודתו לאחרים כדי לברך בזימון ,אל
תקרי יבורך אלא יברך ,לכן הוא יברך ברכת המזון' ,כי נתן
מלחמו לדל'.

האזינו עכשיו בקו השיעורים של 'דרשו'
 077-2222-666שלוחה 3/3
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‚ם ‡ם ל‡
בו‡ו ב‰מ

חו„ים ‡רוכים ‡נו מייחלים ומכוננים לר‚
בכל רחבי ‰עולם מ‚יעים למבחן ‰ר‡

כ 15.000-עמלי ור‰ ‰פו במבחן ‰ר‡ון במחזור ˜‰
‡ז ‡ם ‚ם ‡ם ‰חלם בלימו„ „‰ף ‰יומיˆ‰ ,טרפו ‡לי

ערו מ˜ומו מבחן פ
‰ירם ו‰ס„ר ‡ˆ‰ טרפוך במו˜„ '„רו' 09000

‚ם ‡ם ל‡ ‰ספ˜ם ל‰ירם‡ ,ל מנעו מל‚‰יע ל
מו˜„ '„רו':

‡ נרמם
מוניכם...

‚ע ‰ז‰ ‰יום „‚‰ול בו ערו‡ לפי לומ„ים
‡ון במחזור ז ‰ל '„‰ף ‰יומי בבלי'

˜ו„ם‰ ,פעם ‡נו מˆפים ומייחלים ל‰כפל מספר ‰נבחנים
ינו לערו‡ לפי נבחני '„רו' ב‡ר ובכל ‰עולם ‰י‰ו„י.

פרוסים בכל רחבי ‡‰ר
 02-560כך נוכל לסייע לכם ול˜בל ‡ פניכם כר‡וי

למבחן ,ולˆ‰טרף ללימו„ עם ˜נין ‡מיי ל "‰ס
02-5609000

תנו כבוד לתורה!!!

שביבי הוד ומראות קודש ממעמדי כבוד התורה בחצרות הקודש ,עת חלקו כ"ק מרנן האדמו"רים
שליט"א כבוד ויקר לאברכים הגאונים חתני 'קנין ש"ס'
יעקב א .לוסטיגמן
בין מעמדי סיום הש"ס הגדולים והמרכזיים שנערכו בכל רחבי
העולם ,בלטו במיוחד המעמדים הכבירים של סיום הש"ס
שנחגגו ברוב עם ובראשות כ"ק מרנן האדמו"רים ,לחלוק כבוד
לתורה וללומדיה .חתני השמחה הם יהודים מכל רחבי הקשת:
אברכים שתורתם אומנותם לצד יהודים של מלאכה ,עמלי כפיים
שהשתתפו בשיעורי 'הדף היומי' באופן עקבי ויומיומי ,עד שזכו
לסיים את הש"ס כולו כעבור שבע וחצי שנות השקעה.
במיוחד רבתה השמחה בכל מקום בו השתתפו במעמדי הסיום
גם האברכים הגאונים חתני 'קנין ש"ס' ,שעמלו והתייגעו ,חזרו
ושיננו ,ליבנו וחידדו ,המיתו את עצמם באהלה של תורה במשך
שבע וחצי שנים ,עד שזכו לבסוף להיבחן על הש"ס כולו בחדא
מחתא ,במוקדי הבחינה של 'דרשו'.

כבוד התורה
גאונים אלו זכו ליקר וגדולה בכל אתר ואתר" .מהם יראו וכן
יעשו" ,קראו כ"ק מרנן האדמו"רים לצאן מרעיתם ושומעי לקחם.
אבות הניפו את בניהם אל על ,כדי שיעיפו מבט באותם גאונים
עמלי תורה ,יפנימו אל נפשותיהם הרכות את הנהרה העילאית
המזהירה את פניהם של מי שזכו לדעת את הש"ס כולו.
בשבוע שעבר הובאה הסקירה המיוחדת שכתב הרה"ח ר' אהרן
כהן ,אודות הכבוד המיוחד שניתן לחתני 'קנין ש"ס' במעמדי
הסיום שנערכו בבתי המדרש של חסידי בעלזא בכל אתר ואתר,
כשבשיאם של המעמדים הוענקו סידורים יוקרתיים עם הקדשה
החתומה בכתב ידו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א,
במיוחד לחתני 'קנין ש"ס' שע"י 'דרשו'.
אחד המעמדים המרגשים נערך בבית מדרשו הגדול של כ"ק מרן
האדמו"ר מביאלא שליט"א ,כשבמעמד הועלו על נס  150מסיימי
הש"ס שלמדו בדף היומי ,מהם עשרות רבות שזכו גם להיבחן מדי
חודש בחודשו במבחני 'קנין תורה' של 'דרשו' ,והמיוחדים שבחבורה
הם כמובן גאוני 'קנין ש"ס' שנבחנו כשבוע וחצי קודם לכן על הש"ס
כולו .ואכן עיקר השמחה היתה עם חתני 'קנין ש"ס' ,שכובדו
בכיבודים החשובים של מעמד הסיום :אחד מהם סיים את הש"ס
במעמד ,חברו אמר את הקדיש הגדול ,והשלישי מביניהם התחיל
את המחזור החדש של 'הדף היומי' כשפתח במשנה הראשונה
במסכת ברכות 'מאימתי קורין את שמע'.

יינה של תורה
מעמד מיוחד לכבודה של תורה התקיים גם בחצה"ק באיאן,
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מנצלים את הזמן  -חתני קנין ש"ס שוקדים על תלמודם בשולחן הכבוד במעמד הסיום ב'יד אליהו'

בראשותו של כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א .גם כאן עמדו בלב
השמחה מאות מסיימי 'הדף היומי' ,ובראשם חתני 'קנין ש"ס' של
'דרשו' ,שזכו להערכה יתירה ,וכ"ק מרן האדמו"ר שליט"א אף
נקט במחווה מיוחדת לכבודם ,והעניק להם בקבוקי יין של ברכה,
כיאה וכיאות לבני העלייה שזכו לטעום מיינה של תורה ,ולהגות
בה יומם ולילה.
רטט של התרגשות חלף בקרב אלפי המשתתפים ,כאשר אל
בימת הכבוד הוזמנו בניו של הגאון רבי אהרן אייזנבלט זצ"ל,
וקיבלו בקבוק יין של ברכה בשמו של אביהם זצ"ל.
הגר"א אייזנבלט זכה להיות מחתני 'קנין ש"ס' כבר בסיום המחזור
הקודם של 'הדף היומי' ,ועוד הניף ידו לסיים את הש"ס פעם נוספת
במסגרת התוכנית במחזור ה-י"ג של 'הדף היומי' ,כשהפעם הוא
נבחן על הש"ס גם עם פירוש התוס' .למרבה הצער בשלהי חודש
ניסן תשע"ט ,השיב הרב אייזנבלט זצ"ל נשמתו ליוצרו ,בסיומו
של יום לימודים רצוף בעמל וביגיעה ,במהלכו שינן מאות דפי
גמרא עם פירוש התוס' ,כהכנה אחרונה לקראת המבחן שנערך
בסמוך על ידי 'דרשו' על כל דפי הש"ס שנלמדו מאז תחילת
המחזור ועד חודש ניסן ,למעלה מ 2,500-דפים אותם ידע הרב
אייזנבלט בידיעה עמוקה ,והיו אצלו כמונחים בקופסה.

הקדשה אישית
גם בחצה"ק לעלוב נערכו מעמדי סיום בכל אתר ואתר ,ובשלושה
מהם השתתף כ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב שליט"א .מעמד אחד
התקיים על ידי לומדי 'הדף היומי' בבית מדרשו של כ"ק מרן
האדמו"ר שליט"א בבית שמש ,ובמרכזם משתתפי השיעור של
מגיד השיעור המפורסם הגה"ח ר' עמרם בינעט שליט"א .מעמד
נוסף ,התקיים גם הוא בבית שמש אבל שימש כמעמד המרכזי
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חתן קנין ש"ס באמירת ההדרן במעמד
כ"ק מרן האדמו"ר מביאלא שליט"א

הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח שליט"א מעביר את תשורת
הקודש בשליחות אביו כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א

כ"ק מרן האדמו"ר מבאיאן שליט"א מעניק לחתני קנין ש"ס
בקבוקי יין של ברכה

רבה של קהל עדת ירושלים וראשי הקהילה בריקוד עם חתן
קנין ש"ס

חתן קנין ש"ס מסיים את הש"ס במעמד כ"ק מרן האדמו"ר
מזוועהיל שליט"א

הקדשה אישית מכ"ק מרן האדמו"ר מלעלוב שליט"א

של כל חסידי לעלוב מכל רחבי הארץ.
מעמד שלישי ומיוחד התקיים בבית המדרש 'היכלא דרבי שמעון'
של חסידי לעלוב בביתר ,בראשות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ריקוד מיוחד
מעמדים מרוממים לכבודה של תורה התקיימו בכל קהילות
ובנוכחות המרא דאתרא הגאון רבי חיים וייס שליט"א ורבים
הקודש ,וברבים מהם הועלו על נס חתני 'קניין ש"ס' ,כך בחצה"ק
מרבני העיר.
זוויעהל ,שם נקרא חתן 'קנין ש"ס' הג"ר יצחק דייטש לסיים
את מעמד הסיום יזמו אברכי הקהילה שהתארגנו לערוך סעודה
את הש"ס ,ולאחר מכן קם כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ממקומו
לכבוד מסיימי הש"ס בבית מדרשם ,ובראשם חתן 'קניין ש"ס'
לריקוד ממושך ומיוחד עמו ,כשעיני הכל נשואות אליהם והמסר
חבר קהילתם ,אשר לכבודו הגיע כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ,ואף
החד עובר לכל אחד ואחד מהחסידים.
כיבד אותו במתנה מיוחדת :ספר 'הר בשן' מאת אביו להבחל"ח
בקהילת המתמידים ,נקרא חתן 'קניין
כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זיע"א ,ובו
ש"ס' הג"ר שמעון בקר לסיים את הש"ס
הקדשה אישית שכנתבה על ידי כ"ק
במעמד הסיום המרכזי ולשאת את הנאום
מרן האדמו"ר שליט"א ונחתמה בחתימת
המרכזי של המעמד לכבודה של תורה,
קדשו.
כשלאחר מכן פצחו הגרב"מ מינצברג
וזה לשון ההקדשה" :אל מעלת כבוד
שליט"א ,רב קהילת ה'מתמידים' ,ועמו
האברך החשוב הרב משה מרדכי ליפשיץ
ראשי הקהילה שחלקו כבוד לחתן 'קנין
הי"ו ,לרגל יום שמחתו ,כאשר זכה לסיים
ש"ס' כיאה וכיאות לכבודה של תורה.
הש"ס כולו בעמל וביגיעה רבה ,ועמד
בחצה"ק בוסטון נחגג מעמד הסיום
בכור המבחן במסגרת 'קנין ש"ס' שע"י
בשבת התאחדות שנערכה בראשות כ"ק
ארגון 'דרשו' ,ומשמחה זו יושפע שפע רב
אהרן דמן
מרן האדמו"ר שליט"א באתרא קדישא
לו ולזרעו אחריו ,וממנו יראו וכן יעשו".
אהרן זילבר
משה שלמה זילבר
מירון ,וגם כאן יצא כ"ק מרן האדמו"ר
במעמדי הסיום עודד הרבי ודרבן את
חיים שאול לוריא
שליט"א מגדרו ופצח בריקוד נלהב
חסידיו להוסיף מחול על הקודש ולהרבות
וממושך עם חתן 'קנין ש"ס' הג"ר יהושע
בלימוד הגמרא ביתר שאת ,ואף ציטט
פרקל ,כשכל חברי הקהילה מפזזים בכל
משמו של הרה"ק רבי יהושע מדז'יקוב
עוז לכבודה של תורה ,ומכבדים את נותן
זיע"א ,שבכוחו של סיום הש"ס להוריד
השפעות טובות בגשמיות וברוחניות ,מודעות ברכה שנתלו ע"י 'דרשו' בבתי הכנסת בהם מתפללים חתני קנין ש"ס התורה ולומדי התורה בכל כוחם.
כמעמד הר סיני שכל החולים נתרפאו וכו'.
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פעם אחת כשנכנס החזו"א לביתו של הרב רוזין אמר לו החזו"א" :יענקל
דער בלעכער (יענקל הנפח) חולה ואינו חש טוב ,ואני מבקש מהרב שנלך
יחד לבקרו לביקור חולים" .התפלא הרב רוזין ומיד אמר שלא מקובל
שהרב ילך לבקר את החולה מפני כבוד הרבנות...
ומה עשה החזו"א בביתו של 'יענקל דער בלעכער'?
הרב בנימין בירנצוויג
אשׁי בֵ ית ֲאב ָֹתם ּבְ נֵ י ְראּובֵ ן" (שמות ו' ,י"ד)
"אּלֶ ה ָר ֵ
ֵ

כאשר מזכירה התורה את שמות בני ראובן ושמעון נאמר בהם
"ואלה ראשי בית אבותם בני ראובן" ,ואילו אצל בני לוי נאמר ו"אלה
שמות בני לוי" .ויש להבין ,מדוע אצל בני לוי כתבו "ואלה שמות
בני לוי" ואצל ראובן כתבו רק "בני ראובן" בלי המילה 'שמות' .ועיין
בשל"ה הק' שביאר ,כי שבט לוי לא היה בגלות ולוי ידע דבר זה ורצה
להשתתף בצרת ישראל .מה עשה? קרא שמות לבניו ע"ש הגלות -
גרשון ,ע"ש כי גרים הם בארץ לא להם; קהת ,ע"ש ששיניהם קהות;
מררי ,ע"ש וימררו את חייהם; ולפיכך נאמר בהם "ואלה שמות בני
לוי".
וכתב שם ,שמכאן ילמד האדם את החובה להשתתף בצרת השני
אע"פ שאין הצרה מגיעה אליו בעצמו .וכך הודיע ה' יתברך למשה
רבנו עליו השלום "אהיה אשר אהיה" ,אהיה עמם בגלות זה ואהיה
עמם בגלות אחרת ,ואח"כ ציווה לומר לישראל אהיה פעם אחת
שלא לצערם  -להודיע גם שתהיה גלות נוספת .ומה שא"ל השי"ת
למשה בתחילה "אהיה אשר אהיה" אמרו ב'שמות רבה' ,שאמר
הקב"ה למשה ,לך אני מודיע שאהיה אשר אהיה שיהיו שתי גלויות,
אבל להם איני מודיע  -לישראל לא תאמר רק אהיה פעם אחת שלא
לצערם ביותר .והודיע השי"ת הצער למשה כדי שיהיה משותף
בצרת ישראל ,כי גדול היה משה בעיני פרעה ובעיני עבדיו ,עכ"ד.

בזמן מלחמת העולם הראשונה היה ה'חפץ חיים' מרבה לדבר על
צער כלל ישראל .ראו בחוש שאין לו מנוחה לנפשו ,והיה מרבה
לומר "כאן אנו חיים במנוחה ,אבל בכל המקומות יהודים נרדפים
ונטבחים באכזריות" ,ודבר זה השפיעעה על בריאותו והטריד
מנוחתו עד מאוד.
בזמן המלחמה שהייתה בארץ בשנת תשכ"ז הרבה המשגיח
מפוניבז' ,ר' יחזקאל לווינשטיין זצ"ל ,לתבוע מתלמידיו בישיבת
פוניבז' שישאו בעול עם הרבים מבנ"י המתגוללים בשדות במצב
מלחמה ופחד המוות לנגד עיניהם ועם בני משפחותיהם המודאגים;
ומלבד המדרגה של נושא בעול עם חברו ישנה גם תביעה יסודית
של "ואהבת לרעך כמוך" ,שמכוחה לבד חייב כל אחד להיות מודאג
20

ומצטער ממש כאילו היו כולם בני משפחה אחת.
גם בישיבת חברון בעת המלחמה בלבנון ,כשהגיעו כל יום שמועות
נוראות על חיילים רבים שנפלו במלחמה ,היה יושב המשגיח ר'
הירש פאלי זצ"ל ובוכה מצער על כל אחד שנפל בקרב ,על צער
משפחתו וחבריו .עד שהגיע מצב שזה ממש הזיק לבריאותו,
והתחילו להסתיר ממנו את המצב במלחמה ואת הידיעות על נפילת
חיילים במלחמה.
בנשמתם של גדולי ישראל היה עניין הנושא בעול וצרת הרבים ,אף
שלא הגיעה הצרה עליהם נשאו על לבם צרת הציבור כאילו הייתה
צרתם ממש.

בשנת תש"ח ,לאחר שנגמרה השואה הנוראה ,הגיע לארץ ילד בן
עשר פליט שואה שאיבד את הוריו וכל משפחתו באושוויץ ,דודתו
זקנה הצליחה למלטו ולשמרו עד סוף המלחמה ,וכך הגיע לבית
האבות של פוניבז שהוקם עבור פליטי חרב אלו ,כבית חם ותומך.
גברת מונק הייתה מנהלת בית האבות וקיבלה את הילד בחום רב.
הילד אכל ארוחת ערב ומיד לקח פרוסת לחם והחביאה בתוך מעילו
הבלוע ,אימי המחנות נותרו כצלקת בלבו הקט .גברת מונק לא
אמרה דבר ונשאה תפילה שישתקם ויבריא מכל מה שחווה.
ואז הראתה לו את חדרו ומיטתו ,כשעל המיטה הכינה לו ביגוד חדש
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וכן פיג'מה ,כשהיא אומרת לו שיילך להתרחץ וילבש את הפיג'מה
החדשה .אבל הילד סירב .הוא נכנס למיטה עם בגדיו המלוכלכים
וכך נרדם .דבר זה חזר על עצמו גם למחרת ,כשגברת מונק מנסה
לשדלו בכל דרך על ידי מתנות וממתקים ,אבל הילד בשלו! היא
הביאה את הרב גרנדביץ ,שהיה זה שתמך נפשית בילדים ,הוא ניסה
והילד בשלו .עד שבלית ברירה קראו לרב מפוניבז' שהיה בעל לב
רחום במיוחד ,והוא ניסה בכל דרך לשכנע את הילד" :מוטקל'ה
המתוק ,מדוע אינך מתרחץ?" והילד שותק...
אמר הרב מפוניבז'" :בלית ברירה נלך ל'חזון איש'!" ,וכך הלכה כל
המשלחת לביתו של החזו"א עם הילד ,כשהרב מפוניבז' מסביר
לחזו"א על הבעיה עם הילד המסכן הזה.
שאל ה'חזון איש' את הילד ברוך" :מרדכל'ה ,למה אתה לא רוצה
להתרחץ?" ,ואז התפרץ הילד בזעם" :לא רוצה להוריד את הבגדים,
כל פעם שהורדתי את הבגדים בברגן־בלזן לקחו לי אותם והשאירו
אותי עם הפיג'מה המחוספסת .אין לי אבא ואמא שישמרו לי את
הבגדים ,לא רוצה שיגנבו לי אותם!".
הצער שבו אמר הילד את הדברים גרם לזעזוע לכולם ,הרב מפוניבז'
יצא החוצה ופרץ בבכי ,ואז אמר החזו"א לילד"' :אל תדאג ,גב' מונק
תשמור לך על הבגדים" .ענה הילד" :אני לא מאמין לה!" .המשיך
החזו"א" :הרב גרנדביץ ישמור לך על הבגדים" ,ענה הילד" :אני
לא מאמין לו" .המשיך החזו"א" :אולי הרב מפוניבז' ישמור לך על
הבגדים" ,גם כאן חוזר הילד על תשובתו" :אני לא מאמין לו".
ואז אמר לו החזו"א" :מרדכל'ה ,אתה יודע מה? אני אשמור לך על
הבגדים!" .הביט הילד בחזו"א בחשדנות ,והוסיף לו החזו"א" :תאמין
לי ,אני אף פעם לא שיקרתי ,אני אשמור לך" .ואז התרכך הילד ואמר
לחזו"א" :אם הרב שומר לי אז אני מוכן ללכת להתרחץ".
כמובן ,מיד הלכה גב' מונק להביא את הפיג'מה לילד ,הוא נכנס
להתרחץ ולאחר מכן הלביש את הפיג'מה ופנה לחזו"א" :רב'ה,
תשמור לי על הכיפה והציצית ,הגרביים ,הכותנות ,החולצה
והמכנסיים" ,והחזו"א אומר לו" :הבטחתי לך ואקיים".
לאחר שיצא עמדו החזו"א והרב מפוניבז' ופרצו בבכי מר על היתום
האומלל הזה ,כמה צער ומכאוב ניכרו מפניו ומילותיו.
מיד יצא החזו"א והביא קערה גדולה מלאה מים ,הפשיל שרווליו,
התחיל לשפשף את בגדיו המלוכלכים של הילד ,כשהרב מפוניבז'
מצטרף אליו .וכך שני גדולי הדור עומדים מעל קערת כביסה
ומשפשפים את בגדי היתום האומלל ,כשמעיניהם זולגות דמעות
ומתערבבות במי הסינטבון ובמים השחורים הספוגים בצרת הילד
היהודי היתום .וכך מרוב שחרותם של המים החליפו את המים כמה

פעמים.
והנה ,לאחר  25דקות מופיע הילד נקי ורחוץ כשהוא לבוש בפיג'מה
החדשה ,ומיד שואל את החזו"א" :היכן הבגדים שלי שהרב שמר
לי?" .ענה לו החזו"א" :הנה ,תראה מרדכל'ה ,אנחנו שוטפים לך את
החולצה והמכנסיים ,וכבר נייבשם וננקה גם את הציצית ...מרדכל'ה,
הלילה תישן אצלי בבית ,ומחר תתלבש בבגדים הנקיים והיבשים",
ואורו עיניו של הילד לראשונה מאז שהגיע לארץ.
לא ייאמן ,מאור האומה ,זקן הדור ,עומד ונותן מזמנו היקר ,זמן רב
מאוד לכבס ולהרגיע את הילד היתום הזה ,ממש להרגיש בצרתם
של ישראל.
מעשה נוסף ואציל שסיפר הגר"ש שבדרון על החזו"א ,ששמע
מהגר"י קמינצקי ,ששמע מבעל המעשה הרב רוזין בעל ה'נזר
הקודש' שהיה מרא דאתרא בעיר חוידאן ,כשהחזו"א היה אברך
בשנות העשרים והיה גר בעיירה ולא ידע אף אחד מגדלותו ,ורק
היה מגיע מדי פעם לדבר בלימוד עם המרא דאתרא הרב רוזין ,והוא
גילה כי לפניו תלמיד חכם גאון מופלא .הוא התיידד אתו וקבע עמו
חברותא ,כשכולם מתפלאים מה לרב העיירה הגדול עם איזה אברך
צעיר שכל הזמן מגיע לביתו.
פעם אחת כשנכנס החזו"א לביתו של הרב רוזין אמר לו החזו"א:
"יענקל דער בלעכער (יענקל הנפח) חולה ואינו חש טוב ,ואני
מבקש מהרב שנלך יחד לבקרו לביקור חולים" .התפלא הרב רוזין
מהיכן אברך שתקן זה יודע מה קורה בבתי התושבים ,ומיד אמר
שלא מקובל שהרב הולך לבקר בבית התושבים מפני כבוד הרבנות,
אלא לכלה לפני חופתה ולעוד דברים שכתובים בהלכה.
דחה החזו"א מיד את דבריו והתחיל להסביר את נחיצות הביקור,
באומרו שה'שלום בית' בבית יענקל דער בלעכער ממש לא טוב,
והעסק שם מסתבך מיום ליום" ,אם נלך שנינו ,כתוצאה מביקור הרב
ייצא רעש גדול על הכבוד הגדול שרוחשים לו ,ואשתו בוודאי תראה
זאת וזה ישפיע עליה ותעריך יותר את בעלה".
וכך היה ,הלכו הרב רוזין והחזו"א לבקר את יענקל דער בלעכער,
וההתרגשות שלו ושל אשתו הייתה גדולה מאוד; וכפי שצפה
החזו"א ,למחרת רעשה כל העיר על הביקור הנדיר הזה ,ומאז שבו
השלום והשלווה לשרור בביתם.
לבו הרחום של החזו"א היה מיצר ודואג בצרת השני ,גם מה שלא
היה מוטל עליו כלל לשאת בעול צרת השני!
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג,
כתבו לbdirshu@neto.net.il :

 077-2222-666או *4992
קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
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בעיצומו של לילה קר וחשוך ,התייצב היהודי המסכן מחוץ לשערי המלון .עתה
אין לו לאן ללכת ,הן אפילו לא טרח להסדיר לעצמו אכסניה ראויה ללילה
הזה ,מה יעשה עכשיו? לפתע יד רכה הונחה על כתפו' .יהודי! מה אתה מחפש
כאן באישון ליל? זה מסוכן!'  -אומר לו מאן דהו במבטא אידישאי מובהק
כיצד בגידה ושריפה הפכו לסוכריה?
הרה''ח ר' אשר קובלסקי שליט''א
"וָ ֵא ָרא( "...שמות ו' ,ג')

זכה העם היהודי למה שלא זכתה בו אף אומה ולשון  -לחוש את
התחושה העילאית של להיות מובל בידיו האוהבות של אבא גדול
שבשמים ,בורא עולם .העולם כולו מנוהל בידיו יתברך ,אין אף
פעולה או מעשה שיכולים להתרחש לולא היה זה רצון ה' .אך העם
היהודי יש לו יתרון נוסף :הוא יודע ,חש ,מרגיש ומאמין שהוא נתון
בידיים הטובות ביותר.
התחושה הזו הופכת את החיים לאיכותיים יותר ,רגועים יותר,
בטוחים הרבה יותר .כשאדם מבין ומפנים שכל מה שקורה סביבו
נעשה בהחלטת אביו אוהבו ,קל לו יותר לקבל כל עובדה ,התפתחות
או התמודדות .כשאדם מטמיע בנפשו את ההבנה שהאחד הגדול,
החזק והאוהב ,מתכנן את חייו וסולל את דרכו ,אזי גם כשהוא עובר
קושי או התמודדות הוא לא נשבר ולא מתוסכל ,ממשיך להאמין
שמה שנראה בעיניו כדבר רע  -בעצם הוא טוב אלא שהוא טוב נסתר.
כשאבא אוהב נוטל את ילדו ומניחו על שולחן הניתוחים ,הילד יודע
שאולי יכאב לו עכשיו ,אולי יעבור חוויה לא נעימה ,אבל הוא בטוח
שזה לא רק טוב ,זה הכי טוב עבורו .הוא סמוך ובטוח שאביו הטוב
והאוהב לא רוצה להרע לו ,אינו חפץ להזיק או להכאיב לו .וגם אם
עתה יעבור חוויה לא נעימה ,העובדה שאביו הטוב מוביל אותו אליה
משקיטה את פחדיו ומרגיעה אותו.
זו התחושה שלנו ,של כולנו ,ברגע בו אנו עומדים בפני קושי .נכון,
הרגע הקרוב לא קל ,הקושי שלפנינו נראה מפחיד או מאיים .אבל
אנו בטוחים שמדובר בניתוח לא נעים ,שאבא טוב ואוהב ארגן וסידר
לטובתנו ,מבצע אותו למעננו ,רוצה בו עבורנו .העובדה שאנו יודעים
שאבינו שבשמים עושה לנו רק טוב מרגיעה אותנו ,מעניקה לנו
שלווה ואושר.
פרשת השבוע נפתחת בתשובת בורא עולם למשה רבינו על השאלה
אותה הקשה בשלהי הפרשה הקודמת " -למה הרעותה לעם הזה,
למה זה שלחתני?" .משה רבינו נוכח כי שליחותו הראשונה לפרעה
לא רק שלא הועילה אלא הכבידה את העול על בני ישראל; עיניו
רואות וכלות והוא שואל את ה' למה הרע לעם היהודי ,למה הורה לו
ללכת לפרעה ובכך נגרמו גזירות נוספות על העם היהודי האומלל.
מדברי חז"ל נלמד ,כי שאלתו זו של משה רבינו לא התקבלה בעין
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יפה ,בורא עולם לא מקבל את הטענות הללו .ונשאלת השאלה:
למה? הלוא זה בדיוק מה שנדרש ממנהיג דגול ורחום  -לבחון את
מעשיו ,לראות אם הועילו או הזיקו ,ולכלכל את צעדיו בהתאם.
מדוע טענתו זו אינה מתקבלת? מדוע הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה
למשה רבינו על שהעז לשאול את שאלותיו?! מהי הטענה על
שהקשה "למה הרעותה לעם הזה" ,הלוא זה אכן בדיוק מה שקרה
בעקבות מעשיו?!
את התשובה לכך חושפים המפרשים בגילוי מסעיר .כל הבעיה
היא במילה אחת בלבד .משה רבינו ,כמנהיג ישראל ,רשאי וצריך
להתפלל לבורא ,לפנות אליו ולבקש עזרתו לנוכח הכבדת עול
הגלות על בני ישראל הנאנקים .אך הוא נקט במילה אחת ,שהיא
ורק היא הבעיה :הוא אמר למה "הרעותה'" ,הוא כינה את התוצאה
בשם 'רע'.
וכאן הנקודה :ה' הטוב אינו מרע לאדם ,אף פעם ,בשום מצב .לא
תמיד קל להבין ,לפעמים מתעוררות שאלות ,במצבים מסוימים
גואות תמיהות ,אבל על עובדת יסוד אחד אין חולק  -שכל אלו אינם
רע אלא טוב שאיננו מבינים את הטוב שבו .בכל מה שנראה רע טמון
טוב נסתר ,בעומק מה שנראה רע חבויה טובה גדולה אלא שאיננו
יודעים להבחין בה.
כי יהודי מאמין יודע שאין דברים רעים בעולם ,יש רק דברים טובים
שאינם מובנים .הם נראים רעים ,קשים ,מעוררי מצוקה ,יוצרי לחץ
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– אבל לאמתו של דבר כל אלו הם דברים טובים בתכלית הטוב ,אלא
שאין לנו את המשקפיים המעמיקים שרואים את הטוב הנחבא
בעומק הרע ,שמגלים את הטוב שנסתר בשאול הכאב .אבל זה שאנו
לא רואים לא פוגם בעובדה הברורה שמאתו יתברך לא יכול לצאת
דבר רע ,רק דברים טובים בתכלית הטוב.
הבה נחדד את החשיבה הזו בעומק לבנו .כי כולנו חווים לפעמים
רגעים קשים ,שעות משבר' ,תאונות' חיים כאובות או מתסכלות.
ככל שנחדד בלבנו את האמונה הברורה ,ככל שנפנים בנפשנו את
הידיעה הפשוטה שאין רע בעולם ,נקודה! ובורא עולם עושה לנו
רק טוב אלא שלפעמים הוא נסתר  -כך נזכה לחיות חיים מוארים,
רגועים ,שלווים וטובים!

השריפה שהשתלמה
שנים רבות עסק ר' יעקב במלאכת הנגרות ,עד שקנה לעצמו שם
טוב כנגר מהולל .הנגרייה שבראשותו עבדה ללא הרף ,הזמנות
באו ויצאו ,לקוחות מרוצים הביאו לקוחות מרוצים נוספים ,העסק
פרח ושגשג .עם הזמן ,בלאי טבעי ולחץ הזמנות חברו להחלטה
משמעותית מאוד :ר' יעקב טס לארצות הברית וביצע עסקת רכש
גדולה של ציוד טכני מתקדם ומכשור משוכלל .הרכישה עלתה הון
תועפות ,הוא הוצרך להשקיע את כל חסכונותיו ואף ליטול הלוואות,
אך הוא סבר כי הדבר כדאי.
ביום מן הימים התבשר ר' יעקב כי המכשירים המשוכללים עומדים
להגיע ,ובהתרגשות רבה קיבל את מכשירי הענק והציוד המתקדם.
הוא כבר המתין לזרם הלקוחות שיגיע בעקבות ההתקדמות
המשמעותית בפיתוח העסק ,כי בלעדיהם מהיכן יממן את עלויות
רכישת הציוד היקר...
ואז ,הכל הסתבך .זה החל במעשה הבגידה הנפשע שביצע אחד
מבכירי עובדיו ,שתוך כדי שלמד את רזי המכונות החדישות
החל להתעניין ברכישת מכשירים משוכללים עוד יותר .כמחבל
במסתרים פעל אותו עובד ,שכר שטח נרחב לא הרחק מהנגרייה
המפורסמת של ר' יעקב ,רכש ציוד משוכלל ומתקדם ,וביום בהיר
הנחית מהלומה על לבו של ר' יעקב ,כשפרש מהנגרייה בקול רעש
גדול ופתח נגרייה בעלת שם דומה ממש בסמוך אליו...
לבו של ר' יעקב חשב להישבר .הן זה עתה השקיע את כל הונו
ברכישת ציוד חדש ומתקדם בתקווה כי ההשקעה תשתלם לו,
ההזמנות הרבות תכסינה את ההוצאות וההלוואות היקרות .ועתה,
אחד מבכירי עובדיו פרש ,פתח נגרייה משוכללת משלו ,וכיון שהוא
מכיר היטב את הלקוחות הם החלו לעבור אליו בזה אחר זה .החלה
תקופה קשה בעסק ,הרווחים צנחו בחדות ,האיום העסקי הפך
לקיומי .ריבונו של עולם ,מאין יבוא עזרו?!
ואז ,ביום מן הימים ,היה זה בבחינת 'שבר על שבר' .קצר חשמלי
בנגרייה של ר' יעקב הוביל לשריפה שכילתה את הנגרייה כולה ,על
מכונותיה ,ציודה ,משטחי העץ ושקי הנסורת ,בלוקי הפורמייקה,
ואפילו יומן החובות .האש מצאה לעצמה חומר בעירה מצוין ברחבי
הנגרייה ,ובתוך שעה קלה לא נותר כל זכר ,כל הונו ירד לטמיון...

ר' יעקב הביט באש האוכלת את מפעל חייו וחש כי חרב עליו
עולמו .אם לא די בעובד הבוגד שהמיט עליו אסון כלכלי ,הגיעה
השריפה ומחקה את מה שנותר .עתה חש אבוד ממש ,אפילו את
מעט ההזמנות שהיו לו לא יוכל לספק .מי יודע כמה זמן ,מאמץ
וכסף ייקח לו לשקם את ההרס ,להזמין ציוד חדש ,להתחיל לבנות
מוצרים ,לסדר אולם תצוגה...
זו הייתה התקופה הקשה ביותר בחייו של ר' יעקב .העסקים לא
קרטעו  -הם פשוט נשרפו .הוא לבד מול הררי חובות ,כשהעובד שלו
לשעבר מעביר את אחרון לקוחותיו אליו .הוא השתדל להתחזק ,אך
היה לו קשה ,קשה מאוד...
והנה ,ביום מן הימים ,נשמעת נקישה מהוססת בדלת ביתו .ר'
יעקב פותח ועיניו נקרעות בתדהמה ...מולו עומד העובד לשעבר,
זה שבגד בו והתחרה עמו בחוסר רגישות .העובד ביקש להיכנס
ולשוחח ,ור' יעקב ,מרוב הלם ,לא הצליח לסרב...
בשקט ובבושה פתח העובד בהתנצלות על העבר ,והמשיך בהצעה
שאי אפשר לסרב לה" :ר' יעקב ,תשמע  -פתחתי את הנגרייה ,יש לי
את מיטב הציוד והכלים ,המכשור והאמצעים ,אך היא לא מנוהלת
טוב ומפסידה כסף ...אין לי ברירה ,אני בא להציע לך לרכוש ממני
את הנגרייה שלי ,על כרעיה ועל קרבה ,במחיר הקרן ממש .הן שלך
נשרפה ...הנה ,קח עסק מוכן ומאובזר במחיר מציאה- - - "...
ר' יעקב החל לנהל עמו משא ומתן ,שנחתם בכי טוב .העובד
שלא הצליח להתמודד עם עול ניהול הנגרייה ,שמח לקבל בחזרה
חלק מהכסף שהשקיע ,ואף בפריסת תשלומים שהייתה נוחה לר'
יעקב .עוד באותו היום הפך ר' יעקב לבעליה של נגרייה משוכללת
ומתקדמת ממה שהייתה לו ,והמשיך בשיא המרץ לייצר רהיטים
ולספק את ההזמנות המובטחות...
לימים ,שמענו ממקור ראשון את סיפורו של ר' יעקב ,שהוסיף" :רק
לאחר שרכשתי את הנגרייה של העובד לשעבר ,אז הבנתי עד כמה
כל אחד מחלקי השבר מרפא את חברו .כשהעובד הבוגד פרש והקים
נגרייה לתפארת – היה זה עבורי אסון כלכלי כבד .למפרע התברר
שהלה הכין עבורי נגרייה משוכללת במיוחד ,בהתנדבות מלאה...
"וכשהשריפה פרצה היה נראה לי שזה הסוף .שלא אצליח להשתקם.
אך דווקא השריפה היא שהביאה את עובדי לשעבר לפנות אלי,
להציע לי לקנות את העסק של המתחרה הגדול ביותר שלי,
ולהבטיח את הצלחת עסקיי בעזרת ה' לאורך ימים .הנה כי כן ,את
עוגמת הנפש שהגיעה לי קיבלתי ,אך אבא הטוב והמיטיב הכניס לי
סוכריה משמעותית בכל כאב לב!".
הבה נאזין למסר הזה העולה מדברי ר' יעקב ,הבה נבין עד היכן
הדברים מגיעים .לפעמים ,הכל נראה סגור וחשוך ,עצוב למלוא
האופק .נראה כי השבר הוא עובדה מוגמרת ,מי יודע אם ניתן
להתמודד עמו .למפרע ,מתברר שבתוך מה שנראה רע מסתתר לו
טוב ,שבעומק האסון חבויה לה הזדמנות ,שמבעד לאפלה נוצצת לה
תקווה חדשה...
הבה נאמין בבורא עולם בכל לבנו ,נדע כי הוא לא עושה לנו רע .גם
מה שנראה רע הוא רק נראה כך ,לפעמים עם הזמן נגלה בעצמנו עד
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כמה היה זה טוב ,לפעמים לא נדע לעולם .ועדיין ,נדע ,נבטח ,נאמין
ונפנים ,שבורא עולם עושה לנו רק טוב ,מידיו הטובות והרחומות לא
ייצא כל רע ,ואם זה נראה כך יש שם איזה טוב מסתתר וחבוי ,כי כל
מעשיו הם טובים למעננו!

זריקה לרחוב באישון ליל
הסיפור הבא התרחש באישון ליל ,בלונדון בירת אנגליה .יהודי נכבד
שנקלע למצב כלכלי סבוך וקשה לא נותרה בידו ברירה והוא טס
ללונדון ,להתדפק על דלתות נדיבי עם .אלא שגם שם ההצלחה לא
האירה לו פנים ,ולמרות מאמציו ותחנוניו העלה חרס בידיו .פה ושם
קיבל תרומות קטנות ,שאך בקושי הצטברו לכדי עלות כרטיס הטיסה...
כשחש תשוש מהמאמץ שאינו מניב פירות ,נודע לו כי פלוני ,עשיר
מפורסם בצדקותיו הנדיבות ,עומד להתארח בבית מלון יוקרתי
בלונדון .הוא הבין כי אם ישתחל לבית המלון ויצוד את תשומת לבו
של העשיר מובטחת לו תרומה הגונה .אך איך עושים זאת?
הוא החליט לפנות למנהל המלון ,ובשיחה עמו עורר את רחמיו לקבל
אישור חריג ונדיר ללון בבית הכנסת שבמלון ,בתקווה שבשעת
בוקר  -בעת התפילה ,כאשר יתפלל שם הגביר ,יוכל לתפוס עמו
שיחה עם סיום התפילה .לא בקלות הסכים מנהל המלון לבקשה
המוזרה ,אך לבסוף נכמרו רחמיו והוא אישר לו ללון בבית הכנסת
לילה אחד בלבד.
בשעת ערב מוקדמת התייצב מיודענו בבית המלון כששקית קטנה
ובה מגבת בידיו ,מגבת שתשמש אותו גם ככרית וגם לנטילת ידיים
שחרית .הוא חומק לבית הכנסת בלאט ,מסדר ספסל בפינת בית
הכנסת ,מכין לעצמו מים לנטילת ידיים על יד המיטה המאולתרת,
וכבר נשכב על הספסל ועוצם את עיניו...
"סלח לי ,אתה נורמלי?" ,קול גס מטלטל אותו בחוזקה ומאבטח
חסון מנער אותו בעוצמה" .הומלס? כאן לא ישנים ,תפוס את
מטלטליך ותתאדה מכאן!" ,נוזף בו המאבטח הנכרי בחומרה" .כאן
זה בית מלון ,משלמים מראש ,מקבלים חדר ,ישנים בצורה מסודרת.
לינה בבית הכנסת? לא בבית מלוננו!" ,פוסק המאבטח בנחרצות
וקופץ את אגרופיו...
"רחמים ,רחמים!" ,מתחנן היהודי האומלל" ,הלוא ראית כי אינני
מפריע לאיש ,השעה כבר מאוחרת ועוד רגע כבר הייתי נרדם .ובכלל,
מנהל המלון אישר לי לישון כאן הלילה ,כי זו תקוותי היחידה- - - "...
"חה חה חה ,"...מצטחק לעברו המאבטח ,אפילו לא שומע" ,אישורים,
סיפורים ,הזיות יפות יש לך ...כאן בבית המלון לא ישנים בבית הכנסת ,זה
ברור ,זה אסור ,זה בניגוד לכל נוהל .אתה נעלם מכאן תוך שניות ספורות
או שאני קורא לצוות אבטחה מתוגבר לתפוס אותך בכוח ולהטילך
מחוץ לבית המלון?" ,שואל־קובע המאבטח בבוטות מרושעת...
בצר לו מקפל היהודי את מגבתו ומדדה אל שערי בית הכנסת,
כשהמאבטח פוסע אחריו ומוודא כי אינו שב על עקבותיו .דמעות נקוו
בזוויות עיניו כשעבר על יד שער המלון ,אותו מקום בו חלף אך לפני
שעה קלה ,סמוך ובטוח כי הוא בדרך לפגישה הנכספת עם העשיר.
'אוי ,כל מאמציי ולחציי עלו בתוהו ברגע אחד ,'...הוא מהרהר...
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בעיצומו של לילה קר וחשוך התייצב היהודי המסכן מחוץ לשערי
המלון .עתה אין לו לאן ללכת ,הן אפילו לא טרח להסדיר לעצמו
אכסניה ראויה ללילה הזה ,הוא זרוק בבושת פנים בטבורה של עיר,
וגם הסיכוי היחיד שלו להגיע אל העשיר הנודע ולדבר אל לבו נגוז
והתנפץ אל מול סלעי המציאות המרה .מה יעשה עכשיו?
ובעודו מסתובב שבור ונכלם ,לפתע הונחה יד רכה על כתפו" .יהודי!
מה אתה מחפש כאן באישון ליל? זה מסוכן!" ,אומר לו מאן דהוא
במבטא אידישאי מובהק ,והוא מרים את פניו ונתקל בעיניו הטובות
של אותו עשיר נודע ,לשמו וכדי לפוגשו נכנס לכל הסערה הזו...
בקול שבור ומרוסק הסביר היהודי לעשיר את העובדות לאשורן ,כמה
התאמץ כדי להשיג פגישה עמו ,כמה שמח שהצליח להשתחל ללינה
בבית המלון ,וכמה נשבר לבו בקרבו בראותו כי הסיכוי אבד ואיננו,
כשנזרק מבויש ונכלם אל הרחוב" .אוי ואבוי!" ,נקרע לבו של העשיר
בכאב" ,הנה ,הבה ואכניסך אל בית המלון ,אתה תהיה האורח שלי!".
לוחץ העשיר את ידיו ומזמינו להתלוות אליו .הוא נכנס לבית המלון
בכבוד ובהדר ,העשיר מזמין לו סוויטה יוקרתית ללינת לילה ,וגם
ארוחת בוקר עשירה  -אותה הוא קובע לסעוד עמו בצוותא .בשעת
בוקר הם נפגשים לארוחת בוקר דשנה בחדרו של העשיר ,וכטוב
לבו שמע את סיפורו האישי של היהודי הנזקק ורשם לפקודתו צ'ק
נדיב במיוחד.
לאחר שנפרדו ,ביוצאו משערי המלון בפעם השנייה באותה יממה,
לפתע הוא מבין :רגע השבר של אמש היה בעצם רגע הניצוץ .הרגע
הקשה בו נזרק מחוץ למלון בבושת פנים ,כשעמד בוכה ברחוב של
עיר זרה בשעת לילה מאוחרת כשכל כולו מבוכה וייאוש  -הוא
הרגע שפתח לו את השערים .לולא היה פוגש את העשיר בדיוק
באותו רגע של שברון לב דרמטי ,לבטח התוצאה לא הייתה טובה
כפי שהיא!
מתברר ,שדווקא הרגע החשוך ביותר ,הרגע בו נשבר ,הרגע שהיה
נראה לו רע ,הרגע שהיה נראה כקשה כל כך  -הוא רגע האור ,הוא
הרגע השמח ביותר בסיפור הזה .זהו הרגע בו התייצב בפני העשיר
ושפל מצבו היה כה בולט  -עד שרחמיו של הגביר התעוררו כל כך
והוא פינק אותו בלינת לילה ,ארוחת בוקר וצ'ק נכבד.
ולא נועד סיפור נפלא זה ,אותו שמענו מכלי ראשון ,אלא כדי
ללמדנו :הרגע שנראה חשוך ,אפל וקודר ,לעתים הופך לרגע המינוף,
לרגע ההזדמנות .לא ,זה לא קורה מעצמו ,זה קורה כי בורא עולם לא
מביא רע אמתי על בניו ,לכל מה שנראה רע יש תפקיד חיובי ,תפקיד
משמח ,תפקיד אופטימי.
יהודי יקר ,לפעמים יודעים ולפעמים לא ,אך תמיד תמיד ,גם המצבים
הקשים ביותר ,נועדו להוביל לרגעים טובים ומרשימים .בורא עולם
לא מעניק לנו רע ,הוא עושה לנו רק טוב .וככל שנראה יותר רע כך
נהיה סמוכים ובטוחים שהטוב האמתי בוא יבוא ברינה" ,ודורשי ה'
לא יחסרו כל טוב" ,תמיד!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון של
הרב אשר קובלסקי :במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
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התמונה ששוה  1,864,210מילים
זו התמונה! זה הסיפור! זה התמצית של כל השמחה הגדולה!!

הרב בנימין גולד
עיני רפרפו בין עשרות התמונות שסיפרו את סיפורה של שמחת
התורה הגדולה שנחגגה על ידי ארגון דרשו בהיכל יד אליהו בתל
אביב ,העין לא שבעה מעוצמת השמחה שהוקרנה ממראות הכינוס
המרשים לכבודה של תורה...
והנה עוד אני מדפדף ו ...עיני נפלו על תמונה ...נעצרתי והתבוננתי
שוב ושוב מבלי יכולת להמשיך ...זו התמונה! זה הסיפור! זה
התמצית של כל השמחה הגדולה!!
יושבים חתני קנין ש"ס על בימת הכבוד המיוחדת שהוכנה בעבורם
במרכז אולם יד אליהו ,כשלכל אחד סטנדר מיוחד ואישי מתנת
דרשו ,ו ...כולם תלמודם פתוח לפניהם והם הוגים שקועים בלימודם
כאילו הם בפינת בית מדרשם הקבוע!!! מסביבם רבבת חוגגים
ששים וצוהלים ברחבי האולם הגדול ,עיניהם ניזונות מ'אמת מה
נהדר' הנשקף במרכז הבמה ,זקני הדור וראשיו! וכשמדי פעם
מזינים את עיניהם ממראות השמחה המוקרנות באור יקרות בצלילי
שיר ושמחה מבעלי המנגנים המטיבים ברגש זמרם...
והם חתני השמחה ,אלו ששיננו וחזרו פעם אחר פעם במשך שבע
וחצי שנים על כל התלמוד בבלי ,הם בשמחתם הם בצהלתם,
יושבים והוגים רתוקים ואחוזים במקור השמחה ,הגמרא הקדושה
לבלתי יכולת להפריעם ממקור חיותם!!!
זו התמונה שלא שבעה עיני ממנה! זו התמונה שמספרת יותר מכל
את שמחת התורה הגדולה שחפפה על כל כלל ישראל! זו עיקר
המהפכה העצומה שחולל ארגון דרשו בלימוד הדף היומי!
תמונה זו ,השתלבה עם קולו המהדהד בהדר בעת הכינוס הגדול ,של

ראש ישיבת חברון הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ,בהביאו את
דברי רש"י במסכת עבודה זרה ,כי עיקר 'היומא טבא לרבנן' ,עיקר
שמחת התורה בסיום הש"ס ,היא במה שזכו לומדיה ל'מיגרסיה'!
שזכו לחזור ולשנן ולקנות בקנין את אשר למדו!
תמונה זו ,הזכירה את נאומו חוצב הלהבות ,של מרן הגרא"מ שך
זצוק"ל באותו מעמד בעת סיום המחזור הי"א של הדף היומי באולם
יד אליהו ,את אמרתו המכוננת שנקבעה בחותם של אש התורה
בלבבות לומדי התורה' ,כי עיקר מעלת לימוד הדף היומי ,הוא לא רק
שאני ילמד את הדף ,אלא שהדף ילמד אותי'!!!!! הלימוד האמיתי
זה לימוד שמשפיע משנה ומחייה את הלומד למשך כל היום כולו!!
תמונה זו ,מספרת את סיפור 'הדף שמלמד את האדם'!
תמונה זו ,ממחישה את שמחת ה'למיגרסיה' של לומדיה ,של אלו
שזכו לשננן לחזור ולקנות את תורה בקנין נצח בלבם ונשמתם!
תמונה זו ,היא תמונה של  1,864,210מילים! שהם סך המילים
שעליהם נבחנו חזור ושנן חתני קנין ש"ס בכל התלמוד בבלי!
מתפרצת לה השמחה ,על חזיון השמימי הלזה ,שבו מאות אלפי
יהודים בכל העולם זוכים לסיים את חוק לימודם ש"ס בבלי ,כשהם
בקביעות בלתי מתפשרת ,למדו יום אחרי יום בקיץ ובחורף בכל עת
וזמן ,כשהלימוד הופך לחלק מסדר יומם ומהלך חייהם!
ומעל כולם שמחת חתני קנין הש"ס ,אלו שזכו והיא הפכה לקניינם!
שהיא חלק מאישיותם! שאין שום מראה וחזיון המשביעם ,מלבד דף
הגמרא המונח לפניהם ,והם שוקקים אותו בלהט מתיקות ושמחה!

אשרי העם שככה לו!!!
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כל מה שרצית לדעת על מבחני 'דרשו' והדף היומי
עושים לכם סדר :ריכזנו את כל השאלות הנפוצות שמופנות ל'דרשו'
לגבי מבחני 'הדף היומי' ,והשתדלנו לענות על הכל...
יעקב א .לוסטיגמן
הפריחה האדירה שחווה לימוד 'הדף היומי' בימים אלו ,חסרת תקדים בכל
קנה מידה אפשרי .מאות אלפים שוקדים מדי יום על הדף ,מתווכחים,
מלבנים ,משננים ולבסוף סוגרים את הגמרא בלב כבד ,ובשאיפה שהדף
של מחר יהיה ארוך יותר ומתוק לפחות כמו הדף של היום...
מטבע הדברים ,עם ריבוי לומדי 'הדף היומי' ,מתרבות גם הפניות
למשרדי 'דרשו' ,וההרשמה להצטרפות למבחני 'הדף היומי' נמשכת
בקצב מדהים .מאות רבות מצטרפים מדי יום ,ועוד היד נטויה בעז"ה.
עם הרישום מגיעות גם השאלות ,והן רבות ומגוונות .הצוות במשרד
משתדל לענות באדיבות רבה לכל פונה ,אבל הלחץ האדיר על הקווים
אינו מאפשר לנו להשיב על כל שאלה באריכות ובפירוט מספק ,ולכן
אנחנו מציעים לנרשמים שימתינו למכתב המיוחד שיישלח אליהם ובו
תשובות על כל השאלות שלהם.
ובכל זאת ,פטור בלא כלום אי אפשר ,ולכן החליטה הנהלת 'דרשו'
להגיש בפני קוראי 'לקראת שבת' ,את כל השאלות הנפוצות ,עם
תשובות מלאות ומפורטות ,שיעשו לכם סדר.
רק נציין כי אם המאמר שלפניכם לא ענה לכם על חלק מהשאלות,
ואם המכתב שהגיע לבתיכם עדיין השאיר אתכם עם תהיות חשובות
שרלוונטיות עבורכם ,אתם תמיד מוזמנים לשוב ולפנות למשרדי
'דרשו' במייל  dirshu@acheinu.co.ilאו בטלפון 02-5609000
ובעז"ה נשתדל לענות לכל פונה ,כמיטב המסורת של 'דרשו'
שמקפיד על 'שירות לקוחות' ברמה גבוהה במיוחד ,כיאה וכיאות
ללומדי התורה שהם הם מושא הערצה ראשון במעלה עבור 'דרשו',
שכל מטרתו ופעלו להרבות את לומדי התורה בכל אתר ואתר.
השאלות הנפוצות:
מה זה 'קנין תורה'?
'קנין תורה' זאת תכנית המבחנים הקלאסית על 'הדף היומי' .מדי
חודש נערך מבחן על  30הדפים שנלמדו בחודש האחרון ,ובהתאם
לגובה הציונים מחולקות גם המלגות.
המבחנים נערכים בשני מסלולים .מסלול א' כולל שאלות על גמרא
ורש"י בלבד ,ומסלול ב' כולל גם שאלות על פירוש התוס'.
מהו גובה המלגה?
המלגה הנמוכה ביותר בתוכנית 'קנין תורה' היא  110שקלים ,והיא
ניתנת למקבלים ציון  80עד  .84המלגה עולה בהתאם למדרגת הציון,
והמקבלים ציון של  95אחוזים ומעלה זכאים למלגה על סך 330
שקלים.
עם זאת ,ישנם המקבלים חצי מלגה :מי שאינו אברך כולל ,או אברך
כולל הלומד את 'הדף היומי' במסגרת הכולל ונבחן רק על גמרא רש"י,
וכן בחורי ישיבה גדולה .לאברכים שלומדים בסדרי הכולל את הדף יש
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אפשרות להיבחן גם על תוס' ,ולקבל מלגה מלאה.
מי שאינו אברך ,ונבחן גם על פירוש התוס' ,זכאי למלגה מלאה?
לא .מלגה מלאה ניתנת אך ורק לאברכי הכוללים שתורתם אומנתם.
מי שלומד רק חצי יום בכולל נחשב 'אברך' לעניין זה?
לא .ההגדרה של 'אברך כולל' לעניין זה מכוונת למי שלומד שני סדרים
בוקר וצהרים לאו דווקא במסגרת כולל ,אפילו באופן עצמאי ובלבד
שיילמד בשעות שבהן מקובל ללמוד בכוללים.
אברך שלומד את הדף היומי מחוץ לזמני הכולל ,אבל חוזר עליו ומשנן
אותו בין היתר גם במהלך הסדרים ,כיצד מתייחסים אליו?
הלימוד השינון והחזרה צריכים להתבצע מחוץ לסדרי הכולל .עם
זאת ,בהתייעצות עם ראשי הכוללים הוחלט להקל על האברכים,
ולאפשר להם את החזרה והשינון במשך עד חצי שעה במהלך סדרי
א' או ב' בכל יום ,בתנאי שהנהלת הכולל מאשרת זאת.
כמו כן ביום חמישי שלפני המבחן החודשי ,אפשר ללמוד ולשנן את
הדפים לקראת המבחן המתקרב במהלך סדר ב'.
האם כל נבחן מקבל מלגה?
לא .רק מי שאושרה לו כניסה ל'מסלול המלגות' ,מקבל מלגה בהתאם
לגובה הציון שלו .מי שלא אושרה לו כניסה למסלול זה ,נכנס באופן
אוטומטי ל'מסלול ההגרלות' ,ובמידה וקיבל ציון של  80אחוזים
ומעלה ,הוא נכנס להגרלה על  20פרסים של  100דולרים ,ועשרה
נוספים של  50דולרים לכל זוכה.
איך נכנסים ל'מסלול המלגות'?
מי שמשתתף בשישה מתוך שבעה מבחנים חודשיים רצופים ,ומקבל
בהם ציון של  80אחוזים ומעלה ,נכנס באופן אוטומטי ל'מסלול
המלגות'.
במבחן הראשון שייערך בעז"ה ביום שישי ,ערב שב"ק פר' בשלח ,י"ב
שבט תש"פ ,יוכנסו גם נבחנים חדשים למסלול המלגות ,בהתאם לגובה
הציון שלהם .הנהלת 'דרשו' תקבע מכסה של נבחנים שיוכלו להתקבל
למסלול המלגות ,והנבחנים עם הציון הגבוה ביותר יוכנסו למסלול ,עד
שהמכסה תתמלא.
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מי שנכנס למסלול המלגות נשאר בו לנצח?
נבחן שהוכנס למסלול המלגות נשאר בו באופן עקרוני עד סיום המחזור,
ויוכל להיבחן גם במחזור הבא ,אם יוסיף וייבחן גם על פירוש התוס' ,או
לחלופין ייבחן גמרא ורש"י פעם נוספת ,ויקבל שליש מלגה בלבד.
עם זאת ,נבחן שיחסיר שני מבחנים חודשיים ברצף ,ייפלט באופן
אוטומטי מ'מסלול המלגות' ,ויעבור למסלול ההגרלות ,עד שיעמוד
שוב בתנאי הקבלה למסלול המלגות ,כפי שהוסבר בתשובה הקודמת.
כמו כן נבחן שישמור על רצף המבחנים החודשיים ,אבל יקבל ציון
נמוך מ 50-אחוזים בארבעה מבחנים רצופים ,ייפלט גם הוא ממסלול
המלגות ,ויוכל להצטרף אליו רק אם יעמוד בקריטריונים האמורים
בתשובה הקודמת.
מאיזה גיל מקבלים מלגות?
בחורי ישיבה קטנה ,מגיל  13וחצי ועד גיל  ,16זכאים להשתתף במסלול
ההגרלות ,אבל אינם מצורפים למסלול המלגות .בחורי ישיבה גדולה
מקבלים חצי מלגה ,אם הוכנסו למסלול המלגות.
עם זאת ,בתוכנית 'קנין משניות' יינתנו מלגות גם לבחורי ישיבה קטנה,
כפי שיפורט בהמשך.
כיצד מצטרפים לתכנית 'קנין משניות'?
'קנין משניות' היא תכנית השלמה ל'קנין תורה' ,ולכן תנאי הסף היחיד
להשתתפות ב'קנין משניות' היא עריכת המבחנים ב'קנין תורה'.
במסגרת התוכנית נלמדות מדי חודש כ 20-משניות ,במסכתות
שעליהן אין תלמוד בבלי ,בסדר 'זרעים' ובסדר 'טהרות'.
ב'קנין משניות' מקבלים מלגה כבר במבחן הראשון ,כשאברכים
ואנשים נשואים הקובעים עיתים לתורה מקבלים מלגה מלאה ואילו
בחורי ישיבה קטנה וישיבה גדולה מקבלים חצי מלגה .זאת ,בתנאי
שנבחנו ועברו בהצלחה את המבחן בקנין תורה באותו החודש ,וכן
קיבלו ציון של  80אחוזים ומעלה במבחן על 'קנין משניות' .גובה
המלגה נע בין  32ל 45-שקלים במבחנים על סדר 'זרעים' ,ואילו בסדר
'טהרות' נע גובה המלגה בין  45ל 68-שקלים.
האם צריך להירשם ל'קנין משניות'?
ההרשמה לתוכנית 'קנין תורה' כוללת באופן אוטומטי גם אופציה
להשתתפות בתוכנית 'קנין משניות' .יש להגיע למוקדי הבחינה
ולבקש מאחראי המקום לבצע גם מבחן ב'קנין משניות'.
מתי מתקיימים המבחנים?
המבחנים נערכים אחת לחודש ,בימי שישי .המבחן הקרוב ייערך
בעז"ה בערב שבת קודש פרשת 'בשלח' ,י"ב בטבת .המבחן הבא
ייערך בערש"ק פרשת 'תצוה' ,והמבחן השלישי ייערך בעז"ה
בערש"ק פרשת 'צו' .עם המכתב שיישלח אליכם מ'דרשו' לאחר
שתירשמו לתוכנית 'קנין תורה' ,תקבלו בעז"ה גם לוח מבחנים מפורט
למשך השנה הקרובה.
איפה נבחנים?
'דרשו' מפעיל כ 100-מקומות מבחן בכל רחבי הארץ .שימו לב:
מבחני 'הדף היומי' נערכים אך ורק בימי שישי ,ולא ניתן לבצע אותם
במקומות המבחן של 'דרשו בכולל' הפעילים בימי חמישי אחה"צ,

שבהם אפשר להיבחן רק במסגרת 'דף היומי בהלכה'' ,קנין חכמה'
ו'דף הכולל'.
הנרשמים במשרדי 'דרשו' יקבלו מכתב מסודר לביתם ,ובו רשימת
מוקדי הבחינה בכל רחבי הארץ ,כמו כן ניתן לפנות למשרדי
'דרשו' בפקס שמספרו  02-654-0269ובדואר האלקטרוני בכתובת
 dirshu@acheinu.co.ilלקבלת רשימת מקומות המבחן בכל
רחבי הארץ.
אופציה נוספת לבירור מקום המבחן הקרוב למקום המגורים שלך
היא להתקשר ל'דרשו'  02-560-9000ולהמתין למענה אנושי .אנו
משתדלים מאוד לענות לכל פונה באופן מיידי.
האם אני חייב להיבחן תמיד באותו מקום מבחן?
לא! כדי לאפשר לנבחנים להיבחן בכל חודש מאפשר 'דרשו' לכל
נבחן לבצע את המבחנים שלו בכל מוקד שייבחר ואין צורך להודיע
על כך מראש.
איך אני יכול לדעת מה הציון שקיבלתי?
המבחנים נבדקים ידנית ורק לאחר מכן מוזן הציון למערכת
הממוחשבת .נבחנים שביקשו לקבל את הציונים במייל ,יקבלו הודעה
עם הציון שלהם למבחן האחרון מיד לאחר שהציון שלהם יתעדכן
במערכת הממוחשב ,החל משבוע וחצי לאחר קיום המבחן ,ועד
כשבועיים וחצי.
כמו כן יכול כל נבחן להתקשר למשרדי 'דרשו' בטלפון שמספרו
 02-560-9000ולהקיש על שלוחה  ,1כדי לשמוע את הציון האחרון
באמצעות הקשת קוד הנבחן ומספר זהות.
אפשרות נוספת :במכשירי 'קהילות' המותקנים ברבים מבתי הכנסת,
אפשר לצפות בציונים של עשרת המבחנים האחרונים שעשיתם
ב'דרשו' ,על ידי הקשת קוד הנבחן.
בנוסף לכל האמור ,מדי חודש משגר 'דרשו' מכתבים לכל אחד
מהנבחנים שהשתתפו במבחן האחרון ,ובמכתב מופיע גובה הציון ,וכן
גובה המלגה המגיעה לכל נבחן .המכתבים נשלחים ממשרדי 'דרשו'
באופן מרוכז רק לאחר שהסתיימה בדיקת כל המבחנים ,כשבוע לפני
המבחן העוקב.
איך אני יכול לדעת מה קוד הנבחן שלי?
עם הרישום ל'דרשו' תקבל 'קוד נבחן' .במידה ושכחת את הקוד
או שמשום מה לא קיבלת אותו ,באפשרותך להתקשר לטלפון של
משרדי 'דרשו' –  02-560-9000ולהקיש 'כוכבית' ,ולאחר מכן את
מספר הזהות שלך .המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי ותספק לך
את קוד הנבחן שלך.
מתי ואיך מקבלים את המלגה החודשית?
המלגות מופקדות לחשבונות הבנק של הנבחנים ,אך במקרה שהנבחן
הוא בחור שאין לו חשבון בנק על שמו או לחלופין אברך שקיבל אישור
מיוחד לשם כך ,המלגה תינתן לו בצ'ק שיישלח בדואר.
המלגות מופקדות לחשבונות הבנק של הנבחנים ביום בו מתקיים
המבחן הבא של 'דרשו' ,כחודש לאחר עריכת המבחן שעליו ניתנת
המלגה.
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"לא פעם כשאנו פותחים ומתחילים ללמוד דף גמרא הכל נהיה לנו
לא ברור ולא מובן ,הסוגיה מתבלבלת לנו בעיניים ,נראה לרגע שאין
סיכוי שנבין את הסוגיה .מה שצריך ,זה פשוט להמשיך .כשממשיכים
ולומדים את הדף מתגלה לנו כל התמונה"
סדרת שיחות עם אנשים מופלאים הנבחנים על כל הש"ס
הרה"ח ר' אהרן כהן
היעד הנכסף הושג .רק לפני כמה שבועות זכו המובחרים שבעם,
חברי ולומדי מסגרת 'קניין ש"ס' ,לעבור במבחן מסכם אחד על כל
הש"ס .ובמילים פשוטות להבנה :הם נבחנו ברוב הצלחה על 2,711
דפי גמרא ,על ה'תלמוד בבלי' כולו.
הרבה כבר נבחנו במחזור הקודם ,הם עשו זאת כעת .לצדם עומדים
רבים וטובים כשבפיהם השאלה המאחדת את כולם :כיצד עושים
את זה?
הודו לה' ,זכינו כבר למעלה משנה במהלך סדרת השיחות
המיוחדות עם חברי 'קניין ש"ס' להביא ולהראות שהרבה דרכים
למקום .כל אחד מוזמן לעבור ,לבחור ולבדוק מה מתאים עבורו,
כשברוך ה' התגובות הרבות והנלהבות לא מפסיקות להגיע ,לצד
הד"שים על 'מזכי הרבים בתורה' המפיצים בין ידידים ומכרים את
השיחות ,ומראים שאנשים רוצים ורואים בזה תועלת; לשמוע
ולדעת איך אנשים בני זמננו עושים את זה ובהצלחה גדולה.

