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תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

הדבר היה לכבוד יום הולדתו של רבינו מהר"מ שפירא זצוק"ל .הרב לא
דיבר על יום זה במיוחד ,אך הנוהג היה שתלמידי הישיבה חילקו ביניהם
את לימוד הש"ס; ובערב נערכה סעודה גדולה לגומרה של תורה...
מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל על שמחת סיומי הש"ס מימי בחרותו בישיבת 'חכמי לובלין'
כחמש־עשרה שנים חלפו מאז אותה שיחה מרוממת לה זכו עורכי
וסופרי 'המודיע' ,כאשר לקראת שמחת סיום הש"ס בסדר לימוד
הדף היומי מן התלמוד הבבלי במחזור הי"א  -ביום כ"א באדר א'
תשס"ה – התקבלו לשיחה במעונו של פוסק הדור ,תל תלפיות
לאלפי ישראל ,הלוא הוא מרנא ורבנא בעל ה'שבט הלוי' ,הגאון רבי
שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל – אשר ניאות לבקשתם להאציל מהודו
ולהשמיע דברים מע"ג שופרה של היהדות החרדית לכבוד התורה
ולומדיה; ולזכר שם תפארתו של מורו ורבו ,הוגה ומחולל רעיון 'הדף
היומי' – הגאון הקדוש רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל.
וכך פתח מרן זצוק"ל בהדרת שיחו:
איש חן היה מורי ורבי מהר"מ שפירא זצ"ל .איש אשכולות שהכל
בו; נתברך בכל מידות שמנו חכמים – בחכמה ,ביראת אלוקים,
בחסידות ואף בייחוס רם בהיותו נצר להרה"ק רבי פנחס מקוריץ
זי"ע .אף תואר מראהו נסוך היה הוד ויופי .לא קלים היו חייו הקצרים
עלי אדמות ,ימיו היו אפופי סבל ומועקה ,אולם מלאים וגדושים
בחזון ומעשים היפים לדורי דורות.
זכורני ,בהתהלכי פעם במחיצתו בחצר שאחרי היכל הישיבה
הקדושה .הייתה זו שעת ליל ,אורות הישיבה הבליחו מן החלונות
לעבר החצר וקול התורה נשמע מהדהד .בתוך כך התבטא ברגש
וכה אמר לי" :לא זכיתי להתברך בילדים ,אולם 'ישיבת חכמי לובלין'
ו'הדף היומי' הם בני ,בהם קיימתי מצוות פרייה ורבייה".
אמנם כעין עניין זה של הדף היומי מקובל היה בישראל מקדמת
דנא .הגאון רבי עקיבא אייגר זצ"ל ,על אף עמקנותו וגאונותו ,לומד
היה עם התלמידים לאחר תפילת שחרית דף גמרא מדי יום ביומו,

ומשיעור קבוע זה נוצר לו לעם ישראל החיבור העמוק והנפלא
הנודע בשמו 'גיליון הש"ס' אשר נדפס על הדף .אולם מו"ר מהר"מ
שפירא זכה להוציא את הרעיון אל ההמונים ,וכמו כן לחדש בו את
עניין הקביעות של הדף אל היום; כלומר שבחלוף היום חלף זמנו של
הדף כי למחר כבר ילמדו את הדף הבא.
תקנה גדולה ורבה זו של הדף היומי ניתנה מתנה עבור כלל ישראל –
אולם בקרב הישיבה לא למדו את 'הדף היומי' .בחורי הישיבה עסקו
בלימוד התורה בהיגיון המוח והלב ,בעמקות .גם אלה שמצאו נפשם
בלימוד הבקיאות למדו יותר מדף אחד ליום ...בסמוך אלי ישבו
תלמידים שבשנותם בישיבה סיימו את רוב הש"ס.
היו אמנם שמחות 'סיום ש"ס' בישיבה .גם אני זכיתי ליטול בהן
חלק .הדבר היה לכבוד יום הולדתו של הרב ,שחל בז' באדר .הרב
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זי"ע לא דיבר על יום זה במיוחד ,אך הנוהג היה שתלמידי הישיבה
חילקו ביניהם בבוקרו של יום את לימוד הש"ס; כל בחור קיבל מכסת
דפים ללמוד במהלך היום ובערב נערכה סעודה גדולה לגומרה של
תורה ,כאשר רבינו מהר"מ זצוק"ל נושא את ההדרן .אולם ,כאמור
– קביעות הלימוד בקרב התלמידים לא הייתה על דרך 'הדף היומי'.
זאת ועוד :גם בהקשר ללימודי הדף היומי בקרב העולם – הייתה
משאת נפשו של מורי ורבי מהר"מ שפירא זצוק"ל שילמדו את
הדף בהבנה ,בבהירות ולא מקופיא .פעם בשיחה אישית אמר לי
מפורשות – בדברו עמי על הדף היומי – שרק אם חוזרים על הדף
לאחר הלימוד מפיקים את התועלת הרצויה .אמרתי לו אז שלמדתי
מסכת שקלים במסגרת לימוד הדף ,ונענה לי שאם לא הוספתי על
עצם הלימוד את החזרה אין מכך את התוצאה הראויה.
ואכן ,בשלב זה ביקש מרן ה'שבט הלוי' זצוק"ל ,להניח דגש מיוחד:
יש להעיר ולעורר בעניין הזה .בימינו זכינו ורבבות יהודים נמנים על
לומדי הדף; ברם ,יש מקום רב וגדול להשביח את האיכות בלימוד.
שמועה שמעתי שיש אשר מצאו דרך ופתרון ללמד את הדף במהלך
ארבעים דקות – והנני תמה ומיצר על כך :כלום דבר זה אפשרי?!
ברוך ה' ,זיכני השי"ת ,כל ימיי גדלתי בין החכמים ומקובלני מרבותיי
אשר לימדו דף גמרא כדבעי ,עם פרש"י ותוספות מתמשך על
פני שלוש שעות .וא"כ בשיעור הנאמר ליהודים ,כאשר מבקשים
להטעימם היטב את טעמי הדברים והבנתם ,הרי נצרך לכך לכל
הפחות כשעה ,ואפילו שעה ומחצה!
ואשר על כן ,זאת ברצוני להדגיש באמצעותכם :ללימוד התורה
הקדושה נצרכת יגיעה .התורה הקדושה צריכה להיות תורת אמת,
צריך אמת בלימוד התורה .היום – בעזרת כל ההתפתחויות החדשות
– מגיעים להתרבות בענין ה'כמות' ,אבל חשוב להקפיד ולהשגיח
שלא יהיה חסר ב'איכות' לבל יחסר העיקר.

הזכות הגדולה
אמת היא שגדולה ועצומה היא זכותם של יהודים העוזבים ביתם
ועסקיהם וקובעים זמנם ללכת לבית הכנסת לשמוע דברי תורה.
זכות רבה היא לנשמה בעולם העליון .בוודאי שעדיף להיות בביהמ"ד
על פני שהות בבית והפסד הזמן ע"י שחוק הילדים שאין בו צורך.
וכן פסק בשו"ע (אורח חיים קנה) "אף מי שאינו יודע ללמוד ,ילך
לביהמ"ד ושכר הליכה בידו ,או יקבע לו מקום וילמוד מעט במה
שיודע ויחשוב בענייניו וייכנס בלבו יראת שמים".
עצם זה שנכנסים דברי תורה לאוזנו של אדם טובה גדולה היא עבור
הנשמה ,וכשם שהביאה אמו של רבי יהושע בן חנניא את עריסתו
לבית המדרש כדי שייכנסו ד"ת באוזניו.
אולם זאת יש לדעת ,אשר בדבר שיש בו זכויות ויש בו גם חיסרון אזי
יש לדון כל צד לגופו; יש לשקול בהערכה את הזכויות הגדולות ויש
להתייחס בנפרד אל החיסרון ,לדון בדרכי תיקונו .ואכן ,בעניין זה
של שמיעת דברי תורה רבו ועצמו הזכויות עד למאוד ,אולם אין זה
גורע מן החיוב המוטל עלינו למלא את החסר; להשביח את הלימוד
ולהעלות בו את האיכות; שלא תהא השמיעה לבדה ,ולא בהבנה
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שטחית ,אלא שייקלטו מהלכי הסוגיא במוח ויתיישבו בשיטות על
הלב; שיהא לימודו של אדם משומר בידו.
והנה יש לכך כמה וכמה עצות ,ועל כל איש לבחור את הקרוב
אליו .הטוב ביותר ,שיהודים הלומדים את הדף ע"י 'שמיעת האוזן'
בשיעור ,שיוסיפו על כך לימוד נוסף בשעת הבוקר ,שאז ילמדוהו
'בעריכת שפתיים' וביגיעת ההבנה ,עם חברותא וכדו' – וכך 'יהא
בידם' את עיקרם של ענייני הדף .אלה שקשה עליהם הבנת הסוגיא
– הרי יש בידם כיום כמה וכמה ספרי עזר שיש בהם כדי לסייע ביד
הלומדים ולהדגיש היכן הנקודות העיקריות של הסוגיא .כל אחד
ימצא לו את העזרה הראויה לו ,ספר או חבר ,או רב ת"ח שיסביר
לו – ובלבד שבקומו מלימוד הדף ,תהיה ערוכה ושמורה בו הסוגיא
לכה"פ בעיקריה.
ובעצם ,מוטל העול הזה על מגיד השיעור .לא כל אחד מוכשר וראוי
לשמש בזה .על חבורות הלומדים להכתיר לראשם מגיד שיעור
הרגיל בלימוד הגמרא והמסכתא ,אשר לבו רגיל בענייני הדף ,ודרכי
הגמרא שגורים וסדורים לפניו .המגידים צריכים להכין את השיעור
כדבעי ,ולשקול בינם לבין עצמם קודם השיעור היכן 'לבו' של הדף
שאותו יניחו בפני השומעים ,אותו יערכו לפניהם בבהירות כשולחן
הערוך .עליהם להעמיק בלבות השומעים בתבונה ובהכנה ברורה
את הקו המנחה בסוגיא .צריכים המה לשאת מחשבה' :עם מה
ייצאו השומעים מן השיעור? מה יישאר בידם? מה יש בפי למסור
לשומעים באופן שייצאו מן השיעור ודבר־מה שמור בלבם'.
לומדי הדף היומי ,עמלי יום העושים לפרנסתם וקובעים עתים
לתורה – יקרים וחביבים בעיניי ,והנני מבקש וחוזר ומבקש לעודדם
ולהרבות חיילים .שבחם הוא מופלג והריני מעתיר עליהם שפע
ברכה .בדברנו על אודות כך שיש להשביח את איכות הלימוד –
ללמוד על מנת לדעת ,להבין ולהשכיל ,להתייגע בלימוד התורה
הקדושה – אל לנו לשכוח את אותו שכר מופלג ,שכר תורה ,דיבר
בו ה'תנא דבי אליהו' דלעיל .וכבר הביא בספר 'רחמי האב' על זקן
אחד שהיה מסיים את אמירת כל הש"ס בלא שהבין מאומה ,והיו
פניו מאירות כשמש בצהרים.
אולם בנוסף על כך ,יש להוסיף את יגיעת התורה הנצרכת בלימוד
התור הקדושה .יגיעת התורה בעריכת שפתיים אין ערך לחשיבותה.
כדאיתא בספרא בחוקותי "מלמד שהמקום מתאווה שיהיו ישראל
עמלים בתורה" .ובמדרש איתא ,שאהרן הכהן זכה לכהונה בשכר
שהיה מתייגע בתורה .לגדלות התורה באים רק ע"י יגיעה ואין לזה
דמיון באופן אחר.
זכיתי להכיר גדולים שבקיאים עצומים היו בכל הש"ס כולו ,בכל
חדרי התורה; ברם ,היקף בקיאותם לא גרעה מאומה מהבנתם
לעומק העניין .אלה יחידים היו בדורותיהם – כדוגמה מורי ורבי
הגה"ק רבי שמעון מז'עליחוב זצוק"ל ,שבקיאותו העצומה הייתה
בד בבד עם עמקות הזכירה וההבנה .גם בדורנו יש יחידים כאלה.
ולהמונים בעם ייאמר ,שיש להוסיף הדגשה באיכות ההבנה ,כל אחד
לפי ערכו ייתן לב להבין לכל הפחות את עיקרי העניינים ולסדרם
לפניו בבהירות.
המשך בעמוד 30
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אמרתי קמיה רבינו :הנה אנו שומעים כאן תמיד לצרכי רפואה ללמוד
את הדבר שכנגדו .לדוגמה ,לכאבי רגליים ללמוד הלכות חול המועד,
ורבינו מכנה רפואות אלו "רגל ברגל"; לבעיה באיברים הפנימיים – ללמוד
הלכות טריפות; כאב שיניים  -ללמוד הל' בכורות במס' בכורות .והרי אין
מתרפאין בדברי תורה?
משיחותיו של הגאון רבי אליהו מן עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א
"ּכִ י ֲאנִ י ה' רֹפְ ֶאָך" (שמות ט"ו ,כ"ו)

חולה המבקש לאחרים "תלמדו לזכותי" ,האם זה ממעט ללומדים
מזכותם?
"הלימוד אינו ממעט מזכות הלומדים .ויועיל לחולה רק מה שמוסיף
בלימודו בגלל ומחמת רפואתו ,בין בכמות בין באיכות ,תוספת זו
יכולה להועיל".
בהזדמנות אמר רבינו" :הרפואה היא משום שחברו הוא גורם ללימודו.
(ומה שמובא בספר 'רוח חיים' ריש אבות את המעשה עם הט"ז שבזכות
שיעורו התרפא החולה אע"פ שהחולה לא גרם לאמירת השיעור ,שם
אפשר לבאר שהכוונה שהתפילה תועיל בזכות התורה)".
אברך חולה וחמותו מעוניינת לארגן קבוצת אברכים שייסעו מבני ברק
לכותל המערבי ויאמרו שם את כל ספר תהילים .האם אפשר לומר לה
שעדיף שאותם אברכים ילמדו ארבע שעות ברציפות ואח"כ יאמרו
כמה פרקי תהילים לרפואתו ,וזה יותר טוב  -א .כי נחסוך את ביטול
התורה של הנסיעה; ב .כי באמירת כל ספר תהילים קשה להתפלל
בכוונה; ג .כי תפילתם תהיה אחר לימוד כמה שעות ברציפות?
"לימוד עדיף".
ארבע שעות אלו היו לומדים בלאו הכי ,רק המיוחד כאן היא
הרציפות ,האם גם בכהאי גוונא הרציפות הזו קודמת לנסיעה
לכותל?
"גם הרציפות סגי לזה".
מעוניינים להתחזק לרפואה שלמה ,מה יעשו לגברים או לנשים?
"גברים שילמדו דבר חדש וזה חיזוק בתורה ,וכגון קדשים ,זרעים
טהרות .נשים שיתפללו מעריב .ב'משנה ברורה' כתב בסימן ק"ו
סק"ד ,שהן פטורות וה'חזון איש' סבר שרק בעת הצורך יש להקל".
לכמה זמן לקבל על עצמם?
"הגברים כמה שרוצים ,הנשים שיקבלו עליהן מעריב תמיד".

רפואת התורה ורפואת הצדיקים
הגמרא בעירובין (נד ).הולכת ומונה "החש בראשו יעסוק בתורה
שנאמר וכו' ,חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר וכו' ,חש במעיו יעסוק
בתורה שנאמר וכו' ,חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו

מרפא" .מדוע אם כן אמרו בתחילה ראשו ,גרונו ומעיו? ואפשר
לבאר על פי מה שרבינו נוהג לומר ,כי לכל איבר יעסוק בתורה בעניין
השייך לו ,כגון ראשו יעסוק בהלכות תפילין ,איבריו הפנימיים יעסוק
בהלכות טרפות וכו' .הסכים רבינו לביאור הנ"ל .ואמר עוד:
"כי כיוון שיש פסוק מיוחד לחש בראשו ,תועיל התורה לכאב ראש
עוד יותר מאשר לכל גופו ,וכן לשאר דברים שהוזכרו במפורש שם
בגמרא".
רופא ירא שמים נכנס לרבינו והזכיר את דברי הגמרא בעירובין (נד).
"החש בראשו יעסוק בתורה וכו'" ,ואמר" :לפי זה ,אני יכול לסגור
את המרפאה ,די אם אתלה בפתח המרפאה את לשון הגמרא".
השיב לו רבינו" :הרי לא שומעים לעצה זו ,וזה הדבר הקשה ביותר
למתרפאים ,להתנהג כך".
והוסיף עוד לאמור" :כי דברי הגמרא הם לא רק כאשר כואב וכרפואה,
אלא גם כמניעה לכאב ,ולמחלה שלא תבוא".
אח"כ שאל הרופא את רבינו :הנה יש מיחוש ויש חולי ובגמרא אמרו
"חש" ,אולי כוונתם רק לגבי החש בראשו ולא מחלה ,כי הנה ראינו
הרבה ת"ח שעוסקים בתרוה ויש להם חולי.
אמר לו רבינו" :אין זה נכון ,ולא רק למיחוש אלא מועיל גם למחלה ,ואין
אנו יודעים חשבונות שמים .יש חשבונות ויש עניין של גלגול קודם".
אמרתי קמיה רבינו :הנה אנו שומעים כאן תמיד לצרכי רפואה
ללמוד את הדבר שכנגדו .לדוגמה ,לכאבי רגליים ללמוד הלכות
המשך בעמוד 31
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בנו של ה'חפץ חיים' כותב ,שה'חפץ חיים' היה יושב ליד השולחן כשסביבו
עשרות ספרים והוא מעיין בהם ומתעמק .בעת שנכנס אליו יהודי ,בין אם זה
אדם שהכיר או זר מעיירה רחוקה ,היה ה'חפץ חיים' סוגר ספר ,ועוד ספר ועוד
אחד ...שאל בנו של ה'חפץ חיים' את אביו" :למה צריך לסגור את כל הספרים?
מה הבעיה אם תשאיר אותם פתוחים ,ואחרי שהשואל ילך תמשיך ללמוד?"
הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א על כבוד הזולת ואהבת ישראל
"וַ ּיִ ְצ ֲעקּו בְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ֶאל ה'" (שמות י"ד ,י')

בנביא מלאכי (ג ,טז) נאמר" :אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה'
וישמע ויכתוב ספר זכרון לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו".
הקשה על כך בעל ה'מאור עיניים' :כאשר רוצים לשוחח עם אדם,
בשר ודם ,יש צורך לבקש ממנו שיטה אוזן קשבת .אם חשוב לזכות
במלוא תשומת לבו של אותו אדם ,מבקשים ממנו לא רק שיטה אוזן
קשבת אלא גם שיכבה את הסלולארי.
אבל הקב"ה אינו צריך להיפנות מעיסוקיו ולהקשיב .מדוע אפוא
צריך לומר "ויקשב ה' וישמע"?
עוד יש להקשות ,מדוע נאמר "ויכתוב" ,וכי ה' יתברך צריך לכתוב?!
וכי יש שכחה לפניו?!
והעניין יתבאר – אומר בעל ה'מאור עיניים' – על פי המשל הבא
(הוספנו בו מעט נופך):
ראובן פונה לשמעון ואומר לו" :שמעון היקר ,אני צריך לשוחח אתך
בדחיפות .יש לך עשר דקות בשבילי?" .שמעון נענה לו בסבר פנים
יפות" :הנני! (אומר רש"י :לשון ענווה וזריזות) .כן ,אני מוכן .מה
העניין?".
ראובן מתחיל לדבר .הטלפון הסלולארי של שמעון מתחיל לצלצל,
לוי על הקו .שמעון עונה ,תוך כדי שהוא אומר לראובן" :המשך ראובן,
אני מקשיב לך".
ראובן ממשיך לשטוח את עניינו החשוב בפני שמעון ,שממשיך תוך
כדי כך את שיחתו עם לוי .עוברת עוד דקה והסלולארי השני מצלצל.
"הלו ,כן ,יעקב מה נשמע? ראובן תמשיך ,אני שומע כל מילה" .אנחנו
יודעים שלרוגאצ'ובער היו שני מוחות ,לאדם הזה יש גם שלוש
אוזניים – הוא שומע במקביל את ראובן ,את לוי וגם את יעקב...
ראובן כבר מבין ,בצער ובאכזבה ,שאין לו מה לחפש אצל שמעון.
משהו כבד יושב לו על הלב ,אבל עם שמעון אי אפשר לדבר...
זה יכול גם להיות אחרת:
שמעון אומר לראובן" :אני רוצה לשמוע אותך בלי הפרעות .רק רגע,
הנה אני מכבה את הפלאפון" ,ולילדים הוא אומר" :אם מישהו יחפש
אותי בטלפון או בדלת ,אל תגידו 'אבא לא נמצא' כי אני כן נמצא...
אבל תגידו' :אבא נמצא ,והוא עסוק בעניין חשוב .בעוד שעה יהיה
4

אפשר לדבר אתו".
ראובן כבר מרגיש טוב יותר עוד לפני שהתחיל לפרוק את המטען
שבלבו .יש מישהו שמקשיב לו ,הוא יודע שלבו של שמעון נתון לו
באותה עת באופן מוחלט.
אם שמעון עוד יותר עובד ה' ,ורוצה עוד יותר להעניק הרגשה טובה
לחברו ,הוא לוקח דף ועט ואומר לראובן" :הדברים שאתה אומר
חשובים לי מאוד .אני רוצה לכתוב כל מילה ומילה שאתה אומר כדי
שאוכל אחר כך לעיין שוב בדברים ולומר לך את דעתי אחרי שיקול
דעת".
איזו הרגשה יש לראובן עם כזו גישה!
יתכן שראובן לא יקבל תשובה על שאלתו .לא תמיד שמעון יכול
לפתור את כל בעיותיו של ראובן ולשחררו מכל צרותיו .בכל זאת,
לראובן קל יותר עכשיו .בעצם הקשבתו הוסיף לו שמעון כוחות .זהו
"ואהבת לרעך כמוך" אמתי.
ממשיך ה'מאור עיניים' ומגלה לנו יסוד המעורר את הלב :הקב"ה
מתנהג עם בניו באופן שבו הם מתנהגים עם אחיהם .אצל ה' יתברך
אין ,ח"ו ,מושג של 'כולי אוזן קשבת' או של 'צריך לכתוב' .הקב"ה
"שומע תפילת כל פה" .יהודי אחד מבקש מהקב"ה "רפאנו ה' ונרפא",
חברו מבקש – בדיוק באותן שניות – "ברך עלינו ה' אלוקינו את השנה
הזאת" ,וילד אחד קטן מבקש בו בזמן שיצליח במבחן .הקב"ה יכול
לשמוע מיליארדי אנשים באותו זמן ,באותה שנייה ,ולכולם הוא יכול
להקשיב.
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הקב"ה גם אינו צריך ,כמובן ,לכתוב שום דבר לזכרון ,שהרי אין אצלו
מושג של שכחה כלל.
מהו אפוא "ויקשב ה' וישמע ויכתוב"?
מידה כנגד מידה היא לאותם שנהגו "ואהבת לרעך כמוך" ,עזבו את
כל עיסוקיהם והקשיבו במלוא הקשב ועם כל הלב לחבריהם ,ואף
רשמו את הדברים כדי לזכור.
הקשבה היא השלב הראשון ,עדיין ללא מעשה .שמיעה היא שלב
גבוה יותר ,של עשייה בעקבות השמיעה .הקב"ה יקשיב לדבריו,
ישמע אותם ,ודברי אותו אדם אף ייכתבו לפניו יתברך לזיכרון ,כפי
שכתב הוא את דברי חברו.

לתת ליהודי הרגשה שכל כולי פנוי אליו
בקונטרס 'דוגמה מדרכי אבא' שכתב בנו של ה'חפץ חיים' ,כל דף
מלא יראת שמים .בקונטרס מתוארות הנהגותיו של ה'חפץ חיים' כפי
שראה הבן בהיכנסו אל הקודש מדי יום ביומו במשך שנים רבות.
לא צריך ,וגם בלתי אפשרי ,להגדיר מי היה ה'חפץ חיים' ועד היכן
מגעת גדלותו' .בעל בית' היה על כל התורה כולה ,ועם ישראל שותים
בצמא את דבריו ונוהגים על פי פסקיו.
לא את כל הנהגותיו של ה'חפץ חיים' יכולים אנו להבין ,אולם כפי
שאמר בנו" :על אבא לא שואלים שאלות ,אבל תורה היא וללמוד אני
צריך".
הבן כותב ,שה'חפץ חיים' היה יושב ליד השולחן כשסביבו עשרות
ספרים והוא מעיין בהם ומתעמק כדי להבין דברים על בוריָ ם ומכל
צדדיהם .בעת שנכנס אליו יהודי – בין אם זה ראובן או שמעון ,יצחק
או לוי ,אדם שהכיר או זר מעיירה רחוקה ,עשיר או עני – היה ה'חפץ
חיים' סוגר ספר ,ועוד ספר ועוד אחד ...כל הספרים שלפניו היו
נסגרים ומונחים בצד.
היהודי מתיישב ליד ה'חפץ חיים' ,וה'חפץ חיים' פונה אליו במאור
פנים ובחביבות גדולה ,מבקש לדעת מה חפצו ובמה יוכל לסייע לו.
לפעמים הייתה השיחה מסתיימת אחרי דקה ורבע ,כי אותו אדם רק
רצה ברכה כדי לגמור שידוך או לפתוח עסק .ה'חפץ חיים' מאחל
מקרב לב שתהיה לו הצלחה גדולה וסייעתא דשמיא .ויש שהשיחה
מתמשכת; האיש שואל שאלה ,רוצה להתייעץ ,ופורש מול הרב את
הצדדים השונים של עניינו .לפעמים היהודי שהגיע איננו מסתפק
בבקשת ברכה ועצה ,הוא מאריך ומספר על המצוקות ועל הקשיים
שמכבידים על לבו.
השיחות הללו לא התקיימו רק פעמיים או שלוש בשבוע ,הן התנהלו
עשרים או שלושים פעם ביום ,ובכל פעם עונה ה'חפץ חיים' בסבלנות
ובמאור פנים ,ומקפיד לסגור ,בתחילת השיחה ,את כל הספרים
שלפניו.
ידוע ,שכל דקה אצל ה'חפץ חיים' הוקדשה ללימוד תורה והייתה
יקרה עבורו מפז.
תלמידיו של ה'חפץ חיים' מספרים על ערב ראש השנה אחד :בנו
של ה'חפץ חיים' שמע בכיות נוראיות מעליית הגג .המשפחה הייתה
רגילה לשמוע בכיות בעת עריכת חשבון הנפש ,אבל הבכיות הפעם

היו שונות .הצער והכאב בהן היו נוקבים וקשים ביותר.
בדאגה גדולה ניגשה הרבנית וביקשה לדעת מה אירע .אמר ה'חפץ
חיים'" :אוי לי ,עשיתי לעצמי חשבון הנפש מתחילתה של השנה
שחלפה עד היום ,ואני רואה שישנן שש־עשרה דקות שאינני יודע אם
ניצלתי אותן כראוי ללימוד תורה!"
מתוך שנה שלמה ,לגבי שש־עשרה דקות ה'חפץ חיים' לא היה בטוח
שניצל אותן כראוי ,ומשום כך היה בוכה בצער נורא .עד כדי כך הייתה
חשיבותו של כל רגע אצל ה'חפץ חיים'.
ועל אף כל זאת ,הקפיד ה'חפץ חיים' לסגור את כל הספרים שבהם
עיין בעת שנכנס אליו יהודי.
שאל בנו של ה'חפץ חיים' את אביו" :למה צריך לסגור את כל
הספרים? מה הבעיה אם תשאיר אותם פתוחים ואחרי שהשואל ילך
תמשיך ללמוד?".
אמר לו ה'חפץ חיים'" :בני היקר ,אתה צריך להבין ,יש אנשים
שבאפשרותם לעשות חסד בממון ,הקב"ה בירך אותם בכסף והם
נותנים הלוואה או מתנה .יש אדם שעושה חסד בגופו ,הולך לבקר
חולים וכדומה .איזה חסד אני יכול לעשות? לברך ,לייעץ או להאזין
לכאבם של אנשים.
"תאר לעצמך שבא אלי יהודי והוא רוצה לשפוך את לבו ולספר על
צערו ,ואני יושב לידו ומקשיב ,אבל מאחר והספרים פתוחים נדמה
לושכל מעייניי נתונים בספרים ולא בו.
"ברצוני לתת ליהודי הרגשה שכל כולי פנוי אליו .שיידע ושירגיש
שכל תשומת לבי נתונה אך ורק לו ,ואין אז שום דבר אחר בעולם .גם
שלושים ,ארבעים וחמישים פעם אסגור את כל הספרים ,כי רק כך
נעשה החסד בשלמות".
עד כדי כך דקדק ה'חפץ חיים' גם בפרטים הקטנים של עשיית החסד.
אומר בעל ה'שבט הלוי' ,הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק"ל :בדורנו
יש ,ב"ה ,הרבה מאוד עשיית חסד .חידושים רבים בחסד יש ,שלא
היו בעבר .אולם כדאי לתת את הדעת על 'דקות' אחת בחסד :היום
אנשים עסוקים וטרודים מאוד ,ולכל אחד יש מאה עניינים לסדר .ועל
אף זאת ,כשפונה אליך יהודי ושואל" :יש לך ,אולי ,דקה בשבילי?" ,תן
לו את הדקה הזאת ותקדיש את הזמן הזה עבורו בשלמות.
אם האיש היה זקוק באופן נואש לעשרת אלפים שקלים והייתה לך
היכולת לתת לו – כמה היית שמח? למרביתנו אין אפשרות לתת
עשרת אלפים שקלים אבל יש לנו אפשרות לתת הרגשה טובה ,וזה
מה שנחוץ לאותו אדם.
האדם הזה אינו רוצה ממך כסף ,הוא משתוקק לקבל ממך את התחושה
ש'אני אתך ,אני עכשיו חושב רק עליך' .הוא יוצא בהרגשה טובה –
'מצאתי חבר ,מצאתי ידיד נאמן ,שמוכן לשמוע את שיש לי בלב'.
גם כשאתה בא לאחל 'מזל טוב' ,שים לב לברך עם כל הלב ,שהחבר
ירגיש שאתה אתו ואתה שותף אמת לשמחתו .אתה לא סתם ממלא
את חובתך לחברה בשנייה וחצי של 'מזל טוב' חסר לב...
נתינת הרגשה טובה לאדם היא חסד חשוב לא פחות מהחסד
שבנתינת ממון.
(מתוך 'כבודם של ישראל')
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יצאתי החוצה ופרצתי בבכי ,תוך כדי שאני חושב לעצמי' :אני צריך לנסוע
אלפי קילומטרים מארץ ישראל כדי שד"ר בראיין הגוי יאמר לי בשביל
מה הקב"ה שולח מחלות ואיך ניתן להיפטר מהן?!'
הגה"צ רבי אריה שכטר זצ"ל על המטרה האמתית של המחלות
"ּכָ ל ַה ַּמ ֲחלָ ה ֲא ֶשׁר ַש ְׂמ ִּתי בְ ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא ָא ִשׂים ָעלֶ יָך" (שמות ט"ו ,כ"ו)

כאשר אשתי הייתה חולה נתנו לי לא פחות משישים וארבע עצות.
לא שלא היו חמישה או שישה אנשים שנתנו לי אותה עצה ,אבל
לא ספרתי כמה אנשים אלא כמה עצות נתנו לי .בסך הכל הגעתי
לששים וארבע עצות...
עצה אחת הייתה נראית לי יותר מאחרות .רופא מסוים בשם ד"ר
בראיין פתח ליד מיאמי בית החלמה ,שהחולים מתאשפזים בו
למשך שלושה שבועות ואוכלים תזונה צמחונית מיוחדת לפי שיטה
שהוא המציא .עם זה הוא התיימר להציל אנשים מהמחלה .יחסית
לעצות אחרות ,פתרון זה היה נראה הכי אמין.
שעתיים לפני שהייתי צריך לעלות עם אשתי למטוס ,התקשרתי
לרב שלי ואמרתי לו" :הרב ,אני מרגיש שאני טס לחינם .צריך לבזבז
על זה  15אלף דולר ,לא כולל עלות הטיסות! אני מרגיש שאני שם
כל כך הרבה כסף על קרן הצבי ,בעצם כל הכסף הזה נזרק לפח ,אני
לא רוצה לנסוע!".
אמר לי הרב" :תיסע ,גלות מכפרת ,תיסע!".
איזו גלות זו הייתה ...רק הטיסה למיאמי הייתה קשה ונוראה.
שלושים שעות היינו במטוס והתייסרנו .ה' ירחם .היו אלו תיקונים...
בבית ההחלמה של הרופא הזה אין לחם ואין מוצרי חלב ,אין ביצים,
וודאי שלא בשר .יש אגוזים בשפע ,וסוחטים מיצים מאבטיח וממלון.
בנוסף לכך ,מצמיחים סוג מסוים של חיטים ומחכים שיוציאו נבטים.
החולה צריך לעמוד לבד ולגלגל את החיטים לעשות מהם 'חלב
חיטה' ולשתות אותו ,כאילו זה מה שירפא את המחלה...
הרופא הסביר לי את שיטת הטיפול הזו" :תראה ,המחלות הן רק
הנורות שנדלקות כדי לאותת על המידות הרעות של בני האדם.
אדם כעסן מקבל מחלה .אדם גאוותן מקבל מחלה .אלו רק נורות
אזהרה ,שמסמנות לאדם שבאיזשהו מקום הוא לא בסדר".
הרופא המשיך ונימק" :מה אנחנו עושים לבן אדם כדי לרפא אותו?
אנחנו מוציאים אותו לגמרי מהתקן הרגיל שלו .הוא היה אוכל הכל,
ופתאום הוא אוכל מאכלים מוזרים ומשונים .ואז הראש שלו מתחיל
לחשוב .הוא מתחיל לבנות את עצמו מחדש ,להפסיק לכעוס
ולהתגאות .על ידי הטיפול שלנו הוא יכול לתפוס טרמפ על השינוי
בחייו ,ולהתפטר מהנהגתו השלילית ומכל מידה רעה!".
יצאתי החוצה ופרצתי בבכי ,תוך כדי שאני חושב לעצמי" :אני צריך
לנסוע אלפי קילומטרים מארץ ישראל כדי שד"ר בראיין הגוי יאמר
6

לי בשביל מה הקב"ה שולח מחלות ,ואיך ניתן להיפטר מהן?!".
מחלות באות כדי שנשתנה ונשפר את המידות – זו המטרה של
המחלות!
הקב"ה הבטיח לבני ישראל שאם הם ישמרו את המצוות ויעשו
הישר בעיני ה' אזי "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך
כי אני ה' רופאך" (שמות טו ,כו).
שאל ה'חתם סופר' זצ"ל :מהי 'המחלה' ,בה' הידיעה ,אשר שם ה'
במצרים .איזה חולי ידוע הקב"ה הביא על המצרים?
הוא השיב כי המחלה הקשה שהקב"ה הביא על המצרים הייתה
"הכבדת הלב" ,שהרי זה מה שגרם להם שלא יוכלו להתחרט על
מעשיהם .זוהי המחלה שהקב"ה מבטיח שלא יביא עלינו .אם נלך
בדרך ה' מובטח לנו שהמחלה הזו ,הכבדת הלב ,לא תהיה בעם ישראל!
יש לנו הבטחה מבורא העולם שעם ישראל יוכל תמיד לחזור
בתשובה על החטאים שלו .גם במצב הקשה ביותר הקב"ה לא ייתן
ליהודי 'כבדות הלב' ,וכך יוכל תמיד לשוב אל אלוקיו.

ידם" (שמות י"ז ,ח')
"וַ ּיָ בֹא ֲע ָמלֵ ק וַ ּיִ ּלָ ֶחם ִעם יִ ְש ָׂר ֵאל ּבִ ְרפִ ִ

על פסוק זה דרשו חז"ל" :רפידים – שרפו ידיהם מן התורה".
מבאר ה'אור החיים' הקדוש "נתחכם משה כשהכיר העוון שהוא
לצד ביטול מלחמת התורה ,ואמר :אין ראוי לצאת למלחמה ,אלא
יהושע שנאמר עליו 'לא ימיש מתוך האוהל' (שמות לג ,יא) בעסק
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התורה ,ואמר לו שיבחר כיוצא בו ,ובזה יתגבר עליו ,כן היה".
מעשה באלפיים וחמש מאות נשים חרדיות ,הנמצאות בעמדות
מפתח במשק הישראלי ,שהתארגנו למחאת שביתה ,על כך
שמחמת בעליהן אינם עובדים כי אם עוסקים בתורה אין הן זכאיות
להטבות שונות כגון הנחות לצהרונים ולמעונות וכו' .הנושא צבר
תאוצה ובמשך שבועיים חברו עוד אלפיים וחמש מאות נשים
למאבק .המטרה הייתה לענות על טענת המקטרגים שאיננו תורמים
למשק .כאשר חמשת אלפים נשים תערוכנה שביתה הסתדרותית
על הרעת תנאי עבודה וכדומה ,הן מסוגלות לשתק את המערך
הכלכלי ,ואז כולם יידעו את רוב חלקנו בכלכלה.
הנשים התנו את השביתה בהסכמת גדולי הדור .הן פנו למרן
הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל ,שהשיב כי זו לא התשובה לגזירות
ולקטרוגים ,משום שכל המטרה שהקב"ה שלח לנו את המלעיזים

היא אך ורק כדי שנתחזק בתורה .כך בוטל המאבק בטרם החל!
כאשר הסיטרא אחרא ,כוחו של עמלק ,מתגבר ,העצה היחידה
לגבור עליו היא להתחזק בתורה ,וממילא יתבטל כוחו.
כאשר משה נס מפני המטה שהפך לנחש ,הורה לו ה'" :שלח ידך
ואחוז בזנבו" .שואל ה'אור החיים' הקדוש ,הרי נאמר בפסוק "ויחזק
בו" ולא בזנבו ,נמצא שמשה רבנו לא ביצע כביכול את מאמר ה'.
ומבאר ה'אור החיים' כי הזנב הוא המקום המסוכן ביותר לתפוס בו
את הנחש העלול להתגלגל ולהכיש את האדם .אולם הקב"ה גילה
למשה ,שבכל מקום שיתפוס בנחש הוא יהפוך למטה .וכך צריך
לנהוג בסטרא אחרא ,רק לתפוס אותה ותיכף היא הופכת למטה.
כאשר הסטרא אחרא משתוללת ,כל שעלינו לעשות הוא לשבת
וללמוד תורה ,ותיכף היא הופכת למקל סתמי ונטול כוחות.
(מתוך הספר 'אריה שאג')

דקה מתוקה  60שניות

על הדף היומי

עם הרב אברהם פוקס
מהי הכוונה הנוספת הנצרכת בתפילה?

ברכות דף לד
המתפלל צריך שיכוין את לבו וכו' באבות
ומחדש הגר"ח ,שכל מה שלעיכובא בברכת "אבות" ,זה
רק בנוגע לפרוש המילים .אבל בתפילה יש צורך בכונה
נוספת :שאדם ירגיש שהוא "עומד לפני המלך" .כונה
זו מעכבת בכל התפילה ,ואם לא כיון כוונה זו – הריהו
כ"מתעסק" ,ואין זו תפילה כלל.
הלכות רבות בהלכות תפילת שמונה עשרה ,נגזרות מכח
ענין זה:
מטעם זה אסור לשבת ,או אפילו לעבר ,לפני המתפלל.
ישנה הלכה שמתחילים לפסוע ,ב"עושה שלום" ,עם רגל
שמאל ,להראות כי הפרידה מהמלך קשה .הפסיעות
צריכות שתהיינה בגדל מסוים ,כמבואר בהלכה ,כי זוהי
הצורה שנפרדים ממלך.
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שאל שאלה:

ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול ארבע פעמים לקדש
הקדשים .בפעם הרביעית ,זה בשביל להוציא את הכף
והמחתה .לכאורה ,בשלמא כדי להוציא את המחתה,
היה הכהן הגדול צריך להיכנס באופן מיוחד ,בכניסה
נפרדת ,משום שהיו עליה גחלים ,והיה עליו להמתין עד
שהקטורת תשרף .אבל מדוע את הכף הוא לא הוציא
מיד בפעם הראשונה ,לאחר שרוקן מתוכה את הקטורת?
אכן ,שאלה חזקה.
רבותי! התרוץ עוד יותר טוב :לאחר שהכהן הגדול סיים
את עבודת הקטורת ,טרם צאתו מקדש הקדשים ,הוא
היה מתפלל תפילה קצרה .בשעה שמתפללים – לא
מחזיקים שום דבר ביד!
הוא לא יכול לאחז את הכף בידו ,כדי להוציאה ,כי הוא
צריך להתפלל!
(יחי ראובן)

האזינו מידי יום בקו השיעורים של 'דרשו'
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ריבונו של עולם! איך בן אדם יכול לשכב ולהירדם בשעה שכזאת? האנייה
מיטלטלת ,עולה ויורדת ,כולם לבטח צורחים עד לב השמים ,והוא הולך
לישון כמו בשבת נאכ'ן קוגל...
פנינים מהגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל
"וַ ּיָ בֹאּו בְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ּבְ תֹוְך ַהּיָ ם ּבַ ּיַ ּבָ ָשׁה" (שמות י"ד ,כ"ב)
יציאת מצרים לא הייתה רק יציאה מעבדות לחרות ,העיקר ביציאת
מצרים היה" :בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על
ההר הזה" (שמות ג ,יב) – קבלת התורה במעמד הר סיני.
משל למה הדבר דומה?
עני אחד היה ריק מדעת ומכל חכמה .ביום בהיר קנה כרטיס הגרלה,
זכה בפרס הראשון ,והפך בן־רגע מעני לעשיר.
האיש ,שהיה פיקח ,אמר לעצמו' :עכשיו ,כשיש לי כסף ,יש לי
אפשרות נפלאה .עד עתה לא היו לי שום ידיעות ,לא הייתה בי שום
חכמה .עכשיו ,שיש לי כסף ,אני יכול לשכור את המלמדים הטובים
ביותר שיש והם יישבו וילמדו אותי'.
הלך ושכר את המלמדים המומחים והטובים ביותר .לימדו אותו
חומש ומשניות ,ואחר כך גם גמרא ופוסקים .תוך כמה שנים נעשה
חכם גדול ובקי בש"ס ופוסקים.
הייתה לאותו אדם קביעות :פעם בשנה ,בתאריך שבו זכה בהגרלה,
היה עושה סעודת הודיה גדולה ,והיה מכיר טובה לקדוש ברוך הוא
שהשפיע עליו עושר רב.
גלגל חוזר בעולם .לאחר מספר שנים הפך בחזרה להיות עני .אמרו
חבריו וידידיו זה לזה" :השנה כבר לא תהיה סעודה בתאריך של
ההגרלה ,שהרי הוא הפך שוב לעני".
למרבה הפלא ,ימים ספורים לפני היום המיועד נתלתה בבית הכנסת
מודעה המזמינה את כולם לסעודה המתקיימת כבכל שנה ושנה.
הוזמנו ובאו ,נטלו ידיים והתיישבו לאכול .באמצע הסעודה קם
העני ששב להיות עני ואמר" :כולם ודאי מתפלאים לשמחה מה זו
עושה ,הרי נעשיתי עני כבתחילה .רוצה אני אפוא להסביר את פשר
הדבר .כל שנה ,כשהייתי עושה את סעודת ההודיה – על מה ולמה
עשיתיה? על שום הממון הרב שהיה לי מאחר שנעשיתי עשיר? לא.
כסף זה שום דבר ,כלום ,אלא שעל ידי הכסף הייתה לי האפשרות
לשכור מלמדים ולהיות חכם .זו הייתה הסיבה לסעודת ההודיה בכל
שנה ושנה .ועתה ,אמנם איבדתי את כספי אבל החכמה נשארה
אצלי .זו הסיבה שגם השנה עושה אני את סעודת ההודיה".
אמר המגיד מדובנא זצוק"ל ,השמחה ביציאת מצרים הייתה על כך
שיצאנו מעבדות לחרות ,משעבוד לגאולה ומאפלה לאורה .אבל
התכלית של כל אלו הלוא הייתה שנהיינו עם ה' וקיבלנו את התורה
– "אתה בחרתנו מכל העמים" .המתנות הללו – זכות התורה וקבלת
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עול מלכות שמים – נותרו שלנו ואף אומה לא לקחה אותן ולא תוכל
לקחת אותן מאתנו לעולם .משום כך גם השמחה לא בטלה על אף
שחזרנו וגלינו!

כדי שיוכלו בני ישראל לקבל את ממונם של המצרים היה לכך
תנאי מקדים .נאמר בפסוק" :ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו
ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות" (שמות יב ,ה) ופירש רש"י:
"עשו כדבר משה שאמר להם במצרים (לעיל יא ,ב) 'וישאלו איש
מאת רעהו'".
לכאורה יש לברר ,הרי זה מה שכתוב בפסוק במפורש ומה בא רש"י
הקדוש להוסיף בפירושו?
ואומר הגאון מווילנא זי"ע ,פלאי פלאים ממש :משה רבנו אומר
לכלל ישראל בשם הקב"ה שישאלו "איש מאת רעהו" כלי כסף וכלי
זהב .וכי לזאת ייקרא "רעהו"  -המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
אלא מה שנאמר" :דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו
ואשה מאת רעותה כלי כסף" אין הכוונה שאת הכלים ישאל היהודי
מהמצרי ,אלא מחברו היהודי" .רעהו" אכן הכוונה ליהודי ולא
למצרי! שכן אם רוצים היהודים שהגוי ישאיל להם את כליו – קודם
עליהם לעשות חסד זה עם זה .מעשי החסד הללו יביאו שפע של
חסד לעולם ,וכך גם המצרי ישאיל ליהודי.
ולפי זה אכן "ובני ישראל עשו כדבר משה" – "שאמר להם במצרים
'וישאלו איש מאת רעהו'" – הם השאילו לחבריהם היהודים ששאלו
מהם ,וזה הביא ל"וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב" – מעשי
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החסד הביאו להשפעה של נתינה ושל שפע.

חז"ל מספרים במדרש אודות שתים־עשרה הדרכים שנבקעו
לשנים־עשר השבטים בעת קריעת ים סוף" :והנה הכתלים שבין
דרך לדרך היו כמו אבני ספיר ויהלומים זכים מאוד ,והיו כמו חלונות
כדכוד .וכל שבט הלך לדרכו והיו רואים זה את זה ,כי עמוד האש
שהלך לפניהם היה מאיר להם ,ואורו השתקף באותם הכתלים ,והיו
דומים כאילו נמצאים בתוך חדרים מלאים נרות ואורות .וזהו שאומר
הכתוב' :חשרת מים עבי שחקים' ,כי אותם מצבורי המים שהיו בין
דרך לדרך היו מאירים וזכים כמו העבים הזכים הנמצאים ברקיע,
שעל ידי אור החמה שמאחוריהם מאיר עולם" ('ילקוט מעם לועז'
ע"פ מכילתא).
הרבי מויז'ניץ ,ה'אמרי חיים' זי"ע ,הקשה מיניה וביה" :אם שתים־
עשרה הדרכים נבקעו כדי שכל שבט יצעד לבדו ,לשם מה היו
זקוקים לראות זה את זה? ואם היו זקוקים לראות זה את זה ,מדוע
לא נבקעה דרך אחת בלבד שבה יצעדו כל השבטים יחדיו?
"אלא מאי?" ,הסיק הרבי מויז'ניץ" ,לימוד גדול למדנו פה :עם ישראל
יכול לצעוד 'איש על מחנהו ואיש על דגלו'' ,נהרא נהרא ופשטיה',
ועם זאת לחיות בשלום איש עם רעהו ולהיות בגדר 'רואים זה את
זה'.
"כאשר הכל צועדים בדרך אחת ונוהגים במנהג אחד אין בכך כל
תמיהה שהשלום שרוי ביניהם; אבל דווקא כשכל אחד מעם ישראל
צועד בדרך אבותיו ונוהג במנהגו ,אז הם נבדקים ונבחנים האם הם
עדיין בבחינת 'רואים זה את זה' ונוהגים איש עם אחיו בשלום ,אחוה
ורעות!".

שמעתי מהויז'ניצער רב'ה בשם הקדמונים:
כתוב אחד אומר (שמות יד ,כב)" :ויבואו בני ישראל בתוך הים
ביבשה" ,וכתוב שני אומר (שם ,כט)" :ובני ישראל הלכו ביבשה

בתוך הים"  -כאשר הלכו בני ישראל ביבשה בתוך הים ניכר הנס
לעין כל ,כולם מבינים שאי אפשר ללכת במקום הזה לולא הנס .כמו
כן ,כאשר בן אדם הולך על שתי רגליו ביבשה ,על האדמה הרגילה –
עליו להרגיש שהוא הולך בנסים ,וכאילו הוא הולך בתוך הים ביבשה!
כבר אמר הרמב"ן (סוף פרשת בא)" :ומן הנסים הגדולים
והמפורסמים ,אדם מודה בנסים הנסתרים ,שהם יסוד התורה כולה,
שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו
שכולם נסים ,אין בהם טבע ומנהגו של עולם".
הכתוב אומר (יונה א ,ד)" :ויהי סער גדול בים והאנייה חישבה
להישבר" .אני לא נסעתי אף פעם באנייה ,אבל סיפר לי מישהו
שכן נסע – שפעם אחת הוא נסע באנייה והיה איזשהו זעזוע .אילו
צרחות היו שם ...פחד פחדים .וכן אצל יונה לא היה זה סתם זעזוע
אלא "האנייה חישבה להישבר".
ומה עושה יונה? "ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם" .עהר
שלאפט.
ריבונו של עולם! איך בן אדם יכול לשכב ולהירדם בשעה שכזאת?
האנייה מיטלטלת ,עולה ויורדת ,כולם לבטח צורחים עד לב השמים,
והוא הולך לישון כמו בשבת נאכ'ן קוגל...
הרב'ה ,רבי שלום שבדרון זצוק"ל ,אומר שזו גופא הייתה שאלתו
של רב החובל" :ויקרב אליו רב החובל ויאמר לו מה לך נרדם?" ,איך
אתה מסוגל לישון במתח שכזה?
על כך משיב לו יונה" :את ה' אלוקי השמים אני ירא אשר עשה
את הים ואת היבשה"  -אדם נתון באופן מוחלט בידיו של הקב"ה,
והישועה יכולה לבוא רק מאתו.
עלינו להתחזק ולהתרומם באמונה שלמה בהשי"ת .הכל ,בכל ,מכל
כל – מאתו יתברך .ההשתדלות אינה מביאה את הפרנסה! "כל
דברינו ומקרינו – כולם נסים ,אין בהם טבע ומנהגו של עולם".
אמר פעם אחד מגדולי ישראל :לא היה אף פעם מי שעזב את הכולל
מכיוון שלא היה לו מה לאכול באותו היום .מי שעזב את הכולל היה
מי שדאג שמחר לא תהיה לו פרנסה...
(מתוך ספר 'יחי ראובן'  -הגדה של 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
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היה מגיד שיעור חשוב שמוסר שיעור קבוע בדף היומי שבא לשאול:
לאחד המשתתפים בשיעור יש מום העונה בדיוק לתיאור הגמרא .זה לא
מהמומים הרגילים ,כגון ידו שבורה שזה אינו מבייש ,אלא מום כזה שאם
יסביר בצורה ברורה כל המשתתפים בשיעור עלולים להסתכל עליו .שאל
אותי" :מה אעשה? האם אשנה קצת מהפירוש ואבליע את המום ,כך שלא
ירגישו ולא אסביר את המום כדי שלא לביישו?"
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על בהירות המוח,
הארת פנים ושמחת לב שראה אצל מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל
"וְ ַהּיָ ָשׁר ּבְ ֵעינָ יו ַּת ֲע ֶשׂה" (שמות ט"ו ,כ"ו)

מדי יום שני ,לאורך עשרות שנים ,הייתה לרבה של 'רמת אלחנן'
הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,קביעות עם להבחל"ח
מרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ זצוק"ל לדון עמו בדברי הלכה.
הייתה לי קביעות אתו במעונו כל יום שני ,שם סיפרתי לו על דיני
תורה שהיו לי והיה מתקן אותי שנים ארוכות ,פותח הגאון הגדול
שליט"א .אבל אני רוצה לומר לכם מי היה רבנו נסים זצוק"ל :אנו
אומרים" :אל תשליכנו מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממנו" ,האם
יש לנו רוח הקודש? הרמב"ם כותב שהדס שנקטם ראשו כשר.
משיג עליו הראב"ד וכותב" :כבר הופיעה רוח הקודש בבית מדרשנו
והעלנו שפסול" .שואל ה'כפות תמרים' :הרי לא בשמים היא ,ומה
זה הנוסח 'הופיעה רוח הקדש'?
ב'חתם סופר' מתייחס לנושא ואומר שיש רוח הקודש מעין נבואה,
ויש רוח הקודש על מי שעוסק בתורה לשמה ואפילו אם לא ישיגו
יש לו כזו סייעתא דשמיא שפתאום נהיה אור ומתחיל לזרוח .זו לא
נבואה אלא כלשונו" :רוח השם על עוסקי תורה לשמה שזוכים לכוון
אל האמת ,ואפילו אם טבע חכמתם אינם כזאת ישיגו כזאת".
על דברי ה'חתם סופר' יש הוספה ממרן ה'חזון איש' זצוק"ל ,הדוד
של מרן רבי נסים זצ"ל ,שמדבר על שלושה דברים :בהירות המוחין
והארת פנים עם שמחת הלב זוכה לעמיד דבר על בוריו ,והוא
השתלשלות ממדרגת רוח הקודש.
כל הדברים האלו ראיתי אצל רבי נסים :גם בהירות המוח ,הארת
פנים ושמחת לב בכל שאלה שהעליתי לפניו.

'עסקה' עם הגבאי
אתן לכם דוגמה של שאלה שהייתה לי ולא עלה על דעתי הכיוון
שאותו אמר לי :היה בית כנסת שהיה עמוס במתפללים ולומדים
בחול המועד סוכות ,ולקראת הושענא רבה הצטברו מאות סידורים
וחומשים ועוד ספרי קודש על השולחנות .הגבאי לא ידע מה
10

לעשות ,איך יסדר כל כך הרבה ספרים .אחד המתפללים ניגש אליו
ואמר לו ,שתמורת מאתיים שקלים הוא מוכן לסדר את כל הספרים
במוצאי שמחת תורה .הגבאי הסכים לזה.
במוצאי שמחת תורה ניגש אותו מתפלל לבימה והפליג בשבח כבוד
הספרים ומידת החסד והמעלה של מי שמחזיר ספרים למקומם,
וביקש מכל אחד להכניס רק חמישה ספרים לארון ,תוך דקות
אחדות נהיה כל בית הכנסת מסודר .כעת הוא בא לבקש את כספו
מהגבאי .אומר לו הגבאי" :אני לא התחייבתי על דעת שכל הציבור
יחזירו את הספרים" .הם באו לפניי לשאול אם הגבאי צריך לשלם
לאותו מתפלל או לא.
אני השבתי שהיה מקום לחייב את הגבאי למרות שהמתפלל לא
עבד בפועל ,כי בסך הכל הוא עשה 'חכמה' ו'בצל החכמה בצל
הכסף' על חכמתו מגיע לו תשלום (הבאתי לכך ראיה מירושלמי,
ברכות פ"ז ה"ב).
הצעתי את הדברים לפני מרן הגאון רבי נסים זצוק"ל ,והוא אמר
לי" :לגבי הגבאי אתה צודק ,אבל הציבור חשב שהוא מתכוון לשם
שמים ,וממילא יש כאן גניבת דעת של הציבור והכסף שהגבאי
משלם לו זה כספי ציבור ,ועל זה לא מגיע לו".
המשך בעמוד 31
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אולם חשש האיש והתיירא לנפשו פן ושמא ייוודע לחסידים שהוא
המוסר והמלשין ...לפיכך התחכם היהודי ,וכדי לוודא שאף אחד לא יעלה
על כך שידו במעל כשיחקרו ויבררו מיהו אותו 'מוסר'  -ערך באותה שעה
מצד שני מכתב נאה ומכובד אל הרבי ה'אמרי אמת' ,שם הרבה בשבחו של
הרבי ובירכו בברכת התודה על ביטול אותה גזירה קשה
הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א עד היכן מגיע טיב המעביר על מידותיו
"היֵ ׁש ה' ּבְ ִק ְרּבֵ נּו ִאם ָאיִ ן" (שמות י"ז ,ז')
ֲ

על דרך רמז פירש הקדוש רבי מרדכי מנדבורנא זי"ע (חומש 'פניני
החסידות' שם) כיצד נדע "היש ה' בקרבנו אם אין" ,כאשר האדם
מחזיק במידת הענווה והוא אין ואפס בעיני עצמו ,אז יש ה' בקרבנו,
כמאמר הכתוב (ישעי'ה נז ,טו) "כי כה אמר רם ונישא וכו' מרום
וקדוש אשכון ,ואת דכא ושפל רוח ,להחיות רוח שפלים ולהחיות
לב נדכאים".
בביתו נאווה קודש של הרב הקדוש רבי נחום המגיד מטשערנוביל
זי"ע ,בעל ה'מאור עיניים' ,היו דרים עמו יחדיו בניו וצאצאיו
הקדושים ,זרע ברך ה' .כידוע ,בנו הרב הקדוש רבי מרדכי
מטשערנוביל זי"ע התברך בבנים ובבנות לרוב ,שהיו כולם מלאכים
קדושים שרפי מעלה ,וברבות הימים הנהיגו כולם את בני ישראל,
בתפארת מלכות בית טשערנוביל המסועפת בכל חצרות קדשיה.
אחד מחמשת בניו הקדושים של רבי מוטל'ה היה הרב הקדוש
רבי יוחנן מרחמסטריווקא זי"ע ,הרבי הראשון לשושלת בית
רחמסטריווקא .הוא היה ידוע כענוותן שבין האחים הקדושים,
בשלמות תפארת מידת הענווה ,כפי שמעיד הכתוב (תהילים קמט,
ד)" :כי רוצה ה' בעמו יפאר ענווים בישועה".
מסופר ,שכשהתיישבו האחים הצדיקים לחלוק הירושה ביניהם,
בחר לו כל אחד מן האחים את חלק ירושתו ומידה אחת ממידותיו
התרומיות .האחד בחר במוח והשני בלב וכדומה ,ואילו רבי יוחינטשע
היה יושב מן הצד בשקט ואינו מתערב כלום בדבר .לאחר שבחרו
להם האחים כל אחד חלקו ונחלתו לפי רצונו ,פנו אליו בשאלתם:
"ומה יבחר לו יוחינטשע בירושה?" .ענה להם רבי יוחנן בחכמה:
"אני בוחר ב'גארניט' (כלום) של אבינו ז"ל" ...כלומר ,במידת ה'אין',
שהיא הביטול המוחלט בתכלית שלמות הענווה לפני אלוקים חיים!
ודו"ק היטב בלשון חכמים מרפא.

הרב הקדוש ה'אמרי אמת' מגור זי"ע עסק פעם בביטול גזירת מס
קשה שהטילה המלכות על ראשי בני ישראל .כדרכו בקודש הפעיל
את קשריו אצל כמה משרי המלוכה שבעיר הבירה ,ולא נח ולא

שקט עד שהתבטלה אותה גזירה ובאה הרווחה לאלפי בני ישראל.
אולם יהודי אחד שהיה מקורב למלכות ויועץ נכבד של אחד מאותם
שרים ראה עצמו נפגע מביטול אותה גזירה  -כנראה שחלק גדול
מגביית המסים היה אמור לשלשל לכיסו .הוא החליט להשחיר את
פני הצדיק ולהשמיצו בפני השלטונות .רקם לו אפוא האיש איזו
'עלילת שווא' ,תפר איזה 'תיק' שהיה רחוק מן האמת כרחוק מזרח
ממערב ,וסידר את הדברים בצורה רהוטה ומסודרת עד שיצא
מתחת ידו 'כתב הלשנה' מושלם נגד ה'אמרי אמת' כדי לשלחו
לוורשה הבירה.
אולם חשש האיש והתיירא לנפשו ,פן ושמא ייוודע לחסידים שהוא
המוסר והמלשין ...לפיכך התחכם היהודי ,וכדי לוודא שאף אחד לא
יעלה על כך שידו במעל כשיחקרו ויבררו מיהו אותו 'מוסר'  -ערך
באותה שעה מצד שני מכתב נאה ומכובד אל הרבי ה'אמרי אמת',
שם הרבה בשבחו של הרבי ובירכו בברכת התודה על ביטול אותה
גזירה קשה .ואף הפליא בזכותו שסייע בזה לרבבות אלפי ישראל,
וחתם בכל חותמי הברכות.
עתה היה שקט ובטוח שלא ייפול החשד עליו כלל ,שהרי הוא זה
שמודה ומברך על ביטול הגזירה ומרבה בכבודו של הרבי.
אך מן השמים שומרים ומשגיחים על נפש הצדיק בשמירה מעליא
ובהשגחה מיוחדת כנודע ,וכשניגש האיש אל בית הדואר לשלוח
את המכתבים שבידו  -האחד לבית המלכות שבוורשה והשני לחצר
המשך בעמוד 30
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ביום שישי בבוקר התקשרו המחותנים וסיפרו שהם קנו את הדירה ,והם מבקשים
כמובן שלא נשכח להביא את הכסף במוצאי שבת .בשעה ארבע בצהרים ,אחרי
שאני יוצא מהמקווה בשיכון ה' בבני ברק ,אני רואה אנשים מתגודדים ,מדברים,
מרוגשים ,בלגן שלם" .מה קרה?" ,אני שואל" ,אתה לא יודע?" ,הוא מסתכל עלי
להגיד 'פרשת המן' כל יום או להשקיע בנדיב הדגול? צרור סיפורים מחזקים על השגחה פרטית
מאת :הרב יהושע לייבזון
"וַ ּיַ ֲא ִמינּו ּבַ ה' ּובְ מ ֶֹשׁה ַעבְ ּדֹו" (שמות י"ד ,ל"א)

מדי פעם כשאני רוצה להתחזק ,ומי אינו זקוק לחיזוק בימים טרופים
כאלה ,אני עושה לעצמי אתנחתא קלה ומאזין לסיפורים אמתיים
שאנשים מספרים (בקו השגחה פרטית) על ההשגחה הפרטית
שהם חוו וראו על בשרם .הסיפורים האלה מחזקים ביותר.
כשאנו קוראים על הנסים הגדולים שנעשו לעם ישראל במצרים,
על בני ישראל העוברים בתוך הים ביבשה ,ועל הישועות הגדולות
שנעשו בכוח "ויאמינו בה' ובמשה עבדו" ,החלטתי כי זה המקום
והזמן המתאים להביא בפניכם סיפורים מעניינים מתוך הקו והעלון.
ליקטתי עבורכם שלושה סיפורים .הראשון ,על איך הרה"ח ר'
יחיאל נוח פלדמן הצליח לחתן את ילדיו; השני ,על משהו שמתאים
להשבוע  -סיפור על מישהו שקיבל על עצמו להגיד 'פרשת המן';
והסיפור האחרון הוא על מישהו שהשקיע בנדיב דגול.
א) סיפורו של הרה"ח ר' יחיאל נוח פלדמן:
אבי זצ"ל ,הרה"ח ר' יחיאל נוח פלדמן ,היה יהודי יקר מאוד .כשהוא
אירס את אחי הצעיר כבר הייתי בעצמי אברך נשוי ועקבתי בלא
מעט מתח אחרי ההתחייבות הכספיות .אבי ,כך ידעתי ,נותן צדקה
בלי חשבון .אמנם בשעתו לא ידעתי את היקף הצדקות שנתן ,אבל
כבר אז חשדתי שהוא נותן סכומים גדולים מאוד .לשם דוגמה,
הגיע יהודי שסיפר לנו שיום אחד פגש אותו אבי ברחוב וראה שהוא
סר ודואג ,ממש אובד עצות .שאל אותו אבי" ,קרה משהו? אפשר
לעזור?" .פרק האברך את המשא מלבו .הוא בנה את ביתו ועדיין
אין לו מקרר .המחסור מציק לו מאוד ,ואין לו כסף כדי לקנות את
המצרך הבסיסי הזה.
"זה הכל?" ,נרגע אבי" ,זאת לא בעיה כל כך גדולה .בוא ונקנה
מקרר" .הם נכנסו לחנות למוצרי חשמל ואבי קנה לו מקרר.
באותו זמן הייתי אני ,בנו ,אברך צעיר ,ולי לא היה מקרר .אבי לא עשה
אז שום חשבון .ראה יהודי נזקק ונתן מה שהיה לו .ההנהגה הזאת
הייתה קבועה ,ולכן על אף שהרוויח יפה מפרנסתו לא נמצא אצלו
שקל מיותר .כשאחי התארס בשעה טובה שאלתי את אבי כמה
התחייב ,והוא ענה" :התחייבתי לתת  150אלף לירות לקניית דירה".
אבא ,שאלתי בתדהמה ,מאיפה תביא את הכסף?
12

"זאת לא בעיה" ,אמר אבא  -את המשפט ששמעתי מאז עוד פעמים רבות
 "לפני כמה ימים הודיעו לי שנשאר לי סכום יפה מהפנסיה של העבודה".פחדתי שאם הכסף יגיע לידיו של אבי הוא יחמוק לו מבין האצבעות
ואנחנו נוכל להגיד עליו קדיש .לכן הצעתי לו שייתן לי את הכסף ואחזיק
אותו אצלי" .בסדר גמור" ,הסכים אבא" ,רוצה שיהיה אצלך? בבקשה".
עוד באותו יום הגיש לי מעטפה .אני פותח וסופר ,סופר שוב כדי
להיות בטוח שלא התבלבלתי ,והתוצאה לא מוצאת חן בעיני בכלל.
במעטפה יש  100אלף לירות ,אבל אבי התחייב על  150אלף" .אבא,
צריך להוסיף עוד חמישים אחוז על הסכום .חסרים  50אלף לירות".
"זאת לא בעיה שלך" ,אמר לי אבא ,זה הכסף ששלחו לי משמים,
והכל יהיה בסדר".
אני לא בדרגה של אבא .הוא מרגיש כל כך בטוח ומוגן ,אינו חושש
ואינו דואג .הוא מסודר עם השידוך של אחי עוד מאז שהכריזו
בשמים "בת פלוני לפלוני ,בית פלוני לפלוני" ,אבל אני ,לבי בל עמי.
החלטתי שצריך לעשות משהו ,איזו השתדלות .אולי להשקיע את
הכסף בעסק מניב .ביררתי אצל חברים מה כדאי לי לעשות ,ומהי
השקעה בטוחה שלא תסב נזק ,ואף יש בה סיכוי שהערך של הכסף
יעלה .המסקנה הייתה שהכי כדאי לקנות דולרים.
באותם ימים ,לפני ארבעים שנה ,זה לא היה פשוט כל כך ,אך בסופו
של דבר השגתי את האנשים המתאימים .העסקה בוצעה ,וב־100
אלף הלירות קניתי עשרת אלפים דולר.
ההכנות לחתונה הלכו והתקדמו .המחותנים מצאו דירה ,והתקשרו
אלי ביום שישי" :ביום חמישי הבא נחתום על חוזה לקניית דירה",
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בישרו לי" ,אנחנו נביא את החלק שלנו ואתם את החלק שלכם".
בעזרת ה' ,עניתי ,מקווה שנשמעתי טוב ,כי מבפנים לא מספיק
האמנתי במה שאני אומר.
מיד אחר כך יצרתי קשר עם אבי :הם אומרים להביא את הכסף ליום
חמישי הבא ,אמרתי לו.
"בסדר גמור .זאת לא בעיה".
אבל יש רק  100אלף לירות.
"זאת לא בעיה" ,המשיך אבא באותה נימה רגועה ומיושבת .היה
לי ברור שהוא אינו מתכוון לעשות דבר בנידון .החיים שלו לימדו
אותו שאין קשר בין מהלך טבעי לתוצאה .עובדה .כשהיה בסיביר
החליט שהוא אינו עובד בשבת .יהודים חשובים מאוד ניסו לשכנע
אותו לצאת לעבודה כיוון שזה פיקוח נפש" .ההחלטה הזאת תהרוג
אותך" ,הזהירו אותו ,אבל הוא בשלו .לא עובד בשבת.
הגיע שבת ,אבא נשאר בצריף ,ובמוצאי שבת נקרא למפקדה .הוא
קיבל מכות נוראות מהרשעים ונפל למשכב .חודשים ארוכים עברו
עד שהתאושש מהעונש ,כך שלא רק שלא עבד בשבת גם ביום חול
פטרו אותו מעבודה .הוא החלים והשתחרר ,ומאז השחרור ועד
העלייה לארץ ,עסק בזיוף אנדיקטים – אישורים ליציאה מברית
המועצות .ישנם יהודים רבים בארץ הקודש שחבים לו את חייהם,
וכל אלה מוכיחים שמי שעושה את רצון ה' בתמימות הקב"ה אתו
ואין לו מה לפחד וממה לחשוש.
בשעה שמונה בערב ,ביום חמישי ,התקשרתי בעצמי למחותנים
כדי לנסות לדחות את תאריך הבאת הכסף .הם אמרו שאתקשר
אליהם שוב בעשר בלילה .התקשרתי לאבא והוא אמר לי" :תגיד
להם שבמוצאי שבת אביא את הכסף".
ומה יהיה עד אז? שאלתי" ,זאת לא בעיה שלך" ,ענה לי.
מפני הכבוד לא שאלתי .אם הבעיה היא לא שלי ,אז מי זה שכן לוקח
אחריות? מי זה שהבעיה היא כן שלו? הרי צריכים להביא עוד סכום
עצום ואין לי כל מושג בגיוס כספים .הלב שלי שקשק ,והשאלה
"מאין יבוא עזרי" עמדה מול עיניי ,כשבסופה  50אלף סימני שאלה.
ביום שישי בבוקר התקשרו המחותנים וסיפרו שהם קנו את הדירה והם
מבקשים כמובן שלא נשכח להביא את הכסף במוצאי שבת .בשעה
ארבע בצהרים ,אחרי שאני יוצא מהמקווה בשיכון ה' בבני ברק ,אני רואה
אנשים מתגודדים ,מדברים ,מרוגשים ,בלגן שלם .מה קרה? אני שואל
מישהו שהצלחתי לשלות מאיזו קבוצה של יודעי דבר" .אתה לא יודע?",
הוא מסתכל עלי ,ונראה שהוא נהנה למדי מזה שהוא יודע ואני לא" ,יש
מהפכת כספים בארץ .שער הדולר עלה בחמישים אחוז! עד עכשיו
הדולר היה שווה עשר לירות ,ומעתה הוא שווה חמש עשרה לירות!".
הייתי המום מהמידע ,כי זה אומר ש ...עשרת אלפי הדולרים שקניתי
ב־ 100אלף הלירות של אבא שווים עכשיו  150אלף!!! לא ידעתי
שלאבא יש חברים במשרד האוצר .לא ידעתי שיש לו קשרים אתם.
איך הוא ניבא ...במוצ"ש הכסף שלו יהיה שווה בדיוק כסכום הזה.
אבל אבא בכלל לא ידע שהחלפתי את הלירות בדולרים .הוא לא
רקח כל קנוניה ולא תכנן שום תכנון .הוא בטח בה' לבדו! ובעוד אני
רואה עין בעין מופת גלוי ומרוגש עד עמקי נשמתי ,אבי כלל אינו

מבין על מה המהומה .הרי אבא שבשמים מחתן לו את הילדים .הוא
היה בטוח שהקב"ה יעזור לו והוא אכן עזר  -מה יותר פשוט מזה?
(מתוך עלון מס' )34

ב) סיפור על מישהו שקיבל על עצמו להגיד 'פרשת המן'.
סוף סוף ,אחרי קשיים לא פשוטים בפרנסה הגעתי למסקנה שאני
צריך להתחזק בתפילה .קיבלתי על עצמי לומר כל יום פרשת המן,
ושטחתי תחינתי לפני בורא עולם שיושיעני .תוך זמן קצר מאז
שהתחלתי להתפלל מקבלת אשתי טלפון ממוסד כלשהו ,ושואלים
אם היא רוצה לעבוד שם .התנאים היו מצוינים עם הכנסה יפה ,והיא
נכנסה לעבודה ונהנתה שם .הרגשתי שתפילותיי התקבלו.
כעבור חודשים מספר ,בהם אני מתמיד עם פרשת המן ,החלטתי
שהעניין כבר סודר וכבר אין צורך להמשיך להתפלל .באותו יום לא
קראתי את פרשת המן ולא התפללתי על פרנסה .בצהרים מקבלת
אותי זוגתי בפנים נפולות ,והיא מספרת" :התקשרו אלי מהעבודה
ואמרו לי שהייתה להם טעות ,נתנו לי מדי הרבה שעות ,ובעצם עלי
לעבוד פחות עם משכורת קטנה בהרבה" ,היא מתנה את צערה
ומדגישה" ,ומה שהכי קשה לי ,שהם אפילו לא הסבירו למה הם
החליטו פתאום לצמצם לי את העבודה".
אבל אני ידעתי את הסיבה שאפילו במוסד לא ידעו  -הן לא אמרתי
היום פרשת המן!
חזרתי לקבלה הטובה שקיבלתי על עצמי ,וה' יעזור הלאה .רוב
שפע ופרנסה לנו ולכל ישראל.
ג) והסיפור האחרון הוא על מישהו שהשקיע בנדיב דגול.
יש לי קשר קבוע עם נדיב דגול .בכל פעם שאני מגיע לאמריקה הוא
נותן לי עשרת אלפים דולר .כבר שש־עשרה שנים שאנחנו בקשר,
ומטבע הדברים אני חש מחויבות אליו .חשוב לי שיהיה לו נעים אתי.
בשנה האחרונה כשהגעתי לחו"ל ,פגשתי את הנדיב ושוחחתי אתו
סמוך לבית הכנסת .כאשר התפילה התחילה נכנסנו פנימה והמשכנו
לשוחח .לא שלא ידעתי שאין לדבר בעת התפילה ,רק שפשוט לא
היה לי נעים להפסיק ,והאמת היא שלא ממש דיברנו אלא רק סיימנו
לדבר ברמזים .לצערי הרב השיחה לא הייתה לכבוד בית המדרש או
לכבוד הבורא יתברך ,אלא לכבוד שלא אפסיד את הקשר עם הנדיב.
למרבה הפלא ,באותה שנה שינה הנדיב ממנהגו ,ובמקום לתת לי
עשרת אלפים דולר הוא נתן לי המחאה של שלושת אלפים דולר
בלבד ,ואם לא די בזה – הצ'ק חזר...
ראיתי בחוש שהכסף והזהב הם מהקב"ה בלבד ואין לעשות חכמות.
בשעת התפילה אין לדבר ,ולא יועילו כל התירוצים שבעולם .הודו
לה' ,קלטתי את המסר.
נ.ב .למעוניינים זה מס' הטלפון של קו 'השגחה פרטית' לשמיעת
שיעורים וסיפורים ,02-3011300 .ודרך אגב ,אינני מכיר אותם ואף
אחד גם לא ביקש ממני לייחצן אותם...
לתגובות leib1964@gmail.com :
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השתתפתי בשמחת תורה במעמד ההקפות בישיבת 'חברון' גאולה.
הבחורים רקדו בכל עוז לכבודה של תורה ,ושרו את השיר המפורסם
"אנא ,אנא ,אנא עבדא דקודשא בריך הוא ."...בעיצומם של הריקודים
הסוערים ביקש ראש הישיבה דאז ,הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין
זצ"ל ,לעצור לרגע .כל התלמידים התאספו סביבו
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ּובְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל" (שמות טו ,א)
ָ

אמרו חז"ל (מדרש רבה כג ,ד)" :אז ישיר משה ,הדא הוא דכתיב:
'פיה פתחה בחכמה ,ותורת חסד על לשונה' (משלי לא ,כו) .מיום
שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שאמרו ישראל שירה על
הים ,לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא אלא ישראל.
ברא אדם הראשון ולא אמר שירה; הציל לאברהם מכבשן האש
ומן המלכים ולא אמר שירה; וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר
שירה; וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר
שירה .כיוון שבאו ישראל לים ונקרע להם ,מיד אמרו שירה לפני
הקדוש ברוך הוא ,שנאמר' :אז ישיר משה ובני ישראל' .הווי 'פיה
פתחה בחכמה'.
"אמר הקדוש ברוך הוא ,לאלו הייתי מצפה .ואין 'אז' אלא שמחה,
שנאמר 'אז ימלא שחוק פינו' (תהילים קכו ,ב)".
עניין השירה הוא דבר נעלה ,רם ונשגב; ועל כן המשורר צריך להיות
אדם גדול ,חכם ונבון ,בעל נשמה גדולה וטהורה באמת .אדם כזה
יכול לומר שירה.
משמעותה האמתית של השירה הינה שירת נפש היוצאת מן הלב.
כאשר הלב מתמלא רגשות נעלים ,המרוממים את נפש האדם
וממלאים את כל חללו  -מתפרצת השירה מאליה .שירה היא בטוי
חיצוני של רגשות פנימיים .רק אדם נעלה וגדול ,המרומם מהבלי הזמן
והתאוות החומריות ,גדול המוח ורוחב הלב ,מסוגל לבטא את השירה!
אם נתבונן בדורות הקודמים מי היו המשוררים של עמנו ניווכח כי היו
הם אנשים גדולים ,רמי מעלה ,חכמים וצדיקים ,בעלי רוח נאצלת:
רבי משה חיים לוצאטו ,רבי שלמה אבן גבירול ,רבי יהודה הלוי,
רבי ישראל נג'ארה ,ועוד ועוד חכמים קדושים זי"ע .כל הרואה את
שירתם מתפעל מחכמתם הכבירה ומהצדקות והקדושה המרגשות
בכל מילה .רוח הקדש מתבטאת ביצירותיהם .קדושים וטהורים אלו
היו משוררינו ,ושירתם זכתה להשתמר במשך הדורות בעם ישראל
ולפעול נצורות.
נביא כמה מעשים ודוגמאות שמהם נלמד מהי שירה אמתית.
האר"י הקדוש זי"ע התבטא על הפזמון 'י־ה רבון עלם ועלמיא' של
הגאון הקדוש רבי ישראל נג'ארה זצוק"ל ,המושר בבתי ישראל בליל
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שבת קודש ,כי שיר זה מביא שמחה בכל העולמות .בספר 'מנהגי
בעל החתם סופר' (פרק ה הערה יא) ,מובא דבר מרעיש אודות
פזמון זה:
רבו של מרן ה'חתם סופר' זצוק"ל ,הלוא הוא איש האלקים רבי נתן
אדלר זצ"ל ,הנהיג בביתו שלא ישוררו את זמירת 'י־ה רבון עלם'.
הסיבה לכך מובאת בספר 'משנת חכמים' למהר"ם חאגיז ,שכאשר
חיבר רבי ישראל נג'ארה שיר זה במקום מושבו בצפת ,שלח אליו
האר"י הקדוש ,שהיה גר בסמיכות מקום ,להודיע לו ,כי כאשר
החל לשורר את השיר באה השכינה עם פמליה של מעלה לשמוע
את קולו .אולם היות ומרוב להט והתרגשות הפשיל את שרווליו,
התרחקו ממנו המלאכים ונסתלקה השכינה.
משום מעשה זה נמנע רבי נתן אדלר מלשורר בביתו ניגון זה ,וכך
נהגו בעקבותיו גם תלמידו מרן ה'חתם סופר' זצוק"ל וצאצאיו.
לימים ,שאל בנו של ה'חתם סופר' ,הגאון רבי שמעון סופר זצ"ל,
אב"ד קראקא ,את אביו לפשר העניין ,שכן הוא מאוד התעורר
מהפזמון 'י־ה רבון' .אמר לו ה'חתם סופר'" :טרם אגלה לך את טעמי,
נוח לי שתשירו אותו" ...מני אז החלו לשיר 'י־ה רבון' במשפחתו של
ה'חתם סופר'.
כעבור שנים הסביר ה'חתם סופר' את השינוי" :אצל הרבי רבי
נתן אדלר ,העובדה שהסתלקה השכינה  -הרי היא סיבה מספקת
להפסיק לשיר מחמת כך .אבל אצלנו מספיק ה'הווה אמינא' של
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המלאכים שבאו מלכתחילה להאזין לשירתו ,כדי שאכן נשיר אותו
בשולחן השבת."...

בבחרותי ,כאשר למדתי בישיבת פוניבז' ,שחו בני הישיבה
בהתפעלות מרובה על מעשה שאירע בחדרו של מרן ראש הישיבה
הגרא"מ שך זצוק"ל.
היה זה כאשר הגיעו אליו זוג ערירים שבורי לב ,לשמוע דברי חיזוק
מרבן של ישראל במצבם הקשה ,ולקבל ממנו טללי עידוד ותחייה.
הרב שך הושיבם בחדרו ,התיישב לצדם והחל לדבר אל לבם
ולעודדם .לאחר כמה דקות לקח הרב שך סידור והחל לקרוא יחד
עמם את השיר 'י־ה ריבון' ,בו טמונים הרבה מיסודות האמונה.
במשך דקות ארוכות עבר אתם קטע אחרי קטע בהתרגשות מרובה,
כשמדי פעם זולגות עיניו דמעות .בסיום שאל אותם הרב שך" :היה
לכם חיזוק?" ,משהשיבו בחיוב אמר" :החיזוק הזה יגרום בעזרת ה'
שתהיה לכם ישועה בקרוב!".
ואכן ,לתקופת הימים נפקדו בזרע של קיימא.
ללמדנו את כוחה של השירה ,וכוחה של אמונה הטמונה בשיר!
אלו היו המשוררים של כלל ישראל .הם לא היו אנשים פיוטיים,
בעלי כשרון לחרוז חרוזים .הם היו בעלי רוח הקודש להטביע את
חותם האמונה בזמרת פיהם ,ולהשפיע רוממות וקדושה לדורות
במילים שיצאו מקירות לבבם הטהור!

גם בניגון המצטרף ומשתלב עם מילות השירה טמונות כוונות
מיוחדות ואף עמוקות.
בדוגמה לכך נוכחתי בשנת תש"ס ,עת השתתפתי בשמחת תורה
במעמד ההקפות בישיבת 'חברון' גאולה .הבחורים רקדו בכל עוז
לכבודה של תורה ושרו שוב ושוב את השיר המפורסם "אנא ,אנא ,אנא
עבדא דקודשא בריך הוא ."...בעצומם של הריקודים הסוערים ביקש
ראש הישיבה דאז ,הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל ,לעצר
לרגע .כל התלמידים התאספו סביבו ,והוא אמר את הדברים הבאים:
"מדוע מי שחיבר את הניגון חיבר זאת באפן שיחזרו שלוש פעמים
על המילה' :אנא ,אנא ,אנא'? משום שצריך שהדבר ייקבע בנפשו
של כל יחיד ויחיד שהוא הוא עצמו עבד ה'! פעם אחת כנראה אינה
מספיקה בשביל לקבע זאת עמוק עמוק בנפש"...
בשירה ובהטעמת השירה של כלל ישראל טמונים סודות גדולים! לכל
תיבה של הניגון ,לכל עלייה וירידה בטון ובמילים ,יש עומק וטעם.

"יכולים בני אדם למות בכלות נפשם מנעימותיה"
הגאון הקדוש רבי ישראל משקלוב זצ"ל זכה לקבל לקח מפי רבנו
הגר"א מווילנא זי"ע באחרית ימיו .בהקדמתו לספרו 'פאת השולחן'
הקדיש רבי ישראל קטעים שלמים העוסקים בעצם גדולת רבו
הגדול .הדברים שכתב שם נשגבים ומופלאים וראויים לתלמוד.
בתוך דבריו מצטט רבי ישראל מעשה פלא ,המורה על היחס הרם

שייחס הגאון מווילנא לעניין השירה ולסודות הנגינה ,ועד כמה
גדול עומק השגתו ברזי השירה ,מעלותיה ותכונותיה .הדברים אף
מלמדים אותנו על ערך המשוררים של כלל ישראל לדורותיהם .וכך
הוא כותב:
"ולא יכולתי מלהתאפק מלהודיע ספור אמתי ונפלא אשר שמעתי
מפה קדוש ,תלמיד מובהק של רבנו הקדוש ,רב חביב ,נוח נפש
וצדיק ,הרב הגאון החסיד המקובל הגדול המפורסם בעולם ,כבוד
מורנו הרב מנחם מענדל זכרונו לברכה לחיי העולם הבא ,מירושלים
תיבנה ותכונן...
"...והיה בעת ששימש לפני רבנו הגאון מנוחתו עדן בהיותו בקהילה
קדושה סערהייא ,בשעה שסיים פירושו על שיר השירים שקיבל
ממנו ,היה בדיחא דעתיה ושמח בשמחת תורתו הקדושה .ויקרא
למחותנו הגאון הרב דסערהייא זכרונו לברכה ,ולבנו הגדול הרב
המפורסם מורנו הרי"ל זכרונו לברכה ,וציווה לסגור חדרו ,והחלונות
סגרו ביום והדליקו נרות הרבה.
"וכאשר סיים פירושו נשא עיניו למרום בדבקות עצומה בברכה
והודאה לשמו הגדול יתברך שמו שזיכהו להשגת אור כל התורה,
בפנימיותיה וחוצותיה .כה אמר כל החכמות נצרכים לתורתנו
הקדושה וכלולים בה וידעם כולם לתכליתם ...וחכמת המוסיקה,
ושבחה הרבה.
"הוא היה אומר אז ,כי רב טעמי תורה וסודות שירי הלויים וסודות
תיקוני הזוהר אי אפשר לידע בלעדה ,ועל ידה יכולים בני אדם
למות בכלות נפשם מנעימותיה ,ויכולים להחיות המתים בסודותיה
הגנוזים בתורה .הוא אמר כמה ניגונים וכמה מידות הביא משה רבינו
עליו השלום מהר סיני ,והשאר מרכבים ,וביאר איכות כל החכמות...
"אך אחרי עלייתו למרום (-של הגר"א) סיפר לי תלמידו הרב הנזכר,
ולמען יידעו גדלות תורתו ולא ישתכח  -כתבתיה פה."...
והדברים מרעישים!

