אוגדן עלוני השבת
פרשת כי תבוא
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גליון מס' 239

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

היה רבינו מרן הגאון רבי מרדכי שולמן זצוק"ל ,מספר עובדות ממה שראו
עיניו אצל החפץ חיים ,עובדות של רוח הקודש וגילוי שכינה ממש ,ואמר
שאז נתחוור לו ,שבלי ספק היה הח"ח שומע יום יום את סוד שיח שרפי
קודש ,המשמיעים זה לזה מה פעל ועשה מלך העולם בעולמו...
הגאון רבי משה מרדכי הלוי שולזינגר זצוק"ל ,בעל 'משמר הלוי',
על רוח קדשו של מרנא החפץ חיים זיע"א ,ועובדות מגדולי ישראל
היה רבינו מרן הגאון רבי מרדכי שולמן זצוק"ל ,מספר עובדות ממה
שראו עיניו אצל הח"ח ,עובדות של רוה"ק וגילוי שכינה ממש ,כמו
שבשנות הזעם של מלחמת העולם הראשונה ,כשהחפץ חיים נשא על
לבו הטהור את הכאב והצער של כנסת ישראל הדווי' והפצועה ,והי'
מרבה בתפילה על צרות כלל ישראל ,כל ימי המלחמה לא הי' יכול
להניח כר תחת ראשו הקדוש בתנומתו ,מרוב צרות הכלל ,והי' כל יום
מבקש מרבינו זצ"ל שיקריא לפניו מתוך העיתון הרוסי ,את הידיעות
המגיעות משדות הקרב ,כדי שידע על מה לבקש ולהתפלל .הח"ח לא
ידע לקרוא רוסית ופולנית ,ולכן ביקש מרבינו זצ"ל שיקרא ויתרגם
לפניו את הידיעות.
והי' רבינו זצ"ל מספר ,שהשתומם והתפלא כל יום מחדש לראות כי איננו
מחדש דבר להח"ח בסיפור החדשות ,כי כבר יודע הוא הכל ,וכל ידיעה
שהי' רבינו זצ"ל מספר להח"ח – הי' הח"ח מקדימו ומשלים את הסיפור,
מבלי ששמע זאת הח"ח לפני כן מאף אחד ,ומבלי שהי' יכול לקרוא זאת
בעצמו מפאת אי ידיעת השפה ,והי' רבינו זצ"ל אומר ,שפשר הדבר
המפליא הזה נתברר לו אחרי זמן ,כאשר ראה שאדוננו הגר"א זיע"א
מפרש את האמור בתפילת שחרית" :ואשר משרתיו (המלאכים) כולם
עומדים ברום עולם ומשמיעים ביראה יחד בקול דברי אלוקים חיים
ומלך עולם" ,דהיינו שבכל יום ויום המלאכים משמיעים בקול זה לזה,
את כל דברי השי"ת והנהגתו בבריאה באותו יום .ואמר רבינו זצ"ל שאז
נתחוור לו שבלי ספק הי' הח"ח שומע יום יום את סוד שיח שרפי קודש,

איור :מלכות וקסברגר

המשמיעים זה לזה מה פעל ועשה מלך העולם בעולמו.
אבל הי' רבינו זצ"ל אומר ,שהמופת היותר גדול מכל המופתים שראה
אצל הח"ח ,היתה שקידתו המופלאה בתורה ללא הרף.
מו"ח הרה"ג ר' שלמה כהן זצ"ל ,פתח ואמר לי בקולו השקט ובהתרגשות
רבה" :אספר לך מה ששמעתי אצל מו"ר החזו"א זצ"ל:
"לפני הרבה שנים בוילנא ,סיפר אחד לפני החזו"א – ואני הייתי נוכח
– מעשה באלמנה הצעירה מרת דבורה שולמן ע"ה ,ששלחה את כל
בניה ללמוד בישיבות הקדושות ,והנה יום אחד הופיע בבית ,אחד הבנים
שחזר ממקום לימודו בישיבה ,ואמר לאימו ,שאינו מוצא את מקומו
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ועתידו בישיבה ,אינו יכול ואינו רוצה לחזור לישיבה .האם הנדהמת
נכנסה בשיחה ארוכה עם הבן ,גייסה את כל כח השפעתה והסברתה,
נתנה לבן להבין כי אין חיים אלא תורה ,ומי שאינו בן תורה – חייו אינם
חיים ,וכל אושרו של אדם הוא אך ורק בלומדו בישיבה וכו' וכו',
"אבל ,הדברים לא מצאו מסילות ללב הבן .לא נרגעה האם ,ויצאה עם
הבן לרחובה של עיר ,טיילה אותו ברחוב והמשיכה בשיחת ההסברה,
בדברים נעימים ומושכים את הלב ,אך ללא פירות .תוך כדי טיול
יצאו את העיר ,והגיעו סמוך לנהר שהיה שם ,ובדרך הילוכם עלו על
הגשר ,ופתאום שינתה האם את סגנון דיבורה הרך ,תפסה בידו של הבן
ואמרה לו בקול תקיף' :שמע! אם חוזר אתה לישיבה – מוטב ,ואם לאו
– הריני משליכה אותך לנהר ,כי בשביל מה צריך לחיות אם לא לומדים
בישיבה!'.
"אמנם כן ,לא הי' בדעת האם להשליך ממש את בנה האהוב לנהר ,אבל
המחשת רגשות לבה בכזו צורה מיוחדת ומשכנעת – פעלה את פעולתה
על לב הבן יותר מכל דברי ההסברה ,ומיד חזר לישיבה לשמחת לב האם
המאושרת".
וכאשר שמע החזו"א זיע"א סיפור זה אמר" :עכשיו מובן היטב במה
זכתה האם הזו – באווירה של אותה תקופה קשה ברחוב היהודי,
כשרוחות שונות זרות נשבו בחלל האוויר – שכל בני' שתולים באהלי
תורה ,בישיבות הקדושות .עם כזו מסירות נפש – אין פלא שזוכים לכך".
עד כאן סיפר לי מו"ח זצ"ל ,ואכן עליהם אפשר לומר :אשרי יולדתם!

סיפור מפליא על חמיו הגאון רבי שלמה כהן זצ"ל
לא אכלא את עטי מלכתוב ,שהנה זכיתי לגור שבע שנים [תשכ"ה-
תשל"א] בבית מו"ח ,איש החמודות ,פאר המעלות והמידות ,רבי שלמה
כהן זצ"ל ,אשר לא הניח אחריו כמותו בשגב אצילות מידותיו הטהורות
הקדושות האלוקיות ,הלוואי אזכה ללמוד מזה בס"ד.
והנה יום אחד בא אליו איש אחד ,והודיע לו שראה שנדפסה בארה"ב
מהדורה חדשה של ספרי שאלות ותשובות 'בנין שלמה' [על אורח
חיים] ,ו'עצי ברושים' [על יורה דעה] ,מזקנו מאור הגולה ה'חשק שלמה'
זיע"א .ויען האיש ההוא ויאמר לרבי שלמה כהן זצ"ל" :הלא אתם
היורשים היחידים בכל העולם של הספרים הללו ,שהרי לסבא שלכם
ה'חשק שלמה' הי' רק בן יחיד אחד [מלבד שש בנותיו ,שהיו נשותיהם
של גדולי ישראל] ,בנו רבי אברהם יעקב הכהן זצ"ל ,ולא נשאר ממנו
אלא בן יחיד ,רבי שלמה כהן ,ואיך זה יבוא מישהו ויעשה כזה מעשה
גזילה לעין השמש להדפיס את ספריו ,אשר באמת שייכים הם רק לכם,
ואתם צריכים לתבוע ממנו תשלום גדול ,ואם יסרב – אז לתובעו לדין
תורה וכו' וכו'.
כזאת וכזאת דיבר האיש הנ"ל.
ואשרי עין ראתה את תגובתו של רבי שלמה כהן זצ"ל" :אני מודה לכם
מאוד על הבשורה הטובה שבישרתם לי עכשיו! איש טוב מבשר טוב!
כי זה שנים רבות שליבי נוקפי ,על שאין אני חוזר ומדפיס את ה'בנין
שלמה' וה'עצי ברושים' של הסבא שלי זצ"ל ,לא למטרות רווחים ,אלא
להגדיל תורה ולהאדירה ,שהרי הספרים אזלו זה מכבר ,ועלי מוטלת
החובה להפיץ בעולם את תורת הסבא זצ"ל ,ועד עכשיו לא עלתה בידי.
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"והנה באתם עכשיו ובישרתם לי בשורה טובה ,שמלאכתי נעשתה ע"י
אחרים ,וב"ה הספרים הודפסו שוב ,והם בהישג יד של כל המעוניין בהם,
אקווה לרכוש את הספרים אצל איזה מוכר ספרים כאן ,ואראה שם את
שם וכתובת המדפיס הנוכחי ,ואכתוב לו מכתב תודה וברכה"...
אפילו לא עלתה על דעתו שלפחות עותק אחד מהספר מגיע לו בחינם
מהמו"ל הנוכחי.
וכך עשה ,קנה את הספר בחנות ספרים ,ונכנס הביתה בכזו שמחה
עצומה ,אשר אי אפשר לתארה למי שלא ראה אותה ,והקב"ה אומר
לפמליא דילי' :ראו בריאה שבראתי בעולמי ...ויהי רצון שאלמד מזה
בעזהשי"ת.

"להחיות עצמו עם אביי ורבא"...
לפני ארבעים שנה ,אור לר"ח אייר תשי"ט ,נכנס בחור ישיבה אחד
לכבוד מרן הגאב"ד דטשעבין זצוק"ל בביתו בירושלים עיה"ק ,וביקש
ברכה לקראת התחלת זמן הלימודים של הקיץ למחרת היום.
רבנו זצוק"ל הרים את עיניו הטהורות ,הקדושות והרחמניות ,והסתכל
בבחור הנ"ל ,ואמר שתי מילים בלבד בטון של התעוררות ורגש:
"נאר בשמחה!"[ ...במבטאו הקדוש :נור בשמחה!" = ...רק בשמחה!"]...
וישאל הבחור הנ"ל" :וי אזוי מאכט מען דאס?!"[ ...איך עושים את
זה?!]...
והשיב רבינו זצוק"ל בניגון מיוחד במינו [אשר אי אפשר למסרו בכתב]:
"מי זאך מחיי' מיט אביי ורבא!"[ ...מחייה את עצמו עם אביי ורבא!]...
עד כאן דבריו הקדושים .ופירושים וביאורים מיותרים.
אשרי המשים דברים קדושים אלו על לבו ,ומתחמם לאורם ,ומקיימם
בסייעתא דשמיא המיוחדת למי שיש בו יראת שמים וטהרת הלב.

דרכו של היצה"ר להיטפל אל העילויים המצוינים
דע נא ידידי אהובי ,כי מדרך ה'בעל דבר' [הלא הוא מיודענו היצה"ר],
שהוא נטפל ביותר לבעלי הכישרון הנעלים ולעילויים המצויינים,
לבלבלם בכל מיני שטויות והבלים ,וצל הרים נדמה להם כהרים ,והעיקר
לבטלם ולהסיח דעתם משקידת התורה הקדושה ,אשר היא לנו העוז
והאורה ,ואצלם הוא מקווה [ה'בעל דבר'] לרווחים יותר גדולים ,כי מה
יסכון לו אם יבלבל מי שהוא בטלן ובין כך ובין כך אינו לומד ,ולכן הוא
שם מגמתו לאלו השרידים היחידים המצוינים ,אשר ד' קורא בדור יתום
זה ,ואיננו רוצה להניח להם לעלות בתורה ויראה.

אין חטא שאינו מתכפר בלימוד התורה
וק"ו בן בנו של ק"ו במי שפרש מחטאים ומהבלי עוה"ז ,והשקיע עצמו
לגמרי בלימוד התוה"ק בשקידה עצומה וכל מעייניו בה ,כמוך יקירי,
שמעלתו עוד יותר גדולה ,וכל עונותיו ופשעיו לא יזכרו עוד ,והכל
נמחק ונמחל ,ובתשובה מאהבה זדונות נעשות כזכיות כמבואר ביומא
פ"ו ב' ,ואמרו בר"ה י"ח א' על הפסוק "אם יתכפר עוון בית עלי בזבח
ובמנחה"  -בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בתורה ,ואביי אמר
בתורה וגמילות חסדים עיי"ש ,ואין חטא שאינו מתכפר בתורה.
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(מתוך הספר פניני משמר הלוי)

אני מתנצל ,אמר מרן בעל 'שבט הלוי' ,על מה שאמרתי לך אתמול ,אמנם
זה לא היה אליהו הנביא ז"ל ,אך זה היה רבי לייב בעל הייסורים בעצמו,
שכן הלילה הוא נגלה אלי בחלום
מרן בעל 'שבט הלוי' על חלומות מופלאים מהעולמות העליונים
על האר"י הקדוש ורבי לייב בעל הייסורים
"וְ ַהּמֹפְ ִתים ַהּגְ דֹלִ ים ָה ֵהם" (דברים כ"ט ,ב')

רבינו זכה ברוב קדושתו ומעלתו הנשגבה בתורה ויראת שמים,
לחלומות מופלאים מעולמות העליונים ,הרבה גילויים בתורה
ועבודת ה' זכה להשיג בעקבות זאת ,ורבינו אף כתב ספר מיוחד על
החלומות והגילויים שנתגלו לו בשמי מרומים בחלומות הלילה.
אחד מתלמידיו של רבינו ,סיפר שראה מעשה נורא שכתוב בספר
הזה ,אחד החלומות המופלאים היה שרבינו פגש בחלומו את האר"י
ז"ל בעולמות העליונים וביקש ממנו תיקון לנפשו.
אמר לו האר"י ז"ל שיראה לו את כף ידו ,ורבינו הראה לו ,ואז אמר לו
רבינו האר"י ז"ל אין לך מה לתקן ,כי אם פגם דפגם של איזה חטא.
שאל אותו רבינו איך מתקנים זאת?
אמר לו האר"י ז"ל כבר כתבתי בספרי איך לתקן זאת ,נענה רבינו
ואמר לו שהיות ואני עמל בתורה יומם ולילה ומרביץ תורה לרבים,
אין לי אפשרות לעשות את התיקון שכבודו כתב על כך .נענה לו
רבינו האר"י ז"ל א"כ כח התורה כבר יתקן אותך בשלימות...
סיפור מפעים התרחש לפני כעשר שנים ,היה אברך חשוב אשר
קיבל על עצמו יחד עם זוגתו ,לבוא ולומר את כל ספר התהילים על
ציונו של הרה"ק רבי לייב בעל הייסורים זי"ע ,הטמון בעיה"ק צפת
ת"ו עבור ישועת בתו שבגרה ועדיין לא נישאה.
באחד הימים נסע עם זוגתו לקיים את הבטחתם לומר את כל
התהילים על ציון רבי לייב .בהתקרבם לעיה"ק צפת החל לרדת
שלג סוער באזור הצפון ,זוגתו הבינה כי בקצב הזה לא יוכלו לחזור
לביתם שבבני ברק ,והחליטה ליד מושב 'ראש פינה' לשוב על
עקבותיה לעבר ביתה.
אולם בעלה היה נחוש בדעתו ,כי הוא יגיע לציון ויהי מה ,הלה אכן
הגיע למרומי בית הקברות העתיק בצפת ,שם חשש כיצד ימצא את
המקום ביום שלג ,לשמחתו ראה מרחוק כי ליד הציון עומד יהודי
וקורא אף הוא תהילים ,הוא ניגש בחרדה ליד הציון והחל באמירת
התהילים.
בסיימו את הספר חפץ היה להגיע לתחנה כדי לשוב לביתו ,אולם לא
ידע כיצד להגיע בעת שהכל שומם ,הוא ביקש מהיהודי העומד לידו
שיסביר לו כיצד מגיעים לתחנה המרכזית .הלה התנדב בשמחה
ללכת עמו יחד עד התחנה .משהגיעו ליד תחנת האוטובוסים ביקש
האברך להודות ליהודי שליווהו ,אולם כהרף עין נעלם הלה מן

המקום וכמה שניסה לאתרו לא מצאו.
בחסדי ה' השלג לא נערם לגבהים ,וכך יכל לחזור לביתו .בהגיעו
לביתו סיפר לזוגתו את כל אשר קרהו ,והעלה בפניה כי חושב הוא
שאותו יהודי היה אליהו הנביא ז"ל ,האשה נדה לו בראשה ,כיצד זה
אברך בר אוריין כמוך נכנס לדמיונות ,כנראה הסיבה שהוא נעלם
משום שהיה זריז מאוד.
אותו אברך לא נרגע וניגש אל רבינו ושח לו את סיפורו ,רבינו השיבו
בניחותא ,כי אל לו להכנס לדמיונות ,ומסתמא האיש המסתורי
הזדרז ולכן לא ראהו .שב האברך לביתו ושח לזוגתו את דברי הרב
והיא כמובן השיבה כי ידעה זאת בברור...
והנה ,למחרת בבוקר נשמעו דפיקות בבית האברך הנ"ל ,שליח
מיוחד הגיע ובקשתו בפיו :הרב וואזנר ביקש שתבוא אליו ,הלה
כמובן הזדרז בהתרגשות להגיע לבית רבינו ,משנכנס פנימה אמר
לו רבינו :אני מתנצל כי אמרתי לך אתמול שמסתמא מדובר באיש
זריז ,אמנם זה לא היה אליהו הנביא ז"ל ,אך זה היה רבי לייב בעל
הייסורים בעצמו ,שכן הלילה הוא נגלה אלי בחלום ואמר:
"אני רבי לייב בעל הייסורים בעצמי שהיתי עם אותו אברך בכל זמן
אמירת התהילים ליד ציוני ,שכן לא רציתי להשאירו לבד ביום שלג,
וליוויתיו עד התחנה ,ותאמר לאברך זה כי גם תפילתו התקבלה
ובחודש הקרוב בתו תתארס" ,וכך אכן היה...
('ולא שבט הלוי בלבד')
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"הודענו בשמחה לאלמנה שהיום יצלמו תמונה מיוחדת עם משפחת
פינקל ...באותו יום אחיותי לא הלכו לבית הספר .כולם נשארו בבית,
והאלמנה הגיעה עם הבגד של שבת .קודם צילמו אותה עם אבא ואמא,
אחר כך עם כל הילדים"...
הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א עם פניני הוד לדמותו המופלאה
של אביו הגה"צ רבי אריה לייב פינקל זצ"ל
"וְ נָ ַת ָּתה לַ ּלֵ וִ י לַ ּגֵ ר לַ ּיָ תֹום וְ לָ ַאלְ ָמנָ ה" (דברים כ"ו ,י"ב)

"אבא זצ"ל מופלא ומופלג בעבודה שבלב זוהי תפילה .התפלל
בהשתפכות ובהתרגשות ,אבל לא בהתרגשות חיצונית .לא ראו
עליו תנועות או נענועים יוצאי דופן ...תמיד עמד והתפלל בשלווה
ובריכוז פנימי ,גם כשהיה צעיר .אבא שימש שנים רבות כבעל
תפילה בישיבת מיר ,ונודע בתפילותיו החמות כבן המתחטא לפני
אביו שבשמים .רבים היו באים במיוחד להתפלל בצילו בימים
הנוראים ,והכניס רוח תשובה והתעוררות בלב כל שומעיו".
"האמת ,אבא היה עדין נפש ,וכלל לא התכוון לבכות בציבור .אבל
כשהיה קטע שעורר אותו לבכי ,הוא לא התעלם ממנו .ולמעשה
ראו על הבכיות את הקירבת ה' הגדולה שהיתה בו .ב'ונתנה תוקף'
יש הרבה שבוכים ,אבל הוא בכה יותר כשביקש על מלכות ה',
'ותמלוך אתה ה' לבדך' ...גם בקרבנות מוסף בר"ה היה מתרגש
ובוכה ,וראו שהוא חי את העבודה בבית המקדש .עוד היה בוכה
ב'זכרונות' ,כשאמר 'כן יכבשו רחמיך' ,מתוך הדאגה לכלל ישראל,
שם גם היה מצטרף לבכיו הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ,שהיה
גם בוכה בדמעות שליש .אבל כשהגיע לחתימת הברכה ,בבת אחת
היה מתגבר על הדמעות ושואג בקול כארי 'זוכר הברית'!"