השבוע פנינו לשיחה עם הרה"ג ר' עידו עסיס שליט"א ,מחשובי
אברכי כולל 'משכן התורה' ונו"נ בישיבת 'אבן האזל' בעיר אלעד.
"אין לי מה לומר! תפנה לחבריי שבאמת זכו ויודעים את הש"ס
כמונח בקופסה" ,ניסה לדחות אותנו בהתחלה בקש .כמעט
התפתינו לדבריו ,אך בהמשך ראינו עד כמה הרווחנו כשהתעקשנו
על המשך השיחה.
איך הכל התחיל?
"זו הייתה ממש סייעתא דשמיא" ,מתלהב הרב עסיס" .היה זה לפני
כ־ 15שנים ,למדנו אז בכולל פרק אלו טריפות ,ואז התפרסם על ארגון
חדש בשם 'דרשו' הפותח מסגרת מבחנים על־פי סדר 'הדף היומי',
כשאז למדו 'מסכת חולין'  -כך שהיה זה ממש השלמה ללימוד
בכולל ,וכך זכינו ברוך ה' לזכות להתקדם בלימוד וידיעת התורה".
איך עושים את זה?
"הכל תלוי בלומד" ,הוא נשמע מחויך" .אם מנסים לדחוף ולהספיק
ללמוד ולדעת בזמנים שבין לבין ,משהו כמו 'לא יום ולא לילה' ,אז
אכן הכל נהיה באמת די קשה ומלחיץ .אך אם מכניסים את זה לסדר
היום של כשעתיים-שלוש לימוד ,אז הדבר די מעשי לכל אחד.
"למעשה ,השתדלתי בכל חודש ללמוד את החומר לפחות שלוש
28

פעמים ,כשבלילה האחרון וביום המבחן עברתי מהר שוב על כל
החומר החודשי .כך הייתי לומד וניגש אל המבחן החודשי.
לאחר מכן ישנו את המבחן המסכם על  120דף – איך הצלחתם?
"לצערי ,לא הייתי מצליח לחזור על כל החומר ,כך שהייתי חוזר
על חלק מהחומר .הייתי חוזר בעיקר את החומר משני החודשים
הראשונים ,שהרי החומר מהחודש הרי למדתי החודש ,והאחר
למדתי יחסית לאחרונה ,בחודש האחרון".
איך באמת מספיקים לחזור למבחנים הגדולים של 'קניין ש"ס'?
"במבחנים הראשונים ,כשהמבחנים כללו  210דף ,ובהמשך אחר
חצי שנה כשזה גדל ל־ 390עד אזור ה־ 800או ה־ 1,000דפי גמרא,
הייתי עוד מצליח לחזור על כל החומר לקראת המבחן .לצד זה",
הוא מטעים בחן" ,בל נשכח שהחיים ממשיכים כרגיל ,יש את סדרי
הכולל וכדומה ,וצריך גם להמשיך כל יום בלימוד דף חדש יחד עם
חזרות על החומר החודשי .כך שאחר שהמספרים עברו את האלף
דפים ,אני אישית כבר לא יכולתי לחזור על כל החומר ,והייתי אכן
חוזר רק חלק מהחומר ,כשהשתדלתי בכל חצי שנה לחזור על
החומר שלא חזרתי לפני חצי שנה".
איך הצלחת לחזור על  1,000דפי הגמרא?
"כאמור ,מי שילמד כסדר וישקיע כל יום במשך השנה כשעתיים-
שלוש שעות יזכה בוודאי ללמוד בהרבה יותר רוגע ויישוב הדעת,
אך אני  -ובעיקר אכן במחזור הנוכחי ,שעבורי זו הפעם השנייה
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במסגרת 'קניין ש"ס'  -למדתי את זה יותר ב'לא יום ולא לילה'.
כשזה היה בנוי על ניצול זמנים שבין לבין ,כך שבכל פעם בהגיע
ראש חודש ניסן או תחילת תשרי הייתי נכנס לפרויקט מבחן 'קניין
ש"ס' ופשוט הייתי יושב ולומד כ־ 40דף ליום...
"צריך להבין" ,הוא מנסה להרגיע" ,מדובר בדפים שכבר למדנו
עשרות־עשרות פעמים ,ואף נבחנו עליהם פעמים רבות ,כך
שבממוצע אנחנו עוברים על דף גמרא בפחות מרבע שעה .בהעברה
בעלמא קנה."...
הפעם כבר נבחנת גם על תוס'?
"אכן ,הודו לה' ,זכינו ונבחנו גם עם פירוש תוס'" ,אם כי הוא נשמע
מסויג" ,בכל חודש זה היה מאוד נחמד ,ללמוד תוס' מכניס גם הרבה
חיות והנאה בלימוד ,אך כשזה הגיע למבחנים הגדולים של 'קניין
ש"ס' ,אודה על האמת  -זה היה הרבה יותר קשה ממה שחשבתי.
היו פעמים שראיתי בחוש שהלימוד לוקח זמן כפול ,כי בעצם יש
הרבה חומר חדש .ברור שכל מי שיכול ,אשריו ואשרי חלקו .אך
בהחלט נראה לי ,שכדאי מאוד לשקול בכובד ראש במבחני 'קניין
ש"ס' אולי עדיף לחזור שוב על גמרא־רש"י ולקנות שליטה מוחלטת
בדפי הש"ס"...
מה תוכל להעביר מניסיונך העשיר לאלו שעכשיו יוצאים לדרך?
תחילה הוא מזכיר את האמרה והרעיון שכמעט כל חבר 'קניין ש"ס'
מרגיש חובה להעביר :ללמוד ולהיבחן על כל הש"ס זה לא כל־כך
קשה כפי שזה נראה" .אני אישית" ,הוא משתף בגילוי לב" ,פעם,
ללמוד ולדעת ארבעה־חמישה דפי גמרא היה נראה לי הרבה ,עד
שברוך ה' כיום ,אחר שהצטרפתי למסגרת המבחנים של 'דרשו'
למדתי איך עושים את זה" ,וכאן הוא מציין נקודות מניסיונו:
"לא פעם כשאנו פותחים ומתחילים ללמוד דף גמרא הכל נהיה לנו
לא ברור ולא מובן ,הסוגיה מתבלבלת לנו בעיניים ,נראה לרגע שאין
סיכוי שנבין את הסוגייה .מה שצריך" ,הוא מגדיר את זה בבהירות,
"זה פשוט להמשיך .כשממשיכים ולומדים את הדף מתגלה לנו כל
התמונה ואז מתחילים להבין ולקלוט את המהלך כראוי .לאחר מכן
כשחוזרים ולומדים ברוגע מההתחלה זוכים ונהנים מהבנת הלימוד
על בוריה.
"הרעיון הוא פשוט" ,הוא מסביר בנעימות" ,בהתחלה הכל חדש,
הראש מתקשה לקלוט הכל; אחרי שכבר רואים את הכל בעצם אנו
כבר יודעים את החומר ,אז מתחילים לאט־לאט להפנים ,עד שאכן
רואים ומרגישים שאנו יודעים את החומר".
לגבי זיכרון הלימוד הוא מציין בחום" :כדאי מאוד בסיום הלימוד ,או
אפילו תוך כדי הלימוד ,לסכם את מסקנות הסוגיה בצורה של דינים
העולים/פירות הנושרים ,כי לזכור הרבה פרטים שמובאים בגמרא
זה דבר שקשה לזכירה ,אך כשזה מסוכם בצורה מסודרת הדברים
'מאוחסנים' בראש הרבה יותר טוב ללא ערפול.
"היו תקופות" ,הוא ממשיך ומציין" ,שבלימוד למבחנים למדתי
ממשנה עד משנה או עד סיום ענין ,ואז הייתי חוזר למשנה ולומד
אותה לבדה ומזכיר בתוכה את כל מה שהגמרא ביארה או הוסיפה
בדברי המשנה .אמנם ,זה קשה ומצריך סבלנות אבל זה הרבה

"אם מנסים לדחוף ולהספיק
בזמנים שבין לבין ,משהו כמו
'לא יום ולא לילה' ,אז אכן הכל
נהיה באמת די קשה ומלחיץ.
אם מכניסים את זה לסדר היום
של כשעתיים-שלוש לימוד,
אז הדבר די מעשי לכל אחד"
יותר משווה  -גם מבחינת המאמץ וגם מבחינת הזמן שלכאורה
מפסידים ...למעשה ,מרוויחים מזה הרבה" ,הוא חותם את המלצתו.
מה תענה לחבר או מכר שיתעניין אצלך על ההצטרפות לתכניות
הלימודים והמבחנים?
"תחילה כדאי לזכור את היסוד לכל הבניין ,דבר שבאמת שייך ונוגע
מאוד בימים אלו" ,הוא נשמע בהיר בדעתו" .כדאי מאוד להשקיע
ללמוד ולדעת בכל חודש את החומר החודשי ,כשזה כבר באמת
כמעט 'שווה לכל נפש' .לא צריך להאמין ,אפשר להיכנס לכל מוקדי
מבחני 'דרשו' ותתפלאו לראות שכל סוגי האנשים מגיעים ונבחנים
ברוב הצלחה .פשוט ,כל מי שבאמת מעוניין ורוצה להצליח מצליח.
לאחר מכן ,כשזוכים ומצליחים ללמוד ולהיבחן בכל חודש על
הלימוד החודשי ,אז מגיעים למבחנים המסכמים של ה־ 120דף
בכל ארבעה חודשים ,כשאחר כך אפשר להמשיך להתקדם ללמוד
ולדעת את כל הש"ס."...
לסיום ,אנו לא מתאפקים :אחרי חמש־עשרה שנים ,תשנה את
הסדרים בחודש תשרי וניסן?
"כבר חשבתי על זה" ,נשמע אושר בקולו" ,זה דבר שאי אפשר
להבין" ,הוא משתף ברגש" .כל חודש ניסן על כל שלל העיסוקים
והמצוות של ההכנות לחג ,הכל נבלל ונכלל בהכנות הגדולות למבחני
'קניין ש"ס' בחזרות על הש"ס .כן בחודש תשרי ,שמחת החג נעשית
מעורבת בשינון וחזרות על עשרות דפי הגמרא.
"בכל מקרה" ,הוא מרצין" ,הגמרא בחגיגה (טו ).אומרת 'דברי תורה
שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ,ונוחין לאבדן ככלי זכוכית' .לא
נראה לי שארצה לשכוח את כל העמל עליהם התייגעתי כל השנים,
ואני מקווה מאוד להמשיך ללמוד ולהיבחן ולזכות לדעת ולזכור את
דברי תורתנו הקדושה".
לשליחת תגובות לכותב המאמר,
כתבו לa0533185209@gmail.com :
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קנין ש"ס ,איך מצטרפים?
כל התשובות לכל השאלות שרצית לשאול על תכנית הדגל של 'דרשו' ,ועל תנאי הסף להצטרפות אליה
יעקב א .לוסטיגמן
החשיפה הרבה לה זכתה תכנית 'קנין ש"ס' של 'דרשו' במעמדי
סיום הש"ס שנערכו ושעדיין נערכים מסביב לעולם ,היתה
מקסימלית.
יחד עם ההתלהבות הגדולה והכבוד הרב שרוחש כל לב יהודי
לחתני 'קנין ש"ס' ,מגיעה גם השאיפה החזקה של רבים מתכונו,
המבקשים להימנות גם הם עם חתני 'קנין ש"ס' ,בסיומו של
המחזור החדש של 'הדף היומי' .המחזור ה-י"ד.
אבל מה זה בדיוק 'קנין ש"ס' ,איך מצטרפים לתוכנית הזאת ,ומה
גובה המלגות שמקבלים הנבחנים במסגרת התוכנית?
בדיוק בגלל השאלות הללו הכנו לכם שו"ת מיוחד ,אותו אנחנו
מביאים בנפרד מהשו"ת של 'קנין תורה' ו'קנין משניות'.
מה זה בעצם 'קנין ש"ס'?
מדובר בתוכנית ייחודית שיצאה לדרך לפני כ 15-שנה ,עם תחילת
המחזור הי"ב של 'הדף היומי' ,ועד כה העמידה קרוב לאלף אברכים
שיודעים את הש"ס כולו ,ואף נבחנו עליו בבת אחת ,מתחילת
מסכת ברכות ועד סוף מסכת נדה.
במסגרת התכנית נבחנים אחת לחצי שנה על כל הדפים שנלמדו
מאז תחילת המחזור הנוכחי בדף היומי .כך למשל במבחן הראשון
של 'קנין ש"ס' במחזור ה-י"ד ,בשלהי תשרי תשפ"א ,ייבחנו
הלומדים על כל מסכת ברכות ,כל מסכת שבת ,וכמחצית ממסכת
עירובין .לאחר מכן ,בסוף ניסן תשפ"א ,יתווספו על אלו  180דף
נוספים ,וכך מדי חצי שנה יוסיפו להיבחן על כל מה שנבחנו עד כה
ובנוסף על כ 180-דפים נוספים ,עד שבעוד כשבע וחצי שנים ,הם
ייבחנו על הש"ס כולו במבחן כולל שיימשך מספר שעות ויכלול
שאלות על כל אחת ממסכתות הש"ס.
מה הם תנאי הסף להצטרפות לתכנית?
כדי להשתתף ב'קנין ש"ס' ,יש להשתתף קודם כל בתכנית 'קנין
תורה' .רק מי שמשתתף בתכנית באופן מלא ,מבצע את המבחן
החודשי מדי חודש בחודשו 30 ,דף בכל פעם ,וכן את המבחן
המסכם הנערך אחת לארבעה חודשים על  120דפי גמרא ,נחשב
מועמד להצטרפות לתכנית 'קנין ש"ס'.
גם מי שכבר התקבל ל'קנין ש"ס' ,חייב להמשיך ולהשתתף ב'קנין
תורה' באופן עקבי ,ונשירה מתכנית 'קנין תורה' ,גוררת בעקבותיה
נשירה גם מתכנית 'קנין ש"ס'.
איך אני יכול להצטרף?
הכללים והקריטריונים לגבי מי שיוכל להצטרף לתוכנית ייקבעו
על ידי הנהלת 'דרשו' ,בהתאם לשיקול דעתה ,ובכל מקרה רק
מי שערכו את כל מבחני 'הדף היומי' בעקביות יוכלו להצטרף
לתוכנית ,בכפוף לקריטריונים נוספים כמו ותק ב'דרשו' ,גובה
הציון במבחני 'קנין תורה' ועוד.
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מתי אוכל לדעת אם אני מועמד להצטרף לתוכנית?
המבחן הראשון ב'קנין ש"ס' במחזור הנוכחי ייערך כאמור בשלהי
חודש תשרי תשפ"א .חודשים אחדים קודם לכן יבצע 'דרשו'
סינון מבין נבחני 'קנין תורה' לפי קריטריונים שונים ,והמועמדים
להצטרפות ל'קנין ש"ס' יקבלו הודעה על כך שיש להם אפשרות
להשתתף בשני המבחנים הראשונים של 'קנין ש"ס' שישמשו
כמבחני קבלה לתוכנית במלגה או בהגרלה ,בהתאם לקריטריונים
שיקבעו.
הנבחנים שיעברו את המבחן הראשון והשני ,ויתקבלו למסלול
המלגות התוכנית ,יקבלו את המלגה בעז"ה החל מהמבחן הרביעי
ואילך.
אם אני מעוניין להשתתף בתוכנית ולהיבחן בלי לקבל מלגה ,האם
אוכל לעשות זאת?
בוודאי .בהתאם למדיניות 'דרשו' בכל תוכניות הארגון ,אפשר
תמיד להיבחן בכל אחת מהתוכניות ,כולל 'קנין ש"ס'' .דרשו'
יבדוק את המבחן ואף יישלח לך הודעה עם הציון שקיבלת ,אבל
לא יכניס אותך לרשימת מקבלי המלגות.
האם יש מלגות בהגרלה לנבחני 'קנין ש"ס' שאינם מקבלים מלגה
קבועה?
ההשתתפות בתוכנית מתחלקת לשני המסלולים ,מלגות והגרלות,
והנבחנים צריכים להתקבל לאחד המסלולים כדי לקבל מלגה או
להשתתף בהגרלה .נבחנים שלא התקבלו למסלולים אלו ,יכולים
להיבחן אבל לא ישתתפו בהגרלה וכמובן לא יקבלו מלגה.
האם בחורים יכולים להיבחר לתוכנית זו?
כן ,אבל המלגה ניתנת רק על מבחנים שבהם ישתתפו לאחר
נשואיהם ,כך שעד נישואיהם ההשתתפות בתוכנית היא על בסיס
שמירת מקום.
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Another wonderful
'shiur in 'dirshu
שיעור חדש מבית 'דרשו' ,בשפה האנגלית ,מפיו של
הג"ר יצחק לובינשטיין שליט"א • התגובות נרגשות ונלהבות

יעקב א .לוסטיגמן
אל מצבת שיעורי 'הדף היומי' ו'הדף היומי בהלכה' מצטרף
השיעור החדש של הג"ר רבי יצחק לובינשטיין ,הנמסר בשפה
האנגלית.
אורכו הממוצע של כל שיעור ב'דף היומי' מפיו של הרב
לובינשטיין עומד על כ־ 40דקות ,ובמסגרת זמן זה מצליח הרב
לובינשטיין לקרוא כל מילה מהגמרא ,לתרגם אותה לאנגלית
מדוברת ,ובמקביל גם לבאר את מהלך הגמרא ואפילו לתבל
במעט ראשונים ,לבד מפירושו של רש"י שאליו הוא צמוד בכל
מהלך השיעור ,מתחילתו ועד סופו.
השיעור החדש יוצא לדרך לאחר שעל שולחנה של הנהלת 'דרשו'
נערמו בקשות רבות של לומדי 'הדף היומי' מהארץ ומהעולם
הרחב ,שביקשו להוסיף גם שיעור בשפה האנגלית ,אותה הם
מבינים טוב יותר.
"מדובר במשימה מאתגרת במיוחד" ,מסבירים ב'דרשו'" .מצד
אחד השיעור נועד לאנשים שיכולים להסתדר גם עם שיעורים
בלשון הקודש .הרי מי שאין לו רקע בגמרא יתקשה לעקוב אחרי
שיעור של דף גמרא ב־ 40דקות ,ומי שיש לו רקע כבר מבין היטב
את לשון הקודש ואת הלשון הארמית שבגמרא .ובכל זאת,
כשאדם שומע שיעור בשפת האם שלו ,הוא נהנה יותר ויכול
להבין בקלות רבה יותר ,ולכן יש כאן בעצם אתגר לא פשוט,
כשהמגיד שיעור צריך לתרגם כל מילה ,אבל גם לשמור על רמה
לימודית נאותה כי הוא פונה לציבור שלמד בישיבה במשך כל
שנות בחרותו ,ובכלל זה גם לאברכי כולל החובשים את ספסלי
בית המדרש מבוקר ועד ערב".
ההחלטה לצאת לדרך עם שיעור בשפה האנגלית לא הייתה
פשוטה" :כל שיעור כזה מצריך התארגנות לוגיסטית לא פשוטה,
וגם טיפול שוטף באופן יומיומי .כדי שהמג"ש יוכל להקליט שיעור
אנחנו צריכים להקים אולפן מיוחד עבורו בסמוך לביתו ,לצייד
ולאבזר אותו בהתאם ,להדריך את המג"ש כיצד להשתמש בציוד,
ומעל לכל לקלוט מדי יום את השיעורים שהוא מקליט ,ולבצע
להם עריכה ועיצוב ,כדי שציבור המאזינים והצופים בשיעור יוכל
ליהנות ממוצר באיכות גבוהה עם הקלטה איכותית ,עם חיתוך
מדויק של המקומות שבהם היו הפרעות להקלטה וכדו'.

"את כל זה צריך לעשות צוות ההפקה והעריכה ,שגם בלאו הכי
ידיו עמוסות בעבודה ב"ה .מדובר בצוות שמטפל גם בשיעוריהם
של הג"ר אליהו אורנשטיין ,הג"ר אפרים סגל והג"ר מאיר שפרכר
שמוסרים שיעורים ב'דף היומי' ,חלקם מוסרים שיעורים כפולים,
גם בעברית וגם באידיש ,ובנוסף לשיעורים ב'דף היומי בהלכה'
הנמסרים מפיהם של הגאון רבי אריה זילברשטיין המוסר שיעור
יומי ב'דף היומי בהלכה' בעברית ,והג"ר אפרים סגל המוסר שיעור
מקביל באידיש .בנוסף ,ישנם שיעורים קבועים ,יומיים ושבועיים,
בפרשת השבוע ובענייני דיומא  -כך שבסופו של דבר מדובר
בכמות אדירה של שיעורים מוקלטים ומצולמים שעוברים עריכה
מידית ומועברים לפרסום בהתראה קצרה מאוד.
"עם זאת ,הבקשות של דוברי האנגלית היו רבות ,ולכן נעתרנו
לבקשתם .מה גם שמדובר בקהל יעד שאין לו עדיין מענה
מספק ,ואם בעברית ובאידיש אפשר למצוא המון שיעורים בכל
מיני רמות ובשלל סגנונות ,באנגלית עדיין אין היצע רחב כל כך,
ודוברי האנגלית פזורים בכל רחבי העולם ,כך שהתועלת של
השיעור החדש היא ענקית ,ואנחנו רואים את מספרי הצפיות
והאזנות כשהם מטפסים במהירות מדי יום ,מה שמלמד על
כך ששביעות הרצון גבוהה ב"ה ,ושאנשים מתלהבים מספיק
מהשיעור כדי לספר עליו לחברים שלהם ולצרף גם אותם לקהל
הלומדים שמקדישים מדי יום  40דקות לצפייה או להאזנה
בשיעור החדש".
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
כמה זמן צריך להשהות את הכלי בתוך המים בהגעלת כלים?
האם צריך להכשיר כלי זכוכית לפסח?
כלי פלסטיק – האם ניתן להכשירם בהגעלת כלים?

ההגעלה בסוגי הכלים שונים
• כלי המצופה אמאייל – יש אומרים שלא ניתן להכשירו
בהגעלה ,הן מחמץ והן מאיסורים אחרים ,כגון 'בשר בחלב'.
ויש אומרים שבנוגע לאיסורים אחרים ניתן להקל.
• תנור אפייה המצופה אמאייל – יש אומרים שניתן להכשירו
רק ב'ליבון' ,ויש אומרים שבתנאים מסוימים ניתן להכשירו
על ידי הפעלתו בדרגת החום הגבוהה ביותר.
• כלי זכוכית – לדעת השולחן ערוך ,אינם 'בולעים' ,ואין
צורך להכשירם לפסח .ולדעת הרמ"א ,אדרבה ,הזכוכית
כח ֶרס ,שלא ניתן להכשירו בהגעלה.
בולעת ,ואדרבה ,דינּה ֶ
• כלי פלסטיק – יש אומרים שניתן להכשירם בהגעלה ,הן
מחמץ והן מאיסורים אחרים .ויש המחמירים לענין איסור
ומקלים בנוגע לאיסורים אחרים .ויש המחמירים
חמץֵ ,
בנוגע לכל האיסורים.
• כלים העשויים מגומי – יש אומרים לא ניתן להכשירם
בהגעלה ,אך אם הגומי נעשה מעץ ניתן להקל .ויש אומרים
המקלים בכל
שאף באופן שנעשה מעץ יש להחמיר .ויש ֵ
אופן.
• יש שנהגו שלא להשתמש בפסח בכלים מצופים ,או
בכלים צבועים; אם משום שפעולות הציפוי והצביעה נעשו
לעיתים באמצעות 'סובין' חמץ; ואם מחשש שהציפוי
והצביעה נעשו על גבי כלֵ י חמץ.

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

ֵמהלכות הגעלת כלים
• הגעלת כלים מוציאה את האיסור ה'בלוע' בכלי ,ומעיקר
הדין ,אנו נוקטים שהבלוע בכלי יוצא על ידי רתיחת המים
ברגע שבו הכניסוהו למים; אך לכתחילה ,ראוי להשהות
את הכלי זמן 'מועט שבמועט' בתוך המים .מאידך ,מכיון
שטעם זה נפלט לתוך המים ,והכלי עלול לשוב ולבולעו,
אין להשהות את הכלי בתוך המים למשך זמן רב מדי ,כדי
שלא לאפשר לכלי לבולעו .ומאחר וקשה לדייק במידת
הזמן הנכונה ,אין להגעיל כלי אלא כשאינו 'בן יומו' ,או שיש
בכמּות המים פי שישים מגודלו .ולמעשה ,המנהג שבכל
אופן שהוא אין מגעילים כלי בעודו בן יומו מבליעת האיסור.
• כלי ש'נכבש' בתוכו ֵׁשכר שעורים (– בירה) ,או משקה אחר
של חמץ ,דהיינו שהמשקה שהה בכלי במשך עשרים וארבע
שעות – ניתן להכשירו בהגעלה .וכלי ששהה בו משקה חריף
שנעשה מחמץ ,כגון ויסקי – לא ניתן להכשירו בהגעלה
בלבד ,אך ניתן להכשירו על ידי שינקוהו ביסודיות ,ולאחר
מכן 'יבשלוהו' היטב במים וחומר ניקוי ,עד שיפוג ממנו ריח
המשקה החריף ,ולאחר מכן יגעילוהו .וכלי שנכבש בתוכו
משקה חמץ ולא הגעילוהו ,אך ניקוהו כראוי ,ומילאוהו
במשקה כשר לפסח – המשקה מותר בשתייה בפסח ,אלא
אם כן אחד המשקאות – החמץ ,או הכשר לפסח – חריף,
שאז הוא אסור בפסח.
• כלי המשמש לחמץ צונן ,אך מעולם לא 'נבלע' בו טעם
חמץ ,מותר להניח בתוכו בפסח אפילו מאכל חם .ומנהג
ישראל עוד מזמן רבותינו הראשונים ,שלא להשתמש
בפסח בכלי חמץ העשויים מחרס.
• 'בית שאור' ו'בית חרוסת' העשויים מעץ או ממתכת – אף

שהונח בהם חמץ צונן בלבד ,אסור להשתמש בהם בפסח
למאכלים חמים ,אך ניתן להכשירם בהגעלה .ולדעת
הרמ"א ,אם הם עשויים מעץ ,אין להשתמש בהם אפילו
לאחר הגעלה .ואם הם עשויים ממתכת – מותר להשתמש
בהם לאחר 'ליבון'.

גליון 397
שנה ט' תש"פ

ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם

פשר הדברים ,עד שנכנסו ושאלו את

לאלקים וגו' )ו' – ז'(

פי רבם :ילמדנו רבנו מה פירוש

הרה"ק רבי משולם זוסיא מהאניפולי

המלים הסתומות שהשמיע אחרי

זיע"א )יומא דהילולא ב' שבט( יצא פעם

הבדלה? השיב להם הרבי פשוטו

בראש השנה קודם התקיעות מבית

כמשמעו ,העוזרת בבית לא הסתדרה

המדרש ,וראה תינוק מישראל מבני

עם הרבנית והלכה לה .הרבנית

עניים ,לבוש קרעים ופניו רעים ,שאל

עצמה רתוקה כעת למיטת חוליה,

אותו רבי זושא ,בני! האם אינך מתקנא

ואין מי שיסיק את התנור בבית,

בבני הערלים האוכלים משמנים ושותים

ביקשתי אפוא מאת השם יתברך

ויבוא ערוב כבד ביתה פרעה וגו' )ח' – כ'(
כשראה הקדוש ברוך הוא שלא חזרו בהם
ועדיין מסרבים לשלוח את בני ישראל,
שלח עוד והתרה בם ,כי שולח ערבוב
חיות רעות כדי לשכלם .גם בתי השיש
ובתי הסיפים היו נבקעים מאליהם ,שהיו
החיות אומרות ,אנו שלוחי המקום .בריה
אחת היתה הולכת לפני הערוב וכיוון
שהיו המצרים סוגרים דלתות בתיהם והם

ממתקים ולובשים מלבושי כבוד? השיב

שהיא תשוב ,כי ילד אצל אביו

התינוק ,לא ,אין אני מתקנא בהם כלל,

ברצותו קפוטת משי הריהו מבקש

מסתתרים בתוך הבתים ,היתה אותה

שלי גדול משלהם ,ישראל אני ומאמין

הימנו ,וברצותו אגורה לקניית כעך

בריה עולה על הגגות ,הורסת את הגגות

הריהו שוב פונה רק אליו.

וחותרת תחת בתי השיש ובתי הסיפים,

באלקי ישראל .חזר רבי זושא לבית

והחיות נכנסות לתוך הבתים ונוטלות

המדרש ואמר :רבון העולמים ,הבט
משמים וראה מי כעמך ישראל עם

מסופר על הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א

תינוקות מצרים מתוך ערשיהן והורגין

סגולה ,תינוק מישראל אפילו כשהוא

שישב

מקורביו,

אותן .ולמה לקו במכה זו של ערוב? לפי

רעב וצמא ולבוש קרעים ובלואים ,מקבל

והתאונן על יהודי הדור שהם קטני

שהיו כופין את ישראל לצוד להם חיות

הכל באהבה ובלבד שישראל הוא.

אמונה וכו' .אמר הג"ר נפתלי הר"מ

ועופות ,לפיכך שלח עליהם ערבוב חיות

הפלא?

רעות לשכלם .הערוב בא בתחילה לבית

ויצעק משה אל ה' )ח'  -ח'(

כשהיהודים היו במצרים ועוד זכרו

פרעה ,ואחר כך לבית רואי המלך ,ואחר

מסופר על הרה"ק רבי פינחס מקאריץ

את האבות הקדושים ,וידעו שהגלות

כך אל בית יושבי עיירות וכפרים ולשדות

שסיים

לא תארך יותר מארבע מאות שנה,

וכרמים ולכל ארץ מצרים ,והעלים

להבדיל על הכוס במוצאי שבת ,הוסיף

בכ"ז

את

הקדוש ברוך הוא מהחיות את ארץ גושן

אחרי הברכה ואמר :יהי רצון שתשוב

לבותיהם של ישראל ,ונשתקעו במ"ט

שלא יראוה ,שאם היו רואים אותם כיוון

העוזרת .השתאו תלמידיו ולא ידעו מה

שערי טומאה ,אנו רחוקים מהאבות

שהיא בתוך ארץ מצרים ,נכנסות בתוכה

כיוון הרבי בדבריו ,וחשבו שבודאי אמר

ולגלותנו איננו רואים קץ וסוף ,מה

ומזיקות את ישראל ,שכיוון שניתנה רשות

סתרי תורה ,כגון פירושים ב"עץ חיים"

הפלא שהאמונה חלשה? נד החפץ

למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע ,והיו

וכדומה ,היו ביניהם תלמידים שיודעים

חיים בראשו ואמר :יפה דרשת ,אתה

הורסין האילנות ומשחיתין יבול הארץ.

קבלה ,שניסו להבין את כוונות הסוד

מליץ יושר טוב לישראל ,דבריך יעלו

של רבם הקדוש ,אך מכולם נבצר לדעת

לפני כסא הכבוד.

פעם

בישיבת

זיע"א,

שפעם

אחת

לאחר

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:30 :ת"א4:44 :

במסיבת

ראדין,

קושי

מה

השעבוד

סתם

.

פרשת וארא

)מדרש שכ"מ וארא(

זמני יציאת השבת
ירושלים  5:45ת"א 5:46 :ר"ת6:20 :

הרה"ק רבי נטע מחעלעם זיע"א –

להתחקות ביתר דקדקנות על מעשיו של המלמד .ואכן,

יומא דהילולא )א' שבט(

ככל שהוסיפה לעקוב אחריו ,נחשפו והלכו לפניה

הרה"ק רבי נטע מחעלעם זיע"א בעל ה"נטע שעשועים",

הנהגותיו המיוחדות .יום אחד שיתפה בתגליתה גם את

מתלמידיו המובהקים של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק

בעלה .מכאן ועד לפרסום שמו של המלמד הצדיק ברבים,

זיע"א ,כן הסתופף אצל הרה"ק רבי ברוך ממעזבוז זיע"א

הייתה הדרך קצרה

וה"חוזה הקדוש מלובלין זיע"א .כן היה מסתופף בצלו

אט-אט החלו אנשים מהכפר ומהסביבה לפנות אל רבי

של הרה"ק רבי מרדכי מנשכיז זיע"א ,והמשיך לנסוע

נטע בשאלות ובבקשת ברכות .שמו התפרסם כתלמיד-

ולשהות בצל קורתו גם לאחר שהפך בעצמו לאדמו”ר

חכם וכפועל ישועות ,וכעבור זמן הוזמן על-ידי הקהילה

ורבי בישראל.

היהודית בוולאדובה להתמנות לרבה .עד מהרה החלו

מסופר :רבי נטע היה בצעירותו צדיק נסתר נחבא אל
הכלים .הוא התגורר בכפר קטן ,בביתו של בעל אחוזה

רבים לנהור לבית-מדרשו כדי לקבל ממנו תורה וליהנות
מזיוו ומברכותיו.

אחד שאת ילדיו לימד תורה .ילדיו של הכפרי היו בעלי

חלפו חודשים אחדים ובמצבו הכלכלי של בעל האחוזה

כישרונות חלשים ולא ראו ברכה בלימודם .אולם רבי

הכפרי חלה הידרדרות .בכל תקופת שהותו של המלמד

נטע לא חש פחיתות-ערך ללמדם ולהשקיע בהם

הצדיק בביתו ,ראה ברכה במעשה ידיו ואף נחשב לאדם

מאמצים מרובים .מבחינה מסוימת אף היה המצב הזה

אמיד .והנה אך עזב הצדיק את ביתו ,והגלגל הסתובב

להתרכז

באחת כלפי מטה .הוא הפסיד את מרבית נכסיו וכספו

בלימודיהם זמן ארוך מדי ,הותירו לו זמן למכביר

וכמעט הגיע לפת-לחם .באחד הימים הבזיק במוחו רעיון

לעבודת בוראו .במרבית שעות היממה נהג להסתגר

לנסוע לוולאדובה ,מקום מושבו של הצדיק רבי נטע.

בחדרו ,ללמוד תורה בעמקות ולהתפלל בדבקות .רבי

"שנים רבות תמכתי בו ,וכעת הגיע הזמן שיגמול לי טובה

נטע היה מרוצה מצורת חיים זו והדבר יכול היה

ויעניק לי מברכותיו" ,הרהר .הכפרי הגיע לבית-מדרשו

להימשך כך זמן רב ,לולא אירע מה שאירע.

של רבי נטע ונדהם מהמעמד הרם שאליו עלה 'המלמד'

לטובתו.

הילדים,

שלא

היו

מסוגלים

ליל שבת אחד ,באמצע הלילה ,התעוררה בעלת-הבית

של ילדיו.

אם הבנים משנתה .אוזניה קלטו קולות מוזרים בוקעים

היה זה ערב שבת קודש והוא התכונן לשהות במשך השבת

מחדרו של המלמד .הדבר עורר את סקרנותה ובשקט

במחיצתו של רבי נטע ,ועם צאת השבת להיכנס אליו

קרבה אל החדר .היו אלה קולות נעימים וערבים של

ולשטוח לפניו את מצוקתו .הוא ציפה ,שברגע שהצדיק

שירה ותפילה.

יראהו ,ישמח מאוד  -שמחת ידידים ותיקים ...רבה הייתה

האשה התכופפה והציצה מבעד לחור המנעול .לעיניה

אכזבתו כאשר היחס שקיבל מהצדיק לא היה שונה מזה

נגלה מחזה שלא מן העולם הזה .במרכז החדר ניצב

שהעניק לכל אחד .הוא אמנם הסביר לו פנים ולחץ את ידו

המלמד ,בבגדי השבת המבהיקים שלו ,בידו האחת

בחמימות ,אולם כך נהג עם כולם ,ואילו הוא ציפה

סידור התפילה וכל גופו מתנועע בהתלהבות עצומה.

שהצדיק ינהג בו יחס מיוחד ומופגן של העדפה.

פניו נשואות כלפי מעלה ועיניו מאירות באור עילאי.

עם צאת השבת נכנס הכפרי אל חדרו של רבי נטע

שעה ארוכה הביטה בעלת-הבית כך דרך חור המפתח,

בהרגשה כבדה .הוא לא הצליח לעצור בעד תחושותיו.

מרותקת ונרגשת למראה עיניה .היא הבינה שהמלמד

"יש לי קושיה ,רבי!" ,אמר עם כניסתו לחדר .רבי נטע,

איננו כלל איש פשוט כפי שחשבה .למחרת החלה

שכאילו המתין לשאלה ,השיב" :נו ,נו ,שאל" .והכפרי שאל:

"בימי הסליחות וכן בימי ראש-השנה ,עשרת ימי
תשובה ויום -הכיפורים אנו מזכירים שוב ושוב את
זכות אבותינו ,אברהם יצחק ויעקב .ואחר כל זאת,
בתפילת הנעילה ,אנו שוב פותחים בפיוט "אב ידעך

וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים
משל למלך אחד אשר יצא לצוד בשדה ,ופגש
רועה צאן אשר ישב סמוך לעדר צאנו וחילל בחלילו,
האזין המלך לנגינתו הנפלאה של הרועה ונשבה

מנוער"  -זכות אבות .וכי לא היה ראוי שבעת חתימת

בקסמי הצלילים העדינים ,ולא יכול היה לעזוב את

הדין נחדש משהו על כל מה שביקשנו בתפילות

המקום ,לאחר שסיים הרועה את נגינתו ניגש אליו

הקודמות?!".

המלך והתחיל לדבר איתו ,ומצא כי הרועה שכלו חד

רבי נטע הביט בכפרי הפשוט ,שהכירו היטב ,בעיניים

וחריף מאד ,ומלא חכמה ותבונה .התפעל המלך מאד
וביקש מהרועה לבוא עימו לארמון ולהיות סמוך על

זוהרות" .אולי יש לך תירוץ משלך על קושייתך?",

שולחנו ,הסכים הרועה ובא עם המלך לארמונו .מאז

שאל אותו" .אכן ,רבי" ,השיב הכפרי" ,לעניות דעתי

ישב הרועה תדיר בבית המלך ,והמלך היה מתייעץ

כך הוא הפירוש .בעת חתימת הדין יש חשש שיבוא

עימו בכל דבר ,עד שהפך להיות לאחד משרי המלך

המקטרג ויטען ,מה כל הרעש שעושים מזכות האבות,

החשובים .יתר השרים קינאו מאד בשר החדש אשר

וכי אילולא האבות ,הייתה גדולתו של הבורא פחותה

היה כל כך חביב על המלך ,והחליטו לנסות ולהדיחו

במשהו? על כך אנו משיבים' :אב ידעך מנוער' .אמת
שגדולתו של הקב"ה אינה מוטלת בספק .אולם
אברהם אבינו הכיר בה עוד בטרם נתפרסם שמו
הגדול בעולם ,ולכן הוא וזרעו ראויים לחסדי ה' גם
לאחר שכבר נתפרסם שמו בכל העולם".
הכפרי השפיל את עיניו ובקול רועד הוסיף" :הרבי היה
קדוש וצדיק גם בלעדי ,אבל איש בעולם לא ידע על
כך .אנוכי הוא שהודעתי לכול את שמו וטיבו ,ומדוע

מתפקידו ע"י כך שיעלילו עליו כי גונב הוא כסף
מאוצר המלך .כאשר שמע המלך על כך קרא המלך
לשר )הרועה לשעבר( כדי לחקור אותו ,השר הכחיש
את הדבר והוכיח לכולם שהוא ישר ונאמן עד מאד,
בכל זאת שכנעו השרים את המלך ללכת לבית השר
ולבדוק בביתו ,אולי שם ימצאו סימנים לגניבה מבית
המלך .הלך המלך כשהשרים מתלווים אליו לבית
השר ,ומצאו שביתו רהוט בפשטות רבה ,עברו מחדר
לחדר ,עד שהגיעו לחדר אחד אשר היה נעול על
מנעול ובריח .שאל המלך :מה יש בחדר הזה? אדוני

אין הרבי נוהג בי עתה בחסד מיוחד ,כשאני שרוי

המלך – נפל השר על ברכיו והתחנן – בבקשה ממך,

במצוקה?" .חיוך רחב עלה על פני הצדיק .ניכר היה

אל תבקש ממני לראות מה יש בחדר ,משום שאני

בו כי הוא רווה נחת מפירושו של הכפרי .בחמימות

בוש מאד ממה שמונח בחדר זה .תחנוני השר רק

רבה אמר לו" :לך לביתך ,ואני מבטיחך כי בעזרת

חיזקו את חשדות המלך ,ומשום כך התעקש כי יפתחו

השם תשוב בקרוב לגדולתך כבראשונה" .ואכן ,לא

את החדר ,כאשר פתחו את החדר מצאו שהוא ריק

ארך זמן רב והכפרי שב למעמדו ולעושרו .שנים
רבות לאחר מכן נהג רבי נטע לחזור ביום-הכיפורים
על פירושו של בעל האחוזה מן הכפר על המילים "אב
ידעך מנוער".

ואין בו מאומה ,מלבד תרמיל רועים ישן וחליל...
תמהו המלך והשרים .אדוני המלך – אמר השר – מיום
בואי לארמונך לא התגאיתי כלל במעמדי הרם ,זאת
משום שבכל יום אני נכנס לחדר הזה ,מחלל בחליל
ונזכר בעברי כרועה צאן פשוט.
הנמשל :הזכירה "כי עבד היית במצרים" תועיל לאדם
לא לבוא לידי גאווה ,כי בכל פעם שירגיש בעצמו
שבא לידי גאווה ,מיד יזכור את עברו שהיה עבד
במצרים ותסתלק הגאווה מלבו.
)בשם ה"שאגת אריה" זיע"א(

לימוד זכות על כל יהודי

הנך יהודי ,בוא עמי למשיח .ובכל

הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב

זאת קרא לו הגמרא "שי" היינו

זיע"א )יומא דהילולא ד' שבט( היה

מתנה ,הרי נמצא שגם יהודי הזה

מלמד זכות על כל אדם ,והיה אוהב

חשוב הוא .על זה חשבתי ויכולתי

ישראל גדול .וכאשר שאלוהו איך

לעשות קידוש.

הגיע לידי מידה זו? הראה להם
קערה של מים ואמר :קערה זו
מילאתי בדמעות כדי שאבוא לידי
מידה זו .מספרים עליו ,כי לפני
קידוש של שבת היה תמיד מלמד
זכות במחשבתו על כל ישראל ,ועד
שלא מצא זכות עליהם לא עשה
קידוש .פעם אחת לפני קידוש
הופיע בבית מדרשו ועל יד שלחנו,
יהודי חילוני לא דתי שגילח זקנו
לאחר כניסת השבת ,ועוד הריחו
פניו מהסבון .הצדיק עצם את עיניו
זמן רב ,חשב וחשב ולבסוף התחיל
לקדש.

בתוך

הסעודה

לאחר

שהיהודי המודרני הזה הלך לו.
שאלוהו חסידיו מה זכות היה יכול
למצוא על היהודי הזה? השיב
הצדיק רבי משה לייב :הנה אמרו
חז"ל דכשיבוא משיח אז יביא כל
גוי למשיח במתנה יהודי אחד,

כעס מעושה
מסופר על רבה של ירושלים

שבת קודש כ"ח טבת
הרה"ק רבי נפתלי מליטוביסק ב"ר ישכר דוב בעריש
)תרנ"ה(
יום ראשון כ"ט טבת
הרה"ק רבי נח שמואל ליפשיץ )תלמיד החוזה( ב"ר
יהודה לייב )זר זהב  -תקצ"ב(
הרה"ק רבי משה יהושע לייב דיסקין אב"ד בריסק
ב"ר בנימין )תרנ"ח(
הרה"ק רבי ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר ב"ר
יחיאל )ישמח ישראל  -תר"ע(
יום שני א' בשבט
הרה"ק רבי אברהם משולם זלמן אב"ד אוסטראה ב"ר
צבי אשכנזי החכ"צ )תקל"ז(
הרה"ק רבי נתן נטע מחעלעם ב"ר אברהם )תקע"ב(
הרה"ק רבי משה שיק ב"ר יוסף )מהר"ם שיק -
תרל"ט(

עיה"ק הגה"ק רבי שמואל מסלנט

יום שלישי ב' שבט
הרה"ק רבי משולם זושא מאניפאלי ב"ר
אליעזר ליפמן )תק"ס(
הרה"ק רבי שמחה בונים מווארקי
ב"ר מנחם מענדל )תרס"ז(

ממונות ,ואחד מבעלי הדין שיצא

יום רביעי ג' שבט
רבי יוסף ב"ר מרדכי גרשון כץ )שארית יוסף  -גיס
הרמ"א  -שנ"א(

זיע"א ,שפעם באו לביתו שני
אנשים

להתדיין

בדיני

בפניו

חייב ,התפרץ בחמת זעם ואמר:
אני אשבור את כל השמשות
שבבית הרב .כששמע כך רבי
שמואל פנה לסובבים אותו ואמר:
"מה אתם חושבים שאני אשב
בשקט ולא אעשה כלום?" דברים

יום חמישי ד' שבט
אשר בן יעקב משבטי קה )ב"א ש"כ(
הרה"ק רבי אברהם ב"ר אלכסנדר הכהן מקאליסק
)תק"ע(
הרה"ק רבי משה יהודה לייב מסאסוב ב"ר יעקב
)תקס"ז(
יום שישי ה' שבט
הרה"ק רבי יהודה אריה לייב ב"ר אברהם מרדכי
)"שפת אמת" מגור  -תרס"ה(

אלו הפחידו את האיש ומיד ברח
מהבית.

שהאיש

לאחר

הלך,

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שאלו האנשים את הרב מה
התכוון לעשות? השיב להם רבי
שמואל :התכוונתי ללכת מיד
לזגג שיתקין שמשות חדשות.

ויאמר גם זה יהודי .וז"ש יובילו שי
האוכל בשוק )י"ד

ושימח את אשתו

למורא )תהלים ע"ו י"ב( נשאלת
השאלה האם קאי הגמרא הזאת

הגאון רבי משה אהרן שטרן

עלי? זה לא יתכן כי בוודאי שלא

זצ"ל משגיח ישיבת קמניץ ,הבחין

יהיה צורך שיביאו אותי למשיח ,כי

פעם באברך תוך שנה ראשונה

אני אלך בעצמי בשמחה רבה .או

לנישואיו ,העומד ומשוחח לאחר

האם צריכים את החסידים שלי

סדר הישיבה .העיר ואמר לו:

שיביאו אותם הגוים בכוח למשיח?

כאשר

מתבטל

בודאי שלא .אלא מאי? הגמרא

ומשוחח ולא הולך הביתה ,עובר

מתכוונת על איש לא דתי כזה ,אשר

הנך על מצות "ושימח את אשתו".

אין לו פנים כיהודי ,ואז יבוא הגוי

סיימת ללמוד ,רוץ לביתך וקיים

וימשוך אותו ויאמר :הלא גם אתה

את המצוה כדבעי

בחסות רשת חנויות

גל פז

אינך

לומד,

א( אכילה בשוק ,אעפ"י שאיננה איסור ,אלא
הלכות דרך ארץ ,ויתכן שאינו שייך בקטנים
]הגר"ח קניבסקי[ .מכל מקום מגיל כזה שהקטן
כבר מבין בהלכות דרך ארץ ,יש להקפיד שלא
יאכל ברחוב ]הגר"י זילברשטיין והגר"א וייס[.
ואין צריך לדקדק עמו בכל דבר כמו אצל גדול
אלא את עיקר הדין ,וכשיגדל ילמדהו את
פרטי הדין ]הגר"י טשזנר[) .שלמי חיים ,להג"ר
חיים מלין שליט"א(
ב( עני שאין לו בית ,ובעל כרחו אוכל בשוק,
אע"פ שלא בחר לזלזל בעצמו ,מכל מקום זה
בזיון ונפסל לעדות ]הגר"ח קניבסקי[) .שם(
ג( מוכר שנמצא כל היום בשוק ומוכר את
סחורתו ,ואוכל שם את ארוחותיו ,לא נפסל
לעדות ,משום שזהו מקומו ואין זה גנאי כל כך
]הגר"ח קניבסקי[) .שם(

מברכים חודש שבט
המולד יום שבת קודש
בשעה  9 8:46חלקים
ר"ח יהיה ביום שני

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

הצלחה בגו"ר

פָּ ָּר ַׁשת וָּאֵ ָּרא -

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

בכל פעם שהסיר הקב"ה את המכה מעל
מצרים ,נרגע פרעה והכביד עוד יותר את ליבו
כשאינו מסכים לשלח את ישראל ,ואילו
בשעת הקושי והמצוקה הוא 'נזכר' לחפש
אחרי משה ולהבטיח לו עולם ומלואו -ובלבד
שיקל מעליו.

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

זיווג הגון וכשר במהרה
רונית בת סימי
אורן חיים בן אלן אסתר
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

הנהגה כזו ,שבה שוכח האדם את בוראו
בשעת השפע ונזכר בו רק בשעת הקושי-
היא לצערינו נחלתם של בני אדם רבים.
כמה נואלו אותם בני אדם! וכי לא מוטב
להם לזכור את בוראם ולהודות לו על
טובותיו .ולא להזדקק לתזכורת כואבת
בדמות צרה או אסון חלילה המתרגשת
ובאה עליהם?

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

משל נאה בעניין זה המשיל האדמו"ר רבי
ישראל פרידמן מרוז'ין זצ"ל לחסיד אשר היה
נוהג לבוא אליו תדיר ,אולם מחמת ריבוי
עסקיו חדל מנסיעותיו לאדמו"ר.

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
אלן אסתר בת שרלוט
בנימין בן ברכה

והנה לא חלפו ימים רבים והתהפך מזלו של
אותו חסיד ,עסקיו לא עלו יפה והוא הפך
להיות עני .בצר לו מיהר החסיד אל רבו
וביקש ממנו להתפלל עליו שיצליח בעסקיו.
פנה אליו הרבי ואמר לו" :מעשה היה בשני
אחים שהתגוררו בבית אחד באחווה ובשלום.
לימים היה ביניהם ויכוח ,ומאז -שוב לא דיברו
איש עם רעהו".
"באחד הימים השיא אחד מן האחים את בנו,
ובליל הנישואין ערך סעודת חתונה גדולה
מלווה בכלי זמר ומחולות .האח המסוכסך
איתו כמובן לא הסכים להשתתף באירוע ,ולכן
נכנס למיטתו והתכסה עד מעל ראשו ,כדי

יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

פניני עין חמד

שלא ישמע את קולות הזמר והשמחה".
"בין החוגגים היה גם קבצן אחד שהיטיב
לנגן בכינור .במהלך החתונה ניגש הקבצן
אל בעל השמחה ואמר לו' :אם תכבד אותי
ביין טוב אביא לך את אחיך וארקיד אותו
לפניך לבוש בבגדי שינה'".
"נהנה האח מן ההצעה המעניינת ,והקבצן
מהר לקיים את הבטחתו .הוא נכנס לחדרו
של האח הישן ,והחל לפרוט על הכינור את
מיטב המנגינות".
"הלה התעורר מן השינה ,קפץ ממיטתו
והחל לרקוד לקצב המנגינות הסוערות .אט
אט ,יצא הקבצן מן החדר ,וכך הצעיד אותו
לאולם השמחה ,בעודו אינו מבחין כלל שהוא
לא לבוש בבגדים ראויים!".
"לבסוף חדל הקבצן מנגינתו וקרא לעברו:
'מושקה מושקה ,מוטב אילו לא היית ברוגז
עם אחיך ,כי אז היית רוקד לפניו עם
בגדים ראויים'".
שתק הרבי והחסיד אשר הבין יפה את
כוונתו ,השפיל את מבטו .אכן מוטב היה
לבוא אל הרבי ולבקש את ברכותיו
כשכיסיו מלאים ,מאשר לעמוד כעת ריקן
מכל דבר ,בדיוק באותו מצב.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:31

17:44

16:47

17:40

18:12

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

16:47

17:40

18:12

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

16:51

17:43

18:16

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

לרפואה שלימה

לרפואה שלימה

(שמות ח ,יא)

18:17

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

רע לְ ָך אתה נִזְכר

"וַי ְַרא פַ ְרע ֹה כִּי הָ י ְתָ ה הָ ְרוָחָ ה וְהַ ְכבֵּד אֶ ת לִּ בֹו"
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פרשת וארא

כ"ח טבת ה'תש"פ

ּומ ִּ
ֵּ
ֵּ
הלָ כָה-
שֹואל
שיב בַ ֲ

שבִּ יעִּ יתֵּ -
ק ֻד ַ
חלֶ ק ג'
שת ְ
ְ

מה דין שאריות אוכל של פירות שביעית?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מספרו 'הכשרות למעשה':
מאכלים ,שמעורבים בהם פירות שביעית ,שאריות אוכל הנותרים מהם :אם נשאר בצלחת או בקדירה שיעור ניכר של פירות
וירקות הראויים למאכל אדם ,אסור לזרוק אותם לאשפה ,אלא כורך אותם בנייר או בשקית ניילון ומניח בפח האשפה .אבל,
אם אינם ראויים למאכל אדם ,בטלה מהם קדושת שביעית ,ואפשר להשליכם לאשפה .הערה :מכיוון שהשלכת פירות שביעית
למקום מאוס כגון פח אשפה נחשבת כהפסד פירות שביעית בידיים .ראה חזון אי"ש -שביעית (סימן יד אות י) ,מנחת שלמה ח"א (סימן נא אות
כג) ,משפטי ארץ (פכ"א הערה ה) .ועוד ,עצם הזריקה לפח מבזה את הפירות ,גם אם אינם נמאסים .כן דעת הראש"ל הגר"מ אליהו זצ"ל בספר
קטיף (שביעית פס"ג הערה ז) ,וכ"כ הגר"מ שטרנבוך בספר שביעית כהלכתה (פ"ג ה"ג) ,והגר"מ גרוס (שיעורי שביעית פי"ז עמוד קי) .אולם
בספר ערוך השולחן (פכ"ד אות יד) כתב ,שאין איסור לבזות פירות שביעית ,אלא רק אסור להפסידם.

שאריות מתבשילי פירות שביעית הדבוקים בדופני הסירים או בדופני הצלחות ואין רגילים להסירם לפני השטיפה ,מותר
לרחוץ כדרכן ,מכיוון שבכל השנים כך הדרך לשוטפן .וכן אם גירד פירות שביעית בפומפיה מותר לו לשטוף את הפומפיה
לאחר הגירוד .מקורות :דרך אמונה (פ"ה משמיטה ציון ההלכה אות כד) בשם החזון אי"ש .וכ"ה בספר משפטי ארץ (פכ"ג ה"י).
אסור לתת את שאריות הפירות הקדושים לבעלי חיים ,אולם מותר להניחם ליד חיות או בהמות ,והן תאכלנה מעצמן.
מקורות :מבואר בתוספתא (שביעית ה ,יג) וכן פסק הרמב"ם (פ"ה ה"ה) פירות שביעית  -אין מאכילין אותם לבהמה לחיה ולעופות .אולם,
כאשר בעלי חיים אוכלים מעצמם -אין צריך למנוע מהם .ולדעת החזון אי"ש (פי"ד משביעית ה"ד) אין מונעים מהם ,כאשר מדובר ביבול מחובר,
אולם לאחר שנקטף אסור .וכתב בספר חוט שני  -להגר"נ קרליץ (עמוד רלא) שאין להאכיל בעלי חיים בשאריות אלו .וכתב הרב טיקוצ'ינסקי
בספר ארץ ישראל (ח"ב עמוד קכו) בשם הרב שמואל סלנט ,שאומנם אין להאכיל בהמת כהן בתרומה טהורה באופן ישיר ,אולם ניתן להניחה,
במקום שישנן שם בהמות ששייכות לכהן ,והם ניגשות מעצמן ואוכלות אותה .ונראה ,שאף דברי החזון אי"ש הנ"ל לא דיברו בשאריות ,שבני
אדם לא יאכלו יותר.

יש שנהגו להניח בבית פח נוסף ,חוץ מהפח הרגיל שמשתמשים בו לאשפה .וכאשר נשאר לו מאכל שאסור לאבד בידיים,
מכניסו לשקית ניילון ,ומניחו בפח שמיטה עד שיירקב ,ולאחר מכן כיוון שאינו ראוי למאכל אדם ניתן לזרוק לפח אשפה רגיל.
מקורות :שמיטה כהלכתה (פ"ג ס"ג) .וראוי לפני כל ארוחה שמשתמשים בפירות וירקות בקדושת שביעית להניח נייר סופג וכדו' ,שיפריד בין
השאריות הישנות ובין החדשות ,כדי שלא תהיה פעולה זו נחשבת כהנחה במקום מאוס על ידי זריקת השאריות הראויות אל תוך השאריות
המקולקלות .וכן העלה בספר אור לציון  -שביעית (עמוד מ) ,משפטי ארץ (שביעית עמוד קעג) ,וכן הורה הגרש"ז אוירבך זצ"ל .ומה שמניחים
את הקליפות ,עד שיירקבו ,אינו אלא גרמא בהפסד פירות שביעית ומותר.
אם יש פח המיועד לשאריות מתכלות ,הנקרא 'קומפוסט' ,עדיף להשליך את השקית ובה השאריות לפח זה .הערה :ישנם
אנשים שבכל השנים ,במקום לזרוק שאריות אורגניות לפח ,מניחים את שאריות הפירות והירקות בתוך כלי ,עד שנוצר ממנו דשן לשימוש
בגינה .בתחתית המיכל ישנו גזם מסויים ,שעליו מניחים את שאריות הפירות והירקות .במשך הזמן שאריות אלו מרקיבות ,ונוצר מהן דשן.

מה
שלֵּ ָ
ְרפּוָאה ְ
יומיים לפני הבר -מצווה התגלה הבן כחולה בחצבת .אביו פנה לאחד ממקורבי מרן שר התורה הגאון רבי חיים קניבסקי
שליט"א בשאלה" :האם לבטל את האולם? הרי החתן עלול חלילה להדביק את המשתתפים?" .מרן השיב חד משמעית:
"חלילה מלבטל את השמחה .עד הבר-מצווה הוא יבריא אי"ה!" .ואכן ביום הבר-מצווה קם הילד ,כשכל גופו צח ונקי ,ואין סימן
לחצבת על גופו שלא כדרך הטבע .ההורים מיהרו עם הילד לרופא ,ששאל בפליאה ,אם זה אותו הילד שהיתה לו חצבת,
מכיוון שלילד זה אין שום חצבת ,וכדברי רבינו כך היה -לא נפל דבר מדבריו ,והשמחה התקיימה במועדה ללא כל חשש.

ַאהבַ ת ַ
ּתֹורה
ָ
ה
ֲ
יום אחד הסטייפלר (מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי) זצ"ל אמר לתלמידיו ,שלא ימסור שיעור בישיבה ,אלא בביתו.
התלמידים רצו מיד לבית הרב וראו אותו שוכב במיטה תחת הסדינים ,וכך הרב מסר את השיעור מתוך חשק ואהבה.
כשסיים ,ברכו אותו התלמידים ברפואה שלימה .אמר להם הרב" :אני לא חולה" .תמהו תלמידיו" :אם כן ,מדוע הרב שוכב
תחת הסדינים? למה הרב לא הגיע לישיבה?" .ענה הרב" :לצערי ,נקרעו לי המכנסיים היחידות שיש לי ,אך אמרתי
לאשתי ,שזה לא מה שיגרום לי להפסיק את התורה ,אם צריך ,אני אמסור שיעור גם בלי מכנסיים מתחת לסדין!".
עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 052-6329144הנייד באישור ועדה רוחנית)

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

מינויים

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144
(הנייד באישור ועדה רוחנית)

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה ,רפואה שלמה ,הצלחה ,זיווג הגון ,חזרה בתשובה וכו'
נא לפנות לליאור בטל' 052-7652084

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

כתובת המערכת :עבור ליאור עצמון ,רח' הבושם 26א ת.ד .83375 .מבשרת ציון .מיקוד 9076926
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כמַ לְ ָאכִּים -האדמו"ר הָ ַרב מ ֹשֶ ה יְחִּ יאֵּ ל הַ לֵּ וִּי אֶ פְ שְ טֵּ ין זצ"ל
אִּ ם ִּראשֹונִּים ְ
האדמו"ר הרב משה יחיאל הלוי אפשטיין זצ"ל -נולד ב-ו' טבת ה'תר"ן ( )1889בפולין .החל
מגיל שלוש ,נהג אביו להכניסו לחדר מלא ספרי קודש ולסגור בעדו את הדלת ,וכך התרגל
ללמוד ללא הפסקה .לעיתים קרובות נהג ללמוד כעשרים שעות ברציפות גמרא ומפרשים.
בגיל עשרים החל ללמוד קבלה .בגיל עשרים ושתיים התמנה כאדמו"ר מאוז'רוב חנצ'ין .כדי
לקבל את אישור השלטונות למד את שפת המדינה ,עם ר' יחזקאל הולשטוק (בן האדמו"ר
מאוסטרובצה) .בשנת ה'תרפ"ו ( )1925ביקש ממנו סבו להגר לאמריקה ,ואמר ,שהתגלה לו,
שאחד מנכדיו חייב לעבור לשם .רבינו עשה כדבריו ועבר לניו יורק ,למרות החשש לחינוך
הילדים באמריקה.
בשנת ה'תשי"ג ( )1953עלה לארץ ,והתגורר בסמוך לבית ה'חזון אי"ש' בבני ברק .חודשים
ספורים לאחר מכן נפטר החזון אי"ש והוא עבר לתל-אביב .בשנת ה'תשכ"ח ( )1967נבחר
כחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל (כמחליפו של ר' זלמן סורוצקין שנפטר) .נלחם נגד
חילולי השבת ועודד אנשים להפגין ולהיאבק עבור השבת .בשנת ה'תשכ"ח ( )1967קיבל את
פרס ישראל לספרות תורנית ובשנת ה'תשי"ט ( )1958קיבל את פרס הרב קוק .ענוותן מופלא.
גאון בנגלה ובנסתר .אהב כל אדם והשתדל לסנגר על ישראל .הקפיד למצוא בכל דבר את
הטוב והדגיש ,כי גם מתוך עינוי וייסורים צומח טוב .נפטר ב-א' שבט ה'תשל"א ( .)1971חי כ-
 82שנים .ציונו בבית העלמין שומרי שבת בבני-ברק.
סבא (מצד אביו) :האדמו"ר ר' אריה לייב (לייבוש) .סבא (מצד אמו) :האדמו"ר ר' חיים שמואל
מחנצ'ין .אביו :האדמו"ר ר' אברהם שלמה .אימו :מרת רייצא מירל .מרבותיו :סבו ,ר' אריה
לייב (לייבוש) .אביו ,ר' אברהם שלמה .נשותיו :מרת חנה (זיווג ראשון -נישא בהיותו בגיל  .17בת ר'
עמנואל וולטפרייד ,האדמו"ר מפאבניץ ראספשה .נפטרה בשנת ה'תרע"ט כשהייתה בת  29שנים ממגפה
בעת שטיפלה בחולים) ,מרת קיילא (זיווג שני -בת ר' מנחם מנדל טננבוים) ,מרת שינדל יוכבד (זיווג
שלישי -בת ר' משה דוד לנדאו) .בנו :ר' אלתר אברהם שלמה .בתו :מרת חיה (בן ושתי בנות נפטרו
על פניו) .מספריו• :אש דת -על אהבת ה' ,אהבת התורה ואהבת ישראל ( 11כרכים .מבוסס גם
על תורת הקבלה) •באר משה -על התורה והנביאים (שישה כרכים) .רוב ספריו עוד לא הודפסו

וקיימים עדיין רק בכתב יד.
א ל רבינו נכנס יהודי נכבד מוותיקי התושבים בשכונה וממקימי בית הכנסת המפואר ,בו השקיע משאבים
ומאמצים רבים .כעת מספר ,כי ברוך ה' ,בביה"כ המהודר התגבשה קהילה נאה ,ויש רב חשוב ושיעורי
תורה ,והוא הנשיא המוכתר והבלתי מעורער.
אלא שלאחרונה הצטרפו מתפללים חדשים ,המבקשים לשנות סדרים ,והם העמידו מועמד מתחרה כנגדו.
הם פתחו במסע טענות וקובלנות .הטילו דופי ביושרו וזלזלו במסירותו .לדבריו ,הם מבקשים לגמול רעה
תחת טובה וגורמים לו עוגמת נפש שלא תשוער ...הרבי נאנח עימו ,צער השתקף בעיניו של הרבי ,מבין הוא
לליבו ומשתתף בצרתו.
הרבי התכנס בעצמו ,ולאחר רגע שאל" :מה אני עושה כאן באמריקה?"" -סליחה רבי?!" האיש לא הבין.
הרבי הגביה את קולו" :האם אתה יודע ,מה אני עושה כאן?" והצדיק הסביר את שאלתו" :הגעתי לכאן זמן
רב לפני מלחמת העולם .הגעתי מפולין ,שבה תססה היהדות במלוא חומה ועוזה .הגעתי לאמריקה ,בה הייתה היהדות בשפל המדרגה .כמעט
ולא היו ישיבות ,לא מוסדות חינוך תורניים לבנות ,לא חצרות חסידיות...
מדוע היגרתי לכאן? סבי היה הרבי השלישי בשושלת אוז'רוב ואבי היה רב בעיירה .כשסבי נפטר ,אבי התמנה לאדמו"ר ,לרבם של החסידים,
ואותי מינו לרב .פתחתי ישיבה ,ארגנתי שיעורי תורה .הייתה זו תקופת זוהר ,מעט לפני מלחמת העולם הראשונה .פעילותי הנמרצת עשתה לה
שם .הציעו לי את רבנות ראדום בהיותי בן עשרים וארבע .הוצע לי להיות רבה של פינטשוב ,אב בית דין בלודז' ,ולא הסכמתי!
מלחמת העולם הראשונה פרצה ,הייתה זו ממש שואה .אוז'רוב עברה מיד ליד ככדור משחק .כל כובש התעמר ,התעלל הטיל גזירות ועט על
הביזה .בסופו של דבר ,הגלו הרוסים את כל יושבי העיירה ,אנשים נשים וטף ,זקנים וחולים ,כל אחד נשא את הצרור הדל ,שהותר לו לקחת...
בדרכנו ראינו את האיכרים נוהרים מן הכפרים אל העיר ,ממהרים לרוקן את בתינו ...עודנו הולכים ובוכים ,ומן העיירה עלו תימרות עשן ,שריפה
פשטה בה וכילתה את כל בתיה ...הרוסים נסוגו מן העיירה החרבה ,ואנו חזרנו לעיירה בלי בית-כנסת.
התושבים בכו על החורבן ,ואני התחלתי בשיקום .אירגנתי מגביות ,דחקתי באנשים לבנות את ביתם .התחלנו מן המסד ,אך מכת דבר פשטה
בינינו ,איבדתי בה את אישתי ושלושה מילדיי .באותה שנה נפטרו גם הוריי .לא אדע ,מאין נטלתי את הכוחות אבל אוז'רוב שבה ונבנתה .בית
המדרש הוקם ,המקווה והישיבה שבו ונוסדו ,ובנוסף לרבנות העיירה הוטלה עלי גם האדמו"רות.
המלחמה הסתיימה ,הפצעים הגלידו .בניתי את ביתי מחדש ,הדרך לאוז'רוב המתה חסידים כבעבר .באוז'רוב התגורר דוד קשיש ,קרוב
משפחה ,ונקבצו סביבו כמה נרגנים שטענו ,שהרבנות והאדמו"רות ראויה לו .הם היו מיעוט מבוטל .הרי הוכתרתי לרב בידי אבי והוכרתי
רשמית ע"י השלטונות ,כל החסידים הכתירוני כאדמ ו"ר ,ואני אהבתים כבני ואהבתי את העיירה ,ששיקמתי בעמל בל יתואר .אבל מיד
כשהרחתי ריח מחלוקת ,עזבתי הכול וברחתי על נפשי! שהמשלחות לא ישיגוני ,שהתחנונים לא יפתוני .עד לאמריקה ברחתי".
"והיום" ,הוסיף בקול חנוק" ,אוז'רוב שוב חרבה ...הנאצים פלשו לעיירה .לפני שהתנכלו ליהודיה ,העמידום כצופים משני עברי הרחוב .הוציאו
את הרב הישיש מביתו .אותו קרוב ,שהפתה והסכים למלוך .הם עקרו את ארון הקודש על ספרי התורה שבו מכותל בית-המדרש ,והעמיסו
אותו על שכמו של הרב הישיש ...הריצו אותו בלעג ובשחוק ,עד שכרע ,כשל ונפל ,ונקבר תחת ארון הקודש ...ה' ינקום דמו! שמע לקולי,
שוב לביתך וחשוב על הסיפור .אם תרצה ,תשוב מחר ונדון במצוקתך" .למחרת הגיש הנשיא את התפטרותו.

מפְ לָ ָאה
ָ
י
ְשּועה ֻ
זה היה זה בשנת ה'תשי"ז ,החתן והכלה עמדו ערב
חתונתם כאשר הם זכו לפגישה אישית עם הרבי
מליובאוויטש' ,יחידות' ,היא תמיד פסגת שאיפותיו של
חסיד .הרב משולם וייס ,כיום שליח חב"ד במיאמי,
פלורידה ,וכלתו ,איליין ,נכנסו ברעד אל החדר.
עם כניסתם הגיש משולם לרבי את פתק בקשת הברכה.
הרבי עיין בו ,הרים את עיניו ושאל" :אתם מבינים יידיש?".
משולם השיב בחיוב ,ואילו הכלה השיבה ,שהיא מתקשה
לדבר בשפה זו ומיטיבה להתבטא באנגלית" .אם כן" ,הגיב
הרבי" ,אשוחח עם החתן ביידיש ,ועם הכלה באנגלית".
חלפו כמה שניות ,ולפתע פרצה הכלה בבכי .היא אמרה:
"האם הרבי יוכל לבקש מהחתן לעזוב את החדר? רצוני
לשוחח עם הרבי שלא בנוכחותו" .משולם נדהם .הרבי נתן
בו מבט ,והוא יצא מהחדר.
כעשרים דקות המתין החתן בחוץ .לאחר מכן יצאה הכלה
ואמרה ,כי הרבי ביקש שיחזור .הוא נכנס אל החדר והרבי
העניק להם ברכות לנישואיהם.
כשיצאו מה'יחידות' נפרדו החתן והכלה ולא התראו עד
החתונה .מיד אחרי החופה ,כאשר החתן והכלה נכנסו
לחדר הייחוד ,המילים הראשונות ,שאמר החתן לכלתו היו:
"על מה דיברת עם הרבי במשך עשרים דקות?".
השיבה הכלה" :אני מקווה שלא תכעס עלי ...אמרתי לרבי
שרצוני לבטל את החתונה"" .לבטל את החתונה?!" ,שאל
החתן הנדהם.
"אמרתי לרבי ,שאני בעלת מזג נורא ואיום .חסרת סבלנות
ומתרגזת בקלות .עד עכשיו לא הבחנת בכך ,אך ברור לי,
שאחרי החתונה לא יעבור זמן רב ,ואתה תבין ,שטעית
טעות גדולה והתחתנת עם 'מכשפה'".
"הנישואין יעלו על שרטון ויסתיימו בגירושין .החלטתי,
שאני מעדיפה שלא להתחתן מלהיקלע ל'הרפתקה'
כזאת".
"ומה אמר הרבי?" ,שאל החתן ההמום" .הרבי חייך",
השיבה הכלה" ,ואמר לי' :הקב"ה יברך אותך בילדים
רבים ,והם ילמדו אותך את מידת הסבלנות .לכן אינך
צריכה לבטל את החתונה".
"ועד שייוולד הילד הראשון ,לכי להתנדב במרכז רפואי ,ומה
טוב בבית רפואה לילדים .ההתנדבות תסייע לך ללמוד
להתייחס לאנשים בסבלנות ,וכך המזג שלך לא ייצור
בעיה".
החודשים חלפו ,ובני הזוג טרם נפקדו .האישה התחילה
לדאוג והלכה עם בעלה לבדיקה אצל רופא מומחה במיאמי.
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
דוד יצחק בן פרחה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

לע"נ

תנצב"ה

הרופא ביצע סדרת בדיקות מקיפה ,ובסיומן התיישב על
כיסאו מול השניים בארשת פנים חמורה.
"ראו" ,אמר בטון קודר" ,יש בפי בשורות ,שלא ישמחו אתכם.
האישה סובלת מבעיה פיזיולוגית חמורה ,שמשמעותה ,כי
לעולם לא תוכל להרות .עליכם להשלים עם המציאות".
הדברים הקשים נפלו על ראשם כרעם ביום בהיר .הם יצאו
מהרופא שבורים ורצוצים .הבעל ניסה לעודד את רעייתו:
"האיש הזה איננו הרופא היחיד בעיר .נלך לרופא אחר,
לקבלת חוות-דעת שנייה".
מיהרו השניים וקבעו תור אצל רופא בכיר אחר ,אולם גם הוא
אישש את ממצאי קודמו" .אין שום דבר שאפשר לעשות
בעניינכם" ,הוסיף ואמר לזוג האומלל.
מיד עם חזרתם לביתם מיהר משולם וייס להתקשר למזכירו
של הרבי ,הרב גרונר" .אנא מסור את דברי הרופאים לרבי
ובקש את ברכתו בעבורנו" ,אמר למזכיר .המזכיר הבטיח
לעשות זאת מיד.
כעבור חודש נפקדה האישה ,ובחלוף תשעה חודשים ילדה
את בנה הבכור ,מרדכי .המיילד לא היה אלא הרופא השני,
שתמך בממצאי הבדיקה של הראשון.
אותו רופא יילד במרוצת השנים את כל חמישה-עשר
הילדים של משפחת וייס...
כשהייתה הרבנית וייס באמצע שנות הארבעים לחייה הלכה
לסדרת בדיקות מקיפה אצל מומחה לבריאות האישה .הוא
עשה את הבדיקות ,ואז אמר בטון רך:
"ודאי את חשה אכזבה רבה"" ...אכזבה?" ,תהתה הרבנית
וייס" ,ממה?"" .וכי אינך יהודיה אורתודוקסית?" ,תהה
הרופא הבכיר" .אכן" ,אישרה האישה.
"אני יודע" ,אמר הרופא" ,שבציבור היהודי-אורתודוקסי הרצון
ללדת ילדים חזק מאוד .בבדיקה אני מוצא ,שאת סובלת
מבעיה רפואית שמשמעותה ,כי מעולם לא זכית לפרי בטן .זו
ודאי אכזבה עצומה בעבורך להיות נשואה שנים רבות כל-כך
בלי ילדים".
הרבנית וייס חייכה לעצמה ולא הגיבה .כשיצאה החוצה ,אל
בעלה ,פרצה בצחוק .היא שיתפה את בעלה בדברי הרופא
ושניהם צחקו" .איך אתה מסביר את זה?" ,שאלה האישה
את בעלה.
"פשוט מאוד" ,השיב לה" .הרי הרבי העניק לך ברכה לפני
חתונתך ,שהקב"ה יברכך בילדים רבים ,ולכן ילדת את כל
הילדים האלה למעלה מדרך הטבע – בזכות ברכתו של
הרבי!".
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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àøàå úùøô
אני ה' והוצאתי אתכ – באמונתו בהשגחת ה' יצא מכל  íëé÷åìà 'ä éðà éë íúòãéåאíãàä úà äàéöåîä àéä ,
צרותיו
òãåé åðéä åúðåîàá éë .åéøöéîå åéãåáòùî ,åìáñî
åéìò àáä ìëå ,òâøå úò ìëá åéìò çéâùî ä"á÷äù àéöåîä íëé÷åìà 'ä éðà éë íúòãéå' ,(æ å) ïúùøôá
 åéìò äååìù åùôðå ,àåä êøáúé åúàî íéøôñá åøàéá ,'íéøöî úåìáñ úçúî íëúàב ïéàù åòãéá
 äëøáå äáåè àìà øöéîå ìáñ ìë ïàë Y åæ äòéãé éë (éúàöåäå ä"ã ã"ìøú à"ôù 'ééò) íéùåã÷äג âåðòúå äçîù ,ד.
א .רמז הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשויב זי"ע )תפארת בני( כי 'וארא' עולה לראשי תיבות אני ראשו ואני אחרו,
לומר ל שזהו כל הפרשה כולה לדעת כי אני ראשו ואני אחרו ומבלעדי אי אלוקי )ג ו'מבלעדי א'י א'לוקי
נרמזת בראשי התיבות( ,וכדכתיב עוד 'וידעו מצרי כי אני ה'' )ז ה(' ,למע תדע כי אני ה'' )ח יח( ,וכ לקמ )ט יד( 'בעבור
תדע כי אי כמוני בכל האר' ,וביארו רבותינו הראשוני )הרמב" סו"פ בא ,ועוד( שלש תכלית זו הפלה ה' ועשה את
כל האותות ומופתי בעשרת המכות ,למע ידעו כל באי עול כי אני ה' ,ולחזק האמונה ב'השגחה פרטית' -
שהקב"ה מנהיג כל פרט ופרט מענייני העול כולו כרצונו על פי חשבו ותכלית ,כי כל נשימה ונשימה ,כל פסיעה
ופסיעה ,כל מעשה ומקרה – הכל נעשה ביד מכוונת מלעילא.
ב .והעיקר שלא יאבד 'דעתו' ועשתונותיו בבוא קושי והסתרה לידו ,כה אמר הרה"ק ה'מאור עיניי' זי"ע )בריש
פרשת ( ,לבאר את האמור ברש"י )ריש הפרשה( שאמר הקב"ה למשה 'חבל על דאבדי ולא משתכחי' ,שבעת הקושי
– בבני חיי מזוני ובכל עני ,לא יאבד האד את דעתו ואמונתו – כי הג שזה עצמו ה'נסיו' לראות א עומד
באמונתו ונאמנותו א בעת הסתרה ,אבל עבודת האד שלא לאבד ג את 'דעתו' – שלא ישכח מאי הוא בא ומה
תפקידו זה העול ,וזהו אומרו חבל על זה שאינ כהאבות ,דאילו ה א בשעה דאבדי – כשאבדו מדרגותיה
בזמני הניסיו עמדו בשלה ,ולא משתכחי – לא היו שוכחי את דעת מלקבל על עצמ עול מלכות שמי בכל
עת וזמ.
באופ נפלא ביאר הגה"צ רבי יצחק מאיר מארילוס זצ"ל )מגדולי רבני בוקרשט( לדייק בלשו רש"י )בריש פרשת ( על
הפסוק 'ויאמר אליו אני ה'  -נאמ לשל שכר טוב למתהלכי לפני ,ולא לחנ שלחתי כי א לקיי דברי שדברתי
לאבות הראשוני' ,שהנה ידוע מה שכתב הגה"ק ה'חת סופר זי"ע )תו"מ כי תשא ד"ה וראית( לבאר לשו הכתוב )לג
כג( 'וראית את אחורי ופני לא יראו' ,וז"ל ,הנה אנו רואי כמה דברי סיבות מסיבות שונות הנעשי באר אשר
אנו מתמהי למה עשה השי"ת ככה ,אבל לאחר רבות הזמ אנו רואי ומביני למפרע הכל ,כאשר לכל ,כל הסיבות
תכלית כוונת כי כול הכנות כדי שיעשה דבר גדול כזה וכו' ,אבל קוד שנעשה פתג המל אי אנו מביני )היינו,
שבעת הצרה אי בידי בשר וד להבי מדוע מייסרו הקב"ה( ,רק מאמיני בלתי ספק לא דבר ריק הוא ,רק מאתנו טע הדבר
כמוס ונעל ,זה האמונה טובה גדולה היא לנו ,כי מקבלי שכר על האמונה' ,וזה 'וראית את אחורי'  -לאחר שנעשה
תכלית הדבר ,תראה ותבי למפרע מה שהיה ומה שנעשה )שהכל היה חסד( ,אבל ופני לא יראו – קוד עשיית הדבר
לא יראו ולא יבינו תכליתו ,עכ"ל .אמנ האבות הקדושי הגיעו לאמונה שלימה ,והאמינו בהקב"ה עוד בשעת הצרה
וההסתר ,וזאת רימז רש"י שהקב"ה שיל שכר טוב למתהלכי לפני ,כלומר שהלכו לפני הקב"ה ג כשהוא בבחי
'לפני' ועוד מקוד שהתברר הטוב והחסד ,ולא כאות שהולכי 'אחר' הקב"ה ,על דר 'וראית את אחורי' .וה ה
הדברי אשר אמר יעקב אבינו בבואו להזכיר זכות אבותיו ' -האלוקי אשר התהלכו אבותי לפניו' )בראשית מח טו(.
ג .בפרשת )ז כ -כא(' ,ויהפכו כל המי אשר ביאור לד' ,והדגה אשר ביאור מתה' .וכתב בספה"ק 'זרע שמשו' )ד"ה
מדרש רבה( ,שהנה עיקר חיות של בני ישראל כשהיו במצרי היה על ידי שצדו דגי מ היאור ,וכמו שאמרו
'זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרי חנ ' )במדבר יא ה( ,וכשהיכה הקב"ה את המצרי במכת ד ומתו כל הדגי
היה נראה כי 'יבש המעיי' – נסת והתמוטט מקור חיות ופרנסת  ,אמנ בפועל לא הפסידו מאומה ,כי אדרבה,
מש העשירו בני ישראל כדאיתא במדרש )שמו"ר ט י( 'ממכת ד העשירו ישראל' ,שנהפכו כל המי לד ,ולא יכלו
המצרי לשתות מי אלא א קנו מישראל ב'כס מלא' ,ו'מכא העשירו ישראל' .וללמדנו לימוד גדול כי מה
שנדמה כצרה אינו אלא טובה גדולה עבורו ,ומעתה א נדמה לו כי הנה 'הבוס' פיטר אותו מהעבודה ושלחו אחר
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áéúë äðäå
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'øîàðù ,äðîàä úåëæá àìà íéøöîî åðéúåáà åøîàå ,'äðåîàá éì êéúùøàå
'ïéàå' (é çìùá àîåçðú) åøîà ïëå ,ì"ëò ,'íòä ïîàéå åìàâð àìù ,àöåî äúà ïëå
)(àì ã

יתחזק באמונתו יראה כי 'ממכת ד

העשירו ישראל' ,ודייקא כא נמצא מקור

כבוד לביתו ,ומאי יבוא עזרו ,א
פרנסתו בהרחבה.
הנה ידוע מה דאיתא במדרש )שמו"ר א כו( ,שכשהיה משה ילד קט וגדל בבית פרעה' ,היה פרעה מנשקו ומחבקו,
והוא נוטל כתרו של פרעה ומשימו על ראשו ,כמו שעתיד לעשות לו כשהיה גדול' ,ואמרו חרטומי מצרי וחכמיה
לפרעה' ,מתייראי אנו נזה שנוטל כתר ונותנו על ראשו ,שלא יהיה זה אותו שאנו אומרי שעתיד ליטול מלכות
ממ' ,והיו שאמרו שצרי להרגו או לשרפו ,ולימד יתרו עליו זכות שאי בו דעת כי קט הוא ,ואמר לה הנה
שימו לפניו בקערה זהב וגחלת ,והיה א יושיט ידו לזהב סימ שיש בו דעת ,אכ א יושיט ידו לגחלת הרי זה
מורה שתינוק הוא' ,מיד הביאו לפניו ושלח ידו ליקח הזהב ,ובא גבריאל ודחה את ידו ותפש את הגחלת ,והכניס
ידו ע הגחלת לתו פיו ונכוה לשונו ,וממנו נעשה כבד פה וכבד לשו' .והנה באותה שעה היה נראה ,כי ,אוי מה
היה לנו ...לא די שלא נת לו גבריאל ליטול את הזהב עוד דח את ידו לתו האש ...וגר לו כאב עצו לאותו
זמ ,ונזק בלשונו לכל ימי חייו ,אמנ  ,באמת היה זה נס גדול להצילו מגזר די מות ,ולא 'רעה' אלא טובה עצומה,
א שלאו כל מוחא )בפרט של נער קט ( סביל דא ,ואי ביד כל איש להבי ...ובאמת מעשה זה הריהו ג משל על כל
חיינו ,שנראה כאילו 'דחה דחיתני לנפול' ,לא די שאי הקב"ה מסייעני אלא אדרבה 'דוח אותי לתו ה ,'...אמנ
באמת אי כא 'דחה דחיתני' אלא 'וה' עזרני' ,א אי בקוצר שכלנו להבי את ה'מעשה' לאשורו ,והרי אנו כתינוקות
בהאי עלמא...
כעניי הזה מצינו לגבי מי שעובר 'בזיונות' ,כי טובה גדולה עבורו אות הבזיונות ,נוראות מצינו ב'חת סופר'
)ד"ה ויצוו( על הכתוב בפרשת )ו יג( 'וידבר ה' אל משה ואל אהר ויצו אל בני ישראל ואל פרעה מל מצרי',
ופירש רש"י ,צו עליו לחלק לו כבוד בדבריה .וז"ל החת"ס ,נראה דרצה להזהיר שלא יבזו המל ,ויתכפרו לו
עוונותיו ,ולא יבואו המכות עליו בדי .בי והתבונ א פרעה הרשע העומד ומשעבד שישי רבוא מבני ישראל –
בעינויי קשי ומרי ,ובדי הוא שילקה כהנה וכהנה ,אפילו הכי בזכות בזיו מועט – שלא ינהגו בו כבוד כראוי
ייפטר לגמרי מהמכות ,ק"ו ב בנו של ק"ו לדיד – א מי שאינו במצב הראוי ,עדיי רחוק הוא מלהיות פרעה,
ובוודאי שע"י הבזיו ייפטר מכל מיני מכות ה"י.
כה ביאר הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע )ליקוטי הרמ"ל מבוא התפילה ה-ח( בלשו הכתוב )תהילי קז יז( 'אוילי
מדר פשע ומעוונותיה יתענו' ,שיש 'שמעני את גופ בצומות ובמקוואות קרי מאוד' ,א זאת הוא דר
'אוילי' ,כי אילו חכמו ישכילו לדעת ש'א תכבוש כעס הלוא טוב ל מאל תעניתי  ,א אתה שומע חרפת
ואינ משיב הלוא טוב ל מאל עינויי '.
ד .מעשה היה )לפני כשנה( באחת הערי המפורסמות ,באותו מקו נהגו כרבי אחרי ,להעמיד איש מיוחד הבקי
בתורת הנגינה וחזנות לגשת אל הבימה ביו 'שמחת תורה' לקרוא לעליה לתורה את ה'חת תורה' ו'חת בראשית',
ע הנוסח המובא במחזורי 'מרשות וכו'' ,בנעימה וזמרה בקול נעי ומתוק ,א בעיר זו יש יהודי אשר לו חזקה
להכריז זה כשלושי שנה ...בעיצומו של חול המועד סוכות ,ניגש אליו הגבאי והודיעו שב'אסיפה' הוחלט ,שבשנה
זו אי בידו רשות להכריז רק את החת תורה ,ואילו את החזנות בהכרזת חת בראשית יעניקו לאיש אחר שימלא
מקומו ...הלה שזה לו כשלושי שנה 'חזקה' לא ידע את נפשו מרוב צער ותדהמה ,וכי מה פשעו ומה חטאתו
שנגזל ממנו 'מרשות' אחד ...בלילות נטרפה שנתו עליו ,ובימי לא מצא מנוח לנפשו .ויהי בעצ היו הזה ,וכבר
הגיע זמ ה'מקרא' הכריז מיודענו את חת התורה ,ובבוא עתו של חת בראשית פינה מקומו לממלא המקו ,הלה
שזה לו פע ראשונה במקצוע זה טעה רבות בניגוני המקובלי וכו' ומיודענו 'בעל הנסיו' תיק אותו שוב ושוב,
עד שהגיע לומר עמוד עמוד עמוד – והנה הוא שומע שמכריזי עמוד רבי ...ונוקטי בשמו ...אז הבי כי בניו
וחתניו קנו עבורו את עליית חת בראשית תמורת 'טבי ותקילי' ושמרו זאת בסוד למע יבוא עליו הדבר ב'הפתעה'
) ,(a surpriseעתה השכיל להבי כי כל בכיותיו ,צערו ונדודי השינה א לריק ולהבל היו ,ושחק על עצמו ...כי רק
לטובתו היה הדבר ,שהרי אי אפשר לאד להכריז על עצמו עמוד עמוד עמוד רבי ...והוכרח להעמיד אחר שיקרא,
יכריז אותו ויעלהו לגדולה.