התפעלות תמידית  -ללא הרגל ומלומדה
אחר שראינו כל זאת והבנו כי השירה הינה בטוי של הרגש הלב,
וכאשר יש התרגשות גדולה פורצת השירה  -נבין את העניין עמו
פתחנו.
הנה ,בקריעת ים סוף הגיעה ההכרה של כלל ישראל לידי מיצויה
העליון ביותר ,עד כי פרצה השירה מפיות כולם .הייתה זו הכרה
בנסיו של בורא עולם ,בכבירות ההשגחה ונאדרות כוחו .כשכל
זה חדר היטב והתמזג באישיותם של כלל ישראל פרצה ה'שירה',
המוכיחה על בהירות וחדות ההכרה של "ויאמינו בה' ובמשה עבדו".
עצם פריצת השירה הוכיחה על חדירת ההכרה אל תוך תוכה של
האישיות ,נפש וגוף כאחד' .שירה' לא אומרים; שירה אמתית אינה
מתוכננת  -היא פורצת! אם לא תפרוץ השירה משמע שאיננה
שירה .הכרה בנס מסוגלת להביא לפרץ שירה.
להכרה זו של אמונה חושית ושל התפעלות ,הגיעו כלל ישראל
כשעמדו על הים.
(מתוך 'אוצרותיהם אמלא')
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רבבות אלפי ישראל החלו בלימוד המחזור החדש של ’הדף היומי‘ ,עשרות אלפי בני עליה
בדחילו ורחימו אנו מקבלים את פניהם של עשרות אלפי בני העליה לרגל המבחן הראשון של 'קנין ת
במקומות המבחן הראשון ,להביע בעיניהם א

מבחני ‘דף היומי’ יום שישי

מבחני ’דף הכולל‘ על ברכות ב - .כג :ייערכו ביום ה' י"א שבט

במקומות ובשעות להלן לשימת לבכם ,ביום שישי לא יתקיימו מבחני ’דף הכולל‘! * השעות במבח

עיר

מקום המבחן

אופקים
אופקים
אור יהודה
אלעד
אפרת
אשדוד
אשדוד ≠ רובע גß
אשדוד ≠ רובע זß
אשדוד ≠ רובע חß
באר יעקב
בית אל
בית חלקיה
בית שמש
בית שמש ≠ חפציבה
בית שמש ≠ רמה אß
בית שמש ≠ רמה בß
בית שמש ≠ רמה גß
בית שמש ≠ רמה ג≤ ß
ביתר עילית≠גבעה A
ביתר עילית≠גבעה B
בני ברק
בני ברק ≠ פרדס כץ
בני ברק≠סורוצקין
בני ברק≠קהילות יעקב
בני ברק≠קרית הרצוג
בני ברק≠ר ßעקיבא
גבעת זאב
גבעת זאב החדשה
זכרון יעקב
חדרה
חולון
חזון יחזקאל
חיפה
חיפה ≠ סערט ויזניץ
חיפה≠נווה שאנן
חצור הגלילית
טבריה
טבריה עילית
טלזסטון
יד בנימין
יסודות
ירוחם
ירושלים
ירושלים≠בית וגן
ירושלים≠בית ישראל
ירושלים≠גאולה
ירושלים≠גבעת מרדכי
ירושלים≠גילה
ירושלים≠העיר העתיקה
ירושלים≠הר נוף
ירושלים≠נווה יעקב
ירושלים≠נווה יעקב
ירושלים≠נווה יעקב
ירושלים≠קבר רחל

בית המדרש ¢היכל דב¢
כולל ¢נחלת משה ¢בביהכנ¢ס ¢שערי תפילה¢
כולל ¢חיי משה¢
בית הכנסת ¢דרך החיים¢
תורה מציון
ישיבת ¢בית ישראל¢
בית הכנסת בעלז ©קומה ג®ß
בית המדרש מאקווא
בית המדרש מעליץ ©עזרת נשים®
בית הכנסת יהודה
בית הכנסת ¢מדרש אליהו¢
בית הכנסת ¢אוהל יוסף¢
בית המדרש ¢שערי תורה¢
בית הכנסת ¢מתמידים¢
בית המדרש ¢לב אליהו© ¢קהילות יעקב®
בית הכנסת ¢קהל פרושים¢
בית הכנסת ¢אהבת תורה¢
בית הכנסת דזיקוב≠ויזניץ
כולל ישיבת הר¢ן
בית הכנסת קרלין
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢
בית הכנסת ¢אילת השחר¢
בית הכנסת ¢צא¢י יד אהרן¢
בית הכנסת ¢משכנות יעקב¢
בית הכנסת ¢היכל שמואל¢
בית הכנסת הגדול ¢חניכי ישיבת חברון¢
בית הכנסת קרלין סטולין
בית המדרש ¢עטרת ישועה ≠ ¢דזßיקוב
בית הכנסת ¢מסילת ישרים¢
בית הכנסת ע¢ש בוסקילה
בית המדרש ¢עטרת חכמים¢
ישיבת ¢כנסת אליהו¢
בית המדרש שאץ≠ויזניץ
ביהמ¢ד הגדול מקור ברוך
בית הכנסת המקלט
בית החסידים ¢דברי אמת ≠ ¢גור
בית הכנסת ¢אור תורה© ¢עזרת נשים®
בית הכנסת ßקהל חסידיםß
בית הכנסת ¢נחלי דעת¢
ישיבת ¢תורת החיים¢
בית הכנסת יסודות ©בשטיבל החדש®
בית הכנסת ¢בית פנחס ≠ ¢המרכז
מרכז הרב
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢
בית כנסת קרלין
בית המדרש גור
בית הכנסת ¢משכן שמואל¢
בית הכנסת ¢חזון נחום¢
בית הכנסת ¢החורבה¢
בית הכנסת ¢קהילת בני תורה© ¢היכל ים התלמוד®
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢
בית הכנסת ¢אוהל איתן¢
ביהכנ¢ס ¢מגן אברהם ¢היכל ¢אהבת ישראל¢
קבר רחל

כתובת מקום המבחן
רח ßהרב פנקוס ≤
בן פורת ≤¥
רח ßרבי מאיר ∑
רח ßנצר ישי ≤
רח ßחטיבת הנגב ≥μ
רח ßהתלמוד ±
רח ßהרותם ≤π
רח ßהאיילה
שכונה בß
שפת אמת  ≤¥בית ומנוחה
רח ßבן ציון אבא שאול μ
רח ßנחל שורק ≤π
רח ßנהר הירדן ∞≥
רח ßעידו הנביא ∂
רח ßאהבת שלום ±
רח ßזוועיהל ≤
רח ßפחד יצחק פי ßברים
רח ßעזרא ∞∂
רח ßאוסישקין ≤≤
רח ßהרב סורוצקין π
רח ßקהילות יעקב ≤
רח ßנויפלד ∞ ±קרית הרצוג
רח ßר ßעקיבא ≥μ
רח ßהאתרוג ∏π
רח ßהאיילות ∞≤
רמת צבי
רח ßהאיריס ±¥
רח ßהחי¢ם  ¥תל גיבורים
רח ßהרצל ∞∂
רח ßמקור ברוך μ
רח ßמנדלי מוכר ספרים ±
קריה חסידית גור
רח ßורנר
שז¢ר ∂
רח ßאזנים לתורה ∑
קריה חרדית
רח ßהרב צבי יהודה ≤±
רח ßהפסגה ∞∑
רח ßאבינועם ילין
רח ßרלב¢ח
רח ßגולד ≥
רח ßהמור ≥
רח ßאגסי μ
רח ßויקטור ויוליוס
רח ßפרדס ∑±
רח ßכפר עברי ≥±

מקום המבחן

התחלה

סיום

עיר

∞∞∫∞±
∞∞∫π
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞∞∫π
∞∞∫π
∞≥∫π
±∞∫±μ
∞∞∫∞±
∞∞∫π
∞≥∫π
∞∞∫π
∞≥∫π
∞∞∫∞±
∞≥∫π
∞∞∫∞±
∞≥∫π
∞≥∫π
∞≥∫∞±
∞∞∫∞±
∞≥∫π
∞∞∫π
∞≥∫π
∞≥∫π
∞∞∫∞±
∞≥∫π
∞∞∫π
∞∞∫∞±
±∞∫¥μ
π∫¥μ
∞∞∫π
∞∞∫±±
π∫¥μ
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞∞∫π
∞π∫μ
∞≥∫π
∞≥∫π
∞∞∫∞±
∞∞∫π
±≤∫±μ
∞∞∫∞±
∞≥∫π
∞∞∫±±
∞∞∫∞±
∞∞∫π
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
π∫¥μ
∞∞∫∞±
∞∞∫∑
∞∞∫∞±
בנץ

∞∞∫≥±
∞≥∫∞±
∞∞∫≥±
∞≥∫≥±
∞∞∫±±
∞∞∫±±
∞∞∫≥±
∞≥∫≥±
∞∞∫≥±
∞≥∫∞±
∞≥∫±±
∞∞∫±±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞≥∫≥±
∞≥∫≥±
∞≥∫≥±
∞≥∫∞±
∞≥∫≥±
∞≥∫≥±
∞∞∫≥±
∞≥∫≥±
∞∞∫±±
∞∞∫≤±
±≤∫¥μ
±±∫¥μ
∞∞∫±±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≤±
∞∞∫≥±
∞∞∫±±
∞±±∫μ
∞≥∫≤±
∞∞∫≥±
∞∞∫≤±
∞∞∫±±
±¥∫±μ
∞∞∫≤±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞≥∫≥±
∞∞∫±±
∞∞∫≥±
∞∞∫≤±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫∏
∞∞∫≥±
∞∞∫±±

ירושלים≠קטמון
ירושלים≠קרית בעלז
ירושלים≠קרית יובל
ירושלים≠רוממה
ירושלים≠רמות
ירושלים≠רמות א
ירושלים≠רמות ג
ירושלים≠רמת אשכול
ירושלים≠רמת שלמה
כוכב השחר
כרם ביבנה
כרמיאל
לוד ≠ אחיסמך
מגדל העמק
מודיעין עילית ≠ ברכפלד
מודיעין עילית ≠ ק¢ס
מודיעין עילית≠גרין פארק
מושב עוצם
מיצד
מעלה אדומים
מעלה אדומים
מצפה רמון
נס ציונה
נצרת ≠ הר יונה
נתיבות
נתניה
נתניה≠נוף גלים
נתניה≠קרית צאנז
עמנואל
עפולה עילית
עפולה≠גבעת המורה
ערד
פתח תקוה
פתח תקווה
פתח תקווה
צפת
צפת
קדומים
קרית ארבע
קרית גת
קרית מלאכי
ראשון לציון
ראשון לציון
רחובות
רכסים
רמת השרון
רעננה
שדרות
שעלבים
תל אביב
תל אביב
תל ציון
תפרח
תפרח≠גבעה

ישיבת ערלוי
בית הכנסת הגדול בעלזא ©קומת כניסה®
בית הכנסת ¢בני תורה ≠ המרכזי
בית הכנסת ¢היכל שמואל ≠ אשכנז¢
בית הכנסת ¢אהל יוסף ¢קומה בß
בית כנסת ¢משכן שרגא¢
בית הכנסת טשכנוב
בית הכנסת ¢בני הישיבות¢
בית הכנסת ¢משכן משה¢
נועם שיח
ספריה שע¢י ישיבת ¢כרם ביבנה¢
בית המדרש ¢כרם אל¢
דירת בית ההוראה
כולל ¢מגדל אור ≠ נוף העמק¢
בית הכנסת ¢ישועות דוד¢
בית הכנסת ¢זכרון משה¢
בית הכנסת ¢בני הישיבות¢
ישיבת ¢נר זרח¢
בית הכנסת ¢מצודת דוד¢
ברכת משה
בית הכנסת ¢יצחקי¢
ספריית ההסדר
בית הכנסת ¢יד אליעזר¢
בית הכנסת בעלז
בית הכנסת ¢בית מהריץ© ¢עזרת נשים®
כולל ¢תפארת למשה¢
בית הכנסת ¢שערי שלום ואסתר¢
בית הכנסת ¢אהבת תורה¢
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢
בית הכנסת ויזניץ ¢תפארת יואל¢
בית הכנסת ¢אוהל משה¢
כולל ¢נחלת יצחק¢
בית הכנסת יוצאי חברון ¢היכל יחזקאל¢
בית הכנסת ¢ישורון¢
בית הכנסת ¢שירת מרים¢
כולל שע¢י ישיבת צפת≠הרב קפלן
בית המדרש ¢ברוך שאמר© ¢מוסדות יתד הת
ישיבת קדומים
בית הכנסת ¢אבות ובנים© ¢תוניסאים®
בית הכנסת ¢תורת חכם¢
ישיבת קרית מלאכי
ישיבת ¢עטרת שלמה¢
ישיבת ¢בית אשר ≠ גור¢
בית הכנסת ¢לומדי תורה¢
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢
בית הכנסת ¢גאולת ישראל¢
בית המדרש קליוולנד
אפיקי דעת
הישיבה שעלבים
מעלה אליהו
בית הכנסת ¢דרכי איש¢
בית הכנסת ¢אבי עזרי¢
בית הכנסת ¢אוהל יעקב וחיה© ¢בנדריים®
בית הכנסת ¢בית יוסף¢

לˆ‰טרפו מו˜„

‘

ה קיבלו על עצמם את הלימוד השינון והחזרה על מנת להבחן במבחני ’דרשו‘ על ’הדף היומי‘.
תורה' במחזור החדש של ’הדף היומי‘ .ובברכה של מצוה לרבנים הגאונים שליט"א אשר יבקרו אי"ה
את חביבות בני העליה לומדי ועמלי התורה.

מבחני ’קנין תורה‘ על ברכות ב - .לא :ייערכו ביום ו' י"ב שבט

חני ’הדף היומי‘ ביום שישי הם למבחן הראשון בלבד ,לשעות במבחנים הבאים עקבו אחר ההודעות
כתובת מקום המבחן
רח ßיותם ±
רח ßבינת יששכר
רח ßאולשונגר π
רח ßפנים מאירות ±
רמות פולין
רח¢ ßשיבת ציון±∞ ¢
רח ßשלום סיון ∑
רח ßזלמן ארן ∑
רח ßהרב מאיר חדש ≤ ±פי ßרח ßחזו¢א
דÆנ Æמזרח בנימין
רח ßנתיב הלוטוס ±±
רח ßהרב אלישיב ∑© ∂Øקומה  ®±גני אילון
היסמין ±±
רח ßרשב¢י ברכפלד
רח ßנתיבות המשפט ∞¥
רח ßהרב מפוניבז∑ ß
רח ßמצפה נבו ≤±
רח ßהגיתית ≤

תשובה®

רח ßנחשון ∑
רח ßהאדמו¢ר מבעלז ∂±
שכונת שלום בוניך
רח ßאריה בן אליעזר ∞© ¥קומה ב®ß
רח ßחטיבת הראל ∑
רח ßרבי מאיר ±¥
ככר הרמב¢ם
רח ßהזית ±
רח ßעליית הנוער ∂
רח ßבן יאיר ∂¥
רח ßטרומפלדור ≤∂ ב
רח ßשבט אשר ∑≠μ
רח ßקהילות יעקב ≥ גני≠הדר
רח ßהאר¢י ≥ העיר העתיקה
רח ßהנריטה סאלד ±
נתיבות שלום ∏¨ אחוזת הדר
רח ßהרב ניסים ∞±
רח ßשדרות היובל ±
רח ßהאורנים ≤μ
רח ßיעקובזון ≥
גבעת החרובים
רח ßרבינו תם ¥
הר סיני ±±
רח ßמשה זרח ≥≤π
רח ßהנרייטה סולד ¥
רח ßהדף היומי ∏ רמת החיל
רח ßאהבת אמת ∂±
רח ßרמב¢ם ¥¥

התחלה

סיום

∞∞∫±±
∞≥∫π
∞≥∫π
∞≥∫π
∞≥∫π
∞≥∫π
∞∞∫±±
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞∞∫π
∞≥∫π
π∫¥μ
∞≥∫∞±
∞∞∫∞±
∞∞∫∞±
∞≥∫π
∞∞∫∞±
∞≥∫±±
∞∞∫π
∞∞∫π
∞≥∫π
∞∞∫∏
∞∞∫∞±
∞≥∫π
π∫¥μ
∞∞∫∞±
∞≥∫∞±
±∞∫±μ
π∫¥μ
∞≥∫π
∞≥∫π
π∫¥μ
∞∞∫π
∞∞∫∞±
∞≥∫π
π∫¥μ
∞∞∫π
∞∞∫∞±
∞∞∫π
∞≥∫π
∞∞∫±±
∞∞∫≤±
π∫±μ
∞≥∫π
∞≥∫π
∞∞∫∞±
∞∞∫π
∞∞∫π
∞∞∫∞±
∞∞∫π
π∫±μ
∞≥∫∞±
∞∞∫∞±
∞≥∫∞±

∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞≥∫≤±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫±±
∞≥∫±±
±±∫¥μ
∞≥∫≤±
∞∞∫≤±
∞≥∫≥±
∞≥∫≥±
∞∞∫≥±
∞∞∫≥±
∞≥∫∞±
∞∞∫±±
∞≥∫±±
∞∞∫∞±
∞∞∫≤±
∞∞∫≤±
±±∫¥μ
∞∞∫≤±
∞≥∫±±
±≤∫±μ
±±∫¥μ
∞≥∫±±
∞≥∫±±
±±∫¥μ
∞∞∫±±
∞∞∫≤±
∞≥∫±±
±±∫¥μ
∞≥∫∞±
∞∞∫≤±
∞∞∫±±
∞≥∫±±
∞∞∫≥±
∞∞∫±¥
∞∞∫±±
∞≥∫±±
∞∞∫≥±
∞∞∫≤±
∞∞∫±±
∞∞∫±±
∞∞∫≤±
∞∞∫±±
±±∫±μ
∞≥∫≤±
∞∞∫≤±
∞≥∫≤±

‘
‘
„רו 02-5609000

עיר

שם הכולל

שם ביהכנ“ס

מבחני ‘דף הכולל’ יום חמישי
כתובת מקום המבחן

שעת המבחן

מבחני 'דף הכולל’ יום חמישי
עיר
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
ירושלים
מגדל העמק
מודיעין
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מודיעין עילית
מעלה אדומים
נשר
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתיבות
נתניה
נתניה
עפולה
פתח תקוה
פתח תקוה
פתח תקוה
קרית אתא
ראש העין
ראשון לציון
רחובות
רכסים
רמת גן
רמת השרון
תל אביב
תל אביב
תל אביב
תל ציון

18

שם הכולל
באר שמואל
בני הישיבות
כולל להוראה
דושניסקיא
חזון נחום
ים התלמוד
תורה אור
יששכר באוהליך
כולל שע¢י ישיבת מיר
כולל שע¢י ישיבת מיר
כי מציון תצא תורה
לב אחד
משמרות כהונה
כולל נחלת יעקב
נחלת משה ≠ רמת שלמה
עטרת שלמה
כולל ערב
כולל ערב
כולל ערב אלכסנדר
צילו של היכל
שארית יוסף
שפת אמת
תפארת בחורים ©כולל ערב®
חסדי רחל
איילת השחר
כולל אלכסנדר ©ערב®
דף הכולל
זכרון רחל
משנת אברהם
נאות עילית ©כולל ערב®
נזר ישראל
נחלת משה מודיעין עילית
כולל ערב השכונתי
קצות החושן
רנה של תורה
רצופות הדרת תורה
ש¢ס ברציפות
תורת משה
אוהל יצחק ושרה
בית מדרש גבוה לתורה
בית בוכריס ©כולל ערב®
בית יצחק
הנגב
משכן התורה
צאנז
תפארת למשה
אוהל משה
אוהל חנה
אוהל רחל
תפארת מאיר
תפארת משה וסימון
אור זרוע
בית הלל
עטרת גבריאל
משנת אליהו
תורת חיים
הסדר רמת השרון
הרב דרעי
חידושי הרי¢ם ת¢א
מעלה אליהו≠ ת¢א
קול יצחק

שם ביהכנ“ס
באר שמואל
בני הישיבות
ברסלב
ביהמ¢ד הגדול דושנסקיא
המרכזי חזון נחום
אוהל יהונתן
בית יוסף
ביהמ¢ד פרידמן
המרכזי
נחלת יעקב
אגרות משה
עטרת מלכות
מנין אברכים
אלכסנדר
בבנין ישיבת פורת יוסף
שארית יוסף
ישיבת שפת אמת
מנין אברכים בר יקר
חסדי רחל
איילת השחר
אלכסנדר
עטרת יוסף
רצופות
נאות עילית
ביהמ¢ד בית אבא
אוהל מנחם
המרכזי החדש חפציבה
חניכי הישיבות כיכר פלוק
חניכי הישיבות
פרושים
בית אליהו
קרית יצחק
ביהכנ¢ס המרכזי מעלה אדומים
אוהל קדושים
ורד לדוד
בית יצחק
ישיבת הנגב
משכן התורה
ישיבת תפארת משה
אוהל משה
יוצאי חברון גני הדר
תפארת מאיר
עמנואל דוד אשבילי
ביהמ¢ד אור זרוע
שבטי ישראל
ימין משה
שערי שמים
ישיבת חידושי הרי¢ם
קול יהודה

כתובת מקום המבחן
סורוצקין ¥μ
זלמן ארן μ
שבטי ישראל ∏¥
שמואל הנביא ≤μ
המור ≥ גילה
ליפתא עילית
סורוצקין ≥
עמרם גאון π
זוננפלד ≥≤
בית ישראל
עובדיה סומך ±±
שטרן ∞≥
בצלאצל אשכנזי ∑
ברוכים ∞±
רח ßהרשלר ≥© ±בסוף הרחוב מאחורי הגינה®
דוד ילין ±π
רוזנבלט ±¥
החיד¢א ≤±
זוננפלד ±
מעל רחבת הכותל
סורוצקין ≤¥
רחוב שפת אמת ∏
בר יקר
הנשיאים ≥
עמק זבולון  πפינת שני
יהודה הנשיא ∑≥
מסילת יוסף ≥±
שערי תשובה ∂±
שד ßיחזקאל ≥≥
רמב¢ם≠ מול ≤≤
אור החיים ∑≤
נודע ביהודה ≥±
אבי עזרי ≤¥
יהודה הנשיא ±
רשב¢י ∂≥
פוניבז∑ ß
אבני נזר ≥≤
חפץ חיים ≤±
הנחלים ∂π
בר מוחא ±¥
יובל ≥μ
גרשנוביץ ∞±
חזון איש μ
הר ßמאזוז ±
דברי חיים μ
בן אלעזר ∞¥
עליית הנוער ∂
בגין ≤∞ ±גני הדר
ירקונים ≥±
שמואל הנגיד ¥
עמנואל דוד אשבילי ≥¥
חזון איש π
שדרות היובל ±
זכריה מאדר ∞≥
חרצית ±
אלוף דוד ∑∏±
בית גßוברין ¥
המעפילים ±π
נמירובר ≤¥
הנריטה סולד ∑
אהבת ישראל ±±
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שעת המבחן
≤∞∫≤∞≠≤±∫¥μ
∞∞∫≥≤≠∞∞∫≤≤
∞≥∫∑±∂∫≥∞≠±
∞∞∫≤≤≠∞∞∫≤±
∞∞∫≤≤≠∞∞∫≤±
∞≥∫≥±±∫≥∞≠±
∞≤∫∞≤≠∞≤∫±π
∞∞∫±∏∫∞∞≠±π
∞∞∫∞≤≠±∏∫±μ
±¥∫±μ≠±μ∫±μ
∞≥∫≤±±∫≥∞≠±
∞∞∫±∏∫∞∞≠±π
∞∞∫∏±∑∫∞∞≠±
∞≥∫∞≤≠∞≥∫±π
∞≥∫∏±∑∫≥∞≠±
∞∞∫∞≤≠∞∞∫∏±
∞≥∫≤≤≠∞≥∫≤±
∞≥∫≤≤≠∞≤±∫±
∞∞∫≤≤≠∞∞∫≤±
±μ∫±μ≠±∂∫¥μ
±∏∫¥∞≠≤∞∫±μ
±≥∫¥μ≠±¥∫¥μ
∞≥∫≤≤≠∞≥∫≤±
∞∞∫∑±∂∫∞∞≠±
∞≥∫∏±∑∫≥∞≠±
∞∞∫≤≤≠∞∞∫≤±
∞≥∫≤≤≠∞∞∫≤±
∞≥∫∏±∑∫≥∞≠±
∞∞∫±∑∫¥μ≠±π
∞∞∫≥≤≠∞≥∫≤±
±∂∫¥μ≠±∑∫¥μ
±∑∫¥μ≠±∏∫¥μ
∞∞∫≥≤≠∞∞∫≤±
∞∞∫±∏∫∞∞≠±π
∞≥∫≤≤≠∞≥∫≤±
±±∫¥μ≠±≤∫¥μ
∞∞∫∞≤≠∞∞∫∏±
∞∞∫∏±∑∫∞∞≠±
∞≥∫∂±μ∫≥∞≠±
∞≥∫∏±∑∫≥∞≠±
∞≥∫≤≤≠∞≥∫∞≤
∞∞∫∂±μ∫∞∞≠±
±∂∫¥μ≠±∑∫¥μ
∞≥∫∏±∑∫≥∞≠±
∞≥∫≤≤≠∞≥∫≤±
∞∞∫∑±∂∫∞∞≠±
∞±∏∫¥∞≠±π∫¥
∞∞∫±∏∫∞∞≠±π
∞∞∫±∑∫∞∞≠±π
∞∞∫∏±∑∫∞∞≠±
∞∞∫∂±μ∫∞∞≠±
∞∞∫∂±μ∫∞∞≠±
∞≥∫∞≤≠∞∞∫±π
∞≥∫±∑∫≥∞≠±π
∞≥∫∏±∑∫≥∞≠±
±∂∫∞∞≠±∑∫±μ
∞≥∫≤∞∫≥∞≠≤±
∞≥∫±∏∫∞∞≠±π
±∑∫¥μ≠±∏∫¥μ
∞∞∫∞π∫∞∞≠±±
∞≥∫∏±∑∫≥∞≠±

‰רבנים ‡‚‰ונים ליט"‡
‡ר יפו במעמ„
‰מבחן ‰ר‡ון על
מסכ ברכו ל‰ו˜יר רבנן
‘
‘
בני ‰עלי ‰נבחני „רו
ו‰מˆטרפים למבחני
‘
‘
˜נין ור‰
חיפה≠נווה שאנן
בית הכנסת המקלט

הגאון רבי ישראל מאיר וייס שליט¢א
ראש ישיבת נחלת הלויים
חיפה≠רמת ויזניץ
בית המדרש הגדול ¢מקור ברוך¢

הרבנים המבקרים

הגאון רבי דוד שלמה זולדן שליט¢א
דומו¢צ דחסידי סערט ויזניץ
חצור הגלילית
בית החסידים ¢דברי אמת ≠ ¢גור

הגאון רבי גבריאל אברמוביץ שליט¢א
רב דחסידי גור חצור
טבריה
בית הכנסת אור תורה ≠ בית הכנסת קהל חסידים

הגאון רבי שמואל לובין שליט¢א
רב קהילת קרלין טבריה
ירושלים≠בית וגן
בית הכנסת ¢חניכי הישיבות¢

הגאון רבי ישראל גנס שליט¢א

מראשי ישיבת קול תורה ורב קהילת בני תורה בית וגן
ירושלים≠גאולה
בית המדרש גור

הגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט¢א
ראש ישיבת חיי משה ואב¢ד אהבת שלום
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"פסגת האושר שלי היא כשאני מגיע אחרי עמל ויגיעה רבה למוקד בחינה
של הארגון ורואה את אלפי הנבחנים מכל הגוונים והגילאים באים ונוהרים
למקום המבחן .אי אפשר לתאר את ההרגשה שאני חווה ברגעים כאלה"
מנהל מחלקת 'הדף היומי בהלכה' ואחראי הלוגיסטיקה של מבחני 'דרשו' ,הרב אהרן כהן,
מספר על התכונה הקדחתנית לקראת המבחן הראשון במחזור הי"ד של הדף היומי
יעקב א .לוסטיגמן
עבודה של חודשים ארוכים מתנקזת בימים אלו לרגעי השיא שלה:
רבבות יהודים מכל קצווי הארץ והעולם יגיעו בעז"ה ביום שישי
הקרוב ,ערש"ק פר' 'בשלח' ,לכ־ 200מוקדי הבחינה של 'דרשו' בכל
רחבי העולם וייבחנו על  30הדפים הראשונים של הש"ס.
"כל מה שהיה עד עכשיו ,הסיומים המפוארים והמעמדים
המרשימים בראשותם של כל גדולי ומאורי הדור שליט"א ,נועדו
בעצם להביא לגידול במספר לומדי 'הדף היומי' ,וב"ה כל מי
שנכנס לכל בית כנסת בכל מקום בעולם יכול לראות את הזינוק
החד במספר לומדי 'הדף היומי' עם תחילתו של המחזור החדש",
אומר הרב אהרן כהן ,מנהל מחלקת 'הדף היומי בהלכה' ואחראי
הלוגיסטיקה של מבחני 'דרשו'.
"כמובן שהגידול במספר הלומדים גורר אחריו גם זינוק משמעותי
במספר הנבחנים בתכנית 'קנין תורה' של 'דרשו' ,שהיא התכנית
הפופולארית והמבוקשת בקרב לומדי 'הדף היומי' ,בכל הגילאים
ומכל המגזרים .כל יהודי שלומד 'דף היומי' בצורה רצינית מעוניין
גם להעמיד את הידיעות שלו במבחן .הבחינות החודשיות רותמות
אותו ללימוד יסודי יותר ,לחזרה ושינון ובעזרת ה' גם להגיע לדרגה
גבוהה יותר בידיעת התורה.
"עכשיו ,כשמתקרב המבחן הראשון במחזור החדש ,אנחנו עומדים
לשלם על כך מחיר" ,הוא מוסיף בחיוך" .ההיערכות בעיצומה,
ההכנות הקדחתניות מגיעות לקצב שלא ידענו כמותו בעבר ,ואנחנו
מעריכים שבסיומו של המבחן הראשון נצטרך לטפל ברבבות טפסי
בחינה ,מה שכמובן הצריך גיוס מקדים של עשרות בודקי מבחנים
חדשים והיערכות מוקדמת של כל הצוותים הרלוונטיים ב'דרשו',
מצוותי המזכירות ועד הצוותים הלוגיסטיים".
איך באמת נערכים לפרויקט בסדר גודל כזה?
"כל מי שמכיר את 'דרשו' יודע שזה ארגון מאוד מתוכנן ומאוד
מאורגן .אני לא אומר שאנחנו ערוכים במאת האחוזים ,כי אנחנו
שואפים לשלמות ואצלנו אין אף פעם דבר כזה שנקרא 'מושלם'.
אנחנו תמיד עושים הפקת לקחים ,ובוחנים בקפידה את כל מה
שעשינו במטרה לראות איך אנחנו משתפרים לפעם הבאה.
"ובכל זאת ,למרות שמדובר בפרויקט אדיר ,זה לא שאין לנו ניסיון
עם זה .הרי הפרויקט הוא אותו פרויקט שאנחנו מנהלים מדי חודש
בחדשו ,רק שהפעם מדובר במספרים גבוהים יותר ,כך שאנחנו
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יודעים מראש להיערך ,אנחנו מתארגנים מראש לכל מה שצריך,
ובעיקר מתפללים הרבה שהכל ילך כשורה ,ושכל יהודי שלומד 'דף
היומי' ורוצה להיבחן על תלמודו יוכל לעשות זאת בעודו מקבל
יחס מכבד ומוקיר; ולדעת שהמבחן שלו מטופל באהבה רבה ,נארז
בקפידה ועובר במהירות לידיו של הבודק שיוכל להעניק לו את
הציון המגיע לו בהקדם האפשרי".
עדיין ,מדובר בהכפלת מספר הנבחנים ואף מעבר לכך .זה לא מלחיץ
אותך כמי שאחראי על כל הניהול הלוגיסטי של הפרויקט הזה?
"אני מרגיש עול כבד יותר ,אבל אין סיבה להיכנס ללחץ .ב'דרשו'
השכילו לאורך השנים להעסיק עובדים מסורים מאוד ,שלא באים
לעבודה רק כדי לקבל את המשכורת החודשית שלהם .כולם
כאן חדורי מטרה ומעוניינים במטרה אחת ויחידה :להרבות תורה
בישראל .כשזה המאפיין הבסיסי של כל עובד ב'דרשו' ,יכולה
ההנהלה להיות סמוכה ובטוחה שבעז"ה כל פרויקט ,ולא משנה
כמה הוא גדול ומורכב ,ינוהל בצורה הטובה ביותר.
"כל אחד מהעובדים נותן קצת יותר שעות ,ובשעות שהוא ממילא
עובד נותן יותר מאמץ ,וביחד נגיע בעז"ה להשגת היעד ועמידה בכל
האתגרים שמגיעים יחד עם מספרם האדיר של הנבחנים בס"ד".
אולי תתאר לנו קצת איך זה עובד מאחורי הקלעים?
"אני מציע לקוראים לדמיין חברה גדולה ,חברת ביטוח למשל ,או
חברה שמנהלת מערך ייצור גדול ברמת בינלאומית.
"ברור לכל אחד שבחברות הללו יש צוות מקצועי מאוד ,כל אחד
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יודע בדיוק מה התפקיד שלו ,ויש השקעה רבה בניהול תקין ושוטף
של כל האגפים תוך סנכרון מלא ביניהם.
"זה בדיוק מה שקורה ב'דרשו' .אנחנו אמנם עובדים מתוך משרד
צפוף ועמוס ולא בתנאים של חברת הייטק בהרצליה ,אבל חוץ
מזה אנחנו נראים בדיוק כמו חברת ענק .אני מציע לכל אחד לנסות
להתקשר פעם למשרדי 'דרשו' ,ולבדוק כמה זמן הוא צריך להמתין
על הקו עד שהוא מקבל מענה .אני לא רוצה לכתוב שהוא מקבל
מענה בתוך עשר שניות ,כי לפעמים זה קורה בתוך שתיים או שלוש
שניות.
"יש כאן צוות גדול של מזכירות ,יש עובדים מקצועיים בכל תחום.
יש מחלקת מדיה ,מחלקת קשרי חוץ ,מחלקת כספים וגזברות,
מחלקת פיתוח תוכנה ,מחלקת גרפיקה ועוד ועוד .בנוסף ,יש לנו
מרכז לוגיסטי יעיל מאוד שפועל מחוץ למשרד ,במתחם נפרד,
ובו מתבצע הליקוט של המבחנים השונים לחבילות המשולחות
למוקדי הבחינה ,יש מחלקת הפצה ואיסוף שמבצעת את העבודה
לפני המבחן ולאחריו .לכל מחלקה כזאת יש מנהל ,ומעל כולם יש
את ההנהלה הראשית שיושבת מלמעלה ומעורה עד פרטי הפרטים
של כל הפעילות ,כך שכולם עובדים כתף אל כתף וב"ה משיגים את
התוצאה :ריבוי לימוד התורה".
וכל העבודה מתבצעת מהמשרד ומהמרכז הלוגיסטי?
"כמו שאמרתי ,המשרד צפוף למדי .הוא פעיל כל שעות היום,
כשבחלק מעמדות העבודה עובדים שניים ואף שלושה אנשים
במשמרות .אבל חלק מהעבודה מתבצעת גם מרחוק .יש נציגי
'דרשו אישי' ,שעונים לטלפונים ומגבים את המזכירות של המשרד,
יש נותני שירות שעובדים מהבית כמו גרפיקאיות שמעצבות את
המבחנים ומודעות הפרסום ועוד ועוד .בודקי המבחנים עובדים
מהבית וגם מי שכותבים אותם ,חלק מאנשי התכנות עובדים מרחוק,
ועוד לא התחלתי לדבר על הפעילות העצומה של ארגון 'אחינו'
– זרוע החיזוק של 'דרשו' ,שפועל כמעט כולו מרחוק ,באמצעות
צוות של מאות פעילים מסורים ונמרצים ,שחלקם עובדים במקביל
גם ב'דרשו' ,דואגים לשמור קשר עם מגידי השיעורים שמוסרים
שיעורים ב'דף היומי בהלכה' ,מבקרים בישיבות שבהן מתקיימות
תכניות 'בני הישיבות' של 'דרשו' ועוד ועוד".
כיצד מתבצעת ההיערכות בפועל לקראת המבחנים?
"השלב הראשון זה כתיבת השאלות של המבחן כמובן .צוות של
תלמידי חכמים מופלגים מנסחים שאלה על כל דף מ־ 30הדפים
שעליהם ייערך המבחן .לאחר מכן עוברים על השאלות ועושים
'פיילוט' שבודק בעצם אם השאלות מנוסחות בצורה ברורה ומובנת
מספיק ,כדי שלא יהיו אנשים שיודעים ויקבלו ציון פחות טוב כי
השאלה לא היתה מספיק חדה וברורה.
"בשלב הבא מודפסים המבחנים  -כל מבחן הוא בעצם חוברת ,עם
שאלות ועם שורות ריקות לכתיבת התשובות.
"לאחר מכן עובר החומר למרכז הלוגיסטי ,שם מרכזים את כל
החומרים לחבילות .בכל מוקד בחינה יש כמה מבחנים .יש חוברת
של מבחני 'קנין תורה' ויש חוברת של 'קנין משניות' ,יש חוברת של

מבחני 'הדף היומי בהלכה' ויש מבחן של 'קנין חכמה' .במבחן הקרוב
אנחנו מוסיפים בפעם הראשונה גם את מבחני 'דף הכולל – דרשו',
שמחולקים למוקדים הפעילים בימי חמישי אחה"צ.
"בנוסף ,מקבל כל אחראי נקודת מבחן דף עם הערות והוראות ,וכן
חומר פרסום שעליו לתלות באזור לקראת המבחן הבא כדי להזכיר
לנבחנים מתי מועד המבחן ,וליידע את אלו שעדיין לא יודעים
שבמקום פעיל מוקד מבחן.
"הליקוט של כל זה מבצע על ידי צוות מיוחד ,שמכין חבילות שבכל
אחת מהן יש מספר שונה של מבחנים בכל אחת מהתכניות ,והכל
לפי רשימות מסודרות שמתעדכנות מדי חודש בחדשו ,כי אנחנו
תמיד עם האצבע על הדופק ,בודקים איפה צריך יותר מבחנים
ובאיזו תכנית יש יותר ביקוש.
"משם זה עובר להפצה ,בשבוע שלפני המבחן צוות ההפצה מתחיל
במלאכה ומסיים אותה בתוך ימים אחדים .יש לנו מפיצים קבועים
בכל אזור ,ויש את המפיץ הראשי שמחלק את החומר למפיצים.
"בשלב זה האחריות עוברת לאחראים על מוקדי הבחינות .כל אחד
מהם מחזיק את החבילה שקיבל ושומר עליה עד שמגיע מועד
המבחן ,שלקראתו הוא צריך לסדר את בית הכנסת בו נערך המבחן
לפי המצב והתנאים במקום ,וכמובן להפעיל אותו בזמן המבחן
עצמו.
"אחרי המבחן האחראים צריכים לאסוף את החומר ,לחלק אותו
לחבילות שונות ,כל סוג מבחן בחבילה אחרת ,ולאחר מכן הם
מרכזים אותם במעטפות מיוחדות שהם קיבלו מבעוד מועד יחד עם
חבילת המבחנים ,כשבסופו של דבר כל המעטפות נכנסות בקופסה
אחת גדולה או במעטפה ענקית ,כל מוקד מבחן ומספר הנבחנים
שלו ,ויש להם הוראות ברורות בדיוק מתי להשאיר את החבילות
מחוץ לדלת ביתם ,כשצוות ההפצה מבצע את האיסוף ,מגיע לביתו
של כל אחראי מוקד ואוסף את החבילה שממתינה על יד הדלת.
"במרכז הלוגיסטי מקבלים את החבילות ומפרקים אותן ,כשכל
חבילת מבחנים עוברת ליעד שונה .מבחני 'הדף היומי' עוברים
לבודקים של 'קנין תורה' .יש בודקים מיוחדים ל'דף הכולל – דרשו',
ויש את המבחנים של 'דף היומי בהלכה' שעוברים סריקה ממוחשבת
במשרד הראשי.
"לאחר מכן מגיע שלב הזנת הנתונים שמתבצע במשרד .הצוות
מזין את הנתונים במחשב ,ודואג לשגר מכתב לכל נבחן עם הציון
שקיבל ,מה גובה המלגה שמגיעה לו באותו החודש אם הוא באחד
ממסלולי המלגות וכו' וכו' .בזמן הזה אנחנו עסוקים כמובן בעיצומה
של מלאכת ההיערכות למבחן הבא וחוזר חלילה".
כמה מילים לסיום?
"אני רוצה לקרוא לציבור :רבותיי ,אל תהססו .בואו ותיבחנו .אתם
לא מבינים כמה המבחנים האלו תורמים ללומדים .אני כל יום שומע
מעוד נבחן כמה הוא מרוצה ,אנשים פשוט מודים לנו ,כל עובד
'דרשו' שיוצא לרחובה של עיר יודע שיש סיכוי גדול שמישהו ייגש
אליו ויספר לו כמה 'דרשו' שינה לו את החיים והשביח את הלימוד
היומי שלו .זה כולל את כולם ,כולל כולם .מבעלי בתים מבוגרים ועד
המשך בעמוד 30
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איך נראה מבחן של 'דרשו'
לנוכח הפניות והשאלות הרבות המתקבלות ב'דרשו' לקראת המבחן ,מצד נבחנים חדשים שזאת הפעם הראשונה שהם
צפויים להיבחן ב'דרשו' ,אנו מביאים בפניכם הסבר מפורט ומומחש ,שיסייע לכם לגשת למבחן בקלות רבה יותר כמצורף
כמה זמן ניתן למבחן
הזמנים משתנים בכל מקום
מבחן אך באופן כללי נעים
סביב שעתיים.
עיינו בפרסומים בעמ' ,16-19
ובדקו כמה זמן יש לכם במקום
המבחן שלכם.

כמה שאלות יש במבחן?
במבחן יש  30שאלות,
נא כתבו את התשובות
באופן מלא רהוט וברור.
המבחן בגמרא אינו
מבחן אמריקאי

איך נקבע הציון?
במקביל להכנת השאלות למבחן מכינים כותבי
השאלות גם לוח ציונים ,וקובעים כמה אחוז
שווה כל תשובה .יש שאלות עם פרטים רבים
ויש שאלות פשוטות יותר ,וכמובן ששאלה
מורכבת שווה יותר אחוזים בציון מתשובה
פשוטה שיש בה רק פרט אחד.

האם אפשר להסתכל בתוך הגמרא?
המבחן בגמרות סגורות ,חל
איסור מוחלט לשוחח עם אחרים
בכל דרך שהיא
וכן אין לעיין בשעת המבחן
בסיכומים או באמצעי עזר
אחרים.

הציון
תוכלו לקבל מידע על הציון שלכם במוקד הציונים במספר
 02-5609000שלוחה  1בהקשת מספר זהות.
הציונים מתפרסמים במוקד כשבוע וחצי לאחר עריכת המבחן

מס' מבחן 1
עשרות אלפים יבחנו השבוע
את המבחן הראשון של
'דרשו' עם תחילת המחזור
החדש בלימוד ה'דף היומי'

מס' קוד
אם עדיין לא נרשמתם במשרדי דרשו ואין
ברשותכם קוד ,גשו בבקשה לאחראי 'דרשו'
במקום המבחן שלכם ובקשו ממנו טופס הרשמה
לנבחן חדש ,מלאו את הטופס והגישו אותו
לאחראי בתום המבחן ,את הקוד שלכם תקבלו
לאחר כשבוע ימים.
התקשרו למוקד 'דרשו'  02-5609000ולאחר מכן
לחצו כוכבית ,בהקשת מספר זהות תקבלו מענה
אוטומטי עם מס' הקוד שלכם ,שישמש אתכם
לכל סוגי המבחנים של 'דרשו'.
אין צורך בקוד נפרד לכל מבחן ,הקוד שלכם הינו
כללי ומתאים לכל סוגי המבחנים

1

בסדרים
לימוד של יותר מחצי שעה בתוך סדרי הלימוד
נחשב כלימוד בתוך הסדרים

אשר קיבלו על עצמם לקנות קנין תורה בתורתינו הקדושה.

ברכת ה' שלוחה אליך ולאלפי הנבחנים בכל רחבי העולם
"דרשו" מברכת אותך בברכת הצלחה במבחן.
בתוכנו ובסגנונו וזאת על מנת לסייע לך ולמנוע אי הבנות.
עמל רב הושקע על ידינו בעריכת המבחן,
לתשומת לבך ,להלן מספר נקודות חשובות:

במבחן זה ישנם  2מסלולים כדלהלן:
מסלול א'  -גמרא ורש"י) .במלגה מלאה  -ללומדי הדף מחוץ
ותוס') .במלגה מלאה גם ללומדי הדף בסדרי א' או ב'(.
מסלול ב'  -גמרא ,רש"י
בכל מסלול שיחפצו  -והמלגה עומדת על  50%מהאברכים.
למי שאינם אברכים וכן בחורי יש"ג  -בוחרים
הנך נבחן במסלול גבוה יותר ,אחרת הנך זכאי ל 1/3מלגה.
דפים אלו ,תוכל לקבל על מבחן זה מלגה מלאה רק אם
אם נבחנת בדרשו וקבלת בעבר מלגה על
מלא את כל פרטיך ,חובה לרשום את המספר הסידורי.
מבחן הנמסר רבע שעה לאחר הסיום אינו מזכה במלגה.
זמן המבחן  -עד לסיום הזמן המופיע בלו"ז.

ת.ז.
חובה למלא את מספר הזהות כמו את יתר הפרטים.
כל פרט חשוב מאוד להתנהלות המקצועית שלנו
ומאפשר לנו לתת לכם שרות טוב יותר.

לסדרי א' ו-ב' ,ובחצי מלגה  -ללומדים במהלך הסדר(.

תאריך לידה
נא מלאו תאריך מלא יום חודש ושנה ,בעברי או למניינם
מ ב ח ן מ ס' 2 3
) ר אש הש נ ה י ז - .ת ע נ י ת י ב ( :

הקפד על כתב יד ברור ,כך תובן יותר וציונך ישתפר.
איסור מוחלט לשוחח עם אחרים בכל דרך שהיא וכן אין
המבחן בגמרות סגורות ,חל
התשובות הנכונות ,כמובן אין להשאר עם דף זה במקום המבחן.
בסיום המבחן ,תוכל לקבל דף עם
נוספת ע"י בודקים אחרים על-מנת לוודא את הציון הנכון.
.1
בדיקה
יעבור
ויאמר
79%
הנה
הוא
אנכי
בו
כורת
שהתקבל
ברית
לידיעתך ,כל מבחן שהציון
וגו' .איזו ברית.
אך ורק אם לא ראית או שמעת את השאלות לפני המבחן.
באפשרותך לגשת למבחן
המבחן הבא ,או תשלח בהתאם לבקשתכם לביתכם על פי
וקביעת הציונים והיא תופקד בחשבון הבנק שלכם ביום
המלגה תנתן לאחר בדיקת המבחן
הכתובת במשרדי "דרשו" תוך כחודש.
האימייל  dirshu@acheinu.co.ilואנו נחזור אליך בעז"ה.
וכד' נשמח לטפל בכך באמצעות הפקס 02-6540269 :או
בכל פניה ,בקשה ,שאלה
לעיין בשעת המבחן בסיכומים או באמצעי עזר אחרים.

מסלול א'
מבחן על החומר הנלמד הכולל בתוכו גמרא רש"י בלבד.
במלגה מלאה ללומדי הדף מחוץ לסדרי א' וב' ,ובחצי
מלגה ללומדים במהלך הסדר.

הצלחה!
 .2מדוע אין בברכת
השלוחין
יוצאין
ההנהלה

מס כ ת ר א ש ה ש נ ה

על תמוז וטבת מפני התענית ,ומדוע בט"ב יוצאין) .גמ' פרש"י(

מבחן הבא מס'  2יתקיים בעז"ה ביום ו' י' אדר תש"פ
על הדפים ברכות לב-.סא:

מסלול ב'
מבחן על החומר הנלמד הכולל בתוכו גמרא
רש"י ותוס'.
המלגה מלאה גם ללומדי הדף בסדרי א' או ב'.

לתשומת לבך:
מוקד ציונים ממוחשב לרשותך בכל שעות היממה.
 02-5609000והקש  .1לקבלת הציון יש צורך במס' ת.ז וקוד אישי.
לקבלת ציונך התקשר

מ ס לו ל א
בלבד!  .3מדוע ב' תשרי אסור בתענית ,ומדוע אין לומר משום
שהוא יו"ט[.
מבח ן 1

 1מ תוך 4

מסלול ב  .3יום טוב דדבריהם אסורים

תשובות מבחן 23
ראש השנה י ז -.תענית יב:
מ סכ ת ר א ש ה שנ ה
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ברית כרותה לי"ג מדות שאינן חוזרות ריקם.
.1
גזרת מלכות( משא"כ ט"ב הוה חובה )שהוכפלו בו צרות(.
עשרה בטבת וי"ז בתמוז אינם חובה אלא רשות )בזמן שאין
.2
ר"ח לא גזרו דדאורייתא לא בעי חיזוק ,וכן יום שנהרג
שעשו מחמת שביטלו הזכרת ה' בשטרות ,ומשום אחר
מסלול א 3ב.לבד משום דהוא לפני יו"ט
בו גדליה דהוא דברי קבלה דינו כדאורייתא.
תשעה באב )ובתוס' עירובין כ' דכל תענית חובה מותרין(.
מס לול ב 3ב.לבד
לשקיעה"ח ,או אם אומרים שראו את הישנה בתוך כ"ד שעות.
או אם המולד אחר חצות ואומרים שראוה סמוך
.4
משום שלוחין דהא יציאת שלוחין גופיה לא דחי שבת.
מסלול א 5ב.לבד עיקר הטעם משום המועדות ,ואין לומר
מימלכי ולא מקדשי ,ובשלשים ואחד גזרו אטו שלשים.
מסלול ב 5ב.לבד בראו בשלשים משום דחיישינן דלמא
 .6גזלן דאורייתא פסול גזלן דדבריהם כשר.
 .7משום ביטול מלאכה לעם שני ימים.
מסלול א 8ב.לבד בולט אסור שוקע מותר.
נפק"מ אם מצא צורת אדם דאסור להשלים לד' פרצופין.
לבד או דכי איכא שאר פרצופין עם אדם שרי טפי ,או
מסלול ב 8ב.
מומחה ממשה ואמר ליה הקב"ה עד דאיכא אהרן בהדך.
 .9אינו יכול ,דאין לך
דכייף איניש דעתיה טפי מעלי ,וביוה"כ ילפינן גז"ש מר"ה.
 .10בר"ה משום כמה
מעשיך )למ"ד בתשרי נברא העולם( דבר"ה איכא ביובל ליכא.
 .11זה היום תחלת
מסלול א 2ב1ל.בד תלוי אי מצוות צריכות כוונה.
דבשופר אין הנאה בלא המצוה )ומצוות לאו ליהנות ניתנו(.
אסור ,ובשופר כ' התוס' דלכאורה גם אסור אם לא שנחלק
מסלול ב 2בל.1בד בסוכה
 .13אינו מוציא חוץ מברכת הלחם של מצה.
בזמן ב"ד בעינן ,בפני ב"ד לא בעינן ,ובר"ה ביבנה בפני ב"ד.
מס לול א 4ב1ל.בד

דהוא
אחר ר"ח או משום דהוא לפני יום שנהרג בו גדליה ]בזמן הבית

בל ב ד !

בתענית בין לפניהם ובין אחריהם .באיזו תענית מותרין) .תוס'(

לבדוק אם עניתם נכונה
כך תוכלו
 .4על אלו שני מקרים
עם סיום המבחן גשו לאחראי למסירת המבחן ובקשו ממנו
דף תשובות שנכתבו ע"י רבנים ת"ח ,בעיונכם בדף התשובות
תוכלו לקבל כיוון האם עניתם נכונה על השאלות שלכם ,כך
להעריךחדשיםבמשוער מה יהיה ציונכם.
מסלול א .5
תוכלו תנן על שני
מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי שבהן שלוחין יוצאין וכו' .מהו

אמרו בגמ' נפק"מ לאכחושי
סהדי) .היינו שלא יתכן שראו את הלבנה בזמן שהם אומרים (2 -

בל ב ד !

ומדוע אין לפרש שעיקר הטעם משום שהשלוחין יוצאין) .פרש"י(

‘
‘
02-5609000
„רו
לˆ‰טרפו מו˜„
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עיקר הטעם שמחללין עליהן,

התרגשות לקראת מעמד הסיום של דרשו בארה"ב ביום ראשון הקרוב,
אשר יסיים את המסע העולמי המרטיט לחיזוק התורה

כ"ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט"א והגאון הגדול
רבי דוד כהן שליט"א ,יעמדו בראש המשלחת
למעמד הסיום של דרשו בארה"ב ויישאו דברי חיזוק

המעמד הגדול יתקיים אי"ה ביום ראשון אור לט"ו בשבט בפרודנשל סנטר שבניו ג'רזי ובאולמות סמוכים המכילים יחדיו
כ 40,000מקומות • אזלו כל הכרטיסים לאולם המרכזי ובימים אלו נעשה מאמץ להוסיף מקומות באולמות הסמוכים
התרגשות גדולה בקרב משתתפי תכניות דרשו בארה"ב וכלל
הציבור ,לקראת המעמד הגדול שייערך אי"ה ביום ראשון אור
לט"ו שבט ,ויהיה המעמד המסכם של המסע המרטיט העולמי של
סיומי דרשו תש"פ לחזק את התורה ולומדיה בכל מקום ואתר.
כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א המכהן כחבר הנשיאות
העולמית של דרשו ,השוהה בימים אלו בארה"ב יסיים את הש"ס
במעמד הגדול ויישא משא חיזוק ,כמו כן בראשות משלחת
דרשו בארה"ק ,יעמדו הגאון הגדול רבי דוד כהן שליט"א ראש
ישיבת חברון וחבר הנשיאות העולמית של דרשו אשר ישא משא
חיזוק ,הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א והגה"צ רבי אהרון טויסיג
שליט"א.
בכינוס נשיאות דרשו העולמית אשר התקיים מייד לאחר חגי
תשרי ,בביתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א בירכו
חברי הנשיאות על המעמד הגדול המתוכנן להתקיים בארה"ב
ואשר נועד להביא אל ארצות אמריקה את דבר החיזוק הגדול של
דרשו ,ואת בשורת הלימוד הנעלה בשינון וחזרה ומבחנים אשר
מקיים דרשו בכל רחבי תבל – ואשר מהותו היא הבחינה המרוממת
של עמלי התורה השוקדים בעמל התורה וקובעי העיתים לתורה
אשר עושים את מלאכתם ארעי.
לאולם פרודנשל סנטר שבניו ג'רזי המכיל עשרות אלפי מקומות,

אזלו כל הכרטיסים ,והנהלת דרשו ארה"ב החליטה לפתוח אולם
נוסף ,אנג'יי פאק ,המכיל עוד אלפי מקומות ,על מנת לאפשר
למבקשים להשתתף במעמד הגדול.
רישומם הכביר של מעמדי סיום הש"ס של דרשו בכל רחבי תבל
נישא בפי כל ,כרבי חייא בשעתו ,נשא דרשו את משא החיזוק
הגדול במסע מרטיט סביב העולם ובכל מקום ואתר הצית את
אש התורה וחיזוק התורה ,שמחת התורה והשאיפה ללמוד ,לשנן
לחזור ולהבחן על מנת להגיע לדרגה הנעלה של ידיעת והבנת
התורה.
הרושם הגדול של מעמדי דרשו ,הצית גם בלב רבים בקרב יהדות
ארה"ב את הרצון להשתתף במעמד אשר יתקיים אי"ה אור לט"ו
שבט ,ואשר על כן הביקוש חסר התקדים להשתתפות במעמד
זה אשר כולו אומר הדרת רוממות לתורה ולומדיה ,למשתתפי
תכניות דרשו ,לעמלי התורה ,הנבחנים ,חברי קנין ש"ס וכל אשר
חשקת התורה ועמלה בראש מעיניו.
הנהלת דרשו בארה"ב נערכת בימים אלו על מנת להבטיח את
קיומו של המעמד הגדול באופן מרומם ובמקביל נערכת לקבל
את פניהם של החברים החדשים בדרשו ,הנבחנים אשר יטלו על
עצמם את נועם עול התלמוד ,ויהפכו להיות במחזור זה של הדף
היומי – דרשו איד.
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אני מרים טלפון די בחשש ,מנסה להיזכר בכל מאמרי חז"ל על עמידה
בניסיונות וכל מה שיכול לסייע בשכנועו של הבחור .בצלצול הראשון
הוא עונה ושואל מיד" :נווו?" .תראה ,אני מנסה להתפתל ,שאלתי
והדגשתי אמרתי וניסיתי אבל" ...תקשיב הרב ,מה שהמשגיח אמר אני
עושה  -דבר קצר ולעניין!"
הרב אהרן ידלר והרב ישראל היימן מספרים לנו מה קורה כשבחור צעיר חוזר
בתשובה ,מתחיל ללמוד בישיבה ,ופתאום צצה לה הצעה קוסמת שקוראת
לו להיעדר לשבוע אחד מהלימודים ולהרוויח סכום כסף גדול
יעקב א .לוסטיגמן
אחד הפרויקטים הבולטים של ארגון 'אחינו' ,זרוע החיזוק של
'דרשו' ,עוסק בליווי צעירים מתחזקים שנכנסו ללמוד בישיבות
וזקוקים לתמיכה והכוונה בתחילת דרכם בישיבה הקדושה.
פעילי 'אחינו' פרושים ברוב חלקי הארץ ,מלווים את התלמידים
החדשים עד שהם עולים על דרך המלך.
שנים ארוכות יש שיתוף פעולה בין הארגון לבין ישיבת 'אור החיים'
בירושלים ,בראשותו של הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א .ששמה
של הישיבה הולך לפניה.
אלפי בעלי תשובה יראים ושלמים עברו דרכה והתחנכו בה ,וממנה
נפוצו בכל הארץ .חלק גדול מהישיבות לבעלי תשובה שהוקמו
במשך השנים הוקמו על ידי בוגרי ישיבת 'אור החיים' ,שזכו לעלות
ולהתעלות במעלות התורה עד שהפכו בעצמם למרביצי תורה
לאלפים ולרבבות.
הנהלת הישיבה הגיעה בשנים האחרונות לכלל הבנה ,שמפאת
גודלו העצום של המוסד ,בו לומדים למעלה מ־ 350בחורים חוזרים
בתשובה ,ולצדם למעלה מ־ 100אברכים שמרביתם בוגרי הישיבה
עצמה – נוצר מצב שבו לא היה טיפול מספק בתלמידים החדשים,
ורבים מהם נשרו לאחר תקופת ניסיון קצרה בישיבה.
"הנהלת הישיבה פנתה אלינו" ,אומר הרב אהרן ידלר ,העומד בראש
מערך החונכים של 'אחינו' בישיבות לבעלי תשובה.
"מדי יום נרשמים לכאן בחורים נוספים ומבקשים להצטרף לישיבה",
הם אמרו" ,כמחצית מהם אנחנו מקבלים לישיבה ,וכמחצית אנחנו
נאלצים להשיב ריקם ולהמליץ להם לנסות בישיבות אחרות .אבל
הבעיה היא ,שמבין אלו שאנחנו כן מקבלים ,אחוז מסוים נושר
מהישיבה לאחר תקופת ניסיון קצרה .ניסינו לטפל בצורה קרובה
יותר בבחורים החדשים ,אך ללא הועיל".
"ואכן" ,מוסיף הרב ידלר" ,הכנסנו לישיבה צוות של אברכים
שלומדים עם הבחורים בחברותא .עזרנו לבחורים להתקדם
בלימוד ולהשתלב מהר יותר בקצב הלימודים בישיבה .זה אמנם
24

הפחית מעט את שיעור הנשירה ,אבל לא חולל מהפך גדול כמו
שרצינו.
"בדקנו את הסיבות לנשירה ,והתברר לנו שהבעיה של הקושי
הלימודי אמנם מציקה לבחורים החדשים ,אבל היא לא הגורמת
העיקרית לנשירה .בדרך כלל זה רצף של בעיות אחרות ,זה הקושי
לקבל עול תורה ומצוות ,זה הקושי להתמודד עם הריחוק מהבית
ומהסביבה המוכרת ועוד ועוד.
"החלטנו לעבוד בשיטה המוכרת לנו היטב מהשיבוץ של הנערים
לישיבות שאנחנו מבצעים במסגרת 'פרויקט טורונטו' של ארגון
'אחינו' .הכנסנו פעיל נמרץ מאוד בשם הרב ישראל היימן ,שנמצא
בישיבה שעות ארוכות מדי יום ולומד בחברותא עם כל אחד ואחד
מהבחורים החדשים שנכנסו בחודשיים האחרונים.
"הלימוד עם כל בחור אינו ממושך ,הוא עובר מבחור לבחור וכך
מספיק אחת למספר ימים ללמוד עם כל אחד מהם ,ובזמן הזה הוא
לומד את הבחור עצמו ,מזהה מה מקשה עליו ,אם זה קושי לימודי
או אולי קושי בקריאה ,אם זה עניין של ריכוז או שזה סתם קושי
להתחבר לתרבות והסגנון של הישיבה .כך הוא מתאים לכל בחור
אברך שהולם את מידותיו וסגנונו ,מי צריך שיחת דרבון ,מי צריך
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להחליף חברותא ,מי צריך לצאת קצת להתאוורר ,ומי כבר מספיק
בשל לעמוד לבד על רגליו וללמוד עם בחורים אחרים בישיבה בלי
שיהיה צורך בחונך צמוד.
"ההצלחה של הפרויקט אדירה" ,מסכם הרב ידלר" ,אחוז הנשירה
צנח פלאים ,כמעט אין דבר כזה בחור שבא לישיבה והחליט לעזוב
אחרי שבועיים או שלושה .יש מעקב צמוד ,הרב היימן נעזר
בצוות המקצועי של 'אחינו' ולצדו רשת של חונכים שלומדים
עם הבחורים באופן יומיומי ,ובישיבת 'אור החיים' יכולים להיות
רגועים שכל בחור שהתקבל לישיבה אכן מקבל את היחס
המתאים והמושלם ,באופן שיהיה תפור לפי מידותיו ולפי סגנון
האישיות שלו.
"במקביל לטיפול בבחורים שהתקבלו לישיבת 'אור החיים' ,אנחנו
גם עובדים מול אותם שלא התקבלו .על כך הופקד הרב יוסף
וייס ,שפוגש כל בחור כזה ,בוחן אותו ,את רמת הרצינות ,את
הסגנון ,כמה הוא התקדם עד עכשיו ,ולפי זה משבץ אותו לישיבה
שמתאימה בדיוק למצבו ,וב"ה כבר הבאנו לשיבוצם של למעלה
מ־ 100בחורים בתוך תקופה קצרה יחסית בישיבות לבעלי תשובה
בכל רחבי הארץ .השיבוץ הזה כמובן הולך ונעשה חשוב יותר ויותר,
כי ב'אור החיים' כבר לא יכולים לקבל כל כך הרבה בחורים ,בגלל
שאלו שהתקבלו נשארים לאורך זמן והישיבה הולכת ונעשית
צפופה יותר".

המכתב המרגש
הרב ידלר מראה לנו את הדו"ח השבועי ששלח לו הרב היימן אודות
רמת ההתקדמות של כל אחד ואחד מהבחורים שנמצאים תחת
טיפולו .הרשימה מרגשת מאוד ,ומראה כמה משתוקק כל אחד
ואחד מהבחורים הללו ,שלא התחנכו על שמירת המצוות ,להצליח
בלימוד התורה ולהתעלות במעלות היראה.
בסיומו של הדו"ח מצרף הרב היימן מכתב מרגש אותו כתב בסגנונו
המיוחד ,והחלטנו להעתיק אותו לכאן ככתבו וכלשונו:
יום ראשון קצת אחרי  9:15בבוקר ,פותחים שבוע בכבשן האש
הלוהט 'אור החיים'".
אני כבר אחרי סיבוב קצר של בוקר בחדר האוכל ,לפגוש ,לחוש
ולשמוע את קבוצת הנערים עליהם אני מופקד .זו השעה של
הטלפונים ,מי התעורר ומי צריך תזכורת ...מי מסודר עם חברותא
ולמי צריך לדאוג להיום.
אני מתקשר לראובן (השם האמתי שמור במערכת) בחור בן 23
מרקע מורכב ביותר ,הוא חדש כאן ממש ועדיין אין לו חברותא
מסודרת ,אני מנסה לבדוק מה אתו ואיפה הוא ,ראובן עונה בקול
מלא חיות כדרכו' :אני בירוחם ,אורז תיק ומשתנע לישיבה'.
עוד מטלה בוצעה.
אני עובר למחויבויותיי הבאות:
השעה כבר בסביבות  ,11:00קולות וברקים וענן כבד ,אני עם החברותא
השלישית להיום ואנחנו מתפתלים במרחבי הסוגיה ,בדרך מעמימות

טורדת לאור הבהירות ,הטלפון רוטט בכיס – ראובן על הצג.
מנהג סיגלתי לי בעבודת הקודש הזו :בחור בשבועותיו הראשונים
בישיבה  -זוכה למענה מידי!
אי אפשר לדעת...
"הרב ,יש לי שאלה דחופה!".
ראובן מגיע מרקע לא סטנדרטי בכלל ,הוא גדל בבית שומר מסורת,
עבר ילדות לא קלה עם הורים מסורים מאוד שלא ממש הבינו לנפשו
הסוערת ,התגלגל במוסדות שונים בקיצוניות ,דתי ,חילוני ,וחוזר
חלילה ,עד שהוא הגיע לצבא ושם התרסק רוחנית.
שנים מעטות עברו עד שנפשו ,שכמהה גם ברגעים הנמוכים ביותר
לאלוקיה ,זרחה באור של תשובת אמת.
הוא השאיר אחריו עולם שלם של חילוניות מופקרת ובא לחסות
בצל השכינה.
ועכשיו נפשו בשאלתו – מישהו מציע לו הצעה קוסמת :חסד עם
יהודי מוגבל לשבוע ,רק לשבוע ,ומתן שכרו בצדו בסכום לא מבוטל
בכלל ,משהו שיכול לכסות על חלק ניכר מהחובות שהוא השאיר
אחריו בעולם ההוא.
"הרב ,תחשוב ,זה גם חסד ,גם לסגור חובות וגם להוריד ממני את
העול שרובץ עלי מהעבר ,אני יוכל ללמוד אחר כך בלב הרבה יותר
רגוע ,וזה רק לשבוע ואני חוזר".
האמת ,עניתי לו שעניין החסד כאן לא תופס אותי" ...ותלמוד תורה
כנגד כולם".
אבל השיקול הכלכלי הוא ניסיון אמתי.
"בוא נתייעץ" ,אמרתי לו" ,אני אשאל את המשגיח ואחזור אליך עוד
שעה עם תשובה".
"אבל תדגיש לו כמה זה יכול לעזור לי שלא יהיה לי חובות" כך
ראובן.
אני אדגיש...
גם המשגיח אחז בדעתי שהניסיון גדול אבל בר צליחה .בחור
בשבועות הראשונים בישיבה צריך לתת את כל כולו ללימוד ורק
ללימוד.
אני מרים טלפון די בחשש ,מנסה להיזכר בכל מאמרי חז"ל על
עמידה בניסיונות וכל מה שיכול לסייע בשכנועו של הבחור.
בצלצול הראשון הוא עונה ושואל מיד" :נווו?".
תראה ,אני מנסה להתפתל ,שאלתי והדגשתי אמרתי וניסיתי אבל...
"תקשיב הרב ,מה שהמשגיח אמר אני עושה  -דבר קצר ולעניין!".
הרב אמר שתבוא לישיבה!
זהו...
יריתי את זה.
בוודאי יבוא עכשיו שלב השכנוע...
אבל ראובן נחרץ" :אמרתי לך מה שהרב אמר אני עושה! תן לי לארוז
תיק ואני כבר יתקשר אליך מהתחנה ,שלא אתחרט לי פתאום ,אתה
מבין."...
בגרון חנוק ,קצת מהפתעה וקצת מהתרגשות ,הספקתי רק לפלוט
לו "אני מקנא בך!".
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כצפוי ,במחלקת המציאות בחברת התחבורה הגיבו בביטול ,לא שמעו
על תפילין כאלה שהגיעו לאף סניף בארץ .לך תחפש תפילין שאבדו בין
עשרות אלפי אוטובוסים המשוטטים בישראל ,בני המשפחה החליטו
לשנות כיוון :חדלו מלחפש ומלהתקשר ,ופשוט החליטו להודות לאבא
שבשמים שהעלים מהם את התפילין!
הרה"ג ר' אשר קובלסקי שליט"א על כוחה של הודאה להשם גם על הדברים שנראים לנו פחות טובים
"אז יָ ִשׁיר" (שמות ט"ו ,א')
ָ

כל יהודי ויהודי ,באשר הוא ,משורר ,מודה ומשבח לבורא עולם
על הניסים אשר גמל עמו ,על חסדיו הרבים .אנו מקדישים חלקים
גדולים מהתפילה הקבועה ,מברכת המזון ומתפילות מזדמנות כדי
להודות ,ואינספור פעמים ביום נושא יהודי את עיניו השמימה,
ואומר 'תודה ,תודה אבא שבשמים!'
כל אדם שמתבונן ,ולו לשעה קלה ,לבו מתרונן בקרבו ונפשו
עולצת מאליה בשירת ההודאה לבוראה .מהרגע בו היהודי פוקח
את עיניו בבוקר במילים 'מודה אני' ,ועד הרגע בו הוא עוצם אותן
בשירת השבח 'אדון עולם' .הן בכל רגע ורגע ,בכל צומת בחיים
ובכל התמודדות שגרתית ,הוא חש את יד בורא עולם המלווה אותו
ומנווטת את דרכו ,ועל כך לבו מתרונן בשיר ושבח.
כשהכל מצליח ,נחמד ופורח ,קל לו לאדם לשורר ולהודות .אבל
גם כשהמצב מסתבך ,כשמתחילה התמודדות ,כשצפים קשיים
 לא רק שאף אז חייבים להודות ,אלא שהאנשים המודים לה'בעת הקושי ,המעצימים הודאה בשעת צרה ,אלו שליבם מתרונן
להודות על הקושי עצמו  -מספרים כי ההודאה הזו נותנת להם
כוחות ,מעצימה אותם ,מאפשרת להם להתמודד טוב יותר ,וגם
פותחת להם שערי שמים לפתור את המצוקה ולקרב את הישועה
הנכספת.
וכאן גואה השאלה :האומנם? וכי אפשר להודות גם בעת הקושי?
האם ניתן לשורר תודה לאבא שבשמים גם כשלא חשים בטוב
ובנעימים?! מנין הכוחות להודות מעומק הלב על מה שנראה כה
סבוך וחשוך? ומה באמת עוצמת ההודאה ,ככח עוצמתי במיוחד
לפתוח את שערי השמים ולהרעיף ישועות בלתי נתפסות?!
התשובה היא ,שההודאה בעת הקושי מטמיעה באדם אמונה ,ביטחון
חזק .אדם שמודה לה' על הקושי  -מבטא בכך שהוא בטוח שזה
מתוכנן ,שהוא מאמין שיש לו מטרה טובה ,שהוא יודע שהדבר אינו
טעות או תקרית בלתי צפויה ,אלא שאבא שבשמים תכנן את הנסיון
לפרטי פרטיו ,והוא בוודאי לטובתו .ולכן ,ההודאה מעצימה בו כוחות
של אמונה וביטחון ,מאפשרת לו לצלוח את הקושי בקלות יחסית -
כי הוא חש בטוח ומלווה בידי בורא עולם...
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רגע שפתח את השער...
סיפורו של רוני ,הוא סיפורו של נער צעיר שלא זכה להתחנך על
ברכי התורה והמצוות ,והעביר את שנות נערותו בין כתלי הפקולטה
למשפטים באוניברסיטת תל אביב ,עד שהפך לעו"ד מן המניין
במשרד עורכי דין נחשב .כשהגיע קרוב-קרוב לפיסגת שאיפותיו
עד אז ,גילה לפתע את בורא עולם והוקסם מהיכולת של בני האדם
להתחבר אליו...
עד מהרה זנח רוני את עיסוקיו הקודמים ,והתמקד בלימוד התורה.
הוא עבר לכולל ירושלמי נודע ,עזב את כל תענוגות ומאוויי העולם
הזה ,והניח את כל כובד משקלו על לימוד ההלכה וספרי מוסר,
התחזקות ביראת שמים ,ורצון להתקרב עוד ועוד לבורא עולם .הוא
ישב ולמד בשקיקה ,משתדל להתעלות ככל יכולתו.
אפס ,כי דבר אחד עמד בדרכו ,מכשול משמעותי מאוד .לימוד
הגמרא .השפה הארמית ,מבנה הגמרא ,המחלוקות הנפוצות  -כל
אלו לא הצליחו להיכנס ללבו ,שנותר אטום וחתום .מוחו שהיה גאון
בלימודי משפטים ,התברר כסתום לחלוטין בלימוד הגמרא ,דברי
הגמרא לא מצאו מסילות ללבו.
שנים חלפו .רוני התחתן והקים בית בישראל ,את ההלכה הכיר על
בוריה ,גידל ילדים בשמחה ובטוב לבב ,ורק תחום אחד נותר מחוץ
להישג ידו ,נשגב מבינתו :הגמרא הקדושה .לבו חישב להישבר ,הן
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זהו הלימוד בו עוסקים כל בני ישראל בכל הדורות ,האם נגזר עליו
להתנזר מלימוד זה? האם אינו זכאי לחוות את צוף מתיקות הגמרא?!
הזמן שחלף לא הקהה את הכאב ,אלא העמיק אותו .הוא כמעט
נשבר ,מדי יום ביומו שב וניסה ,אך כבר החל להתייאש .לא פעם ישב
מול הגמרא ובתום שעה ארוכה של נסיון נוסף שאיכזב  -זלגו עיניו
דמעות כאב טהורות ,על העובדה כי גם הפעם המאמץ לא צלח.
שינויי חברותות ,ספרי עזר ,אבחונים מקצועיים ,שיעורים פרטיים -
את כל אלה ניסה והתאכזב ,הכאב הגדול שהלך והצטבר בלבו הפך
לגוש תסכול מחניק ,ואין לאל ידו להושיע...
באחד הימים ,בשיחה סתמית עם אחד מידידיו ,סיפר לו החבר על
כח ההודאה' .יש קסם פלאי שטמון בהודאה'  -סח החבר ' -קסם שאי
אפשר להסביר אותו .ככל שהמצב יותר מסובך ויותר קשה ,ועדיין
האדם מודה להשם  -הוא חש כי כוחותיו הופכים רעננים ,קירבת
אלוקים יקרת ערך כובשת את לבו .ההודאה היא מגנט רב עוצמה
שמחבר את היהודי לאביו שבשמים ,מטעין אותו בכוחות חדשים
לצלוח את כל האתגרים שבפניו'  -אמר החבר בעיניים נוצצות...
רוני שמע ,התבונן ,למד עוד על כח ההודאה ,ובכל זאת חש שאינו
מתחבר .האומנם? הניתן להודות לה' גם על מה שנראה רע? היתכן
לשורר תודה כשהכל נראה כה מסובך? האם שייך שיהודי יתרונן
בשבח לאבא שבשמים גם כשהכל כה חשוך?! איך עושים את זה,
האם זה עובד?!  -שאל את עצמו פעם אחר פעם...
ויהי באחד הימים ,שוב התיישב רוני לנסות ללמוד גמרא .הפעם
הצטייד בספר חדש שזה עתה יצא לאור ,יחד עם חברותא מקצוען
בהסברה .שוב הקדיש שעתיים ללימוד שורותיים ,ושוב חש כי
הגמרא הכתובה בארמית  -נראית לו כיפנית או סינית עתיקה .הוא
פשוט לא מבין כלום!
רוני קם מהכסא בזעף ,ויצא לרחוב להתאוורר .הוא חש מחנק
שחוסם לו את האוויר ,חש כמעט זקוק להחייאה ...שוב הנסיון הזה,
שוב האכזבה ,שוב התסכול .די ,הוא כבר לא מסוגל ,מרגיש אבוד
במערכה!
הוא עומד ברחוב ,רגליו מוליכות אותו אנה ואנה ,משוטט לאטו,
מגיע אל קצה השכונה ,ועומד על צוק גבוה ,ממנו נצפה נוף מרהיב
של הרי ירושלים .הערב כבר ירד ,שמיכה קטיפתית כהה עוטפת את
היקום כולו ,והנה הוא ניצב כאן לבד ,רק רוני ואבא שבשמים ,ולב
מרוסק מבפנים...
הוא רצה להתפלל ,שאף לבקש ,אבל לא הצליח להוציא הגה .הוא
חש שהוא רוצה להשתפך בדמעות תפילה לאבא שבשמים ,אך אינו
מסוגל ,התסכול חזק ממנו .ואז ,נזכר בכח ההודאה ,ומפיו פרצה
שאגה אדירה' :רבונו של עולם ,תודה!' - - -
איש לא שמע אותו ,איש לא הבחין בו .האופק היה חשוך ,רק כוכבים
נצנצו מרחוק .הוא לבד ,ולבו נפתח כמעיין נובע' :אבא שבשמים',
 לחש בעיניים דומעות' ,תודה! תודה על שנתת לי את הכח לגלותאותך ,תודה על שנתת לי כל כך הרבה הצלחות בחיים.
ותודה ,תודה על הקושי בהבנת דברי הגמרא .אינני מבין למה זה טוב,
אבל אני בטוח שאתה עושה לי רק טוב ,אז אני מודה לך מעומק הלב

על השעות בהן אינני מתקדם ,על המאמצים שלי שאובדים לשווא,
על האנרגיות הרבות שאני משקיע ללא הצלחה .תודה על הקושי הזה,
תודה על שדברי הגמרא חסומים וחתומים בפניי .ואני מבטיח שאמשיך
לנסות בכל הכח ,וגם אם לא אצליח  -אשוב ואודה לך על הקושי הזה!'
שעה ארוכה ישב על סלע במרומי הצוק הגבוה והודה לאבא
שבשמים ,על הקושי הבלתי נסבל המלווה את חייו .הוא חש כי
גוש המחנק והתסכול מתרופף לאטו ,מפנה מקום לרגשות קירבת
אלוקים ויד טובה של אבא שמלטפת ,מלווה ,בונה ומנווטת .הוא חש
כי כל הקושי היה שווה כדי לחוש את הרגע הקסום הזה ,בו הודה
לאבא על הקושי ,כן ,על הקושי הכי מאיים בחייו .עתה חש כי הוקל
לו ,ויש בו את הכוחות לשוב ולנסות מחר מחדש...
ביום המחר שב רוני להיכל בית המדרש ,ופתח שוב את הגמרא .הוא
חש כי שיחת התודה אמש עם אבא שבשמים רוממה אותו ,קירבה
אותו ליעדו .לראשונה בחייו ,באותו יום הצליח ללמוד ולהבין כמה
שורות שלימות ,הוא הפך למאושר באדם ,וכמובן  -הודה על כך
לבורא עולם בשמחה ובטוב לבב ,בנפש משתפכת ובלב מתרונן.
ומאותו היום ,נפתחו לו שערי החכמה ,לפתע הצליח ללמוד ולהבין.
עם הזמן הלכה הבנתו והשתפרה ,והוא הצליח לזכור ,לנתח ,להקשות
ולתרץ .כיום הזה ,מסופר בספר 'האמנתי ואזמרה' המביא את סיפורו
המרגש ,הוא כבר עמל על הוצאת ספר בהלכות שבת לאור עולם,
מבוסס על דברי הגמרא ומפרשיה ,שקנו שביתה בלבו...
מתברר ,שקושי להבין לימוד ,או להתחבר לתורה ,התמודדות
במציאת שיעור או חברותא ראויה ,וכל קושי אחר הכרוך בחיבור
וקשר אמיתי עם התורה  -כל אלה ניתנים לפיתרון ואפילו די בקלות.
ההודאה לה' על ההתמודדות ,נשיאת העיניים השמימה בתודה על כל
מה שעובר עלינו ובפרט על הקשיים להבין ולהשכיל בדברי תורתו -
פותחת את שערי החכמה ומעניקה את החיבור לדברי תורה.
וככל שנקדים להודות לבורא עולם על חסדיו עימנו וגם על הקשיים,
ככל שנשפר את כח ההודאה שבליבנו על מה שטוב וגם על מה
שנראה פחות טוב ,ככל שליבנו יתרונן ופינו יביע שיר ושבחה לאבא
שבשמים על כל העובר עלינו לטוב או למוטב  -כך נזכה שבורא עולם
יפתח את ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו ויראתו!

גיליון שהוביל למשפחתון...
הסיפור הבא מתחיל דווקא בגיליון זה' ,פניני פרשת השבוע' ,גיליון
 - 198חג הסוכות תשע"ט .מסתבר ,שהגיליון האמור הגיע לביתו של
ידידי הרב אבא חייא רייזמן שליט"א בדיוק ברגע הנכון ...ומעשה
שהיה כך היה:
עד לפני כחצי שנה ,התגוררה משפחת רייזמן בשכונת רוממה
בירושלים .צרכי הפרנסה גדלו ,והמשפחה החליטה לפתוח משפחתון
בבית ,כשהאם תהפוך לעקרת בית ובד בבד תטפל בתינוקות בבית
בשעות היום .לצורך כך הוצרכה המשפחה לעבור לדירה גדולה
ורחבת ידיים ,עלויות השכירות האמירו מהישג ידם ,אך הכל היה
שווה כדי להגיע לרגע בו ייפתח המשפחתון ,צהלת התינוקות תמלא
את החלל ,והמשכורת הנשאפת תיכנס מדי ראשון לחודש...
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המשפחה עמדה בכל הדרישות ,ההתאמה היתה מושלמת ,נדרש רק
שהמרכזת תבוא ותאשר וחיש קל המשפחתון ייפתח .אלא שהיא
דוחה את ביקורה יום אחר יום ,שבוע אחר שבוע .בינתיים משולם
הון עתק עבור שכירות ,החובות הולכים ותופחים ,ולא נראה כי יש
מוצא .מה עושים עכשיו?
ואז ,בהשגחה פרטית מופלאה ,מישהו בישר להם כי בירושלים תם
הביקוש ,אבל בבני ברק הדרישה למשפחתונים גבוהה מהצפוי.
'אם תעברו לבני ברק ,אזי יש סיכוי לפתוח את המשפחתון בקלות
ובמהירות' ,אמר הלה ,והמשפחה ,בלב כבד ולאחר התלבטות לא
פשוטה ,החליטה ללכת על המהלך .בחופשת חודש אב תשע"ח
ארזה המשפחה את מיטלטליה ,ועברה לבני ברק .המאמץ לא היה
קל ,אבל התקווה היתה גדולה...
אלא שגם כאן לא היתה הדרך סוגה בשושנים .שוב ניסתה האם לקבל
רישיון מתאים להפעלת משפחתון ,ושוב גילתה הררי בירוקרטיה ,טפסים,
אישורים ,המלצות ומבחנים ,עד לאישור המיוחל .בכוחות נפש אדירים
הסתערו בני הזוג על המשימה ,התאימו את הבית ,חתמו על המסמכים,
הסדירו את כל התנאים ,ושוב המתינו לאישור שבושש מלבוא...
היתה זו תקופה קשה ,קשה מאוד .לאחר שהמשפחה הוציאה הון עתק
בירושלים על שכירות וציוד ,ושוב בבני ברק הוצאת ענק על התאמת
הבית וציוד ,עדיין לא נראה האור בקצה המנהרה .חברים וידידים כבר
החלו להעיר על התבונה שבמהלך ,לעזוב את העיר המוכרת והחביבה
לטובת הרפתקאה מוזרה שכזו .השבועות עוברים ביעף ,החובות
עולים ומשתרגים עוד ועוד ,והישועה אינה נראית באופק...
ואז ,בתום חודש אלול רווי מהמורות וקשיים ,הגיע חג הסוכות,
ובהשגחה פרטית מופלאה ,הגיע לידיהם גיליון זה ' -פניני פרשת
השבוע' ,שגיליון חג הסוכות שלו עסק בנושא כח ההודאה .בני
המשפחה החליטו שבמקום לחוש את החסר ולהתמודד עם כל מה
שלא הולך ,יש לשנות את השיטה לטובת העצמת רגשות הודאה על
כל מה שיש וגם על מה שחסר ,לעורר בלב תודה נרגשת לבורא עולם
על מה שטוב ,וגם על מה שנראה בינתיים פחות טוב...
ומאז ,הפך ביתם למקהלה של הודאה נרגשת לה' בכל עת מצוא.
תודה אבא שבשמים על החובות ,תודה על הקשיים .תודה על
הפרנסה שאיננה ,ותודה על כך שאיננו מבינים .תודה ,מכל הלב,
מעומק הנשמה ,תודה אבא!
וזה לא קל .יום אחר יום לחוש אבודים במערכה ,מול הררי חובות
ופרנסה מובטחת שנעלמה ,ובכל זאת לשיר תודה ,למרות הקושי.
ולפתע ,חשו כי ליבם מתחדש בתחושה מרוממת של קירבת ה' ,של
קשר קרוב לאבא שבשמים .הקושי לא הלך לשום מקום ,הבעיה לא
נפתרה ,אבל הלב השתנה ,משהו בנשמה התעלה ,לפתע הם הרגישו
קרובים כל כך לאבא שבשמים ,נתונים בידו ,מחוברים אליו באמת!
ובכל זאת ,הזמן חולף והישועה לא נראית באופק .בחוסר ברירה
החליטה האם כי תנסה להתקבל לעבודה אחרת ,וכבר החלה
להתקדם בכיוון הזה .לפתע ,ללא כל התראה וללא כל השתדלות,
בלי כל לחץ או תחנונים ובקשות ,פתאום זה קרה:
המרכזת העירונית התקשרה ובשורה בפיה :האישור המיוחל הגיע,
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והמשפחתון יכול להיפתח תיכף ומיד!
עיניה של האם נקרעו בהפתעה ,היא לא היתה בטוחה שהיא שומעת
נכון ...הנה כי כן ,ברגע הכמעט אחרון ,ידו של בורא עולם שהיתה
עימם ,הביאה להם את האישור לו נכספו כל כך .חלום המשפחתון
המלווה אותם מזה כשנה וחצי קם והפך למציאות ,ואת הנס הגדול
היה ניתן למשש בידיים:
כן ,כח ההודאה הוא ששינה את התמונה .המצב נראה היה כאבוד,
הסחבת נמשכה ללא הרף ,הבירוקרטיה לא נגמרה .אבל כח ההודאה
יצר להם חיבור עמוק עם אבא שבשמים ,העצים את ליבם והעניק
להם כוחות לעמוד באתגר ,ולבסוף  -גם הביא את הישועה הנכספת...
הסיפור המופלא ,אותו שמעתי מידידי גיבור המעשה ,חושף בפנינו
את עוצמת ההודאה בעת הקושי ,הכוחות שהיא מעניקה ,העוצמות
שהיא מטעינה .יהודי יקר ,אם אתה מתמודד ,אם קשה לך  -התחבר
נא לכח ההודאה ,תטעם את המתיקות שטמונה בהתרפקות על אבא
שבשמים בשמחה ובטוב לבב ,בהודאה ובדברי שבח מעומק הלב.
וככל שנכביר בהודאה ,ככל שנרבה בה ,ככל שנוסיף ונקנה לה מעמד
ומקום בליבנו  -כך נזכה שהיא תעצים את הקשר שלנו עם בורא
עולם ,את החיבור אתו ,וגם נפתח לנו שערי שמים ,לשפע של ישועות
נכספות ,ברכה והצלחה!