בעל התפילה וחזן יחד
"לאבא היו כל המעלות של 'בעל תפילה' ושל 'חזן' יחד .היה לו קול
יפה מאוד ,הוא יכל להיות חזן עולמי ...אספר לכם מעשה :כשהיינו
ילדים קטנים הגיע לביקור בביתנו ,רבי דוד יודלביץ ,אח של אמא
ע"ה .הוא בא מאמריקה ,והביא לנו טייפ-רקורדר ,לא 'פטיפון' אלא
המכשיר שעובד עם סרטי הקלטה גדולים ,כמו קלטות .היו לנו כמה
תקליטים ,ואחד מהם היה של החזן ר' יוסלה רוזנבלט .אף פעם לא
ישבו במיוחד לשמוע ,אך בערב שבת היינו שומעים שירים תוך כדי
ההכנות לשבת קודש.
"פעם אחת הופעל התקליט של יוסל'ה ,והשמיע את הקטע 'ועל
כולם' .באמצע השיר מישהו לחץ בשגגה על הכפתור שמפעיל את
ההקלטה ,וזה הטייפ-רקורדר החל להקליט ,ובעקבות כך נמחק
קטע מהשיר .כשגילינו את הדבר היה לנו אי נעימות ,מששמע על
4

כך אבא ,אמר שאפשר לתקן את זה ...הוא ביקש שנשמיע שוב את
השיר ,וכשהגענו לקטע שחסר הוא הפעיל את ההקלטה ,והשלים
בעצמו את הקטע .בחיקוי מדוייק של יוסל'ה"...
"בעיקר היה אבא בעל תפילה ובעל רגש ,אך ידע לשלב את החזנות
בתוך התפילה .יש סיפור ידוע על קהילה שהציעו לה שני חזנים,
אחד שנתקיימו בו כל התנאים הדרושים על פי הלכה ל'חזן' ,שיהא
ביתו ריקם וליבו נשבר וכו' ,אך קולו לא כל כך יפה ,לעומתו אצל
השני ,לא נתקיימו כל התנאים הדרושים ,אך קולו היה יפה יותר.
שאלו הגבאים את מרן הגאון רבי חיים מבריסק זי"ע את מי
להעדיף? והשיב שכל התנאים הם תוספות למעליותא ,אך קודם כל
צריך להיות 'חזן' ...ואם כן השני עדיף".
"אבא ,חוץ מעמלו בלימוד התורה היה גם אומר תהילים בהשתפכות
הנפש .עם כל גדלותו העצומה בתורה היה אפשר לראותו גם כ'יהודי
של תהילים' .נהג לשבת ולומר מילה במילה ,בקול המעורר את
הכוונה .כשגרנו במלאכי על יד בית הכנסת 'הר צבי' ,חלון המטבח
היה מול הסלון של החסיד רבי נתן אנגלנדר ז"ל ,חסיד ויז'ניץ שלמד
בחברון ,והיה בקשר הדוק עם אבא ,שאהב לשוחח עמו בחסידות.
נו"ב סיפרה ,שבדרך כלל נזהרה לא להציץ אל תוך ביתנו ,אך כשאבא
התיישב לומר את פרקי התהילים בקול המעורר שלו ,כששמעה את
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אמירתו לא עמדה בזה ...והיתה קוראת לילדים ,שיראו איך יהודי
עומד ואומר תהילים בכוונה ודביקות".
"רבי נתן היה יהודי ירא שמים גדול ומדקדק בהלכה ,ובינו לבין אבא
שרר קשר של חיבה ,בכל פעם שנפגשו היה רבי נתן מברך אותו
שתהיה לו נחת ,ואבא היה עונה' :שיהיה לקב"ה נחת מאיתנו' ...רבי
נתן היה עמל לפרנסתו ,וכשמלאו לו שבעים שנה פגש את אבא,
ואבא אמר לו' :נו ,ר' נתן מה קורה ...איך השטייגען ,לומדים?' ,ואז
הציע לו לבוא למיר .רבי נתן השתכנע ובגיל שבעים החל להגיע
לישיבה ,הקב"ה עזר לו שבדיוק באותה תקופה החל ללמוד בישיבה
גם ראש ישיבת פרשבורג ,ולמד עימו בחברותא".
"אבא היה מקיים מצוות בווארמקייט ,בחמימות .לפני סוכות היה
דואג להשיג אתרוג מהודר ,וכשהצליח היה מאושר .גם בשנים
המאוחרות כשכבר נחלשה הראייה ,אם ראה אתרוג ,מיד קלט אם
הוא טוב או לא...
"אבא היה מקפיד לשמור על מסורת בכל העניינים ,אבל כששמע
על חומרה שלא סותרת את המסורת ,שמח ואמר 'עוד הידור'...
בכלל ,אבא אהב מאוד את תורת החסידות ,הוא היה מחבב מאוד
חסידישע יידן ,במיוחד תלמידי חכמים .והיה אומר שהשמחה שיש
להם ,מחזיקה אותם בעבודת השם ,במיוחד כשח"ו יש לאחד מהם
'נפילה' ,אזי בווארמקייט ובפריילאכקייט מתרוממים ומתחזקים,
ואינם נופלים למרה שחורה .אבא היה אוהב לשמוע ווארט חסידי,
או חסידישע-מעשה מהבעש"ט הק' ותלמידיו ,ותמיד היה מתפעל
מהלימוד של הסיפור במה יש להתחזק בעבודת השם".
"לאבא היתה גדלות מיוחדת במידות .בניגוד למה שניתן לחשוב,
את מעלות המידות הוא קנה בעמל .מטבעו היה אבא מאד סוער,
והיה אכפת לו מכל דבר ,אך הוא עבד על עצמו שלא לצאת מהכלים,
ולזה הגיע ע"י עבודתו בהחדרת האמונה שהכל מגיע מאתו יתברך.
פעם אמרתי לו בשם הרב וולבה זצ"ל ,שמאמונה מגיעים לכל
המידות ,כי מי שיודע שהכל משמים אינו כועס על איש ואינו מקנא
באיש ,הוא אמר לי שזה נכון ,אך הוא הדין להיפך ,שעל ידי המידות
מגיעים לאמונה".
"לאבא היתה ענווה נוראה ,שהתבטל לפני כל אחד ,גם בפני
צעירים ממנו .זה לא תמיד קל .היו לו קשיים עם כמה מהאנשים...
אבל היו לו כבוד והערכה אמיתיים לכל נברא בצלם ,ומתוך כך היה
מכבד אותו באמת .פעם שאלתי אותו ,למדנו במשנה 'איזהו מכובד
המכבד את הבריות' ,שנאמר' :כי מכבדי אכבד' .ולכאורה אין כאן
ראיה ,שהרי הפסוק נאמר על המכבד את הקב"ה .וענה לי אבא,
שכל אדם הוא צלם אלוקים ,וכל מי שמכבד אדם ,מכבד בזה את
הקב"ה ,כי מכבד צלם אלוקים! וזו היתה ההסתכלות שלו על כל
אדם ,קטן כגדול".
"יש מעשים רבים על מעשי החסד של אבא זצ"ל .אך נספר משהו
אחד :הבית של אבא ואמא היה תמיד פתוח בפני כל מיני נדכאים.
בכל יום שישי היו מונחות על השולחן חבילות של מוצרי מזון ,חצאי
קילו סוכר בנייר חום ,חצאי קילו אורז ,וחצאי לירה ,כל אחד מהילדים
היו שולחים למשפחה אחרת ,לכל מיני אלמנות ומסכנות".

"יש מעשים רבים על מעשי
החסד של אבא זצ"ל .אך נספר
משהו אחד :הבית של אבא
ואמא היה תמיד פתוח בפני כל
מיני נדכאים .בכל יום שישי היו
מונחות על השולחן חבילות של
מוצרי מזון ,חצאי קילו סוכר
בנייר חום ,חצאי קילו אורז,
וחצאי לירה ,כל אחד מהילדים
היו שולחים למשפחה אחרת"
"אחת האלמנות הסתובבה אצלנו והרגישה כמו בת בית .פעם אמרה
שאוהבת לבוא כיון שאצלנו יש תמיד שמחה ...בהזדמנות אמרה לנו
שיש לה דאגה אחת ,אולי חלילה היא תמות בביתה ,ותישאר כך
כמה ימים ואיש לא ידע ...מאותו יום היינו נשלחים בכל יום לביתה,
פותחים את הדלת ,יושבים כמה דקות והולכים".
"לאלמנה זו היו צאצאים ,אך לדאבוננו סרו מן הדרך וזנחו אותה,
לא הגיעו לבקרה .באחד הימים החלה אותה אלמנה להיות מוטרדת
מבעיה אחרת :מי יזכור אותה? היא עלתה לביתנו ונשאה קינה
גדולה על כך שאף אחד לא יזכור אותה .ולבסוף אמרה שברצונה
שתישאר אצלנו תמונה שלה .להצטלם באותם ימים לא היה דבר
פשוט כפי שנהוג כיום ...היו צריכים לפנות וללכת לצלם וכמובן
לשלם ....אבל כשאבא שמע הוא החליט לשמח לב אלמנה ,והזמין
אלינו את 'דוד הצלם'".
"באו והודיעו בשמחה לאלמנה שהיום יצלמו תמונה מיוחדת עם
משפחת פינקל ...באותו יום אחיותי לא הלכו לבית הספר .כולם
נשארו בבית ,והאלמנה הגיעה עם הבגד של שבת ,התיישבה בחצר
ועשו לה כמה תמונות .קודם צילמו אותה לבד ,ואחר כך עם אבא
ואמא ,אחר כך עם כל הילדים ...וכשפיתחו את התמונות לא ידעה
האלמנה את נפשה מרוב אושר"...
"לאבא לא היה כסף באותו זמן ,המצב היה נורא ,כל פרוטה היתה
נשמרת לקניית מאכלי שבת קודש ,אך אמר שבזה קיים את הפסוק
'לב אלמנה ארנין' .כל האירוע היה בבית כמו חגיגה ,מרוב השמחה
של אבא ,על שהצליח לתת לאחר את מה שהוא זקוק לו .זו היתה
מהותו של אבא!"
('המודיע'  -הרב טוביה פריינד)
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אני זוכר שנסעתי פעם עם נהג מונית בבני ברק ,וראיתי עליו שהוא שרוי
בשמחה גדולה ,בהתרגשות מיוחדת ,ראו עליו שעובר עליו ,עפע'ס ,משהו
מיוחד .בטרם הספקתי לשאול ,הוא כבר פתח את הפה מעצמו והתחיל
לספר" :הסעתי אתמול את זה שזכה בפיס ,הוא ביקש ממני שאקח אותו
לבית מפעל הפיס בתל אביב"...
הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל על איך נהפכים להיות עבדי ה'
ֹלקיָך ּבְ ִש ְׂמ ָחה ּובְ טּוב לֵ בָ ב ֵמרֹב ּכֹל" (דברים כ"ח ,מ"ז)
ַ"ּת ַחת ֲא ֶשׁר ֹלא ָעבַ ְד ָּת ֶאת ה' ֱא ֶ

וברש"י" :מרוב כל – בעוד שהיה לך כל טוב"
חז"ל דרשו את הפסוק (תהילים כז ,א) "לדוד ה' אורי וישעי" –
ש"אורי" הכוונה לראש השנה .וזאת משום שאין "חושך" גדול יותר,
ממה שבן אדם מסתובב בעולם ולא יודע מהי תכלית החיים ,מה
התפקיד שלו בעולם ומה עליו לעשות בשבעים שנות חייו .מאידך
גיסא ,אדם שיודע את תפקידו בעולם ,להיות עבד ה' ,וביום ראש
השנה ממליך את הקב"ה עליו – אין לך "אור" גדול מזה" .אורי – זה
ראש השנה"!

איך נהפכים להיות עבדי ה'
עד כאן דברנו באופן כללי .אולם יש מן הצורך להיכנס קצת לתוך
הפרטים ,בבחינת "אין בכלל אלא מה שבפרט" .איך בן אדם נהיה
"עבד ה'"? הרי ברור מאליו כי אי אפשר "ליפול לתוך ראש השנה"
ולהיות עבד ה'! ברור שיש צורך לעשות לכך הכנה מראש!
העיקרון הוא ,שכל אימת שבן אדם ניגש לקיים מצווה ,למשל ,להניח
תפילין או לברך ברכת המזון – אל לו להרגיש שהוא הולך לעשות
איזשהו מעשה מצווה ותו לא ,אלא עליו להרגיש שזוהי "עבודה"
שיש להשקיע בה ריכוז ,מחשבה וכוונה .יש להשקיע במצווה את
כל הלב והנפש ,כדי שזו לא תתקיים בצורה "יבשה" אלא מתוך
התלהבות ושמחה.
קיום מצווה בצורה "יבשה" לא תפתח בקרבו של האדם את ההרגשה
העילאית שמרגיש עבד ה'! רק מי שישקיע בקיום מצווה את רמ"ח
אבריו ואת שס"ה גידיו ,ויקיימה בהתלהבות ,בשמחה ,מתוך ריכוז
המחשבה וכונות הלב – יוכל לחוות את ההרגשה שהוא עבד ה'.
סיפר הרב חייקין זצ"ל  :רבי אלחנן וסרמן זצ"ל הי"ד ,היה מגיע כל
שנה לראדין מראש חודש אלול עד אחרי שמחת תורה לשהות
במחיצתו של ה"חפץ חיים" .גם בהיותו כבר ראש ישיבה ,גברא רבא,
הקפיד להמשיך במנהג זה ,ובהגיע ראש חודש אלול היה עוזב הכל
ונוסע לרבו ,להיות עמו בימי אלול ובימים הנוראים.
שנה אחת ,בה היה ה"חפץ חיים" כבר זקן מופלג וכבר לא אמר
שיחות בישיבה ,מכל מקום הוא היה נוהג עדיין לומר שיחות מפעם
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לפעם בביתו .ר' אלחנן ישב בישיבה ולמד ולפתע עבר רחש בבית
המדרש כי ה"חפץ חיים" עומד לדבר בביתו.
רבי אלחנן מיהר ורץ לביתו של ה"חפץ חיים" ,שהיה כבר מלא וגדוש
בציבור גדול של תלמידים .ה"חפץ חיים" מסר שמוע'ס ולאחר
שסיים את דבריו – שמע רבי אלחנן תלמיד אחד שאומר לחברו:
"את אותה השיחה ,בדיוק ,הרב'ה אמר לפני שנה".
פנה אליו רבי אלחנן ואמר לו" :אינך צודק! השנה היתה תוספת של
שמונה מלים! את שמונה המילים האלה והאלה הרב'ה לא אמר
בשנה שעברה ,ורק השנה הוסיף אותן!"
כך דייק ודקדק רבי אלחנן בכל מילה ומילה שיצאה מפי קדשו של
ה"חפץ חיים"" .לא פלא ,אפוא" ,מוסיף הרב חייקין ומספר" ,שרבי
אלחנן היה מדקדק באופן נפלא בכל מילה של תפילה או ברכה
שיצאה מפיו ,שהרי מדבר הוא עם בורא עולם!
"עקבתי אחרי רבי אלחנן" – מספר הרב חייקין – וכל בוקר ,כל בוקר,
כשהניח תפילין ,היה אומר את הברכה בדחילו ורחימו ,כל עצמותיו
תאמרנה ,ממש געוואלדיג ,כמו שאנו אומרים את ברכת 'לשמוע
קול שופר'! כך ,כאמור ,כל בוקר' ,להניח תפילין' כמו 'לשמוע קול
שופר' ,לא פחות!"...
כאשר הברכה נאמרת בצורה שכזאת ,ובעצם כאשר כל מצווה
מתקיימת בצורה שכזאת – הרי זה עולם אחר לגמרי! כך יכול אדם
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להרגיש שהוא עבד ה' .כך יכול הוא להמליך את הקב"ה עליו,
"תמליכוני עליכם" ,ולהרגיש קשור לקב"ה.
שמעתי מצדיק אחד ,רבי משה צינגר זצ"ל ,שהיה מזקני נובהרדוק,
משל:
בעליו של מפעל אריגה גדול רכש בחוץ לארץ שתי מכונות אריגה
גדולות ,בשווי מיליון שקל כל אחת .המכונות מסוגלות לתת תפוקה
אדירה ,ובמשך זמן לא רב מידיי ,הן מכסות את עלותן ,ויכולות
להביא למפעל רווחים גדולים.
המכונות הגיעו בשעה טובה ומוצלחת לנמל ,הבעלים שילם עליהן
את המכס הקבוע בחוק ,טבין וטקילין ,ושכר שרות הובלות שהביא
אותן למפעל" .יום בשורה" הוא לנו – הודיע מנהל המפעל לכל
העובדים.
בטקס מפואר התכבד בעל המפעל ללחוץ על כפתור ההפעלה,
ולהראות לכל הפועלים את ביצועיה של המוכנה.
הוא לחץ על הכפתור ,אך ...שוד ושבר ,המכונה לא עובדת! בדק
שוב אם מלאו כראוי את כל הוראות ההפעלה .הכל מאה אחוז ,אך
המכונה לא עובדת...
במקום נוצרה בהלה גדולה .בעל המפעל מיהר להתקשר לחוץ
לארץ ,למפעל ממנו רכש את המכונות ,וסיפר להם על התקלה .הם
עברו שוב ,ביחד .על כל הוראות ההפעלה ,אחת לאחת – הכל בסדר
גמור ,אך המכונה ממאנת לפעול...
"אין מה להיבהל" – אמר יצרן המכונות – "יש לנו טכנאי ברמת גן,
הוא יבוא ויבדוק את העניין וידאג להפעלתה התקינה של המכונה".
תוך פרק זמן קצר הגיע הטכנאי ,בדק ובדק ,לוחץ כאן לוחץ שם –
המכונה "מתה"...
לפתע זעקה אדירה בוקעת מפיו של הטכנאי" :הסתכלו כאן! החוט
בחוץ ...לא הכנסתם את התקע לתוך השקע! לא חיברתם את
המכונה לחשמל! מה פלא שאינה פועלת!"...
אנחנו עומדים ומתפללים ,אומרים ברכות ,מקיימים מצוות :בלי
מוח ,בלי לב ,בלי מחשבה ,בלי שמחה – המצווה "מתה"! היא לא
"מחוברת" עם בורא עולם .ה"חיבור" לבורא עולם הוא רק כאשר
משקיעים במצווה "עבודה" ,משקיעים במצווה לב ונשמה ,מתרכזים
ומקיימים אותה בכוונה ,בהתלהבות ובשמחה.
שמעתי מרבי שמשון פינקוס זצ"ל סיפור על יהודי צדיק ,מהצדיקים
שבדור .בטרם אספר – אקדים ואומר:
אתם יודעים שה"חזון איש" אמר שאין דבר יותר טוב מאשר
"סיפורי צדיקים" .אפשר ללמוד מהם דרך בעבודת השם ,אפשר
באמצעותם להתעורר ולהתחזק ,והם נותנים חיות לנפש ,אבל –
הוסיף ה"חזון איש" ואמר – השאלה היא מאיפה לוקחים מעשים
אמיתיים? הרבה סיפורים ,לצערנו הרב ,אינם אמתיים ...לכן אני
מקדים ואומר כי הסיפור הזה ,שסיפר הרב פינקוס ,הוא אמיתי...
הוא טרח ,באופן אישי ,לברר את אמיתותו:
צדיק זה ,עליו נסב הסיפור ,היה נוהג להאריך הרבה בתפילת
"שמונה עשרה" .והנה פעם אחת הוא טס לאמריקה ,והמטוס עשה
חניית בינים באמצע הדרך .כל הנוסעים ירדו מהמטוס לזמן קצר

ומוגבל מראש .הצדיק שיער שמשך הזמן הזה שניתן לנוסעים,
יספיק לו בכדי להתפלל תפילת מנחה ,במתינות ובכוונת הלב ,והוא
נעמד להתפלל.
אלא שהוא האריך בתפילה ,התפלל בדבקות ובערגה ,והמטוס
"ברח" לו ...כל המזוודות שלו נותרו במטוס והוא עומד במקומו
ומתפלל ...כעבד לפני רבו!
הרב פינקוס ,ששמע את המעשה ,העיד כי לא התעצל ,נסע לצדיק
ושאל אותו:
"איך היית מסוגל להתרכז בתפילתך? אתה יודע שהמטוס בורח לך
עם כל הפעקאלאך שלך ,אולי גם עם הטלית והתפילין שלך ,ואתה
נשאר פה לבדך ,ללא מכרים ,וממשיך להתפלל כאילו לא אירע
דבר? איך הראש שלך מסוגל להמשיך לעבוד במצב שכזה?"
"ואתם ידועים מה ענה לי הצדיק?"  -ממשיך הרב פינקוס לספר -
"הצדיק ענה לי תשובה שפשוט צריך לקחת חברותא וללמוד אתו
ביחד את התשובה! הצדיק ענה לי תשובה באידיש ואני מתרגם
אותה לעברית מילה במילה ללא כל שינוי' :היה לי פה טוב'!"
תשובתו היתה בעצם כך" :מה אכפת לי אם האווירון נוסע או לא
נוסע ,מה משנה לי אם אמצא את הפעקאלאך שלי או לא – בתפילה
היה לי כל כך טוב ,הרגשתי כזאת מתיקות ,עד שכל השאלות האלו
לא עניינו אותי בכלל! כשמדברים עם אלוקים מרגישים בכזה נועם,
בכזאת קרבת אלוקים עד שלא מיחסים כל חשיבות לכל ענין אחר
עלי אדמות!
חז"ל אומרים במדרש (שיר השירים רבה פרשה ב)" :וימינו תחבקני
– זו תפילה" .בתפילה יכול אדם להרגיש "ואני תפילה" ,שכל כולו
נסחף פנימה אל עמקה ,אל מתיקותה ,עד כדי שהוא מרגיש קרבת
אלקים כל כך גדולה בבחינת "וימינו תחבקני".
רבותי!
ככה זה בתפילה ,ככה זה בתלמוד תורה וככה זה בקיום כל המצוות.
אי אפשר לקיים את המצווה בצורה 'יבשה'! יש להשקיע עבודה
בכל מצווה! צריך לקיים את המצווה עם כל הלב ,עם כל הנשמה,
עם כל ה'ברען' ,מתוך שמחה של מצווה!
כך הופך אדם לעבד ה' ,כך יכול הוא להיכנס לראש השנה ולקים את
ה"תמליכוני עליכם"! שמחה של מצווה.
הכתוב אומר (דברים כח ,מז)" :תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" .רש"י מפרש" :מרוב כל – בעוד שהיה
לך כל טוב" .אך האר"י הקדוש מפרש באופן אחר.
האריז"ל מפרש כי הפסוק בא להגדיר במילים "מרוב כל"  -איזו
שמחה צריכה שתהיה לנו בעת קיום מצווה .השמחה צריכה להיות
כמו שמחה שיש לנו "מרוב כל"! פרוש :אם היה לבן אדם את כל
הטוב שבעולם – הרי לא היה קץ לשמחתו .שמחתו היתה מרקיעת
שחקים ...זוהי השמחה שצריכה להיות לו בעת קיום מצווה! כך
צריכה להראות שמחה של מצוה!
זוכרים את הפרסומות ,של מפעל הפיס ,שהתנוססו על האוטובוסים
ועל לוחות המודעות" :הגרלת חמישים המיליון"? אנשים היו
בהיסטריה...
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האם אפשר לתאר במילים את שמחתו של הזוכה המאושר
שהתבשר שזכה בפרס הגדול?
אני זוכר שנסעתי פעם עם נהג מונית בבני ברק ,וראיתי עליו שהוא
שרוי בשמחה גדולה ,בהתרגשות מיוחדת ,ראו עליו שעובר עליו,
עפע'ס ,משהו מיוחד.
רציתי לשאול אותו אם יש לו איזושהי שמחה במשפחה ,אך בטרם
הספקתי לשאול ,הוא כבר פתח את הפה מעצמו והתחיל לספר:
"הסעתי אתמול את זה שזכה בפיס .הוא ביקש ממני שאקח אותו
לבית מפעל הפיס בתל אביב .בתחילה לא האמנתי לו ,אך לאט לאט
אני מתחיל לקלוט שהסיפור נכון ...כבוד הרב! מה אומר ומה אדבר"
– הוא אומר לי בהתרגשות – "הוא ירד מהמונית בבית מפעל הפיס
ואמר לי להמתין לו ,וכעבור כמה דקות הוא חוזר למונית ומראה לי
ש'ק על סך ארבעה עשר מיליון  ...היתה עליו חותמת גדולה של
מפעל הפיס."...
רבותי! לא היה שייך לעצור אותו ...הוא דיבר בכזאת התרגשות...
היה אפשר לשמוע את קצב פעימות הלב שלו ...העיניים שלו
נצצו ...וכל זה למה? כי הוא הסיע אתמול את מי שזכה! ואם כן בקל

וחומר ומה נהג מונית זה שלא זכה בכסף – כל כך שמח ומתרגש ,זה
שזכה במליונים – על אחת כמה וכמה?
אומר האר"י הקדוש :כך צריכה להראות שמחה של מצווה! כשאנו
זוכים לקיים מצוה ,שומה עלינו להרגיש כאילו זכינו בזכיה הגדולה
של הפיס ,כאילו יש לנו את כל הטוב שבעולם! הנחנו היום תפילין –
הרווחנו מיליונים! ברכנו בכת המזון – הרווחנו מיליונים! למדנו תורה
– הרווחנו מיליונים!
ובאמת האריז"ל העיד על עצמו שכל המעלות אליהן הגיע ,וכל
ההשגות שאותן השיג – היו בזכות שהיה שמח הרבה בשמחה של
מצווה!
מורי ורבותי!
בכל תפילה ,בכל ברכה ,עלינו להרגיש שאנו מדברים עם המלך.
כך נוכל לומר כל מילה בנחת ,בשמחה! כל מצווה שמקיימים עלינו
להרגיש שעושים אותה לכבוד השם יתברך! כך נוכל לעשות אותה
בחשק ,בהתלהבות ובשמחה!
הרי לפנינו ,מוראדיגע הכנה לקראת יום הדין.
[מתוך 'דורש טוב' אלול -ראש השנה]

אחרי כמה דקות אני שומע שאומרים" :הרב הוטנר מחפש את מי שהביא
לו את הכסא!" .נבהלתי ותמהתי מה אירע .ניגשתי אליו ,ורבי יצחק
אמר לי כך" :בכזה מעמד להביא כסא ,ודאי זה לא בא בקלות ,מן הסתם
הסתובבת וחיפשת" .שתקתי במבוכה...
הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א על מידת הכרת הטוב
אׁשית ּכָ ל ּפְ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" (דברים כ"ו ,כ"ו)
"וְ לָ ַק ְח ָּת ֵמ ֵר ִ