â

באר הפרשה  פרשת וארא

óåñá éë ,'åâå íé÷åìà øáãéå øîàðù äî øàáúé äúòîå êøã ìòå ,'äðîà øëùá àìà ìàâéäì úåãéúò úåéåìâä
'íéøöî úåìâ'î ãçà ìë ìàâé äðåîàä é"òù øîàéé äæ
ä"á÷ä éôìë äùî ïòèù áéúë úîãå÷ä äùøôä
¦¨ ¥
.åúåà íé÷çåãå íéöçåìä 'íéøöî'ä
ìëî àöéå ,åìù
ä"á÷ä åì áéùä êë ìòå ,(áë ä) 'äæä íòì äúòøä äîì'
äæ øáã' éë ,íéðéãä úà ÷éúîäì êàéä åúåà ãîéìå
(øáãéå ä"ã äàåáú éøô êà) ò"éæ à÷ñéìî ÷"äøä øàéá êëå
.úàæ äúùò 'ä ãéù ïéîàéù éãé ìò 'êãéá éåìú
ìà íé÷åìà øáãéå' (á å) ïúùøô ùéøá ÷åñôä úà
÷éæééà ÷çöé éáø ÷"äøä íâ áúë åììä íéøáãë íéùøôîä ìë åãîò øáëå ,''ä éðà åéìà øîàéå äùî
ê"ùä áúëù äî éô ìò øàáîå ,äæá äðååëä øàáì
('äá åçèá ä"ã ïúùøôá éç øäåæ) ò"éæ àðøîà÷î
,(éìò åãòù úòãä úåùéìçå úåôéãøä ìë éøçà) éçà éì åðéîàú' ,å"ô ïééðîë àéøèîéâá äìåò íéä¯ì¯à úáéú éë ú"äò
ä"á÷äù åðééäå ,æ"ô ïééðîì íéìåò ä"éåä éðà úåáéúä åìéàå
àöîð íìåòáù äòåðú ìëáù éîöòá òãåé éúééä àì íà
êôäð æ"éòå ,ïéãì æîåøä 'íé÷ìà' ìò ãçà ó"ìà óéñåî
,èøôå èøô ìë ìò àéä êøáúé åúçâùäå ,'ä ìåëéáë
÷"äøä øàáîå .íéîçøä øå÷î àåäù ä"éåä íù úâäðäì
äîî ¯ íìåòä ïî ãáåà éúééä íéáø íéîéî øáë éøä
,åùåøéô éëäã äàøð éúòãì ,ì"æå ,íéøáãä ÷îåò à÷ñéìî
,úåðåéæáäå úåìâäå øòöäå éðåòäå ÷çåãä ïî éìò øáòù
íéðéãä àîúñî æà å"ç øòö äæéà íãàì àá íà åðééäã
øæåò ú"éùä êà ,úòãä úåùéìç úîçî ãéáëä ïåøçàå
äø÷îá øáã íåù ïéàù òãéì êéøö íðîà ,åéìò íéøåù
ä"á÷ä äòåðúå äòåðú ìëá éë ,äæá ùéâøî éðéàù éì
å÷úîð æ"éòå ,ù"úé àøåáä úçâùäî àá ìëä ÷ø å"ç
øùàëå .íðåîäî àìå íäî àì ùéâøà àìù éúåà äéçî
.ì"ëò .'ä éðà íé÷åìà íùäî äùòðå åéìòù íéðéãä
,ú"éùäî õåç íåìë íìåòá ïéàù úîàá ïéîàî íãà
ä"á÷äî íä 'íéðéãä' íâù äðåîàä éãé ìòù øîåìëå
åðéàå ,äðåîàä øåà éãé ìò åì íé÷úîð ïéðéãä ìë æà
åîò' (åè àö íéìéäú) øîàðù åäæå .äáåèì ìëä êôäúî
ãéî äðåîàå ïåçèéá éãé ìò àìà äìéôúå ä÷òöì êéøö
äøö ìë ìòù' ,ì"ø ,'åäãáëàå åäöìçà äøöá éëðà
.''ä ãñç äéäð
å"ç ìôð àìå äëë äùò ú"éùäù øîàé àåáú àìù
äøö äúåàù ,äøöá éëðà åîò éë äîéìù äðåîàá øîàéå) äø÷îá
'ä øîàéå 'ä ìà äùî áùéå' áåúëä úà øàáî äæáå
.'äáåèì êôäðå åäãáëàå åäöìçà æ"éòå ,('åîò'î àéä
éë ,'éðúçìù äæ äîì äæä íòì äúåòøä äîì
úåãáëì éë Y äæä íòì äúåòøä äîì ,ìåàùì ïååëúð ùéà íåçð ìò (.àë úéðòú) 'îâá àúéàã äî øàáî äæáå
éàãååá äðåîà ïåøñç êåúîå ,íúðåîà äùìçð äëàìîä ìò øîåì ìéâø äéä éë ,äæ íùá àø÷ðù ,åæ íâ
íä íéøñçù Y ïë íà ...ìàâäìî íúåëæ úà íéãáàî äæá ùé äøåàëìå ,'äáåèì åæ íâ' åéìò àáù øáã ìë
éøä ,÷éøì òâééúäì éðúçìù äæ äîì äðåîàä úà øîàù åà 'åæ íâ' øîàù àéä åúìòî éëå éúáø ääéîú
.äôåöîä íúìåàâ àåáú àìå äéäú àì äðåîàä øãòäá ...äáåèì øîàù ìò äìòîä ø÷éò éàãåå éøä ,'äáåèì'
äæ íùá ïéà éøäå ,'åæ íâ ùéà' àø÷ð òåãîå ...äáåèì
'óñåé á÷òé úåãìåú'ä ÷"äøä åðúåà ãîéì ãåòå úàæ íåçð' íùá åúåðëì íéëéøö åéäå ,åîöò éðôá úåòîùî
ïøî) éøåîî éúòîù ,ì"æå (äìàå ä"ã íéèôùî) ò"éæ
ïåùì àåä 'íâ' éë ,åøåàéá àìà .'äáåèì åæ íâ ùéà
éåàø àåäù éîì ùðåòä òøôéì ïéöåøùë (ò"éæ '÷ä è"ùòáä 'äáåèì åæ íâ' ãéîú øîåà äéäù øçàîå ,òåãéë éåáéø
äòùá éë ,ïåçèáä úâøãî úãî åðîî ïéìèåð æà ùðåòì 'äáéø' äæá ,øáã ìëá ä"á÷ä ìù åúçâùä úà äàøå
ìë ïéà ,åúçâùäáå åàøåáá åùôðå åáìá ïéîàî íãàäù êôäå ,'ä"éåä éðà' ïéðîì 'íé÷ìà' ïéðîî êôäå øçà ãåò
÷éæçîäù àöîð . הì"ëò ,å÷éæäì ìåëéù íìåòáù çåë
.íéøåîâ íéîçøì ïéãä úà
 כי בזה גופא, על בזיונות העוברי עלינו, הבה נשכיל שלא לבכות ולהצטער על מחסור בדבר פלוני,א לדיד
...מכיני עבורנו טובה וברכה ורחמי וחיי ושלו
 וכתב ב'דעת זקני' מבעלי,' כתיב במכת צפרדע )ח ט( 'וימותו הצפרדעי מ הבתי מ החצרות ומ השדות.ה
 כי אפילו, ומכא נלמד,'התוס' 'אבל אות שבתנורי לא מתו לפי שבטחו בהקב"ה ונכנסו בתנור ח בצווי הש
...'צפרדע' הבוטח בהקב"ה לא יארע לו שו נזק

ã

באר הפרשה  פרשת וארא

ïëå .íéîìåòì åìâø èåîéú àì ïåçèáå äðåîàá åîöò
íùá (ã"ìøú äîåøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî àúéà
øùà øáâä êåøá' ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä åð÷æ
øùà éôë éë ,(æ æé äéîøé) 'åçèáî 'ä äéäå 'äá çèáé
íöò éë ,úîàá àåä çèáåî êë 'äá íãàä çèáé
.íãàì éúáø äòåùé àéáî ïåçèéáä
ה'מטה' אשר בידי – אי כח בעול להזיק או להועיל א
לא ציווה כ ה'

êèî úà ç÷ ïøäà ìà úøîàå' ,(áé¯è æ) ïúùøôá
úà ïøäà äèî òìáéå ...äòøô éðôì êìùäå
åðì úåøåäìå åì øîåì àáù éàî÷ äá åæîø .'íúåèî
ãâðë ùéà éùòî ìëå ,åøáçì ÷éæî íãà ïéàù úåøåãì
éãéá ïåúðä 'äèî'ë àìà åðéà áèåîì åà áåèì åäòø
øá ìë éë ,éðëéä äæ 'äèî' øîàé àì ùéàù Y íãà
äìåòô åæéà úåùòì åîöò äèîá çë ìë ïéàù ïéáî úòã
íãàä é"ò ÷ø äìåòôä äúùòð àìå ,òø ãòå áåèî

Y óãøðä Y ÷åæéðä ìò êë ...åçåëáå äèîä úà æçåàä
òâåôä Y óãåøä Y ÷éæîä úà áéùçäì åäòøî òâôðä
 àøåáä éãéá ìåëéáë ïåúðä 'äèî'ë åáוäùåòä àåä àåäå ,
àìéîîå ...íéîù úåðåáùçá Y åúà äùòðä ìë úà
åòãéá ,'åãëå åéìò àåáì ãîåòäî åááì êøé àì íìåòì
 åîöòî øáã äæéà úåùòì 'àøáð' íåù ãéá çë ïéàùז,
àøåáä éøäù .àéîù ïî åéìò øæâð øùà úà úåðùìå
ìëå ,íéùòîä ìëì 'äùòéå äùåòå äùò' àåä ù"úé
.äîéìùä åúáåèì íéîù éùòî àìà íðéà åäòø éùòî
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä ùøéô êëå
úà ïøäà äèî òìáéå' øîàðù äîá (úåúåàáå
,ñð êåúá ñð äéäù (.æö úáù) 'îâá ùøôúðå ,'íúåèî
äèî òìá æàå úåèî úåéäì íéðéðúä ìë åøæç äìéçúù
ñð äùòð äî íùì ,úåù÷äì ùéå ,íúåèî úà ïøäà
ïøäà äèîù úôåîä úåàøäá éã äéä àì òåãî ,äæ
.íéðéðú úåîãá íäùë íúåèî ìë úà òìáé ïéðú åãåòá
)ä"ã ô"ùâä î"åú

ו .כתיב בפר' שמות )ב כג( 'ויהי בימי הרבי הה וימת מל מצרי ויאנחו בני ישראל מ העבדה ויזעקו' ,וכל
המעיי בפסוקי הפרשה יראה כי עד עתה לא נזכר שו רמז ל'תפילה' ,אלא נראה שקבלו את 'הדי' והסכימו
להיות תחת סבלות מצרי ,וא כ צרי ביאור מה אירע עתה שנאנחו בני ישראל מ העבודה ,ומה השייכות
למיתת מל מצרי .וביאר הגאו רבי יצחק מוואלוז'י זי"ע )בספרו פה קדוש( ,כי עד עתה סברו בני ישראל כי ה'מל'
הוא רשע מרושע ,הוא הגוזר גזירות עליה והוא מעביד בעבודה קשה ,וממילא אי לנו אלא לייחל ולצפות למיתתו
במהרה ,או אז יקו מל חדש ו'שלו על ישראל' ...אמנ כאשר ראו שהנה המל מת ויק אחר תחתיו ,ועדיי
הגזירות עומדות בכל תוקפ ,הבינו כי אי הגזירות באות מיד המל ,אלא הקב"ה הוא שהכניס בלב פרעה לשעבד
את בני ישראל .ועל כ החלו לזעוק אליו ,אבינו שבשמי רח עלינו ,ואכ מיד נהפ הגלגל באתחלתא דגאולה,
ונגלה הקב"ה למשה בסנה ושלחו להוציא את בני ישראל.
ונמצא כי אילו היו מאמיני כבר בתחילה שכל אות הצרות באו עליה ברצו השי"ת ,ופרעה אינו אלא כשלוחא
דרחמנא ,הרי היו מקדימי להתפלל ,ומקרבי את ק הגאולה .ולדיד ייאמר על כל צרה וצרה שלא תבוא ,כי לו
חכמו ישכילו להתפלל תיכ בביאת הצרה מתו ההכרה כי לא פלוני הוא ה'מזיק' ולא ה'פצע' והמחלה מכאיבי,
אלא כ נקצב מלעילא ,ויחסכו מעליה כל אות ייסורי ועגמת נפש.
ז .הנה כתיב בפרשת )ז ז( 'ומשה ב שמוני שנה ואהרו ב שלש ושמוני שנה בדבר אל פרעה' ,רמז נפלא נת
בה הג"ר שמעו שוואב זצ"ל )בית השואבה( מה עני מני שנות משה ואהר לסיפור הדברי שה מדברי אל
פרעה ,אלא שג זה היה חלק מ'מוסר' דבריה אל פרעה ,וכה אמרו לו ,הנה אנו השניי העומדי לפני מוכיחי
ל שעלי לשבור קשיות עורפ וכבדות לב ,כי ממילא לא יועילו ל ה'גזירות' מאומה ,שהרי לפני שמוני שנה
גזרת 'כל הב הילוד היאורה תשליכוהו' ואז נולד משה  -והרי הוא עומד לפני חי וקיי  ,שלש שני קוד לכ
גזרת 'א ב הוא והמת אותו ואז נולד אהר )הדברי מפורשי במדרש )שמו"ר כו א( גזירה ראשונה הייתה 'וימררו
את חייה' ואז נולדה מרי  ,גזירה שנייה היתה 'וא ב הוא והמת אותו' והעמיד הקב"ה גואל זה אהר על ש
ההריו ,וגזירה שלישית היתה 'כל הב הילוד היאורה תשליכוהו' והעמיד הקב"ה גואל ע"ש המי זה משה ,וכ
איתא ב'ערו' ער אהרו' ,ותקרא את שמו אהר ,כי בימי הורתה התחיל פרעה לשפו דמי זכוריה ארצה'( ,ועדיי
אהר קיי .הרי ל ,שע כל אות 'רבות המחשבות' שעלו בלב ,רק 'עצת ה' היא תקו' ורק רצונו יתבר הוא
הקובע ומכריע בכל דבר ,א כ ,מדוע עדיי הנ גוזר גזירות נגד ע ישראל.

באר הפרשה  פרשת וארא

àåä êéøá àùãå÷ ãéáò àì' Y åðéãéá øåñî ììë éøäå
,øôåñ íúçä øàáî àìà ,(:àø õ÷î øäåæ) 'àðâîì àñéð
ïéðú' êîöòì àøå÷ êðä ,äòøôì æîøì ä"á÷ä àáù
¯ 'ìåãâ' àìå 'ïéðú' àì êðéà ,(â èë ìà÷æçé 'éò) 'ìåãâä
úåùòì êçåëá ïéà ,('ä ãéá) éãéá øùà 'äèî' íà éë
úåùøä úàå çåëä úà êì ïúà íà éúìá äîåàî
 êëìח.

ä

שמעתי את נאקת – לשמוע אנקת רעהו ולהיטיב לזולתו

,'ìàøùé éðá ú÷àð úà éúòîù éðà íâå' ,(ä å) ïúùøôá
àéä êë éë Y 'íâå' åøîåà íé÷éãö åøàéáå
ú÷òö úà ùéà òîùé øùàë ,íìåò àøåá ìù åúâäðä
åðîî øéñäì ,åðéîéì ãåîòì åéìò íéîçø àìîúéå åäòø
 áåàëîå øòö ìëט åúåà ãáëìå ,י 'ä íâ òîùé ,יא ìå÷ì
 åú÷àðיב  íéîçøå äòåùé øáãá åäã÷ôéåיג.

ח .שמעתי ממכירי בעל המעשה ,יהודי נכבד מתושבי ניו יארק אשר נתבר מ השמי בעשירות ,ולו מפעל גדול
אשר ש מושבו שעות רבות בכל יו ,וממילא ש הוא מקו 'קבלת קהל' שלו לכל השדרי" והמשולחי
להעניק לה מרוחב לבו ומתת ידו בעי יפה .והנה ,בית המפעל שלו גדול ורחב ידיי על כ כתבו כמה מהמשולחי
מודעות ברחבי הבני בעל הבית נמצא במקו פלוני למנוע טירחה יתירה מהמתדפקי על דלתותיו ,באחד הימי
נכנס אליו משולח אחד ,ובטר כל פתח פיו בתלונות על המודעות התלויות ברחבי הבני  -וכי כ כותבי 'לבעל
הבית ...לבעל הבית '...מי שמ ל'בעל הבית' ,הרי הקב"ה הוא אדו הכל והוא 'בעל הבית' על כל העול כולו ,ומה
ל כי נטלת לעצמ ש וכינוי של הבורא יתב"ש בכבודו ובעצמו ...לשבחו של 'בעה"ב' ייאמר שלא די שלא זלזל
באותו משולח – כאומר ,באת הנה לקבל מתת ידי ובמקו שתכניע עצמ מעט באת לחלוק דעותי בקול רעש
גדול ,...א זה האיש החליט 'קבל את האמת ממי שאמרה' ,שמע לקולו והבטיח נאמנה לתק את אשר עיוות,
והעניק לו ממתת ידו פי עשרה מהסכו הקצוב שהוא נות לכל אחד ,ואת המודעות כול החליפו בחדשות ש
נכתב 'המנהל' נמצא במקו פלוני ,כי 'בעל הבית' יושב בשמי ממעל.
כא באנו לעיקר המעשה ,כי באות הימי התפוצ אחד מצינורות המי אשר במפעלו הגדול ,באותו מקו
ישבה גויה מעובדי המקו שלא שמה ליבה לזר המי הגובר והול ,ולשפ נהרות מי הנשפכי בזו השעה
לתוככי החדר ,בעל הבית שראה מחדרו ע"י ה'עי רואה' )מצלמות אבטחה( את הנעשה קרא לאותה עובדת שתסגור
את זר המי ,א היא המשיכה בעיסוקיה )עסקי עצמה( ,בינתיי נתקלקלו כמה וכמה חפצי בנזק שאי אפשר
לתק ...מכיוו שכ שילחה לנפשה ב'פיטורי' כדת וכדי .אחר הדברי האלה קצ בעלה של הגויה על 'בעל הבית'
שפיטר אותה ונשבר מטה לחמו החליט לעשות מעשה ,ובבוקרו של יו הופיע במפעלו של היהודי כשבכיסו טמו
כלי משחית )אקדח טעו ( מוכ להרוג בו את בעל הבית ,משהגיע למפעל הגדול שאל היכ מקו מושב 'בעל הבית',
הפועלי שלא העלו בדעת את הנעשה מתחת לאפ שלחוהו לחדר פלוני ש אית מושבו של 'בעל הבית' ,א
משהגיע לחדר וראה כתוב בו מפורש שהוא חדרו של המנהל שאל את ה'מנהל' היכ 'בעל הבית' ...הראה לו
ה'מנהל' באצבעו כלפי מעלה כלומר בעל הבית יושב מלמעלה ומנהיג את כל העול כולו והמפעל הלז ג"כ ...ויצא
הגוי מחדרו כשהוא ממהר לעלות לקומות העליונות כמו שהבי מהאד שפגש זה עתה כי 'בעה"ב' יושב בקומות
העליונות ...היהודי שהחל לחשוד כי הלה מתכוו לרעה ...החל מיד בודק אחריו באות 'מצלמות' וירא אי שהגוי
מכי את עצמו להרוג את בעה"ב ,מיד נעל היטב את דלת חדרו ואת כל שערי המפעל הזמי את שוטרי המדינה
שמיהרו לבוא ותפסוהו 'על ח' באזיקי לבית האסורי ,ותנצל נפש היהודי ממוות לחיי ...וכל זה בזכות הכרתו
והכרזתו בעל הבית למעלה.
ט .בימי שכיה הגה"צ רבי משה קליערס זי"ע כרב בעיה"ק טבריה ועמד בראשות כולל האברכי ,היתה תקופה
קשה עד שבמש מחצית השנה לא קבלו האברכי עמלי התורה את משכורת )שכר בטלה( ,רק הממוני על
הכולל קבלו את משכורת ,וא רבי משה כמות .באחד הימי קרא רבי משה לממונה על חלוקת המעות ,ופקד
עליו ,כל זמ שהאברכי אינ מקבלי משכורת א את משכורתי לא תית .ואכ ,בתחילת החודש הבעל"ט לא
הגיע השמש ע הסכו אל ביתו של ר' משה ,לא חלפו כמה שעות ותבוא אליו הרבנית בקובלנא על שכ ציווה,
בטענתה ,הנני חייבת מעות לשל לחנווני ולשאר בעלי המלאכה ,נענה רבי משה ואמר לה ,א לאבר המתמיד
'חיי לובלינ'ער' אי די בביתו ,וא הוא חייב כבר סכומי גדולי לבעלי חובותיו .והנה ,כל זמ שלא יחסר המזג
בביתי לא אוכל להבי אל לב ,ולהרגיש את צער של עמלי התורה ,ולא עוד אלא שא אחד מה יתאונ קשות
אפגע מדבריו ,לכ אי ברצוני לקבל את המעות עד שג ה יקבלו.
לא אבי ולא ארגיש עמו את כאבו ,ואולי א ָ ַ
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על רבי ירוח הגדול ממיר זצוק"ל מספרי שפע עלה אל הרכבת )בא ( ,ובעלותו על מדרגות הרכבת בעת נעילת
הדלתות נשמטה נעלו אחת מרגליו ,וכבר לא היה יכול לחזור ולקחתה כיו שהחלה הרכבת לנסוע ,בו ברגע תפס
ר' ירוח את אשר נעשה ,חל את נעלו השנית והשליכה מבעד לחלו ,בהסבירו לסובביו  -הרי את הנעל הראשונה
כבר הפסדתי ,ומה אעשה בנעל הזו שנשארה לפליטה ...לכ השלכתי מיד ג אותה ,והמוצא אשר ימצא את הנעל
הראשונה ימצא ג כ את השנית...
וכבר אמרו ,כי כל אחד היה מגיע ל'השגה' גדולה כזו  -להשלי את הנעל האחרת למע המוצא ,א הוא היה
'משיג' זאת רק לאחר כברת דר בהרגיע נפשו מהבהלה שהייתה לו מאבידת הנעל ,א רבי ירוח שכל מהותו הייתה
לחיות מתו מחשבה על הזולת על כ 'השיג' זאת ברגע כמימרא בעת שעדיי יכול היה להציל משהו למע רעהו.
י .והנה ,א שנצטווינו 'להיזהר בכבוד של ישראל' אי זה אלא עני לאיש על רעהו ,אבל אי"צ לומר שעל כבוד
עצמו לא 'נצטווה' האד להיזהר – שיכבדוהו אחרי  ...אלא אדרבה יכו עצמו ויהא נכנע בפני כל איש ואיש
מישראל ...וכ מצינו בפרשת )ט לא-לב( 'והפשתה והשעורה נוכתה ,כי השעורה אביב והפשתה גבעול .והחיטה
והכוסמת לא נוכו כי אפילות הנה' וברש"י' ,השעורה אביב  -כבר ביכרה ועומדת בקשיה ונשתברו ונפלו ,וכ הפשתה
גדלה כבר והוקשה לעמוד בגבעוליה .כי אפילות הנה  -מאוחרות ועדיי היו רכות ויכולות לעמוד בפני קשה' .יש
שביארו כי אד הקשה העומד על שלו ,ואינו יכול לכו עצמו בפני חברו )לוותר בעת הצור( ,הרי הוא לוקה הרבה
ומאבד טובה בחייו .אבל מי שהוא ר כקנה פני כל ,אינו נשבר מהתלאות הבאות עליו ,ויכול לעמוד בכל מצב
שהוא .ובפירוש אמרו בגמרא )סנהדרי צב (.אמר רבי אלעזר לעול הוי קביל וקיי ,ופירש"י ,הוי עניו ותחיה.
יא .מעשה בשני אחי שאחד מה עלה לגדולה ונתעשר בעשירות מופלגת ,ואילו השני נשאר עני מרוד חסר כל.
ויבוא היו ובנותיו של האח העני הגיעו לפרק ,ולרש אי כל ,החל העני לחשב  -אל לארמונו של אחי ,אספר
לו על מצוקתי ,אולי יחוס עני ואביו אולי ירח ,וכ עשה ,בהגיעו לבית אחיו ביקש מ'שומרי הס' שיכניסוהו
אחר שהוא אחיו של 'בעה"ב' .מיד הכניסוהו אל הבית ,א 'העשיר' החליט לעשות עצמו כמי ש'אינו מכיר' ,ושאלו
'מי אתה' ,ויענהו העני אחי אנכי ,א העשיר בשלו  -מי אתה ,ויענהו בבושת פני – 'אחי ובשר אנכי' ,אמר
לו העשיר 'איני יודע מה אתה סח' ,כי ב יחיד אנכי להורי ,ואי לי אח כלל ,נראה לי שטעית באדרעס )כתובת(,
ויצא העני מלפניו בבושת פני ובפחי נפש.
כעבור ימי אחדי פנה האח העשיר לבקר כדרכו את אביו הזק )שממנו עדיי לא שכח( ,מיד כשנכנס הב  -העשיר,
הביט בו האב בפליאה ושאלו  -מי אתה ,ויע העשיר 'אנכי ראוב בנ בכור' ,אמר לו האב 'איני יודע מה אתה
סח' ,אי לי ב הנקרא ראוב ,נראה מתוכ דברי שטעית באדרעס ,כי איני מכיר ולא ידעתי ,הב העשיר  -שהחל
לחשוש שמא אירע משהו לשפיות דעתו של האב לא ידע את נפשו ,והחל מתחנ אל אביו – אבי ,אבי ,הלא שני
בני ל ואני הוא ראוב בכור ,א האב לא חזר בו ועמד על שלו ...עד שבסו נענה האב ואמר לו ,אני הנני אביו
של שמעו )העני( ,א הינ אחיו הרי אני ג כ אבי ,וא לאו ...על דר זה יהודי המכיר באחיו ,והוא גומל חסד
ומרבה להטיב לרעהו ,אומר הקב"ה א אני אבי – ואתנהג עמ 'כרח אב על בני ' )תהלי קג יג(...
יב .פע שאל הגאו בעל 'שבט הלוי' זצ"ל את הגאו רבי יעקב אידלשטיי זצ"ל כיצד זכית ל'כח' עליו כזה שכל
ברכותיכ ותפילותיכ מתקבלי בשמי ופועלי פעולת לטובה ...תחילה ניסה ר"י לבטל את עצמו ושאל
מני לכ שה פועלי ...אבל משלא נתקבלו תירוציו נענה ואמר ,שמא כל זה ב'מידה כנגד מידה' כי קהל גדול
בא אלי והנני שומע ומקשיב לכל יחיד ויחיד מה ב'סבלנות' עצומה ,אי איש היוצא מביתי מבלי שנשמעו כל
דבריו באוז קשבת ,על כ ג בשמי אומרי נשמע בסבלנות את כל דבריו עד תומ ונמלא את בקשותיו ותפילותיו.
יג .דבר נפלא מצינו ב'בעל הטורי' )בראשית מא לד( ,שהנה מצינו ב'מסורה' ב' פעמי בה נזכר עניי מינוי פקידי
על ידי המל .א .בפרשת מק ,שאמר יוס לפרעה 'יעשה פרעה ויפקד פקידי על האר' .ב .אצל אחשוורוש,
ש נאמר )אסתר ב ג( 'ויפקד המל פקידי' ,ומבאר הבעל הטורי ,כי אחשוורוש עשה זאת לצור עצמו ,להביא לו
מי שתמלו תחת ושתי ,ובסופו של דבר נעשה עני ורש ,וכמו שפירשו חז"ל )מגילה יא (.מה שנאמר בו )אסתר י א(
'ויש המל אחשורוש מס על האר ואיי הי  -שנעשה רש' ,אמנ ,להבדיל אל אלפי הבדלות ,יוס הפקיד
פקידי לקב כל אוכל מצרי למע יוכל לכלכל בכל שנות הרעב ,וכל מטרתו היתה לטובת אחרי' ,על כ העשיר
וליקט את כל הכס' .נמצינו למדי ,כי הדואג רק לעצמו לא יתקיימו נכסיו וסופו שנעשה רש ,אמנ הדואג לאחרי
ושוקד על טובת הוא יזכה לרוב ברכה ולעשירות גדולה.
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åéúåðåìúå åéúåðòè ìë åîúñð ïàëî éë ,äîå÷îî øúðéúå
,ùòîî éðòä éððä ¯ äòùå úò ìëá øîåàå øæåç àåäù Y
ééç äîå éðà äî ,íåúî éá ïéà ùàø ãòå ìâø óëî
äùòú ãöéë ,àøåáä éðôì ììôúäìå ãåîòì ìëåàù
Y òùøä äæ íà ,åîöòá å"÷ àùé éë .íùåø éúìéôú
íîãá õçøå ìàøùé éðáî àåáø íéùéù ãáòéùù äòøô
ïî åðìéöú åúìéôú íå÷î ìëî 'åëå ìàøùé éðá ìù
êøöåäù ãò ...øùåéá åì íéòéâî åéä øùà Y úåëîä
íãå÷ äòøô ìà àåáéù äùî úà øéäæäì ä"á÷ä
ìåòôì ìåëéù ìàøùé øáì å"÷ ìù åðá ïá å"÷ ,ììôúéù
ìàøùéáù úåçôä óà éë Y úåøåöðå úåìåãâ åúìéôúá
. ידäòøô ìù åúåòùøî åäö÷ ñôàá òâð àì
äìéôúäù (æ"èô 'ã øîàî) 'íéø÷éòä øôñá' åðéöî ãåò
åúééàøå ,íéúåçôáù úåçô åìéôàå ãçà ìëì äìéòåî
àìå øåîâ òùø äéäù ,äãåäé êìî äé÷æç ïá äùðîî
àì åäåîë ìååòá âéìôäå 'ä éô úà äøîäù éî äéä
áì 'á é"äã) åá øîàð ïë éô ìò óàå ,åéøçàì àìå åéðôì
ãàî òðëéå åé÷åìà 'ä éðô úà äìéç åì øöäëå' (âé¯áé
òîùéå ,'ä åì øúòéå åéìà ììôúéå ,åéúåáà é÷åìà éðôìî
óàù ïàëî åðãîìå ,'åúåëìîì íéìùåøé åäáéùéå åúðéçú
ïëåî àåä éøä äùðîë òåøä úéìëúá ììôúîä äéäé íà
. טוäìéôúä éãé ìò ãñçä ìá÷ì

,õ÷ ïéà ãò äìòúî åúçîùá çîùå åäòøì áéèéîäå
ë"äò ò"éæ 'øôåñ áúë'ä ÷"äøä ìù åøåàéáë
ìà íéøáãîä íä ...äùîå ïøäà àåä' (çë¯åë å) ïúùøôá
àåä ,íéøöîî ìàøùé éðá úà àéöåäì íéøöî êìî äòøô
êì øîåì 'åëå äùîå ïøäà àåä' é"ùøáå .'ïøäàå äùî
åéäù øîà êàéä ,'÷ä ä"ìùä äù÷äå .'ãçàë ïéìå÷ùù
ãåò í÷ àìå' äøåú äøîà ùøåôî éøä ãçàë ïéìå÷ù
øáãîá) ä"á÷ä øîà åîöò ïäëä ïøäàì óàå ,'äùîë àéáð
.'åéä ïéìå÷ù' øîàé äëëéàå ¯ 'éãáò äùî ïë àì' (æ áé
ìåãâ äéä åðéáø äùî ïëà éë ,'øôåñ áúë'ä øàáîå
ìà åãîòù äòù äúåàáù àìà ,åéçà ïøäàî
äæì äëæ àìå ,äùîë úåéäì ïøäà äìòúð äòøô ìåî
äùîù é"ôòà Y åáìá çîùå êàøå åùôðá íéé÷ù ãò
óéñåä íâå .ììë åá àð÷úä àìå íéðùá åðîî øéòö äéä
òãéù é"ôòà Y äòøô éðôì äôì åì úåéäì äùî íò êìäå
òãåéå íúåà øéëî äòøô éøäù ,äæ øáã åì àåä éàðâù
ïøäàù ïååéëîå ,åðîî ùåá àìå íéðùá åðîî ìåãâ àåä éë
äùîë ìå÷ù úåéäì ïîæ åúåàá äìòúð ïë åîöòî áéø÷ä
åéúåãéî øáùîä ìù åúåáéùç äìãâ ãàî éë .åðéáø
.éåìéò øçà éåìéòá úåìòúäì ,åøáçì íãà ïéá åéòáèå
שומע תפילה – הקב"ה שומע תפילת הכל יהיה מי שיהיה

ø÷åáá íëùä äùî ìà 'ä øîàéå' ,(æè ç) ïúùøôá
 למכה מלכי גדולי כי לעול – עניי המכות לדורות עול,'äîéîä àöåé äðä äòøô éðôì áöééúäå
èé äéòùé) øîàðù äî ùøôì (.åì àá 'øô) ÷"äåæá àúéà äöåø äòøô äéä (à àé ø"åîù) ùøãîá àúéà úåàøåð
óåâð' ,'àBôøå¨ § óBâð¨ íéøöî úà 'ä óâðå' (áë
¯ àöé àìù ãò ,äùîì ä"á÷ä øîà ,äìôúá ÷åñòì
äúéä äëîå äëî ìëù øîåìëå ,'ìàøùéì àåôøå íéøöîì åùôð ìòôúú åìà íéøáãá ïðåáúîä .'åéðôì áöééúäå êì¥
 כי כשעלה המשגיח רבי אליהו דסלר זצ"ל לכה בישיבת פוניב'ז ש אל ליבו שרבו הבחורי, אגב אורחא יסופר.יד
 מיד תיק להארי בפסוקי דזמרה באומרו שקבלה בידנו כי פסוקי דזמרה מועיל לזמר,האומרי קדיש יתו
.' ובזכות זה יתמעטו ה'קדיש יתו,עריצי ולהכרית המקטרגי
, אויה, א, תחב ה'מפתח' בחור המנעול, מעשה באיש שרצה להיכנס לביתו, שמעתי מחכ אחד,ובעני התפילה
 ושמא, אלא החל לנקוש על הדלת עד שפתחו לו את הדלת, לא נתייאש, מה עשה האיש,המפתח אינו נכנס כהוג
 משראה שהמפתח אינו נכנס הבי שללא כל ספק יש אנשי בתו, בע"כ תאמר,תתמה מדוע נקש האיש על הדלת
 לכ החליט לדפוק ובזה לקרוא לה עד, והוא המעכב בעד המפתח שלו,הבית וה תחבו מפני את המפתח
–  בתו הבית יש מישהו,  בפני,  דעו נא שהבית אינו ריק, כיו"ב לדיד,הדלת למע יפתחו בפניו שערי הבית
 ובוודאי כשתדפקו ותקראו אליו בתפילה יבוא, וזוהי התפילה,הקב"ה הממתי לשמוע את דפיקותיכ על הדלת
.ויפתח בפניכ שערי שמי להריק עליכ אוצרו הטוב
' וכפי שיש ללמוד מעניי ה'עשרת המכות, ג הצדיק הגדול ביותר אי אפשר לו בלא תפילה, לאיד גיסא.טו
 'ויפרוש,'' וכדכתיב 'ויעתר משה אל ה, בה נזכר פעמי הרבה שהתפלל משה שיסורו המכות,האמורי בפרשה
, ולכאורה מה צור יש בתפילות אלו אחר שמלכתחילה כבר נקבע כמה זמ תימש המכה,' 'ויצעק,''כפיו אל ה

ç

באר הפרשה  פרשת וארא

äáåèå äàåôø äæá äéä ãáá ãáå ,íééøöîì òøäìå óåâðì
éðá åøéùòä äðîîù íã úëî ïåâëå] ìàøùéì äìåãâ
éë ,äðååëä ÷îåò ÷"äôñá øàáúðå .[(é è ø"åîù) ìàøùé
úøùòå ,íéøöî úàîåèá íéò÷åùî åéä ìàøùé éðá äðä
äàåôø íäì åùéçäå ìàøùé úà åëëæå åøäéè úåëîä
.íéøöîî ìàâéäì åìëåé ïòîì íäéúåùôðì
äá øåîàä ìëå úéçöð àéä äùåã÷ä äøåúä äðäå
'úåëîä úøùò' åðà åðéîéá íâå ,íìåò úåøåãì êééù
åäæù òøä íøöé ïî íìéöäì ìàøùé éðá úà íéøäèî
' äæä ïîæá 'íéøöî ãåáòùטזïðåáúäì åðéìò äúòîå .
øôñá' íéáåúëä úåëîä íúåà ìù éîéðôä ïëåúá
 ''ä úåîçìîיזéãëá äá êìð øùà êøãä úà òãð ïòîì ,
.òøä åðøöéî íìåò úåøéçì úàöì

òãøôö úëî ä"á÷ä çìù ïëî øçàì ,'úåëìî' úãéî
ìò êëå ,'ãåä' úãéî ãâðë íéðéë ïëå ,'ãåñé' úãéî øäèì
'áá úåëîä åáúëðù íòèä øàáî äæáå] êøãä äæ
éë ,àá 'øôá 'â ãåòå ,àøàå 'øô ïúùøôá òáù ,úåéùøô
äðéá äîëç ,úåðåùàø 'âì íé÷ìçúî úåøéôñ øùò íâ
úøàôú äøåáâ ãñç íäù úåðåøçà úåãéî 'æìå ,úòãå
.[úåëìîå ãåñé ãåä çöð

øàáúðù äîî àéáð 'úåøúñð'á ÷ñò åðì ïéàù óàå
,òãøôöå íã úåëî ïééðòá äãåáòä êøã ìò ÷"äôñá
.ïìäìãëå ,í"éááåùä éîé àîåéã àðééðòî ùîî íäù
÷"äåæá àúéà äðäù ,íã úëîá æîåøîù äî ,äìéçú
',íãàä äô ãâðë úðååëî úåëìî úãéîù åðééäå ,'äô úåëìî
íééøöîä ìò ä"á÷ä àéáäù äðåùàøä äëîäù àöîðå
.äôä úàîåèå øåñéà øáã ìëî äôä úà øäèì éãëá äéä
øåîùìå äôä úà ï÷úì åðéìò ùàøå äìéçú éë åðãîììå ÷"äåæ ò"òå ,æ"ô úåöîä âç íééç õò éøô) '÷ä é"øàä øàéáå
é÷ð åðéàù øåáéã ìëî øúåéá ÷çøúäìå ,'ïåùìä úéøá' ìò ãâðë íéðååëî äîä úåëîä úøùò éë (:èë àøàå
'úåàøåð åâéìôäù ì"æç éøáãá åðéöî øáëå ,åúéìëúá øåäèå äëåîðäå äðåúçúä äãéîäå 'äøéôñ'äî ,'úåøéôñ øùò
.ì"çø åðåùì ìáðîå åéô úà øé÷ôîù éî ìù åùðåòá êëæì äàá íã úëîù ,øîåìëå ,äðåéìòä äøéôñì ãò
וכמו שהביא רש"י )ז כה( שהיתה המכה משמשת שבוע ימי ,אלא שאי אפשר בלא תפילה ,כי כ גזר הקב"ה שאופ
השפעת החסד בעול יהיה רק על ידי תפילה.
ועוד בזה ,שהנה כתב האור החיי הק' )ש( וז"ל' ,וסובר אני ,הג שהיה גבול למכה היתה מסתלקת א היה
משה מתפלל קוד הזמ ההוא' ,וללמד כי גדול כח התפילה 'לבטל את הנגזר'.
טז .דבר נורא כתב הגה"ק ה'חת סופר' זי"ע )תו"מ ד"ה והוצאתי( לבאר ב'דר דרוש ומוסר' בלשו הכתוב )ו ו-ז(
'והוצאתי אתכ מתחת סבלות מצרי וגו' ,ולקחתי אתכ לי לע והייתי לכ לאלוקי' ,כי הנה נודעת הקושיא
כיצד אירע שהיו בני ישראל במצרי מאתיי ועשר שני בלבד ,והלא הקב"ה אמר לאברה אבינו בברית בי
הבתרי 'ידוע תדע כי גר יהיה זרע באר לא לה ועבדו וענו אות ארבע מאות שנה' )בראשית טו יג( ,ונאמרו
בזה תירוצי לאי מספר ,ומבאר החת"ס על פי מה שקיי"ל )יבמות מו .ובשא"מ בש"ס( 'הקדש מוציא מידי שעבוד'
]כלומר ,שהלווה מחברו ומשעבד קרקעותיו לפרעו החוב ,וחזר והקדיש את השדה ,הרי היא שייכת להקדש ,אע"פ
שהשעבוד למלווה קד להקדש ,כי בכח ה'הקדש' להפקיע את השעבוד[ ,והכא נמי ,א שבני ישראל היו 'משועבדי
למצרי ' ,א הקב"ה הקדיש 'לעצמו ולכבודו' ,וכמו שנאמר )ירמיה ב ג( 'קודש ישראל לה' ראשית תבואתו' ,וממילא
נפקע השעבוד .ובזה יתבאר לשו הכתוב ,כי אמר הקב"ה והוצאתי אתכ מתחת סבלות מצרי  ,על ידי שאקח
אתכ לי לע והייתי לכ לאלוקי  ,ויתבטל שעבודכ למצרי מעצמו.
ועל עניי זה הזהיר הכתוב באומרו )ויקרא יא מד-מה( 'והתקדשת והיית קדושי כי קדוש אני וגו' ,כי אני ה' המעלה
אתכ מאר מצרי להיות לכ לאלוקי והיית קדושי' ,ר"ל והתקדשת והיית קדושי כי קדוש אני ,רק על
ידי זה אני ה' המעלה אתכ מאר מצרי  ,ועל כ והיית קדושי – לשמור על קדושתכ תמיד ,כי א לא תשמרו
ח"ו אזי כביכול שוב אינ 'קודש לה'' ,וחוזר שעבוד מצרי למקומו ,ואכ זהו עניי שעבוד מלכויות בגלות המר
הלזה ,להשלי את מניי ארבע מאות שנה שהיו צריכי להיות במצרי .ומדבריו למדנו כי המקדש עצמו זוכה להיות
לחלקו של הקב"ה ולצאת מ'גלות מצרי ' דידיה ,ו'תנאי' הגאולה הוא כששומר על עצמו בכל ענייני הקדושה.
יז .וכמו שכבר הבאנו מדברי הרה"ק החידושי הרי" זי"ע ,שב'קאצק' אמרו ,שבפרשיות אלו של גלות וגאולת
מצרי יש לעיי בה כב'הלכה ותוספות קשה' )אמרי הרי" שמות(.

באר הפרשה  פרשת וארא

ãøé ïëéä ãò ¯ 'ïåùìä àèç' øîåç ìò åðéöî úåàøåð
.òø øáãî åðåùì øåöðé àì íà äèî äèî
ïçìåùî íéðéðô 'ñá íâ àáåî ,à"øâä ô"ò ùîåç) à"øâä øîà äëå
øôéèåô úùàá øåîàä (áé èì úéùàøá) ÷åñôä 'éôá (à"øâä
'á"ö äøåàëìã ,'éîò äáëù øîàì åãâáá åäùôúúå
åæ äòùø éë ,àìà ,øîåì åì äéä äî Y 'øîàì' åäî
,äéøáã ìò åéôá øåæçéå åéô úà àîèé óñåéù äúöø
äì ìëåé àì øáë å"ç åéô úà àîèéù øçàù äòãåéá
.äîöò äøéáòä ìò åìéôà ãâðúäì

è

êåúì åñðëð øùàë ,íùä ùåãé÷ ìò íùôð åøñîù
úåøéñî íãàäî ùøãð äùåã÷ä úøéîùì éë ,íéøåðúä
àìå ,íé÷åô÷ôå íéöåøéú éìáî 'ùàì ñðëéé'ù ãò ùôð
 åðå÷ ïåöø ìò øåáòéיחóåñ) 'äøéù ÷øô'á åðéöî ïëàå .
íìåòì åúåëìî ãåáë íù êåøá úøîåà òãøôö' (ã"ô
úåøéñî ãò 'úé åîù ãåçéé ìò äøåîä ÷åñôä àåä ,'ãòå
'éçá ìò ãîììå ,òãøôö úëî ìù äðééðò åäæù ,ùôð
.äùåã÷ä éøãâ ìë ìò äøéîùá ùôð úåøéñî
ì"æç åøîà øáë úàæ úîåòì íðîà
íäì äùòð íéøåðúì åñðëðù íéòãøôöä íúåàù
úåîì íùôð åøñîù éôì' éðå÷æçä ùøéôå ,åúî àìå ñð
úà øáùîù éî éë àîòè åðééäå ,'ä"á÷ä úååöî ìò
õåçîù íéñéðì àåä äëåæ éøä åðå÷ ïåöø úåùòì åòáè
 åéìò èåìùì 'òáè'ì çë ïéàå ,òáèä êøãìיט.
)(áô÷ éðåòîù èå÷ìé

øöåð åéô øîåù' (â â"éô) éìùîì åùåøéôá à"øâä ì"æå
åøîàù åäæå ,ùôðä ìëì äøéîù àåä äôäù ,'åùôð
)øäèúå ùã÷úú æ"éòù ,'àèç ìëî êéô øåîù' (.æé úåëøá
ùéù ô"òà åéúôù áéçøîù éî ìáà .ïååò ìëî êîöò
åéôä ,íéøãâ äîëå äáøä úååöî äùåòå äáåè ùôð åì
¨ ¦ § åì äéäé
æ"ô äîìù ïáàáå .ìëì [äøéáù ïåùì ¯] äzçî
÷"äøä ÷ééãù åîëå ,'àã àúùøô'î ãåîìì ùé ãåò
.'æ"éò ìèáúî äåöî øáãì åú÷åùú ìëå' ,óéñåä 'à úåà
åðéöî åæ äëîá ÷øù ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
úååàú ãâðë äöòä éë ,äæá æîøäå ,'õøàä ùàáúå'ù 'ãåñé' úãéî ãâðë àéäù ,òãøôö úëî ,äéðùä äëîäîå
ïåçøñ øáãë åéäéù ãò åéðéòá íñéàîéù àåä úåòø úåãåñé äîë ïàë ãîìð ,äùåã÷ä úãéî àéäù
 äùàáå äðçö äìòîäכ.
åðéöî íéòãøôöá ÷ø äðäù ,äùåã÷ä éëøã úøéîùá

יח .לימוד נפלא מלמדנו הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע )בפרשת ( וז"ל ,איתא במדרש )שמו"ר י ג( אי היתה הצפרדע
נכנסת לתו בתיה של גדולי העשויי משיש ,אלא שהיה אומר לשיש עשה לי מקו שאעלה ואעשה רצו
בוראי והיה נבקע השיש .ועל דר זו צרי כל יהודי לומר ללבו האטו כאב ,התבקע כדי שאעשה רצו בוראי...
התבקע כדי שאעשה רצו בוראי ...שאפילו בשביל הצפרדע נבקע השיש בלכתה לעשות רצו הבורא ית"ש.
יט .בפרשת )ו יב(' ,וידבר משה לפני ה' לאמר ה בני ישראל לא שמעו אלי ואי ישמעני פרעה ואני ערל שפתיי',
ובמדרש )בר"ר צב ז( 'זהו אחד מעשרה ק"ו שבתורה' ,וכבר נתקשו המפרשי בהבנת הדברי )אור החיי הק' ועוד(,
שהרי בתורה גופא נכתב ה'פירכא' על הק"ו ,שהרי בני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ועבודה קשה )ש
ט( ,ומהו 'קל וחומר' שא פרעה שאי לו 'עבודה קשה' לא ישמע אליו.
ולתר כל זה יש להקדי את דברי ה'באר מי חיי' )פר' נח ח ,ועיי אגרא דפרקא אות כ"ד( כי העובד את בוראו בדר
הטבע  -כל זמ שהעבודה באה לו בנקל ,וכגו שמקיי 'יתגבר כארי' להשכי בבוקר רק ביו בהיר ,ואילו ביומא
דסיתוא כשהקור גובר ישאר במיטתו ,וכ כל עסקו בתורה אינו אלא כשיש לו חשק ללמוד ,הרי שכרו מ השמי ג
כ רק בדר הטבע  -שבכל עת שהבורא משפיע 'שפע' על כל העול כולו ,יוסיפו ג לו בתו הכלל שפע רב טוב
על קיו מצוותיו ,א מי שבועט ביצרו ,ומתגבר על טבעיו במסירות גו ונפש לעשות רצו קונו וחפ צורו ,הרי א
שכרו ישול לו 'מדה כנגד מדה' למעלה בדר הטבע ,וכשנצר לאיזה ישועה ישדדו עבורו את כל מערכות הטבע
כרצונו וכהצטרכותו.
והשתא אתי שפיר ,שכ אמר משה להקב"ה ,א היו בני ישראל מתאמצי 'למעלה מטבע' והיו שומעי אלי
על א קוצר רוח מעבודת הקשה ,אזי מובטחני שימדוד לה הקב"ה כמידת ,ויעשה נס שישמע פרעה אותי
א שאני ערל שפתיי .א מאחר שבני ישראל לא שמעו אלי  -אלא נהגו בדר הטבע שבמצב 'עבודת הקשה'
א"א לה לשמוע אלי ,א כ אי ישמעני פרעה ,והרי אני ערל שפתיי שעפ"י טבע אי שומעי ומקשיבי לו.
כ .וכ ביאר הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"ט ד"ה ובמ"א( 'ולא יראה ב ערוות דבר ושב מאחר' ,לא יראה – ס'זאל
דיר נישט געפעל )לא ימצא הדבר ח בעיני( ,אלא התקדש עד שתמאס את הרע...

é
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,'íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä' éøäå ,'ïååòå äøéáò ÷ã÷ãì áåø'æåàî ò"éæ 'äùî øàá'ä ÷"äøä óéñåä
áúëù åîëå ,ù"øé àéä àéä äîöò äù÷áäù àìà ïåùìä øîàð úåëîä ìëá éë ,íéáåúëä úåðåùìá
ìò ù÷áì íà äøéçáä çë íãàì åì ùéù ,à"åæçä (ç ç) áéúë òãøôöá ÷øå 'øúòéå' äùî ìù åúìéôúá
'.íéîù úàøéî õåç øîàð åæ 'äøéçá' ìòå ,åàì íà ù"øé àð éðìéöä ä"á÷ä ìà ÷åòöì íãàä ìò éë ,'÷òöéå
.'äìéôú'á éã ïéàå ,åìà íéðééðòá éìò øáâúîä øöéä ãéî
הירא את דבר ה' – שמירת עצמו בקדושה
,åúéáá ä÷éìã äöøôù ãçàì ,äîåã øáãä äîì ìùî
ñéðä äòøô éãáòî 'ä øáã úà àøéä' ,(ë è) ïúùøôá àîù äîéòðå äëø ïåùìá åéðëùî ù÷áì àöåé åðéàù
ìå÷á ÷òåö àìà ,äôéøùä úà úåáëì íáåèá åìéàåé
äá æîø ,'íéúáä ìà åäð÷î úàå åéãáò úà
íéëñî åðéà íéîù àøéã ò"éæ 'íééç éøîà'ä ÷"äøä úò àìå úç÷ìúîå úøòåá ùàä éë ,äøæòì ìåãâ
.'ä ìà ÷åòöì êéøö 'ãåñé' éðééðòá êë ...úåùçì
éøãâ úîçî] úåãùáå áåçøá õåçá åááåúñé á"áå åéðáù
÷ äùåã÷á øîùéäì úéáä ìà á"á úà ñéðëîå [äùåãכא.
,íãàäî úùøãðä 'íéîù úàøé'ä àéä àôåâ 'ä÷òæ'äå
כב
ãàî ÷çøúäì ¯ 'âééñå øãâ' úåùòì àåä ø÷éòä éë íåé ìëá íéììôúî åðà êàéä åøàéáù åîëå
 úù÷ éååçèîë åðîéä çåøáìå òø øáã ìëîכגéôëå ,
)éãéì àìå àèç éãéì àì åðàéáú ìàå' (øçùä úåëøáá
כא .בעני קדושת של ישראל ,בפרשת )ו ז( 'והוצאתי אתכ מתחת סבלות מצרי' ,פירש ה'שפת אמת'
והוצאתי( בש זקנו ה'חידושי הרי"' זי"ע שכ אמר הקב"ה – אוציא אתכ ממה שאת רגילי לסבול את
טומאת מצרי ,כי כל עניי הגלות הוא מה שמתרגל לחיות תחת שלטו הרע ,וסוד הגאולה הוא שמרגיש בעצמו
שאינו מוכ להמשי יותר בדרכו הרעה .ומסיי וז"ל ,והוא עצה היעוצה לכל איש ישראל על ידי שמרגיל עצמו
להיות שונא הרע בתכלית השנאה וכו' וזה התחלת הגאולה ,עכ"ל.
בדר זה ביאר בספר 'נתיבי ישורו' בנוסח הסליחות 'במטו מינ ברחמ דנפישי וכו' עד דלא נהוי גמירא בשביא'
כי 'גמירא' הוא מלשו 'לימוד' )והוא ע"ד שמצינו בש"ס פעמי רבות לשו 'גמירי'( ,וכלומר ,שהקב"ה ירח עלינו להוציאנו
מהגלות בטר 'נתלמד' ונתרגל אליה.
כב .הנה אחד מדרכיו הגדולי של היצר להסית את האד מ הדר הטובה ולפרו גדרי וסייגי ,הוא בטענה
הידועה שהרי 'כול עושי כ וכ' ,ומדוע אני צרי 'לפרוש מ הבריות' ולהיות צדיק יותר מכול  ...וכנגד טענה
פסולה זו מצינו דברי כדורבנות בתורתו של הגה"ק ה'חת סופר' זי"ע )תו"מ שמות ד"ה בהפטרת( בביאור מה שנאמר
)מלכי א' ב א-ג( 'ויקרבו ימי דוד למות ויצו את שלמה בנו לאמר ,אנכי הול בדר כל האר וחזקת והיית לאיש,
ושמרת את משמרת ה' אלוקי ללכת בדרכיו' ,שהנה מצינו בגמ' )פסחי מב (.שפירשו לשו 'לאמר' שהוא מלשו
לאו אמור ,וכלומר ש'לא תאמר' ,ועל דר זה מפרש החת"ס בזה"ל ,הזהירו לשלמה שלא יאמר הנני עושה כקלקולי
רוב העול ,אלא צרי אד להתחזק במעוז התורה נגד אנשי דורו הפורצי גדרי עול .על כ אמר כא 'לאמור
אנכי הול בדר כל האר' ,ר"ל לאו אמור אנכי הול בדר כל האר לעשות כמעשיה וכמנהגיה  ,לא תאמר כ
אלא 'וחזקת והיית לאיש' במעוז התורה לגדור גדרה ולעמוד בפרצתה .ואמר עוד ושמרת את משמרת ה' אלוקי
וכו' ,אי רצוני )לצוות( לקיי מצות התורה ציצית ותפילי דזיל קרי בי רב הוא )ואי צור להזהירו על כ( אלא לשמור
משמרת גדרי וסייגי וכו' כדי שיהיה זה הכנה ללכת בדרכיו ,עכ"ל ,ועיי"ש עוד בזה.
וזה אשר מוסר נפשו למצוא ח בעיני הכל ,ולש כ יעזוב את ה'יסודות' אשר נתחנ עליה ,ואת עקרונותיו
עבור ידידי ורעי ,הרי הוא דומה לאותו מוכר דגי שהצליח מאד בעסקי חנותו ,והיו עוברי אורח נכנסי וקוני
ופרנסתו הייתה מצויה בידו לרוב ,עד שבא אליו אחד מ'ידידיו' ושאלו בעניי ה'מודעה' )שלט( הניצב מבחו בו נכתב
כא מוכרי דגי חיי  ,מדוע תכתוב כא מוכרי ,וכי מי פתי לחשוב שהשלט הוא כא והמכירה מתקיימת במקו
אחר ,ג השוטה יבי שמכירת הדגי מתקיימת כא ,שמע המוכר לדבריו ומחק תיבת 'כא' ,עברו ימי אחדי
ופגע בו 'חכ' אחר ושאלו ,מדוע תכתוב 'מוכרי דגי חיי ' ,וכי יש מי שיחשוב שהנ מוכר דגי מתי שכבר
עבר זמנ ...מחק המוכר תיבת 'חיי' ונשאר כתוב בו רק 'מוכרי דגי' ,שוב פגע בו רע אחר ,ושאלו מדוע תכתוב
מוכרי  ,וכי יש מי שיחשוב לרגע אחד שיש כא 'חלוקה' ,הרי כל אחד יבי א ללא אומר ודברי שמתקיימת
כא מכירה בעד כס וממו ,מחק המוכר תיבת 'מוכרי' ,ונשארה תיבת 'דגי' בלבד ,עבר ש 'שכ' אחד וגער
)תרל"א ד"ה
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בו ,מדוע הוצרכת לכתוב דגי והרי כל הרחוב כולו מרגיש ויודע זאת עפ"י הריח הרע הנוד מחנות ,שכא מוכרי
דגי ...דגי ...המוכר הטיפש נתפעל ג מדבריו ,ומחק תיבת 'דגי' ונשאר הנייר חלק לגמרי ,כמוב שתו זמ קצר
הוכרח המוכר לנעול חנותו על מסגר ובריח מאי קוני נכנסי לחנותו ...כי לא ידעו העוברי אורח בקיו החנות,
א למותר להארי ולבאר באר היטב שלכ נדמה האיש שמתפעל מכל סובביו מכריו ,ומשנה ארחות חייו יומ
ולילה עפ"י מה שנדמה לו שה סבורי שעליו לעשות כ או כ.
הגע בעצמ ,וכי אד שמאכל פלוני שנוא עליו יאכלנו מחמת שכל ידידיו וכל מכריו וכל באי עול סבורי שאי
מאכל ערב לחי יותר ממנו ,והרי נפשו בוחלת בזה ,ומדוע בשאר דברי כ תתפעל נפשו ורוחו ממה יאמרו הבריות.
אלא כל אחד יעשה חשבו נפשו ,מה טוב עבורו ומה לא טוב ,ועפי"ז תהא הנהגתו בכל עת ושעה.
עוד בעניי זה נוסי ,כי ג זו רעה חולה המכלה מנפש ועד בשר ,מה שכל אחד רוצה להדמות לרעהו ,ה ברוח
ה בגש  ,יומ ולילה לא ישבות בכדי להשיג בית מדור או לבושי כשל חברו ,וכיו"ב ברוחניות ,יומ ולילה יעמול
יתייגע ויזיע בכדי ללמוד או להתפלל ,להתנהג או להתהל כמהלכו של רעהו ,ומה יעלה בגורלו ,להיות כחברו לא
יגיע ,ואת מהותו עצמו יפסיד...
להמחיש הדבר אספרה נא מעשה שלא היה ,באחד הימי היל לו הדב ביער כשהוא רעב וצמא ,ומחוסר מאכל
ומשתה הרגיש שעוד מעט קט הוא מת ועובר מ העול ,טיכס עצה והגיע לידי החלטה שיפנה להנהלת 'ג החיות'
השוכ בסמיכות ליער ,אולי יחוס ע עני ויתקבל לדור תחת סורג ובריח בתוככי ג החיות ,ביו יביטו בו הבריות
המבקרי בג החיות להנאת ,ובלילה ינו על משכבו ,ובשכר זה יסופק לו כל מזונו ומחסורו ע"י הנהלת ג החיות,
ובוודאי עדי לחיות בשבי מאשר למות כמשוחרר מחוסר מזו ,וכ עשה.
בבואו לפני ה'אחראי' על ה'ג' ,אמר לו האחראי ,שמע נא ר' דב ,בכלוב של הדובי אפס מקו ,אבל זה לפני
כשבועיי אירע שוד ושבר בגבולנו ,זק הקופי הל לעולמו ,ועדיי לא נמצא לו 'ממלא מקו' ,א תרצה אקבל
אות לשמש כ'קו' בגננו ,אמר לו הדב ,מעול לא הייתי קו ,כיצד אשכו בבית הקופי ,והרי כל ה'מבקרי' יבינו
כי א לצו חמדת לה ,אמר לו האחראי ,אי בזה כל מעכב ,אכניס אות לבית ספרנו ,ובתו זמ קצר תלמד
להל על שתי ,לקפו על גבי העצי ,לנבור בקליפות האבטיחי וכל מעשה הקופי ,עד שכל הרואי יעידו
ויגידו כי אכ יצור זה ממשפחת הקופי הוא ,והכל יבוא על מקומו בשלו.
ויהי היו ,נכנס הדב לבית הקופי ,ולהוותו גילה כי ה'עבודה' קשה עליו ,שהרי להתנהג כקו ע גו במשקל
של דב אי זה פשוט כלל וכלל ,אבל התחזק ,כי 'מה לא עושי עבור הפרנסה' ...עד לפנות ערב ,אז הגיע עת
סעודה והכניסו לפני הדב כמה בננות ובוטני ,וכמה שאכל מה לא שבעה נפשו ,ותרגז בטנו ,וכי עבור אוכל כזה
'מסרתי נפשי רוחי ונשמתי '...הרי אוכל כזה מספיק לקופי ולא לדב ,ואעפ"י שהנני מציג כל היו כקו ,מ"מ גופי
דורש את שלו – לאכול כמות כשל דב...
בצר לו יצא הדב וטייל ברחבי הג ,תו כדי הילוכו והנה הוא רואה שלט המודיע 'כא מדור של הדובי',
כשהוא מלא געגועי נכנס לבקר את תושבי הבית – הרי בכל זאת שימש מלפני כ'דב' והרי הוא נקרא 'דב
לשעבר' ,משהחל לשוחח ע ה'דב' הראשו שפגע מצא שלידו נמצא שפע רב של בשר וכל מטעמי ,שאלו ה'דב
לשעבר' מדוע לא תאכל ,הרי אצלנו הדובי נהגו לאכול כגו דא ,ענהו ה'דב' ,שמע נא ,באמת משעת לידה הנני
'קו' ,אלא שלפני כמה חדשי בעודי 'משוחרר' הייתי 'מחוסר פרנסה' ,וכמעט שהגעתי עד שערי מוות ,בלית ברירה
פניתי ל'ג החיות' ש קיד ה'אחראי' את פני ,ואמר לי ,שמע נא ,בכלוב של הקופי אפס מקו ,אבל זה לפני
כשבועיי אירע שוד ושבר בגבולנו ,זק הדובי הל לעולמו ,ועדיי לא נמצא לו 'ממלא מקו' ,א תרצה אקבל
אות לשמש כ'דב' בגננו ,אמרתי לו ,מעול לא הייתי דב ,כיצד אשכו בבית הדובי ,והרי כל ה'מבקרי' יבינו כי
א לצו חמדת לה ,אמר לי האחראי ,אי בזה כל מעכב ,אכניס אות בבית ספרנו ,ובתו זמ קצר תלמד להתנהג
כדב ,עד שכל הרואי יעידו ויגידו כי אכ יצור זה ממשפחת הדובי הוא ,והכל יבוא על מקומו בשלו .וכ עשיתי,
מאז ועד עתה הנני בשביה כא בבית הדובי ,אלא שבהגיע עת סעודה אינני מצליח לאכול אפילו כשליש מ'חברי'
הדובי ,שהרי מ"מ גופי נולד כקו ולא כדוב.
תמהו השני על ההנהגה המשונה ,מדוע ישב דוב בי הקופי וקו בי הדובי ,מדוע יתנהג כל אחד בהנהגה
שאיננה כפי טבעו ומזגו ,מדוע יאכל כל אחד מה שאי לבו חפ ,מדוע האחד יחסר לח ומשנהו יותיר בשר
לרוב ,והחליטו פה אחד ,הבה נפנה אל האחראי ,בבקשה פשוטה ,לקיי בנו 'ואיש אל משפחתו תשובו' ,שיחזיר
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אותנו ,להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשו עמו ,הקו ישוב לכור מחצבתו להתנהג ולאכול כקו ,והדב ישוב
להיות כדב.
בשמחה רבה על ה'עצה' הפיקחת פנו אל האחראי והרצו את בקשת' ,אחראי' זה נתק בחמת זע ,ובקול גדול
זעק 'חזרו למערתכ' ,איש אל יצא ממקומו ביו ובלילה ,יש כא 'הנהלה' ,כל 'החלטה' שלה היא החלטה ,יקוב
הדי את ההר ,ולא נשנה כא סדרי בראשית ,התחננו השניי על נפש ,ואמרו לאחראי ,אנטשולדיגט )סליחה( מע"כ
מדבר כ'חמור' וכמי שאי בו אפילו טיפה אחת של שכל ומדע ,נענה האחראי ואמר ,אכ ,חמור הנני מבט ומלידה,
אלא שזמני קשי באו עלי בעודי משוחרר מכל תפקיד ,רעב הייתי ללח וצמא למי ,ובלית ברירה פניתי להנהלת
ג החיות ,אולי ימצא לי מקו בבית החמורי שבגנ ,א תשובה מיהרה לבוא ,שב"ה 'חמורי' יש לה בשפע
רב ,אלא שזה לפני כשבועיי אירע שוד ושבר בגבולנו ,ה'אחראי' על הג הל לעולמו ,ועדיי לא נמצא לו 'ממלא
מקו' ,א תרצה נוכל לקבל אות להיות ה'אחראי' על כל הנעשה בג ,שבתי ואמרתי לה ,אבל אינני אלא 'חמור'
גרידא ,כיצד אהפו להיות אחראי על כל הנעשה כא ...אמרו לי 'בעלי הג' נכניס אות לבית ספרנו ,ובתו זמ
קצר תלמד להל על שתי ,לנהל את הג ,והכל ישק על פי ,אתה תהיה ה'מוציא והמביא' ...עד שכל הרואי
יעידו ויגידו כי אכ יצור זה ממשפחת האחראי הוא ,והכל יבוא על מקומו בשלו.
ולדיד ,כמעשה הקופי והדובי אנו נדמי  ,כשכל אחד מנסה להיות כמשנהו ,איש אינו מרוצה בטבעיו ובתפקידו
שנית לו משמיא ,ובכל עת הוא חותר ,ודורש הנני הופ להיות כפלוני וכאלמוני ,מה ל כי תסוב את שליחות,
שמח בחלק שנית ל מ השמי  ,נצל את כוחותי וכשרונותי ,במקו ובמצב שהכניסו אות אליו מ השמי ,
ודייקא מש תגיע אל תכלית הטוב ה ברוח ה בגש  .חמל נא על עצמ ,ואל תאבד את מה שנתנו ל ,אל
תפסיד את המקו אשר נתייחד עבור בעולמו של הקב"ה בחיזור אחרי אושר אחר.
ויבואר עוד עפ"י מעשה 'שלא' היה ,במי שרצה להתגייס לצבא מדינת רוסי' ,ומדרכ היה לבדוק תחילה את
נאמנות החיילי למל ולמדינה ,על כ פתחו בשאלה ראשונה  -הא הוא מוכ ומזומ להעניק ולוותר על ביתו
עבור המלכות ,ויע זה האיש ,ה ,הנני מוכ לכ בלבב של ...חזרו ושאלוהו הא ימסור ג את כל שדותיו למלכות
א הצאר ידרוש זאת ממנו ,ויע ,ה ,מש הוסיפו לשאלו הא ג את עדרי הבקר שלו ית למלכות ,א על זה
השיב בה ,עד ששאלוהו ,הא ג את ה'תרנגול' של תת למל ,כא כבר ענה האיש ,לא ולא ...לשמע דברי
אלו שלחוהו מיד הביתה ,כי אי זה האיש ראוי לבוא אל המל לשרתו ולעמוד בשורות צבאו ...על אשר איננו
מוכ לתת כל אשר לו למלכות יר"ה .ובבואו לביתו שאלוהו בני המשפחה ,הגידה נא ,הייתכ ,כדבר הזה ,את כל
היקר ל הסכמת לתת למל ,ורק את תרנגול הזול מכל הנ"ל לא הסכמת 'להיפרד' ממנו .ביאר לה האיש ,הנה,
בית אי לי ,א שדה מעול לא הייתה לי וכמו כ עדרי בקר מעול לא נמנו על 'רכושי' ,ע"כ אל תתמהו ,כי מה
שמעול לא היה ברשותי אי לי קושי ולא מעצור להעניקו ברוב שמחה למל ,אבל ,אותו תרנגול הנמנה בי רכושי
הדל ,זאת בשו פני ואופ לא אמסור למלכות דבר שהוא שלי ...ולפי דרכנו נאמר ,פעמי הרבה האד מחפש
לעצמו עבודות גדולות ,וענייני שאינ שייכי לו ,ואילו בבואו לידי נסיו בענייני השייכי לו לפי מצבו מעמדו
ומשפחתו וכו' אינו עומד בה ,ולזה נגיד ,מה ל תר ומחפש להיות כרע ,היה מה שאתה אמור להיות ,ועבוד
את ה' ב'תרנגול' שנית ל ,בניסיונות ובמצבי שנמדדו בעבור מ השמי ,אז תירש טובה וברכה בזה ובבא.
וכאותה שאמרו ,שנקל על האד לבקש 'מלו על כל העול כולו' ואילו על עצמו הוא שוכח להמלי ,כיו"ב
בקריאת שמע ינענע את ראשו לכל הרוחות ,ויזעק ה' אחד – בז' רקיעי  ,באר ובארבע רוחות השמי ואילו הוא
עצמו נשאר ח"ו מחו לכל העני.
כג .איש יהודי היה באחד הכפרי ,לפרנסתו שכר מה'פרי' בית מזיגה ואחוזה גדולה וממנה התפרנס בכבוד ,באחת
השני היה 'שווערע ווינטער' )חור קשה( בה רבו השלגי והגשמי ונתמעטו השיירות העוברות ממקו למקו,
וכתוצאה מכ לא נכנסו עוברי אורח ל'בית המזיגה' של היהודי דנ ,וכמעט שלא הרוויח היהודי אפילו בעד לח
לאכול וכ"ש בעד 'דמי החכירות' מהפרי ...הגיע זמ הפירעו ועדיי אי בידו אפילו שווה פרוטה בעד החכירות,
בלית ברירה נכנס היהודי בדחילו ורחימו אל הפרי יר"ה ,ויב ויתחנ לו שיואיל בטובו לדחות את תשלו חובו
לשנה הבאה ואז יפרע חובו בעד שנתיי האחרוני )בקוותו שבשנה הבאה תמלא חנותו בקוני ויהיו מעות מצויי בידו( ,נכמרו
רחמיו של הפרי האכזר ודחה את פרעו החוב לשנה הבאה .והנה עבר קציר כלה קי ...ויבוא החור ו'אוד' )כינוי
לדבר הנשנה ,והוא כדר שכופלי את פסוקי 'אוד' באמירת ההלל( השלגי והמטר של אשתקד לא היו אלא 'משל' למה שנעשה
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שובו בני שובבי – מפלאי כוחה של תשובה