תפילין צפוניות ששבו...
כל המאמצים עלו בתוהו ,החיפושים העלו חרס .בני משפחה
ירושלמית חיפשו אחר עקבות התפילין של הבן ,שפשוט אבדו בלי
להותיר כל סימן וזכר .לפתע נזכרו כי כנראה נשכחו באוטובוס ,אי
שם ,הרחק הרחק ממקום מגוריהם ,והיטב הבינו כי מדובר במאמץ
אבוד מראש....
כצפוי ,במחלקת המציאות בחברת התחבורה הגיבו בביטול ,לא
שמעו על תפילין כאלה שהגיעו לאף סניף בארץ .לך תחפש תפילין
שאבדו בין עשרות אלפי אוטובוסים המשוטטים בישראל ,וכל
מהותם נדודים ממקום למקום ...בני המשפחה החליטו לשנות כיוון:
חדלו מלחפש ומלהתקשר ,ופשוט החליטו להודות לאבא שבשמים
שהעלים מהם את התפילין!
במשך חודשיים נמשכה שירת ההודאה על אובדן התפילין ,פשוט כך.
ואז ,בהפתעה מוחלטת ,התקשר מישהו ובישר כי מצא תפילין אי שם
בצפון הארץ ,נהג אוטובוס הגיש לו אותן והוא מבקש לקיים 'השבת
אבידה' ...אז התברר ,כי כל החיפושים היו למעשה אבודים מראש,
חסרי סיכויים .אבל להודאה יש כוחות אחרים ,והם יכולים להביא
תפילין מהצפון הרחוק אל המשפחה הירושלמית ,נגד כל הגיון...
סיפור נפלא זה ,שפורסם בקו 'קול תודה' מפי בעל המעשה ,מוכיח
עד כמה ההודאה היא כח עוצמתי ,שמצליח לפעול גם כשנראה שאין
סיכוי .המטרה של הקושי היא לגרום לנו לשאת עיניים השמימה,
הבה נעשה זאת בשמחה ובהודאה ,מכל הלב והנשמה ,ונזכה לראות
את הישועה בקרוב!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון של הרב אשר קובלסקי:
במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
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המשך מעמוד  | 2מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל

חבר אני לכל אשר יראוך
שומעים כיום על רבבות רבבות ,אלפי אלפים ,המוני המונים הבאים
להשתתף בשמחת הסיומים או שזכו בעצמם לסיים .אשריהם
ואשרי חלקם ,רבה זכותם וזכות ישראל – ברם "חבר אני לכל אשר
יראוך" שמח לבי בשמחת הכלל ,ו'חבר טוב' ("א גוטער פריינד")
מתיר לעצמו גם להעיר ולעורר ...ממצוות 'ואהבת לרעך כמוך'
אבקשה נא בזכות לזכות יהודים נוספים מאהוביי במתיקות היגיעה,
אשר אין לה ערך ואין לה דמיון ,היא העיקר והימנה הכל...
(ולשאלתנו ,האם אכן מוטב לו לזה שאינו מעמיק הבנה במהלך
השיעור שלא ילמד במסגרת של שיעור אלא שיקבע לימודו עם
חבר באופן של חברותא אישית? – נענה מרן זצוק"ל וכה אמר.):
הקביעות היא ברכה רבה ,קביעות דרבים אינה דבר של מה בכך.
לימוד תורה דרבים יש לה זכות הדוחה צרות מעל האדם ומגנה

על הכלל .אין ספק שבמובן זה ,השיעור הינו אמצעי כביר ביותר,
המעודד קביעת עתים לתורה בדרך שהגה מו"ר הרב מלובלין
זצוק"ל ,דף קבוע ליום ,תמידין כסדרן בלי שינויים.
נהיר אפוא וברור שהשתתפות בשיעור ראויה וחשובה .ולזה ,היודע
בלבו שאין דיו בשיעור טוב לו ואשרי חלקו שייתן מזמניו ויוסיף על
השיעור את הלימוד בבוקר עם חברותא או עזר אחר – וכך יקיים
"והגית בו יומם ולילה" בלימוד בבוקר ובערב .לימודו זה יהא הכנה
או חזרה על השיעור .מזה ומזה אל ינח ידו ,וטוב לו בזה ובבא.
בסיום דבריו האציל ברכה ללומדי הדף היומי" :שהשי"ת יוסף עליכם
ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם – ויזכה כל אחד להגדיל
בתוכו תורה ולהאדירה ,הן בכמות והן באיכות ויתברך בכל הטוב".
(מתוך תוספת לגיליון 'המודיע' כ"ט בכסלו תש"פ)

המשך מעמוד  | 21הרב אהרן כהן
בחורי ישיבות צעירים ,דרך אברכים תלמידי חכמים ואפילו ראשי
ישיבות ור"מים .כל מי שנבחן תקופה ב'דרשו' יודע על מה שאני
מדבר ,וכל מי שלא עשה זאת שידע שהוא פשוט מפסיד.
"זה לא עולה כסף להיבחן ,להיפך 'דרשו' עוד משלם מלגות לנבחנים,
בכפוף לתנאים והפרמטרים השונים .זאת הזכות שלנו ואנחנו
שמחים ומתרגשים עם כל נבחן נוסף שמתקבל ל'דרשו' כאילו הוא
היה הראשון והיחיד ,גם אם לפניו כבר באו אלפים ורבבות אחרים.

זה מרגש אותנו וזה טבוע בדם של כל עובד 'דרשו' .אני יכול לומר
שאצלי באופן אישי ,פסגת האושר שלי היא כשאני מגיע אחרי עמל
ויגיעה רבה למוקד בחינה של הארגון ורואה את אלפי הנבחנים מכל
הגוונים והגילאים באים ונוהרים למקום המבחן .אי אפשר לתאר את
ההרגשה שאני חווה ברגעים כאלו ,ואני רוצה לומר שזה הדדי ,גם
הנבחנים עצמם מאד מאד שמחים לבוא ולהיבחן ,הם מרוצים מאד
ומודים פה אחד שהמבחנים של 'דרשו' פשוט שינו להם את החיים".

המשך מעמוד  | 11הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א
הקודש בגור  -התחלפו בידו בטעות קטנה של הרגע האחרון שני
המכתבים ,וכך נמצא שלארמון המלוכה הגיע מכתב מלא שבחים
בגדולתו של צדיק וברכתו על ביטול הגזירה! ואילו אל שולחנו של
הרבי הגיע אותו כתב שטנה ,המלא עלילות רשע רחמנא ליצלן!
כשנפתח המכתב הראשון בבית המלכות קראוהו השרים בהנאה
גדולה .בהכירם את היהודי ההוא שהיה מקורב למלכות ,הבינו שאף
הוא שולח כאן מכתב ברכה ותודה על טרחתם בביטול הגזירה...
ואילו כשקרא הרבי הקדוש את המכתב השני שהגיע לגור ,נטלו
הרבי והכניסו חרש למגירתו בלא שיספר על תוכנו לאיש!
לאחר ימים מספר הגיעה הידיעה לאחד ממקורביו של הרבי ,שבבית
המלכות הגיע מכתב מאותו יהודי מפורסם ,בו משבח ומברך מאוד
את הצדיק על טרחתו ומודה על ביטול הגזירה .הרבי בחכמתו
ובפקחותו תפס תיכף את 'טעותו' של היהודי ,והבין מיד מה הייתה
כאן אמיתת כוונתו .הוא כבר הכיר את האיש ואת מעלליו ,והודה
לה' יתברך שסיבב הדבר ברוב רחמיו לטובה ולברכה.
דבר מכתב תודתו (כביכול) של אותו יהודי שהגיע לבית המלכות
התפרסם בין היהודים בוורשה ובגור .לאחר תקופה קצרה הגיע

30

היהודי לגור לביקור ,שם רחשו לו הכל כבוד ויקר בשביל המכתב
הנהדר ששלח לבית המלכות ,בו חיזק את ידיו של הרבי והגדיל את
כבודו בעיני השרים.
אחד ויחיד שידע את כל האמת ,איזו מזימה שפלה זמם לו אותו
איש נכבד ,היה הרבי הקדוש בעצמו ,שקיבל את המכתב השני
שהיה מיועד לאותם שרים ...אך הוא ,כדרכו בקודש ,העביר על
מידותיו ולא דיבר על אותו מכתב מאומה .אדרבה ,הוא קירב את
היהודי והראה לו פנים שוחקות ,ולא עלתה על דעתו של האיש כלל
שאותו 'כתב שטנה' שפל הגיע לידי הרבי...
כך התהפך לבו של היהודי ,בראותו מקרוב את דרכו והילוכו של
אותו צדיק מופלא קדוש ישראל ,והחל להתקרב אליו .הוא עוד
ביקר לאחר מכן כמה פעמים בחצר הקודש בגור ,ובכל פעם היה
הרבי ה'אמרי אמת' מקרבו בכל לב ,ולא נטר לו חלילה שום טינה
ולא גילה הדבר כלום!
למדנו כאן עד היכן מגיע טיב המעביר על מידותיו ,וכיצד השפילו
עצמם גדולי עולם עבור הזולת!
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(מתוך הספר 'טיב המעשיות')

המשך מעמוד  | 3הגאון רבי אליהו מן
חול המועד ,ורבינו מכנה רפואות אלו "רגל ברגל"; לבעיה באיברים
הפנימיים – ללמוד הלכות טריפות; כאב שיניים ללמוד הלכות
בכורות במס' בכורות .והרי אין מתרפאין בדברי תורה?
"זה לא לרפואה בדברי תורה .זו זכות התורה .א.ה .והרי אמרו בגמרא
עירובין (נד) החש בראשו יעסוק בתורה וכו' הרי שמותר ,נצרך
ומועיל".

כאבי גב
ארבעה בני משפחה אחת יש להם בעיה עם גב ,מה יעשו?
"כתוב בשם האר"י על אחד שכאב לו הכתף והגב שם ,אמר לו האר"י
משום שלא נזהר מלדבר דברי תורה בין מים אחרונים לברכת המזון
כי תיכף לנטילת ידיים ברכה – ותכף זה תיבת כתף ,תאמר להם
שדבר ראשון ייזהרו בנטילת ידיים ושלא דבר בין נטילת ידיים במים
אחרונים לברכת המזון".

חולי בעיניים
יש לו חולי בעיניים מה יעשה מידה כנגד מידה לרפואתו ,עין בעין?
"אם ת"ח הוא ילמד מס' נגעים שנגעים שייך לעיניים ,שהרי אם כהו
עיני כהן אינו רואה את הנגע".

כאבים בשן
בחור שואל שיש לו כאבים בשן ולא יודעים מה זה ,הרי כתיב שן
בשן מה חטא בשן שיעשה נגד זה לרפואתו?
"העניין אצלו שייך למאכלות אסורות".
שאלה :הרי מדובר בבחור יר"ש?

"אז תשאל אותו אם מקפיד על מים אחרונים ששייך לאכילה".
שוב שאלוהו ,ואמר שהוא מדרום אפריקה ורבו שם אכן אמר לו
שיכול לנהוג כיש אומרים שבשולחן ערוך שאין כיום חיוב מים
אחרונים.
הגיב שוב רבינו" :אם כן ,שיקפיד על מים אחרונים".

עצירות
סובל מעצירות מה יעשה?
"אחד שאלני כי סובל מעצירת מעיים ,מה יעשה ,אמרתי לו שילמד
החובל כי שם (בדף צב ).יש גמ' כי עצר עצר ה' וכו' ,והוא אמר לי
שעשה כן ומיד זה הסתדר .גם הוא – שילמד החובל".

לרכישת דירה
נכנס יהודי ואמר שהוא מחפש לקנות דירה במקום קהילתו בדרום
אמריקה ,אך אין לו כסף ושאל האם יכול לעשות הגרלה ואולי
על ידי כך יוכל לקנות דירה ,והרב אמר לו ללמוד 'הבית והעליה'
בתלמוד ירושלמי ולמד .האם עתה עליו לעשות משהו נוסף או
להמשיך בזה?
"שילמד רמב"ם ושולחן ערוך ונו"כ בזה ,ולגבי הגרלה זה בבחינת
מניח מעותיו על קרן הצבי".

שידוכים
ג' יוצ"ח מבוגרים ללא שידוכים מה יעשה?
תשובה" :שהאב ילמד כתובות".
(מתוך הספר 'כל משאלותיך')

המשך מעמוד  | 10הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
איזו בהירות הדעת!
אספר לכם עוד שאלה שנשאלתי ,ומתוך תשובתו ניתן לראות את
יושר ה'מושכל ראשון שלו':
היה מגיד שיעור חשוב שמוסר שיעור קבוע בדף היומי ,שבא לשאול
לפני שהתחילו ללמוד בשיעור פרק שביעי בבכורות שבו מפורטים
מומי האדם הפוסלים את הכהן מלעבוד עבודה בבית המקדש.
וזו השאלה :לאחד המשתתפים בשיעור יש מום העונה בדיוק
לתיאור הגמרא .זה לא מהמומים הרגילים ,כגון ידו שבורה שזה
אינו מבייש ,אלא מום כזה שאם יסביר את המשנה בצורה ברורה
כל המשתתפים בשיעור עלולים להסתכל עליו ,והוא יתבייש מאוד.
שאל אותי המגיד שיעור" :מה אעשה? האם אשנה קצת מהפירוש
ואבליע את המום ,כך שלא ירגישו ולא אסביר את המום כדי שלא
לביישו?".
לי היה נראה לכאורה שגם במקום שקיים חשש לפגיעה ביהודי
שנוכח שם אין לחשוש ,כי הוא נפגע שלא כדין ,כי יש לו להאמין

שגם המום שבו הוא מאתו יתברך ומשפטי ה' אמת ,ולכן במקום
הצורך לא חוששים לביוש כי הוא יודע שלא מכוונים אליו.
שאלתי את רבי נסים והוא ענה לי ,שאם מדובר ביהודי שברור
שייפגע מהדברים על המגיד שיעור לדלג ולא להסביר את אותו
מום כדי שלא להעליבו .איזו רגישות בבין אדם לחברו ,איזו מחשבה
על השני!
התשובות שלו ,זו לא נבואה ,זו מתנת אלוקים ,זה 'רוח קדשך' שהוא
קיבל מתנה משמים.
במשך השנים היה לי אבלחט"א קשר אתו בוועד הרפואה של ביה"ח
'מעיני הישועה' ,אני שתקתי שם ולא השמעתי דבריי בפני מרנן
אבות בתי הדין .אבל התבוננתי וראיתי איך שהם כיבדו אחד את
השני מרן הגר"ש וואזנר ומרן הגאון רבי נסים.
אי אפשר לשכוח איך שקיבל במאור פנים כל מי שבא במחיצתו,
איך שרץ בעצמו לפתוח את הדלת כששמע דפיקות על הדלת.
(הרב יצחק לוין' ,יתד נאמן' ,תשרי תש"פ)
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
מהו המקור בתורה לאכילת 'מצה שמורה'?
איזה מנהג בקשר לטחינת הקמח למצות נהגו כבר בימי חז"ל?
מדוע אין לקיים את מצוַ ת אכילת מצה במצה גדולה מאוד?

הגדרת 'לחם' ו'לחם עֹוני'
• לחם העשוי מ'סובין' או מ'מורסן' – אין לו חשיבות של פת,
ולכן אין מפרישים ממנו 'חלה' ,ואין מברכים עליו 'המוציא'
ולא 'מזונות' ,אלא 'שהכל'.
• לדעת השולחן ערוך ,פת המיועדת לבעלי חיים – אין לה
חשיבות של 'לחם' ,אך אם היא מיועדת גם לבני אדם – יש
לה חשיבות של לחם .ולדעת הרמ"א ,פת שמעורבים בה
סובין ומורסן בכמות הגורמת לבני אדם להימנע מאכילתה
– אף אם ייעדוה לבני אדם ,אין לה חשיבות של לחם.
• המצה ְמכּונָ ה בתורה 'לֶ ֶחם עֹנִ י' ,ודרשו חכמינו ז"ל" :פרט
לאשישה" ,והיינו מצה גדולה מאוד ,בגודל שלא ניתן
להגדירה כ'לחם עוני' ,שהרי אין דרכו של עני לאכול פת כה
גדולה.

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

שמירת המצה מחימוץ לאורך תהליך הכנתּה
• נאמר בתורה "ושמרתם את המצות" ,ודרשו חכמינו ז"ל,
לׁשם מצוַ ת אכילת מצה.
שמצוה לשומרן שמירה ֵיתרה ֵ
ולכתחילה ,יש לקיים את מצוַ ת אכילת מצה במצה השמורה
משעת הקצירה; ובדיעבד ,ניתן לקיימּה במצה השמורה
רק משעת הטחינה .ובשעת הדחק ,ניתן להשתמש לצורך
אפיית מצות המצוה אף בקמח מחיטה שלא נשמרה כלל,
ובלבד שתהיינה שמורות משעת הלישה ואילך .ויש אומרים
שלדעת הגר"א חובה לאכול בכל ימי הפסח רק 'מצה
שמורה' ,ואכן כך מנהג ישראל מקדמת דנא.
• דגן ש'נלתת' ,דהיינו שהושרה במים לפני טחינתו ,אסור
באכילה בפסח .ואיסור זה הוא גם כששהה במים שניות
ספורות בלבד ונטחן לאלתר ,ואף כשהלתיתה מבוצעת
באמצעות מכונה אוטומטית ,כך שאין כל חשש לעיכוב
כלשהו בהשריית החיטה ,או בין הלתיתה לטחינה .וכל מיני
הדגן שנלתתו – אסורים בפסח הן באכילה והן בהנאה ,אך
לענין השהייתם בבית בימי הפסח ,והשימוש בהם לאחר
הפסח ,יש הבדל בין חיטה ליֶ תר מיני הדגן ,ובין שגן ששהה
במים זמן קצר ,לדגן ששהה במים זמן רב ,וכמצוי בגריסים,
ובמיוחד בגריסי שיבולת שועל.
• בעת הובלת שקי קמח על גבי בהמה ,אסור להניחם
ישירות על גב הבהמה ,אלא על גבי אוכף וכדומה ,משום
שגוף הבהמה מחמם את הקמח ,ויש לחשוש שהחימום
יגרום להאצת תהליך ה'חימוץ' בשעת הלישה.
• על פי עיקר ההלכה ,זיעת בעלי חיים אינה מחמיצה ,וגם
אינה מאיצה את תהליך החימוץ.
• לכתחילה אין לאחסן קמח המיועד לפסח בשק קמח

משומש; ואם צריך להשתמש בו ,יש להתיר את תפריו,
ולכבסו .בדיעבד ,אף אם לא התיר את התפרים ,ניתן
להשתמש בקמח לצורך הפסח.
• מנהג 'אנשי מעשה' כבר מימות חכמינו ז"ל ,לפקח
בעצמם על טחינת החיטה לצורך הפסח ,על מנת לוודא
שהיא מבוצעת ללא חשש חימוץ.
• את טחינת החיטה לצורך אפיית המצות ,יש לבצע
לכתחילה ארבעים ושמונה שעות או יותר לפני הלישה .ואם
הדבר אינו אפשרי ,יש לבצע את הטחינה לפחות עשרים
וארבע שעות לפני הלישה.
• אבני ריחיים שהשתמשו בהם לדגן ש'נלתת' במים ,ניתן
להשתמש בהן לטחינת החיטה לצורך המצות ,לאחר הסרת
שיכבתן העליונה; אך אין לאפות את המצות מהקמח
הראשון שנטחן בהן.

גליון 399
שנה ט' תש"פ

ויצעקו בני ישראל אל ה' )י"ד  -י'(

עשיתי אפוא פעולה כדי לשבור עוד

מסופר על הרופא היהודי הרה"ק רבי

יותר את לב הנערה ,עד שתצעק

אהרן גארדיה זיע"א ,שהיה רופאו

ממעמקי לבה אל ה' ,ובכך תזכה

האישי

של

פרידריך

מלך

הגדול

להביא לאביה ישועה ממרום.

בשעה שיצא פרעה הרשע לרדוף אחרי
ישראל ,אמר להם לחילותיו ,מי בכל
בהמה קלת מרוץ וארכב עליה וארדוף

פרוסיא ,והיה הרופא בעל תשובה

אחרי ישראל .אמרו לו חילותיו ,אין

מובהק וחסיד מופלג של המגיד הגדול

מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל

ממעזריטש זיע"א .פעם אחת נכנסה

ויסעו )י"ד  -ט"ו(

לביתו נערה יהודיה וקראה בקול נפחד

מסופר על הרה"ק בעל ה"דברי חיים"

שכולה צבעונין וגונין ,ולא היה כיוצא

שימהר לבוא אצל אביה שהוא חולה

מצאנז זיע"א שהיה אומר :משה רבנו

בה מעולם ,וכל הסוסים רואין אותה

אנוש ,החל דוקטור גארדיה בהכנות

היה ענוותן גדול ,ולא עלה על דעתו

ורצין אחריה .עמד פרעה ורכב על

ארוכות לקראת היציאה לדרך ,הוציא

שעל ידיו תבוא הישועה לישראל.

סוסה שלו ורדף אחרי ישראל החונים

מן הארון חליפה מיוחדת וניקה אותה

אבל הקב"ה אמר לו ,מה בחינת "ונחנו

במברשת ,אחר כך הבריש במתינות את

מה" ענווה" ,תצעק אלי" לי תגיד את

כובעו ,וצחצח את נעליו .וכאשר ראתה

זה ,אבל "דבר אל בני ישראל"

הנערה שהרופא משתהה לצאת לדרך,

כשצריך

ישראל

פרכה ידיה מרוב צער וייאוש וקראה

ולהנהיגם ,תאמר להם "ויסעו" שיסעו

בקול בוכים :רבונו של עולם אם הרופא

אתך ואתה תוליכם.

לדבר

אל

בני

בכל בהמה קלת מרוץ אלא סוסה שלך,

על הים .כשם שאמר פרעה לחילותיו
מי בכל בהמה קלה וארכב עליה ,כך
באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא
למלאכי

השרת,

מי

בכל

הבריות

המשמשים לפני ,קל וזריז? אמרו לפניו,
ריבונו של עולם ,הכל שלך והכל מעשי

אינו נחפז לבוא ,תושיע אתה לבדך
לאבי .אמר דוקטור גארדיה לנערה

ויעמד העם על משה מן הבקר עד

ידיך גלוי וידוע לפניך ,שאין בכל

הבוכיה :לכי לביתך שכבר הוטב בעזרת

הערב )י"ח  -י"ג(

הבריות כולן קלה וזריזה ,אלא הרוח

ה' לאביך .הנערה מיהרה לבית אביה

פעם שאלו את רבה של ירושלים

לטובה

הגה"ק רבי שמואל סלנט זיע"א ,למה

במצבו .אחר זמן מה הבריא אביה כליל

אין הוא קובע לו שעות קבלה

ממחלתו הקשה .לימים נשאל דוקטור

קבועות ,שבהן יענה לפונים אליו?

גארדיה מדוע השתהה לבוא עם הנערה

אמר להם הרב :יהודי צריך לדבוק

באותו בוקר? והלה השיב בדברים

במידותיו של הקב"ה ,בברכת המזון

הבאים ,כשבאה אלי הנערה בקול בכי,

אנו אומרים "שאתה זן ומפרנס אותנו

הבנתי מיד שמצב אביה הוא מדרך

תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה"

הטבע לאחר ייאוש ,ורק לה' הישועה.

בלי שעות קבלה.

ומצאה

שאמנם

חל

שינוי

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:45 :ת"א4:57 :

פרשת בשלח  -שירה

שיוצאת מתחת כיסא הכבוד .מיד
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח,
למהר תשועתם של ישראל ולהחיש
מפלתם של מצרים.

)מכילתא דרשב"י(

זמני יציאת השבת
ירושלים  5:57ת"א 5:58 :ר"ת6:33 :

הרימון מארץ ישראל הציל את היהודים מהגזירה

בשנה הבאה .שמחה גדולה שמחו ר' נסים ומשפחתו באותה שבת נחמו,

בארצנו הקדושה ארץ ישראל היה גר פעם יהודי חרד לדבר השם

ראש המשפחה חתך שני רימונים חילקם לחלקים שווים בין הילדים ,ואילו

ושמו ר' נסים ,הוא התגורר בבקתא קטנה לא הרחק מטבריה על שפת

את השלישי השאיר מבלי לגעת בו ,בינתיים פשטה שמועה כי שלושת

הכנרת ,ר' נסים זה היה עני מרוד ,לא היו לו לא שדות ולא כרמים,

הרימונים שנקטפו השנה מעצו של ר' נסים סגולה מיוחדת להן ,באשר

רק עץ רימון בודד אחד שעמד ליד ביתו הקטן ,ואכן היה עץ זה ראוי

עסיסן של כל הפירות מרוכז בפירות אלה ,החלו לבוא אנשים שהציעו

לשמו ,ולו ענפים עבים אשר בצילם ישב ר' נסים כל היום ולמד תורה,

סכומי כסף גדולים תמורת הרימון הנותר ,אולם ר' נסים השיב את פני

וכאשר הגיע הזמן והעץ נתמלא פרי אדום ועסיסי ,לא היה קץ לשמחה

כולם ריקם והודיע כי את הרימון הזה הוא משאיר לחמשה עשר בשבט,

שהיתה שורה בביתו של ר' נסים ,משום שעץ זה היה מקור פרנסתם,

גם אשתו ביקשה אותו למכור את הרימון באומרה כי הנה אין כבר לחם

הם עצמם אכלו מפריו ואת הנותר מכרו והתפרנסו ממנו כל השנה,

בבית והבנות מזדקנות ויש להשיאן ,אולם גם לה אמר ר' נסים אותו הדבר

ב"שלושת השבועות" היה העץ תמיד מלא פירות אך איש לא נגע בהם

בהוסיפו כי השם יעזור ואין מה לדאוג ,אולם אשתו לא נתנה לו מעתה

אלא חיכו עד לאחר ט' באב ,ורק לקראת שבת נחמו ניגש ר' נסים אל

מנוח היא הפצירה בו לצאת לחו"ל ולאסוף כסף להכנסת כלה ,ר' נסים

העץ ויחד עם בניו הוריד ממנו את ביכורי הפרי ,וברטט של קדושה

דחה הצעה זו באומרו כי אין הוא רוצה להפיק שום רווח מהעובדה כי

היה מברך "שהחיינו" ומחיה את נפשו בפרי הטעים .לרימונים של ר'

הוא תושב א"י ,ושהיהודים בחו"ל ירחמו עליו בשל כך ,למרות זאת

נסים יצא מוניטין בכל הסביבה ,ויהודים כערבים באו לקנות מהפירות

בראותו את הצער בעיני אשתו ובנותיו החליט לצאת לדרך ,אך קיבל על

שלו ,ומפה לאוזן נמסר כי הרימונים האלה סגולה הם לבריאות

עצמו לא לגלות בשום מקום שהוא בן ארץ ישראל.

והמרבה לאכול מהם הרי זה משובח ,מובן כי לעושר רב לא הגיע ר'
נסים עם עץ הרימון היחיד שלו ,ובקושי הרוויח למחייתו ולמחיית
ביתו.

בלב כבד הוא נפרד ממשפחתו ויצא לדרך ,בדרך נדודיו עבר ר' נסים
ערים וכפרים ,והיה בהרבה מקומות ,מאחר ולא אמר כי הוא מא"י ,לא
שם איש לב אליו וכמובן שלא הצליח לאסוף כסף למטרה בגללה יצא

שנים נקפו ובנותיו של ר' נסים התחילו אט אט להגיע לפרקן,

את הארץ ,כך הוא התגלגל ממקום למקום עד הגיעו לקושטא ,היה זה

ונתגלה הצורך לחשוב על חתנים הגונים שישאו אותן ,אולם נדוניה

בדיוק ביום חמשה עשר בשבט כאשר נכנס ר' נסים לעיר ,ומיד שם פעמיו

כפי שזה היה נהוג בימים ההם לא היה לר' נסים ,יתר על כן ביום בהיר

לבית המדרש ,איש לא שם לב אליו ,כי היהודים היו עצובים ומודאגים

אחד קרא לו אסון ,היה זה בדיוק אחרי "שלושת השבועות" כאשר

בגלל גזירה שאיימה עליהם ,בגלל בנו של הסולטן שחלה במחלה אנושה

התברר כי עץ הרימון עומד ריק בלי פירות ,ניצב לו ר' נסים מתחת

ואביו המלך הכניס לראשו כי היהודים גרמו למחלת בנו באשר קללוהו

לעץ כבכל שנה בערב שבת נחמו ,ובולש בעיניו אולי יראה לפחות

שימות ,על כן החליט הסולטן כי אם הבן לא יירפא הוא יגרש מארצו את

רימון אחד שאפשר יהיה לברך עליו ברכת "שהחיינו" ,הוא מסתכל

כל היהודים ,היום הוא היום האחרון של הגזירה ,ואם הנסיך לא יהיה

ומסתכל ומעיניו זולגות דמעות ,אין אפילו רימון אחד על העץ.

בריא ,צפויה סכנת גירוש לכל היהודים אשר בעיר .בתום התפילה ישב
כל הקהל בבית הכנסת לומר תהילים כדי להעביר את רוע הגזירה ,ר'

"אברהמ'לה בוא הנה" קורא הוא פתאום לבנו שבגיל בר מצווה,

נסים התיישב אף הוא לומר תהילים יחד עם כולם ,אולם מיד ניגש אליו

"בוא נא ועלה על העץ אולי תגלה בין העלים איזה רימון ,ונוכל מחר

השמש ושאל אם אין הוא במקרה מארץ ישראל? לשאלתו המשתוממת

אי"ה לברך עליו ,אברהמ'לה הנו בחור זריז וממולח לא צריך לומר לו

של ר' נסים מאין הוא יודע ,השיב השמש כי הרב אמר שהוא מרגיש ריח

פעמיים והוא כבר על העץ ,למטה מחכה לו אביו בנשימה עצורה,

של א"י בבית המדרש" ,רבינו הוא יהודי קדוש" אמר השמש "בוא אתי ר'

"מצאתי" קורא פתאום אברהמ'לה מבין ענפי העץ" ,מצאתי רימון

יהודי" ,הוא ניגש עם השמש לחדר פנימי ,בו ישב הרב שהיה ישיש מופלג

נאה" "ברוך השם" אומר ר' נסים ושפתותיו מרחשות תודה על כי יוכל

ובעל הדרת פנים.

לברך בשבת על הפרי ברכת "שהחיינו"" ,עוד אחד מצאתי" קורא עתה
הילד ,ור' נסים חוזר ואומר ברוך השם ,עוד פעם אחת ,הודיעה קריאתו

כאשר השאיר אותם השמש לבדם ,הושיט הרב לר' נסים את ידו

הנרגשת של הנער כי מצא רימון שלישי .אחר כך ירד מהעץ והודיע

לשלום ואמר לו ,כי מזמן כבר לא הזדמן אצלו יהודי מא"י" ,מה עושים

כי אין יותר ,ר' נסים שבחן את הרימונים היה מלא התפעלות ,גדולים

אחינו בארץ הקודש?" שאל הרב את האורח ,ר' נסים השתומם מאד מאין

יפים ועסיסיים כאלה עוד לא היו על העץ שלו אף פעם ,גם אברהמ'לה

יודע הרב כי הוא מא"י "בטח מרגיש כבודו את ריח הרימון אשר אתי",

אמר כי טרם ראה רימונים יפים כאלה.

הוא אמר לרב ,ספק שאלה וספק קביעת עובדה" ,יש לך רימון מארץ
ישראל?" שאלו הרב בקול נרגש" ,כן רבי" השיב ר' נסים" ,ואני חושב

לא עבר הרבה זמן עד שהחלו לבוא נשים עם סלים גדולים ,הן רצו

לאכול אותו עתה לכבוד ראש השנה לאילנות ,ולכבוד ייחשב לי להתחלק

לקנות כרגיל רימונים מר' נסים ,אולם הוא הודיע להן כי לצערו הרב

בו עם כבוד תורתו" .הרב הישיש קפץ עתה ממקומו וחיבק את ר' נסים

הפעם אין לו רק שלושה אלה אותם אינו מוכר ,כי הם דרושים לו

בשתי ידיו" ,השם יתברך שלח אותך הנה" אמר "כדי להציל את הקהילה

לשם ברכה .הנשים שהבינו לרוחו איחלו לו כי השם ימלא את חסרונו

הקדושה הזו מסכנת הגירוש המרחפת עליה".

לאחר מכן סיפר לו הרב את הסיפור הבא" :ידוע לך בוודאי המצב
בי אנו נתונים ,ובכן אתמול בלילה ישבנו בבית הכנסת כפי שזה

נפש שכלית ונפש בהמית

נהוג אצלנו היהודים הספרדיים ,ואמרנו "תיקון" לכבוד ט"ו בשבט
כולנו מודאגים מיום המחר ,אך נסינו לגרש את המחשבות

משל לסוחר שכר עגלון להוליכו למקום

המטרידות ולבטוח בשומר ישראל שהוא לא ינום ולא יישן ,בלמדי

מסוים .לפני צאתם לדרך ביקש הסוחר מהעגלון

בספרים הקדושים התעמקתי בסוגייה ששמה פירות ,כפי שוודאי

שישגיח היטב על סוסו ,לבל יטה מן הדרך.

ידוע לך ,מובא בספרים כי קיימים שלושה סוגי פירות ,א' כאלה
שאוכלים אותם כמות שהם ,כמו ענבים תמרים תפוחים וכו' .ב'

העגלון אמנם הבטיח ,אך עד מהרה התברר

כאלה שיש להם גרעין קשה ,ביניהם אפרסקים ,משמיש ,דובדבנים

שלהבטחתו לא היה כל ערך ,כאשר אך יצאו מן

וכו' ג .ולבסוף יש פירות כאלה שאוכלים רק את התוך שלהם ואילו

העיר ,נרדם העגלון על מושבו והסוס המשיך

את הקליפה החיצונית זורקים ,כאלה הם למשל הרימונים ,האגוזים,

לרוץ ללא כל השגחה והכוונה .כאשר ראה

השקדים ואחרים .והנה ,ממשיך הרב את סיפורו ,כאשר התעמקתי
בספרים כדי לרדת לעומקם של הדברים וללמוד את סודות

הסוס חציר ועשבים נטה מן הדרך כדי לאוכלם,

הפירות ,בהתחשב בעובדה כי העיקר הוא התוך הפנימיות

תוך כדי סטייתו מן הדרך איבדה העגלה את

המוסתרת מעין רואה ,בחשבי על כל זה ,החלה המילה "רימון"

שיווי משקלה ,והתהפכה והסוחר נפל מתוכה,

מרצדת לנגד עיני ,עד שלבסוף הבנתי כי במלה רימונים נעוץ

גער הסוחר בעגלון ואמר לו :הרי הזהרתיך

התיקון ,ומיד עלתה בלבי המחשבה רמוני"ם זהו בעצם ראשי
תיבות של רפואת מלך ובנו נסים יביא מהרה ,השומע אתה ר' נסים?

להשגיח על בהמתך ואיך זה הנחת אותה

לא לחינם ניתן לך השם נסים ,השם יתברך עשה אותך לשליח כדי

לנפשה? ניסה העגלון להצטדק ואמר ,מכיר אני

לחולל על ידך נס בקהילה הזאת ,רק בשביל זה שלח אותך השם

את סוסי כי "משכיל" הוא ויודע את הדרך היטב,

הנה ,הבה נלך מהר אל הסולטן אסור לנו לאבד זמן".

ומעולם לא עלה על דעתי שיטה מן הדרך

תוהה ומבולבל ניגש ר' נסים יחד עם הרב הישיש אל ארמון

הישרה .אמר לו הסוחר ,תמים שכמותך ,וכי

הסולטן ,הם מיד הוכנסו פנימה ,והסולטן צעק להם במר יאושו

שייך לומר על סוס שהוא "משכיל"? יתכן שהוא

הצילו את בני ,הצילו ,אם תצילו אותו אציף אתכם בזהב ולעולם
לא אשכח לכם זאת ,וליהודים היטיב כל ימי ,תכניס אותנו אליו
אמר לו הרב הישיש בעזרת השם אנו נרפא את בנך ,הם נכנסו

טוב יותר מבהמות אחרות ,אבל סוף סוף בהמה
הוא ,ואם כן כל זמן שהוא רואה דבר שמגרה

לחדר בו שכב הנסיך הצעיר חיוור וללא סימן של רוח חיים ,ר' נסים

אותו ,מאבד את העשתונות ,מתגברת עליו

הוציא עתה את הרימון פתח בזהירות את העטיפה והראהו לרב,

התאווה והולך אחריה ,לכן היה לך להחזיק

הרימון היה טרי ועסיסי כמו ברגע בו נקטף מהעץ ,ר' נסים הוציא
סכין חתך את הפרי לשניים ,חלק אחד השאיר לברכה וחלק אחד
הוא ניקה מהקליפה וסחט כמה טיפות של מיץ לתוך כוסית קטנה,
החולה בלע את הטיפות ומיד לאחר מכן הוא פתח את עיניו ,עוד
כמה טיפות וכולם ראו בעליל כיצד שבים אליו כוחותיו והוא

היטב במושכות ולא להניח לו ללכת בחופשיות.
והנמשל :אומר הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א ,הוא
הדין באשר לאדם ,כיוון שהוא מורכב מנפש

מבריא והולך ,הסולטן נישק את ידיהם של הרב הזקן ושל ר' נסים,

שכלית ומנפש בהמית ,חייב הוא להשגיח היטב

"הצלתם את חיי בני" אמר "לעולם לא אוכל לשכוח לכם זאת".

בכל שעה ושעה ,על הנפש הבהמית שלו,

הם הלכו הביתה שמחים וטובי לב ,כדי לבשר ליהודים על הנס

ולאחוז היטב במושכות לבל תשתלט עליו ,אם

הגדול שארע להם .מאליו יובן כי לר' נסים לא היו יותר דאגות

אדם מסיח דעתו מעט ,מיד עושה הנפש

בנוגע לנדוניה לבנותיו ,הוא בא הביתה לטבריה מלא כסף וזהב

הבהמית את שלה ,ולוכדת גם את הנפש

מתנת הסולטן ,בבית קידם את פניו עץ הרימון העתיק כשהוא שוב
מלא פירות אדומים ועסיסיים.

השכלית ברשתה.
)משלי החפץ חיים(

הכנסת אורחים כהנחת תפילין

במקומו .אז הבין הרב האורח כי לא

יום שישי י"ג שבט
הרה"ק רבי יהודה יעקב שמשון שפירא מזאסלאס ב"ר

מסופר על הגה"ק ה"חפץ חיים"

בחנם טרח החפץ חיים בעצמו

זיע"א ,שפעם אחת התארח בביתו

במצות הכנסת אורחים ולא נתנה

רבה של לוצק הגאון רבי זלמן

לבני ביתו או לתלמידיו ,ללמדך ,כי

סורוצקין זיע"א .ה"חפץ חיים" שהיה

מצות הכנסת אורחים היא מצוה

הגה"ק רבי יעקב יהושע ב"ר צבי הירש אב"ד פפד"מ

כידוע מפורסם במידת החסד ,קיבלו

כשאר מצוות ,שעל האדם לטרוח

)פני יהושע  -תקט"ז(

בכבוד גדול וקיים בו מצות הכנסת

בה בגופו ,ורק כך מקיימים את

אורחים על כל דקדוקיה ,מיד עם

המצוה בשלמות.

בואו מהדרך ,ערך לפניו שלחן ועליו
סעודה דשנה ,הם שוחחו בדברי

פינחס מקאריץ )תקס"ח(
הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש ב"ר נח )תק"ע(
רבי יוסף מנחם בריזל מנאנאש )נקרא בשם רבי יוזעף
נאנאשער( ב"ר יעקב )תקפ"ט(
שבת קודש י"ד שבט

הרה"ק רבי יחיאל מאלכסנדר ב"ר שרגא פייבל
מגריצא )תרנ"ד(
יום ראשון ט"ו שבט
הרה"ק רבי שלמה יהושע דוד מראדזימין ב"ר יעקב
אריה )תרס"ג(

הצדקה מגינה ומצילה

יום שני ט"ז שבט
הגה"ק רבי שלום מרדכי הכהן שוואדראן מברעז'אן
ב"ר משה )המהרש"ם מברעז'אן-תרע"א(

תורה וה"חפץ חיים" השתדל מאד

מסופר על הגה"צ רבי נחום

להנעים לו את השהייה בביתו.

מהורודנה זיע"א ,שהיה הולך בדרך

הרה"ק רבי משה מקיטוב ב"ר שלמה )תלמיד

כאשר הגיע הזמן ללכת לישון,

ואוסף כדרכו כסף לצרכי צדקה,

הבעש"ט הקדוש  -תצ"ח(

התחיל ה"חפץ חיים" לסדר לאורח

והנה פגש בדרכו עשיר גדול בעל

את חדרו ולהציע לו את מיטתו,

נכסים ואדמות ,אשר הלך לבטח

האורח נבוך מאד ,היתכן ,ה"חפץ

את רכושו הרב בחברת ביטוח,

חיים" מגדולי הדור בכבודו ובעצמו

והנה כשראה העשיר את רבי נחום,

יום חמישי י"ט שבט

בהכנת

צד רעיון במוחו ,הוא ניגש אל רבי

הרה"ק רבי שמואל מסלונים ב"ר יחיאל מיכל אהרן

יהיה

זה

הטורח

עבורו

המיטה? לא ,אינני מסכים ,פנה הרב

נחום ואמר:

סורוצקין ל"החפץ חיים" ,לא יתכן

רבי ,עכשיו אני עושה את דרכי אל

שכבודו ישרתני ,אנכי אוכל לעשות

חברת הביטוח על מנת לבטח את

זאת בעצמי ,ה"חפץ חיים" לא השיבו

רכושי מפני פגיעות כפגיעתה של

הכרים

אש ,אך אם יבטיח לי כבוד הרב

מאומה

בהכנת

והמשיך

והכסתות.

יום שלישי י"ז שבט

הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר ב"ר צבי הירש )תלמיד
החוזה  -תרט"ז(
הגה"ק רבי חיים פאלאג'י ב"ר יעקב )תרכ"ח(
יום רביעי י"ח שבט
הרה"ק רבי משה מלאדמיר ב"ר שלמה מקארלין
)תקפ"ט(

)דברי שמואל  -תרע"ו(
יום שישי כ' שבט
הרה"ק רבי חיים דוד דאקטור מפיעטרקוב ב"ר ישכר
בער )תלמיד רבי דוד מלעלוב  -תרי"ח(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שהאש לא תשלוט ברכושי ,מסכים

למחרת בבקר הלכו ה"חפץ חיים"

אני לתת לו לצרכי צדקה את סכום

להתפלל

דמי הביטוח ,במקום לשלמו לחברת

תפילת שחרית ,את הטלית ואת

הביטוח ,וכך אעשה מידי שנה

התפילין נתנו לתלמיד שלווה אותם

בשנה .השיב לו רבי נחום ,בטוח אני

כדי שיביאן לבית הכנסת ,כאשר

כי זכות מצוות הצדקה תגן על

הגיעו לבית הכנסת ,חיפש הרב

נכסיך מפני שריפה ,מיד נתן העשיר

ומשקהו ]הגר"י זילברשטיין[ .אך אם יכול ,ראוי

מלוצק את אותו בחור כדי שיקבל

את סכום הכסף לרבי נחום ,והצדיק

שיתן לו יד ,והוא יאכל לבד ,ואם צריך שיאכילו

ממנו את טליתו ואת תפיליו ,אך

חלקו לעניים ,וכך היה מידי שנה

שלזינגר[) .שלמי חיים ,להג"ר חיים מלין שליט"א(

הבחור איננו .בצר לו פנה הרב

בשנה ,במקום לבטח את רכושו

ב( הרואה אחד שאוכל בשוק ,אם מכירו )ומדבר

סורוצקין אל ה"חפץ חיים" ושאלו

בחברת ביטוח ,היה האיש נותן

מה עם התפילין? שמא יודע מר היכן

לרבי נחום את דמי הביטוח.

אותו בחור? אמר לו ה"חפץ חיים"

באותם שנים פרצו שריפות רבות

מדוע על כבודו לטרוח בהנחת

בבתי הכפר ובשדות ,אך אל רכושו

התפילין? אני אוכל לעשות זאת

של העשיר מעולם לא הגיעה האש.

ואורחו

לבית

הכנסת

בחסות רשת חנויות

גל פז

האוכל בשוק )ט"ו(
א( אב שמבקש מבנו שיאכילנו בשוק )כגון שאביו
זקן ,וצריך עזרה באכילתו( יכול להאכילו שם ,ויש
בזה קידוש השם ,שבן דואג לאביו ומאכילו

ממש ,ילך למקום צדדי ,ושם יאכילנו ]הגר"א

עמו אישית ]הגרי"א דינר[( ויודע שהוא מקבל
וישמע לו ,ראוי להוכיחו בעדינות .ואם לא ישמע
לו ,טוב השתיקה מההוכחה ,ומוטב שיהיו שוגגין
ואל יהיו מזידין ]הגר"י זילברשטיין[) .שם(
ג( מי ששכח שאין לאכול בשוק ,ובירך על מאכל,
יטעום פירור קטן )פחות מכזית( כדי שלא תהא
ברכתו

לבטלה,

ויותר

לא

יאכל

]הגר"י

זילברשטיין[) .שם(.

התקבלה תרומה
לישועת הכלל והפרט

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

הצלחה בגו"ר

פָּ ָּר ַׁשת בְּ ַׁש ַׁלח -

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

(שמות טו ,כא)
בעניין שירת מרים והנשים יש להבין מספר "ותען להם מרים" -ענתה ואמרה להן ברוב
דברים .א .איזו שאלה היתה כאן מצד הנשים חכמתה" :צאינה וראינה בנות ישראל' :סוס
שעליה ענתה מרים? ב .מכיון שדבריה ורוכבו רמה בים'".
מכוונים כלפי הנשים ,היה צריך להיות כתוב :לא רק את רוכבי מצרים הטיל בורא העולם
"ותען להן" ולא "להם" שהוא לשון זכר? ג .לים ,כי אם גם את סוסיהם .ובמה אשמים
מדוע בחרה מרים מכל שירת "אז ישיר" הסוסים? אלא שסייעו ביד רוכביהם לרדוף
דווקא את הפסוק "שירו לה' וכו' סוס ורוכבו אחרי בני ישראל.
רמה בים"?
ואם במידת פורענות מרובה עונשם של
בספר 'ילקוט מאמרים' של הגאון רבי ישעיה המסייעים ,במידה טובה שהיא מרובה פי
חשין זצ"ל מבואר כך :הנשים יצאו ממצרים כמה וכמה ממידת פורענות בוודאי שמרובה
ביחד עם האנשים .גם הן טעמו טעמה של הוא שכרם של המסייעים הרבה יותר.
גלות ,וגם הן חשו ביציאה מעול השעבוד.
לכן אמרה להן מרים" :אתן הנשים
אולם לגבי תכלית היציאה ממצרים לא דמו המסייעות לבעליכן בלימוד התורה וקיומה
הנשים לאנשים .היציאה ממצרים לא היתה והיינו "להם" כלומר להם אתן מסייעות-
תכלית לכשעצמה ,כי אם הקדמה והכשרה בזכות זה -השכר שלכן מרובה כשכר של
לתכלית העיקרית שהיא -מתן תורה הבעלים שלכם".
הקדושה.
כפי שאמרו חז"ל במפורש ,שזו היא הזכות
היציאה ממצרים שימשה איפה פרוזדור של הנשים -שבזכות שמסייעות לבעליהן
המוליך לטרקלין שהוא הר סיני ,שם תהיה ללכת ללמוד תורה בשעה שהן נושאות בעול
קבלת התורה ,וישראל יהפך שם לעם של הבית וגידול הילדים ,מקבלות שכר כפי
תורה ותרי"ג מצוות.
שהבעל מקבל.
כאשר הציעה מרים לנשי ישראל לצאת על כן כדאיות וראויות הנכן ,לצאת במחול
בתופים ובמחולות ,לשיר ולהלל לה' על כל על עיקר תכליתה של יציאת מצרים ,כי
הניסים והנפלאות שעשה לעמו ,תמהו על כך שוות הנכן בכך לבעליכן!
נשים חכמניות.

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

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

רפואה שלמה
מאיר ישראל בן רחל ברכה יצחק בן עזרא
ימנה ניזרי בת סטה -בריאות ואריכות ימים
מרדכי ניזרי בן פרחה -בריאות ואריכות ימים
דליה אפרת בת נעימה
מאיה בת עדי
שלו בן מזל פחימה
סימי בת סוליקה
דינה בת מזל
אורן בן אסתר
נעמי בת רחל
נעם יצחק בן רחל ברכה
אפרים בן שרה
שירה שילת בת אורלי
לביא ישראל בן תמר חיה אסתר בת סוליקה
נחום בן כיריה
מוריה בת רחל ברכה
ישראל בן חווה
יהודה אריה בן רחל ברכה
יפה בת שרה-הצלחה ורפואה רחל בת זוהרה
משה בן נזימה
שאול בן סילביה
בנימין בן יקוט
עינת בת רחל ברכה
יצחק בן פנינה
רפאל משה בן רחל
יצחק בן רבקה
רחל ברכה בת פדילה דליה
קסנש בת דגטו
רונית בת סבריה
רפאל אבידן בן תקווה
יצחק בן חנון
נעימה בת שרה
אליהו בן רחל
אלן אסתר בת שרלוט
בנימין בן ברכה

אותן נשים טענו ,שמאחר שפטורות הן
מתלמוד תורה ותפקידן הוא לשאת בעול
הבית וגידול הילדים ,מה להן לצאת במחולות
על היציאה ממצרים שהיא רק פרוזדור לאלה
הצועדים לקראת קבלת התורה?

יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

61:34

60:51

60:11

60:54

61:20

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

60:11

60:54

61:21

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

60:14

60:51

61:46

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

לרפואה שלימה

פניני עין חמד

בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

61:46

לנוריאל בן אסתר
לרפואה שלימה

זְכּות נ ִׁ
קנִּׁיֹות
ִׁד ָ
ָשים צ ְ

"וַתַ עַ ן לָ הֶ ם מִ ְרי ָם שִ ירּו לַ ה' כִי גָא ֹה גָָאה סּוס וְרֹכְבֹו ָרמָ ה בַ ָים"

יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

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

780

פרשת בשלח

י"ג שבט ה'תש"פ

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה-
שֹואל
שיב בַ ֲ

שבָ ט
ט"ו בִ ְ

בט"ו בשבט על מה יש להקפיד באכילת הפירות ומה סדר הקדימות בברכות?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מספרו 'הכשרות למעשה':
יום ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות .המנהג ברוב תפוצות ישראל בליל ט"ו בשבט לעטר את השולחן בכל פירות
האילן ובמיוחד פירות שבעת המינים ,שהשתבחה בהם ארץ ישראל .לעניין הפירות :מלבד בדיקה שאין תולעים יש לקנות
מחנויות הנושאות 'תעודת כשרות' .מכיוון שיום זה הוא יום שמח ,אין להתענות בו ,וכן בבית הכנסת אין אומרים בו וידוי
ונפילת אפיים.
ּודבָש"
פירות שהשתבחה בהם ארץ ישראל הם שבעה מינים ,ככתוב" :אֶ ֶרץ חִ טָ ה ּושְ ע ָֹרה וְגֶפֶ ן ּותְ אֵ נָה ו ְִרּמֹון ,אֶ ֶרץ זֵית שֶ מֶ ן ְ
(דברים ח ,ח)[ .ופירוש 'דבש' :תמרים] ופירות שבעת המינים קודמים לברכה לכל שאר מיני פירות העץ ,כגון :שנמצאים לפניו
תפוחים ותמרים או שקדים וצימוקים ,מברך תחילה על הפרי משבעת המינים ,ואוכל ממנו ,ואחר כך אוכל מה שירצה .וכתב
מרן הרב עובדיה יוסף ז צ"ל ,שאף אם אותו המין שאינו משבעת המינים ,חביב עליו יותר ,כגון שחביבים עליו התפוחים יותר
מן התמרים ,או השקדים יותר מן הצימוקים ,לעולם שבעת המינים קודמים ,לברך עליהם תחילה.
וכל הקודם בפסוק בשבעת המינים עצמם ,קודם לחברו .למשל ,התאנים קודמים לענבים ,שכן בפסוק הם מוזכרים ראשונים,
ּודבָש" ,והגפן נכתבה שלישית
ותמרים קודמים לענבים ,כי התמרים נכתבו שניים אחרי מילת 'ארץ' שבפסוק "אֶ ֶרץ זֵית שֶ מֶ ן ְ
למילת 'ארץ' הראשונה שבפסוק אֶ ֶרץ חִ טָ ה ּושְ ע ָֹרה וְגֶפֶ ן' ,ולכן התמרים קודמים גם לתאנים ולרימונים.
נמצא משפט הקדימה בברכות שבעת המינים ,כך הוא :ברכת 'המוציא לחם מן הארץ' קודמת לכל דבר( ,ומפני כך מכסים את
החלות לפני הקידוש על היין בשבת ויום טוב ,להראות כאילו אין כאן פת לפנינו בכדי להקדימו .כל דיני הקדימה הם דווקא כשנמצאים שני
המינים לפניו ,ורצונו לאכול משניהם ,אבל אין צורך להמתין ,עד שיבוא לפניו המין שמוקדם לברכה).

ולאחר מכן ברכת 'בורא מיני מזונות' ,ולחם או עוגה שעשויים מקמח חיטה ,קודמים ללחם או לעוגה ,שעשויים מקמח
שעורים ,שהרי חיטה נכתבה בפסוק לפני שעורה .ואחריהם זיתים ,ואחריהם תמרים ,ואחר כך ענבים ,ואחר כך תאנים,
ואחר כך רימונים ,ואחריהם שאר מיני פירות העץ .וברכה אחת שמברך 'בורא פרי העץ' פוטרת כל מיני פירות העץ שבדעתו
לאכול כעת.
אם טעה והקדים פרי המאוחר בפסוק לחברו ,כגון שבירך 'בורא פרי העץ' על רימונים ,ויש לפניו תאנים ,או אפילו בירך על
פרי שאינו משבעת המינים ,כגון תפוחים ,ויש לפניו פירות משבעת המינים ,יצא ידי חובת הברכה ,ואינו חוזר לברך שוב.
שאין משפט הקדימה של שבעת המינים כסדרן ,אלא לעניין לכתחילה ולא לעכב בדיעבד.

ה ִ
עבָ ָרה עַ ל ַ
ּמּדֹות
ָ
ה ֲ
סיפר הרה"ג רבי ישראל גואלמן שליט"א סיפור ששמע מאברך בעל המעשה :אברך זה אירעו לו ל"ע צרות רבות ורעות .היו
לו בעיות רבות עם שלום בית .העיקו עליו חובות כספיים גדולים .ולבסוף אף הוכרח לגרש את אשתו ,וחמיו תבע אותו
למשפט ועשה לו צרות צרורות .ואם לא די בכך ,עוד חלה האברך במחלה קשה מאוד .בא האיש ,ותינה במר ליבו את
צרותיו לפני הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל.
אמר לו רבי אברהם" :אם אתה רוצה להינצל מכל צרותיך ולהצליח בכל מעשיך ,יש לי פתרון בשבילך" .הלה הביט בצדיק
וחיכה למוצא פיו ,כיצד יוכל לקדם את הרעה ולהינצל מכל צרותיו ,איזה פתרון קיים לדבר? .הרב המשיך את דבריו" :קבל
על עצמך שני דברים .דבר ראשון -להיות מהשומעים חרפתם ואינם משיבים ותחשוב כל הזמן שהכול מן השמיים ושום
אדם לא היה יכול להרע לך ,אם לא נגזר עליך כך".
"דבר שני ,עליך להתפלל על אשתך הגרושה שתצליח ...וכן שחותנך לשעבר יצליח בעסקיו .ותשתדל לאהוב אותו
ולבקש את טובתו" ...לשמע הדברים שאל האברך את רבי אברהם בתמיהה" :כיצד אני יכול לעשות כן ,הרי הם פגעו בי כל
כך הרבה?! וכיצד אוכל להתפלל על טובתם?" .השיב לו רבי אברהם" :זו הדרך היחידה להצלתך ולהצלחתך .תכניע את
עצמך ,תוותר ותמחל להם ותתפלל ,שיהיה להם טוב ,שהרי כל המעביר על מידותיו  -מעבירים לו על כל פשעיו ,ובזה תראה
את ישועתך".
והעיד אותו אברך ,שאכן כך עשה .הוא אזר את כל תעצומות נפשו ,והתפלל בכל יום על חמיו ואשתו לשעבר ,שיהיה להם
אך טוב ועשה ,ככל שיעץ לו הגאון רבי אברהם .והנה לא יאומן  -המפנה הפתאומי שהתחולל אצלו .השנאה ביניהם הוסרה
כליל והרגיש שמחה ואושר .הוא הבריא מחוליו הקשה בדרך פלא .וגם הצליח ,לאחר מכן ,מאוד בעסקיו ,על ידי
שהמציא פטנט והתעשר בעושר גדול.
לשאלות בהלכה
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כמַ לְ ָאכִים -האדמו"ר הָ ַרב יְחִ יאֵ ל ֶד ְנצִיגֵר מֵ ַאלֶ ְכסַ נ ְֶדר זצ"ל
אִ ם ִראשֹונִים ְ
האדמו"ר הרב יחיאל דנציגר מאלכסנדר המכונה 'האדמו"ר הזקן' זצ"ל -נולד בשנת
ה'תקפ"ח ( )8181בעיר גריצא .מכל ילדי אביו נותרו רק רבינו ואחותו .כאשר לקח אותו
אביו לר' יצחק מווארקי ,כדי שיאציל ברכתו עליו ,ביקש מאביו להשאיר אותו אצלו .שנה
לאחר נישואיו ציווה עליו ר' יצחק מווארקי לעבור לגור בבית חמיו רבי דוד ,בעיר פשיסחא.
שם עלה ונתעלה בבית מדרשו של היהודי הק' מפשיסחא.
היה ישן שעות ספורות רק כדי לשמור על בריאותו הרופפת .בלילות החורף הארוכים נהג
לשים את רגליו בקערת מים קרים כדי לא להירדם .למדנותו וגאונותו היו לשם דבר בכל
רחבי פולין כ'עילוי מגריצא' ,וכבר בהגיעו לגיל שבע עשרה מונה לשמש אב"ד בעיר
טורצ'ין .לאחר מכן עבר לכהן בעיר גריצא ,משם שימש כאב"ד פילץ.
בשנת ה'תרל"ו ( )8171לאחר פטירת ר' בריש מביאלה ביקשו החסידים למנותו כאדמו"ר
עליהם .בתחילה סירב ולאחר ששלח מכתב לר' יהושע מקוטנא ולר' חיים אלעזר ואקס,
ושאל ,האם על פי דין תורה חייב הוא לקבל על עצמו אדמו"רות או שרשאי לסרב -
השיבוהו ,שאם ראוי הוא להורות את דבר ה' ואינו עושה  -הרי זה עוון חמור .אז בטלה
דעתו והסכים לקבל את האדמו"רות .הכתרתו הייתה בעיר פילץ שם כיהן כרב ,לאחר מכן
עבר לכהן כרב ואב"ד בעיר אלכסנדר הסמוכה ללודז' שם
שימש כאדמו"ר הראשון מאלכסנדר במשך  81שנים .ידוע
היה בטוהר מידותיו .ענוותן מופלא .נכדו ר' יהודה משה
מאלכסנדר כתב שסבו האמין שחסידי וורקא מינוהו
לאדמו"ר ,רק בגלל שרצו אדם גרוע ביותר ,שלא יחשוב,
שהוא בר מעלה .רבים פנו אליו ונושעו .בעל רוח-הקודש.
נפטר ב-י"ד בשבט ה'תרנ"ד ( .)8181חי כ 11-שנים .בנו ,ר'
ירחמיאל ישראל יצחק (בעל 'ישמח ישראל') מילא את מקומו.
אביו :ר' שרגא פייבל מגריצא (בן הצדיק ר' צבי הירש אשר כל ימיו עסק בתורה ,פדה שבויים והשיא יתומות) .אימו :מרת מלכה.
אשתו :מרת רויזא מינדל (בת ר' דוד יעזיפאווסקי מפשיסחא ,מתלמידי ר' שלמה ליב מלענטשנא) .מרבותיו :ר' יצחק מווארקי ,ר'
מרדכי מנחם מווארקי ('הצדיק השותק') ,ר' דוד מביאלה .ילדיו :האדמו"ר ירחמיאל ישראל יצחק (מח"ס 'ישמח ישראל'),
האדמו"ר ר' שמואל צבי (מח"ס 'תפארת שמואל') ,ר' בצלאל יאיר מלודז' .חתניו :ר' בצלאל דמבינסקי ,ר' אלעזר ליפשיץ ור'
ישעיה מפשדבורז'-קאליש.

א

ל האדמו"ר רבי יחיאל מאלכסנדר היו מגיעים בחורים בגיל גיוס ,שחששו מאוד מהגיוס לצבא הפולני ,וביקשו ממנו שיברך אותם שלא
יצטרכו להתגייס .לאחד הבחורים מן העיר ביאלה ,הורה הרבי שאם ברצונו להשתחרר מהצבא ,הוא מציע לו ללמוד סדר טהרות בעיון .הבחור
ציית להוראה ,וקיים את דברי האדמו"ר ,והחל ללמוד טהרות .למרות זאת גויס הבחור לצבא ,אבל בהיותו חסיד אמתי ,האמין באמונה שלימה
בעצתו ובברכתו של הרבי ,והמשיך לעסוק במשניות טהרות בעיון.

כבר בימים הראשונים לגיוסו ,מצא הבחור חן בעיני ה מפקדים ,ואחד הגנרלים מינה אותו למזכירו האישי .בלילות ,בתום עבודתו בלשכת
המפקד ,המשיך הבחור להגות בלימודו ,כמצוות הרבי .פעם ,בעת שעסק בלימוד המשניות ,נכנס המפקד לחדרו של הבחור ,ותפס אותו 'על
חם' באמצע הלימוד .הבחור היה בטוח ,שהגיע סופו...
להיתפס בלימוד משניות ,ועוד על ידי הגנרל בעצמו?! – הלא אין 'עוון פלילי' גדול מזה! אבל הגנרל הרגיע את הבחור ,ואמר לו בלחש" :אל
תיבהל ,גם אני יהודי כמוך ,וכיוון שאני רואה ,שאתה לומד משניות טהרות ,אגלה לך ,שכשלמדתי בפעם האחרונה את המשניות הללו,
נשארתי בקושיה ,וברצוני ,שתבאר לי את הדברים"...
הבחור לא האמין למשמע אוזניו ,אבל כשראה ,שהגנרל מדבר ברצינות ,האזין לקושייתו ,ואף ביאר לו את המשנה בטוב טעם ודעת .הגנרל
התעניין מאיזו עיר הגיע הבחור ,ומששמע שמוצאו מהעיר ביאלה ,המשיך להתעניין בשמות הוריו והורי-הוריו .כששמע את שמו של הסבא,
הת כרכמו פניו ,והוא פנה ואמר לבחור" :אתה יודע ,מה עשה לי סבא שלך? אני הייתי בחור יתום ,וכשהסבא שלך שמע ,שמתכוננים לגייס
את אחד מנכדיו לצבא .פעל אצל הממונים ,שישלחו אותי במקומו ,וכך יוצא ,שכל מה שאני נמצא כאן בצבא ,במקום הנידח הזה ,זה
בגללו! אם הייתי רוצה ,היי תי נוקם בך עכשיו את נקמתי ,אבל כיוון שהסברת לי כל כך יפה את דברי המשנה ,הנני מודיע ,שאני מוחל
לסבא שלך על חטאו במחילה גמורה ,ואתה – משוחרר לגמרי מן הצבא ,ברגע זה".
עכשיו הבין הבחור ,מדוע אמר לו הרבי מאלכסנדר ,שילמד משניות טהרות ...כשחזר הבחור אל הרבי ,אמר לו האדמו"ר" :כל מה שלמדת
טהרות ,וכל הליכתך לצבא ,היה כדי שתשמע מפיו ,שהוא מוחל לסבך בלב שלם"...

ב

אחד הימים בא לפילץ שליח מארץ ישראל לאסוף כספים ,וצירף אליו איש נכבד מחשובי העיר ,שילך עימו בין אחיו הנגידים לאסוף מעות
עבור יהודי ארץ ישראל .כשהגיעו אל רבינו זיע"א ,סיפר לו תושב העיר החשוב ,כי הוא הולך עם שד"ר ,שהגיע מארץ ישראל לאסוף כספים
עבור הישיבה בארץ הקודש .פנה הרבי זי"ע לאחוריו לראות את האיש ,שהגיע מארץ ישראל ,ומיד הסב פניו הקדושות אחורנית ,באומרו:
"הלא הוא ערל!" .נכנסו הדברים באוזני תושב העיר ,ותיכף כפת את אותו אדם ,אשר הודה לאחר חקירה ודרישה ,כי התחפש ליהודי ורצה
להשיג באמצעות הונאה זו ממון רב.

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 ( 258-1488811הנייד באישור ועדה רוחנית)

ש ִ
יקה וִישּועָ ה
ת ָ
ְ
לרגל שמחת ה'אופרוף' של אחיינו ,טס ר' אלכסנדר משה הי"ו
ממקום מגוריו ביוניון-סיטי שבארה"ב למונטריאול שבקנדה.
בליל שבת התפלל בביה"כ שהיה סמוך לבית אכסנייתו .כאשר
נכנס לביהמ"ד ,הבחין ,כי בכניסה מתנוססת מודעה גדולה
ובה כתוב" :מובא בשם ה'חפץ חיים' זיע"א ששתיקה יפה
בשעת התפילה וקריאת התורה ,ומסוגלת לכל הישועות".
מודעה זו קשה לפספס ,לא ייתכן מצב ,שיכנס אדם לבית
המדרש ,מבלי שיבחין היטב במודעה.
התרגשות עזה תקפה את ר' אלכסנדר משה ,כאשר הבחין כי
קרוב לעשרה מניינים התפללו שם בנוסף להרבה ילדים
ובחורים ,ומתחילת התפילה ועד סיומה לא נשמע אף לא
משפט אחד של שיחה בטלה! הוא חש בהתעלות נפשית
רוחנית גבוהה בקבלת שבת ובתפילת ערבית שלאחריה.
למחרת הגיע לתפילת מנחה ,לאחר מכן שוחח עם הדומ"ץ של
ביה"כ והביע את התפעלותו ,שאתמול בזמן קבלת שבת
וערבית לא שוחחו אנשים באמצע התפילה ,התפילה נערכה
מתוך יראת כבוד כראוי לבית מקדש מעט ,וההקפדה שלא
לדבר ולשוחח בעת התפילה נראתה היטב בכל מקום ,וזו
הסיבה שבא עכשיו להתפלל כאן פעם נוספת.
התרגשות נוספת חש בליבו ,כשראה את המודעה הגדולה
שהשתיקה מסוגלת לכל הישועות ,כשהוא עצמו חווה זאת על
בשרו את הסגולה לכל הישועות! כששמע הדיין את סיפורו,
ביקש ממנו לספר זאת בסעודה שלישית .הוא הסכים לכך
ובאמצע סעודה שלישית החל ר' אלכסנדר משה בסיפורו.
"הסיפור שלי החל בסוף חודש טבת ה'תשע"ה ,התחלתי
להרגיש כאבים חזקים באזור הכליות .בתחילה חשבתי ,שאולי
מדובר באבנים בכליות ,אולם תוצאות הבדיקה הראו ,כי לא
מדובר באבנים בכליות".
"הרופא שלח אותי לבדיקות מקיפות כולל סי.טי ,ובדיקות דם
שונות .לאחר מספר ימים ,הרופא ביקש ממני להיכנס אליו
בדחיפות ואז הודיע לי את הגרוע מכל ,גידול ממאיר ל"ע,
שהתחיל באזור הכבד ,התפשט לכל האיברים הפנימיים,
והוא הגורם לכאבים העזים אותם אני חש".
"הוא הוסיף ,שהסיכוי לצאת מזה אפסי ,ההתפשטות היא
כה מקיפה שבשום ניתוח לא יצליחו להוציא ולנקות את כל
הגרורות .הרופא אף הקציב זמן ,בו ניתן לחיות עם מצב
שכזה ,מספר חודשים בלבד!"...
"המצב וההרגשה שלי הייתה בכי רע .סיפרתי זאת לחברי
וידידי .לא ניסיתי להסתיר את המצב ,חשבתי ,כי כמה שיותר
אנשים יתפללו עלי ,יש יותר סיכויים ,שיתקבלו התפילות
בשמיים ובורא עולם ישלח לי רפואה שלימה".
"שבת ראשונה לא באתי להתפלל בביהמ"ד בו אני מתפלל
עקב חולשה נוראה שתקפה אותי .במשך השבוע לאחר מכן
החלו כוחותיי אט אט לחזור ,דיברתי עם אנשים שנסכו בי
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

תקווה .ניסיתי להתחזק בכל כוחי באמונה שלימה בבורא עולם
שיושיע אותי ולא הנחתי לייאוש להשתלט עלי בשום אופן".
"בשבת השנייה חשתי יותר טוב והלכתי לביהמ"ד לתפילה.
לפני התפילה פנה אלי הגבאי וביקש את הסכמתי לערוך עבורי
מגבית ,והדגיש לא מגבית של התרמת כספים! הסכמתי לכך.
לפני קריאת התורה תיאר הגבאי את מצבי הקשה והאומלל,
הוא פנה בבקשה נרגשת למתפללים לקבל על עצמם לא
לשוחח בעת התפילה ובקריאת התורה מתחילה ועד הסוף
והוסיף' :ובזכות זה ישלח ה' יתברך רפואה שלימה לאחד מבני
החבורה'.
"קריאתו נענתה בקרב המתפללים וביום שלישי לאחר מכן עלה
לביתי לבקר אותי ,הוא הגיש לי דף עם שמונים חתימות! של
המתפללים ,אשר חתמו שהם מתחייבים לא לשוחח שום שיחת
חולין בזמן התפילה מתחילתה ועד סופה ,אף לא בעת מכירת
העליות ,והדבר ייזקף לזכותי שאזכה לרפואה שלימה".
"בשבת שלאחר מכן שרר שקט מוחלט בביהמ"ד בכל עת
התפילה וקריאת התורה .במקביל המליץ רופא גדול בתחום
לקחת סוג מסוים של טיפול כימותרפי ,כניסיון לראות ,כיצד
המחלה תגיב לזה .ברגע שהתחלתי לקבל את הטיפול חל
שיפור מדהים בגופי .בהתחלה עמדו המספרים במחזור הדם
על  !44,222כשלאדם רגיל המספר עומד על  48בלבד".
"לאחר שתים-עשרה שבועות כאשר ערכו בדיקה חוזרת ,נדהמו
הרופאים להיווכח ,שהמספרים ירדו באופן דרסטי ועמדו על
 ...! 4,822הרופא התקשר אלי ואמר בהתרגשות ,שהדבר בלתי
נתפס ,ועפ"י מדעי הרפואה אין אפשרות להסביר עובדה שכזו".
הרופא הסביר" :בדרך כלל יורדים המספרים רק כמה אלפים
בתקופה קצרה כזאת ,וכאן הם ירדו כמעט בשלושים אלף!
בנוסף לזה מצאו ,שהגידול החל להיעלם באופן ניכר ,מעבר
למצופה ,והדבר נותן הרבה תקווה ,שאוכל להירפא ממחלתי".
"המשכתי בטיפולים וכעבור שתים-עשרה שבועות ערכו בדיקה
נוספת ושוב מתקשר הרופא בהתפעלות ומבשר ,שהמספרים
ירדו מתחת לשלוש מאות ...לדבר שכזה לא היה תקדים! .כל
עובדי המחלקה יודעים לספר על הנס הגדול ,שראו אצלי .אני
בטוח ,שזכות זו של שתיקה בשעת התפילה היא שעמדה לי,
ועומדת לי בהווה ובעתיד .מצבי השתפר מיום ליום ,הכאבים
חלפו והפכתי להיות ככל האדם".
"לקראת ראש השנה ,כתשעה חודשים מאז פרצה בגופי
המחלה ,כתבתי מכתב מרגש לכל ידידי בביהמ"ד ,הודיתי להם
מקרב לב על המאמצים וההשתדלויות שעשו עבורי ,וביקשתי
שימשיכו להיזהר ולהקפיד על דבר חשוב ונשגב זה".
"כאשר הגעתי הנה ,התרגשתי מאוד לראות את המודעה
בכניסה ש'שתיקה בשעת התפילה מסוגלת לכל הישועות'.
אמרתי ,אספר את סיפור חיי ,למען ימשיכו להתחזק ולדעת,
כי יש דברים בגו ,ואכן זו סגולה גדולה ועצומה עד מאוד!".
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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ויאמינו בה' – פרשת האמונה
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א .פע נענה אבר לפני כ"ק האדמו"ר מסקווירא זי"ע ,הנה באה לקראתנו 'שבת של פרנסה' ...אמר לו הרבי שבת
אמונה ...כי כל הנאמר בה – קרי"ס ,פרשת המ ,מעשה עמלק ,כל אלו סובבי סביב ציר אחד ,והוא ה'אמונה
בה'' ,כי שלו הכל ,הוא מושל בכל ,ובידו לגדל ולחזק לכל ,אי אד נוגע במה שמוכ לחברו ,ואי אד משיג
מאומה א לא הוכרז כ מתחילה בשמי ,ואכ ,ע"י האמונה יבוא לידי 'פרנסה טובה וכלכלה'.
וכ מצינו ל'בעלי המסורה' שציינו )נדפס בסו הפרשה( מניי הפסוקי בפרשת שהוא קט"ו ,ונתנו סימ לדבר 'יד
אמונה' )שא תיבות אלו עולי למני קט"ו( ,ולרמז שכל מהותה של פרשה הוא 'יד אמונה' ,להאמי כי הנה יד ה' היא
המנהיגה את כל הבריאה.
ב .יש שרמזו בלשו הקרא 'הנני ממטיר לכ לח מ השמי' ,ששפע הפרנסה דומה ל'מטר' הנית מ השמי,
מה המטר אי אפשר לשו בריה שבעול לחזק ולהגביר את זר וחוזק המטר ,וכ להיפ – אי הדבר מסור
בידי אד להחליש את חוזק המטר ,אלא הכל כפי שנקבע מ השמי ,כ ממש היא הפרנסה – כל ההשתדלויות
לא יועילו במאומה להרבות את שפע פרנסתו ,וכ להיפ ,אי אפשר לאד להחליש או להפסיד פרנסת רעהו ,אלא
הכל יהא כפי שנקצב לו מ שמיא.
וכבר אמרו על מאמר ז"ל )עי' תענית ח' (:מא דיהיב חיי יהיב מזוני' כי כמו שלגבי עני אריכות 'חייו' של האד
ושאר בריות יחיה כל אחד בדיוק כפי שנקצב לו מ שמיא – לא רגע פחות ולא יותר ,ואפילו המל הגדול והעשיר
הגדול ביותר אינו יכול להוסי לעצמו על ימיו ושנותיו אפילו יו אחד או שעה קלה ,כמו"כ א"א לשו אד
שבעול לשנות את הנגזר עליו בעניי הפרנסה ,ולא יועילו לו כל טצדקי שבעול להוסי אפילו פרוטה אחת על
מה שנגזר עליו .וכ בשאר כל ענייני העול ,אי כח בשו נברא ונוצר לשנות כמלוא נימא מרצו ה' ,וכל השתדלותו
להעביר את הגזירה לא תצלח בידו.
ג .והעיקר ,שלא יסיח דעתו חלילה ולו לרגע אחד מקל חי .וכה רמזו )בני שלמה משנת תרצ"ו ,דרוש לחינו הבני( בלשו
הכתוב במלחמת עמלק' ,והיה כאשר ירי משה ידו וגבר ישראל ,וכאשר יניח ידו וגבר עמלק' )יז יא( .ולכאורה
עפ"י דקדוק הלשו ,היה לו לומר 'דבר והיפוכו' ' -כאשר ישפיל ידו וגבר עמלק' ,שהרי השפלת והורדת היד היא
היפ הרמת הידיי .אלא צרי לומר ,שבכדי שיגבר ח"ו כוחו של עמלק ,די בכ שיסיח דעתו ,ויניח את ידיו
מלהרימ ולהביט השמימה )ואי נצר ל'השפלת' ידיי דווקא( .זוהי עבודתו של אד בהאי עלמא  -לישא עיניו למרו
בכל עת מתו אמונה טהורה – לדעת 'עזרי מע ה' עושה שמי ואר' ,ואז יוושע בכל מילי דמיטב.

פרשת בשלח

ä"á÷äù êéà åàø íâå 'úåëî'ä úà íøùá ìò åùç
éë ,åøåàéá àìà ,ìàøùé ïòîì òáèä úåëøòî ããùî
íááì úà åù÷ä äðä ãò (:åî çìùá) ÷"äåæá àúéà ïëà
íäéð÷îá ,íäá äúééäù 'ä ãéå úåù÷ä úåëîä óøç
äø÷î àìà äæ ïéà ¯ åøîà ìëä ìòå ,íäì øùà ìëáå
ìò íãîòá äúò êà ,àåä òáèä éùåáéùîå àîìòá
åäæå ,úàæ äúéä 'ä úàî éë òøôîì åãåä øáë íéä
íäì íçìð 'ä éë ìàøùé éðá éðôî äñåðà' åøîàù
äçâùää éåìéâá äæ äéä 'íéøöî'á íâù øîåìë ,'íéøöîá
ïàëîå .å"ç äø÷î êøãá àìå ,íäì íçìð 'äå äðåéìòä
åîöòá ùéøùäì ìåîòì íãàä êéøö äîë ãò ãîìð
åìéôà åìéòåé àì ïë àì íàù ,ä"á÷äá äðåîàä úà
 ד...áìä úà úåèäì 'íéñéð'
 מעלת וסגולת האמונה,ויאמינו – חשיבות

åìéôàå ,ø÷ç ïéà ãò äðåîàä úìòî äìåãâ éë ,òã
áåùç äæä íìåòá íãàä úðåîà ìù ãçà òâø
ïáà'á åðéöîù êøãëå .ù"áúé àøåáä éðéòá ãàî áéáçå
åòãéå' (ã ãé) ïúùøôá ÷åñôä ìò (êåøàä ùåøéô) 'àøæò
åììä 'íéøöî' éøäå ,á"ö äøåàëìã ,''ä éðà éë íéøöî
,àìà .'íéøöî åòãéå' åäîå ,íéá òåáèì úòë íéãîåò
åìà ìò íâå ,íéøöîá åøúåðù íééøöîä ìò éà÷ã
éë íéøöî åòãéå' íä íâ ,íúåî íãå÷ íéá íéàöîðä
äîë éæç ÷åô .åúåîéù íãå÷ íéòâøä íúåàá ¯ ''ä éðà
øéãçäì éãëá ìëäå ,õøàå íéîù úåëøòî àøåáä ããéù
.ãçà òâøì óà íéçìàð íéøôåë íúåàá 'äá äðåîà

באר הפרשה

á

'îâá àúéà äðäã ,äðåîà àìá íãàì øùôà éàå
ïåùìá áúëðù ,'øéùé æà' (à åè) ÷åñôä ìò (:àö
,øîåìëå) 'äøåúä ïî íéúîä úééçúì ïàëî' Y ãéúò

ïéøãäðñ)

øîæì ìàøùé éðáå äùî åáåùé íéúîä úééçú øçàì àåáì ãéúòìù

øéîæà÷î ìà÷æçé éáø ÷"äøä øàáîå .('äì úàæä äøéùä úà
ïéðò ïàë øéëæäì äëë ìò åàø òåãî (ú"ù äðééòî) ò"éæ
úåìâúäì ìàøùé éðá åëæ äòù äúåàá éë ,íéúîä úééçú
,òáöàá åéìò ïéàøî åéäù 'éì÷ äæ' åøîàù ãò úé÷åìà
,éæåá ïá ìà÷æçé äàø àìù äî íéä ìò äçôù äúàøå
äúåäî ìë éøäù ,äðåîàä ïééðò íäî ìèáúðù àöîðå
,íééðéòì äàøð åðéàù øáãá ïéîàäì àéä 'äðåîà' ìù
åäàåø àåä àìà 'ïéîàî' åðéà åçëð ãîåòä øáãá éë
,'íéúîä úééçú'á äðåîàá ÷éæçäì åçøëåä ïëìå ,ùçåîá
åîéé÷éù êééù äæáå ,íäéðéòá åàø àì ïééãò úàæ úà éë
.'äðåîà'ä ïéðò úà
,''ä úà íòä åàøéå' ,(àì ãé) àø÷î ìù åùåøéô êëå
ïååéëîå ,ìåëéáë 'úé åãåáë úà íäéðéòá åàøù åðééäå
'äá åðéîàéå' íäá íéé÷úé äúòî ãöéë åùùç ïëù
úééçú ãåñ íäì äìéâ 'øéùé æà' ïë ìò ,'åãáò äùîáå
.äøåäèä äðåîàá ÷éæçäì åìëåéù éãëá ,íéúîä

àì ïòîì ,íãàä úà ìáìáì øöéä ìù åëøãî ,íðîà
íéììåçîä 'íéúôåîäå úåúåà'ä úà åéðéòá äàøé
äðåîàä éãéì æ"éò òéâé àîù ãçôå ùùçî ,åéðéò ãâðì
àçñéùøôî íðåá 'ø éáøä ÷"äøä ùøéôù åîëå ,ä"á÷äá
øîàéå' (äë ãé) áåúëä ïåùìá (ïúùøôá äçîù ìå÷) ò"éæ
÷éøäìå ,åúòåùé ùéçäì äðåîà ìù äçåë ìåãâ ,ïë ìò íäì íçìð 'ä éë ìàøùé éðá éðôî äñåðà íéøöî
ïúùøôá áéúëãëå . הíééåìâ íéñéðá áø òôù åéìò
íéèåù åãçô àì ãöéë ,äîúé úòã øá ìëå ,'íéøöîá
,'÷ä íééçä øåàá äù÷äå ,'éìà ÷òöú äî' (åè ãé) íîöòá íäù éøçà ,ìàøùé éðá éøçà óåãøìå áåùì åììä
 שהנה ידוע )עיי' טעמי המנהגי תקל"א צח( שדת ואביר פיזרו מ בליל, כיוצא בדבר אמר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע.ד
 ולכאורה קשה, ובאו ציפורי ואכלו את המ,שבת בכדי להכחיש את משה רבינו שאמר שלא ירד מ בשבת
 ובוודאי לא היה לדת ולאביר כ"כ,'( 'מ שירד לה לישראל היה גבוה ששי אמה.שהרי איתא בגמרא )יומא עו
 וא כ כיצד חשבו שיסברו הע שאכ ירד המ, אלא פשיטא שהניחו רק מעט,הרבה מ לפזר סביבות המחנה
... אלא מכא שדי ב'תירו' קלוש ורחוק לקרר את כל תוק האמונה,בליל שבת
 שכש שהאד פועל,' וכמו שאמר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע )בפרשת( בביאור הכתוב )יז יב( 'ויהי ידיו אמונה.ה
 מי שיש בו אמונה, וז"ל. כ בכח האמונה לשדד ולשנות את כל מעמדו ומצבו,'בידיו' כל אשר יחפו עשות
 וזה היה. כדר שהאד מסוגל לפעול בידיו כרצונו כ פועל הוא באמונתו,אמיתית נעשית אמונתו אצלו כיד ממש
 וכל יהודי, כי היה גבוה מאוד במדרגה זו של אמונה,כוחו של הס"ק מלכובי' זי"ע שפעל ישועות בקרב האר
. עד שבכוחה נעשו כל המעשי והמופתי למעלה מדר הטבע,שבא לפניו היה משריש בלבו אמונה בהירה כל כ
. עכ"ל. הכח הזה לפעול על ידי אמונה יתקיי ויהיה נמש עד בא שמש משיח צדקנו,''עד בא השמש

באר הפרשה

èøôáå ,åé÷åìà 'ä ìà àì íà ÷òöé éî ìåîìå ,äù÷å
øàáîå ...'éì äøöî éúàø÷' (â á äðåé) áéúëãë äøö úòá
ïéãá ïéðåúð ìàøùé åéä äòù äúåàá éøäù ç"äåàä
''íéîçø'ì åëøöåäå ,(à"ëô ø"åîù) 'åìà óà åìà äî
,íðéãá ìàøùé úà úåëæì ä"á÷ä äöøù óàå .íéáåøî
,àìôå ñð íäì úåùòìå íéîçøä úãéîá íäîò âäðúäì
æ"éò øøåòì äåöîå úåëæ ìë íäì äúééä àì ,ìáà
,éìà ÷òöú äî äùîì øîà ë"ò .íîöò ìò íéîçø
éøçà úòðåî ïéãä úãéîù ïåéë ,éãéá éåìú øáãä ïéà
ìàøùé éðá ìà øáã ¯ äùòú äîå .ñðì íéåàø íðéàù
¯ íãå÷ íéä ìà åòñéå ,íáì ìëá äðåîàá åîöòúéù
úåòöîàáå ,ñð íäì äùòééù ïåçèáä êîñ ìò ¯ ÷ìçéù
ïåçèáä ìåãâ éë ...íéîçøä úãéî íäéìò øáâúú äæ
.äéä ïëù àöîúå ,äáåèì íòéøëäì æìä äðåîàäå
'îâá àúéàã ,'íéðåùàø' ìù ïúøåúá ïë åðéöî øáëå
)êîåñä äæ àáä íìåòä ïá åäæéà' (:ã úåëøá
úåëøá) åáø íùá 'äðåé åðéáø' øàáîå ,'äìéôúì äìåàâ

פרשת בשלח

â

íéøöî úìåàâ øéëæîùëù éðôî' .ì"æå (åäæéà ä"ã ø"äãî :á
ïååéë äìéôúá 'äá çèåáù äàøî àåä ,ãéî ììôúîå
ù÷áé àì åá çèåá åðéàù éîù ,åéëøö åðîî ù÷áîù
úåîù'á äàøð ïëå ,'äðåé åðéáø'ä óéñåîå .íåìë åðîî
úåàìôðäå íéñéðä ìàøùé åàøùëù øîåàù (á âë) 'äáø
.åá åçèá íìåò ìù åòáèë àìù àøåáä íäîò äùòù
äìåãâä ãéä úà ìàøùé àøéå' (àì ãé) øîàð äæ ìòå
'äá åðéîàéå 'ä úà íòä åàøéå íéøöîá 'ä äùò øùà
åðéúåáà åçèáù äìåàâä äúåà åéùëò øéëæîù ïååéëå ,''åâå
åá çèåá àåä íâù àöîð ,ãéî ììôúîå íìéöäå 'äá
,åá åçèáù øåáòá ìàøùéì äðòù åîë åúåà äðòéù
ïåçèéáäå ,ãéî ììôúîå äìåàâä äúåà øéëæî äæ éðôîå
ééçì åúáéñá äëåæ êëéôìå ,äðåîàäå äàøéä ø÷éò àåä
éãé ìòù ,åéøáãî íéãîì åðéöîð .ì"ëò ,'àáä íìåòä
äáøúú íéøöî úàéöéá åéäù úåàìôðäå íéñéðä úøëæä
åúðåîà óñåúú àìéîîå ,'äá åðåçèáå íãàä úðåîà
êåúî ììôúîùëå ,ä"á÷ä òéùåé åúåà óà éàãååáù
 íìåòáù áåè ìëá åðòéùåéå ,'ä åäðòé éàãå åæ äðåîàו.