הפרשה שלנו פותחת בנושא הביכורים וכל דיניהם .שורש ועיקר
מצווה זו ,כמבואר במפרשים ,הוא הכרת הטוב וההודאה לבורא
יתברך על הטובות שהוא מנחיל לנו כאן בעולם הזה.
...נספר מעט סיפורי הוד מהליכותיהם של גדולי ישראל ,עד היכן
הקפידו על הכרת הטוב ,ועד כמה היתה מידה זו טבועה בנפשם:
סח דודי הרב רבי זאב שלזינגר זצ"ל ,אודות אביו ,הסבא הרב
הצדיק רבי דוד שלזינגר זצ"ל ,שהשתתף בעלויות הכנסיה הגדולה
הראשונה בוינה ,באמצעות חברת הפלדה בה עבד .אחד הדברים
החשובים בארגון הכנסיה היה קבלת פני האורחים ,ורבי דוד הקים
בכל תחנות הרכבת של וינה עמדות קבלה ,בהן התקבלו האורחים
רבי המעלה והופנו לאכסניותיהם בעיר.
רבי דוד תיאר את ההתרגשות הרבה שאחזה בכל המשתתפים,
כאשר ירד מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל מקרון הרכבת בה נסע ,והכל
נדהמו לראות כי הסבא קדישא ,רבן של ישראל ,אינו עוטה לראשו
אדרת רבנית כמקובל אלא מסתפק בכובע מצחיה פשוט...
8

העסקן רבי עקיבא שרייבר העמיד את ביתו לאכסניה עבור ה'חפץ
חיים' ,ורבי דוד העמיד לרשותו את מכוניתו עם הנהג לשימוש בכל
ימי הכינוס הגדול.
לפני שעזב ה'חפץ חיים' את וינה ,התפלאו מארחיו לשמוע כי הוא
רוצה לעבור אצל רבי דוד שלזינגר בטרם ייצא לביתו .כשניסו להבין
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מדוע ,אמר ה'חפץ חיים' בפשטות ,כי יש לו חוב הכרת הטוב לרבי
דוד על העזרה שקיבל ממנו ,והוא רוצה להודות לו באופן אישי...
כאשר נודע הדבר לרבי דוד ,מיהר מיד לבית משפחת שרייבר כדי
למנוע מה'חפץ חיים' את הטרחה ,וזכה לקבל ממנו ברכה מיוחדת.
לפני כשבעים שנה ,בעת שהיה המשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל
לוינשטיין זצ"ל מגיע מתל-אביב לבני-ברק ,במשך תקופה קצרה
הוא התאכסן בדירה של הורי ברחוב 'אברהם' בבני ברק ,שהיתה
דירת חדר אחד .הורי ששהו אז בבית הסבא רבי דוד שלזינגר זצ"ל
בתל-אביב ,העניקו את דירתם למשגיח באדיבות רבה מבלי שיידע
מיהו בעל-הבית שאירחם.
כעבור תקופה נודע למשגיח כי אבא הוא המארח ,וקרא לו והציע לו
תשלום על תקופת שהותו בדירה .כמובן שאבא התנגד בכל תוקף
להצעה .אז שאלו המשגיח" :ובכל זאת במה אשיב לך גמול על
החסד שעשית עימי?" ,ואבא השיב" :אולי יאות המשגיח לומר לי
שיחה באופן פרטי?" ,והמשגיח נענה ברצון לבקשתו.
"כך במשך שעתיים שלימות" ,סיפר אבא לימים" ,ישב עימי רבי
יחזקאל בחדרו ,והרצה בפני שיחה שלימה ,כדי להכיר לי טובה".
"אני מצטער" ,הוסיף פעם אבא ואמר" ,מדוע לא התיישבתי לאחר
השיחה לחרוט את מציתה על גבי הכתב .הרי היא כל כך השפיעה
עלי לטובה באותה תקופה"...
הכרת הטוב קיימת גם בפרטים הקטנים ,וגדולי ישראל היו ערים
לכך בכל מאודם:
סיפר לי ידידי המוהל המפורסם ,הרה"ג רבי אברהם גולד שליט"א ,כי
לפני שנים רבות הוא השתתף בשמחת תנאים של חבר שהתקיימה
בשעה מאוחרת בלילה ,בבית הורי הכלה בקומה גבוהה .לפתע
נפתחת הדלת ובפתח נראתה דמותו של הגאון הצדיק רבי יעקב
ניימן זצ"ל ,ראש ישיבת 'אור ישראל' בפתח-תקוה.
כשכיבדוהו לשאת דברים ,אמר" :אם תתפלאו מדוע הטרחתי את
עצמי בגילי המתבגר ,לעלות שלוש קומות בשעה כה מאוחרת
בלילה ,כדי להשתתף בשמחה זו ,הלוא החתן אינו לומד בישיבתי
וגם אין לי קשר עימו .אך אומר לכם מדוע :אני עושה זאת מחובת
הכרת הטוב שאני חש לאחד הצדדים – שהשתדל מידי פעם לעזור
לי בגיוס כספים למען הישיבה .כאשר נודע לי כי הוא עורך כעת
שמחה ,הטרחתי את עצמי בטרחה לא מעטה – כדי להכיר לו טובה".
"אם תשאלו  -ממי למדתי זאת?" ,המשיך רבי יעקב לומר באוזני
הנאספים" ,ובכן ,ממורי ורבי הכהן הגדול מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל
למדתי עד היכן מגעת חובת הכרת הטוב .כאשר באתי בילדותי
בפעם הראשונה בחיי לחזות בזיו איקונין המקודש של ה'חפץ חיים'
בראדין ,הוא שאל לשמי ,וכשהשבתי הוא שאל עוד  -אם אני קשור
לפלוני ,וכשהשבתי שאני נכדו ,השיב לי ה'חפץ חיים'' :אני חייב
הכרת הטוב לסבך .כי פעם הזדמן לי לנסוע לעירו לרגל מכירת
הספרים שהוצאתי ,ולילה אחד לא היה לי היכן ללון ,וסבך נטה אלי
חסד  -הכניסני לביתו ונתן לי מיטה לישון ,ועל כך אני חייב לך הכרת
הטוב' .ומאז ,כל אותם ימים ששהיתי בראדין ,הוא לא נח ולא שקט
ודאג לכל צרכיי על הצד היותר טוב".

"הנהגה זו נקבעה בתודעתי" ,הפטיר רבי יעקב" ,וממנו למדתי מהי
הכרת הטוב .לכן כאמור טרחתי לעלות שלוש קומות בשעה כה
מאוחרת ,כדי לומר למטיבי מזל-טוב ולהשתתף עימו בשמחתו"....
שמעתי מבני משפחתו של זקנינו ,הגאון הצדיק רבי צבי הירש
קופשיץ זצ"ל ,שהיה מתבטא מידי פעם בהערכה כלפי החנווני,
שבזכותו יש לנו את מצרכי האוכל קרוב לביתנו ,ומבלי שצריכים
להביא את לחמנו ממרחקים ...ופעם אחת הגיב אחד השומעים
בפליאה" :מה פתאום מגיעה לו תודה? הרי הוא לוקח כסף מלא על
כל מצרך" ...השיבו רבי צבי" :מה אתה שח? הרי אם לא היה לוקח
כסף מלא על כל מצרך – מהיכן היתה לו אפשרות להביא למחרת
סחורה עבורנו"...
היתה לי פעם הזכות ללוות את עמוד ההוראה ,מרן הגאון רבי
שלמה זלמן אויערבך זצ"ל בסיום תפילתו ,ואחד מן המתפללים
האיץ בנכדו שיילך ויאחוז בידו של רבי שלמה זלמן לסייע בידו.
לאחר כמה דקות ,עזב רבי שלמה זלמן את ידו והעבירה לילד אחר
מן המתפללים.
אז פנה רבי שלמה זלמן לסבו של אותו נכד ,ואמר לו בנימה של
התנצלות" :איני ממשיך להיתמך בנכדך החביב  -משום שלילד הזה
יש קביעות שבועית לסייע לי בדרך ,ויש לי אליו הכרת הטוב!".
ועוד 'בדידי הוה עובדא' .כמדומה בשנת תש"מ ,במעמד בשכונת
מטרסדורף ברושלים ...המעמד התארך ,הציבור היה גדול ,ולפתע
אני מבחין בין כל הדוחק וההמולה בדמותו של הגאון רבי יצחק
הוטנר זצ"ל ,בעל ה'פחד יצחק' ,מלפנים ראש ישיבת 'רבינו חיים
ברלין' בארצות-הברית ,עומד עם שאר האנשים כאחד האדם.
נחרדתי למראה ,שכן רבי יצחק  -מלבד היותו מזקני גדולי הדור -
גם לא היה באיתנו ,וניכר היה עליו שהוא מתקשה לעמוד זמן כה
ממושך .שינסתי מתניים ,חיפשתי פה ושם ,ולבסוף מצאתי איזה
כסא פשוט  -לא משהו מפואר מידי ,אבל יציב על ארבע רגליים.
הנחתי את הכסא לידו ,והפטרתי כבדרך אגב" :ראש הישיבה ,יש
כאן כיסא לשבת!" ,ונעלמתי בתוך ההמון.
אחרי כמה דקות אני שומע שאומרים" :הרב הוטנר מחפש את מי
שהביא לו את הכסא" .נבהלתי ותמהתי מה אירע ,אך אנשים רק
אמרו לי שראש הישיבה קורא לי .ניגשתי אליו ,ורבי יצחק אמר לי
כך" :בכזה מעמד להביא כסא ,ודאי זה לא בא בקלות ,מן הסתם
הסתובבת וחיפשת" .שתקתי במבוכה ,והוא פירש את שתיקתי
כהודאה" :לכן ,ראשית אני רוצה לבקש ממך סליחה ,על כך שלא
הודיתי לך קודם ,וכעת אני באמת אומר לך תודה!"...
דודי הגאון רבי שמחה שלמה לוין זצ"ל ,ראש ישיבת 'נאות אריה',
סיפר כי פעם הוא נכנס לבקר את הגאון הגדול רבי אברהם גניחובסקי
זצ"ל ,מראשי ישיבת טשיבין ,ואחד הנוכחים הביא לאורח כוס תה.
רבי שמחה שלמה לא היה מעוניין לשתות ,אך רבי אברהם פנה
ואמר לו" :אין זה מן הראוי לסרב ...מכיון שהתלמיד רצה להגיש לך
תה ולעשות עמך חסד ,בסירובך אתה מאכזב אותו ,ומזלזל כביכול
בטרחתו  -ויש בזה חוסר הכרת הטוב למעשיהם"...
ואף בגדולי דורנו אנו ,נראית מידה זו בכל תפארתה .לעיתים אני
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עולה למעונו של הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א ,גאב"ד
ה'עדה החרדית' בירושלים .נפגשנו כבר פעמים רבות מאז עלותו
לכהן פאר ברבנות ירושלים ,אך בכל פעם מחדש כששומע את שם
משפחתי הוא מתרגש לקראתי" :הו ,אתה הנכד של רבי דוב טורק
שהציל אותי בשואה!"...
כוונתו היא לכך שסבי ,השם יקום דמו ,יחד עם ידידו רבי משה
צבי שטרן זצ"ל ,הציל עשרה ילדים יהודים מצ'כסולובקיה על ידי
שהעביר אותם את הגבול לכיוון ארץ ישראל .היתה לו אפשרות
לעשות את זה ,והוא חזר לאחר מכן לסיים את עסקיו ונעקד על
קידוש השם ,אחד מהם היה הגאב"ד שליט"א עצמו.
עשרות שנים לאחר מכן ,זוכר רבי טוביה את הטובה הזו כל פעם
מחדש .בפעם הראשונה שנפגשנו והצגתי את עצמי ,אני זוכר שהוא
אף קם וליווה אותי עד הרחוב ,תוך התרגשות חוזרת ונשנית" :אתם
הנכד של מי שהציל אותי ,איזו זכות!" ...ובמרוצת השנים הדבר חזר
על עצמו עשרות פעמים .כך דרכם של הצדיקים ,לזכור את מטיבם
ולהכיר לו טובה.

הכרת הטוב היא חלק מהותי מעבודת הימים הנוראים
אדם צריך להרגיש כל העת הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא ,וזה יותר
קל ממה שאנשים עלולים לחשוב בטעות .בענין זה ,יש לצור על לוח
ליבנו את אמרתו היסודית של הרמח"ל שהבאנו קדם לכן" :והנה אין
לך אדם באיזה מצב שימצא ,אם עני ואם עשיר ,אם בריא ואם חולה,
שלא יראה נפלאות וטובות רבות במצבו".
ממש לאחרונה שמעתי סיפור מעניין ממקור ראשון ,על בן
תורה שכל חייו חי בדחקות נוראה ,ובקושי הצליח לכלכל את בני
משפחתו ,ועם כל זה הוא היה תמיד מלא שמחה ,ופיו רוחש שבח
והודאה לבוראו.
ויהי היום ,ואותו יהודי ערך ברית מילה לבנו הנולד לו במזל טוב,
ובשמחת הברית נכח מאיזושהי סיבה גביר גדול ומפורסם ,אשר לו
נכסים רבים .אותו עשיר כובד לשאת דברים בשמחה ,ומכיוון שהיה
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זה בתקופה של חודש אלול ,דיבר על הצרות שעברנו השנה ,וכמה
דברים לא טובים שקרו ,וצריך להתפלל ש'תכלה שנה וקללותיה',
וכן הלאה והלאה.
אחריו נשא דברים בעל הברית ,והלה אמר בכזו פשטות וכנות" :איני
יודע על מה הוא מדבר ...הכל מלא וגדוש בחסד השם ,ואני יודע
ש'תכלה שנה וקללותיה' זה מטבע לשון שקבעו חז"ל ,אבל אין הכי
נמי שהלשון קשה לי ...הכל טוב ,הכל מבורך! ...הרי עברה עלינו
שנה כל כך טובה ומלאה בחסדים"...
העשיר היה בהלם ,ולאחר השמחה ניגש לבעל הברית ושאלו" :כיצד
יתכן שאני ,שחי בטובו של עולם ,רואה שחורות ,ואילו אתה שחי
בעוני ודחקות ,פיך מלא שבח ,הודאה ושמחה?!"
אמר לו בעל הברית" :אומר לך :לפני שנה לקראת הימים הנוראים
קיבלנו על עצמינו אני ואשתי קבלה טובה :לכתוב בכל יום במחברת
מיוחדת שני חסדים שהקדוש ברוך הוא עשה עימנו באותו יום,
ואכן כך עשינו יום יום חוק ולא יעבור .אמש לקראת סוף השנה,
הוצאתי את המחברת ,והתחלתי לקרוא שורה אחרי שורה ,ולפני
נגלו שבע מאות ושלושים חסדים הכתובים בה בצפיפות בזה אחר
זה .אילו היית מעיין במחברת הזאת ,גם אתה לא היית מבין מה שייך
לומר 'תכלה שנה וקללותיה' ,הלוא השם יתברך העניק לנו שנה כה
נפלאה ,מוקפת בטובה!"...
עיקר מה שרואים במעשה הזה ,זה שהכרת הטוב מתחילה בעצם
פשוט בהתבוננות .לא להתלונן כל הזמן על מה שאין ,אלא לשים
לב לדברים הטובים ,שוב ושוב ושוב.
ואין זה משנה רק לעצם המצווה ,אלא קשור בקשר ישיר לימים בהם
אנו עומדים .כי אם נושא זה חשוב למאד במהלך כל השנה ,לפני ימי
הדין חשיבותו כפולה ומכופלת .שכן כבר כתב המגיד מדובנא זצ"ל
כי "אין דבר הממהר נתינה מאיתו יתברך כמו הודאה" ,ואם חפצים
אנו לזכות בשנה טובה ומתוקה ,מוטב שנדע ונפנים גודל חשיבות
עניין ההודאה והכרת הטוב.
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(מתוך 'אוצרותיהם אמלא')
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ביאורי התוספות

הפותח בכל יום  -המייל היומי של דרשו
 60שניות מתוקות על סדר הדף היומי

שלוחה 7

שלוחה 28
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קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת

חייגו *4992 :או 077-2222-666
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"מי שרוצה להרגיש את עוצמת הנזק שגורמת הקורונה לעם ישראל,
יכול לבוא לישיבת 'אור החיים' בימי הסליחות ,ולהרגיש את זה בחוש.
היכל התפילה הענק מחולק ל'קפסולות' .מחיצות ניילון מפרידות בין
המתפללים .במקום  8,000איש ,נמצאים כאן כמה מאות בסך הכל"...
הרב נתנאל חן בתיאור נרגש של אמירת הסליחות בישיבת 'אור החיים',
כשהקורונה משבשת את כל מהלך החיים התקין
מאת :יעקב א .לוסטיגמן
קולו המשתפך של הגאון רבי ראובן אלבז ,באמירת הסליחות במשך
ארבעים הלילות שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים ,הפך זה
מכבר להיות סמל ,אחד הסמלים המבשרים על בואו של יום הדין
הקרב ובא.
כמו קול השופר שמהדהד בחלל אחר תפילת שחרית ,כמו אמירת
'לדוד' והעיסוק ב'מטה אפרים' ,או ב'שערי תשובה' ו'תומר דבורה',
גם הסליחות ב'אור החיים' הן סנונית המבשרת על בואם של הימים
הקדושים ,הימים הנוראים.
ולא בכדי.
בממלכת התשובה של הגר"א אלבז ,השוכנת בבניין הענק והמפורסם
ברח' יואל בירושלים ,נבנה אולם מיוחד לאמירת הסליחות .גודלו
עולה על גודלם של כל היכלי התפילה והלימוד האחרים.
בכל ימות השנה הוא נעול על מנעול ובריח ,ועם התקרב ראש חודש
אלול הוא ממורק ומצוחצח לקליטתם של האלפים הבאים לשפוך
שיח ולבקש חנינה.

לא רק טקס
"סליחות בישיבת 'אור החיים' ,זה לא רק טקס" ,אומר הרב נתנאל
חן ,מחשובי האברכים בכולל שע"י ישיבת 'אור החיים' ,ובוגר
הישיבה בעצמו.
"זה לא עוד מניין גדול ואפילו ענק של אמירת סליחות .זה משהו
אחר לגמרי .יש דרשת הכנה שנשמעת לפני הסליחות מפיו של
רב אחר בכל ערב ,יש פייטנים שבאים לפעמים להנעים בפיוטים
מפיוטי הסליחות ,אבל העיקר זה כשהרב ניגש לפני התיבה .איזו
תפילה ,איזו נעימות ,איזו השתפכות הנפש.
"השיא מגיע כשהרב עוצר את הסליחות באמצע ,מדי ערב ,ועולה
לשאת דרשת התעוררות בפני הקהל .אני זוכר שלמדתי בשיעור
שלו לפני  11שנים ,הרב סיפר לנו אז שהוא לא מכין אף פעם את
הדרשה מבעוד מועד .הוא אומר את מה שיש לו על הלב באותו
הרגע ,והדרשה תמיד מרגשת ומעוררת במיוחד.
"בדרך כלל אלו דרשות של חיזוק ,שמחה ,דברי שבח ותנחומים,
להכיר בערך של כל מצוה וכל מעשה טוב .אבל לפעמים ,לעיתים
12

מעמד הסליחות בישיבת 'אור החיים' בשנים עברו .פלאש90

רחוקות ,הגישה היא אחרת .אלו דרשות מסמרות שיער ,של
תובענות ,דרישה נחרצת להשתפר ,פחד איום ונורא מפני יום הדין
המתקרב .הכל לפי העניין ולפי המתפללים באותו היום.
"אפשר לראות אנשים שמגיעים לכאן בפעם הראשונה בחייהם.
קצינים בכירים בצבא ובמשטרה ,אנשי עסקים מצליחים ,עורכי דין
מדופלמים ,אנשים שכביכול אין להם שום קשר עם הדת .הם באים
לכאן כי שמעו מחברים שזאת חוויה שאסור לפספס ,ויוצאים מכאן
עם דמעות בעיניים.
"אני מכיר באופן אישי רבים מאוד ששבו בתשובה ,והם כיום יהודים
יראים ושלמים ,אחר שבאו פעם אחת לאמירת סליחות .באו ולא
הצליחו לצאת ולהתנתק מכאן".
הרב חן חוזר איתנו לחלק הטכני" .בשנים רגילות ,יש כאן קהל של
כשמונת אלפים איש לאמירת סליחות .לא בכל ערב .אני מדבר על
הערב הראשון של אמירת סליחות בתחילת חודש אלול ,וכן על ימי
חמישי בלילה ,מוצאי שבתות ,הימים שלפני ראש השנה ,ועשרת
ימי תשובה .אלו הזמנים העמוסים.
"אם תבוא סתם ככה ביום שלישי של השבוע השני או השלישי של
חודש אלול ,לא יהיה כאן קהל כזה גדול .יהיו פה אולי  2,700או 3,000
אנשים .אבל בלילות העמוסים ,יש כאן קהל עצום.
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"בהיכל הסליחות לבדו יש כ 4,000-מקומות ישיבה .כמו כן יש לו
עזרת נשים ,ובה כ 2,500-נשים שאומרות סליחות.
"אבל זה לא מספיק כמובן ...אז בכל האולמות האחרים ,בכל
הקומות בבניין ,בבתי המדרש וחדרי השיעורים ,בכל מקום שאפשר
להכניס אנשים ,ומדובר בשטחים גדולים כי זאת ישיבה ענקית,
בכל מקום כזה מציבים מסך עם מערכת הגברה ,ומעמד הסליחות
מועבר בשידור חי".

ימי הקורונה
כמובן שהשנה זה נראה אחרת" :האמת שמי שרוצה להרגיש את
עוצמת הנזק שגורמת התפרצות הקורונה לעם ישראל ,יכול לבוא
לישיבת 'אור החיים' בימי הסליחות ולהרגיש את זה בחוש.
"זה פשוט עצוב לראות את זה .היכל התפילה הענק מחולק
ל'קפסולות' .מחיצות ניילון מפרידות בין המתפללים .במקום 8,000
איש ,נמצאים כאן כמה מאות בסך הכל.
"כמובן שהסליחות עוברות בשידור חי להרבה מאוד מוקדים
אחרים ,הרב לא נח ולא פוסק מהפעילות .הסליחות נאמרות
באותה התרגשות וחרדת קודש ,דרשת ההתעוררות לא השתנתה,
היא ממשיכה להיאמר בכל ערב מחדש כמו בכל שנה ,אבל זה לא
אותו הדבר כמו בשנים קודמות ,כשהקהל העצום היה כאן ,השתתף
בתפילה ,שמע ביחד את הדרשה .זה לא אותו הדבר."...