)íäá ùéù íéîé Y 'í"éááåù'ä éîéá åðà íéãîåò êøèöé íà óà ,íøëä ïî ÷çøúäì øéæðä ìò
úìéëàá ìùëé àìù éãëá ,íøëá òâôé àìù åëøã êéøàäìå ááñì êë íåùî
åð÷çøä íà óà åðá õôç àåäù äìâî ä"á÷ä Y
 ãàî ãò ãåãð ìëî ÷çøúäìå âééñ úåùòìå øãâ øåãâì åðéìò êë (íéáðòכו'ãéâîä' øôñá 'íéãâî éøô'ä áúë äë ,
)íéùåøéô 'â éë (äðä ä"ãá ñ÷ 'îò ,úåîù 'øô í"éááåù ,â"ç
 àááå äæá åéøçà åòøæìå åì áèéé æàå .ïååò ÷áàכד.
 õôçכה

בזו השנה ...וממילא פסקו ג השיירות מלעבור ...והנה קרב ובא 'יו הדי' – יו הפרעו ,חשב היהודי לעצמו
הכס איננו ואני אנה אני בא  -הרי הפרי יחרו את דיני ואת די כל בני ביתי להעלותנו במהרה לישיבה של
מעלה ...מה עשה היהודי ,אס כל חפציו ומטלטליו עלה על עגלה 'וישא יעקב רגליו ויברח' אל עיר מבטחי...
אלא שבעמדו בשערי העיר פגע ב'פרי' בכבודו ובעצמו וכבר חשש היהודי שנתפס בקלקלתו ומי יודע מה יעלה
בגורלו ,א יהודי אינו מתייאש לעול ,ו'על אתר' מצא עצה נפלאה ,מעצמו ניגש אל הפרי וכה אמר -לא שכחתי,
את חובתי אקיי – בעוד יומיי בבוא העת אכנס לבית הפרי למלא ידיו בדמי החכירות ...אלא שכעת הנני ממהר
לעיר הגדולה כי למחר אנו עורכי 'יו טוב' כמו שידעת שבכל יו טוב אנו נוסעי לעיר הגדולה לחוג את החג
בקרב מיודענו ומכירינו דש ,אמר לו הפרי ,לא ידעתי מה אמר מר ,כי בקי אנכי במועדי ישראל והנני מכיר את
'חג המצות ,חג השבועות וחג הסוכות' ,שמא יואיל מע"כ לומר לי איזה יו טוב יש לכ היו ...אמר לו היהודי
היו הוא חג פליטתנו .בירכו הפרי ברכת הדר ונפטר ממנו לשלו וליהודי הייתה אורה ושמחה וששו ויקר...
ויהי ממחרת יצא הפרי לרחוב העיר והנה הוא רואה כי אצל היהודי 'עסקי כרגיל' – כל חנויותיה פתוחות,
א בידיה ה מחזיקי את הפלאפוני )סעל'( ושאר דברי חול ...מכיוו שכ שאל את היהודי הראשו שפגע כיצד
הינכ מחללי את קדושת המועד בחוצות העיר ,וכי לא 'יו טוב' היו לכ ,תמה היהודי בפניו באיזה 'יו טוב'
מדובר ...אמר לו הפרי ,ה'מושקע' שלי )כינוי ליהודי חוכרי בתי המזיגה( גילה את אזני כי 'יו טוב' הוא לכ היו...
מיד הבי היהודי ב'פקחותו' כי אכ יש כא איזה 'יו טוב – ששו ושמחה' בי המושקע והפרי ,עשה עצמו
כ'נזכר' ושאל את הפרי ,שמא תאבה לומר לי כיצד כינה מושקע את היו"ט ...א"ל הפרי 'חג פליטתנו' ...נענה
היהודי ואמר ,אכ ,בוודאי חג זה הוא חג הגדול ביותר מכל חגי ישראל ,אלא שנשתנה חג זה מכל החגי שה
מועד ומ קבוע לה  ,ואילו חג זה יש לכל יהודי זמ שלו שבו הוא עור את 'פליטתו'...
א לנו ייאמר ,לכל יהודי יש 'חג פליטתנו' איש איש בנסיונותיו ,זה בשמירת עיניו וחושיו ,זה בסתימת פיו
מלדבר לשו הרע ,זה בעצירת עצמו מלפגוע ברעהו ,זה בתורה וזה בתפילה – כל אחד יקיי 'פליטתו' מהיצר
בעיתו ובזמנו הראוי לו ,ואכ ,חג זה הוא החג וה'יו טוב' הגדול ביותר מכל מועדי וחגי בני ישראל.
כד .הנה איתא בנוסח ה'לש יחוד' קוד הדלקת נר חנוכה )המובא בסידור היעב"( 'ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמי
וחסידי אהובי למעלה ונחמדי למטה ותחזק את לבב לתורה ועבודה הכל ברצונ הטוב' .ופע ניגש אחד
אל הרה"ק ה'ישועות משה' מוויז'ני זי"ע וביקש ברכה להצלחת ילדיו כשהוא אומר מלשו התפילה 'ותחזק את לבב
לתורה ועבודה' ,נענה לו ה'ישועות משה' מיניה וביה 'הכל ברצונ הטוב' ,...כאומר ,דבר זה תלוי הרבה ביד ובמעשי
וברצונותי) ...א שבהדי כבשי דרחמנא אי לנו השגות ,ואי התוצאות תלויות במעשינו כידוע ,אבל זהו החוב המוטל על ההורי לעשות(.
כה .הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע )ריש פר' נח( מארי הרבה להוכיח עד כמה הקב"ה מחכה לתשובת הרשעי אפילו א
הרבו באות חטאי רח"ל ,כי אי דבר העומד בפני התשובה ,וראיה ,שהרי חטא של דור המבול היה 'כי השחית
כל בשר דרכו על האר' ,שע"ז אמרו שאי מועיל תשובה ,ומכל מקו אמרו חז"ל שהטריח הקב"ה את נח לעסוק
בבניי התיבה מאה ועשרי שנה 'אולי ישובו' ,ולא עוד ,אלא אפילו כשהתחיל המבול עדיי המתי הקב"ה מלהעניש
שמא 'יחזרו בה' ברגע האחרו ותתקבל תשובת ,וכמו שכתב רש"י )בראשית ז יב( על הפסוק 'ויהי הגש על האר'
– ולהל הוא אומר )פסוק יז( 'ויהי המבול' ,אלא כשהוריד הוריד ברחמי  ,שא יחזרו יהיו גשמי ברכה ,וכשלא חזרו
היו למבול ,ומבואר להדיא שא היו פותחי בתשובה היתה מתקבלת ברחמי  ,ומעתה א הקב"ה מצפה לתשובת
אות רשעי כדור המבול ,על אחת כמה וכמה שהוא רוצה בתשובה של ב ישראל ,ופשיטא שתתקבל באהבה וברצו.
וא דאיתא בזוה"ק שאי תשובה מועילה מ"מ אי ל דבר העומד בפני התשובה )ועיי"ש שמארי לבאר דברי הזוה"ק(.
כו .סיפר לי רב חשוב באחת הערי בארה"ק על בחור יקר שבראשית ימי בחרותו סר מ הדר וירד עד לדיוטא
התחתונה עד שלא הייתה עבירה אחת מ התורה שלא עבר עליה ,ההורי שכלתה עיניה למראה בנ על

ãé
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íúøæç í"éááåùä éîéá ã÷úùàå ,'íéááåù' øáë íúééäù .ùåøéâ .â .äøéáù .á .ãøî .à ,'ááåù' úáéúì ùé
íòô éìà åáåù úòë íå÷î ìëî .íëéúåáåùîî íëá åîöò úà øáùå ,'äá ãøî øáëù àèåçä óà øîåìë
 äáäàá íëúà ìá÷àå úôñåðכח.
úàæ íâ óàå ,åéàèç é"ò íåî ìòá äùòðù øîåìë
ìå÷ úá úàöåé íìåëì Y ä"á÷ä ìù åúöéçîî ùøâúðù
,ùôðä ïå÷éúì íéìâåñîä í"éááåùä éîéá àîøâ ïîæäå
 íéááåù íéðá åáåùכז.
úåà úåîù) 'ìàøùé çîùé'ä ÷"äøä øàéáù åîëå
ïî äìòå' íéøöî ãåáòù úìéçúá íðééðò æîåøîù (å¯ä ,åãøîì øæçå äáåùúá áù øáë íà óàù â"îôä
óéñåîå
ïë íâ éøîâì õøàá òå÷ù íà åìéôàù ,(é à) 'õøàä äáåùúá áåùì íéðô àùà êàéä øîàé ìà
ïîæá åìà úåéùøô íéàøå÷ ïëìå ,úåìòúäì àåä ìåëé äôåøú ïéà ïåãàá ãáòä ÷ø éë ,'åëå úéùéìùáå úéðùá
 ãçàå ãçà ìëì 'íéøöî úìåàâ' ìò æîøì äæäכט.
éìáî úéîìåò åðùøâé éúùå úçà íòô åá ãâá íà Y
Y áà íò ïá ë"àùî ,åîò ñééôúäìå øåæçì úåøùôà
מעט מ האור  -יחשיב ויתחיל ע פעולות קטנות
íéðá åáåù' åäæå ,áùù úò ìëá åìá÷îå ,äøéøá ïéà
,'øáãîá êìð íéîé úùåìù êøã' ,(âë ç) ïúùøôá çåìñì äáøî ä"á÷äå ,'íå÷îì íéðá' åðà éë .'íéááåù
äîë àèçå áù íà óà åðáì ãéîú äöøúîä áàë
ììë éë ,(çé â ê"éùìà 'ééò) íéùøôîá øàáúðå
åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéàù àåä íéøáãä óà ¯ íéðá åáåù ,àø÷ä øîàî åäæå .íéîòô äîëå
חמודות שהפנה עור לכל דבר שריח 'אידישקייט' )יהדות( נוד הימנו שפכו מאונ והונ על טובי המחנכי והחכמי
לנסות להטות לבו לטוב ,ס כל ההוצאות עלו למאה אל  ...$ואכ ,ביו מ הימי חזר הבחור למקור מחצב
נשמתו ,ושב בתשובה שלימה עד שהפ ממש ל'תכשיט' פאר לתפארת המשפחה הנכבדה.
פע אחת בשעת הכושר שאלו אביו ,אמור נא בני יקירי ,איזה דאלער מתו מאת האלפי שהוצאנו עלי החזיר
אות לדר הטוב והישר ...ויע הב ויאמר ,א לא דאלער אחד מכל מאת האל .לכשתרצה לדעת מה השיבני,
אספר ל ,כי באחד הימי הקשי 'בי עבירה לעבירה' פגש בי רב פלוני )שסיפר את המעשה( וקדמני ב'שלו עליכ'
במאור פני הפלא ופלא ,אמרתי לו ,וכי ב'שלו עליכ' מקדמני הרב ,וכי ידע מר ע איזה בעל עבירה הוא מדבר
עתה ,כי כזאת וכזאת עשיתי ,אמר לו הרב עדיי חביבותא גב ,הקב"ה יושב ומצפה לשוב כי בנו אתה .הוסי לו
הבחור ,מה אתה סח ,והוסי למנות עוד עבירות – חמורות שבחמורות ,א הרב בשלו – הקב"ה אבי שבשמי
ממתי ומייחל לבוא אליו ,נשק לו על מצחו ופטרו לשלו ברוב חביבות .וסיפר הבחור לאביו באותה שעה הייתי
בדרכי לאיזה עבירה נוראה ,א דבריו אלו המיסו את לבבי ומש 'שבתי בשלו לבית אבי ,והיה ה' לי לאלוקי '.
כז .ועל דר שטר של מאה ) $דולר( ,שא א יפול לבו ,ויתלכל ויתקמט לגמרי ,עדיי שוויו מאה  $בלא שו
פג ,ולא נגרע מערכו מאומה ...כ עצ מהות היהודי אינו משתנה לעול ...אלא שא נתרחק – יחזור ויתקרב
לבורא כל עולמי.
ויתחזק במעשה שהיה ,פע כבו בשוגג )ע"י טליתו( נרותיו של הרה"ק מסאוורא זי"ע בשב"ק ,והיה הצדיק שבור
מכ ,עד שלא יכול היה ליש כל אותו הלילה ,ולמחרת היו לא יכול היה לעמוד להתפלל ולומר פסוקי דזמרה,
שהרי לרו מדרגתו חטא ופשע עד שהרהר בעצמו ,הלא על ידי זה החטא 'הנורא' שחטאתי עתיד אני לירש
גיהנו .ומה עושי הרשעי בגיהינו  -אמרו חז"ל שהרשעי עומדי ואומרי שירה לפני הקב"ה ,א כ מה לי
הכא ומה לי הת ,אעמוד איפה כא ואשורר לפניו .ומכא ,כי עיקר העיקרי שלא להביט על מעשה העבר ,אלא
תמיד על 'מכא ולהבא'.
כח .כעי"ז כתב הרה"ק מווילעדניק זי"ע )שארית ישראל שער השובבי" ,דרוש א'( ברמז דברי חז"ל )חגיגה טו' (.שובו בני
שובבי חו מאחר' ,שבימי אלו יש פתח לתשובה ג למי שכבר פג כל כ ונקרא 'אחר' והרי הוא מצוי
ושרוי 'חו' מהיכלות הקדושה .ויש בימי הללו כוח לכפר על פג הלשו והקדושה א למה שיוה"כ אינו מכפר
)עיי"ש באריכות( .וכל ערו יעשה בדעת ובתבונה לתפוס דרכי התשובה ולא להרפות.
כט .הגאו רבי שלו שבדרו זצ"ל היה דורש בקביעות בכל ליל שב"ק בביהכנ"ס הגדול 'זכרו משה' שבעיה"ק
ירושלי ,בשבת אחת עמדו שני בחורי ברחובה של עיר ,ואחד מה שאל את רעהו ,הא הנ הול ל'שבדרו'...
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)ìàøùé éðá úà øøçùì äòøô ìò äååéö àì ïëìå (.â æ"ò
äéä àìå ,äéä åéúåçåëî äìòîì äæ 'ïåéñð' éë ,úéîìåò
íéëñäì åðîî òáúð ÷ø ,ïôåàå íéðô íåùá åá ãåîòì ìåëé
.íéîé ùìùì úàöì úåùø íäì úúì ,åúâéøãî éôë

åè

æàå ,äìòîì ù"îë õåô÷é àìå åúâøãî éôì êìéì êéøö
äæù êà ,(íéîùä ïî) åäåòééñé óà ,åëøãá çèáì êìé
Y úåøçà íéëøã åì ùôéçå) åëøãá êìéì ìéçúä àì íãàä
,åäæå .åäåòééñ àì êëì (åðîî ääåáâ äâøãîá øáë íéãîåòä ìù
áåùé éúìá äùòù åúìååéà úîçî ,øîåìë ,íãà úìåà
'ä ìò óòåæ (÷ãöá àìù àá) àåäå ,åëøã óìéñ úòãä
...åäåòééñ àì äîì

äðä ,èòî èòî à÷ééã úåìòìå êìäì åðéìò ,äáøãà
åëøã óìñú íãà úìååà' (â èé éìùî) áéúë
,éìùîì åùåøéôá à"øâä áúë úåàøåð ,'åáì óòæé 'ä ìòå
 ïéòééñî øäèéì àáä' (.ã÷ úáù) ì"æ åøîà éë .ì"æåות חלקנו בתורת – הטהרה ושפע טוב ע"י עסק התורה
çåø øöå÷î äùî ìà åòîù àìå' ,(è å) ïúùøôá úåùòìå äøåú ãåîìì ìéçúî íãà íéîòôìå ,'åúåà
éôì ãåàî åì äù÷ù úîçî ¯ ùøéô ë"çàå ,úåöî
'÷ä 'íééçä øåà'ä øàáîå ,'äù÷ äãåáòîå
äæìå ,åòîù àì äøåú éðá åéä àìù ãöì éë éìåà ,ì"æå ,úîàáå ,åäåòééñ àì äîì 'ä ìò óòåæå ,åì ïéòééñî ïéàù
) ì"ëò ,íãà ìù åáì úáçøî äøåúä éë çåø øöå÷ àø÷é íãà ìë éë àåäå ,åúìååéà úîçî àåä (åäåòééñ àìù äæל.

אמר לו רעהו ,לא ולא ,כבר שמעתי אותו עשרי פעמי' ...למזל' עמד רבי שלו לאחוריה ושמע את דבריה
הנאמרי באמת .למעשה ,באמצע הדרשה רואה רבי שלו שהשני נכנסו לבית הכנסת ,נענה ר"ש וסיפר ,בכביש
הגדול נסעו פע הרבה רכבי ,לפתע החליט אחד מהנהגי לנוח מעט מעמל הדר באמצע הכביש ,עצר את רכבו,
ופנה לעסקיו לקריאת 'כתבי עת' וכדו' ,כמוב שמיד נעשה לאחוריו 'פקק' )טרעפיק( ארו ,הללו פתחו ב'צפצופי' –
מתחילה בפה ר ,ולבסו בעבודה קשה ,ותיהו כל העיר ,ו'גול' חצו זה בשלו ,כמי שאינו מרגיש כלל בכל
המתרחש סביבו – הוא עסוק בשטויותיו בריכוז מלא ,לפתע הבי את הבלג )טומהל( פתח את דלת רכבו ,ויצא ממנו
במהירות ,ופתח לזעוק לכל העומדי מאחוריו ,די ,חדלו לכ ,מדוע הנכ מצפצפי ומצפצפי ,וחוזרי על אותו
צפצו עשרות פעמי ,כבר שמעתי אתכ ,הפסיקו כבר ...זועקי ה לעומתו ,מה ...וכי השתבשה דעת ,מה
הרווחנו בזה ששמעת את צפצופינו ,והרי אנו מצפצפי כדי שתזוז ממקומ ,זוז ואז נשתוק ,ובזה רמז לה ,כי
כל דברי המוסר והתעוררות ,אי בה מטרה כשלעצמ כמו המטרה שהשומע אות יתחיל לזוז ממקומו ,א"כ
טענת 'כבר שמענו' מופרכת ביסודה היא.
כתב הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע לנכדו הבח' מוה"ר מנח נת הי"ד ,וז"ל .ב"ה ,א' פר' בא .לנכדי היקר מ' מנח
נת שי' ...ואשר כתבת לכתוב ל בעני יראת שמי ,הנה אתמול נקרא בפרשה )וארא( 'הירא את דבר ה'' )ט כ(
וכתיב )פסוק כא( 'ואשר לא ש לבו' וכו' ,משמע כי עני יראת ה' היא לשי לב לכל דבר ,שלא לעשות דבר שלא
יהיה לרצו לפני אדו כל ,ולהאמי כי מלא כל האר כבודו ,ובזה משיגי יראת שמי  ,זקינ הדו"ש ,חי"ק.
וכבר כתב המסילת ישרי )פ"ב( 'וההול בעולמו בלא התבוננות א טובה דרכו א רעה ,הרי הוא כסומא ההול
על שפת הנהר אשר סכנתו וודאי עצומה ורעתו קרובה מהצלתו'.
כי באמת תימה רבתי היא על אנשי מצרי ,הרי כל אות הימי המה ראו עי בעי היא שמתקיימי דברי
משה אחת לאחת ,והדעת נותנת לחוש לדבריו ומדוע לא הכניסו כול את מקניה לתו הבתי למע לא ינזקו
בברד ,וא א לא האמינו בודאי לדבריו ,א על כל פני מדוע לא חששו מ הספק ,ותגדל הפליאה ביותר על פי
מה שמצינו במדרש )שמו"ר יב ב( 'הירא את דבר ה' מעבדי פרעה אמרו רז"ל זה היה איוב ,ואשר לא ש לבו זה
ועמו' ,ונמצא שבכל אר מצרי לא נמצא רק איש אחד שהאמי שעתידה מכת ברד לבוא עליה .אלא
היה פרעה ַ
שא שידעו בשכל א ליב רחק מה ולא התבוננו בלב .וכ ג בענייני יר"ש שכולנו חכמי וכולנו נבוני ,א
הידיעה נשארת במח ובראש ואינה מחלחלת ויורדת ללב ,ועל כ נאמר )דברי ד לט( 'וידעת היו והשבות אל לבב',
שאי די בידיעה כי א בהתבוננות בלב .וכבר פירשו בלשו הכתוב )במדבר כד כ( 'ראשית גוי עמלק' שזה דרכו של
עמלק הרשע לומר כי די ב'ראשית' – שידע בראשו ואי צרי ג להחדיר זאת בלב.
ל .מסופר שהרה"ק מהורנסטייפל התארח בבית חותנו הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע ,כאשר עמד לשוב לביתו שבמדינת
רוסיא נעמדה בתו של הדברי חיי ושפכה מר ליבה בפני אביה הק' אודות המלכות הרשעה ,ובתו דבריה
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באר הפרשה  פרשת וארא

 íãà ìù åáéì úáùééî äøåúäù åðééäåלאú÷ìñîå ,
ìëá ãåîòì äéçú éììè åéìò äôéòøîå ,äâàã ìë åðîî
 äøöלב.

÷"äøä áúëù åîëå ,äøåúä ÷ñòá ÷æçúäì àîøâ ïîæäå
òâåðù éî ,ì"æå ,(éçéå 'øô óåñ) ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä
úåùòìå åúìëé ìëá õîàúäì êéøö åááìá 'ä úàøé
íéìâåñîä í"éááåù ìù úåéùøô éîéá èøôáå ,'åëå äáåùú
ä÷ãöå äìéôúå äøåú é"ò àéä äáåùúä ø÷éòå ,'åëå êëì
ô"òáù äøåú ãåîéìá èøôáå ,åúìåëé éôì ãçàå ãçà ìë
.ù"ééò ,äôé øåøéáå ïåáéìá äëìä øøáìå

ìë' äøåúä ãåîéì úìòîá (.èé æ"ò) àøîâá àúéà ãåò
à"ùøäîáå .'åéöôç åì äùåò ä"á÷ä ,äøåúá ÷ñåòä
 åéðééðò ìëá çéìöé 'äøåúá ÷ñåò'ä éë ,øàáîלג àìì óà
åðòéùåé àåäå ,íéñåîò íò íçøé àåä íéîçøä áà Y íéåñî øáãá úåöøìå õåôçì åì éâñå ,ììë úåìãúùä
.à"áá ìàåâ ïåéöì àåáá íìåò úìåàâ åðìàâéå
.'åéöôç' åì äùåò ä"á÷äå

אמרה שהיא קשה יותר ממצרי .נענה לה אביה הדברי חיי ,אל תאמרי כ ,שהרי במצרי עדיי לא היה לבני
ישראל את התורה המשיבת נפש ,אול אנו יש בידנו את התורה שבכוחה נחזיק מעמד.
לא .ואכ החזו איש היה מייע למי שמסתפק כדת מה לעשות ואינו יכול להכריע ,שילמד ד גמרא ועל ידי זה
תתיישב דעתו עליו ויוכל לגמור בדעתו ולהכריע צדדי הספק.
וכ אמר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע' ,כשיש לאד דאגה קטנה ,העצה שילמד ד גמ' אחד ,וא יש לו דאגה
יותר גדולה ילמד ב' דפי גמ' ,וכשיש לו דאגה קשה מנשוא ילמד שלושה דפי גמ' ,ואז יוכל להתחזק ולהתגבר
על הכל' )לקוטי אמרי אות סג( .ובזה ביארו במה ששנו חכמי בלשו המשנה )אבות ו ו( בתו המ"ח דברי שהתורה
נקנית בה 'ומתיישב לבו בתורה' ,שהכוונה ומתיישב לבו – במה ,בתורה ,ע"י עסק התורה כראוי.
לב .וידע נאמנה כי ביותר חביב לפני הקב"ה הלומד תורה מתו הדחק .מעשה בשני אחי ,אחד עשיר ואחד עני
ואביו ,העני היה יושב באוהלה של תורה ואחיו העשיר היה משגר לו שמונה זלוטי למחייתו מדי שבוע בשבוע.
לימי אמר העשיר לאחיו ברצוני להתחלק עמ בשכר לימוד תמורת זאת שאני מעלה ל מעות לפרנסת .השיב
העני שברצונו להתייע על כ ע רבו הגה"ק רבי חיי מוואלאז'י ,ויע הגר"ח ,שהנה ודאי מקבל העשיר שכר
על לימוד העני א א לא יתנו ביניה ,שהרי לא גרע חלקו מאות הנשי המקבלי שכר על כ שמסייעי
לבעליה ללמוד ,וכפי שאמרו בגמ' נשי במאי קזכי וכו' ,א בשכר המיוחד לעמלי תורה מתו הדחק אי לו שו
שייכות ,ולא יועיל א יתנה על כ ,שהרי מ"מ אינו מתו הדחק.
לג .הגה"צ רבי אלחנ היילפרי זצ"ל מביא )בספרו אמרי ח ( ששמע רמז נאה ומתקבל בלשו הכתוב שבסו פרשת
)ט לב( 'והחטה והכוסמת לא נוכו כי אפילות הנה' ,כי הנה 'חטה' בגימטריא כ"ב ,ורומז לתורה שבכתב שנכתבה
בכ"ב אותיות' ,כסמת' אותיות 'מסכת' והיינו תורה שבעל פה ,ועל כ נאמר לא נוכו כלומר ,שכל לומדי התורה
שבכתב ושבעל פה יהיו נשמרי מכל הכאה וצרה ,ולא עוד אלא 'כי אפילות הנה' והיינו כדברי חז"ל )תנחומא טז(
'פלאי פלאות נעשו לה' ,שהקב"ה יעשה עמה נפלאות כהנה וכהנה.
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לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי
אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים :ולקחתי
אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וגו' (ו ,ו ז)
בתלמוד ירושלמי (פסחים פ"י ה"א  -דף סח ,ב) "מניין לארבעה כוסות רבי
יוחנן בשם ר' בנייה כנגד ארבע גאולות לכן אמור לבני ישראל אני ה'
והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם לי לעם וגומר והוצאתי והצלתי וגאלתי
ולקחתי".
מה העניין של הארבע כוסות כנגד לשונות אלו?
בספר "פרדס דוד" (וכעין זה מביא הרב החיד"א בספרו 'ראש דוד') כתב
עפ"י דברי חז"ל שהיו ישראל צריכים להשתעבד במצרים ת"ל שנה ,כדכ'
בפר' שמות ספר שמות (יב ,מ) "ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים
שלשים שנה וארבע מאות שנה" ולמעשה נשתעבדו רק פ"ו שנים ,שכן
קושי השעבוד התחיל רק משנולדה מרים (ראה ילקוט שמעוני שמות פרק
יד רמז רמא) ,והנה ארבע מאות ושלושים עולה כמנין ה' פעמים פ"ו ,ובני
ישראל עבדו רק חמישית ,פ"ו שנים .כנגד זה אנו שותים ארבע כוסות,
שכל כוס מכוון כנגד פ"ו שנים שלא נשתעבדנו במצרים ,שכו"ס בגימטרי'
פ"ו.
אמנם אנו נוהגים ליתן אף כוס חמישי ,ואין שותים אותו ,וקרוי "כוס של
אליהו הנביא" .ומה טעם יש בו?
אפשר לבאר ,בהקדם דברי ה"כתב סופר" בפרשתן עה"פ "וארא אל
אברהם אל יצחק ואל יעקב וכו' ושמי ה' לא נודעתי להם"( .עיין פירוש
רש"י ,ועיין בפנים במדרש) .ולפי ע"ד לפרש ,כי בוודאי מאתו לא תצא
הרע ,והכל לטוב לאדם להצמיח ישועה ,או כדי למעט עונותיו .ואם יודע
האדם כי כן הוא ,מקבל הכל באהבה ושמחה כי לטוב הוא ,משא"כ כשאין
יודע מכל זה לפעמים מתרעם על מדותיו של הקב"ה ,אבל האבות לא כן
עשו ,כי הגם שברע היו ,ולא ידעו כי הוא לטוב להם ,מ"מ לא התרעמו על
מעשה ה' אשר עשה עמהם .והיינו וארא אל אברהם וכו' ,כפירוש רש"י
והמדרש שהיו לאבות תלאות רבות דלא היה לאברהם מקום לקבור וכו',
ושמי ה' לא נודעתי להם ,דהיינו כי ה' הוא רחמים ובאמת הכל רחמים וטוב
מה' ,אבל אני לא הודעתי להם ככה".
עפי"ז ,אפ"ל שהכוס החמישי הרי מרמז על הפ"ו שנים שכן נשתעבדו,
ולכן אין שותים אותו ,כיוון שכעת נראה לנו הגלות כדבר מר ,אמנם
מאמינם אמו שכל הגלויות הכל לטובה ,לכן ממלאים כוס זה אבל כעת
איננו שותים ממנו .שרק לעתיד יתגלה הטוב שבכך.
והטעם שנקרא על שמו של אליהו הנביא אפשר לבאר בהקדם הסיפור
הידוע מחז"ל ,כפי שכתבו רב ניסים גאון בספרו "יפה מהישועה" (פרק ב):
"רבי יהושע היה צם ומתפלל וביקש את ה' ,שיגלה לו את אליהו ז"ל .והנה
פגשו פעם אחת בדרך .אמר לו [אליהו] ,האם יש לך עניין [אלי]? אמר לו:
אתאווה ללכת עמך כדי לראות את הנפלאות שתעשה בעולם .אמר לו
אליהו :אתה לא תוכל לשאת את מעשי שתראה ,ונצטרך לטרוח אתך כדי
להודיעך מהו שחייב אותו מעשה .אמר לו :רבי! לא אטריח עליך ביותר
ולא אכביד עליך בשאלות ,אולם תאוותי לחזות מה תעשה  -ותו לא.
התנה אתו [אליהו] שכשירצה לדעת את סבות מעשיו מיד ייפרד ממנו.
מעשיו התמוהים של אליהו:
הלך אתו [אליהו] עד שהגיעו לעת ערב אל אדם עני שאין לו כלום ,פרט
לפרה אחת העומדת בביתו  -והאיש יושב עם אשתו .ומשראה העני את
השנים קיבל אותם בסבר פנים יפות ,והגיש להם את האוכל שנמצא .אכלו
ושתו השנים ,והוא כיבד אותם לפי יכולתו .וכשבא הבוקר קם אליהו ז"ל,
הרג את הפרה ,והלכו שניהם .השתומם ר' יהושע ואמר בנפשו ,אין
תגמול?! עני זה לא כבדנו אלא כדי שתמות פרתו?! אמר לו ,האם לא
התניתי אתך ,שכשתראה דבר תשתוק? האם תרצה שאפרד ממך? שתק
יהושע.
הלכו שניהם כל היום ,ובערב התארחו אצל אדם עשיר .זה לא שעה
אליהם ולא האכילם דבר; והיה לו קיר ,שנטה לנפול .וכשהשכימו בבוקר
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עמד אליהו ז"ל ובקש את ה' ונסמך [נבנה] הקיר .לאחר מכן הלכו שניהם.
גדל תמהונו של ר' יהושע על זאת ,ונמנע מלשאול.
הלכו שניהם כל היום עד הלילה .נכנסו אל בית כנסת .מצאו שם כסאות
של זהב וכסף וכל אדם יושב על כסאו .אמרו האנשים ,מי יכבד אנשים
עניים אלה הלילה? אמר אחד מהם ,אנשים אלה  -מזונם לחם ומלח ,ולא
שעו אליהם .ישנו השנים במקום ,וכשהשכימו אמר להם אליהו ,ישים ה'
כולכם ראשים! פנו מהם והלכו כל היום עד הלילה .התארחו אצל אנשים
עניים ,מסכנים .וכשראו את השנים הקבילו אותם בסבר פנים יפות,
כיבדום לפי יכולתם והגישו להם מאכלים רבים; אכלו ושתו שניהם ולנו
בטוב .וכשהשכימו בבקר אמר להם אליהו ,ישים עליכם ה' ראש אחד
בלבד! ולא יכול ר' יהושע להתאפק על כך .אמר לו ,אדוני ,נחמני מצערי
זה  -ואפרד ממך ,אין ביכולתי לשאת את שחזיתי ממעשיך.
אמר לו אליהו ,מה שנוגע לעני זה שמתה פרתו ,הרי אשתו היתה צריכה
למות באותו היום ,וביקשתי מאת ה' שתמות הפרה תמורתה ,ומה שנוגע
לאיש ,זה שבניתי את קירו ,לו הנחתיו עד שיתגלו היסודות ,היה מוצא בו
אוצר גדול ,והוא לא היה ראוי לכך .לכן בניתיו והוא יפול לאחר זמן רב ולא
יבנה לעולם .והאנשים שהתפללתי עליהם שיהיו כולם ראשים ,זה
לרעתם; מפני שמקום שראשיו מרובים ייחרב .ואלה שהתפללתי עליהם,
שיהיה להם ראש אחד יצליחו ,וכו' ,אחר כן אמר לו ,עתה ,כשנפרד אצווך
על דבר שיועיל לך ,אם ראית רשע בהצלחה ועושר ,אל תתפלא על כך -
וזה לרעתו( .יא ,א) וכן אם ראית צדיק במצוקה או מתנסה בנסיונות  -הרי
בזה תוסר ממנו [צרה] גדולה מזו .לכן המנע מספקות הלב על זה .אחרי
כן הניח אותו והלך".
חזינן מכאן שאליהו הנביא הוא מרמז על העניינים האלו שנראים כעת
כהיפך הטוב ובבא הזמן מתבררים כתכלית הטוב ,אשר על כן קרוי הכוס
החמישי" :כוסו של אליהו" ,שכוס זה כבר מזוג ,אבל אין שותים אותו כי
עדיין לא ראינו את הטוב בנגלה ,אמנם קוראים לו כוס של אליהו כי אנו
יודעים ומאמינים כי בקרוב נראה גם בכך את ישועת ה'.
(ציוני תורה)
אלה ראשי בית אבותם בני ראובן וגו' ובני שמעון וגו' ,ואלה שמות בני לוי
(ו ,טו-טז)
כתב השל"ה הקדוש" :קשה ,למה אמר תיבת 'שמות' אצל לוי יותר ממה
שאמר בראובן ושמעון .הענין הוא כי שבט לוי לא היו בגלות .ולוי ידע דבר
זה ורצה להשתתף בצרת הצבור ,מה עשה ,קרא שמות לבניו על שם
הגלות ,דהיינו שם 'גרשון' על שם כי 'גרים' הם בארץ לא להם ,ושם 'קהת'
על שם שיניהם 'קהות' ,ושם 'מררי' על שם 'וימררו' את חייהם ,זהו שאמר
ואלה שמות בני לוי .ומכאן ילמוד האדם להשתתף בצער הציבור אע"פ
שאין הצרה מגעת לו".
(של"ה הק' דרך חיים תוכחת מוסר)
הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים( .ו ,יב)
הנה דרשו חז"ל (ב"מ פ"ה ע"א) דרשו מן הכתוב 'אם תוציא יקר מזולל כפי
תהיה' כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים .אבל נראה שזה דוקא מדה כנגד מדה
לישראל עם קדוש ,שהם סרים למשמעתם של חכמי התורה ,ומבטלים
דעתם נגד דעת תורה הקדושה ,וככל היוצא מפיהם יעשו ,לכן יש גם כח
להצדיקים לבטל מישראל כל גזירות קשות ורעות ,ושומעים לאמרי פיהם
גם בשמים .אבל אם ח"ו בני ישראל אינם מאזינים לציווי הצדיקים ,אז גם
בשמים אין שומעין להם ,ואין להם הכח של 'כפי תהיה'.
וזה שאמר משרע"ה" :הן בני ישראל לא שמעו אלי" ואם בני ישראל אינם
סרים למשמעתי "ואיך ישמעני פרעה" שאיך אוכל לבטל הגזירות מעליהם
"ואני ערל שפתים" שאז אין לי הכח של 'כפי תהיה' לפעול במאמר פי על
דרך צדיק גוזר והקב"ה מקיים .והבן.
(שפע חיים)
ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם (ז ,יד)
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אמרו חכמים משל למלך שבחיות שמינה החמור לגבות המכס .פעם אחת
בא הארי שהוא המלך והזאב והשועל עמו בעיר .בא החמור ושאל להם
המכס .אמר לו השועל :כמה עזות יש לך מכל החיות! אינך יודע שהמלך
בא עמנו ,ונחנו עמו ,ואתה שואל לנו מכס?! א"ל החמור ,אפי' המלך עצמו
גם ישלם מס! בא החמור ובקש למלך מס .בא המלך וטרפו ,ונתנו לשועל,
וצוהו לסדר לו איבריו .סדר השועל איבריו וראה הלב יפה ואכלו .וכשבא
הארי וראה איבריו ולא ראה לבו ,אמר לשועל איה לבו .אמר השועל "וכי
אם היה לו לב היה שואל מכס למלך"?...
כך פרעה הרשע נבזה ושכחן .שכח כל מה שעשה לו הקב"ה .אמר הקב"ה:
שוטה זה אין לו לב .לבו נעשה כבד והיינו דכתיב" :כבד  -לב פרעה".
(בעלי התוספות עה"ת)
ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה( :ח ,ח)
במכת צפרדע כתיב "ויצעק ,אבל במכת ערוב כתיב "ויעתר" (בפסוק כ"ו).
בחתם סופר [תורת משה וארא ד"ה ויצעק] כתב דבגמ' סוכה (יד ,א) "תפלה
של צדיקים נמשל כעתר ,מה עתר מהפך התבואה אף תפלה כן" ,ובצפרדע לא
נהפך לרחמים דהא מתו ותבאש הארץ ,לכן כתיב ויצעק ,אבל בערוב הלכו
לגמרי לכן כתיב שם ויעתר.
והגאון רבי אברהם ברודא ז"ל אמר דהצפרדעים השמיעו קול ,והמתפלל צריך
להשמיע קולו לאזניו הוצרך לצעוק .וזהו ויצעק משה "על דבר" הצפרדעים,
מחמת דיבור וצעקת הצפרדעים ...והגאון ר' ליב חריף ז"ל אמר לפי זה טעם
הכבדת לב פרעה ,דבברכות (ב"ד ).המשמיע קולו בתפלה הוא מקטני אמנה,
ופרש"י [ד"ה הרי] כאלו אין ה' שומע בלחש.
(ע"פ פרדס יוסף)
ויקרא פרעה אל משה ולאהרן ויאמר לכו זבחו לאלקיכם בארץ (ח ,כא).
אחרי מכת ערוב קורא פרעה למשה ולאהרן ואומר להם שילכו לזבוח
לאלקיהם "בארץ".
והרי כבר בהתחלה אמר משה ,שכדי לעבוד את ה' צריכים לצאת למדבר ואי
אפשר לעשות זאת בארץ מצרים .ועתה ,אחרי שפרעה קיבל מכות כואבות –
דם ,צפרדע ,כינים ,ערוב ,הוא אומר :די ,די ,אני מסכים .לכו עבדו את ה'...
בארץ!? מה בארץ? אתה משוגע? מה ההוא אמינא לעבוד בארץ? הרי כל הזמן
מדברים על עבודה במדבר!
כדי להבין זאת – אומר ה"חתם סופר" – נתבונן מעט במה שארע במכת ערוב.
כתוב" :ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם את האדמה אשר הם עליה" (לעיל
ח ,ז) .כל סוגי החיות שהיו בעולם ,היו צריכים להגיע למצרים ,וכל חיה צריכה,
כדי לחיות ,אזור אחר :מדבר או הרים ,יער או קרח של הקוטב הצפוני.
לכן במכת ערוב הביא הקב"ה גם "את האדמה אשר הם עליה" – הדוב
הארקטי הגיע עם הקרח הארקטי ,הנמר הסיבירי הגיע עם השלג של סיביר,
השימפנזות הגיעו עם עצי הג'ונגל ,והחיפושית ממדבר סהרה הגיעה עם
אדמת המדבר הצחיחה .נהיה "מיש מאש" שלם ,הכל בהתאם לחיות...
יתירה מזו ,מסוגיית הגמרא בענין שור שנגח ,עולה שחיה שנמצאת לא
במקומה – משנה את טבעה ,היא כמו גר שלא מרגיש היימיש במקום שאליו
הגיע .הקב"ה רצה שהחיות תתנהגנה כהרגלן ,לכן עשה שכל חיה הביאה את
האדמה אשר היא עליה אתה למצריים ,כדי שהיא תרגיש היימיש ותזיק כפי
שהיא רגילה לעשות במקומה...
עתה נתאר לעצמנו איך נראתה מצריים לאחר שכל חיה הביאה איתה את סוג
האדמה שהיא מורגלת איליו :חול מהמדבר ,שלג מהקוטב ,בוץ ,חצץ ועוד...
לא פלא ,אפוא ,שכל ארץ מצרים נחרבה ,כמו שנאמר" :תשחת הארץ מפני
הערוב" .תארו לעצמכם שהיה מטע של מנגו ,ולפתע נחת שם הדוב מהקוטב
הצפוני ואתו הקרח הארקטי .אחרי שבוע חוסל כל המנגו .או בשטח שהיה
מיועד לזריעת חיטה ,הגיע נחש עם אדמת מדבר סהרה ,האם במדבר אפשר
לזרוע?! ...כך נשחתה כל ארץ מצרים!
לפי זה ,מיושבת היטב השאלה שפתחנו בה .פרעה אומר למשה ולאהרן" :לכו
זבחו לאלקיכם בארץ" ,שכן אחרי מכת ערוב כל ארץ מצרים הפכה למדבר,
ואם כן ,אמר להם פרעה' :רציתם מדבר? הרי לכם מדבר כאן ,במקום ,ואינכם
צריכים לנדוד לשם כך דרך שלשת ימים במדבר!'...
ענה לו משה :אתה צודק ,גם ארץ מצרים היא כיום בגדר מדבר ,אבל "הן נזבח
את תועבת מצרים לעיניהם ולא יסקלונו?!" – אנחנו צריכים מדבר שאין שם
מצרים!...
(יחי ראובן)
ויחזק ה' את לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דבר ה' אל משה (ט ,יב)
בספר "בית הלוי" הקשה :לכאורה יש להבין הא דהקב"ה חיזק לב פרעה והרי
אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו (ע"ז ג א) ומה חטא פרעה אחרי כי השי"ת
חזק לבו לבל ישלח .וכבר נתקשו רבים בזה.
ומתרץ :והנכון בזה דפרעה בעצם רצונו היה חפץ לבל לשלחם ,ורק המכה
הכריחתו לעשות נגד רצונו ,ומה דנעשה בהכרח אין בו ממש ,וכמאמר
המפורסם ההכרח לא ישובח ולא יגונה ,ומש"ה חיזק ה' את לבו ,ולא שנתן
בלבו שלא ירצה לשלח ,רק חיזק לבו עד כדי שיסור ממנו יראת המכה ונשאר
כמקדם על רצונו העצמי ושוב לא רצה לשלח מדעת עצמו ,דהרי גם אם היה
משלח ע"י הכרח המכה אינו רק אנוס ולא נחשב למאומה .וזהו שאה"כ
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(שמות י) כי אם מאן אתה לשלח ,פירוש שמה שתשלח ע"י הכרח של המכה
לא יועיל לך להסיר המכות מעליך כל זמן שלא תרצה ברצונך העצמי לשלח.
ובהקשר לזה ,ידוע שפעם שאלו להמלבי"ם ,על מה מסתמכים כשנותנים
שוחד לגוי? וענה שהטעם שאסור ליקח שוחד הוא ,כיוון שצריך להיות
"משפט צדק" ,והשוחד מטה את הדין ,אבל אצל גוי ,כיוון שבאים לפניו יהודי
וגוי למשפט ,הרי מטבעו נוטה יותר לטובת הגוי ,לכן ,כשהיהודי נותן לו שוחד
הרי הוא מתקן את ה"משפט צדק" שיהיה שווה לב' הצדדים...
ובאמת כתב כן מרן החת"ס (שו"ת חתם סופר חלק ח"ו תשובה יד)" :אך
לפעמים הישראל יודע בעצמו שהדין עמו ,ועוד לפעמים ורוב פעמים שכנגדו
מודה וידוע ומבורר שחייב לו ,אלא שמחוסר גוביינא וקשה להוציא חובו מיד
הלוה ,והשופט מתרשל ומתעצל ומרחם על הארמאי שהוא בעל דתו ,וסובר
שעשה מצוה בזה שלא לנגוש הארמאי עבור ישראל אע"פ שהדין עמו ,בזה
מותר ליתן שוחד להשופט לעשות משפט צדק ,ולא מיבעיא דאין הישראל
עובר על לפני עור ,אדרבה מצוה קעביד ,דלולי שוחד שלו היה השופט מטה
משפטו של ישראל והיה עובר על ז' מצות שלו ,ועכשיו ניצול מזה" עיי"ש.
וזה מה שכתב בבית הלוי שהקב"ה חיזק את לב פרעה שיוכל להתנהג כפי
טבעו ,שהרי מחמת המכות היתה ניטלת בחירתו לבחור ברע ,וע"י ה"ויחזק
לבו" תהיה לו בחירה שווה לב' הצדדים.
(מפרשים)
וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקלת ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו (ט,
לד)
מפשטות הכתוב משמע שזה שהפסיק הברד זה עצמו גרם ל"ויכבד לבו" ,ויש
להבין מה גרם לו זאת.
מבאר בספר "בכורי ישראל" ,שהנה במכת ברד היו ג' דברים :מטר ,קולות
וברד .פרעה רצה שיפסיקו רק הקולות והברד כמו שאמר" :העתירו אל ה' ורב
מהיות קולות אלקים וברד ואשלחה אתכם ולא תוסיפון לעמוד" (ט ,כח) ,אבל
הגשם היה ברכה למצרים .ואכן משה נענה לבקשתו והבטיח לו" :ויאמר אליו
משה כצאתי את העיר אפרש את כפי אל ה' הקולות יחדלון והברד לא יהיה
עוד למען תדע כי לה' הארץ (ט ,כט).
אמנם ,למעשה נפסקו כל ג' הדברים כדכתיב" :ויצא משה מעם פרעה את
העיר ויפרש כפיו אל ה' ויחדלו הקולות והברד ומטר לא נתך ארצה (ט ,לג).
כיוון שכך ,אמר פרעה ,זה וודאי לא מכח משה רבינו שהוא הרי הבטיח
שייעצרו רק הברד והקולות ,וזהו אומרו" :וירא פרעה כי חדל המטר והברד
והקולות" לכן "ויסף לחטא ויכבד לבו הוא ועבדיו" .ובזה מובן מה שמצינו
בתחילת פרשת בא שהקב"ה אמר למשה אריכות דברים "ויאמר ה' אל משה
בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה
בקרבו" וגו' ,שהקב"ה אמר לו שאל ירע לבבו בכך שכביכול לא נתקיימה
הבטחתו ,כי כל המטרה בזה היא בכדי להכביד את לב פרעה וכו'.
(עפ"י בכורי ישראל)

 מאוצרות המגידים 
ותעל הצפרדע (ח ,ב)
כשהגיעה הצפרדע למצרים ,נבהלו והכוה ,והתיזה נחילים נחילים .מיהרו
הנחילים לעשות שליחותם .אצו רצו ,קפצו ודלגו ,טפסו במדרגות הארמון,
ונכנסו בשעריו .אח ,איזה פאר ,איזה הדר! מלאו את הטרקלין המלכותי,
השתרעו על השטיח האומנותי ,התישבו על כורסאות הקטיפה ,התפרקדו על
הדומי הרגלים .עלו על כרכב האח ,הסתדרו על אדני החלונות ,גדשו עד אפס
מקום ,ועדיין ממשיכים לנהור .פלשו לחדר השינה ,התכרבלו מתחת
לשמיכה ,על הכרים ומתחתם .אף מתחת למטה ,על נעלי הבית ובתוכם.
והלאה ,למטבח ,למזווה .וממשיכים ובאים .לחדרי האמבטיה ,לאולם
הכינוסים .זהו ,הארמון פקוק ,אבל באים עוד ועוד .מצטערים ,חפשו לכם
מקום .זוזו מעט ,אל תהיו אנוכיים .מקום שמור ,אני מחכה לאחי .בעל כרחם
ממשיכים ,מחפשים מקום ואין .הכל מרבד ירוק ,מתנועע ומקרקר .מקום
אחד נשאר ,בתנור הלוהט .אין בררה ,צווי השם הוא ,קופצים פנימה בתחושת
הקרבה ,מסירות נפש .גורלו של מאחר ,שכולם הקדימוהו .תפסו את כל
המקומות הטובים ,לקנא בהם .שליימזל היית ושליימזל תשאר.
ומה לבסוף –
"וימותו הצפרדעים מן הבתים ומן החצרות ומן השדות" (שמות ח ,ט) ,אבל
לא מן התנורים .לפי שמסרו נפשם למות על מצות הקדוש ברוך הוא ,חזרו
ליאור חיים (ילקוט שמעוני).ומה למדנו? שאין לחשב חשבונות! אלו שנראו
בטובה ובשלוה ,נערמו חמרים חמרים וברקבונם באשה הארץ .ואלו שנדמה
היה  -גם להם עצמם! שהם מוסרים נפשם דוקא הם ,ורק הם ,שרדו!
ובי היה מעשה  -כבר סיפרתי ,בראש השנה שנת ת"ש הפציצו הגרמנים את
ביאליסטוק ,ובסוכות נמלטנו לוילנה ,בירת ליטא החפשית.
כחצי שנה לאחר מכן השתלטו הרוסים על ליטא ואסרו על קיום הישיבות.
ישיבתנו ירדה למחתרת .בשבת קדש פרשת שלח נמסר לנו ,שהרוסים
עורכים מצוד אחר בני הישיבות ,להגלותם לסיביר .חברי נפוצו לכל רוח ,ואני
אמרתי לחברותא" :אדם כי ימות ,באהל" (במדבר יט ,ד) ,אפילו בשעת מיתה
אל ימנע עצמו מבית המדרש (שבת פג ע"ב) .וכמו שדרשו (דברים רבה א ,יט)
שאם בא עליכם השונא "פנו לכם צפונה" (דברים ב ,ג) ,הצפינו עצמכם בתורה

מובנת להכבדת לבו ,או כשעשו החרטומים בלהטיהם  -גם זה מובן ,אך
ש"ממקנה בני ישראל לא מת עד אחד" יהיה סיבה להכבדת הלב שלא לשלח
את בני ישראל? זה ממש אינו מובן.
עוד צריכים להבין ,דהנה התורה מספרת (פסוקים ו' ,ז)" :ויעש ה' את הדבר
הזה ממחרת ,וימת כל מקנה מצרים ,וממקנה בני ישראל לא מת אחד .וישלח
פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ,ויכבד לב פרעה ולא שלח את
העם" ,הרי ששינתה התורה לשונה ,שבתחילה ,בסיפור עצם המכה  -כתבה
התורה שלא מת ממקנה ישראל "אחד" ,ואילו בסיפור השמועה ששמע פרעה
משלוחיו כותבת התורה לא מת ממקנה ישראל "עד אחד" ,ומה טעם השינוי?
אכל לכשנתבונן נמצא ,שכאן חבוי הטעם להכבדת לב פרעה ,ופה נעוץ יסוד
מוסרי נפלא.
הנה שני דברים יצאו מפי הגבורה לפני מכת דבר .האחד  -שימות מקנה
מצרים ,והשני  -שמקנה בנ"י לא ימות .וחז"ל מוסיפים במדרש (שמ"ר י"א ,ד')
לדרוש מהמילים "עד אחד"" ,מהו עד אחד?  -אפילו בהמה חציה של ישראל
וחציה של מצרי  -לא מתה".
ולכאורה מדוע התורה מדגישה את הריבוי שגם בהמת השותפים לא מתה,
דוקא בפסוק בו התורה מתארת מה ראה והבין פרעה ,ולא בתיאור עצם
המכה?  -הוי אומר שזהו הטעם ל"ויכבד לב פרעה"!
שאם תשאל ,באיזה כח העמיד פרעה את לבו מול מכת הדבר ,שהמיטה אסון
על אלהי מצרים ,על כלכלתם ועל מאכלם? הכיצד מכבידים לב מול אמת
נוקבת שכזו?  -התשובה נעוצה בפסוק זה" :וישלח פרעה ,והנה לא מת
ממקנה ישראל עד אחד" ,וכפי שדרשו חז"ל שאפילו בהמה חציה של ישראל
וחציה של מצרי  -לא מתה.
כי לפרעה היתה ק-ו-ש-י-ה על הקב"ה...
אם דבר ה' אמת ולא יחטיא ,איך אותה בהמה שחציה של מצרי לא מתה? כך
סובב פרעה עם האצבע ,ועשה "פשעטל" ,ומצא לו "פירכא" על כל מכת
דבר ...שהנה סוף סוף מצא הוא חצי בהמה של מצרי שלא מתה ...ומיד  -ויכבד
לב פרעה...
מאזניים של רשע...
והנה ,אפילו אם נניח שקושיתו של פרעה אכן קושיה חזקה היא ,ובאמת אותן
בהמות שחציין של מצרי היו צריכות למות לפי דברי משה ,ומפני שלא מתו -
יש כאן סיבה להכבדת לבו כי לא נתקיימו דברי משה ,עדיין כלום יש לו תירוץ
על כל הבהמות שכן מתו?! אף אם "בהמות שותפים" אלו הן קושיא על האמת
והאמונה  -כלום מליוני הבהמות שנשמדו במכת דבר אינן מהוות קושיא על
הכפירה?!
היכן מצא לו פרעה מאזניים שכאלו ,המכריעות ע"י קושיא אחת כנגד מליוני
הראיות הניצחות ההפוכות?
ובאמת גם אצלינו בחיי היום יום ,לפעמים מתעוררות אצל חלושי הדעת אי
אלו תמיהות ,ושואלים "שאלות" כביכול על הקב"ה ,רח"ל :למה? מדוע? וכו'
וכו' ,ואנו שואלים :למה אותם אלו ששואלים על האמונה  -אינם שואלים על
הכפירה!?...
נכון שאינם מבינים כמה דברים ,אבל את כל השאלות על כפירה הם כבר
תירצו? הם כבר תירצו את השאלת" :מי ברא אלה"? הם תירצו את הקושיא
מי הוצאינו ממצרים וקרע לנו את הים ונתן לנו את התורה במעמד הר סיני?
הם חקרו כבר מי מקיימנו בגלות אלפי שנים ,חרף כל הרדיפות והרציחות בכל
פינה בעולם?
וכי אין כל אלו שאלות של ממש על כפירה? וא"כ גם אם אין להם תירוץ על
השאלות באמונה  -מדוע לא ישארו לכה"פ בספק? ובפרט שרוב השאלות
הקשות דוקא מופנות על הכפירה( ...הבה ונחשוב :את התורה ,שהקב"ה נתן
לנו בשביל שנבין אותה  -איננו משיגים בשכלנו הדל .ואת הבריאה ,שלא
ניתנה כלל להבנתנו ,ואנו רק מתארחים בה לשבעים שנה  -בה אנו כבר רוצים
להשיג הכל ,עד שיש לנו ש-א-ל-ו-ת באמונה)!?...
ואגב ,ניתן להניח שכל אלו "השואלים שאלות" ,גם הם חשים בסתר לבם שכל
השאלות שלהם אינן בגדר "קושיות עצומות" ,ומסתמא הרעק"א היה מצליח
ליישב אותן ...אלא שבדרך כלל השאלות אינן באות מהראש  -מתוך
התבוננות ,אלא מהבטן  -מ"בטן רשעים תחסר" החושקת בעוה"ז...
תשובה לפרעה הרשע...
ומכיון שבארנו שבדרך כלל ניתן למצוא תשובות ל"שאלות" באמונה  -הנה
ננסה אנו הקטנים לענות לפרעה על "שאלתו"...
הנה נתבאר לעיל ,שבמכת דבר נגזרו שתי גזרות ,האחת  -שימות מקנה
מצרים ,והשניה  -שמקנה ישראל לא ימות .ומעתה בבהמה משותפת ,תמיד
תהיה סתירה לאחת משתי הגזירות .אם תמות הבהמה  -הרי מת ממקנה
ישראל ,והקב"ה אמר שממקנה ישראל לא ימות אחד .ואם לא תמות  -הרי
חציה של המצרי נשאר חי ,והרי זו סתירה לגזירה שכל מקנה מצרים ימות.
ואם כן מובן מאליו שאין כאן קושיא ,כי בהכרח שאחת מן הגזירות לא תחול
במקרה כזה .ונמצא שכל הספק הוא איזו גזירה להעדיף ,אם להעדיף את
הצלת בהמת ישראל עם הצלת בהמת המצרי  -או את איבוד שתיהן ,והעדיף
הקב"ה להציל את חציו של היהודי על אף קיומו המוכרח של החצי השני -
מאשר לעשות בהיפוך ,וא"כ מה הקושיא? הרי כל צד שהיה נבחר היה משאיר
לפרעה מקום לטענה ...אך לפרעה פתרונים - ...כבד לב פרעה!!...

שנאמר בה" :יצפון לישרים תושיה" (משלי ב ,ז) .ישבנו כל השבת ,ולמדנו
בהתמדה .במוצאי שבת שבנו לאכסניה ,וכמו שארע בדוד המלך (שבת ל ע"ב)
שמלאך המוות השיגו כשפסק לרגע מלימודו ,התדפקו מלאכי החבלה של
הבולשת על דלתנו .חברינו התפזרו ,כאמור ,ואותנו תפסו .הספקנו לקחת
איתנו את התפילין וכמה ספרים ,והסיעו אותנו אל הרכבת .מצאנו בה כמה
מחברינו שנתפסו בכף ,ורבים אחרים הצליחו להמלט .כשראו אותנו ,לעגו:
"איי ,יענקל'ה ,קריניקער ,אזא שליימזל ביסטו! הלא קטן קומה אתה ,יכולת
להחבא בקלות!"
הכלל ,המצוד המשיך .השליימזליניקעס נתפסו ,וברי המזל הצליחו להמלט
מצפרני הבולשת .הסיעונו לסיביר ,לעבודת פרך במחנה כפיה .כמה קנאנו
באותם ששפר חלקם והצליחו להחבא
 ואז פלשו הגרמנים לליטא ,עם האייזענץ גרופע ,פלוגות המוות שלהם .אבללא היתה להם עבודה רבה .כפי העדויות ששמענו האזרחים הליטאים עצמם
קמו וטבחו ביהודים הקדושים.
סיפר לי הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל :בימי אברכותו היה רב בעירה זעירה,
ציטויאן שעל יד קלם .היו שם מתי מעט משפחות יהודיות ,בין קומץ האיכרים
הגויים .ידם לא הספיקה לכלכל את רבם בלחם לשבע ,והוכרח להגר למדינת
הים .במלחמה ,סיפר ,כרתו האיכרים הליטאים את ראשי שכיניהם היהודים
באבכות מעדר! חיות אדם!
כמעט איש מחברינו 'ברי המזל' לא שרד .ואילו אנו ,ה'שליימזלניקעס' ,היתה
לנו נפשנו לשלל!
והלאה –
בעיצומה של המלחמה שוחררנו מהמחנה ,בתנאי שנתגורר בישוב הסמוך
בתנאים מגבילים .מצבנו הירוד ,בצרוף תת תזונה חריפה ,המיטו עלינו את
מחלת הטיפוס .אושפזתי בבית החולים ,ולידי שכב בחור ישיבה חסון שחלה
אף הוא במחלה .הכל נדו לי ,צפו שלא אשרוד .שכני ,הוא שנפטר .לפני
פטירתו אמר" :ראה יש לי כאן סכום כסף" ,היה זה סכום זעיר ,אבל הציל את
חיי" ,קחהו ,שלך הוא" .הוא נפטר ,ואני החלמתי.
שבתי לאכסניה ,וסרבו לקבלני .חששו מהדבקות .ספרו ששרפו את חפצי.
החלטתי לעקור משם .הרי לא עוקבים אחרי ,סבורים שעודני בבית החולים.
שבועיים ימים הלכתי לאורך מסילת הברזל .התכלכלתי בלחם שקניתי
במעותיו של הנפטר.
כעבור שבועיים הגעתי למרקה ,וחפשתי בית עם מזוזה בפתחו .ממרום
הנחוני לביתו של השוחט ,הרב רוט ,יהודי חם וטוב לב ,שארחני בביתו.
מצאתי שהגיעו לשם פליטים רבים מרוסיה ,ליטא ופולין ,וילדיהם לומדים
בבתי הספר הכפרניים .החלטתי שצריך לפתוח חדר ,תלמוד תורה חרדי.
הזהירוני ,זו סכנת נפשות ,לפתוח תלמוד תורה תחת עינה הפקוחה של
הבולשת .אבל אני הרי נובהרדוקר .מצאתי מקום ללמד בו ,ביתו רחב הידיים
של גוי מקומי ,חניק שמו .ערבי אדוק בדתו ,ששנא את הכופרים
הקומוניסטים שנאה עזה ,והיה מוכן להסתכן עבור כל דבר הקשור בדת ,לא
משנה לו איזו.
הלכתי לשכנע את ההורים שימסרו לידי את בניהם .השתמטו ,באמרם
שהרשויות נותנות הקצאת לחם רק למי ששולח ילדו לבתי הספר שלהם.
"הפתק הכחול" הוא בגדר פיקוח נפש עבורם.
אמרתי" :עלי ועל צוארי ,אשיג לכם "פתק כחול".
מהיכן? באותה עת פשטה השמועה שאלמונים פרצו למשרדי הרשויות וגנבו
מלאי של פתקים כחולים .לא ידעתי מי עשה זאת ,אבל ידעתי את מאמר
הגמרא ,ש'לא העכבר גנב אלא חורו' (גיטין מה ע"א ,קידושין נו ע"ב) .מצאתי
את ה'חור' ,יהודי משלנו ,ספסר בשוק השחור .עוררתי בו את הנקודה
היהודית ,תן ידך לחינוך טהור לילדי ישראל .הסכים למכור לי במחיר הקרן.
אספתי תרומות ,וקניתי .נו ,דבר כזה קשה לשמור בסוד .הרשויות עלו על
התלמוד תורה המחתרתי ,ומצאו שההורים מקבלים הקצאת לחם בפתקים
כחולים שהגיעו אליהם ממני.
מצאתי עצמי בבית הסוהר .ההאשמה :ספסרות בשוק השחור .העונש :מוות.
זה לא צחוק ,הייתי בתא הנידונים למוות ,אבל משמים גזרו דיני לחיים ,וכעבור
חצי שנה שוחררתי .כמה קנאתי באלו שנותרו חפשים ,בחוץ! אשרי
שנתפסתי על דברי תורה ,אבל האם לא יכול הייתי לארגן את הענינים בצורה
מתוחכמת יותר ,שלא יעלו מיד על עקבותי? אח ,יענקלה דער שליימזל!
כששוחררתי מבית הכלא נודע לי ,שהשלטונות הרוסים הגיעו להסכם עם
ממשלת פולין הגולה שמושבה בלונדון ,שכל האזרחים הפולניים שבשטחה
יגוייסו למאמץ המלחמתי נגד הגרמנים .חברי נשלחו לחפור שוחות וחפירות
תחת אש הגרמנים ,ורבים מהם לא שבו  -ואז ישבתי שקט ושאנן בבית
הסוהר!...
(והגדת)
וישלח פרעה ,והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד ,ויכבד את לבו ,ולא שלח
את העם (ט' ,ז')
קושיא שהיא תירוץ...
הנה מלשון הפסוק משמע שהסיבה ל"ויכבד לב פרעה"  -היתה מפני
ש"ממקנה ישראל לא מת עד אחד" .וכל הרואה תמה ,וכי זו סיבה להכבדת
לבו של פרעה? התינח במכת צפרדע ,שראה כי היתה הרווחה  -זו היא סיבה
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אלו תהפוכות לב האבן העומד כסלע איתן ,אשר אחר תאותו ימשיך לרדוף,
וכל הראיות השכליות לא יזיזוהו ממקומו כמלא נימא ,אלא ימצא דחיה כל
שהיא  -אע"פ שאינה אלא דחיה בקש...
אמנם באמת היה אפשר לקיים שניהם :שלא להפסיד את ממון ישראל ,ושלא
להותיר מבהמת מצרים ,ושאעפ"כ לא תהיה קושיא על אחת מהגזרות  -ע"י
שהקב"ה היה גורם שעוד לפני מכת דבר כל השותפויות של בני ישראל עם
מצרים יתפרדו .אך כאן התעלל הקב"ה בפרעה ,והניח לו מקום שתהיה לו
"קושיה"  -כדי ש"יחזק לבו"!!!
לפתח חטאת רובץ
וכך אמר הרבי ,ר' ליב חסמן זצ"ל" :לפתח חטאת רובץ" (בראשית ד' ,ז')  -לב
האדם מלא וגדוש באמונה ויראה ,שהרי "מבשרי אחזה אלו-ה" ,ו"השמים
מספרים כבוד א-ל"  -כל הבריאה זועקת אמונה ,ואת כל האמת והאמונה הלזו
מכיל לב האדם.
אבל תנאי אחד יש לקיום האמת בלב האדם ,והוא שהלב אטום מכל צדדיו!!
כי אם נפער סדק קל בלבו של האדם ,ואפילו פתח כחודו של מחט ,מיד -
"לפתח" הזה " -חטאת רובץ" ,היצה"ר תיכף נדחף שם ומצליח להחליש
באחת את כל מצבור האמונה האדיר שבקירות הלב פנימה!!!
הלב המלא אמונה הרי הוא כשקית גדושה ומלאה במים ,אשר די בחור  -ולו
הקטן ביותר  -בכדי שישפכו כל מימיה לארץ!! וכך הוא הדבר אף בליבו של
אדם ,כי כנגד כל האמת הגדולה שבלב  -די בליצנות אחת ,בקושיא אחת,
ברפיון ידים אחד  -וכבר "לפתח חטאת רובץ"  -תוקף האמת וחוסנה פג והולך
לו.
כך היא מידת הלב באמונה ,כך היא במידות ,ובכל דבר!!
וזכורני שפעם ביקרתי אצל גביר גדול אחד לצורך התרמתו לדבר מצוה חשוב.
הגביר הנ"ל באמת יותר הולם היה לכנותו "עני מר" (א ביטערע ארעמאן) ,כי
אמנם כסף לא היה חסר לו ,אלא שהוא היה עכברא דשכיב אדינרי ...שאין לו
כל יכולת להתרומם משכיבתו זו ,ואין לו כל שליטה על ממונו ,ואפילו על
פרוטה אחת אינו בעה"ב להוציא מתחת ידו ...וכי הלזה "גביר" יקרא?! ...והלא
עני מר הוא...
עכ"פ אותו "עני מר" שרובץ על דינרים רבים תחתיו ,התבקש על ידי לתרום
לענין נכבד ,והוא אכן אפילו הסכים שצריך לתת עבור ענין חשוב זה ,אלא
שבסופו של דבר קמץ את לבו ,שהרי אין הוא שולט אפילו על פרוטה אחת
מכל ממונו הרב  -ולא נתן מאומה.
ומדוע לא נתן? משום שהיו לו ט-ע-נ-ו-ת על הרבנים בענינים שונים...
למה עושים כך ,ולמה לא עושים כך ,וכו' וכו' .נו ...וכי משום כך סרה הסיבה
לתרום לאותה מצוה המדוברת?  -לא! אבל כסף כבר לא ראינו "עד אחד"...
ולמה? כי מצא איזה ק-ו-ש-י-א...
הוי  -לפתח חטאת רובץ!
קושייתו של ה"אינט"
עוד זכורני מימי צעירותו ,מעשה שהיה בראדין בסוף ימיו של הח"ח זצ"ל,
מעשה שהרעיש בשעתו את העולם היהודי כולו ,והיה לשיחת היום ,וממנו
נלמד עוד מהו כוחן של תהפוכות ללב האדם ,ואנה יכול הוא לבוא ע"י
"קושיותיו" ו"שאלותיו" הנובעות מלבו ותאוותיו...
בעיירה ראדין היו קבוצת פורקי עול בשם "פועלי ציון" .הללו התארגנו
והוציאו איזה כתב עת ,בו הפיצו את דעותיהם הכוזבות.
קבוצה מבני הישיבה בראדין התארגנו כנגד וטכסו עצה להשיב מלחמה
שערה ,עד שפעם אחת הגו רעיון :באחת הפעמים שהיה העלון צריך להיות
מופץ ,הקדימו הבחורים בשעת לילה מאוחרת טרם הפצתו ,קפצו דרך
החלונות של בית הדפוס ,רוקנו מתוכו את כל החומר המודפס ,והוליכוהו
אחר כבוד אל התנור שבפאתי היכל הישיבה ,ישיבת ראדין  -שם בעזרת כמה
גזרי עצים הבעירו את כל העלונים...
אלא שעם כל רצונם הטוב וכשרונם המבורך ,לא זכרו הבחורים את הכלל
הבסיסי שלא להשאיר עקבות ...ולפיכך למחרת ,כאשר ראו אותם "פועלי
ציון" את אשר חולל כבודם ,רצו בזריזות אל הכתובת החשודה  -הישיבע
בוחרים ...ומשפתחו את התנור מצאו שיריים ...אכן נודע הדבר...
תיכף ומיד החישו הפרחחים צעדיהם ,ובאו לפרק את זעמם בבית הכהן הגדול
החפץ חיים זצוק"ל.
והנה נכנסים המה קבוצה של מספר אנשים ,איזה חצוף אחד פתח ראשון את
פיו בדברי חוצפה נגד מרן הח"ח ,ובו ברגע  -תוך כדי חירופיו וגידופיו  -מיד
נכנסה בו רוח שטות והשתגע לפתע לעיני כל ,ובשגעונו יצא אל הבית ,הרחיק
לכת עד שפת הים ,שם עלה אל אוניה כלשהיא ,והטביע עצמו למוות ,ותהום
כל העיר.
המעשה כמובן היה לשיחת היום בין הבריות ,זה אומר בכה וזה אומר בכה,
ואילו בכתב העת של הציונים היוצא בוורשא בשם "האינט" (אצל היראים היה
נקרא אינט בחיריק תחת האלף ...ומשמעותו באידיש "כלב נובח")  -שאלו
שאלה על החפץ חיים ...הבה ונשמע את הקושיא של "האינט":
הרי החפץ חיים חיבר ספר על הלכות לשה"ר ,והרי כולם יודעים שהח"ח
מעורר על הצורך באהבת איש את רעהו ,וא"כ הכיצד זה קילל הח"ח את
האיש שישתגע וימות? שאלת תם ...ממש כשאלתו של אחאב...