וכה מסופר על הרה"ק מלעכוויטש זי"ע' ,מעשה והביאו אל מעונו בלכובי' יהודי מתושבי הכפרי הסמוכי
שנשברה רגלו באופ קשה ,ציוה מר ז"ל שיכניסוהו אליו בי מנחה למעריב וישכיבוהו על גבי מיטה שניצבה בחדרו.
עשו כדבריו ונכנס הוא ז"ל אל החולה ואמר לו ,אמור אחרי 'אתה גיבור לעול ה' מחיה מתי וכו' סומ נופלי
ורופא חולי וכו' עד ברכת מחיה המתי' ,אח"כ שאל אותו אתה מאמי בכל זה ,והשיב החולה ה ,א מר ז"ל
גער בו 'דובר שקרי לא יכו לנגד עיני' ,אמור שנית אתה גיבור וכו' ,ושאל אותו שנית אתה מאמי והשיב החולה
ה ,א מר ז"ל גער בו כבתחילה ,וחזר איתו פע שלישית עד שהחולה צעק בכל כוחו אני מאמי בכל זה ,אני
מאמי .מיד ציוה עליו שירד מ המיטה והנה רגלו בריאה כמאז ומקד ,א כדי שלא יתפרס הדבר אמר מר
ז"ל שישאוהו לאכסניא וש ישכב עוד יממה ,ואמרו ששכיבתו ביו זה הייתה קשה על החולה ביותר אחרי שכבר
הבריא לחלוטי' )הובא בתורת אבות ,מעשי אבות נה(.
ו .מעשה שהיה ביהודי ששמו ר' ישראל ניסנשטרוק שהיה דר בבריסק ,הלה עשיר גדול היה מלפני ,על שולחנו
התאחדו תורה וגדולה ,עד שנתהפ עליו הגלגל ואיבד את כל כספו ,והוזקק לכמה אלפי רובל בכדי לפרוע
חובותיו ,לקנות סחורה שיוכל לשאת ולתת בה ועל ידי זה לשוב לאיטו למעמדו הראשו ,חיפש מי שיקיי מצוות
'א כס תלווה את עמי' ולא מצא ,בלית ברירה יצא לדרכו לעבר העיר לאנדא ש מדור הבארו המפורס ר'
אנשיל ראטשילד ז"ל ,לבקש מעמו הלוואה גדולה .אלא שא הוצאות הנסיעה שארכה כשלש חדשי לא היו לו,
לכ מכר מחפצי ביתו ,והכס שקיבל חילק לחצאי ,מחצה לקח עמו להוצאות הדר ומחצה השאיר ביד בני ביתו
עבור לח לאכול ,עד שיחזור ויהיו מעות בידו.
לאחר שלושת ירחי דרכו רגליו על אדמת לאנדא ,החיש ר' ישראל את צעדיו לביתו של הבארו ראטשילד,
א הנה מיד חשכו עיניו ,בראותו עשרות ומאות 'משולחי' עומדי ב'היכל' טרקלינו של הבארו ,וכול עוברי
כבני מרו אצל פקידי הבית ,וה מעניקי לכל העוברי חצי זהוב ולכל היותר זהוב של ,והרהר לעצמו וכי מה
אעשה ע זהוב יחיד ובודד כשהנני נצר לג' אלפי זהובי לכל הפחות להעמיד עצמי על מעמד ראוי ,ולא הרגיש
שעיניו מביעי את רחשי לבו ודמעות רותחות ניגרות מה )כמאמר החכ 'העיניי חלו הלב'( ,הפקידי הממוני על
חלוקת הצדקה הבחינו מרחוק בכל אשר נעשה בירכתי ההיכל ,שאיש נכבד והדור פני מבכה מרה את גורלו,
מיהרו לגשת אליו ,ואמרו לו אנ שכירי הבארו הננו ,ואיננו רשאי לתת יותר מזהוב אחד לכל אחד ,אמנ זאת

ã
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÷åñôä ìò ïúùøôá ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøäî àúéàå
)äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî øéùé æà' (à åè
øîåìë ,ãéúò ïåùì àåäù øéùé ïåùì ìò ,é"ùøáå ,'úàæä
äæ íéì õô÷ù ïåùçðå ,ñð íäì äùòéù íéçåèá åéäù
,åéúåàìôðáå êøáúé íùä éãñçá çèáù úîçî åì àá
õåô÷ìî ùùç àì ïëì ,åéîåçø åéðáì ñð äùòé éàãååáù
,úàæä äøéùä úà åøéùé é"ðáù ïéîàäå .íéä êåúì
äàéáðä íéøî ç÷úå' (ë åè) ÷åñôä ìò é"ùø éøáãëå
åéä úåçèáåî ¯ ïàöúå äãéá óåúä úà ïøäà úåçà
åàéöåäå íéñéð íäì äùòé ä"á÷äù øåãáù úåéð÷ãö
íéìéäú) ÷åñôä ìò é"ùøá íâ àåä ïëå] 'íéøöîî íéôåú
÷ãøé íðåçèá áåøîù ,'åë 'åùã÷ì äãåäé äúéä' (á ãé
é"ùø ïååéë úàæìå ,[äòé÷áä íãå÷ íéä êåúì ïåùçð
.'éá åðéîàäù äðåîàä éàãë ,éìà ÷òöú äî' ÷åñôá
 íäì àá äðåîàä úåëæá ñðä åúåà ìëù íéãîì åðéöîðז.
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áåðîéøî ìéãðòî íçðî éáø ÷"äøä øàáî àìôð øåàéá
ïúùøôá ÷åñôä ìò ('ä øîàéå ä"ã ééçã àðìéà) ò"éæ
)ïî íçì íëì øéèîî éððä äùî ìà 'ä øîàéå' (ã æè
åðñðà ïòîì åîåéá íåé øáã åè÷ìå íòä àöéå íéîùä
íú åðéáøì 'øùéä øôñ'áå .ì"æå .'àì íà éúøåúá êìéä
,ïåçèéáäå äðåîàä àåä úåáåè úåãéîä ìëî ø÷éòù áúë
àåä ù"áúé àøåáäù äîéìù äðåîàá ïéîàéù åðééä
éã ãçà ìëì ïúåðå ,òâøå úò ìëá çéâùîå âéäðîä
åøéáçì ïëåîù äîá úòâì ìåëé íãà íåù ïéàå ,åøåñçî
äéäé åáìù ,ïåçèáì àåáé æ"éòå .àîéð àåìîë åìéôà
åãéì àåáé ú"éùäî åì ïëåîä ìëù 'äá çåèáå ïåëð
 çøåè íåù éìá àìéîîח íéìáäå úåãøèá åéîé äìáé àìå
ïéàù çèáåîå ïéîàî àåä éë ,øéùòäìå ïåä úåáøäì
,äéäé ïë íéîùä ïî åì áåö÷ù äî ÷ø ,íåìë åúìåëéá
.øúåé àìå úåçô àì

הנה שנית בערב שבת קודש בחצות היו ,בשעה זאת נכנס לכא הבארו לבדוק את הרשימות של
ניעצ ,בוא ֵ ָ
כספי הצדקה ,תגלה לו מצפוני לב ,ואולי תשא ח וחסד לפניו ,וימלא משאלות ליב.
ויהי ביו השישי הופיע רבי ישראל בשעה הנקובה ,ומצא ח בעיני הבארו ,והזמינו לסעוד על שולחנו את סעודות
השב"ק .במש כל הסעודות ישב ר' ישראל על שולח מלכי תיבל את הסעודות באמרות טהורות ,דברי תורה וחכמה
המשמחי לב שומעיה ,הבארו שנהנה ממנו מאד אמר לו בעצ יו השבת סור נא אלי מיד בצאת השבת ,כי דבר
לי אלי ,במוצאי מנוחה ישבו יחדיו הבארו ור' ישראל ,ור' ישראל החל לספר לו על עברו ,שעד עתה היה בעצמו עשיר
גדול ,ועתה נהפ ל'יורד' ,וזקוק הוא בדחיפות להלוואה של כמה אלפי רובל .כשמוע הברו את דברי היהודי ,פנה אליו
ואמר לו ,אמור נא כמה היה שווי כל נכסי בזמני הטובי ביותר ,חישב היהודי ומצא שבזמני הטובי עלה ער
שוויו עשרת אלפי רובל ,נכנס הבארו אל החדר השני ...יצא ונת לו במתנה גמורה סכו אדיר של עשרת אלפי רובל,
ג רש את שמו על גבי הנייר 'בארו אנשיל ראטשילד' ומקו מגוריו בלאנדא ,ר' ישראל שהשתומ למראה סכו
אדיר זה שלא חל עליו כלל ,פתח פיו בהלל ושיבח את הנדיבות הרבה ,א הוסי ותמה בפני הבארו לש מה כתב
לי קל ע האדרעס )כתובת( שלכ ,וכי זקוקי את שאדע את מקו המגורי בכדי שאשלח לכ מכתב תודה...
ענהו הבארו ,הנה רואה אני שה'שלימזל' )ביש מזל( רוד אחרי ,...ומחמתו נעשית יורד ,ומי יודע א עתה
כשקבלת ממני סכו גדול כזה לא תשוב להפסידו ,על כ נתתי לפני את כתובת מגורי ,שלא תצטר לשוב
להיטלטל בדר שלושת חדשי נוספי ,אלא תשלח את בקשת דר הדואר ,וכיוו שכבר בידעי ומכירי עסקינ
אשלח ל שוב עשרת אלפי רובל.
עפ"י עובדא זו יתבאר לנו ביאור נפלא בכתוב )תהלי קיא ד( 'זכר עשה לנפלאותיו ,חנו ורחו ה'' ,דלכאורה צ"ב,
מה עני 'זכר' עשה לנפלאותיו למה שהוא חנו ורחו ,ועפ"י האמור יבואר היטב ,כי הקב"ה אומר לבניו רחומיו,
זכרו נא את הנפלאות אות עשיתי עמכ בימי צאתכ מאר מצרי ,וכאשר תמצאו עצמכ בעת צרה ח"ו –
היזכרו באדרעס )הכתובת( אשר יש לפנות לש בעת צרה ,התפללו אלי ,ויתעורר בי הרצו לשוב להטיב לכ בניסי
ונפלאות .וזהו שאמר הכתוב זכר עשה לנפלאותיו שיזכרו את כל ניסיו ,כי חנו ורחו ה' ,וברצונו לשוב תמיד להטיב
לנו ,וזה ייעשה על ידי שנזכור יציאת מצרי ונאמר לפניו שירה חדשה.
ז .וכ פירש הגאו רבי שמשו רפאל הירש זצ"ל בלשו הכתוב )יד יט( 'ויסע מלא האלוקי וגו' ויל מאחריה',
וז"ל' ,הי ייסוג לא מפני מלא האלוקי אלא מפני בני אנוש השמי מבטח' בה'.
ח .איתא ב'רבינו בחיי' )טז ד( דלכ הוריד הקב"ה לבני ישראל את המ בשכב על מיטת מבעוד ליל ,והיו משכימי
ומוצאי מזונותיה מוכני בלא כל טורח ,ללמד כי ההול בדרכי ה' ימצא את מזונותיו ללא כל טרחה ויגיעה.
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 ïéùøôúî àìã ïéòø àäéù øçàå ,áåðîéøî ÷"äøä áúë åéøáã êùîäáט úååöî íéé÷ì ì÷ðá àåáé æ"éò
 'êåîë êòøì úáäàå' éøú íäù ïåçèáäå äðåîàä åáìá ùøùåîיåøéáç ìöà äàøéù äî ìë éë ,
ובזה מבאר הכתוב )תהלי קכז ב( שווא לכ  -לכל אלו המדמי לנפש כי מזונ ופרנסת תלויי ביד ,ולכ ה
משכימי קו מאחרי שבת ועמלי עד הערב וא עד חצות ליל ,לאגור את הממו לקנות את אכל ,כי הלא כ
ית לידידו  -ידידי ה' המאמיני בו ,בעת השינה  -ללא עמל וטורח לריק ,ואי האד עושה כי א את הפעולות
אשר הבורא ציווהו עשות  -כחובת ההשתדלות.
אבל ,אי בכוונת הדברי לגרוע מעניי ההשתדלות ,שהרי בוודאי היא חוב גמור ,אלא שאסור ל'משתדל' לשכוח
שההשתדלות היא גזירת שמי ,ואי כל שייכות בי עשיית ההשתדלות לבי התוצאה – כמה ממו יבוא לידו,
ולעול לא ירוויח א יכביר בהשתדלות ,ובפרט א היא על חשבו ה'רוחניות' ,כקביעת עתי לתורה או תפילה
בציבור.
ידוע משלו של הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע למי שברשותו חבית מלאה יי בדופ החבית קבוע ברזא )ברז( ,הלה
שרצה להרבות את יינו ,בא והתקי עוד ברזא בצדו האחר של החבית ,מתו דמיו שיתרבה יינו עי"ז ...כ ממש
הוא האד המוסי להתאמ ב'שעות נוספות' ויגיעה יתרה בעמל הפרנסה ,ואינו משכיל שהפרנסה כולה משמי
היא קצובה ,וכל תוספת השתדלות כמוהו כתוספת הברז בחבית היי.
מאיד ,אי לו לאד להתעל לגמרי ממידת ההשתדלות )בפרט כשהיא באה כ'תירו' על עצלות וכיו"ב (...וכאותו אד
בירושלי שבי החומות שהיה רעב ללח ואי בידו אפילו שווה פרוטה לקנות בה אפילו מעט לח צר ומי לח,
והיה הלה מסרב לעשות את ההשתדלות המוטלת עליו  -לפשוט את ידו או ללכת לאכול בבית התמחוי ,עד שנפח
את נשמתו מרעבונו ,והיו הבריות מרנני ואומרי 'הרי זה מת ממצוקת הרעב' .מששמע זאת הרה"ק רבי מנח
נחו מראחמיסטריווקא זי"ע השיב ואמר' ,לא הייתה מיתתו מיתת רעב והצמא ,אלא מיתת כבוד ובושה ...שלא
מת אלא מפני שלא היה נאה לו להושיט את ידו ולבקש מעט עזר וסעד'.
וכ ביאר הרה"ק ה'ישא ברכה' ממאדז'י זי"ע בלשו הכתוב בפרשת )יז יב( 'ויהי ידיו אמונה' ,שלכאורה אמונה
היא 'בראש' ומה עניי 'ידיי' לאמונה ,אלא ללמדנו על חובת האד להשתדל בידיו וביגיעת כפיו ולא יישב בחיבוק
ידיי ,אלא שיעבוד בידיו מתו אמונה שאי זה אלא השתדלות ותו לא ,וכמו שאמרו )בירושלמי ,הובא בתוס' שבת לא(.
'אמונת זה סדר זרעי – שמאמי בחי העולמי וזורע' ,והיינו שמתו אמונתו בהקב"ה הרי הוא זורע ומקיי חובת
ההשתדלות ,א 'ידיו אמונה' ,שמאמי כי אי 'הידיי' מביאי את הפרנסה ,אלא שה הדר שעל ידה יצווה
הקב"ה את ברכתו ,וכדכתיב 'וברכתי בכל אשר תעשה'.
כיוצא בדבר אמר ג ה'חפ חיי' )פרשת בשלח עה"ת בהערות( ,מדוע קרע הקב"ה את הי רק לאחר שנכנסו ישראל
לתוכו ,אלא שרצה ללמדנו לדורות עול שצרי לעשות השתדלות ,לקפו אל תו הי ..ולא ליל בטל בטענת
אמונה כי הקב"ה יכול 'לקרוע את הי' א מבלי שאעשה כלו...
אמנ לאיד גיסא ,פשיטא ש'השתדלות' זו להיכנס לי לא הועילה ולא מידי ,אלא שעל האד לעשות את ההשתדלות,
ואז ישפיע הקב"ה את ברכתו בלא שו שייכות אל עשיית האד ,וכל ההשתדלות אינה אלא בגזירת מל.
ט .הנה מדר העול ,כאשר ישאל איש לרעהו א מאמי בחי העולמי ישיב לו – מדוע תחשדני והרי על כולנו
אמרו חז"ל )שבת צז' (.ישראל מאמיני בני מאמיני' .א א ישאלוהו הא נפשו שלווה ובטוחה שהבורא ימציא
לו כל הצטרכויותיו ,יענהו האיש בשפה רפה הלוואי שאזכה לבוא למידה זו .והאמת שאד זה סותר את עצמו,
כי האמונה והביטחו תלויי זה בזה ,שהמאמי באמונה שלימה שהבורא ית"ש מנהיג לכל הברואי הריהו 'בטוח'
בו שיספק לו צרכיו ,וא אינו בוטח באמת ובתמי נראה שחסר ביסוד האמונה.
י .בפרשת )טז כ(' ,ויותירו אנשי ממנו עד בקר' ,וברש"י' ,דת ואביר' ,והנה נאמר לעיל )ב יג( 'וירא שני אנשי
עברי נצי' ,ופירש רש"י' ,דת ואביר ,ה שהותירו מ המ' ,ולכאורה קשה ,מדוע נקט רש"י דייקא את דוגמת
'רשעות' שה הותירו את המ ,ולא נקט שה המרידו את בני ישראל במחלוקת קרח ,ויש לומר ,דרש"י השווה
שני עניני אלו זה לזה ,כי אכ אלו האנשי ש'הותירו מ המ' – מתו דאגת המחר ,מה יהיה ,ממה נתפרנס,
וכלומר שיש לה מחסור באמונה שהפרנסה מ השמי ,וה סבורי שהאד משיג לעצמו בעבודתו ובהשתדלותו,
ולכ תמיד דואג מה יהיה למחר ,וג מתמלא רוגז על אחרי ובא לידי די ודברי על ש'גוזלי' ממנו את פרנסתו,
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,ìåáâ úâùä äæéà åøáç åì äùòé åìéôàå ,åá àð÷é àì
øçñî åúåàî úåðç ë"â äùòé åøáçå éðååðç àåä íà ïåâë
úîàá ùøùð äéäé éë ,ììë åéìò åááì òøé àì åìöà
åéìò ¯ íéîùä ïî åì áåö÷ù äîå ,å÷ìç äæ ïéàù åááìá
éððä' ú"éùä øîà êëìå ....òåøâì ïéà åðîîå óéñåäì ïéà
úìåëéä ìòá éððä ,ùåøéô ¯ 'íéîùä ïî íçì íëì øéèîî
íéîéì íëì ÷éôñéù 'úçà íòô'á íçì íëì øéèîäì
àöéå' úçà íòô ìò ÷ø íëì ïúåð éððéà ë"éôòàå ,íéáø
úãéî íáìá òåá÷ì éãë ¯ 'åîåéá íåé øáã åè÷ìå íòä
àøá åîåé àøáù éîù åòãé ïòîì ,ïåçèéáäå äðåîàä
íà (íúåñðì) ,ùåøéô ,'åðñðà ïòîì' øîàù åäæå .åúñðøô
ìéòåú àì äæä íìåò éðéðòá úåöéøçäù ïéáäì áì åîéùé
óéãòä àìå øîåòá åãåîéå' (çé íù) øîàðù åîë íåìë åì
éúøåúá êìé àìéîî éæà ,'øéñçä àì èéòîîäå äáøîä
.äøåúä ìë åîéé÷éå ,äîéìù äéäú íúãåáòå íúàøé íâ ¯
ùéù éîù 'äðåîà êéúååöî ìë' (åô èé÷ íéìäú) øîàù åäæå
éë ,íðå÷éúë úååöîä ìë úà íéé÷é éàãåå äðåîà åì
åì ùéù éî ìë' (çìùá ,àîåçðú) åøîà ùøãîá äðäå
.ì"ëò ,äøåúä íåé÷ ìò ìåãâ úåà àéä äðåîàä
äæ éøä ,øçîì ìëåà äî øîåàå íåéä ìëàî
øëéð åúðåîà ïåøñçù äðååëä úåèùôáå 'äðîà éðè÷î
הנני ממטיר – שפע הפרנסה לכל בריה שבעול
äðåîà éìòá êà .' יבøçîì ìëàé äî' åúâàã íöòá
,øçîä úâàãá à÷ééã åðéà åúðåîà ïåøñçù ,øîåì å÷ã÷ã íëì øéèîî éððä äùî ìà 'ä øîàéå' ,(ã æè) ïúùøôá
äúééä íà éë ,íåéä åì ùéù ùéâøî àåäù êëá àìà ìëù úòãì úéàøä äúà ,'íéîùä ïî íçì
,íåìë àìå åìùî åì ïéàù ïéáî äéä ,äîéìù åúðåîà ä"á÷äå ,íä íéîù éãéá íãà ìù åúñðøôå åéúåéåëøèöä
éàãååáå íéðéë éöéá ãòå íéîàø éðø÷î ñðøôîå ïæä àåä
àîù . יאåëøö éôë ùéà ìë ìëìëé àìà ,åðùèé àì
úà ãáåòù éîì àìà åììä íéøáã åøîàð àì ,øîàú
úòôùäå 'ïîä úãéøé'ì éàëæ àåäù åááì ìëá 'ä
êà ...éëä ììëá åðéà éàãå éðåîëù ãçà ìáà ,äñðøôä
éë øàáîä (ïòîì ä"ã) 'äîëç êùî'ä éøáãì àð òîù
(áì æè) øîàð êë ìòå ,åæ äáùçîî àéöåäì áåúëä àá
øáãîá íëúà éúìëàä øùà íçìä úà åàøé ïòîì'
éúîéà äàøå àá ,ì"æå ,'íéøöî õøàî íëúà éàéöåäá
äøåúä úìá÷ øçàì íàä ìàøùéì ïîä úà ìéëàä
éúìëàä íéøöî õøàî íëúà éàéöåäá óëéú àìä ,äîåé÷å
ïééãò äòù äúåàáù øîåìëå .ì"ëò .ïîä úà íëúà
íé÷éãö' åéä àì ïééãòå äøåúä úà ìàøùé åìáé÷ àì
úøîùî çéðäì ä"á÷ä äååéöå ,ïîä ïúéð íäìå ,'íéøåîâ
úòôùäì åëæ øåãä åúåà íâù òãð ïòîì Y íëéúåøåãì
.äðåîàä çëî äñðøôä

 כי כל אחד מה נדמה לו שהשני, הרימו ידי והכו זה את זה,ומהאי טעמא ה ה שני אנשי עברי נצי
 ויפסוק מלדאוג על, אז תשלו רוחו של האד, שזו תכלית האד – לדעת שהכל מהקב"ה, וללמדנו,לוקח ממנו
 בהכרה שאי ביד ב אנוש לקחת ממנו אפילו שוה פרוטה א, וג לא יבוא לידי מריבות ע אחרי,יו המחרת
.לא נגזר כ מלמעלה
 איתא מהרה"ק ה'נוע אלימל' זי"ע )ד"ה ויאמר( הנה כתיב 'הנני ממטיר לכ לח מ השמי ויצא הע ולקטו.יא
 א מאחר, הנני מוכ להיות ממטיר לכ לח ולהשפיע פרנסה מ השמי, שאמר הקב"ה למשה,'דבר יו ביומו
 שצרי לצאת לפרנסתו, על כ ולקטו דבר יו ביומו, ר"ל שהמה מחוסרי בטחו ויצאו מגדר נכו,שיצא הע ולקטו
 שהשי"ת אומר מה שאת אומרי שצריכי לפרנסה אני תמיד בכל עת מוכ ומזומ לפרנס ולתת, וזל"ק,מדי יו
 פירוש א כשאד הוא מחוסר הבטחו ויוצא מגדר,' ויצא הע ולקטו וכו.לכל איש מידי יו ביומו פרנסתו בשמי
 כי א היה בוטח בלב, צרי להתחדש אליו הלקיטה מחדש-  לכ ולקטו דבר יו ביומו,'הנכו והראויה לבטוח בה
. עכ"ל. כי א כמטר הזה ההול שלא ביגיעה,נאמ היתה פרנסתו מזומנת לו שלא בצער ועבדות כלל
 מה יאכל למחר( מראה, 'כי האומר כ )בדאגתו. וז"ל,( ד"ה ויצא הע, ביאור נפלא ביאר בה ה'רבינו בחיי' בפרשת )טז ד.יב
 לפי שעיקר האמונה להאמי מה, ועל כ הוא מקטני אמנה,בעצמו שאי בטחונו אלא במה שרואה תחת ידו
.'שאי אד רואה שיתלה בטחונו בבעל הרחמי שבראו ואת יומו שירח עליו וית לו פרנסתו
 למע הודיע...וכ כתב הנצי"ב ב'העמק דבר' על הפסוק בפרשת עקב )דברי ח ג( 'ויענ וירעב ויאכל את המ
 שהרגיל הקב"ה את ישראל בעינוי, ומבאר,'כי לא על הלח לבדו יחיה האד כי על כל מוצא פי ה' יחיה האד
 ללמד, ורק נת לה את המ, שהוליכ ארבעי שנה במדבר באופ שלא ראו לעיניה מהו מקור פרנסת,זה
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לדורות עול ,שהרי יהיו כמה עתי שלא תהיה שו תקוה להשיג לח ,וח"ו יאבדו בני ישראל כל תקוה לחיות
על האר ויתייאשו לגמרי ,לזה הקדי הקב"ה לית לה כח ועצמה שידע שה מתפרנסי ממוצא דבר ה' ,ואי
פרנסת תלויה כלל במעשי ידיה ,ומסיי ש הנצי"ב ,וזהו תועלת נפלא בימי הגלות.
יג .מתאמרא מש הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע שחמשה עשר בשבט הוא 'ראש השנה לאיל' )ר"ה ב ,(.כי אז הוא
זמ ה'חנטה' בפירות האיל )שהפירות מתחילי לצמוח( ,ויש לחשוש שמא יבוא בעל הע לידי התפארות לאמר ,הנה
כוחי ועוצ ידי עשו לי את החיל הזה ,ע"י עבודתי ויגיעתי בשדה גדלי הפירות ,על כ נקבע יו זה לראש השנה,
להזכיר לו לאד את 'ראש השנה' שאז כל באי עול יעברו לפניו כבני מרו והכל נקבע ונקצב לה בו ביו ,וכל
מעשה ידיו אינ אלא השתדלות גרידא ,א חס מלומר שה המביאי לו את השפע.
ובאופ אחר אומרי לו לאד ,בחמשה עשר בשבט הוא ר"ה לאיל ,שבזמ החנטה לא יתפאר לומר כי תלוי
במעשיו אלא יזכור את הראש השנה לאיל – שכבר נקבע כל העובר על האילנות בעצרת שאז נידוני על פירות
האיל )ר"ה טז.(.
ויש להסמי דברי הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )ספר הזכות ,שלח בדיבור הראשו( המבאר את דברי התוס' )שבת לא.
ד"ה אמונת( 'אמונת זה סדר זרעי – שמאמי בחי עולמי וזורע' .ולכאורה צ"ב ,דבפשטות נראה דאדרבה זה שאינו
עוסק בעבודת השדה מאמי הוא יותר מהעוסק ,אלא מבאר ה'חי' הרי"' ,שיותר נחשב כמאמי מי שעוסק ביגיע
כפו לצור פרנסתו ,ובכל זאת מכיר ויודע באמונה שלימה שלא עבודתו ויגיע כפיו מביאה לו את טרפו וטר ביתו,
וכ בשעת נתינת הזרע באדמה מאמי ויודע שלא נתינת הזרע באדמה גורמת לצמיחת הזרעי ,אלא 'מאמי הוא
בחי עולמי' ותולה עצמו בחסדי השי"ת ,שהוא המצמיח את הזרע ,והוא הז ומפרנס מקרני ראמי ועד ביצי
כיני ,ולכ רמזו 'אמונת  -זה סדר זרעי' )שבת לא (.שדייקא בזמ ההשתדלות והזריעה נחשב האד 'מאמי' א
עדיי הוא סמו ותלוי בה' ולא במעשי ידיו.
הנה אמרו חז"ל 'קשי מזונותיו ...זיווגו ...כקריעת י סו' )פסחי קיח ,(.וידועה הקושיא וכי יש דבר קשה לפניו יתבר,
ומבאר הרה"ק ה'גנזי ישראל' )טשורטקוב( זי"ע )על הפסוק 'אז ישיר' ,תרע"ד( כי רצו הבוא יתב"ש שנשי בטחוננו בו ,ונאמי
שהוא הז והמפרנס וחלילה לנו מלחשוב או לומר 'כחי ועוצ ידי עשה לי את החיל הזה' ,והנה בקריעת י סו היה
י מלפניה ומצרי מלאחריה ולא ידעו לשית עצה בנפש אנה יפנו לעזרה אלא שמו עיניה לשמי והאמינו בה',
וא כי קשה היה מפני הקטרוג בזכות האמונה נושעו ,כ ג בפרנסה – יבי שאי לו לסדר פרנסתו בעצמו ,ורק בזכות
האמונה יתפרנס בכבוד וברווח ,ואז א א כביכול קשה לפרנסו מחמת קטרוג וכיו"ב יעשה הקב"ה עמו נס כמו שעשה
בקריעת י סו .וזה נראה כוונת במה שאמרו )שבת לא' (.אמונת זה סדר זרעי' כי טבע שקבע ה' בזריעת השדות
שלא יצמחו ויעשו פרי תבואה טר נרקב הגרעי ,כ הוא באמונה – כל עוד שיש בקרב לבו איזה 'גרעי' של תקווה
במעשי ידיו בעצמו ,כל זמ שאד ישית עצות בנפשו אז לא יוושע בה' תשועת עולמי ,וזהו הקשר שבי אמונה
לסדר זרעי – כי בשניה תבוא הצמיחה רק לאחר שיכיר כי בעצמו איננו שווה מאומה ,רק בכח הקב"ה אז יצליח.
ג נרמז עני זה בפרשת )יד טו( 'מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו' ,וכמו שאמר הרה"ק הרר"ב מפשיסחא
זי"ע )הובא בשפתי צדיק פסח עו( במאמר חז"ל )פסחי קיח' (.קשי מזונותיו של אד כקריעת י סו' ,כי ב'קריעת הי'
אמר הקב"ה למשה 'מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו' ,ומבואר ברמב" )ש( שהיו כמה כיתות בי בני
ישראל שהציעו 'עצות טובות' כדת מה לעשות באותה שעה ,יש מה שאמרו להילח ע המצרי ,ואחרי אמרו
לחזור למצרי ,עוד כת אמרה להיכנע תחתיה עי"יש ,ולכ אמר לה קוב"ה ויסעו  -עזבו נא כל תחבולות ועצות
אשר בידכ והשליכו יהבכ רק על הבורא יתב"ש ,ואנכי אעשה עמכ ניסי ונפלאות – שיקרע הי ,והוא נס
חדש שלא היה לעולמי עד היו .כעי זה נמי ב'פרנסתו של אד' ,כאשר יפסיק האד לתת עצות כביכול לבורא
יתב"ש )ומדובר א במי שמאמי כי מפתח הפרנסה ביד ה'( – הנה אעשה עסק )ביזנעס( פלוני ומש ית לי השי"ת כ וכ
מעות ,ומעסק אחר ית לי כ וכ ...אי לו אלא ל'השתדל' ולישא עיניו למרו בתפילה שיצליח ה' דרכו ,אז יראה
ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו ,ויקבל שפע רב מידו הרחבה הפתוחה והמלאה.
מעשה נפלא הביא הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע )שפע חיי תשמ''ג בפרשת( ,וז"ל ,פע דרש הגה''ק ר''ח וויטאל זי"ע
שכל אד אשר ישי ה' מבטחו יזמי לו השי''ת כל צרכיו ,אפי' שלא יעשה כל פעולה והשתדלות ,בי שומעי
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לקחו היה יהודי פשוט ותמי שהדברי נכנסו ללבו עד שקבל ע''ע מתו אמונה תמימה שלא לעסוק יותר במסחר
אלא לעסוק בתוה''ק ,הגויי שבאו לחנותו כהרגל לעגו עליו לראותו לומד והשתוממו לשמוע שהפסיק לסחור
אלא בוטח בה' ,אחרי כמה ימי נכנס לחנותו גוי שהחזיק בידו פרווה ) (furכבדה שקנאה בסכו מועט ורצה למוכרו
ליהודי ,והלה השיבו שהפסיק לסחור ,גער בו הגוי ,הניח הפרווה ,ואמר הנני משאיר פרווה זאת ביד ולכשיזדמ
ל תשל לי תמורתו ,כי קשה עלי המשא של הפרווה הכבידה .משיצא הגוי מהחנות והיהודי רצה להניח הפרווה,
נקרעה הפרווה ונפלו מבי הקרעי דינרי זהב רבי ויהי לפלא ...לאותו יהודי היה שכ שראה שאכ נתקיי בשכנו
מה שהבטיח ר' חיי וויטאל בדרשתו ,אמר בלבבו שג הוא יחדל מלהתעסק לפרנסתו ,וכ יזכה ג הוא לפרווה
ע זהובי ,ולא זכה ...כעבור כמה שבועות הל האיש לשאול את ר''ח וויטאל לפשר הדבר במה נשתנה הוא
מחברו ,השיבו מהר''ח ,חבר בטח בה' מבלי שיעלה על דעתו אי ישפיעו לו וסמ על הקב''ה ,משא''כ אתה הרי
ציפית לפרווה וכאשר האד יש לו עצות בנפשו אינו זוכה לישועת ה'.
יד .וידועה הסגולה  -מהרה"ק הרמ"מ מרימינוב זי"ע ,לקרוא את 'פרשת המ' ביו השלישי של פרשת בשלח .כ
ידוע שהרה"ק מרימינוב דרש בקדשו במש כ"ב שנה ב'פרשת המ' מידי שבת בשבתו ,בכדי להשפיע בזה
שפע פרנסה על ע בני ישראל.
כתב ב'חידושי הרי"' – ר"ח ניס תרי"ב ,עלה בליבי מחשבה שיזכני השי"ת לחדש בכל יו ויו דבר ב'פרשת
המ' ,וממילא הפרנסה שיזמי לי השי"ת מהתורה הקדושה ,כמו"ש חז"ל )בר"ר צז ג( 'פרנסה בכל יו' – שנא' )בראשית
מח טו( 'הרועה אותי מעודי עד היו הזה'.
טו .אמנ פשוט ,שלא די באמירה בפיו 'פרשת המ' ,אלא יתבונ בפנימיות הדברי ,שכל פרנסתו והצטרכויותיו
יגיעו אליו מ השמי בהשגחה פרטית.
פע שאל הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע ,אמרו חז"ל )יומא עה (.שכל אחד ואחד טע באכילת המ את הטע שעלה
ברצונו ,הגידו נא לי איזה טע הרגיש מי שלא חשב מאומה בעת אכילתו ,הוא מותיב לה והוא מפרק לה – מי
שאינו מתבונ אי לו כל טע כלל) ...עיי' בית השואבה לר"ש שוואב ,עמו' .(151
טז .והאמונה תביא לו את הישועה ,כמו שפירשו את הפסוק 'עומר לגולגולת' )שמות טז טז( עומר  -הפרנסה תבוא
לאד לגולגולת – כמידת האמונה שיש בראשו של האד ,כי כגודל אמונתו כ שפע פרנסתו.
הכלל הראשו באמונה ,שידע האד שאינו צרי להבי את כל הנעשה בעול .כדמרגלא בפומיה דהרה"ק רבי
מרדכי מנאדבורנא זי"ע לבאר בדר צחות בלשו הפסוק בפרשת )יז ד( 'עוד מעט וסקלוני' ,שפירושו לסקול באבני
– ובשפת האידיש באשטיינער ,ולדיד ייאמר  -עוד מעט – וסקלוני' ,וועסטו פארשטיי' ,אבל עתה אי ביכלת
להבי )כי לתיבת פארשטיי יש משמעות כפולה ,מלשו אבני הסוקלי וג לשו הבנה ,ולשו נופל על לשו(.
יז .מעשה באבר אחד שבאחת הלילות הודיעוהו מבית הרופא שלמחרת היו עליו להתייצב לקבל איזה טיפול
רפואי ,שווי הטיפול עולה לחמש מאות שקל כס .חשכו עיניו של האבר ,כי לרש אי כל בלתי א גוויתנו
וא לא אדמותינו ...לאיד ,לא היה שיי לדחות את הטיפול מאחר שיסוריו היו קשי מנשוא .לעת ערב אמר
לבני ביתו ,אל להתפלל תפילת ערבית ,בה אבקש רחמי לאבינו שבשמי ...משחזר מתפילתו קבלו בני הבית את
פניו בשמחה ובצהלה ,והראו לו שנמצאו בבית  500שקל והינ מוכני עבורו לרופא למחרת היו .ומעשה שהיה
כ היה ,משיצא לתפילת ערבית ,החליטו בני הבית ,א המצב ירוד כל כ ,הבה לכל הפחות נסדר את הבית ,ובתו
ה'סדר' הגיעו לאיזה סדי יש שמזה עיד ועידני לא נגעה בו יד אד ,ומבי כפליו נפלו המעות .ונתברר הדבר
שאותו סדי היה משמש לה כ'מסתור' למתנות נדוניית .וכל המעות שהיו ש כבר באו לשימוש ,רק מעות אלו
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נשארו ש מבלי משי .אבר זה מפרס דבר המעשה ,באמרו ,הראוני מ השמי כי המעות כבר היו מוכני עבורי
מבעוד מועד ...אלא שהוצרכתי לתפילה ובזה פקח ה' את עיני לראות את המעות...
יח .מנהג ישראל תורה לתת מזו לעופות בשבת שירה ,יש שרמזו במנהג זה ,כי מדר אכילת הציפור שבגשתו
אל המאכל הריהו מכופ את ראשו ,מכניס המאכל ומיד מרי את ראשו כלפי מעלה ,שוב מרכי ראשו וחוזר
ומעלהו וחוזר חלילה .ללמדנו ,שבענייני פרנסה א שעלינו 'להשתדל' ,מכל מקו נזכור תמיד להרי תיכ ראשינו
ועינינו למרו ,לדעת שסו דבר הקב"ה הוא הממציא לנו הפרנסה.
באופ אחר פירש הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )סו פרשת( ,כי השור והחמור במיעוט דעת חושבי כי מזונ
בא אליה בדי ,שהרי ה עמלי עבור בעליה בעבודת שדה וכר ,משא"כ העופות אינ מועילות כלו לבעליה,
ויודעי שאי מקבלי מזונ אלא בטוב לב בעליה .להורות ל ,שנאמי שאי הפרנסה באה לנו כי א ב'חסדי'
הבורא עלינו ,כאות העופות המקבלי מזונ בחסד מטוב הבעלי.
ובתחילת הפרשה כתב )אות ג( שטע המנהג הוא לעורר רחמי משמי מרו ,שכש שאנו נותני משלנו א
למי שאי אנו מחויבי כי אי מזונותיו עלינו ,כ יחוס וירח הקב"ה עלינו ויפרנס אותנו בכבוד א א אי אנו
ראויי .וז"ל .נודע דברי הזוה"ק )ח"א לא' (:באתערותא דלתתא איתער עובדא מלעילא' ,היינו לגמול חסד חנ א
ע אות הבע"ח שאי מזונת עלי ,וזה לעורר רחמי עלינו א שמצד הדי אי מזונותינו עלי שאי אנו כדאי,
אעפ"כ מגודל רחמי וחסדי תת לנו פרנסתנו .עכ"ל .ומעתה נלמד על מידת הרחמי המתעוררת כאשר אחד
נות משלו לחברו במתנת חינ או כאשר מוותר בעבור השני.
כבר דשו בזה הרבה מהפוסקי היא מותר להאכיל בשבת את הציפורי שאי מזונ עלינו )עיי' מג"א שכ"ד סק"י(,
יש אומרי שיש להניח את המזו מער"ש ,ויש ששולחי את המזו ע"י קט .הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש זי"ע
העיד )ספר הזכרונות תש"ב( ממה ששמע איש מפי איש שה'מהר"ל' זי"ע היה נוהג בכל שבת שירה לאסו את כל ילדי
תשב"ר ומלמדיה לחצר ביהכנ"ס ,והחל מספר לכל הנוכחי את סיפור קריעת הי ,ותיאר בפניה את כל האותות
והמופתי אשר עשה ה' לישראל עמו על הי ,ג סיפר שבעת שעברו ישראל את הי ושוררו את השירה הצטרפו
העופות לשירת בנ"י )שמו"ר כא י( ,וילדי ישראל ליקטו פירות מהאילנות שצמחו בלב י בדר נס וחילקו מה
לציפורי המשוררות ,ואז לקח לידיו קערה ע 'קאש"ע' ונת למלמדי שיחלקו מזה לילדי וה יניחו לפני
הציפורי .ומדבריו למדנו טע נוס להנחת המזונות על ידי הקטני ,שהוא להשריש האמונה בזיכרו הניסי שהיו
על הי וכדר שנתנו הילדי על הי את הפירות לעופות.
יט .בפרשת )טז כט( 'שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביו השביעי' ,וביאר הרה"ק ה'בני יששכר' זי"ע )דר
פקודי מצוות ל"ת כ"ד ,חלק המחשבה אות ב( וז"ל ,טע למצוה ורמיזיה הנהוגי בכל עת ,הנראה דהנה שבת הוא זכר
למעשה בראשית שהשי"ת המציא את העול יש מאי כרצונו ,וכיו שהוא ית' המציא הכל הוא המשגיח והמטרי
והמכלכל כרצונו ,והאד לא יוסי ולא יגרע בהשתדלותו ,רק שהשי"ת ציונו בתורתו להתנהג במנהג דר אר
להשתדל באיזה השתדלות כנהוג בטבע ,אבל אי מ הצור להרחיק נדוד ולפרוש בימי ובמדברות להמציא פרנסתו
וצרכיו כי לא יוסי בהשתדלותו ומתבטל ע"י מתורתו ועבודתו ,ואי מעצור להש"י להזמי לו פרנסתו בהשתדלות
המועט בביתו ובעירו וכו' ,הנה לזכר זה ביו הזכרו למעשה בראשית נצטוינו שלא לצאת יותר מג' פרסאות ,כי
ג' פרסאות נקרא השתדלות מעט ,כמו שאמרו רז"ל )סוכה מד (:שלא יהל אד בע"ש יותר מג' פרסאות ,כי יותר
מג' פרסאות הוא השתדלות וטרחה רבה ולא יכי לשבת וכו' ,ובאת האזהרה הזאת ביו הזכרו למעשה בראשית,
להורות לאד המאמי במעשה בראשית שיאמי אשר מי שברא כל היצור הוא המכי לעורב צידו הוא המשביע לכל
חי ,והאד בהשתדלותו לא יוסי ולא יגרע ,והנה חז"ל ברוח קרש הוסיפו אומ אזהרה הזאת בביאור שלא יזוז
יותר מאלפי אמה שהוא מגרש העיר וגבולה )כנודע מתחומי עיירות הלוי( להורות התבוננות לאד אשר כל יכול הבורא
כל במעשה בראשית להטרי ולזו את האד בביתו ובעיר ,ואי מ הצורד להשתדל בהרחקת נדוד .עכ"ל.
כ .שמעתי מחכ וצדיק אחד ,אודות מאמר חז"ל )יומא עה (.שקירוב מקו נפילת המ היה תלוי במעשי האד
וצדקותו ,כי לכאורה יש לתמוה מדוע לא שמענו 'תלונות בני שראל' על כ ,וכדר שאנו שומעי את המתאונני
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בע ,מדוע לומדי התורה פטורי וכו' ,מדוע הרחוקי יותר מיהדות יצטרכו לשוטט יותר אחר פרנסת ,וחידש
אותו חכ ,כי באמת כל מחנה ישראל היה מלא ב'מ' ,ואכ ,היהודי שהוא ירא שמי ושמח בחלקו היה נוטל
מהמ המזומ בסמו לביתו ,אוכלו ומרגיש בו 'טע מ' ...לעומתו הרחוקי יותר ,הרי מידת של אלו ,להתמרמר
ולהיות מלאי טענות כרימו ,א בעני המ ,לא היו מרוצי במה שנפל בסמו אליה ,ומצאו בו כל מיני חסרונות...
מידי יבש ,מידי לח ,מלוכל וכו' ,ורק כשהרחיקו לכת מעט אז נתרצו במונח לפניה ,וכגודל הריחוק כ גודל
טענותיו וחסרו שמחתו במה שיש לו.
כא .בר ,בד בבד ע אמונתו – ואולי דייקא משו כ ,יתפלל תמיד על מזונו ,כי לגדולתה של התפילה על המזו
אי חקר ,ובפרט ידועה 'תפילה בציבור' כסגולה לפרנסה ,וכ כתב הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע )מאור של ישראל,
אות שנ"ח( באגרת הקודש משנת תרס"ז ,וז"ל .ולמע לחזק את עמוד העבודה זו תפילה ,אזהרתי ג על הסוחרי
בפרנסת ,שיעשו חק קבוע לבל לשנות ,שיבואו ל'בית החסידי' )לביהמ"ד( בוקר וערב להתפלל בציבור ,וא א
יצטר להמתי זמ מה עד שיאספו המני ,ימתי וילמד דבר מה ,והנני מבטיח כי לא יפסידו עי"ז חלילה ,אדרבה
עוד יתברכו בשפע ברכה ,ובזה ירגילו ג בניה בחוב קדוש הזה ליל ב' פעמי ביו לבית החסידי ,והנכנס
לחנותו של בוש ריח טוב קולט עמו )עי' מדרש משלי פרשה יג(.
אומר היה הרה"ק רבי דוד בידערמא זי"ע שיש בזה סגולה לפרנסה בהרחבה שלא לחלו את התפילי דרש"י
עד לאחר 'עלינו לשבח' שבשחרית
עוד סגולה מצינו ,בדברי ה'חינו' )מצווה ת"ל( 'מקובל אני מרבותי ישמר א-ל ,שכל הזהיר בברכת המזו מזונותיו
מצויי לו בכבוד כל ימיו'.
כב .בישיבתו הרמה של הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע למד בחור אחד שישב והמתי לזיווגו כמה שני אחר שבא
לפרקו ,פע שאלו ה'חפ חיי' אודות מצבו ,ענה הבחור שאינו מסכי רק לשידו שיתחייבו עבורו חמשה
שני 'קעסט' )להיות סמו( על שולח חותנו ,ולכ 'יושב' הוא ...שאלו ה'חפ חיי' ,וכי כמה שני נראה ל שנקצבו
ימי חיי ,נבהל הבחור למשמע השאלה ,ומיהר לענות לכל הפחות 'ימי שנותינו שבעי שנה וא בגבורות שמוני
שנה' ,א כ  -המשי ה'חפ חיי' ושאל – מאי תבוא פרנסת בכל השני הה ,ענה הבחור ואמר הרי מאמי
אנכי בה' אלוקי ובוודאי שהוא יהא בעזרי בענייני פרנסה וכלכלה ,אמר לו ה'חפ חיי' ,הגע עצמ ,א על חמישי
שנה )שאחר ה' שני הראשונות( הינ מאמי ובוטח שהקב"ה ישלח עזר מקודש ,האי לא תאמי בו שיזו אות וית
ל כדי מחסור א בחמש שני הראשונות לאחר הנישואי.
הוסי ה'חפ חיי' ואמר ,מידה זו מידת דת ואביר היא ,שעברו על ציווי הקב"ה והותירו מהמ למחרת,
מחשש שמא לא ירד המ למחרת ,א שידעו שעל הימי שלאחר מכ ,חייבי ה לסמו על ה' הנות לכל בריה
ובריה די פרנסתה ולכל גוייה וגוייה די מחסורה ...ואפילו הכי דאגו דאגת המחר.
וכבר אמרו למי שאמר 'פרשת המ' ביו ג' בשלח – וכי באמת רצונ לקבל מ השמי מזונ של כל יו ביומו
דוגמת המ ,או רצונ בכמה מיליאנע )מליוני( בבנק של...
מעשה כיו"ב היה בבחור אחד מישיבת 'כפר חסידי' שפנה אל המשגיח הגה"צ רבי אליהו לופיא זצ"ל ,וגילה
את לבו שחושב הוא לעזוב את כותלי הישיבה לעסוק ביגיע כפיי ולהרוויח מעות .שאלו המשגיח מדוע החליט
כ ,ויע הבחור שהרי בקרוב יזמי לו ה' את זיווגו ויקי בית בישראל ,ובעזהשי"ת יוולדו לו בני ובנות והוא צרי
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מעות לפרנס ,לכ רוצה הוא לחסו מעתה מעות ...פתח המשגיח ושאלו ,ומי הבטיח שאכ תינשא למז"ט ,ענה
הבחור ואמר ,הלא כל באי עול נישאי בשעטומ"צ ומה נשתניתי מה ,מאמי אנכי שא אני אנשא בבוא העת.
הוסי המשגיח ,ומי ערב בעד שתזכה להיפקד בבני ובנות ,ויע הבחור בחרו קל ,וכי מקלל אותי המשגיח חלילה,
הלא מדרכו של עול שיש לכל איש זרע בר קיימא ומאמי אנכי שאזכה א אנכי להיפקד ,ועתה הניחה לי לצאת
לעבוד ביגיע כפיי בכדי לפרנס את כל אלה .א"ל המשגיח – מתו דברי תנוח דעת ויסתרו דאגותי ,שהרי
מאמי אתה שתינשא כדר כל אד ,ג תיפקד בזש"ק כדרכו של עול ,ורק בדבר אחד אינ מאמי ,שיחיש
הקב"ה את פרנסת כפי שז הוא ומפרנס את כל באי העול...
וכבר המליצו מדברי המשנה לעניי חשש על החמ בערבי פסחי )פסחי ט' (.אי חוששי שמא גררה חולדה
מבית לבית וממקו למקו ,דא כ מחצר לחצר ומעיר לעיר ,אי לדבר סו' ,והיינו שלדבר שאי לו סו אי טע
לחשוש אפילו כשמדובר על ענייני חמ שיש בו איסור כרת ,ודומיא דהכי הוא עניי הפרנסה ,שהרי 'אי לדבר
סו'  -כי א א ישיג את מזונו לשבוע זה עדיי אי לו לכל החודש ,וכאשר ישיג לכל החודש ולכל השנה עדיי
אינו מובטח לשני הבאות ,א כ 'אי חוששי' לדאוג בעסקי הפרנסה אלא יבטח בש אלוקיו שיזמי לו מזונו
דבר יו ביומו בעתו ובזמנו.
כתב הרה"ק ה'שפע חיי' זי"ע )חורש"י ראה תשמ"ב( וז"ל .הגה"צ רבי ישעיה צבי העלר זצוק"ל אבד"ק פראמפאהל
הסמוכה לרודניק היה פקח גדול מלומד במילי דעלמא ,וידע את השפה הפולנית מלבד ידיעותיו בתורה ,כומר
העיירה שלא היה לו שיח ועני ע אנשי הכפר הנבערי ,היה סר מדי פע אל ביתו לשוחח אתו ,ובשביל טובת
יהודי העיירה נאל הרב לבלות את זמנו בשיחה אתו .באחד השיחי אמר לו הכומר ,הע היהודי הוא 'ע כבד
עוו' ,רבי ישעיה השתומ ושאלו לפשר דבריו ,וענה שיש לו ראיה לדבריו ,כי כשהיו בני ישראל במדבר ירד לה
לח מ השמי דבר יו ביומו ,ואילו בזמננו ה לא זוכי לזה בגי עוונותיה ,אמר לו ר"י שג היו יורד מ
לבני ישראל ,וביאר דבריו ,בעירנו דרי כמה מאות משפחות נכריות וכמה עשרות משפחות יהודיות ,ובתו מספר
משפחות מועטות אלו ישנ כמה בעלי עגלה ,כמה חייטי וכמה סנדלרי) ,חשוב בעצמ( אפילו א יצטרכו כל אנשי
הכפר לתק בגדיה מדי יו לא היו מספיקי לפרנס את כל אות בעלי המלאכה .וממה איפוא ה מתפרנסי,
אי זאת אלא שכל יהודי ניזו בלח מ השמי ,רק שבמדבר היו רק בני ישראל ולא היה שו חשש מירידת מ
לעיני כל ,אבל כא כשמתגוררי בי הגויי חוששי שמא יגנבו את המ ,לכ עושה לנו השי"ת נס יותר גדול
שהמ יורד לכל יהודי ישר לתו כיסו.
דבריו נאמרו אכ בדר צחות ,אבל כמה נכוני הדברי בתוכנ ,קשה מאד להבי אי מתפרנס כל אד ,בפרט
כשנתבונ על מצב פרנסת של אנשי מסחר בינוני שפע יורד שער היהלומי ופע שער של עסק אחר ...לפי
סדרי וכללי המסחר מצויה עיקר הרווחה בימי סו השבוע וע כל זה שובתי הסוחרי ביו השבת ובטלי
ממלאכה ועסק ,ואעפי"כ לא רואי אנשי רעבי ללח וצמאי למי כפי שהיה בזמ חכמי הש"ס כמו שאמרו
)תענית יט (:דהוו נפישי נפוחי רעב בטבריא מדלית איסר ,או כמו בזמ מלחמת העול הראשונה בשנת תרע"ד שממש
גוועו ברעב .תהילה לה' כול חיי בצורה מכובדת ובמלבושי נאי ,מי שיתבונ בעמקות יראה בעליל את מעשה
אלוקינו שז ומפרנס מקרני ראמי ועד ביצי כני ,מכי מזו לכל בריותיו אשר ברא ...עכ"ל.
כג .וכ כתב הרה"ק רבי מנח מענדל מוויטעפסק זי"ע במכתב קדשו המובא בספה"ק 'פרי האר' )מכתב כב ,מר"ח
אייר תקמ"ז( תשובה כללית על דאגת הפרנסה ...הנה ידוע שעיקר האד הוא המחשבה ,וכמו שהחושב דברי
טומאה הרי הוא טמא ,ומי שמחשבתו נחה על ענייני טהרה הרי הוא טהור וקדוש – הכל לפי החושב ,כמו כ
החושב מצרותיו ודאגותיו ,הרי הוא נעשה 'מקשה אחת של דאגה' ,ונכנס בתו תוכ הרבה יותר מכפי שהוא עד
עתה ,וממילא אינו יכול ליפטר מה ,והנה בני ק"ק בעשינקאוויט היו שולחי אלי בכל שנה ושנה מכתב בו ה
בוכי ומתאונני על העניות והדחקות שעלה בגורל ,ורק מחמת צעקת זאת אינ נושעי ,צועקי ואינ נעני,

áé
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ïééãò äìéçúá ïëà éë íé÷åñôä úåìéôë øàåáé äæáå
åðçéå' éë íúåàøë àìà ,íéîì ììë åàîö àì
øçàì íéî íäì øñçé àîù åùùç 'íéî ïéàå íéãéôøá
ãçôä äæå ,íéî åðì åðú äùî íò áéøì åìéçúä ,ïîæ
íøâ ïåàîö éãéì åàåáéå íéî íäì øñçéù åãçô øùà
àîöéå úéðùá øîåì ìôë äæìå .íéîì íòä àîöéå ïëàù
éî éë åðåæî åì ïúéù 'äá ïéîàîä ïëà .íéîì íòä
Y (á òñéå 'øô çìùá àúìéëî) åúñðøô àøá åîåé àøáù
¥ ¨ àìù éàãåå
áåè øëù ïúåð ä"á÷ä éë ,åúìçåú áæëú
.(í"éøä éøáã ë"ò) úîàá åîùá íéçèåáä ìëì
ïåéñðä úòá øîùîä ìò ãåîòì êéøö ãåàî äîå
úòãä áåùéé úà ãáàì àìù øúñääå
 úåðìáñäåכדìà åøîàéå' (àé ãé) ïúùøôá øîàð êëå .
,'øáãîá úåîì åðúç÷ì íéøöîá íéøá÷ ïéà éìáîä äùî
åæ ìåâéô úáùçî íúòã ìò äúìò êàéä ãåàî äåîúå
'ä äùò øùà ä÷æçä ãéä úà íäéðéò åîá åàøù øçà
ìãåâìù àìà ,íéúôåîäå úåúåàä ìë úàå íéøöîá
...íäéðôìî íéå íäéøåçàî íééøöî íúåàøá äìäáä
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äøöä úà åùéâøäù íåùî íúåðìáñå íúòã úà åãáéà
úòãä ùåèùèå ìåáìá éãéì àá íãàä øùàëå ,äáåø÷ä
.ú"éùäá äðåîàä úà å"ç éøîâì ãáàì àåä ïëåñî
åàøéú ìà' (âé ÷åñô) øîàå äùî ãéî íáéùäù åäæå
,'íåéä íëì äùòé øùà 'ä úòåùé úà åàøå åáöééúä
àìá úå÷æçúäá ïåùàøä íëîå÷î ìò åáöééúä øîåìë
íëì áéèéîä íëàøåá úà åøëæ ,ïéçåîä ùåèùèå ìåáìá
àìéîîå ,íéøöîá úåàìôðå íéñéð íëì äùòå äðä ãò
 íåéä íâ íëì äùòé øùà 'ä úòåùé úà åàøúכה.
וימתקו המי  -המרירות עצמה מתוקה היא

úåúùì åìëé àìå ,äúøî åàåáéå' ,(äë¯âë åè) ïúùøôá
äîù àø÷ ïë ìò íä íéøî éë äøîî íéî
íéîä ìà êìùéå õò 'ä åäøåéå 'ä ìà ÷òöéå ...äøî
ãçàë ìàøùé éðá åòñðù äæ òñî äðä .'íéîä å÷úîéå
éðá åðéçàî íéáøì ãîìî øáãîá íäéúåòñî á"îî
ò"ì 'äøî' åîùå 'òñî'á ïë íâ íéèáçúîä ìàøùé
)íéùéâøî íäùë (ãàî êåøà ïîæ äæ 'òñî'á íéáëòúî íäù íéîòôå
íéî úåúùì åìëé àìå' ïéòë Y ùôð ãò 'íéî' åàá éë

מכיוו שה בוכי וכל מחשבת סביב חסרו פרנסת ,והנה בשנה זו לא קבלתי מה את המכתב ,ובזאת אני
סמו ובטוח שקיבלו עליה את העצה היעוצה ,שלא לחשוב יומ ולילה על הטרדה והדאגה כי המחשבה על זה
מחזקת יותר את הצרה – על כ ברור לי שרווח לה ,עכתוד"ק.
כד .והדברי אמורי ה בנסיו בענייני גשמיות ,וה בשעת 'הסתר' בענייני רוחניי .וכדכתיב בפרשת )טז ו-ז(,
'ויאמר משה ואהר אל כל בני ישראל ערב וידעת כי ה' הוציא אתכ מאר מצרי ,ובקר וראית את כבוד
ה'' וגו' .וביאר הרה"ק מקאברי זי"ע )תורת אבות ד"ה ערב( שבא הכתוב להורות ,שא נמצא האד בבחי' 'ערב' ,שנסתמו
בפניו שערי אורה וקשה עליו לעבוד את בוראו ית' ,אזי אל יפול רוחו בקרבו אלא יתחזק 'כי ה' הוציא אתכ מאר
מצרי' א שהיו משוקעי במ"ט שערי טומאה ,ובוודאי ירח א עליו להוציאו מאפילה לאורה .אכ א הוא בבחי'
'בוקר' שבכל אשר הוא עושה רואה סימ הצלחה ,אל יתגאה לומר כוחי ועוצ ידי עשו לי את החיל הזה ,אלא
'וראית את כבוד ה' ,שידע שהכל הוא מחסדי השי"ת עמו.
כה .הגה"ק ה'חפ חיי' זי"ע אמר פע בקדשו ,כי המעיי בתורה יווכח לראות שבני ישראל לא שהו ב'מרה' כי
א יו אחד בלבד ,וע כל זאת 'וילונו הע לאמר מה נשתה' )טו כד( ,בטענה ובכיה על שאי לה מי
לשתות כי מרי ה ,והרי מיד למחרת באו אילימה 'וש שתי עשר עינות מי ושבעי תמרי' ,אלא כ נראה
האד שהוא קצר רואי ,ואינו יכול להתאפק ולדחות אפילו לזמ קצר את מבוקשו ,ומדוע לא יחיה בעיני האמונה
לראות שלא יאריכו הימי והשעות וה' ירוויח לו בכל ענייניו .ועל ידי האמונה יקנה בנפשו מידת הסבלנות ,כי כל
חסרו הסבלנות בא מכ שהאד רוצה למהר לדעת ולהשיג מה מלפני ומה מאחור ,א א היה 'מאמי' היה
מכיר שאי אפשי לאחר המוקד או להקדי המאוחר.
ואגב אורחא יובא בזאת אודות מידת הסבלנות ,שהנה כתיב בפרשת )טו יג( 'נהלת בעז' פירש"י 'נהלת  -לשו
מנהל ,ואונקלוס תרג לשו נושא וסובל ,ולא דקדק לפרש אחר לשו עברית' ,עכ"ל .וכתב הרה"ק האמרי אמת
זי"ע במכתב קדשו )ליקוטי יהודה בפרשת( להג"ר יעקב העני סנקבי זצ"ל ראש ישיבת 'שפת אמת' ששני הביאורי
עולי בקנה אחד ,כי מי שבתפקידו 'מנהל' ועוסק ע הציבור עליו להיות נושא וסבל ,להל ע כל אחד ואחד
כפי רוחו.

באר הפרשה

ìåëéáëù íäî ãçà ìëì äàøðå ,'íä íéøî éë äøîî
åðéúåáà éùòî ã"ò Y í÷åæéç åäîå ,úåçðàì 'ä íáæò
'íéîä å÷úîéå íéîä ìà êìùéå õò 'ä åäøåéå' øáãîá
,íä íé÷åúî íîöòá íéî íúåà éë íäì äìâúðù Y
ä"á÷ä íäì äìéâù ãò úøúñð íúå÷éúîù àìà
ìë úà äùåò 'íìåò ïåãà' ïãéãì á"åéë Y íúå÷éúî
äòùå íåé ìëá åéìò çéâùîå âéäðî àåäå ,íéùòîä
,åîòî 'øúúñî' åðä úòëù àìà ,åúéøçàá åáéèéäì
ìëä éë ïåëð ìà òãéùëå ,åéìà äìâúéå õ÷ä àåáé
úåøéøîá 'íéøî' íéîä åéäé àì øáë åéùëòî ,äáåèì
 íéîä å÷úîé äúòî øáëå ,ë"ë äàøåðכו.
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âé

øçàì éøä ,äøî íå÷îä íù òá÷ð òåãî ,åù÷äù åîëå
ïåëðä ïî äéä íéîä å÷úîðù ìåãâä àìôäå ñðä
÷"äøä íùî íéøàáîå .'ä÷åúî' íå÷îä úà úåðëì
íéøî éë åùéâøäå äøî éîî åúùùë éë ,ò"éæ øéî'æà÷î
,íéîùì íé÷òåæ åìçä ,äééúùì íééåàø íðéàå äîä
íé÷åúî íéî åðì çìù íéîùáù åðéáà ,íéù÷áîå
íéîåöòå íéìåãâ íéñéð ìò íéáùçî åéäå .áø íò úå÷ùäì
úàæ êà ,úåúùì íéî íäì àéáéå ä"á÷ä íäì ùéçéù
íéøîä íéîä úà ä"á÷ä êåôäéù ,íùôðá åøòéù àì
.íîöò íéîä íúåàî íúåùôð åéçéå ,íé÷åúîì íîöò
ä"á÷ä êåôäé ãçà òâøá ä÷åöå äøö úò ìëá á"åéë

כו .מסופר על 'סוחר' שהציעו לו לקנות יער עבות בו גדלי עצי גבוהי ורמי לרוב במחיר זול מאד ,והיה נראה
כי 'עסק' טוב והגו נזדמ לידו וממנו ירוויח רווחי הרבה ,הל האיש לשאול בעצת 'חכ' אחד ,לפליאתו יע
לו החכ שלא יקנה את היער .מכיוו שבכל זאת בערה בו תאוות הממו הל לשאול צדיק אחר והלה הסכי
עמו שיקנה את היער כולו וברכו בהצלחה .ואכ השקיע ממו רב בקנייתו כשהוא סמו ובטוח שלא יעבור זמ
הרבה ותרו קרנו בכבוד לאחר שימכור את העצי .אלא שכעבור ימי אחדי נפלה דליקה עצומה ביער 'שלו'
וג בשאר היערות שמסביבותיו ,וכילתה האש כמעט את כל עצי היער ולא נותרו לפליטה רק עשירית ממה שהיה
בתחילה .חשכו עיניו ותבהל רוחו על הנזק העצו שנגר לו ,ו'אכל את ליבו' מדוע לא שמע בקול ה'חכ' שהורה
לו לבל יעשה את העסק )ומה ראיתי לשטות זו להוסי לשאול עוד צדיק (...כעבור זמ קצר הוברר שיש מחסור בעצי בכל
המדינה ,כי הרבה מהיערות לקו במכת ה'אש' ,ועי"ז התייקר השער מאוד והאמיר מחיר כל ע מאוד ,עד שמאות
העצי שנשארו הרוויח יותר ממה שחשב שירוויח מכל עצי היער.
חזר הלה לרבו והודה על האמת שלא שמע בקולו ,א העז לשאול ,ילמדנו רבינו מדוע הוא אמר שלא לקנות
ואילו הרבי השני אמר לקנות ,השיב לו ,אני ראיתי את ה'אש' העומדת לפקוד את היער ,וידעתי כי רוב ככול
של העצי נידונו ל'מיתת' שריפה ...על כ יעצתי ל לסלק יד מ המקח שלא ירדו מעותי לטמיו .אמנ הצדיק
ההוא העמיק לראות ,וראה את ה'טובה שבתו הצרה' ,שדייקא אותה שריפה היא סיבה לעושר גדול ,וא נראה
כ'צרה' שאי כמותה ,הרי באמת גנוז בה טובה וברכה ,ומשו כ אמר ל לקפו על המקח ,כי בסופו של דבר
תנחל הימנו עשירות עצומה.
משל קדמו מספר על חתול שרד אחר עכבר לאכול את בשרו ,משראה זאת העכבר החל לברוח ממנו בכל
כוחו .תו כדי מרוצתו פגש בו הפיל ששאלו אנה הוא בורח ,משסיפר לו העכבר דברי כהווית מיהר הפיל
והשלי עליו רגבי עפר ובו עד שהוטמ כולו תחת החול ,וכ משעבר ש החתול לא ראהו והמשי בדר
מרוצתו ולא מצא מאומה .כשחזר החתול מרדיפתו בפחי נפש ,הבחי ברגבי העפר המונחי על א הדר,
ומשהתבונ הבחי שזנבו של העכבר מצי מבי החרכי ,מיהר וסילק מעליו את כל הבו ואכל את העכבר ולא
השאיר ממנו שריד ופליט .וללמדנו בא ,א .לא כל מי שמשלי עלי רגבי עפר ובו ומלכל אות מתכוו
לרעת ,כי פעמי שהוא מציל את חיי .ב .לא כל מי שמנקה אות ומסלק ממ את העפר והבו הרי הוא
חפ טובת והצלת .כי פעמי שאינו אלא זומ להמית .כיו"ב לדיד ,פעמי נראה לאד שהקב"ה מכסהו
ב'הר' של צרות ,ובאמת אינ אלא לטובתו הגמורה והרי הוא מציל בזה את חייו .אי לנו אלא להתחזק באמונה
שהכל לטובתנו הגמורה.
מצינו במשנת ה'חפ חיי' )ח"ח עה"ת ,וירא הערה ו( על הפסוק )תהילי לב י( 'והבוטח בה' חסד יסובבנו' ,כמו שהנות
לחולה 'רפואה' )תרופה( שהיא מרה מאד ,יעטו אותה במעטה ר ונעי )קפסולה( בכדי שלא ירגיש החולה את
המרירות שברפואה ,כ נמי ,בכל מיני 'מרירות' המתרגשי ובאי על האד ,יתעט ויעטו את הצרה בבטחו ,ואז
יומתק לו הכל ,ולא ירגיש שו מרירות כלל.

ãé
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åúáåèì äéä ìëä êéà úåàøì øñééúîä éðéò úà äìâéå
éðéòá ïéîàé 'øùá' éðéòá úàæ äàåø åðéà ïééãò íà óàå) äîéìùä
.(úåàéöîä àåä ïëù 'ìëù'ä
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òåãî ,á"ö äøåàëìù ,'éãé åîùéøåú éáøç ÷éøà éùôð
'âéùà óåãøà' ïéðò äî ,åîå÷îá àìù äæ øáã åøéëæä
äøéù ìù äîåöéòá äøéëæäì ,ñðì äîã÷ù äøöä úò Y
äòù äúåàáù ,íé÷éãö åøàéáå .ñðä ìò äàãåäá äøîæå
äáåèì úåìâäå øåøîä íâù åâéùäå ìàøùé éðá åìòúð
áéåàä éøáã ìò íéìåàâ åçáéù 'çáù'äî ÷ìçëå ,åéä
' úåòøä àöú àì åúàî éë ,'âéùà óåãøàכח.

êøãä úà åðì úåøåäì ä"á÷ä úåöøá ,ïë ìò øùà
íå÷îì àø÷ ,äîéîúä äðåîàä éëøãá äá êìð
úåøéøîå äøö úò ìëá úåøåãì åøëæé ïòîì ,'äøî' íùá
äî ìë éë .úå÷éúîä íöò àéä àéä äîöò äøöäù
àìà íðéà úåøöä óàå .ãéáò áèì àðîçø ãéáòã
íäì 'äìâúú' 'äá åðéîàé êà íà ,íöòá úå÷åúî
ïúùøôá
 äøî äîù àø÷ ïë ìò .úå÷éúîäכז.

השמעיני את קול – כח התפילה

)íòä úåúùì íéî ïéàå íéãéôøá åðçéå' ,(â¯à æé
äù÷äå ,'åâå 'íéîì íòä íù àîöéå ,'åëå
,äîéúä ãéìåé ïéðòä äðä ,ì"æå (â ÷åñô) '÷ä 'íééçä øåà'ä (è åè úåîù) íúøéùá ìàøùé éðá åøéëæä äæ íòèîå
',àîöá úåîì äæä ìåãâä ïåéñðä ìà 'ä íàéáé äîì åîàìîú ììù ÷ìçà ,âéùà óåãøà áéåà øîà

כז .מפורשי הדברי במדרש )תנחומא כד( 'רב שמעו ב גמליאל אומר ,בא וראה כמה מופלאי דרכיו של הקב"ה
יותר מדרכי בשר וד ,בשר וד במתוק מרפא את המר אבל הקב"ה במר מרפא את המר' ,ועל כ ציוה עליו
להשלי ע מר לתו המי )ונחלקו ש במדרש במי הע( ודייקא על ידו נמתקו המי .ומעתה האד המרגיש שנסתמו
דרכי הישועה בפניו ,ומאי יבוא עזרי ,ואינו רואה שו דר טבעית שעל ידה תבוא הצלתו ,הרי אל יאבד עשתונותיו
אלא יתחזק באמונה ,שהרי אי מעצור לה' להושיע ברב או במעט ,והיפלא מה' דבר כיצד ימשי לו הישועה.
ומהאי טעמא הקב"ה ממתיק מר במר ,למע נאמי בו שג א נראה בעליל בדר הטבע שננעלו השערי ,הנה
הקב"ה משדד המערכות וממתיק מר במר ,ולהורות כ נקרא המקו בש 'מרה' לזכרו עול שממתיק מר במר
שלא כדר הטבע כלל.
בדר זה יש לבאר האמור בשירת הי 'אמר אויב ארדו אשיג אחלק שלל תמלאו נפשי אריק חרבי תורישמו
ידי ,נשפת ברוח כסמו י' )טו ט-י( .שכבר עמדו המפרשי )עי' רמב"( לאיזה צור נכתב מחשבת פרעה בתורה ,עוד
צ"ב ,מדוע סייע הקב"ה בידו לרדו אחרי בני ישראל עד הי ,ולא סיכל עצתו כבר בהיותו באר מצרי שלא
יוכל כלל לצאת ולרדו אחריה .אלא רצה הקב"ה להראות כוחו וגבורתו לחזק האמונה בו ית' ,ועל כ סייע ביד
פרעה לרדו ולהשיג את ישראל חוני על הי ,שעל פי דר הטבע לא היה לה שו עצה ותבונה כיצד ינצלו
מידו ,אלא שהקב"ה קרע את הי והעבירנו בתוכו למע נדע כי מי כמוהו באלי ה' .ולש כ נכתב בשירה
מחשבתו הרעה ארדו אשיג וכו' ,בכדי שנתבונ שהנה כבר היה פסע בינ לבי המות א הקב"ה יכול להושיע את
האד באופ שלא עלה כלל על דעתו.
ולא זו בלבד ,אלא שה'י' היה נראה מתחילה כ'אבי אבות' ה'מרה' ,שהרי מחמתו ה אבודי לגמרי באי מוצא,
ואי לה דר להמשי לברוח מפרעה ,והראה לה הקב"ה כי דייקא כא הוא הפתח להצלה ובאופ שלא עלה
על דעתכ ,הי יבקע לשניי ואת תעברו בו ,ומצרי ינוסו לקראתו ויצללו תהומות בלב י.
ולגבי ה'רודפי' ייאמר ,כי לאחר מעשה הוברר למפרע שכל פעולות שעשה פרעה ,שרד אחר בני ישראל והשיג
חוני על הי ,ה אלו שקרבו אותו אל עונשו להיטבע בי ולקיי רצו השי"ת שאמר 'ואכבדה בפרעה' ,והרי
שהקב"ה מסבב את הסיבות להביא לתכליתו ,וא נדמה לו לאד שיש ביכולתו לפעול כנגד רצו ה' א האמת
היא שדווקא כל מעשיו ה המביאי ומקרבי לקיי עצת הש.
כח .וכ ביארו קמאי בפסוק )שמות טו כ-כא( 'ותקח מרי הנביאה אחות אהר את התו בידה ...שירו לה' כי גאה
גאה' .מדוע לקחה אותה הצדקת דייקא תו להלל עמו לה' יותר משאר כלי זמר ככינור ועוגב או חליל .אלא,
כי אופ הוצאת קול הנגינה מהתו הוא על ידי הכאה ,שמכי בו בחזקה ויוצאת ממנו שירה וזמרה בנעימה .כיו"ב
באה מרי הנביאה ללמדנו ארחות חיי ,שנדע כי דייקא ממקו ההכאה  -ההסתרה ,מש נשמעת שירת האמונה,
א א יאמי האד )המוכה( שהכל לטובתו השלימה .ושירה זו חשובה לאי ערו אצל אבינו שבשמי.

åè

פרשת בשלח

íàéáäù øçà éë ,íëåúá åðùé 'äù ìë øáãä ìò
íàù ,íëøåö ÷ôñì àìà íàéáä àìù àèéùô øáãîì
ïéàå ,äìôúì åëøèöé àìå ,íéãåáà äîä àìä ïë àì
ùéä' åøîàù ïåéñðä àåäå ,íáø÷á 'ä ïéàù àìà äæ
åøáñ ìàøùé éðáù åðééäå .ì"ëò .(æ ÷åñô) 'åðáø÷á 'ä
åæå ,äìéôúì íéëéøö íðéà áåù íáø÷á 'ä ùé íàù
åîëå åéìà åììôúéù õôç ä"á÷ä éë ,íúåòè äúéä
øùôà éàå ,'êìå÷ úà éðéòîùä' (ã á ù"äù) øîàðù
. לäìéôúä àìåì äî øáã âéùäì

באר הפרשה

äøéôëä ãéìåú äîåãëå äæ øáãù íãà øòùé ìëùä éôëå
íäéðéò úàùì íëéøãäì íúåà äñéð 'ä éë äàøðå .'åëå
úîìùäáå äðåîàá ìåãâ ø÷éò äæ éë 'ä éðôì ììôúäìå
íäì ïúð àìå øáãä ìò 'ä íëçúðù àöîúå , כטùôðä
òðî ïë ìò øùàå ,åîåéá íåé øáã àìà ùãåçì íåé ïî
.'íú÷òö òîùéå íðå÷ ìåîì åððçúéù ãò ñðä íäî
äî' 'ä ìà äùî ÷òöù íòèä ãåò áùééî äæ éô ìòå
àì'ù äàøðå ,'éðåì÷ñå èòî ãåò äæä íòì äùòà
àìà 'àîöá ìàøùé éðá úåî ìòå íðåàîö ìò ùùç
åðéáø äùî ïëà éë ,øàáîå ,åäåâøäéå åäåì÷ñé àìù ÷ø
,ììôúäìå åéìà ÷åòöì íçéøëäì ä"á÷ä ìù åðåöøù ïéáä
íúìéôúì ïàë êøöð äéä éë åîöòá ììôúä àì ïë ìòå
óéñåú íà' ,ä"á÷ä éôìë äùî ïòè êà ,ìàøùé ìù
àéä íäî àöúù øáãä úåãìåú ,èòî ãåò íøòöì
å÷òöéù ãò íøòöì óéñåú øçàù äéäé åìå ,'éðåì÷ñå'
éðéá ìáà ìòåôì 'ä úðååë àöúå äáø äéëáá êéðôì
.'úòîùðä äðòè åæå ,äìé÷ñá äùî êìéå éðéá

øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå' ,(àé æé) ïúùøôá
¨ £ © ïúðåé íåâøúá ùøéôå ,'ìàøùé
óé÷æ¥ § ãë© äåäå'
© ¨ äåä
¨ £ ãëå
© § ìàøùé
¥ ¨ § ¦ úéác
¥ § ïéøabúîe
¦ § © § ¦ éBìöa
§ ¦ éBãé§ äLî
¤
çðî
¥ ¨ £ úéác
¥ § ïéøabúîe
¦ § © § ¦ àééìöîì
¨ © § © § ïî¦ éBãé§
ó÷æ øùàë ¯ '÷ìîò
çéðä øùàëå ,ìàøùé úéá åøáâúä äìéôúá åéãé äùî
äî é"ùø ùøéô ïëå .÷ìîò éùðà åøáâ ììôúäìî åéãé
äìéôúá íéîùä úåùåøô' Y 'äðåîà åéãé éäéå' øîàðù
àì ÷ìîò ìò ìàøùé éðá ïåçöðù éøäå .'äðåëðå äðîàð
úåëæá ÷ø àìà äîçìîä éùðà éãé ìòå çëá òéâä
,áì úúì éúéàøå ,ì"æå ,àøåð øáã íééçä øåàä óéñåîå
.äùî ìù åéúåìéôú
íéàøåðäå íéàìôåîä íéøáã íéàåøä 'ä íò êéà
ïáàå ä"ã :ãð à"ç úåëøá) à"ùøäîá åðéöî ïë ìò øúé ìà å÷òöé àìå øáãá åòèé øáãîáå íéä ìòå íéøöîá
äàåøä' (íù) àøîâä éøáã ìò (äùî äéìò áùéù
úà òîù éë ä÷òöä úìòåú íéøéëîä íä àìäå ,'ä
äîçìî òùåäé äùòù äòùá äùî äéìò áùéù ïáà äìéôúì êøåö ïéàù äéä íúòã éë éìåàå .íéøöîá íú÷àð
, שהיו מראי באצבע,'מתאמרא בש 'הנצי"ב' זי"ע על דברי חז"ל )מכילתא בשלח ג( בפסוק )טו ב( 'זה קלי ואנוהו
 אולי מדובר, מניי שג השפחות זכו לגילוי שכינה, ולכאורה,'ראתה שפחה על הי מה שלא ראה יחזקאל ב בוזי
 כי האומר 'זה קלי ואנוהו' – אשבח, אלא ביאורו.' שה שבחו ורוממו 'זה קלי ואנוהו,מהצדיקי שבאותו הדור
 כי העובד, אינו אלא בדרגת 'שפחה' גרידא,' כשבידי להראות באצבע 'זה קלי,ואפאר את הקב"ה רק בעת האורה
.( ו'ג כי אשב בחוש ה' אור לי' )מיכה ז ח,ה' מאמי בה' א כשאינו נגלה בפניו
,'( 'לעול יקדי אד תפלה לצרה: בדר זה מבאר המבי"ט )בית אלקי שער התפלה פי"ב( הא דאיתא בגמ' )סנהדרי מד.כט
כי המתפלל שלא בשעת הצרה מראה בזה תוק אמונתו בהקב"ה 'שיודע ומכיר כי כל מה שיבוא אליו מהטוב
 נראה שלולא, אמנ המתפלל רק לאחר שבאה עליו הצרה ל"ע,או מהפכו אפילו לימי רחוקי הוא מאתו יתבר
 על כ תפילתו של, ולא הכיר בכ שהקב"ה יכול להביא עליו את הרעה,הצרה אזי לא היה מתפלל אל הקב"ה
.המתפלל מקוד חשובה יותר ומתקבלת טפי אצל הקב"ה
 וכעי מה שכתב, ולא כמצוות אנשי מלומדה, וזאת התפילה צריכה להיות מקרב לב ומתו הכוונה הראויה.ל
 תפסו- 'רבינו עובדיה מברטנורא זי"ע )בספרו עמר נקא( על דברי רש"י בפרשת )יד י( 'ויצעקו בני ישראל אל ה
 כל תפילת אינה אלא מכוח 'מנהג אבותיה בידיה' )ולא, וביאר הרע"ב שכ אמר הקב"ה למשה,אומנות אבות
 אבל אינה מכוח ההכרה והידיעה שאי לה על מי, היו מתפללי לפני, שכ עשו אבות בעת צרה- (בלבב
. ולא כ היא דרכה הנכונה של תפילה,להישע אלא על אביה שבשמי
 כ 'אומנות, שהוא כעני ה'אומנות' שביד האד ובה מביא פרנסתו,'ואדרבה יש לחיות את 'פשוט של דברי
 וכדר, וא אנו נל בדרכ זאת, היא הכח שבה פעלו אבותינו את כל עניניה ברוח ובגש,אבות' – התפילה
...כל אומ המייפה ומשכלל תדיר את אומנותו

פרשת בשלח

באר הפרשה

æè

.ì"æå .'íå÷îä éðôì çáùå äàãåä ïúéù êéøö ,÷ìîòá
ìò) ïéëøáî ñðä òøéàù íå÷îáù øàåáîù äî éôì
äæä 'ïáà'ä íù øùà 'äòáâä ùàø' íå÷î ð"ä (ñðä
íéøä (íù) æ"éòù ,äîçìîä ïåçöðá ñðä íå÷î àåä àåä
äùòð ïåçöðä éë åðãîìå .ì"ëò ,'ìàøùé øáâ'å åéãé äùî
àìå íéîùì íééãéä íéîéøîù íå÷î Y äìéôúä íå÷îá
'íééçì çøåà'ä ìòá áåùèìàæî ÷"äøäî àúéà äëå úéùòð äðéà 'äîçìî'ä éë ,...äîöò äëøòîä íå÷îá
øåã éë' (ë áì íéøáã) ÷åñôä ìò (åðéæàä úùøô) ò"éæ
áéåàä úà òéðëî íù ,äìéôúá ÷ø àìà áø÷ä äãùá
ãçà ìë éãéáù ,'íá ïåîà àì íéðá äîä úåëåôäú
.íéììç åìéôîå
òåãîå ,íùâá ïäå çåøá ïä ,úåîìåò êåôäì ìàøùéî
,íá ïåîà àì íéðá éë ,åìà úåëôäî íéëøåò íðéà
ויאמינו – על כל יהודי להאמי בער עצמו
.ììë íîöò úåçåëá íéðéîàî íðéàù
áúë ,'åãáò äùîáå 'äá åðéîàéå' ,(àì ãé) ïúùøôá
éðè÷î øåãä åúåàáù ìàøùé (.åè ïéëøò) 'îâá àúéà ú÷ãö) ò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä
íé ìò åøîéå' (æ å÷ íéìéäú) áéúëã ...åéä äðîà
ú"éùäá ïéîàäì íãà êéøöù íùë .ì"æå ,(ã"ð÷ ÷éãöä
íéøîî ìàøùé åéäù ãîìî ,'åîù ïòîì íòéùåéå óåñ íéá ÷ñò ú"éùäì ùéù ,åîöòá ïéîàäì êë øçà êéøö êë
íå÷îá íéøöîì íâ íéä ò÷áð àîù) íéøîåàå ,äòù äúåàá åùôð éë ïéîàäì êéøö ÷ø ...'ìèá ìòåô' åððéàùå åîò
ãöî íéìåò íéøöî êë äæ ãöî íéìåò åðàù íùë (øçà òùòúùîå âðòúî ú"éùäå ,åîù êøáúé íééçä øå÷îî
úåìâúä úòáù ïëúé êàéä ,àéä éúáø äàéìôå .øçà äùîáå 'äá åðéîàéå' ùåøéô äæå . לאåðåöø äùåòùë äá
,åäååðàå éì¯à äæ íéä ìò äçôù äúàøù ¯ úé÷åìà àåáéø íéùéù ¯ ìàøùé ììë ìò éà÷ 'äùî'å ,'åãáò
î"îøä ÷"äøä øàéáå .ä"á÷á úåîìùá åðéîàä àì ïééãò ìù åçåëá åðéîàäù ,øîåìë) àåää øåãáù ìàøùéî úåùôð
åäåàøù øçà ä"á÷á åðéîàä éàãåå ïëàù ,ò"éæ áåìòìî õôç ú"éùäù åðéîàä íìåëù ,(àåáéøä íéùéù êåúî ãçà ìë
ñðì íééåàø íäù íîöòá åðéîàä àìù ,àìà ,'ïéòá ïéò' èøôáå ,åìà íéøáãá ÷æçúäì ùé úåáøå .ì"ëò ,íäá
óà íéä ò÷áé àîù åùùç ïë ìòå ,íéøöî ãéî ìöðéäì úòìåú àéä úàæ äðåîà ïåøñçù ïåøçà øåã åðøåãá
,'äðîà éðè÷' åàø÷ð äæìå .øçà ãöî åìòéå íééøöîì éë ,ìàøùé éðáá äáåè ä÷ìç ìë äìëîå úîñøëîä
éî Y åæ äðòèá àìà íãàä úà øø÷ì øöéä ãéá ïéà
íå÷ì íãàä úãåáò éäåæå ...êúãåáò äååù äîå äúà
'...éðà ùåã÷ ...éðà ìåãâ' æéøëäì úåîåöòúå æåòá åãâðë
úìòåôå ãåáëä àñë ãò úòâî éúåìåòôî äìåòô ìë
. לבúåøåöðå úåìåãâ

 מכא, וברש"י, כי מצינו בפרשת דכתיב )טו יב( תבלעמו אר, ולא יאמר רשע אנכי ולא אלי הדברי אמורי.לא
 הרי ל שא רשע כפרעה שלא אמר ה' הצדיק אלא לרגע אחד ומיד, בשכר שאמרו ה' הצדיק,שזכו לקבורה
 וכבר אמר הגה"ק הרמ"ח סלאני זי"ע בצחות כי ג' דברי. ג"כ החשיב הקב"ה פעולתו ושיל שכרו משל,חזר בו
 שיזכה לטבילת. ב. שתצא נשמתו במעמד 'מני' עשרה מבני ישראל. א,מתבר כל איש לעת פטירתו מ העול
 יצאה נשמת במעמד, א המצריי זכו לכ. שיגיעו מעותיו וירושתו למקומות טובי וראויי. ג.גופו אחר הפטירה
. וכספ וזהב הגיעו למקומות טובי – לידי בני ישראל. זכו לטבילה כהוג במי הי,שישי רבוא מבנ"י
 עיי' נוע אלימל – ליקוטי, דרשות מהר"ח שה"ש א ט, כה ביאר הגאו רבי חיי מוואלאז'י זי"ע )נפה"ח שער א סו פ"ט.לב
 אמר הוא ית' למשה 'מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל. ולכ בעת קריעת י סו.שושנה ד"ה לסוסתי( וז"ל
 שא המה יהיו בתוק האמונה והבטחו ויסעו הלו ונסוע אל הי 'סמו לבו. ר''ל דבדידהו תליא מלתא.'ויסעו
. אז יגרמו עי''ז התעוררות למעלה שיעשה לה הנס ויקרע לפניה,לא יירא' מעוצ בטחונ שבוודאי יקרע לפניה
 ר''ל כמו בסוסי פרעה שהיה היפ מנהגו של עול שהרוכב מנהיג- 'וזהו 'לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי רעיתי
 כ דמיתי והמשלתי רעיתי,( ובפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו כמשרז''ל )שהסוס הנהיג את בעליו לתוככי הי.לסוס
 שעני התחברותי כביכול. עכ''ז כביכול את מנהיגה אותי ע''י מעשי, שא שאני רוכב ערבות,ע''ז האופ ממש
.' וזהו שאמר הכתוב )דברי לג כו( 'רוכב שמי בעזר.להעולמות הוא רק כפי עני התעוררות מעשי לא נוטי
 וכלומר שכל יהודי מנהיג כביכול במעשיו בזה העול את אשר ייעשה. עכ"ל,וכ משרז''ל העבודה צור גבוה
.בעול העליו

באר הפרשה

àø÷éé ìàøùé ïáë åéúåçåëá íãàä úðåîà ïåøñçá óàù
'÷.'äðîà éðè
למע אנסנו – התרוממות ע"י הניסיונות

,'àì íà éúøåúá êìéä åðñðà ïòîì' ,(ã æè) ïúùøôá
úà 'ä àøá úåðåéñðá äãéîòä øåáò äðä
Y ïåéìòä íìåòá ÷éôñî åì ùé íéëàìî éøäù ,åîìåò
àåáøå ïéôìà óìà ìéç' 'úåîã÷à'á íéøîåàù åîë
åîìåòî àøåáì ùéù 'çåø úçð'ä ø÷éò ìëå ,'àúåùîùì
 íäéìò íéøáâúîå úåðåéñð íäì ùéù øîåç éöåø÷î àåäלג.
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æé

õøàá 'ä ãéá åðúåî ïúé éî' (â æè) ïúùøôá áéúë äðä
íçì åðìëàá øùáä øéñ ìò åðúáùá íéøöî
ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä øàáî àìôð øåàéá ,'òáåùì
)ïéá áøòúäì 'äøéçá' íãéá äúééä íééøöîáù (î"åú
åøçáå åøáâúä íå÷î ìëîå ,íúåîë úåéäìå íééøöîä
íãéá äéäù óà òáåùì íçì ÷ø íéìëåà åéäå ,áåèá
àúéà ïëå .íäìù íéúî éçáæ øùááå úôá ìàâúäì
øùáä úà 'íéìùáî'ä åéä ìàøùé éðáù ïàë ùøãîá
àì ë"éôòàå íôàá óãåð åçéø äéäå ,íééøöîä øåáò
'òáåùì íçì åðìëàá' íéøöîá åøîàù åäæå ,åðîî åìëà
åðúåî ïúé éî' åäæå ,'øùáä øéñ ìò åðúáùá' äéäù íâä
åðéìëàá øùáä øéñ ìò åðúáùá íéøöî õøàá 'ä ãéá
úåøéñî'ä áöî úà åôéãòäù ,øîåìë Y 'òáùì íçì
åðì ïéà ¯ 'ìë ïéà äùáé åðùôð' äúò ìáà ...æàã 'ùôð
.åìàë íééçá ùé 'úåéç' äîå ,äîçìî ìë

ò"éæ ùèéååëòìî ÷"äøä ùøéô êë
óà éúøåúá êìéä åðñðà ïòîì àø÷ éàäá (åðñðà
,äøúñäå éùå÷ ïîæì àáùë åðééä àì íà áöîá àåäùë
àåä æà éøä ,øùéä êøãá êìéì øáâúî àåä ë"éôòàå
ì"æå äøö÷á (÷ñîåãàø) 'íäøáàì ãñç' øôñá áúë ïëå åìà íéðîæá ÷æçúäì ïúéà ãîåòù ,åúåáéùç ø÷éò
'íéáùåé åéäù óà ,íðåéñðá íéãîåò åéäù äðååëä
 äøåäè äðåîàáלד.
)ïòîì ä"ã úåáà úøåú

לג .הגה"צ רבי אהר יוס לוריא זצ"ל בעל ה'עבודת פני' היה רגיל לומר ,שלכאורה צ"ב ,מהי מעלת ה'שירה'
ששרו משה ובני ישראל ,והרי כל החיות אומרי שירה לפני הקב"ה ,וכמובא באריכות ב'פרקי שירה' ,אלא
ביאורו ,ש'שירת החיות' באה לה כפי טבע ,אבל ,שירת 'בני ישראל' היא אדרבה כאשר 'באו מי עד נפש' –
והוא פועל כנגד טבעו במסירות נפשו אז עולה שירתו לפני המקו ב"ה ,שכאשר קפצו לי זכו לומר את שירת
הי ,ובזה מותר האד מ הבהמה שיש בכוחו להתגבר מעל הטבע למע שמו ית'.
מעני לעני ,הגה"צ רבי משה מידנר זי"ע )תורת אבות ד"ה זה( ביאר את לשו הפסוק )טו ב( 'זה א-לי ואנוהו אלוקי
אבי וארוממנהו' ,שא יהודי אומר 'זה א-לי' ,ר"ל 'ער איז מיי גאט ב"ה' שמקבל על עצמו אלוקותו ית' לפי ערכו,
אזי הקב"ה אומר כנגדו 'ואנוהו' לשו נוה ודירה ,שרוצה להיות ולדור עימו במחיצתו .אכ א אומר 'אלוקי אבי',
שאינו ממלי את הקב"ה ומשעבדו על עצמו ,וסומ רק על 'יחוסו' הר והנישא ,אזי 'וארוממנהו' שהקב"ה מתרומ
ממנו .כי העיקר הוא מה שהאד מוסר מעצמו במה שקשה לו לעשות ,עבודה זו מתייחסת על שמו .אבל ,מי
שאינו מקריב מדמו וחלבו הרי הוא נכלל במה ששאל הרה"ק דברי שמואל זי"ע כיצד אומר זה א-לי  -במה הוא
'שלי' ומה נתתי משלי עבורו...
הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע היה מפרש על פי מה שביאר הבעש"ט הק' בנוסח התפילה 'אלוקינו ואלוקי אבותינו',
שמקוד צרי שיהיה 'אלוקינו'  -שימלי האד את הקב"ה על עצמו ,ורק אח"כ יסמו על שהוא 'אלוקי אבותינו'...
וע"ד יתבאר ג זה הפסוק ראש וראשו יהיה 'זה א-לי' ,ורק לבסו ג 'אלוקי אבי'.
אמנ לאיד גיסא ,יתחזק תמיד בזה שהוא 'אלוקי אבי' ,וכלומר ,ג כשנמצא בתחתית שפל המדרגה ,לא יתייאש
אלא יתחזק שהוא מגזע האבות הקדושי אברה יצחק ויעקב ,ותמיד יכול לחזור לשורשו ולמקורו .וכמו שביארו
במה שנאמר 'תפשו אומנות אבות ביד' ,שהנה זה עתה אמרו 'המבלי אי קברי במצרי' ,וכיצד יכלו לעמוד
בתפילה וא להתהפ עד לקצה ולקפו לי במסירות נפש ,אלא שתפשו אומנות אבות ,שהתחזקו באבות
הקדושי ,וממילא לא אבדה תקוות ג במצב הנורא ביותר.
לד .וכבר אמר החכ ,שכמו בעניי חכמת השיר יראה המתבונ שאי אפשר לזמר ניגו בקול ישר ,אלא על ידי
שהקול עולה ויורד נבנית לה שירה נפלאה ,כ על האד להאמי שדייקא על ידי עליותיו וירידותיו ,נוצרת לו
שירת חייו ,שירה ערבה ונפלאה ,כי א הירידות והדברי הקשי הבאי על האד הלא ה לטובתו השלימה.