הלב הענק של הרב
לדבריו ,חלק לא פחות חשוב מגיע אחרי אמירת הסליחות ,כשקהל
המתפללים עובר להתברך מפי ראש הישיבה ,או כמו שתלמידיו
מכנים בפשטות' :הרב'.
"לרב יש לב ענק .משהו שאי אפשר למצוא בשום מקום אחר .אני
באופן אישי פעם הבאתי איתי חבר שיקבל ברכה מהרב .הרב שאל
לשמו ומה הוא עושה .שיחה קצרצרה של כמה שניות .החבר סיפר
שהוא עובד במחשבים.
"כעבור מספר שנים שוב בא החבר שלי לקבל את ברכתו של הרב.
הוא רק ניגש והרב מיד שואל אותו 'מה נשמע ,איך בעבודה עם

"וכל מי שעובר אצל הרב מרגיש
את זה .את האהבה העצומה שלו
לכל אחד ואחד .ככה עוברים
אצלו אחרי סליחות 4,000
אנשים ,לפעמים אפילו 5,000
ו .6,000-הוא רואה כל אחד,
מברך כל אחד ,לא תמיד הוא
מספיק לדבר עם כל אחד"
המחשבים .אתה מרוצה???'.
"הוא לא רואה אנשים עם העיניים ,ולא מדבר איתם עם הפה .הוא
רואה אותנו עם הלב ומדבר אתנו דרך הלב ,ולכן הוא לא שוכח .איך
אפשר לשכוח מישהו שאתה אוהב?!
"וכל מי שעובר אצל הרב מרגיש את זה .את האהבה העצומה שלו
לכל אחד ואחד .ככה עוברים אצלו אחרי סליחות  4,000אנשים,
לפעמים אפילו  5,000ו .6,000-הוא רואה כל אחד ,מברך כל אחד,
לא תמיד הוא מספיק לדבר עם כל אחד ,אבל כל אחד ואחד יודע
שכשהוא עובר לפני הרב ,הוא משמח אותו .הרב שמח עם כל
אחד כאילו הוא היה היחיד שהגיע היום ,וחוץ ממנו לא היה פה
אף אחד.
"וזה בעצם סוד הקסם המיוחד של הרב ,זה סוד ההצלחה של ישיבת
'אור החיים' ,שקולטת מדי יום תלמידים חדשים ,ושהבוגרים שלה
הקימו עד כה מאות ישיבות ,כוללי אברכים ,מדרשות וישיבות
לחוזרים בתשובה ,בכל חלקי הארץ ,מאילת ועד קריית שמונה".

* שיעורים מקוצרים על הדף היומי
* דף היומי בהלכה  5 -דקות ביום
* ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות

הכל במקום אחד

השיעוריםשלשל'דרשו'
השיעורים
קו קו
077-2222-666
*4992אואו077-2222-666
'דרשו' *4992
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בלב פנימה אני מקנא בלב החם הספרדי
ותשמעו סיפור על המרפסת שנפלה

.1

תשמעו סיפור על
המרפסת שנפלה

תשמעו סיפור שקרה בשבוע שעבר לידיד
טוב שלי :כמעט נפלה עליו מרפסת!
טוב ,כמובן שהסיפור קצת יותר ארוך .זה
מתחיל לפני חצי שנה ,כשהשיעור שהחבר שלי מוסר נאלץ לנדוד
מבית הכנסת הממוזג לשטח הפתוח ,בגלל התפרצות הקורונה
והחשש מפני ההידבקות.
הם התיישבו ללמוד בלובי פתוח של בניין סמוך ,מקום שאינו מפריע
לעוברים והשבים ,ומאוורר דיו כדי לאפשר לימוד בחבורה.
השכנים פירגנו להם בשמחה .כמה מהם אפילו הצטרפו מדי פעם
לשיעור .איזו זכות זו ,לארח שיעור תורה בחצר הבניין שלך.
ואז התחיל אחד השכנים לבנות מרפסת חדשה ,לקראת חג הסוכות
המתקרב .השכן עצמו מבוגר ,ומי שטיפל בזה היה הבן שלו ,יהודי דתי
שמכבד את הדת .האבא תלמיד חכם המקפיד על קלה כבחמורה,
והבן החליט לפנק אותו עם מרפסת סוכה חדשה ומרווחת.
התברר לו שהרעש של ניסור הברזלים ועבודות הקידוח מפריע
ללומדי השיעור ,ובהתאם לכך הוא קבע ששעת תחילת העבודה
במקום תהיה אחרי שהשיעור מסתיים .הפועלים הערביים כמובן
לא מוכנים לוותר על שעתיים עבודה ,הם רגילים להתחיל לעבוד
משבע בבוקר .מי ישלם להם עד השעה " ?9:00אין בעיה" ,אמר
בנו של השכן" ,תעבדו מהשעה שבע עד שמונה ,בשמונה שבו לנוח
שעה ,ובתשע ,אחרי שהשיעור מסתיים ,תחזרו לעבוד".
כך הוא שילם מדי יום שעת עבודה לפועלים למרות שהם לא עבדו.
רק כדי שלא להפריע לשיעור.
זה נותן לנו הצצה קטנטנה לעולמו הפנימי של היהודי .גם הוא
התרחק ,הוא עדיין יודע מה באמת חשוב ,בחיים.
אבל הסיפור לא נגמר .זאת אומרת ,הוא כמעט נגמר ,כי בניית
המרפסת שעשויה כולה מברזל כבד ,אבנים ובטון הסתיימה בשעה
טובה ,והאב המאושר כבר החל לתכנן את הסוכה הענקית שתהיה
לו השנה מבלי שיצטרך לרדת במדרגות.
והנה ,בפתע פתאום קרסה המרפסת.
"לא התפוררה" ,מספר לי החבר" ,אפילו לא התחילה להתפרק.
כלום! כל המרפסת ,בשלמות ,בלי שום סימן מקדים ובלי שום
טריגר ידוע ,רגע אחד היא היתה עם הדירה ורגע לאחר מכן בקומת
קרקע ...טראחחח נפלה וזהו!".
כמובן שאתם מבינים שלא היה שם אף אחד שנפגע ,כי אם חלילה
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מבט יהודי מרתק על השבוע,
עם הרב יהושע לייבזון

המרפסת שנפלה שבוע שעבר

וחס האירוע הזה היה מסתיים עם פגיעה בנפש ,בוודאי היינו
שומעים על זה.
למחרת חזר הבן של השכן ,ושוחח עם חברי השיעור הלומדים שם
בלובי ,סמוך למקום נפילתה של המרפסת.
"בתחילה חשבתי לעצמי ,וואו איזה אסון! השקעתי בזה כל כך
הרבה כסף והכל קרס .עכשיו לך תריב עם הקבלן ,ותביא בחזרה
פועלים ומנוף וכל מה שצריך ,אחרי שכבר חשבת שסיימת עם כל
הפרויקט .הייתי ממש עצבני ומאוכזב.
"אבל רגע אחר כך הבנתי שהקדוש ברוך הוא עשה לי נס גדול .אני
מצטמרר רק מלחשוב מה היה קורה אם מישהו היה נפגע מהבנייה
הזאת ...איזה אסון כבד! מה היה קורה אם אבא שלי בדיוק היה יוצא
למרפסת ,כמו שהוא עשה עשרות פעמים ,כשיצא שוב ושוב כדי
לשאוף אוויר וליהנות מהמרפסת החדשה שבניתי לו.
"אז מה ,הלכה המרפסת? כפרת עוונות!! כל מה שד' עושה זה
לטובה!! מה זה משנה בכלל ...העיקר שאף אחד לא נפגע .את
המרפסת אפשר להחזיר למקום והפעם לוודא שהיא עומדת יציבה
ואיתנה ושאין שום סכנה חלילה .כמובן שאני אביא כמה מהנדסים
כדי לבדוק את זה .אבל אם חלילה היו נפגעים חיי אדם ,לא היינו
יכולים להשיב אותם"...
"אז מה אני אגיד?" ,מסכם החבר שלי" ,אם ככה מדבר יהודי מסורתי,
אפשר להבין על מה דיברו חז"ל כשאמרו שאפילו ריקנין שבישראל
מלאים מצוות כרימון' .כפלח הרימון רקתך'".
זאת נקודה חשובה לזכור כשנאכל רימון בראש השנה ,ונתפלל
שנרבה זכויות כרימון ,נתפלל לא רק עלינו אלא גם על כל הרחוקים
שבעזרת ה' יהיו קרובים במהרה.
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מה קורה אם השופט
טוען שהשוחד לא
משפיע עליו בכלל?
 ההסבר המיוחדשל הגה"צ רבי מאיר חדש זצ"ל:
בפרשת השבוע ,אנחנו לומדים בהרחבה על מצוות הביכורים,
ששורשה הוא בעצם עניין של 'הכרת הטוב'.
לכאורה הכרת הטוב זה משהו שנוגע למישהו שעשה לך טובה
בעבר ,הוא סיים לעשות את שלו ואתה לא שוכח את מה שהוא
עשה למענך.
כבר עברו שנים ואפילו עשורים ,ואתה עדיין זוכר שהאיש ההוא
עשה לך טובה ,ובכל הזדמנות שיש לך אתה משיב לו טובה.
זה הכרת הטוב.
בתקופה האחרונה אנחנו שומעים יותר ויותר על מעשים לא בדיוק
של 'צדיקים' ,שנעשו לכאורה על ידי שופטי הערכאות .יש להם
הסבר מאוד מאוד חזק לכל המעשים שלהם" .שופטים הם לא
אנשים רגילים" ,אמר אחד מהם בראיון לתקשורת" .אלו אנשים
מורמים מעם .הם לא מושפעים מטובות הנאה שוליות וצדדיות,
זה לא משפיע על שיקול הדעת שלהם .כשאנחנו יושבים על כס
השיפוט ,אנו מתעלים מעל הצורך להיטיב עם מישהו ,שפעם היה
חבר שלנו או עזר למי מבני משפחתנו".
מגיד המישרים הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א ,מביא בספרו
'אוצרותיהם אמלא' ,ווארט חזק מאוד בנושא הזה ,אותו שמע
מהגאון הצדיק רבי אהרן חדש שליט"א ,משגיח ישיבת מיר ,שאמר
בשם אביו ,הגאון הצדיק רבי מאיר חדש זצ"ל ,משגיח ישיבת חברון.
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"כל המושג של שוחד" ,מסביר רבי מאיר חדש" ,נובע מכך שלאדם
מושרשת בטבעו תכונה של הכרת הטוב .התכונה הטבעית
והפשוטה – לא לגמול רע למי שהיטיב עימו ,עלולה למנוע ממנו
לפסוק לרעת של נותן השוחד .זהו כוחו של השוחד".
במילים אחרות ,השוחד הוא לא תשלום שמשלם הנותן כדי
שהמקבל יספק לו שירות .ממש לא .זאת טובה שהוא עושה
למקבל כדי לגרום לו להיות מחויב בהכרת הטוב ,וממילא ,כשישנו
רגש בסיסי של הכרת הטוב ,נותן השוחד מרוויח פסק דין שהוטה
לטובתו.
"אבל" ,אומר רבי מאיר חדש" ,מה קורה אם השופט טוען שהשוחד
לא משפיע עליו בכלל? הוא בעצם מעיד על עצמו שאין לו רגש
של הכרת הטוב! הוא נעדר תכונה אנושית בסיסית .זה אומר שהוא
פשוט מושחת חסר מעצורים ,שמסוגל להרע למי שהיטיב עמו!
כלומר ,הוא לא בנאדם בכלל .אם כך ודאי שאי אפשר לסמוך על
פסיקותיו כשופט"...

בלב פנימה
אני מקנא בלב
החם הספרדי

בגיליון זה תקראו את הריאיון שעשה עמיתי הרב יעקב לוסטיגמן,
עם תלמיד כולל האברכים בישיבת 'אור החיים' ,הרב נתנאל חן.
זה ראיון מרתק ,גם כי הוא פותח לנו צוהר מופלא לעולמו המיוחד
של הגאון רבי ראובן אלבז ,בעל הלב הרחב והפתוח לכל.
אבל אני בעיקר התרשמתי מהמספרים.
בשנים רגילות נדחסים שם כ 8,000-בני אדם לאמירת סליחות...
 8,000בני אדם!!
רובם ,אפשר לומר אפילו כמעט כולם ,לא נולדו בבתים של שמירת

Yonatan Sindel/Flash90
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תורה ומצוות .חלקם חזרו בתשובה וכיום הם יהודים חרדים לכל
דבר ועניין ,כמוני וכמוכם .חלקם נמצאים בתהליכים של התקרבות
ליהדות.
ויש שם גם אנשים שרחוקים לכאורה מתורה ומצוות .אין להם
שום קשר עם היהדות ,כך לפחות הם חושבים .אנשים שאפילו לא
מגדירים את עצמם כמסורתיים.
ובכל זאת ,בחודש אלול הם שולפים מהארון את הכיפה הלבנה
והבוהקת ,שסימני הגיהוץ מופיעים עליה בגאון ,נכנסים לרכבם
ומגיעים עד לישיבת 'אור החיים' בירושלים כדי לומר סליחות.
כאלו יש בכל בית כנסת ספרדי בכל רחבי הארץ .בבת ים ובאשדוד,
באשקלון ובאור יהודה ,בבאר שבע ובאילת ,בקריית שמונה
ובנהריה.
בכל בית כנסת ספרדי ,בכל אחד מהיישובים בארץ תוכלו למצוא
אותו בחודש אלול.
אני רואה את התופעה האדירה הזאת ובלב פנימה אני מקנא בלב
החם הספרדי שיש להם! הסבים אולי התקשו בחינוך הילדים,
דור שלם של יהדות המזרח נפל קורבן לפעילות הדמה הרוחנית

.4

הויכוח שלי
עם העורך

ועוד נקודה קטנה לסיום.
ביום שישי האחרון התקשר אלי העורך
היקר שלנו ,וביקש ממני שאכתוב את הטור הזה פה ,בעז"ה בכל
שבוע .קצת סיפורים מהחיים ומוסר ההשכל שאנחנו יכולים ללמוד
מהם" .אם אפשר לקשר לפרשה" ,הוא אמר לי" ,מה טוב ,אבל אתה
לא חייב .העיקר שיהיה מעניין ושתהיה לזה תועלת".
הוא שמע שאני באמצע ההכנות לשבת ,והציע לי לחזור אליו אחרי
שאסיים ,כשהמצב יהיה רגוע יותר.
אבל אני סירבתי" .את ההכנות לשבת אפשר לעשות גם אחרי חצות,
אבל עבודה לצורך פרנסה לא עושים בערב שבת אחרי חצות".
"אבל לעבוד בעבודת קודש כמו שאנחנו עושים דווקא מותר",
השיב לי העורך" ,זה עניין של זיכוי הרבים .עם העלון הזה אנחנו
מפיצים תורה ,מעודדים אנשים ללימוד 'דף היומי' ,מחדדים סוגיות
הלכתיות ,נותנים לאנשים המון המון חומר לחינוך הילדים בסעודות
השבת באמצעות סיפורים ,וכי קלה היא בעיניך?".
סיפרתי לו שלפני שנים ,עמדתי להתקבל כמלמד בחיידר חשוב
מאוד ,ועד שהגיע רגע חתימת החוזה ביני ובין המנהל ,כבר היה זה
ביום שישי אחר חצות היום.
אני ביקשתי לדחות את החתימה למוצאי השבת או ליום ראשון,
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שנעשתה במרוקו ובתוניס ,ובעצם בכל מקום שבו היו יהודים.
אבל את הלב הם הצליחו להעביר ,הלאה .את הרגש ,את התחושה
הזאת של קרבת אלוקים .את הרצון להתחטא לפני בורא עולם
ולבקש את סליחתו ,בזה הם הצליחו הרבה יותר מאיתנו,
האשכנזים.
אנחנו בני האדם ,תמיד אוהבים לראות מה השני יוכל ללמוד
מאיתנו .איך הוא יהיה אדם הרבה יותר מוצלח אם רק ישמע בקולנו.
אבל לפחות את העניין הזה אנחנו צריכים ללמוד ...להעביר לילדים
שלנו את הרגש ,את התחושה ,את הרטט הזה המיוחד שחולף לנו
באצבעות כשמגיע חודש אלול ,את הפירפור הזה שמכה לנו בלב
כשאנו שומעים את קול השופר.
בואו לא נדחיק את הרגשות הללו .בואו לא נעשה את ה'אלול' ואת
ה'ראש השנה' בלי לספר לילדים שלנו ,לא רק מה אנחנו צריכים
לעשות ואיך עושים את זה ,אלא גם ואפילו בעיקר ,מה אנחנו
מרגישים כשאנחנו עושים את זה .כי כבר הוכח שהרגש נשאר גם
דורות שלמים אחרי שכל השאר כמעט נעלם חלילה וחס" .חטאנו
לפניך רחם עלינו"...

אבל המנהל התעקש" .זה בשביל תינוקות של בית רבן .בוודאי
שמותר" ,הוא השיב לי.
האמת ,אני לא יודע מי צודק ,אבל ברור לי שזאת צריכה להיות
ההסתכלות על הנושא הזה .כשיהודי צריך לעשות משהו ,השיקולים
צריכים להיות 'ערב שבת אחרי חצות' אל מול 'זיכוי הרבים והפצת
תורה' .אם אלו הם צדדי הספק שלנו ,המצב שלנו ב"ה מצויין .ונקווה
שבאמת יהיה ראשנו עסוק יומם ולילה רק בעניינים של תורה ויראת
שמים.
לתגובות leib1964@gmail.com
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רבי זלמן סובב את ראשו בכבדות ,וסימן בידו שאתקרב אליו .התקרבתי
עד למיטתו ,בתוך ליבי חשבתי :מי יודע? אולי הוא רוצה לומר לי דברי
צוואה ופרידה ,לפי איך שהיה נראה – מצבו היה כלאחר יאוש
הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל על כח השמחה וגדלות הנפש
של ידיד נפשו ,הרה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל
יתנִ י" (דברים כ"ו ,י"ד)
"ע ִש ִׂיתי ּכְ כֹל ֲא ֶשׁר ִצּוִ ָ
ָ

שמחתי ושימחתי בו (רש"י)
מובא בספרי :אדם שעלה לירושלים כדי לאכול שם מעשר שני
ושהה שם עד שסיים את אכילת המעשר ,כשהיה רואה את הכהנים
בעבודתם ולויים בדוכנם וישראל במעמדם ,היה דבר זה משפיע
עליו לירא את ה' .והנה בהמשך הפרשה כתוב" ,ואכלת שם לפני ה'
אלוקיך ושמחת אתה וביתך" .הרי שאכילת המעשרות מביאה גם
לידי שמחה של מצוה.
ויש לומר :כדי להגיע ליראת שמים טהורה – צריכים שמחה! מידת
השמחה מרוממת את האדם להיות כלי המוכשר לקבל השגות
ודרגות בעבודת השי"ת.
וידועה אמרתו של הרה"ק רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע" :שמחה
אינה מצוה ועצבות אינה עבירה .אבל יש בכוחה של שמחה לרומם
את האדם לדרגות הנעלות ביותר ,ולאידך – עצבות יכולה לגרום
לאדם להתדרדרות עמוקה".
וכבר פירשו הצדיקים" :כי בשמחה תצאו" – במידת השמחה אפשר
לצאת מכל המצרים והגבולות המעיקים על האדם.

רק בשמחה
ברצוני לספר סיפור נפלא מגדלות הנפש של ידיד נפשי רעי כאח
לי ,הרה"צ רבי זלמן בריזל זצ"ל ,שהיה עובד ה' באמת ,כל חייו היו
קודש לה' .בצעירותו תקפה אותו מחלת השחפת הנוראה רח"ל,
מחלה שפגעה קשה בתפקוד הריאות .בימים ההם טרם הומצאה
האנטיביוטיקה הידועה כיום כתרופת פלא לשחפת .מי שתקפה
אותו מחלה זו רח"ל היה אומלל ולוקה בכפליים :בנוסף לסבל
והייסורים שהסבה מחלה זו ,היה על החולה להיות בבידוד מוחלט,
מנותק מאנשים ,מחשש הידבקות.
מצבו הקשה של רבי זלמן נגע לחבריו ומוקיריו .זכור לטוב אחד
המיוחד שבחבורה ,הרה"ח רבי יצחק מנשה הכהן רוזנפלד זצ"ל,

שלרגל עבודתו בקודש כשו"ב דמתא היה משתדל להביא מידי יום
ביומו לביתו של רבי זלמן כבדים צלויים ,הידועים כתרופה בדוקה
למחלה.
עברה תקופה ארוכה ,רבי זלמן שכב בביתו קודח מחום ונמצא
בבידוד מוחלט .הדבר כאב לי מאוד ,רבי זלמן היה תמיד הסמל
והדוגמא למסירות למען הזולת ,והנה מן השמים נגזרו עליו ייסורי
הגוף והנפש כאחד – ואנו מחרישים? גמלה בליבי החלטה להכנס
לחדרו של רבי זלמן לעודדו ולחזקו ,נכנסתי לבית ונעמדתי על
מפתן החדר הפנימי .כשראיתי את פניו המצומקות ,חיוור וחלוש,
פרצה צעקה מליבי וקראתי בקול" :רבי זלמן! ..רבי זלמן!! – וואס
מאכט איר" ,איך אתם מרגישים?
רבי זלמן סובב את ראשו בכבדות ,וסימן בידו שאתקרב אליו.
ניגשתי והתקרבתי עד למיטתו ,בתוך ליבי חשבתי :מי יודע? אולי
הוא רוצה לומר לי דברי צוואה ופרידה ,לפי איך שהיה נראה – מצבו
היה כלאחר יאוש .והנה ...רבי זלמן הגביה ראשו במקצת ובקול
חרישי זעק" :רבי ישראל ...נאר בשמחה"! רק בשמחה!
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האם יש לנו סניגור טוב יותר ממרנא החפץ חיים בעצמו,
שבוודאי ימליץ טוב על כל מי שיצטרף ויקבל על עצמו
לעסוק ב'משנה ברורה' דבר יום ביומו?!
ב'דרשו' נערכים ליום לימוד ותפילה עולמי ,לקראת יומא דהילולא של מרנא החפץ חיים הקדוש זיע"א