ד

הרי מודים המה שלפי הסיפור שהם בעצמם סיפרו  -הח"ח קילל את האיש,
ומחמתו השתגע ומת ,והיאך עשה זאת הח"ח? אלא ודאי יודעים הם
שהקב"ה שמע את דבריו ,וקיימם ,ועל כרחך שדבריו חשובים מאוד בשמים.
וא"כ הכיצד זה שואלים על איש כזה ,ועל מעשה כזה ,בו קיבל הסכמה פרטית
מהשמים? איך מדפיסים כזו שאלה ברצינות תהומית ,ומפיצים אותה בכל
מקום ללא כל בושה עצמית? איך?
כנראה שהיו להם מלמדים טובים לשיטת ה"שאלות המופרכות מיניה וביה",
שיטה ההופכת כל שאלה להגיונית אם נועדה היא בכדי לנגח את התורה...
ומי הם?  -אחאב ופרעה...
סופו של מעשה שכבר אינו נוגע לעניננו היה ,שהח"ח שמע את שאלתם ,וענה
להם תשובה ,ומכיון שהיה כבר זקן ,ציוה לאברך אחד לכתוב מילה במילה,
והוא ז"ל חתם מלמטה ,וכה נכתב במכתב שהתפרסם אז בתפוצות ישראל
בארץ ובגולה:
"מה שהם אומרים שקללתי אותו  -זה שקר! מימי לא קללתי יהודי!! אבל סוף
המעשה שהשתגע ,ואח"כ נאבד מן העולם  -זה אכן אמת ויציב!! וזאת למען
ישמעו ויראו ,שעם ישיבע בוחרים אסור להתחיל!!" עכ"ד מרן הח"ח זצוק"ל,
וכמה הילכתא גבירתא איכא למילף מיניה.
(לב שלום)



"יהי לתנין"
אני זוכר ,בשעתו ,היתה בפולין מבוכה רבה .לבני הישיבות ,ברוך השם ,לא
נגעה ,אבל בין הסוחרים שררה עצבנות רבה :כנופיה החדירה לשווקים המוני
שטרות מזויפים של מאה זלוטי .אלמונים רכשו סחורות ברבבות זלוטים
ושלמו במזומנים ,בשטרות מרשרשים .המוני סוחרים תמימים נפלו בפח .בני
הישיבות ,כאמור ,לא נפגעו .מעטים מהם ראו שטר של מאה זלוטי ,גם עשרה
זלוטי היו הון רב עבורנו .אבל המסחר הגדול ספג מכה אנושה ,והחשדנות
היתה רבה .לא אחת הוזעקה המשטרה לעצור קונה תמים ששלף חפיסת
שטרות מקוריים ,לא אחת נעצר סוחר אומלל שבא לבנק להפקיד את פדיונו
והתברר שנעשק .המשטרה גייסה את כל מודיעיה ,הבולשת נכנסה לפעולה.
ההצפה אימה על הכלכלה .חברו פיסת מידע לרעותה ,ועלו על עקבותהחבורה .חשפו את בית הדפוס ,החרימו את הגלופות ,ואסרו את הזייפנים,
העמידום למשפט .הסוחרים נשמו לרווחה ,וסננו במשטמה" :הלואי וידונו
למאסר עולם ולא יראו אור יום!" נזקים רבים גרמו ,וצלקות רבות הותירו.
עורך דין ממולח נשכר ליצגם .כסף ,הרי לא חסר להם .התובע תאר בציוריות
את העוול והעושק .איך סוחרים תמימים נפלו בפח ,וכשבאו עם הפדיון לבנק
הודיעום שהכסף נטול ערך ,שוה לצור על פי צלוחיתם .איזה מפח נפש ,איזה
שברון לב ,איזה הפסד! בהמשך ,הבטיח ,יעלה כמה סוחרים לדוכן העדים.
כאלו שנאלצו לפשוט רגל בעקבות מעללי הכנופיה ,שהפסידו כל רכושם
שמכרו סחורה משובחת תמורת פיסות ניר חסרות ערך!
קם הסנגור ,ושאל" :מי אמר שהשטרות מזויפים? אולי היו אלו שטרות
מקוריים?!"
השאלה עוררה תרעומת וביקורת" :מה פרוש ,הבנק קבע!"
והוא בשלו" :לפי מה קבע הבנק ,אולי טעה?"
"למזלנו" ,הסביר התובע" ,הזיוף לא היה מושלם .היה עיוות בדיוקנו של
קאזימיר ,וחסרו כמה קוים עדינים בכנפי הנשר הפולני בפינה השמאלית
העליונה .סקירה חדת עין ,חשפה את הזיוף מיד!"
"מלבד שינויים זעירים אלו ,היה הזיוף מוצלח?!" חקר הסנגור.
התובע קד בלעג .אם הסנגור מבקש להדק את טבעת החנק על צוואר
לקוחותיו ,זה ענינו" :אכן כן ,עמל רב הושקע בו" ,החמיא" .הזיפנים השיגו ניר
זהה ,וצבעים תואמים ,ושקדו על הגלופות באמנות רבה .אבל ,מה לעשות,
לשלמות לא הגיעו!"
"אומר לך מדוע" ,הפתיע הסנגור" .משום שהם אנשים ישרים ,ולא רצו
לרמות .לכן לא חיקו בשלמות ,כדי לאפשר לזהות .ואם הסוחרים לא עיינו
ולא חשפו ,ענינם הוא .הם האשמים באסונם! החוק אוסר לזיף זיוף מושלם,
מוליך שולל .הם לא עברו אפוא על החוק ,ואני דורש מבית המשפט
לשחררם!"
איזו סערה פרצה באולם בית הדין!
איזו חוצפה ,איזו עזות פנים!
ומדוע? -
כי הכל יודעים שלא היה זו חבורת צדיקים ותמידים .היתה זו חבורת זיפנים
שבקשו לעשות הון בתרמית ,וחתרו ליצור זיוף מושלם .כמה מאמצים
השקיעו במציאת גליונות הניר המתאימים ,במציאת הצבעים התואמים,
בחריטת הגלופות .ניסו בכל כוחם ליצור זיוף מושלם -
וכשלו ,לאסונם!
מעשה שהיה הוא -
ומכאן ,לפרשתנו.
"כי ידבר אלכם פרעה לאמר ,תנו לכם מופת" (שמות ז ,ט) ,יבקש הוכחה שהם
באים בשם בורא עולם" ,ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה ,יהי
לתנין" (שם) .וההמשך ,ידוע :פרעה צחק ולעג ,קרא לחכמים ולמכשפים ועשו

כן" ,וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם" .והסוף גם הוא ידוע" :ויבלע מטה אהרן
את מטתם".
"כשראה פרעה כן ,תמה ואמר :ומה אם יאמר למטה :בלע לפרעה ולכסאו?!
עכשו הוא בולע אותו!"
ומה אמרו החרטומים? פנו להזמין שרביטים חדשים...
ומה זה אומר לנו -
אלו דברי רבי ירוחם ממיר זצ"ל ("דעת חכמה ומוסר" ח"ג מאמר מה)" :בכל
הבריאה ,נראה לכאורה מהלך בכל דבר .וכמה בתי חכמה ובתי ספר נבנים,
וכאילו אנו מבינים אותם ומוצאים אנו בה טעם -
אכן המשכיל יבין כי ההבנה הולכת רק שלוש וארבע פסיעות ,ואחר כך כבר
נאבדות ההבנות .וחכמי הרופאים ,אחרי כל התחכמותם בחכמת הרפואה,
הודו כי לבסוף אינם מבינים שום דרך ומהלך!"
זה מה שרצה הבורא יתברך להשמיענו באות הניתן לפרעה .שהנה ,גם
החכמים המצרים מתימרים לעשות כן .אבל אינם מסוגלים אלא לפסוע הצעד
הראשון .לכאורה הינו הך ,כמוהם כמשה וכאהרן ,והם לועגים ומקניטים .אבל
בהמשך מתגלה אפסותם ,ובעל כרחם יודו וימליכו ויאמרו" :אצבע אלקים
היא"!
ואני נזכר -
יום אחד באתי לפני הרב שך זצ"ל ,והיתה דעתו בדוחה בדוחה עליו .אמר לי:
"רבי יעקב ,הסכת ושמע -
שהיתי בבית החולים ,ונוצר קשר ביני ובין הפרופסור .באמת ,נהג בכבוד .ופעם
אמר :כבוד הרב ,יש לי רספקט לדת .יחס של כבוד והערכה .אבל ,יחד עם
זאת ,צריך שידע :הדת מעכבת את התפתחות המדע!
תמהתי :מה הקשר בין השנים .השמים שמים לה' ,והארץ נתן לבני אדם .וכי
חסרים מדענים דגולים שומרי תורה ומצוות?!
אמר לי :המדע מציג שאלות ,והדת מציגה תשובות .ובכך ,חוסמת היא את
התפתחות המדע .כי כשיש תשובות אין שאלות .אבל אנחנו איננו מתיחסים
לתשובות  -עפר לפיו  -ושואלים את השאלות ,ומגיעים אל התשובות
"האמתיות"!
לא הבנתי :חידות לי דבריך .אולי תואיל לפרט?
אה ,לכך חיכה!
הנה ,אתם יודעים שהעולם נברא על ידי הבורא יש מאין בששה ימים .אבל
המדע אומר :נניח שהעולם נוצר מאליו ,כיצד נוצר אפוא? וחוקרים ,ומגיעים
לתשובה!
באיזו תרועת נצחון אמר זאת ,איך נצצו עיניו!
אמרתי :כמה נפלא! אז אולי תשתף גם אותי בממצאיך ,איך נוצר העולם
מאליו?!
אה ,ובכך ,זה היה כך :בתחילה היה העולם מוצף במים טעוני חמרים
כימיקליים .החוקרים משתמשים במושג "מרק כימיקאלים" .ואז התחוללה
סערת ברקים ,וברק אחד שיפד כמה וכמה כימיקאלים בכח חשמלי עז ואיחד
אותם ,וכך נוצר ,באקראי ,התא החי הראשון .מכאן ואילך ,זו רק שאלה של
התפתחות -
הבטתי בו וחייכתי ,והוא חש שלא בנוח .אמר :כמובן ,זה רק 'על רגל אחת',
יש בענין הזה ספרות שלמה -
אין לי ספק בכך .אמרתי :טוב ,פרופסור .אתה מצפה שאשאל אותך מה אחוז
ההסתברות שברק ישפד חמרי גלם ויצור מהם תא חי ,ומה סיכויי השרידות
של התא .ואיך השתכפל והתחלק ,ואיך התמזגו שני התאים וחלקו ביניהם
תפקידים .ובכן ,לא אביך אותך בכך .אבל תענה לי רק על שאלה אחת .הכל
התחיל בסופת ברקים שהשתוללה על פני ,איך קראת לזה ,מרק כימיקלים -
כן ,אישר.
ובכן ,מי יצר את מרק הכימיקלים?!
אה ,הפטיר ,זאת אין אנו שואלים!
א גילעכטער ,איזו בדיחה!
אז גם אתם מודים בבריאה! בכדי שלא להודות בבריאה יש מאין בששת ימי
בראשית ,החלטתם להרחיק מליארדי שנים ,ולהתחיל באיזה 'מרק כימיקלים'
דמיוני  -והיום הם מרחיקים עוד יותר ,ומתחילים מאיזה מפץ גדול  -אבל
ככלות הכל ,מישהו יצר את החומרים ,והכין את התנאים ,וארגן את הארועים
 אז ככלות הכל ,בעל כרחכם ,תגיעו לבורא ,אז מדוע כל ההתפתלות ,הודו בומים ,שבו ללמוד חומש!
וזאת הורה הבורא יתברך באות המטה שנהפך לנחש.
מדוע בחר באות שגם החרטומים יכלו לעשותו ,ורק לאחר מכן ,כשהתנין הפך
למטה ובלע את תניניהם ,חפו פניהם והודו באזלת ידם -
כי כך דרכם מאז ומעולם ,בורחים מהאמת ומתימרים להבין מסברתם,
ומרחיקים שלוש וארבע פסיעות ,ודרכם נחסמת .ובעל כרחם מודים ,והם
כה נלעגים!
(והגדת)
"יהי לתנין"
פעם ,עוד היה עם מי לדבר .אחד מראשי מפא"י [מפלגת פועלי ארץ ישראל],
מפלגת השלטון באותם ימים ,היה מעירי ,קריניק .סבו היה שכנם של הורי.
אני עוד זוכר אותו ,יהודי נכבד ,יודע ספר .המפא"י'ניק הזה אחז עצמו כמכר

ה

וידי ,ונצלתי זאת .יהודים אוימו שאם לא ישלחו בניהם לחינוך 'שלהם' לא
תרכוש 'תנובה' את תוצרתם החקלאית ,ולא ימצאו מקום עבודה .הייתי
מתקשר אליו ,והענין היה מסודר.
יום אחד פניתי ,בקשתי להסדיר ענינו של יהודי שלא היה בעל 'פנקס אדום',
איזו 'שטיפה' קבלתי :הוא לא רוצה לשמוע" ,מהיום דרכינו נפרדות" ,כאילו
עד היום היתה דרכנו משותפת" .לך ל'חזון איש' שלך" .זה באמת מומלץ,
שלכל אחד יהיה איזה 'חזון איש' פרטי כזה ,משלו.
על מה יצא הקצף? ובכן ,היה זה זמן קצר לאחר פגישת בן גוריון ,ראש
הממשלה הראשון ,עם ה"חזון איש" זצ"ל .הממשלה חוקקה חוק גיוס חובה
ושרות לאומי לבנות ,וה"חזון איש"  -ועמו כל גדולי ישראל  -פסקו שזה
ב'יהרג ועל יעבור' .הארץ רעשה וגעשה ,וראש הממשלה החליט להפגש עם
ה"חזון איש" .כשנוכח בנחרצותו ,הוקפא ביצוע החוק .כשחזר בן גוריון
מהפגישה ,סיפר בהתפעלות על אישיותו של ה"חזון איש" ועל פקחותו
העצומה ,אבל התרעם על משפט אחד ששמע מפיו.
ה"חזון איש" צטט באזניו הלכה מן הגמרא (סנהדרין לב ע"ב) :שתי ספינות
עוברות בנהר [במצר צר] ופגעו זה בזה ,אם עוברות שתיהן ,שתיהן טובעות,
בזה אחר זה ,שתיהן עוברות [והשאלה למי מהן זכות קדימה] .וכן שני גמלים
שהיו עולים במעלה בית חורון [מקום צר ,שעוברים בו אחד אחד] ופגעו זה
בזה ,אם יעלה שניהם ,שניהם נופלים .בזה אחר זה ,שניהם עולים -
טעונה ושאינה טעונה ,תדחה שאינה טעונה מפני טעונה.
אמר ה"חזון איש"" :ספינתנו טעונה ,ספינתכם ריקה -
פנו את הדרך!"
בן גוריון נדהם .לא נרגע .סיפר זאת כשחזר ,וזה הרתיח את איש שיחי" :איזו
עזות ,איזו השמצה! טוענים אתם שספינתכם מלאה  -ש"ס בבלי וירושלמי,
מכילתא ותוספתא ,זוהר ומדרשים ,תנאים ואמוראים וגאונים ,ראשונים
ואחרונים ,בבקשה .אבל למה לומר שספינתנו ריקה -
"ומה יש לכם ,במחילה" ,העזתי לומר.
"אוהו ,יל"ל ויל"ג ,ומאפו וברדיצ'בסקי ,וביאליק וטשרניחובסקי" -
"נו ,באמת".
השתתק ,נבוך.
גם הוא הבין שלשים את ביאליק וטשרניחובסקי מול  -להבדיל  -אברהם
יצחק ויעקב ,משה ואהרן ,דוד ושלמה  -מול הלל ושמאי ,רבן יוחנן בן זכאי
ושושלתא דרבן גמליאל ,רבי עקיבא וחבריו ,רב ושמואל ,אביי ורבא ,רבינא
ורב אשי  -רב סעדיה גאון ורב האי גאון  -רש"י ורבנו תם ,הרמב"ם והראב"ד,
הרמב"ן והרשב"א ,הריטב"א והר"ן  -מול ה"בית יוסף" והרמ"א ,הש"ך והט"ז
וה"מגן אברהם"  -מול ה"קצות" וה"נתיבות" ,רבי עקיבא איגר והגאון ,זה לא
רציני .זה כאילו טען קברניט הספינה הריקה ,שגם בספינתו כמה גרגרי חול.
התעשת" :אבל אנו פתוחים לתרבות המערבית .והיא ,הרי תודה ,טעונה
וגדושה :סופרים ,מחזאים ,משוררים ,הוגים" -
הייתי יכול לענות לו ,שאם יתקלו במעלות בית חורון שתי עגלות ,האחת
טעונה אוצר המלך והשניה קש וגבבא ,שלא להזכיר שהקש שורץ נחשים
ועקרבים ,אין ספר איזו תדחה מפני רעותה .אבל ,כבר אמרתי :הייתי זקוק לו,
לעשות טובה ליהודי.
אמרתי לו" :הרי למדת ב'חדר' .תרשה לי להזכיר לך משהו".
אמרתי ,פעם עוד היה עם מי לדבר .היתה להם 'גרסא דינקותא'.
משה ואהרן באו אל פרעה ,ודרשו לשלח את בני ישראל .אמר פרעה" :מי ה'
אשר אשמע בקלו .לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח" (שמות ה ,ב).
היה עליהם להוכיח ,שבאים הם בשם בורא העולם" .ויאמר ה' אל משה ואל
אהרן לאמר ,כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ,ואמרת אל אהרן קח
את מטך והשלך לפני פרעה ,ויהי לתנין" (שמות ז ,ח-ט) .עשו כן ,ועוררו פרץ
צחוק" :ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ,ויעשו גם הם חרטמי מצרים
בלהטיהם כן ,וישליכו אי מטהו ויהיו לתנינים" -
זה מה שישכנע אותם?! כל דרדק ,שולית קוסמים ,עושה זאת!
"ויבלע מטה אהרן את מטתם".
זה ,מה ששכנע! וכיצד -
פירש רבינו עובדיה ספורנו (שמות ז ,יב)" :וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם",
על תבנית ותמונת תנינים ,אבל לא בתנועתם" .ויבלע מטה אהרן את מטתם",
שיראו שהאל לבדו הוא הנותן נשמה ורוח .ולא היה כח בחרטומיהם לתת
תנועה בתנינים.
ומדוע בחר הקדוש ברוך הוא באות זה ,כי רצה להעמידנו על החילוק וההבדל
 לא בין מעשיו למעשה החרטומים בלבד ,אלא על התהום הפעורה ביןהשקפה ודת ,לבין היהדות ,דת האמת .וכבר עמדו על כך הרמב"ם (באגרת
תימן) וה"כוזרי" (מאמר ג אות ט) ,שבהשקפה ראשונה עלול אדם לטעות בין
אדם חי לבובת שעוה .לכאורה ,בחיצוניותם ,נראים כזהים .אך במבט שני ,מיד
רואים :השער פאה נכרית והעינים כדורי זכוכית ,הפנים טיחת שעוה והמילוי
קש .ובאדם ,מוח ולב ,וראות וכליות ,וכבד וטחול ,לבלב ובני מעיים ,בשר ודם,
רקמות ועצמות ,פנימיות חיה ופועמת .ועל הכל ,נשמה בת שמים ,חלק אלוק
ממעל!

לא היתה זו התחמקות .כך הבהיר לו  -אם הלה הבין  -שבקשתו מופקעת ,ואין
עושים "מי שברך" לכלבים...
וכך ,על דרך זו ,ענה משה רבינו לחרטומים :אתם מאשימים אותנו בעשיית
כשפים ,אז נאמר שאתם צודקים .ואז ,הרי אתם עצמכם יודעים שאין זו אלא
ליצנות גרידא...
מסופר ,שהרב לימד" :שנים אוחזים בטלית ,זה אומר אני מצאתיה וכולה שלי
וזה אומר אני מצאתיה וכולה שלי ,יחלוקו" (בבא מציעא ב ע"א).
תמה אחד השומעים" :מה יעשה בחצי טלית ,הלא בקריאת שמע צריך לאחוז
בארבע הציציות!"
"אה" ,ענה הרב" ,בשביל 'ברוך שאמר' די בשתי ציציות"...
וכבר ספרתי -
בשעתו ,נקלע בחור מקבוץ "עין שמר" של "השומר הצעיר" לבני ברק .שוטט
בעיר ,והגיע לישיבת פוניבז' .תמה לראות מאות בחורים בני גילו שוקדים על
תלמודם בריתחא דאוריתא" .במה אתם עוסקים" שאל .ענו לו" :בסוגיות
התלמוד" .לא ידע מהו תלמוד ,ולא מהי סוגיא .אמרו לו" :בוא ותחוה שעה
של לימוד" .הציעו לו כיפה והתאימו לו חברותא .אורו עיניו ,ונשאר בישיבה!
קבל עול תורה ומצוות ,והיה לבן תורה.
יום אחד נקראתי של מרן ה"חזון איש" זצ"ל .ספר שהקבוץ אינו משחרר את
נירותיו של הבחור ,ויזדקק ותעודת זהוי לדחית גיוסו לצבא .בקש שאסע עמו
לחיפה ואסדיר זאת במשרדי הרשויות .הם יערימו קשיים ,אבל נובהרדוקער
מסתדר בכל מקום...
נסענו צפונה ברכבת ,ובתחנת "בית יהושע" עלה קבוצניק שהכיר את הבחור,
שנראה עכשיו כבן ישיבה לכל דבר .נדהם ,וקרא" :מה אתך ,עברת את
הנחשלים הנבערים האלה? כלום אינך יודע שחסר להם בורג בראש ,מה אתה
עושה שם?!"
נדרכתי .הבנתי שעומדת להתחולל כאן מלחמת תרבות ,ומה הבחור הזה -
בסך הכל כמה שבועות בישיבה  -ידע לענות .אולי משום כך נשלחתי אתו,
שאענה במקומו -
ואז שמעתי שהבחור עונה" :עזוב ,דוד .הנח לי להיות מטומטם כמו ה"חזון
איש" ,ואתה תשאר פקח כמו יוסקה"...
הלה נבוך בעליל ,גרר רגלים ועבר לקרון הסמוך.
שאלתי" :מי זה יוסקה?"
וענה" :אה ,הוא מחלק את התערובת לתרנגולים".
ואז הבנתי ,שכך צריך לענות .רק כך מבינים הם ,כמה נלעגים הם!
(והגדת)
והפליתי את ארץ גושן אשר עמי עומד עליה ,לבלתי היות שם ערוב למען תדע
כי אני השם בקרב הארץ
כתוב בספה”ק אמרי יוסף להרה”ק מספינקא זצוק”ל עה”פ ‘והפליתי את ארץ
גושן אשר עמי עומד עליה ,לבלתי היות שם ערוב למען תדע כי אני השם
בקרב הארץ’ .ע”פ מה ששמע מרבו מהר”ם א”ש זצוק”ל על דברי הגמ’ חגיגה
דף יד ‘כי אתא רב דימי אמר י”ח קללות קלל ישעיה הנביא ולא נתקררה דעתו
עד שאמר ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד’ .ישעיה הנביא היו זורקים עליו
אבנים על שאמר להם הנבואה האמיתית ,וכל הקללות הללו היו מדברי
הנבואה עד שאמר שיגיעו למצב שהנער לא יכבד הזקן ,והאדם הבזוי יבזה
את האיש הנכבד .שיבואו לזלזל הורים ומורים .וצריך להבין מהו הלשון ‘ולא
נתקררה דעתו’ שהרי לא קילל מעצמו ח”ו ,אלא קיבל הכל בנבואה? ועוד,
שהרי ישעיה הנביא בודאי היה אוהב כל אחד מישראל כנפשו .וכן צ”ע האם
החוצפה היא הקללה הגדולה ביותר מכל הקללות?
וביאר מהר”ם א”ש ע”פ דברי הגמ’ ‘אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי’
ובמ”א כתוב ‘אין בן דוד בא אלא בדור שכולו חייב’ .והרי צ”ע שאם צריך
זכויות להגאל ,איך יבא בדור שכולו חייב ,וכן צ”ע כיצד יתקיימו שניהם כאחד.
אלא שעד דורו של משיח יהיו יהודים כשרים מצד מה שהם מתפעלים
מקהילה ששומרת עליהם שלא לסטות מהדרך .כשיש חיי קהילה הרי אם לא
יבא ג’ פעמים ביום להתפלל בבית המדרש ,ישאלו אותו היכן היית? ולכן הוא
בא להתפלל .ואע”פ שההנהגה שלו כולו זכאי ,אינו כולו זכאי ,אלא שיש לו
תערובות ,יש לו בעיה מהראש הקהל ,והרבי ,וחמיו ,וחביריו .או תורה לשמ”ה,
לשם האשה ,או לשמו של אביו שמשלם לו שכירות וכו’ ,איך יהיה נקרא כולו
זכאי ,אע”פ שמצד ההנהגה אין בו רעותא אך מחשבתו מבולבלת ועושה
דברים רבים מפני הבושה שמתבייש מאנשים.
וכן ה’חייבים’ אינם ‘כולם חייבים’ .יש מי שמסתובב בין חברים לא טובים,
ועושה דברים נלוזים לא מפני שהוא רוצה בהם אלא שאם לא ינהג בדרכם
הנלוזה ,יצחקו וילגלגו עליו .ונמצא שמצד מעשיו הוא חייב ,אך אינו ‘כולו
חייב’ .הראשון הנ”ל נכנס לבית המדרש מפני חמיו וחבריו ,וזה השני נכנס
למקומות אחרים מפני חמיו וחבריו .וכמ”ש הרמב”ם שהאדם נמשך אחר
הסביבה.
נמצא שיש חסרון מהותי הן ב’כולו זכאי’ והן ב’כולו חייב’ .אך משיח צדקנו
יבא בדור שזה הבלבול יתבטל ,הזכאי יהיה זכאי בפני עצמו לא בגלל חשבונות
של אנשים אחרים ,והחייב יהיה חייב בפני עצמו וגם לא מצד חשבונות
אנשים.

ולעניננו ,החרטומים השליכו איש מטהו והפכו דמויי תנינים .האם היו להם
קרבים ובני מעים ,והאם היתה בהם חיות ותנועה? פוחלצים היו ,תניני דמה.
ואילו תנין אהרן תנין ממש היה ,על כל איבריו וגידיו ,חי ומתנועע ,אוכל ובולע!
כך כל חכמתם ותרבותם .מה הדמיון לדבר אחד מדברי תורה ,ולכל מצוותיה
של תורה .כמה פנימיות יש בהם ,כמה עומק והשכלה והבנה -
השל"ה הקדוש באר ענינים העומדים ברומו של עולם בכונת המצוות ,והזהיר
(בהקדמת ספרו) "שלא יעלה במחשבתכם שירדתי לעומק הענין ,כי אינו
אפילו כערך טיפה בערך הים הגדול .כי לסודות ההם אין סוף וקץ .אדם אם
יחיה אלף שנים פעמים לא יעלה ויגיע להבנת מצוה אחת עד עמקה ושרשה
ושרש שרשה!"
והעולה על כולם ,כי מלבד העומק וההבנה והכונות ,יש כאן "רוח חיים",
"גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ולעולם הבא (אבות פ"ו
מ"ז) ,ו"מרבה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ולעולם הבא" (אבות פ"ו
מ"ז) ,ו"מרבה תורה מרבה חיים" (אבות פ"ב מ"ז)" .ושמרתם את דברי הברית
הזאת ועשיתם אתם" (דברים כט ,ח) ,כאלו עשיתם עצמכם (סנהדרין צט
ע"ב) ,יצרתם אישיות חדשה ,נעלה ומרוממת -
ומה ,האם יתכן להשוות בובת שעוה לאדם?
האם לא צודק לומר ,שהאדם 'מלא' ובובת השעוה 'ריקה'?!
"טוב" ,ענה לי" ,בוא לא נתוכח על עניני השקפה".
"נו ,סוף סוף .אבל יש כאן יהודי שמאימים להשבית פרנסתו אם לא יוציא
ילדיו מחינוך חרדי!"
"נסדר את זה" ,הפטיר" ,אבל שתדע :לא יפה לדבר כך אל ראש הממשלה"...
(והגדת)
"ענה כסיל כאולתו"
יש גמרא ,איך לומר תמוהה .מי חכם ,ויבינה .משה ואהרן באם לפני פרעה
ודורשים לשלח את ישראל .פרעה דוש מהם מופת .משליך אהרן את מטהו,
והופך לתנין .משליכים החרטומים מטותיהם ,והופכים לתנינים .תיקו" .ויבלע
מטה אהרן את מטתם" (שמות ז ,יב) .אה ,על זה לא חשבו .הם יצרו תניני דמה,
בלי רוח חיים .והמטה של אהרן הפך לתנין חי ,רוחש ואוכל ,תנין אמת ,מעשה
אלקינו ונפלאותיו .ונס בתוך נס ,קודם שב והפל מטה ,ואז בלע תניניהם (שבת
צז ע"א) .ונס שלישי ,שלא העבה (שמות רבה ט ,ז) .מה אמרו החרטומים ,שזו
אצבע אלקים? איפה!
"אמרו לו יוחנא וממרא [ראשי המכשפים של מצרים (רש"י)] למשה :תבן
אתה מכניס לעפרים [שהוא מקום הרבה תבואה ,אתה מביא לשם תבואה
למכור ,בתמיה .כך ,ארץ מצרים שהיא מלאה כשפים ,אתה בא לשם לעסוק
בכשפים? (רש"י)] אמר להם :פתגם שגור הוא ,למתא ירקא ,ירקא שקול [לעיר
שגדל שם ירק הרבה ,הבא ירק שלך למכור ,לפי שמתקבצים שם הכל לקנות
(רש"י)] (מנחות פה ע"א ,ובמדרש שם).
לא מובן.
מתי אמרו לו כן? אם כשהשליך מטהו ,ודאי סברו שעשה כן בכשפים .אך מה
היה לו לענות להם ,מיד יראו שפעולת הבורא היא .ואם לאחר שנוכחו בכך,
כשנותרו בלי מטות כי "תניניהם" נבלעו בחטף במטה האלקים ,איך העזו לומר
דבר -
העזו גם העזו .ברש"י (שמות ז ,כב) משמע שאמרו כן לאחר שמטותיהם
נבלעו!
אבל משה ,מה ענה להם! היה לו לומר שעיניהם הרואות שאין אלו כשפים,
ושלוחי הבורא הם! כתב רש"י (מנחות ,שם) :הם אמרו לו דברי לצנות ,והוא
השיב להם בענינם.
מישהו מבין?!
מקובלנו מהסבא מקלם זצ"ל בביאור המאמר ,שלפעמים אי אפשר לענות
למתנצח בדברי הגיון .כי אז נצבות שתי דעות שוות כביכול ,אתה אומר כך
והוא אומר כך .עליך לענות לו לשיטתו ,כי שיבין עד כמה הוא נלעג!
ואספר ,בענין זה -
אחד מרבני רמת גן הוצרך להוועץ במרן הרב שך זצ"ל בענין נחוץ .הזמין מונית
ומסר את הכתובת .בדרך סיפר לנהג אל מי הוא נוסע :רב גדול .לא ,לא מקובל,
אבל גאון אדיר .לא ,אינו מחלק סגולות .ברכות ,כן ,בודאי .הן פועלות? בלי
ספק ,הלא הגמרא אומרת (בבא מציעא פה ע"א) שברכת מזכה הרבים כמוה
כברכת הקדוש ברוך הוא! טוב ,הגיעו ,והנהג הוציא כפה לבנה ,מקופלת,
מהתא לימינו ,חבשה לראשו .הוא יכול להצטרף? מבקש הוא ברכה לחולה.
ודאי ,יכנס ראשון .הרב ישאר אחריו ,להוועץ ובענינו.
התקבלו מאור פנים ,והנהג רכן לנשק ידי הרב .ברגש עז ,קרוב לדמעות ,בקש
ברכה לכלבתו החולה ,נפשו קשורה בנפשה ,אהובת המשפחה .וכעת ,אללי,
חלתה -
הרב התפלץ בשמעו ,אבל הרב שך ,ממש "זקן מלא רחמים" ,נטל את הסידור
ודפדף ל"מי שברך לחולה"" :יש לנו תפילה מיוחדת לחולים ,שיבריאו
בסיעתא דשמיא ,אבל לפני כן עלינו לדעת מה שם החולה" -
"לסי" ,ענה בהתרגשות.
הרב שך הביט בו מבעד למשקפיו העבות" :ושם האמא?"
"אה ...לא יודע"...
"חבל" ,נאנח הרב שך וסגר את הסדור" ,אז אי אפשר לעשות 'מי שברך'"...

ו

יהיה שם תערובות סיבות מסיבות שונות .כי יהיה או דור שכולו זכאי ,או כולו
חייב ,יזכנו ה’ להיות מהזכאים ונזכה בקרוב לקבל פני משיח צדקנו אמן.
(הגרמ"י רייזמן)
פרשת וארא
אומרת הגמרא {מסכת ראש השנה יא ,א}  -בר''ה בטלה עבודה מאבותינו
במצרים ...מה עשינו שם ,שישה וחצי חודשים ,מהרגע שפסקה העבודה ,ועד
שיצאנו ממצרים ?
שישה וחצי חודשים ,היו עבורנו סמינר באמונה ...המכות האלו ,לא היו עבור
פרעה !
אנחנו אומרים את זה ,בתפילת ערבית  -העושה לנו נסים ונקמה בפרעה...
הניסים היו לנו ,הם לא היו לפרעה ! לפרעה ,זה היה נקמה .כל הניסים שראינו
במצרים ...הדם והצפרדע וכינים ודבר וערוב  ,וכל מה שראינו שם ,זה היה
נקמה בפרעה ,אבל ניסים עבורנו.
מה למדנו באותם שישה וחצי חודשים ? מה למדנו מאותם עשר מכות ,שהיו
במצרים ?
למדנו ,שהקב"ה שליט במים – במכת הדם ,והקב"ה שליט באוויר – {י ,יג}
ורוח הקדים נשא את הארבה  ,והקב"ה שליט ביבשה – שהעפר התמלא כינים.
והקב"ה שליט במזג-האוויר – במכת הברד ,והקב"ה שליט במאורות השמים
– במכת חושך ,והקב"ה שולח בבעלי החיים שבים – מכת צפרדע ,והקב"ה
שליט על החיות שבישוב – מכת דבר ,ובבעלי החיים שביערות – מכת ערוב,
והוא שולט בגוף – מכת שחין  ,והוא שולט בנפש – הכבדת לב פרעה ,ושולט
בחיי האדם – מכת בכורות.
נמצאנו למדים ,שהקב"ה עשה את האותות ומופתים במצרים ,עבור עם
ישראל ,והלימוד היה – יסודות האמונה ,שאיתם יצאנו ממצרים ,עם עשר
מכות ...כמו שכותב הבעל שם-טוב ,שכל יהודי ,ימצא תשובות לכל שאלה ,
שתעלה לו במהלך החיים ,יוכל למצוא את המענה ,בעשרת המכות שהיו
במצרים.
לפני שניכנס לענין ,עוד הקדמה קצרה מאוד:
פתחנו ואמרנו  ,שהמהר"ל מחלק את המכות  ,לכמה סדרות ...הוא כותב,
שיש המחלקים את המכות ל'חמש-חמש'  ...יש שמחלקים את המכות
ל'שלוש –שבע' {שבע בפרשת השבוע שלנו ,ושלוש בפרשת בא}  ...ויש
שמחלקים את המכות ל'שלוש-שלוש-שלוש' ,זה מה שאנחנו מכירים רבי
יהודה היה נותן בהם סימנים :דצ''ך .עד''ש .באח''ב .
כל אחד שקורא את זה ,שואל את עצמו – בשביל מה צריך לחלק את זה ?
קשה לך לזכור עשר מכות ?! כל מספר פלאפון ,יש לו עשרה ספרות ...אז מה
הבעיה לזכור עשר מכות ?!
אם אתה רוצה לקצר ,יותר טוב לקצר ב"-אשמנו ,בגדנו ,גזלנו" ...יהיה לך
פחות לדפוק 
אז כל אחד מבין ,שאם ר' יהודה קיצר אותם ,ל  -דצ''ך .עד''ש .באח''ב...
יש כוונת מכוון ,למה הוא עשה את זה...
אז ראיתי פעם בדרך צחות ,שאחד אומר ,ש -דצ''ך .עד''ש .באח''ב נעשה
בקיצור ,כי ר' יהודה היה ראש המדברים בכל מקום  .בכל מקום היו מכבדים
את ר' יהודה לדבר קצר ...
עוד שמעתי פעם בשבע ברכות ,שאחד רצה לשמח חתן וכלה  ,אז הוא שאל
– אתה יודע למה ר' יהודה היה נותן בהם סימנים ?
תלמד ,הוא אמר לחתן ,שמכות בלי סימנים זה לא מכות 
ראיתי בדעת זקנים מבעלי התוספות ,הוא מביא שהחלוקה הזאת של דצ''ך.
עד''ש .באח''ב ,היא לאפוקי ממה שדוד המלך כותב בתהילים ...
דוד המלך הופך את עשרת המכות בתהילים ...למשל :
הוא מקדים את מכת ערוב ,לפני צפרדע {עח ,מה} ישלח בהם ערב ויאכלם
ותשחיתם למרות שצפרדע ,קדמה למכת ערוב.
ֽ
וצפרדע
{קה ,לא} אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם מקדים את הערוב לכנים ...
יש על זה מגיד מדובנה  ,למה הוא מקדים את הערוב לפני הצפרדע  ...יש לו
משל מאוד יפה:
היה פעם עשיר גדול ,שר במלוכה ,שעשה פעם חתונה לבתו  ...היו לו כל-כך
הרבה מוזמנים ,שלא נכנסו באולם אחד ...מה עשה ?
החליט לחלק את החתונה לשלושה ימים...
ביום הראשון ,הוא עשה מה שנקרא אצלנו היום – סעודת עניים ...הזמין את
כל העניים ..
ביום השני ,הוא הזמין את כל המשפחה שלו  ...את כל הקרובים שלו ושל
.
אשתו
ביום השלישי ,הוא הזמין את כל שרי המלוכה...
כל אחד ,קיבל הזמנה בצבע אחר ...מי שהוזמן ביום הראשון קיבל צבע
כזה...ביום השני ,צבע כזה ...ביום השלישי ,צבע כזה ...ובתחתית ההזמנה
נכתב ,שכל מוזמן ביום הזה ,אסור לו להגיע פעם נוספת .לכל אחד מותר לבוא
רק פעם אחת.
מינה שומרים שישמרו ,שלא יבואו אנשים פעמיים...
מגיע עני ביום הראשון  ...הביא איתו שקיות ,כדי להעמיס אספקה לכמה
שבועות ...בכל זאת ,לא כל יום יש כזאת חתונה 

וזה שאמר ישעיה באהבתו את ישראל ,שבעקבא דמשיחא ירהבו הנער בזקן
והנבזה בנכבד .היינו שאם אתה איש כשר ,לא יהיה משום התפעלות מראש
הקהל או מרב הקהילה‘ ,מי אתה שתאמר לי מה לעשות’ .בפרט בדורינו
ששייך שיהיה אברך כולל שיושב בבית המדרש כל היום ,ובביתו יש לו כלי
טרף ואין יודע מזה רק השי”ת לבדו ,שזהו בירור בינו לבין קונו ,לא משום
חשבונות אנשים אחרים כלל ,נמצא שבאמת הגענו למצב או שאתה כולך
זכאי לכבוד ה’ ,או כולו חייב רח”ל .כי אין מי שיודע רק השי”ת לבדו.
וכנודע שמהר”א מבעלזא זי”ע התאנח אנחה קשה בהלויית אביו מהרי”ד זי”ע
‘טאטע ,באיזה דור עזבת אותי? נעביך נעביך יהודי בימינו נהיה כ”כ קל לעזוב
דרך התורה שהוא נוסע ללמברג וקונה ספרי כפירה’ ...ליסוע ללמברג ולקנות
ספרון ,זה לא דבר קל ,אם הוא יהודי נכבד ומסתובב בלמברג ישאלו אותו,
מה לך עם שטריימל במדרחוב יפו .א”כ אינו כולו זכאי ,כי עדיין יש בו
מחשבות מעורבות מפני אנשים .ולכן עשה הקב”ה בדור אחרון שיש לאדם
את כל המדרחוב של פאריז ולונדון בתוך כיסו וביתו ,ויוכל לבחור בכל מיני
רעים מאוסים ומרים מבלי שיראה איש במעשיו .ואם הוא בוחר בטוב שלא
לעשות כן ,הרי הוא כולו זכאי.
ואפי’ מה שב”ה תיקנו בהקהילות לשמור על האברכים לעקוב אם הכלים
כשרים ,ואם לאו לא יוכלו בניו ובנותיו ללמוד במוסדות הקהילה .אך גם אני
חבר באחד מהוועדות בבעלזא ,ואני מעיד שאחרי ככלות הכל ,אחרי כל
השמירות והחומות ,זה רק עשרים אחוז משמירה אמיתית .שהרי הכלים
זולים כ”כ ,יכול אדם לקנות כלי כשר אחד להראות לקהילה שהוא בסדר
גמור ,ובצד השני השקט ,שם הוא נבחן אם הוא זכאי לשמור על נפשו
להשי”ת במסירות נפש ,או לרדת לעבר פי שחת מבלי שידע איש במעשיו.
אף אחד לא שומר עליך ,לא הקהילה ולא הרב ולא השומר ,אתה בעצמך יודע
אם אתה שומר על קדושת היהדות או לא .ואם בדורות קודמים היתה האשה
צריכה להתוודע מזה שבעלה נסע ללמברג ,בימינו אפילו האשה אינה יודעת
מה מצב בעלה.
סיפר האדמו”ר מקלויזנבערג בשם אביו הרה”ק מרודניק זי”ע שפעם אחת
נכנסה אשה אלמנה בוכיה לבית הדברי חיים מצאנז ,ובכתה בדמעות שליש
ולא היתה יכול להוציא מפיה לומר מה כואב לה .ואמרה שהיא מתביישת
לספר לרב גודל כאבה ,עד שהרגיע אותה הדב”ח שתספר לו צרתה .ואמרה
לו שלפני זמן קצר השיאה את בתה היתומה לחתן תלמיד חכם ,ומכרה כל
רכושה להשקיע בחתן ת”ח .והם גרים בביתה .והנה בתקופה אחרונה ירד
האברך מדחי אל דחי ,עד כדי כך שאינה יכולה להוציא מפיה לאיזה טנופת
קשה נפל חתנה הצעיר .בזמנם לא היה אינטרנט .הדברי חיים הפציר שתספר
לו מה נעשה עם האברך ,כדי לתקנו ולהוכיחו .עד שהסכימה האלמנה לספר
שזה כמה שבועות שהאברך יושב עם ספר גדול שכתוב עליו מבחוץ ‘עבודה
זרה’ וכל היום וכל הלילה הוא רכון על הספר ומסתכל בו ,אינו יכול להפרד
ממנו .זו היתה מסכתא עבודה זרה של תלמוד בבלי ...הדברי חיים הסביר
לאלמנה איזה חתן חשוב זכתה להכניס לביתה.
המצב שלנו שהכלי הטמא כלול משני בחינות העבודה זרה ,יש שם כל התורה
כולה בהנף אצבע ,ומאידך יש שם עבודות זרות ממש רחמנא לשזבן ,כל הע”ז
ג”ע שפ”ד נמצאים על המסך .ותיכף שאשתו נכנסת לחדרו הוא לוחץ לחיצה
קטנה על העכברון והחליף מע”ז הרעה למסכת עבודה זרה תלמוד בבלי,
שהיא תראה שהוא עוסק בגמרא .בזה אין מי שישמור על האדם ,רק השי”ת
לבדו.
הרי לנו שכבר הגענו לדור שכולו זכאי וכולו חייב ,כי במצב שלנו השטריימל
לא שומר על האדם מלרדת שחת .ויחד עם זאת שהחוצפה גודלת מדור לדור
וממש ירהבו הנער בזקן לומר ‘מי שמך לראש’ ‘מי אתה שתאמר לי מה
לעשות’ .וזו ברכה גדולה מאד ,שדווקא ע”י החוצפה הזאת ,נשארנו בתוך
בירור אמיתי מי לה’ ומי לבעל ,אין כבר בלבולים מאנשים אחרים ,כל אחד
מחליט בעצמו האם אני כולו זכאי או כולו חייב רח”ל.
וכ”כ היגל יעקב בשם רבו האמרי יוסף שאמר בשם מהר”ם א”ש כנ”ל ,והוסיף
שתועלת יש ב’כולו חייב’ יותר מ’חציו זכאי וחציו חייב’ ,כי הרבה יותר בנקל
לשוב בתשובה שכולו חייב ,מבמצב התערובת .וכמ”ש הרמ”א בהלכות
עשי”ת שיותר צריך תשובה על ספק עבירה מודאי עבירה .כי אם נדמה שהוא
מתנהג הכל בסדר ,וכל זה רק בשביל אנשים אחרים ,הרי אין עולה על דעתו
שצריך לשוב בתשובה על זאת .אך כשהגענו לדור משיח שכל אחד אומר ‘מי
שאתה שתאמר לי מה לעשות’ .ואפי’ אם לא תכניס את הילדים שלי בחידר,
הוא קונה שני מכשירים אחד כשר לחוץ והשני לפני ולפנים רח”ל.
וזהו ‘לא נתקררה דעתו’ דישעיה ,כי הוא ידע שביאת המשיח תלוי בבירור
אמיתי ,לא בדברים מעורבים שנמשכים מחטא עץ הדעת ,כששמע ישעיה
שירהבו הנער בזקן ,הבין שברוך השם יש כבר דרך להגיע לתיקון השלם ,כי
זהו האמצעי שעי”ז הקב”ה מגלה את מדרגת היהודי ע”פ האמת .ולפי”ז מבאר
האמרי יוסף זצוק”ל הפסוק ‘והפליתי ביום ההוא’ ,וכתב המדרש שהכונה על
דור ביאת המשיח ‘ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד’‘ ,את ארץ גושן
אשר עמי עומד עליה’ אין הכונה על תל אביב אלא על יהודים כשרים
שמקבלים פני משיח ,בחי’ ארץ גושן ,קריה חרדית ,שם יהיה פלא גדול ,כי
בקרקא וורשא לא היה בירור אמיתי ,שלא נסע ללמברג לקנות ספר טרף,
משום מה יאמרו הבריות ,אך לפני ביאת המשיח ‘לבלתי היות שם ערוב’ ,לא
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כותב הכלי יקר – הסדרה הראשונה שנקראת דצ''ך ,היתה כנגד האנשים
שאמרו – אין אלוקים .נתן להם הקב"ה שלוש מכות.
במכה הראשונה ,מכת דם ,נאמר {ח ,יח} למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ.
המכה השניה ,מכת צפרדע ,נאמר {ח ,ו} למען תדע כי אין כה' אלקינו.
במכה השלישית ,מכת כנים ,אפילו חרטומי מצרים הודו ,שנאמר {ח ,טו}
ויאמרו החרטמים אל פרעה אצבע אלקים הוא.
היו קבוצה שניה ,אומר האברבנאל ,שאמרו שיש אלוקים ,אבל הוא לא
משגיח על שפלים ...אחרי שהוא ברא את העולם ,לא אכפת לו ,מה נעשה כאן
למטה ...מה עשה הקב"ה ?
נתן שלוש מכות ,להוכיח שהוא משגיח ,על כל אחד ואחד מן הנבראים...
הראיה  ,שהקב"ה מזהיר קודם  ,שהוא מבדיל בין ישראל למצרים – בין מצרים
לארץ גושן ...למה ?
להראות שהוא משגיח בכל אחד ואחד ,שנמצא למטה.
כותב הכלי יקר ,בשם האברבנאל  -בערוב ,מזהיר הקב"ה {ח ,יח} למען תדע
כי אני ה' בקרב הארץ ...איפה זה בא לידי ביטוי ?
{יח} והפליתי ביום ההוא את ארץ גשן אשר עמי עמד עליה לבלתי היות שם
ערב ...הקב"ה מזהיר מראש !
גם בדם היה הבדל בין ישראל למצרים ,אבל הקב"ה לא הודיע את זה מראש.
במכת דבר ,אומרת התורה {ט ,ד} והפלה ה' בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים
ולא ימות מכל לבני ישראל דבר מבדיל הקב"ה ,בין מקנה ישראל  ,למקנה
מצרים ...עובדים שתי בהמות ,אחת מתה ואחת לא...
ובמכת שחין  ,הבדיל הקב"ה ,בין ישראל למצרים ...המכה הזאת באה רק על
המצרים  ...ללמדך ,שהקב"ה משגיח על שפלים ...על כל דבר ודבר ,שנמצא
כאן למטה.
כותב הכלי יקר – והקבוצה האחרונה ,היא אלה שאמרו  ,שהקב"ה ברא את
העולם ,משגיח על שפלים ,אבל לא יכל לשנות ,את מה שהוא ברא בטבע...
באו המכות האלה ,והראו שהקב"ה כן יכל לערוך שינויים ...
הביא הקב"ה את מכת הברד ,שחיבר בה הקב"ה ,אש ומים ביחד.
במכת הארבה ,כיסה הקב"ה את עין הארץ {י ,טו} ויכס את עין כל הארץ
ותחשך הארץ...כיסה את השמש ,שהיו מאמינים בה ...ובמכת חושך ,הראה
הקב"ה שבעה ימים של חושך" ...אתם אומרים שאני לא יכל לשנות את הטבע
?!"  ...הראה להם הקב"ה ,כיצד הוא משנה את הטבע ,בכל פרט ופרט...
אם ככה ,כותב הכלי יקר ,בשם האברבנאל – שלושה סוגים של כופרים ,שהיו
במצרים ,כל אחד קיבל את המענה שלו .הסדרה הראשונה ,שנקראת דצ''ך,
כנגד אלו שאמרו שאין אלוקים...הסדרה השניה שנקראת עד''ש ,כנגד אלו
שאמרו שיש אלוקים ,אבל אינו משגיח על שפלים ...והסדרה השלישית
שנקראת באח''ב ,כנגד אלו שאמרו שיש אלוקים ,הוא משגיח על שפלים ,אבל
הוא לא יכל לשנות את הטבע.
לאחר ההקדמה הזאת ,הייתי היום רוצה לעסוק בנושא מכה אחת  ,מתוך
עשרת המכות ,שהאורגינלית שלה ,נמצאת עד עצם היום הזה...
אני אשאל את הציבור – איזה מכה ,קיימת עד עצם היום הזה ,האורגינל ???
רבותי ,לא חושך ...ולא כנים ...ולא צפרדע ....לאיזה מכה אנחנו מחכים עד
עצם היום הזה ???
ברד !
מקודם הייתי בשיעור ...שאלתי את השאלה הזאת  -לאיזה מכה אנחנו
מחכים עד עצם היום הזה  ,אז מישהו אומר לי –ביזת מצרים ! 
למה מחכים למכת ברד ?
כי במלחמת גוג ומגוג ,הדבר שירד על גוג ומגוג  ,זה הברד האורגינל שהיה
במצרים !
אנחנו אומרים את זה ,בהפטרה של חול המועד סוכות...שם אנחנו מביאים
את הענין של אבני אלגביש  ,שירדו במלחמת גוג ומגוג ...זאת אומרת ,שהם
תקועים בשמים ,כמעט  3300שנה ...עומדים באותו מקום ,ומחכים להוראה
של הקב"ה.
(ברוך שאמר)

למחרת נודע לו ,שאשתו קרובת משפחה ,של אשתו של בעל השמחה ...אז
גם ביום השני הוא בא ...אבל אז ,הוא כבר התלבש בצורה מכובדת יותר ...שם
משפחה...
קרוב
זאת,
בכל
יפה...
מכנס
עניבה...
הוא ניכנס לאכל ...איך שהוא ניכנס ,תופס אותו אחד השומרים – אתה היית
פה כבר אתמול !
תופס אותו בגרון ,וגורר אותו החוצה...
"מה אתה עושה "??!?..
היית פה אתמול ,נכון ???
"כן ..הייתי "...
אז למה באת לכאן גם היום ???
"אתמול באתי בתור שנורר ...היום בתור משפחה "...
אבל כתבו בהזמנה שלא באים פעמיים – או שנורר או משפחה !  ...תופס
אותו ,ובא לזרוק אותו החוצה...
הבעל הבית רואה מכות ...רץ מהר לברר מה קרה...
"למה אתה תופס אותו ככה ? "
הוא היה כאן כבר אתמול  ...אכל...אכל...אכל ...ראיתי אותו יוצא עם שקיות...
והיום הוא בא עוד פעם !
"למה באת גם היום ???"
מה זה "למה באת גם היום" ...אשתי היא דודה שלישית של אשתך !
"אה ..קרובי משפחה ...טוב תשאיר אותו"...
אומר המגיד מדובנה – זה מה שהיה בכל מכות מצרים ...הגיעה מכת ערוב,
באו כל החיות מכל העולם ...אמרו הכנים "מה עושים עכשיו ? אנחנו היינו
אתמול ...מותר לבוא עוד פעם או אסור ? "
כאן היה להם ספק ...אומר דוד המלך {קה ,לא} אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם
– יאלה ,כנים גם משפחה ,תכניס גם אותם...
אותו דבר גם הצפרדע ...היו קודם ,ולא ידעו אם מותר להם לבוא ...אמר דוד
ותשחיתם – פעם קודמת,
ֽ
המלך {עח ,מה} ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע
הצפרדע באה סולו ...עכשיו היא באה בתור המשפחה ...שתבוא גם.
עד כאן ,דברי המגיד מדובנה.
אם כן ,יצאנו למדים ...יש לנו דצ''ך .עד''ש .באח''ב...
כותב המהר"ל – שלושת הסדרות של המכות האלה ,בא ללמד אותנו,
שהשנים הראשונים היו בהתראה ,והשלישית בלי ,ולכן ר' יהודה ,חילק את
זה לשלוש סדרות .דהיינו ,דם-צפרדע ,התראה  .כנים בלי התראה .
ערוב ודבר עם התראה ...שחין ללא התראה.
ברד וארבה ,עם התראה ...חושך ללא התראה.
מכת בכורות ,הוא כבר התרע בו על ההתחלה ,שנאמר {ד ,כג} הנה אנכי הרג
את בנך בכרך.
זאת החלוקה ,של דצ''ך .עד''ש .באח''ב...ללמדך ,ששנים ראשונים היו
בהתראה והשלישי בלי.
בא כאן הכלי יקר ,ואומר כאן יסוד נפלא ,בשם האברבנאל  ,והוא מרחיב מאוד
לבאר את הדברים ...נדבר על זה ממש בקצרה ,כיון שזה לא הנושא המרכזי,
שאנחנו רוצים לעסוק בו:
כותב הכלי יקר – במצרים ,היו שלוש סוגים של כופרים .היו כאלה ,שנקראים
בשפה שלנו אתאיסטים – לא מאמינים בשום דבר .אלה אמרו – אין אלוקים...
כמו שאמר פרעה {ה ,ב} לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח.
היו כאלה שאמרו – יש אלוקים ,אבל האלוקים ברא את העולם ,ואינו משגיח
על שפלים ...כלומר הוא ברא את העולם ,ולאחר מכן ,הוא לא משגיח על מה
שקורה בו.
היו כאלה שאמרו – יש אלוקים ,משגיח על שפלים ,אבל אינו יכל לשנות את
איתני הטבע.
פירוש הדבר ,שלאחר שהוא ברא את העולם ,הוא לא משנה יותר את
הבריאה ...כלומר ,השמש זורחת במזרח ,ושוקעת במערב  ...ויש עונות
השמים ,לכל עונה יש את הזמנים שלה ...לכל דבר יש מסלול קבוע ,ולא ניתן
לשנות זאת.
כנגד שלושת הסקטורים האלה ,כותב האברבנאל – נתן הקב"ה שלושה
סקטורים של מכות ,וזה דצ''ך .עד''ש .באח''ב.
 בדרך הדרוש 
וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך
ישמעני פרעה ואני ערל שפתים (ו ,יב) וברש"י ,זה אחד מעשרה
ק"ו שבתורה .ויש לדקדק דתיבות "ואני ערל שפתים" אין
שייכים לכאן ומיותרים .וי"ל ,ונקדים דלכאורה יש להקשות על
הק"ו שאמר משה הן בני ישראל לא שמעו אלי דמשה אמר
לישראל ונתתי אותה לכם מורשה ואיתא בגמ' ב"ב קי"ט דלשון
מורשה משמע מורישין ואינם יורשין ,והי' להם לישראל צער
מזה אבל תיבת ירושה משמע שהוא בעצמו יורש ,וא"כ מופרך
ק"ו דמה שישראל לא שמעו לו הוא מחמת דאמר להם לשון
מורשה והי' להם צער מזה .אמנם ידוע דמשה היה ערל שפתים,
ואותיות בומ"ף הוא ממוצא השפתים ולא היה יכול לומר תיבת
מורשה וע"כ הי' מוכרח לומר תיבת ירושה והי' מוכרח לשנות
ממה שאמר לו השי"ת ונתתי אותה לכם מורשה והוא היה אומר
ירושה .ובזה מיושב ,הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני

פרעה ,וא"ת הלא הק"ו פריכא דכיון דא"ל מורשה הי' להם צער,
עז"א ואני ערל שפתים ולא יכולתי לומר תיבת מורשה וע"כ
אמרתי ונתתי אותה לכם ירושה ושפיר פירש"י זה אחד מי' ק"ו.
(טללי אורות)
כי בפעם הזאת אני שלח את כל מגפתי אל לבך ובעבדיך
ובעמך בעבור תדע כי אין כמני בכל הארץ( :ט ,יד) ברש"י על
הפסוק כי בפעם הזאת אני שולח את כל מגפותי וגו' .פירש רש"י
מכאן למדנו שמכת בכורות שקולה כנגד כולן .ומקשים העולם
מכת בכורות מאן דכר שמיה הלא כאן מיירי ממכת ברד .ויש
לתרץ דהנה איתא ברש"י בפרשת שמות על הפסוק אם מאן
אתה לשלח את עמי הנה אנכי הורג את בנך בכורך פירש רש"י
ומכת בכורות באה באחרונה ולמה פתח בה להפחידם תחלה
אלא ללמדך שהיא קשה מכולם ביחד עיין שם .והנה מכאן גם
כן מוכח שמכת בכורות קשה מכולם ביחד דהא כאן גבי ברד

ח

כתיב את כל מגפותי ללמד שהיא קשה מכולן אם כן קשה היה
לו להפחידם במכת ברד מתחלה דהא היא שקולה ככולם .אלא
על כרחך צריכין לומר דמכת בכורות היה קשה מכולן אף כנגד
מכת ברד משום הכי התחיל במכת בכורות תחלה ולא במכת
ברד .לפי זה יובנו דברי רש"י ז"ל כאן דכתיב את כל מגפותי
להורות שמכת ברד שקולה כנגד כולם אם כן קשה קושיא הנזכר
לעיל למה לא פתח בה תחלה לכך מתרץ דמכאן למדין שמכת
בכורות היתה שקולה כנגד כולם וגם כנגד מכת ברד לכך פתח
להתרות תחלה במכת בכורות:
או יאמר דבאמת פירש רש"י ז"ל זאת על מכת ברד שהיתה
שקולה וכו' רק שטעות נפל בדפוס שהיה כתוב ברש"י מכת ברד
בראשי תיבות מ"ב וסברו המדפיסים שהוא מכת בכורות:
(חנוכת התורה)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ָו ֵא ָרא

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

קינוּ
ֵאין ַשׁ ִלּיט כַּ ה' ֱא ֵ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ְל ַפ ְרעֹה ִה ְת ָפּ ֵאר ָע ַלי ְל ָמ ַתי ַא ְע ִתּיר ְל;...
"וַ יּ ֶ
ֹאמר כִּ ְד ָב ְרְ ל ַמ ַען ֵתּ ַדע כִּ י ֵאין כַּ ה'
ֹאמר ְל ָמ ָחר וַ יּ ֶ
וַ יּ ֶ
ֱאקֵינוּ" )ח ה-ו(
"'ל ָמ ָחר' – ִה ְת ַפּ ֵלּל ַהיּוֹם ֶשׁיִּ כָּ ְרתוּ ְל ָמ ָחר" ַ)ר ִשׁ"י(.
ְ
דוּע ֶשׁ ִמּנְ ַהג כָּ ל ָא ָדם ְל ַב ֵקּשׁ ֶשׁ ָתּסוּר
ִה ְק ָשׁה ָה ַר ְמ ָבּ"ן" :יָ ַ
דּוּע ִעכֵּ ב ַפּ ְרעֹה ֶאת ֲה ָס ַרת ַה ַמּכָּ ה ַעד
וּמ ַ
ָר ָעתוֹ ִמיָּ ד" ַ
ְל ָמ ָחר? וְ עוֹדִ ,אם ָח ֵפץ ַפּ ְרעֹה ֶ
דּוּע
"שׁיִּ כָּ ְרתוּ ְל ָמ ָחר"ַ ,מ ַ
ִבּ ֵקּשׁ ֶשׁמּ ֶֹשׁה יַ ְק ִדּים וְ יִ ְת ַפּ ֵלּל ַעל כָּ  כְּ ָבר ֵמ ַהיּוֹם?
רוֹק ַח' ֵה ִביא ְבּ ֵשׁם דּוֹדוֹ ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ַהכּ ֵֹהן
ַבּ ַעל ַה ֶ'שׁ ֶמן ֵ
ֶשׁ ֵבּ ֵאר זֹאת כָּ :
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַפּ ְרעֹה ֶה ֱא ִמין ְבּכ ָֹחם ֶשׁל ַהכּוֹכָ ִבים וְ ַה ַמּזָּ לוֹת,
שׁוֹלט כּוֹכָ ב
ֵ
בוּע
ָבּרוּר ָהיָ ה לוֹ ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם ִמימוֹת ַה ָשּׁ ַ
ֶא ָחד ִבּ ְל ַבד .וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ְלּאוֹתוֹ כּוֹכָ ב ֵאין ְשׁ ִל ָיטה כְּ ָלל
ַעל ַהיּוֹם ֶשׁ ָבּא ַא ֲח ָריוֵ ,אין כָּ ל ֶדּ ֶרְ ל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַהיּוֹם
שׁוּעת ַה ָמּ ָחרְ .ל ִפיכָ ָ א ַמר ַפּ ְרעֹה ְלמ ֶֹשׁהִ :אם
ַעל יְ ַ
עוֹלם
יח ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַמנְ ִהיג ֶאת ָה ָ
ִבּ ְרצוֹנְ ְ להוֹכִ ַ
"ה ְת ַפּ ֵלּל ַהיּוֹם ֶשׁיִּ כָּ ְרתוּ ְל ָמ ָחר" .וּמ ֶֹשׁה ֱה ִשׁיבוֹ:
ְל ַבדּוִֹ ,
קינוּ"ֶ ,שׁהוּא
"ל ַמ ַען ֵתּ ַדע כִּ י ֵאין כַּ ה' ֱא ֵ
"כִּ ְד ָב ְר "יִ ְהיֶ ה ְ
שׁוּעתוֹ ֵאינָ הּ ֻמגְ ֶבּ ֶלת ְליוֹם כָּ זֶ ה אוֹ ַא ֵחר.
וּת ָ
ַהשּ ֵ
ׁוֹלט ַבּכֹּלְ ,
ַעל ִפּי ָה ָאמוּר ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְבּ ַצ ְל ֵאל ְשׁ ֶט ְרן ַבּ ַעל ְ'בּ ֵצל
"שׁירוּ ַלה'
סוּקים ִבּ ְת ִה ִלּים )צו ב-ג(ִ :
ַה ָחכְ ָמה' ֶאת ַה ְפּ ִ
שׁוּעתוֹ; ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִ ם כְּ בוֹדוֹ
ָבּ ְרכוּ ְשׁמוֹ ַבּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם ְליוֹם יְ ָ
"מיּוֹם ְליוֹם
לוֹמר ִמכָּ ֶ שׁ ִ
אוֹתיו" .כְּ ַ
ְבּכָ ל ָה ַע ִמּים נִ ְפ ְל ָ
יְ ָ
מוֹשׁל
שׁוּעתוֹ"ִ ,מ ְת ַפּ ְר ֵסם כְּ בוֹדוֹ ַבּגּוֹיִ ים ֶשׁהוּא ְל ַבדּוֹ ֵ
ַבּכֹּלְ ,בּכָ ל ֵעת ְוּבכָ ל ָשׁ ָעה.
מוּעה' אוֹת קסב; ְ'בּ ֵאר ָשׂ ִרים' ָבּ ָלק ְדּרוּשׁ א
'יָ ִבין ְשׁ ָ

ַמ ַע ְרכוֹת ַה ֶטּ ַבע כְּ פוּפוֹת ִל ְת ִפ ַלּת ַה ַצּ ִדּיק
"וַ יֵּ ֵצא מ ֶֹשׁה ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה וַ יֶּ ְע ַתּר ֶאל ה'" )ח כו(
דּוּע ִה ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה שׁוּב וָ שׁוּב ֶשׁיָּ סוּרוּ
יֵ שׁ ִל ְתמ ַֹהַּ :מ ַ
ַה ַמּכּוֹת ֵמ ַה ִמּ ְצ ִריםֲ ,הא ַמ ְטּ ַרת ְשׁ ִליחוּתוֹ ָהיְ ָתה
דּוּע גִּ ָלּה ִאכְ ַפּ ִתּיּוּת ְל ֵס ֶבל
ְל ִ
וּמ ַ
הוֹציא ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,
ַה ִמּ ְצ ִרים?
ֵבּ ֵאר ָה ַר ִבּי ר' בּוּנִ ם ִמ ְפּ ִשׁ ְיס ָחא:
ָר ָצה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁ ַמּ ַע ְרכוֹת ַה ֶטּ ַבע ָתּשׁ ְֹבנָ ה שׁוּב
קוּדן ַדּוְ ָקא ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְתּ ִפ ַלּת מ ֶֹשׁהְ ,וּבכָ 
וָ שׁוּב ְל ִת ְפ ָ
ִל ְקבּ ַֹע ְלדוֹרוֹת ֶשׁ ַמּ ַע ְרכוֹת ַה ֶטּ ַבע יִ ְהיוּ כְּ פוּפוֹת ְל ַצ ִדּ ֵיקי
יִ ְשׂ ָר ֵאל כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּכָ ל ַפּ ַעם ֶשׁיְּ ַב ְקּשׁוּ ְל ֵה ִיטיב ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל
יִ ְהיֶ ה ְבּכ ָֹחן ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ַאף כְּ נֶ גֶ ד ֶדּ ֶרַ ה ֶטּ ַבעָ .דּ ָבר ֶשֹּׁלא
הוֹר ַאת
קוֹרה ִאלּוּ ָהיוּ חוֹזְ רוֹת ְל ֵא ָיתנָ ן ְבּ ִמ ְצ ַריִ ם ְבּ ָ
ָהיָ ה ֶ
ַה ֵ
בּוֹרא .זֶ הוּ ע ֶֹמק כַּ וָּנַ ת ַהכָּ תוּב ִבּ ְת ִה ִלּים )קיא ד(" :זֵ כֶ ר
אוֹתיו ַחנּוּן וְ ַרחוּם ה'"ֶ ,שׁ ַר ֲח ָמיו ֶשׁל ַה ָקּדוֹשׁ
ָע ָשׂה ְלנִ ְפ ְל ָ
אוֹתיו"ְ ,בּכָ 
ָבּרוּ הוּא נִ כָּ ִרים ְבּכָ ֶ שׁ ָע ָשׂה "זֵ כֶ ר ְלנִ ְפ ְל ָ
ֶשׁ ַה ַמּכּוֹת ָסרוּ ֵמ ַה ִמּ ְצ ִרים ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְתּ ִפ ַלּת מ ֶֹשׁה.

ַמכּוֹת ֶשׁ ָהיָ ה ָצ ִריְ ל ַה ְפ ִציר ֲע ֵל ֶיהן ִבּ ְת ִפ ָלּה

סוֹד ֲא ִריכוּת ַהגָּ לוּת
"כָּ ֵבד ֵלב ַפּ ְרעֹה ֵמ ֵאן ְל ַשׁ ַלּח ָה ָעם" )ז יד(
יח
יטשׁ ַבּ ַעל ֶ'דּ ֶר מ ֶֹשׁה' ִה ְר ָבּה ְלהוֹכִ ַ
יח ַה ָקּדוּם ַר ִבּי מ ֶֹשׁה כַּ ֲהנָ א ִמגִּ ִיבּ ְ
ַהמּוֹכִ ַ
חוֹבת ַהזְּ ִהירוּת ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל כָּ ל ְבּ ָרכָ ה.
שׁוֹמ ֵעי ִל ְקחוֹ ַעל ַ
ֶאת ִצבּוּר
ְ
ִבּ ְמיֻ ָחד ִהזְ ִהיר ַעל ְשׁ ֵתּי ֲא ֵמנִ יםֲ ,א ֶשׁר ַל ְמרוֹת ַמ ֲע ָל ָתן ַהיְּ ֵת ָרהַ ,ר ִבּים
ְמזַ ְלזְ ִלים ַבּ ֲענִ יָּ ָתן ִמ ְבּ ִלי ֵמ ִשׂים וְ ֵאלּוּ ֵהן'ָ :א ֵמן' ֶשׁ ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ַמּ ֲחזִ יר
לוֹמר ִ
ְשׁכִ ינָ תוֹ ְל ִציּוֹן' – ְל ִפי ֶשׁ ַה ִצּבּוּר נֶ ְח ָפּז ַ
'מוֹדים ְדּ ַר ָבּנָ ן' ,וְ ָ'א ֵמן' ֶשׁ ַא ַחר
רוּשׁלָיִ ם' ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְבּ ֵליל ַשׁ ָבּת – ְל ִפי
פּוֹרשׁ ֻסכַּ ת ָשׁלוֹם ...וְ ַעל יְ ָ
ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ֵ
ֶשׁ ַה ִצּבּוּר ְמ ַמ ֲה ִרים ַ
לוֹמר ַא ֲח ֶר ָיה 'וְ ָשׁ ְמרוּ'ִ .בּ ְד ָב ָריו ִס ֵפּר ַעל אוֹדוֹת ָח ִסיד
וּל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ַענָּ ה ַעל כָּ 
ֶא ָחד ֶשׁ ִבּ ֵקּשׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה ַהגָּ לוּת ִמ ְת ָא ֶרכֶ תְ ,
יחים ַל ֲענוֹת
עוֹלם ֵאינָ ם ַמ ְשׁגִּ ִ
"איָ תּבֹא ַהגְּ ֻא ָלּה וְ ָה ָ
ָענוּ לוֹ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ םֵ :
ָא ֵמן ַעל ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה – ַ'ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁכִ ינָ תוֹ ְל ִציּוֹן'
פּוֹרשׁ ֻסכַּ ת ָשׁלוֹם' וַ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהן ְמ ַב ֵטּאת ֶאת ִצ ִפּיַּ ת ַה ִצּבּוּר
וְ ַ'ה ֵ
ִלגְ ֻא ָלּה".
"על כֵּ ן ֲאנִ י ְמ ַת ֵקּן ְבּכָ ל ַה ְקּ ִהלּוֹת ְוּבכָ ל ָמקוֹם
כוֹתב ַה ֶ'דּ ֶרךְ מ ֶֹשׁה'ַ :
מוֹסיף וְ ֵ
ִ
ֹאמרוּ 'וְ ָשׁ ְמרוּ' יַ ְמ ִתּינוּ
ִ
נוֹס ַעֶ ,שׁקּ ֶֹדם ֶשׁיַּ ְת ִחילוּ
ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
'מוֹדים' וְ ק ֶֹדם ֶשׁיּ ְ
ְמ ַעט ,וְ ַאף יַ כּוּ ְבּ ֶאגְ רוֹף ַעל ַה ֵתּ ָבה ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ְפּנַ אי ַל ִצּבּוּר ַל ֲענוֹת ָא ֵמן
כַּ יָּ אוּת".
נוֹס ֶפת ֶשׁ ַאף ִהיא ְמ ַב ֵטּאת
הוֹסיף וְ ִהזְ ִהיר ַעל אוֹדוֹת ָ'א ֵמן' ֶ
ְבּ ֵ'ס ֶפר ַה ָפּנִ ים' ִ
ִצ ִפּיָּ ה ִלגְ ֻא ָלּהֲ ,הא ִהיא ָה ָ'א ֵמן' ֶשׁ ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ְ'מ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים'ֶ ,שׁ ַר ִבּים
נוֹתהּ.
פּוֹת ִחים ִמיָּ ד ַבּ ֲא ִמ ַירת ְ'ק ֻד ָשּׁה' וְ שׁוֹכְ ִחים ַל ֲע ָ
ְ
הוּבא ְבּ ֵשׁם ַר ִבּי ִל ֶיבּר
ִמ ְלּ ַבד ְסגֻ ָלּ ָתן ֶשׁל ֲא ֵמנִ ים ֵאלּוּ ַל ֲה ָח ַשׁת ַהגְּ ֻא ָלּהָ ,
ַהגָּ דוֹל ִמ ַבּ ְר ִדּ ְ
יטשׁוֹבֶ ,שׁ ַה ְמּ ַד ְק ֵדּק ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁכִ ינָ תוֹ
פּוֹרשׁ ֻסכַּ ת ָשׁלוֹם' יִ זְ כֶּ ה ַל ֲא ִריכוּת יָ ִמים וְ ָשׁנִ ים.
ְל ִציּוֹן' וְ ַ'ה ֵ
הוּדי ֲא ֶשׁר ָהיָ ה
ַעל ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ַחיִּ ים מ ֶֹשׁה מַנְ ֶדּל זָ ָצ"ל ֻס ַפּרַ :פּ ַעם ָבּא ֵא ָליו יְ ִ
עוֹרר ֶאת ֵר ָעיו וִ ִיד ָידיו ַל ֲענוֹת ָא ֵמן
ישׁוּעהִ .ה ְמ ִליץ לוֹ ָה ַרב מַנְ ֶדּל ְל ֵ
זָ קוּק ִל ָ
ישׁוּעה.
וּמ ֶשּׁ ָע ָשׂה ָה ִאישׁ כִּ ְד ָב ָריו ,זָ כָ ה ִל ָ
ַא ַחר ְבּ ָרכוֹת ֵאלּוִּ ,
ַר ִבּי ִציּוֹן ַהכּ ֵֹהן זָ ָצ"ל ֵ
כּוֹתב כִּ י ִענְ יָ ן זֶ ה נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :כָּ ֵבד ֵלב
אוֹתיּוֹת ָ'א ֵמן'ִ .מכָּ אן ֶר ֶמז ֶשׁ ִעכּוּב ַהגְּ ֻא ָלּה
ַפּ ְרעֹה ֵמ ֵאן ְל ַשׁ ַלּח ָה ָעם"'ֵ ,מ ֵאן' ִ
הוּא ְבּ ֶשׁל ִס ַבּת ִאי ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַהגְּ ֻא ָלּה.
"ל ַמ ַען ִציּוֹן
הוּבא ֶשׁ ָסּ ַמְ לכָ ֶ את ַה ָפּסוּק ִבּ ַ
ְבּ ֵשׁם ַה ֵ'בּית ַה ֵלּוִ י' ָ
ישׁ ְעיָ ה )סב א(ְ :
עוֹלם נִ זְ ָה ִרים ַבּ ֲענִ יַּ ת
רוּשׁ ִַלם א ֶא ְשׁקוֹט"; כֵּ יוָ ן ֶשׁ ֵאין ָה ָ
וּל ַמ ַען יְ ָ
א ֶא ֱח ֶשׁה ְ
פּוֹרשׁ ֻסכַּ ת ָשׁלוֹם ...וְ ַעל
ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַ'ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁכִ ינָ תוֹ ְל ִציּוֹן' וְ ַא ַחר ַ'ה ֵ
רוּשׁלָיִ ם'ַ ,ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵאינוֹ ַמ ֲח ֶשׁהְ ,וּב ֶשׁל כָּ ִ מ ְת ַעכֶּ ֶבת ַהגְּ ֻא ָלּה.
יְ ָ
הוֹסיף וְ ִה ְמ ִליץ ַעל כָּ ֶ את
קוֹבוֹלה ִ
ָ
הוֹשׁ ַע ַא ְל ֶטר וִ ְיל ְד ָּמן ָא ָב"ד קוֹנְ ְס
ַר ִבּי יְ ֻ
ירוּשׁ ַליִ ם ִתּ ֵתּן
"על כֵּ ן ִציּוֹן ְבּ ַמר ִתּ ְבכֶּ ה וִ ָ
אוֹמ ִרים ִבּ ְת ִפ ַלּת 'נַ ֵחם'ַ :
ֶשׁ ָאנוּ ְ
"על כֵּ ן ִציּוֹן ְבּ ַמר ִתּ ְבכֶּ ה" – ֶר ֶמז ְל ִב ְרכַּ ת ַ'ה ַמּ ֲחזִ יר ְשׁכִ ינָ תוֹ ְל ִציּוֹן'
קוֹלהּ"; ַ
ָ
ירוּשׁ ַליִ ם
ֲא ֶשׁר ְ'בּ ַמר ִתּ ְבכֶּ ה' ַעל ֶשׁ ֵאין נִ זְ ָה ִרים ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָיה" ,וִ ָ
רוּשׁלָיִ ם'ֶ ,שׁ ַאף
פּוֹרשׁ ֻסכַּ ת ָשׁלוֹם ...וְ ַעל יְ ָ
קוֹלהּ" – ֶר ֶמז ְל ִב ְרכַּ ת ַ'ה ֵ
ִתּ ֵתּן ָ
הוֹסיפוּ
דּוֹר ֵשׁי ְרשׁוּמוֹת ִ
נוֹתנֶ ת ָ
ִהיא ֶ
קוֹלהּ ַעל ֶשׁ ֵאין עוֹנִ ים ַא ֲח ֶר ָיה ָא ֵמןְ .
רוֹמזוֹת ְל ִב ְרכַּ ת ְ'מ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים
ֶשׁ ַה ֵתּבוֹת ַה ָבּאוֹתִ :
"ל ִבּי ִל ִבּי ַעל ַח ְל ֵל ֶיהם"ְ ,
]ח ָל ִלים['ֶ ,שׁגַּ ם ִהיא בּוֹכָ ה ְבּ ַמר ִל ָבּהּ ַעל ֵאלּוּ ֶשׁ ֵאינָ ם נִ זְ ָה ִרים ַל ֲענוֹת
ֲ
ַא ֲח ֶר ָיה ָא ֵמן.
'עוֹלם
]לר"י ִל ֶיבּ ְרזוֹן[ אוֹת פט; ַ
ֶ'דּ ֶר מ ֶֹשׁה' ְליוֹם יא; ֵ'ס ֶפר ַה ָפּנִ ים' אוֹת מז; ְ'צרוֹר ַה ַחיִּ ים' ְ
'נוֹט ֵרי ָא ֵמן' ח"ב עמ' כא
ֲע ִשׂיָּ ה' ַדּף קה ע"ב; ִ
'יוֹשׁ ַיע ִציּוֹן' אוֹת ח; 'וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן' ח"ב אוֹת כד; ְ