פרשת בשלח

באר הפרשה

çé

÷ø íúååàú úåàìîìå ìåëàì åöø àì øùáä øéñ ìöà
.'òáåùì íçì åìëà
ïúùøôá

איש אל אחיו – להחשיב איש את רעהו ולהיטיב לו

ùé ,'àåä ïî åéçà ìà ùéà åøîàéå' ,(åè æè)
úåãéîá íé÷åìä úåðâá ,àø÷ éàäá åæîøù
'íéø÷áî' äáøãà ,åäòø úà ùéà íéáéùçî íðéàå ,úåðåâî
íéøîåà íä êëå ,òøä ïåùì íéøáãî óàå ,äæ úà äæ
,åá ùé úåáéùç äîå ,àåä éî éðåìô ¯ åéçà ìà ùéà
àìù Y 'àåä äî åòãé àì'ù øçàî àá äæ ìë ùøåùå
.åîöòá åáöî äî ùéà ùéà åððåáúä

åîöòá ïðåáúäìå ÷ñòúäì åéìòù ïéáé 'úòã øá' ìë éë
ï÷úì' ÷åñòì íãàì åì äîå ,åéúåãéîå åéúåðåëúá
øîàéú úîàäå .(ïå÷éú ïåòè ë"â åîöò àåäùë ,èøôá) 'íìåò
íà íäéøáç éùòîá íéùôùôîå íé÷çúîä åìà ìëì
íìåò ïáøåç ,íëî àðà ,àðà ,á"åéëå åàì íà íä íéáåè
,úàæ úåì÷ì÷ò êøãî íëì åìãç ,úàæë äâäðäá íøâð
åðåöøá íàå ,åîöò éùòîá ùéà ùéà ùîùîéå ùôùôé
éîùâä åáöîá ÷åãáéù óéãò ,åúìåæ ìöà äùòðá øå÷çì
óåâá äøæòì ÷å÷æ àåä éìåà ,åéëøö øàùá åà äñðøôá
åéúåðåëúáå 'ä úãåáòá Y çåøä éðééðòáå . לוùôðá åà
'ïåáùç äàåø' úåéäì åì ïúéå ,åùôðì åäçéðé åéúåãéîå
...íéøçà òåéñ àìá åîöòì
íéøáã åìà' äðùîä ìò (äàô úëñî ùéø) ù"àøä áúë
úîéé÷ ïø÷äå äæä íìåòá íäéúåøéô ìëåà íãàù

àøîâá ,éùå÷ä úòá úåøáâúää úåáéùçá åðéöîå
äùòù äòùá äùî äéìò áùéù ïáà äàåøä' (.ãð
éðôì çáùå äàãåä ïúéù êéøö ,÷ìîòá äîçìî òùåäé
ùé úåáéùç äî øàáì íéùøôîä åãîò øáëå ,'íå÷îä
ìò äùî áùéù ììâá äîçìîá åçöéð éëå ,ïáà äúåàá
÷éæçäì êøöåä äùî éë ,øàáì íé÷éãö åøîàå .ïáàä
ïúùøôá áåúëë ,äîçìîá çöðì éãë äìòî éôìë åéãé
ùìçðùëå ,'ìàøùé øáâå åãé äùî íéøé øùàë äéäå' (àé æé)
,äìòî éôìë åéãé åøàùéù øåçå ïøäà åá åëîú äùî
úåëøá) úåîà øùò äúééä äùî ìù åúîå÷å øçàî êà
äùî áùééúðù ãò åúîå÷ì øåçå ïøäà åòéâä àì (:ãð
÷øå ,(á"éöðì øáã ÷îòäá øàåáî ïëå ,åúîå÷ äëîðåäå) ïáàä ìò
,òáèä êøãî äìòîìå ñð êøãá ÷ìîò úà åçöéð êë
úåùú äéäù äòùì äúééä ïáàä úøèî ìëù àöîð
úà äàåøùë êøáé ïëì ,äùî ìöà äìéôð ïéòëå çë
úåçåëá ãîòù äòùä ìò äëøáä ø÷éò ïéà éë ,ïáàä
ïáàä ìò áùéùë àìà , להäìòî éôìë åéãé ÷éæçäå åîöò
äùìåç úòá íâù åðãîììå .øåçå ïøäà éãéá òééúñðå
òðîé àìå) ÷æçúäì õîàúé äáøãà àìà ,åçåøá ìåôé àì
.(åãòá åòééñéù íéøçàî ù÷áìî
úåëøá)

 ללמדנו כי,( שיש המצריכי להחזיק את האתרוג הפו בשעה שמברכי על הלולב )או"ח תרנ"א ד, בצחות אמרו.לה
כשאד נמצא במצב הנראה כאינו טוב כדאמרי אינשי 'מיט' פיטע אראפ' )כ'שהפיט' כלפי הקרקע( – זהו שעת
...הכושר לבר
 עירי קדישי השל בש הרה"ק מרוז'י זי"ע( בפסוק )יג ב( 'קדש לי כל בכור פטר, וכ ביארו צדיקי )ילקוט אוהב ישראל.לו
 ידע שכל בכור – כל, קדש לי – הרוצה להתקדש, וכה ביאורו,' באד ובבהמה לי הוא,כל רח בבני ישראל
 שמא תאמר באד ובבהמה, ולכ פטר כל – תחילת דבר יקיי בנפשו רח – לרח בבני ישראל,יהודי חשוב ממנו
-  תשובת לי הוא – אי זה מעניינו של אד א פלוני אד או עושה מעשה בהמה,שאינו אד אלא כבהמה
.כי א מעסקיו של הקב"ה
וכ פירש הגאו המשגיח רבי יחזקאל לעווינשטיי זצוק"ל )אור יחזקאל מידות עמו' כג( שתלמידי ר' עקיבא לא נהגו
 ובאמת היה זה פג כי.( כי חששו שמא ע"י שינהגו כבוד איש ברעהו יביאוהו לידי גאווה:כבוד זה בזה )יבמות סב
 ואת רעהו יכבד בכל הכבוד... אלא יהא עניו לעצמו,אי זה מעניינו של אד ה'דאגה' אודות ענוותנותו של רעהו
...ששיי לו
 שא שיש איסור,'( 'גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה:יש שהוסיפו על כ שלכ אמרו )ברכות יט
... א חיוב כבוד הבריות דוחה חשש 'לא תעשה' זה,להתגאות
 אלא שתהיו אוהבי זה, מה אני מבקש מכ,איתא בתנא דבי אליהו )רבה כח( 'וכ אמר לה הקב"ה לישראל
 רוב מצוות התורה ה לשמח,' וכבר כתב הגר"א באגרתו... ותהיו יראי זה מזה, ותהיו מכבדי זה את זה,את זה
.אחרי

èé
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íéãñç úåìéîâå íàå áà ãåáéë ïä åìàå àáä íìåòì åì
àúìéîã àîòè øàáîå '...åøéáçì íãà ïéá íåìù úàáäå
ïåöø íâ íäá äùòéù úåöîá øúåé õôç ä"á÷ä éë'
áéùçîù éøäå ,'åðå÷ì íãàä ïéáù úåöîáî úåéøáä
úååöîî åøáçì íãà ïéáù úååöîä úééùò úà ä"á÷ä
áåøîù 'åðçéø úà íúùàáä äîì' åøîà ïëìù ïðçåé éáøã äéîùî àáä íìåòì úîéé÷ ïø÷ä ïëìå .íå÷îì íãà ïéá ìù
éî ,ä"á÷ä øîà ïëì ,(íçéø ùéàáä åìáñù úåù÷ä úåëîä ,åøåæòé åäòøì ùéà ïë ìò .äæä íìåòá íäéúåøéôî ìëåàå
úåëäì àìù éãëá ìëäå ,úåöøîð úåëî ìåáñì íéëñäù , לזúâùî åãéù éôë ãçà ìë åôåâá åà åðåîîá åì áéèéäì
. לחãåáëå ãåãéò éøáãá ÷æç øîàé åéçàìå
ãéá àì çåë ïéà ,àåä øåîâ òùø íà óà ,øçà éãåäé
íéîä éìåùçð ãéá àìå åâøäì äìéôà éîé úùåìù
ìåãâ äîë êãîìì .äìà úåúéîî ìöðéäì åëæå ,åòéáèäì ויטו שכ – המטה שכמו לסבול תחת חברו ינצל מכל רע
äæå ,úìåæì åúâàãá (ùôðå) óåâ úåøéñî ìù äçåë íøå ò"éæ ïé÷ñéã ì"éøäî ÷"äâä ìù åúøåúá åðàöî úåàøåð
.íãà ìù åééçá ìåãâ ø÷éò àåä
(â ãé) ïúùøôá áéúëã (øîàå ä"ãá ú"äò ì"éøäî)
íåâøúáå ,'õøàá íä íéëåáð ìàøùé éðáì äòøô øîàå'
'מזמור שיר ליו השבת – עניינה של 'שבת שירה
íéøöîá åøàùðù íøéáàå ïúãì äòøô øîàå ,ïúðåé
ìàåîù éáø ÷"äøäì à"áãðúä ìò) 'íéôåö íééúîø' øôñá éøäù ,àìôé äøåàëìå .íùî åàöé øáë íäéçà ìëùë
éáø ÷"äøäù àéáî ('æ úåà àèåæ æ"èô ,àååàðéùî
àéáä äîì êùåç' .ì"æå (â ãé ø"åîù) ùøãîá àúéà
'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä úà ìàù ò"éæ é÷øàååî ÷çöé íéöåø åéä àìù ìàøùéá íéòùåô åéäù éôì ,íäéìò
íù ìò 'äøéù úáù' úàø÷ð åæ úáù úàø÷ð òåãî ò"éæ äëî íäéìò àéáà íà ä"á÷ä øîà ,íéøöîî úàöì
äúò åðéà éøäù) ,íéä úøéù åæ úáùá íéàøå÷ù 'äàéø÷'ä øáò êë åéìò øáòù íùë ,íéøöîä åøîàé àéñäøôá
àá úùøô úáù éëå ,(çñô ìù éòéáùá Y äøéùä äúéäù 'ïîæ'ä åâéìôä êë ìë íà ,äù÷å .'äìôàá åúî êëì ,íäéìò
åøúé úùøô úáù ïëå ,'íéøöî úàéöé úáù' úàø÷ð ,íéøöîî úàöì åöø àìù ãò íúåòùøá íøéáàå ïúã
.'äøåúä úìá÷ úáù' íùá äðåëî äðéà
úùåìùá ìàøùé éðáî íéòùøä øàùë åúî àì òåãî
áåè ìëù ùøãî) òåãéä é"ôò ,äù÷ øúåéáå .äìéôàä éîé
äøéùäù ,éåðéù åðéöî äîöò äøåúá éë ÷"äøä åäðò
úà íøåáò òø÷å ñð íäì äùò ä"á÷äù (àë ãé úåîù
,(é"ùøáå :æè äìéâî) äðéáì éáâ ìò çéøà äáúëð
.äæë ìåãâ ñðì ò"ðôá åëæ äî úåëæá ,úéðùá íéä
úåéúå'à àåáé'ø íéùé'ù ù'é ïå÷éøèåð 'ìàøùé' äðäå
óåâå ,äøåúá ìàøùéì äæéçà ùéù øîåìëå ,äøåú'ì ìàøùé éðá éøèåù åëåéå' (ãé ä) áéúëã àéáäì íéã÷îå
àñëì úçúî äáåöçä åúîùð åìéàå óì÷ì ìåùî éãåäéä àì òåãî øîàì äòøô éùâð íäéìò åîù øùà
øùàëå .óì÷ä éáâ ìò äáåúëä åéãë àéä éøä ãåáëä ,'íåéä íâ ìåîú íâ íåùìù ìåîúë ïáìì íë÷ç íúéìë
íééñì íæøæì é"ðá úà åëéä àì íä éë íäì àá äæ ìëå
éðá éøèåùá íéëî íééøöîä íéùâåðä åéä æ"òå ,íúñëî
íúåàî åéä íøéáàå ïúã éøäå .úåöøîð úåëî ìàøùé
úåëî åâôñ íä íâù àöîð ,(àë¯ë ä ø"åîù) íéøèåùä
íù àúéàãëå) íäéçà úà åëéä àìù êë ìò úåöøîð

 והרי, הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )בפרשת( ביאר כיצד קיימו בני ישראל במדבר מצוות צדקה וגמילות חסדי.לז
 אלא שכל אחד טע במ את הטע שהעלה על דעתו,לא היו ש 'עניי' אלא כול קבלו את המ בשווה
 ותארו בפניה את, והיו העשירי גומלי חסד ע העניי שלא הכירו בטע בשר ודגי וכל מטעמי,(.)יומא עה
. וכ קיימו את מצוות הצדקה,הטעמי הטובי שבמאכלי
 והנה המקווה טהרה היה קט. בעיה"ק טבריא היה דר יהודי אחד שלא היה של בדעת והיה חסר דעה ל"ע.לח
 יומא חד בשעה שפנה הגה"ק רבי מרדכי חיי סלאני זי"ע.ביותר ולא החזיק כי א איש אחד או שניי
 בראותו את רבי מוטל עומד ומחכה בי האנשי.לבית הטבילה שהו ש אנשי הרבה וא אותו יהודי נכח ש
 הביטו, לאחר שיצא הרה"ק מ המקווה פנה לסובביו ואמר לה. פנו מקו לרבי קדוש שבינותינו,קרא לה ואמר
 ואעפי"כ נהניתי. ולא עוד אלא שלא עמד במקו ובאופ מכובד כלל וכלל, הנה יהודי זה אינו בריא בנפשו,נא וראו
 מכא נלמד כי כ טבע הקב"ה בבריאתו – ליהנות מדברי עידוד הנשמעי באזניו,מאד ממעט הכבוד שהנחילני
. ושכרו של המעודד ומחזק גדול עד מאד.יהיה ממי שיהיה

פרשת בשלח

äáåçä ïî ,åúìåâñå ïîæä êøò úø÷é ìãåâì à÷ééã íðîà
,úáùä çëî íîåøúé êàéä ïðåáúäì ãçà ìë ìò
,ú"éùä úãåáòá úåìòúäì íîåøîä ïîæä úà ìöðé ãöéëå
æáæá òåãî íéîùä ïî äòéáúä åéìò ìãâú ïë àì íàù
êìîéìà éáø ÷"äøä øàáî êëå .êìî ìù åúðúî ÷éøì
úà (ãé çìåùä äðùîá ä"ã äðùåù éèå÷éì) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
éáø 'åëå ïåã÷ôá ãé çìåùä' (.âî î"á) äðùîä ïåùì
úàø÷ð äîùðä äðäù ,'äòéáúä úòùë øîåà àáé÷ò
àìå äéìò øåîùéù äîùð íãàì ä"á÷ä ïúðù 'ïåã÷ô'
åãé÷ôúá ìòîù éî åðééä ãé çìåùäå ,ì"çø äá íåâôé
,ùåøéô' ,äòéáúä úòùë àáé÷ò éáø øîàå ,äîùðá íâô
úåøøåòúä åéìò øøåòúéù äòù åì ïéàù íãà êì ïéàã
òáåú ä"á÷äù ,äòéáúä úòù åäæå ,äìòîìî äáåùú
äìòîìî åúåà íéøøåòîù úòáù øîåìëå .'åéìà áéùéù
äáåùúá øøåòúäì úàæ ìöéð àìù ìò òáúð àåä éæà
éùåãéçä íâ øîà êëå .'úé åéìà áø÷úäìå äîéìù
íéøîàî) íéôåö íééúîø øôñá åîùá àáåîëå ,ò"éæ í"éøä
ïî äøàä çéðî íãà ïáùë ,àðùéì éàäá (øôñä óåñá
ïô ãàî êùôð øåîùå êì øîùä' ìò øáåò íéîùä
.ì"ëò ,(è ã íéøáã) 'êéðéò åàø øùà íéøáãä úà çëùú
éøåãì àìà 'íéä úòéø÷' äúéä äúòùì ÷ø àì äðäå
ò"éæ àæìòáî ù"øäî ÷"äøä øîàù åîëå ,úåøåã
íéä úòéø÷ úòùáù (å àë ø"åîù) ì"æç éøáã øàáì
ä"á÷ä ïéà éøä ,äøåàëìå ,íìåòáù úåîéî ìë åò÷áð
éë ,àìà .äæ ñð äùòð äî íùìå ,íðéçì íéñéð äùåò
,íãàä ìò íéøáåòù íéøåñééäå úåøöä ìò íéæîøî 'íéî'
íéî åàá éë íé÷åìà éðòéùåä' (á èñ íéìéäú) áéúëãëå
úåîéî ìë åò÷áð' óåñ íé úòéø÷ úòùáå ,'ùôð ãò

באר הפרשה

ë

éãåäéä óåâ éåðéù ìò äøåî äæ éøä äøåúá éåðéù ùé
ìòå ,äö÷ä ìà äö÷ä ïî úåðúùäì åãéáù ,åæ úáùá
íééúîø'á íééñîå . לטäøéù úáù íùá úáùä úàø÷ð ïë
ùîî ã÷åø (í"éøä éùåãéç'ä) äéäù éúéàø éðéòáå Y 'íéôåö
åëøã äéä àìù äî äáø äçîùá åæ úáù úìá÷á
. מäðùä ìëá
'äðéáì éáâ ìò çéøà' äøéùä úáúëðù íòèä øåàéááå
äðäù ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä øîåà äéä
:æè äìéâî é"ùø) 'äðéáì' ìùî åéöç àåä 'çéøà' ìù åìãâ
íééðù éô (÷ìçä) çååéøä ìù åìãâù àöîð ,(äðéáì ä"ã
éúàø÷ù äîî øúåé äáøä'ù ,åðì æîøìå .áúëðä áúëäî
àáä áøä òôùäå ,(:çñ àîåé íðåùìë) 'ïàë áåúë íëéðôì
íéáåúëä íéñéðäî äáøäá ìåãâ åæ ùãå÷ úáùá åðéìò
. מאùåøéôá
óåñá àáåä)

ò"éæ ïéìáåìî 'äæåç'ä ÷"äøä íùá àúéà

íåìù øéàî éáø ÷"äøä åãëðì àô ãåîò íåìù øäð øôñ

ñðä áåù øøåòúî äðùá íéîòô 'á éë ,(ò"éæ ïéùìà÷î
éòéáùá Y ('åëå äñðøô íéâååéæ) åá æîøðä ìëå óåñ íé úòéø÷ã
øéùé æà' áåúëä ïåùìá æîøðå ,äøéù úáùáå çñô ìù
äøéù úáùá åðééä 'óìà' ,ï"ééæ ó"ìà ïå÷éøèåð 'æà' 'äùî
,('äîëç êôìààå' ,âì âì áåéà ù"åîë) ãåîéì ïåùì 'óìà' éë Y
'ïééæ'å ,çìùá úùøô úåéùøôä øãñá íéàøå÷ùë àåäå
éðáå äùî åøîàù ïîæä àåäù ,çñô ìù éòéáù äæ ¯
äùî øéùé' åìà íéðîæáå ,'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé
äðù ìëá ùåøéô ,äååäå ãéúò ïåùì 'åâå ìàøùé éðáå
,äøéùä ïéðò ùãçî øøåòúð ,íéðîæä éúù åìàá äðùå
.'äì úàæä äøéùä úà ìàøùé éðáå äùî øéùé ùãçîå

 כי כל הפרשה רצופה, טע נוס לקריאת הש 'שבת שירה' הסביר הרה"ק רבי אברה יעקב מסאדיגורא זי"ע.לט
 וכ ניצחו, ירידת המ, המתקת המי במרה, קריעת י סו,בניסי ונפלאות פלאיי שלא היו עוד כמות
.' ואי ל נאה מהש 'שבת שירה,עמלק
 הרה"ק ה'אמרי חיי' מויז'ני זי"ע המלי ואמר על דר בני אד לאחל אחד לחברו באמירה 'שהכל יתנהל.מ
. ע ריבוי ההשפעות מלעילא,'כ'שירה
ִ  היינו שהכל יל,'כשורה
 מכא רמז לתחיית המתי- '( 'אז ישיר משה: שהנה דרשו חז"ל )סנהדרי צ,(עוד הוי מרגלא בפומיה )אמ"ח בשלח
 והכוונה היא שעל ידי קריאת השירה יכול האד לבוא לבחי' 'תחיית המתי' א בעודו חי בעול הזה,מ התורה
.' להלהיב לבו וכל אבריו באהבת ויראת ה, להחיות בנפשו את כל 'ישנוניותו' בתורה ובמצוות אסתר ט י( דהנה בריש פר' 'ויחי' איתא ברש"י 'פרשה, בתוספת נופ יש להוסי )וכמשמעות הדברי ב'מהר"ל' אור חדש.מא
 נמצא,''חלק' בי הפרשיות משו ש'נסתמו עיניה ולב של ישראל מצרת השעבוד
ָ ָ  ואי ריווח,'זו סתומה
 א כ ב'שירת הי' שנכתבה 'אריח על גבי לבינה' ויש,שחיסור ה'חלק' מורה על סתימת עיניה ולב של ישראל
. הרי זה מורה על פתיחת העיניי והלב גדולה ורבה עד מאד,בה רווח חלק הרבה למאד

פרשת בשלח

àë

'óåâä úàåôø'áù åîëã (â"ò ÷øô) 'íéãøç'ä áúë äðä
íéîãá íãàä úà åàôøé øùà 'úåàåôø' íðùé
ùé ,êãéàì ,íäá àôøúîì åáàëé øùà íéøåñééá íéø÷é
íâå ,íéø÷é íéîã éãëì íéìåò íðéàù úåéìåâñ úåàåôø
ùé ùîî äæá àöåéë .áàë ìë àìì éìåçä úà åàôøé
úåéðòúë íéðå÷éú ùé ,úàèåçä ùôðì ïå÷éúä éðééðòá
øäèéäìå áåùì åúåà íéëëæîå óåâä úà íéðòîä íéôåâéñå
÷ñåòä ìë øùà 'íééìåâñ' íéðééðò ùé ,êãéàì ,äðåùàøáë
äîë 'íéãøç'ä äðåîå .åéàèç ìë åì íéøôëúî íäá
,ïååò øôëì íäá ùéù úåéìåâñä úååöîä íúåàî äîëå
íéä úøéù øîàì (úéùéìùä äìåâñä ä"ãá) íäî ãçàå
äæ éãé ìòù ,íéøöîî äúò àöé àåä åìéàë äçîùá
.åéúååðåò ìë åì íéøôëúî
ùøãîá àúéàã ,øáãì íòè 'íéãøç'ä óéñåîå
íòéñäù ¯ äùî òñéå' (áë åè) ÷åñôä ìò (ãðø
ìëù ,äøéùä éãé ìò úåðååòä íäì åìçîðù 'íäéúåðååòî
ìë ìò åì ïéìçåî äøéù øîåàå ñð åì äùòðù éî
íåé ìëá åæ äøéù øîåì 'ä åðåéöù øçà äðäå' .åéúåðååò
úåøåãì äøéùä åøîàéù ,øîàì åøîàéå (à íù) áéúëãë
øîàðù øîåì äöåøù (:ãð á"çæ) é"áùø áúëãëå ,íìåò
åðøîàù äðåùàø äòùë äáø äçîùá íåé ìëá äúåà
äçåëå) .'äðåùàø äòùë íåé ìë äúìåâñ çë éàãå ,äúåà
ù"å÷ìé)

ùøãî 'ééòå :.ãð ïúùøôá ÷"äåæá øàáúð øáë äøéùä úøéîà ìù

.(ç"éô

íéìäú

øîàéå ÷"äåæä íùá (æé àð) 'äøåøá äðùî'á àéáä ïëå
åúåàá åìéàë åúòãá äîãéå ,äçîùá íéä úøéù
.åéúåðååò åì ïéìçåî äçîùá åøîåàäå , מגíéá øáò íåéä
àìà ,íéøåîà íéøáãä úåðååò úìéçî ïéðòì ÷ø àìå
úéá'ä ÷"äøä áúëù åîë ,úåòåùé éðéî ìëì
íéä úøéùá .ì"æå ,(ùøãîá àúéà ä"ãá çñô) ò"éæ 'ïøäà

באר הפרשה

úà øáùìå òå÷áì çë àäé äúòîù ,øîåìë ,'íìåòáù
íéñéðä íéòôùð øåãå øåã ìëáå .íìåòáù úåøöä ìë
åéúåøö ìëî äçååøì äøöî úàöì íãàä äëåæå ,ùãçî
ìù åâååéæ ïåâë ,óåñ íé úòéø÷ì åìùîðù åìàá èøôáå
íéøáã øàùå äãéìä éðééðò ,äñðøô ,(.á äèåñ) íãà
,úåøöä íé úà òå÷áì ,(.çé÷) íéçñô 'ñîá íéøîàðä
.úåòåùéä ìë ìåòôìå
'í"áùø'ä áúëãë 'äìéôú' äæì êøöð íðîà
úòéø÷ë ïéù÷ ì"æç åîéãù íéðééðòä ìò (úòéø÷ë
úåáøäì (íéîçø ù÷áì) 'éîçø éòáîì î"÷ôðå' ,óåñ íé
ì÷ì äìéôúá íãàä äáøé ïë ìò .íéðåðçúå úåìéôúá
.áåè ìë ìåòôì äëæéå ,éç
ä"ã íù)

 סגולת אמירת שירת הי בשמחה ובכוונה- 'שירו לה

ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä áúë úåàøåð
íãàä ìòåô äî úòãì (éáà é÷åìà ä"ã äãåäé
àåäù úåçáùúå úåøéùä éãé ìò íéîåøîá øîåçî õåø÷
åæ íò' (æè åè) íéä úøéùá áéúëã ,àîìò éàäá øîåà
åðéöî àì éøäå ,ìàøùé ììë úà äð÷ ä"á÷äù ,'úéð÷
ääáâä ìù íéðééð÷ä éëøãî ãçà ä"á÷ä íäá äùòù
ïéùåãé÷) åøîàù äî é"ôò ,÷"äøä øàéáå ,äëéùî åà
íéøîå äéáâî ãáòä íàù 'åàð÷ åáøì àåä åäéáâä' (:áë
åì éåð÷ úåéäì åðåãà úåùøá ñðëð àåä éøä åáø úà
(á ÷åñô) äøéùä é÷åñôá áéúë éîð éëäå ,ä÷æç ïéð÷á
åîøâ äøéùä éãé ìòù åðééä ,'åäðîîåøàå éáà é÷åìà'
åéäå , מבìåëéáë ä"á÷ä ìù åãåáë íéøäì ìàøùé ììë
åì úåéäì åð÷ð äæáå ,åáø úà äéáâîä ãáòä åúåàë
äìåãâ äáøé÷ì éë íéãéîì åðéöîð .äìåâñ íòì ù"áúé
ìà áåø÷äå ,'íéä úøéù' úøéîàá íéëåæ åðà äîåöòå
...íåìë øñç åðéà êìîä úéá
éèå÷éìá àáåä)

 שלכ לא חטאו הנשי בחטא העגל כי ה אמרו את, מתאמרא בש הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע.מב
שירת הי בתופי ובמחולות ובשמחה יתירה כדכתיב 'ותקח מרי את התו בידה ותצא כל הנשי אחריה
. ולכ ניצלו מהחטא,(בתופי ובמחולות' )טו כ
, שהרי שבט לוי ה ה'עומדי על השיר' ומי ש'שר' בעבודתו,עפי"ז ביארו עוד הטע ש'שבט לוי' לא חטאו בעגל
. זה האיש אינו בא לידי חטא,כלומר שעבודתו נעשית מתו שמחה
 העידו על תלמידיו של הרה"ק הרר"ש מניקלשבורג זי"ע שכשאמרו עמו את השירה התרוממו כל כ עד.מג
 והיו מרימי שולי בגדיה שלא יירטבו מהמי,שהרגישו בנפש שה עוברי זה עתה בי גזרי י סו
שבקרקעית הי )בצחות לשו העיר הרה"ק הקדושת ציו מבאבוב זי"ע שלכאורה חידוש הוא היא בשעת התעלות כה גדולה חשבו כלל על
.(...בגדיה

áë

באר הפרשה

פרשת בשלח

úåìåàâä ìëå ,úåéäì ãéúòù äîå äéäù äî ,ìëä ùé
.íéä úøéùá ììëð ìëä ,íãàä êéøöù íéðééðòä ìëå
ùôð úåøéñîáå áì ìëá íéä úøéù íãàä øîàé íàå
óåâá åéðééðò ìë ï÷åúé àåäù äî éôì ãçà ìë
.ì"ëò ,'ùôðáå

æîøì 'ïìéàì' àìå ,íéáø ïåùì úåðìéàì ä"ø àø÷ð ïëìù
ù"åîë íãàä éðáì íâ òôù ïîæå 'äðùä ùàø' àåäù
)÷"äâäì ú÷øá øåèá ë"ë) 'äãùä õò íãàä éë' (èé ë íéøáã
 (á"øòú 'éñ ,ò"éæ å"çøäî ãéîìú ò"éæ ïäëä íééç éáøמהìåëéå ,
 äæ íåéá úåáø ìåòôì íãàäמו.

איל איל  -מעלת וסגולת יו חמשה עשר בשבט

ïîä ìéôäù äòùáù (â øúñà) 'éðù íåâøú'á àúéà
ùãåç ùôéçå) ùãåçì ùãåçî øåôä úà òùøä
äðòð èáù ùãåç ìò øåôä ìôðùîå ,(úåðòøåôì ãòåéîä
ùàø ìç (éàîù úéá éôì) èáù ùãåç ùàøá àìä øîàå
ìàøùéì úåðòøåô àéáäì ìëåà àì ,úåðìéàì äðùä

 èáùá øùò äùîç íåé ,íéàá íéëøåáîä íéîé äðäמד,
íìåòä ìò ÷éøäì íéîùä úåøöåà íéçúôð åáù íåé
.ãçàë íééîùâå íééðçåø 'úåøéô' éðéðò ìëá áø òôù
'÷ä øäåæá å÷ééãå ,'úåðìéàì äðùä ùàø' àø÷ð àåäå

מד .מרגלא בפומיה של הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע על הכתוב בפרשת )טו כג-כה( 'ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות
מי ממרה כי מרי ה' ,כי בימות החור ישנה איזו מרירות כאשר אי בה 'חגי ומועדי לששו' ,על כ
'ויורהו ה' ע'  -הורה הקב"ה לבניו לחגוג את ראש השנה לאילנות ולעצי השדה 'וימתקו המי' ובכ יומתקו ימיה
של בני ישראל.
מה .המהר"ל זי"ע )נצח ישראל פ"ז ,ח"א נדה כה .ד"ה תחילת( מבאר דמיו האד לאיל ,שהרי הוא כ'ע הפו' ששורשו
למעלה ,שכש שמשורש האיל יוצאי הענפי כ ג ראשו של האד הוא 'השורש' שממנו יוצאי ומתפשטי
כל האברי ,ומקור יניקתו וחיותו הוא מ השמי ומלמעלה )דוגמת יניקת האילנות מ האדמה( .ומעתה ,כש שא יתנתק
הע מ האדמה סופו 'למיתה' ולאבדו כי יתייבש וינבול לגמרי מאחר שנגדע ממנו כל כח חיותו ,כ א יתנתק
האד מ 'השורש' דהיינו מאביו שבשמי אזי אחת דינו ל...
פע אמר הרה"ק מהר"ש מבאבוב זי"ע לצעירי הצא מבי חסידיו בהקישו של האד לע השדה ,כי כמו ע
השדה בכל עת שהוא עדיי צעיר ועול ימי ,א א יתעק עדיי אפשר להעמידו ביושר ולקשור אותו בשלשלאות
בדר שרוצי ,ויגדל לתפארת לאור ימי ושני ,א משהוא מזקי כבר עומד גזעו בחוזקה ואי אפשר להסיטו
ממקומו כמלא הנימה .כיו"ב הוא האד ע השדה  -בימי הנעורי עדיי אפשר לאד לשנות את טבעיו שאינ
טובי ואת מידותיו המגונות – להעמיד עצמו על דר הישר .א ככל שהוא מזקי קשה מאד לעקור כל מידה
רעה .שאלוהו התלמידי ,ועד כמה נקרא האד צעיר לימי ,ענה ואמר ,כל כמה שהוא נות לכו את עצמו הרי
הוא עוד צעיר ...ומכא לימוד לכל אחד א למי שכבר אינו מצעירי הצא לכו את עצמו ,ויו חמשה עשר מסוגל
לעניי זה.
עוד בעני האד ע השדה ,אחד מחסידי הרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע היה 'עובד' גדול שהיה 'טוב לשמי' א
לא היה מיטיב לבריות כלל ,קרא לו רבו ואמר לו ,הנה הכתוב אומר )דברי כ יט( 'כי האד ע השדה' ,והדמיו
שבי האד לעצי השדה ,כי כמו עצי השדה ,א הע שהוא גדל ביופי והדר לש ולתפארת  -א אינו נות פירות
אינו כי א 'איל סרק' ,ואינו נחשב ולא כלו ,כיו"ב האד ,א א יתעלה בתורה ועבודה א אינו נות משלו
'פירות' לאחרי הרי הוא כ'סרק'...
מו .ובכלל ה'פירות' ה 'פירותיו' של אד ,כלומר בניו וכל יוצ"ח ,והזמ מסוגל להשפיע טוב על האד שיזכה
ל'פירות' טובי ,בני ובני בני עוסקי בתורה ובמצוות ,וממילא ירבה בתפילות ובתחנוני שאכ יזכה לקבל
את רוב הברכה הנשפעת ביו זה.
ואגב גררא ,הנה איתא בגמ' )ברכות כח' (.רבי זירא כי הוה חליש מגירסיה הוה אזיל ויתיב אפירקא דבי ר' נת בר
טובי ,אמר כי חלפי רבנ אז איקו מקמייהו ואקבל אגרא' ]– כשהיה רבי זירא חלוש מחמת רוב לימודו ולא היה
בכוחו להמשי לעסוק בדברי תורה ,אזי היה הול ומתיישב בפתח המקו בו היה דורש ר' נת בר טובי ,באמרו
שכאשר יעברו ש רבנ יקו מפניה ,ויקבל שכר על שמכבד ת"ח[ .ולכאורה יש להקשות ממשנה מפורשת )אבות
א ב( 'אל תהיו כעבדי המשמשי את הרב על מנת לקבל פרס' ,והיא אמר ר' זירא שיעשה מצוה בשביל לקבל
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ùé íàä ,èáùá å"èá òâôå éðùå éùéîçå éðùá úéðòú øôñá êë ìò áúëå .æà íãéîùäì ìëåà àìå äæ ùãåçá
'éúòã êë ,àì åà ,úéðòúä úåçãìå äðùä ùàøì ùåçì øîàî) äðéãåî ÷"ãáà úåëæ ãåã éáø ÷"äøäì 'ãåã øëæ
ïéòáå÷ ïéàå øçàä úáùä ãò äçãð úéðòúäù ,äèåð ä"ø àåä ùãåç ùàøáù ïì àîéé÷ àìù óà éë ,(æ"öô 'â
 'äðùä ùàøá úéðòú åðàöî àìù íåéá åá úéðòú ùàø' íåéù ïðéæç íå÷î ìëî ,åá å"èá àìà úåðìéàìמח.
ìë áëòì ãàî ìâåñî (åúèéùì ãç ìë) 'ïìéàì äðùä
(æ"èô øñåî èáù) 'øéîæéàî ïäëä åäéìà éáø úàååö'á óà
 ùåã÷ íò éùàøî òø ìëå úåðòøåôמז.
èáùá å"èá úåøéô ìåëàì øäæéä éðá åðá úà äååéö
úåøéôì ÷ø àì åúðååëá ñéîòäì ùéå ,àåä ïé÷éúåå âäðî éë íòè ì"ð ãåò çìùá) ò"éæ ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä áúëå
éåàøë úååöîå äøåú íäù íééðçåøä úåøéôì àìà ,íééîùâä íéîçøäå ïåöøä éîé íéìéçúî èáùá å"èî (øçà
 úåàéëåמט úåøéôä úà ìåëàì êàéä úòãì íéëéøö éë ,נ.
.à"áá àåáéù åð÷ãö çéùî é"ò åðì äéäú äòåùéå
øåîæîù ('à øåîæî ìò íéìéäú ùåîéù) ïåàâ éàä áø áúë íåé'ë íåéä äæ úà åáéùçäù íéðåùàøä åðéúåáøì åðàöîå
äùàì äøîàì ìâåñî íéìéäúáù ïåùàøä
'éëãøî'á àúéà êëå ,ùîî 'äðùä ùàø ìù áåè
)íéî éâìô ìò ìåúù õòë äéäå' øîàð åá éë ,úìôîä øåæâì åù÷áù øåáéö ,úìàùùå' .ì"æå (à"ùú úåà ä"ø
שכר עליה .ותיר הגאו רבי שאול קצלנבויג זצ"ל אב"ד בריסק דהנה איתא בגמ' )שבת כג' (:דרחי רבנ הוו ליה
בני רבנ' ,וזהו שאמר רבי זירא ואקבל אגרא – שיהיו לו בני תלמידי חכמי ,ועל זה אי חסרו לעשות מצוות
שיש בשכר בני ת"ח ,ואדרבה 'כי שכר כזה ראוי לבקש'.
מז .הרה"ק רבי דוד בידערמא זי"ע היה בוער בשולחנו הטהור ביו חמשה עשר בשבט ,והיה מתלהב באמרו כי
הנה יו הוא יו"ט של 'אר ישראל' ,העיד הרה"ק הרמ"מ זי"ע כי לא הייתה אצלו התלהבות במש השנה
כהתלהבותו בשולחנו זה אחת בשנה ,והיה חוזר ואומר שוב ושוב 'א אר ישראל'דיגער יו טוב'.
בשנת תרע"ו התפשטה מחלת ה'טיפוס' ברחבי ירושלי של מעלה ,מחלה זו הייתה נוראה ביותר ,והייתה מביאה
חולשה רבה על האד עד שהיה נופל ומת ל"ע ,ולא עוד אלא שמחלה ממארת זו הייתה 'מדבקת' את כל הבא
במגע ע החולה ,באותה שנה בט"ו בשבט ישב רבי דוד בלבת אש ובצהלה רבה כשעל שולחנו היו ערוכי פירות
רבי מטוב האר ,אלא שלא היו כמעט משתתפי באותו טיש ,מאחר שהמחלה הכתה בע ורבי חללי הפילה,
באמצע עריכת השולח פר אל תוככי ביהמ"ד ילד ר בשני ,ניגש אל הרבי בעודו מיילל מרה ,כי אביו ואמו לקו
שניה במחלה הנוראה והינ שוכבי שרועי על ריצפת הבית ואי מי שיטפל בה ויעתיר עבור ,ק רבי דוד'ל
ממקומו בסערת נפש וזעק 'הייליגער באשעפער ,וכי אפשר להשבית את שמחתי ביו זה' .לאחר מכ פנה אל
הילד ,נת בידו פרי מעל השולח ,וציווהו שית לאביו שיאכל מזה הפרי בציווי הרבי ,ויאמר לאביו ולאמו בשמו
שעוד יזכו לראות ממנו פירות ופירות פירותיה ,ואכ שניה הבריאו וזכו לראות בני בני מזה הב.
מח .הרה"ק מסאדיגורא זי"ע אמר פע בחמשה עשר בשבט ,יש צדיקי שנהגו ללבוש בגדי לב כמו ב'ראש
השנה' ,בי כ ובי כ יעזור ה' שכבר מהיו תחל 'שנה טובה' )אמת ליעקב ח"א עמו' קמז(.
כבר אמרו צדיקי )אומרי מש הרה"ק מצאנז זי"ע( כי חמשה עשר בשבט יו מיוחד הוא ,כי מאותו היו ועד חג
השבועות יש מידי ב' שבועות ימי חג ומועד ,כי לאחר ט"ו בשבט בא ר"ח אדר ,פורי ,ר"ח ניס ,חג המצות ,ר"ח
אייר ,ל"ג בעומר ,ולאחר מכ ר"ח סיוו וחג השבועות.
מט .הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשויב זי"ע היה מחלק פירות בשולחנו הטהור ביו חמשה עשר בשבט לכל
הקהל ,פע נגמרו הפירות באמצע החלוקה ,נענה הרבי ואמר לחסידיו ,פירות הינכ רוצי ,את לכ פירות
כפי שלימדונו חז"ל – 'אלו דברי אד אוכל פירותיה בעול הזה ,והקר קיימת לו לעול הבא ...ותלמוד תורה
כנגד כול' ,לכו עסקו בתורה ויהיו לכ 'פירות' הרבה.
נ .מספרי על יהודי אחד שעלה ע משפחתו לאר הקודש ,תיכ כאשר הגיע אל אר הקודש רכ על עפרה ונישק
את אדמתה ,לאחר מכ פגש ברוכל המוכר רימוני ,שמחו בני המשפחה לאכול מפריה של אר הקודש ולשבוע
מטובה ,קנה רימו אחד ופתחו – תוכו זרק וקליפתו אכל – כשאר הפירות שזורקי את הגרעיני ,והיו כל בני
המשפחה מתאפקי מלדבר סרה על 'פירות אר ישראל' ...עד שנתגלה לה ה'סוד' ש'פירות אר ישראל' צריכי
לדעת אי לאכול מה ...כ א אנו צריכי לדעת היא לאכול ולקבל את פירות ההשפעות היורדות בהאי יומא.
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'äòåùé úøèò'ä ÷"äøä äðäå ,'åúòá ïúé åéøô øùà
,äæ ÷åñôá øàáî (÷åñôá ä"ãá èáùá å"èì) ò"éæ áå÷é'æãî
øîàðù åîëå íéî ìò æîøîä 'éìã' àåä èáù ìæî éë
)õòë äéäå äðååëä äæå ,'åéìãî íéî ìæé' (æ ãë øáãîá
èáù ùãåç úà ÷ìçðå âìôð íà ¯ íéî 'éâìô' ìò ìåúù
äùîç úà èáù éöçá àöîð ,'íéî éìã' ìò æîøîä
ìâåñî ïîæä åúòá ïúé åéøô øùà äæ íåéáå .åá øùò
 áèå áåè ìë ìåòôì úåáåèä úåòôùää úåøéôì ãàîנא.
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äðúäù åàðúì 'åðúéàì íéä áùéå' (æë ãé) áéúëã àåä
äù÷äå .('åàðúì' úåéúåà 'åðúéàì'ù íéøåèä ìòáä áúëù åîëå) åîò
íéä ò÷áéù ä"á÷ä äðúä ïëà íàù ,'÷ä íééçä øåàä
àáåîëå ,ò÷áäì íéä áøéñ òåãî íéøöî éàöåé éðôì
,òø÷ð éðà êéðôî' äùîì íéä øîàù (å àë ø"åîù) ì"æçá
úàøáð äúàå éùéìùá éúàøáð éðàù ,êîî ìåãâ éðà
ïéà ä"á÷äì øîàå êìä êë äùî òîùù ïåéë .éùùá
ìò åðéîé ïúð ä"á÷ä äùò äî ,òø÷éäì äöåø íéä
.'äùî ïéîéì êéìåî' (áé âñ äéòùé) øîàðù ,äùî ìù åðéîé
øéàé ïá ñçðô éáøù (.æ ïéìåç) 'îâá åðéöîù äù÷ä ãåòå
.ïë úåùòì åçåëá äéä ãöéëå ,éàðéâ øäð úà ÷ìç

áåúëä ïåùìá íåéä äæ ìò (÷çöé úåãìåú) åøîà ãåò
)úåãò ä¯é éèáù íéèáù åìò íùù' (ã áë÷ íéìäú
æîøî éèáù ,êëá ùé æîøù ''ä íùì úåãåäì ìàøùéì
ìë ìò äðúä ä"á÷äù' ,'÷ä íééçä øåàä øàáîå å"è íåé ìò æîøî (å"è ïéðîì äìåò) ä¯éå ,è"áù ùãåç ìò
Y 'ä íùì úåãåäì ìàøùéì úåãò ãòåð äæ íåéù ,åáù
äøåúì íéôåôë úåéäì úéùàøá äùòî
נב
.úåøéôä ìò äëøáá 'ä íùì úåãåäì
íúìùîîå ,íäéìò åøæâé øùà ìë úåùòìå , äéìîòå
 àåä êåøá àøåáä úìùîîë íäéìòנגåîë àöîú äæìå ,
לתנאו הראשו – כל הטבע משועבד לתורה ועמליה
íäéìò åèìù çøéå ùîùáå íéáëåëáå õøàáå íéîùá ïë
÷÷ç øùàë íéáåøî øîåì êéøö ïéàå íéãéçé íé÷éãöä äðúä éàðú ïðçåé éáø øîà (ä ä ø"á) ùøãîá àúéà
éáø ìù åçåëá äéä ïë ìòå .'äàéøáä úòá íäì 'ä àãä ,ìàøùé éðôì òø÷ð àäéù íéä íò ä"á÷ä
נא .על כ על כל אחד ואחד לעורר את עצמו בתחנו ותפילה לקד פני מל עליו ,וטוב יעשה מי שיסיי את
כל ספר תהילות דוד ב ישי' ,פו דעקל ביז דעקל' )מצדו האחד של הספר לצדו השני( או אז יעשה 'דקל לפירותיו'
וישפיע על עצמו עד בלי די ,מ'פירות הדקל דעבידי דאתו'.
משמיה דהרה"ק האהבת ישראל זי"ע מתאמרא שאכילת האתרוג מסוגלת לפקידת עקרות.
נב .הנה נאמר בסו פרשת המ )טז לב( 'ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ה' מלוא העומר ממנו למשמרת לדורותיכ
למע יראו את הלח אשר האכלתי אתכ במדבר בהוציאי אתכ מאר מצרי' .ופירש רש"י וז"ל ,לדורותיכ
 בימי ירמיהו ,כשהיה ירמיהו מוכיח למה אי את עוסקי בתורה ,וה אומרי נניח מלאכתנו ונעסוק בתורהמהיכ נתפרנס ,הוציא לה צנצנת המ ואמר לה )ירמיה ב לא( הדור את ראו דבר ה' ,שמעו לא נאמר אלא ראו,
בזה נתפרנסו אבותיכ ,הרבה שלוחי יש לו למקו להכי מזו ליראיו.
הוסי הרה"ק בעל ה'דברי יששכר' זי"ע ,שהנה צנצנת המ הונחה בקודש הקדשי ליד ארו הקודש שבו היו
מונחי לוחות הברית והתורה ,ללמד שעיקר השפעת הפרנסה היא על ידי התורה ,על כ צנצנת המ המורה על
הפרנסה נמצאת על יד התורה.
וכתב עוד שהיה מרגלא בפומיה דאביו ,כאשר נכנס אחד לבקש ברכתו להצלחה בענייני הפרנסה ,שמוטב לו
להשקיע עצמו בתורה ,ועל ידי זה יזכה לברכת כל ישראל האומרי בכל יו 'על ישראל ועל רבנ ועל תלמידיהו
ועל תלמידי תלמידיהו ועל כל מא דעסקי באורייתא וכו' יהא לנא להו ולכו וכו' ומזוני רויחי'.
בספר 'אור פני משה' )ד"ה מנהג( ביאר מנהג ישראל להשלי אוכל לציפורי בשב"ק דנא ,שהנה כנסת ישראל
נמשלה ליונה )כדאיתא בשבת מט (.להורות שא יפנו את עצמ מעסקיה ויעסקו בתורה ומצות אז ימציא השי"ת
לה מזונות בלי עמל ויגיעה וירד לה המ מלמעלה ,כאשר הציפורי מוצאי מזונותיה נזרקי למעלה על הגגות.
לאיד גיסא ,הרוד אחר הממו מרחיק מעצמו את התורה ,וכמו שביאר ה'כלי יקר' )טו כב( מה דאיתא שהיו
ישראל עסוקי בביזת הי ולא רצו להמשי עד שהסיע משה בעל כרח מי סו ,משו שחשב משה 'שריבוי
העושר יהיה סיבה שלא יהיו ראויי לקבל התורה ,כי התורה והעושר בורחי זה מזה וה כצרות זו לזו'.
נג .סגולת התורה לרפואת הנפש וגו ג כ .מעשה באחד מבני קהילתו של הגה"ח הרי"ד גראסמא שליט"א רבה
של מגדל העמק ,שהוצר בנו לעבור ניתוח )אפעראציע( על כליותיו ,ר' יצחק דוד שיכנע את האב שייכנס ע
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ä"á÷ä äðúä êëù øäðä úà òå÷áì øéàé ïá ñçðô
òø÷ð åðéàù íéä øîàù àìà .íìåòä úàéøá úìéçúî
,äøåúä úà åìá÷ àì ïééãò éøäù íéøöî éàöåé éðôá
 äéìîòå äøåú éãîåì úçú òðëéäì ÷ø àåä éàðúä ìëåנד.
éùéìùá àøáð àåäù äùîì íãå÷ àåäù åéøáãá æîéøå
úãéøéîå ,íéä úòéø÷î íéñéðä ìë åðéìò åøøåòúéù ,ø"äé íãå÷ äéä éøä äøåú ïá äéä íàù ,éùéùá àøáð äùîå
,úåáåèä úåòôùä ìë íò äàð åðìéö àäéùå ,ïîä
ïééãòù øçàî êà ,(.ãð íéçñô) íìåòì äîã÷ äøåúäù íéì
 íìåò úçîùá òùååéäì ãçàë åðìåë äëæðå êéìåäå .åì íãå÷ íéä àìéîî äøåúä úà åìáé÷ àìנהúìåàâ ,
úà åá ùé øáëù ãîìì ,äùî ïéîéì åðéîé ä"á÷ä
.ø"éëà ïãéã äøäîá íìåò
øîàðù åîëå ,ïéîé 'éçá àéäù äøåúä
':ì"æå '÷ä íééçä øåàä íééñîå .'åîì úã ùà åðéîéî
àéáé äøåúä úìá÷ øçà ãåîòéù ÷éãöå ÷éãö ìë äæìå
.åéðôî ÷ìçéì åôåëì ãçà áåç øèù åãéá

)(á âì íéøáã

הב אל הרה"ק הרמ"מ מלעלוב זי"ע להזכיר עצמו ולפעול דבר ישועה ורחמי ,וכ עשו )ונכנסו יחד ע רי"ד( ,הרבי
שאל את הבחור 'הא אתה לומד גמרא ,א תקבל על עצמ ללמוד גמרא לא תצטר לעבור את הניתוח' .אביו
של הבחור החל להסביר לרבי שהלא ה כבר בדרכ לניתוח ,וכל הרופאי הסכימו שעליו לעבור ניתוח זה ,א
הרבי לא שעה כלל לדבריו של האב ,ופנה שוב אל הבחור וחזר ואמר לו 'א תקבל על עצמ ללמוד גמרא לא
תצטר לניתוח' ,ויצאו מ הבית .האב והב נסעו תיכ אל עבר בית החולי לעריכת הניתוח ,א משבדקו הרופאי
את הב ראו שכל מחלתו נעלמה כליל ואינו נצר כלל לניתוח .הבחור שנפע כל כ מהמופת הגלוי אותו חווה
על בשרו ,שקע בי התלמוד ,עד שבהגיעו לטו"ב שני זכה לסיי את הש"ס כולו ,ובהמש השני נתעלה להיות
תלמיד חכ מופלג .סיי רי"ד ואמר ,שבאות ימי אמרו ,שגדול היה המופת האחרו שהבחור צלל בי התורה
וצמח לתלמיד חכ מופלג ,יותר מ הראשו  -עצ הרפואה ,כי הקשר והשייכות של הבחור ע 'גמרא וכדו'' היה
כרחוק מזרח ממערב.
מעשה הובא ב'מעשה איש' )ח"א עמוד ע"ז( ,ב תורה אחד בא להתייע ע הגה"ק החזו איש זי"ע בנוגע לאיזה
עניי רפואי שהוא מסוב בה ונראה שעליו לעבור איזה 'ניתוח' ,החזו"א אכ יע לו לערו את הניתוח במקו
פלוני אצל רופא פלוני .אח"כ שאל הבחור רשות מהחזו"א לדבר עמו בלימוד ,ודיברו במש שעה ארוכה בעניי
השיי לסדר קדשי ,והחזו"א נהנה טובא מב תורה זה .כשסיימו ,אמר לו החזו"א בנוגע לניתוח אינ צרי לניתוח
כלל .לא הבי הלה -מעיקרא מאי קסבר החזו"א ולבסו מאי קסבר ,הבהיר לו החזו"א ,בתחילה דברתי עמ 'כמנהגו
של עול' ,אבל ,משראיתי כי מ'עמלי תורה' אתה ,הוריתי ל לבטלנו ,כי הקב"ה מתנהג ע עמלי התורה בהנהגה
שונה ,ואינ זקוק לאותו הניתוח ,לאחרונה סיפר זאת בלייקוואד ראש הישיבה רבי מלכיאל קאטלער שליט"א ,נענה
זק אחד ואמר אני הוא 'בעל המעשה'.
נד .ומעתה מצינו 'תרופת פלא' לכל אות המתקשי 'כקריעת י סו' א במציאת זיווג וא בקושי הפרנסה
אשר נמשלו בלשו חז"ל ל'קריעת י סו' ,שהרי כל אותו הקושי לא היה אלא מפני שעדיי לא קבלו ישראל
את התורה ,א לאחר מת תורה 'הי ראה וינוס' ,א כ איפוא זאת עשו וחיו ,השקיעו עצמכ בתורה וייעל
הקושי וינוס הי )וכנזכר לעיל שקביעת עיתי סגולה יש בה להשפעת הפרנסה(.
נה .אומרי בש הרה"ק רבי אברה מתתיהו משטעפינשט זי"ע שדקדק בלשו הגמרא )תענית כט (.משנכנס אדר
מרבי בשמחה' ,ש'מרבי' משמע שהיא כבר נמצאת אצלנו – ובטר יפציע אורו של אדר כבר צרי להיות
בשמחה ,אלא שמשנכנס אדר יש להרבות בה ,וא כ עלינו לדעת אימתי הוא זמ תחילת השמחה .ומבאר כי
מחמשה עשר בשבט צרי להיכנס אל השמחה ,ועל דר שאמרו )פסחי ו' (:שואלי ודורשי בהלכות החג שלושי
יו קוד החג' ,וכ ג ט"ו בשבט הוא שלושי יו קוד הפורי ,וסימנ 'חמשה עשר' בהיפו אתוו הוא 'שער
שמחה' ,כי זה השער לה' להיכנס בו שמיו זה ואיל נפתחי שערי השמחה.
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ויהי בשלח פרעה את העם.
במדרש יש כמה דעות מי צווח 'וי וי' ,על מה צעק פרעה וי .הפירוש הפשוט
במדרש הוא שפרעה צווח על שיצא מוכה ומבוזה מכל צד ,גם קיבל עשר
מכות ,וגם שלח את העם.
עוד ענין יש בנושא זה שכל נפש יש לה צורך של התייחסות למציאות
שלו ,פעמים שבחור מסתובב בישיבה כמה שנים ואין מסתכלים בו ,ומרוב
צער הוא מחליט להעלם מהישיבה לשבועיים ,שיתחילו לחפש ולדאוג
איפה הוא ,אף שיצעקו ויגערו בו ,מעדיף הוא בכך ,מאשר להיות עצם
בלתי מזוהה .וכן הילדים בבית אם אין מבינים איך לתת להם יחס הגון ,הם
מבקשים תשומת לב באופן שלילי ,.כיון שלא נתנו לו יחס בכשרות .אף
שאם יפיל את הכוס יצעקו עליו ,הוא מעדיף צעקות מלהיות בלתי מזוהה.
זהו צורך אנושי שיש לכל אדם שהוא מוכרח שיכירו בקיומו כאן.
כך אומר המדרש על פרעה ,אף שקיבל מכות קשות ,צעק וי על שאין
מתייחסים אליו ,וירדוף אחר בני ישראל .וכן מבואר בהפטרת פ' וארא ופ'
בא ,שהפרעונים דאגו לזה כל הדורות ,שיכו בהם ,עיקר שיחשבו אליהם.
והקב"ה שלח עליו את נבוכדראצר מלך בבל להענישו ,כל זה כדי
שיסתכלו בו .וכנודע שאמר האריז"ל שיש בכל אחד בחי' פרעה אותיות
הערף ,הוא זה שדורש את הרגשת החשיבות אפילו בדרך הכאה.
(הגרמ"י רייזמן)
וחמושים עלו בנ"י מארץ מצרים (יג ,יח)
ברש"י כתב וחמושים מזוינים .יש להבין מה בא הפסוק ללמדנו בזה ,מאי
נפק"מ אם עלו מזוינים או לא .עוד יש להבין ,למה אכן לא השתמשו בכלי
הזין שלהם בעמדם על הים ,בכדי להילחם במצרים? והרי ידעינן שאין
הקב"ה עושה ניסים בחינם "לא עביד קוב"ה ניסא למגנא" ,ולשם מה קרע
את הים וניער את פרעה ,בעוד שיכלו ישראל להרגם בכלי זיינם?
אמנם מוסר גדול לימדנו הכתוב בזה .שאף שיש בידם כלי זיין ,אינו מדרך
המוסר שהם יהרגו את המצרים בעצמם ,שכן "בירא דשתית מיא מיניה
לא תישדי ביה קלא" - ,בור ששתית ממנו מים אל תשליך לשם אבן ,ואחרי
שהתגוררו במצרים כ"כ הרבה שנים ,מצד הכרת הטוב ,עדיף לשנות
הטבע ,ולקרוע את הים בשביל שלא ילחמו ישראל בעצמם במצרים .וכדי
להשמיענו נקודת מוסר זה הדגיש הכתוב לאמור "וחמושים עלו ישראל",
שתדע שאעפ"כ שהיה להם כלי זיין ,עדיף לשנות הטבע ושלא לפגוע
במיטיב לך.
(ע"פ 'תורת משה' לחת"ס)
בספר 'ציוני תורה' ,הוסיף לבאר עפ"י הנ"ל את טעם המנהג הידוע לתת
מזון לפני העופות בשבת שירה (עיין מג"א) ,וידוע בספרים כמה טעמים,
או משום שגם העופות אמרו שירה יחד עם ישראל ,והנעימו בצפצופם את
שירת ישראל ,או כדאיתא שבעת אשר דתן ואבירם פיזרו את המן "ויצאו
מן העם ללקוט ולא מצאו" שכן העופות אכלו את המן שפזרו שלא יחשבו
שכן ירד להם מן בשבת.
אמנם ,לדברי החת"ס הנ"ל ,יוצא שכל עניין קריעת ים סוף היה רק בשביל
עניין 'הכרת הטוב' שלולא זה לא נצרך כל הנס ,לכן דווקא בשבת שירה
מחזרים אנו להחזיר טובה ולהכיר טובה לעופות.
ובזה מובן מש"כ בספר תוספת שבת להמליץ וליישב את המנהג להאכיל
את הציפרים בשבת שירה ובמג"א (אור"ח שכד) אוסר ומובא גם במשנ"ב
(שם) שכל המטרה היא רק משום הכרת הטוב ולא שביל להאכיל אותם.
ויובן יותר בהקדם מה שמצינו שמשה רבינו לא הכה את היאור מפני הכרת
הטוב ,והשאלה מפורסמת מה ענין הכרת הטוב יש למי שאין בהם דעת?
או לאדמה שג"כ אינה מכירה בטוב הנגמל לה? כן מובא ברא"ש שלא רצה
לדון בדין תורה על בית מרחץ מסוים כיוון שהוא נהנה מהבית מרחץ ויש
לו הכרת הטוב כלפיה! וגם כאן נשאלת השאלה מה טעם הכרת הטוב
לדבר דומם שלא מבין? אלא שמידת הכרת הטוב הכרחית לעבודת השם,
כפי שמאריך במנחת חינוך במצוות כיבוד או"א ובעוד הרבה מקומות,
וחובה עלינו לסגל את נפשינו ולהשריש בנו את המידה הזאת של הכרת

פרשת בשלח תש"פ



הטוב ,ולא בשביל השני אלא בשביל עצמנו ,לכן ,על אף שהמים אין בהם
דעת וגם לא לאדמה מ"מ בשביל האדם גופו יש בזה את התועלת
שמשלים את נפשו במידה הזאת.
אשר על כן ,היות וכל ענינה של נתינת המזונות לעופות הינה משום הכרת
הטוב ,הרי שהאדם עושה זאת רק בשביל עצמו ולא בשביל האכלתם ,לכן
שונה הוא מסתם נתינת מזונות לצורך בעלי החיים.
(ציוני תורה)
ויקח שש מאות רכב בחור וגו' (יד ז)
ולמה דוקא שש מאות? וי"ל דהנה כתיב "איכה ירדוף אחד אלף ושנים
יניסו רבבה" והנה מספר בני ישראל יוצאי מצרים היה ששים רבוא ,לפי
זה ,היה פרעה צריך כדי לרודפם מאה ועשרים רכבים ,והנה במצרים היו
בני ישראל פי חמשה ד'וחמושים עלו בני ישראל' ופרש"י אחד מחמשה
דארבע חלקים מתו בשלשת ימי האפילה .אבל פרעה לא ידע מזה ולכן
לקח רכב פי חמישה ועולה לחשבון שש מאות רכב.
(הגה"ק רבי חיים הכהן רפופורט)
ואתה הרם את מטך ונטה את ידך על הים ובקעהו (יד ,טז)
איתא בספרי קבלה שלקרוע את הים היו צריכים לכווין שם צ"א שהוא
השם של ר"ת פ'ותח א'ת י'דיך ,ואפ"ל דמרומז ג"כ כאן בפסוק ,דהנה ה'
אמר למשה 'הרם את מטך' דהיינו קח האותיות אחרי מ'ט'ך' דהיינו נ' י' ל'
(= )90ונטה את 'ידך' פי' קח אותיות לפני האותיות של י'ד'ך' דהיינו ט' ג' י'
(= )22על ה'ים' פי' קח האותיות אחרי י'ם' (כי האות ה' בים הוא רק הוספה)
דהיינו כ' נ' (= )70וביחד תמצא קפ"ב ,ובקעהו פי' תחלקנו לשנים נמצא
במדויק צ"א והוא השם צ"א המרומז כאן.
(הרה"ק ר' שמשון אוסטראפאלע זי"ע).
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' (טו ,א)
"בקשו מלאכי השרת לומר שירה אמר להם הקב"ה מעשי ידי טובעים בים
ואתם אומרים שירה?!" (מגילה י')
יש לשאול מדוע למלאכי השרת לא ניתנה רשות לומר שירה ואילו לבני
ישראל ניתנה רשות? מתרץ בעל ה"כלי חמדה" :בני ישראל לא אמרו שירה
על האסון של המצרים ,אלא על תשועת עצמם .כמו שנאמר "ויהי לי
לישועה" .אבל המלאכים הרי לא נשתעבדו במצרים ,ונמצא שכל השירה
שלהם היתה על אחרים ואין אומרים שירה כשיש גם אסון של אחרים.
(זה השלחן)
המפרשים מביאים עוד ,דהנה כתיב בחיל סנחריב שהקב"ה פתח אזניהם
ושמעו השירה של חיות הקודש ופרחו נשמתן ,ואף כאן רצו המלאכים
להרוג את המצרים ע"י שישירו שירה ,אמר להם הקב"ה ,מעשי ידי טבעו
בים' - ,מעשי ידי' היינו התינוקות שהושלכו ליאור ,ואתם אומרים שירה?
הלא צריך להיות 'מדה כנגד מדה' לכן מוכרחין שיטבעו בים.
(מפרשים)
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו (טו ,ב)
בגמרא (שבת קלג ,ב) "זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו
סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה וכו' ,אבא שאול אומר ואנוהו הוי דומה
לו מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום" .ובמסכת בבא קמא (ט,
ב) "אמר ר' זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה" .שיש להוסיף בהידור
מצוה עד שליש משווי כל המצווה.
יש להבין מה השייכות של 'הידור מצוה' לשירת הים ,ועוד ,מאי טעמא רק
עד שליש? בספה"ק "בני יששכר" (מאמרי השבתות ,מאמר ב) כתב בזה
דבר נפלא ,על פי מה דאיתא בתרגום יונתן על הפסוק (שמות יד ,ז) "ויקח
שש מאות רכב בחור ושלשים על כלו" ,ותרגם "ומוליתא תליתאה על
כולהון" ,מה כוונת התרגום? ונראה לפרש על פי הירושלמי כלאים (פ"ח
ה"ב) הובא בפירוש הר"ש למשניות (כלאים פ"ח מ"ב) וכן הוא במדרשים
(מכילתא פ"א ז) והוא שמנהג העולם היה תמיד לנסוע בעגלה המחוברת
רק לסוס אחד בלבד .עד שבא פרעה שהיה בימי יוסף ,והנהיג ליסוע
במרכבתו בשני סוסים"( ,מרכבת המשנה") ,ואחר כך פרעה שרדף אחרי

א

בני ישראל ,היה אוסר שלשה סוסים בכל מרכבה ,וזהו הפירוש "ושלישים
על כולו" ,שהוא הוסיף שליש על הסוסים ,דהיינו סוס שלישי .וזה ג"כ
כוונת ה'תרגום יונתן' "מוליתא תליתאה" (היינו סוס ,כענין 'מולייתות של
בית רבי' בגמרא שבת נב ,א) ,ואם כן הוסיף פרעה 'הידור' שליש בעבירה,
לרדוף אחרי ישראל ,והנה השי"ת לקח ממנו נקם סוס ורוכבו רמה בים
ומבחר שלשיו טבעו בים סוף ,על כן שוררו לפניו 'זה אלי ואנוהו' אתנאה
לפניו במצות ,שלקחו ולמדו מההידור של פרעה שהיה הוספה של שליש
בעבירה ,ולמדו ממנו להדר במצוות עד שליש.
ובספרו "אגרא דפרקא"( ,אות שע"ה) ,הוסיף לבאר עם זה את מאמר חז"ל
(פסחים קיח ,ב ,ערכין טו ,א) שהקב"ה שילם לים על מה שפלט את
המצרים ,ושילם לו הקב"ה כנגד אחד ומחצה שבהם ,שבמצרים היו שש
מאות רכב ובסיסרא היו תשע מאות רכב" ,ולמה הוסיף הקב"ה משש
מאות לתשע מאות? אלא דהקב"ה הרי מקיים את התורה ,ודייקא כאן על
הים שנתחדש העניין של הידור מצוה עד שליש ,כאמור ,לכן שילם לו
הקב"ה תוספת שליש על מעשהו.
(בני יששכר)
בספר "פרדס יוסף" ,הביא לבאר את המחלוקת הנ"ל בפסוק "זה אלי
ואנווהו" אם לומדים "התנאה לפניו במצוות" או לאבא שאול לומדים
ש'מה הוא רחום אף אתה רחום' וכו' ,שמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא
פליגי .כלומר :דרך אנשים שבמצוות שבין אדם למקום הרי הם מדקדקים
בקלה כבחמורה ,ומוסיפים להדר עד שליש ויותר ואילו ב'בין אדם לחבירו'
אינם מקפידים לצער זולתם .זה מה שאבא שאול בא להוסיף ,שגם אם
הנך מהדר במצוות "התנאה לפניו במצוות" תזכור גם כן להדר ב'בין אדם
לחבירו' שכן מה הוא רחום אף אתה רחום".
והוסיף לבאר בזה באופן נפלא את מה שאמר דוד המלך בתהילים" ,ואנכי
תולעת ולא איש" ,שדוד המלך התאונן על רודפיו שמקפידים על מצוות
שבין אדם למקום ואינם מקפידים על בין אדם לחבירו ,וטען כך :הרי בכל
דבר מאכל הנכם בודקים את המאכל שלא יהיו בו תולעים ,אז אם הנכם
מקפידים שלא לאכול תולעים ,הקפידו גם כן שלא 'לאכול' אנשים ,וזה
שאמר "ואנכי תולעת ולא איש" החשיבו אותי לפחות כתולעת ואל תאכלו
אותי...
(פרדס יוסף)
ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחית בדבש
(טז ,לא)
התורה הק' מספרת ,שטעם המן היה כ"צפיחית בדבש" ,עוגת דבש.
נשאלת השאלה ,בחז"ל מבואר שמתיקות הדבש היא אחד משישים
שבמן .היינו ,המן היה מתוק פי שישים יותר מהדבש .ובלשון הפסוק
משמע שהוא רק כצפיחית בדבש? דהיינו כמו הדבש עצמו?
שמעתי בשם הגאון מוילנא זצ"ל שאדרבה ,הן הן דברי הכתוב "וטעמו" –
ה'נותן טעם' שלו .כמה הוא 'נותן טעם'? אחד משישים .אחד משישים של
המן היה כמו צפיחית בדבש ,כי המן עצמו מתוק פי שישים יותר .וכעת ,א
חלק אחד שבמן ,נכנס למאכל אחר – עד שישים עדיין טועמים ומרגישים
טעם כמו דבש.
אה ,רבותי ,וכי הפשט הזה אינו צפיחית בדבש?...
(יחי ראובן)
וילקטו אותו  ...איש כפי אכלו לקטו (טז ,כא)
הגאון הצדיק רבי אל'ה לופיאן זצ"ל ,אומר חידוש נפלא ,מבהיל על הרעיון:
הכתוב אומר" :זה הדבר אשר צוה ה' לקטו ממנו איש לפי אכלו עומר
לגלגולת מספר נפשותיכם איש לאשר באהלו תקחו" (טז ,טז) .לאחר מכן
(פסוק יט) מופיע הציווי" :איש אל יותר ממנו עד בוקר" .ומיד אחר כך
(פסוק כ') התורה מספרת" :ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו עד
בוקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה".
אנשים אלו ,כפי שגילו לנו חז"ל ,היו דתן ואבירם .ומה היה ה"חשבון"
שלהם להותיר מן המן למחר? הם אמרו לעצמם" :מי יודע מה יהיה מחר?
מה נאכל מחר ,אם ,חלילה ,לא ירד מן? מה שבטוח בטוח! נאכל היום רק
מחצית העומר שלקטנו ואת מחציתו השניה נאכל למחר! ליתר בטחון"!
האמת היא שקשה לדמיין מצב שכזה ...אנחנו קמים בבוקר פותחים את
הפריז'ידר ומוצאים בו ,ברוך השם ,אוכל מכל טוב .גם אם הוא ריק –
נגשים למכולת הסמוכה .ואם במכולת לא יהיה את שחשקה נפשינו –
ישנם סופרמרקטים ענקיים ששם יש הכל ...דתן ואבירם חששו שעלול
להיות מצב בו הם יקומו בבוקר ולא יהיה כלל מה לאכול! אין שום אוכל
במחנה כולו! זה מצב לא קל ..לכן ,ל'יתר בטחון' ,השאירו חצי מהכמות
היומית למחר...
אי אי אי! לא היתה להם את מידת הבטחון בהשם יתברך שיתן להם את
אכלם גם מחר! הם אכלו היום רק חצי עומר ושמרו את החצי השני
למחר...
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ומה אומר הפסוק שלאחר מכן? (פסוק כא) "וילקטו אותו בבוקר בבוקר
איש כפי אכלו " – פרוש :כמה אכלתם אתמול? חצי עומר? מכאן והלאה
תקבלו כל יום רק חצי עומר" ...כפי אכלו"! כפי המידה שאכלתם אתמול,
בעטיו של חוסר הבטחון שהיה לכם ,כך תקבלו מכאן ולהבא מידי יום
ביומו במשך ארבעים שנה!
מוראדיג!
(יחי ראובן)
"ולא העדיף המרבה ,והממעיט לא החסיר" (טז ,יח)
לרב מבריסק זצ"ל היה כולל אברכים .כל ערב ראש חודש הוא היה משלם
להם את המלגה ,ויהי מה .אם ארע פעם שלא היה לו את הכסף במועד –
הוא היה לווה אותו ובלבד שישלם לאברכים בזמן.
והנה הגיע ערב ראש חודש אחד שלא היה לו כסף לשלם ...הוא גם לא
מצא רעיון ממי ללוות ...הוא ישב על מקומו תפוס בהרהוריו ...עבר שם
אחד המתפללים שהבחין במצוקתו של הרב ,ואמר לו" :אה! כמה טוב היה
המצב אם היה מגיע עכשיו עשיר מלונדון ותורםאלף דולר ,סכום שיש בו
כדי להחזיק את הכולל למשך חצי שנה ...אה! היה זה ממש א מחיה...
נענה הרב מבריסק ואמר לו" :אם יבוא עכשיו עשיר מלונדון ויתן לי אלף
דולר – אני לא לוקח! אני לא אחליף את המתיקות של הבטחון תמורת
אלף דולר! מידי חודש בחודשו אני נושא את עיני למרום ואומר' :ריבונו
של עולם! עיני נשואות אליך! אנא! בטובך הגדול! שלח לי את הכסף שאני
צריך!' בצורה שכזאת אני 'חי עם הקב"ה' באופן קבוע! ואכן זוכה אני מידי
חודש לראות בחוש את יד ה' המסיעת לי! אם יהיה לי בכיס אלף דולר
להחזקת הכולל לכמה חדשים ,הרי שאפסיד את מתיקות הבטחון הזו...
וכי משתלם למכור מתיקות שכזו באלף דולר?
אצל הבריסקער – רב "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" היתה צורת חיים
תמידית! הנהגה יום יומית! ישמע חכם ויוסיף לקח!
(יחי ראובן)
ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה
את זכר עמלק וגו' (יז ,יד)
יש לדקדק ,כיון שכבר ציוה השי"ת למשה שיכתוב בספר תורה את מצות
מחיית עמלק ,למה הוצרך עוד לשום באזני יהושע בעל פה ג"כ? הלא ודאי
יראה יהושע מה שנכתב בס"ת וכן יעשה.
אך הענין הוא כי ידוע שכששלח דוד המלך את יואב בן צרוי' להכרית את
עמלק ,הלך והרג רק את הזכרים של עמלק ,והנקבות הניח בחיים .שאלו
דוד הלא כתוב מפורש בתורה (דברים כה .יט) מחה תמחה את זכר עמלק.
היינו כל זכרו הן הזכרים והן הנקבות ,ולמה החייתה הנקבות ,השיבו יואב
שרבו למד עמו זָכר עמלק פי' רק הזכרים ,א"כ לפי זה ראינו אף שהוא
כתוב מפורש בתורה מחה תמחה את זכר עמלק מ"מ יש מקום עדיין
לטעות רק זָכר ולא זֵכר כי בהס"ת ליכא נקודות .לכן ,ציוה השי"ת למשה
שימסור בעל פה ליהושע שהנקודה הוא זֵכר ולא זָכר ,וז"ש כתוב זאת וכו'
ושים באזני יהושע מסור לו בעל פה כי מחה אמחה את זכר עמלק בסגול
שלא ישאר מאתו שום זכר.
(קול אליהו לגר"א)

 מאוצרות המגידים 
ויהי בשלח פרעה את העם ,ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים כי קרוב
הוא ,כי אמר אלוקים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה (י"ג ,י"ז)
הייתכן?! וכי בגלל קושי מלחמה ישנו חשש שיחזרו לגיא צלמוות?? אם
היה הכתוב אומר :פן תשבר רוחם בראותם מלחמה  -הדבר היה מובן ,שכן
לאחר כל התלאות שעברו בני ישראל  -יש חשש שעוד מלחמה תשבור
את רוחם .אבל אטו משום כך ישובו מצרימה  -למקור הסבל והרדיפות?!
אכן על כך באה התשובה בפסוק עצמו ,המגלה לנו את חולשתו הגדולה
של האדם ,באומרו" :כי קרוב הוא"!!
ואין כוונת הפסוק לומר שקרובה דרך ארץ פלישתים למצרים ,אלא עדיין
קרובה מאוד יציאתם של בני ישראל זה עתה ממצרים ,וטבע האדם
להימשך ולהיגרר אחרי הרגליו הנושנים!!
וכאימרת העולם שעדיף לאדם להישאר עם הצרות שכבר הורגל אליהם
מלהסתגל לצרות חדשות  -גם אם החדשות יהיו קלות יותר ,כך קושי
השיעבוד של מצרים שכבר הורגלו והושרשו בו בני ישראל  -יהיה עדיף
להם על פני מלחמה ,שמשמעה :צרה חדשה!!
למחלה רעה זו קראו בעלי המוסר" :השרשה ראשונה" ,ואם בגשמיות כך,
שנוח לו לאדם בצרות שהורגל בהם מלהתרגל בצרות חדשות קלות יותר,
וכפי שלמדנו בפסוק זה  -ק"ו שברוחניות כך הוא הדבר!
שכאשר ירצה האדם לעזוב את הרגליו ,להשתנות ,להתקדם ,לשוב
בתשובה  -מאבק מר ישחר לפתחו על שנוי ההרגלים לכשעצמו!
כלומר :אף אם יחליט האדם בדעתו שדרך העוונות רעה היא וגורמת לו
נזק והפסד ,ואילו דרך הטוב תביא לו את האושר והסיפוק  -עדיין עלול

מכל עבריך ,ואתה לא יכול להסביר לעצמך מדוע בכלל נקלעת אל התופת
הזו?! ועל מה ולמה אתה רועד ביום וער בלילה ,סובל עייפות ורעב ,את
כאב השכיבה ,ואת מאמץ המלחמה?! שאלות אלו הופכות אותך לכדור
אש של כאב צורה המלא מועקה עד אין סוף.
"והנה"  -ממשיך החלוץ ומספר " -באחת ההפוגות הנהוגות בשדה הקרב,
בשעה שהייתי חסר מעש והתכנסתי יותר בתוך הכאב של עצמי ,ראיתי
לא הרחק ממני את אותם חברים יהודים שעליהם דיברתי קודם ,והם
מוציאים מכיסם איזה ספר קטן ,לוחשים דבר מה בהתלהבות ,ראשם נע
הלוך ושוב ,עיניהם שופעות דמע ,וניכר בעליל על פניהם איך שזה עושה
להם טוב  -ממש כמים קרים על נפש עיפה ...ממש כך!! לאחר כמה דקות
הם היו נראים כה רעננים וטובי לב  -כאילו זה עתה יצאו לקרב...
"לא יכלתי להתאפק ,ולאחר כמה ימים כשהיתה הפוגה ארוכה יותר
נגשתי אל אחד מהם ,וביקשתי לדעת :הכיצד אינו כאוב כמוני? ממה הוא
מתנחם ומתעודד?
"לא כ"כ הבנתי את כל מה ששח עמי ,אולם דבר אחד הבנתי באופן ברור:
בעוד שאני סבור כי נקלעתי לכאן ,וסתם אני יורה  -אצלו הכל מובן
ומוסבר! הוא הסביר לי שמישהו הביא אותו לכאן עם מטרה מסוימת
המופנית אליו באופן פרטי ,הכל נעשה עמו באופן מושגח במיוחד ,ולכל
כדור יש מסלול ידוע מראש!!
"הוא לימד אותי שאותו מישהו שמסובב את הכל נקרא "הקב"ה" ,שהוא
זה שברא את הכל ומשגיח על הכל ,ושכל יהודי יודע זאת ומתחנך על זה
ללא פקפוק וספק כלל.
"שמעתי את תוכן הדברים פחות או יותר ,שבתי למקומי ,הקרבות חזרו
לשיאם ,אני יורה ויורה ,מחשבותי מעיקות ולבי נצבט שבעתיים .הרי גם
אני יהודי!! הנה לחברי היהודים יש עולם מופלא ומענין ,שגם אם אינני
מאמין בו  -אבל לא היתה לי הזדמנות לבחון אותו ,ואולי זה נכון ואמיתי?
"כך הרהרתי נוגות במצבי המדוכדך ,דמעות רותחות זלגו מעיני טיפה
אחר טיפה ללא הפוגה ,ובכאב מהול בכעס הרהרתי לעצמי :מדוע אבי לא
לימדני יהדות? וכך נכנסתי למתקפת רגשות של רחמים עצמיים ,וככל
שהדקות נקפו  -כך זרם הדמעות הלך וגבר ,ואני יורה ובוכה ,בוכה ויורה...
"כך המשכתי ,עד שנוצר סדק קל בלב וניצוץ ראשון התנוצץ בלבי ,וכה
נשאוני מחשבותי באותה עת:
"רבונו של עולם"  -אמרתי בלבי " -אני פונה אליך באם אכן הינך קיים :אם
אכן חברי היהודים צודקים בדבריהם ויש מישהו שרואה הכל ומשגיח על
הכל  -הרי שאתה שומע גם אותי ,ואני פונה אליך בתחינה ובקשה :תראה
לי שאתה קיים!!
"וכך ,ספק מהרהר ספק מדבר ,המשכתי במחשבותי ואמרתי לעצמי:
רבונו של עולם ,הרי לא היתה לי אפשרות להכירך ,ומדוע שלא אהיה זכאי
לדעת על קיומך?! א"כ מבקש אני ממך ,רבש"ע תוכיח לי כעת את קיומך!!
"ובמה יוודע איפוא שאתה קיים? הנה אינני מעונין במלחמה חסרת הבנה,
וא"כ עזור לי שאצא מן הקרבות ע"י שיפגע בי כדור בדיוק באצבע ,שלא
אוכל יותר לירות וישחררו אותי מכאן ,ובזה אדע שאתה קיים...
"עודני מדבר עם לבי בכנות ובפשטות ,והכדור של האויב בא גם בא ,ועמה
האמונה שחדרה אלי לעצמות ...בדיוק באצבע פגע בי רסיס ,רק אצבעי
נפגעה ותו לא ,וכמובן שיותר לא הייתי בקרב  -הכל בדיוק כפי שרציתי...
כפי שביקשתי  -ראיתי את הקב"ה כביכול עין בעין!!
"והנה"  -פתח החלוץ את ידו והראה באצבע "זה קלי ואנוהו"" - ...הנה לך
האגודל הפצוע שלי לאות ולמופת על הכרותי עם מנהיג העולם"!! ואנו
נסיים את מה שהוא לא ידע לסיים ,ונכריז בשבילו" :אצבע אלוקים היא"!
"כמובן - ",ממשיך החלוץ בשטף דבריו " -עומק השכנוע שלי בבורא
העולם היה נורא ומבהיל ,קשה לתאר עד כמה .גמרתי אומר שמיד כאשר
תסתיים המלחמה  -אלך ואלמד יהדות".
וכאן ,אחרי אתנחתא מלווה באנחה רוויית כאב  -המשיך החלוץ ועבר אל
החלק השני של סיפורו .וכך המשיך לספר:
"המלחמה נגמרה ב"ה ויצאתי ממנה בשלום ,רגלי הוליכו אותי לבית
המדרש ללמוד יהדות כפי שהחלטתי ,אלא שלא ידעתי את כוחות האדם
 ונפלתי במלכודת..."מה היה? ובכן ,לפני המלחמה כמעט השלמתי לימוד אגרונומיה
(חקלאות) ,ונותרו לי רק כשלושה חודשים לסיום ולקבלת תואר .מעתה
סברתי בדעתי ,שלהפסיד כעת את הכל  -אין זה הגיוני ,ובודאי שצריך
פרנסה ,וע"כ נתיישבתי איפוא בשכלי והחלטתי שקודם אסיים את
הלימוד ,ומשאתפנה ,ואהיה עם מקצוע ביד  -אלך ואלמד יהדות.
"אולם חשבון שכלי לחוד  -ותחושות לב לחוד!
"את הסוד הזה לא ידעתי!! לא הבנתי שלרגשות האדם חוקים משלהם,
ולא כל מה שהשכל מבין  -גם הלב מרגיש!! לא ידעתי שבשעה שהלב
עירני ורוצה לפעול  -אין להחמיץ את ההזדמנות בשום פנים ואופן ,כי אם
יתקרר הלב  -הכל ירד לטמיון!!