לקראת יומא דהילולא של רבינו הכהן הגדול מאחיו ,מרנא החפץ
חיים הקדוש זיע"א ,שיחול ביום ראשון כ"ד אלול ,נערכים ב'דרשו'
ליום לימוד ותפילה עולמי ,במסגרתו יציינו בכל תפוצות ישראל את
יום פטירתו של אותו צדיק נשגב וקדוש ,אשר הותיר אחריו ירושה
את ספריו הבהירים המאירים את העולם כולו ,ובראשם ה'משנה
ברורה' וה'חפץ חיים'.
לקראת יום הלימוד והתפילה העולמי ,יופצו בסייעתא דשמיא
מאות אלפי דפי לימוד שהודפסו במיוחד ,עם תכנים המותאמים
לגילאים השונים ולקהל היעד המשתנה.
ב'דרשו' מבהירים ,כי עיקר העיקרים זה החיזוק שכל אחד ייקח
עמו מיום הלימוד והתפילה ,ומפצירים בכל מי שעדיין לא הצטרף
למהפכת 'הדף היומי בהלכה' ,לנצל את יום ההילולא של מרנא
החפץ חיים ,ולהצטרף עכשיו ללימוד!
"אין לך דבר שממלא את האדם ביותר שמחה וסיפוק ,מלימוד
הלכה יומיומי!" ,אומרים ב'דרשו'" ,במיוחד כעת ,כשאנחנו
מתקרבים לראש השנה ,ומי אינו רוצה לקחת לעצמו את הסניגור
הכי טוב בבואו לקראת הדין הגדול והנורא ,האם יש לנו סניגור
טוב יותר ממרנא החפץ חיים בעצמו ,שבוודאי ימליץ טוב על כל
מי שיצטרף ,ויקבל על עצמו לעסוק ב'משנה ברורה' דבר יום ביומו
בסייעתא דשמיא?!".
בהתאם לכך ,הארגון קורא לכל מי שמעוניין להצטרף ללימוד
'הדף היומי' בהלכה לפנות למשרדי 'דרשו' ב,02-560-9000-
להירשם ,לקבל מידע ולהצטרף ללימוד ולמבחנים בסייעתא
דשמיא ,ויפה שעה אחת קודם.
כידוע ,תופס העיסוק בתורתו של מרנא החפץ חיים ,חלק נכבד
ועיקרי בפעילויות 'דרשו' .מהפכת 'הדף היומי בהלכה' שמוביל
הארגון כבר למעלה מעשור ,ושבמסגרתה לומדים עשרות אלפי
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יהודים עמוד במשנה ברורה דבר יום ביומו ,היא דרך אחת לעיסוק
בתורתו של מרנא החפץ חיים.
בנוסף לומדים כל משתתפי תוכנית 'הדף היומי בהלכה' ,גם
לימוד יומי קבוע באחד מספרי המוסר של מרנא החפץ חיים ,לפי
סדר שנקבע מראש .גם בתוכנית 'קנין חכמה' שולב לימוד ספר
'שמירת הלשון' ,וכן השקיע 'דרשו' משאבים ומאמצים רבים,
בהדפסת ספר 'חפץ חיים' עם 'ביאורים ומוספים' ,בדומה לחיבור
של 'דרשו' על המשנה ברורה ,ובכך ההדיר את הספר והשביח את
הלימוד בו על ידי רבבות יהודים בכל רחבי העולם.
כמעט בכל בית כנסת בארץ ובעולם ,ניתן למצוא לפחות סט
אחד של 'משנה ברורה' במהדורת 'דרשו' ,ועד כה נמכרו מאות
אלפי סטים של החיבור המופלא הזה ,אשר כל גדולי הפוסקים לא
פוסקים מלומר עליו את ההלל ,ואשר בזכותו התרבה הלימוד והעיון
במשנה ברורה בכל תפוצות ישראל ,הן במסגרת לימוד 'הדף היומי
בהלכה' ,והן במסגרות אחרות ,שבחרו להם את ה'משנה ברורה' של
'דרשו' ,כספר שאותו הם לא יעזבו לעולם ,בגלל התרומה האדירה
שהוא תורם ללימוד והבנת דברי המשנה ברורה ,והבנת ההלכה
העיונית הנלמדת בספר ,לעולם המעשה ולאופן הקיום שלה בעולם
המודרני והטכנולוגי בו אנו חיים כיום.
בשנים קודמות אף ייסד 'דרשו' נסיעה שנתית קבועה של
משלחת גדולי תורה ומנהיגי קהילות ,שיצאה ביום ההילולא לציונו
הקדוש של מרנא ה'חפץ חיים' ,עוד בטרם נבנה אוהל על גבי הציון,
ולפני שהפך המקום לתל תלפיות לכל הפונים.
השנה ,ההגעה לציון ככל הנראה לא תתאפשר לרבים ,הן בגלל
משבר הקורונה והקושי ביציאה מהארץ ,ובמיוחד לרגל המצב
בבלארוס ,והסכנה הכרוכה בכניסה למדינה כיום.
בהתאם לכך ,מקבל 'יום הלימוד והתפילה העולמי' משנה
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חיזוק ,ומהווה מאורע מרכזי ועיקרי לציון יום ההילולא של מרנא
ה'חפץ חיים' בכל תפוצות ישראל.
ב'דרשו' כבר ערוכים ומוכנים ,ובימים הקרובים יתחיל מערך
ההפצה ,בשיגור חבילות עם חומרי לימוד ייחודיים וייעודיים ליום
הלימוד והתפילה ,לכל מוסדות החינוך ,לבנים ולבנות ,לתלמודי
תורה ולישיבות ,לסמינרים ולבתי הספר היסודיים .כולם יקבלו
חומרי לימוד מותאמים ,כשהבנים בכיתות הגבוהות ובישיבות
ילמדו בס"ד את 'הדף היומי בהלכה' של יום ההילולא ,ובנות
הסמינרים את הלימוד היומי בספר 'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון'.
כמו כן יקראו הכל פרקי תהילים ,ויתפללו על עם ישראל כולו,
במיוחד לנוכח התקופה הקשה.

להעביר את רוע הגזרה
"לא בכדי סובבו משמים שיום ההילולא של מרנא ה'חפץ חיים',
יחול דווקא שבוע לפני ראש השנה" ,אומרים ב'דרשו'" .הלא הוא,
ה'חפץ חיים' הקדוש ,כתב חיבורים והדרכה בכל חלקי ההלכה
הנוגעים לחיי היום יום ,בשו"ע 'אורח חיים' ,בספרו 'שמירת הלשון'.
כמו כן עסק רבינו רבות בעניין התפילה וחשיבותה בספרו 'שמירת
הלשון' ובשאר ספריו ,ובעניין הצדקה וגודל מעלתה בספרו 'אהבת
חסד'.
"אכן ,בימים אלו כשאנו מתכוננים לראש השנה ,יודעים אנו
שתשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה ,זה הזמן להתחזק

בלימוד ספרי מרנא ה'חפץ חיים' ,בשלושת החלקים הללו ,גם
בתשובה על ידי לימוד הלכה ,למען נדע מה מותר ומה אסור ,כיצד
יש לנהוג בכל מקרה ובכל עניין ,גם תפילה ,שנשמור על הלשון ,וכך
יהיו תפילותינו מקובלות ומרוצות לפני אדון כל ,וגם עניין הצדקה
בממון ובגוף ,כפי שכותב מרנא בספרו 'אהבת חסד'.
"על אחת כמה וכמה ,כשכל הלימוד הזה נעשה דווקא ביום
ההילולא של רבינו ה'חפץ חיים' הקדוש ,ויתר על כן כשמדובר
בלימוד תורה דרבים ,במסגרתו לומדים זקנים עם נערים ,אברכים
צעירים וילדי הת"תים ,אנשים נשים וטף ,כולם כאיש אחד ובלב
אחד ,בוודאי שיש משמעות לכח הרבים הזה ,ונזכה שבזכות יום
החיזוק והתפילה ,נכתב ונחתם כולנו בספרן של צדיקים גמורים,
לחיים טובים ולשלום".
כאמור לעיל' ,דרשו' מציע לכלל הלומדים להצטרף ללימוד 'הדף
היומי' בהלכה ,ובמיוחד כעת ,כשאנחנו מתקרבים לראש השנה,
ומי אינו רוצה לקחת לעצמו את הסניגור הכי טוב בבואו לקראת
הדין הגדול והנורא ,האם יש לנו סניגור טוב יותר ממרנא ה'חפץ
חיים' בעצמו ,שבוודאי ימליץ טוב על כל מי שיצטרף ויקבל על
עצמו לעסוק ב'משנה ברורה' דבר יום ביומו בסייעתא דשמיא".
בהתאם לכך ,הארגון קורא לכל מי שמעוניין להצטרף ללימוד 'הדף
היומי' בהלכה לפנות למשרדי 'דרשו' ב ,02-560-9000-להירשם,
לקבל מידע ולהצטרף ללימוד ולמבחנים בסייעתא דשמיא ,ויפה
שעה אחת קודם.
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תרום  18ש"ח לחודש למשך  10חודשים
סך כל התרומה  180ש"ח

וקבל מיידית
סט 'לקראת שבת'

סט הספרים שנקרא בשקיקה בכל העולם היהודי,
 5כרכים עם אלפי סיפורים מרתקים ומחזקים
לפרשת השבוע מלוקטים מהמבחר של עלוני
'לקראת שבת' של 'דרשו'.
20

תרום

 22ש"ח לחודש למשך  12חודשים
סך כל התרומה  264ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
של 'דרשו'  6כרכים
וספר 'דרש דוד'
על המועדים או על מסכת אבות
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לרגל החזרה להיכלי התורה',דרשו'
ו'אחינו' יוצאים במבצע מיוחד של
תורמים וזוכים .תורמים לחיזוק מאות
ואלפי התלמידים שבארגון 'אחינו' וזוכים
בספרי 'דרשו' שכבשו את העולם היהודי.

תרום  24ש"ח לחודש למשך  15חודשים
סך כל התרומה  360ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
סט 'לקראת שבת'
וספר 'דרש דוד'

‰מבˆע
לזמן
מו‚בל
02-5609000

* משנ"ב  6 -כרכים' ,לקראת שבת'  5 -כרכים ,דרש דוד'  -על המועדים  /מסכת אבות
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הקידוש היה דל ביותר וכלל רק קצת יי"ש ומעט עוגיות ,ואז קם רבי
ברוך פרץ ואמר" :מורי ורבותי! באמת לא חשבתי לעשות קידוש לרגל
בר המצוה ,הואיל ומצבי כה קשה ,אסור לי להוציא הוצאות לקידוש,
אבל בשעת הכנסתו של איסר זלמן לבריתו של אברהם אבינו ע"ה ,ברכו
אותי כבוד המרא דאתרא ושאר הנוכחים ,שאזכה להכניס את הרך הנולד
למצוות ולעשות קידוש"...
הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א ,על כוחו הגדול של הדיבור
ֹלקיָך" (דברים כ"ו ,י"ג)
"וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ פְ נֵ י ה' ֱא ֶ

שמירה מעשיית נדר
ה'אור החיים' (על דברים כ"ג ,כ"ד) כתב" :ואומרו 'מוצא שפתיך
תשמור' וגו' פירוש :תמתין מלהוציא הנדר מפיך עד שתוכל
לעשות ,פירוש לקיים הנדר ,אז תדור ותקיים הנדר סמוך לנדרך,
והוא אומרו 'ועשית כאשר נדרת'".
הדיבור הוא דבר חשוב ,ולכן מי שחושב שדבריו לא יועילו  -עדיף
שלא לדבר כלל ,ולכן אמר משה "ואני ערל שפתיים" ,וביאר
בתרגום" :יקיר ממלל" .ביאר הרבי ר' בונם ,שמשה אמר' :הדיבור
הוא דבר יקר אצלי ,ומכיון שחושבני שלא יועיל דיבורי בפני פרעה,
עדיף לי לא לדבר' .וזהו ענין של 'אל תאמר דבר שאינו נשמע'.
רבי איצל'ע מפטרבורג כשהגיע לארץ ישראל ,ביקשו ממנו
שידבר ,אמר" :אדם שיש לו ב' שומרים שיניים ושפתיים  -יכול
לדבר ,אבל לי כבר אבד שומר אחד  -שיני נשרו  -ואני מפחד לדבר
כי חסר לי שומר."...
אמר רבי נחמן מברסלב :בימי הנעורים לומדים לדבר ,ובימי הזקנה
לומדים לשתוק ,חבל שלומדים לדבר לפני שלומדים לשתוק...

שילם לפני שנדר
מרן הגר"ח גריינמן זצ"ל היה נוהג ,שבערב יו"ט לפני הזכרת
נשמות ,היה כבר נותן הכסף של 'יזכור' ,באמרו הרי יתכן חלילה
שלא יוכל מאיזו סיבה ליתן הכסף ,ויוצא שעבר על נדר ,ופלא
הדבר מה שכך היה בחג האחרון לפני פטירתו ,שנתן הכסף בערב
חג השבועות ,ולמחרת בתפילה אמר את ה'יזכור' ואמר 'בעבור
שנתתי צדקה עבורם' ,ובתוך החג נפטר ,וזכה לקיים מה שחשש
כל ימיו...

מה שאומר מקיים
בספר חסידים (סי' מז) הובא ,שכל הדובר אמת ואינו רוצה לחשוב
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שקר ולא לדבר שקר ,אפילו כל הדברים שיחשוב ושידבר ,אע"פ
שלא יתכוון להם ,כל מחשבותיו ודבריו יתקיימו ,שנא' "ותגזר
אומר ויקם לך" וכתיב "קסם על שפתי מלך במשפט לא ימעל פיו,
קוראים אל ה' והוא יענם"" .ויאמר ה' אל משה מה תצעק אלי",
ולא מצאנו שצעק ,אלא שהכין עצמו לצעוק.
החפץ חיים שלח רבים לילך לרבי יוסף זונדל הוטנר מאיישישוק,
לקבל ממנו ברכה .לימים פגש את הח"ח ושאלו" :וכי צדיק אני?"
וענה לו ,כי הנה במסכת סנהדרין (דף כ"ג ע"א) מובא ששאלו "פה
קדוש יאמר דבר זה?" וכן יעויין בר"ן ראש מסכת נדרים (דף ב' ע"א)
ששואל על אחד מן הראשונים ז"ל בלשון" :פה קדוש איך יאמר
דבר זה?" ,ולכאורה אינו מובן מה ענין "פה קדוש" לענין סברא של
תורה – שעניינה ב"דעת" ולא ב"פה"? אלא ,אדם ששומר את פיו
מכל דיבור אסור ,אזי הקב"ה שומרו שלא ייכשל אף בשוגג ,ואם
הדין שאמר אינו אמת  -יוצא שאמר שקר ,ועל זה אמרו שהוא
פלא כיצד פה קדוש ייכשל באיסור שקר?! הוסיף ה'חפץ חיים'
ואמר" :אתה הרי צדיק ושומר את פיך ,ממילא הקב"ה לא יכשילך
בשקר ,ומשום כך יכול הנך לתת ברכה לנזקקים ,מאחר שהנך
שומר פיך מכל דיבור אסור!".
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ספרו הראשון של ה'בית הלוי'
בספר 'שימושה של תורה' הובא בשם הרב שך ,שסיפר כי ה'בית
הלוי' אמר פעם בטרם הוציא את ספריו לאור עולם ,כי את הספר
הראשון יוציא לאור בעילום שם .והעיד בנו רבי חיים שכך היה.
בסופו של דבר הכיצד? הלא ידוע ש'בית הלוי' הוא ספרו הראשון,
ושמו נכתב עליו גם בחלק הראשון?  -אלא שהאמת היא ,שכאשר
החלק הראשון של 'בית הלוי' היה מוכן לדפוס ,התכוון לייעדו
להוציא לאור תחת שמו ,ואז נזכר באותה אמירה שאמר בצעירותו.
ולכן ישב וכתב ספר אחר ,ואותו הוציא לאור בעילום שמו ,לקיים
מה שנאמר "מוצא שפתיך תשמור" ,ורק אחר כך הדפיס את החלק
הראשון של 'בית הלוי' ושאר חלקיו תחת שמו ,ובנו רבי חיים ידע
איזה הוא הספר עלום השם שכתב אביו ,ספר שאיש אינו יודע
לייחסו אליו ,אלא שלא רצה לגלות לאיש את מה שאביו הסתיר...

רבי יעקב קמינצקי לא אכל שרויה
רבי יעקב קמינצקי לא אכל מצה שרויה בפסח ,זה בגלל שבעודו
בחור התאכסן אצל אדם אחד ,ובפסח נתנה לו בעלת הבית עוגה
והוא לא רצה לאוכלה מחששות שונים ,אך כדי לא לבייש את
בעלת הבית אמר שאינו אוכל שרויה ,ומאז כדי לא להפר את
דיבורו נהג 'לא לאכול שרויה בפסח'.

הוצאות לקידוש ,אבל בשעת הכנסתו של איסר זלמן לבריתו
של אברהם אבינו ע"ה ,ברכו אותי כבוד המרא דאתרא ,בעל
'מלבושי יום טוב' ,ושאר הנוכחים בברית ,שאזכה להכניס את הרך
הנולד למצוות ,ולעשות קידוש וסעודת מצוה ,ואני עניתי 'אמן'.
לכן חושש אני שזוהי קבלה בנדר אשר עליי לקיימו ,ומסיבה זו
החלטתי שחובה עלי לעשות קידוש" .ותוך כדי דבריו בפני הרב
והאורחים ,זלגו עיניו דמעות.

קיום הבטחה לאחר יובל שנים
מסופר על מרן רבי יעקב קמינצקי ,שבביקורו האחרון בארץ
הופתעו בני משפחתו לראותו מניח תפילין דרבינו תם לאחר
התפילה .מה הביאו לכך? סיפר ,שלפני כיובל שנים ,כשנקרא
על ידי הגאון רבי פייבל מנדלוביץ לעמוד בראש ישיבת 'תורה
ודעת' ,התפתחה ביניהם שיחה אודות תפילין דרבינו תם" .מדוע
לא תניחן?" ,שאלו הרב מנדלוביץ" ,והרי גם החפץ חיים הניחן
כשהגיע לגיל תשעים!" .השיבו רבי יעקב בבת צחוק" :כשאגיע
לגיל תשעים אניחם אף אני!"...
יובל שנים חלף מאז ,הרב מנדלוביץ נפטר זה מכבר ,ובהגיע רבי
יעקב לגיל תשעים  -התחיל להניח תפילין דרבינו תם ,משום
אותה אימרה שיצאה מפיו...

בר המצוה של מרן הגרא"ז מלצר

מרן הרב מטשעבין הבטיח גן עדן

רבי איסר זלמן נולד להורים עניים מרודים .בברית השתתף רבה
של קהילת מיר ,ה"ה רבי יום טוב ליפמאן ,ובירך את אבי הבן רבי
ברוך פרץ ורעייתו ואת הרך הנולד בברכת כהנים ,ואיחל להם
שיזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים ,ושיזכו הנוכחים והוא
בכללם ,להשתתף בסעודת המצוה שיעשה רבי ברוך פרץ ,כאשר
הרך הנימול איסר זלמן יגיע למצוות.
לאחר י"ג שנה בשבת עליה לתורה ,בהיותו בר מצוה ,הזמין
אביו את רבי יום טוב ליפמאן רבה של מיר ,את רבי מאיר שחור
שוורץ ,רבה של שקלוב ,ואת אחיו רבי דוד שחור ,שלושתם קרובי
משפחתו ,וכן הזמין את רבי חיים לייב טיקטינסקי  -ראש ישיבת
מיר.
הקידוש היה דל ביותר ,וכלל רק קצת יי"ש ומעט עוגיות ,ואז קם
רבי ברוך פרץ ואמר" :מורי ורבותי! באמת לא חשבתי לעשות
קידוש לרגל בר המצוה ,הואיל ומצבי כה קשה  -אסור לי להוציא

הרב מטשעבין יצא מפתח ביתו ,כאשר אחד הכפתורים שבבגדו
פרום .כשראה המשמש שהכפתור עומד ליפול ,אמר לרב שימתין
מעט עד שיביא חוט ומחט ויתפור לו את הכפתור .הרב מטשעבין
המתין ,והתלמיד תפר לו את הכפתור .כאשר סיים לתפור נכנסה
המחט בגופו של הרב .התלמיד נחרד מאד ,ואמר לו" :חוששני
שיהיה לי גיהנום בעבור זה!" .א"ל הרב" :אל תחשוש ,וגם אם
יכניסו אותך לגיהנום ,אני אוציא אותך משם!".
עשרות שנים מאוחר יותר ,לפני פטירתו של הרב מטשעבין ,קרא
הרב לאותו ת"ח וא"ל" :הזוכר אתה שלפני שנים הבטחתי לך
שאוציא אותך מהגיהנום?" .הלה עמד דומם ,הרב מטשעבין הוא
אחד מגדולי הדור כיום ,והנה הוא קורא לו ומשוחח איתו על דבר
שהוא עצמו אינו זוכר ...אמר לו" :את מה שהבטחתי אקיים ,אך
אל תקשה עלי את המלאכה!"...
('מידות והנהגות טובות')
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אספרה נא עובדה ששמעתי מפי מחותני הצדיק רבי ועלוויל אייזנבאך
זצ"ל ,שיש בה לימוד נפלא על חשיבות עבודת השם יתברך מתוך שמחה.
וכה סיפר :לפני שנים רבות היו שני חברים קרובים ,שעברו יחדיו חלק
גדול מחייהם הצעירים ,וכן בימי הבחרות המשיכו גם כן יחד בלימודם
בשווה ,ברבות הימים נעשה אחד מהם לצדיק גדול...
הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א על שמחה בקיום המצוות
ֹלקיָך ּבְ ִש ְׂמ ָחה ּובְ טּוב לֵ בָ ב ֵמרֹב ּכֹל" (דברים כ"ח ,מ"ז)
ַ"ּת ַחת ֲא ֶשׁר ֹלא ָעבַ ְד ָּת ֶאת ה' ֱא ֶ

מן הפסוק הזה אנו למדים על חובת השמחה בקיום המצוות .מצינו
להרמב"ם שכתב (יו"ט ו ,כ) לגבי חובת השמחה בחג" :כשאדם אוכל
ושותה ושמח ברגל – לא ימשך ביין ובשחוק וקלות ראש ,ויאמר שכל
מי שיוסיף בזה ירבה במצוות שמחה .שהשכרות והשחוק הרבה
וקלות הראש ,אינה שמחה אלא הוללות וסכלות ,ולא נצטווינו על
ההוללות והסכלות ,אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל,
שנאמר' :תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב
מרוב כל' ,הא למדת שהעבודה בשמחה!"
לפנינו כמה ועבדות לגבי 'שמחה של מצוה' מהי.
אספרה נא עובדה אחת ,ששמעתי מפי מחותני הרב הצדיק הישיש
רבי ועלוויל אייזנבאך זצ"ל מעיר הקודש ירושלים ,תבנה ותכונן,
שיש בה לימוד מוסר נפלא על חשיבות עבודת השם יתברך מתוך
שמחה.
וכה סיפר:
לפני שנים רבות היו שני חברים קרובים ,שעברו יחדיו חלק גדול
מחייהם הצעירים .הם למדו יחד בילדותם אצל אותו מלמד ,וכן בימי
הבחרות המשיכו גם כן יחד לימודם בשווה ,ואף לאחר מכן בשנות
העמידה.
ברבות הימים נעשה אחד מהם לצדיק גדול ,רבי מפורסם לחסידים
רבים ,מגדולי תלמידי הבעל שם טוב הקדוש ומקברניטי הדור ,ויצא
שמו כעובד השם יתברך במסירות נפש ,ופועל ישועות בקרב הארץ,
שרבים משכימים לפתחו ונושעים אצלו.
החבר השני נתמנה לרב באחת הערים .אמנם היה רב גדול ותלמיד
חכם חשוב ,אבל לא זכה למדרגות העצומות של חברו ,הרבי הקדוש.
אותו חבר שנעשה לרב עיר ,התפלא מאוד על כך ,ורצה להבין פשר
דבר ,מדוע לא זכה גם הוא להתרומם ולהתעלות כחברו? הרי שניהם
למדו יחדיו בשווה אצל אותם מלמדים ,לשניהם היו כישרונות
דומים ,ושניהם התמידו בתורה בשווה – כיצד זה נעשה החבר רבי
גדול בעל רוח הקודש ובעל המופת ,ואילו הוא לא זכה לכך כלל? כך
היה מרבה לחשוב ולתהות בדבר בינו לבין עצמו.
הוא הגה רעיון ,כיצד יוכל להתחקות מקרוב אחר הנהגתו של הרבי:
24