"וַ יֵּ ֵצא מ ֶֹשׁה ֵמ ִעם ַפּ ְרעֹה וַ יֶּ ְע ַתּר ֶאל ה' ;...וַ יָּ ַסר ֶה ָערֹב
ִמ ַפּ ְרעֹה" )ח כו-כז(
ֶאת ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב 'וַ יֶּ ְע ַתּר' ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ֶשׁהוּא ְמ ַל ֵמּד ַעל
כָּ ֶ שׁמּ ֶֹשׁה ִה ְת ַא ֵמּץ ִבּ ְמיֻ ָחד ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ַעל ַמכַּ ת ָערֹב.
תּוֹרה ֶשׁמּ ֶֹשׁה
ַאף ְל ַה ָלּן )י יח( ַעל ַמכַּ ת ַא ְר ֶבּה כָּ ְת ָבה ַה ָ
דּוּע ַדּוְ ָקא ְבּ ַמכּוֹת ָערֹב
ֶ'ה ֱע ִתיר' ֶאל ה' ,וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ַמ ַ
וְ ַא ְר ֶבּה ֻה ְצ ַר מ ֶֹשׁה ְל ִה ְת ַא ֵמּץ ִבּ ְת ִפ ָלּה.
נוּרא:
עוֹב ְדיָ ה ִמ ַבּ ְר ְט ָ
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ַ
ַמכּוֹת ֵאלּוּ ִה ְתיַ ֲחדוּ ְבּכָ ֶ שׁ ַה ִמּ ְצ ִרים ִה ְרוִ יחוּ ֵמ ֶהן;
–מ ַה ֲחגָ ִבים ֶשׁ ָמּ ְלחוּ
ֶבּ ָ'ערֹב' – ֵמעוֹרוֹת ַה ַחיּוֹת ,וּב ַָ'א ְר ֶבּה' ֵ
וּל ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ)תּ ֲענִ ית כה א( ֶשׁ ֵאין
ְל ַמ ֲאכָ ָלםְ .
נוֹט ִלים ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָדּ ָבר ֶשׁכְּ ָבר נִ ָתּן ִבּ ֵידי ָה ָא ָדםֻ ,ה ְצ ַר
ְ
מ ֶֹשׁה ְל ִה ְת ַא ֵמּץ כְּ ֵדי ֶשׁיָּ סוּרוּ ְבּא ֶֹפן ֻמ ְח ָלט .כָּ  א יֵ ָהנוּ
ְר ָשׁ ִעים ֵאלּוּ וְ לוּ ִק ְמ ָעא ֵמ ַה ַמּכּוֹת ֶשׁ ֻהנְ ֲחתוּ ֲע ֵל ֶיהם.
קּוֹמ ְרנָ א:
ְבּ ֶד ֶרְ דּ ָרשׁ ֵבּ ֵאר ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ָבּרוִּ מ ַ
ַמכּוֹת ֵאלּוּ ְמ ַס ְמּלוֹת ְשׁ ֵתּי ְתּקוּפוֹת ַבּגָּ לוּתַ :מכַּ ת ָערֹב
ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַה ְתּ ָ
קוּפה ֶשׁ ָבּהּ ַהגּוֹיִ ים יָ ִאירוּ ָפּנִ ים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
קוּפה זוֹ ֻה ְצ ַר
בוֹל ָלם ְבּתוֹכָ ם; ַעל ְתּ ָ
ְבּנַ ָ
וּל ְ
סּוֹתם ְל ָע ְר ָבם ְ
מ ֶֹשׁה ְל ַה ְרבּוֹת ִבּ ְת ִפ ָלּה ֶשׁיַּ ַע ְמדוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּנִּ ָסּיוֹן ַה ָקּ ֶשׁה
וְ א יִ ְסטוּ ִמ ֶדּ ֶרַ ה ָ
תּוֹרהְ .ל ֻע ַמּת זֹאת ַמכַּ ת ַא ְר ֶבּה
קוּפה ֶשׁ ָבּהּ יִ ְפ ְשׁטוּ ַהגּוֹיִ ים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְמ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת ַה ְתּ ָ
קוּפה זוֹ ֻה ְצ ַר
לּוֹתם כָּ ַא ְר ֶבּה .וְ ַאף ַעל ְתּ ָ
וִ ַיב ְקּשׁוּ ְלכַ ָ
מ ֶֹשׁה ְל ַה ְרבּוֹת ִבּ ְת ִפ ָלּה כְּ ֵדי ֶשׁזְּ ָמ ָמם א יַ ֲע ֶלה ְבּיָ ָדם.
ֹאמ ְרנָ א' עמ' תצד
ַ'ע ַמר נְ ֵקא'; ַ'שׁ ְל ֶשׁ ֶלת ק ָ

ֶ'ט ֶרם יִ ְק ָראוּ וַ ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה'
ֹאמר ֵא ָליו
"ה ְע ִתּירוּ ֶאל ה' וְ ַרב ִמ ְהיֹת קֹת ֱאקִים ;...וַ יּ ֶ
ַ
אתי ֶאת ָה ִעיר ֶא ְפרֹשֹ ֶאת כַּ ַפּי ֶאל ה' ַהקֹּלוֹת
משׁה כְּ ֵצ ִ
ֶ
יֶ ְח ָדּלוּן וְ ַה ָבּ ָרד א יִ ְהיֶ ה עוֹד" )ט כח -כט(
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר:
עוּתהּ
ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ַפּ ְרעֹה ִבּ ֵקּשׁ כָּ אן ִבּ ְלשׁוֹן ַ'ה ְע ִתּירוּ' ֶשׁ ַמּ ְשׁ ָמ ָ
ַה ְפ ָצ ָרה יְ ֵת ָרה )כְּ ֵפרוּשׁ ַר ִשׁ"י ְל ֵעיל ח ה( ִהיא ִמשּׁוּם ֶשׁ ִבּ ְהיוֹתוֹ
נוֹהג ְבּ ַע ְבדּוֹ ִאלּוּ
טוּח ָהיָ ה ֶשׁכְּ ִפי ֶשׁ ָהיָ ה הוּא ֵ
ֶמ ֶלָ בּ ַ
ָהיָ ה ְמ ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ְדּ ַבר ָמה ַפּ ַעם ַא ַחר ַפּ ַעםֶ ,שׁ ִמּ ַפּ ַעם
רוֹתיו כְּ ֵדי
וּל ַה ֲע ִצים ֶאת ַה ְפ ָצ ָ
ְל ַפ ַעם ָהיָ ה ָע ָליו ְל ַהגְ ִבּיר ְ
שׁוֹתיו ֵתּ ָענֵ ינָ ה ,כָּ ַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא – ְל ַא ַחר
ֶשׁ ַבּ ָקּ ָ
ְפּ ָע ִמים כֹּה ַרבּוֹת ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵלּל מ ֶֹשׁה ַבּ ֲעבוּרוֵֹ ,מ ַע ָתּה
תּוֹעיל ַרק ַה ְפ ָצ ָרה ַוּב ָקּ ָשׁה ְמ ֻר ָבּהַ .א מ ֶֹשׁה ֵה ִשׁיב לוֹ:
ִ
וּמיָּ ד
אתי ֶאת ָה ִעיר" ַאֶ " א ְפרֹשׂ ֶאת כַּ ַפּי ֶאל ה'" ִ
"כְּ ֵצ ִ
בוּקים ַבּה'
"הקֹּלוֹת יֶ ְח ָדּלוּן"ְ ,ל ִפי ֶשׁ ַעל ַה ַצּ ִדּ ִיקים ַה ְדּ ִ
ַ
נֶ ֱא ָמר )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ סה כד(" :וְ ָהיָ ה ֶט ֶרם יִ ְק ָראוּ וַ ֲאנִ י ֶא ֱענֶ ה".
ִ'א ְמ ֵרי ֶשׁ ֶפר'

'קוֹל ִשׂ ְמ ָחה'

ָּכ ְתב ּו ַה ַ ּק ְדמוֹ נִ ים ִּכי ַה ְ ּג ֻא ָּלה ִמ ְת ַע ֶּכבֶ ת
לְ ִפי ׁ ֶש ּ ִמ ְ ּבלִ י ֵמ ִׂשים ׁשוֹ כְ ִחים לַ ֲענוֹ ת ַעל ָא ֵמן ַעל ׁ ְשלוֹ ׁש ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ְ ּג ֻא ָּלה:
ְמ ַח ּיֵה ַה ֵּמ ִתים
)לְ ִפי ׁ ֶש ְּמ ַמ ֲה ִרים
לוֹ ַמר ְק ֻד ּׁ ָשה(

ַה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְשכִ ינָתוֹ לְ צִ ּיוֹ ן
)לְ ִפי ׁ ֶש ְּמ ַמ ֲה ִרים לוֹ ַמר
מוֹ ִדים דְּ ַר ָ ּבנָן(

ַה ּפוֹ ֵרש ֻס ַּכת ׁ ָשלוֹ ם
ָעלֵ ינוּ ...וְ ַעל יְרו ׁ ָּש ָליִם )לְ ִפי
ׁ ֶש ְּמ ַמ ֲה ִרים לוֹ ַמר וְ ׁ ָש ְמרוּ(

נַ ְק ּ ִפיד ֻּכ ָּלנ ּו לַ ֲענוֹ ת ָא ֵמן ַעל ָּכל ְ ּב ָרכָ ה ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ֶמ ֶרתּ ַ ,גם ָּכזֹאת ׁ ֶש ָאנ ּו ְמ ַמ ֲה ִרים
לוֹ ַמר ַא ֲח ֶר ָיה דְּ בָ ִרים ִמ ֵּס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלהְּ ,כ ֻדגְ ַמת ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ְ ּג ֻא ָּלה.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ִ ּב ְרככוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ְ ּב ַחבְ רו ָּתא

הרבים ַ ּב ֲע ִנ ַ ּית ָא ֵמן )ד(
כוי ָה ַר ִ ּב
ִזכּ וּי
בּוּשׁה"...
אוֹתהּ ָ
"אוֹי ְל ָ
בוֹדת ה' ִבּכְ ָלל
דוֹלים ַבּ ֲע ַ
ִמן ַה ַמּ ְפ ִר ִיעים ַהגְּ ִ
רוּתא
ְוּב ַהנְ ָהגַ ת ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
יח ִידים
בּוּשׁה .וְ ִאם ִבּ ִ
ִבּ ְפ ָרט הוּא ַמ ֲחסוֹם ַה ָ
מוּריםַ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ִ
אוֹתם ֲא ִצ ֵילי נֶ ֶפשׁ
בוֹאנוּ ְל ַד ֵבּר ַעל אוֹדוֹת ָ
ְבּ ֵ
ֲא ֶשׁר נָ ְטלוּ ַעל ַע ְצ ָמם ְלזַ כּוֹת ֶאת ָה ַר ִבּים
ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה.
חוּשׁת
דוּע ,כִּ י א ַפּ ַעם ְתּ ַ
נִ ְפ ַתּח וּנְ גַ ֶלּה ֶאת ַהיָּ ַ
ָה ָא ָדם ַמ ְט ָעה אוֹתוְֹ .ל ִע ִתּים ָסבוּר הוּא כִּ י
אוּלם
ָ
ימת ַעיִ ן,
עוֹלם ַמ ִבּיט ָע ָליו ַבּ ֲע ִק ַ
ָה ָ
שׂוֹח ִחים ָע ָליו ְבּ ִקנְ ָאה ְוּב ַה ֲע ָרכָ ה.
ֶבּ ֱא ֶמת ְמ ֲ
רוּשׁה ִמ ָדּה
אוּלם ְלגוּפוֹ ֶשׁל ִענְ יָ ןָ ,אכֵ ןְ ,דּ ָ
ָ
ַר ָבּה ֶשׁל ְמ ִסירוּת נֶ ֶפשׁ כְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת ְבּ ִמ ְצוָ ה
שׁוּבה זוַֹ ,בּ ֲא ֶשׁר כָּ ָאמוּר ֲע ַדיִ ן יֵ שׁ ַר ִבּים
ֲח ָ
ֶשׁ ֶטּ ֶרם נָ ְתנוּ ְל ִמ ְצוָ ה זוֹ ֶאת ַהכָּ בוֹד ָה ָראוּי ָלהּ.
לוֹמר ֶאת
עוֹד ָדם ַ
וּל ְ
עוֹר ָרם ְ
וְ כַ ֲא ֶשׁר ָבּ ִאים ְל ְ
כוֹת ֶיהם ִבּ ְשׁ ֵלמוּת וְ ַל ֲענוֹת ָ'א ֵמן' ַא ֲח ֵר ֶיהם,
ִבּ ְר ֵ
נִ ְד ֶר ֶשׁת ְלכָ ִ מ ָדּה ֲהגוּנָ ה ֶשׁל ַעזּוּת ִדּ ְק ֻד ָשּׁה,
וְ ַעל זֹאת ָבּאנוּ ִלכְ תֹּב ְבּ ַמ ֲא ָמר זֶ ה.
אשׁי
כְּ ָבר ָדּ ְרשׁוּ ַק ְדמוֹנִ ים כִּ י ָא ֵמ"ן ִהיא ָר ֵ
"שׁכָּ ל ֶא ָחד
מוֹסר נַ ְפ ִשׁי"ְ ,ל ִפי ֶ
"אנִ י ֵ
ֵתּבוֹתֲ :
ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻחיָּ ב ִל ְמסֹר נַ ְפשׁוֹ ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
לוֹמר ַה ְבּ ָרכוֹת
ַ
וְ כָ ל ִאישׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻחיָּ ב
ְבּקוֹל ָרם ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁ ְמעוּ ְבּנֵ י ַה ַבּיִ ת אוֹ ְשׁ ַאר
יכוֹלים ַל ֲענוֹת ָא ֵמןֶ ,שׁ ִמּ ַלּת
עוֹמ ִדים ֶא ְצלוֹ וִ ִ
ָה ְ
ָא ֵמן ֵעדוּת הוּא ַעל ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁהוּא ֱא ֶמת ,וְ ִאם
ֹאמר ְבּ ַל ַחשׁ הוּא כְּ מוֹ ֶשׁ ַמּ ֲע ִלים ְל ָה ִעיד ַעל
י ַ
)'דּ ֶר מ ֶֹשׁה' ְליוֹם י"א(
ַה ָדּ ָברֶ "...
יוֹעץ':
וְ כֵ ן כָּ ַתב ַבּ ַעל ֶ'פּ ֶלא ֵ
פּוֹת ִחין
ֵ
"הן ָא ְמרוּ' :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
וּמתּוַֹ ה ָשּׂכָ ר נָ ִבין כַּ ָמּה נַ ַחת
לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן'ִ ,
יוֹצ ֵרנוַּ .א ְשׁ ֵרי יִ לּוֹד ִא ָשּׁה ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה
רוּח ֶ
ַ
עוֹשׂה ְל ְ
יוֹצרוֵֹ ,אין לוֹ ָשׂכָ ר גָּ דוֹל ִמזֶּ ה,
ַל ֲעשׂוֹת נַ ַחת ְל ְ
וְ ָראוּי ָל ִאישׁ ַהיִּ ְשׂ ְר ֵא ִלי ִל ְמסֹר נַ ְפשׁוֹ ַל ֲעשׂוֹת
)'ח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים' נו(.
יוֹצרוֹ" ֶ
נַ ַחת ַ
רוּח ְל ְ

בוֹדת ה' יִ ְת ָבּ ַר'
'וְ א יִ ְת ַבּיֵּ שַׁ ...בּ ֲע ַ

ַה ֶה ְרגֵּ ל נַ ֲע ֶשׂה ֶט ַבע
רוֹק ַח )הל' ֲח ִסידוּת( כִּ י כָּ ִ היא
כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ָה ֵ
בוֹדת ה'; ַה ִמּ ְת ַאוֶּה ִל ְהיוֹת ָח ִסיד,
ַה ֶדּ ֶרַ בּ ֲע ַ
ִבּ ְת ִח ָלּה בּוֹשׁ ְמאֹד ְל ִה ְתנַ ֵהג ְבּ ַהנְ ָהגוֹת
אוּלם ְל ַא ַחר ֶשׁהוּא ִמ ְת ַרגֵּ ל ַבּ ָדּ ָבר,
ֲח ִסידוּתוָֹ ,
נוֹתנִ ים לוֹ ָממוֹן ַרב ֶשׁיַּ ֲעזֹב ַדּ ְרכּוֹ,
ַאף ִאלּוּ ָהיוּ ְ
עוֹלם.
ֵאינוֹ ְמוַ ֵתּר ָע ֶל ָיה ְבּ ַעד שׁוּם ָממוֹן ֶשׁ ָבּ ָ
וְ ָאכֵ ןֵ ,אלּוּ ֶשׁזָּ כוּ ִל ְהיוֹת ִמ ְמּזַ כֵּ י ָה ַר ִבּים ַבּ ֲענִ יַּ ת
אוֹתם
בּוּשׁה ִלוּוּ ָ
ָא ֵמן ְמ ִע ִידים כִּ י ַהקּ ִֹשׁי וְ ַה ָ
ַרק ִבּ ְת ִח ַלּת ַדּ ְרכָּ ם ,וְ כַ יּוֹם ֵאינָ ם ְמוַ ְתּ ִרים
עוֹלם.
ַעל ַתּ ְפ ִק ָידם ַהנַּ ֲע ֶלה ְבּ ַעד כָּ ל הוֹן ֶשׁ ָבּ ָ
ִוּב ְפ ָרט ְלאוֹר ְתּגוּבוֹת ַחמּוֹת ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ִמ ַצּד
לוֹמר
ַה ִצּבּוּרֲ ,א ֶשׁר ַר ִבּים ֵמ ֶהם יִ ֲחלוּ ָתּ ִמיד ַ
כוֹת ֶיהם ִבּ ְשׁ ֵלמוּתִ ,וּבזְ כוּת ָ
ֶאת ִבּ ְר ֵ
אוֹתם ְמזַ כֵּ י
הוֹציאוּ ֶאת ְרצוֹנָ ם ֶאל ַהפּ ַֹעל.
ָה ַר ִבּים ִ
בּוּשׁה נִ ְצ ָרַ רק
כָּ ָאמוּרַ ,ה ִחזּוּק כְּ נֶ גֶ ד ִמ ַדּת ַה ָ
אוּלם ַה ֶהכְ ֵר ַח א יְ גֻ נֶּ ה ְל ָה ִביא ַא
ִבּ ְת ִח ָלּה ,וְ ָ
ִמ ְקּ ָצת ִמ ִדּ ְב ֵר ֶיהם ֶשׁל ַתּ ִקּ ֵיפי ַק ָמּ ֵאי ,גְּ אוֹנֵ י
מּוּסרְ ,בּ ִענְ יָ ן זֶ ה:
ַה ָ
כָּ  כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ יוֹנָ ה:
שׂוֹתהּ
"כֵּ ן ָה ָא ָדם ,כְּ ֶשׁיַּ ֲע ֶשׂה ִמ ְצוָ ה ָצ ִריַ ל ֲע ָ
ִבּ ְשׁ ִביל כְּ בוֹד ַה ֵשּׁם ֶשׁ ִצּוָּה ְבּכָ  ,וְ א יַ ֲע ֶשׂנָּ ה
כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ָפ ֲארוּהוּ ְבּנֵ י ָא ָדם .וְ א יִ ָמּנַ ע ִמן
בּוּשׁת ָא ָדם,
בוֹדה ִמ ְפּנֵ י יִ ְר ַאת ֶמ ֶל אוֹ ַ
ָה ֲע ָ
ֶשׁ ֵאין ְלְ מ ֻשׁגָּ ע גָּ דוֹל ִמזֶּ ה ֶשׁ ַמּ ֲע ַלת ָא ָדם
רוּשׁי
וּפ ֵ
בוֹהה ְבּ ֵעינָ יו ִמ ַמּ ֲע ַלת ַה ֵשּׁם" ְ)דּ ָרשׁוֹת ֵ
גְּ ָ
ַר ֵבּנוּ יוֹנָ ה עה"ת פ' יִ ְתרוֹ(.
הוּדה ֶה ָח ִסיד כָּ ַתב:
וְ ַר ֵבּנוּ יְ ָ
עוֹשׂה
"וְ כָ ל ָדּ ָבר ֶשׁ ָבּא ְליָ ְדַ ל ֲעשׂוֹת וְ ֵאינְ ֶ 
שׁוֹטה',
ֶ
ִמ ְפּנֵ י ַהבּ ֶֹשׁתֶ ,שׁיִּ ְק ְראוּ'ָ ח ִסיד
ַתּ ֲחשֹׁב ֶשׁ ִאלּוּ ָהיִ ָית ִבּ ְשׁ ַעת ַהגְּ זֵ ָרה ָהיִ ָית נֶ ֱה ָרג
ַעל ֲע ֵב ָרה ַק ָלּהֲ ,א ִפלּוּ ֲא ַע ַר ְק ָתא ִדּ ְמ ָסאנָ א
ְ)ר ֵאה ַסנְ ֶה ְד ִרין עד ב( .וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ֶשׁ ֶאכֹּף ֶאת יִ ְצ ִרי
בּוּשׁה ַמ ְל ֶבּנֶ ת ָפּנֶ יֲ ה ֵרי
ַה ָמּסוּר ְבּיָ ִדי ...וְ ִאם ַה ָ
וּמוּטב ֶשׁ ִתּ ְת ַבּיֵּ שׁ ִבּ ְפנֵ י
ָ
הוּא כְּ ָק ְר ַבּן כַּ ָפּ ָרה,
ֵמ ָאה וְ ַאל ִתּ ְת ַבּיֵּ שׁ ִבּ ְפנֵ י כַּ ָמּה ְר ָבבוֹת – ִוּב ְפנֵ י
ָ
מוֹת .וְ כֵ ן ַהמּוֹנֵ ַע ֶאת
אוֹתם ַע ְצ ָמם – ְל ַא ַחר ְ
ַה ִמּ ְצוָ ה ִמ ְפּנֵ י ַהבּ ֶֹשׁת ֵבּין ְבּ ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה ֵבּין
ְבּ ִמ ְצוַ ת א ַתּ ֲע ֶשׂה יִ ְת ַבּיֵּ שׁ ְבּ ַפ ְר ֶה ְסיָ א ְל ַא ַחר
)'ס ֶפר ֲח ִס ִידים' קנה(.
יהםֵ "...
מוֹתוֹ ִבּ ְפנֵ ֶ
טוֹבה ַל ָדּ ָבר ָדּ ַרשׁ ָה ַר ִבּי ַבּ ַעל ִ'דּ ְב ֵרי
ֵע ָצה ָ
יַ ִצּיב' ִמ ַצּאנְ ז:
"בּד ְבּ ַבד ִעם ַה ִחיּוּב ִל ְהיוֹת ְבּ ַהכְ נָ ָעה
ַ
ְוּב ִשׁ ְפלוּתָ ,צ ִריֶ שׁיְּ ֵהא לוֹ גַּ ם ָמנָ ה זְ ִע ָירה
ִמ ִמּ ַדּת ַהגַּ ֲאוָ ה – ֶ'א ָחד ִמ ְשּׁמוֹנֶ ה ֶשׁ ַבּ ְשּׁ ִמינִ ית'...
חוֹתיו ַעל ִפּי ַמ ֲח ָשׁ ָבה זוֹ,
ִמי ֶשׁ ְמּכַ ְלכֵּ ל ָא ְר ָ
ַקל לוֹ ְל ַקיֵּ ם ָמה ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ַבּ ְסּ ִעיף ָה ִראשׁוֹן
ַבּ' ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ 'או"ח' :וְ א יִ ְת ַבּיֵּ שׁ ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י
בוֹדת ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר;'
ָא ָדם ַה ַמּ ְל ִעיגִ ים ָע ָליו ַבּ ֲע ַ
נָ ִשׁים ֵלב ְל ִד ְקדּוּק ַה ָלּשׁוֹןֶ ,שֹּׁלא ָא ְמרוּ ֶשֹּׁלא
בּוּשׁה,
יִ ָמּנַ ע ִמ ַלּ ֲעשׂוֹת ֵאיזוֹ ִמ ְצוָ ה ִבּגְ ַלל ַה ָ
גַּ ם א ָא ְמרוּ 'וְ א יֵ בוֹשׁ'ֶ ,א ָלּא 'וְ א יִ ְת ַבּיֵּ שׁ'
– ִמ ְלּשׁוֹן ִה ְת ַפּ ֵעל ,וְ ַהיְ נוּ ֶשֹּׁלא יַ ְרגִּ ישׁ ְבּנַ ְפשׁוֹ
בּוּשׁה ,נְ ִחיתוּת וְ ַה ְשׁ ָפּ ָלה ,וְ א ְתּ ֵהא
ָ
שׁוּם
ְל ַל ַעג ְלשׁוֹנָ ם שׁוּם ַה ְשׁ ָפּ ָעה וְ ִה ְת ַפּ ֲעלוּת
ָע ָליו')ִ "...א ְמ ֵרי יַ ִצּיב' עמ' רלב(.

הבּאה ְבּ ִד ָירה ֲח ָד ָשׁה...
ְל ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה
ֶאת ַה ִסּפּוּר ִדּ ְל ַה ָלּן ִס ֵפּר ְמ ַל ֵמּד ֵמ ַה ֶמּ ְרכָּ ז,
ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֶאת ַה ִסּפּוּר ִמ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה.
מוּד-תּוֹרה ֶשׁבּוֹ ֲאנִ י ְמ ַל ֵמּד,
ָ
ְבּ ִמ ְשׂ ַרד ַה ַתּ ְל
עוֹבד כְּ עוֹזֵ ר ֶטכְ נִ י ַבּ ִמּ ְשׂ ָרד.
הוּדי יָ ָקר ָה ֵ
יֵ שׁ יְ ִ
מוּד-תּוֹרה
ָ
כּוֹלל ְמ ִשׂימוֹת ַבּ ַתּ ְל
ַתּ ְפ ִקידוֹ ֵ
חוּצה לוִֹ :צלּוּם ִמ ְס ָמכִ יםַ ,ה ְד ָפּ ַסת ַדּ ֵפּי
וּמ ָ
ִ
ְל ִמ ָידה ַל ְמּ ַחנְּ כִ יםִ ,תּיּוּק ִמ ְס ָמכִ ים וְ עוֹד
יּוֹצא ְבּ ֵאלּוֲּ ,א ֶשׁר ִט ְר ָח ָתן ְמ ֻר ָבּה
ֲעבוֹדוֹת כַּ ֵ
וּשׂכָ ָרן ַדּל ְל ַמ ַדּי.
ְ
אוֹתי ָה ֻע ְב ָדּה ,כִּ י ַל ְמרוֹת
עוֹדי ִה ְת ִמ ָיהה ִ
ֵמ ִ
יכוֹתיו
ַמ ְשׂכֻּ ְרתּוֹ ַהנְּ מוּכָ ה ֶשׁל ָה ִאישׁ וַ ֲה ִל ָ
גּוֹרר הוּא ְבּ ַא ַחת ִמ ְשּׁכוּנוֹת
ַה ְפּשׁוּטוֹתִ ,מ ְת ֵ
רוּשׁ ְל ִמיּוֹתְ ,בּ ִבנְ יָ ן יֻ ְק ָר ִתי ֶשׁרֹב
ַה ְפּ ֵאר ַהיְּ ַ
ַה ָדּ ִרים בּוֹ ֵהם ֶאזְ ְר ֵחי חוּ"ל ַע ִתּ ֵירי ָממוֹן.
ְל ֻת ִמּי ִשׁ ַע ְר ִתּי כִּ י ְבּוַ ַדּאי ֵבּן הוּא ְל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה
מוּד-תּוֹרה ִהיא ַרק
ָ
בוֹדתוֹ ַבּ ַתּ ְל
ֲע ִשׁ ָירה ,וַ ֲע ָ
אוּלי
עוֹתיו ַה ְפּנוּיוֹת וְ ַ
כְּ ֵדי ְל ַמ ֵלּא ֶאת ְשׁ ָ
אוּלם ָמה ַר ָבּה ָהיְ ָתה
ַאף ְל ֵשׁם ָשׁ ַמיִ םָ .
ַתּ ְד ֵה ָמ ִתי כַּ ֲא ֶשׁר ְבּ ַא ַחד ַהיָּ ִמים נִ גַּ שׁ ֵא ַלי
ָה ִאישׁ כְּ ֶשׁ ְבּיָ ָדיו ְשׁ ַטר ַה ְלוָ ָאה ,וְ הוּא ִבּ ֵקּשׁ
ִמ ֶמּנִּ י ִל ְהיוֹת ָע ֵרב ַבּ ֲעבוּרוֹ ַעל ַה ְלוָ ָאה.
"אנִ י זָ קוּק ְל ַה ְלוָ ָאה ִבּ ְד ִחיפוּת כְּ ֵדי ִ'ל ְסגֹּר
ֲ
ֶאת ַה ִמּינוּס' ַבּ ַבּנְ קִ – "...ה ְס ִבּיר ָה ִאישׁ
בוּשׁה ,וַ ֲאנִ י ָע ַמ ְד ִתּי נִ ְד ַהם; ַה ִאם ָח ֵסר
ְבּ ָ
ָל ִאישׁ כֶּ ֶסף?!
ׁבוֹתיִ ,ה ְמ ִשׁיָ ה ִאישׁ
כְּ מוֹ ָק ָרא ֶאת ַמ ְח ְש ַ
וְ ִה ְס ִבּיר ִלי:
"בּוַ ַדּאי ַא ָתּה ָתּ ֵמ ַהּ ַעל כָּ ֶ שׁ ֲאנִ י נִ זְ ָקק
ְ
ַלכֶּ ֶסףֲ ,הא גָּ ר ֲאנִ י ְבּ ִבנְ יָ ן ֶשׁהוּא כִּ ְמ ַעט
ירוּשׁ ַליִ םֵ .אינְ ָ ה ִראשׁוֹן
יוֹתר ִבּ ָ
ַהיָּ ָקר ְבּ ֵ
ֶשׁ ֲאנִ י נֶ ֱא ָלץ ְל ַה ְס ִבּיר לוֹ זֹאת; ָא ְמנָ ם ֲאנִ י
אוּלם ָהע ֶֹשׁר
גּוֹרר ִבּ ְס ִב ָיבה ֲע ִשׁ ָירהָ ,
ִמ ְת ֵ
נֶ ֱע ָצר ֶא ְצ ִלי ַעל ִמ ְפ ַתּן ַה ֶדּ ֶלתְ ...בּ ֵב ִיתי
שׂוֹר ֶרת ֲענִ יּוּת ֶשׁל ַמ ָמּשׁ.
ֶ
ִאם ִתּ ְשׁ ַאל ֵמ ֵהיכָ ן ִהגִּ ָיעה ֵא ַלי ִדּ ָירה ֶשׁכָּ זוֹ,
יִ ָתּכֵ ן ֶשֹּׁלא ַתּ ֲא ִמין ִליַ ,א זֶ הוּ ַה ִסּפּוּר
חוֹרי ַה ְדּ ָב ִרים:
ֶשׁ ֵמּ ֲא ֵ
כוּנוֹת ָיה ַהוּ ִָתיקוֹת
ֶבּ ָע ָבר גַּ ְר ִתּי ְבּ ַא ַחת ִמ ְשּׁ ֶ
רוּשׁ ַליִ ם ְבּ ִד ַירת ַק ְר ַקע יְ ָשׁנָ ה ַבּת ְשׁנֵ י
ֶשׁל יְ ָ
ֲח ָד ִריםֶ ,שׁ ַאף ִהיא א ָהיְ ָתה ֶשׁ ִלּיֶ ,שׁכֵּ ן
אוֹתהּ ִבּ ְד ֵמי ְמ ַפ ֵתּ ַח.
ָשׂכַ ְר ִתּי ָ
כְּ כָ ל ֶשׁ ָח ְלפוּ ַה ָשּׁנִ ים ֵוּב ִיתי ִה ְת ַמ ֵלּא
ִבּ ָיל ִדים ,כָּ  גָּ ְד ָלה ַה ְצּ ִפיפוּת וְ ִה ְת ַע ֵצּם
ַהקּ ִֹשׁיְ .בּיוֹם ִמן ַהיָּ ִמים ָפּנָ ה ֵא ַלי ֶא ָחד
ִמ ָיל ַדי ַה ְקּ ַטנִּ ים וְ ָא ַמר ִלי ְבּ ַפ ְס ָקנוּת'ַ :א ָבּא,
ֲאנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים ַל ֲעבֹר ְל ִד ָירה ֲח ָד ָשׁהָ .צפוּף
כָּ אן!'
ִחיַּ כְ ִתּי מוּלוֹ ִבּ ְמ ִרירוּת'ְ :בּק ִֹשׁי ֲאנַ ְחנוּ
ׁוֹטפוֹת
יחים ְל ַשׁ ֵלּם ַעל ַה ָ
ַמ ְצ ִל ִ
הוֹצאוֹת ַהשּ ְ
ֶשׁל ַהח ֶֹדשׁ ,וְ כֵ ַיצד נוּכַ ל וְ לוּ ַל ֲחם ַעל
אוּלם ַהיֶּ ֶלד ָהיָ ה ַע ְק ָשׁן,
ִדּ ָירה ֲח ָד ָשׁה'ָ .
וְ הוּא ָשׁב וְ ָא ַמר ְבּ ַפ ְס ָקנוּת'ֲ :אנַ ְחנוּ ַחיָּ ִבים
הוֹסיף
יוֹתר!' וְ ַאף ִ
דוֹלה ֵ
ַל ֲעבֹר ְל ִד ָירה גְּ ָ
הוֹרה'ֶ :א ְת ַפּ ֵלּל ַעל
יח ִבּ ְת ִמימוּת ְט ָ
וְ ִה ְב ִט ַ
כָּ ְ בּ ַע ְצ ִמי ,וְ ַאף ֶא ְד ַאג ֶשׁכָּ ל ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
יִ ְת ַפּ ְלּלוּ ַעל כָּ .'
וּמאוֹתוֹ יוֹם
ַהיֶּ ֶלד ָשׁ ַמר ֶאת ַה ְב ָט ָחתוֹ ֵ
וָ ֵא ָילִ ה ְק ִפּיד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל כָּ ְ בּכָ ל יוֹם,
וְ ַאף ִהזְ כִּ יר ְל ֶא ָחיו ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל כָּ .
זְ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְבּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ,כַּ ֲא ֶשׁר
ַשׁ ְרנוּ יַ ַחד כָּ ל ְבּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה'ְ :ל ָשׁנָ ה
ירוּשׁ ַליִ ם' ,נֶ ֱע ַמד ְבּנִ י ַה ָקּ ָטן
ַה ָבּ ָאה ִבּ ָ

'וּב ִד ָירה ֲח ָד ָשׁה!' גַּ ם
ַעל ַהכִּ ֵסּא וְ ָצ ַעקְ :
ישׁית ֶשׁ ַשּׁ ְרנוּ הוּא
ַבּ ַפּ ַעם ַה ְשּׁנִ יָּ ה וְ ַה ְשּׁ ִל ִ
הוֹסיף זֹאתַ ,וּב ַפּ ַעם ָה ְר ִב ִיעית
ָדּ ַאג ְל ִ
ִה ְשׁ ַתּכְ נַ ְענוּ וְ ָענִ ינוּ ַא ֲח ָריו יַ ְח ָדּו ָ'א ֵמן!'
א ַֹמר ֶאת ָה ֱא ֶמת – ִאם ַעד ָאז ִה ְתיַ ַח ְס ִתּי
ָל ִענְ יָ ן כִּ ְמ ַ
שׁוּבת יַ ְלדוּתְ ,בּ ֵליל ַה ֵסּ ֶדר ַמ ֶשּׁהוּ
זָ ז ְבּתוֹכִ י ,וְ גַ ם ֲאנִ י ִה ְצ ָט ַר ְפ ִתּי ַל ִתּ ְקוָ ה
לּוֹתי.
וְ ִה ְת ַח ְל ִתּי ְל ַב ֵקּשׁ ַעל כָּ ִ בּ ְת ִפ ַ
ְבּ ַא ַחד ָה ֲע ָר ִבים ִבּ ְת ִח ָלּתוֹ ֶשׁל ח ֶֹדשׁ ִאיָּ ר,
הוּדים נִ כְ ָבּ ִדים
ִה ַדּ ְפּקוּ ַעל ַדּ ְל ִתּי ְשׁנֵ י יְ ִ
שׂוֹח ַח ִע ִמּי.
ִוּב ְקּשׁוּ ְל ִהכָּ נֵ ס ְל ֵב ִיתי כְּ ֵדי ְל ֵ
אוֹתי
ִ
ְל ֻת ִמּי ָס ַב ְר ִתּי כִּ י ָבּאוּ ְל ַה ְת ִרים
ִל ְצ ָד ָקה ,וְ ַעל כֵּ ן ִה ְב ַה ְר ִתּי ָל ֶהם ֵמרֹאשׁ כִּ י
יוֹתר ִמ ֶשּׁ ֶקל ֶא ָחד...
א אוּכַ ל ַל ֲעזֹר ָל ֶהם ְבּ ֵ
אוּלם ֵהם ִמ ִצּ ָדּם ִה ְב ִהירוּ כִּ י ְרצוֹנָ ם ַא
ָ
וְ ַרק ְל ַד ֵבּר ִע ִמּי.
אוֹתם
ָ
הוֹשׁ ְב ִתּי
ַ
אוֹתם ְל ֵב ִיתי,
ָ
ִהכְ נַ ְס ִתּי
ְל ַצד ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ַדּל ,וְ ֵהם ִס ְפּרוּ ִלי כִּ י ֵהם
ַתּ ְל ִמ ִידים ֶשׁל ַרב ְמ ֻפ ְר ָסם ֵמחוּ"ל ֶשׁ ָח ֵפץ
ִל ְקבּ ַֹע ֶאת ִמ ְשׁכָּ נוֹ ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ,וְ הוּא
ִה ְצ ִבּ ַיע ַדּוְ ָקא ַעל ַה ַבּיִ ת ֶשׁ ִלּי כְּ ָמקוֹם ָראוּי
ַל ֲה ָק ַמת ֵבּית ִמ ְד ָרשׁוֹ.
ָ'אנוּ מוּכָ נִ ים ִל ְרכֹּשׁ ִמ ְמֶּ את ַה ִדּ ָירה ְבּכָ ל
ְמ ִחיר .כְּ ָבר ִדּ ַבּ ְרנוּ ִעם ְבּ ָע ֶל ָיה וְ ִק ַבּ ְלנוּ ֶאת
אוּלם ִמתּ ֶֹקף 'חֹק ֲהגָ נַ ת ַה ַדּיָּ ר',
ַה ְסכָּ ָמתוֹ ,וְ ָ
ַחיָּ ִבים ָאנוּ ֶאת ִאשּ ְׁוּרךָ'.
ִה ְס ַבּ ְר ִתּי ָל ֶהם כִּ י כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ִדּ ָירה ַשׁיֶּ כֶ ת ִלי
ַרק ִבּ ְד ֵמי ְמ ַפ ֵתּ ַח ,גַּ ם ִאם יְ ַשׁ ְלּמוּ ִלי כִּ ְפ ַליִ ם
ִמ ְמּ ִחיר ַהשּׁוּק א אוּכַ ל ִל ְמצֹא ִדּ ָירה
אוּלם ֵהם ָהיוּ ַע ְק ָשׁנִ ים'ָ :מה
לּוּפית .וְ ָ
ִח ִ
מוּרה?' ֵהם ָשׁ ֲאלוּ.
רוֹצה ִבּ ְת ָ
ַא ָתּה ֶ
נִ זְ כַּ ְר ִתּי ַבּ ֲחלוֹם ֶשׁל ְבּנִ יָ .בּ ִעתּוֹן ֶשׁ ָהיָ ה ַעל
ַה ֻשּׁ ְל ָחן ְל ָפנַ י ָבּ ְל ָטה ִפּ ְרס ֶֹמת ֶשׁ ִבּ ְשּׂ ָרה ַעל
ְפּרוֹיֶ ְקט יֻ ְק ָרה ַהנִּ ְבנֶ ה ִבּ ְמ ֵ
רוּשׁ ַליִ ם.
רוֹמי יְ ָ
זְ ִחיחוּת ַדּ ַעת ָהיְ ָתה ִבּיֶ .ה ֱחוֵ ִיתי ְבּ ֶא ְצ ָבּ ִעי
אוֹר ַחי
ַעל ַה ִפּ ְרס ֶֹמת ָה ֲא ָ
מוּרה וְ ָא ַמ ְר ִתּי ְל ְ
מוּרת ִדּ ָיר ִתי ֲאנִ י ְמ ַב ֵקּשׁ
ַהנִּ כְ ָבּ ִדים'ְ :תּ ַ
לּוּפית ִבּ ְפּרוֹיֶ ְקט זֶ ה!'
ִדּ ָירה ִח ִ
ֵ'אין ְבּ ָעיָ ה'ֵ ,הם ָענוּ ְל ַה ְפ ָתּ ָע ִתי'ָ ,אנוּ
בוּרִ דּ ָירה ַבּת ַא ְר ָבּ ָעה ֲח ָד ִרים
נִ ְרכֹּשׁ ַבּ ֲע ְ
ִבּ ְפּרוֹיֶ ְקט זֶ ה'.
ֶה ֶלם ָא ַחז ִבּי כַּ ֲא ֶשׁר ִמיָּ ד ָשׁ ְלפוּ ַה ְשּׁנַ יִ ם
הוֹסיפוּ בּוֹ ֵאי ֵאלּוּ
ִמ ְס ָמ מוּכָ ן ִמכִּ ָיסםִ ,
אוֹתי ,וְ ָה ִענְ יָ ן
שׁוּרוֹת נִ ְד ָרשׁוֹתֶ ,ה ְח ִתּימוּ ִ
וּל ָשׁלוֹם.
ִה ְס ַתּיֵּ ם ְל ַחיִּ ים ְ
ְל ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה כְּ ָבר ָחגַ גְ נוּ ֶאת ֵליל ַה ֵסּ ֶדר
ַבּ ִדּ ָירה ַה ֲח ָד ָשׁה ,וְ כַ ֲא ֶשׁר ַשׁ ְרנוּ יַ ְח ָדּו:
ירוּשׁ ַליִ ם' ִה ַבּ ְט ִתּי ְבּ ָפנָ יו
ְ'ל ָשׁנָ ה ַה ָבּ ָאה ִבּ ָ
ֶשׁל ְבּנִ י ַה ָקּ ָטן ֶשׁנָּ ְצצוּ ֵמא ֶֹשׁר"...
וּמ ַס ֵפּר ַה ְמּ ַל ֵמּד:
ַמ ְמ ִשׁיְ 
כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִמ ִפּי ְבּ ָע ָליו
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁר ְבּ ַא ַחד
ִה ְת ַק ֵשּ ִׁיתי ְל ַה ֲא ִמיןָ ,
ַהיָּ ִמים ָפּגַ ְשׁ ִתּי ְבּ ַא ְק ַראי ְבּ ֶבן ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ
ֶשׁל ַא ַחד ָהרוֹכְ ִשׁים ,וְ ַה ָלּה ִס ֵפּר ִלי ִמ ִצּדּוֹ
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַעל ְפּ ָר ָטיו ַה ְמּ ֵל ִאיםֲ ,אזַ י
ָח ְד ָרה ַה ַהכָּ ָרה ְבּ ִל ִבּיָ .אכֵ ןֵ ,אין גָּ דוֹל ִמכֹּחַ
ַה ְתּ ִפ ָלּה".
תּוֹרה' ַבּ ִמּ ְד ָבּר תשע"ו
ִ'מ ִמּ ְשּׁנָ ָתהּ ֶשׁל ָ

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

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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 shayעיצובים

ימן
א ְל ִחנָּ ם ִה ְשׁ ִתּית ָלנוּ ַר ֵבּנוּ ָה ַרמָּ"א ַבּ ִסּ ָ
בוֹדת
מוּסד ַבּ ֲע ַ
ָה ִראשׁוֹן ַבּ' ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ 'יְ סוֹד ָ
ה'" :וְ א יִ ְת ַבּיֵּ שׁ ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י ָא ָדם ַה ַמּ ְל ִעיגִ ים
ָע ָליו ַבּ ֲע ַ
עוֹבד
בוֹדת ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרִ ,"משּׁוּם ֶשׁ ֵ
יּוֹד ַע ְל ַה ֲע ִריִ מ ְצוָ ה ַק ָלּה
ה' ָה ֲא ִמ ִתּי ַה ֵ
מוּרה ,נִ ְד ָרשׁ ְל ִע ִתּים ְל ַעזּוּת ִדּ ְק ֻד ָשּׁה –
כַּ ֲח ָ
יוֹתר
וּל ִע ִתּים ַאף ֵ
ַל ֲעמֹד מוּל גַּ בּוֹת ָ
מוּרמוֹתְ ,
בוֹדתוֹ ְבּא
ִמכָּ ְ ...וּבכָ ל זֹאת ְל ַה ְמ ִשׁיַ בּ ֲע ָ
ִר ְפיוֹן.
וּכְ ִפי ֶשׁ ָקּ ַדם ֵוּב ֵאר ַהטּוּר )או"ח א( ֶשׁ ְלּכָ ָ פּ ַתח
"ל ִפי
ַה ַתּנָּ א ָ)אבוֹת פ"ה מ"כ( ֶבּ ֱ
"הוֵ י ַעז כַּ נָּ ֵמר"ְ ,
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרְ ,ל ִפי
בוֹדת ַה ֵ
ֶשׁהוּא כְּ ָלל גָּ דוֹל ַבּ ֲע ַ
ֶשׁ ְפּ ָע ִמים ָא ָדם ָח ֵפץ ַל ֲעשׂוֹת ִמ ְצוָ ה וְ נִ ְמנָ ע
שׂוֹתהּ ִמ ְפּנֵ י ְבּנֵ י ָא ָדם ֶשׁ ַמּ ְל ִעיגִ ים ָע ָליו.
ִמ ַלּ ֲע ָ
וְ ַעל כֵּ ן ִהזְ ִהיר ֶשׁ ָתּ ִעיז ָפּנֶ י כְּ נֶ גֶ ד ַה ַמּ ְל ִעיגִ ים
וְ ַאל ִתּ ָמּנַ ע ִמ ַלּ ֲעשׂוֹת ַה ִמּ ְצוָ ה ...וְ כֵ ן הוּא
בּוּשׁהֶ ,שׁ ְפּ ָע ִמים ָא ָדם ִמ ְת ַבּיֵּ שׁ
אוֹמר ְל ִענְ יַ ן ַה ָ
ֵ
בּוֹרא
יוֹתר ִמ ָמּה ֶשׁיִּ ְת ַבּיֵּ שׁ ִמ ְפּנֵ י ַה ֵ
ֵמ ֲח ֵברוֹ ֵ
יִ ְת ָבּ ַרַ ,על כֵּ ן ִהזְ ִהיר ֶשׁ ָתּ ִעיז ִמ ְצ ֲח כְּ נֶ גֶ ד
ַה ַמּ ְל ִעיגִ ים וְ א ֵתּבוֹשׁ".
ַעל ִדּ ְב ֵרי ַהטּוּר ֵה ִביא ַה ָבּ"ח ְבּ ֵשׁם ַה ַמּ ַה ְרשָׁ"ל,
"שׁ ָתּ ִעיז
ֶשׁ ִדּיֵּ ק כִּ י א ְל ִחנָּ ם נָ ַקט ַהטּוּרֶ :
ָפּנֶ י ...וְ א ֵתּבוֹשׁ" ,כִּ י ִל ְשׁנֵ י ִענְ יָ נִ ים ָר ַמז,
ֶשׁכְּ נֶ גֶ ד ַה ַמּ ְל ִעיגִ ים יֵ שׁ ְל ָה ֵעז ָפּנִ ים ַאף ִאם
בּוּשׁה
אוּלם ְלגַ ֵבּי ַה ָ
ֵאינוֹ בּוֹשׁ ִמ ְפּנֵ ֶיהם .וְ ָ
ֶשׁ ִהיא ֵבּין ָה ָא ָדם ְל ַע ְצמוֶֹ ,שׁבּוֹשׁ ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָבר
שׁוּבים ַאף ִאם ֶבּ ֱא ֶמת ֵאינָ ם
ִבּ ְפנֵ י ֲאנָ ִשׁים ֲח ִ
לוֹעגִ ים ָע ָליוָ ,שׁב וְ ִהזְ ִהיר" :וְ א ֵתּבוֹשׁ".
ֲ

כָּ ָאמוּרָ ,דּ ַרשׁ ַהטּוּר ֶאת ְדּ ָב ָריו ִמ ְלּשׁוֹן ַה ַתּנָּ א:
"הוֵ י ַעז כַּ נָּ ֵמר" ,וְ ִאם ְבּכָ ל ִמ ְצוָ ה ַה ְדּ ָב ִרים
ֱ
מוּריםַ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
ֲא ִ
וּכְ ִפי ֶשׁנִּ ְר ָמז ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק )שה"ש ד ח(:
שׁוּרי ֵמרֹאשׁ ֲא ָמנָ הִ ...מ ְמּעֹנוֹת ֲא ָריוֹת
"תּ ִ
ָ
אשׁי ֵתּבוֹת ֵ'מ ָא ֵמ"ן',
ֵמ ַה ְר ֵרי נְ ֵמ ִרים" – ָר ֵ
ְל ַל ֶמּ ְדֶ שׁ ְבּכָ ל ַהנּוֹגֵ ַע ְל ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
נִ ְד ָרשׁ ָה ָא ָדם ִל ְהיוֹת ַעז כַּ נָּ ֵמר וְ גִ בּוֹר )יוֹ"ר ְ'בּנֵ י
מוֹר ְש ֵׁטיין(.
ֱאמוּנִ ים' ָה ַרב יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה
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לפניות בנושא העלוןal5308000@gmail.com :
אשתו ושמח בה והיה לו גן עדן.

חיים בגן עדן
איך זה יכול להיות?!
השבוע שמעתי רעיון חזק מאוד ,ואני חושב
שהרעיון הזה צריך ללוות כל אחד מאתנו .המסר
שיוצא ממנו מעצב את כל ההסתכלות על העולם
ועל החיים וההפנמה שלו תקבע לך בדיוק איך
תחווה את החיים שלך!
הרעיון הוא כזה.
בפרשת בראשית מסופר שאדם הראשון היה בגן
עדן .הכול היה נפלא .היה לו כל מה שהיה צריך.
נשאר לו רק להתענג .הבורא ברא את האדם כדי
לחיות במציאות הקסומה הזאת.
אבל...
אדם הראשון עבר על הציווי של הבורא ואכל מעץ
הדעת .הוא לא עמד בניסיון .כתוצאה מכך כתוב
שהבורא גירש אותו מגן עדן .הוא שלח אותו לעולם
קשה ואכזרי ,עולם של התמודדות בזוגיות ובפרנסה.
במקום להתענג בגן עדן ,הוא מתחיל לאכול קוצים
ודרדרים.
נשאלת השאלה ,איך זה יכול להיות שהבורא
מגרש את יציר כפיו מגן עדן? הרי הבורא כולו טוב
ומיטיב וברא אותנו כדי להתענג ,כדי שיהיה לנו
בדיוק כל מה שדרוש לנו ונחיה חיים של גן עדן –
איך זה יכול להיות שהוא בכבודו ובעצמו מגרש את
האדם לעולם של מחסור וחיים קשים?

אנחנו עדיין בגן עדן
בא יהונתן בן עוזיאל ומתרגם את הגזירה על אדם
הראשון כך" :נגזור עלוהי ונטרדיה מן גינתא דעדן"
ואת הפסוק "ויגרש את האדם" הוא מתרגם באותו
הקו" :וטריד ית אדם" .זה לא היה גירוש ממש
אלא הטרדה .כלומר ,האדם אכן נשאר בגן עדן,
אבל ההטרדות הדמיונות והבלבולים – יוצרים אצלו

תפיסת מציאות שהוא חושב ומרגיש שהוא בעולם
קשה ואכזרי ,בעולם של עמל וקללה ,יזע ומרירות.
יוצא שאנחנו עדיין בגן עדן ,אבל אנחנו לא
מרגישים את הגן עדן בגלל כל הטרדות שתופסות
לנו את המוח ואת הלב .אבל יש לנו בחירה מלאה
להיפטר מכל הטרדות ולחזור ולחיות בגן עדן.
וכמובן יש לנו גם אפשרות להמשיך ולחיות בעולם
הבלבול והדמיון ולאבד את הרגשת הגן עדן ,להיות
בגן עדן ולהרגיש גיהינום .גן העדן והגיהינום – זה
הכול בראש שלך.
ומדוע זה דווקא העונש? כי כשהאדם היה בגן עדן
– במקום לשמוח בחלקו ולהודות לה' ולהתענג הוא
החליט לראות את כל המציאות בצורה דימיונית
כאילו שהאיסור לאכול מעץ הדעת פירושו שאי
אפשר לאכול מכל העצים ,וכאילו שה' רוצה את
רעתם וכו' כמבואר בפסוקים ובמפרשים .והעונש
הוא בדיוק מידה כנגד מידה – אתה בחרת לחיות
בדימיונות שיצרת לעצמך ולהתעלם מהמציאות
הטובה ,אתה תקבל ִש ְכ ָבה עבה של טרדות
ודמיונות והבחירה שלך תהיה לנתק את עצמך
מהטרדות ולהתבונן במציאות האמתית שבעצם
הכול טוב ומושלם וכך לחזור לגן עדן.

הזיווג שלך זה גן העדן שלך
כל הצער והסבל בעולם הזה נובעים רק
מהטרדות .מזה שאנחנו לא מרגישים את הגן עדן
וחושבים בטעות שחסר לנו ושאנחנו בגיהינום .זה
יסוד להרבה מאוד דברים בחיים ,וזה היסוד לתיקון
הברית ולשלום בית .נכתוב את הדברים לגבר אבל
הם נכונים כמובן גם לאישה.
לכל אחד יש זיווג .העבודה שלו היא להבין שהזיווג
שלו זה הגן עדן שלו .זה חלקו .והוא צריך לשמוח
בחלקו .חוץ מבת הזוג שלך ,אין לך אף אחד בעולם.
אם אדם היה מרגיש כך ,הוא באמת היה אוהב את

אבל אם הוא מסתכל בחוץ וחומד נשים אחרות
– הוא מתחיל להרגיש גיהינום כאילו ה' מונע ממנו
את כל הנשים ומשאיר אותו "רק" עם אשתו .הוא
מתחיל להרגיש שהגן עדן שלו זה גיהינום ,והו לא
מבין שכל מה שיש בחוץ זו לא מציאות אלא אלה
רק טרדות שמגרשות אותו מגן העדן שלו.
כשאדם מסתכל החוצה הוא "נוטה מזיווגו"
כהגדרתו של רבי נחמן ,כלומר הוא בוגד בזיווגו ,יש
בגידה בעיניים ,יש בגידה במחשבה ,יש בגידה בלב,
ויש בגידה במעשה ר"ל .הצד השווה הוא שברגע
שאדם מתחיל לבגוד הוא נטרד מגן העדן שלו
ומתחיל לחיות חיים של בלבולים ודמיונות.

שמירת הקשר הפנימי
ימי השובבי"ם הם ששת השבועות שבהם קוראים
בתורה את תחילת ספר שמות .בשבוע שעבר
כתבנו שימים אלה מסוגלים לתיקון הברית .רבי
נחמן מגלה שכל הבעיות בשלום בית מגיעות מפגם
הברית ,מזה שאדם נוטה מזיווגו ,ורק על ידי תיקון
הברית ניתן לזכות לשלום בית ולחיבור אמתי.
כי אין הבדל בכלל בין רווק לנשוי ,לכל אחד ישנו
זיווג אמתי אחד שעליו לשמור לו נאמנות מוחלטת.
כי הקשר בין איש לאשתו ,גם לפני הנישואין ,מתחיל
מהקשר הפנימי שבין הנשמות ,וכל שכן לאחר
הנישואין .כאשר הקשר הפנימי הזה מתקלקל –
נעשה קלקול חיצוני ,כלומר שקשה לו להתחבר עם
בת זוגו וזה מתבטא בעיכוב בשידוך או בקשיי שלום
בית – אין חיבור ,אין שפה משותפת ,לא מצליחים
לחיות באחדות...
בשבוע שעבר כתבנו על המגיפה הנוראה של
העיכוב בשידוך בדורנו .ואותו דבר בדיוק בנושא
הבעיות בזוגיות – מכיוון ששתי הבעיות האלה
נובעות מאותו שורש ,כלומר מפגם הברית.
אנחנו נמצאים בדור שבו אחוזי הגירושין נוראיים,
ונורא עוד יותר לשמוע על החוסר בנאמנות בין בני
המשך בעמוד 3
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חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא
חיים במסגרת-פרק יד'
בשבוע שעבר דיברנו על כך :שכאשר אנחנו
מחנכים את "הבית" למסגרת ,חוקים וגבולות ,אנחנו
עושים את הדבר הנכון ,הטוב והמועיל ביותר לכולנו.
"לחיות במסגרת" ,יועיל לא רק לביטחון ,לשלווה
ולחינוך של הילד )כמובן לאחר תקופת ההסתגלות(,
אלא גם יאפשר לנו ההורים ,חיים קלים ,מאושרים,
רגועים ושקטים .השבוע ברצוני להציע בעיקר לזוגות
הצעירים מבין הקוראים את "עסקת החיים".
הבכור עדיין בגדר הסביר
הורים צעירים! כאשר שוחחתי לאחרונה עם
מספר הורים צעירים על הווי החיים השקט אצלם
בבית ,כמעט והגענו למסקנה שהמאמרים על
חוקים וגבולות ,לא כ"כ מדברים אליכם ,ואולי די
בצדק:
הבכור שלכם בן הארבע ,לא כ"כ פורץ גבולות,
משתגע או משתולל בכדי שתתאמצו בשבילו
ותקבעו לו חוקים ,תכתבו אותם על שלט ותעשו לו
הצגות ,חזרות ,טבלאות מעקב והצטיינות.
אמנם מידי פעם הוא קצת מתעקש ,נהיה נודניק,
או מסרב לסדר את חדרו עמוס הצעצועים ,אך
אלו אינן תופעות מיוחדות או חריגות ,המצריכות
הערכה מיוחדת ועבודה מסודרת עם הילד בצורת
"חוקים וגבולות" .וכאשר אנו ההורים רואים את
הבכור שהוא עדיין "בגדר הסביר" ומתנהג די בסדר,
אז כנראה שגם הזאטוטים הבאים אחריו יהיו כאלו.
זו הסיבה ל"קושי ההבנתי" ,של הזוגות הצעירים:
על מה כ"כ הרעש וההתאמצות שלי לשכנע אתכם
כבר ארבעה עשר פרקים ,לחנך ולהרגיל את "הבית"
למסגרת ,חוקים וגבולות .אך כנראה ,שקיימת טעות
מסוימת בראיית או תפיסת המציאות ,כפי שרואים
אותה "מתוך השטח" זוגות צעירים.
עסקת החיים -הצעה לזוגות צעירים
תקשיבו טוב! אם הייתי מציע לכם לעבוד חצי

לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :
שנה בתמידות בעבודה קצת קשה ,ולאחר חצי
שנה ,העבודה תניב לכם רווחים לשלושים שנה.
הייתם הרי מסכימים ברצון ואפילו מחפשים אותי
כדי שאסגור אתכם חוזה .אני רוצה לספר לכם
שילדים מחונכים הם העסקה המשתלמת ביותר
בעולם ולא רק לשלושים שנה ,אלא לנצח .אין דבר
טוב יותר ונעים ,מנחת שמקבלים מהילדים ,אך כדי
לזכות לנחת הזה ,צריך לעבוד .פעמים ונדמה לנו
שהילד הקטן שלנו מתנהג בסדר .במידה מסוימת
אני מסכים עם הקביעה הזו .אך בהתייחס לילדים
רבים ,זה רק בגדר "נדמה" ,ולמה?! כי העולם
אומרים "ילד קטן=צרות קטנות ,ילד גדול=צרות
גדולות" .כוונת הביטוי היא כך :פעמים ואנו מבחינים
אצל ילד קטן התנהגויות או מידות לא כ"כ טובות,
כמו :קנאה ,מרדנות ,עיקשות ,חוסר סדר ,עצלות
וכדו' אך אנו איננו מייחסים אליהם חשיבות ,מאחר
ואנו נוטים להסכים שהתנהגויות אלו הם עדיין בגדר
הסביר ואנו דוחים את החינוך המסודר בצורת
מסגרת וחוקים ,לזמן מאוחר יותר או לזמן שבו
הבעיות כבר צצות אצל הילד בצורה ברורה יותר או
חריפה יותר .צריך להיות ברור לנו ,שישנו מימד של
זמן שהוא בלתי נראה לעין של ההורה.
אצל אף משפחה ,לא חל לפתע "קסם" והילד
נהייה ילד שונה ,הבעיה שאנו רואים אצל הילד עם
הקשיים היום ,לא נולדה "בין לילה" הבעיה הייתה
גם קודם ,רק בצורה לא קיצונית ,לא צועקת ובמינון
נמוך ולא עוצמתי ,עם השנים הילד "השתדרג" ולכן
הבעיה ניכרת אצל הילד הבוגר בצורה ברורה,
משמעותית או עוצמתית.
סנטימטר של מניעה מקילומטר של טיפול
הורים יקרים ,תובנות אלו מחייבות אותנו לפעול
"היום" ולא להמתין למחר ,פן יהיה ח"ו מאוחר.
יש לכם ספק ,תפנו לאיש מקצוע .מה אכפת לכם
הכי הרבה תשקיעו שיחת טלפון או מפגש אחד
בתשלום .תאמינו לי השקט הנפשי שלכם שווה כל
מחיר .לעיתים קרובות אני מקבל שיחת טלפון על

בדיחות הדעת
שנורר ממאה שערים הגיע לברוקלין ,נכנס
למנחה בשטיבל .תוך כדי שמונה עשרה הוא
נאנח לכיוונו של העשיר של הקהל "אוי ,ותן שכר
טוב ."....אחרי כמה שניות הוא שומע את העשיר
"ולירושלים עירך ברחמים תשוב".....
בעיה של ילד או ילדה בגיל  ,8/9בעיה שמצריכה
פתרון ארוך טווח .בעיה שכבר הושרשה אצל הילד
וכדי לטפל בה נדרש טיפול ארוך ,מפגשים סדירים,
עלויות כספיות וכדו' בסיפור המקרה ,תמיד נגיע
לשנים הראשונות של הילד ,הבעיות התחילו בקטן.
הייתה התעלמות /חוסר הבנה או אפילו הזנחה.
אבל זה התחיל שם .ושם ,אז באותה התקופה ,זה
לא טופל .תפנימו טוב את המשפט הבא" :עדיף
סנטימטר של מניעה ,מקילומטר של טיפול" .כי
אחרי שנשרשים התנהגויות ,הרגלים ,הנהגות
ומידות לא טובות אצל הילד קשה ,ארוך ויקר מאוד
לשנות אותם.
עבודה קלה
במיוחד אתם הזוגות הצעירים ,יכולים ביתר קלות
ליישם את מה שלמדנו על "חיים במסגרת" והקניית
חוקים וגבולות .לכם שאין את הניסיון הגדול של
בעיות משמעת שיש להורים וותיקים עם ילדים
מתבגרים ,קצת קשה להבין עד כמה חשוב שיהיו
בבית גבולות וחוקים ברורים.
אבל אם תפתחו את העיניים ותסתכלו היטב על
הסובב אתכם ,כאשר תנסו לחוות את ההתמודדות
של בעיות משמעת ,עצלות ,הפקרות וחוצפה
שקיימים בבתים עם ילדים בוגרים ,תבינו שעדיף
לעבוד קשה היום ,כאשר הילדים עוד קטנים ויכולים
לקבל עול הרגל ומרות ,מאשר להתמודד איתם
לכשיגדלו .אל תבזבזו את הזמן היקר הזה של שנות
חייו הראשונות של הילד ,זמן שבו אפשר לחנכו
ביתר קלות למסגרת וחוקים .זיכרו! שווה לעבוד
מספר חודשים בנחת ורגיעה ,אפילו מתוך משחק
והנאה וליצור בית מחונך לעתיד .בהצלחה!

סיפורי תודה
אמרתי תודה ונושעתי
נֶ ֱחלַ ץ ַעל יְ ֵדי ָח ָצץ
יח
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָ הְ ,בּ ֶא ָחד ֶשׁ ַה ַמּזָּ ל ִשׂ ֵחק לוֹ וְ ִה ְצלִ ַ
ַבּ ֲע ָס ִקים .אוֹתוֹ ָא ָדם ָהיָ ה ָרחוֹק ְמאֹד ִמיַּ ֲהדוּתֲ ,א ָבל
זוֹ א ָהיְ ָתה ַה ָצּ ָרה ָה ִע ָקּ ִריתַ .ה ָצּ ָרה ָה ִע ָקּ ִרית ָהיְ ָתה,
ֶשׁהוּא ָהיָ ה ְמאֹד א נָ ִעים ַבּיְּ ָח ִסים ֶשׁ ֵבּין ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ.
הוּא ָע ַמד לְ ַה ְשׁ ִק ַיע ֶכּ ֶסף ְב ִּמגְ ְדּלֵ י ַעזְ ִר ֵיאלִ י ְבּת"א,
נוֹכל ֶא ָחד
קוֹמה ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרהֲ .א ָבל ֵ
וְלִ ְקנוֹת ֶאת ָכּל ָ
רוֹמנְ יָ ה,
ִפּ ָתּה אוֹתוֹ לְ ַה ְשׁ ִק ַיע ַה ְר ֵבּה ֶכּ ֶסף ְבּ ַק ְר ָקעוֹת ְבּ ַ
ַוְא ֲח ֵרי ֵכן ִה ְת ָבּ ֵרר ֶשׁזּוֹ ָהיְ ָתה ִמ ְר ָמהִ ,כּי
ָהיוּ ֵאלּוּ ֲא ָדמוֹת ַח ְקלָ ִאיּוֹתֶ ,שׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר
לַ ֲעשׂוֹת ִא ָתּן ָדּ ָברַ .ה ֶה ְפ ֵסד ֶשׁלּוֹ ָהיָ ה
ָעצוּם ,וְ הוּא ִהגִּ ַיע לִ ֵידי ָכֶּ שׁנָּ ַפל ִמ ָכּל
נְ ָכ ָסיו וְ נַ ֲע ָשׂה ַבּ ַעל חוֹב גָּ דוֹלַ ,עד ֶשׁ ִהגִּ ַיע
לוֹ ַצו ַמ ֲא ָסר לְ ֵביתוֹ ְבּגִ ין ִאי ַתּ ְשׁלוּם ַמס.
יח,
הוּא נִ ָסּה לִ לְ ווֹת ֵמ ֲח ֵב ִרים וְא ִה ְצלִ ַ
ישׁהוּ יָ ַעץ לוֹ לָ ַק ַחת ַהלְ ָוָאה ַבּשּׁוּק
ַעד ֶשׁ ִמּ ֶ
ָה ָאפֹר ,וְ ִה ְפנָ ה אוֹתוֹ לְ ִמ ְשׂ ָרד לְ ַהלְ וָאוֹת
יוֹתר –
ֶשׁ ָהיָ ה ְמ ֻמ ָקּם – א ָפּחוֹת וְא ֵ
אוֹתהּ הוּא
קוֹמה ְשׁ ַבע ֶע ְשׂ ֵרהֶ ,שׁ ָ
ְבּ ִבנְ יַ ן ַעזְ ִר ֵיאלִ יְ ...בּ ָ
אוֹתהִּ ...הגִּ ַיע ְמיֻ ָדּ ֵענוּ לְ ִבנְ יַ ן
ָהיָ ה ָאמוּר לִ ְקנוֹת ,וְ ִה ְפ ִסיד ָ
ַעזְ ִר ֵיאלִ י ,ונִ ְכנַ ס לְ ִמ ְשׂ ַרד ַה ַהלְ וָאוֹת ָה ָ'אפֹר'ֶ ,ה ְח ִתּימוּ
אוֹתוֹ ַעל ָמה ֶשׁ ֶה ְח ִתּימוּ ,נָ ְתנוּ לוֹ ֶכּ ֶסף ְמזֻ ָמּן וְ הוּא
ָהלַ  לוֹ .לִ ְפנֵ י ֶשׁיָּ ָצא ִמן ַה ִבּנְ יָ ן ,הוּא ֶה ְחלִ יט לְ ַטיֵּ ל
ְק ָצת ַבּ ִבּנְ יָ ן ,וְלַ ֲעלוֹת לַ קּוֹמוֹת ָה ֶעלְ יוֹנוֹת וְלִ ְראוֹת ָמה
ָ
קוֹמה וְעוֹד
ָ
יֵ שׁ ָשׁםָ .עלָ ה עוֹד
קוֹמהָ .ר ָאה ֶשׁ ַהכֹּל
אוֹכל ֶאת ַהלֵּ ב ֵאיזוֹ ָטעוּת
ֻמ ְשׂ ָכּר וְ ַהכֹּל יָ ֶפה ,וְ הוּא ֵ
תּוֹבב ַעד ֶשׁ ִהגִּ ַיע לַ גַּ ג .יָ ָצא לַ גַּ ג וְ  ...נִ ְסגְּ ָרה
ָע ָשׂהָ .כִּ ה ְס ֵ

יש לך סיפור תודה?
המערכת תשמח לפרסם אותו
al5308000@gmail.com
ָעלָ יו ַה ֶדּלֶ ת וְ הוּא א יָ כֹל לְ ִה ָכּנֵ ס ַבּ ֲחזָ ָרה לַ ִבּנְ יָ ן! ֵה ֵחל
וּכלוּם א ָעזַ רִ ,כּי ִמי יִ ְשׁ ַמע
וְצוֹעקְ ,
דּוֹפק ַעל ַה ֶדּלֶ ת ֵ
ֵ
אוֹתוֹ ַבּגַּ ג? הוּא ִה ְס ַתּ ֵכּל ֵמ ַהגַּ ג לְ ַמ ָטּה וְ ָר ָאה ֶאת ָכּל
תּוֹב ִבים לָ ֶהםָ ,וְעלָ ה ַר ְעיוֹן ְבּלִ בּוֹ ֶשׁיִּ זְ רֹק
ָה ֲאנָ ִשׁים ֶשׁ ִמּ ְס ְ
שׂוּמת לִ ָבּם ,לְ ִה ְס ַתּ ֵכּל לְ ַמ ְעלָ ה.
ַמ ֶשּׁהוּ ֶשׁיִּ ְמשֶֹׁ את ְתּ ַ
יוֹתר
שׂוּמת לִ ָבּם ֵ
וְ ָח ַשׁב ְבּלִ בּוָֹ :מה יָ כוֹל לִ ְמשֶֹׁ את ְתּ ַ
ִמ ֶכּ ֶסף? הוּא יִ זְ רֹק ֶכּ ֶסףֵ ,הם יָ ִרימוּ ֶאת ָהרֹאשׁ וְ יִ ְראוּ
ֵמ ֵאיפֹה ָבּא ַה ֶכּ ֶסףָ ,וְאז יָ בוֹאוּ לְ ַחלֵּ ץ אוֹתוֹ .וְ ָכָ ע ָשׂה.
הוּא ֵה ֵחל לִ זְ רֹק ֲח ִבילוֹת ֶשׁל ֶכּ ֶסףֲ ,א ָבל ָכּל ִמי ֶשׁנָּ ַפל
ָעלָ יו ֶכּ ֶסף ַרק ָח ַטף ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ֶאת ַה ֶכּ ֶסף
וְא ֵה ִרים ִבּ ְכלָ ל ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם לְ ַמ ְעלָ ה.
הוּא ָר ָאה ֶשׁ ָכּלְ ָתה ֵאלָ יו ָה ָר ָעהָ ,וְאז הוּא
אשׁי ָה ֲאנָ ִשׁים
ֶה ְחלִ יט לִ זְ רֹק ָח ָצץ ַעל ָר ֵ
לְ ַמ ָטּה ,וְאוּלַ י יִ ְס ַתּ ְכּלוּ ֵמ ֵאיפֹה זֶ ה ָבּא.
מּוּבןָ ,ה ֲאנָ ִשׁים
זָ ַרק ַכּ ָמּה ֲא ָבנִ ים ,וְ ַכ ָ
ֹאשׁם ֶאת ָה ֲא ָבנִ יםִ ,ה ְת ִחילוּ
ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ַעל ר ָ
ישׁהוּ ִה ְת ַק ֵשּׁר
וּמיָּ ד גַּ ם ִמ ֶ
לִ ְצעֹק וּלְ ַקלֵּ לִ ,
ישׁהוּ ַעל ַהגַּ ג
הוֹד ַיע ֶשׁיֵּ שׁ ִמ ֶ
לַ ִ'בּ ָטּחוֹן' ,וְ ִ
וּמ ְצאוּ אוֹתוַֹ .ה ַמּ ֲע ֶשׂה
זּוֹרק ֲא ָבנִ ים וְ כוּ'ָ .עלוּ לְ ַמ ְעלָ ה ָ
ֶשׁ ֵ
מוּסר ַה ְשׂ ֵכּל גָּ דוֹלֵ ,אי
ַ
ַהזֶּ ה הוּא ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁיֵּ שׁ בּוֹ
ֶשׁה' ְבּ ָכל ֶרגַ ע ַמ ְשׁ ִפּ ַיע ַעל ָכּל ֶא ָחד ֶשׁ ַפעַ ,חיִּ ים וְ טוֹב.
יוֹד ַע לְ ָה ִרים ֶאת ָה ֵעינַ יִ ם ֶשׁלּוֹ .וְ ַרק ְכּ ֶשׁיֵּ שׁ
וְ ָה ָא ָדם א ֵ
תּוֹדה לַ ָצּ ָרה,
לוֹ ָצ ָרה הוּא נִ זְ ָכּר ...לָ ֵכן ָכּל ֶא ָחד יַ ְק ִדּים ָ
עוֹשׂה ִאתּוֹ.
יוֹדה לַ ה' ָתּ ִמידַ ,על ָכּל ָדּ ָבר ֶשׁה' ֶ
וְ ֶ

מיהו אבי אבותם של כל מלכי יהודה,
ושל כל הכהנים הגדולים מלבד אחד?
תשובה פרשת ויחי" :ויאמר ליוסף הנה אביך חולה" )מ"ח,א'( "ויחנטו
הרופאים את ישראל" )נ',ב'( .תפקיד הרופאים אז היה לחנוט את
המתים ,והיום תפקידם לרפא את החיים.

הזוכה :מ .שמאי ,ירושלים

פתרונות לשלוח למייל | פקס:
al5308000@gmail.com | 02-5812252
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המקובל
ר‘ יצחק כדורי זצוק“ל
כ"ט טבת

הילולא דצדיקיא

הרב יצחק כדורי זצוק"ל

את שנות ילדותו עשה
בביהמ“ד בית זליכה ,אשר
היה כתיבת נוח ממימי המבול
של ההשכלה שהיגיעה עד
לעירק ,ימים ולילות היה יושב
על תלמודו ,ולא זז מן הספר.
את תורתו וחכמתו רכש שם,
מאת חכמי התורה שלמדו שם,
ובפרט מרבי יעקב חיים בנו
של מרן הבן איש חי ,שכעדות
רבינו היה בעל רוח הקודש ,וכן
זכה לחזות בפניו הטהורות של
מרן הבן איש חי שגם הניח לו
תפילין ביום הבר מצווה ,גדולי דורו עמדו נפעמים
מכוח לימודו שהיה מתוך עוני ,ובמעשיו הטובים
שהיו בבחי‘ יראתו קודמת לחכמתו ,וכעדות רבותיו
עליו ,וכמו שכתב עליו רבו רבי עמרם אבוריביע
זצ“ל ” :רבינו חכם יצחק דיבא )זה שמו בעירק(
”עניו חסיד מקובל ואיש שכל ,הוא מתראה כשועל
ולבו כלב הארי ,ולא היה קונה נעלים ,רק חתיכת
עור ועושה את הנעלים בעצמו ,הוא לא אוכל בשר

בין הפותרים יוגרלו מתנות

אמרתי תודה ונושעתי

לאורם נלך

המקובל ר' יצחק כדורי ,נולד ביום שבת ,בחג
הסוכות ט“ז תשרי ה‘תרנ“ח יומא דאושפיזא דיצחק
אבינו ,שעל שמו הוא נקרא .בעירק ,לאביו רבי כדורי
דיבה )זאב( ולאמו מרת טופחה ז“ל ,מהמשפחות
הנכבדות בבבל.