הוא לשוב לכסלו  -כי קרוב הוא! אם לא יאזור כגבר חלציו ויתנער בכח
ובאומץ מהרגליו  -עלול הוא להמשיך בדרכו הרעה והמזיקה משום
ההרגל שהורגל בה!!
ולכן כאשר מתנוצץ ניצוץ בלבו של אדם לשוב למוטב או להתעורר
למעשה טוב כל שהוא  -עליו להזדרז ללבותו מיד ככל האפשר ,פן ישוב
וינחם על רצונו הטוב וכל רשפי התעוררותו יכבו וייעלמו במעבה חשכת
החומר ,עד שלבסוף ישאר בהרגליו הקודמים וישכח הכל  -כי קרוב הוא!!
שמא לא תפנה
לאחר שהבנו את היסוד האמור נמחישו במעשה נורא אשר יואר ויובן
היטב לאור האמור ,ואף ישוב ויבהיר לנו באור יקרות את אשר למדנו כבר
מן הפסוק.
את המעשה שמעתי מגיסי הגאון ר' שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל ,וכן
מחמותי הרבנית אויערבך ,כפי אשר שח "חלוץ" אחד את כל פרטי
המעשה הנרגשים להגרש"ז ,וכך היה המעשה:
ר' שלמה זלמן זצוק"ל היה אז בחור ,ובית חמי זצ"ל בנסיבות התקופה
אשר היתה עת מלחמה וקושי ,עבר לגור ב"נחלת צדוק"  -שכונה
בירושלים .שם ,בדירתם החדשה ,וגם זה בנסיבות העיתים  -נותרו עדיין
בא' מן החדרים "חלוץ" ואשתו לגור"( .חלוץ"  -כינוי לעולים באותה עת
שהיו חניכי התרבות החילונית).
בהמשך הזמן כמובן שעברו למקום אחר ,אולם בנתיים היה צורך להגיע
עם החלוץ ואשתו להסדר על פרטים שונים באשר לחיים בשיתוף ,שכן גם
אם היו נכנסים ויוצאים בכניסה נפרדת כמובן  -עדיין היו אי אלו תקלות.
בין היתר היה ענין שמירת השבת ,שלגביה היתה רגישות מיוחדת.
נכנסה איפא חמותי ז"ל אל החלוץ ואשתו ,ודיברה על לבם ,עד שהגיעו
להבנה בכל הענינים ,וגם על שבת הבטיחו והתחייבו לא לחלל שבת .אלא
שכבר בשבת הקרובה התברר שבפועל הינם מחללים שבת ,ולא מקיימים
את הבטחתם.
התיישבה חמותי בדעתה ,ושלחה את בנה ר' שלמה זלמן שבר חכים הוא
לה ,לעשות כחכמתו .ואכן העננה הוסרה במהירות כאשר בשיחה קצרה
ועדינה התברר שלא ידעו בכלל מהו חילול שבת ,ומשעמדו על הדברים -
הבטיחו כמובן לא לפגוע בקדושת השבת.
סביר להניח שאותו "חלוץ" ניחן בחושים חדים ,כפי שאכן יתברר בהמשך
המעשה ,וכנראה שמשפטים קצרים ששח עמו ר' שלמה זלמן  -בעודו
בחור  -כבר הספיקו לשבות את לבו בקסם חכמתו של הגרש"ז ,ומיד ניצל
החלוץ את הענין והחל לגלגל שיחה עם הבחור שלמה זלמן.
"הימים היו ימים טרום מלחמת העולם הראשונה"  -פתח החלוץ את
דבריו ,לא לפני שביקש את ר' שלמה זלמן לצאת אל החורשה הסמוכה,
מקום נוח לשיחה " -על יהדות לא ידעתי דבר ,עם הורים רפורמים ,וסבתא
שמדליקה נרות בליל שבת  -מה כבר אפשר לדעת ...ואפי' על עצם היותי
יהודי בקושי ידעתי.
"ככה הייתי נראה אז ,כמו היום ,עם קשר אפסי לכל היהדות כולה ,אלא
שבנתיים  -באמצע הדרך  -משהו עבר עלי ,נתוודעתי אל קיומו של בורא
ומנהיג לעולם  -ובכ"ז אני היום כמו אז ,נשארתי אותו הדבר".
הייתכן?!  -אמנם כן!! הכיצד?!  -הבה ונאזין:
"כשפרצה מלחמת העולם הראשונה"  -ממשיך החלוץ בדבריו " -הייתי
כבר בחור בגיל הגיוס ,נתגייסתי עם בני גילי לצבא ,חלקם היו אפי' מוכרים
לי מסביבות מגורי כיהודים ששמרו תורה ומצוות ,מעשיהם היו אמנם
תמיד נראים לי מוזרים ומשונים ועל כן לא היה לי כל קשר עמם ,אבל בכל
זאת  -זה עושה משהו טוב בלב כשאתה מכיר כמה מהחברים בתוך
הקרבות ,ושהם יהודים כמוך.
"נכנסנו לעובי המלחמה ,ואט אט התקדמנו אל החזית עצמה" .שם"- ,
פולט החלוץ אנחה כבדה מגרונו " -אתה פשוט שוכב בתוך גומחות חול,
כשמטרים ספורים שוכבים חברים כמוך ,באותה צורה ,רוב חלקי גופך
מכוסים עד כמה שאפשר ,עיניך מבצבצות מבין המחילות כעטלף ,הרובה
גם הוא משתחל מבין החרכים כשקנהו מכוון לאי שם ,ואתה עושה כל
הזמן פעולה אחת  -יורה ויורה...
"ובדיוק כמו שאתה עושה פה  -נעשה מולך אי שם בצד השני ,אצל האויב
שכנגדך" ...אויב" הכוונה לאיזה קיסר שהסתכסך אולי על רקע קטנוני
בהחלט עם הקיסר שלנו ,ולשם כך מעמידים הם כל אחד את חייליו
המשמשים כמטרה לחץ...
"כאילו שאיכפת לי שימות אי שם איזה חייל שאינני יודע עליו דבר...
וכאילו שאיכפת לו שאני לא אשאר בחיים ...אבל שנינו משתדלים לפגוע
כל אחד בדיוק בראשו של זולתו  -ועל כן אנו יורים ללא הרף אחד על
השני .למה? מדוע?  -ככה! זוהי התשובה המתסכלת כל אדם בר דעת.
"תבין"  -הוא ממשיך " -אתה מזיע ומתייגע ,מסתכן ומתאמץ ,וסבל את
הפחד משריקות הכדורים שחולפים לא אחת ליד אוזנך ומניפים את
שערות ראשך בחולפם על פניך ,עם החברים זבי הדם שנופלים כזבובים
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"וזה בדיוק מה שקרה אתי ...סיימתי את לימודי כעבור כמה חודשים,
ובנתיים הלב התקרר ...וכשהלב קר  -הוא יותר דומה לאבן מאשר ללב
בשר...
"הופתעתי לגלות איך שבפועל אכן צעדתי לבית הכנסת לפגוש יהודים
שידריכו אותי בלימוד יהדות  -אולם לבי בל עמי!! השכל אומנם הוביל
אותי בתחילה  -אך עד מהרה נחנק ...הלב הרוחני דמם ...לא הרגשתי כל
טעם ,ולא יכולתי להתקדם כלום!
"זכורני שאפי' צעדתי ביום כיפור הקרוב לביהכנ"ס ,אך לא הצלחתי
לעשות מעבר לכך מאומה! מילה אחת לא הצליחה לצאת מפי!!
"וכך נשארתי כפי שעיניך הרואות  -עכשיו כמו אז!! נשארתי במצב בו
אתם צריכים לסכם עמנו על שמירת שבת ,ובסוף אנחנו לא יודעים אפי'
על מה בדיוק אתם מדברים"!...
כך סיים החלוץ כשהוא עוצר בעד עיניו לבלתי יפרצו עליו פרץ ,ואמר:
"אילו תפסתי אז את הרגע  -הרי שבטח היום הייתי אני מלמד אותכם
שבת מהי  -ולא ההיפך...
"ולפיכך אני מספר לך כל זאת :דבר ראשון  -כדי שתדע שה' מנהיג את
העולם ,כפי שספרתי לך .ודבר שני  -כדי שאתה ששומר מצוות הינך -
תהיה זהיר לעשות עם הידיעה הזו משהו ,ולא תאבד את עולמך כמוני!!
שתדע כשהלב חם  -אז הזמן לעשות ,ולא להשען על הבנת השכל!!!",
ובכך חתם את דבריו.
על זה ועל כיוצא בו אומרת התורה" :ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלשתים
כי קרוב הוא"  -שכן על אף שכל בר דעת מבין שעדיף קושי מלחמה מאשר
לחזור מצרימה ,אבל הבנה לחוד  -והרגשה לחוד ...ההרגשה בלב היא -
והלב עדיין במצרים ...ולמה  -כי קרוב הוא...
ומכאן יש לנו ללמוד בק"ו לרוחניות ,שאם באים להשתנות  -צריך
להתרחק הרבה ,שמא ישוב הלב להרגליו " -כי קרוב הוא"!! אם מתעוררים
לעשות שנוי והתחדשות  -חלילה מלאבד את חום הלב ,וזה מה שלימדונו
חז"ל (אבות ב' ,ד')" :ואל תאמר לכשאפנה אשנה  -שמא לא תפנה"!!
(לב שלום)

ויהי בשלח פרעה את העם.
ויהי בשלח פרעה את העם .במדרש יש כמה דעות מי צווח 'וי וי' ,י"א
שהקב"ה צווח וי ,וי"א שמשה רבינו צווח וי ,י"א שישראל צווחו וי ,י"א
שפרעה צווח וי .על מה צעק פרעה וי .הפירוש הפשוט במדרש הוא
שפרעה צווח על שיצא מוכה ומבוזה מכל צד ,גם קיבל עשר מכות ,וגם
שלח את העם[ .כמשל הנודע ,גם אכל הדג המקולקל ,וגם קיבל מכות ,וגם
נתגרש מן העיר] לאחר מעשה היה פרעה אבוד לגמרי ,כמ"ש 'הטרם תדע
כי אבדה מצרים' .איך יקים את המדינה שלו מחדש ,עם אנשים שנשארו
חיים בקושי ,ועין אחת חפורה ע"י הארבה וכו' .על זאת צווח וי ,אם כבר
שלחתי אותם בסוף ,מה היה לי לקבל מכות עליהם.
עוד מבואר שם במדרש סיבה לצעקת פרעה וי ,משל למלך ששלח את בנו
אצל אוהבו שהיה במקום רחוק ,מדי פעם בפעם היה המלך כותב לו
מכתבים ושואל בשלום בנו ,לאחר זמן בא המלך והחזיר את בנו לביתו,
החל האוהב לצעוק וי .שכל זמן שהיה בן המלך בביתו ,היה המלך נזדקק
לי .כך אמר פרעה ,כל זמן שבני ישראל היו במצרים ,היה הקב"ה שולח לו
שלוחים ,כה אמר הויה שלח את עמי ,וכדרך האנשים שיש להם רשימת
'אנשי קשר' ,עם מי הוא מתכתב ,לפני יו"ט או לפני חתונה הוא מזמין את
כל אנשי הקשר .כך כביכול כל זמן שהיו ישראל במצרים ,היה הקב"ה
מ'אנשי הקשר' של פרעה ,שהרי היה שולח אליו את שני בניו החשובים
ביותר ,משה ואהרן .אף שתמיד היה מקשה עורפו ולא שומע בקולו ,מ"מ
כבוד גדול הוא לו שהקב"ה שולח לו שלוחים ,אך עתה שיצאו ישראל
מארצו ,צעק ווי שהפסיד דבר גדול כזה.
ולכאו' הוא מדרש פליאה ,וכי קיבל אגרת שלומים מהקב"ה ,הרי קיבל
מכות נוראות ,האיך היפך את המכות לאגרות שלום? ויש שאדם אומר
תדבר עלי רעות העיקר תדבר ממני.
וראיתי בספר 'אור הצפון' להג"מ רבי נתן צבי פינקל הסבא מסלבודקה
זצוק"ל ,שכתב שיש כאן לימוד פנימי לכל אחד מאיתנו .כי הנה חז"ל אמרו
'אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אא"כ מכריזין עליו מלמעלה' ,כשאדם יודע
שבשמים חשבו עליו דיברו עליו והחליטו מה לעשות לו ,זה בעצמו חיזוק
גדול הוא לנפשו .כל מכה קטנה יכול אדם לקבל כעונש ולהתמרמר ,או
כאגרת שלומים.
שבטך ומשענתך המה ינחמוני ,כמה חשוב הוא האדם שאף נקיפת אצבע
מכריזין עליו משמים ,וצריך לשמוע את החביבות שבכל מכה ח"ו
דוד המלך אומר 'שבטך ומשענתך המה ינחמוני' ,לא רק משענתך בצד
החסד ,אלא אף שבטך מצד הגבורה ,גם המה ינחמוני.
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ידוע שבליטא היו שני אופנים איך לפרש את דרך המוסר של הג"מ רבי
ישראל סלנטר זצוק"ל .בנובהרדוק עסקו בעיקר בשפלות האדם,
ובסלבודקה עסקו בגדלות האדם .שניהם עמדו על זה המאמר חז"ל שאין
אדם נוקף אצבעו עד שמכריזין עליו מלמעלה .בנובהרדוק פירשוהו ,אהח
תראה כמה שפל הוא האדם שאפילו חתך באצבע אינו יכול לקבל לבדו,
אא"כ מכריזין עליו מלמעלה ...בשלמא מליון דולר אינו יכול לעשות לבד,
אך הוא שפל ומושפל כ"כ ,שאפילו חתך קטן אינו יכול לבד .ואילו
בסלבודקה פירשוהו ,עמוד והתבונן כמה הוא גדלות האדם ,שאפילו חתך
באצבע שלו ,הכריזו עליו מלמעלה פלוני בן פלוני יקבל חתך באצבע.
וכדברי הרה"ק מקאצק זי"ע שזהו עונשו של הנחש שעפר לחמו ,אמר לו
הקב"ה לך ממני איני רוצה לראות פניך ,קח את מזונך בכל מקום בעפר,
ולך מכאן.
כל יהודי הוא כביכול מ'אנשי קשר' של השי"ת ,הן כשנותן לו משענת
החסדים ,והן כשמכה בו בשבט הגבורות ,תמיד הוא איתו בקשר חם .לכן
צוה עלינו לבקש ממנו פרנסתנו ג' פעמים ביום ,וכמ"ש חז"ל שלכן לא ירד
המן אחת בשנה ,כדי שיתלו עיניהם למרום לבקש מזונותיהם מדי יום
ביומו.
להבדיל אלפי הבדלות ,על כך צעק פרעה וי ,הגם שקיבל רק מכתבים של
מכות מהקב"ה ,אך מ"מ עתה שהקב"ה הוציא את בניו ממצרים ,הוא
נמחק מרשימת אנשי קשר של הקב"ה .ולכן צעק מה זאת עשינו כי
שילחנו את ישראל מעבדנו ,וביקש לחזור להיות מאנשי קשר של הקב"ה,
ואכן קיבל על הים עוד חמשים ומאתיים מכתבי מכות מהקב"ה.
וממנו נקח לעבוד את ה' ,שגם כשאדם מוכה ,ישמע בפנימיות המכה
שהקב"ה בחר בו להיות מאנשי הקשר שלו .וכן אמר הדברי חיים בפטירת
בנו בחייו ר"ל ,שכשמסתובב לראות מי נתן לו מכה בגב ,הוא רואה שזה
היה הקב"ה ושמח בכך ,אף שזה כואב ,הרי זה בחביבות .כמו כל טפיחה
בשכם ,שפעמים שהיא כואבת ,כשיודעים הידיד הקרוב הוא זה שהכה,
שמחים בחביבות ההכאה.
(הגרמ"י רייזמן)

"ולא נחם"
ה"חפץ חיים" זצ"ל היה אומר" :טרף נתן ליראיו ,יזכר לעולם בריתו"
(תהלים קיא ,ה) .הן לה' הארץ ומלואה ,לו הכסף ולו הזהב .מדוע שוררת
כזו דחקות בהיכלי התורה ,וראשי הישיבה נאלצים לקחת מקל נדודים
ולגלות לארצות נכר ,כדי שבעולם כולו יזכרו שיש תורה ולומדי תורה,
ויטלו חלק בהחזקתה .וזהו שנאמר" :טרף" ,מלשון" :מי ישלו ומי יטרף".
כלומר טלטולים ונדודים" ,נתן ליראיו" ,הם ראשי הישיבות ,כדי להזכיר
לעולם כולו את בריתו ,זו התורה (נדרים לב ע"א) ,ככתוב" :אם לא בריתי
יומם ולילה ,חקות שמים וארץ לא שמתי" (ירמיה לג ,כה).
אבל הרווח הדדי .אני פועל לזכות אותם והם משתדלים לזכות אותי .אני
מכתת רגלי מארץ לארץ מעיר לעיר ומבית לבית ומנסה לעורר לבבות
להחזקת מוסדות התורה .פוקד בתי חסידים ,ליטאים ,מכל הסוגים.
ומתפתחת שיחה ,אני מספר על מצוקת המוסדות והם מחזקים לבי
באמונה ובטחון .וכבר אמרתי להם ,שעל ידם הבנתי דברי הגמרא (חולין ז
ע"ב)" :ישראל קדושים ,יש רוצה [לתת] ואין לו ,ויש שיש לו ואינו רוצה".
וכבר תמהו בתוספות ,אם יש לו ואינו רוצה ,מה קדושתו .אבל אילו היו
שומעים את להט אמונתו ,שגם זה לטובה ,ויש לקבל יסורים באהבה ,את
יסורי הזולת כמובן ,ולהתאזר בבטחון ,ישועת ה' כהרף עין ,היש קדוש
כמוהו!
הכלל ,נקלעתי לבית חסידי ונתקבלתי בסבר פנים יפות ,בעל הבית בר
אורין ובר אבהן  -פתח את ידו ,ואני פתחתי לפניו את סגור לבי.
אמרתי" :אתם חסידים ,אני חונכתי ב'חדר' ליטאי .הורי היו חסידי גור,
חותני חסיד ברסלב ,גיסי חסיד ליובאוויטש ,כולם עובדים לקל אחד ,וקבל
האמת ממי שאמרה .אומר לך מה ששמעתי מהמשגיח רבי יחזקאל
לוינשטיין זצ"ל .יהודים הם רחמנים בישנים וגומלי חסדים (יבמות עט
ע"א) ,שרשי כל המדות הטובות .אבל אסור לנו לשכוח שגם המידות
הרעות מקננות בנו .והביא לכך ראיה מוכחת מדברי רבנו יונה בספרו
"שערי תשובה" ,שרבי עקיבא איגר זצ"ל אמר שאינו רק ספר מוסר ,אלא
ספר הלכה.
וכתב ("שערי תשובה" שער ג אות לד) :נצטוינו "לבלתי רום לבבו מאחיו"
(שברים יז ,כ) ,והוזהרנו בזה להסיר מנפשנו מידת הגאוה .הרי שהי
המקננת בנו -
ועוד (שם ,אות לו)" :לא תאמץ את לבבך" ,הוזהרנו להסיר מנפשנו מידת
האכזריות .הרי שבטבענו אכזרים אנו.
ועוד (שם ,אות לט)" :לא תשנא את אחיך בלבבך" ,הוזהרנו בזה להסיר
מנפשנו מידת השנאה לזולת -

ואיך זה מסתדר עם היותנו רחמנים וגומלי חסדים? אין כאן סתירה ,כי
האדם מלא סתירות ,ואור וחושך מתערבלים בנפשו .ועלינו להגביר את
האור ולדחות את החושך.
והוסיף ,שכיוצא בכך כל ישראל מאמינים בני מאמינים (שבת צז ע"א),
האמונה נטועה בנו כמורשת האבות הקדושים וכולנו שמענו מפי עליון
"אנכי ה' אלקיך" (שמות כ ,ב) ,שכל נשמות ישראל עמדו בהר סיני (שבת
קמו ע"א) ,ודיבורו של הקדוש ברוך הוא כמעשה (שבת קיט ע"ב) -
ועם זאת "גם את זה לעמת זה עשה האלקים" (קהלת ז ,יד) ,וכשם שמקנן
בנו אור האמונה כך מקנן בנו חושך הכפירה ,וגם זה מפורש בכתוב" :ולא
תתורו אחרי לבבכם" (במדבר טו ,לט) זו מינות (רש"י ,מברכות יב ע"ב).
לכן ,אמר ,אין צורך להבהל כשמגיחה חלילה מחשבת מינות ,הרהור
ספקני .זו גיחה בלתי רצונית של המידה החבויה ,כשם שלפעמים מגיח
הרהור אכזריות או שנאה .זו עבודת האדם ,להגביר את האור שבנפשו
ולמגר את החושך.
שמעתי את הדברים ,ושאלתי את מהשגיח :איני מבין -
"וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" (בראשית א ,לא) .משמע,
שאין באדם כח רע לחלוטין ,שאין לו מקום ושעה .ואכן בגאוה יש בחינת
"ויגבה לבו בדרכי ה'" (דברי הימים ב יז ,ו) .ושאול נענש שרחם על
האכזרים (מדרש תהלים ז) .ונאמר" :הלא משנאיך ה' אשנא" (תהלים
קלט ,כא)" ,אהבי ה' שנאו רע" (תהלים צז ,י) .הכלל ,כבר אמר הסבא
מקלם זצ"ל ,שלפיכך קרויה המדה "מדה" ,כי יש להשתמש בה במדה,
לצרכה ובשעתה .אבל מאחר ונתחדש כאן שגם הכפירה היא מדה ,איך
אפשר לומר גם עליה "והנה טוב מאד" .האם יש לה מקום כלל ,איזה שהוא
שמוש?!
וענה לי :אכן כן .כך אמרו בשם רבי ישראל מסלאנט זצ"ל ,שלפיכך נבראה
גם מדה זו ,די שכאשר יבוא לפניך עני נצרך ,אל תחזק לבו בדבורי אמונה
ותאמר שישליך יהבו ,אלא תתעלם לשעה מהבורא הזן ומפרנס לכל ,ותתן
לו בעין טובה וביד רחבה .באמונה ובטחון תשתמש בפרנסתך שלך ,ולא
עבור הזולת -
וכאן ,כשאני פוקד בתי גבירים שלצורך פרנסתם אין גבול למרצם
והשתדלותם ,כשזה מגיע לתמיכה בלומדי התורה הופכים הם לפתע
לבעלי אמונה ובטחון ללא סייג"...
שמע ,ואמר" :ראשית ,הצדק עמכם .ואימרה זו שאמרת בשם רבי ישראל
מסלאנט זצ"ל ,מפורסמת גם אצלנו בשם היהודי הקדוש מפשיסחא זצ"ל
("בית יעקב" ,פרשת קדושים) .ותרשו לי להסמיך לכך סיפור חסידי" -
אח ,סיפורים הם הדלק של הדרשות" :לא המדרש עיקר ,אלא המעשה"
(אבות פ"א מ"ז) ,כידוע...
פתח וסיפר סיפור מהספר "שבחי הבעל שם טוב" (אות קכ) :פעם הגיעו
בני מז'יבוז' אל בעל שם טוב זצ"ל בשועה :מושל העיר הודיעם שגדוד
צבא עומד לערוך אימונים בסביבה ,וכל משפחה חייבת לארח חיל בביתה
חשכו העיניים!
חיל גוי בבית יהודי ,על התנהגותו ושפתו .והוא יפשוט יד במאכלים ויטריף
את כל המטבח .ובבית יש נערות ,ופגיעתו רעה .איזו צרה!
פנה הבעל שם טוב לתלמידו ורעו הצדיק רבי נחמן מהורודונקא זצ"ל,
שיתפלל להעברת רוע הגזרה .שמע ,והפטיר" :גם זו לטובה"!
אמר לו הבעל שם טוב" :כמה יפה שלא היית בדורו של המן ,שהיית אומר
גם על גזרתו 'גם זו לטובה'!"...
כמה נהניתי ,אבל המארח לא סיים עדיין .אמר :סיפור זה הביא ה"דברי
ישראל" ממודז'יץ זצ"ל בספרו (בתחלת פרשת בשלח) ,וכתב :האמת
שהיתה זו אכן מדתו של נחום איש גמזו ,שהיה אומר על כל דבר "גם זו
לטובה" (תענית כא ע"ב) -
שלחו על ידו תיבה מלאה באבנים טובות ומרגליות לקיסר והחליפום בדרך
בעפר .בקש המלך להרגו ואמר" :גם זו לטובה" .בא אליהו הנביא ואמר:
"אולי זה החול הפלאי שבעזרתו נצח אברהם אבינו את המלכים" .בדקו
ומצאו שכן הוא ,ומלאו תיבתו באבנים טובות ומרגליות ,הועילו אפוא
אמונתו ובטחונו.
ואמר על כך הרבי ממודז'יץ :נחום איש גמזו רשאי היה להשתמש במדה
זו ,לגביו .אבל אין להשתמש בו לגבי הזולת" :ויהי בשלח פרעה את העם",
כשמדובר על הכלל" ,ולא נחם" (שמות יג ,יז) ,אל תשתמשו במדתו של
נחום איש גמזו...
וגם לא כשהשלטונות דורשים לארח חיילים נכריים בבתי המשפחות  -וגם
לא כשמוסדות התורה נאנקים תחת העול!...
ואספר -
הגעתי אל גביר אדיר ,שברוך השם רואה את עולמו בחייו .חי חיים שהם
מעין העולם הבא .למה הכוונה ,לדברי הגמרא (בבא בתרא עה ע"ב) :לא
בירושלים של העולם הזה ירושלים של העולם הבא .ירושלים של העולם

ה

הזה כל הרוצה לעלות עולה ,של העולם הבא אין עולים אלא המוזמנים
לה -
גם לביתו ,לטירתו ,אין עולים אלא המוזמנים לו .יש לקבוע תורה ,ולעבור
שורת מחסומים ותשאולים .עד שיש לך הזכות להכנס מפרוזדור
לטרקלין ,שוב מעין עולם הבא ,ולבוסס בשטיח הטובעני עד שאתה מגיע
אל היד המושטת ל"שלום עליכם" לבבי.
שקעתי בכסא ודברתי על צרתם של כמאתים האברכים שאינם מקבלים
קצבתם מזה כחצי שנה .והוא ,כל כולו הזדהות ,מצטט את המשנה" :כך
היא דרכה של תורה ,פת במלח תאכל וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל,
איי איי איי" (אבות פ"ו מ"ד) .זה כבר הרגיז אותי .אמרתי :אמת ,אבל מה
ההמשך " -אם אתה עושה כן ,אשריך וטוב לך!" תהיה אתה כך!
על אברהם אבינו אומר המדרש (שיר השירים רבה א ,נט) שהיה ממרר
ומסגף עצמו ביסורים .אבל לאחרים  -גם לערביים המשתחוים לאבק
רגליהם (קדושין לב ע"ב)  -נתן לשונות בחרדל (בבא מציעא פו ע"ב)!
החוויר.
אמרתי לו :בוא ושמע ,גביר אחד הגיע לימי הזקנה ,ערך חשבון נפשו
וחשכו עיניו .בשברון לב הלך אל רבו ופרט כל עוונותיו ,ביקש תיקון
תשובה .מוכן הוא לצום ,להסתגף ,להתענות ,מה שהרב יאמר!
חקר הרבי" :ומה שאומר לך תעשה ,בלי הרהור וערעור?!"
כן ,הוא מבטיח!
אמר לו" :אם כן ,תאכל כל יום ברבורים ושלו ודגים ,ושתות יינות
מבוסמים!"
חשכו עיניו .האם רומז הרב לתשובתו שנדחתה ,ואין רוצים בה?!
"מדוע" ,ענה הרב" ,זו התשובה הרצויה" ,וחטאך ,בצדקה פרוק .ועויתך,
במחן ענין" (דניאל ד ,כד)! אלא שאם אתה מסתגף ,תחליט שגם העניים
רשאים לצום ,אבל אם תתענג בברבורים אבוסים ,תתן להם לפחות לחם
לשובע" -
ורואה אני ,שאצלך זה לא עזר...
חוורונו העמיק.
אמרתי :בוא ונלמד קטע בגמרא .הסיפור ידוע ,אולי ישעמם אותך ,אבל
אני מזכיר אותו כדי לשאול עליו שאלה.
הגמרא מספרת (ברכות ס ע"ב) שרבי עקיבא הלך בדרך ,והגיע למקום
ישוב ,בקש מקום ללון ,וסרבו .אמר" :כל דעביד רחמנא ,לטב" .מה שעושה
הקדוש ברוך הוא ,הכל לטובה .הלך ולן במדבר .היו עמו תרנגול ,חמור,
ונר .באה רוח וכבתה את הנר .בא חתול וטרף את התרנגול ,בא אריה וטרף
את החמור  -לא הייתי מאחל לעצמי להיות שם באותה שעה .ורבי עקיבא
אמר :כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא ,לטובה .בבוקר ראה שגדוד פשט
על הישוב ולקח את תושביו בשבי .ואילו היה הנר דולק ,התרנגול קורא או
החמור נוער ,היו שובים גם אותו.
אישר :הסיפור ידוע.
שאלתי :איך הדליק את הנר?
ענה :כנראה שהיה עמו סוג של מצת.
הסכמתי :מסתבר .אם כך ,מדוע לא שב והדליק את הנר?
השתאה :נכון ,זו אכן שאלה.
אמרתי :אם הילד קורא במטתו באישון לילה ,והאב בא וסוגר את האור,
הילד לא ישוב וידליק! זו היתה השקפתו המוצקת של רבי עקיבא .ה'
עושה הכל ,ולטובה .ואם האב שלח רוח שתכבה את הנר ,איך אעז
להדליקו!
כמה התפעל מהתשובה!
אמרתי :ורבי עקיבא ,שידע שה' עושה הכל ,היה גבאי צדקה" ,יד עניים"
(קדושין כז ע"א) .וכשהיו תלמידיו זקוקים למעות לא אמר להם שכל מה
שה' עושה לטובה והמקום ימלא חסרונם ,אלא פנה לאותה מטרוניתה
ולוה כסף רב ,כשהוא ערב לפרעונו[ .אמרה לו :איני מאמינה לך .אמר לה:
מי את רוצה כערב .אמרה לו :מי שאמר והיה העולם ,והים הגדול .כשהגיע
זמן הפרעון חלה רבי עקיבא ולא בא .הלכה לשפת הים ואמרה :רבונו של
עולם ,גלוי וידוע לפניך שרבי עקיבא חולה ואין בידו לפרוע החוב .ראה,
שאתה ערב בדבר .מה עשה הקדוש ברוך הוא ,באותו היום נשתטית בתו
של קיסר ונטלה ארגז מלא אבנים טובות ודינרי זהב וזרקה לים ,והים
הביאו למרגלות אותה מטרוניתא .לימים נתרפא רבי עקיבא ובא להחזיר
חובו ,אמרה לו :כבר פניתי לערב ושילם החוב ,והא לך מה שפרע לי יותר.
ומאותו עודף התעשר רבי עקיבא] (נדרים נ ע"א ,ובר"ן ותוספות) -
אשריך ,אמרתי לאותו עשיר ,שאתה בעל בטחון כרבי עקיבא ,ואומר
שהכל לטובה .אך כל זה לגביך .עבור הזולת ,היה "יד עניים" כרבי עקיבא!
והעניק ,וביד רחבה!
(והגדת)


רואה כיצד :יש לי אחוזות ונחלאות ,יש לי בתי חרושת ומניות ,יש לי
השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים .בשלבים ,שלא נפתח פה חלילה,
יתכן .אבל ברגע אחד ,כיצד?"
חייך ה"חפץ חיים"" :טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל הונך ברגע
אחד ,ניחא .אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע אחד" -
והגביר החויר .זה ,לא עלה בדעתו...
פרעה טען שהקדוש ברוך הוא נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם,
ולכן מחוסן הוא מפני עונש במדיה כנגד מידה על הטבעת ילדי ישראל
ביאור.
ניחא ,אבל אותך יכול להביא לתוך המים -
על כך לא חשב...
אבל נשאלת השאלה :כיצד באמת נפתה להכנס בעינים פקוחות
למלכודת .הלא ראה שהים נחצה לי"ב גזרים ,והמים חומה ,והקרקע
מוצקה ,ומעליהם תקרת מים קפואים .וכי סבר שזה נעשה לכבודו ,שנכנס
קוממיות לקראת סופו?!
הרמב"ן (שמות יד ,כא) ענה על כך :ה' השיב רוח קדים עזה כל הלילה,
וסברו המצרים שהרוח העזה הפכה את הים לחרבה" .אף על פי שאין
הרוח בוקעת הים לגזרים ,לא שמו לבם גם לזאת ,ובאו אחריהם מרוב
תאותם להרע להם".
מה נאמר כאן ,מה ארע -
שמעו סיפור ששמעתי בנובהרדוק.
היה שיכור ,התמכר לטיפה המרה .התגולל בשכרותו והמיט חרפה על
משפחתו .אי אפשר היה לגמלו" .תפסת מועט ,תפסת" ,דרשו שיתחייב
שלא ישתה לבדו .ראשית ,זה יגביל את שתיתו ,לא תמיד ימצא עם מי
לשתות .ושנית ,יהיה מי שיפקח עליו ,יתמוך בו ,וביאו לביתו לפני
שיתמוטט ברחוב.
תקף עליו הרצון לשתות ,אבל זכר את הבטחתו .חיכה שיבוא אדם ,יארח
לחברה ,ואיש לא בא .כולם עסוקים ,מלבדו.
ישב ,והמתין ,וקצרה רוחו.
אמר לנפשו" :הבטחתי שלא אשתה לבד ,את הבטחתי אשמור .אבל
כשיבוא החבר ,שיהיה הכל מוכן ומזומן" -
קם ,והביא את הבקבוק לשולחן .וגם שתי כוסות הביא ,והמתין ,והחבר
לא בא.
קצרה רוחו ,החליט לקצר עוד יותר את ההמתנה .לכשיבוא ,שיוכלו להגיד
מיד .מילא את שתי הכוסות על גדותן .הניחוח גרה לבתי נשוא .אבל איש
כבוד הוא ,הבטיח הבטחה .המתין בדריכות ,העביר מבטו מהחלון לפתח,
ואין איש .מה עושים? לשתות אינו יכול ,ולהמנע אינו מסוגל!
לפתע אורו עיניו .נדרכו חושיו :זבוב טורדני זמזם ,הסתובב במעופו .נחת
על שפת הכוס ,שפשף רגליו.
"לחיים" ,אמר לזבוב ,והגיר את הכוס לגרונו.
הזבוב נראה אדיש.
לחש לו בחבה" :עד שאתה תתחיל לשתות ,אגמור את הבקבוק"...
בסופו של דבר ,נאלץ לשתות גם את כוסו של הזבוב .אבל את תפקידו
מילא ,אורח לו לשתיה.
האמנם סבר שעל כך התחייב ,שזה נקרא שלא שתה לבדו? אין זו שאלה.
הלא רצה לשתות ,להט והשתוקק .מוכן היה אפוא להתלות בכל דבר .גם
בזבוב.
ומה רוצים מפרעה ,שנתלה ברוח הקדים...
(והגדת)

אמרו חז"ל" :כשעמדו ישראל על הים ,היו שבטים מנצחים זה עם זה ,זה
אומר אני יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד תחילה לים ...קפץ נחשון בן
עמינדב וירד לים תחילה" (סוטה לז ,א).
בחול המועד פסח נכנס אברך לבית הכנסת בין מנחה למעריב .הגבאים
הבחינו בו ומיד פנו אליו שידרוש דרשה קצרה לפני הציבור.
"לא איש דברים אנוכי"...
הפצירו בו ,והעלוהו לבמה .והוא פתח ואמר כך:
רבותי! עוד כמה ימים יחול שביעי של פסח בואו נתבונן מה קרה שם
בקריעת ים סוף.
כולם וודאי יודעים כמה נורא היה מצבם של עם ישראל באותה עת .מאות
אלפי יהודים צועדים עם נשותיהם ועם ילדיהם הקטנים ,מאחוריהם
שועטים מליוני פרשים מצריים ,ולפניהם ים סוף .אין לאן לברוח!
באותם רגעים נצרך מעשה של מסירות נפש שיציל את עם ישראל ויגרום
לכך שהים יבקע .ללא מעשה של מסירות נפש – לא יכולים להינצל!
היה שם יהודי אחד – ממשיך הדרשן – בשם גרשון בן עמינדב...

ברוך אומר ,ועושה!
שנינו (סוטה לו סוף ע"א) :תניא ,היה רבי מאר .כשעמדו ישראל על הים,
היו שבטים מתנצחים זה עם זה .זה אומר :אני יורד לים תחילה ,וזה אומר
אני יורד לים תחילה .קפץ שבטו של בנימים וירד לים תחילה .אמר לו רבי
יהודה ,לא כך היה מעשה ,אלא זה אומר אין אני יורד לים תחילה וזה אומר
אין אני יורד לים תחילה .קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה.
וידוע ,שבעניני אגדה אין מחלוקות ,אלא אלו ואלו דברי אלקים חיים
(ערובין יג ע"ב) .ואף כאן ,כתבו בעלי התוספות (שמות יד ,טו) שנחשון
קפץ תחילה ,ושבט בנימין אחריו ,לפני שבט יהודה ושאר השבטים .כך
שאלו ואלו דברי אלקים חיים.
אך זאת יש להבין ,איך יכונו יחדיו שתי הדעות ,שהיו השבטים מתנצחים,
זה אומר אני יורד לים תחילה וזה אומר אני יורד לים תחילה ,ורבי יהודה
אומר לא כך היה מעשה ,אלא זה אומר אין אני יורד תחילה וזה אומר אין
אני יורד תחילה -
ועוד ,מה יש להם להתנצח ,זה אומר אני יורד תחילה  -ירד ,ודי!
ושמעתי  -איני אומר שכך היה ,אבל הרעיון נוקב כל כך! שמעתי ,שהיו
מתנצחים זה עם זה וכל אחד אמר אני יורד תחילה .ורבי יהודה אומר שלא
כך היה מעשה .כלומר ,כשבא למעשה ,תעשה ,אל תדבר ,הוברר שזה
אומר למעשה אין אני יורד תחילה ,וזה אומר אין אני יורד תחילה...
איי ,כל בן ישיבה מוכן 'ללמוד כל החיים' ,ממש" :אחת שאלתי מאת ה',
אותה אבקש ,שבתי בבית ה' כל ימי חיי" (תהלים כז ,ד) ,עד זבולא
בתריתא" ,אדם כי ימות באהל" (במדבר יט ,יד) ,אפילו בשעת מיתה יעסוק
בתורה (שבת פג ע"ב) ,לא ימוש מתוך האהל -
הרי כל מה שהוא דורש 'סידור מלא' ,זה רק כדי שיוכל להמשיך וללמוד
בראש שקט -
כמה נפלא! אתה יודע מה? בוא לא נדבר על לימוד כל החיים .מה דעתך,
רק על היום .אה? הגעת בזמן לסדר ,לא פטפטת במהלכו ,ולא חלמת על
הגמרא? אז את מי אתה מרמה ,תלמד שבוע כדברי ,ואחר כך תדבר...
אבל כך דרך העולם" :זה אומר אני יורד תחילה" ,בדיבורים הם חזקים ,עד
שזה מגיע למעשה .וכבר ספרתי -
זה היה באותם ימים בהם לא היו מים בברזים .בחצר היתה באר ממנה היו
שואבים .באישון לילה ,בעיצומו של החורף ,הגשמים היכו על התריסים
המוגפים .והרוח הרעידתם .הרעמים הרעימו והכל התחפרו
בשמיכותיהם ,ונשמע קולו של האב" :אני צמא! ילדים ,מי יביא לי כוס
מים!"
אח ,כזו מצוה ,כבוד אב! "החמורה שבמצוות" ,קורא לה התלמוד
הירושלמי (ריש פאה) ,השוה כבודו לכבוד המקום (קדושין ל ע"ב) -
זו מצוה חשובה מכדי לעשותה כלאחר יד.
"שמעו" ,נשמע קולו של הבן הבכור בעלטה" ,אבא צמא ,ומבקש לשתות.
זו מצוה גדולה ,נמכרנה לכל המרבה במחיר! -
עשרה שקלים ,כוס מים לאבא!"
"שנים עשר" ,אמר האח השני.
"ארבעה עשר" ,אח שלישי.
"עשרים" ,אח רביעי.
"מה אתכם" ,התערב החמישי" ,מצוה כה חשובה ,עשרים שקלים בלבד?!"
"ילדים ,אנא ,אני צמא!" נשמעה תחינתו של האב.
"אבא ,אנחנו מסדרים את הענין!" ענה הבכור .ובכן ,כמה אתה מציע?"
"חמישים!"
נשמעו מלמולי הערכה .הבן הבכור פתח" :חמישים שקלים ,פעם ראשונה.
חמישים ,פעם שניה .מישהו מוסיף?! חמישים ,פעם שלישית .זכה לו!
זכית במצוה!" בישר לו.
"יישר כח! כעת ,אני מכבד בה את אבא!" -
וכך זכה במצוה כפולה!...
(והגדת)

"וזדים טבעת"
"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים"
(שמות יד ,כג) .בשעתו ,כשבקש פרעה לאבד את ישראל ,נאמר" :הבה
נתחכמה לו" (שמות א ,י) ,ואמרו בגמרא (סוטה יא ע"א) שבקש להתחכם
למושיעם של ישראל ,לקדוש ברוך הוא .ידע שמשפטיו במידה כנגד מידה
(סוטה ח ע"ב) ,ולפיכך גזר להטביע תינוקות ישראל ביאור ,משום שכבר
נשבע הקדוש ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם (בראשית ט ,יא) -
ולא הבין שהקדוש ברוך הוא לא צריך להביא עליו מבול להטביעו ,אלא
הוא יכנס לים סוף מרצונו ,ידהר לקראת אובדנו!
דוגמת מה שמספרים ,שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים" זצ"ל:
"אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע אחד .אצלי ,איני

ו

אמנם מובן שאם איש אחר  -שאינו בדרגתו המופלגת של הרבי רבי
מנדל'ע במדת הבטחון  -היה נוהג כן ,הרי הוא שוטה וטיפש .לא לחינם
נתן לו הקב"ה למצוא את המציאה הזו.
כל הבוטח באמת בהשי"ת ,אינו מתפשר בדיעבד בפחות ממה שצריך,
אלא מתעקש בבטחונו ומקבל כל טוב וטב
ואמר הברכת ראש שעפ"ז יש לבאר הסתירה בגמ' כתובות דף סז שתי
מעשיות סותרות הסמוכות זו לזו‘ .ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה אמר
ליה במה אתה סועד? אמר ליה בבשר שמן ויין ישן! רצונך שתגלגל עמי
בעדשים? גלגל עמו בעדשים ומת .אמר אוי לו לזה שהרגו נחמיה .אדרבה
אוי לו לנחמיה שהרגו לזה מיבעי ליה? אלא איהו הוא דלא איבעי ליה
לפנוקי נפשיה כולי האי.
ההוא דאתא לקמיה דרבא אמר לו במה אתה סועד? אמר לו בתרנגולת
פטומה ויין ישן! אמר ליה ולא חיישת לדוחקא דציבורא? אמר ליה אטו
מדידהו קאכילנא מדרחמנא קאכילנא דתנינא עיני כל אליך ישברו ואתה
נותן להם את אכלם בעתו ,בעתם לא נאמר אלא בעתו מלמד שכל אחד
ואחד נותן הקדוש ברוך הוא פרנסתו בעתו ,אדהכי אתאי אחתיה דרבא
דלא חזיא ליה תליסרי שני ואתיא ליה תרנגולת פטומה ויין ישן ,אמר מאי
דקמא? אמר ליה נעניתי לך קום אכול’.
ופרש”י נעניתי לך ,דברתי יותר מדאי .הרי שרבא כביכול חזר בו על
שדקדק עמו על שאינו חושש לדוחקא דציבורא .וצ”ע מ”ש מרבי נחמיה
שאותו עני מת ,ואמרו עליו אוי לו ,כי לא היה צריך כ”כ לפנק את עצמו?
וביאר הרה”ק הברכת ראש מאוז’רוב ,שהחילוק בין שני המעשיות הוא,
שהעני השני עמד על שלו ,ולא הסתפק במועט ,התעקש ואמר שאינו
אוכל משל בני אדם ,אלא מהקב”ה לבדו שזן ומפרנס לכל ,לכן באמת זכה
למעשה מופת שבאותו יום הביאה אחותו של רבא תרנגולת פטומה ויין
ישן ונתנם לו רבא .אך הראשון אף שהיה רגיל בבשר שמן ויין ישן ,מ”מ
כשאמר לו רבי נחמיה שיגלגל עמו בעדשים ,גלגל עמו .ולא התעקש
לעמוד על שלו ,הרי שלא היה בטחונו בהשי”ת חזק .ולכן מת .כיון שאתה
מסכים לגלגל בעדשים ,הרי אתה כמו אותו חסיד ששכח בצדי הדרכים
וכחכח בגרונו שיתנו לו אוכל .שאינו באמת חזק בדרגת האמונה ובטחון.
כתוב בספר שבט סופר [לא מהג"מ רבי שמחה בונים אב"ד פרשבורג בן
הכת"ס שהיה ספרו נקרא בתחילה 'שערי שמחה' ,והיה ספר אחר שנקרא
בשם 'שבט סופר' והוא לנכדו של החת"ס בנו של הג"מ רבי דוד צבי
עהרנפלד ,הג"מ רבי ישעיה אב"ד שוריין זצוק"ל] ע"פ מש"כ בקהלת ה,יא:
'מתוקה שנת העבד אם מעט ואם הרבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח
לו לישון' .שיש חילוק בין מי שמלאכתו אצל אחרים ,למי שהוא עצמו
הסוחר והעוסק במשא ומתן להגדיל עושרו ,שזה השני צריך תמיד לחשוב
מחשבות איך לעשות מאתיים ממנה ,וגם בלילה איננו מניח לו לישון,
משא"כ הראשון אף שצריך לעבוד יותר מהעשיר ,אך מתוקה שנתו שאינו
צריך לדאוג להכפיל עושרו ,שהוא יודע מה משכורתו ,ואף אין לו לדאוג
אם יהיה לבעל הבית מה לשלם[ .בימינו הכל דואגים ,שמא יפטרוהו
מהעבודה וכדו']
וזהו שמתוקה שנת העובד ,היינו שעובד לפרנסתו אצל אחרים ,יש לו
מעלה שאין לו לדאוג כמו העשיר שאין יכול לישון מרוב דאגות.
ונודע מש"כ הרה"ק רבי פינחס'ל קאריצער זי"ע שזה נס גדול ומופלא שמי
שעובד אצל אחרים יש לו פרנסה לאכול וללבוש ,בשלמא מי שעוסק
במסחר או מאמין בחי העולמים וזורע ,צריך תמיד להרים עיניו לבטוח
בהשי"ת שיעזור לו ויצליח בפרנסתו ,ממילא ע"י שמרים עיניים להשי"ת
בתקוה ובטחון ,יש לו פרנסה ,כדכתיב עיני כל אליך ישברו ,ואז ,ואתה נותן
להם את אכלם בעתו .אך מי שהוא עובד אצל אחרים ומקבל משכורת
חודשית קבועה ,נדמה לו שאינו צריך להרים עיניו לה' לפרנסתו ,וא"כ איך
יש לו פרנסה?? אלא שזהו נס מיוחד מאת ה' שאף אלו יש להם פרנסה.
[ובימינו צריך להרים עיניו להשי"ת גם כשהוא עובד אצל אחרים כנ"ל]
עכ"פ מצד שני מצאנו שהעובד יושן מתוק יותר ,מחמת שאינו צריך לדאוג
להביא השפע ממקום אחר אליו ,משא"כ הסוחר והעוסק במלאכת כפיים,
אינו מניח לו לישון.
הוציאנו ממצרים ,לשלול את ההשתעבדות לאחרים ,ולהיות בני חורין
לעבודתו ית'
והנה במצרים היינו עבדים ,ובפשטות היה לנו פרנסה ע"י עבדות הזו,
ודכתיב 'זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצרים חינם' ,כמו עבד שמקבל
מזונות מאדונו .ואינו אומר לו 'עשה עמי ואיני זנך' .ובגמ' אמרו שלא יתכן
שקבלו משכורת לעבודתם ,אם תבן לא ניתן להם ,קל וחומר שלא שילמו
להם משכורת .וזה שאמר הכתוב' :ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם
אלהים דרך ארץ פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם
בראתם מלחמה ושבו מצרימה' .בראותם את המלחמה על הפרנסה מדי
יום ביומו ,ושבו מצרימה ,יעדיפו להיות עבד אצל אחרים ושנתם תהיה
במתיקות .כי בני ישראל היו רגילים מכמה דורות שעובדים ומקבלים

כל הקהל מתחיל ללחוש 'נחשון בן עמינדב' ,אבל מיודענו הדרשן עושה
עצמו כאינו שומע וממשיך לתאר את התלבטויותיו של גרשון בן עמינדב,
מה עליו לעשות בעת הזאת :מצד אחד נצרך מעשה של מסירות נפש
לקפוץ למים ,מצד שני – מה יהיה על אשתו וילדיו הקטנים ,מי ידאג להם
אם ימות בטביעה? ואף על פי כן החליט גרשון בן עמינדב ,יש למסור נפש
בלי להתחשב בשום שיקולים!
בנתיים ניגשים לגבאי כמה מתפללים זועמים והטיחו בו" :הרי היהודי אמר
שאינו איש דברים ,למה לחצת עליו לעלות לדבר?!"...
"ובכן" – המשיך הדרשן – "היה ברור שללא מסירות נפש לא יזוז דבר.
החליט איפה גרשון בן עמינדב שהוא קופץ לתוך המים .אלא שלהפתעתו
המרובה ,את מי הוא פוגש שם? את נחשון בן עמינדב שהקדימו בכמה
רגעים"...
אם לא היה נחשון מקדים את גרשון – עד היום היה נקרא הנס על שם
גרשון!...
כך ,מפסיד אדם זכות עולמית של קידוש השם בעקבות השתהות ותהיות
– סיים הדרשן .כשיש לך רעיון טוב – קפוץ ובצע אותו מיד!
(הר"ש לוינשטיין – הגדש"פ דורש טוב)
"וגם צדה לא עשו להם" – מידת הביטחון
ראיתי דיבור יקר בספר 'באר משה' פרשת בשלח ,להרה"ק מאוז'רוב זי"ע
בשם אביו ה'ברכת ראש' ,שפעם אחת סיפר רבי דוד'ל לעלובער מעשה
ביהודי שהיה לומד בחובות הלבבות שער הבטחון ,וביקש לחיות בדרך הזו
שהקב"ה לבדו זן ומפרנס לכל ,ולא ההשתדלות .ולא עסק בשום מלאכה
ואף לא ביקש משום אדם שיעזור לו .עברו יום ועוד יום ועוד יום ולא בא
מזון לפיו עד שנפל בצדי הדרכים מאפיסת הכוחות .כששכב בצד הדרך,
עברה שם עגלה עם מחותנים שנסעו לחתונת בניהם ,ושמע קול צהלה
מאחלים זה לזה 'לחיים לחיים' .אותו חסיד לא רצה לבקש מהם מאומה,
כדרכו בקודש לבטוח רק על השי"ת לבדו .אך בהיותו שוכב כך מעולף
החל מכחכח בגרונו שישמעו נוסעי העגלה שיהודי שוכב כאן ,ואולי
ירחמו ויתנו איזה מאכל להחיות את נפשו .יושבי העגלה שמעו את
קולותיו ,ועצרו ,והחיוהו במאכל ומשקה ,ותשב רוחו אליו.
והוסיף רבי דוד'ל 'חבל חבל ,אילו לא היה מכחכח בגרונו להשתדל ,היה
זוכה באותה שעה לאכול מן מהשמים' ,כי כל אותה העגלה עם המחותנים
עברו שם למען הנסיון לבחון אותו בשעה הקשה אם ישתדל או יסמוך
בבטחון חזק על השי"ת לבדו ...וכיון שלא עמד בנסיון וכחכח בגרונו ,הרי
שאינו אוחז במעלת הצדיקים ,וא"כ עליו לשוב לביתו ולנהוג כרוב
האנשים שנאמר בהם 'וברכתיך בכל אשר תעשה' ,ולהשתדל לפרנסתו.
אילו היה זוכה למדרגה העליונה ,לא היה משתדל גם בשעתו הקשה ,והיו
נותנים לו מן משמים.
כל מי שיבטח בהשי"ת באמת ,יאכל מן משמים
והוסיף ה'באר משה' בשם ה'כתונת פסים' [לרבינו בעל התולדות יעקב
יוסף] בפרשת שמיני' ,שמעתי שכתב הרמב"ם' :אילו היו עכשיו בעלי
אמונה ובטחון כמו דור המדבר שנאמר עליהם זכרתי לך חסד נעורייך
אהבת כלולותייך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה ,היה בדורות הללו
גם כן יורד מן' .ופי' בעל התולדות שכן היה במצה שהוציאו ממצרים
שטעמו בהם טעם מן ,זאת משום ש'גם צדה לא עשו להם' ,היה להם
אמונה ובטחון חזק בהשי"ת ,עי"ז זכו לטעם מן .וכן בכל דור ודור ,כשאדם
סמוך ובוטח בהשי"ת באמת ,יורד לו מן משמים .ולכן צוה הקב"ה לקחת
מלא העומר מן ולהניחו למשמרת לדורותיכם ,לזכור זאת לכל דור ודור.
וזה שאומרים בליל הסדר 'על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת
למקום עלינו'' ,אלו ספק צרכנו במדבר ארבעים שנה ,ולא האכילנו את
המן .דינו' .וצ"ע מהו סיפוק צרכינו אם לא היה מוריד לנו מן? פירש
התולדות שהקב"ה סיפק צרכינו במדבר שהאכילנו בלב מלא אמונה
ובטחון ,וממילא ירד לנו מן ...תחילה אנו מודים ומהללים שנתן לנו אמונה
ובטחון ,ואח"כ אנו מודים ומהללים על המן.
לא התכופף להרים דינר זהב ,מרוב בטחונו בה'
וכתב הברכת ראש בפרשת מקץ שהרה"ק רבי מענדל'ע רימנובער זי"ע
שהיה אומר כ"ב שנה תורה על פרשת המן ,ופעם אחת נסע לרבי רבי
אלימלך זי"ע ,ובדרכו מצא דינר זהב על הארץ ,רבי מנדל'ע התכופף להרים
את הדינר זהב ,אך תיכף נזדקף ולא לקח המטבע ,ואמר 'אילו היה הקב"ה
רוצה לתת לי את הדינר ,היה נמצא בכיסי ,אינני מתכופף להרים את
המטבע' .רבי מנדלע המשיך בדרכו ובא לליזענסק וישב בבית המדרש.
יהודי אחר נסע באותה הדרך ,וגם ראה את הדינר זהב על הארץ ,התכופף
ולקחו וזכה במציאה .בבואו לליזענסק נכנס לבית המדרש וראה את הרבי
רבי מנדל'ע ,נתן לו את הדינר זהב ואמר לו ,רבי ,הנה מצאתי את הדינר
הזה בדרך ,אין לו סימן והרי הוא שלי ,אני ב"ה יש לי בשפע ואינו נצרך לי,
הא לכם את הדינר ...כך ראה הרבי רבי מנדל'ע שכשהקב"ה רוצה לתת לו,
אפילו להתכופף אינו צריך.

ז

חפץ זה ותן לי ,והוא נותן לו ,וכן שניה וכן שלישית ,פגעו באדם אחד ,אמר לו
אותו הבן ראית את אבא .אמר לו אביו אינך יודע היכן אני ,השליכו מעליו ובא
הכלב ונשכו.
אם ככה יוצא ,שעמלק נקרא כלב ...נשאלת השאלה – מה פתאום חז"ל כאן,
נותנים לו תואר זבוב ?
השבוע ...באחת הנסיעות ,לקחתי איתי ספר ,שיהודי הביא לי אותו מארה"ב,
שנקרא צניף מלוכה ,ששם הוא מדבר על מלכויות ...שלש מצות נצטוו ישראל
בשעת כניסתן לארץ ...להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות
להם בית הבחירה ...ספר נפלא ,עם ליקוטים נפלאים...
תוך כדי הדברים ,מצאתי שם רעיון רבותי ,שווה מיליון דולר ! העברתי את
הויזה ...אבל לא עבר  ...
תשמעו מה שהוא כותב:
ולמה נמשלו עמלק לזבוב ?
הוא מביא גאון מוילנה (פרשת נח)  ...אומרת התורה {בראשית ט ,א}  ...פרו
הארץ{ :ב} ומוראכם וחתכם יֽהיה על כל-חית הארץ ועל כל-
ורבו ומלאו אתֽ -
נתנו
עוף השמים בכל אשר תרמש ֽהאדמה וֽ בכל-דגי הים בידכם ֽ
אומר הגאון מוילנה  -בכל אשר תרמש ֽהאדמה הוא שרץ הארץ .וֽ בכל-דגי הים
הוא שרץ המים ...ושרץ העוף ,לא מוזכר .
מה זה שרץ העוף ?
זבובים ,יתושים ,תיקנים ...לא מוזכרים.
אומר הגאון מוילנא – אעפ"י שאצל אדם הראשון  ,זה כן מוזכר ...שנאמר {א,
כו} וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמש הרמש על
הארץ
אומרים חז"ל  -ובכל הרמש הרמש על הארץ .לרבות שרץ העוף.
שואל הגאון מוילנא – למה אצל אדם הראשון זה מוזכר ,ואצל נח לא ?
אצל אדם הראשון נאמר וירדו – יש כאן שליטה של שולט על נשלט  ...ואצל
נח נאמר ומוראכם וחתכם – מורא ופחד ,זה לא בגלל שהוא מעריך במעלת
השולט .
ב -וירדו ,מכיר הנשלט במעלת השולט  ...הוא מכיר ,שיש כאן פאר היצירה,
אדם הראשון.
כל זמן שלא התקלל אדם הראשון ,אז ממילא ,גם כל שרץ העוף פחד ממנו...
אבל באותו רגע שנתקלל אדם הראשון ,נישאר רק ומוראכם וחתכם.
בא ותראה ,כל השרצים כולם ,פוחדים מבני האדם ...היחידים שלא פוחדים
מבני האדם ,זה שרץ העוף !
הזבוב לא מפחד מבני האדם ...הוא מגיע על האף של שר הביטחון  ...אין לו
שום פחד ...הוא מגיע לאוזן של הרמטכ"ל ...אין לו שום בעיה להיכנס פנימה...
יש להם אלצהיימר ...הם לא זוכרים שלפני שתי דקות ,כבר ניסו להרוג אותם...
והנה הם שוב מתקיפים ...עוד פעם ועוד פעם ,מצד ימין ומצד שמאל ....
שואל הגאון מוילנא – איך יכל להיות ...הרי נאמר בתורה ומוראכם וחתכם
יֽהיה על כל-חית הארץ ?!
כל-חית הארץ ,כן ...חוץ משרץ העוף !
עד כאן דברי הגאון מוילנא.
אומר הספר צניף מלוכה – איך יכל להיות שכל העולם פוחד מעם ישראל...
שמעו עמים ירגזון חיל אחז ישבי פלשת{ :טו} אז נבהלו אלופי אדום אילי
מואב יאחזמו רעד נמגו כל ישבי כנען ...ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם...
איך יכל להיות ?!
אומרים חז"ל – הוא זבוב ...זבוב לא פוחד !
וורט של מיליון דולר !!!
פחדתי לרקוד מאושר באוטובוס ,כי זה היה ליד תל-השומר ...פחדתי
שיאשפזו אותי 
כך מביא הספר צניף מלוכה ,להבין את הענין של הזבוב עם עמלק.
(ברוך שאמר)

משכורת ,א"כ לא יוכלו לעמוד בקשרי המלחמה לעסוק במשא ומתן או
במלאכת כפיים להביא פרנסה.
על אחת כמה וכמה כשבאים לקבל עול תורה ומצוות ,קשה להיות עובד
אצל אחרים ,שהבעל הבית אומר לו לבא בשעה פלונית ,ועדיין לא התפלל
שחרית ,או שצריך להתפלל במרוצה וכדו' ,או שיש נסיונות בקדושה
וטהרה במקום שבעל הבית אומר לו לעבוד וכדו' .ולכן עתה שבאים לקבל
תורה מסיני ,אין להם להיות עבדים אצל אחרים ,אלא להכנס בקשרי
המלחמה ,זוהי מלחמת עולם הראשונה והאחרונה ,להביא דולר הביתה.
וזה שחשש הקב"ה שמא כשיראו את המלחמה ישובו מצרימה,
להשתעבד ולישון בשקט .וכעי"ז פי' הכלי יקר.
מה עשה הקב"ה .ויסב אלקים את העם דרך ים סוף ,הוציאם המדברה
והאכילם מן ,עד שישכחו דרך העבדות .כי באמת כל מה שירדו לכתחילה
למצרים היה מחמת 'כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך' ,ומכרו את נפשם
להשתעבד עבור פת לחם לנפשו.
כל יהודי נדרש שיבא לאמונה ובטחון כזה ,שאף בעניותו יוכל להסב בחירות
בלי שום דאגה
וחז"ל למדו מפסוק זה שאפילו עני לא יאכל סעודתו בליל פסח עד שיסב,
שישב בהסבה .וצריך להבין מה זה שייך לזה הפסוק ויסב אלקים את העם
וגו' .וע"פ הנ"ל מיושב כי זה התכלית שהקב"ה רצה להוציאם מהמושג של
עבדות והשתעבדות לאחרים ,אלא להסב כבן חורין ,מי שהוא מאמין
ובוטח בהשי"ת הוא תמיד יושב בהסבה ,כבן חורין בלי דאגות .וכמבואר
בשו"ע שבשעת ברכת המזון לא יחזיק ראשו בידו כמי שדואג .כך חז"ל
דורשים שגם עני שבישראל יסב על המטה ,כבן חורין ,שזה היה התכלית
שהקב"ה הסיבם לראות ניסים ונפלאות בקריעת ים סוף ובמן[ ,וכמ"ש
במכילתא] וכל זאת כדי שהעני יוכל לשבת בהסבה .שאילו ישתעבדו
לאחרים ,לא יוכלו לשבת בהסבה ,שלא יבטחו בהשי"ת.
וזהו פגם העבד נרצע ,שמכר עצמו מפני דחקו ,וקיבל אדון לעצמו ,עבדי
הם ולא עבדים לעבדים ,זהו עיקר רצון ה' שיהודי יבטח בהשי"ת שהוא זן
ומפרנס לכל ,ולא ידאג ולא ישעבד נפשו לאחרים.
כתוב 'ברכת השם היא תעשיר ולא תוסף עצב עמה' ,וא"כ צ"ע איך אין
העשיר יושן בלילה ,ומרבה נכסים מרבה דאגה? אלא שהחילוק הוא אם
הוא מחשב שע"י השתדלותו הוא מתפרנס ,או שבוטח שהשי"ת מפרנסו.
זה אינו יושן וזה יושן במתיקות יותר משנת המשתעבד לאחרים.
(הגרמ"י רייזמן)

ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את
זכר עמלק מתחת השמים.
כותב בעל הטורים  -זכרון בספר ושים באזני .ר''ת זבוב שרץ אחר דמן של
ישראל כזבוב.
בעל הטורים מביא את זה ,בשם מדרש תנחומא (פרשת כי-תצא ,אות ט):
רבי לוי בשם רבי שמעון בר חלפתא אמר ,משל למה היה עמלק דומה .לזבוב
שהיה לוהט אחר המכה ,כך היה לוהט עמלק אחר ישראל ככלב.
כל מי שקורא את הדברים האלה ,שואל את עצמו שאלה – באף מקום לא
מצאנו ,שעמלק נקרא זבוב ...בכל מדרשי חז"ל ,שמכנים את האומות לבעלי
חיים ,עמלק תמיד נקרא בפי חז"ל – כלב.
לא מצוין איזה כלב זה ,אבל לפי הערכתי ,מדובר ברוטוויילר 
רש"י מביא את זה פעמיים בפרשה:
{יז ,ז} ...היש ה' בקרבנו אם אין {ח} ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם
אומר רש"י  -ויבא עמלק וגו'  .סמך פרשה זו למקרא זה ,לומר תמיד אני ביניכם
ומזמן לכל צרכיכם ,ואתם אומרים (פסוק ז) היש ה' בקרבנו אם אין ,חייכם
שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני .משל לאדם
שהרכיב בנו על כתפו ויצא לדרך ,היה אותו הבן רואה חפץ ואומר ,אבא טול
 בדרך הדרוש 
ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלהים דרך ארץ
פלשתים כי קרוב הוא כי אמר אלהים פן ינחם העם בראתם
מלחמה ושבו מצרימה( :יג ,יז) לבאר את המך הכתוב וחמשים
עלו וכו' ,נראה ע"פ מה דאיתא במפרשים דמה שנאמר לאברהם
אבינו ועבדום וענו אותם הנו רק ס' רבוא ,כי כן סתם מספר בני
ישראל הוא ס' רבוא ,אמנם בני ישראל היו במצרים ה' פעמים ס'
רבוא כמו שכתוב וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים,
ופירש"י אחד מחמשה יצאו וד' חלקים מתו בשלשת ימי אפילה,
נמצא מה שהיה ראוי לס' רבוא לעשות עבודה בת"ל שנים עשו
ה' פעמים ס' רבוא בפ"ו שנים ,כי ה' פעמים פ"ו עולה ת"ל
ונתקים ומושב בני ישראל אשר ישבו בארץ מצרים ת"ל שנה.
וא"כ א"ש דקאמר ולא נחם אלקים וגו' פן ינחם העם בראותם
מלחמה ושבו מצרימה ,וכדי שלא תקשה הא באמת בדין הוא
שישובו למצרים מאחר דעדיין לא הגיע הזמן שאמר הקב"ה
לאברהם ,ע"כ בא כמתרץ וחמשים עלו בני ישראל ר"ל דס' רבוא

שיצאו ממצרים לא היה רק חלק חמישית נמצא שהיו במצרים
ה' פעמים ס' רבוא וכבר נשלם הקץ( .בא ישועה ונחמה)
אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו
לאמר (טו ,א) במדרש תנחומא  :אז ישיר משה" ,לה' יאמרוה ולא
לבשר ודם וכו' ,ויאמרו לאמר מהו לאמר רבי אלעזר בן תדיי'
אומר משה פתח תחלה וישראל גומרין כי גאה גאה משה אמר
עזי וזמרת יה וישראל אומרים ויהי לי לישועה משה אמר ה' איש
מלחמה וישראל אומרים ה' שמו וכו'" יש להבין מה רצה בהא
ד"לה' יאמרוה" ,ואפשר לבאר ע"פ מה דאיתא בגמ' סוטה
הפלוגתא האיך אמרו ישראל את השירה ,ואיתא התם שאמרו
כקטן שגדול מקרה לו את ההלל .והיינו מדין שומע כעונה .והנה
כתבו האחרונים שדין "שומע כעונה" שייך רק בדברים שבין
אדם למקום ,כגון בתפילה ובברכות ,אבל בדברים שבין אדם
לחבירו ,כגון מצוות תוכחה ,שם לא שייך לומר שומע כעונה
שהרי נדרש כאן שמיעה ממש ,וכן כלפי דין הפקר ,הרי הוא
בעצמו צריך לומר בפיו .וי"ל ,דזה היה קשה לו למדרש ,שהאיך

ח

אמרו השירה ויצאו מדין "שומע כעונה"? אלא כיון ד"לה'
יאמרוה" ,שפיר אפשר לצאת ידי שומע כעונה( .ציוני תורה)
הים ראה וינוס (תהילים קיד) במדרש הים ראה וינוס מה
ראה ברייתא דר' ישמעאל ראה ותמוה ,ונראה דאיתא במדרש
כשאמר הקב"ה לים שיקרע אמר הים לפני הקב"ה הללו עע"ז
והללו עובדי ע"ז מה נשתנו אלו מאלו אמר הקב"ה הללו עשו
תשובה וזה תלי' בפלוגתא אם מועלת תשובה בב"נ או לא
ולכאורה מוכח דתשובה מועלת בב"נ דאיתא בגמ' יומא (דף ל"ז
ע"א) מה דכתיב ושם רשעים ירקב שיעלה רקבון בשמותם
דהיינו שלא יהי קוראין לאדם על שמם דהיינו על שם רשע וקשה
למה קוראין ישמעאל הלא ישמעאל הי' רשע והתירוץ
דישמעאל עשה תשובה ומזה מוכח דתשובה מהני גם בב"נ לפ"ז
שפיר המדרש הים ראה וינוס וקשה הללו וכו' ותירץ דהם עשו
תשובה ומנ"ל דמהני תשובה מכח ישמעאל וזה שפיר ברייתא
(מדרש יונתן).
דר"י ראה ודו"ק:

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְ ּב ׁ ַש ַּלח

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

ַ'בּ ַעל ְצפֹן' ָמנַ ע ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
פּלּל
וא ַמר
ַ"דּ ֵבּר ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ יָ ֻשׁבוּ וְ יַ ֲחנוִּ ...ל ְפנֵ י ַבּ ַעל ְצפֹן ;...וְ ָא
ַפּ ְרעֹה ִל ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל נְ ֻבכִ ים ֵהם ָבּ ָא ֶרץ ָסגַ ר ֲע ֵל ֶיהם ַה ִמּ ְד ָבּר;
יהם" )יד ב-ד(
וְ ִחזַּ ְק ִתּי ֶאת ֵלב ַפּ ְרעֹה וְ ָר ַדף ַא ֲח ֵר ֶ
סוֹפר ַר ָבּהּ ֶשׁל ֶע ְרלוֹי:
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֵ
ַ'בּ ַעל ְצפֹן' ָהיָ ה ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרה ֶשׁל ִמ ְצ ַריִ ם ַ)ר ִשׁ"י( ,וְ ָלכֵ ן כַּ ֲא ֶשׁר
ָע ְמדוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ָפנָ יו א יָ כְ לוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּלִ ,משּׁוּם ֶשׁ ֵאין
ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ִבּ ְמקוֹם ֲע ָ
בוֹדה זָ ָרה ְ)ר ֵאה שמו"ר יב ה( .כַּ ֲא ֶשׁר
"ל ְפנֵ י ַבּ ַעל ְצפֹן"ִ ,ה ִסּיק ִמכָּ 
ָר ָאה ַפּ ְרעֹה ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל חוֹנִ ים ִ
]"מ ְד ָבּר" ִמ ְלּשׁוֹן ִדּבּוּר ,כְּ ִפי
"סגַ ר ֲע ֵל ֶיהם ַה ִמּ ְד ָבּר" ִ
ֶשָׁ :
"וּמ ְד ָבּ ֵר נָ אוֶ ה" –
ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י ַעל ַה ָפּסוּק ִ)שׁיר ַה ִשּׁ ִירים ד ג(ִ :
לוֹמרֶ :שׁ ֵאין ְבּיָ ָדם יְ כ ֶֹלת ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
בּוּר ,["כְּ ַ
"'וּמ ְד ָבּ ֵרִ – 'דּ ֵ
ִ
שׁוּע ָתםֻ .ע ְב ָדּה זוֹ ִחזְּ ָקה ֶאת ִלבּוֹ ִל ְרדֹּף ַא ֲח ֵר ֶיהםֶ ,שׁכֵּ ן
ַעל יְ ָ
יָ ַדע ַעד כַּ ָמּה ֵהם ְתּלוּיִ ים ְבּכֹחַ ַה ְתּ ִפ ָלּה.
ִ'שׁיר ָמעוֹן'

ָ'סגַ ר ֲע ֵל ֶיהם' ַה ֶפּה ַ'ה ְמּ ַד ֵבּר'
יהם ַה ִמּ ְד ָבּר" )יד ג(
"נְ ֻבכִ ים ֵהם ָבּ ָא ֶרץ ָסגַ ר ֲע ֵל ֶ

אטשׁ:
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ָדּוִ ד ְ
בּוּט ַשׁ ְ
ווֹר ָמן ַר ָבּהּ של ְ
כוֹס ֶפת
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ נַ ְפשׁוֹ כְּ ֵמ ָהה וְ ֶ
קוּע ְבּ ִט ְרדוֹת ָה ָ
ָא ָדם ַה ָשּׁ ַ
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל כָּ ָראוּיִ ,מ ְפּנֵ י
ְל ַת ֲאוַ ת ֶבּ ַצעֵ ,אינוֹ יָ כוֹל ִל ְלמֹד ְ
ֶשׁמֹּחוֹ ֵאינוֹ ָפּנוּי ְלכָ  .יְ סוֹד זֶ ה נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
קוּע ְבּנִ ְבכֵ י ָה ִענְ יָ נִ ים
"נְ ֻבכִ ים ֵהם ָבּ ָא ֶרץ" – ֵאלּוּ ֶשׁמּ ָֹחם ָשׁ ַ
ָה ַא ְר ִציִּ יםִ ,מ ֵמּ ָילאָ :
"סגַ ר ֲע ֵל ֶיהם ַה ִמּ ְד ָבּר" – ַה ְמ ַּד ֵבּרְ ,ל ִפי
תּוֹרה ַוּב ְתּ ִפ ָלּה.
ֶשׁ ֵאין מ ָֹחם ָפּנוּי ְל ִה ְת ַרכֵּ ז ַבּ ָ
ַאף ִמן ַהכָּ תוּב ִבּ ְת ִה ִלּים )קטו ד-ה( נִ ָתּן ִל ְלמֹד ֶר ֶמז ִליסוֹד
דוֹאגִ ים ֵהם
"ע ַצ ֵבּ ֶיהם כֶּ ֶסף וְ זָ ָהב" – ֲע ֵצ ִבים וְ ֲ
זֶ ה; ִמתּוֶֹ שׁ ֲ
"פּה ָל ֶהם וְ א יְ ַד ֵבּרוּ" – ֵאין מ ָֹחם ָפּנוּי
ַעל כַּ ְס ָפּם וּזְ ָה ָבםֶ ,
תּוֹרה ַוּב ְתּ ִפ ָלּה.
ְל ִה ְת ַרכֵּ ז ַבּ ָ
ַ'מ ֲחזֵ ה ַא ְב ָר ָהם'

ַה ְתּ ִפ ָלּה – ַמהוּתוֹ ֶשׁל ָה ָא ָדם
"וַ יִּ ְצ ֲעקוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל ה'" )יד י(
אשׁית יט
אוֹמר ְ)בּ ֵר ִ
בוֹתם; ְבּ ַא ְב ָר ָהם הוּא ֵ
" ָתּ ְפשׂוּ ָא ָמּנוּת ֲא ָ
כז('ֶ :אל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ָע ַמד ָשׁם'ְ ,בּיִ ְצ ָחק ָ)שׁם כד כג('ָ :לשׂוּחַ
)שׁם כח יא(' :וַ יִּ ְפגַּ ע ַבּ ָמּקוֹם' ַ)ר ִשׁ"י ,ע"פ ְמכִ ְיל ָתא
ַבּ ָשּׂ ֶדה'ְ ,בּיַ ֲעקֹב ָ
מס' ְדּוַ יְ ִהי ב(.