יעקב לדרמן פלאש902

בהיותו עוסק לפרנסתו במסחר יין שרף [בימים ההם היו רבנים רבים
צריכים להתעסק גם בסחורה ,כשלא היה סיפק ביד בני קהילתם
להחזיקם כראוי] ,יצא בדרכו לעירו של ידידו הרבי הצדיק ,בתואנה
שצריך הוא לשהות שם כמה ימים לרגל מסחרו .כך עלה בידו לערוך
נסיעה אל הרבי ,כדי לחסות בצל קודשו ,ולהתחקות מקרוב אחר
תהלוכותיו בקודש ,אולי ימצא את הפתרון לפליאתו המציקה לו זה
עידן ועידנים.
בהגיעו פנה הישר לבית הרבי ,לראות האם יוכל להתארח מספר
ימים שם בביתו נאווה קודש.
הרבי הקדוש שמח מאוד לקראת האורח החשוב ,ידיד נעוריו,
וקבלו בסבר פנים יפות ובכבוד גדול .הרב האורח פנה אל הצדיק
כשבקשתו בפיו" :הרי מכירני הרבי מימי קדם בלומדנו יחד בנעורינו,
והנה הגעתי כעת לעיר זו לרגל מסחרי ,אשאלה מכם אולי ניתן
להתארח כאן בבית ידיד נעורי לכמה ימים?"
הרבי נענה בשמחה למצוות הכנסת אורחים שהזדמנה לידו,
והכניסו אל ביתו בשמחה גדולה .ראשית הגיש לפניו סעודה טובה
כדי להשביע רעבון ליבו ,ולאחר מכן הציע לו את המיטה ,כדי שינום
את שנתו במנוחה נעימה מעמל הדרך.
בעלותו על ערש יצועו בלילה ההוא ,לא עצם את עיניו ,אלא עקב
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והביט כל העת במעשי הרבי – בהיות הדירה קטנה ומצומצמת
הוצעה מיטתו סמוך לשלו – וכך בחן מקרוב את כל פרטי הנהגותיו;
במשך כל ימי שהותו בעיר היה צמוד אל הצדיק בתפילותיו,
בלימודיו ובעבודתו בקודש.
בתום ביקורו ,טרם פנה בחזרה לביתו ,ניסה לערוך לעצמו סיכום
מכל מה שראו עיניו בחצר הקודש שבהנהגותיו של הרבי .והנה לא
רק שלא מצא תשובה לשאלתו ,אלא התעלומה עוד גדלה יותר
בעיניו .הוא ישב וחישב לעצמו :הרי גם אנוכי מתנהג ממש כמו הרבי
– הוא עורך תיקון חצות בבכייה על הארץ ,וגם אני עושה כן ...הרבי
לומד אחר התיקון כל הלילה ,ואף אני נוהג כן ...תפילתי כתפילתו,
לימודי כלימודו ,ואכילתי כאכילתו ...התברר שאף הרבי אינו מלאך,
אלא איש ככל האנשים ...לא ראיתי כאן שום שינוי והבדל בהנהגה
ביני לבינו.
מעתה גדלה קושייתו בכפליים ,כאשר ראה עתה מקרוב את הכבוד
הגדול וההערצה העצומה שהחסידים רוחשים לרבם ,ודבוקים בו
כל כך בביטול גמור ,ואילו הוא אינו זוכה ברבנותו אף לא בשמינית
שבשמינית מהכבוד הזה ...הפלא היה עתה ,אפוא ,גדול ביותר ,איך
זכה הרבי למדרגות רמות ונשגבות כאלו ,ואילו אני נשארתי אדם
רגיל ,רק רב פשוט ...כך היה הרב הופך בדעתו אנה אנה ,ולא מצא
פתרון לדבר.
לאחר שלא מצא שום פתרון לשאלתו שהציקה לו מאד ,החליט
בלית ברירה להציג את פליאתו בפני הרבי עצמו! הוא ניגש בפיק
ברכיים לפני הרבי ,וגילה לפניו את תמיהתו המציקה לו זה זמן רב,
אולי יוכל הרבי עצמו לפשוט את קושייתו.
פתח הרבי את פיו בחכמה ,ואמר" :אשאלך נא שאלה קטנה ,תאמר
נא ,האם זכור לך מתי היה אצלך היום השמח ביותר בחייך?"
"בוודאי זוכר אני" ,ענה הרב" ,היה זה באחד הימים הטובים של
מסחר יין השרף שבבעלותי .בדרך כלל אין רווחי העסק גדולים
במיוחד ,אך ארע פעם אחת שהוצעה לפני עסקת ענק ,מספר
גדול של מחסנים רבים המלאים וגדושים בחביות רבות של
יין שרף במחיר טוב ,שמשום מה החלטתי לרכוש את כולם.
לשמחתי הגדולה ,יום אחד לאחר ביצוע אותה עסקה ,העלה
שר האוצר את מחיר יין השרף למחיר גבוהה ומפולפל ביותר .כך
התעשרתי בבת אחת בעושר רב ,ונהפכתי לעשיר גדול! באותה
עת זכיתי לחוש היטב טעמה של שמחה גדולה בלב" – סיים הרב
את מענהו.
גחן אליו הרבי ואמר" :עתה נהירים הדברים! תדע נאמנה שכאשר
ניגש אני להניח התפילין בכל יום ,מתמלא לבי שמחה עצומה ונעלה,
הרבה יותר משמחת הממון הגשמי שלך שהרגשת באותו יום ...וכן
הוא בכל דבר מצוה ,תורה ותפילה או גמילות חסדים ,שמזכה אותי
השם יתברך לעשות בעולמי ,הרי מתמלא לבי שמחה עצומה בדבר.
יתכן שמבחינת המעשים החיצוניים אין הבדל גדול בינינו ,שנינו
עושים בערך את אותם המעשים ,אבל במבחן איכות פנימיות אלו
המעשים ,יש הבדל גדול מאד! וממילא גם התוצאות שונות ,שכן
עיקר תוצאת השפעת מעשי התורה והמצוות שאנו עושים ,לעילה

ולתתא ,תלויה מאד באיכותם הפנימית ,כי אחר כוונת הלב – הן הן
הדברים" (ברכות טו.):
בעיקר תלוי הדבר במידת החשק ,השמחה והרצון שהאדם פועל
ועושה בתורה ,במצוות ובעבודת השם יתברך!

אחד מנקיי הדעת שבירושלים עיר הקודש ,שעבד את השם יתברך
בכל נפשו ובכל מאודו ,היה הרב החסיד המפורסם רבי זלמן בריזל
זצ"ל ,מזקני וותיקי חסידי פינסק-קרלין.
בכל פעם שהזדמנה לפניו ברכת 'אשר יצר' ,היה מברכה בשמחה
גדולה ובהתלהבות ,והיה אומר לסובביו" :זיכני השם יתברך בעושר
רב! שכן זכיה גדולה היא לומר לפניו יתברך 'ברכת אשר יצר' והיא
חביבה ויקרה אצלי יותר מאשר אילו הרווחתי מיליון דולר!".
כיוצא בדבר ,ראוי לכל בר ישראל להתבונן בכל דבר מצוה שנזדמן
לפניו ,שמצא עתה ממש שלל רב -ובזה יזכה לעבוד את השם מתוך
שמחה פנימית של אמת ,כי כל מצוה וכל ברכה תחשבנה בעיניו
כזכייה גדולה שיש בה הון רב!

לאחר שעלה לארץ הקודש ,זקני הגאון הקדוש המקובל רבי גמליאל
הכהן רבינוביץ זצ"ל ,מלפנים ראש ישיבת קעשנוב ,הוא התגורר
בעיר הקודש צפת ,תבנה ותיכונן.
סיפר יהודי יקר מאנשי ירושלים ,שנסע לבקר אצלו בביתו בצפת,
ובהגיעו שמח זקני הקדוש מאוד באורח הנכבד שמירושלים קרתא
דשופריא ,ורצה להגיש לפניו כיבוד כראוי לו ,אך להוותו לא מצא
כלום בבית ,כיון שהדלות והעניות בימים ההם היתה קשה ביותר,
ואף פרוסת לחם יבש או מעט מיני תרגימא לא נמצאו בבית כלל.
עמד זקני הקדוש וחשב והתבונן :במה אוכל בכל זאת לכבד את
האורח הנעלה? עד שעלה בלבו רעיון מקורי :אף כי הבית ריק מכל,
ניתן לכבד את האורח בניגון חדש שיחבר לכבודו ...בוודאי יהנה
האורח ויתענג על ניגון יפה שנתחבר במיוחד עבורו!
וממחשבה למעשה; הוא הגה ברעיונו שיר בניגון חדש ומיוחד ,לחן
שהלחין בעצמו על תיבות שיר שחיבר על מצבו באותה השעה,
שתוכנו מלמד על שמחת היהודי בעולם הזה ,כשהוא זוכה לחסות
בצל הביטחון בהנהגת ה' עמו ,כשברור בליבו שהכל עושה הקב"ה
עמו לטובתו השלמה .על כך גופא עליו להתמלא שמחה ,גם בעתותי
עניות ודלות גשמית ,כשהוא פותח את כל ארונות ביתו ,ואינו מוצא
שם כלום [תיבות השיר על הלחן המיוחד ,ידועות לבני המשפחה,
ומושרות בפיהם עד היום].
הוסיף לי אותו יהודי ,שלאחר אירוח מיוחד זה בבית זקני בצפת ,עברו
עליו בחייו תקופות קשות מאד .אך בכל פעם שנזכר באותו 'שיר
הביטחון' שחיבר הצדיק לכבודו ,שאב מזה חיזוק עצום להתעודד
במידת הביטחון ,ולעבור בעוז ותעצומות את כל גלי נחשולי החיים,
ולהחזיק איתן בתורה ובעבודה בשמחה תמיד.
(מתוך הספר 'טיב המעשיות')
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והנה ר' חיים אפרים מפזז ומכרכר בעוז ובגבורה מבוסס בתוך השלג ,כפור
אדיר בחוץ ועל גופו בד דקיק ,כשראשו בשמיים ורגליו מרקדות על כפור
הארץ .גויי הארץ הוזעקו מכל עברי המחנה לראות להשתעשע ממחזה
משונה יהודי קופץ ורוקד ברוח סערה בעיניים עצומות בתוך השלג
גאב"ד חרדים הרה"צ אשר אנשיל כ"ץ שליט"א בעניין לימוד תורה בשמחה
ֹלקיָך" (דברים כ"ו ,י"א)
"וְ ָש ַׂמ ְח ָּת בְ כָ ל ַהּטֹוב ֲא ֶשׁר נָ ַתן לְ ָך ה' ֱא ֶ

במדרש תנחומא (פרשת ראה יא) פירש" ,ושמחת בכל הטוב  -אין
טוב אלא תורה שנא' (משלי ד ב) כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל
תעזובו".
ה'אור החיים' הק' בביאור פסוק זה מבטא את טיב התורה ,בלשונו
הזהב" :שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה,
היו משתגעים ומתלהטים אחריה ,ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף
וזהב למאומה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם".
ומשכך ,נגיל ונשיש בזאת התורה!
ששון ושמחה ימצא בה ,ורק בה ,אל לנו לשמוח בהבלי העולם הזה ,כי
התורה כוללת כל הטובות שבעולם!

שואב המים הקדוש
עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ,ערכו הנאצים מצודים נרחבים אחרי
רבני ומנהיגי ישראל ,ביניהם היה ראש ישיבת 'נובהרדוק' בבוטשאטש-
פולין ,רבי חיים אפרים זאייצ'יק זצ"ל ,מגדולי תנועת המוסר בדור
האחרון .הגרח"א החביא עצמו עם תלמידיו בעליית הגג של בית
הכנסת ,סגרו ואטמו את חלונותיה בקרשים ועצים ולמדו לאור הנרות,
אך ,באחד הימים פרצו הנאצים באמצע השיעור לעליית הגג ,תפסו
את ר' חיים אפרים ושילחוהו לסיביר ,להתענות בעבודת פרך בכפייה
כשמונה עשרה שעות ביממה ,ברעב ,בצמא ובמצוק ,בחום וקור ובחוסר
כל .את חיותו אמור היה לשאוב בקושי מחצי כיכר לחם וממים שניתנו
במשורה.
העבודה תחת שבט הנוגשים ימ"ש ,נחשבה כקלה לעומת עבודת
האחראי על שאיבת המים ,ש'זכה' לספק מים לעובדי המחנה .שאיבת
המים כללה צעידת שלשה מילין הלוך ושוב בקור המקפיא ,בדרכים-
לא-דרכים גדושי ביצות ,עמוסי יערות ,מכוסים בהררי שלגים ומלאים
חיילים ומוקשים ושאר מרעין בישין .עובדי הכפייה היה עושים כל
טצדקי לבל יפול תפקיד זה בגורלם ...לכן ,מה גדלה תדהמת כולם
כאשר דווקא החלש מביניהם ,חיים אפרים ,נידב את עצמו מידי יום
להיות 'שואב המים' לצעוד שישה מילין ,לשאת על כתפיו הכאובות
בלאו הכי ,דליי מים כבדים ,ולהביאם אל המחנה .מה לו ולצרה הזאת?
מה אכן הייתה סיבת 'רצונו הטוב' של רבי חיים אפרים לסבול ,תרתי
משמע? הסכיתו:
26

על חייו הגשמיים וויתר כבר מזמן ,עוד טרם גלותו לסיביר ,אך את חייו
הרוחניים הרגיש שמאבד מיום ליום ,אין לו סידור ,אין לו חומש ,אין
לו גמרא ,אין לו שום כתבי קודש לרפואה ,אפי' אות אחת אין בנמצא
בכל המחנה ,שומו שמים! מה יהיה?!
רעיון נועז עלה במוחו ,יתנדב הוא להיות 'שואב המים' ,ובדרכו לנהר
יסור ויתגנב לכפר הסמוך ,לתור ולחפש אולי ימצא בו בית יהודי
שמשם תצא תורה ,להביא לו ספר להחיות נפשו .דא עקא ,אוי לו
ואבוי לנפשו אם יתפסוהו בכך או אם יאחר לחזור למחנה .על כן עשה
את הדרך במרוצה ובזריזות ,כך סיפק בידו למסור נפש להיכנס אל
הכפר לחפש בית יהודי .הוא שוטט בכפר אנא ואנה חיפש בית יהודי
– ואיננו ,הזמן אוזל ובלית ברירה שב עם דלייו המלאים בידיים ריקות.
ויהי ממחרת ,הרעב לדבר ד' לא נרגע ולא נגרע ,אדרבה ,הוסיף חיילים,
ורבי חיים אפרים עושה את דרכו שוב כמעשהו בראשונה ,הוא רץ,
נכנס לכפר מצדו השני ,מחפש בית יהודי ולא מוצא .במפחי נפש חזר
למחנה באפיסת הכוחות ללא מבוקשו בידו.
גם ביום השלישי התנדב לשאיבת המים ,אך הפעם ברוב שמחה
והתרגשות מצא בית שמזוזה בפתחו ...בלב מתרונן נוקש הוא על
הדלת ,בעלת הבית שרחמנותה גברה על פחדה בראות לפניה מוכה
רעב לבוש בבגדי אסורים קרועים ,דחפה לו במהירות ככר לחם
להחיות את נפשו וסגרה את הדלת פן תיתפס חלילה כמסייעת בידי
פליטי אסירי המחנה.
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להפתעתה פרץ מולה ר' חיים אפרים בבכי מרטיט" ,לחם אני צריך?
ספר אני צריך ,חייב ,מוכרח! רחמנות! לא רעב ללחם ולא צמא למים
כי אם לשמוע"...
האשה נבוכה ,היא קראה לבעלה שהושיט ידו בברכת 'שלום עליכם',
תוך כדי הצטדקות כי אך ורק ספר אחד בביתו ,אחת היא לו ותו לא,
איך אוכל ליתנו לך ,ולהישאר ללא שום כתבי קודש בביתי ,הלוא 'חייך
קודמין' .רבי חיים אפרים לא נכנע ,בבכי ובתחנונים סיפר על תלאותיו
ועל מסירות נפשו למציאת ספר קדוש כל שהוא ,והנה עתה כשספר
לעיניו יקבל אכזבה נוספת?! הלא מבלעדי זה חייו אינם חיים" .במטו
מינך ,נפשי בשאלתי ותורתי בבקשתי ,אנא תן לי לפחות רק חלק ,או
אפי' רק דף אחד מהספר שבאמתחתך ,אנא הושיעה נא!".
מי כעמך ישראל .בראותו את מצוקת היהודי המיוסר אשר לפניו ,ואת
אהבת התורה היוקדת בקרבו בלהבת אש ,שנכספה וגם כלתה נפשו
לחצרות ה' ,ריחם עליו והוציא לפניו את אוצרו הטוב  -כרך תלמוד
בבלי מסכתות נדרים ונזיר הכרוכים יחד ,ובגבורה ,קרע וחילק את
הכרך לשניים ,נתן לו את מסכת נזיר והותיר לעצמו את הנדרים ,לקול
תרועת שמחתו של רבי חיים אפרים אשר המטיר עליו ברכות עד בלי
די.
משקיבל אוצר גדול זה לידיו ,רץ לנהר ,מילא את כדיו ,שם על שכמיו
ורץ בשמחה בצעדי ריקוד עד לשערי המחנה .מעתה ,יש לו בעבור מה
לחיות ,הן מסכת שלמה עמו.
בלילה ההוא המחנה כולו שכב לישון ,לבד מר' חיים אפרים ,הוא
הוציא את אוצרו יקר הערך – מסכת נזיר מן תלמוד בבלי ,והחל ללמוד
בו בשקיקה רבה וברציפות עד אור הבוקר .טרם יקיצת חיילי המחנה
החביא את הגמרא עמוק היטב לבל ישלטו בו ידי זרים חלילה .כך
מעשהו בכל יום ,בסופו של יום-עבודת-פרך ,ישב כמה שעות ללמוד
עם האותיות מחכימות ,וביום המחרת שינן את תלמודו בהילוכו
הקבוע לשאיבת המים ובשובו בעל-פה.
מאז נעשתה לו מלאכתו בקלות שהרי מעתה שוב איננו שואב מים
פשוט ,כי אם שואב מבארה של תורה ,ייזל מים מדליו וזרעו במים
רבים" .זאת נחמתי בעניי כי אמרתך חייתני" ...הלימוד נתן לו כוחות
אדירים לשרוד את שתיית כוס התערלה ר"ל.
ויהי באשמורת בוקר אחד בתוך המחנה ,והנה ר' חיים אפרים מפזז
ומכרכר בעוז ובגבורה מבוסס בתוך השלג .כפור אדיר בחוץ ועל גופו
בד דקיק ,כשראשו בשמיים ורגליו מרקדות על כפור הארץ .גויי הארץ
הוזעקו מכל עברי המחנה לראות ולהשתעשע ממחזה משונה הבריות,
יהודי קופץ ורוקד ברוח סערה בעיניים עצומות ,כבמשוגה ללא דעת
בתוך השלג ,כנראה שמרוב צרות התקיים בו 'והיית משוגע' ,הגויים
שחקו על משבריה ,ובכדי לענות נפש הוסיפו כהנה וכהנה קולות
ומחיאות כפיים עוד ועוד ,ורבי חיים אפרים לעומתם ממשיך ביתר
שאת ועוז ,בכלות הנפש...
היה זה יום שמחת תורה ,כשגמרתו מוחבאת היטב תחת חולצתו ערך
הוא אז 'הקפות' משלו .קיים באותה שעה בהידור את דברי האוה"ח
הקדוש 'היו משתגעין ומתלהטין אחריה'" ...לולי תורתך שעשועי אז
אבדתי בעניי"" ,לעולם לא אשכח פיקודיך" ...ששים ושמחים לעשות

רצונך.
אהא ,כמה שמחה ,כמה חיבה ,כמה אהבה לתורה זועקים ממעשה רב
זה ,אהבת תורה בתענוגים ,אשר אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה
זו – בוז יבוזו לו.
אכן ,אין שמחה כשמחת התורה ! (אברבנאל דברים לג ,רמ"א בתורת
העולה ח"א פ"ו ,רבינו בחיי בשולחן של ארבע שער א' ,פיוט 'אין
אדיר כה'') ,ומוסיף הרמ"א (בשו"ת סימן ה' עיי"ש לשונו) מי שלא
טעם שמחת התורה לא טעם שמחה מימיו ,ע"כ .כי התורה כוללת כל
הטובות ושמחות שבעולם .שישו ושימחו בשמחת תורה כי היא לנו
עוז ואורה.
אחרי שחרורו והצלתו ,הוסיף רבי חיים אפרים זצ"ל בהרבצת תורה
והפצת תנועת המוסר ביתר שאת וביתר עוז .להלן קטע מתוך
הקדמת ספרו 'גנזי חיים' אחד מתוך כ"ג ספרי קודש שזכה לחבר
במכמני התורה .וז"ל" :ידי אשר כרתו עצי יער במדבריות נעזבות
ושוממות ,חצבו בורות בטיט היוון בארץ חושך ,צייה וצלמוות ,מי מילל
ומי פילל שאלו הידיים הנוקשות והמצומררות ,תהיינה עוד מסוגלות
לכתוב ולרשום חסדי ה' ונפלאותיו כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו" ,ע"כ.
[זכה להסתופף אצל רבותיו ב'נובהרדוק' ,וגם בנוסף בצלו של מרן
החפץ חיים ורבי ירוחם זי"ע .להלן מקצת מנוסח מצבתו בהר הזיתים
בירושלים :מלפנים ר"מ ומנהל ישיבת בית יוסף נובהרדוק בוטשאטש
פולין וכו' עבר עמק הבכא וישיתהו מעיין אמונה ומקור חיים ,הפיץ
ענן אורו בכ"ג חיבורים תורת חכם מים חיי"ם ,נתבקש לישיבה של
מעלה ביום ט' אד"ב ה' תשמ"ט ,תנצב"ה].
מסופר על הרה"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא ,ששמע דבר תורה
מרבו היהודי הקדוש ,ומרוב שמחה התלהב ופרץ בריקוד נסער לעיני
כל הקהל .וכן מסופר על אחד מגדולי הדור האחרון שמצאוהו רוקד
באחד מן הימים ברחובה של ירושלים ,כשנשאל לשמחה מה זו עושה,
ענה" :איך לא אגיל ואשמח כשתורצה לי עכשיו קושיא עצומה בדברי
הרמב"ם? לא יכולתי לעצור את שמחתי והיא פרצה מאליה חוצה!".
ממושגי צדיקים כאלו אשר בשמחתם הביעו את תשוקתם ,נשכיל
להשתוקק שהלוואי כך עלינו ,על בנינו ועל דורותינו ,וממעשיהם נלמד
להגביר התמדתנו בתורה ולהגדיל שמחתנו בתורה .ובוודאי בימים אלו
שהזמן גרמא ,שבהם עלה משה למרום לקבל לוחות שניות ,נרבה בה
בלימוד התורה בשמחה רבה .זו השעה והעת לצאת בריקוד ובטענציל
מתוך לימוד התורה.
ובפרט שלימוד התורה הוא המועיל שבתשובה ,שבהם אנו עוסקים
עתה בפרוס ימי הרת עולם עלינו ,וכדברי רבא (ר"ה י ).על בני עלי
שאמר עליהם שמואל שעוונם לא יכופר 'בזבח ובמנחה' ,אך ללמדנו
בא 'בזבח ומנחה' לא יתכפר אבל מתכפר בתורה .וכן אחז"ל (תנחומא
ויחי אות י') שע"י התורה חטאיכם כשלג ילבינו .הרי שבימי התשובה
יבוא התורה המועיל לתשובה ויכפר בעדינו.