ילדון חידודון

ונחלש וחלה ,והרופאים ציוו עליו לאכול והסכים
בקושי“.
בהיותו בן שבע עשרה כבר זכה לסיים את כל
הש“ס בעיון עם כל חלקי
הפרד“ס שבו ,ובעת הסיום
דרש בפני גדולי התורה בבגדד
ובסיום דבריו ביקשוהו לא
להרבות בדרשות בעתיד מפאת
חשש של עין הרע ,ואכן המשיך
בשתיקתו עד יומו האחרון.
בשנת ה‘תרפ“ג עלה לארץ
ישראל והתגורר יחד עם זוגתו
ברובע היהודי בעיר העתיקה
של ירושלים .לאחר נפילת
הרובע במלחמת השחרור,
עבר לגור בשכונת הבוכרים .וכן
למד בישיבת ”פורת יוסף“ בה
למדו ש“ס ,פוסקים וקבלה לשיטתו של האר“י ז“ל
בהתאם ל“עץ חיים“ ו“שער הכוונות“.
חבורה קדושה הייתה בירושלים אשר מנתה
צדיקים ומקובלים ,מהם תלמידי הבן איש חי ,הלא
הם רבי אפריים הכהן ז“ל רבי סלמאן אליהו ז“ל,
חכם רבי עזרא עדס ועוד.
איוותה נפשו של רבינו להתחבר לחבורה קדושה

זו ,ולאחר שראוהו כי הינו מתאים קיבלוהו על אף
היותו צעיר ,וישב רבינו בצל החכמה וירוה מים חיים
מתורת רבותיו הקדושים ראשי חבורת המקובלים,
מרבו רבי סלמאן אליהו ,קיבל את תורת הכוונות,
ומרבו רבי אפרים הכהן קיבל את תורת הנסתר.
בד בבד עם לימודיו בחבורת המקובלים עסק
בכריכת ספרים ,כך הגיע לכתבי יד עתיקים
שצילמם בזיכרונו ,וכל זה בא לו מחמת כבוד
התורה וכבוד הספרים ,עד שמסופר שכשהיה בגיל
מאה נכנס אליו מאן דהוא להביא לרבינו דורון ספר
חשוב ,וראה רבינו שהספר אינו כרוך כמו שצריך,
אמר רבינו כך מכבדים את הספרים? ולמרות גילו
המופלג ,לקח את כלי מלאכתו ,והחל לכרוך את
הספר כמו שצריך.
לאחר פטירת ראש המקובלים רבו רבי אפרים
הכהן ,התמנה רבינו לעמוד בראש חבורה קדושה
זו ,ומני אז נקרא בשם ראש המקובלים ,עמד בראש
ישיבת ”נחלת יצחק“ ללימוד כוונות התפילה לפי
הרש“ש.
פעם אחד נשאל מאחד מתלמידיו לסוד כוח
ראייתו ,השיב קצרות ,כדרכו :שמירת עיניים מראות
ברע .לשלוט על העין ,לראות את שמצווה לראות
אותיות התורה הקדושות ,בפניהם של צדיקים
וכדומה ,ולא להסתכל היכן שאסור.
רבינו היה פועל ישועות בקרב הארץ וכולם ידעו
על כח ברכתו ,ובוודאי מה כאן עומד ומתפלל אף
שם עומד ומתפלל עבור כל ישראל .זיע"א.

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

052-2240696
חזקות של שמחה ,לא יכולים לעמוד בניסיונות של
העולם הזה.

רגישות ועדינות
בשבוע שעבר דיברנו על תופעה של בעל עצוב.
וכתבנו שהאשה צריכה לדעת שזה דבר שלא
קשור אליה .ואכן ,אחרי שאשה ניתקה את עצמה
מהעצבות של בעלה ,והיא לא לוקחת את זה באופן
אישי ,היא צריכה להיזהר שלא להוכיח את בעלה
על העצבות שלו .שלא תגיד לו דברים בוטים ,כגון:
"מה יש לך?"" ,מה קרה לך?"" ,צא מזה!" וכדומה
ביטויים דומים שהנשים נוטות
לומר לבעל במצב כזה .אדם
שנמצא במצב של עצבות ,זה דבר
פשוט שאין לו כוח לסבול תוכחה,
ואין לו כוחות נפשיים לשמוע שום
דבר ,ובפרט כשזורים לו מלח על
הפצעים ,אחרי שכבר יש לו מעצמו
חלישות הדעת ממצבו הירוד ,ועוד
מוכיחים אותו על כך.
האישה צריכה לדעת ,שכשהבעל בעצבות ,זה
לא מרצון .הוא לא נהנה מזה! זו התמודדות קשה
לבעל ,מאחר והוא יודע שהוא צריך להיות בשמחה,
וזה מתסכל אותו עוד יותר ,כשהוא רואה שהוא
לא מצליח להיות בשמחה ולשמח את אשתו.
לכן האשה צריכה פשוט להתעלם מזה שבעלה
בעצבות .לא להתייחס לזה כלל ,כאילו הכל בסדר
אצלו ,וכל שכן לא להציק לו ,רק להמשיך לתת לו
את היחס הרגיל :שיחה ,אוכל וכד' .ובינה לבין עצמה
תתפלל על בעלה ותבקש מהבורא שיאיר בו את

אם הבעל בעצמו מספר לה שהוא בעצבות או
מתלונן על כך ,היא יכולה לתת לו עידוד פשוט,
ולהראות לו שהמצב לא כל כך גרוע ,ושזה בטח
יעבור ,כגון שתאמר לו" :אז מה? כל אחד יכול לעבור
את זה .ה' ישמח אותך וכדומה.
זה הכלל :בזמן שהבעל בחושך,
מתעלמים מזה .רק מיטיבים
עמו ,ונותנים לו אהבה פשוטה .כי
האהבה הפשוטה שנותנים ,יכולה
להרים אדם משאול תחתיות,
מאחר והאהבה זה אור ה' ,וכל
אשה שמסוגלת לתת לבעלה
אהבה ולהתפלל עליו ,יש לה זכות
גדולה ,במה שהיא מרימה את
בעלה מהחושך שלו ,והיא מקיימת מצות עשה
מהתורה" :עזוב תעזוב עמו" ,שפירושה לעזור לשני,
לתמוך בו כשקשה לו ,לשאת בעול עמו וכו'.

גם כדאי שיעשו האשה והאיש 'חברותא' ,ללמוד
ביחד מספרים של אמונה ,כמו "לקוטי עצות"
ו"ספר המדות" ,בפרט על מידת השמחה .וכן ילמדו
בספרים "בגן האמונה" או "בגן החכמה" ,ויגידו
ליקוטי תפילות על שמחה ,וישמעו את הדיסקים על
השמחה ,שכבר הצילו להרבה אנשים את החיים,
כמו שסיפר לי יהודי אחד ,שהוא היה עצוב שנים על
גבי שנים ,וכבר חשב שתמיד הוא יהיה בעצבות ,עד
ששמע את הדיסק "גאולה פרטית" ,וחזר והקשיב
לו  84פעמים  -ויצא לגמרי מהדיכאון שלו! וכן העידו
בפני רבים ,שהם רצו כבר לאבד את עצמם לדעת,
ואחד מהספרים – "בגן האמונה" או "בגן החכמה",
"בגן השלום"– הציל אותם מכך .ועכשיו יש את
האור המיוחד של התודה בספרים"שעריו בתודה",
"אמרתי תודה ונושעתי"" ,נפלאות התודה" ,וכן
במרגליות של התודה ובדיסקים הנפלאים" :תפסיק
להתבכיין"" ,כל השערים פתוחים" ,ו"תחדש אותי
לגמרי" ועוד ,שגואלים את האדם ממידת הבכיינות,
שרבים מעידים שהתחילו לחיות חיים נפלאים של
שמחה והודאה ,אחרי ששמעו אותם.

והטיפול היותר מעמיק הוא ,שבזמנים שהבעל
במצב רוח טוב יותר ,והם בקירוב לבבות וחברות,
אז תסביר לו ,שכדאי לו לעבוד איזו תקופה בחיים
על השמחה ושכל אדם צריך לעבוד על השמחה,
אחרת יהיה לו קשה להיות בשמחה תמיד ,ושידע
שזה לא דבר שבא בקלות ,ושאם לא בונים חומות

רק כשהבעל מרומם בדעתו ,אז מותר לאשה
להציע לו דבר זה ולתת לו עצה .אבל אם היא
תדבר אתו ותגיד לו לעבוד על השמחה ,בזמן שהוא
בחושך ,זה יפגע בו .כי זה כמו שמוכיחים אדם בזמן
קלקלתו .ועל זה אמרו חז"ל" :ואל תשתדל לראותו
בקלקלתו".

האמונה והשמחה ,ושיעזור לו להתגבר על הדאגות
והמרה השחורה וכו'.
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סיפור

מאמר ראש הישיבה

לשולחן שבת

-המשך-

"להגיד בבוקר חסדך-ואמונתך בלילות"
רבי זאב וולף קיצס ,בן לווייתו הקבוע של הבעש"ט
התלווה פעם לבעש"ט הקדוש באחד ממסעותיו
כאשר ביקר יהודי כפרי .הכפרי היה עני ואביון קידם
בברכה את פניו של הבעל שם טוב הקדוש בשמחה
ובטוב לבב .מיד עם עומדו על מפתן ביתו זיהה
הכפרי את האורח .הוא הכניסו אל ביתו והציע לו
מאכל ומשתה" .אני זקוק לתרומה של שמונה עשר
רובלים למטרה חשובה מאוד" ,ביקש הבעש"ט
מהעני טוב הלב תוך כדי דין ודברים .הכפרי לא היה
סכום כה גדול .אולם לאור העובדה כי המבקש היה
לא אחר מאשר הבעש"ט בכבודו ובעצמו ,ביקש
הכפרי את רשות הצדיק כי יאות להמתין לו עד
שיאסוף את הכסף .לקח
הכפרי כמה מרהיטיו ואת
הפרה היחידה שהייתה
ברשותו ,בסיעתא דישמיא
הצליח למוכרם ואת הכסף
שקיבל תמורתם נתן את
הכסף לבעש"ט .ר' זאב
וולף קיצעס שהיה עד לכל
המתרחש ,התבונן בשקט
בנעשה דומם ולא שואל
שאלות מיותרות .בעוד
מורו ורבו לקח את הכסף
נפרדו השניים לשלום מן
הכפרי.
***
כעבור מספר ימים הגיע
זמנו של הכפרי לשלם את
שכר הדירה שלו .הסכום
הנדרש לא היה בידו ,ובעל
הבית שהיה רע מעללים
וחסר לב לא המתין הרבה,
מייד השליכו אל הרחוב.
ראה הכפרי הרש כי אין
לו כל עתיד בכפר קטן זה,
החליט לנסות את מזלו
במקום אחר .לבסוף הוא
שכר צריף קטן מפריץ בכפר לא רחוק .לאחר שמכר
עוד כמה מחפציו ,הצליח הכפרי לקנות פרה .הפרה
היוותה כעת את מקור הכנסתו .הוא מכר את החלב
שלה והתפרנס מכך בדוחק רב" .ואמונתך בלילות"-
הרהר הכפרי ,נסתרות הן דרכי ה' ,וכל מה שעושה
הוא בצדק ואמונה ".כך קיבל עליו את הדין בצדק
ואמונה .זמן מה לאחר מכן חלתה פרתו של הפריץ
ולא ניתן היה לשתות את חלבה .אחד ממשרתיו
של הפריץ ,שידע על הדייר החדש הכפרי ,הלך אליו
מהר וקנה חלב עבור אדונו .כאשר טעם הפריץ
את החלב הוא אמר" ,זהו חלב טוב כל-כך! מעודי
לא טעמתי חלב שכזה .אמור לבעליה של פרה זו
שאם הוא ייתן לי להיות הלקוח היחיד שלו ,אשלם
לו במיטב כספי" .אירוע זה הפך לטובה את מזלו
של הכפרי .כל יום הוא הביא חלב לאחוזה ובכל יום
שיבח בעל האחוזה את איכות החלב ואיכות מוצריו.

הוא החל לחבב את היהודי ולהיוועץ בו לגבי עסקיו,
ובהדרגה החל לשלוח אותו למשימות שונות .בעל
האחוזה סמך עליו בעיניים עצומות ורחש הערכה
רבה לשירות הכנה ,האמין והנאמן .מזלו של הכפרי
החל להאיר לו פנים ומצבו הכלכלי החל משתפר.
הקשר שבין בעל האחוזה לבין הכפרי העמיק עד
כדי כך ,שמאחר שהיה בעל האחוזה חשוך ילדים
ולא היו לו יורשים אחריו ,הוא העביר על שם היהודי
את הבעלות על כל אחוזתו ,כולל אותו כפר והעיר
הסמוכה והאדמות הסובבות אותה .מאחר שחש
כעת שהכל נמצא בידיים טובות ,בעל האחוזה לקח
חופשה ונסע למרחוק ,לאחר שנתן ליהודי חזקה
חוקית על אזור האחוזה .הכפרי שעד מהרה הפך
לעשיר מופלג לא ידע איך
להודות לה' יתברך על חסדו
הגדול שעשה עימו.
***
חלפו שנים ,הגיע רבי
זאב וולף לכפרו של בעל
האחוזה החדש כדי לאסוף
כסף למטרת פדיון שבויים
 .רבי זאב וולף כבר אסף
כמעט  300רובל מתוך
הסכום שביקש הבעש"ט
למטרה זו .כאשר נפגש
עם הרב של אותו כפר,
שאלו הרב זאב וולף מדוע
הוא לבוש בחגיגיות שכזו.
"אני הולך – יחד עם קבוצה
מנכבדי העיר – לברך את
בעל האחוזה של העיר הזו,
שעומד לבקרנו היום" ,אמר
הרבי" .למה שלא תבוא
איתנו? הוא יהודי ובוודאי
ישמח לתרום למטרה
מגייס
אתה
שלשמה
כספים" .רבי זאב הצטרף
על כן לרב ולבני לווייתו .בעל
האחוזה קידם בחום את פני
המשלחת ,כשהוא מעניק
תשומת לב מיוחדת לרבי זאב .לאחר זמן קצר ,בעל
האחוזה לקח הצידה את רבי זאב ושאלו" ,האינך
זוכר אותי?" .רבי זאב לא הצליח להיזכר בדיוק היכן
ראה לראשונה את פניו של האיש העשיר .בעל
האחוזה הוציא מכיסו  300רובלים והעניק אותם
לרבי זאב המופתע .רק לאחר ששב אל הבעש"ט
הבין הרב זאב וולף את הסיפור כולו 300" .הרובלים
האחרונים נתרמו על ידי היהודי הכפרי שפעם
ביקשנו ממנו  18רובלים .היום הוא איש עשיר".
"עכשיו ,הבה ואספר לך מדוע ביקשתי ממנו סכום
עתק כשהוא היה עני מרוד" ,אמר לו הבעש"ט.
"ראיתי כי אם הוא יעבור דירה יזרח לו המזל .לא
הייתה לי כל ברירה אלא לאלץ אותו להגר מדירתו,
ואת ההמשך אתה כבר יודע" זה שנאמר" :להגיד
בבוקר חסדך-ואמונתך בלילות"
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זוג או על המציאות הכואבת שבני זוג נשארים
נשואים ,אבל במקרה הטוב אין ביניהם שום קשר
ובמקרה הרע הם חיי חיים מרים ומרורים.

יש תיקון!
והשורש של הכול הוא פגם הברית ,ופגם
הברית הוא למעשה הפגם של הגירוש מגן עדן.
אם האדם היה חי את המציאות הוא היה רואה
שתנאי החיים שלו הם הגן עדן שלו ,אשתך היא
האישה המושלמת בשבילך ובעלך הוא הבעל
המושלם עבורך .אלא שהיצר הרע מטריד אותנו
בדמיונות כוזבים וזה מה שמגרש אותנו מגן העדן
שלנו וגורם לנו להפסיד את החיים.
אבל החיזוק הגדול הוא שיש תקווה .אין ייאוש!
כמו שאנחנו מאמינים שלכל הסבל והצער יש
גורם שהוא פגם הברית ,כך צריך לדעת שיש
תיקון ויש בכוחנו לתקן ויש בכוחונו לחזור ולחיות
בגן עדן למרות כל הטרדות .אנחנו מאמינים
שה' ברא אותנו כדי שנחיה בגן עדן והוא רוצה
ומשתוקק שנתגבר על הטרדות ועל הדמיונות
ועל הסחות הדעת של היצר .הוא רוצה לעזור לנו
להתגבר על הכול ולחזור ולהרגיש את הגן עדן
שהוא ברא עבורנו והניח אותנו בו.
ה' רוצה לשכון בתוך כל בתי ישראל ולמלא את
בתינו בשלום ,בברכה ,ובטובה .אנחנו צריכים רק
להתחזק ולהפסיק לגרש את השכינה .להפסיק
לבגוד זה בזו וזו בזה .כל מבט על אישה זרה
הוא בגידה ,ולכן כל גבר חייב לשמור את העיניים
מכל משמר; וגם כל חוסר צניעות בלבוש האישה
ובהתנהגות שלה הוא בגידה ,וכדי לחיות חיים של
גן עדן היא חייבת לשמור על צניעות מוחלטת על
פי גדרי ההלכה.

והימים האלה ,ימי השובבי"ם ,מסוגלים מאוד
לשינוי המעשים לטובה .אלה ימים שבהם יש
סייעתא דשמיא מיוחדת לכל מי שבא להיטהר.
עלינו רק להרים עיניים לשמים ולבקש מהבורא:
"אבא יקר ,בראת אותנו בגן עדן ,אלא שהטרדות
של היצר הרע מגרשים אותנו מגן עדן .תן לנו
דעת ,עזור לנו להתגבר על הדמיונות .עזור לנו
לשמור על עצמנו ,להישאר נאמנים לבני ובנות
זוגנו ,להישאר נאמנים אליך ולתורתך ולמצוותיך.
אתה רוצה לעזור לנו ומחכה לתפילותינו ,רחם
עלינו".
אחים יקרים ,נתחזק כולנו בשמירה על הגן
עדן שלנו .גם אם אתם נשואים וגם אם אתם
עדיין לא נשואים ,הסוד של החיים הוא לשמור
על עצמכם נאמנים לחלוטין לבני זוגכם .זה אומר
לשמור על העיניים ,כי אחרי שהעין רואה הלב
חומד וקשה מאוד להתגבר .וזה אומר לשמור על
גדרי הצניעות שהם מה ששמר על בתי ישראל
בכל הדורות והם מה שיציל אותנו וישמור עלינו
גם בדור העני הזה.
אהבה זה דבר יקר מאוד .תשמרו את הלב
שלכם ואת האהבה שלכם רק לבני הזוג שלכם
כדת משה וישראל וכך תבטיחו לעצמכם חיים
של גן עדן .וגם אם עד היום קרה מה שקרה ,אף
פעם לא מאוחר לתקן ולהתחיל התחלה חדשה.
זה הזמן להתחזק ולחזור לחיות חיי גן עדן בעולם
הזה.
בברכת שבת שלום ומבורך

גן הדעת

פנינים

חידושים לפרשת שבוע

חסידות ברסלב

הבחירה בידך
מסביר הרמב"ם בפירושו למשנה )פרק שמיני
בהקדמה לאבות( שכל אדם נולד עם מזגים
וטבעים שונים ,יש אחד שמזגו נוטה אל היובש,
ולכן קל לו יותר ללמוד ולזכור ,מאידך יש אדם עב
הטבע ורב הלחות שקשה לו יותר ללמוד וללמד.
אך אם זה שקל לו לא ישנן לימודו ויתפתח הוא
הוא יאבד יכולותיו הטבעיות ויטפש .ואם זה שקשה
לו ישקיע בלימודו הוא יתפתח ויצליח .והוא מדגיש
זאת שם בכמה צדדים כדי לבטל לגמרי את הדעה
המשובשת שהאדם מוכרח במעשיו ,כי כך עלה
בגורלו ,את הדעה הזאת שהכל "נעול" ,והכל כתוב
מלמעלה ,שולל הרמב"ם על הסף ,והוא אומר שזוהי
דעה המנוגדת בתכלית לתורת משה.
ולהוכיח טענתו הוא מביא ארבעה טעמים .הטעם
הראשון הוא שאם הכל היה תחת גזירת הגורל ,לא
היה טעם במצוות התורה ,והרי התורה מצווה עלינו
לעשות ולא לעשות .וכן לא היה טעם לאדם ללמוד
או ללמד ,והרי התורה מצווה "ולמדתם אותם" ,וכן
עניין השכר והעונש הנזכר מפורשות בתורה היה
הופך להיות לא אמין למרות היותו יסוד היסודות,
וכן לא היה טעם להכין את עצמנו לבאות ,לכן
חייבים לומר שהאדם הוא בעל בחירה מוחלטת על
מעשיו ,ו"דבר זה עיקר גדול הוא ,והוא עמוד התורה
והמצווה".

ועכשיו לאור הנחת היסוד המוחלטת הזאת
צריכים להבין את מה שחוזר בפרשתנו שוב ושוב,
הבורא מכביד את לב פרעה ,ומפשט הכתוב עולה
שהבורא כביכול שולל ממנו את הבחירה ,וכיצד
יסתדר הדבר עם הנחת היסוד שלנו ,שהבחירה
היא מוחלטת?

נַ"תּ זַ ַצ"ל ָבּזֶּ הֶ ,שׁ ֵאין לוֹ
מוֹה ְר ְ
לִפנֵי ַ
ֶא ָחד ִה ְתאוֹנֵן ְ
גָּער
בּוֹדדוּתַ .
לְפנָיו ְיִת ָבּ ַרִ בּ ְשׁ ַעת ִה ְת ְ
בּוּרים לְ ַד ֵבּר ָ
ִדּ ִ
לוֹמר"ִ :רבּוֹנוֹ
"ה ִכי ֵאינְ יָ כוֹל ַ
נַ"תּ ָוְא ַמר לוֲֹ :
מוֹה ְר ְ
בּוֹ ַ
ֶשׁל עוֹלָם תציל אותי ולחזור על זה אלף פעמים".
נֶי"ה ַבּ ְרזֶ ל שיחות וסיפורים ממוהרנ"ת סעיף
ֲ)א ָב ָ
א'(.

התרוץ לשאלה זו עונה הרמב"ם בספרו היד
החזקה )הלכות תשובה פרק ו ג( הוא ,שיש מצב
שהעונש שמענישים את האדם הוא שכבר לא
נותנים לו דרך חזרה ,היינו שדרכי התשובה ננעלים
לפניו ,ואין תרופה לעוונו .זה מה שקרה לפרעה ,הוא
הכביד לב עצמו בכל המכות הראשונות ,הוא ראה
את מכת הדם והצפרדע והוא התכחש ,הוא לא
לקח לעצמו מוסר אף ממכות הכינים הערוב והדבר,
הוא המשיך להתעקש לשלוט במציאות ,ועונשו היה
שהעקשנות והגאווה התקבעה בו .זה לא שהקב"ה
שלל ממנו את הבחירה ,הוא בעצמו הכריע גורל
"כּי ֲאנִ י ִה ְכ ַבּ ְד ִתּי
עצמו לרעה! ועל זה אומרת התורה ִ
ֶאת לִ בּוֹ" .זאת דעת התורה לפי הרמב"ם ,האדם
הוא בעל בחירה מוחלטת .ומה שהוביל את ההוגים
השונים לחשוב שהבורא גוזר ומכריע שכך או כך
יהיה מלבד מה שמבואר בפסוקים ,היא הנחת
היסוד שהבורא יודע הכל ואין דבר נסתר ממנו,
ומכיוון שהוא יודע חייבים לומר שידיעתו גוזרת את
המציאות.

טוּלְט ִשׁינֶער זִ ְכרוֹנוֹ-
ְ
נַח ָמן
יָשׁן ָה ַרב ְ
ם-א ַחת ַ
ַפּ ַע ַ
נַ"תּ
מוֹה ְר ְ
וְשׁ ַמע ֵאיֶ שׁ ַ
נַ"תָּ ,
מוֹה ְר ְ
ַ
לִב ָר ָכה ַבּ ֲח ַדר
ְ
וּמ ְת ֵ
ְמ ַס ֵדּר ִתּקּוּן ֲחצוֹת ִ
"א ָתּה
בּוֹדד לַ ַא ֲח ֶר ָיה ָוְא ַמרַ :
יוֹד ַע ָרזֵ י עוֹלָם" והרי רבינו הוא הסוד של העולם",
ֵ
לְה ֵשּׁם
לְב ֵקּשׁ ַ
לְר ִבּי ָכּזֶ הִ .וְה ְת ִחיל ַ
וְאוֹתי ֵק ַר ְב ָתּ ַ
ִ
וְיִת ָק ֵרב ֵאלָ יו
צוּק"ל ְ
ְיִת ָבּ ַרֶ ,שׁיְּ ַציֵּ ת ֶאת ַר ֵבּנוּ זְ ַ
ֶבּ ֱא ֶמת)ֲ .א ָב ָ
נֶי"ה ַבּ ְרזֶ ל ,שם סט"ו(.

על זה משיב רבינו הק' בליקוטי מוהר"ן )ח"א נג

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

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה-חוט של חסד

קו ההלכה הספרדי*3030 :

שאלות שנשאלו בקו ההלכה
אפיתי תפוחי אדמה בתנור בשרי
ובתבנית בשרית שצליתי בה בשר
היום) ,התבנית היתה נקיה לפני האפיה
של התפוחי אדמה( וכעת אני מעוניינת
להעביר את התפוחי
אדמה לכלי אחר ולשפוך
עליהם שמנת וגבינות,
האם מותר לעשות כן?
לספרדים

מותר

לעשות

כן

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 שאפו
בתבנית שאינה בת יומה )שעבר
 24שעות מהפעם האחרונה שצלו
בה בשר( שבמקרה זה מותר לערב את התפוחי
אדמה עם שמנת) .דרכי משה שם אות א‘( .יש להדגיש
שצריך להעביר את התפוחי אדמה לכלי אחר
ואסור לשפוך על גבי הכלי הבשרי וזה כלל ברור לכל
הלכות בשר וחלב שאסור בשום אופן לערבב את
החלב בכלי בשר ולהיפך) .חידדנו זאת בעקבות השאלה
שהיתה בפרשת לך לך לגבי הספגטי ,וכמה אנשים הבינו שמותר
לערבב בכלי הבשרי את החלב ,ותודה למעורר על כך(.

בד"ה ואלו הן חמישה וכו'( שידיעת השם היא לא
כמו הידיעה שלנו ,כי אנחנו כבני אדם יודעים דברים
מסוימים ,ודברים מסוימים אנחנו לא יודעים ,נדע
אותם רק אחרי שנלמד ואם בכלל ,שהרי לא הכל
אנחנו יודעים ,אך אצל השם יתברך ,הוא וידיעתו
אחד ,כלומר אין שום ידיעה שמתווספת לו בזמן
מן הזמנים ,ולכן ידיעתו היא ידיעה שונה לגמרי
משלנו ,ובזה מתבטלת לגמרי ההשוואה ,והצורך
לומר שידיעתו מכרחת את המציאות ,כי ידיעתו
שונה מידיעתנו ,ואין היא מכחישה את הבחירה
כלל וכלל ,ואף שהכל צפוי מצד ידיעתו ,בכל זאת
הרשות נתונה.

תבניות חד פעמיות מנירוסטה בהכשר
הבד“ץ המיובאים מחו“ל האם צריך
להטבילם במקווה כלים לפני השימוש?
ראשית כל ,יש להדגיש שצריך להקפיד שיהיה
הכשר על התבניות הנ“ל ,מחשש
לכשרות מהחומר של ההברקה
שמורחים על התבניות ,ובמקרה
שאין הכשר על התבניות יש
פוסקים שנוקטים שצריך להגעיל
את התבניות) .כך שמעתי מהגאון הרב
שלמה מחפוד שליט“א(.

ראוי
לכתחילה
לספרדים
להטבילם בלי ברכה ,ובמקום צורך
גדול אפשר להקל בזה שאין צריך
להטבילם .בחזון עובדיה )שבת ב‘
עמוד נ“ו( פסק שצריך להטבילם ,אמנם
עקב ריבוי השאלות ב“קו ההלכה“ שאנשים
רבים טענו שאם יהיו חייבים להטביל את התבניות הנ“ל ,לא
ישתמשו כלל בתבניות אלו מחמת הטרחה הרבה בעניין זה,
שאלנו למרן הראש“ל הגאון הרב יצחק יוסף שליט“א והסכים

להקל בזה מכמה טעמים .והאשכנזים יכולים להקל בזה
לכתחילה שאין צריך להטביל תבניות חד פעמיות.
)שו“ת מנחת יצחק ועוד(.

ממה צריך להפריש מעשר כספים
ממה שאדם מקבל לפני ההורדות,

למשל  -מס בריאות קרן השתלמות
ופנסיה ,או מה שהוא מקבל נטו ביד
אחרי הניכוי?
הוצאות מיסים בוודאי שאינם מתחשבנים כרווח.
)באורח צדקה פרק י“ב אות י“ז בשם הגרי“ש אלישיב והגר“ש

וואזנר זצ“ל( .וגם הוצאות של קרן השתלמות ופנסיה
מכיון שבזמנינו אין באפשרות העובד למנוע הוצאה
זו ,אינה נחשבת כהכנסה ,ואינו צריך להפריש
מעשרות ,אמנם כאשר ימשוך את הכסף של
הפנסיה צריך להפריש מזה מעשרות) .שו“ת אבני
ישפה חלק ב‘ סימן ע“ז אות ה‘(.

אשתי ברכה המוציא והתחילה לאכול
ולאחר כמה דקות הצטרפתי ובירכתי
ברכת המוציא ואכלנו ,האם אני יכול
להוציא את אשתי ידי חובה בברכת
המזון ,כלומר האם זה נחשב שאכלנו
יחד או לא?
אם אשתך אכלה איתך יחד עוד שיעור של פת,
אתה יכול להוציאה לכתחילה ידי חובה בברכתך,
כי זה נקרא ששניכם ”קבעתם עצמכם לאכילה“.
)על פי שלחן ערוך סימן קצ“ג סעיף ב‘ לעניין זימון(.
ואם היא גמרה לאכול קודם שהתחלת באכילה,
לכתחילה עדיף שתברך לבדה ,ובדיעבד ובפרט אם
יודע שלא תברך תוכל להוציאה ידי חובה אף אם
לא אכלתם יחד) .משנה ברורה סימן קס“ז סעיף
קטן ס“ה(.
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ליקוטים נפלאים
פרשת וארא
אחד מהדברים שבזכותם גאל הקב״ה את ישראל ממצרים הוא,
שלא שינו את מלבושם.
בהגדה של פסח "שרפי קדש" מסופר :יהודי 'מודרני' ,שהחליף
את לבושו היהודי בלבוש גויי מובהק ,בא לפני רבי שמחה בונים
מפשיסחא זצ״ל ,ושאלו בדרך קנטור :איזה בגדים לבש אברהם
אבינו? ...כוונתו היתה לומר :גם אתה ,הרבי ,אינך לובש בגדים
בדיוק כמו אברהם אבינו ,ואם אתה שינית גם לי מותר לשנות.
אמר לו הרבי  :אינני יודע איזה בגד בדיוק לבש אברהם אבינו,
אבל זאת יודע אני בברור ,שהוא ראה אלו בגדים לובשים הגויים
 -ולבש הפוך מהם.

"ויאמר אליו אני ה׳" (ו ,ב)

מבאר רש״י :״אני ה׳ ,״נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפני״.
אמר ״החפץ חיים״ בעולם הזה אין די שכר לשלם תמורת
המצוות ,כפי שאומרים חז"ל (משנה באבות ד ,יז) :״יפה שעה
אחת של קורת רוח בעולם הבא ,מכל חיי העולם הזה״ .ונשאלת
השאלה ,מפני מה מקבלים הרשעים שכר מצוותיהם בעולם
הזה? הסביר ״החפץ חיים״ לפי דרכו בפשטות :חז״ל אומרים
(מדרש רבה רות) יהודי ,בשעה שהוא מקיים מצוה ,מקבל שטר
חוב כתוב בכתב ידו של אליהו הנביא וחתום בחותמו של הקב״ה.
משום כך פעמים רבות נכתב בתורה לאחר מצוות מסויימות:
״אני ה׳  -״נאמן לשלם שכר״ ,שמשמש כחתימתו כביכול,
"הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני
שמבטיח שכר בשביל מעשים טובים .וכמו הנוהג שבעולם שכדי
לפרוע המחאה על סכום גדול ,שנושאת חתימה וחותם מלכותי,
פרעה ואני ערל שפתים״ (ו ,יב)
נזקקים לפנות אל הבנק הממלכתי בעיר הבירה ,שהרי בנק של
לכאורה קשה ,הרי זה שלא שמעו לו בני ישראל ,היה מקוצר רוח
עיירה קטנה אין די בידו לפרוע
ומעבודה קשה ,ומה ראיה היא
המחאה בעלת ערך רב ,כך גם
שלא ישמע פרעה.
מצוותו של הרשע אינה חשובה די
ונראה כי כוונת משה היתה לטובת
כשל הצדיק ,ומשום כך אינה
בשוק היהלומים יהלום נקי שווה יותר
ישראל ,כאשר קרה ליונה בנינווה
נושאת את חתימתו של הקב״ה,
מיהלום מלוכלך ,אבל המלטש בעצמו מרוויח
שברח וסירב ללכת להוכיח את
לפיכך ניתן שכרו להשתלם גם
הרבה יותר כאשר מצליח ללטש ולנקות
נינווה ,שידע שיעשו תשובה ובכך
בעולמנו הקטן ,ואלו המצוה
יהלום מלוכלך מאשר ליטוש יהלום נקי...
יתעורר חס ושלום קטרוג על עם
בשלמות,
שהצדיק מקיים ,שהיא
אלו שזיכה אותם הקב"ה ברוב רחמיו ,נתן
ישראל ויהיה רוגזו של הקב״ה על
יש
העצום
כדי לקבל את שכרה
להם הזדמנויות רבות להתחברות לקשר עם
ישראל שפעמים שמקשים עורפם
ב"בנק
לתשלומו
להמתין
בורא העולם ,העניק להם מאוצרו הטוב
ולא שבים בתשובה.
הבא.
־בעולם
הממלכתי"
תקופות ומעברים קשים ומרים ,מנסים
זהו שאמר משה רבינו ע״ה :״הן בני
(חפץ חיים על התרה)
ונופלים ,קמים ונכשלים ,בבחינת "שבע
ישראל לא שמעו אלי״ ,אם בני
יפול צדיק וקם"...
ישראל לא שומעים אלי יכולני
"נאקת בני ישראל אשר
אל לנו לשכוח" ,מאיתו לא תצא הרעות
ללמד עליהם זכות ,אולם ״ואיך
והטוב" ,הקב"ה נתן ונותן לנו יהלומים!
ישמעני פרעה״ כלומר איך יהיה
מצרים מעבידים אותם"
נעבוד איתם ונעבד אותם!!!
כאשר ישמעני פרעה ,אזי יתעורר
(ו ,ד)
(נקודות של אור  -ספינקא)
קטרוג על ישראל חס ושלום ,״ואני
לעולם יש לעבוד את ה' מתוך רצון
ערל שפתים״ ,שלא יהיה לי פתחון
טוב ומתוך שמחה ,ולא רק בעת
פה ללמד זכות עליהם ,מאחר
שהניעם
העיקרי
הגורם
פרעה
צרה וצער ,ואולם במצרים היה
שפרעה יטה אוזן לשמוע והם לא היטו אוזנם ,ועל כן היה משה
לעבודת ה' ,ועל זה הצטערו ביותר" :נאקת בני ישראל אשר
מבקש להימנע ולא ללכת אל פרעה כלל כדי שלא יתעורר חס
מצרים מעבידים אותם" נאקתם הייתה על אשר המצרים הם
ושלום קטרוג על ישראל.
המעבידים אותם ,והם אלו המניעים אותם לעבודת ה'.
(תפארת יונתן)
(ר' משה מקוברין)

"והוצאתי אתכם והצלתי אתכם וגאלתי אתכם
ולקחתי אתכם" (ו ,ו)
כנגד ד' זכויות שבידם ,שלא
שנו את לשונם ,ולא החליפו את
שמלותם ,ולא גלו את סודם,
ולא בטלו ברית מילה (פסיקתא
זוטרתא שמות ו ,ו)

"קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין"
(ז ,ט)

בידוע שהסביבה משפיעה הרבה על האדם ,אם לטוב ואם לרע.
אפילו אדם נעלה ונאצל עשוי
להתקלקל בסביבה של אנשי־
לעי"נ
שחת .וכן להיפך :אדם רשע
משתפר וחוזר למוטב בסביבת
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
אנשים כשרים ובני־עליה.
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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ליקוטים נפלאים
פרשת וארא
זהו הרמז במטה שנהפך לנחש ,אפילו מטה האלוקים אשר שם־
המפורש חקוק קליו ,אם תשליך אותו לפני פרעה ,בסביבה
פושעת ומזוהמת  -יהיה לתנין ,לחיה טורפת .אולם אותו נחש
ארסי יתהפך שוב למטה האלוקים ,אם ידיו של משה מחזיקות
(רבי מאיר שפירא מלובלין זצ״ל)
בו....

"ויט אהרן את ידו על מימי מצרים ותעל
הצפררע" (ח ,ב)
וברש״י צפרדע אחת היתה ,והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים
נחילים.
לכאורה ,מדוע אם כן המשיכו המצרים להכות את הצפרדע?
אומר הסטייפלר זצ״ל :מכאן כשמידת הכעס והנקמה בוערת
באדם ,כשרוצה להינקם מאויביו ,אינו יכול לשלוט על זעמו ,ואף
כשרואה כשהוא מחזיר לחבירו הוא רק מפסיד מכך ,אין הוא
יכול להפסיק ,מגודל הנקמה שבוערת בו.

רצה מאד שלא יצא קידוש השם בעיני העולם כשיראו שסר
המכה ע״י תפלת משה ,ולכן בקש שמשה יתפלל שיסורו למחר,
כי באופן זה יהיו סבורים העולם שפרעה ודאי רצה להכריתם מיד
שלא ישהה המכה אצלו כלל ,אלא שלא עלה בידי משה לעשות
כרצונו ומה שהוסרו למחר זה מאליו.
לפי זה אם היה רוצה משה לעשות קידוש השם בעיני העולם היה
יכול להתפלל שיכרתו מיד נגד רצון פרעה ,אבל אז לא היה
קידוש השם בעיני פרעה והוא רצה בעיקר שיהיה קידוש השם
בעיניו ,על כן ״ויאמר כדבריך״ ,פי׳ שאתפלל על למחר כדברך,
״למען תדע כי אין כה' אלקינו״ שהעיקר אצלי שאתה תדע שה׳
הוא האלקים ,עכדפח״ח.
ועפ״י דבריו יש להוסיף כי עכ״ז רצה משה רבינו ע״ה שיהיה
קידוש השם גם בעיני העולם ,ולכן כשיצא מאת פרעה ״ויצעק״
בקול גדול כדי שישמעו כולם שמתפלל שימותו למחר ,ועי״ז
יהיה קידוש השם בעיני כולם...
(בית פנחס)

"העתירו בעדי" (ח ,ד)

״ושמתי פדות בין עמי ובין עמך״ (ח ,יט)

זהו דמות של אותו מלך רשע וכן כל מלכי אומות העולם ,שרק
טובתם עמד לפניהם ,וע"ז ביקש העתירו "בעדי".
פרעה ביקש שיבקשו רק בעדו ,אבל לא היה איכפת לו כלל מה
יהיה עם עמו ,משא"כ מלכי ישראל וגדולי ישראל תמיד נכנסין
ויוצאין בעם ודאגתם לטובת העם קודם טובתם שלהם.
(טעם ודעת)

אני אפדה את עמי ישראל ,״בין עמי״ בין אם מתנהגים כישראל,
״ובין עמך״ בין אם מתנהגים כמצריים ח״ו ,בכל אופן אגאל
אותם( ...אוהב שלום)

"ויאמר למחר ויאמר כדברך למען תדע כי אין
כה׳ אלקינו" (ח ,ו)
מקשין העולם ,למה לא שאל פרעה שהצפרדעים המצערים
אותו כל כך יעזבוהו תיכף ומיד אלא הרחיב הזמן עד למחר?
עוד יש לדקדק במה שאמר משה רבינו ״למען תדע כי אין כה׳״,
היאך יראה ע״י הסרת הצפרדעים כי אין כה׳?
ונראה שדבר זה עצמו שפרעה יאמר שיסורו הצפרדעים למחר
ולא היום ,זה גופא היה מן השמים ,ודיבור של פרעה היה מסור
ביד הקב״ה ולא היה ברשות עצמו .וזהו שאמר לו משה:
״כדברך״ ,היינו שתקח לך ראיה מדבריך ,שהרי באמת אתה רוצה
שהיום כבר ילכו הצפרדעים ,ומ״מ אף שאתה הוגה כך בלבך לא
תוכל להוציא דבר זה מפיך ,רק אמרת למחר ,וא״כ מזה תקח
מוסר ״למען תדע כי אין כה׳ אלקינו״ ,כי הוא מנהיג את העולם,
(בארת המים)
וממנו מענה לשון...

"ויצא משה ואהרן מעם פרעה ויצעק משה אל
ה׳ על דבר הצפרדעים" (ח ,ח)

"וממקנה בני ישראל לא מת אחד" (ט ,ו)
אפילו אלו שהיו חלשות וחולות ועומדות למות לא מתו ,כדי
שלא יאמרו המצריים שגם לישראל היה דבר.
(שפתי כהן)

"וימותו הצפרדעים מן הבתים מן החצרות ומן
השדות" (ט ,ח)
כתוב בדעת זקנים עה״ת שהצפרדעים שנכנסו לתנורים לא
מתו ,והטעם כי מסרו נפשם לעשות רצון ה' ונכנסו לתנורים
למרות שיכלו לעשות רצון ה' באופן אחר ,ולהיכנס לבתיהם
ולאוכל וכדו' ,ובכל זאת נכנסו על מנת להישרף ,נתן להם ה'
שכרם ,שלא מתו כשאר הצפרדעים.
ומקשים העולם מדוע אצל הכלבים שסתמו את פיהם ולא נבחו
כשבני ישראל יצאו ממצרים ,קיבלו שכרם שכל נבלה וטריפה
לכלב תשליכון אותו ,וזהו שכר עד סוף כל הדורות ,שייוולדו מן
הכלבים האלו ,וכאן בצפרדעים קיבלו רק הם שכרם ולא זרעם,
אלא מכאן חזינן שלסגור את הפה זה עבודה קשה יותר מאשר
להיכנס לתנור בוער ,ולכן הכלבים שסתמו פיהם קיבלו גם
דורותיהם שכר זה ,משא"כ הצפרדעים.
קל וחומר אנו שנתאמץ לשמור על פינו ונסגור אותו בשעת
הצורך( .חכמי המוסר)

יש להבין מאי טעמא במכת צפרדע נאמר ׳ויצעק׳ מה שלא
נמצא בשאר מכות שנאמר בהן ׳ויעתר׳?
וי״ל עפ״י שפירש בישמח
משה דבר נחמד ,כי פרעה
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail. com :
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סיפורים נפלאים
פרשת וארא
"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" (ו ,ג)

אולם אם אצא מן המצר ,בוודאי שאעזור לו".
אמר לו החת"ס – "בפרשת השבוע – אומר הקב"ה" :וגם אני
שמעתי את נאקת בני ישראל" ,מה הפירוש המלה "וגם" וכי מי
עוד שמע את נאקתם?
אלא ,בשעה שבני ישראל נאנקו ונאנחו תחת עול מצרים ,שמע
כל אחד מהם גם את אנחת אחיו ,למרות השעבוד ,השתדל כל
אחד להקל מעל סבלו של רעהו בכל יכולתו ,ובשכר שמיעה זו
שמע גם הקב"ה את אנחתם והושיעם .א"כ ,עזור גם אתה
לאחרים למרות מצבך הלא טוב – ובוודאי יושיעך ה' מכל
צרותיך!

"וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר
מצרים מעבידים אותם" (ו ,ה)

"ואני אכביד את ליבו" (ז ,ג)

רש"י מבאר :וארא אל האבות .כך אנו אומרים גם בתפילת
שמונה עשרה :אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב  -להגיד
שלכל אחד הייתה השגחה מיוחדת בפני עצמו.
ישנם אנשים שכששואלים אותם אם הם שומרי תורה ומצוות,
הם משיבים :אתה יודע מי היה סבא שלי?! ...הוא היה רב גדול...
האנשים הללו חושבים שיש להם זכות אבות ,אבל האמת
הפוכה ,הבן מזכה את האבא ,ולא האבא מזכה הבן...
משל למה הדבר דומה :קמצן רצה להגיע למקום חפצו עם
מזוודות אך החליט ללכת ברגל ולא לשלם עבור הסעה .אך כובד
המזוודות עצר בעדו ...עצר נהג מונית ושאל כמה יעלה לו להגיע
"ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים"
לביתו .הנהג ענה באדיבות :שלושים שקלים" .והמזוודות"?
(ו ,ז)
השיב לו הנהג" :המזוודות בחינם" .קפץ מיודענו על המציאה
ואמר לנהג" :מעולה ,אז תיקח רק את המזוודות" .השיב לו נהג
מעשה בהרה״ק רבי משולם זושא מהאניפולי זיע״א שיצא פעם
המונית בקור רוח" :אני מוכן לקחת אותן בחינם ,בתנאי שתשלם
בראש השנה קודם התקיעות מבית המדרש ,וראה תינוק
על הנסיעה"...
מישראל מבני עניים ,לבוש קרעים ופניו רעים ,שאל אותו רבי
זכות
גם
לו
ויש
ומצוות
תורה
שומר
כשאדם
הנמשל:
כן הוא
זושא ,בני! האם אינך
גדולה
מעלה
זו
אבות,
מתקנא בבני הערלים
שזכות אבות היא תוספת
משמנים
האוכלים
על העיקר.
ממתקים
ושותים
יוכיח"
ה'
יאהב
אשר
"את
דוגמה טובה לזה היא
ולובשים מלבושי כבוד?
לדבר
רוצה
הקב"ה
כי
מגיעות
והמניעות
הטרדות
הכאבים,
בפזמון "אחד מי יודע"
השיב התינוק ,לא ,אין אני
לנו,
מכאיב
הקב"ה
כביכול
כך
אם
מדוע
אותנו,
ואוהב
איתנו
בהגדה של פסח :כשם
מתקנא בהם כלל ,שלי
כאבים!?
ללא
גם
איתנו
לדבר
הוא
יכול
הרי
שבפסח אומרים שלשה
גדול משלהם ,ישראל אני
מחדר
מעבר
כמו
רק
הוא
שהכאב
לזכור
אנו
צריכים
תשובה:
אני יודע!  -שלשה אבות.
ומאמין באלוקי ישראל.
שהגעת
יודע
אתה
אבל
כואבות
העיניים
מואר,
לחדר
חשוך
מתי השלושה אבות הם
חזר רבי זושא לבית
לאור!
דווקא שלי הרי הם גם של
המדרש ואמר :ריבון
ספינקא)
אור
של
(נקודות
ישמעאל ועשיו? כשאני
העולמים ,הבט משמים
מאמין באחד אלוקינו,
וראה מי כעמך ישראל עם
ומקיים שני לוחות הברית,
סגולה ,תינוק מישראל
אזי שלושה אבות הם
אפילו כשהוא רעב וצמא
הזכות שלי דווקא...
ולבוש קרעים ובלואים ,מקבל הכל באהבה ובלבד שישראל הוא.

לכאורה אם ה' הכביד את ליבו של פרעה מדוע הוא בעצם אשם?
אלא ,ה' רצה שפרעה יחזור בתשובה ,לא בגלל המכות אלא
מסופר שפעם אחת נכנס לחדרו של החתם סופר זי"ע ,אחד
מתוך הכרה שה' הוא האלוקים .לצורך זה הקב"ה יצר איזון כדי
מגדולי הסוחרים בעיר ובקש את עזרת הרב" :כפי הידוע לרב
ששיקול הדעת של פרעה יהיה אמיתי וכנה ,ולאחר כל מכה הרי
סוחר גדול אני ,אולם כעת נקלעו עסקי לצרות ,ומבקש אני
יוכל פרעה לחזור בו מהפחד של מכה נוספת ...וכדי שהמכה לא
ממעלת כבוד הרב שיברך אותי ובחכמתו הרבה שיתן לי עצה
תשפיע  -הכביד ה’ את ליבו.
איך לצאת מן המצר".
משל למה הדבר דומה :יהודי שהיה לו דין ודברים עם גוי ,גילה
"אכן ,ידוע לי מצבך הקשה"  -אמר הרב – "אולם עוד יודע אני,
שהשופט הוא חברו הטוב של יריבו ואף הוא גוי .מה עשה? לילה
שאחיך עני ואביון וצריך הוא
קודם המשפט הוא התדפק על
עזרה בפרנסתו ,ואילו אתה
דלתו של השופט ומסר לו
מתעלם מלהושיט לו עזרה".
לעי"נ
מעטפה מלאה במזומנים...
"יסלח לי כבוד הרב" – מלמל
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
למחרת כששני הניצים עומדים
העשיר במבוכה – "אבל כרגע
במקומותיהם שואל השופט
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
עסקי אינם מרשים לי לעזור,
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סיפורים נפלאים
פרשת וארא
את היהודי" :האם הנך מבקש משפט צדק"? "בוודאי!" ענה
היהודי בביטחון .ואז הגיע שאלה שהוא כלל לא ציפה לה...
המשיך השופט להקשות" :אם כן מדוע הגעת אמש לביתי ונתת
לי שוחד?!" ותוך כדי דיבור השופט מוציא מכיסו את
המעטפה...
התעשת מיד היהודי וענה לשאלת השופט" :כבוד השופט ,הלא
זה ברור! ידעתי שאתה חברו הטוב של התובע ומשראיתי שאינך
פוסל את עצמך לשפוט בינינו ,רציתי שיהיה איזון ...על מנת
שתשפוט בצורה הוגנת נתתי לך שוחד ...כעת אני והשוחד שלי
עומדים בקו אחד אל מול החברות שלך עם יריבי"...
כן הוא הנמשל :ה' הכביד את לב פרעה על מנת ליצור איזון
בשיקול הדעת של פרעה ...ואם זה עדיין לא מספיק עבורו להבין
מי מנהיג את העולם ,מסרב להכיר בה' ולשלח את בני ישראל
בדין הוא שייענש...

"שלח את עמי" (ז ,טז)
כאשר מלך אוסטריה העניק שוויון זכויות ליהודים תושבי
מדינתו ,היו כל ישראל שרויים בשמחה גדולה ,מגדולם ועד
קטנם חגגו ,ריננו וזימרו לכבוד המאורע הגדול ,לו זכו .אותה
שעה הבחינו תלמידיו של החתם סופר זצ"ל ,כי דמעות זולגות
מעיני רבם הגדול ,וישאלוהו משתוממים ,מדוע זה יהא רבינו
שרוי בצער בשעה גדולה זו ,כאשר העם כולו כה שמח ,השיבם
החתם סופר ואמר ,אמשול לכם משל ,ושוב לא תתמהו.
לאחד ממלכי העמים ,מלך אדיר וחזק ,אשר שלט בכיפה ,היה
שר חשוב ונכבד ,שהמלך חיבבו והוקירו עד מאד .לימים חטא
אותו שר ונתחייב ראשו למלכות ,אלא מכיון שהיה המלך רחום
וחנון ,וביותר כלפי שרו ,אשר היה מקורב אליו ביותר ,החליט
המלך להקל בעונשו ולהמירו במאסר לזמן בלתי מוגבל ,ויחד עם
זאת הבטיח ,כי בסופו של דבר יוציאנו לחופשי .והמלך עשה
כאשר אמר ,השר נשלח אל בור הכלא ,שם היה נתון למרותו של
מפקד בית הסוהר ,אשר התאכזר אליו עד מאד ,הוא הכניסו
לתא אפל וחשוך ,מלא טחב וצינה ,אולם עם כל זה נחמה פורתא
היתה לו ,לאותו אסיר אומלל ,והוא התחזק בתקוה ,כי בוא יבוא
היום ,והמלך ישחררנו ממצב מעיק זה וישלחנו לחופשי .והנה
באחד הימים הגיע לאוזניו של השר הכלוא קול שאון ותכונה
רבה ,המתרחשת סביב חדר כלאו ,ושמחה רבה מילאה את לבו
הרצוץ .הנה סוף סוף באים לשחררני ,סבר לתומו ,אולם מה
גדלה אכזבתו ,כאשר נוכח ,שכדי לסדר ולנקות את תאו הגיעו
שלוחי המלך ,ואף לקבוע בו חלון ,שישמש לאוורור החדר
הטחוב ולתאורתו .לשמע בכיו הנורא ,אשר התפרץ מפיו ,נדהמו
השליחים ושאלוהו ,מה מקומה של בכייה זו דווקא עתה ,בעת
בשורה ,כאשר כה מיטיבים אנו את תנאיך במקום אפל זה?
בקול חנוק מדמע התאמץ האסיר להסביר לשואליו ,אכן
ביקשתם לשפר את מצבי ,אך הקלה זו ,שאכן הקלה היא ביחס
למצבי הנוכחי ,הכבדה היא ביחס למצבי הכללי ,כל עוד ישבתי
נמק בכלאי המעופש והחשוך ,תקוה איתנה מילאה את ליבי ,כי

יבוא יום ,והמלך יזכור את מצוקתי ויצווה לשלחני לחופשי ,אולם
עתה ,משברור לי ,כי יהא עלי לשבת בבור צר זה עוד ימים רבים,
ומי יודע עד מתי ,כיצד אוכל לחדול מבכיי.
עתה שוב לא תתפלאו ודאי על בכיי לעת זו ,סיים החתם סופר
את דבריו ,מה גם שאמרו לנו חז"ל (סנהדרין צח) .אם ראית דור,
שצרות רבות באות עליו כנהר ,חכה לו .אם העניקו לנו זכויות
אזרח בגלות מרה זו ,מי יודע ,כמה זמן עוד נגזר עלינו לשרת
בגלות קשה זו( .אור אהרן)

"ושמתי פדות בין עמי ובין עמך" (ח ,יט)
מסופר שבאותן השנים בהם הלכו יחדיו האחים הקדושים
הרה"ק הרבי רבי אלימלך זי׳׳ע והרה"ק הרבי רבי זושא זי׳׳ע לגו
גלותא ,תפסו אותם פעם כמה רשעים וכלאו אותם בתוככי חדר
קטן בו היה מונח עביט של שופכין .הרבי רבי אלימלך הצטער
מאד על כך שאינם יכולים לומר שם שום דבר שבקדושה.
פנה אליו הרבי רבי זושא ואמר לו ,אחי היקר מה לך עצב ,הלא
הקב׳׳ה הוא הכניסנו למקום זה ,והוא הזמין עתה בפנינו מצווה
נדירה  -מצווה שלא לעסוק בתורה ,מצווה שלא להתפלל ,מה
טוב ומה נעים שנצא בריקוד ומחול לכבודה של מצווה נדירה...
ויצאו במחול סביבות העביט ש״הלא מאת ה' הייתה זאת היא
נפלאת בעינינו".
שומר הפתח שהקשיב לקול רינתם נכנס מיהר לשאלם לשמחה
מה זו עושה ,אך הם לא ענוהו אלא המשיכו בריקודם ,בראות
השומר שהם מרקדים סביבות העביט ,אמר להם וכי דבר זה הוא
הגורם לכם שמחה ,אקחנו וארחיקנו ממכם ,לקחו השומר
לעביט וזרקו אל מחוץ לחדרם ,ושוב יכלו האחים הקדושים
להתפלל ולעסוק בדברים שבקדושה(...באר הפרשה)

"ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד" (ט ,כד)
במכת ברד התרחש נס בתוך נס!  -הברד לא כיבה את האש
והאש לא המיסה את הברד ,אלא ,היו הולכים שניהם יחד ומכים
את המצרים.
המשיל ר' אחא משל :מלך אחד היו לו שני גדודי חיילים אמיצים
מאד ,כל אחד מהגדודים השתדל יותר במלחמה ,כדי למצוא חן
בעיני המלך .התחרות הזו הביאה לכך שרבו ביניהם ונעשו
שונאים זה את זה .לימים עמדה לפרוץ מלחמה חזקה מאד
באותה ארץ .כינס המלך את שני מפקדי הגדודים ואמר להם:
אני רואה ששניכם אמיצים ,גיבורים ונאמנים למלך .בכל פעם
הייתי שולח רק גדוד אחד למלחמה ,אולם הפעם ,מלחמה גדולה
עומדת לפרוץ ,וצריך אני לעזרת שני הגדודים ,אולם מה אעשה
ששונאים אתם זה את זה? עשו שלום ביניכם וצאו יחדיו
למלחמה ,וכך ננצח.
כך גם הוא הנמשל :במכת הברד ,אש וברד אינם יכולים לחיות
בשלום ביניהם ,כי טבע האש להמיס את הברד ,וטבע הברד
לכבות את האש .אולם כאן עשה הקב"ה שלום ביניהם והיכו יחד
במצרים...

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail. com :

בסיעתא דשמיא
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חשיפה!!! השגחה פרטית מפליאה!!!!!

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,
לא יאומן ...הרי עכשיו התחילו דף היומי ...כעת הסתיימו חגיגות סיום הש"ס ...ואני כבר התחלתי להתכונן לסיומים
הבאים ...לסיום מסכת ברכות וסיום מסכת שבת ...עשיתי חשבון קדימה ...ואתה יודע מה התברר לי??? שסיום מסכת
ברכות חל פחות או יותר ביום הבחירות) ...כך שהגברת לא צריכה לקחת חופשה מהעבודה בשביל להתארגן לסיום של בעלה ...כי יש לה את
יום הבחירות (...אבל חכה ...זה לא נגמר בזה!!! שמתי לב לעוד דבר ...עוד יותר מעניין:

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

שהסיום של מסכת שבת?? גם יחול בדיוק בימים של הבחירות ה ב א ו ת ! ! ! !
כן ...במסכת שבת יש קנ"ח דפים ...וישבתי ועשיתי חשבון שבמדינת ישראל המנהג הוא שבין בחירות לבחירות יש
ממוצע של מאה ששים יום!!! )כן ...תעשה חשבון ...מו' ניסן ועד י"ז באלול ...ומי"ז באלול עד ו' אדר ...זה  160פלוס מינוס ...כל הכבוד לי
שישבתי בסבלנות ועשיתי את החשבון ...זה ארך לי די הרבה זמן (..אז זה ממש מסתדר ...בבחירות הקרובות יש לנו סיום על מסכת
ברכות ...ובעזה"ש עד הסיום של מסכת שבת אנחנו מסודרים עם עוד בחירות) ...אה ...מה יהיה עם הסיום של מסכת עירובין??
אולי אז כבר יהיה ממשלת אחדות בבחינת עירוב ...ועד סיום מסכת פסחים כבר יהיה לנו עוד בחירות ...בבחינת מפטירין אחר הפסח אפיקו מני (...עד
כאן בדיחה!! בינינו ...יש כאלו שלא כ"כ חושבים שזה בדיחה ..יש סבירות גדולה שיהיו לנו בחירות גם בסיום מסכת
שבת..
תכל'ס :כלפי מה הדברים אמורים???? אתה תקבע את העתיד שלך בחצי שנה הקרובה!!! אתה תקבע ורק אתה!!!
לפניך הבחירה :האם לבזבז את הזמן שלך בחודש הקרוב שוב על סקרים ...ועל חילופי האשמות ...ועל איחוד פה ופיצול
משם ...והכפשות ...או בזמן הזה ללמוד את מסכת ברכות ולסיים אותה??? אתה תבחר מה אתה הולך לסיים בו' באדר...
האם אתה הולך לסיים עוד מערכת בחירות מכוערת ...של עשרות שעות של ברבורים וביטול תורה ופרשנויות ושטויות...
או שאתה הולך לסיים את מסכת ברכות?? אתה תקבע את הגורל שלך בחצי שנה הקרובה!!! האם אתה הולך לשרוף גם
את החצי שנה הבאה על הפוליטיקה הכ"כ תינוקית של המדינה ...או שבסוף שנה תוכל לציין בסיפוק שסיימתי את
ברכות ושבת...
כן!! אני כעת מדבר על דף היומי!!!! אמנם יש בחורים שביום יום לא צריכים ללמוד דף היומי ...הם צריכים ללמוד את
הגמ' של הישיבה ...ללמוד יותר ביסודיות ...יותר לאט ...כל זה בשגרה רגילה ...אבל כשיש לך עוד מערכת בחירות נושפת
בעורף ...ובאופן טבעי בתקופה הקרובה אתה שוב הולך לשרוף כל יום שעה מהחיים על השעמום הטוטאלי והנדוש הזה
של הבחירות ..אז זכותך לקבל החלטה!!!! אני מחליט להמיר את שעת הבטלה הזו ...בדף היומי!!! אני מחליט להמיר את
העיון בעיתון היומי מה אמר ומי אמר ...בבקיאות יומיומית בדף היומי הקדוש והטהור ...שמעתי מעשה שהיה אברך אחד
שניגש לסטייפלר זיע"א ושאל אותו :האם יש לחשוש שלא ללמוד דף היומי ...כי זה מרגיל את האדם ללמוד בשטחיות??
הסטייפלר כעס עליו ואמר לו :ו ...ו ...ולקרא את העיתון היומי מידי יום ביומו? זה לא מרגיל אותך לשטחיות??
אז הנה!!! בחור יקר :מצאתי כופר ...כן ...בתקופה הקרובה העיתון היומי הולך לספר לך על כל איזה "כיחו וניעו" של
פוליטיאי נבוב שפער את פיו ...כל יום הולך להיות לך שוב את הסקרים המחמיאים והלא מחמיאים ...שהפעם זה גורלי
מתמיד וכו' וכו'...
ואתה תבחר!!!! אתה תחרוץ את גורלך איך לחוות ולעבור את מערכות הבחירות הבאות והבלתי נגמרות ...האם לחוות
אותם באוירה הטהורה של הוויות דאביי ורבא ...או לחוות אותם עם מפגש יומיומי מול המידות השפלות של מקבלי
ההחלטות במדינה??? הרי שלך לפניך!!!! שני דרכים לפניך!!! אתה תבחר!!! תשמע לי :אבל הפעם בכינות ...עם כל הלב:
אני מטבעי מאוד נמשך לתאוות הניצוח ...בתקופה של הבחירות מאוד איכפת לי שיהיה נצחון לחרדים ..זה בוער אצלי ...ככה זה
בטבע שלי!!! אבל די!!! יש גבול לכל תעלול!!! אתה מסכים איתי שאם זה ימשיך ככה ...ויהיו עוד בחירות בפעם הרביעית ובפעם
החמישית זה כבר ישעמם אותך ואתה תגיד כל טוב?? נכון?? אז זהו!!! שאני מודיע לך שלא!!! יש לך טעות!!! הפוליטיקאי המוצלח הזה
שהצליח לתפוס את התשומת לב שלך ולרתק אותך כבר שלוש מערכות בחירות ברצף לדרמות שהוא מייצר ...אין שום סיבה בעולם
שהוא לא יצליח לעשות את זה גם בבחירות הרביעיות והחמישיות ...אני אומר לך את זה עם יד על הלב!!! זה ברור לי כשמש!!!!

ולכן!!! אם אתה לא רוצה לצאת לגמרי מ"ם פ"ה ג"ימל רי"ש ...אז תדפוק הרגע!!! הרגע של השולחן ותכריז כמו שאני
תליתי על המקרר שלי בבית :שמואל פולק לא למכירה!!! כן ...תתלה קובי לא למכירה!!!! יש גבול ...אני מאוד אוהב
פוליטיקה ...אבל תרגע ...איך אומרים אצלנו ...יאלה תגוון ...אני מודיע לך חד משמעית :אם גם במערכת בחירות הזו אתה
תהיה רתוק ותעקוב במתח אחרי ההתפתחויות ...יצאת קטן!!!! ואל תעשה לעצמך את זה ..תמיר את זה בברכות ושבת...
תוכיח לעצמך שאתה לא השפוט הסופי של הפוליטיקה .תוכיח לעצמך שאתה מוביל!!! ואתה מחליט איך להעביר את
הזמן שלך!! אין לך מושג איזה נצחון יהיה מצדך ...לעמוד בסיום של מסכת שבת ...ולהגיד :כן!!! יש לי פה  157דפי גמ'
בשוטנשטין שכל דף תחליף תזונה לעיתון היומי!! שוטנשטיין אתה מתבייש ללמוד?? תתבייש שבעתיים לקרא עיתון
בימים אלו...

----

להשתתפות
בהוצאות הגליון:
בבנק:

חשבון 53957
בנק דיסקונט
סניף 106

באשראי:

"נדרים פלוס"
"-קהילות"

בטלפון:
)מענה ממוחשב(

0799-654321
תודה מראש!!!
כל שותפות
שלכם מחזקת
את ידינו...
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בחור יקר!!! תפסיק לחפש אתונות ...תמצא מלוכה!!!

הודעה

היה פעם בחור אחד מיוחד מאוד ...משכמו ולמעלה ...שלא היה כמוהו!!! כן ...בפירוש ...הנביא מעיד עליו
שלא היה כמוהו בכל ישראל ...ולאותו בחור נאבדו אתונות והוא הלך לחפש אותם ...וכאן מגיע הפתגם
המפורסם :חיפש אתונות ומצא מלוכה!!! שאול יצא לחפש את האתונות שאבדו לאביו ...הוא מגיע לשמואל
הנביא ...ושמואל הנביא אומר לו :עזוב ...עזוב אתונות ...ולאתונות האובדות לך היום שלושת הימים
אל תשם את לבך להם כי נמצאו ,ולמי כל חמדת ישראל הלא לך ולכל בית אביך "...בקיצור:
שמואל הנביא אומר לשאול :עזוב ...מה אתה מדבר על אתונות ...אתה מלך ...חפשת אתונות?? מצאת
מלוכה ...כל חמדת ישראל לך ולבית אביך ...חבל לך לבזבז את הזמן על אתונות...
בפשטות זו ההבנה בפסוק הזה ...מי שיש לו מושגים של מלך ...לא הולך לחפש אתונות...

לאור ימי השובבי"ם ,ניתן לקנות את הספר "וימאן"

אבל לא!!!! טמונה פה עוד נקודה הרבה יותר עמוקה שנוגעת אלינו!!!
אני אסביר את זה במשל :כשהייתי ילד ..בבית שלנו היו שני חדרי ילדים ...והנה יום אחד מר ונמהר אבא
ואמא החליטו מאיזשהו סיבה להעביר את הכוננית מהחדר ילדים שלנו לחדר השני ...אוה ...אל תשאל...
איזה בכיות ...הכוננית נלקחה מאיתנו ...הכרזנו הפגנה ...מלחמת אחים פרצה ...מאבק על הכוננית
העשוקה ...ואז בסופו של קרב מתיש ...סו"ס נרגעו הרוחות ...והתיישבנו כל המשפחה לארוחת ערב ..ואז אני
סיכמתי את התוצאות העגומות של אותו ערב והכרזתי בקול נוגה ומתאבל :איבדנו את הכוננית!!!!!!
אבא שלי הסתכל עלי ואמר לי ...לא!!! אתה לא צודק ...רק אתה איבדת ...אבל אנחנו לא איבדנו!!! אתה
החלטת להינעל בתוך החדר שלך ...כאילו רק בחדר הזה אתה גר!!! כאילו זה היחידת דיור שלך!! וממילא
ברגע שהכוננית יצאה מהחדר שלך ...אז מבחינתך אבדה הכוננית!!!! כי היא נלקחה מהיחידת דיור שלך והיא
נמצאת במקום אחר לגמרי ...אבל זה לא חייב להיות ככה! כי אם רק תרצה אתה מוזמן בחפץ לב להתגורר
בחווה המשותפת של המשפחה שלנו .ולהבין שכל הבית כולו משותף לכל המשפחה ...גם החדר שלך וגם
החדר השני ...שניהם בית אחד של כולנו!!! וממילא אין פה שום אבידה ...אלא בסה"כ העברנו את הכוננית
מחדר לחדר ...להגיד לך שבשעתו הבנתי את דבריו והסכמתי איתו?? לא בדיוק.
אבל עכ"פ זה בדיוק הסיפור עם שאול!!! שאול בשלב זה היה אזרח פשוט!!! הצעיר באלפי ישראל!! לאביו
של שאול יש אחוזה קטנה בנחלת בנימין ...והאתונות של אביו נאבדו ...הם נאבדו מהשדה שלהם ו ...והלכו
למקום אחר ...אם הם לא פה!!!! אז הם אינם ...זה נקרא אבידה ...נכון?? מגיע שמואל הנביא ואומר לשאול:
אתה מלך!!!! אתה מלך על כל עם ישראל!!! ואם אתה מלך אז שום דבר לא יכול להיאבד לך!!! כי הכל שייך
לך!!! מה זה משנה איפה האתונות נמצאים ...איפה שהם נמצאים זה בתוך הרשות שלך...
מי יכול לאבד אתונות? אדם פרטי!!! שיש לו את האחוזה הפרטית שלו ...ואם האתונות לא פה אז הם
נאבדו ...אבל ברגע שאתה מלך??? ברגע שמתברר שכל ארץ ישראל שייכת לך ...אז לא שייך אצלך
אבידה!!!! כי איפה שזה נמצא בגבול ישראל זה תחת הטריטוריה שלך) ..רק בתור דוגמא :כשהמדינה צריכה להעביר
תקציב ...היא צריכה לחלק את הכסף בין כל הגופים ...ברמת העקרון למדינה עצמה אין שום נפ"מ לאיפה הכסף הולך ...כל זמן שהכסף
נמצא בתוך המדינה אז לא משנה אם הוא נמצא אצל העשירון העליון או אצל מעמד הביניים ...איפה שהכסף נמצא הוא בתוך רשות
המדינה!!! למי זה כן משנה? לאזרח הקטן ...שהוא אדם פרטי!!! אצלו מתחיל ההבדל הגדול ...האם הכסף נמצא אצלי או אבוד ממני כי
הוא נמצא אצל השני ...אבל למדינה שום דבר לא נאבד!! הבנת את הרעיון??(
זה העומק שטמון בפתגם )שאגב :אין לו מקור רשמי בחז"ל( :חיפשת אתונות מצאת מלוכה!!! ברגע שמצאת

מלוכה .אוטומטית כל האבידות נמצאות .כי איפה שהם הם ברשותך .הבנת?
--כלפי מה הדברים אמורים???
יש לנו כל מיני דברים שנראים כאילו נאבדים!!!! יש תפילות נאבדות ...התפללת הרבה זמן על מישהו
ופתאום הוא נפטר ...יש מאמצים גדולים שהתאמצת להתגבר וטראח ...פתאום נכשלת ואתה מרגיש שכל
המאמץ הלך לאיבוד ...יש כל מיני דברים שאנחנו משקיעים בהם ומתברר שהכל היה לחינם ...ו ...ו ...וכאן
מגיע החינוך הקנאי שחינכו אותנו ששום דבר בעבודת ה' לא נאבד!!!! מה זה המשפט הזה ששום דבר לא
נאבד?? בעצם ...מי אמר שלא? אולי כן נאבד ...מה עומד מאחורי הקנאות הזו שאצל יהודי שום דבר לא
נאבד???
העניין הוא כך :כל זמן שאתה סתם בן אדם ...אזרח פרטי במדינה ...כאן בהחלט יש פרק שלם במסכת בבא
מציעא שמדבר על אבידות!!! כן ...יש לך את הרשות הנקודתית שלך ...שאם משהו נאבד משם והלך למקום
אחר ...אז איננו ...הוא נאבד!!! אז זהו שלא!!!!!

יהודי יקר :אתה לא אזרח פרטי ..אתה מלך!! אתה בן של מלך!!!!! הקב"ה מנהל את כל כל כל
העולם!! הכל שייך לו ...ממילא שום דבר לא יכול להיאבד ממך ...כי איפה שזה נמצא זה ברשות
של אביך שבשמים ...כן ...יתכן שלכל אחד מאיתנו יש כל מיני אתונות שנעלמו ...ואנחנו יוצאים
לחפש אותם ...אנחנו מדוכדכים על כל מיני אבדות שאינם ...ואז מגיע שמואל הנביא וטופח לנו על
השכם :בחור יקר!!! אתה משכמך ולמעלה ...אתה גבוה מכל העם )שמואל א' ט'( תהיה גבוה!!!
תתרומם משכמך ולמעלה!!! תקלוט שאתה בן מלך ...ואם אתה בן של הקב"ה ...שום דבר לא
נאבד ...כי הכל שייך לקב".ה ...מקסימום עבר מחדר לחדר ...ואיפה שזה נמצא זה בידיים טובות
של הקב"ה ...שמטפח ושומר על זה ואתה תפגוש את זה בבא היום ...מה הנחמה הכי גדולה
שאפשר לומר לאבלים על האבידה ??...אל דאגה ...גם העולם הזה וגם עולם הנשמות ...שניהם
חדרים בבית של הקב"ה ...רק כאן זה נראה אבידה ...אבל אצל הקב"ה זה כמו כוננית שעברה
מחדר לחדר ...ואנחנו יהודים ..אנחנו זוכים להיות המשפחה של אבא שבשמים ...שאצלנו לא שייך
אבדות!!! כי כל מעשה הכי קטן קיים!!! הוא מקסימום עובר מחדר לחדר ...התפילה מקסימום
שמורה לתקופה אחרת ...המלחמת עולם שאתה נלחם בשביל לעשות רצון ה' היא אף פעם לא
נאבדת ...יתכן שהיא לא נשארת כאן ...בחדר הזה ...הקב"ה רוצה לקשט חדר אחר בקישוט הזה...
סו"ס לכל צדיק יש ש"י עולמות ...יש לקב"ה הרבה חדרים לאבזר בבית המשותף שלנו ...אז תן
לו!!! בחור יקר ...שמואל הנביא תופס אותך בכל הכח וקורא לך :אל תתמרמר ...ואל תדוש בכל מיני
אתונות שנעלמו לך ...תמשיך הלאה לעבוד את ה' ...מתוך אמונה תמימה שהעסק תמיד
בשליטה ...שום דבר לא יכול להיאבד כי אין לו לאן ...הכל שייך לאבינו שבשמים ..ולא נותר לנו
אלא לעשות כל מה שאנחנו יכולים כאן להרבות כבודו ית'...