נוּתם' ֶשׁל
עוֹלה כִּ י ַה ְתּ ִפ ָלּה ָהיְ ָתה ָ'א ָמּ ָ
ִמ ִדּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ֶ
צוֹע ְמ ֻסיָּ ם,
בוֹתינוַּ .הגְ ָדּ ַרת ָ'א ָמּן' ִהיא ָא ָדם ַה ֻמּ ְמ ֶחה ְבּ ִמ ְק ַ
ֲא ֵ
וְ כָ ֲ א ֵ
חוּתם' ָהיְ ָתה ְבּ ִ'מ ְקצוֹעַ' ַה ְתּ ִפ ָלּהַ .אף
בוֹתינוּ; ִ'ה ְת ַמ ָ
ָאנוּ ָתּ ַפ ְשׂנוּ ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ָמּנוּת זוֹ כְּ ֶד ֶרַ חיִּ ים ,וּכְ ִפי ֶשׁ ֵפּ ֵרשׁ
ַר ִשׁ"י ֶאת ַה ָפּסוּק ְ)תּ ִה ִלּים קט ד(" :וַ ֲאנִ י ְת ִפ ָלּה" – "וַ ֲאנִ י
ִמ ְת ַפּ ֵלּל ֵא ֶליָ תּ ִמיד".
כְּ ֵעין זֶ ה ָמ ִצינוּ ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ָבּ ָבא ַק ָמּא )ג ב( כִּ י ָה ָא ָדם ְמכֻ נֶּ ה
"אם ִתּ ְב ָעיוּן",
ַ'מ ְב ֶעה' ַעל ֵשׁם ַה ָפּסוּק )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ כא יב( ִ
ֶשׁ ֵפּרוּשׁוִֹ :אם ִתּ ְת ַפּ ְלּלוּ ְ)ר ֵאה ַר ִשׁ"י ָשׁם( .וְ ָד ַרשׁ ַה ַסּ ָבּא ִמ ֶקּ ֶלם
יּוּתהּ
וּמ ְרכָּ זִ ָ
ֶשׁ ִמּ ְלּשׁוֹן ָפּסוּק זֶ ה נוּכַ ל ִל ְלמֹד ַעל ַמ ֲע ָל ָתהּ ֶ

]מ["םִ ,מ ְצ ָט ְרפוֹת יַ ַחד ְל ִ'מ ְת ַפּ ֵלּל'.
[ל"תֵ ,
]דּ ֶ
ָ

ִה ְתנָ ֵאה ְל ָפנָ יו ִבּ ְב ָרכוֹת
קי ָא ִבי וַ ֲאר ְֹמ ֶמנְ הוּ" )טו ב(
לי וְ ַאנְ וֵ הוּ ֱא ֵ"זֶ ה ֵא ִ
"'וְ ַאנְ וֵ הוּ' – ִה ְתנָ ֵאה ְל ָפנָ יו ְבּ ִמ ְצוֹתֲ ,ע ֵשׂה ְל ָפנָ יו ֻסכָּ ה נָ ָאה
תּוֹרה נָ ֶאה"
שׁוֹפר נָ ֶאהִ ,צ ִיצית נָ ָאה וְ ֵס ֶפר ָ
לוּלב נָ ֶאה וְ ָ
וְ ָ
ַ)שׁ ָבּת קלג ב(.
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )ז ַֹהרַ ,ר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א ֵע ֶקב רעא א("ְ :דּכָ ל ְבּ ָרכָ ה
יּוּמא כִּ ְד ָקא יָ אוּת"
ְדּ ָא ִתיבוּ ֲע ֵליהּ ָא ֵמן ָדּא ִאיהוּ ְבּ ִק ָ
"בּ ָרכָ ה ֶשׁ ָענוּ ָע ֶל ָיה ָא ֵמן זוֹ ִהיא ְבּ ָרכָ ה
]וּב ֵפרוּשׁ ַה ֻסּ ָלּםְ :
ְ
ְבּ ִמ ָ
דוּע ַמ ֲא ָמרוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ
לּוּאהּ כָּ ָראוּי[ .וְ כֵ ן יָ ַ
גּוּפא".
"בּ ָרכָ ה ְבּא ָא ֵמן ִהיא ַמ ָמּשׁ ְפּ ַלג ָ
ִמזִּ ְיד ְטשׁוֹיבְ :
הוּב ָאה
ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַמ ְשׁ ִל ָ
ימה ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ַאף ְ
ַל ֲה ָלכָ ה ַבּ ִ'מּ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
"ל ִפי ֶשׁ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
רוּרה' )קסז כ(ְ :
ִמכְּ ַלל ַה ְבּ ָרכָ ה ִהיאַ ...על יְ ֵדי ֶשׁעוֹנִ ים ָא ֵמן ָע ֶל ָיה ַה ְבּ ָרכָ ה
יוֹתר" .נִ ְמ ֵצינוּ ְל ֵמ ִדים ֶשׁ ִמּ ְלּ ַבד ֱהיוֹת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
שׁוּבה ֵ
ֲח ָ
וּמ ְח ִשׁ ָיבה ֶאת
ימה ַ
ִמ ְצוָ ה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהֲּ ,ה ֵרי ִהיא ַמ ְשׁ ִל ָ
כוֹתיו ֵתּ ָענֵ ינָ ה
ַה ְבּ ָרכָ ה .וְ נִ ְמ ָצא ֵאפוֹא ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ֶשׁ ִבּ ְר ָ
לי וְ ַאנְ וֵ הוּ' – ֶשׁ ִמּ ְתנָ ֶאהְבּ ָא ֵמן ְמ ַקיֵּ ם ְבּכָ ִ מ ְצוַ ת 'זֶ ה ֵא ִ
וּמ ְשׁ ָלמוֹת.
ִל ְפנֵ י ה' ִבּ ְב ָרכוֹת נָ אוֹת ֻ
)ח ִלּין פו ב(
ַהשָּׁ") חו"מ שפב ד( ַאף ְמ ַח ֵדּשׁ ֶשׁ ִדּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים ֻ
הוּבים,
אוֹמ ִרים ֶשׁ ֶע ְרכָּ הּ ֶשׁל כָּ ל ְבּ ָרכָ ה הוּא ֲע ָשׂ ָרה זְ ִ
ָה ְ
א נֶ ֶא ְמרוּ ֶא ָלּא ַעל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁנַּ ֲענֵ ית ְבּ ָא ֵמן.
מּוֹדזִ'יץ ְמ ָב ֵאר ְבּכָ ֶ את ֲא ֶשׁר
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְ
אוֹתנוִּ ...בּ ְב ָרכָ ה
אוֹמ ִרים ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן" :כֵּ ן יְ ָב ֵרָ 
ָאנוּ ְ
אוֹרהִ ,מ ִמּי ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים
ֹאמר ָא ֵמן" .וְ ִלכְ ָ
ְשׁ ֵל ָמה וְ נ ַ
לוֹמר ,כִּ י
ֶשׁיִּ ְצ ָט ֵרף ֵא ֵלינוּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן? ֶא ָלּא ָבּ ִאים ָאנוּ ַ
ֹאמר
כְּ ֵדי ֶשׁ ַה ְבּ ָרכָ ה ִתּ ְהיֶ ה ְשׁ ֵל ָמה ,יֵ שׁ ְל ַה ְק ִפּיד ַעל 'וְ נ ַ
ָא ֵמן' – ֶשׁיַּ ֲענוּ ַא ֲח ֶר ָיה ָא ֵמן.
ַר ִבּי ַא ְב ָר ָהם ָדּוִ ד ְבּלוִֹ מוּ ְִילנָ א ֵבּ ֵאר ְבּכָ ֶ את ַה ָפּסוּק:
)יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב(ִ :
"פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים",
"אל ִתּ ְק ֵרי ֱ'אמוּנִ ים'
ֶשׁ ָע ָליו ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ַ)שׁ ָבּת קיט ב(ַ :
אוֹמ ִרים ָא ֵמן"; 'שׁ ֵֹמר' ִמ ְלּשׁוֹן ַה ְמ ָתּנָ ה ַ)ר ִשׁ"י ָשׁם(,
ֶא ָלּא ֶשׁ ְ
וּמיהוּ גּוֹי ַצ ִדּיק? ִמי ֶשׁ ַמּ ְמ ִתּין ִמ ְלּ ָב ֵרַ עד ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ִמי
ִ
כוֹתיו ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
ֶשׁיַּ ְשׁ ִלים ִבּ ְר ָ
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יָ ָקר ַא ְשׁכְּ נַ זִּ י ַמ ְשׁוֶ ה ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשֹּׁלא נֶ ֶענְ ָתה
ְבּ ָא ֵמן ְל ַת ְב ִשׁיל ָתּ ֵפל ְלא ֶמ ַלח .כְּ ִפי ֶשׁ ַה ֶמּ ַלח הוּא
ַמ ְרכִּ יב ִע ָקּ ִרי ַבּ ַתּ ְב ִשׁיל ַל ְמרוֹת ִמעוּט כַּ מּוּתוֹ ,כָּ ֲ ענִ יַּ ת
ָא ֵמן ַמ ֲח ִשׁ ָיבה ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ַאף ֶשׁ ִהיא ִמ ָלּה ַא ַחת ְק ָצ ָרה.
לּוּלים' ַשׁ ַער ַה ְבּ ָרכוֹת
ֶ'פּ ַתח ֵעינַ יִ ם' ]לרמ"י ַא ְשׁכְּ נַ זִּ י[ ַדּף ז; ְ'פּ ִרי ק ֶֹדשׁ ִה ִ
פ"ד; ִ'דּ ְב ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל' נ ַֹח; ִ'צ ִיצית ַהכָּ נָ ף' ]לרא"ד ְבּלוַֹ [דּף כ

ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ַחיֵּ י ָה ָא ָדםֶ ,שׁ ַמּהוּתוֹ ְמכֻ נֶּ ה ַ'מ ְב ֶעה' ַעל ֵשׁם
נּוֹשׂא ְבּ ִפיו.
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ֵ
ַר ִבּי ֵ
רוֹמז
יוֹסף ַחיִּ ים ִמ ַבּגְ ָדּד כָּ ַתב ֶשׁ ַאף ַהכִּ נּוּי ָ'א ָדם' ֵ
[ל"ף,
]א ֶ
אוֹתיּוֹת ַה ִמּלּוּי ֶשׁל ֵתּ ַבת ָ'א ָדם' – ָ
ִל ְת ִפ ָלּהֶ ,שׁכֵּ ן ִ

ַ'מ ֲעלוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה'; ִ'מכְ ָתּב ֵמ ֵא ִליָּ הוּ' ח"ג עמ' 'ְ ;86בּנָ יָ הוּ' ְבּ ָרכוֹת ו ב

כְּ ִאלּוּ ַהיּוֹם ָע ַבר ֶאת ַהיָּ ם
ֹאמרוּ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִשּׁ ָירה ַהזֹּאת ַלה' וַ יּ ְ
"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ְ
ָ
ֵלאמֹר" )טו א(
ֹאמרוּ ֵלאמֹר" ֵפּ ֵרשׁ ַהזּ ַֹהר הק' ְ)בּ ַשׁ ַלּח
ֶאת כֶּ ֶפל ַה ָלּשׁוֹן "וַ יּ ְ
דוֹרי דּוֹרוֹת ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא
"היְ נוּ ֵ'לאמֹר' – ְל ֵ
נד ב ,ע"פ ַ'ה ֻסּ ָלּם'(ַ :
עוֹלם
עוֹלם .כִּ י כָּ ל ִמי ֶשׁזָּ כָ ה ַל ִשּׁ ָירה ַהזּוֹ ָבּ ָ
יִ ָשּׁכַ ח ֵמ ֶהם ְל ָ
עוֹלם ַה ָבּא ,וְ זוֹכֶ ה ְל ַשׁ ֵבּ ַח ָבּהּ ְבּיָ ָמיו ֶשׁל
ַהזֶּ ה ,זוֹכֶ ה ָבּהּ ָבּ ָ
יח ְבּ ִשׂ ְמ ַחת כְּ נֶ ֶסת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא.
ֶמ ֶלַ ה ָמּ ִשׁ ַ
ֶשׁכָּ תוּב ֵ'לאמֹר' ֵפּרוּשׁוֹ'ֵ :לאמֹר' ְבּאוֹתוֹ ַהזְּ ַמן'ֵ ,לאמֹר' ָבּ ָא ֶרץ
דוֹשׁה ִבּזְ ַמן ֶשׁיָּ ְשׁבוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ָבּ ָא ֶרץ'ֵ ,לאמֹר' ַבּגָּ לוּת,
ַה ְקּ ָ
עוֹלם ַה ָבּא".
ֵ'לאמֹר' ִבּגְ ֻא ָלּ ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל'ֵ ,לאמֹר' ָל ָ
ִ
הוֹסיף וְ כָ ַתב ַה ִחידָ"א" :כֵּ יוָ ן ֶשׁכֹּה ִה ְפ ִליגוּ ַבּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
אוֹמ ָרהּ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
ַבּ ֲא ִמ ַירת ִשׁ ַירת ַהיָּ םַ ,על כֵּ ן ָצ ִריְ ל ְ
עוֹמד ַבּיַּ ָבּ ָשׁה ְבּתוֹ
ימה .וִ ַיציֵּ ר ְבּ ַד ְעתּוֹ כְּ ִאלּוּ ֵ
ַר ָבּה ִוּבנְ ִע ָ
ַהיָּ ם ,וְ ַה ִמּ ְצ ִרים נִ ְט ָבּ ִעים ,וְ הוּא נִ צּוֹל .וְ ִהיא ְסגֻ ָלּה ְלכַ ָפּ ַרת
דוּע".
ווֹנוֹתיו ,כַּ יָּ ַ
ֲע ָ
יח ְדּפוֹנִ ֶיבז' ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין:
ֵה ִעיד ַתּ ְל ִמיד ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ַפּ ַעם ַא ַחת ִה ְשׁכַּ ְמ ִתּי קוּם וְ נִ כְ נַ ְס ִתּי ְל ֵהיכַ ל ַהיְּ ִשׁ ָיבה ְבּ ָשׁ ָעה
יח
ֻמ ְק ֶדּ ֶמת ֵמ ָה ָרגִ יל .וְ ִהנֵּ הֻ ,ה ְפ ַתּ ְע ִתּי ִל ְשׁמ ַֹע ֵמ ֲח ַדר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
קּוֹמה ֶשׁ ֵמּ ַעל ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ קוֹלוֹת ָר ִמים ֶשׁל
ַהשּׁוֹכֵ ן ַבּ ָ
יח ִמ ַה ְר ִתּי
גְּ ִר ַירת ָר ִה ִיטיםִ .מתּוְֹ דּ ָאגָ ה ִל ְשׁלוֹם ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ַל ֲעלוֹת ְל ַמ ְע ָלהִ ,ה ַבּ ְט ִתּי ֶדּ ֶרֲ ח ַרַ ה ֶדּ ֶלת וְ ָה ִענְ יָ ן ֻה ְב ַהר ִלי:
יח ַה ְמּ ַס ֵדּר ְל ָפנָ יו ְשׁ ֵתּי שׁוּרוֹת ֶשׁל ַס ְפ ָס ִלים,
ִה ְב ַחנְ ִתּי ַבּ ַמּ ְשׁגִּ ַ
אוֹמר:
עוֹבר ֵבּינֵ ֶיהן ָאחוּז ַשׂ ְר ַע ִפּים תּוֶֹ שׁהוּא ֵ
וְ ַא ַחר כָּ ֵ 
לוֹמר ֶאת ַה ִשּׁ ָירה
"כָּ ָ ע ְברוּ ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַהיָּ ם"ִ .בּ ְרצוֹנוֹ ַ
עוּתהּ
בּוּלה זוֹ כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
יח ַתּ ְח ָ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחהָ ,ע ָשׂה ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
יְ ָק ֵרב ְל ִלבּוֹ ֶאת ַה ַה ְרגָּ ָשׁה ֶשׁכִּ ְביָ כוֹל ַהיּוֹם ָע ַבר ֶאת ַהיָּ ם.
בוֹדת ַהקּ ֶֹדשׁ' – ִ'צפּ ֶֹרן ָשׁ ִמיר' ב כד
ֲ'ע ַ
יח יִ ְצ ָחק' יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם עמ' רכט
)הוּבא במשנ"ב נא יז(; ִ'שׂ ַ
ָ

ִבּזְ כוּת ַה ִשּׁ ָירה ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ַה ְתּ ִפ ָלּה
ּאמרוּ
ש ָׁירה ַהזֹּאת ַלה' וַ יֹ ְ
וּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ִ ּ
"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ְ
ָ

ֵלאמֹר ָא ִש ָׁירה ַלה' כִ ּי גָ אֹה גָ ָּאה סוּס וְ רֹכְ בוֹ ָר ָמה ַביָ ּם" )טו א(

שׁוֹרר
מוֹע ִדים וּזְ ַמנִּ יםְ ,ל ֵ
ִמנְ ָהג נָ פוֹץ ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל ִוּב ְפ ָרט ְבּ ֲ
ְק ָט ִעים ְמ ֻסיָּ ִמים ִמתּוֵֹ ס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּהֶ .את ַט ַעם ַה ִמּנְ ָהג
ֵבּ ֵאר ַה ֶ'בּן ִאישׁ ַחי':
טוֹענִ ים
ֲ
כַּ ֲא ֶשׁר ָבּ ִאים יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ָצ ְרכֵ ֶיהם,
ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים כְּ נֶ גְ ָדּם כִּ י ִמ ְפּנֵ י ֲח ָט ֵא ֶיהם ֵאין ָראוּי ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּ ָתם
טוֹעים
ִתּ ְת ַק ֵבּלְ .ל ִפיכָ  נָ ֲהגוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפתּ ַֹח ְבּ ִשׁירְ .בּכָ ִ 
וּמ ֵמּ ָילא
וּלהוֹדוֹתִ ,
סוֹב ִרים ֶשׁכַּ וָּנָ ָתם ְל ֵ
שׁוֹרר ְ
ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים וְ ְ
אוֹמ ָרם ְ)בּ ָרכוֹת
נִ ְמנָ ִעים ִמ ְלּ ַק ְט ֵרג .וּכְ ָבר ָר ְמזוּ ְלכָ ֲ חכָ ִמים ְבּ ְ
"בּ ְמקוֹם ִרנָּ ה ָשׁם ְתּ ֵהא ְתּ ִפ ָלּה"ְ ,ל ִפי ֶשׁ ָה ִרנָּ ה מוֹנַ ַעת
ו א(ִ :
ֵמ ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ְל ַעכֵּ ב ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה.
ְ'בּנָ יָ הוּ' ְבּ ָרכוֹת ו א

יְה ּו ִדים י ְָק ִרים!

פּוֹס ִקים ַ)ר ָמּ"א או"ח קסז ב; משנ"ב ָשׁם כ( כִּ י ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהיא ֵח ֶלק ֵמ ַה ְבּ ָרכָ ה,
דוּעים ִדּ ְב ֵרי ַה ְ
יְ ִ
וּמ ְשׁ ֶל ֶמתַ .בּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ ַאף ְמב ָֹאר ֵ)ע ֶקב רעא א(
שׁוּבה ֻ
אוֹתהּ ִל ְב ָרכָ ה ֲח ָ
הוֹפכֶ ת ָ
וְ ִהיא ֶ
לּוּאהּ כָּ ָראוּי.
ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ָענוּ ָע ֶל ָיה ָא ֵמן ִהיא ְבּ ָרכָ ה ְבּ ִמ ָ

וּמצְ וָ ה ָאנוּ ְמ ַד ְק ְדּ ִקים לְ הַ ֵדּר כְּ ִמ ַדּת הָ ֶאפְ ָשׁר וְ ַאף ְמפַ זְּ ִרים ָממוֹן
בְּ כָ ל ִמצְ וָ ה ִ
דּוֹרשׁ ֵמ ִא ָתּנוּ
ַרב לְ ֵשׁם כָּ  .וְ הִ נֵּה לְ פָ נֵינוּ הִ דּוּר ,הַ נּוֹבֵ ַע ֵמ ִע ַקּר הַ ִדּין וְ ֵאין הוּא ֵ
דּוּע ֶשֹּׁלא נ ְַקיְְּ מוֹ?
דוֹלָ ה אוֹ ַהַ ְק ָדּ ַשׁת ְזְ ַמן ָיָ ָקרַ ,מ ַ
הַ ְשׁ ָק ָעה כַּ סְ פִּ ית גְְּ ָ

בְּ נֵי ֱאמוּנִים – בִּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר בִּ ְשׁלֵ מוּת.

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ּ ְפ ִניִייננִים וּבֵ או ִּרים לְ בִ ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן

כת ַה ּ ָמזוֹ ן – ָ'ה ַר ֲח ָמן' )א(
בר ַּכת
ִ ּב ְר
ְמקוֹר ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן'
ימי
ְל ַא ַחר ִסיּוּם ַא ְר ַבּע ִבּ ְרכוֹת ַה ָמּזוֹן ,נָ ֲהגוּ ִמ ֵ
פּוֹתחוֹת
ֶק ֶדם ְל ִ
הוֹסיף ִס ְד ַרת ַבּ ָקּשׁוֹת ַה ְ
ְבּ ָ'ה ַר ֲח ָמן'.
יוֹתר.
ְמקוֹר ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן' הוּא ָקדוּם ְבּ ֵ
)שׁ ַער
בוֹדה' ַ
כְּ ִפי ֶשׁכָּ ַתב ִבּ'יסוֹד וְ שׁ ֶֹרשׁ ָה ֲע ָ
ַה ְבּכוֹרוֹת פ"ט( ֶשׁ ַאף ֶשׁ ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן' א
אוֹתן
נִ זְ כְּ רוּ ַבּגְּ ָמ ָראִ ,מכָּ ל ָמקוֹם ְבּוַ ַדּאי ִתּ ְקּנוּ ָ
צוּמה.
אוֹמ ָרן ְבּכַ וָּנָ ה ֲע ָ
ַק ְדמוֹנִ ים וְ ַעל כֵּ ן ָראוּי ְל ְ
וְ ַהטּוּר )סי' קפט( ָס ַמְ לכָ ֶ את ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא
"אוֹר ַח ְמ ָב ֵר ...יְ ִהי ָרצוֹן ֶשֹּׁלא
ֵ
ְ)בּ ָרכוֹת מו א(:
יֵ בוֹשׁ ַבּ ַעל ַה ַבּיִ ת וְ כוּ'".

ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְשׁ ַעת ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוָ ה

יָ כוֹל ְל ַב ֵקּשׁ כְּ כָ ל ֶשׁיִּ ְר ֶצה...
מוֹצ ִאים ִשׁנּוּיִ ים
ְבּנֻ ְסּ ֵחי ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהשּׁוֹנִ ים
ְ
דּוּרי ָה ַא ְשׁכְּ נָ זִ ים
ְבּ ֵס ֶדר ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן'ְ .בּ ִס ֵ
דּוּרי ְבּנֵ י ֵעדוֹת
ִמ ֲעטוּ ְבּ ַב ָקּשׁוֹתְ ,ל ֻע ַמּת ִס ֵ
יהוּדה'
ַה ִמּזְ ָרח ֶשׁ ִה ְרבּוּ ָבּ ֶהןְ .בּ ֵפרוּשׁ 'וְ זֹאת ִל ָ
הוּדה ַעיַּ יאשֵׁ ,ה ִביא
ַעל ִ'בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן' ְל ַר ִבּי יְ ָ
לוֹמר ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה
ַ
כִּ י ִמנְ ַהג ְבּנֵ י ְס ָפ ַרד
ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן' כְּ נֶ גֶ ד ְתּ ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה
וְ ֶה ֱא ִריְ ל ָפ ֵרט ֶאת ֲח ֻל ַקּת ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן'

ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ָ'ה ַר ֲח ָמן'
פּוֹס ִקים ֶשׁ ַא ַחר כָּ ל ָ'ה ַר ֲח ָמן' ְצ ִריכִ ים
כָּ ְתבוּ ַה ְ
ׁוֹמ ִעים ַל ֲענוֹת ָא ֵמן )מג"א קפט ב( .וְ כֵ ן כָּ ַתב
ַהשּ ְ
הוֹסיף
אוֹתיּוֹת ְק ֻד ַשּׁת ָה ֲאכִ ָילה קעט( וְ ִ
)שׁ ַער ָה ִ
ַה ְשּׁ ָל"ה ַ
ֶשׁכְּ ֵשׁם ֶשׁעוֹנִ ים ָא ֵמן ַא ַחר ָ'ה ַר ֲח ָמן' כָּ  עוֹנִ ים
ַא ַחר כָּ ל ְתּ ִחנָּ ה ַוּב ָקּ ָשׁה ַאף ֶשׁ ֵאין ָבּהּ ַהזְ כָּ ַרת
'א ְרחוֹת ַחיִּ ים' )ח"א
ֵשׁם ְוּב ָרכָ ה .וְ כֵ ן ְמפ ָֹרשׁ ְבּ ָ
שׁוּבת ַהגְּ אוֹנִ ים,
הל' ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן אוֹת ג( ְבּ ֵשׁם ְתּ ַ
עי"שְ .וּר ֵאה עוֹד ַבּ'כּ ְֹלבּוֹ' )סי' צט(ְ .ל ִפיכָ  נָ ֲהגוּ
לוֹמר ָ'ה ַר ֲח ָמן' ַבּ ִצּבּוּר ְבּא ֶֹפן
נוֹבּיל ַ
ְבּ ֵבית ְט ֶשׁ ְר ִ
ֶשׁ ַה ִצּבּוּר עוֹנִ ים ָא ֵמן ַא ַחר כָּ ל ַבּ ָקּ ָשׁה ַוּב ָקּ ָשׁה
ַ
)'אוֹצר יִ ְשׂ ָר ֵאל' ח"א רכה(.

ֲא ִמ ַירת ָ'ה ַר ֲח ָמן' ְבּ ַשׁ ָבּת
ְלגַ ֵבּי ֲא ִמ ַירת ָ'ה ַר ֲח ָמן' ְבּ ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ כָּ ַתב ָה'אוֹר
זָ ַ
רוּע' )ח"ב סי' פט( ֶשׁ ֵאין ַל ֲחשֹׁשׁ ֶשׁיֵּ שׁ ָבּ ֲא ִמ ָירה
זוֹ ְשׁ ִא ַילת ְצ ָרכָ יו ְבּ ַשׁ ָבּתִ ,משּׁוּם ֶשׁזֶּ הוּ ַהנֻּ ָסּח
בוּע ִל ְת ִפ ָלּה .וְ יֵ שׁ ֶשׁ ֵבּ ֲארוּ כִּ י ָ'ה ַר ֲח ָמן'
ַה ָקּ ַ
ֵאינוֹ נֶ ֱא ָמר ְבּ ֶד ֶרַ בּ ָקּ ָשׁהֶ ,א ָלּא כְּ ִב ָטּחוֹן ַבּה'
שׁוֹתינוּ .כְּ ִפי ֶשׁ ֵמּ ִעיד ַה ָלּשׁוֹן
ֶשׁ ְבּוַ ַדּאי יְ ַמ ֵלּא ַבּ ָקּ ֵ
יּוֹצא ָבּזֶ ה )הגש"פ 'אוֹר
ָ'ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ְמךְ '...וְ כַ ֵ
יְ ָשׁ ִרים' ְבּ ֵשׁם ר' ֵמ ִאיר ִמ ֶסּ ְער ִהי(.

ַא ֲה ַבת ה' כְּ ַא ֲה ַבת ֵאם ִל ְבנָ הּ
גּוֹרדוֹן זָ ָצ"ל,
ִס ֵפּר ַתּ ְל ִמיד ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר ְ
לוֹמזָ'א:
רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ְ
ַפּ ַעם נִ ְק ַל ְע ִתּי ְל ֵביתוֹ ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵבּ ֵרִ בּ ְרכַּ ת
ַה ָמּזוֹןִ .ה ַבּ ְט ִתּי בּוֹ ְמ ָב ֵרְ בּ ִה ְת ַל ֲהבוּת כְּ ַד ְרכּוֹ,
ַאִ הנֵּ הֶ ,רגַ ע ִל ְפנֵ י ֶשׁ ִסּיֵּ ם ֶאת ַבּ ָקּשׁוֹת
ָ'ה ַר ֲח ָמן' נֶ ֱע ַצר .נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י ְדּ ַבר ָמה ַמ ְט ִריד
ֶאת ָה ַרבַ ,א כַּ ָמּה ְשׁנִ יּוֹת ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןִ ,ה ְמ ִשׁי
ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה כָּ ָרגִ יל.
ַה ָדּ ָבר ִה ְת ִמ ַיהנִ י ,וְ ָלכֵ ן ְל ַא ַחר ֶשׁ ִסּיֵּ ם רֹאשׁ
ַהיְּ ִשׁ ָיבה ְל ָב ֵרְ שׁ ַא ְל ִתּיו ְל ֵפ ֶשׁר ִה ְתנַ ֲהגוּתוֹ.
לוֹמר ֶאת
ָה ַרב ִה ְס ִבּיר ִלי :כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְת ַח ְל ִתּי ַ
ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן'ָ ,ע ְל ָתה ְבּ ִל ִבּי ְתּ ִמ ָיהה :כֵּ ַיצד
מוֹדים ַלה' ַעל ֶשׁנָּ ַתן ָלנוּ
יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ָאנוּ ִ
הוֹסיף
ֶאת ְמזוֹנֵ נוּ ,יֵ שׁ ָלנוּ עוֹד ַה ֶה ָעזָ ה ְל ִ
וּל ַב ֵקּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַבּ ָקּשׁוֹת כֹּה ַרבּוֹת?
ְ
ָ
אוּלם ִה ְתיַ ְשּׁ ָבה ַדּ ְע ִתּי ,כַּ ֲא ֶשׁר ֵה ַבנְ ִתּי כִּ י ה'
ִמ ְתנַ ֵהג ִע ָמּנוּ כְּ ֵאם ִל ְבנָ הּ ַה ָפּעוֹט; כְּ ִפי ֶשׁ ָה ֵאם
רוֹצה ֶשׁ ְבּנָ הּ ַה ַסּ ְר ָבן יֹאכַ לְ ,מ ַשׁכְ נַ ַעת אוֹתוֹ
ָה ָ
ְבּ ֻסכָּ ִריָּ ה ַאף כִּ י נִ ְר ֶאה ַה ָדּ ָבר כְּ מוּזָ ר – א ַדּי
ְבּכָ ֶ שׁ ִהיא ַמ ֲענִ ָיקה לוֹ אֹכֶ ל ְבּ ִחנָּ םִ ,היא עוֹד
נוֹתנֶ ת לוֹ ַמ ָתּנוֹת ַעל כָּ  ...כָּ ַ ה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ֶ
וּמ ֲענִ יק ָלנוּ
טוֹב ֵתנוּ ָתּ ִמיד ַ
הוּא ֶה ָח ֵפץ ְבּ ָ
ִמטּוּבוֹ; כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ נֶ ֱהנִ ים ֵמ ַה ָמּזוֹן ֶשׁנָּ ַתן לוֹ
וּמ ָב ְרכִ ים אוֹתוֹ ַעל כָּ  ,הוּא ַמ ֲענִ יק ָלנוּ ַמ ָתּנוֹת
ְ
)'בּנְ אוֹת ֶדּ ֶשׁא' ְבּ ֵר ִ
אשׁית עמ' נב(.
כְּ כָ ל ֶשׁנַ ְחפֹּץ ִ

וֹלליםְ ...ל ַה ְשׁ ִבּית אוֹיֵ ב"
עוֹל ִלים...
"מ ִפּי ְ
ִ
ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ִלּ ְפנֵ יכֶ ם ִה ְת ַר ֵחשׁ ִל ְפנֵ י כַּ ָמּה
שׁוּבים
ָשׁנִ ים ְבּ ַא ַחד ֵמ ַה ָתּ ִתי"ם ַה ֲח ִ
תּוֹרה זֶ ה נִ ְק ַבּע
ְבּ ֵאזוֹר ַה ָצּפוֹןְ .בּ ַת ְלמוּד ָ
ִמנְ ָהג ְמ ַענְ יֵ ן כִּ י ְבּכָ ל ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ,
ִל ְק ַראת ִסיּוּם ַה ִלּ ִ
מּוּדיםַ ,תּ ְל ִמ ֵידי כִּ ָתּה א'
ִמ ְתכַּ נְּ ִסים ַל ֲא ִמ ַירת כַּ ָמּה ִפּ ְר ֵקי ְתּ ִה ִלּים,
כְּ ֶשׁ ַבּ ִסּיּוּם ֵהם זוֹכִ ים ְבּ ַמ ְמ ָתּק ִלכְ בוֹד
ַשׁ ָבּת.
דוּתהּ ֶשׁל ֶ'ח ְב ַרת ְתּ ִה ִלּים'
גּוֹרם ְל ִה ְתיַ ְסּ ָ
ַה ֵ
זוֹ הוּא ִספּוּר ַמ ְפ ִעים ֶשׁנִּ ְשׁ ַמע ִמכְּ ִלי
ִראשׁוֹן ִמ ִפּי ַבּ ֲע ֵלי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה:
הוּדי יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ םַ ,תּם וְ יָ ָשׁר
ֶא ְפ ַריִ ם ,יְ ִ
עוֹסק
ֵ
מוֹשׁ ָבהּ ְצפוֹנִ ית,
גּוֹרר ְבּ ָ
ַה ִמּ ְת ֵ
בוֹראי' אוֹ 'כַּ וְ ָרן' – ְשׁ ֵתּי
ְל ַפ ְרנָ ָסתוֹ כִּ ְ'ד ַ
צוֹע ֶא ָחד ֶשׁ ַמּהוּתוֹ
ִמ ִלּים ַה ְמּ ָת ֲארוֹת ִמ ְק ַ
בוֹרים וְ כַ וָּרוֹת ְלצ ֶֹרךְ יִ צּוּר ְדּ ַבשׁ.
גִּ דּוּל ְדּ ִ
צוֹע זֶ ה נִ ְד ָר ִשׁים יֶ ַדע נִ ְר ָחב וַ ֲה ָבנָ ה
ְל ִמ ְק ַ
אוֹתם ָרכַ שׁ ֶא ְפ ַריִ ם ְבּ ַמ ֲה ַל
ְמ ֻדיֶּ ֶקת ֶשׁ ָ
צוֹעִ ,בּ ְת ִח ָלּה
ְשׁנוֹת ִעסּוּקוֹ ָה ַרבּוֹת ַבּ ִמּ ְק ַ
כְּ עוֹזֵ ר-כַּ וְ ָרן ַוּב ֶה ְמ ֵשׁ כְּ ַב ַעל ֵע ֶסק
יכוּתהּ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת
ַע ְצ ָמ ִאיְ .שׁמוֹ ַהטּוֹב וְ ֵא ָ
ֶשׁל ַ
תּוֹצ ְרתּוֹ ָה ְלכוּ ְל ָפנָ יוְ ,וּב ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם
הוּא זָ כָ ה ְל ַה ְצ ָל ָחה ְמ ֻר ָבּהִ .בּ ְרשׁוּתוֹ ָהיוּ
בוֹרים ַה ְמּנִ יבוֹת
רוֹחשׁוֹת ְדּ ִ
כַּ וָּרוֹת ַרבּוֹתֲ ,
יכוּתי,
וּמ ֻשׁ ַבּ ַחת ֶשׁל ְדּ ַבשׁ ֵא ִ
ֶ
תּוֹצ ֶרת נָ ָאה ְ
וּמזִ ין.
ָבּ ִריא ֵ
וּפ ְרחוִּ .ל ְ'ד ַבשׁ
ְבּ ֶמ ֶשָׁ שׁנִ ים ָה ְלכוּ ֲע ָס ָקיו ָ
ֶא ְפ ַריִ ם' ָהיָ ה ִבּקּוּשׁ ַרב ַבּשּׁוּק .הוּא נִ ְמכַּ ר
ִבּ ְרוָ ִחים נָ ִאים ,וְ ַה ָלּקוֹחוֹת ָהיוּ ְמ ֻר ִצּים.
ִפּיו ֶשׁל ֶא ְפ ַריִ ם ָהיָ ה ָמ ֵלא ִשׁיר וָ ֶשׁ ַבח
ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַהטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִיטיב ֶשׁזִּ כָּ הוּ
ֵל ָהנוֹת ִמיגִ ַיע כַּ ָפּיו ְבּ ִמ ְק ַ
צוֹע ַה ְמּכַ ֵבּד ֶאת
ְבּ ָע ָליו ֲא ֶשׁר ַמ ַתּן ְשׂכָ רוֹ ֶה ָהגוּן ְבּ ִצדּוֹ.
הוּפ ָרה ַשׁ ְלוָ תוֹ
ֶא ָלּא ֶשׁ ְבּ ַא ַחד ַהיָּ ִמים
ְ
ֶשׁל ֶא ְפ ַריִ ם ,וְ ִהגִּ ָיעה ֵא ָליו ַה ַמּכָּ ה
סוֹב ִלים ַח ְק ָל ִאים ַר ִבּים ַבּ ָצּפוֹן,
ֶשׁ ִמּ ֶמּנָּ ה ְ
עוּטים ֵמ ַהכְּ ָפ ִרים
ַמכַּ ת ַהגְּ נֵ בוֹתְ .בּנֵ י ִמ ִ
ַה ְסּמוּכִ יםֲ ,א ֶשׁר ַעד ַע ָתּה ִ'ה ְס ַתּ ְפּקוּ'
תּוֹצ ֶרת ַח ְק ָל ִאיתֵ ,פּרוֹת וִ ָירקוֹת
ִבּ ְס ִח ַיבת ֶ
ּהוּדיִּ יםָ ,ל ְטשׁוּ
ִמ ְשּׂדוֹת ַהיִּ שּ ִׁוּבים ַהיְ ִ
ֵעינַ יִ ם
חוֹרשׁוֹת ָר ָעה ִל ְתחוּם ָח ָדשׁ,
ְ
ְרוֹתיו ֶשׁל ֶא ְפ ַריִ ם.
ח יָ ד ְבּכַ וּ ָ
וְ ֵה ֵחלּוּ ִל ְשׁ ַ
עוֹרר ֶא ְפ ַריִ ם
כָּ ַ ,א ַחת ְלכַ ָמּה יָ ִמים ִה ְת ֵ
חוּשׁה ָק ָשׁה .כַּ ֲא ֶשׁר יָ ָצא ַל ָשּׂ ֶדה
ִבּ ְת ָ
שׁוֹתיוַ .הגַּ נָּ ִבים ָפּ ְשׁטוּ ַעל
ִה ְת ַא ְמּתוּ ֲח ָשׁ ָ
ְרוֹתיו וְ ָס ֲחבוּ ַא ַחת אוֹ כַּ ָמּה כַּ וָּרוֹת
כַּ וּ ָ
גְּ דוּשׁוֹת ִבּ ְד ַבשְׁ ,פּ ִרי ָע ָמל ַרב וְ ַה ְשׁ ָק ָעה.
תּוֹפ ָעה
ִבּ ְת ִח ָלּה נִ ָסּה ֶא ְפ ַריִ ם ְל ִה ָלּ ֵחם ַבּ ָ
ְבּ ַע ְצמוֹ .הוּא גִּ יֵּ ס כַּ ָמּה ֵמ ֲח ֵב ָריו ,וְ ֵהם נִ סּוּ
תוֹרנוּת ַליְ ָלה ַעל ַהכַּ וָּרוֹת.
יַ ְח ָדּו ִל ְשׁמֹר ְבּ ָ
אלים ָהיוּ ֲחכָ ִמים ְל ָה ַרע,
אוּלם ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ָ
וְ כִ ְמ ַעט ָתּ ִמיד ִה ְצ ִליחוּ ַל ֲחמֹק ְבּ ַה ְצ ָל ָחה
בּוֹלשׁוֹת ֶשׁל ַהכַּ וְ ָרנִ ים וְ ִל ְסחֹב
ֵמ ֵעינֵ ֶיהם ַה ְ
ֶאל כְּ ֵל ֶיהם כַּ מּוּת ֲהגוּנָ ה ֶשׁל כַּ וָּרוֹת.
ֶא ְפ ַריִ ם וַ ֲח ֵב ָריו נִ סּוּ ְלגַ יֵּ ס ֶאת ֶעזְ ַרת
אוּלם זוֹ גִּ ְלּ ָתה ָאזְ ַלת יָ ד ֶאל
ַה ִמּ ְשׁ ָט ָרהָ ,
תּוֹפ ָעה
מוּל ַעזּוּת ְפּנֵ ֶיהם ֶשׁל ַהגַּ נָּ ִבים ,וְ ַה ָ
ַרק ָה ְלכָ ה וְ ִה ְת ַר ֲח ָבה.
ַהגְּ נֵ בוֹת
ָהיוּ
ֵמ ַה ִמּ ְק ִרים
ְבּ ַר ִבּים
יוֹד ָעם
ִמ ְת ַר ֲחשׁוֹת ְבּ ֵליל ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשְׁ .בּ ְ
שׁוֹמ ֵרי ַשׁ ָבּת ,נִ ְצּלוּ
כִּ י ֶא ְפ ַריִ ם וַ ֲח ֵב ָריו
ְ
אלים ֻע ְב ָדּה זוֹ כְּ ֵדי ִל ְפשֹׁט ַעל
ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ַהכַּ וָּרוֹת ְבּ ֵלילוֹת ַשׁ ָבּת וְ ִלגְ רֹם ַל ְמּגַ ְדּ ִלים
ְל ֶה ְפ ֵסד ָעצוּם.
מוֹצ ֵאי ַשׁ ָבּת ָהיוּ
ָ
כָּ  ,כִּ ְמ ַעט ְבּכָ ל
מּוֹקד ֶח ְב ַרת
ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ֶאל ֶא ְפ ַריִ ם ִמ ֵ

ַה ְשּׁ ִמ ָירה ָה ֵא ִ
זוֹרית ,וְ ָהיוּ ְמ ַדוּ ְִחים ַעל
אלים ִבּ ְקּרוּ
נוֹס ֶפת ֶשׁ ַהיִּ ְשׁ ְמ ֵע ִ
ֶ
ַפּ ַעם
דוֹתיו.
ִבּ ְשׂ ָ
נוֹת ָרה ְבּ ֵר ָרה ֶא ָלּא ִל ְפנוֹת
ְל ֶא ְפ ַריִ ם א ְ
תּוֹצ ְרתּוְֹ .בּ ֶשׁל
וּל ַב ֵטּ ַח ֶאת ַ
ְל ֶח ְב ַרת ִבּ ַ
טּוּח ְ
טּוּח זֶ ה,
ַה ִסּכּוּן ָה ַרב ֶשׁ ָהיָ ה כָּ רוְּ בּ ִב ַ
בוֹהּ
טּוּח ְמ ִחיר ָח ְד ִשׁי גָּ ַ
ָדּ ְר ָשׁה ֶח ְב ַרת ַה ִבּ ַ
אוּלם ַהכַּ וָּרוֹת
פּוֹל ָיסהָ .
ְמאֹד ַבּ ֲעבוּר ַה ִ
נוֹת ָרה לוֹ כָּ ל
ָהיוּ יְ ָקרוֹת עוֹד ֵ
יוֹתר ,וְ א ְ
ֶא ְפ ָשׁרוּת ֶא ָלּא ְל ַה ְסכִּ ים ַל ְמּ ִחיר.
ימהֶ ,א ְפ ַריִ ם
ֶא ָלּא ֶשׁזְּ ַמן ָמה ְל ַא ַחר ַה ֲח ִת ָ
ֶשׁכָּ ָאמוּר ָהיָ ה ִאישׁ יָ ֵרא וְ ָח ֵרדָ ,א ַמר
ְל ַע ְצמוֵֹ :הן ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ כֹּל יָ כוֹל .הוּא
וּמ ַחיֶּ ה; ַה ִאם א
מוֹרישׁ ַ
ִ
וּמ ֲע ִשׁירֵ ,מ ִמית ְ
ָע ִדיף ְל ַב ֵטּ ַח ֶאת ַהכַּ וָּרוֹת ֶא ְצלוֹ !?...הוּא
ִשׁ ֵתּף ְבּ ַמ ֲח ַשׁ ְבתּוֹ ֶאת ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵב ָריו ,כַּ וְ ָרן
שׁוֹמר ִמ ְצווֹת ֶשׁ ַאף הוּא ָס ַבל ְמרוֹרוֹת
ֵ
ֵמ ַהגְּ נֵ בוֹת ,וְ ַה ָלּה ִה ְסכִּ ים ִעמּוֹ ִמיָּ ד.
ִמ ַמּ ְח ָשׁ ָבה ְל ַמ ֲע ֶשׂה .הוּא נִ זְ כַּ ר ִבּ ִידידוֹ
תּוֹרה
ִמ ֶשּׁכְּ ָבר ַהיָּ ִמיםְ ,מנַ ֵהל ַתּ ְלמוּד ָ
יח ְבּ ַא ַחת ֵמ ָע ֵרי ַה ָצּפוֹןִ ,ה ְת ַק ֵשּׁר
ַמ ְצ ִל ַ
ֵא ָליוִ ,ס ֵפּר לוֹ ַעל ָצ ָרתוֹ ,וְ ַא ַחר ֶה ֱע ָלה
ְבּ ָפנָ יו ֶאת ָה ַר ְעיוֹן ֶשׁ ָע ָלה ְבּ ַד ְעתּוֹ:
"מה ַדּ ְע ְתֶּ שׁנַּ ֲע ֶשׂה ֶה ְסכֵּ ם; ְבּכָ ל ֶע ֶרב
ָ
תּוֹרה
ֹאמרוּ יַ ְל ֵדי כִּ ָתּה א' ְבּ ַת ְלמוּד ָ
ַשׁ ָבּת י ְ
בוּרי ַוּב ֲעבוּר ֲח ֵב ַרי
כַּ ָמּה ִפּ ְר ֵקי ְתּ ִה ִלּים ַבּ ֲע ִ
וּל ַמ ַען א יֶ ֱא ַרע כָּ ל
וּל ַה ְצ ָל ָחהְ ,
ִל ְשׁ ִמ ָירה ְ
ְרוֹתי .וְ ֶאת ַה ְסּכוּם ֶשׁ ָהיִ ִיתי ָאמוּר
נֶ זֶ ק ְלכַ וּ ַ
טּוּח ַא ֲע ִביר ְל ַה ְחזָ ַקת ֶה ֶבל
ְל ַשׁ ֵלּם ַל ִבּ ַ
ִפּ ֶיהם ֶשׁל ִתּינוֹקוֹת ֶשׁל ֵבּית ַר ָבּן ֶשׁ ֵמּגֵ ן,
וּמ ֲחזִ יק ֶאת ָה ָ
ַמ ִצּיל ַ
עוֹלם כֻּ לּוְֹ ,וּבוַ ַדּאי
יוּכַ ל ְל ָהגֵ ן ַאף ַעל ַפּ ְרנָ ָס ִתי".
ַה ְמּנַ ֵהל ִה ְסכִּ ים ְבּ ִשׂ ְמ ָחה וְ ַה ֶה ְסכֵּ ם ֵה ֵחל
ִל ְפעֹל; ִמ ֵדּי ח ֶֹדשׁ ְב ָּח ְדשׁוֹ ָהיָ ה ְמיֻ ָדּ ֵענוּ
ַמ ֲע ִביר ְסכוּם ָהגוּן ִל ִידידוֹ ְמנַ ֵהל ַתּ ְלמוּד
מוּרת זֹאת ָהיוּ נֶ ֱא ָמ ִרים ִמ ֵדּי
וּת ַ
ַה ָ
תּוֹרהְ ,
בוּע ְבּ ֶע ֶרב ַשׁ ָבּת ִפּ ְר ֵקי ְתּ ִה ִלּים ִלזְ כוּת
ָשׁ ַ
ַפּ ְרנָ ָס ָתם ֶשׁל ֶא ְפ ַריִ ם וַ ֲח ֵב ָריוֶ ,שֹּׁלא ִתּ ָפּגַ ע
ִבּ ֵידי זֵ ִדים.
וּל ִמן אוֹתוֹ יוֹם ִשׁ ִשּׁי
ַה ֶה ְסכֵּ ם ָע ַבד נִ ְפ ָלאְ .
עוּטים ְמקוֹרוֹת
וָ ֵא ָיל כְּ מוֹ ָמ ְצאוּ ְבּנֵ י ַה ִמּ ִ
ַפּ ְרנָ ָסה ֲא ֵח ִרים .יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ֵהם ָה ְלכוּ ְלנַ סּוֹת
אוּלם ִמכָּ ל
ֶאת ַמזָּ ָלם ִבּ ְמקוֹמוֹת ֲא ֵח ִריםָ ,
ָמקוֹם ַהכַּ וָּרוֹת נִ ְשׁ ְמרוּ ֵה ֵיטב ,וְ ֶ'ח ְב ַרת
טּוּח' ָע ְמ ָדה ַבּ ֶה ְסכֵּ ם.
ַה ִבּ ַ
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה נִ ְמ ַשַׁ ה ֶה ְס ֵדּר
ְלא ֶֹרְ תּ ָ
ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ְמ ֻר ָבּהֶ .א ְפ ַריִ ם וַ ֲח ֵברוֹ ִה ְת ַרגְּ לוּ
ַל ֶשּׁ ֶקט ,וְ ָ
רוּחם נָ ָחהֶ .א ָלּא ֶשׁ ְבּ ַא ַחד
מּוֹצ ֵאי ַה ַשּׁ ָבּתוֹת שׁוּב ִצ ְל ֵצל ַמכְ ִשׁיר
ִמ ָ
ַה ֶטּ ֶלפוֹן ְבּ ֵביתוֹ ֶשׁל ֶא ְפ ַריִ םֵ .מ ֵע ֶבר
זוֹרי ,וְ הוּא
ַל ַקּו ָהיָ ה ְק ִצין ַה ִבּ ָטּחוֹן ָה ֵא ִ
דוֹלה
ִבּ ֵשּׂר ְל ֶא ְפ ַריִ ם ִבּיב ֶֹשׁת כִּ י גְּ נֵ ָבה גְּ ָ
ִה ְת ַר ֲח ָשׁה ַה ַשּׁ ָבּת ,כַּ מּוּת ִבּ ְל ִתּי ְמ ֻב ֶטּ ֶלת
ֶשׁל כַּ וָּרוֹת נִ גְ נְ בוּ ,וְ נֶ זֶ ק ָעצוּם נִ גְ ַרם.
עוֹשׂים?! ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ִל ְמנַ ֵהל ֶ'ח ְב ַרת
ָמה ִ
תּוֹרה נֶ ֱח ַרד
טּוּח'ְ .מנַ ֵהל ַה ַתּ ְלמוּד ָ
ַה ִבּ ַ
יח ְל ָב ֵרר...
ִל ְשׁמ ַֹע ַעל ַהגְּ נֵ ָבה וְ ִה ְב ִט ַ
ַה ֵבּרוּר ֶה ֱע ָלה ִמ ְמ ָצא ַמ ְד ִהים; ִה ְת ָבּ ֵרר
ֶשׁ ְבּאוֹתוֹ יוֹם ִשׁ ִשּׁיְ ,בּא ֶֹפן ָח ִריג ,נִ ְב ַצר
תּוֹרה,
ִמ ְמּ ַל ֵמּד כִּ ָתּה א' ְל ַהגִּ ַיע ְל ַת ְלמוּד ָ
וְ ַת ְח ָתּיו נִ ְשׁ ַלח ְמ ַמ ֵלּא ָמקוֹם ֶשֹּׁלא יָ ַדע
ַעל ְדּ ַבר ַה ֶה ְסכֵּ םַ .ה ְתּ ִה ִלּים א נֶ ֶא ְמרוּ.
טּוּח' א ָע ְב ָדה ,וְ ַהגְּ נֵ ָבה א
ֶ'ח ְב ַרת ַה ִבּ ַ
ִא ֲח ָרה ְלבֹא.
רוּמה תשע"ו
תּוֹרה' ְתּ ָ
ִ'מ ִמּ ְשׁנָ ָ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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יוֹתר
ִבּ ְשׁ ַעת ֲע ִשׂיַּ ת ִמ ְצוָ ה ַה ְתּ ִפ ָלּה ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֵ
הוֹסיפוּ
– כָּ  כָּ ַתב ַר ֵבּנוּ ַבּ ְחיֵ י ְ)שׁמוֹת יט ג( .וְ ִ
ָה ַא ֲחרוֹנִ יםֶ ,שׁ ִבּ ְפ ָרט ָראוּי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ִבּ ְשׁ ַעת
אוֹתהּ
ֲע ִשׂיַּ ת ַה ִמּ ְצוָ ה ַעל ַה ָשּׂכָ ר ַה ְמּיֻ ָחד ְל ָ
ִמ ְצוָ ה ְ)ר ֵאה ַ'מ ֲח ִצית ַה ֶשּׁ ֶקל' או"ח רסג יא(.
אוֹריְ ָתא ,כַּ כָּ תוּב
ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִהיא ִמ ְצוָ ה ִמ ְדּ ָ
ְ)דּ ָב ִרים ח י(" :וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ ֵוּב ַרכְ ָתּ ֶאת ה'
קיךֲָ ...א ֶשׁר נָ ַתן ָלְ ."ל ִפיכָ ַ ע ָתּהְ ,ל ַא ַחר
ֱא ֶ
ֶשׁ ִסּיַ ְּמנוּ ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַ'הטּוֹב וְ ַה ֵמּ ִטיב' ֶשׁ ָבּהּ
נוֹסיף
ִמ ְס ַתּיֶּ ֶמת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןָ ,מה ָראוּי ֶשׁ ִמּיָּ ד ִ
וּמ ְב ָטח ָלנוּ ֶשׁ ִתּ ְת ַמ ֵלּאנָ ה
וּנְ ַב ֵקּשׁ ַר ֲח ִמיםֻ ,
]ל ַמ ֲה ִר"י ַעיַּ יאשׁ[
לוֹתינוּ ְל ָ
ִמ ְשׁ ֲא ֵ
טוֹבה )'וְ זֹאת ִל ָ
יהוּדה' ְ
ֵבּאוּר ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן(.
ְבּ ַב ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן' ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ַה ְדּ ָב ִרים
ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהם ִה ְת ַפּ ַלּ ְלנוּ ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן – ֶשׁיְּ ַמ ֵלּא
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת כָּ ל ְצ ָרכֵ ינוֶּ ,שׁיִּ גְ ָא ֵלנוּ
וּל ִפי ָמה
ִבּ ְמ ֵה ָרה וְ יִ ְבנֶ ה ָלנוּ ֶאת ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ .
ֶשׁכָּ ַתב ַבּ ַעל ֵס ֶפר ַה ִחנּוּ)ִ מ ְצוָ ה תל( ֶשׁ ַהזָּ ִהיר
זוֹנוֹתיו ְמצוּיִ ים
וּמ ָ
ְבּ ִמ ְצוַ ת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן זוֹכֶ ה ְ
לוֹ ְבּ ֶשׁ ַפע כָּ ל יָ ָמיוָ ,ראוּי ְל ַב ֵקּשׁ ִבּ ְפ ָרט ַעל
ַה ָמּזוֹןֶ ,שׁזֶּ הוּ ַה ָשּׂכָ ר ַה ֻמּ ְב ָטח ַעל ֲע ִשׂיַּ ת ִמ ְצוָ ה
זוֹ.
ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ִס ֵפּר ַפּ ַעם ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים'ַ :הגָּ אוֹן
ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר כֻּ ַבּד ַפּ ַעם ְבּ ַסנְ ְדּ ָקאוּת.
ַה ְבּ ִרית ִה ְת ַעכְּ ָבה זְ ַמן ְמ ֻמ ָשּׁ ,וּכְ ֶשׁ ֵבּ ֵרר ַהגָּ אוֹן
ֶאת ֵפּ ֶשׁר ָה ִעכּוּבִ ,הזְ ַדּ ֲעזֵ ַע ִל ְשׁמ ַֹע כִּ י ַבּ ֶח ֶדר
ַה ָסּמוּ שׁוֹכֵ ב ֲא ִבי ַה ִתּינוֹק ַעל ֶע ֶרשׂ ְדּוַ י,
וּמ ְמ ִתּינִ ים ִל ִיצ ַיאת נִ ְשׁ ָמתוֹ כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכְ לוּ ִל ְקרֹא
ַ
ָל ַרַ הנִּ מּוֹל ַעל ְשׁמוֹ.
ְל ַמ ְר ֵבּה ַה ַה ְפ ָתּ ָעה ִצוָּה ַהגָּ אוֹן ָלמוּל ֶאת
וּלא ְשׁ ִהיּוֹת ,תּוֶֹ שׁהוּא ַמ ְס ִבּיר
ַהיֶּ ֶלד ִמיָּ ד ְ
יח ֶאת
ַלנּוֹכְ ִחיםָ :א ְמנָ ם ֵאין ְבּכ ִֹחי ְל ַה ְט ִר ַ
פוּאה ֶשׁיָּ בֹא ִבּ ְמיֻ ָחד
ַה ַמּ ְל ָאַ ה ְמּ ֻמנֶּ ה ַעל ָה ְר ָ
ְל ָה ִביא ָמזוֹר ַל ֶ
אוּלם כַּ ֲא ֶשׁר נָ מוּל ֶאת
חוֹלהָ ,
נּוֹלד ְלא ָס ֵפק יָ בֹא ַמ ְל ַאַ ה ְבּ ִרית
ָה ַרַ ה ָ
וּל ַר ֵפּא ֶאת ָה ַרַ הנִּ מּוֹל,
ימין ַה ֵ
ַל ֲעמֹד ִל ִ
מּוֹהל ְ
וְ ָאז ֲא ַב ְק ֶּשׁנּוּ ֶשׁיָּ סוּר ַל ֶח ֶדר ַה ָסּמוְּ ל ַר ֵפּא ֶאת
ָא ִביו.
א ָע ְברוּ ְשׁ ָ
חוֹלה
לוֹשׁה יָ ִמים ַעד ֶשׁ ָקּם ַה ֶ
ִמ ִמּ ָטּתוֹ וְ יָ ָצא ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ְל ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת
גּוֹמל' ַעל ַה ָצּ ָלתוֹ ַהנִּ ִסּית.
ַ'ה ֵ
הוּדי
ַאף ִמ ַמּ ֲע ֶשׂה זֶ ה נוּכַ ל ְל ִהוָּכַ ח ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר יְ ִ
ְמ ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה ִמ ְת ֶ
עוֹר ֶרת ָאז ֵ'עת ָרצוֹן' ְמיֻ ֶח ֶדת
דוֹלה ְל ַק ָבּ ַלת ַה ְתּ ִפלּוֹתָ .לכֵ ן ֵאין
ֶשׁ ְסּגֻ ָלּ ָתהּ גְּ ָ
יוֹתר ִמ ְלּ ַב ֵקּשׁ ַעל ַה ְדּ ָב ִרים ָה ַר ִבּים
זְ ַמן ַמ ְת ִאים ֵ
ֶשׁ ָאנוּ זְ ִ
קוּקים ָל ֶהםֵ ,מ ַהזְּ ַמן ֶשׁבּוֹ ֵבּ ַרכְ נוּ ַעל
)'ח ֵפץ ַחיִּ ים' עה"ת פר' כִּ י ָתבֹא וּב ְַ'מ ֲע ַשׂי ְל ֶמ ֶלֵ 'שׁם(.
ַה ָמּזוֹן ָ

כְּ ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה.
וּמ ִענְ יָ ן ְל ִענְ יָ ן ְבּאוֹתוֹ ִענְ יָ ן כָּ ַתב ַה'כַּ ף ַה ַחיִּ ים'
ֵ
)קצא ה( ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשׁ ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן' נִ ְק ְבּעוּ
ישׁ ָיבה
אוֹמ ָרן ִבּ ִ
כְּ ֵח ֶלק ִמ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןָ ,ראוּי ְל ְ
ְוּבכ ֶֹבד רֹאשׁ ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ַעד ֲא ִמ ַירת 'ע ֶֹשׂה
רוֹמיו' ֶשׁ ִהיא כְּ מוֹ ֲע ִק ַירת ַרגְ ַליִ ם
ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ִבּ ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה.
ְבּ ִס ֵ
דּוּרי ַרב ְס ַע ְדיָ ה גָּ אוֹן וְ ַרב ַע ְמ ָרם גָּ אוֹן
הוּבאוּ ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן'
ְוּב ַמ ְחזוֹר וִ ְיט ִרי )סי' פג( ְ
בּוּד ְר ַהם ִ)בּ ְרכַּ ת
אוֹמ ָרן ְבּיָ ֵמינוָּ .ה ַא ִ
ֶשֹּׁלא נָ ֲהגוּ ְל ְ
וּל ַב ֵקּשׁ
הוֹסיף ֶשׁיָּ כוֹל כָּ ל ֶא ָחד ְל ִ
ַה ֶלּ ֶחם( ִ
הוֹסיף ְ
ְבּ ַב ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן' כִּ ְרצוֹנוֹ וְ כִ ְרצוֹן ְשׁ ֵא ָלתוֹ ,וְ כֵ ן
'תּוֹרה ִל ְשׁ ָמהּ' )סי'
ָפּ ַסק ַה ֶ'בּן ִאישׁ ַחי' ְבּשׁוּ"ת ָ
נא( ֶשׁיָּ כוֹל ָא ָדם ְל ַב ֵקּשׁ ְבּ ָ'ה ַר ֲח ָמן' ֶאת כָּ ל ֲא ֶשׁר
יֶ ְח ַסר לוֹ .כְּ גוֹן ִמי ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ חוֹבוֹת כַּ ְס ִפּיִּ ים יָ כוֹל
"ה ַר ֲח ָמן הוּא יִ ֵתּן ִלי ֵעזֶ ר וִ יכ ֶֹלת ְל ַשׁ ֵלּם
ְל ַב ֵקּשָׁ :
כָּ ל חוֹב ֶשׁ ֲאנִ י ַחיָּ ב ִל ְבנֵ י ָא ָדם ,וְ א יִ ְת ַח ֵלּל
ְשׁמוֹ ִבּי".

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי ַעל ָא ֵמן ו ְּתפִ ָּלה
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ליקוטים נפל אים
פרשת בשלח
"ולא נחם וגו' פן ינחם העם" (יג ,יז)
ראה כמה צריך האדם להתבונן לעשות גדרים והרחקות שלא
יבוא לידי עבירה ,שהנה הקב"ה בעצמו עשה הרחקה ,פן יינחם
העם( .של"ה הק')

"פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו
מצרימה" (יג ,יז)
צריך להבין איך יעלה על דעתם לשוב למצרים לקושי השעבוד.
ויש ליישב על פי מה דאיתא בגמרא (יומא פו ):היכי דמי בעל
תשובה ,מחוי רבי יהודה באותו מקום וכו' .וזה פירוש הכתוב,
ד"בראותם מלחמה" ,מרמז כנגד מלחמת היצר ,ר"ל שכשיראו
שעדיין השטן מרקד ביניהם ,אז יבינו שעדיין לא חזרו בתשובה
שלימה ,ותשובה צריכה להיות באותו מקום ,כנ"ל ,וזהו "ושבו",
פירוש שירצו לעשות תשובה "מצרימה" דווקא במצרים.
(הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע)

"ולא נחם אלקים דרך ארץ" (יג ,יז)
השי"ת לא הנהיג (נחם) את בני ישראל באופן טבעי כדרכו של
עולם ,שהרי מדרך העולם מים יורדים משמים ולחם עולה מן
הארץ ,ואילו אצל בני ישראל במדבר היה להיפך ,לחם הוריד להם
מן השמים ,ומים העלה להם מן האדמה.
(עלי באר)

"ואת עמו לקח עמו" (יד ,ו)
שגור היה על פיו של כ"ק מרן אדמו"ר ה"בית ישראל" מגור
זצוק"ל ,משם צדיקים תלמידי הבעש"ט זי"ע" :ומה פרעה
הרשע ,שהיה קליפה גדולה מסטרא דשמאלא ,כתוב בו "ואת
עמו לקח עמו" ,אם כן הלא על פי הכלל ש"מדה טובה מרובה",
כל שכן שאיש צדיק מסוגל לקחת עמו את כל המסתופפין בצלו,
כל הנפשות המקושרים והנכנעים אליו ,ולהעלותם למדרגות
בקודש".
(פאר ישראל)

קרבן פסח כי אם להחריש ולידום .כי במקום שיש מסירות נפש
למען השי"ת ,שם אין עוד צורך במאומה .הכח הזה והזכות
הזאת ,גדולים הם מכל המעשים והפעולות.
(אבני נזר)

"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" (יד ,יד)
כאשר הדבר נוגע לכבוד שמים " -ה'"  -עליכם להילחם "ילחם
לכם" ,אבל "ואתם" כאשר מדובר בענייניכם הפרטיים,
(אמרי שפר)
"תחרישון".

"ה' ילחם לכם ואתם תחרישון( "...יד ,יד)
הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע היה אומר :אמנם ה' הוא
הנותן לחם לכל בשר (ילחם מלשון לחם) ,אולם ואתם תחרישון!
– עליכם לעשות השתדלות – לעבוד ולחרוש...

"ויאמר ד' אל משה מה תצעק אלי ,דבר אל בני
ישראל ויסעו" (יד ,טו)
אומר האור החיים הק'" ,מה תצעק אלי" – תפילה לבדה לא
תועיל ,שהרי מידת הדין טוענת אלו ואלו עובדי עבודה זרה .דבר
אל בני ישראל ויסעו .ובזכות מסירות נפשם תגבר מידת
הרחמים ויבקע לפניהם הים.

"מה תצעק אלי( "...יד ,טו)
מה היה פשר אי סבלנותו של משה ,הרי הקב"ה הבטיח לו,
"וחזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם ,ואכבדה בפרעה ובכל
חילו" .כלום חס ושלום פקפק משה באמתותה של הבטחת ה'
ובקיומה ? האם לא היה לו בטחון שהקב"ה ימלא את הבטחתו?
אלא אומר ר' ישראל מסלנט מחשבתו של משה רבינו היתה
שעל חשבונם של ישראל אין להיות בעל בטחון...

"ויבקעו המים" (יד ,כא)

הגמרא במסכת סוטה דף ב' אומרת ,קשה זיווגו של אדם
כקריעת ים סוף.
"המבלי אין קברים במצרים לקחתנו למות
בספר "עולמו של אבא" מאיר את מאמר הגמ' באופן הבא:
פעמים קורה שכשהשדכן ניגש להציע לבחור שידוך ,אף
במדבר" (יד ,יא)
שהשידוך הגון מכל הבחינות בכל זאת הבחור דוחה אותו ובשום
במדרש לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן שמא יגרום החטא
אופן אינו מוכן לשמוע .כעבור שנה או שנתיים שוב מציעים
ויתקיימו לרעה ,דור המדבר אמרו לקחתנו למות במדבר וכך
לבחור זה את אותו השידוך ,הוא כבר רוצה בזה והכל נגמר למזל
נגזר עליהם ,במדבר הזה ייתמו ושם ימותו.
טוב .כך גם קרה בקריעת ים סוף ,עם ישראל כבר התקדמו לכיוון
הים סוף ,אך שבו על עקבותיהם
"ה' ילחם לכם ואתם
(כמו שנאמר דבר אל בני
ישראל וישובו) ,ושוב חזרו
תחרישון" (יד ,יד)
לעי"נ
והתקדמו לכיוון הים עד שחצו
לא היה עליהם לעשות שום
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
אותו ,ולכן היטב השוו חז"ל את
מצוה ,כמו בשעת יציאת
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
זיווגו של אדם לקריעת ים סוף.
מצרים שהיו צריכים להקריב
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ליקוטים נפל אים
פרשת בשלח
"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ד'
במצרים ...ויאמינו בד' ובמשה עבדו" (יד ,לא)
ויש לומר לפי הגמרא במסכת סוטה (יב ,):שמבארת הפסוק
"ותרא את התיבה בתוך הסוף ותשלח את אמתה ותקחה"
שנתארכה ידה של בתיה ,והוציאה את משה רבינו מהמים ,ואולי
זהו "וירא ישראל את היד הגדולה" ועכשיו הבינו שמבלי משה
לא היו יוצאים ממצרים וזהו "ויאמינו בד' ובמשה עבדו".
(לב אריה)

"סוס ורוכבו רמה בים" (טו ,א)
הקב"ה מביא לדין סוס ורוכבו ,הקב"ה דן את המצרי :למה רדפת
אחרי בני? והוא אומר" :הסוס הריצני" ,ודן את הסוס :למה הרצת
אחרי בני? אומר הסוס" :המצרי הריצני" ,והקב"ה דן את שניהם
כמו שנאמר :סוס ורוכבו רמה בים.

"אז ישיר משה ובני ישראל" (טו ,א)
"ביקשו מלאכי השרת לומר שירה ,אמר להם הקב"ה מעשי ידי
טובעים בים ואתם אומרים שירה"?
מסביר הכלי-חמדה :בני ישראל לא אמרו שירה על האסון של
המצרים אלא על תשועת עצמם כמו שנאמר" :ויהי לי לישועה",
אבל המלאכים לא נשתעבדו במצרים ,נמצא שכל השירה
שלהם היתה על אסון אחרים ,ואין אומרים שירה על אסון של
אחרים.

"וברוח אפך נערמו מים" (טו ,ח)

הנשמה לארץ השפל ,מתחילה היא להתלכלך ולהתאבק ,עד
שלפעמים היא משנה את דמותה והפרנסה אינה מכירה אותה,
וגם כשהיא קרובה לה היא טוענת :לא זו הנשמה שהציגו לפני...
לפיכך גם כאן דרוש לכפות ,להכריח ,על מנת לחברם יחד...

"ותען להם מרים שירו לה' כי גאה גאה סוס
ורכבו רמה בים" (טו ,כא)
מכל השירה שאמרו משה ובני ישראל ,בחרה מרים הנביאה רק
בפסוק זה .מדוע?
אלא ,שהקשה לה למרים :מילא הרוכב מגיע לו לטבוע בים כיון
שבקש להרוג את בני ישראל ,אבל מה אשם הסוס? התשובה
היא :הסוס עזר לו ,לכן קבל את ענשו כדין הרוכב.
אמרה מרים :אנחנו ,הנשים ,לא לומדות תורה .במה ,אפוא ,נזכה
לחיי העולם הבא? – בכך שהננו מסייעות ללימוד התורה –
שולחות את הבנים לבית המדרש ומחכות לבעלים שישובו
מלימודם .ומנין לנו שנקבל על כך שכר? אלא ,אם הסוס שרק
מסייע לרוכב מקבל את דין הרוכב לעניין העונש ,על אחת כמה
וכמה אנו הנשים ,שעל הסיוע ללמוד התורה של הבעלים והבנים
מגיע לנו שכר ,ובזה יובן הפסוק" :לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך
רעיתי" (שה"ש א ,ט) שלכאורה קשה להבין מה פתאום הוא
מדמה את האישה לסוסה ,אך לפי הנ"ל ניחא( .פרדס יוסף)

"והיה כאשר ירים משה ידו" (יז ,יא)
ולא כתיב "כאשר הרים" ,לומר לך שבכל דור ודור כאשר ירים
משה את ידו ,היינו כוח התורה ,אז וגבר ישראל ,ואם לאו ח"ו
(חפץ חיים)
וגבר עמלק.

שניים במסורה" :בזעת אפך תאכל לחם"" ,וברוח אפך נערמו
מים" ,שקשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף .לכאורה שאל
"מחה אמחה את זכר עמלק" (יז ,יד)
הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין זי"ע כלום יש ענין שהוא קשה לפני
למה הלשון "מחה אמחה"? כי כרגיל אחרי המחיקה נשאר איזה
הבורא ,והרי הכל בידו? ומה פתאום דווקא עליהם נאמרו שהם
רושם ,איזה היכר ,ואצל עמלק ציווה ה' שגם רושם קל לא ישאר
קשים כקריעת ים סוף?
(מאוצר החסידות)
ממנו ,שגם זה ימחק.
אלא ההסבר הוא נורא מאד! שכתוב "וישב הים לפנות בוקר
לאיתנו" ודרשו חז"ל :לתנאו הראשון שהתנה עמו הקב"ה
"וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו
בששת ימי בראשית .פירוש :כשנברא הים התנה הקב"ה עמו
שיהיה עליו אי פעם לשנות את טבעו ,לפנות את הדרך לבני
וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד
ישראל ,ולחזור למסלולו .הראו לים ,איפוא ,את נשמות ישראל
ומזה אחד" (יז ,כ)
ואמרו לו" :כשיבואו אלה לפניך ,תפנה להם את הדרך"!
צריך ביאור אם ידיו של משה היו כבדים לא היה להם רק לתמוך
משהגיעו אל הים ישראל הפדויים ,היוצאים ממצרים
בידיו ,ומי ביקש זאת מידם שישימו אבן תחתיו לישב עליה ,הלא
ונשמותיהם עכורות מקושי השעבוד ,וגופותיהם אכולים אבק
אין המדובר כאן מישיבה כלל.
העבודה ,סרב הים להיבקע לפניהם ,טען ,לא את אלה הציגו לפני
אפ״ל דהנה ניסו אהרן וחור לתמוך בידיו בשני הצדדים ,אך הרי
בשעה שנבראתי ,אלא נשמות מאירות כשמש .לכן היה צורך
ידעינן כי משה הי׳ גבוה י׳ אמות ,כמובא בגמרא אצל עוג מלך
להכריחו שייבקע בפניהם....
הבשן ,ועל כן לא היו יכולים להגיע לידיו מזה ומזה ,ועל כן הוכרחו
והוא הדין בפרנסתו של אדם ,כאשר נשמתו יורדת ממרומים,
מקודם להביא כסא שישב משה עלי׳ וכשישב משה עצמו עליו,
גם פרנסתו יורדת עמה .פרנסה טובה הראויה להתקיים ממנה,
מעצמו הי׳ נמוך יותר ,והי׳ באפשרות לתמוך בידיו מזה ומזה...
ומראים לפרנסה את הנשמה ואומרים" :את שייכת לנשמה
(מעם לועז)
פלונית"! אולם ,כשיורדת
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail. com :

~~1

סיפורים נפלאים
פרשת בשלח
"ויבקעו המים" (יד ,כא)
כשעמדו ישראל על הים ,היו שבטים מנצחים זה עם זה ,זה אומר
אני יורד תחלה לים וזה אומר אני יורד תחלה לים ...קפץ נחשון
בן עמינדב וירד לים תחלה (סוטה לז ע"א).
בחול המועד פסח נכנס אברך לבית כנסת בין מנחה למעריב.
הגבאים הבחינו בו ומיד פנו אליו בבקשה שידרוש דרשה קצרה
לפני הציבור .סרב הלה ואמר" :לא איש דברים אנכי."...
הגבאים לא ויתרו ,הפצירו בו עד שנעתר לומר כמה מלים.
העלוהו אחר כבוד אל ה'בימה' והוא פתח ואמר כך:
"רבותי! עוד כמה ימים יחול 'שביעי של פסח' ,בו קוראים אנו
בתורה את פרשת קריעת ים סוף .נתבונן מעט מה ארע שם.
"כולם ודאי יודעים כמה נורא היה מצבם של עם ישראל באותה
עת .מאות אלפי יהודים צועדים עם נשותיהם וילדיהם הקטנים,
מאחוריהם שועטים מיליוני פרשים מצריים ,ולפניהם – ים סוף.
אין לאן לברוח!
"באותם רגעים נצרך מעשה של מסירות נפש שיציל את עם
ישראל ויגרם לכך שהים יבקע .ללא מעשה של מסירות נפש –
לא היו יכולים להנצל!
"היה שם יהודי אחד" – ממשיך הדרשן – "בשם גרשון בן
עמינדב "...כל הקהל מתחיל ללחוש 'נחשון בן עמינדב' ,אבל
מיודענו הדרשן עושה עצמו כאינו שומע וממשיך לתאר במלים
ציוריות את התלבטויותיו הקשות של גרשון בן עמינדב ,מה עליו
לעשות בעת הזו :מצד אחד נצרך מעשה של מסירות נפש לקפץ
למים ,מצד שני – מה יהיה על אשתו וילדיו הקטנים ,מי ידאג
להם כאשר ימות בטביעה? ואף על פי כן ,החליט גרשון בן
עמינדב ,יש למסור נפש ,בלי להתחשב בשקולים אחרים כלל!
בינתיים נגשים לגבאי מתפללים זועמים והטיחו בו" :הרי היהודי
אמר שאינו איש דברים ,למה לחצת עליו לעלות לדבר?!"...
"ובכן" – המשיך הדרשן – "היה ברור לו שללא מסירות נפש לא
יזוז דבר .החליט אפוא גרשון בן עמינדב שהוא קופץ לתוך המים.
אלא שלהפתעתו המרובה ,את מי הוא פוגש שם? את נחשון בן
עמינדב שהקדימו בכמה רגעים"...
"אם לא היה נחשון מקדים את גרשון – עד היום היה הנס נקרא
ע"ש גרשון!"
"כך מפסיד אדם זכות עולמית של קידוש ה' בעקבות השתהות
ותהיות" – סיים הדרשן" .כשיש לך רעיון טוב – הזדרז לקפץ
ולבצע אותו מיד .קנה את עולמך לפני שיקדימוך אחרים!"

"וירדפו מצרים ויבאו אחריהם כל סוס פרעה
רכבו ופרשיו אל תוך הים" (יד ,כג)

להטביע תינוקות ישראל ביאור ,משום שכבר נשבע הקדוש
ברוך הוא שאינו מביא מבול לעולם (בראשית ט ,יא)  -ולא הבין
שהקדוש ברוך הוא לא צריך להביא עליו מבול להטביעו ,אלא
הוא יכנס לים סוף מרצונו ,ידהר לקראת אובדנו!
דוגמת מה שמספרים ,שגביר אחד תמה באזני ה"חפץ חיים"
זצ"ל" :אומרים שהקדוש ברוך הוא יכול לרושש ולהעשיר ברגע
אחד .אצלי ,איני רואה כיצד :יש לי אחוזות ונחלאות ,יש לי בתי
חרושת ומניות ,יש לי השקעות בחוץ לארץ ופקדונות בבנקים.
בשלבים ,יתכן חלילה .אבל ברגע אחד ,כיצד?" חייך ה"חפץ
חיים"" :טוען אתה שבלתי אפשרי ליטול ממך כל הונך ברגע
אחד ,ניחא .אבל אפשר ליטול אותך מהונך ברגע אחד"  -והגביר
החויר .זה ,לא עלה בדעתו ...פרעה טען שהקדוש ברוך הוא
נשבע שלא יביא עוד מבול מים לעולם ,ולכן מחוסן הוא מפני
עונש במידה כנגד מידה על הטבעת ילדי ישראל ביאור .ניחא,
אבל אותך יכול להביא לתוך המים  -על כך לא חשב...

"וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים וגו'
אז ישיר משה ובני ישראל" (יד-ל ,טו-א)
יש להבין ,מדוע חיכו בני ישראל עד עתה ולא אמרו שירה בזמן
שקיבלו המצרים את עשר המכות .הדבר יובן על-פי משל:
לאחד שהיה בבשרו כיב של מוגלה ,והרופא קבע שיש לחפור
בבשר החי ולהוציאה .מובן ,שהדבר כרוך בכאבים עזים ,ואי
אפשר לעשותו בפעם אחת .בכל יום היה הרופא בא ,חותך מעט,
ומחליף את התחבושות .בכל יום היה החולה מתחנן לפניו
שירפה ממנו ולא יכאיב לו עוד ,ובכל פעם היה הרופא מנחמו:
"הנה אנו מסיימים ,הנה גמרנו" ,אבל למחרת היה בא וממשיך
במלאכתו ,עד שהחולה פסק להאמין לו ,שיהיה סוף וקץ לעינויו
ומכאובו .יום אחד ראה הרופא שהפצע מנוקז כולו ,הולך
ומחלים ,והיום יהיה הטיפול האחרון .ביקש לשמח את לב
החולה ,ואמר לו" :היום הוא באמת היום האחרון" ,וכדי שיאמין
לדבריו ,שבר לעיניו את סכין הניתוחים .כך היו בני ישראל
משועבדים במצרים ,וראו את המכות ניחתות על המצרים,
ועדיין לא נגאלו .כאשר כבר יצאו ממצרים ,רדפו אחריהם
המצרים להחזירם .ועל כן ,כשחצו את ים סוף ,עדיין היה בליבם
חשש" :כשם שאנו יוצאים מצד זה ,כן המצרים יוצאים מצד
אחר" ,ויחזרו להשתעבד .רק כאשר ראו את מצרים מת על
שפת הים ,ידעו שגאולתם הושלמה ושוררו את השירה.
(בן איש חי)

"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה'
במצרים וייראו העם את ה'" (יד ,לא)

בשעתו ,כשבקש פרעה לאבד את ישראל ,נאמר" :הבה נתחכמה
לו" (שמות א ,י) ,ואמרו בגמרא
(סוטה יא ע"א) שבקש
לעי"נ
להתחכם למושיעם של ישראל,
לקדוש ברוך הוא .ידע
הרה"צ פנחס בן ר' בנימין בינוש
שמשפטיו מידה כנגד מידה
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
(סוטה ח ע"ב) ,ולפיכך גזר

בני ישראל ראו את קשיחות לבו
וקשיות ערפו של פרעה ,את
התפתלויותיו ,את הפכפכנותו
ואת המכות שהביא עליו
בעקשנותו ,ולמדו את הלקח,
ויראו את ה' .הם לא אמרו:
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סיפורים נפלאים
פרשת בשלח
פרעה הוא מפלצת ,שטן בדמות אדם .פרעה הוא רשע ,לבו לב
אבן .אין מביאים ממנו ראיה ,אין למדים ממנו גזירה שוה .אין לנו
עמו מאומה .הם לא אמרו כך ,כי ידעו ,שפרעה אף הוא אדם על
חולשותיו ועל הרוע שבו .וכשם שחייב אדם לומר :מתי יגיעו
מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק ויעקב ,כמו כן חייב הוא
לפחוד שמא יגיעו מעשיו למעשי פרעה.
על מי שאינו סבור כך ,נשא הגאון הצדיק רבי יהודה ליב חסמן
זצ"ל את משלו ,משל לתלמיד במכללה לרפואה ,שצפה בגדולי
הרופאים ,אשר התכנסו סביב גוייתו של נפטר .הלה חלה
במחלה אנושה ,וקיבל תרופה נסיונית .התרופה לא הצילה את
חייו ,יתכן שלא היה בה ממש ,יתכן שניתנה במועד מאוחר מדי
או במינון קטן מדי ,ועתה נקבצו סביב גופתו וערכו בה ניתוח.
והנה בשורה .הוברר ,שהתרופה החלה לפעול את פעולתה,
רישומה ניכר היטב .יש לשנות את המינון ,ונשקף סיכוי להדביר
את המחלה .שאל הסטודנט" :מי היה הנפטר" .אמרו לו" :אסיר
מבית הכלא ,שהיה שפוט למאסר עולם" .קרא הסטודנט:
"ומפושע נתעב זה תלמדו לגבי אנשים הגונים וישרים ,הלא
תבושו להביא ממנו ראיה ,ללמוד ממנו גזירה שוה" .לעגו לו
והסוהו" :דום ,אויל ,הלא תדע כי כל בני האדם בכל הארצות,
ובכל הדורות לבנים ושחורים ,צהובים ואדומים שווים הם
בתכונת גופם ותולדתם ,וניתן ללמוד וחובה ללמוד מן הפרט על
הכלל" .הוא הדין לעניינינו ,יכול כל אדם להיות כמשה ,ויכול כל
אדם להבדיל להיות כפרעה .כי זה כמו זה בני אדם היו ,ושניהם
מחייבים את כולם .זה ללמוד הימנו ללכת באורחותיו ,וזה לברוח
מדרכיו כמפני אש( .אור יהל ,שערי ארמון)

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" (יד ,לא)

אמתיים .השטרות שנתנו לו אכן היו אמיתיים ועל כן עברו את
מבחן הבנק והחלפן.
הסיפור הגיע לגדולי המוסר שאמרו על כך :איך ייתכן שאותו
אדם לא ניסה להכחיש את דברי השוטרים לאמור" :אלו שטרות
אמיתיים"? התשובה היא :חוסר אמונה! הנגנב האמין
שהשטרות מזוייפים ,ולפיכך לא ניסה לטעון כך.
לו היה מאמין בכל ליבו ,לא היה בורח ,ולא היה מפסיד את כספו.
'ויאמינו בה''  -אמונה שהיא אמונה מוחלטת ללא סייג ,והבוטח
בה'  -ביטחון בכל מצב ' -חסד יסובבנו'.
(מפי הרב יגאל בראון  -מובא בספר אמונה שלמה)

"למען אנסנו הילך בתורתי" (טז ,ד)
הנה הנסיון אינו אלא דמיון ,הסביר זאת הסבא מנובהרדוק זצ"ל
בדרך משל .בדרך הלוכו ביום השבת ,נתקל אדם במטבע נוצצת
אשר נראתה לו כמטבע של זהב .מיד החל לחקור אחרי היתרים
שונים כדי לטלטלה ,אף על פי שהיא מוקצה ,כי הוא חפץ מאד
לזכות במציאה זו .והנה ,הזדמן למקום חלפן מומחה ,בקי בטיבן
של מטבעות ,הוא התבונן במטבע וקבע באופן ברור על פי
ראייה ,שאין מטבע זה אלא אסימון שאין לו כל ערך .מיד רווח
לו למוצא והוא הסתלק מן המקום .הנסיון שהיה לו לפני שעה
קלה נעלם מיד לנוכח דבריו של המומחה .כך גם נסיונות העולם
הזה ,הנסיון קיים כל עוד אנו סבורים שאמנם מטבע זהב מונח
לפנינו .בשעה זו תבער בנו אש היצר ונחפש היתרים שונים
ומשונים כדי להתיר לנפשנו את תאוותיה .לעומת זאת ,אם נסיר
את המסווה מעל פני היצר ,ונוכיח לעצמנו ולזולתנו שכל
הנסיונות הינם דמיון ותו לא .אם נחדיר ללבנו שמטבע הזהב
אינה אלא אסימון נוצץ ואין לה כל ערך ,מיד כל הנסיונות יעלמו
ודרכנו תהיה סלולה לפנינו כמישור להתעלות רוחנית ולעליה
בדרך ה'( .קובץ "למען אנסנו")

"והבוטח בה' חסד יסובבנו" (תהילים לב ,י).
את הסיפור הבא סיפר הסבא מנובהרדוק :בוורשא היתה קבוצת
רמאים ונוכלים שפעלה באופנים שונים לרמות אנשים ולקחת
מהם כסף במרמה .הם נגשו לאדם תמים וכך הציעו לו" :יש לנו
"ונחנו מה" (טז ,ז)
עסקה מפתה ורווחית עבורך .יש לנו מכונה המייצרת שטרות
גדול הנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם ,דאילו
מזוייפים בצורה מדוייקת .אתה תקבל מאתנו מאה אלף דולר
אצל אברהם כתיב ואנכי "עפר ואפר" ואילו במשה ואהרון כתיב
מזוייפים ותן לנו בתמורה שלושים אלף דולר אמיתיים .תוכל גם
"ונחנו מה".
לבדוק בבנק כמה גבוהה רמת הדיוק" .על אתר הסכים האיש,
הגדלות היא בכך ,שאברהם אמר זאת להקב"ה ,ונגדו יתברך אין
בדק את דבריהם ,והפקיד בבנק את השטרות מיידית ללא
מציאות לשום אדם ,אבל משה ואהרון אמרו "ונחנו מה" נגד
האיש
היסוס .לאחר בדיקה זאת שהיתה מוצלחת ,שמח
ישראל ,שהם כאין וכאפס נגד ישראל ,ובאמת הם היו הגדולים
בעסקה .ליתר ביטחון ,ביקש לבדוק גם אצל חלפן את רמת
והחשובים שבישראל ,וזה מעלתן וגדולתן( .כתב סופר).
העסקה.
הדיוק .הכל היה תקין להפליא והוא הסכים לבצע את
אצל ר’ יהונתן אייבשיץ מפראג ,עמד ביום הכיפורים יהודי אחד
מאה
בתמורה
הוא נתן להם שלושים אלף דולר אמיתיים ונתנו לו
והתפלל בשברון לב" ,עפר אני בחיי ק"ו במיתתי" וכעבור שעה
אלף דולר מזוייפים .הוא שמח מאוד ,הלך לדרכו ועל כתפו התיק
קלה ,בשעה קריאת התורה שמע הרב כיצד יהודי זה מתקוטט
הגדוש בדולרים.
עם הגבאי בדבר עלייה לתורה שלפי דעתו אינה לפי כבודו,
לפתע ,נגשו אליו שני שוטרים ועצרו אותו ,הם ביקשו לבדוק
ואומר לו :היודע אתה מי אני? ניגש אליו הרב ואמר לו :הלא זה
בתיקו ומצאו את השטרות המזוייפים .הוא נבהל וברח כל עוד
עתה אמרת "עפר אני" השיב והיהודי ,אמנם כן ,כנגד הקב"ה אני
נפשו בו .הם סגרו את התיק ורדפו אחריו .הוא ברח במהירות
עפר ואפר ,אבל כנגד "הגבאי הזה" מי הוא ומה הוא? וזה ההבדל
והפסיד את כספו .מי היו השוטרים? לא שוטרים היו אלא גנבים,
כאן ,אברהם אמר כך כנגד הקב"ה ,ואילו משה ואהרון אמרו זה
שותפי הקבוצה הסמויים.
נגד המתלוננים.
ומה השיגו בכך? שטרות
(אמרי חן)
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail. com :

בסיעתא דשמיא
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ט"ו בשבט :פירות יבשים או מושגים יבשים ובסיסיים??...
ט"ו בשבט מתקרב ...וכאן בארץ ישראל זה יום גדול מאוד!!!! זה לא רק ראש השנה לאילנות אלא זה גם הזדמנות בשבילנו
לרענן ולהיזכר במקצוע התורה שנקרא סדר זרעים!!! ט"ו בשבט הוא יום שמכריח אותנו להיפגש עם המצוות התלויות
בארץ ...אין כזה דבר לחגוג את ט"ו בשבט בלי לפגוש מינימום של מושגים על העולם הנפלא הזה של מצוות התלויות
בארץ...

להצטרפות לרשימת התפוצה

במייל,
להערות והארות:

a8447168@gmail.com

אני מתבייש לספר ...אבל עד לפני כמה שנים לא לגמרי קלטתי מה באמת התאריך התורני של ט"ו בשבט ...מהי הגדרה
ההלכתית יש ליום הזה) ...האמת היא שזה באמת קצת מסובך למי שלא מונח באופן מינימלי בסדר זרעים (..ידעתי שאוכלים פירות יבשים...
שרים שירי ר"ה ...מתפללים על האתרוג ...ואולי גם הולכים לאחד הטישים ..אבל היום במבט לאחור ...כשאני מסתכל
בתמונות של לפני עשר שנים ...ורואה את עצמי יושב במסיבת ט"ו בשבט ואומר שיר המעלות על כל פרי שאכלתי בלי
לדעת בכלל מה יש ביום הזה ...תסלח לי ...אבל אני מרגיש כמו איזה חילוני...
הרי החילונים גם חוגגים את כל החגים היהודים בדיוק כמונו .הם חוגגים את חנוכה ואת פורים ואת ראש השנה ...את
הכל!!!! רק מה?? מה בכל זאת ההבדל בינינו לבין החילונים?? שאצל חילוני פורים מתבטא בתהלוכת תחפושות או נפצים...
ואילו אצלנו זה "להודיע שכל קוויך לא יבושו "...אצל חילוני חנוכה זה "חג אורים שמח "...עם סופגניות ואח"כ דיאטות...
ואילו אצלנו חנוכה זה להודות ולהלל לבורא עולם ולהתחזק באמונה ובטחון בה'...
להבדיל!!! מי שחושב שט"ו בשבט זה כל מיני עניינים ..מי שבט"ו בשבט יושב מול הפירות יבשים ומתפלל על האתרוג בלי
לדעת מינימום מה באמת ההגדרה התורנית שיש פה מעבר לזה ...אז תסלח לי ...אבל הוא קצת ...קצת מזכיר את אותו
מסורתי שפורים מסתכם אצלו בתחפושות ..זה פחות או יותר אותה רמה ..כלפי מה הדברים אמורים???
ט"ו בשבט זה יום שמידי שנה אנחנו צריכים לעשות ביום הזה חשבון נפש כמה שייכות יש לנו להלכות תרומות ומעשרות!!!
ולמה?? למה צריך לעשות חשבון נפש דווקא בעניין זה??
מסיבה פשוטה :הלכות תרומות ומעשרות זה הלכות שפוגשות אותנו יום יום!! ארוחה ארוחה!!! וזה פוגש אותנו הרבה יותר
מאיסור והיתר של יו"ד ...זה מקצוע שלם בתורה ...וסדר ראשון במשניות ..דא עקא!!! שעד לפני שמונים שנה הוא היה מונח
בצד כי זה לא היה הלכה למעשה!! הלכות תרומות ומעשרות היו מונחים בצד יחד עם סדר קדשים וטהרות ...והנה ...הגענו
לארץ ישראל ומכאן ואילך זה נהיה כן מעשי!!!!! ולא סתם מעשי ...אלא מאוד מאוד מעשי ...ואלו מצוות חביבות!!! מצוות
שאבותינו התרפקו והשתוקקו לקיים אותם...
דא עקא שעדיין אנחנו מתקשים להחליף את הדיסק!!! יש מודעות לנושא של מאכלות אסורות ..קבלנו חינוך שמרני על
מטבח יהודי כשר ...קבלנו חינוך על הפרשת חלה )שהייתה בחו"ל( ולא קבלנו מספיק חינוך על תרומות ומעשרות!!! יש
הרבה אנשים שעדיין תקוע להם בראש שתרומות ומעשרות זה ישיבה על קברו של מרן החזון איש זיע"א ...וזה לא נכון!!!
זה הסדר הראשון בששה סדרי משנה!!! זה מקצוע שלם בתורה!! שהוא מעשי ...ועוד איך מעשי ...ויודעי דבר טוענים שהוא
הרבה יותר מעשי מכשרות של עופות ובשר) ...על עופות ובשר אפשר הרבה יותר בקלות לפקח ..מאשר על עשרות טונות של פירות וירקות
שצריך לזרוק מול עיניו של הסיטונאי או עשרות ק"מ שכל משגיח כשרות צנום צריך להשליך מידי יום מול עיניו של הירקן השכונתי שחס על ממונו(...