פיקודי ה' ישרים משמחי לב ...
ואליבא דאמת ,חובת הלימוד בשמחה ,גמרא מפורשת היא ,שאמרו
(שבת ל ):אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה ואמר רב יהודה וכן
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לדבר הלכה .ולאפוקי אתי ,דלולא השמחה אי אפשי לבוא לדבר הלכה.
וכן מצינו בזוהר (אחרי נו" ).וגילו ברעדה"  -ברעדה למה? אלא שאסור
לאדם לשמוח עם דברי העולם הזה ,אבל עם דברי תורה ומצוות
התורה צריך לשמוח .ומוסיף הזוהר ,לאחר שימעט בתענוגי העוה"ז
ימצא האדם שלימודו בתורה ועשיית המצוות יהיו לו בשמחה ,ע"כ.
והרי לן ,בדברי הזוהר ,ה'מתכון' וה'מרשם' ללימוד מתוך שמחה,
והוא' ,ע"י שימעט עצמו מתענוגי הגשמיות' ,דהא בהא תליא מילתא
דבלאו הכי 'יבוא חמרא ובטש לשרגא' – תבוא החומריות ותכבה ל'נר
ה' נשמת אדם' ,וכדברי המשנה באבות (ו ד) כך היא דרכה של תורה,
פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה וכו' ,אם אתה עושה כן אשריך.
זוהי התשובה להבן השואל ,הא כיצד? איך מגיעים וזוכים לדרגה הזאת
של 'עבדו את ה' בשמחה'? ע"י מיעוט התענוגים יזכה להשגת השמחה
וכדברי הזוהר .ועצה טובה זו מצינו גם בפרשתן דכתיב (כח מז) 'תחת
אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל' ופירוש
הרה"ק רבי ישראל דוב מוולעדניק זי"ע (דברי ישראל פרשתן) :שעצה

טובה קמ"ל הכתוב ,שהדרך לעבוד את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב ללב,
הוא' ,מרוב כל'  -שעבודת ה' תהא חשובה אצלו יותר מכל תענוגי
עלמא ,יותר מכל הגשמיות שבעולם ,ותהיה הגשמיות בזויה ומבוזה
בעיניו ,אז יזכה לעבדו את ה' בשמחה.
הגמרא (נדרים מט ):מספרת על אותה מטרוניתא ,שראתה את רבי
יהודה שפניו קורנות ,חשבה אותו לשיכור שותה יין ,אמרה לו :איך
ייתכן ששיכור נעשה דיין ויפסוק הלכה? ענה לה רבי יהודה "לא
משותי יין אנא ,ומתורתי פני מאירות וכדכתיב (קהלת ח א) 'חכמת
אדם תאיר פניו' .ושיכורת ולא מיין גפנים כי אם מיינה של תורה".
שמעו נא מוריי ורבותיי ,בכדי לשמוח בשמחת התורה אין צורך
להמתין עד חג שמיני עצרת  -שמחת תורה ,ניתן עכשיו ממש לפתוח
גמרא לקום ולרקוד ולשמוח עמה .ואדרבה ,שמחה זו דהשתא היא
ההכנה לשמחת התורה דלעלם ,והוא ההכנה דרבה לימים הנוראים
הבאים לקראתנו לשלום.
(קטעים משיחת גאב"ד חרדים)

וכפי שאתם מתארים לעצמכם ,מה שקרה למשרתים קרה לאדונם ,מיד
כאשר פתח השר את הדלת וראה את פני רבי אברהם עטורים בתפילין ,נפל
עליו פחד איום וגם הוא החל רועד בכל גופו ,וינוס החוצה כל עוד נפשו בו...
מדוע ביקש נשיא האוניברסיטה בשווייץ לצלם את הרב מבריסק?
הרב ישראל ליוש
"וְ ָראּו ּכָ ל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ּכִ י ֵׁשם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶ יָך וְ יָ ְראּו ִמ ֶּמּךָ" (דברים כ"ח ,י')

במדרש 'אלה אזכרה' העוסק ב'עשרה הרוגי מלכות' ,מובא תיאור
מצמרר על הריגתו של ר' ישמעאל בן אלישע .ההגמון ציווה בעצת
בתו להפשיט את עור פניו בעודנו חי ,וכיון שהגיע הפושט למקום
תפילין ,התחיל ר' ישמעאל לצעוק ולבכות בבכי גדול .אמר לו
ההגמון" :מפני מה לא בכית עד עתה ורק עכשיו אתה בוכה?" ,אמר
להם ר' ישמעאל" :על נשמתי איני בוכה אלא על מקום שבו נתון
שם עליון של תפילין אני בוכה!."...
תשובתו של ר' ישמעאל להגמון טעונה ביאור :הרי ההגמון שאל
אותו על כאבי גופו מחמת הפשטת העור האכזרית ,והוא עונה לו
שאינו בוכה על נשמתו ,מה עניין הנשמה לייסורי הגוף הנוראיים
הללו?
כמו"כ ,יש לברר :מדוע הגוף שעליו מונח שם עליון של תפילין,
כואב לו יותר משאר חלקי הגוף? מדוע על חלק זה שבגוף ,כבר אין
את הטענה "על נשמתי איני בוכה"?...
הגאון רבי יצחק פנחס גולדווסר שליט"א ,מבאר את דברי המדרש
באופן נפלא ,עפ"י דברי רבי אליעזר הגדול על הפסוק "וראו כל
עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"  -אלו תפילין שבראש,
28

מסתבר – אומר הרב גולדווסר – שהתפילין כחפץ ,כאשר הן מונחות
בארון או ע"ג תיבה ,ודאי אינן מטילות מורא על עמי הארץ ,אלא רק
כאשר היהודי מתעטר בהן ומקיים מצווה בהנחתן ,רק אז ייראו מהן
עמי הארץ.
אם כן ,המדרש מובן ,ההגמון סבר שצעקותיו של ר' ישמעאל הן
על ייסורי גופו ,ועל כן תמה מה ההבדל בין כל הגוף לראש ,מקום
התפילין ,אך האמת שזעקותיו של ר' ישמעאל בן אלישע כלל
לא היו מחמת ייסורי גופו ,לא כאשר הפשיטו את עור כל הגוף
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ולא כאשר הפשיטו את עור מקום התפילין ,צעקותיו היו צעקות
רוחניות ,והסיבה שזעק רק כאשר הגיע למקום תפילין ,מכיוון
שהוא קיווה שמקום הנחת התפילין ספג די קדושה ,עד כדי שגם
המקום עצמו ירתיע את עמי הארץ והם ייראו ממנו ,וכאשר ראה
שהפושט מגיע למקום התפילין והוא ממשיך לפשוט את העור
כאילו לא אירע דבר ,זעק" :על נשמתי אינני חושש שמא אינה זכה
וטהורה ,יודע אני כי שמרתי על טהרתה וזכותה ,חושש אני על גופי,
על מקום התפילין שלא התקדש דיו ,כי אם הפושט הגוי אינו נרתע
ממנו ,שמא לא נתקיים בי הכתוב 'כי שם ה' נקרא עליך'".

הימים ימי מלחמת צרפת עם רוסיה ,חיילי נפוליון הצרפתי וחיילי
אלכסנדר ,קיסר רוסיה ,מתכתשים זה עם זה ,והגאון רבי אברהם
אחי הגר"א מוילנא זי"ע יושב בבית אחד ועוסק בתורה כאוות נפשו.
בדיוק באותה עת עבר שם גדוד רוסי .ראש הגדוד סר אל אותו בית
כדי ללון שם .בעל הבית קיבלו בכבוד והפנה אותו לחדר הסמוך
לחדר בו ישב רבי אברהם ,וכיון שרק מחיצת נסרים דקה הבדילה
בין החדרים ,הזהיר בעל הבית את משרתי השר לבל יפריעו לאיש
שבחדר הסמוך ,כי איש אלוקים קדוש הוא .אחר שהבטיחו לו כי כך
יהיה ,נתן להם יי"ש ולחם לבן ונפרדו לשלום.
רבי אברהם הגה בתורה כל הלילה ,ובבוקר נעמד לתפילת שחרית.
באותה עת קם השר ממשכבו ,וביקש מאחד משריו שילך לחדר
הסמוך ויבקש מהאדם המתאכסן שם שינמיך את קולו ,כי לא היתה
לו מנוחה כל הלילה מדיבוריו ללא הפסקה .המשרת אמר לשר את
ששמע מבעל הבית כי איש קדוש הוא ,ובכל אופן ביקש ממנו השר
כי ילך ויאמר לו את הדברים בכבוד...
ויהי כאשר נכנס המשרת אל חדרו של רבי אברהם ,ומצאו כשהוא
עטור בטלית ותפילין ,נפלה עליו אימה ופחד ,רעדה אחזה בכל
גופו ולא יכול היה לפתוח את פיו ובהתאמצות גדולה סיבב את פניו
לאחור ויצא מהחדר.
כאשר סיפר זאת לאדונו השר ,זלזל ואמר" :איש פתי ושוטה אתה!...
אמרו לך שהוא איש קדוש ,לכן אתה מדמה פחד ומורא ,"...ומיד
קרא למשרת אחר וציווה אותו שיאזור אומץ ולא ייבהל מהאיש
ההוא ,כי ככל האדם הוא" ,אל תשעה לדמיונות חברך ,לך ובקש
מהאיש שינמיך את קולו עד שנעזוב את המקום."...
אך כפי שקרה לראשון קרה לשני ,רק ראה את רבי אברהם מעוטר
בטלית ותפילין ,נתקף בפחד נורא ,ובקושי רב הצליח להזיז את
אבריו ולשוב אל חדר השר.
הישנות המקרה לא השפיעה על השר ,להיפך ,הוא התרגז על
משרתיו ואמר להם" :טפשים ופתיים אתם ,עד כמה גדול כח הדמיון
להטיל אימה בלא כל סיבה ?...אגש אני אל האיש ההוא"...

וכפי שאתם מתארים לעצמכם ,מה שקרה למשרתים קרה לאדונם,
מיד כאשר פתח השר את הדלת וראה את פני רבי אברהם עטורים
בתפילין ,נפל עליו פחד איום וגם הוא החל רועד בכל גופו ,וינוס
החוצה כל עוד נפשו בו...
בחיל וברעדה נגש השר אל בעל הבית וסיפר לו את כל אשר ארע
לו ולמשרתיו ,כאשר ראו את פני איש האלוקים ,כהגדרתו ,וביקש
ממנו כי ישאל אותו מדוע הוא עשה להם ככה?
"לא עשיתי להם כלום" – אמר לו רבי אברהם – "אלא כאשר הם באו
אלי ,הייתי עטור בתפילין ,והלא ידוע שכאשר הם מונחים על ראש
זך וטהור ,אימה נופלת על עמי הארץ ,כדכתיב 'וראו כל עמי הארץ
כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'".

במדרש תנאים איתא ":דבר אחר ,אין יראה אלא תורה ,שנאמר:
'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך' ,ואומר:
'ובעבור תהיה יראתו על פניכם'".
הספור הבא ימחיש את דברי המדרש ,וניווכח שאמנם כאשר
הצדיקים מעוטרים בתפילין ,יראה תיפול על פני עמי הארץ הצופים
בהם ,אך גם פניהם הקדושות עצמן ,אף בלא תפילין ,יקרינו הוד של
קדושה וטהרה ,ופעמים שאף גויים יבחינו בכך...
היה זה כאשר מרן הבריסקער רב זצ"ל נסע לשוויץ לצורך רפואת
מחלת האסטמה בה לקה ,הוא היה מטייל בהרים ושואף לריאותיו
אוויר צח וצלול.
בנו שליווה אותו מספר ,שמידי יום באותה שעה בדיוק ,עמד גוי בקרן
זווית והביט בפני הרב שעה ארוכה ,עד שנעלם מעיניו ,והעובדה הזו
חזרה על עצמה יום אחר יום...
יום אחד ניגש הגוי הזה אל בנו של הרב וביקש ממנו רשות לצלם את
הרב" ,מי אתה?" ,שאל אותו בנו של הרב" ,אני נשיא האוניברסיטה
הסמוכה" – השיב.
"ובשביל מה אתה זקוק לתמונה של הרב?" – שאל אותו הבן,
"הבנאדם הזה יש על פניו 'געטלכקייט' – 'אלוקות' ,ומאוד הייתי
רוצה שיהיה בביתי תמונה מפניו הקדושות"...
"כמובן שלא הסכמתי" – סיפר הבן להגאון רבי משה מרדכי שולזינגר
זצ"ל " -וכי אני צריך שתמונה של אבא תהיה אצל הגוי הזה?!"...
אך אנו למדנו מזה מהו "בעבור שתהיה יראתו על פניכם" ,ו"כי שם
ה' נקרא עליך" ,גם גוי ...נשיא אוניברסיטה ...עוזב את עיסוקיו מידי
יום כדי לחזות בפני מלאך אלוקים צבקות שיראת אלוקים נסוכה
על פניו.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com
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אנו לא מוחלים ולא סולחים לרב מפוניבז'! מדוע הוא לא איים עלינו
באקדח?? טענו בתוקף שני הגבירים הגדולים לר' יעקב גלינסקי...
הפרוש הנפלא על "עשר תעשר" שהתגלה לכמה אנשים בחלום הלילה
הרב בנימין בירנצוויג
ֹלקיָךּ ...כִ י ְתכַ ּלֶ ה לַ ְע ֵשׂר ֶאת ּכָ ל
"וְ ָש ַׂמ ְח ָּת בְ כָ ל ַהּטֹוב ֲא ֶשׁר נָ ַתן לְ ָך ה' ֱא ֶ
בּוא ְתָך( "...דברים כ"ו ,י"א-י"ב)
ַמ ְע ַשׂר ְּת ָ
כתוב במדרש" :ושמחת בכל הטוב" – אין טוב אלא תורה ,לפיכך
משה מזהיר להם לישראל – "עשר תעשר".
והוא מדרש פליאה ,מה ענין זה אצל זה?
ויש לבאר שהנה אדם בא להפריש ממעשרותיו ,והדבר יקשה עליו
שהרי ממונו של האדם חביב עליו ביותר ,הוא עבד ועמל עליו וממנו
כל הטוב אשר יש לו בעולם! עד כדי כך שהוצמדה לו הבטחה 'עשר
בשביל שתתעשר' והקב"ה אומר בזאת בחנוני! כדי להקל מעליו
קושי זה.
ובאה התורה ואומרת :דע לך! "ושמחת בכל הטוב אשר נתן ה'
אלוקיך לך" – הטוב האמיתי אינו אלא תורה! רק לימוד התורה הוא
טוב שנשאר לאדם והוא שלו באמת כי הוא שכר נצחי לעולם הבא!
אבל שאר כל הממון שיש לאדם לא שלו הוא! אף שעבד ועמל עליו
ביגיע כפים ,הרי יכול בין לילה לאבדו ולא ישאר לו ממנו מאומה ,וגם
אם ישתמש בו הרי הוא מתכלה ואיננו ,הלזה אפשר לקרות ממון
שלי?!
לכן ,כיון שאין טוב אלא תורה ,לכך משה הזהיר להם לישראל "עשר
תעשר" כי כשאדם מפריש מממונו מעשר ,הרי זה יקשה עליו מאד,
ורק אם באמת הוא יודע כי הממון הגשמי שבידו אינו באמת שלו
שהרי אין לו שום נצחיות והוא אבד וכלה כלא היה ,והטוב האמתי
הוא רק טוב שנשאר לאדם לנצח ואין לו כליה ואבדון ,זה שייך רק
בתורה הקדושה שהיא הטוב האמיתי שנשאר לאדם תמיד שלו
לנצח! אז שייך לצוותו "עשר תעשר".
חיוב המעשרות ניתן לאדם גם כדי שישריש בלבו ,מהו הטוב
האמיתי שיש לו לאדם בעולם "כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו
כבודו" לא נשאר לו מאומה מכל ממונו אלא ממה שפעל ברוחניות
הנשארת לנצח וטובים פירותיה גם בעולם הזה.

בספר אזנים לתורה ,מביא מעשה בשר יהודי שכיהן בבית מלכות
במדינתו ,שר זה היה מוכשר מאד והצליח מאד בעסקיו והיה נדיב
ובעל חסד גדול ופיזר הרבה מעושרו לעזור לאחרים.
עושרו והצלחתו הגדולה הביאו לכך ששרי המלך האחרים קנאו בו
ובעושרו והחליטו להעליל עליו עלילה אצל המלך על מנת להפילו.
וכך הו שהם תפרו סיפור ועלילה ובאו אל המלך ואמרו לו כי נודע
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לנו עושרו של השר היהודי הוא גנוב מקופת המלוכה ,ומשם עושה
הוא את כל החיל והממון הרב.
המלך שאהב את השר היהודי על חכמתו ואמונתו ,לא הטה בתחילה
אוזן למלשינים ,אבל כדברם אליו יום יום החליט המלך לחקור את
הענין ,והזמין אליו את השר היהודי ושאלו :כמה שוה הונו? השר
היהודי אמר למלך סכום שהיה כעשרה אחוזים ממה שהכל אמדו
אותו ,דבר זה חרה עד מאד למלך שהוא משקר בפניו ,והאמין שאכן
השר היהודי עשה עושרו על חשבון קופת המלוכה .ציוה המלך
להחרים את כל רכושו למלכות ע"פ רשימה ,ואז ראה המלך בבירור
ששיקר לו ויצו לאסרו ולהעמידו לדין.
וטרם שדנו אותו שלח המלך והביאו אותו לפניו ושאל אותו איך
כיחש לפניו ואמר שהונו עולה לכך וכך ובאמת הוא עולה פי כמה
וכמה?! אמר לו השר למלך :דע לך אדוני המלך ,שהייתי רגיל לרשום
בפנקס את הצדקה וחסד שהייתי עושה בממוני ,וכאשר שאל אותי
המלך לכמה עולה רכושי ,אמרתי את הסכום הזה הרשום אצלי,
כי זה הוא הרכוש האמיתי הגנוז למעלה לנצח ,ואין כח לשום אדם
לקחת אותו ממני ,אבל שאר הרכוש שבידי ורשותי שבאמת עולה
הוא פי עשרה ממה שאמרתי וכפי הידוע לכולם ,זה אינו רכושי
האמיתי ,כי מי יודע מה יקרה לו ,הלוא אדוני המלך רואה מה קרה
לרכושי המדומה ,שבין לילה היה ובין לילה אבד! המלך החליט
לקחתו לי והוא אבד לי ,הלזה יקרא ממון ורכוש שלי?!
שלח המלך אחרי פנקס הצדקה של השר ,ובראותו כי צדקו דבריו,
החזיר לו רכושו והשיבו על כנו.

הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל היה מספר ,שבשנות מלחמת העולם
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השניה ,בימי שהותו בסיביר ,נפגש שם עם שני אנשים שבעבר היו
מהגבירים הכי גדולים בליטא .בתוך שיחתו עמהם אמרו לו ,שיש
להם טענות גדולות ועצומות על הרב מפוניבז' הגאון רבי יוסף
שלמה כהנמן זצ"ל ,עד שאינם מוחלים לו!!
התפלא ר' יעקב על הדברים ,ומיד המשיכו בסיפורם :מעשה שהיה
כך היה ,פעם אחת הגיע הרב אליהם לבקש כסף עבור ישיבתו והם
נתנו לו ,והרב הודה להם מאד וגם שיבח אותם והגם שלא נתנו לו
הרבה ,לשנה הבאה הגיע אליהם הרב עוד פעם לבקש כסף ובלשון
רכה ונעימה ,אבל הם סירבו לתת לו ואמרו לו 'וכי הכסף צומח על
האילנות?! הלא עבדנו קשה עבורו'! ומאז הרב לא ביקש מהם יותר.
אמרו גבירים אלו לרב גלינסקי שליט"א ,הרי הפוניבז'ר רב היה צריך
לתבוע ממנו ולהכריח אותנו לתת כסף לישיבתו אפילו עם 'אקדח'
ומדוע הוא דיבר להם בנועם וברכות וגם הודה להם על תרומתם
הפעוטה.
והמשיכו הסבירו את דבריהם ,שהרי כשבאו הרוסיים הקומוניסטים
והשתלטו על עירם הרי לקחו הרשעים הללו את רכושם מהם עד
שלא נשאר להם כלום ,ועכשיו הם חסרי כל ,ולו היו נותנים לרב
מפוניבז' מכספם לצדקה ,אז היה נשאר מכל עשרם עכ"פ זכות
הצדקה ,ועכשיו שלא הכריח אותם הרב לתת יותר ממונם לצדקה
לא נשאר להם כלום מכל עמלם משך השנים ,ולפיכך יש להם
טענות גדולות על הפוניבז'ר רב על שלא תבע מהם יותר!
זו ההסתכלות שבאה התורה ללמדנו" ,כי לא במותו יקח הכל לא
ירד אחריו כבודו" הממון הגשמי שאוסף לו כאן האדם בעולם ,אם
לא ישתמש בו לרוחניות ,לא ישאר לו כלום ואפילו הוא לא נחשב
לשלו ,כי ביום היה ובין יום אבד! הרכוש היחיד האמיתי של האדם
זה תורה ומצוות ,כי הם שלו לעולם ואף אחד לא יכול לקחתם ממנו.
מעתה יקל על האדם לעשר מממונו הגשמי ביודעו כי הוא לא שלו
והכל שלו ומשלו יתברך.