העוסק בעניינים הקשורים לימי השובבי"ם ,ונותן כח
ותעצומות להתמודד בענייני קדושה ושמירת העיניים
ניתן לקנות במוקדי ההפצה של גיליון זה,
לבירור הנקודה הקרוב האליך:

052-7683095

054-8446691

מה היה היחס של המצריים לעם ישראל
בחצי שנה הראשונה של עשרת
המכות???
הגמ' בר"ה אומרת :שבראש השנה בטלה עבודה
מאבותינו במצרים!!! כלומר :עשרת המכות אמנם
התחילו כבר חצי שנה לפני כן ...אבל עם ישראל
המשיכו לעבוד בפרך ...ורק אחרי כמה וכמה מכות
שהמצריים קבלו ...רק אז פסקה עבודה מאבותנו...
ולכאורה זה מאוד מאוד תמוה:
איך יכול להיות שהמצרים מקבלים מכות!!!! והם
מבינים שהקב"ה מכה אותם על זה שהם העבידו
את ישראל בפרך ולמרות זאת הם עדיין ממשיכים
להעביד את עם ישראל בפרך??? איך אתה מסביר
את זה?? הרי כבר במכת דם ...על המכה הראשונה
כתוב שהעשירו ישראל ...זאת אומרת :כבר אז היה
מפגן ברור ובהיר שהמצרים נוכחו לראות במו
עיניהם איך שהקב"ה באופן מגמתי מכה אותם ולא
את היהודים!!! אצלם זה דם ואצל היהודי זה מים!!!!
שכונה שלימה במצרים עומדת בתור אצל ילד
יהודי לקנות ממנו מים בכסף מלא ...אז איך יכול
להיות שהמכה עוברת והמצרי ממשיך להעביד את
היהודי כאילו לא היה כלום???? הרי אתמול ראית
במו עיניך שהיהודי הזה הוא בנו בכורו של הקב"ה
ורק הוא יכול להביא לך מים וזה עובד רק תמורת
תשלום מלא ...אז איך אתה מעיז להמשיך להעביד
אותו?? )אגב :הסתפקתי על דרך המליצה :מה היה קורה אם
המצרי היה אמנם משלם ליהודי על כל כוס מים ..אבל הוא היה
קצת מנסה מתמקח עם היהודי על המחירון ...וליהודי הרי יש
לב טוב ...ומה אכפת לו ...והוא היה מוכן לתת למצרי את זה
במחיר "עסקי "...רק שלושים שקל על כל כוס מים ולא מאתיים
שקל ??...מה היה קורה?? יתכן מאוד שזה היה ממשיך להישאר
דם!!! כי הקב"ה היה עושה מחיר לצרכן!!! והוא היה מתעקש על
הרווחים שמגיע לישראל ...ולא נותן למצרים לשחק עם
המחירים ההגונים שהקב"ה מפרגן שממכת דם יעשירו ישראל...
כן ...כשהמצרי היה משלם פחות מידי כסף ...זה ...זה ...זה לא
היה עובד .אבל זה במאמר המוסגר (...אח"כ עוברים שלוש

שבועות ושוב ...צפרדעים מקרקרים אצל המצרים...
ואילו אצל היהודים שקט ...ואתה רואה את זה במו
עיניך ואתה ממשיך להעביד את היהודי בפרך??...
איך זה יכול להיות??? איך אתה מסביר את החצי
שנה הראשונה של עשרת המכות ...שלמרות שהיו
כבר ארבע או חמש מכות במשך החצי שנה הזו...
שכל המצרים ראו במו עיניהם איך שהקב"ה מפלה
לטובה את בניו אהוביו ...בכל זאת העבודה לא
הפסיקה??? איך אתה מסביר את זה???
--פנימיות העניין במאמר דף  6בגיליון זה ,על דעת הכותב
בלבד ,ניתן להעיר להאיר לחלוק ולסתור
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היית רוצה שיהיה לך רוח הקודש?
כשהייתי ילד מאוד התחשק לי שיהיה לי רוח
הקודש ...אתה יודע איזה כיף זה רוח הקודש?? אני
יושב בבית ...ופתאום אני רואה מצגת ...אני רואה
מה יהיה בעוד חודש חודשיים ...ואז אני רוצה לראות
איפה אתה הסתובבת אתמול?? הופה ...הסרט עובר
אליך ואז אני מתחיל לעקוב אחריך) ...מחר נפגש ואני
אספר לך מה ראיתי( ואז אני רוצה לבדוק האם כדאי
להשקיע ב"דורות עילית"?? והופה!! מיד קופץ לי
מחזה איך הולך להיראות שמה בעוד עשרים שנה...
ואז אני יודע מה לענות לאנשים ...כדאי או לא
כדאי ...לא היית רוצה כזה רוח הקודש???
בקיצור :כשהייתי ילד הייתי בטוח שרוח הקודש זה
סוג של ...של ...של תסלח לי ...סוג של סרט!!! כל
ההבדל הוא שבסרט אתה רואה רק מה שהיה...
ואילו ברוח הקודש אתה רואה גם מה שיהיה וגם מה
שהיה ...ממילא מאוד התחשק לי ...תחשוב :כל לילה
אני יושב רגל על רגל וצופה איפה שאני רק רוצה...
קורא מחשבות של אנשים ...רואה מה הולך לקרות
להם ...ולמחרת אני הולך ברחוב ויורה לכל הכיוונים...
זורק משפטים ומותיר אנשים המומים "מאיפה הוא
יודע "...אני זורק לאנשים כל מיני פקודות מוזרות
ובהתחלה הם מזלזלים ...ואח"כ למפרע הם מבינים
כמה שצדקתי ...ואז הם חוזרים אלי על ארבע..
בקיצור :שווה!!! שווה להיות בעל רוח הקודש ...מאוד
התחשק לי .ומכל הסיבות שבעולם...

אז זהו שלא!!!! יש פה טעות אחת קטנה:
רוח הקודש זה לא מה יהיה!!!!

אלא מה צ ר י ך ל ה י ו ת ! ! !
שמעת?? שמת לב לשינוי הקטן? יש לדעת מה
יהיה!! ויש לדעת מה צריך להיות!!!! אתה מבין מה
ההבדל?? לדעת מה יהיה זה סוג של סרט ...צפיתי
בסרט וראיתי מה יהיה ...ומאז יש לי מידע מה הולך
להיות...
אז זהו!!! שזה לא רוח הקודש ...זה אולי חלום
נחמד ...לא נותר לנו אלא לאחל לך חלומות
נעימים ...אין לזה באמת קשר לרוח הקודש...
רוח הקודש זה קודש!! רוח הקודש זה משהו שאמור
להיות קשור איכשהו לקדושה ...אתה יודע מה זה
רוח הקודש??? רוח הקודש זו תחושת שליחות
עמוקה וחדורה מה צ ר י ך ! ! ! מה צריך להיות
בעבודת ה'!!!! מה אני מוכרח לעשות!!! ולאיזה יעד
אני חחייב להגיע בעבודת ה' וממילא זה גם מה
שיהיה ...בטוח שזה יהיה ...כי אני חייב..
--רוח הקודש זה כמו להבדיל רוח טורנדו ...רוח טורנדו
היא רוח מאוד מאוד חזקה ועוצמתית ולכן היא
יכולה להגיע לכל מקום ...ואין קיר או חומה שיכולים
לעצור אותה ...אז על אותו משקל ברוח הקודש!! רוח
הקודש זה יהודי עוייבד ה' שבכל נימי נפשו הוא
חושק לעשות רצון ה' באמת ובתמים ...ולכן הוא
איש אשר רוח בו!!! והרוח בעירה שבו לעשות רצון ה'
היא כ"כ חזקה ועוצמתית שאין שום קיר וחומה

שיכולים לעצור אותה ...רוח כזו עוצמתית נקראת רוח
הקודש!!! כי א"א לעצור אותה...
אני אתן לך דוגמא :לי -לדוגמא -אין רוח הקודש!!!
אתה יודע למה??
כי ...כי אני דווקא רוצה ללמוד את כל התורה כולה...
כן ...מאוד הייתי רוצה להיות תלמיד חכם ...אבל
תקשיב ...סו"ס אני בן אדם ...כמה אני יכול ללמוד?...
כככמה ??...כמה אני יכול לחזור שוב ושוב??...
תרגע ...אני בן אדם ...היות וזו הרוח שלי ...אז יש לי
אמנם רוח!! יש לי קצת רצון ודחף ללמוד תורה אבל
הרוח הרצון הזו היא לא מספיק חזקה ...לא מספיק
קודש למטרה ...ממילא בקצב הזה לא בטוח שאני
אצליח להגיע לזה...
אבל לעומת זאת למרן ר' חיים קנייבסקי יש כן רוח
הקודש...
אתה יודע למה??? כי בדיוק כמוני ...גם הוא רוצה
ללמוד את כל התורה כולה ...אבל זה כ"כ חשוב לו
וזה כ"כ בוער בו ...ש ...ש ...שהוא הבהיר לעצמו
בצורה שאינה משתמעת לשני פנים שזה מה שצריך
לקרות!!!! וזה מוכרח לקרות!!! והוא לקח את תמצית
כוחות הנפש שיש בתוכו ומיקד אותם למטרה הזו...
הוא הפעיל את כל הרוח שבו לכיוון הזה..

איך קוראים לרוח הזו?? רוח הקודש!!!!!
לא ..מי שנדמה לו שמרן ר' חיים קנייבסקי ישב
בספה וצפה ברוה"ק שהוא הולך לדעת את כל
התורה ...יש לו טעות חמורה!! לא!!! אתה יודע מה
הוא כן ראה?? הוא ראה ברוח הקודש שהוא צ ר י ך
לדעת את כל התורה!!!! הוא הציב לנגד עיניו את
היעד הזה כיעד קדוש ...והוא החליט שזה מ ו כ ר ח
לקרות!!! ולצורך כך הוא הקדיש את כל מאוייו ואת
כל נימי נפשו בשביל שזה יקרה ...והנה לך רוח
הקודש!!!!
בקיצור :רוח הקודש זה לא סרט!!! זה לא שאתה
רואה מה יהיה ...אלא אתה רואה מה צריך להיות!!!
ואם ככה רוח הקודש זה לא בהכרח משהו ששייך רק
לצדיקים ...רוח הקודש זה משהו ששייך שיהיה גם
אצלי ואצלך!!!! אני מכיר בחור שהיו לו המון נפילות
ברוחניות וכל פעם שהוא טיפה התחזק מיד הוא שוב
נפל .ואף פעם זה לא החזיק מעמד יותר מכמה ימים.
אבל יום אחד הוא צפה ברוח הקודש שהפעם זה
יהיה חיזוק יותר מתמיד וזה יחזיק מעמד יותר
מתמיד ...וזה באמת מה שקרה ...מאותו יום הוא
נכנס לחיזוק רציני שהחזיק מעמד הרבה זמן ...אתה
שואל מאיפה הוא ידע??? כן ..היה לו רוח הקודש...
נו ...מה זה היה הרוח הקודש הזו????
הבן אדם פשוט החליט שזהו!!!! אני צ ר י ך להיות
קדוש ויהי מה!! והוא החליט את זה בכזו עוצמה!!
בכזו הסכמה חזקה!!! שהוא ריכז את כל כוחות
הנפש שלו בשביל להישאר קדוש ...וברגע שהוא
הפעיל כזו רוח חזקה לכיוון הקודש ...אז יש פה רוח
הקודש!!! לרוח הקודש כזו יש כח להבטיח ולאבטח
דברים מרחוק!! לא ...זה לא היה סרט ...הוא לא ישב
רגל על רגל וראה סרט של רוח הקודש שמעכשיו הוא

יותר לא יפול ...לא!!!! זה היה דפיקה מאוד מאוד
חזקה על השלחן שהייתה כרוכה בתעצומות נפש
אדירים!! והרוח העוצמתית הזו היא הייתה רוח
טורנדו של קודש שיש בה בהחלט כח לאבטח
ולהבטיח חיזוק לטווח ארוך..
---

עכשיו :אל תראה אותי ככה ...גם לי יש לפעמים רוח
הקודש...
אתה יודע מתי יש לי רוח הקודש??? כשאני רעב!!!
קרה לא פעם ולא פעמיים שנתקעתי באיזה חור
והגעתי לשם בצורה לא מסודרת ...ושכחתי לקחת
איתי משהו לאכול ...ובשלב מסוים נהייתי רעב...
וכידוע :כש-גבר נהיה רעב העולם נעצר!!! ואז אני
מודיע לאשתי חד משמעית ש ...ש ...שעוד מעט אני
אוכל!!! ואז היא שואלת אותי :אבל איפה?? מה?
איך?? אין פה כלום ...אין פה שום חנות ...אין לך עם
מי לדבר?? ואני עונה לה בבטחון גמור :אני עוד מעט
הולך לאכול!!! כי אני רעב!!!! אבל לאשתי כנראה
אין מספיק אמונת "צדיקים" והיא ממשיכה להטיל
ספק ולשאול :מאיפה??? מאיפה אתה יודע שיהיה
לך עוד מעט מה לאכול??? ואני עונה בפסקנות
וברוח הקודש :אני רעב!!! ואת תראי שעוד מעט אני
אוכל!!! זה עובדה!! ויש לציין שמעולם לא
טעיתי!!!!!!
רוח ה"קודש" שמפעפעת בבטן שלי כשאני רעב...
מבהירה בצורה חד משמעית שאני צריך לאכול!!!!
וכשאני צריך לאכול תסמוך עלי שזה יקרה .מה
פירוש??? זה לא שיש לי רוח הקודש או בטחון בה'
שיהיה לי אוכל ..לא!!! אלא היות והבטן שלי
מקרקרת ותובעת את שלה ומזכירה לי שאני צריך
לאכול!! מכאן ואילך תסמוך עלי שזה יקרה...
אתה מכיר את "רוח הקודש" מהסוג הזה??? אתה
מכיר את הסיטואציות האלו שאתה מתעצבן ונעמד
על שתי רגליך האחוריות וברור לך שכך וכך חייב
לקרות ...יתהפך העולם וזה יהיה ...וכשאתה מחליט
ככה ...זה באמת קורה ...נכון או לא נכון??? מה זה??
זה רוח!!!!! רוח חזקה!!! כל מה שצריך זה רק לקחת
אותה ל--קודש!!!
אני אתן לך עוד דוגמא :אתה מכיר את הבחורים
האלו שמגיעים בלי כרטיס ליד אליהו ...ויש להם
רוח הקודש שהם יכנסו איכשהו בפנים וזה תמיד
קורה ...איך??? איך זה קורה??? מה ...יש להם רוח
הקודש???
התשובה היא :לא!!! זה לא שאותו בחור צפה ברוח
קדשו שהנה ...אני בתוך האולם ...לא!!! הוא פשוט
החליט שזה צריך לקרות ויהי מה!!! וכשבחור ישיבה
מחליט משהו עד הסוף ...זה רוח כזו עוצמתית שאף
מאבטח לא יכול לבלום אותה ...כשבחור מחליט
שהוא רוצה לטוס לחו"ל ...אף מק"ק לא יצליח
לאתר אותו ולהזיז אותו מה"רוח" )שטות( הזו..
מישהו לא מבין על מה אני מדבר? מי שלא מבין
שירים את היד...
אז הנה!!! זה רוח הקודש!!!!! מה שמאוד חשוב לנו
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ומאוד בוער לנו וברור לנו שזה צריך לקרות...
בדרך כלל זה קורה ...יש לנו מספיק רוח חזקה
להניע קדימה ולהשיג את מה שאנו מאוד
רוצים.
כל מה שנותר לנו זה לקחת את הרוח הזו ל---
קודש!! רוח הקודש!
שאם כבר יש לך כזו רוח עוצמתית ...שהיא
תהיה רוח הקודש!!!!
אתה בחור יקר ...שהיה לך "רוח הקודש" שאתה
תצליח להיכנס ליד אליהו בלי כרטיס ...שתדע
לך שאני ממש לא הייתי מופתע מהרוח הקודש
שהייתה לך שתצליח ...כי אני מכיר אותך ...ויש
לך עוצמות ויכולות ...יש לך רוח עוצמתית..
וכשהרוח הזו מנווטת עם כל הכח לשערי יד
אליהו ...זה קרה!!!!! אבל כשזה מגיע לכל מיני
התמודדויות בלימוד או בקדושה אתה מגיע אלי
מפורק לגמרי ולא מאמין בעצמך בגרוש...
למה???
קח!! קח את אותה רוח אדירה שהייתה לך
לבקוע את שערי יד אליהו!! תקח את הרוח הזו
לקודש!!!! ועם רוח הקודש אתה תצליח
להתגבר על כל החומות ...ולהתעלות מעל כל
הגלים שעוברים עליך ..רוח הקודש!

אלוקים שבו לשליחות היחודית שלך בעבודת ה'...
ומהמקום הזה!!! מהרוח אלוקים הבוערת הזו!!! יש
לרבה את רוח הקודש לכוין אותך מה אתה צ ר י ך !
! ! ! ! ! ! ! ! לעשות בשליחות הפרטית שלך בעבודת
ה'!!! לא!!! זה לא יהיה לבד!!! כי הרבה לא רואה מה
יהיה ...זה לא מצגת שהרבה שליט"א יושב וצופה
מה הולך להיות איתך ...הרבה רואה מה אתה צריך
לעשות בשליחות שלך ...והוא מורה לך מה צריך
לעשות ...ואם תעשה זה אכן באמת יהיה ...ואם לא
תעשה ...אז זה לא יהיה ...לא!!!!
יש הרבה יהודים שהרבה שליט"א ברוח קדשו אמר
להם לאן שהם צריכים להגיע ...אבל הם ויתרו ...הם
נשארו במיטה ...לא רצו לעבוד ...נו ...זה קרה? לא!!!
זה לא קרה!! זה היה צריך לקרות ולא קרה...
---

אגב :אותו דבר בראש השנה ...כולנו יודעים
שבראש השנה נגזר מה יהיה!!! אבל זה לא מדויק!!!
לא נגזר מה יהיה ...אלא מה צריך להיות!!! לדוגמא:
שנה שעברה היה לי ריפיון בלימוד ...ובר"ה האחרון
התפללתי עם כל הלב שאני אשב ואלמד ...וה' אכן
גזר שהשנה אני באמת אשב אלמד ...נו ...אם באמת
נגזר בשמים שאני אלמד ...אז בשביל מה אני צריך
להתאמץ ללמוד ...הרי נגזר בלאו הכי שאני אלמד??
)השאלה הזו אולי קצת מזכירה את השאלה של ידיעה ובחירה.
אבל לא .זו שאלה יותר נקודתית(.

נקוט האי כלל בידך:
בשמים גוזרים רק מה צריך להיות!!!! ברוח הקודש
יודעים רק מה צריך להיות!!! האמת היא
שכשקלטתי את זה מאוד התאכזבתי ..תנחש
למה? כי אנחנו הרי לא אוהבים לעבוד קשה ...כל
פעם שנדרש ממני להזיז את עצמי ...אני מחפש כל
מיני שיטות קלות ...שיטות עוקפות איך לדלג על
העבודה העקבית היומיומית ...תמיד חלמתי
שמבצע חד פעמי בראש השנה יכול לסגור את
העניינים ...חלמתי שאם יהיה לי רוח הקודש אני
אוכל לעשות כל מיני עקיפות בפס לבן כדי לחסוך
עבודה בחיים ...וכעת מתברר שלא!!!! אין מנוס!!
אין לאן לברוח! יש עבודת ה' ...וזה עבודה!!!! אל
תחשוב שאתה יכול לברוח לאיזה צדיק ...שהוא
ילחש לך איזה גילוים מיוחדים ברוח הקודש ואז
תוכל שוב לחזור למיטה...
אין כזה דבר!! לא בבית ספרנו!!!
גם צדיק שיגיד לך משהו שרוח הקודש זה אומר
שהוא יתן לך דחיפה מאוד חזקה של נחישות
ועקביות בעבודת ה' בלתי מתפשרת ...לא נמלט
מזה ...ואף צדיק ואף גילוים שמימיים לא יוכלו
לחסוך לך את זה ...אדרבה ...הם יעמידו אותך
בייתר שאת מול התפקיד שמוטל עליך...
---

בקיצור :רוח הקודש זה על אותו משקל של להבדיל -רוח
שטות!!! חז"ל אומרים :אין אדם עובר עבירה אא"כ נכנסה
בו רוח שטות!! למה?? כי חז"ל ידעו שיהודי בסה"כ לא רוצה
לעבור על רצון ה' ...ואין שום סיבה הגיונית שיהודי יעבור
עבירה ...נו ...אז למה בכל זאת אנחנו עושים עבירות??
אומרים חז"ל :מוכרח להיות שמגיעה רוח מאוד חזקה!!!
רוח של שטות ...רוח שאומרת אני צריך את זה!! אני חחחייב
את זה ...אין מצצצב ...אני לא יכול בלי זה ...והרוח שטות הזו
מגיעה עם כל העוצמה ומזיזה את היידישקייט שלנו לצד
ומחטיאה אותנו ...אם ככה :אז על אותו משקל :זה בדיוק
הרעיון של רוח הקודש!!!
אני מאוד רוצה לשמור על עצמי ולהיות קדוש ונאמן לה'...
אבל קשה לי ...יש לי כל הזמן ניסיונות ...אז מה אני אעשה?
איך אני אצליח כן להתגבר?? מה התשובה??? פשוט מאוד:
הרי איך עשית עבירה??? עם רוח שטות!!! הגיע פתאום רוח
מאוד חזקה של שטות והעיפה את היראת שמים שלך על
טיל ??...אז תעשה אותו דבר אבל לכיוון ההפוך!!! כמו
שהרוח שטות הזיזה אותך שמאלה!!! כעת קח איתך רוח
הקודש ...ותחליט שאני צריך להיות טוב!! אני חחחיייב
להיות טוב!! ואין ממממצב שלא ..ואז הרוח הקודש הזו
תעיף אותך עם העוצמה עד השמים ותשמור עליך בקדושה
שלא תפול...

--ידידי החסיד :אתה מגיע לרבה שליט"א
בהתבטלות גמורה שיגיד לך מה צריך לעשות
מתוך אמונה שהרבה שליט"א צופה ברוה"ק מה
יהיה...
סליחה על האליטווישע קשיא :אם הרבה באמת
רואה ברוח הקודש מה יהיה ...אז למה הוא אומר
לך שתעשה?? בשביל מה בכלל צריך אותה
שתעשה?? הרי זה יהיה בלאו הכי ...שהרי הרבה
ראה ברוה"ק שזה יהיה ...אז זה יהיה בין תעשה
ובין לא? אה ...מה התשובה??? כשהרבה רואה
ברוח הקודש ...הוא לא רואה מה יהיה!!! הוא
רואה מה צ ר י ך להיות!!! הרבה שליט"א הוא
איש אשר רוח אלוקים בו!!! הוא המלאך
אלוקים שעומד מעליך ותפקידו לקחת אחריות
על הרוחניות שלך ...ולכוין אותך עם הרוח

מה התשובה?? בר"ה לא נגזר שתלמד!!! נגזר
שאתה צריך ללמוד!!
ברגע שהתפללת לה' עם כל הלב שאתה רוצה
ללמוד ...וה' קיבל את התפילה שלך ...אז הקב"ה
גזר שהשנה צריך לתת לך ללמוד!!!! הקב"ה אסף
את כל מקבלי ההחלטות ...את כל המלאכים
שאחראים על כל השיברים השונים של העולם
הזה ..והודיע להם חד משמעית :יענקי שלי התפלל
שהוא רוצה ללמוד וזה אושר!!! כעת זה צריך
לקרות!!! לכן ...אתה -המלאך שממונה על
השפעת ...תתרחק מיענקי שלי ...השנה לא תהיה לו
שפעת ...כי הוא צריך ללמוד!!!! ואתה -המלאך
שממונה על נידודי שינה )וחברי חדר לא סימפטיים( זוז
לצד ...למה? יענקי צריך ללמוד! אל תפריע לו...
ואתה המלאך שממונה על הריכוז ...תתן למוטי שלי
מנה גדושה של דופמין למוח ...כי צריך לאפשר לו
ללמוד השנה!!! בקיצור :ברגע שנגזר שאתה תלמד
השנה ...זה עדיין לא אומר שזה מה שיהיה!! אלא
זה מה שצריך להיות!! הקב"ה מצידו דואג לספק לך
את הנתונים ואת התקציבים הנדרשים בשביל שזה
יקרה ...כי זה צריך להיות!!!!
דא עקא!!!! שאתה משום מה בחרת להישאר
במיטה ...אחרי ר"ה משום מה החלטת שלא
מתחשק לך להזיז את עצמך ולא נכנסת לבית
מדרש ...נו ...אז נראה לך שתשב ותלמד השנה??
לא!!! אה ...איך יכול להיות?? הרי נגזר!!! נגזר שאני
כן אלמד??
לא!!! לא נגזר שאתה תלמד!! נגזר שאתה צריך
ללמוד!!! נגזר שזה מה שצריך לקרות בהתאם
לבקשה שלך שהתקבלה בשמים ...אבל אם אתה
בעצמך לא רוצה ...זה עניין שלך...

עכשיו :כאן חשוב להדגיש שכמובן שהדברים האלו
לא לגמרי שחור לבן ...ברור שמצינו בכל מיני
מקומות שרוח הקודש זה כן צפיה למרחקים
שהצדיק רואה פיזית מה קורה במחוזות אחרים...
אבל גם אז!!! הראיה הזו מתחילה אצלו ממקום
של אחריות ותשוקה עזה לדעת מה רצון ה' כעת
ומהרצון הזה הוא מקבל את הכוחות הנעלמים
והראיה השמימית הזו ...זה כמו שללב של אמא יש
הרגשה חזקה מה טוב לילדים שלה ...כי זה נורא
נורא חשוב לה ...ככה יש גם לנו כוחות נסתרים
להשיג את מה שבאמת חשוב לנו ...אנחנו מגלים
את הכוחות האלו יייופי בענייני החומר ...ולא נותר
לנו אלא לעשות העתק הדבק לעבודת ה'!!!
לתרגם את הרוח הזו ל---קודש!!
)לשואלים :מנין לי החידוש הגדול הזה אודות רוח הקודש??
המהלך הזה מוכח מיניה וביה ...לדוגמא ..בפרשה הקודמת
כתוב :ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו!! אומרים חז"ל:
שמרים עומדת ודואגת מה יהיה בסוף נבואתה ...אני לא מבין:
אם יש לה באמת נבואה שמשה יושיע את ישראל ...אז מה יש
למרים לדאוג??? אלא מאי?? הנבואה היא לא רק שזה מה
שיהיה!!! אלא זה מה שצריך להיות!!! צריך לדאוג לאותו משה!!!
צריך להצפין אותו ...צריך לבנות לו תיבה ...כשתמר רואה
ברוה"ק שעתיד לצאת ממנה משיח בן דוד ...מה היא אמורה
לעשות?? לשמוח על הבשורה הטובה וללכת לישון ...אז למה
היא הופכת את העולם ויוצאת מגדרה בשביל שזה יקרה ?.אלא
מאי?? היא ראתה ברוה"ק שזה צריך להיות!!!! אז צריך לדאוג
שזה יקרה ...וככה זה בכל דבר ..דוק ותשכח שכמעט בכל רוה"ק
שהופיעה בבית המדרש ...תמיד נלווה לזה תביעה מצידנו
שנפעל לקדם את זה ...למה??? על כרחך שהרוח הקודש לא
אומרת רק מה יהיה ...אלא מה צריך להיות!!
יתכן אמנם שרוה"ק לא תשוב ריקם ומה שהצדיק ראה שיקרה
אכן יקרה בסוף ...אבל אם אתה לא תזיז את עצמך ותפעל למען
העניין ...אז רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר ...יהיה
משהו!! יקרה משהו!! השאלה אם זה יהיה קשור אליך ...או לא...
לכן לא מספיק שאתה מאמין שזה יקרה ...אתה צריך לדחוף את
עצמך לתמונה...
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בקרוב ממש

חיזוק של תחילת זמן וריפיון של אמצע זמן בביהמ"ד של החברים...
שבת מברכים שבט!!! אצלנו במשפחה השבת הזו ...היא שבת התאחדות!!! כבר שלושים שנה שבשבת הזו סבא קורא
לכולם לזבח משפחה ...כל המשפחה המורחבת נטהרים ועולים לירושלים ...סבא ביום ששי מקריב ארבעה כבשים ...כבש
אחד תודה!!! והשאר שלמים ...כולם מגיעים כבר ביום חמישי ...היולדות מקריבות את הקינים שלהם) ...מי שצריך להקריב
קרבן חטאת ...הולך בשקט ומקריב ...אף אחד לא צריך לדעת (...וביום ששי ...משעה  12.00בצהרים ...יש כבר טועמיה!!! כל
אחד מקבל חתיכת בשר לא גדולה של שלמים ...ובליל שבת דבר ראשון אוכלים את התודה ...כי זמן אכילתה הוא עד חצות
ליל שבת ...וככה יושבים אל תוך הלילה ושרים ...בקשות ...כל אחד נעמד בתורו ומספר את כל החסדים והטובות שהקב"ה
עשה איתו בשנה האחרונה ...גם יין של מעשר שני נשפך שם כמים ...וככה יושבים ואוכלים בשר שלמים כל הלילה...
ככה זה כל שנה!!! כבר שנים!!! כל המשפחה מחכה בכיליון עיניים לתאריך הזה ...השבת הזו מגבשת את כל המשפחה ולא
סתם אלא בחיק השכינה ...ברוממות ובשמחה ש ...ש ...שהלא למשמע אוזן דאבה נפשנו ...כמובן שלפעמים התאריך קצת
זז ...לדוגמא :שנה שעברה דודה צילה ילדה בת בתחילת חודש חשוון ...והשבת התאחדות יצאה בסה"כ יומיים לפני יום
שמונים שזה מלאת שלה ...בכזה מקרה סבא מתחשב והוא דחה את זה לשבוע הבא ...אבל בסה"כ זה עקרוני!!! לסבא יש
עקרון דווקא בתקופה הזו לעשות את זבח משפחה ...הוא לא מוכן להזיז את התאריך ...ולמה ???.מה יש לסבא בתאריך
הזה??
אז סבא לא מסתיר את כוונותיו!!! הוא אמר לנו בפירוש שיש לו סיבה מגמתית למה הוא עושה את זה...
פשוט מאוד ...כדי שיהיה לנו איזה תחנת ריענון של טהרה באמצע החורף...
אני אתן לך קצת רקע :בכל עיר יש שתי בתי כנסיות!!! יש בית כנסת של הפרושים והטהורים ...אלו שאוכלים חולין בטהרה
ונזהרים להיטהר מטומאתם ...ויש בית כנסת של עמך ...של היהודים שטמאים בטומאמת מת ולא נזהרים ...עכשיו :איפה
יש יותר מתפללים?? בבית הכנסת של הפרושים או של העמך??? מה התשובה??? תלוי מתי!!! זה נראה בדיוק כמו תחילת
זמן חורף בישיבות וסוף זמן חורף ...איך זה בישיבה?? בתחילת הזמן כולם מגיעים עם כל המרץ ...בהתחלה הבית מדרש
מפוצץ בתפוסה מלאה ...כולם לומדים בהתמדה ...ואז לאט לאט זה יורד ...זה נעלם ...זה הולך לחיזוק ...זה מתחתן ...וככה
לאט ובהדרגה הבית מדרש הולך ונחלש ...הולך ומתרוקן ...עד שהזמן נגמר) ...הזמן אף פעם לא נגמר ...הזמן גגגגמור(
אז בדיוק אותו דבר כאן :לקראת חג הסוכות כל עם ישראל נטהרו ועלו לרגל ...כולם טהורים ...כולם בחיזוק ...והנה ...נגמר
שמיני עצרת ...כולם חוזרים הבייתה!!! כעת כולם עדיין טהורים ..כולם רוצים להתחיל את השנה טוב ...ממילא בתחילת
חודש חשוון הבית מדרש של הפרושים מפוצץ עד אפס מקום!!! לעומת זאת הבית מדרש של העמך ממש ריק ...יש שם
בקושי מנין ...שרוב המנין זה החברא קדישא המקומית שהם היו מוכרחים להישאר טמאים גם בחג ...בקיצור :הבית מדרש
של הפרושים בתחילת חודש חשוון נראה בדיוק כמו תחילת זמן חורף בישיבה!!! שטייגן ...כולם טהורים ...כולם עם רצון
טוב להמשיך ככה ...ואז עובר שבוע ...שבועיים ...ואני לא צריך להגיד לך מה קורה ...כמו שלשמור על סדרי הישיבה קשה
אז לשמור על טהרה ולאכול חולין בטהרה זה לא מהדברים הפשוטים ...ולאט לאט העומס מתחיל לרדת ...אחרי שבועיים
כבר יש יותר משלושים אנשים בבית כנסת של העמך ...ונהיה קצת יותר מקום בבית המדרש של הפרושים ...אבל עדיין זה
בדיוק באמצע העונה של הגתות והבדים ...ואז צריך להיות טהורים ...אז לכן בחודש חשוון עדיין יש מצב בבית מדרש של
הפרושים ...ואז יש איזה לוויה של יהודי מבוגר ...ומתעורר צורך של נושאי המטה וחילופיהן וחילופי חילופיהן ...ואז החברא
קדישא נאלצת לבקש מיהודים שיסכימו לעשות חסד של אמת ולהיטמא ...ואתה מבין לבד שלמרבה האבסורד דווקא
העוייבדים האלו שמאוד חשוב להם לאכול חולין בטהרה ...הם גם יותר טובים כולם בבין אדם לחבירו ...ממילא בסופו של
דבר אנשי חברא קדישא פונים לבית המדרש של הפרושים ולא של העמך ...ואז בבת אחת עוד עשרים אנשים יצאו מהבית
מדרש של הפרושים ...נו ...ועכשיו להתחיל להיטהר??? ולספור שבעה ימים?? והזאת ג' וז'?? וכל זה בשביל שעוד חודש
שוב יבקשו ממנו לבא??? עזוב ...בדרך כלל מי שיוצא מבית המדרש של הפרושים בשביל להתנדב בחברא קדישא ...זה ...זה
שלא על מנת לחזור בחורף הקרוב!!! ממילא ...לפני שהוא יוצא ...הוא נפרד מהבית מדרש של הפרושים ...נותן נשיקה
לארון הקודש ...יתכן שגם כמה דמעות של צער זולגות בזוית עיניו ...זה בהחלט הקרבה!! אבל בשביל זה ...זה נקרא חסד
של אמת ...אותו אחד אוסף את כל החפצים שלו ...את הסידור ואת המגבת ...ואומר שלום יפה ...לחזור לכאן אני אחזור רק
בתהליך הטהרה הבא לקראת פסח וככה הוא יוצא ללוויה ...וזה מה שקורה לכל אחד!!! כולם מתחילים את החורף בבית
המדרש של החברים ...אבל איכשהו ...בשלב מסוים הם מוצאים את עצמם עוברים לבית מדרש של העמך ...יש כאלו
שמחזיקים מעמד עד תחילת כסליו ...יש כאלו שמחזיקים מעמד עד אחרי חנוכה וזה מאוד יפה ...אבל פחות או יותר
באמצע טבת ...זהו ...כבר כמעט כולם הרימו ידיים וערקו לבית מדרש העממי ...ובחודש שבט הבית מדרש של הפרושים
נהיה כבר דליל דליל ...יש שם בקושי מנין של עשרה בטלנים!!! )ובאמצע חודש שבט זה מגיע לשלב כזה ...שצריך לפתוח להם חדר מיוחד
שפרוץ במילואו לבית מדרש העממי כדי שהם יוכלו להתפלל במנין(

ואז לקראת פורים ...שוב מתחילה התעוררות ...מתחילים להיות השבתות של "כלה"!!! רבי אליעזר מתחיל לדרוש ...ופרשת
פרה מתקרבת ...ואז כולם שוב מתחילים להיטהר ...ושוב בית המדרש של הפרושים מתעורר לחיים ...שוב הוא מתחיל
להתמלאות בהדרגתיות ...ואז!!!! אז הרב צריך להתחיל לשנן לציבור שוב את כל הלכות טומאה וטהרה ...כי ...כי תחשוב...
רוב הציבור כבר שלושה חודשים בכלל לא בעניין ...רוב הציבור טמאי מתים כבר כמה חודשים והם שכחו את כל הזהירויות
הנדרשות ...ואז צריך להחיות את הכל מחדש ..צריך עוד פעם לשנן את כל סדר טהרות ...ו ...ו ...ואת זה סבא לא אוהב!!!!
מזה סבא שלנו מסתייג!!!!
סבא שלנו מאוד מאוד לא אוחז מההפסקה המידי ארוכה הזו!!! שפתאום באמצע החורף ...יש לך כמה חודשים בשביל
לשכוח את כל ההלכות החמורות של טהרה ...ואז שוב לעשות תחיית המתים ...בשביל זה מה עשה סבא??? בשביל זה יש
לנו זבח משפחה בזמן הכי תקוע!!!! בסוף חודש טבת!!! כן ...בכוונה ...כעת שכולם כבר טמאים ...כולכם כבר נמצאים
באמצע השגרה האפורה של השנה ...פתאום תטהרו את עצמכם ...תפגשו שוב את כל הלכות אכילת חולין בטהרה ..כדי
שלא יהיה לכם הפסקה יותר מידי גדולה!!! ויש לציין שכמה שזה קשה ...אבל זה מאוד טוב!!! כי תחשוב ...השנה הצלחתי
איכשהו לשמור את עצמי בטהרה עד תחילת חודש כסליו ...ומאז אני טמא ...אבל לא עבר חודש וחצי! והנה ...אני שוב פעם
נטהר ...ושוב חוזר לבית המדרש של הפרושים ..ואז כבר יש לי רק חודש ימים עד גל הטהרה הבא של פרשת פרה ...תחשוב
על חבר שלי ...שרק באמצע חודש אדר הוא יוציא את המקווה מהבויידם ויצטרך להיזכר שיש ראשון ושני לטומאה ...עכ"פ
זה בהחלט תחנת ריענון באמצע החורף!!!! בא נלמד גם אנחנו מסבא ...וגם אנחנו בחודש שבט ...נחליט שאנחנו מתחילים
זמן חדש ורענן ...מתחילים שוב לימוד תורה בטהרה עם כל הברען...

"למען לא נבוש-"...
מושגים בסיסיים בהלכה.
שלום עליכם!!! מה נשמע ...איך אתה מרגיש???
השאלה המנומסת הזו בדרך כלל מצטיירת אצלינו עלינו
כמשהו נימוסי או טאקטי גרידא ...או אפילו נחמד ...אבל
לא יותר מזה!!! אבל אם קצת תעיין בדברי חז"ל ובפרט
בתחילת מסכת ברכות שהרבה יהודים התחילו ...תיווכח
לראות שחז"ל התייחסו לנושא הזה ממש בכובד ראש ...יש
סוגיה שלימה בגמ' באיזה מקומות מותר להפסיק בברכות
ק"ש כדי לשאול מפני הכבוד או להשיב שלום לכל אדם...
ואפילו אדם הכי פשוט בעולם ...שאני לא מפחד וגם לא
צריך לכבד אותו ...אם הוא שאל בשלומי בין יוצר המאורות
לברכת אהבה רבה ...מעיקר הדין מותר לי להשיב לו
שלום!!! אתה קולט?? )למעשה המ"ב אומר שהיום לא נהגו אבל
ברמת העקרון (...והגמ' גם מוסיפה ואומרת יותר מזה) :ברכות
ו :(:כל שיודע בחבירו שרגיל לומר לו שלום יקדים לו
שלום ...ואם נתן לו ולא החזיר לו נקרא גזלן!!!! כתוב כאן:
שאם מישהו דורש בשלומי ולא מתחשק לי להיות נחמד
אליו ...או אין לי סבלנות אליו ..אין כזה דבר!!! נקרא גזלן...
כן ...אני מוכרח ומחויב להתייחס ולענות לכל אדם שדורש
בשלומי!!!
וכעת מתעוררת השאלה שמתבקשת מאליה :מה קורה
בפלאפון??? הרי כיום עיקר התקשורת הבין אנושית היא
בפלאפון ....והנה מישהו מתקשר אלי לדרוש בשלומי ו...
ו ...ולא מתחשק לי לענות לו ...האם זה גם בכלל "ואם נתן לו
ולא החזיר לו נקרא גזלן"???
לא יודע לענות על השאלה הזו ...שאלתי כמה ת"ח
והתשובות היו די מפתיעות ...בא נשאיר את זה לכם
קוראים יקרים ...תתמודדו עם זה) ..לכאורה ...על פניו...
במושכל ראשון די ברור לי שבפלאפון אדם לא חייב ...ולמה
לא??? כי ...כי לכאורה יש לי קושיה :אני אדם ישר!! מעולם לא
גנבתי ולא גזלתי ולא נגעתי במה שלא שייך לי ..והנה ...יום אחד
אדם זר הופיע והתחיל לשאול בשלומי ...אבל לא סתם!!! עם
אקדח שלוף!!! תזהר לך ...אתה חייב להשיב לי שלום ..כי אם לא
אתה גזלן!!! סליחה :אני חייב לך משהו? לקחתי לך משהו?? מה
אני אשם שאתה החלטת לדרוש בשלומי?? וכי בגלל שאתה דורש
בשלומי ...אתה יכול להכניס לי בכח גזילה לתוך הפה שלי שלא
ענה לך שלום?? מה ההיגיון בזה??? מה התשובה??? לא!!! זה לא
הוא!!! אותו אדם שדורש בשבילו הוא לא יכול לחייב אותי לענות
לו שלום!! אלא מי? הנהגת הישוב מחייבת אותי!!!! היות ואני אדם
מן הישוב ...חי בין אנשים ...אז כמו שאני מחויב חו"מ להשתתף
בהוצאות של צרכי העיר ...ככה אני מחויב ליחסי אנוש נורמליים
שבין אנשים!!! אני לא יכול להסתובב בין אנשים שבאופן נורמלי
דורשים בשלומי ואני כמו בור ברה"ר ...מבזה אותם ולא עונה להם
במופגן ...זה מפגע תבאורתי!!! לכן אני מחויב לענות שלום מחיובי
רשות הרבים!!! אה ...אתה לא רוצה?? לא מתאים לך לענות יפה
שלום לאנשים?? אתה לא חייב ...אבל תברח למדבר ...תכנס
הבייתה ותנעל את עצמך מבפנים ...שם זה רשות היחיד ..שם אף
אחד לא יכול להכריח אותך לענות שלום או לעשות משהו שאתה
לא רוצה ..כלומר :כשאני מסתובב ברחוב ...אני מחויב לסביבה...
אבל להגיד שאני מחויב לענות לכל חיוג שחודר לרשות הפרטית
שלי?? להגיד שאנשים מבחוץ יכולים לקבוע לי את הסדר יום
ולהכריח אותי לענות ...ואם מישהו החליט להתקשר ...אני כבר
מחויב לבזבז את זמני בשבילו?? לכאורה די ברור לי שלא!!! אבל
אל תסמוך עלי ...אני אומר את זה נטו משיקול דעת אישי ...ואני
יודע שיש כאלו שטוענים אחרת ...עכ"פ גם אם אני צודק זה רק
בפלאפון!!! אבל ברחוב כן ...בפירוש כן!!!! יש חיוב גמור לענות
שלום ליהודי שדורש בשלומך!!! וזה ממש מדינא!! ואם הוא רגיל
לדרוש בשלומך ..אז אתה מחויב גם להשכים לפתוח ולהקדים
לדרוש בשלומו...

עכשיו :יש עוד הנהגה שלא כ"כ יודעים אותה!!! המ"ב בסי'
ק"י )סקכ"ח(" :נוהגין ליטול רשות מהגדולים ומתברכים
כשהולכים בדרך" )כך רואים בסוף פרק היה קורא "כי הוו מפטרי רבנן
מבי רב אסי הוו אמרי וכו' ("...בקיצור :מן הראוי ...שבחור ישיבה
לפני שהוא יוצא לשבת הבייתה שיטול שלום מרבו) ...אני
יודע שיש בחורים שמחייכים ...שתהיה בריא ...ממי ליטול רשות? אני
בישיבה של  1000בחורים ...אף אחד לא יודע זו היא שיבה זו היא ביאה...
אבל היא היא!!! זה בדיוק הנקודה!! אתה מוכרח למצא איזה רב שכן ידע
שהלכת וחזרת ...אם אתה נמצא במקום שדוגל במשטר עצמי ואין לך
משגיח שעומד לך על הראש ...אז אדרבה ...אתה תקח לעצמך מישהו
שתעמיד אותו על הראש שלך ...קח לעצמך "שמעי בן גרא" שיעמיד אותך
במקום ...משטר עצמי זה לא הפקרות עצמית ...זה בגרות שאני מעצמי
מעמיד אדם גדול עלי ...ואכמ"ל(........

”

נוער בסיכון!!! אולי גם אנחנו בסיווג הזה...

איברהים מצד עצמו ...ממכת דם ואילך ...זהו ...הוא קיבל את שוק חייו!!!! הוא קלט בבת
אחת עם מי יש לו עסק ...ומאז הוא התחיל לכבד את חצרון העבד ...כן ...העבד הנרצע
הזה ...שעד היום המצרי השפיל אותו וביזה אותו ...ביום אחד בהיר המצרי קלט שעומד
לפניו בנו יחידו של הקב"ה ...שאלוקים מוכן לשדד את כל העולם בשבילו ולא נותר לי
אלא לכרוע לו ברך ולהתחנן לפניו ...שיזכור אותי במכת בכורות המצריים מצד עצמם..
ממכת דם ואילך הפסיקו להעביד את ישראל...

אבל!!!! עם ישראל ב ע צ מ ם ? ? ? ?
הם!!!! הם הסתייגו מהמהלך החדש!!! הם אלו שלקחו עשר צעדים אחורה ופחדו להפסיק
להיות עבדים ...המצרי מצידו משחרר אותך הרגע ...המצרי מצידו מתחיל לכבד אותך...
בא ..קח ...מה שאתה רוצה ...אבל כעת אני היהודי!!! אני זה שמסתייג!!! ההסתייגות
מגיעה דווקא ממני ...אני מפחד להכיר ולהודות במציאות ובמפה החדשה שנפלה עלי
פתאום ...למה??? אני אסביר לך למה :כיום ...כשאנחנו קוראים בתורה על משה רבינו
שנותן מכות למצריים ...אנחנו מסתכלים על זה בשעשוע ...אנחנו בעיני רוחנו מרגישים
בעיני רוחנו תחושה של מרד בני מיעוטים כן ...מגיע להם ...יופי ...שיסבלו קצת ...שישחררו
אותנו ...אבל זה לא נכון!!!! אל תשכח שכשמשה רבינו היכה את המצריים ...המכה הזו
הייתה מכוונת לא פחות כלפי עם ישראל בעצמם!!!!!
אמנם את המכה עצמה המצרים היו מקבלים ...אבל את המשמעות של המכה?? זה היה
מכוון לעם ישראל!!! וזה פסוקים מפורשים בתורה שחוזרים על עצמם כמה וכמה פעמים
בפרשיות האלו ...ולמען תספר ...את אשר התעללתי במצרים ...ו---ידעתם כי אני ה'!!!
מה כתוב כאן??? שאת המכה עצמה אני אמנם אתן למצרים ...אבל המשמעות של
המכה??? היא מכוונת אליכם!!! עיקר המטרה של המכה זה וידעתם כי אני ה'!!! שאתם
תפנימו שאני קורא לכם לקבל אותי...
המצרי קיבל מכה ...כאב לו ...צעק איי ...והמשיך הלאה ...לכוננות ספיגה של המכה הבאה.
אבל היהודי שראה את המכה שהמצרי קיבל ..היהודי קיבל פה מסר מאבא שבשמים...
מסר אוהב שאומר :בני היקר!!! הגיע הזמן שתפנים שעד היום היית חי בבוץ ...בא...
תתכונן לצאת ממ"ט שערי טומאה ...תתכונן ללכת אחרי בארץ לא זרועה ...והמסר הזה
הוא תובעני וקשה!!!!! אוהו קשה ...המצרי עוד איכשהו ...אמנם עדיין יש לו צפצופים
באוזניים מהצפרדעים ...אבל אני היהודי??? לי יש צפצופים בלב ...אני מרגיש שמשהו
מתחיל להתערער במוסכמות המקובעות שלי ...אני פתאום קולט שאבא שבשמים רוצה
שאני אפרד מכל מיני דברים שאני דבוק וכרוך אחריהם ככלב ...פעם עוד איכשהו ...הייתי
מחובר לרשת של מצרים ברמה של כ"א שערי טומאה ..אבל במצרים עושים כל הזמן
"שטייגן" של טומאה ..כל תקופה נוספת שאתה שקוע בבוץ אתה טובע יותר ומכור עוד
יותר לרשת של מצרים ...וכעת אני כבר אוחז בל"ח שערי טומאה ...ואני כל הזמן שוקע
בזה יותר ..וזה רק מעמיק אצלי יותר ויותר ...ובדיוק עכשיו!!! כשאני כ"כ עמוק בפנים...
בדיוק עכשיו הקב"ה פונה אלי ומסמן לי את הדרך החוצה ..זה קשה!!! נורא קשה!
ואז מגיעה מכת כינים!!! המצריים מתגרדים ...סובלים ...ואני היהודי??? שום דבר!! הכל
טוב!! הכל יפה ...אבל איפה ...כל הלילה אני מתהפך במיטה ...לא ...לא מהתגרדות ...לא
מגרד לי בראש ...מגרד לי בנשמה ...כי רק בימים האחרונים נחשפתי לעוד אפליקציה
חדשה שהכניסה אותי כבר למ"ג שערי טומאה ...והקב"ה בדיוק עכשיו מושך אותי
מהכיוון ההפוך לגמרי ופונה אלי וקורא לי :יענקלה שלי ...אתה רואה איך שאני מפלה
אותך לטובה??? אתה רואה איך אני עושה הפרדה הרמטית בינך למצריים??? להם אני
נותן מכות ולך לא!!! נו ...אז בא אלי ...תתנתק מזה ...ולא ...לא רוצה ...בשלב הזה אני לא
רוצה להיות שונה מהמצריים ...הפניה הזו מצידו של הקב"ה קורעעעת אותי מבפנים!!!
אני רוצה שתבין :לאורך כל עשרת המכות הקב"ה העביר לעם ישראל מסר אחד ויחיד
לאורך כל הדרך ...המסר הוא שיש הפרדה!!!!!! יש לחלק בין המצרי ליהודי!!! יש ביניהם
הבדל!!! ואתה מבין לבד שהמסר הזה לא מתחיל ונגמר בזה שלמצרי יש כינים ולי לא...
זה לא מתחיל ונגמר בזה שלמצרי יש צפרדעים ולי לא ...לא!!!! זה אומר משהו הרבה
יותר משמעותי!!! זה אומר שהמצרי יכול להמשיך לנבור כמו צפרדע ברפש ...ו ...ואילו אני
צריך להיות בן מלך ...המצרי יכול להמשיך לחיות בביוב ....ואני הוא בנו הנסיך של
הקב"ה ...וקשה לי לקבל את הפניה התובענית הזו!!! עכשיו שלא תבין לא נכון ...הקב"ה
מעביר לי את המסר הזה בצורה הכי מתוקה ואוהבת שיכולה להיות ...הוא מגיש לי את
זה עם המון פרגון ..הוא מפגין כלפי המון אהבה ...אבל בשלב הזה אני דוחה את האהבה
הזו בשתי ידיים ...אני חושש ממנה...
אוי אוי אוי .האם אתה טיפ טיפה מכיר את המושג של "נוער בסיכון"? אחד מהמאפיינים
של נוער בסיכון שהוא דוחה חום ואהבה ...כשסו"ס מגיע אדם טוב שאכפת לו והוא
באמת לדאוג לו ורוצה להעניק לו חום ואהבה שכ"כ כ"כ חסרים לו מהילדות ...התגובה
הראשונה של הנוער בסיכון היא דחייה מפוחדת בשני ידיים! לא!! לא רוצה!! עזוב אותי...
לך מפה ...תן לי להישאר ככה ...אל תכניס אותי למערכת של מחויבויות של קשר נפשי...
אל תכניס אותי למסגרת של טאקט ...אני רוצה להישאר חסר גבולות ...וזה כמובן מאוד
מטעה!!!! כי יש פה נער אומלל ...נפש פצועה שמשוועת לחום ואהבה ...וזה לא סתירה
שבשלב הראשוני הוא דוחה אותה בחרדתיות!!!! הוא מפחד מהאהבה הזו ...ואפשר להבין
אותו) ...אין כאן המקום להיכנס לנושא הכ"כ מורכב הזה( כשהקב"ה מתחיל להרעיף חום ואהבה
על עם ישראל באמצעות מכות שהוא נותן למצריים ...עם ישראל בהתחלה לא מגיבים
יפה!!! הם מגיבים בבהלה ובדחיה!!! הם מתעקשים להמשיך עסקים כרגיל ולא להפסיק
לעבוד ...המצרי מצידו כבר לא מעיז להעביד את היהודי ...המצרי כבר קלט על בשרו מה
זה כח של יהודי ...אבל היהודי בעצמו מתעקש להמשיך לעבוד את המצרי בהכחשה
מוחלטת ..לא ...קבל ביטול ...לא היה כלום ...אני ממשיך להיות עבד שלך ...כן ...מה אתה
צריך??? חומר ...לבנים ...עבודה בשדה ...מה שתרצה תקבל ...רק אל תכבד אותי ...רק אל
תגיד לי עד כמה שאני חשוב ...עד כמה שאני בן של הקב"ה ...לא ...עבדא בהפקירא ניחא
ליה ...אל תגיד לי שהקב"ה אוהב אותי יותר ממך .אתה קולט את זה??
---
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עשרת המכות זה היה סוג של חיבוט הקבר!!!
אתה יודע מה זה חיבוט הקבר??? כולנו יודעים שחיבוט הקבר זה אחד מהעונשים
הקשים שאדם עובר אחרי פטירתו ...אבל אליבא דאמת זה בכלל לא עונש...
חיבוט הקבר זה בסה"כ פעולה של הפרדה!!!! היות והנשמה הטהורה הייתה
דבוקה לגוף העכור ...וכעת הגיע הזמן שלה סו"ס להיגאל מהגוף ...אז כעת צריך
פשוט להפריד ביניהם!!! צריך לנסר את הנשמה מהגוף ...הפעולה הזו לא אמורה
להיות משהו קשה!!! אדרבה ...בשביל הנשמה זה גאולה ..נו ...אז למה בכל זאת
חיבוט הקבר זה דבר כ"כ נוראי בשביל הנשמה??? כי ...כי ...כי סו"ס במשך השנים
הנשמה נדבקה בגוף ...והיא הושפעה ממנו ...והיא כעת באמת מחוברת לגוף בלב
ונפש .וממילא כעת באמת קשה לה להתנתק מהגוף ...חיבוט הקבר זה לא עונש...
זה בסה"כ קריאה אוהבת מאבא שבשמים לנשמה ...בואי אלי ...תפרדי ..תתנתקי
מהגוף ...בואי תתאחדי איתי ...תהיי צרורה בצרור החיים ...אבל לנשמה הצעד הזה
קקקקקשה) ..אין צורך להסביר את זה ...זה הדבר הכי מובן בעולם ...וכי אם מישהו יציע לך הרגע
למות ...אתה מסכים ??...למה לא?? כי ...כי אני מחובר לחיים ...גם הנשמה שלך לא מסכימה ...הנה לך
בחינה של חיבוט הקבר (...על אותו משקל ביציאת מצרים!!!!

בכל אחד מעשרת המכות הקב"ה מנער את המצרי מהיהודי ...מפריד ...מפריד
ביניהם ...הקב"ה מתעלל במצרי כדי לנסר אותו מהיהודי ...לא!!! אתה והיהודי לא
קשורים ...אתה תקבל מכות והיהודי לא ...אתה תקבל חושך וליהודי יהיה אור...
בכל מכה כזו אבא שבשמים פונה ליהודי ...בא ...בני היקר ...בא אלי ...תעזוב את
המצרי ותתאחד איתי ...הפניה הזו נעשית תוך כדי מפגן הכי עוצמתי של גילויי
חיבה מצד הקב"ה...
אבל עם כל החיבה שבזה ...זה קשה!!! זה חיבוט הקבר!! אל תשכח שאני עבד...
אני שקוע במ"ט שערי טומאה ...אני מחובר למצרים בכל נימי נפשי ...וכל מכה
שהקב"ה חובט במצרים ...הוא כאילו חובט בי ומנסה עוד פעם להפריד אותי
מהגוי ...ו ...וקשה לי לקבל את ההפרדה הזו ...אני נאחז בשארית כוחותי ומנסה
להיצמד למצריים ...לכן עד ראש השנה עדיין לא התבטלה העבודה ...מחוסר
שיתוף פעולה מצידנו) ...אז מה קרה בר"ה?? כאן כבר יש את הפרקי דרבי אליעזר שאומר
שהחומר והלבנים ניזוקו פיזית מהכינים ...וממילא כבר לא היה מה לעבוד ...גם אם תרצה לעבוד אין
לך מה(..

--האם המהלך הזה הוא נכון או לא?? לא יודע ...מה שבטוח ...אנחנו מוכרחים להבין
שהתהליך שעם ישראל עברו ביציאת מצרים הוא תהליך שקשור אלינו!!! הוא
אקטואלי בשבילנו לעכשיו!!! כי אם זה לא אקטואלי אז התורה לא הייתה
מטריחה אותנו להזכיר את זה מידי בוקר וערב .התורה לא מחפשת להחזיר
אותנו להיסטוריה שכוחה אם זה לא רלוונטי בשבילנו להיום!!!! ואת זה אנחנו
חייבים להפנים!!!
אנחנו מוכרחים להתחיל לתרגם את יציאת מצרים למושגים שלנו ...כן ...לכל אחד
מאיתנו יש את המצרים שלו ...את הסיפוקים הנמוכים והשפלים שהוא התמכר
אליהם ונדבק אליהם והוא מתקשה לעזוב אותם ...ואז מגיע משה רבינו ...או בת
קול משמים שנכנסת ישר לתוך הלב ולוחשת לך באוזן :בני היקר ...לך מתאים לך
להיות פה!! אתה יכול יותר!!! ואז אתה נבהל עד עמקי נשמתך ...אני מרגיש
שמישהו פה רוצה להפריד אותי ממקור חיי ...אתה דוחה את המחשבות האלו
בקנאות ובורח מהם כנשוך נחש ...כן ...אבא שבשמים מציע לך לא פעם לצאת
מהעבדות הפרטית שלך ...והוא מציע לך את זה עם כל הלב ...ואתה דוחה אותו
בחרדה!!! לא!!! לא רוצה לשמוע!!!
ושיהיה לך ברור :היחיד!!!! היחיד שמבין אותך באמת זה אבא שבשמים!! אם אני
אצעק עליך ואוכיח אותך שתתנתק מהאינטרנט או מכל דבר שלילי אחר ...אם
אתה לא תגיב יפה ..אני אזרוק את הילדים שלך מהמוסדות ...אני אסמן אותך
כמו עוד איזה חרדי חדש שלא קשור אלינו ...אבל אבא שבשמים לא ככה רואה
את הדברים!!! אבא שבשמים יודע מה עובר עליך ...רק הוא יתברך יודע כמה
התהליך הזה קשה לך ...רק אבא שבשמים יודע כמה זה חלק מהנששששמה
שלך ...והוא פונה אליך בתדר עמוק שאף אחד לא שומע ואף אחד לא יודע ...הוא
פונה אליך ישר לתוך הלב ואומר לך :בני היקר!!! אני מכיר אותך ואתה יכול
יותר!!! אני רוצה שתסתכל לי בעיניים ...אני רוצה שתהיה איתי ...וקשה לך!!!! אוהו
קשה לך ...ואם לא תצליח זה טבעי ...כן ...שמונים אחוז לא מצליחים לעשות את
הצעד הקשה הזה -לצאת ממצרים ...ממילא אם אתה לא תצליח ...הקב"ה לא
יופתע במיוחד ...הוא רק יבכה על בנו יחידו שנשאר שם ...אבל באותה מידה אתה
יכול להחליט שאתה הולך להפתיע את הרבש"ע ואת עצמך ולהחליט :נכון
ששמונים אחוז נשארים שם ...אבל אני אהיה מהעשרים אחוז שמקבלים את
ההזמנה מהקב"ה והולכים על זה!!!! אתה אמנם תרויח בגדול ...אבל מי שהכי הכי
ירויח ...עוד יותר ממך ...זה אבא שבשמים שהמו מעיו עליך והנה הוא קיבל את
בנו האובד חזרה אליו הבייתה ...כן ..יש לך את האפשרות להפתיע את הקב"ה ...כי
הוא ידע יצרנו ...הקב"ה יודע כמה קשה לצאת ממצרים ...הוא יודע בדיוק על איזה
אפשרויות אתה מוותר ומתנתק מהכל והולך אחרי הקב"ה בארץ לא זרועה ...רק
הקב"ה יבין את זה ויעריך את זה!!! ממני אל תצפה להערכה ...זו קריצה וקוד
אישי שישאר לנצח בינך לבין אבא שבשמים ...זר לא יבין...
הרמח"ל אומר שלקראת התיקון השלם הניסיונות יהיו מהסוג של אדם הראשון
לפני החטא ...מה שנקרא בחירה חופשית!! הטוב והרע עומדים אחד מול השני
בשיוויון גמור! ושניהם לפניך!!! וקדימה ...תקבל החלטה לאן פניך מועדו ...מצד
אחד אתה רואה את המצרים במכת חושך ...תקועים בבוץ של עצמם ...ומצד שני
אתה רואה אור הגנוז במושבותם של ישראל ...וכעת תקבל החלטה סופית :אתה
רוצה לצאת או לא???? כאן אנחנו נמצאים!! מיום ליום הקב"ה מחדד לפנינו את
הבדלי הטוב והרע ...כל אחד מאיתנו יודע בדיוק מה טוב ומה רע ...וכעת תחליט
לאן פניך מועדות ...האם אתה רוצה להמשיך להישאר במצרים ...או לכתך אחרי
במדבר בארץ לא זרועה ...רוץ ...קפוץ על הברכיים של אבא שבשמים ותסמוך
עליו שהוא לא ישאיר אותך מסכן ...סמוך עליו...
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תש"פ שנה שביעית

גליון זה יו"ל להצלחת
ידידינו החשוב
שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים

 פנינים על הפרשה 
ש .גאון אחד שאל מה חייב את פרעה להאמין למשה ,הרי הרמב"ם
כותב )הלכות יסודי התורה פרק י'( שנביא נבחן רק אם יאמר העתידות,
ולמה היה פרעה צריך להאמינו שהוא נביא?
ת .ברמב"ם שם )פרק ח' ה"א( כתב "משה רבינו לא האמינו בו ישראל
מפני האותות שעשה ,שהמאמין על פי אותות יש בלבו דופי שאפשר
שיעשה האות בלט וכישוף" ,ע"ש ,והרי כאן הראה להם שאינו כישוף
)לעיל ז' ,י"ב "ויבלע מטה אהרן את מטותם"(.
ש .מכל מקום בתחילה כשהלך לפרעה ולא עשה שום אות ,מנא לן
שהוא נביא?
ת .ממה נפשך  -אם לא ביקש אות ,היה צריך להאמין ,ואם היה מבקש
היה נותן לו אות ,ובחז"ל מובא שטוב עשה פרעה שביקש אות ק"ו
ממשה שביקש אות ,כ"ש פרעה שהיה צריך אות.
המשך בעמוד הבא

השבת אבדה
לכל הקוראים החשובים ,מצ"ב מכתב שקבלנו מאחד
הקוראים:

מצאתי בביתי ספר ארחות יושר )הוצאה רביעית עם תיקונים ,שנת
'בדרכי היושר' לפ"ק( ,וכתוב בפנים הספר" :מתנה לידידינו הר"ר ארי'

ליב שליט"א מאת המחבר חיים קניבסקי" .כנראה שספר זה היה
בתוך שאר ספרים שהניח אבי ז"ל )מעיר לאס אנג'לאס קאליפרניא
בארה"ב( ליורשיו ,והוא כבר נלב"ע כ"ט טבת תשנ"ב ,ובני משפחתו
אינם יודעים מי הוא זה הר"ר ארי' ליב .נפשי בשאלתי ,אם יכול
לברר ולהכיר למי החותמת הזה ,ועי"ז אוכל לקיים מצות השבת
אבידה ,וכן ינוח נפשיה של אבי ז"ל.
תודה מראש ,ותזכו למצוות! ש .נ .י) .ליקווד(

)כל היודע פרטים יפנה למערכת דברי שי"ח(

 עלי שי"ח 
רשימות אישיות מפנקסיו של תלמיד רבינו הגאון רבי יצחק שלמה בן שמואל קרלבך 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(

פרק ט'

 נטל ידיו ובירך והוברר שהכלי פסול ויש לפניו כלי כשר ונוטל שוב האם יכול לסמוך על הברכה הראשונה או צריך לברך שוב? ת .צריך לברך שוב.





















בחורים מבוגרים שאלו את מו"ר איפה עדיף להתפלל על מציאת זווג במירון או בעמוקה? וענה להם 'באלוקי נצור'.
מו"ר אומר לי שתאב לקיים את כל תרי"ג מצוות חוץ מיפת תואר.
רוצה לתרום הרבה כסף עבור כולל וייקרא על שמו כגון משה ,אבל הוא מחלל שבת .השיב שלא יקרא על שמו ויכוון על משה רבינו וגם שההוא
חושב שזה על שמו אין בזה אונאה.
ספרתי לו על איזה משפחה ]צעירה[ שבזמן אחרון ארבע ילדים אושפזו בבי"ח או מפני מכות ברגלים או בצואר או בראש .בתחילה אמר שיעברו
לב"ב ואמרתי מסתמא זה לא שייך ,חשב כמה שניות ואמר שאב הילדים ילמד מסכת בכורות שיש שם כל סוגי המומים.
אחד היה במירון ואמר כשיוולד לו בן יקרא לבנו שמעון ועתה נולד והסבא מבקש שיקראו לילד יעקב על שם סבא שהיה ת"ח מה לעשות ,השיב,
הסבא הוא לא מאן דאמר ,ויקרא לילד בשם שמעון ,וכך הווה.
לשיטת הרב בדרך אמונה שפרחים שריחם טוב יש בהם קדושת שביעית שואל הרב וסטהיים למה בדבש שנוצר מפרחים אלו אין קדו"ש ,והשיב
מפני שהשתנה.
שאלו האם אפשר להשתדך שני בשני והשיב יש בזה קפידת צוואת ריה"ח ולא לעשות.
אמר קידוש לבנה ביחידות ואחר זמן הזדמן למקום שיש מנין לאמירת קידוש לבנה האם יכול לצרף עצמו אליהם לא לברכה אלא לשאר התפילות
שאומרים ,השיב – כן.
רוצה לעשות ברית לבנו בשעה מוקדמת מפני זריזין מקדימין למצוות ואביו שהוא הסבא אומר שבאותו עת יש לו שעור קבוע ויכול לבא רק בצהרים
מה עליו לעשות ,השיב מו"ר שיאחר את הברית מפני שכבוד או"א עדיף.
חתן שנמצא באמצע שבעת הימים האם עליו להודיע שהוא חתן לפטור מתחנון ,השיב – כן.
האם בעת ברכת התורה מכסים את הס"ת עם המעיל – לא שמענו שכך נוהגים אבל מותר.
האם מותר להדליק נר חנוכה שאין עשוי להנאה בשמן של ספיחים – אסור.
הדס או הדסה – השיב שזה אותו שם ,ובנו הגראי"ש הוסיף שלאמו של הגרעק"א קראו הדס.
שאלו האם אפשר לקנות דירה בחודש מר חשון ,והשיב שכן ושיקנו מתי שרוצים.
על בקשת בנים לאלו שלא נפקדו בזש"ק – משיב לבדוק מזוזות ואלה שכבר בדקו משיב שיבדילו במוצש"ק דווקא על יין ולא על מיץ ענבים ,וכך
מבואר בשבועות.
האם מותר לשמש צעיף ככרית והאם חיישינן למה דמבואר שהיושן על בגדים גורם לשכחת הלימוד ,והשיב בשעת הדחק אפשר להקל.
האם מותר להשתמש בסוודר שלבשו אדם חילוני אבל רק פעמיים ,השיב מו"ר ,עדיף לא.
קטן שבהמשך החודש ייעשה בן י"ג מה עדיף לו לקדש את הלבנה בתחילת החודש דזריזין מקדימין למצוות או שיחכה עד שייעשה בן י"ג דעדיף
מצווה ועושה ,השיב ,כיון שיש לו מצוה בזה עדיף זריזים מקדימין למצוות.

 עלי הדף 
בדין שומע כעונה

ברכות כ"א ב' אמר רב הונא הנכנס לביהכ"נ ומצא ציבור שמתפללין אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"צ וכו' .כתב רש"י בסוכה )ל"ח ב'( דאדם
המתפלל שמו"ע ושמע מפי הש"צ קדושה או קדיש יפסיק מתפילתו וישתוק וישמע מה שהש"צ אומר ויחשב לו כאילו ענה דשומע כעונה וכ"כ הבה"ג,
והתו' שם ובסוגיין הק' עליו דאי שומע כעונה הו"ל הפסק באמצע התפילה עי"ש ,ויל"פ דעת רש"י דהן אמנם דלגבי שיצא יד"ח עניית קדיש וקדושה
חשיב שומע כעונה מ"מ לגבי שיחשב כהפסק בתפילה לא חשיב עי"ז כעונה ,והטעם דהפסק בתפילה עבירה היא ואמרי' בקידושין )מ' א'( דמחשבה
טובה הקב"ה מצרפה למעשה שנא' אז נדברו וגו' ולחושבי שמו אבל מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה שנ' )תהילים ס"ו( און אם ראיתי בלבי
לא ישמע ה' ,ויל"פ דכ"ז מרומז בקרא הנ"ל דתהילים אליו פי קראתי היינו שעומד באמצע התפילה ורומם תחת לשוני פי' דאת עניית הקדיש והקדושה
אינו מוציא בפיו אלא תחת לשוני דהיינו ע"י שומע כעונה וע"ז אמר און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה' כלו' דלגבי שיקלקל ויחשב להפסק בתפילה לא
ישמע ה' שאי"ז הפסק אבל לענין לצאת יד"ח אכן שמע אלקים הקשיב בקול תפילתי ומסיים ברוך אלקים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי פי'
שלא נחשב כהפסק ע"י שומע כעונה .שמעתי.
)טעמא דקרא תהילים(

המשך פשט על הפרשה:
ש .מכל מקום ברמב"ם כתב שלא האמינו למשה משום האותות ,כי אפשר שיעשם בכישוף ,והאמינו בו רק במעמד הר סיני ,ואם יש אופן
לברר שלא ע"י כישוף כמו שהיה שם ,לא בהכרח שיהיה דוקא ע"י מעמד הר סיני.
ת .מ"מ עם ישראל לא היה שם כשבלע מטה אהרן את מטותם ,וכיון שבדרך כלל על אות יש חשש שהוא כישוף ,עשה השי"ת שיאמינו בו
ע"י מעמד הר סיני.

)דרך שיחה(

 מכתבי הקוראים 
לכבוד המערכת הנפלאה דברי שי"ח
יורשה לנו לכתוב דממש ס"ד עלתה בידכם במדור הנפלא 'ותלמדם חוקי חיים' דממש השבוע בפר' שמות מיירי "הרבינו
בחיי" )בתחילת הפרשה( בענין החינוך ,ומבואר שם ממש כמ"ש .וע"ז נאמר :דבר בעיתו מה טוב.
לכבוד עורך הגליון דברי שי"ח,
רציתי לספר סיפור נורא ,ממה שמעתי מבעל המעשה שאירע לו עם הגרח"ק בשנה שעברה.
באחד הבתי מדרש בירושלים למדו הלכות מכין משבת לחול ,והתקשו באיזה הערה .ואחד השומעים סיפר למגיד שיעור שהוא
הולך לבני ברק לשבת קודש ,ואם יש איזה שאלה לשאול להגרח"ק אוכל לשאול ,והמגיד שיעור שלח עם השליח אחד מהשאלות
להגרח"ק.
השאלה היה ,כתב בשעה"צ )סי' תקג ס"ק ד( בזה"ל :ואם מבשל איזה דבר ביו"ט ראשון וכוונתו בשביל יום השביעי ,לכאורה ודאי
שרי ,אבל באמת דבר זה תליא בפלוגתא הנזכרת בסימן תצה )ס"א( לענין אוכל נפש עצמו שאינו מפיג טעם אם עשאו מערב יו"ט,
וה"נ הרי יכול לבשל בחוה"מ לצורך יום שביעי ,ע"כ .ועכ"פ משמע דפשיטא ליה להמ"ב ,דמצד איסור הכנה מיו"ט ראשון ליום
שביעי ,אין שום איסור ,ולכאורה לפי התוספתא שהובאה לעיל יש לאסור ,וצ"ע .והשיב לו הגרח"ק שליט"א :דשם כולה רגל אחת
היא עכ"ד ,דהיינו שהוא מבשל מיו"ט לאותו יו"ט ,והוא המשך אחד ,ואין זה שייך להכנה משבת אחת לשבת הבאה.
והנה השליח הלך להגרח"ק אחר התפילה ,אבל שכח להביא עמו הספר 'משנה ברורה' להציע להגרח"ק בדיוק המראה מקום ,ולכן
בעל פה בטעות כשהציע השאלה אמר :כתב השעה"צ בסי' תקג ס"ק ה וכו' ,ומיד כהרף עין ,אמר מרן שליט"א שהשעה"צ אינו ס"ק
ה' אלא בס"ק ד' ,ושוב השיב לעצם השאלה .וידוע שיש למרן שליט"א בקיאות נוראה בכל התורה כולה ,אבל מעולם לא ידעתי
שמרן שליט"א יודע בדיוק כל מ"ב ושעה"צ באיזה ס"ק!

בתמונה :רבינו מעודד ומברך ילד טהור הסובל ממוגבלות הליכה

0

וְ גַם אֲ ִני ָשׁמַ ְע ִתּי אֶ ת נַאֲ ַקת בְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל )ו' ה'(
אחד הדברים המופלאים בהנהגתו של רבינו ,שאם כל העומס
הרב המונח על כתפיו הוא אינו שוכח לתת את המבט הנכון
לאנשים שהחיים אינם מאירים להם פנים.
בשנים בהם היה כוחו במותניו ,אם היה שומע על יהודי
שקשה לו העליה במדרגות ,או שהוא מוגבל ברגליו או סיבה
אחרת ,היה מציע בפשטות' ,ארד אני אליו למטה' ,וכשהיו
מנסים להניא אותו ,היה אומר 'לכל הפחות שיבוא לפני
התפילה ואז בדרך לבית הכנסת' וכך אכן היה.
במשך כמה שנים ,היה יהודי ירא שמים שהתגורר רחוק מבני
ברק ,וסבל ממוגבלות ושיתוק בכמה מקומות ,ומפעם לפעם
הגיע עם אמבולנס מיוחד ,המתין מתחת לביתו של רבינו,
ובדרך הלוך או חזור לתפילה ,היה שומע רבינו כי הוא ממתין,
והיה ניגש במיוחד לאמבולנס ,ושומע את נאקתו ומברכו
בחמימות .בידי בני משפחתו מצוי תיעוד מלא על כך.

 יפה מראה 


©כל הזכויות שמורות

וכדי לדייק יותר אוסיף כי בעל המעשה היה הרב שרגא קעליס ,מגיד שיעור בהלכה בישיבת תורה אור שייסד הגרח"פ שיינברג,
ואני שמעתי העובדא מפיו ,והשו"ת הזה גם נדפס בספר שיצא ממש לאחרונה 'בני אברהם' על הלכות הכנה משבת לחול ,שנת
בברכה מרובה
תש"פ.