ולמרבה האבסורד ...למרות שזה דבר כ"כ מעשי כאן בארץ ישראל ...עדיין יש לנו בורות גדולה בנושא ...אני פשוט מדבר
מניסיון אישי!!! עברו עלי עשרים ט"ו בשבט בחיי ...אכלתי המון פירות יבשים ...השתתפתי בטישים ...שרתי שירי ר"ה...
ותכל'ס ...להבין את ההבנה הבסיסית ביותר מה באמת קורה בט"ו בשבט ...את זה לא ידעתי!!! ואם תשים לב ...אני מתעקש
כעת לא לפתוח את הנושא ...לא לגלות לך באמת מה זה ט"ו בשבט ...כי אני רוצה להעמיד גם אותך מול המבוכה הזו...
תעשה מחקר ...תבדוק כמה אנשים יודעים מהי ההגדרה התורנית שמשתנה בראש השנה לאילן??? אל תתבייש להודות
שאתה לא יודע ...כי גם אני לא ידעתי ...עד שאבא שלי תפס אותי באוזניים והסביר לי כי הוא התבייש בבן שלו שאוכל
פירות יבשים בט"ו בשבט ,כמו מסורתי שמקשט את הקברים בערב ראש השנה...
אז זהו!!! שזה עיקר הפירות היבשים שצריך להפנים אותם בט"ו בשבט!!!!

אני פוטר אותך מלאכול פירות יבשים ...זה גם עושה כאבי בטן ...וזה גם לא פירות שנשבחה בהם ארץ ישראל...
במקום פירות יבשים תפתח רמב"ם הלכות תרומות ותחליט שאתה לומד אותו ...תפתח את הנוסח של הפרשת
תרומות ומעשרות לחזו"א ותחליט שאתה חייב להבין מה כתוב שם!!! כן ...מי שכבר יודע מה כתוב שם ...מספיק
שהוא יגיד את הנוסח הקצר ...אבל מי שבכלל לא מבין מה כתוב שם ...יתכן שהוא לא יוצא יד"ח ...הוא כמעט
שייך לחבורה הצוהלת של "חמשה לא יתרומו ואם תרמו אין תרומתם תרומה "...בקיצור :חובה להכריז מלחמה
על עמארצות שלנו!!! ואני רוצה להפחיד אתכם בחורים יקרים ...תדעו לכם :שבסמינרים לומדים הלכות תרומות
ומעשרות ...זה חלק מהמבחנים של מושגים ביהדות ...אם אתה תתחתן ואשתך תגלה שאתה בור וע"ה בתרומות
ומעשרות ...אתה עלול לצאת משם קטן כמו פרוטה חמורה) ...לגופו של עניין ...אין לנשים מה להתגנדר עלינו ...כי
בחור ישיבה משתבח בעיקר בתפיסה המהירה שלו ...הוא צריך בסה"כ שיעור של שעה שעתיים והוא יודע הכל ...אבל תעשה
את זה ...תקח תלמיד חכם ותבקש ממנו שיסביר לך את הנוסח של הפרשת תרומות ומעשרות ...קדימה(...
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שבת שירה!!! מה העניין בשירת הבקשות???
אחת מהתופעות המדהימות ביותר בעולם היהודי זה המעמד של שירת הבקשות ...אני לא יודע אם
הספרדים יבינו אותי ...אבל בתור אשכנזי זה ...כל פעם מחדש זה תופס אותי ...אתה מגיע לשירת
הבקשות ואתה רואה יהודים שיצאו בליל שבת סגרירי מהבית) ...כידוע :להוציא אנשים בליל שבת זה ממש מפרק-
תולדה דדש( ומגיעים במיוחד לבית הכנסת ...בשביל מה?? בשביל לשיר לקב"ה!!!! כשאני רואה את זה ..אני
מרגיש שמתחוללת אצלי תאונת דרכים פנימית בין היהודי הגדול שבי לבין הגוי ההונגרי הקטן שעדיין
נותר בי מאירופה...
הגוי הקטן שבי לא מבין ...מה ..יהודים מגיעים לשיר לקב"ה ...מה זה?? בשלמא אם הם היו רוצים לראות
איזה הופעה מעניינת ...שמונה כלים ...לשמוע איזה חזן עולמי ..אבל לא ...מגיעים ...שרים כמה שירים לה'
והולכים הבייתה ...מה הסיפור??? ואז מגיע היהודי שבי ומסביר :מה ...מה יש פה להבין ??...אנחנו
יהודים ...אז אנחנו שרים לה'...
לשיר לה' זה כ"כ נורמלי ...זה כ"כ טבעי ...זה כ"כ מתבקש ...אבל למי??? ליהודי!!! רק יהודי יכול להבין
כזה דבר ...ולכן יש בזה משהו כ"כ פנימי טהור ...בינינו ...אתה רוצה להרגיש קרבת אלוקים אותנטית??
קום פעם אחת לפני עלות השחר ...ותתחיל לשיר לקב"ה שירים ...תשיר אדון עולם ...תשיר אודה לקל...
תשיר קל מסתתר ..ידיד הנפש ...ואז תרגיש כזה טוהר לב) ...דא עקא שבשביל זה צריך להיות לא כ"כ מוזיקלי ...כי מי
שהוא מוזיקלי ...חכמת המוזיקה שיש בשירה בדרך כלל גונבת את ההצגה ...וצריך עבודה כפולה בשביל לא לתת לה את זה(

--יש לי וורט שהצליח כבר לעצבן כמה אנשים ...בתחילת מסכת ברכות )ו (.יש ברייתא:
אבא בנימין אומר :אין תפילה של אדם נשמעת אלא בבית הכנסת שנא'" :לשמוע את הרנה ואל התפילה"!!
במקום רנה שם תהא תפילה...
אתה הבנת איך זה יוצא מהפסוק?? אני לא הבנתי!!! אבא בנימין רוצה להוכיח שהתפילה נשמעת רק
בבית הכנסת ...מנין?? כתוב לשמוע אל הרנה ואל התפילה...
כתוב פה רנה ...כתוב פה תפילה ...אבל איפה כתוב פה בית הכנסת?? אז רש"י באמת הרגיש בשאלה הזו
ותקשיב טוב טוב מה הוא אומר :במקום רנה -בבית הכנסת ששם אומרים הציבור שירות ותשבחות
בנעימת קול ערב!!! שם תהא תפילה ...אתה קולט מה כתוב כאן??? כתוב כאן ש-מהי ההגדרה של בית
הכנסת?? מה נותן לבית כנסת חלויית שם בית כנסת?? מקום רינה!!!! איפה ש"אומרים הציבור שירות
ותשבחות בנעימת קול ערב :...זה בית כנסת!!!!! כלומר :אתה רוצה להתפלל?? תתפלל בבית הכנסת!!
אבל עדיין ...מה עושה את הבית כנסת לבית כנסת??? שירות ותשבחות!!!!
במילים אחרות :כתוב כאן שאם אתה רוצה לפתוח בית כנסת ...פשוט תקצה חדר בבית שלך ...תעשה בו
שירת הבקשות במשך כל החורף ...או לחילופין תעשה שם איזה בוטע ותביא עויילם שיאמרו בו שירות
ותשבחות בנעימת קול ערב ...קה אכסוף ...ואני אשיר עוזך ...והנה ...מכאן ואילך יש לך בית הכנסת!!! אתה
כבר יכול לעשות בו סליחות ולהגיד במוצאי מנוחה קדמנוך תחילה ...לשמוע אל הרנה ואל התפילה ...אה...
מה אתה אומר על זה???
נשמע קצת מחודש ...אבל יתכן שזה גופא חלק מהעניין של פסוקי דזמרה!! אנחנו מגיעים מידי בוקר
לאיזה בית ...ואנחנו צריכים להחיל עליו כל בוקר מחדש שם בית כנסת ...מה עושים?? מתחילים פסוקי
דזמרה ביחד ...וככה ביחד אנחנו הופכים אותו למקום רינה!!!! ואחרי שהוא נהיה מקום רנה ...עכשיו
אפשר להתחיל להתפלל - ...ושם תהא תפילה) ..אמנם קדושת בית הכנסת יש לבית בפני עצמו ...אבל את
הכנסת שבו ...את ההתכנסות ואת איחוד הלבבות סביב קוב"ה אחד ...את זה צריך להחיל כל פעם מחדש ע"י רנה
משותפת(...

עכ"פ רק תבין איזה כח יש לשירות ותשבחות!!! הם יוצקים את התוכן והמשמעות של הבית ...הם הופכים
אותו לבית הכנסת ...שמתכנסים בו אנשים ביחד להודות לה'...
--אבל!!!! זה כנגד זה עשה האלוקים ...שירה זה כח ביטוי מאוד חזק!!! מכאן ואילך זה פתוח לכל כיוון ...כל
אחד מבטא את האישיות שלו בשירה ...באותה מידה שיהודי יכול לשיר לה' ולגלות את הנקודות
הפנימיות הכי עמוקות שלו בייחסי בן לאביו שבשמים ...כך באותה מידה ...בן אדם יכול גם להקיא את כל
השפלות והרדידות שלו באמצעות השירה...
כן ...הניגון והקול מבטאים!!! השאלה את מה??? האם את הנשמה שתהלל י-ה?? או את הנפש הבהמית
שרוצה לפרוק כל רסן?? רוצה שאני אתן לך כיוון של חשיבה והתלמדות אישית בנושא של עבודת השירה
לה'?? תשמע רעיון ...אבל קח אותו בערבון מוגבל ...פעם ראיתי שכתוב שיש עשרה מיני נגינה ...עשיתי
לעצמי סיווג של כל סוגי הקולות שאני מכיר וחילקתי אותם לעשר סוגים )זכותך לחלוק עלי ...זה פשוט מה שיצא
לי (..הרי כך :א .קול חזק!!! ב .קול גבוה! ג .קול נעים-ערב .ד .קול צלול .ה .קול רחב/עמוק ו .קול אדיר .ז.
קול יציב .ח .קול עדין .ט .קול שולט) .שליטה בקול -סלסול וכדו'( י .קול רך -שקט .נו ...זה מה שיצא לי) ...ושוב...
זה לא הלכה למשה מסיני ...זה מה שיצא לי( נו ...עכשיו מה עושים עם עשרה סוגי קולות אלו? לאיפה לוקחים את
זה??? אז ככה ...אם אני רוצה אני לוקח את זה לעבודת ה' ...ואני עכשיו רוצה להודות לה' על פרט מסוים
שהוא גמל איתי ...אז לפי העניין אני בוחר את הקול המתאים ...אם זו הייתה ישועה עוצמתית ...אז אני
בוחר בקול אדיר ...תקע שופר ...הרימי בכח קולך ...לעומת זאת אם הישועה הייתה ממקום של שמירה
והשקט שהקב"ה שמר עלי ...כאן הרבה יותר מתאים קול עדין ושקט ...ואם היה חסר לי עריבות התורה
והקב"ה הושיע אותי ...כאן מתאים נעימת קול ערב ...וכן הלאה וכן הלאה ...הרי דוד המלך כל פעם ניגן
בכלי אחר ...כל פעם לפי העניין ...כל פעם לפי אופי השבח וההודאה.
אבל שוב ...זה כנגד זה עשה האלוקים ...לדאבוננו הרב ...כל סוגי הקולות שאמרתי ...יש לכל אחד את
השחתת הנפש שלו!! מי שלוקח את המוזיקה לפורקן של נפש הבהמית אז אם יש לו טבע אכזרי אז הוא
פורק את זה באמצעות ניגון של קול חזק ואדיר ...ואם יש לנו משיכה לתאוות שליליות אז זה מתבטא
בניגון של נעימות ...השאלה לאיפה הנעימות הזו מובילה אותו ...בקיצור :ניגון מבטא!!! קול מבטא!!!
השאלה לאיפה???
כאן העבודה שלנו לקחת את הכלי האדיר הזה ולווסת אותו למקומות הנכונים!! לבדוק טוב טוב את
אישיות הזמרים שאנחנו שומעים עליהם ...ולא למכור את עדינות הנפש שלנו לכל חאפער ששכר אולפן
ופורק עלינו את הנפש הבהמית שלו ...זכור :שירה זה כח!!!!
שירה זה הביטוי הכי דק של הנפש ...אל תמכור לזרים את הביטוי הזה...
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התנצלות והבהרה:
בשבוע שעבר בגיליון זה נכתבו כמה משפטים בצורה לא
מדויקת וממילא גם התפרשו בצורה לא נכונה!!!
היה זה במאמר על ה"אופי המרצה" ובסוף המאמר הובאה
דוגמא ממרן הסטייפלר זיע"א שלא היה נחמד לאנשים
ולא טרח לרצות אותם ...והגיעו הרבה תגובות
שההתבטאויות אלו אינם ראויות וגם זה לא נכון עובדתית
לומר שהסטייפלר לא היה חביב לאנשים וכו'...
ואכן חטאתי בלשוני!!! פשוט וברור שלא הייתה הכוונה
שהסטייפלר היה מזעיף פנים לכולם ...אלא שכל הסברת
פנים וריצוי וחביבות מצידו של מרן הסטייפלר הייתה ע"פ
תורה!! ואם צריך ע"פ תורה להתייחס ברכות ובחביבות
לילד או ליהודי שצריך עידוד אזי גם הנובהרדוקר שלא
מרצה אף אחד ושם פס על כל העולם ...גם הוא יודע
לרצות את מי שהתורה מצווה לרצות!!! אשר ע"כ חטאתי
בלשוני ובמשמעות שחלילה יצאה מהדברים הנכתבים...
והוא רחום יכפר עוון
ואגב :אי אתינן להכא ...היו גם תגובות הפוכות ...היו כמה
שהתקשרו ואמרו :באמת למה גדולי ישראל לא תמיד מחייכים??
באתי לגדול בישראל ...ציפיתי ממנו לחיוך ...למילה טובה...
שיעודד אותי ...ולא תמיד קבלתי ממנו את זה ...למה???
.מה ...גדול בישראל לא יודע שאני שבור לב???
והתשובה היא כך:
אני מבין את הכאב ...גם אני שאלתי את השאלות האלו וארך לי
הרבה זמן עד שקלטתי ש -גדולי ישראל הם לא כתובת לתשומת
לב!!! לא כתוב בשום מקום שזה התפקיד שלהם ...וממילא אם
אתה מפתח ציפיות מגדול בישראל שיספק לך את זה ...זה על
אחריותך הבלעדית ...פעם זה ילך לך ופעם אחרת לא) ...מניסיון
אישי( אבל יתירה מזו ...יש פה נקודה עוד יותר חשובה :כן ...הרבה
פעמים הרבנים מתוקף תפקידם נאלצים לתת גם תמיכה רגשית
וליווי בתקופות קשות והם עושים את זה יומם ולילה ...אבל זה
תפקיד של רבנים!!! לא של גדול בישראל!!!!
מאיפה אני יודע?? הנה ...בשבוע הבא אנחנו נקרא על משה רבינו
ששמע בקול חותנו ומינה שרי אלפים ושרי מאות שרי חמישים
ושרי עשרות ...ואני היהודי הפשוט יש לי את השר עשרות שלי!!
יש לי את הרב השכונתי או הרב של הבית כנסת ..שכל בעיה שיש
לי אני יכול לגשת אליו ...הוא יקשיב ...יתמוך ...ילווה אותי לאורך
כל התהליך ...וגם יתן לי כתף תומכת במידת האפשר ...אבל תאר
לעצמך שלא!!! אני החלטתי ששר עשרות זה קטן עלי!!! אני לא
מתפשר על פחות ממשה רבינו!! אני מתעקש על כל שאלה ללכת
דווקא עד משה רבינו ...אני מגיע למשה רבינו ...ומשה רבינו לא
יכול לקבל אותי!! למה?? כי התורה בכבודה ובעצמה מסכימה עם
הקביעה שנבול תיבול!!!! נו ...עכשיו מה אתה רוצה שמשה רבינו
יעשה??? אז אחד מן השתים :או שהוא יהיה לא כ"כ נחמד ...ואז
אני אתעצבן למה הרבנים לא נחמדים ...או שהמשב"ק יסגור את
הדלת ואז בכלל ...אז אני בכלל אגיד שהכל מסחחרה אחת
גדולה ...והכל משבקי"ם והכל פוליטיקה...
נו ...מה אתה רוצה שנעשה?? תנסה לחשוב על פתרון!!!!
מה עושים שיהודי מתעקש ללכת לגדול הדור על כל שאלה
שאפשר לשאול את הרב הקרוב אליו? מה עושים עם כזה בן
אדם???
לכן הרבה פעמים זה נראה ככה!!! זה עקשנות שלנו ...ואולי ...אולי
גם הגאווה שלנו ...שאנחנו מתעקשים להטריד את גדולי ישראל
על כל דבר שיש לנו ...וחבל!!! המפסיד הגדול הוא אנחנו ..יש
תחומים שדווקא הרב השכונתי יכול לעזור הכי טוב ..ודו"ק..
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לא רק בחיפה מותחים
את הכבל של הרכבל...
עמדה ינקוטא על שפת הים וראתה את הקב"ה
בעיניים ...היא ראתה איך שהים נקרע לגזרים ...היא
הצביעה ואמרה :זה!! זה קלי ואנווהו..

שהמעשים של האדם משפיעים למעלה...

כי עוד מעט הוא מתבקש לכאן(...

ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן
בוזי!!!!

תחשוב מה שזה ..תחשוב שאתה ישן לך בפנימיה
בשעה ארבע וחצי אחרי צהרים ...אין לך כח לקום
לסדר ב' ...אתה בקושי גורר את עצמך לקום...
ופתאום אתה מקבל הזדמנות לעלות הרגע
למתיבתא דרקיעא ולראות מחזות שלא מעלמא
הדין!!!! אתה יכול לראות מה קורה בגן עדן ...איזה
עידונים רוחניים יש בכל העולמות ...אתה נכנס לגן
עדן ...וכולם מסתכלים עליך כמו משוגע ...תגיד לי:
השתגעת?? אתה חי!!!!! מה אתה עושה פה?? מה
אתה מבזבז את הזמן שלך לטייל פה?? אתה יכול
ברגעים האלו לשבת בבית המדרש מול דף גמ'
וללמוד עוד כמה שורות .ובמקום לשבת וללמוד
אתה הולך לגן עדן לראות מה קורה שם??

השפחה ראתה עד כמה שאין עוד מלבדו!!! אין כלום
כלום!! אין מרכבות פרעה וחילו ...אין אלופי אדום
אילי מואב ...אין כלום...

כן ...כולנו יודעים את מאמר חז"ל :ראתה שפחה על
הים יותר ממה שראה יחזקאל בן בוזי!!!! וכולנו גם
יודעים את המשפט הבא:

ואילו יחזקאל הנביא רואה משהו קצת שונה!!!!

שלמרות שהיא ראתה יותר מיחזקאל בן בוזי ...בכל
זאת היא נשארה שפחה ואילו יחזקאל בן בוזי עלה
והתעלה למדרגות הכי גבוהות ...למדרגה שנקראת:
בן אדם!!!! כידוע :אם פעם תעיין קצת בספר
יחזקאל הכינוי של יחזקאל הנביא הוא :בן אדם!!!!!!!

יחזקאל רואה שבאמת אין עוד מלבדו ...ואין באמת
שום כח השפעה בעולם ...והקב"ה לקח את ככככל
ההשפעות של העולם ומסר אותם לא פחות ולא
יותר בידיים שלי!!! אני!! הקטן!! אני הבן אדם!!!!
ברגע שיחזקאל מפנים את המסר הזה ...באותו רגע
הוא מקבל את התואר הנכסף ביותר בעולם :בן
אדם!!!! אתה יודע מה זה בן אדם???

תחשוב :יחזקאל הנביא הוא אבי תורת הנסתר!!!!
כל הסודות של מעשה מרכבה ...הכל נמסר ע"י
יחזקאל בן בוזי ...ומה התואר הכי מכובד שהקב"ה
נותן לו?? בן אדם!!!!! תאר לעצמך שיעלו אותך
לתורה ויקראו לך :יעמוד הבן אדם שלמה בן אריה
שלישי????

והעניין הוא כך:
ראתה שפחה על הים!!! השפחה המדוברת ראתה
את הקב"ה בעיניים ...אבל מי אני??? אני כלום!! אני
פירור!!! אני שפחה נחרפת!! כשרואים איך שהקב"ה
כ"כ גדול ...המסקנה הכי מתבקשת שאני אפס
אפסים ..המעמד של קריעת ים סוף רק מחזק את
העמדה של השפחה ...השפחה הזו אף פעם לא
החשיבה את עצמה ...היא תמיד אמרה שהיא כלום...
והיו דווקא כאלו שהיה להם גאווה ...הם חשבו שהם
כן שוים מי יודע מה ...והנה!!!! יום אחד הגיע קריעת
ים סוף ...וככככולם ראו עד כמה הקב"ה גדול ונורא
ועד כמה אנחנו אפסיים ....כעת הגיע הרגע המכונן
של השפחה!!! הנה ...אמרתי לכם!!!! אמרתי לכם
שאנחנו כלום ...היום אתם רואים כמה שאני
צדקתי...
השפחה פונה לאלופי אדום אילי מואב ...חשבתם
שאתם חזקים ...חשבתם שאתם הביריונים ..שאתם
שוים משהו ...והנה ...היום כולכם רואים עד כמה אני
השפחה צדקתי ...כמו שאני לא שווה ככה אף אחד
לא שווה כלום ...יש רק הקב"ה בעולם .ראתה שפחה
על הים ...מה היא ראתה??? שהיא כלום!!!! היא
ראתה שהיא בסה"כ צודקת ...עד היום חשבתי שאני
לא שווה ...ומהיום אני בטוחה בזה) .במעמד הר סיני.
שם תהיה ההשלמה של התמונה ...שם עם ישראל יתחילו להיכנס
גם הם לתמונה ולהיות גם הם גדולים ..אבל כעת ...המסקנה היא
אחת ויחידה :השפחה צדקה!! כולנו אפס אחד גדול!!(

לעומת זאת יחזקאל הנביא בדיוק ההיפך במאה
שמונים מעלות!!!!
יחזקאל הנביא גם רואה השגות נוראות ביותר...
יחזקאל הנביא רואה את כל המרכבה ...יחזקאל גם
נרתע לאחור ורואה כמה הקב"ה גדול וכמה אני אפס
אפסים ...והוא ממשיך לעלות במעלות הנבואה ...ואז
אי שם למעלה למעלה ...פתאום הוא רואה שם משהו
מוכר!!! והנה דמות אדם!!!! יחזקאל פתאום מבין

בן אדם הוא המתפעל של כל המערכת ...הקב"ה
מסר בידיים שלו את המפתחות של הרכב -של
המרכבה!!!! הוא מוביל את המרכבה לאן שהוא
רוצה ...לטוב ולמוטב ..נו ..אז מי ראה יותר? השפחה
או יחזקאל?
בטח שהשפחה ...השפחה ראתה שהרבש"ע גדול...
בטח שהקב"ה גדול ...אבל יחזקאל ראה כמה אני
גדול!!! כמה זה נוגע אלי!!!! כמה כל האינסופיות של
העולם תלויה בי!!! כל ההשפעה של העולמות
מתחילה ונגמרת בי ...נו ...אז מי יותר מעניין??
יחזקאל בן בוזי או השפחה???
אצל מי אנחנו נלך לקבל ברכות??? אצל השפחה או
אצל יחזקאל??
ברור שאצל השפחה!!!! כי כשאתה הולך לאותה
שפחה ...היא מעלה אותך לעולמות העליונים...
מראה לך דברים נשגבים ...אבל כשאתה מגיע
ליחזקאל הוא נוזף בך :בן אדם!!!! תתחיל להזיז את
עצמך!!!!
כל האורות וכל העולמות ...הכל מתחיל ונגמר בך!!!!
--יש סיפור בזוהר הקדוש שכשרב חסדא נפטר!!! הבן
שלו רבי יוסי השתוקק לדעת מה קורה עם אבא שלו
במתיבתא דרקיעא ..מה עשה?? הלך לישון בבית
הקברות ...ואז הוא שמע מתוך הקבר כתות כתות של
מלאכי השרת שמתאספים ואומרים" :ניזיל לחדוותא
דהילולא דאורייתא דרבי חסדא דאפילו מלאכי
השרת מתכנפי למחדיה בהדיה "...כולם הולכים מהר
מהר להשתתף בדרשה הגדולה של רב חסדא...
אה ...נשמע מעניין ...מאוד מעניין ...היית רוצה
לראות כאלו גילוים ??...בטח!!!
אבל אז!!! פתאום הוא שמע קול שהיו אומרים" :מה
לחיי בחדווה דילן הכא ??-מה הבן אדם החי הזה
מחפש פה ...מה יש לחיים להסתכל עלינו?? מה הם
מבזבזים את הזמן כדי להשתתף בשמחה שלנו...
ילעון באורייתא בהאי עלמא!!! יש להם אפשרות
ללמוד תורה בעולם הזה ...אז למה להם לבא לכאן??
ואז רב חסדא ראה את בנו רבי יוסי פנה אליו ואמר
לו :זיל מהכא וקיים תלמודך -לך מכאן ותכנס לבית
המדרש ...למה? כי אשרי מי שבא לכאן ותלמודו
בידו!!! )ולך תגיד לר' חגי שיזדרז לגמור את תלמודו

אבל זה הראש שלנו!!! בפרט בדור האחרון ...יש לנו
איזה המיית לב ודחף לדעת מה קורה עכשיו
בעולמות העליונים ...אבל מה האמת???
ש-ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן
בוזי ...לראות מה קורה בעולמות העליונים זה לא
כ"כ יוקרתי ...כל שפחה הכי פשוטה שלא עשתה
כ"כ עבירות ...כשמגיע המאה עשרים שנה שלה
הנשמה שלה תזדכך והיא תזכה ביום מן הימים
למנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים
וטהורים ...אבל יחזקאל בן בוזי????
החכמה שלו שהוא בן אדם!!!!! כשהוא חי כאן!!
בתור בן אדם!!! כשהוא נמצא פה ...שתי רגלים על
הריצפה!! כאן הוא כבר מבין ויודע איזה כח יש לו
ואיזה משמעות יש לכל מצוה וכל מעשה טוב שהוא
עושה ...לא המתים יהללוי-ה ...לא!!! המתים לא
יכולים להלל את הקב"ה ...למה לא?? כי הם לא בני
אדם!!!!! רק בן אדם חי יכול להלל את הקב"ה...
בן אדם זה השילוב הקיצוני בין אדמה לעליון--ל--
אפר דם מרה!!
בגוף של יהודי חי יש מפגש וחיבור בין שמים ממעל
לבין הארץ מתחת ...המפגש הזה יוצר כבל
חשמלי!!!!! שכאן בעולם הזה ...אני יכול להשפיע
ולהזרים שפע בכל העולמות אי שם למעלה ...אבל
אדם מת?? זהו ...יש נתק בחיבורים ...נתפרדה
החבילה ...אין חיבור בין שמים לארץ...
כן ...הנשמה עולה לשמים ושם בשמים היא משיגה
השגות שיחזקאל בן בוזי לא יכול להשיג אותם
בארץ ...אבל הנשמה הזו כבר לא יכולה להשפיע...
לא המתים יהללוי-ה ...מי יכול להלל?? רק בן
אדם!!!!
יחזקאל בן בוזי שנמצא כאן "בתוך הגולה"!!!! עמוק
עמוק בתוך הגולה ושם הוא מכיר בכוחו!!! שם הוא
זוכר כל הזמן שאני "בן אדם"!!!! כן ...בן אדם זה
משהו מגושם ...אפר דם מרה ...יש לי כל מיני
תנודות במצב רוח ...יום אחד יש תאוות חזקות...
יום אחד יש כבדות ועפרירות גדולה ולא בא לי
כלום ...ויום אחד אני נתקף בגאווה וחושב שאני כל
יכול ...כן ...זה תסמינים נורמלים של בן אדם!!! אבל
אותו אפר דם מרה באותה מידה הוא גם אדמה
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לעליון ...יש בי נשמה קדושה ונוראה שמכאן!!!!
מהמקום הזה ...מהחיבור שלה לגוף העכור...
מכאן יש לה זרם חשמלי וכח השפעה לכל מה
שקורה בעולמות העליונים...

תן ניחוש איפה יחזקאל היה גר???
ואבא אל הגולה תל אביב ואשב שם שבעת

ימים משמים בתוכם!!!! כן ...יחזקאל הוא בן
אדם ...ובן אדם נורמלי שגר בתל אביב או בכל
מקום בסגנון הזה שיש בו הרבה חומריות...
מטבע הדברים הוא נהיה כזה משמים ...עייפות
וכבדות בעבודת ה' ...ותהי עלי שם!!!!! שם יד ה'...
ויאמר אלי אל הבקעה ...ואקום ואצא אל הבקעה
והנה שם כבוד ה' עומד ככבוד אשר ראיתי על נהר
כבר ואפל על פני ותבא בי רוח ותעמידני על רגלי
וידבר אותי ויאמר אלי :בא הסגר בתוך ביתך!!!!

אתה קולט???? הנה התעודת זהות של יחזקאל
הנביא!!!!
הנה התעודת זהות של בן אדם שהוא נזר
הבריאה!!!!
בן אדם שמצד אחד חי בתל אביב ומתמודד
ומשמים בתוכם!!! ומצד שני משם!!!! מהתל
אביב הזה יש לו אמצעי תקשורת עם בורא
עולם ...ובבת אחת הוא מסוגל להתעלות ולהגיע
להשגות הכי מרוממות שיחזקאל היחיד שגילה
אותם ...בטח!!! רק בן אדם כזה יכול לגלות את
כבוד ה'!!!! רק השילוב הקוטבי הזה של בן אדם
שמצד אחד חי כאן בעולם החומרי הזה עם כל
התופעות לוואי ועם כל המשיכה הטבעית שלו
לארציות ...ומשם!!! מהמקום הנמוך הזה!!! הוא
מכיר ויודע עד כמה אני גדול!! עד כמה המעשים
שלו נשגבים ומשפיעים בשמי שמים ...רק הוא
יכול למשוך אלינו כאלו השגות...
אבל השפחה??? ברגע שהשפחה ראתה כאלו
השגות ...היא נמחקה במקום ..היא נשארה
שפחה עד עצם היום הזה ...כל ההשגות
הגבוהות של קריעת ים סוף נשארו אי שם בים
סוף ...והיא לא מצליחה לתרגם את זה לתוך
הגולה -לניסיונות התל אביבים שבתוך תוכנו...
מי צריך כאלו השגות גבוהות?? מי צריך השגות
בשמים כשאתה לא מצליח לתרגם אותם לשפת
המעשה ואתה נשאר שפחה???...
--זה אחד ההתמודדויות שמאוד כואבות לבחורים
בני עליה..
בחור בן עליה ...יושב ולומד בעמל וביגיעה...
בקדושה ובטהרה ...והוא באמת עולה ומתעלה
ומגיע לפסגות ...ואם כעת אנחנו בשובבי"ם אז
בכלל הוא לומד שעות רבות בתענית דיבור...
והוא באמת מתרומם וחי חיי אצילות ומרומם
על כל תהילה ...אבל למרות הכל ...היצר הרע לא
מפספס ...ותמיד יש את הנאייעס הזה
שפתאום דברתי וזה מנחית אותי בבת אחת...
ואת האכילה גסה הזו שאכלתי כמו לא יודע
מה ...או איזה התפרצות מסוימת שהייתה לי...
שהרגשתי כאילו בום ...צנחתי בחזרה עד

האדמה ...ושוב אני צריך להתחיל לטפס מהתחלה..
עוד פעם אני מטפס ...סו"ס הפעם אני כבר צובר
שבוע תמים של שטייגן בלי שום חריגות ...ואז
טראח ...היצר הרע הגיע ...והפעם הוא הגיע כמו
מכונית תופת עם ניסיונות קשים ...וריסק אותי
בבום אחד לאדמה ...אני מסתובב פצוע ואוסף את
עצמי ושוב איכשהו חוזר לתלם עד הפעם הבאה...
וככה חוזר חלילה ...למה?? בשביל מה זה???
מי צריך את היצר הרע פה??? מה הוא קשור אלי
בכלל???
אבל לא!!! בחור יקר :יש לך טעות!!!! דבר ראשון:
אתה מתייחס לכל נפילה רוחנית כאילו זה מחיקה
של כל ההתעלות עד כה וחישוב מסלול מחדש..
אבל לא!!! זה לא נכון!! רק במשחקי ילדים זה עובד
ככה ...שאם אתה נפסלת אז זהו!!! אתה צריך
להתחיל מחדש את המשחק ...אבל בעבודת ה' זה
ממש לא עובד ככה!! בעבודת ה' הנפילות הם חלק
בלתי נפרד מהתהליך!!! אתה יודע מה??? הנפילות
בעבודת ה' זה בדיוק כמו הגמ' ...אם שמת לב :חלק
בלתי נפרד מהגמ' זה ההוה אמינה הזו ...הטעות
בסוגיה שהגמ' בהתחלה נותנת לה גושפנקא...
הגמ' "זורמת" עם הטעות הזו כמעט שתי דפים...
ואז ב"אלא אמר רבא" אחד הגמ' חותכת וחוזרת
בה ואומרת שכל המהלך היה מוטעה והפשט הוא
אחר לגמרי ממה שהבנו עד הרגע ...והטעות הזו לא
נמחקת מהגמ'!!! הגמ' לא מוחקת את השתי דפים
האלו!!! הטעות הזו ממשיכה להוביל ולהיספר
כאחד מדפי הגמ' שילמדו בדף היומי ...ללמדך
שנפילות ומעידות ואפילו טעויות באמצע התהליך
של עבודת ה' הם לא פוסלים אותך ...אדרבה ...הם
נספרים כחלק מהתהליך...
זה דבר ראשון!!! אבל מה שעוד יותר חשוב שתדע:
שזה כל העניין!!!! העבודת ה' שלך חביבה רק בגלל
שהיא נעשית מתוך השילוב הקוטבי והמנצח
שנקרא בן אדם --שילוב גוף ונפש!!! הלימוד תורה
שלך חשוב בשמים רק בגלל שהוא בוקע מאותו פה
שמקודם אכל ארוחת צהרים ועכשיו הוא מפהק
ונרדם ...המחשבות שלך נחשבות בשמים רק בגלל
שבתוך המחשבות האלו לפעמים מגיחים כל מיני
מחשבות קטנוניות של דקדוקי עניות ושטויות כמו
שיש לכולנו...
אם זה לא היה ככה ...זה ...זה לא היה זה ...תבין את
זה!!!!
כל הסיבה שאתה זרם חשמלי ונקודת חשמל כ"כ
חשובה בשמים!!!!!! זה בגלל שאתה עמוד חשמל
איסטרטגי שמחבר בין העולמות העליונים
לתחתונים ...ולכן כל הזרם עובר דרכך ...אז מה אתה
רוצה?? אתה רוצה להתנתק מהעולם??? אוי ואבוי...
אם אתה מתנתק מהעולם אתה הורס את הכל...
אתה מפיל את כל החשמל ...אתה רוצה להיות כמו
השפחה הזו שראתה על הים יותר ממה שראה
יחזקאל בן בוזי???
נו ...בסייידר ...היא עלתה לשמים ...זכתה להשגות
הכי גבוהות ...ומשם היא חזרה עמוק לאדמה
ונשארה שפחה ...לא זו כוונת היצירה!!! הקב"ה רוצה
כבל חשמלי שיחבר שמים ו----ארץ ...וזה נעשה רק

בצורה הזו ...שאתה מצד אחד לומד תורה ומטפס
עד השמים ...ופתאום אתה נוחת "לתוך הגולה של
תל אביב ומשמים בתוכם "..ומשם אתה נסגר
בתוך ביתך ושומר על הרוחניות שלך ...ושם אתה
צומח בן אדם!!! בן אדם שמחבר שמים וארץ
ומשלים את רצונו יתברך שהתאווה שיהיה לו מדור
ושכינה בתחתונים ...ע"י מי?? על ידי בן אדם!!!!!!
אני רוצה שתבין :יש שני נבראים בעולם שהם לא
התכלית!!! בהמה!!! ולהבדיל אלף אלפי הבדלות
מלאך!!! שניהם לא תכלית כוונת היצירה ...בהמה
כל כולה בארץ ...מלאך כל כולו בשמים ...שניהם
עמודי חשמל!! עמוד חשמל אחד נמצא בשמים
והעמוד השני נמצא בארץ ...אבל אין חיבור
ביניהם ...אין את החוט המתאים שיכול לחצות את
האטמוספרה מהשמים ולהתחבר לארץ ...ואז
מגיע הבן אדם!!! הלא הוא אתה!!! ואתה הוא
הכבל החשמלי המשוכלל והפלאי ...שמצד אחד יש
לך אחיזה בשמי שמים ..יש לך נשמה אלוקית
ואתה שקוע בלימוד ...ומהמקום הזה אתה מחובר
לעמוד חשמל שנמצא בשמים ...אבל כעת צריך
למתוח את הכבל הזה עד הארץ ...נו ...בשביל זה
הקב"ה קושר את הנשמה שלך בגוף ובנפש
הבהמית כדי שנוכל לחבר את הכבל הזה גם
בעולם הזה!!! ואז אתה מתחיל ללמוד סדר א'...
ושם אתה עף לשמים ...מגיע עד כסא הכבוד
ונקשר בקשר איתן לעמוד חשמל האלוקי!!! טוב...
חצי עבודה מאחורינו ...כעת צריך להעביר את
הכבל לעולם הזה ...ואז מגיעה ארוחת צהרים ...ומי
יורד לארוחת צהרים??? אותו כבל חשמלי שלפני
חצי שעה ישב ולמד והגיע עד כסא הכבוד ...הוא
עכשיו יורד לחדר אוכל כמו בן אדם והיום יש
שניצלים ...ואני אוהב שניצלים ...נס שאני אוהב...
נס שיש לי תאבון ...אחרת לא הייתי אוכל ומי היה
מותח את הכבל ...וב"ה אני אוכל ושם קצת מלח...
ואולי גם תוספות ...ומפטפט קצת ...צוחק קצת...
משתובב קצת ...והכבל כעת נכרך כמו שצריך על
העמוד חשמל בעולם הזה והנה לך בן אדם!!!! הנה
לך תכלית היצירה!!! הנה לך חיבור שמים וארץ!!!
ומה אתה חושב??? פתאום באמצע הסדר...
באמצע השטייגן ...באמצע שאני נכרך כל כולי
בעמוד החשמל האלוקי ...פתאום היצר הרע מזמין
גיחת חירום לעמוד חשמל של העולם הזה ...הוא
פתאום מכניס לי כל מיני שטויות בראש ומבלבל
לי את המוח ...עושה ממני סמרטוט ...אבל אני לא
נבהל!!! זה לא חידוש בשבילי שצריך להיות גם
בעולם הזה ..זה שהיצר הרע מזכיר לי את קיומה
של הנפש הבהמית שלי זה לא מבהיל אותי...
אדרבה ...אני יודע טוב מאוד שצריך אותה ...אבל
אני קובע את הסדר יום!!! לא היצר הרע!!! גם אם
הוא הצליח קצת לבלבל אותי ...אני לא נבהל!!! אני
מכיר את הכבל שלי!! אני יודע שהוא צריך לגשר
בין שמים לארץ!!! בקיצור :בחיפה עכשיו מותחים
את הכבל החשמלי של הרכבלית שתחבר בין
פסגת הר הכרמל לתחתיתו ..אבל לא רק!!!
מתיחת הכבל האמיתית נעשית פה!! אצלך!!!
מתיחת הכבל מכסא הכבוד ועד הארץ ...והמהנדס
של הרכבל הזה הוא לא אחר מאשר אתה!!!!!
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בקרוב ממש

ערב ט"ו בשבט ...רבותי :תפילות!! וציויתי את ברכתי ...בשנה החמישית!!!
השנה שוב אמצנו את הרעיון של ר' געציל ...השנה שוב הגענו אבא והילדים לירושלים במיוחד להתפלל!!! כן ...הפעם הגענו
לא בשביל מעשר שני ולא בשביל קרבן שלמים ...לא!! הגענו חדורי מטרה ברורה :עוד כמה ימים ט"ו בשבט שהוא ראש
השנה לאילן ...והפעם במיוחד אנחנו מתפללים לה' שהשנה הקרובה תהיה מבורכת במיוחד!! שנה שעברה לא הגענו ...גם
לפני שנתיים לא הגענו ...אבל לפני שלוש שנים הגענו לקראת ט"ו בשבט והתפללנו!! וזה היה נפלא ...והשנה אנחנו שוב
משחזרים את ההצלחה הגדולה ...ושוב אנחנו מגיעים להתפלל ...אתה שואל מה מיוחד דווקא בשנה הקרובה ומה היה
מיוחד לפני שלוש שנים???
אז אני רוצה שתבין :אנחנו מאוד מאוד אוהבים לעלות לירושלים ולאכול מעשר שני ...זו המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים
להרשות לעצמנו ...זה פשוט נופש חלומי בצל השכינה!!!! כשאנחנו נמצאים בירושלים כל המשפחה רגועה ...אבא כל היום
יושב בבית המדרש וניזון מהנייעס התורני העדכני ביותר שיצא בשבועות האחרונים מלשכת הגזית ...ואמא והילדות יושבות
ואוכלות מעשר שני בקדושה ובטהרה ...מתעוררות בבוקר עם גביני כרוז ...מתפללות מנחה עם קול המגרפה שלפני קטורת
של בין הערביים ...ושואבות מלא ראותם טהרה וקדושה מלינת הצדק שאין אדם לן בירושלים ועבירה בידו ...לשהות
בירושלים זה החלום הכי גדול שיש לנו בחיים!!! רק מה??? כידוע ...נופש צריך תקציב!!!! כן ...כולנו יודעים שנופש עולה
כסף ...ומה התקציב של נופש בירושלים?? מעשר שני!!! בשביל להתקבל ולהתארח בבית המלון של השכינה לא מספיק
שאתה מליונר ...אתה צריך להגיע עם מעשר שני!!! אם מצטבר מעשר שני יש סיבה לעלות לירושלים ...אם אין מעשר שני...
אז אין סיבה מספקת למה לעלות לירושלים ...אז ככה :בשנה האחרונה זה היה גיוואלדיג ...הייתה שנה מבורכת ...היו כמויות
אדירות של תבואה ויין ושמן ורימונים ...ועל כל עשר קילו של רימונים הפרשנו קילו מעשר שני ...ופדינו אותו בעשר שקל...
ועל כל עשר ליטר של שמן זית הפרשנו ליטר אחד של שמן למעשר שני!!! ופדינו אותו בשוויות שלו -בשלושים שקל...
והוספנו עוד שש שקל על החומש) ...הפודה מעשר שני לעצמו מוסיף חומש (...וב"ה השנה הייתה ברכה בלתי מוסברת...
ובפרדס שלנו היה עץ זית אחד שהחקלאים הגדירו אותו "שופכני"!!! פשוט נשפך ממנו שמן בלי סוף ...הוצאנו רק מהעץ
הזה קרוב לאלף ליטר ...תעשה חשבון כמה מעות מעשר שני יוצאים מאלף ליטר) ...כשכל ליטר שמן שווה שלושים שקל(??
שלושת אלפים שש מאות שקל )כולל מע"ם של חומש (...ממילא הצטברו אצלנו עשרות אלפי שקלים שאת כולם צריך
לאכול בירושלים ...איזה אושר!!! יש לנו תקציב לנופש חלומי בירושלים שהקב"ה בכבודו ובעצמו מזמין אותנו לעירו
ולנחלתו לאכול מפריה ולשבוע מטובה ונברכך עליה בקדושה ובטהרה...
ככה היה בשנה האחרונה שהיא הייתה השנה הרביעית ...ובעזה"ש יתן ה' שכך יהיה גם בשנה הבאה עלינו לטובה ...כן ...בט"ו
בשבט הקרוב מסתיימת השנה הרביעית ומתחילה השנה החמישית ...אבל!!! אנחנו כבר למדנו להסתכל עם הפנים קדימה...
ובשנה הבאה!!!! בט"ו בשבט של שנת התשפ"א מתחילה שנה הששית ...בשנה הששית מפסיקים לתת מעשר שני!! ובמקום
זה נותנים מעשר עני!!! אמנם יש חן מיוחד לשנה של מעשר עני ...זה ממש מרנין את הלב לראות איך משפחות שלימות של
עניים משתקמות תוך שנה ...פעם בשלוש שנים יש לעניים שנה של שיקום!! שנה שהם לא צריכים לדאוג לאוכל ...כי בבת
אחת כל המעשרות מתנקזים אליהם ...ואז יש להם בשנה הזו מרווח נשימה לסגור את כל החובות ולעלות על דרך המלך...
אבל!!! מצד שני סו"ס בשנה הזו אנחנו מפסידים את מעשר שני!!! כי בבת אחת כל התקציב מתנקז למעשר עני ...אז פעם...
עד לפני כמה שנים היינו משלימים את זה ...היינו מוכנים נפשית וידענו מראש שברגע שמגיעה השנה השלישית או
הששית ..בשנתיים האלו אנחנו לא יכולים לעלות לירושלים לנופש הרוחני ...מסתפקים בעליה לרגל בשלושת הרגלים ...זה
היה בהחלט קשה ...תחשוב שאתה מתרגל אחת לחודשיים לעלות לירושלים לנופש רוחני בצל השכינה ...ופתאום סטופ!!!
מוותרים על הכל בשביל העניים ...זה קשה!!! אבל בהחלט יש בזה משהו מחנך ...כן ...צריך לדעת להקריב את הנופש הרוחני
לטובת העניים ...יש פה בהחלט השתתפות במצוקה של העניים ...ככה היה עד עכשיו...
אבל!!! לפני שנתיים בחודש שבט התשע"ז ...היה זה ערב השנה השניה למעשר ...פתאום הגיע ר' געציל והציע לאבא...
תקשיב ...מניסיון אישי ...תבא בערב ט"ו בשבט לירושלים ותתפלל לה' מעומק לב שבשנה הקרובה תהיה ברכה כפולה
ומכופלת בתנובת השדה .ואז!!!! יהיה לך מספיק מעשר שני גם בשביל השנה השניה!!! וגם בשביל השנה השלישית) ...כלומר:
גם אם השנה השלישית היא שנה של מעשר עני ...אבל ישאר לך מספיק מעות מעשר שני משנה שעברה( אבא התלהב מהרעיון ...ואכן בח' שבט
התשע"ז עלינו לירושלים אבא והבנים ופשוט התפללנו לקב"ה!!!! התפללנו שהשנה תהיה מבורכת ...כדי שיהיה לנו כמות
מעשר שני גם בשביל השנה הבאה ...היה מרגש לראות את שרוליק הקטן בן השמונה שהרים את שני הידיים שלו ופנה לה'
בכזו מתיקות ואמר :אנא ה' ...אני רוצה לאהוב את השנה השלישית של מעשר עני ואני דווקא אוהב אותה ...אני מאוד אוהב
לתת לחבר שלי מוטי ירקות מידי יום ...אני אוהב לראות איך הוא שמח בזה ...אבל עדיין!! זה שהשנה הזו היא על חשבון
המעשר שני זה "עושה לי" להיות עצוב ...זה גורם לי שאני פחות אוהב את השנה הזו ...אז אנא ה' ..תברך את השנה הקרובה...
שיהיה מאלנן תאלפים מאלאן תאלפים ברכה ואז יהיה לנו גם בשביל השנה הבאה) ...כמו שבשנה הששית אנחנו מובטחים שציויתי
את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלוש השנים ...תעשה שבשנה הקרובה יהיה ברכה מיוחדת גם בשביל השנה הבאה (..ותפילתו הזכה
של שרוליק התקבלה ...והייתה באמת שנה מבורכת במיוחד!!! והיו כמויות בלתי נתפסות של שמן ויין ...מדובר היה קרוב
למאה אלף שקל שיכולנו לשמור בצד גם בשביל שנה הבאה )אגב :יש לציין :ששנה לאחמ"כ אבא החליט בקנאות להגיע לבית המקדש
לקראת ט"ו בשבט ...אבא תפס את עצמו ...רגע ...שנה שעברה הגענו לבית המקדש כדי להתפלל שתהיה בשביל מה? בשביל הנופש הרוחני שלנו

בירושלים ...נו ...ועכשיו יש לפנינו שנה של מעשר עני ...צריך להתפלל שתהיה שנה מבורכת לעניים ...מוכרחים לעלות גם השנה לירושלים עכ"פ (-אז
הנה!!! ככה עשינו לפני שלוש שנים וזה היה מוצלח ביותר ...אז השנה שוב ...שוב באנו לשחזר את ההצלחה הזו ...כי השנה
שוב!!! אנחנו כעת בט"ו בשבט לקראת תחילת השנה החמישית!!! שהיא אמנם שנה של מעשר שני ...אבל בט"ו בשבט של
שנה הבאה אנחנו נכנסים שוב לשנה השישית שהיא השנה של מעשר עני ...אז אכן הגענו לכאן במיוחד בשביל להתפלל!!!
---

והאמת היא שפתאום תפסנו את עצמנו ...שהשנה אנחנו צריכים להתפלל הרבה יותר מהפעם שעברה!!! כי פעם שעברה
לפני השנה השניה למעשר ...התפללנו רק על שנה אחת קדימה -על השנה השלישית ...אבל הפעם אנחנו צריכים להתפלל
שתי שנים קדימה ...שהרי שנה הבאה זו הרי השנה הששית -מעשר עני ...ואילו שנה לאחמ"כ מה יש??? זו שנת השמיטה...
שאז בכלל אין מעשר ...לא מעשר שני ולא מעשר עני ...אם ככה ...רבותי תפילות!!!! תפילות!!!! להתפלל מעומק לב!! אנחנו
צריכים השנה ברכה מיוחדת ...וציויתי את ברכתי לכם בשנה החמישית!!! ולא רק בשנה הששית ...אנא ה'...

"למען לא נבוש-"...
מושגים בסיסיים בהלכה.
אל יצא איש ממקומו ביום השביעי...
כן ...יש דין כזה שקוראים לו איסור תחומין!!! יש
כאלו שפשוט לא זוכרים שיש כזו הלכה ...והסיבה
שלא זוכרים כי ברוב השבתות אנחנו נמצאים
במקום הטבעי שלנו ...בתוך העיר ...ושם הרבה
האנשים גם סומכים על העירוב ...ממילא
כשנמצאים בתוך העיר ומהלכים במקומות
הטבעיים איפה שכולם מסתובבים ...שם באמת
יחסית נדיר להיכשל באיסור תחומין ...דא עקא!!
שלא תמיד אנחנו נשארים בתוך החומות של
העיר ...ובפרט בדור האחרון שהאוירה המלחיצה
של העיר מבריחה אותנו לכל מיני מקומות מנותקים
ופסטורליים ...אל תשכח ...שהסיבה שהגעת לכאן
זה רק בשביל לצאת מהתחום) ...איך מישהו אמר לי??
לי יש חיישן טבעי לזהות מתי אני מתקרב לסוף התחום ...כשאני
מתחיל להיות רגוע ..סימן שאני באמת יוצא מהתחום( עכ"פ

במקומות האלו עלולים מאוד מאוד בקלות להיכשל
חלילה באיסור תחומין!!! כי לצאת מחוץ לתחום
זה ...זה כלום!!! תוך דקות ספורות אתה יכול למצא
את עצמך מחוץ לתחום:
רק לשבר את האוזן :מספיק שיש נתק של שבעים
מטר בערך שאין שם בתים בשביל שזה יעצור את
הרצף ...וזה כבר יקרא סוף העיר ...שמשם!!! משם
מתחילים לספור אלפיים אמה ש ...שזה אולי נראה
לך הרבה ...אבל זה משהו כמו עשר דקות הליכה
)מהירה( וזהו!! אתה כבר מחוץ לתחום ...וצריך
לעשות שינוי בראש ולהבין שלצאת חוץ לתחום
זה ...זה ...זה ...זה לא משהו כזה רחוק מחוץ
לתחום ...זה מאוד מאוד קרוב ...עכ"פ באופן כללי
מומלץ לכל אחד לדעת מה הם גבולות התחומין של
העיר שלו!! שגם שם הרבה פעמים יש הפתעות...
)אנשי גוש דן לפעמים חושבים שהם באמת "גוש" אחד...

ומתברר שלא תמיד זה ככה וגם לירושלמים יש הפתעות( והכי
הכי :כשהולכים ומתארחים במקום זר!!! ששם יש
גם נטיה טבעית ...לצאת ...לטייל ...כאן צריך לברר
בצורה יסודית היכן סוף התחום ...ב"ה בשביל זה יש
לנו כאן ...כל זמן לא בררת בצורה יסודית היכן
מותר לצאת ..אזי צריך להישאר צמוד כל הזמן
בקשר עין למקום ישוב...
--ואז!!! אם חלילה קרה ויצאת מחוץ לתחום ...אז אין
חכמה ואין עצה ואין תבונה כנגד ה' ...וצריך להישאר
בד' אמות ולא לזוז!!! וזה לא המלצה ...וזה לא
סיפורי צדיקים ...אלא הלכה מפורשת שצריך לקיים
אותה!!! ואולי כאן המקום לצטט את שיבלי הלקט
שהבית יוסף מביא אותו בסוף סי' רס"גþëðí íïî :
¾îêë −× î−ìê ëš¼− −ëþî óíþëê −ëþ ñ¼ îš½õ
êñî ³½ò×í ³−ëô ó−ê®î− ñíší¾× ³ë¾ ñ−ñë þ−¼ñ
³−þì¾ ½ò×−ñ óîì−òí êñî óîñ¾ ñíší óíñ îò³ò
î"š óíô ó−þìê îìš− êñ¾ −ð× ³½ò×í ³−ëñ
ó−õî®þ óî− ’ò ³î¼îë¾ ’ï óî® óí−ñ¼ îþïè ,³ë¾ë
−ô− ’ò ó−ñ¾íñî ó−¾ðì −¾êþî ³î³ë¾ô ±îì
ë−−ì ³ë¾ ññìôí −× ³î−šñôî ³îôî®ë í¾¼ôí
×îò³òî ’³þ×íë ³ô íò¾ ’òñ ³ô’ ó−ô×ì îò¾î ³þ
ñ¾ íò¾ ’ò ö³îê ðèò× óî− ’ò ³îšññî óî®ñ óíñ
öî−ðõñ óòîôôô ³³ñ óí−ñ¼ îþïè ðî¼î ,í³−ô
ë"−ë óí−ñ¼ îþïè µ× þìêî íšð® ñ¾ íõîšñ ó¾õò
−ò¾î −¾−ôìî −ò¾ ¾ðîì ñ×ë ó−ô− ’è íò¾í −¾ðì
¾óê ñëê íþî³ë¾ ³î³−þ× î"ñ ðèò× ó−ô− î"ñ óí
¹−½îíñ ö−þ−ôìô î−í öîðïë ö× ö−¾î¼ î−í óîñ¾î ½ì
¼óî− ó−¾ñ¾ ó³îðò³íñî ìñè³íñ êñ¾ ðî¼ óí−ñ
:×"¼ î¾êþ ñ¼ ³î×þë îñ îì−ò− íïë þ−ôìôí ñ×î

כמובן שאנחנו לא אוחזים במקום הזה ...אבל רק
לשבר את האוזן איזה חומרה יש לחילול שבת
באופן כללי ...ואפילו לאיסור תחומין שזה היה
המעשה...

”

אל תהיה העורך דין של היצר הרע...

יש דבר שכולנו מפחדים ממנו ...קוראים לזה "יסורים"!!! אף אחד מאיתנו לא רוצה
יסורים ...ואנחנו מוכנים לעשות הכל בשביל לאבטח את עצמנו שלא יבואו יסורים...
בפרט בתקופות האחרונות שהיו אסונות כבדים וכל אחד מאיתנו פתאום נכנס לאיזשהו
פחד ...אז אולי עכשיו!! בימי השובבי"ם זו ההזדמנות להתעורר על נקודה מאוד
ממוקדת ...שהיא אחד הסיבות הישירות שמבוארות להדיא בחז"ל שהם הסיבה ליסורים...
מה שנקרא ל י צ נ ו ת ! ! ! ! ! חז"ל אומרים בפירוש :כל המתלוצץ באים עליו יסורים
שנאמר" :ועתה אל תתלוצצו פן יחזקו מוסריכם"...
עכשיו :מה זה בכלל ליצנות??? אז פעם הייתי מיואש מזה ...הייתי בטוח שליצנות זה
בדיחות ...צחוקים ...חוש הומור ...מה שנקרא מצב רוח מרומם ...והיה לי מאוד מאוד קשה
להפסיק עם זה...
אבל לא!!! זה ממש טעות!!! הומור זה הדבר הכי נפלא בעולם ...בדיחות זה דבר שפותח
את הלב )כל זמן שזה בגבול הטעם הטוב (...אמנם בדף היומי של השבוע רואים שאם אביי
"בדח טובא" אז רבה מוכיח אותו שלא טוב לצחוק יותר מידי ...אבל גם אז!!! זה רחוק
מאוד מלהיקרא ליצנות!!! אל תשכח שליצנות זה אחד מארבע כיתות שאינם מקבלים
פני שכינה ...ממילא ליצנות זה לא מה שאנחנו רגילים לחשוב ...יש לליצנות הגדרות
שונות וגם יותר משמעותיות ...ומאוד נחוץ וחיוני לנו לדעת מה זה ליצנות!!! כדי לדעת
ממה לברוח ולחסוך יסורים מיותרים.
ובכן :יש פרק שלם בספר ישעיה שמדבר על ליצנות!!!! )ההפטרה של פרשת ויחי( יש שם
בפרק הזה שתי פסוקים כאלו מעניינים שתמיד קופצים לנו מול העיניים" ...כי צו לצו צו
לצו קו לקו קו לקו זעיר שם זעיר שם "...והיה להם דבר ה' צו לצו צו לצו קו לקו קו לקו זעיר שם

זעיר שם" מה זה הפסוקים האלו?? מה הנביא אומר שם??
הסיפור הוא ככה :עם ישראל עברו על רצון ה' ...חטאו ...נורמלי!! קורה!!! הנביא מגיע
ומוכיח אותם ...גם נורמלי!!! מי שחוטא ...מגיע הנביא ומוכיח אותו...
נחמד לשמוע תוכחה?? לא!!! מישהו אוהב לשמוע תוכחה?? לא!!!

אבל כאן מתחיל הנושא :איך אתה מגיב על התוכחה??
כן ...אני יודע שאתה לא אוהב לשמוע תוכחות ...אני יודע שלא מתאים לך לשמוע בקול
הנביא .ו ...ואתה גם לא הולך לשמוע בקולו .אבל איך אתה מגיב??? איך אתה מתמודד
מול הנבואה שאתה לא רוצה לקבל אותה?? כאן מתחילה הסוגיה של ל י צ נ ו ת !!!!
אפשר להתחמק מהנביא ...אפשר לברוח מהנביא ...אתה יכול גם לנסות להסביר את
עצמך ...אתה יכול גם סתם ככה להגיד לנביא ...מצטער ...קשה לי .לא יכול להפסיק ...יש
שק תירוצים גדול ומוכר ...זה עוד נורמלי...
אבל כשהנביא ישעיה בא להוכיח את "עטרת גאות שיכורי אפרים" הם לא היו
פראייערים ...הם החליטו שהם לא שותקים לו!! הם הגיעו מוכנים כמו שצריך!!! הם
התכוננו!!! הכינו תשובות מראש ...עברו קורסים מיוחדים "דע מה שתשיב --לישעיה
הנביא" וברגע שהנביא הגיע והתחיל להוכיח אותם היה להם מיד מה לענות לו ...כי צו
לצו!! אתה אומר צו של ה' ...יש לנו צו מקביל מהעבודה זרה!! קו לקו!! אתה מעמיד
אותנו מול קו משפט ...אנחנו מיד מעמידים לך קו של רשע במקביל ...בקיצור :הם הגיעו
עם מערך הסברה משומן ...ועל כל טענה שהנביא טען להם שהם צריכים לחזור
בתשובה ...תמיד היה להם מה לענות ...והם יצאו מנצחים!!!! הראינו לו מה זה...

הנה ליצנות!!!! זו אחת ההגדרות של ל י צ נ ו ת ! ! ! !
אתה רוצה להמשיך לעבור עבירות?? קשה לך להתגבר על היצר הרע שלך?? נו ...בסדר...
יש מקום ביהדות גם ליהודים שחוטאים ...אנחנו מוכנים להתפלל עם העבריינים ...אבל
לצאת צודק?? לצאת מנצח??
עד כאן!!!! זה קו אדום!! זה כבר ליצנות ...מכאן ואילך המקרפון עובר ליסורים רח"ל ...אם
לנביא יש לך תמיד מה לענות ...אז ליסורים כבר לא יהיה לו מה לענות ...זה הקו האדום
שאסור לו להתקרב אליו!!! אתה לא בסדר?? קשה לך לעשות שינוי?? אבל לפחות תשאר
לא צודק!! אל תתאמץ בכח להיות צודק ...תודה בפה מלא שמה שאתה עושה זה לא
בסדר ...ולקב"ה יהיה סבלנות לחכות לך ...להמתין לך ...אבל אם אתה רוצה לעשות
עבירות ועוד להיות צודק?? כאן זה ליצנות וזה כבר מיד עובר להוצאה לפועל!!! כאן
השפה היחידה היא יסורים!!! אחד שיודע שהוא לא בסדר!!!! אבל לא רק שהוא לא
בסדר ...הוא גם מבסס ומשריין את עצמו עם תשובות מוכנות לכל תוכחה ...ומה שתגיד
לו יהיה לו תמיד מה לענות ...מה שהרבנים יגידו ...תמיד יהיה לו תשובת מחץ והוא יסביר
ויוכיח כמה שהכל פוליטיקות והכל שטויות ושלום עלייך נפשי ...זה כבר ליצנות ...זה כבר
לשחק באש ...יהודי יקר ...שישאר בינינו ...מלב אוהב...
זה לא סוד שכאן בעלון אז נדברו ובעוד הרבה עלונים ובמות אחרות מכריזים מלחמה
נגד האינטרנט ...מידי כמה זמן אני כותב נגד פגעי הטכנולוגיה ...אז ככה :יש כאלו
שבנושא של האינטרנט הם מכריזים מלחמת חרמה עד הסוף ...ומי שיש לו מחשב לא
מסונן הוא גוי גמור ואין לו חלק לעולם הבא וכו' וכו' ...אבל מה אעשה ...אני לא משתמש
בנימה הזו ...לדאבוני הרב אני מכיר יהודים פשוטים ששם הם אוחזים ...זו הרמה הרוחנית
שלהם ...ואני לא חושב שכלתה עליהם הרעה ...אבל מה שכן!!!! לטובתך האישית...
כשאתה שומע רבנים שמדברים נגד האינטרנט ...לא מתאים לך?? תברח ...לא מתאים
לך?? תתחמק ...לא מתאים לך?? תשתוק!! אבל אל תתריס ...אל תגיע מצויד עם תשובות
להוכיח שאתה צודק!!! זה לא!!! סו"ס אתה הרי יודע שזה לא בסדר ...מי כמוך יודע עד
כמה שזה לא טוב ...רק מה ...אתה לא מסוגל לפרוש??? נו ...שיהיה ...אבל לפחות אל
תהיה ליצן!!!! אל תגיע מצויד עם תשובות מנצחות!!! אל תעשה שרירים ותגיד אני
צודק!! הכל פוליטיקות ...הכל שטויות...
זה לא!! מאכמער אטוייבע ...לטובתך האישית ...ולמה?? כי כאן אתה כבר מתחיל לשחק
באש ...כאן אתה מתחיל להתעסק עם ליצנות שהדרך היחידה להרגיע ליצן זה רק עם
צביטות כואבות ...שאני בתור ידיד אוהב שלך לא הייתי מאחל שזה יקרה לך ...כל זמן
שאתה עדיין לא בסדר ...נו ...יש לקב"ה סבלנות ...הוא מחכה לך ...ממתין לך ...אבל אם
עוד מתעקש להיות צודק ...ויש לך תמיד מה להשיב מלחמה שערה= צו צו קו לקו ...כאן
המושכות עוברות ליסורים ...אנא ממך!! עזוב...
--אני אחד ממאות אלפי הלקוחות של קופת חולים כללית ...אבל יש לי שכן שהוא לא
סתם לקוח של כללית .אלא הוא מתאם קשרי קהילה של כללית.
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אתה יודע מה ההבדל בין לקוח שגרתי כמוני של קופ"ח כללית ...לבין מתאם
קשרי קהילה של כללית??? ההבדל הוא כך:
אני לקוח של כללית ואני מרוצה שמה ...ואני גם מתכנן להישאר שמה ...אבל אף
פעם לא עשיתי איתם חוזה!!!! אף פעם לא התחייבתי להם אמונים!!! היות וכעת
טוב לי שם לכן נשארתי שם ...אבל אם יבא מישהו ממאוחדת ויסביר לי כמה
"עדיף" במאוחדת ...אני אקשיב לו ...יתכן שבסוף אני אגיד לו ...עזוב ...אני בכל
זאת מעדיף להישאר בכללית ...למה?? ככה ...אין לי כח עכשיו לעבור ...או כל
סיבה אחרת ...מה שבטוח גם אם אני אשאר בכללית אני אף פעם לא כרתתי
איתם ברית! ואני לא מחפה עליהם!!! אני לא חייב להם כלום ...אני לא הולך
להיות העורך דין שלהם שמתרץ ומסביר את כל המחדלים שלהם...
לעומת זאת השכן שלי שהוא מתאם קשרי קהילה של כללית ...הוא כן כרת
איתם ברית!!!! הוא כן עשה איתם חוזה!!! זה כל התפקיד שלו ...הוא כל הזמן
מוכן לעימות מול הקופות חולים האחרות ...הוא כל הזמן עוקב בדריכות על כל
מבצע או הנחה חדשה שיש במכבי ...והוא דואג לעשות צו לצו!!!! אם במאוחדת
יש קו חדש לפניות הציבור ...אז מיד במכבי יהיה מי שידאג שיהיה קו לקו!!! כי
לכל קופ"ח יש את המתאם קשרי קהילה שלה שהתפקיד שלו להסביר כמה
כללית הכי טובה למשפחה ורק היא ...ואם בלאומית יטענו שיש להם הסכמים עם
האופטיקה שיש שם מחירים זולים "זעיר שם" הרי שבוע לאחמ"כ יהיה פרסומת
במאוחדת שגם אצלנו יש מחירים זעיר שם...
בקיצור :זה ההבדל ביני לבין השכן שלי ...אני אמנם לקוח של כללית ...אבל אני
לא הדובר שלהם ולא העורך דין שלהם ...אבל השכן שלי הוא מקבל משכורת
ולכן התפקיד שלו זה צו לצו קו לקו זעיר שם זעיר שם!!
הוא העורך דין של כללית ותפקיד שלו תמיד לספק צו מקביל לצו של מאוחדת!!
הוא זה שמוכן תמיד לעימותים ולהציג ולהסביר את העמדה של קופ"ח ...יש לכם
טענות?? תגשו אליו ...לא אלי!!! לו שילמו ...לי לא!!!!
זה בדיוק נקודת ההבדל בין סתם יהודי שלא עושה רצון ה' לבין ליצן!!!
סתם יהודי שחוטא ...בסיידר ...אז הוא לקוח של היצר הרע ...הוא אפילו מרוצה...
כעת נוח לו עם המצב הרוחני הירוד שלו ...ואם מגיע הנביא ומוכיח אותו שיערוק
לקופ"ח אחרת ...הוא מסרב באדיבות ...בלי לנמק למה ...אבל ליצן??? זה כבר
אחד שנהיה מתאם קשרי קהילה של החטא!!! הוא כבר מגיע מוכן וערוך עם צו
לצו קו לקו!!! אתה מגיע אליו עם הוראת הרבנים שצריך להתחזק בנושא מסוים...
הוא מיד שולף לך מהמגירה צו לצו!! רגע ...מה עם זה וזה?? ומה עם
המשבקי"ם???
ברגע שהרבנים מגיעים ומוכיחים אותו שלא יחזיק אינטרנט ...הוא מיד יורה!!! יש
לו תמיד מה לענות ...הוא מוכיח לכולם באותות ובמופתים שהכל שטויות והכל
פוליטיקות ועזוב אותך ...הכל בסייידר...
את מתאם קשרי קהילה של כללית אני מבין ...הוא שכיר!!! הוא מקבל משכורת!!
הוא באמת חתם חוזה עם כללית שהוא יהיה עורך דין שלהם ...אבל אתה?? ידידי
היקר??? מי ביקש ממך לחתום חוזה עם השאול?? קשה לך לחסום את המחשב...
אתה רוצה לנבור בשאול ...תנבור ...אבל למה אתה חותם איתו חוזה?? למה אתה
מתאם קשרי קהילה של היצר הרע?? היצר הרע שילם לך שאתה מחכה עליו
ומתאמץ כ"כ להסביר למה הרבנים לא צודקים ורק הוא צודק???
זו התוכחה שהנביא מוכיח את ישראל :שמעו דבר ה' אנשי לצון מושלי העם הזה
אשר בירושלים ,אשר אמרתם כרתנו ברית את מוות ועם שאול עשינו חוזה"

ליצן זה אחד שכרת ברית עם המוות!!! הוא מתאם קשרי קהילה של המוות!!!
הוא לא רק חוטא ...אלא יש לו דיל עם החטא ...הוא העורך דין שלו ...הוא עסוק
במערך הסברה עד כמה החטא הוא בסיידר ...זה לא!!! ידידי היקר ...את זה אל
תעשה לעצמך!!!! גם אם אתה לא בסדר ...אל תתחתן עם החטא ...אל תכרות
איתו ברית ...תשאיר לעצמך תמיד את הפתח חזור ...אדרבה ...תזכור ותזכיר
לעצמך תמיד ש-לי יש אינטרנט בגלל שקשה לי בלי זה ...תהיה גבר ותודה בפה
מלא ...יש לי חולשה ולכן אני לא מתגבר ...ככה אתה אף פעם לא כורת ברית עם
החטא ...אף פעם לא חותם איתו חוזה ...ואתה תמיד יכול לחזור בחזרה ...אבל אם
אתה כל הזמן עסוק בלהסביר כמה החטא לא חוטא!!! כאן אתה כבר חותם איתו
חוזה ...לחתום חוזה עם השאול ...זה כבר מסוכן ...זה כבר בגדר ליצנות...
כאן אתה כבר מתחיל לשחק באש של יסורים!! ולמה לך????
זה לא רק בייחס לאינטרנט ...זה בייחס לכל דבר ...אנחנו לא אוהבים שמכתיבים
לנו את החיים!! ממילא כל הוראה שמגיעה מגבוה והיא קצת מגבילה אותנו ...או
כל דמות תורנית שהיא קצת גדולה עלינו אוטומטית אנחנו נכנסים למין מתקפת
התגוננות ...לא ...לא נכון...
וזה האסון הגדול של הוואצפ!!!! בוואצפ יש ביטוי מאוד חזק לתחושות ...ואם
הרגע הגיעה הודעה בוואצפ שהרבנים אמרו שיש בעיה ב) ....איזה נושא שיהיה( זה
הרי עניין של שניות עד שההודעה הבאה תהיה בסגנון של ...... ..... ...בקיצור :אל
תגידו לי מה לעשות ...קודם תטפלו בזה וקודם תעשו את זה ...בקיצור :צו צו קו
לקו!!! אז זהו!!! שאנא ממך ...חוס על עצמך ...ואת זה לא!!!!! לפחות את זה אל
תעשה!!! פחדת ...נבהלת ...אתה שומע צרות ואתה רוצה לדעת במה להתחזק??...
הנה ..הבאתי לך משהו מאוד מאוד נקודתי וקל לישום!!! תקבל החלטה :אני לא
עורך דין של היצר הרע!!! גם אם לא מתאים לי לקבל תוכחה ...גם אם הרבנים
אמרו משהו וזה לא מתאים לי לעבור לקופ"ח אחרת ...אבל אני לא הולך להיות
מתאם קשרי קהילה של הקופ"ח של היצר הרע ..אני לא הולך להסביר בטוב טעם
ודעת איזה דיל פוליטי עומד מאחורי הדברים של של הרבנים ...אני לא הולך
להיות ליצן!! אם הרבנים רוצים לחזק משהו או להתריע על מפגע רוחני מסוים...
אני לא זה שאהיה העורך דין של השאול אני לא אכרות ברית את מוות ...אם
תעשה את זה ...התקדמת!! עשית משהו!! לפחות השארת לעצמך את הדלת
פתוחה ...שובו בנים שובבי"ם...
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תש"פ שנה שביעית

גליון זה יוצא לזכות ולהחלמתו
במהרה לידידינו החשוב

צבי בן גולדה
נבקש לומר פרק תהילים לזכותו
ט"ו בשבט

 פנינים על הפרשה 
"הוא הלחם אשר נתן ה'" )טז ,טו( בברכות מ"ח ב' מבואר שהיו מברכין אחריו ברהמ"ז
והיינו משום שהיו לו תכונות לחם והי' מזין כלחם וקבעו עליו הסעודה ולהכי קרי לי'
לחם .ויל"ע אם זה דוקא כשנתכוונו לטעם לחם )שהרי המן הי' משתנה לכל הטעמים
שכוונו( ואז הי' לו כל תכונת לחם אבל אם כיונו לטעם פירות הי' לו תכונת פירות ולא
היו צריכין לברך אחריו ברהמ"ז כי אז לא הי' מזין כפת א"ד תמיד הי' מזין כפת רק הנ"מ
לענין הטעם איזה טעם הרגישו בו .ויש להביא ראי' ממש"כ רש"י בפ' בהעלתך )והוא
מספרי( שהמן הי' משתנה לכל הטעמים חוץ מה' מינים הקשואין והאבטיחים כו' מפני
שקשה למניקות ואם נימא שהתכונה לא נשתנה והי' לו תמיד תכונת לחם ורק בטעם
הרגישו טעם אחר א"כ למה הי' קשה למניקות )ודוחק לומר דהרגשת טעם לבד מזיק
למינקת( ועי' יומא ע"ה א' ולכן נראה דכל מין שחשבו הי' לו תכונת מין ההוא ולכן לא
נתלוננו אלא על הראי' בלתי אל המן עינינו ,ובזה י"ל קושיית מרן החזו"א או"ח סי' כ"ח
סק"ד איך ברכו על המן ברהמ"ז הא נבלע באיברים והו"ל כנתעכל מיד די"ל דבאמת הי'
לו כל תכונת לחם ולא נבלע מיד באיברים עד שיעור עיכול ואז נבלע באיברים ולכן יכלו
שפיר לברך עליו.
)טעמא דקרא(

מתני' ריש ר"ה בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש
ב"ה אומרים בחמשה עשר בו ,ובגמ' לק' י"ד א'
אמרי' דזמן ט"ו בשבט הוקבע הואיל ויצאו רוב
גשמי שנה .וכ' המאירי משום דזמן הגשמים
עיקרן בג' חדשים האחרונים טבת שבט אדר
נמצא ט"ו בשבט יצאו רוב גשמי שנה וצ"ע דא"כ
הו"ל לקבוע ט"ז בשבט ר"ה ,ובפי' ר"ח ר"ה י"ד ב'
ראיתי שחושב מי"ז בחשון שאז מתחילין
להתענות על הגשמים עד שיצא ניסן שאז זה סימן
קללה ,וג"ז החשבון אינו מדויק דלפ"ז הו"ל לקבוע
ט' בשבט שאז רוב גשמי שנה לחשבון זה ,ושמא
רצו לעשות זמן מסוים באמצע החודש וצ"ע.
)דרך אמונה פ"א ממע"ש ה"ב בה"ל ד"ה וקטניות(

 עלי שי"ח 
רשימות אישיות מפנקסיו של תלמיד רבינו הגאון רבי יצחק שלמה בן שמואל קרלבך זצ"ל ,אשר לא זכה לזש"ק ,ויהי רצון שיעמוד לו לזכות דברי
תורה אלו שהשאיר ממה שזכה לראות ,לשאול ולשמוע במחיצת רבינו מרן שליט"א )תודתנו נתונה לאחיו הגאון רבי יחיאל שליט"א על מסירת הדברים לע"נ(

פרק י"א




















שאלה בהלכות חנוכה ,בבני ברק ]רחוב גבורי ישראל[ אין 'חזית' )חלון הנראה( לרה"ר ולא חלון לעורף וחדר המדרגות צפוף מאד ,האם להדליק בתוך
הבית כדעת הרמ"א ,והשיב בחדר המדרגות ותסתדרו.
שאלו :בחור נמוך האם ישא גבוהה ממנו – הביא את דברי הגמרא גבוה לא ישא גבוהה וננס לא ישא ננסת ,ושאלוהו מהו נמוך ,השיב טפח .דכך
מצינו אצל נבוכדנצר שכתוב שהיה נמוך ומובא במדרש שהיה בגובה טפח – והכל לפי הענין.
אדם שיש לו שיניים תותבות ויכול לאכול בלעדיהם האם בשבת מותר להרכיבם כמלבוש או אסור כבונה ,והשיב דיש להקל.
האם לאשה מותר להיות בקורס להחזקת נשק ,והשיב חס ושלו'.
מהו אסיפת שקיות ריקות של ממתקים עבור מבצע ,השיב מוקצה.
ס"ת שנמצא בכספת מחוץ להיכל הישיבה האם אומרים תחנון עם נפילת אפים – הביא שזה מחלוקת במ"ב והמנהג ליפול.
שאלתי על אשה חולה ל"ע שצריכה לעבור טיפול כימותרפיה ולא רוצה ,האם לשכנעה או לעזוב אותה ,מדובר באשה למעלה מגיל  – 70-ענה
מו"ר ,להסביר לה שזה לטובתה.
שמן זית הראוי לאכילה ואינו רוצה לאוכלו אלא לשימוש של הדלקה בלבד האם חייב במעשרות – ענה :ראשית יכול להיות שיאכל מזה וגם בלי זה
עצם זה שזה ראוי לאכילה חייב במעשרות.
מגש העשוי מכסף טהור עם חורים קטנים שהשמוש בו להניח עליו לחם האם מותר להשתמש בו בפסח – אחר ניקוי טוב אפשר ,ועדיף להגעיל
אותו.
שאל בחור ,הוא מגלגל התפילין על היד כמנהג אשכנז ובהיותו בן י"ח התברר לו שאביו מניח כמנהג ספרד אבל סבו היה מניח כמנהג אשכנז הרב
פסק לו שלא ישנה ממה שנהג עד היום עתה שואל איך להנהיג את בנו – ענה הרב :כמוך ,אח"כ שאל ,אביו הלבישו טלית גדול גם שאינם מיוצאי
אשכנז אלא הם כהנים ואח"כ בישיבה הוריד מפני שאף אחד מהבחורים לא לבש טלית גדול ,איך לנהוג עם בנו שנעשה עכשיו בר מצוה – ללובשו
ט"ג ,עוד שאל ,מנהג אביו לברך ברכה אחת על התפילין וכך הוא נוהג ,איך ללמד את בנו – כמו שהוא עושה ]בנו הגרש"י שליט"א הוסיף גם אנחנו
נוהגים כן[.
מה עדיף לעשות ,הרבה חלות כדי לברך על הפרשת חלה או לעשות קצת כפי הצורך ,והשיב לעשות הרבה כדי לברך והשאר ישאר למשך השבוע.
דלת הנפתחת כפול וחלק אחד תמיד סגור לאיזה צד יניח את החנוכיה ,ענה  -אותו הדבר.
אחרי האסונות בי-ם בעקבות הפיגוע הנורא בבית הכנסת בהר נוף ,בא' הישיבות רוצים להניח אבטחה ,ומצד שני זה עולה הרבה כסף וגם יש חשש
שהבחורים בעת הפנאי ישוחחו עם השומר בדברים שאין ראויים להם ,ענה – אין חיוב בהעמדת אבטחה אם ה' לא ישמור עיר וגו' צריך להתחזק
בתפילה.
בקירוב רחוקים שעדיין רחוקים מש"ס ופוסקים האם מותר וראוי לומר להם דברי קבלה וזוהר? תשובה – אם הם מבינים למה לא ,הכל לפי הענין.
ילד שלומד הרבה משניות האם טוב שיעשה סיום ומסיבה גדולה לחבריו או יש חשש ע"ה ,ענה – שייעשה.
אחד לוקח את בניו במכונית פרטית כדי שלא יסעו באוטובוס האם כדאי הטרחה וההשקעה ובזבוז הזמן ענה מו"ר– כן.

 עלי הדף 
עניני תפילה

ברכות פ' אין עומדין .א.כ' הבה"ל ריש סימן א' דנכון לומר קודם כל שלש תפלות הודאת היהי רצון המבו' בירו' )ברכות פ"ד ה"א( עי"ש ,והנה ז"ל
הירו' שם ומאיכן למדו ג' תפילות רשב"נ אמר כנגד ג"פ שהיום משתנה על הבריות בשחר צריך לאדם לומר מודה אני לפניך וכו' שהוצאתני מאפילה
לאורה וכו' ואפשר שאין הכונה שחייבים לומר נוסחאות אלו כדכ' המ"ב אלא שעל דברים אלו אדם צריך להודות ולכן תקנו ג' תפלות שזה ההודאה
על דברים אלו וא"ש שהפוסקים השמיטו זה ,אמנם אחר שהמ"ב הזהיר ע"ז ראוי להזהר) .מתוך ביאור רבנו לירו' שם ודעת נוטה ח"א תשו' מ"ט( .ב.
שאלה :שכח לומר ישתבח והתחיל ברכת יוצר מה יעשה .תשובה :יש לברר ג' דברים ,א' אם לא הפסיד ברכת ישתבח כיון שכבר אמר ברכה אחרת,
וזה מבו' בשונה הלכות סנ"א דין י"ב י"ד שמותר לברך באמצע פסוד"ז אשר יצר וברכת תפילין וברה"ת ומבו' שאין מקלקל בזה ברכת פסוד"ז ,ב' אם
יכול לברך ישתבח אחר ש"ע וזה מבו' בשו"ה סנ"ב דין ב' שא"א וא"כ יפסיד ברכת ישתבח אם ימתין עד אחר ש"ע ,ג .ברכה שיפסידנה אם מותר לברך
בין הפרקים וזה מבו' בשו"ה סס"ו דין ח' שיברך ברכת רעמים בין הפרקים כיון שיפסידנה אח"כ ,ולפ"ז יאמר כאן בין יוצר לאהבה רבה ברכת ישתבח
)שיח השדה ח"ג ברכות שם(
ואפשר שיאמר ג"כ איזה פסוקים לפני' עי' שו"ה סנ"א דין י"ט.

"בזכות תשב"ר
מקיימים את העולם"
השבוע מתקיימת מגבית גדולה עבור ת"ת תשב"ר
בבני ברק אשר מרן רבינו שליט"א עומד בנשיאותו
ובהכוונתו ,וכידוע שבני רבינו ,נכדיו וניניו למדו
ולומדים בת"ת ,נביא כאן אפיזודה מעניינת :כאשר
מרן שר התורה שליט''א הכניס את בנו אברהם
ישעיהו לחיידר ,מרן שליט"א הביא את הילד בעצמו.
הילד כמו אחרים  -בני גילו בכה .מרן רבי חיים
שליט"א שאל אם הוא יכול להישאר בכיתה ללמוד,
כדי שנוכחותו תגרום לילד להירגע? המלמד רבי
ברוך שיש זצ"ל השיב שבאשר לבכי מנסיונו כעבור
זמן קצר זה חולף .ולעצם ההצעה ,קשה יהיה להרב
ללמוד שכן הרעש שורר בכיתה-מהילדים ומהלימוד.
אך מרן שר התורה שליט"א השיב שמבחינת הלימוד
אין אצלו הבדל אם הוא לומד בבית ,או בכולל 'חזון
איש' ,לבין לימוד בפינה בכיתה ,בכל מקרה הוא לא
שומע שום הפרעה ...משום כך למה שלא יישאר כדי
שהילד יירגע .כמובן שהמלמד נענה ברצון ,במשך
תקופה ,היה מרן שר התורה שליט"א יושב ולומד
בפינת הכתה בחידר ...מחזה כזה יכלו לראות רק
ילדים בתלמוד תורה תשב"ר...

וְ הָ יָה לְ אוֹת עַ ל י ְָדכָה וּלְ טוֹטָ פֹ ת בֵּ ין עֵ ינֶיך )י"ג ט"ז(

 יפה מראה 

שאלו את מרן ,כיצד ההנהגה בקיפול התפילין ,האם יש
להניח את הקשר על הנרתיק )הקופסא( שבו מונח התפילין
או מתחת לנרתיק .והראנו למרן בשעת השאלה את קופסת
התפילין כדי שיראה את דעתו ,כיצד בדיוק יש לנהוג ,ומרן
הראה באצבעו שצריך להניח את הקשר על הנרתיק ולא
מתחתיו.
שאלנו למרן אודות מה שאומרים שהחזון איש הניח אותו
מתחת לנרתיק ומרן הגיב ואמר "שקר") .יש"כ לקוראנו
הנאמן שליט"א ,ששלח את התמונה והעובדא(
בתמונה :מרן שליט"א מביט בקופסת התפילין שבידי השואל ,ומדגים כיצד יש לקפל את התפילין.
אגב :התמונה צולמה בימי החנוכה ,בזמן בו נוהג לחלק מעות חנוכה לנכדים ,וניתן להבחין בצד שמאל בקופסת המטבעות.

0

הערת המערכת :המדור שייך לשבוע שעבר פרשת בא ,ועקב תקלה
טכנית נשמט ,ואנו מביאים אותו השבוע לתועלת הרבים.

תרשים זה מתוך קונטרס מיוחד הכולל בתוכו
את שושלת בית רבינו הגר"ח קניבסקי
שליט"א ולמעלה בקודש,
הקונטרס הופיע בחוברת מיוחדת שי"ל
השבוע לרגל השמחה השרויה במעונו של
רבינו שליט"א בשמחת נישואי נכדתו בת
לבנו הגרי"ש שליט"א,
הקונטרס י"ל ע"י סב החתן הרה"ג ר' יחיאל
מיכל שטרן שליט"א ובו מפורט שושלת
וייחוס שני המשפחות לדורותיהם והבאנו
כאן תרשים קצר מתוך החוברת.
יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל על
אדני התורה והיראה לתפארת כל המשפחות.


©כל הזכויות שמורות

המגבית מתקיימת השבוע בימים רביעי וחמישי,
הרוצים להיות שותפים במגבית חשובה זו
יפנו למס'053-3145900 :
בברכה מרובה יצחק גולדשטוף

 עניני ברכות



ש .יש לפניו מין ז' ופרי
שצריך לברך עליו שהחיינו,
על מה יקדים לברך? ת .מין
ז'.
ש .האם נפסק מש"כ במקור
חיים שפרי שנהנה מריחו
יש לו דין קדימה על פרי
שאינו מריח? ת .המ"ב לא
מביא.
ש .אם יש לפניו בננה ופרי
העץ ,האם נאמר כיון שי"ס
דעל בננה ברכתו בפה"ע
נכון שיברך קודם על בננה
בפה"א כמו שאנו פוסקים?
ת .הפוסקים פסקו בפה"א.
ש .אם היו לפניו מין החשוב
אצלו מטעמי בריאות ומין
החביב אצלו מצד הטעם,
מה קודם לברכה? ת .טעם.
ש .האם יש עדיפות לברך
על ענב המחובר לאשכול
הענבים
כל
דנחשב
שבאשכול כגוף אחד ע"י עץ
המחברם ונראה כפרי גדול
יותר מענב שנתלש? ת.
מסתבר שלא.
ש .האם מברכים שהחיינו
על פרי מרוסק?
ת .כמדומה שמברכים.
)דרך אכילה(

 ענף עץ אבות 