פרוש נפלא על הדרך לתת מעשרות בשמחה כפי שהתגלה בחלום
לכמה אנשים ,מספר הרב מרדכי גנוט שליט"א בעל לוח דבר בעיתו
[בספר משנת הפרשה]:
בליל שבת פרשת לך לך שנת תשס"ד ,חלמתי כי אני נכנס להיכל
אחד ,וראוה שיושבים שם שלשה גדולי עולם שהיארצייט שלם חל
בסמיכות זה לזה ,הלא המה מרן החזו"א ,מרן ר' אסיר זלמן מלצר,
ומרן הרב מטשיבין זצ"ל ,ובקשו ממני שאגיד דבר חידוש...
מרוב תדהמה ניסתי להזכר באיזו קושיא של רעק"א וכדו' ,אבל הם
בקשו ממני שאגיד דבר חידוש משלי ,בקשתח מהקב"ה שיעזור לי,
ובאותו רגע נצנץ במוחי פשט נפלא במאמרם ז"ל במסכת תענית
(ט ,א) "עשר תעשר" – עשר בשביל שתתעשר .ומיד אמרתי להם
פרוש ,שיש לומר 'בשביל' הוא מלשון 'שביל ודרך' כלומר שצריך
לתת את המעשר בשמחה והנאה באותה דרך ושביל שעושה
פעולות המביאות לו את העושר .שמעו הגאונים זצ"ל את הפרוש
ומאד נהנהו .והתעוררתי והנה חלום.....
עבר שבוע ויום אחד וביום ראשון פרשת חיי שרה נזדמן לי להיות
אצל הג"ר אפריים פישל שטיין שליט"א בעמ"ס אוצר אפרים,
ובקשתי ממנו שיראני מאוצרותיו במה שאסף וליקט על הפסוק
'עשר תעשר'.
והנה מצאתי מבין עשרות הפרושים שלקט ,פרוש מספר פרדס
שאול לרב מוירשוב זצ"ל שזכה להסתופף בצל הגה"ק השפת אמת
זצ"ל שפירש ממש את אותו פרוש שאמרתי בחלום ,ומסיים שם
בסוגריים בזזה הלשון 'ונתגלה לי בחלום הלילה'.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג,
כתבו לbdirshu@neto.net.il :

* שיעורים מקוצרים על הדף היומי
* דף היומי בהלכה  5 -דקות ביום
* ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות

הכל במקום אחד

השיעוריםשלשל'דרשו'
השיעורים
קו קו
077-2222-666
*4992אואו077-2222-666
'דרשו' *4992
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לאחר שעה ארוכה של שיחה ,במהלכה התוודע היהודי לעולם היהדות
הפורח ,לפתע התרגש האיש כל כך עד שנמס בפני טוב לבו של הרב
רודנער .על אתר הוציא מכיסו פנקס המחאות ועט מוזהב ,וכתב שיק
תרומה בסכום אדיר –  6,000,000דולר! להקמת מגדלור יהודי בדאלאס
מי האיש שאינו יודע שבנה מגדלור ב 6-מיליון דולר?
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

מיליוני דולרים ברגע...
דאלאס ,טקסס ,ארצות הברית .כל מי שעובר במרכז העיר ,אינו
יכול להתעלם מהבניין הגדול והמרשים הניצב ממש בטבורה של
העיר ,וכולו משדר גאון יהודי .זהו מגדלור רוחני רב עוצמה ,השולח
זרועות יהדות לכל רחבי דאלאס בפרט וטקסס בכלל .אין ספק כי
רבבות יהודים גילו את אביהם שבשמים בין כתלי בניין זה ,רבים שבו
אל אביהם שבשמים ממש כאן ,גילו את יהדותם מחדש ואימצוה
אל ליבם.
מאחורי הבניין הזה עומד סיפור יוצא דופן ,שסיפר הגה"צ רבי
אלימלך בידרמן שליט"א :כשהוסמך הרה"ג רבי משה רודנער
שליט"א לרבנות ,החליט לרתום את כישוריו ויכולותיו להפצת
יהדות בארץ שוממה מיהדות .הוא בחר בדאלאס דווקא ,היא
נראתה לו מדבר שממה יהודי ,צחיח מכל לחלוחית אידישקייט...
הוא הגיע לדאלאס ,שכר דירה קטנה ,וניסה לעשות פעילויות שונות
בחברה היהודית במקום ,להתחיל לספק ליהודי המקום שירותי דת
באופן מסודר ולהקים עבורם קהילה .המזל לא האיר לו פנים ,על כל
צעד ושעל נתקל בקשיים בירוקרטיים וכלכליים ,ולמעשה – לא היו
לו כל משאבים לבצע את שאיפותיו .בצר לו ישב בביתו הצנוע ,ניסה
לעשות כל אשר לאל ידו ,אולם כבר החל להרים ידיים.
לפתע ,ביום מן הימים ,בשעת ערב מוקדמת ,נוקש אדם בגיל
העמידה על דלת ביתו .הלה מזדהה כיהודי בן המקום ,ומבקש
לשמוע על משמעות היותו יהודי ,לקבל מידע על היהדות ,לשמוע
קצת על מורשתו .עד כאן הדבר אינו מפתיע ,נקישות כאלה היה
דבר שבשגרה בביתו של רבי משה ,הן כל מי שרצה לדעת משהו על
יהדות – בא בדיוק לשם!
מה שכן מפתיע ,מרגש ,מסעיר ממש ,הוא ההמשך:
לאחר שעה ארוכה של שיחה ,במהלכה התוודע היהודי לעולם
היהדות הפורח בעוז ובגאון בכל רחבי תבל ,שמע על מסורת אבותיו
ועל היהדות ועד כמה היא מחייבת ומחזקת ,לפתע התרגש האיש
כל כך עד שנמס בפני טוב לבו של הרב רודנער .על אתר הוציא
מכיסו פנקס המחאות ועט מוזהב ,וכתב שיק תרומה בסכום אדיר
–  6,000,000דולר! – כן ,ששה מיליון דולרים בתרומה אחת ,להקמת
מגדלור יהודי בדאלאס!
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הרב רודנער התרגש עד אין קץ מהתרומה המפתיעה ,הוא חש כי
משמים מסייעים לו להגשים את שאיפותיו ,והחל בתוכנית מעשית
להקמת המרכז היהודי בדאלאס .תוך כדי עבודות התכנון ,התברר
כי התורם נפטר באופן פתאומי ,שבועות ספורים בלבד לאחר
שהעניק את תרומת הענק .כנראה בכך השלים את תפקידו בעולם.
אולם הרב רודנער ,בהספדו בהלוויה ,הוסיף וסיפר את מה ששמע
מהתורם זמן קצר לאחר התרומה.
ובכן ,מה שהביא אותו לתת תרומת ענק שכזו ,היה ביקורו בכותל
המערבי ,זמן מה קודם לכן .הוא הגיע במטוסו הפרטי לישראל ,נסע
אל הכותל המערבי בשעת לילה מאוחרת ,ומה שתפס אותו יותר
מכל – היה מראהו של יהודי אחד ,שעמד והתפלל בדבקות ובכוונה,
עיניו זולגות דמעות ,ומפניו קורנת אצילות טהורה...
דקות ארוכות עמד אותו יהודי מדאלאס והתבונן באיש המתפלל
בכותל ,ולבו התרונן .כמה הוא מחכה לפגוש יהודים כאלה ,אנשים
של צורה ,שלא מכורים לדולר ולדומיו ,מקושרים לאווירה רוחנית
נעלית .הוא חש כי הוא רוצה ללכת אחר האיש הזה ,אולי אפילו
לדבוק בו .אלא שהשעה הפכה מאוחרת ,הוא היה צריך לצאת,
אולם בשובו לדאלאס ביקש לברר אם גם בעירו יש אנשים מסוג זה,
ומישהו הפנה אותו לביתו של הרב רודנער...
וזהו .את השאר אתם כבר מכירים ,הוא ישב עמו ,התרשם ,נתן את
תרומת הענק ,ומגדלור של יהדות הוקם בזכותו ,מגדלור שהפיץ
יהדות בארץ שממה מיהדות ,וכבר השיב אלפים מישראל לאביהם
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שבשמים .כל זה בזכותו!
רגע ,בזכות מי? בזכות מי?!
בזכות התורם ,בוודאי! אולם התורם לא עשה זאת מעצמו .הוא
עשה זאת בזכות השיחה עם הרב רודנער! אז זה בזכות הרב
רודנער? – אין ספק שהוא שותף רב זכויות ,בעל מניות יסוד .אבל
רגע ,מה גרם לאותו יהודי לבוא אליו?! איך נקלע לביתו? מדוע הגיע
אליו לשיחה?!
ובכן ,מסתבר ,שכל תרומת הענק הזאת היא בכלל בזכות יהודי
עלום שם ,לא מוכר עד היום הזה ,שפשוט עמד והתפלל בכותל
מקירות לבו ,בכוונה ובדבקות .הלה התפלל כנראה על עצמו או
על ילדיו ,על צערו שלו או על גלות השכינה ,אין לדעת .אולם
בתפילתו המרוממת ,באצילות הנסוכה על פניו ותנועותיו,
במעשיו שעוררו התרגשות בקרב האורח מדאלאס – הוא הוא
שהניע את התהליך שהוביל לקמת מגדלור יהודי שרבבות חוזרים
בו בתשובה שלימה!
והלה? לא רק שאנו לא יודעים מי הוא ,גם הוא בעצמו לא מודע לכל
מה שחולל ,לכל מה שהתגלגל בזכות מעשיו ותפילתו .לעולם לא
יידע אלו מניות יסוד יש לו במרכז יהודי אדיר ,מרכז המאיר את חיי
היהדות בסביבה כולה .רק לאחר פטירתו ,בעלותו השמימה ,יגלה כי
יש לו זכויות אדירות בהשבת נפשות רבות לצור מחצבתן!
סיפור זה מאיר וקורא' :זיכוי הרבים' לא מיועד רק לאנשים רבי כח
ועוצמה ,יכולת כלכלית או ביטחון עצמי .כל אחד ואחד מאיתנו,
נער כזקן ,צעיר כמבוגר ,איש העמל לפרנסתו כיושב באוהלה של
תורה ,ילד בחיידר כמו בן ישיבה – כל אחד מאיתנו יכול להיות 'מזכה
הרבים' ,אם רק יבין עד כמה אנשים בוחנים את תנועותיו ,למדים

ממעשיו ,מחקים את אורח חייו ,ובכוחו להובילם לפעול אחרת!

עצה משפטית כדאית!
הסוגיא בה כולנו עוסקים בימים אלה ,הדאגה המרכזית המטרידה
אותנו ,היא מה עושים למעשה כדי לזכות ביום הדין ,כדי להתברך
בשנה טובה .בוודאי ,כולנו חוזרים בתשובה ,מרבים בתפילה
ומוסיפים בצדקה ,ועדיין הלב חרד ,מי יודע מה ייגזר עלינו ביום
שהספרים פתוחים והגורל נקבע ...עד כמה יום הדין הוא גורלי? -
הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל היה אומר ,שעם כל הכבוד לזכויות
אותן נאסוף ועליהן נעמול ,עדיין כולן יחד לא מזכות אותנו אפילו
בכוס מים...
אז מה כן? איך אפשר בכל זאת לצאת מיום הדין עם שנה טובה? מה
יכול להציל אותנו ביום הגורלי הקובע את חיינו?! המשיך רבי ישראל
סלנטר ואמר ,כמובא בספר 'מתיקות אלול':
'הדרך היחידה להינצל ,היא להיות אדם שאחרים זקוקים לו .כי אם
אתה אדם לעצמך  -אתה נידון לפי מצבך ומעמדך .אולם אם אתה
אדם שאנשים אחרים זקוקים לו ,נעזרים בשירותיו ,צריכים את
עזרתו  -הרי גם בשמים מתחשבים בכל הזקוקים לך ,ומעניקים לך
כדי שתוכל להמשיך להעניק לאחרים'...
זו הרבה יותר מעצה ,זה כלי חזק .להגיע ליום הדין במעמד שאחרים
זקוקים לנו ,לעמוד למשפט כשברור שבעולם יש מי שנעזר בנו,
שצריך אותנו .היחס השמימי כלפינו ישתנה לטובה ולברכה ,ויעניקו
לנו שנת שפע ,טובה וברכה!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון
של הרב אשר קובלסקי :במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-

* שיעורים מקוצרים על הדף היומי
* דף היומי בהלכה  5 -דקות ביום
* ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות

הכל במקום אחד

השיעוריםשלשל'דרשו'
השיעורים
קו קו
077-2222-666
*4992אואו077-2222-666
'דרשו' *4992
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
האם מותר להשתמש ביום טוב בהתקן בטיחות לכיריים?
אם מותר להקציף ביצים ביום טוב?
באיזה אופן ניתן להגעיל כלי על מנת להופכו מבשרי לחלבי?
ֵמהלכות הבישול והאפייה ביום טוב
• האופה מאפה לצורך יום טוב ,רשאי לאפות כמות גדולה
של מאפים ,למרות שאין בהם צורך ליום טוב ,אם מילוי
התנור במאפים גורם לאפייה טובה יותר של המאפה
המיועד ליום טוב.
• התקן בטיחות לכיריים ,הסוגר את צינור הגז במקרה
שהאש כבתה ,ומופעל עם הדלקת האש ,אשר פועל
באמצעות ייצור זרם חשמל ,והפעלת 'אלקטרו־מגנט'
– יש בהפעלתו חשש לאיסורי 'בונה'' ,מכה בפטיש',
ו'מוליד' ,אם מדאורייתא ,ואם מדרבנן .כמה מפוסקי זמננו
נקטו כי יש להימנע מהפעלתו ביום טוב; ויש שהתירו
זאת.
• מותר להקציף ביצה ביום טוב (במקצף ידני) ,הגם שבכך
היא הופכת מנוזל למוצק ,ואין בכך איסור 'מוליד' ו'נולד',
כיון שבפעולה הנעשית כחלק מההכנה לאכילה ,אין איסור
מוליד ונולד.
• הוצאת שמן מבזיך של נר דולק ,נחשבת כפעולה של
'כיבוי' ,האסורה בשבת וביום טוב .ונחלקו הפוסקים אם
מותר לעשות פעולה זו כדי להשתמש בשמן למאכל.
• לדעת רוב הראשונים ,איסור הלישה בשבת מדאורייתא,
הוא רק בשלב הגיבול ,אבל מדרבנן אסור לערב את הנוזל
אף ללא גיבול .ויש אומרים שהאיסור מן התורה הוא
בעשיית כל אחד משני השלבים – עירוב הנוזל ,או הגיבול.
ונהגו להחמיר כדעה זו .מחלוקת זו ,היא בנוגע לתערובת
'בר גיבול' ,ואילו בנוגע לתערובת שאינה 'בר גיבול' ,הדין
שונה.
ֵמהלכות 'מכשירי אוכל נפש'
• יצירת כלי ,אסורה ביום טוב מדרבנן אף לצורך 'מכשירי
אוכל נפש' .ויש אומרים ,שגם תיקון כלי באופן שיהיה ראוי

לשימוש ,אסור ,אף כשלא מדובר ביצירת כלי חדש; ויש
להחמיר כדעה זו.
• מי שידע על הצורך בעשיית מלאכה לצורך מכשירי אוכל
נפש בערב יום טוב ,ושכח לעשותה בערב יום טוב ,אינו
רשאי לעשותה ביום טוב.
• בשנים קדמוניות ,היו הכיריים והתנורים עשויים מחרס
ומטיט ,וכאשר הוסקו בפעם הראשונה ,ובעודם חמים
נשטפו במים צוננים ,היה הדבר מחזקם מעט ,ובכך כביכול
הושלמה במידה מסוימת מלאכת עשייתם; ומסיבה זו,
אסור היה לעשות פעולה זו ביום טוב.
• השחזת סכין ,אינה נחשבת כמלאכת 'אוכל נפש' ,אלא
כמכשירי אוכל נפש ,משום שבדרך כלל היא נעשית בפעם
אחת למשך תקופה ארוכה ,וממילא לא ניתן להגדירּה
כחלק מתהליך הכנת האוכל.
• לגבי הלכות שונות ,נאמר הביטוי' :הלכה ואין מורים כן',
ופירושו ,שאין להורות הלכה זו למעשה לרבים ,או לנהוג
בפניהם בפועל בהתאם להלכה זו .ויש שכתבו שאין להורות
הלכה זו אף ליחיד.
ֵמהלכות הכשרת כלים ביום טוב
• חימום מים לצורך הגעלת כלים ,אסור ביום טוב ,משום
שזו מלאכה לצורך 'מכשירי אוכל נפש' ,שמותרת ביום טוב
רק כשלא היה ניתן לעשותה בערב יום טוב.
• 'ליבון קל' ,מותר ביום טוב לצורך 'אוכל נפש' ,בתנאי
שמשתמשים בכלי לצורך הבישול או האפיה בעודו לוהט
מהליבון; אבל 'ליבון חמור' ,אסור ביום טוב אף באופן זה.
• מעיקר הדין ,מותר להגעיל כלי חלבי על מנת להופכו
לבשרי ,וכן להיפך; אך נהגו איסור בדבר .ואם ההגעלה
נעשתה למטרה אחרת ,מותר בהזדמנות זו להופכו מחלבי
לבשרי ,ולהיפך.

העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה
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גליון 429
שנה ט' תש"פ

הזהרו בכבוד חכמים
ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי

ובכתה לפניו שבעלה הלך לעולמו,

האדמה וגו' (כ"ו – י')

והיא נשארה עם יתומים קטנים רח"ל,

פעם עלתה על דעתו של הרה"ק רבי

ועכשיו רוצים לקחת לה את ביתה

מרדכי מנדבורנא זיע"א לקיים מצות

ולזרוק אותה מביתה ,וישב שם

הבאת בכורים ,על דרך שאמרו חז"ל

הרה"ק רבי שלום מקאמינקא זיע"א

"כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו

וגם הוא בכה עמה ,וה"דברי-חיים"

מקריב בכורים" ,מה עשה ,קנה כבשה

ישב בשמחה ובירך אותה .אח"כ שאל

ושחט אותה ,את הבשר חילק לעניים

רבי שלום את ה"דברי-חיים" איך

לשבת קודש ,ומהצמר נתן לאיש חסיד

אפשר להיות בשמחה במצב כזה?

אחד שהיה תמים ומופשט מענייני

השיב לו הרה"ק מצאנז :כלל גדול יש

העולם הזה ,שיטווה ממנו כרך אחד

בידי ,שלפעול טובה ע בור יהודי

של ציצית ,ושכר שליח מיוחד ושם את

אפשר רק על ידי שמחה.

כרך הציצית במקום המשתמר בבגד
העליון של השליח ,וחיברו שם לבגד,

ליראה את ה' הנכבד והנורא

ושלחו להביא את כרך הציצית אל

(כ"ח – נ"ח)

אחד מנכבדי צפורי שהכניס את בנו לבריתו
של אברהם אבינו ,הזמין את רבי שמעון בן
חלפתא להשתתף בשמחתו .ביום המיועד,
כשבאו רבי שמעון ובני עירו לשערי העיר
צפורי ,ראו כמה נערים עומדים באחת
החצרות ומשחקים ,כשראו הללו את רבי
שמעון ,בעל הדרת הפנים של תלמיד חכם,
עצר והו ואמרו לו בקול מתקלס" :לא תזוז
מכאן עד שתרקוד מעט לפנינו" .גער בהם רבי
שמעון" :הן זקן אני ,ואין זה נאה לי" ,אך אותם
הנערים קלי דעת לא הקשיבו לדבריו ,וסרבו
להניחו להמשיך דרכו .נשא רבי שמעון עיניו
למעלה וראה כי נגזר בשמים על אותה חצר
בה ניצבו הנערים ,שתי פול .פנה אל הנערים
ואמר להם" :אני אשיר ואתם תענו אחרי ,לכו

הרה"ק ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א,

עבודתו של הרה"ק רבי יחזקאל

השליח עשה שליחותו ומסר לצדיק

משינאווא זיע"א היתה באש יוקדת,

לבעל החצר ,ואם ישן הוא עוררו אותו ,וכך

מצאנז דברי הקדוש רבי מרדכי שהוא

וכל איבריו חלים וזעים ,בבחינת "כל

תאמרו לו :ראש החטא ותחילתו מתוק ,אך

רוצה לקיים מצות בכורים ,וכי הביא

עצמותי תאמרנה" ,כשהיה מבטא את

סופו רע ומר!"

רבי שמעון התכוון לומר

לו לשם כך כרך ציצית ,נהרו פניו של

התיבה "והנורא" בתפילת שמונה

בדבריו ,כי האב אשר לא חינך את הנערים

הרבי מצאנז ונטל בעצמו את הדורון

עשרה ,היה רועד בכל גופו בפחד

הללו ולא הרביץ בהם חכמה ,מוסר ודעת,

ממקום חיבורו אל הבגד בחשיבות

נורא .וסיפר הרה"ק ה"קדושת ציון"

סופו יהא רע ומר .לשמע חילופי הדברים

גדולה ,והשליח סיפר שגם הנייר

מבאבוב זיע"א ,כי פעם בא אל רבנו

התעורר בעל החצר ,מיד יצא אל רבי שמעון

הרבי

יהודי כפרי כדי להזכיר לפניו את

ונפל לרגליו ואמר" :אל תשים לבך לדבריהם,

מנדבורנא בעצמו ,לקח הרבי מצאנז

פרתו החולה ,וכשנכנס לבית הכנסת

שכן נערים שוטים המה" .השיב רבי שמעון:

את הנייר והטמינו בחשיבות רבה

עמד אז הרבי בחזרת הש"ץ ,וכשאמר

ומה אוכל לעשות ,והגזירה על ביתך שיפול

במקום מיוחד.

את תיבת "והנורא" עברה רעדה

כבר נגזרה? רק זאת אוכל לעשות בעבורך,

והתעוררות בין כל הנוכחים ,ביניהם

שלא יפול הבית עד שתוציא מתוכו את כל

אותו כפרי שהתרגש עד לעמקי

אש ר אתה חפץ להוציא .מיהר בעל הבית

שעוטף

את

הציצית

כרך

ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה'
אלקיך (כ"ו  -י"ט)

נשמתו ,ושכח לגמרי מפרתו החולה

פעם אחת באה אלמנה לפני הרה"ק

ונשאר בשינאווא שבועיים תמימים,

בעל ה"דברי-חיים" מצאנז זיע"א,

עד שהפך לאחד מבני החבורה.

זמני כניסת השבת
ירושלים 6:23 :ת"א6:39 :

להוציא חפציו מהבית ,ובו ברגע שכילה
מעשיו ,קרסו הבית והחצר והפכו לתל חרבות.
(ע"פ מדרש רבה קהלת ג' ד')

זמני יציאת השבת

פרשת כי תבא

ירושלים  7:35ת"א  7:37ר"ת8:12 :

מה גם כאן הוא מצא אותי? אין מנוס אפוא ,אי אפשר
להסתתר מפניו

כי אין אני צריך לעשות מאומה רק להיות כאן ,עד שה' ישלח
עזרתו מקודש.

פעם בא אל הרה"ק רבי שניאור זלמן בעל התניא והשו"ע
זיע"א יהודי עם ילד קטן שהיה לא עלינו אילם ,זה שנים
אחדות שהילד איבד את לשונו ,ולא היה מסוגל להוציא הנה
מפיו .דבר זה קרה לו כאשר פעם בגיל הרך נבהל מאד ,ועבר
עליו זעזוע חריף ,אביו הלך עם הילד אל טובי הרופאים ,אולם
הם לא היו מסוגלים לעזור לו.

הענין הזה הפליא מאד את סוחר העצים ,לפתע צץ במוחו
רעיון ואמר לאורחו" :כנראה שהרבי שלך התכוון לחתני".
"לחתנך ?" שאל האיש" ,כן ידידי ,לחתני" ,הבה ואספר לך משהו
על אודות חתני .בבית הכנסת המקומי שבו אני מתפלל ,הסתובב
פעם בחור עני שהיה יושב ולומד כל היום ,כאשר הבחנתי בכך
כי אין לו כאן נפש חיה ,הזמנתיו לבוא ולאכול אצלי ,הבחור

בא איפוא היהודי האומלל אל "בעל התניא" ,וביקש רפואה

הסכים" ,כעבור כמה ימים אמר לי הבחור כי אין הוא מוכן לאכול

לבנו האילם .הרבי שקע בהרהורים ,ולאחר מכן אמר ליהודי

אצלי לחם חסד ,והואיל ויש לי חצר גדולה מלאה עצים ,הרי

כי עליו לנסוע לגרמניה לעיר מץ שבגרמניה ,ושם ימצא יהודי

שאם אסכים הוא מוכן להיות השומר של החצר ,וכך הוא ירוויח

סוחר עצים שביתו נמצא ליד הר בכניסה לעיר ,והשם יתברך

למחייתו.

ישלח שם במץ רפואה שלימה לבנו ,אמר הרבי.
כל מה שהוא מבקש - ,אמר  -שאעשה לו בחצר ביקתה קטנה
האיש יצא מחדרו של הרבי שמח ומודאג כאחד ,הוא שמח על

שיוכל לשבת ללמוד וגם ללון שם בלילות .הסכמתי להצעתו

כי הרבי הבטיח רפואה לבנו אולם הוא היה גם מודאג מאין

בשמחה רבה ,קרשים הרי לא חסרו לי ,ומיד ציוותי להקים לו

יקח כסף להוצאות הדרך ,האיש לא היה עשיר ,ומעט הכסף

צריף קטן והכנסתי בו מיטה ,שולחן ו ספסל ,והוא נכנס לעבוד

שהיה לו כבר ,הוציא על הרופאים השונים שאצלם ביקר ,עתה

אצלי בתור שומר .פעם אתת התעוררתי בלילה וראיתי מבעד

חייב הוא ובנו לעשות נסיעה כזאת וכסף מנלן.

לחלון אש ליד הצריף של השומר ,נבהלתי מאד כי פחדתי כי כל

עד מהרה פינתה הדאגה מקום לתקווה ,כי החסידים מיד
בשמעם במה המדובר ,אספו ביניהם את הכסף הדרוש
לנסיעה ,כדי שברכת הרבי תוכל להתקיים .ואכן האיש ובנו
יצאו לדרך ואחרי נדודים מרובים הגיעו לעיר מץ שבגרמניה
בשעה טובה ומוצלחת ,הוא מצא את הבית ליד ההר בכניסה
לעיר שבו התגורר יהודי סוחר עצים ,שקיבל את האורח ובנו
בסבר פנים יפות.
התארח האיש אצל סוחר העצים ,והסתובב ברחובות העיר
יחד עם בנו באפס מעשה ,כל יום יצא לרחוב העיר כדי לחפש
מרפא לבנו ,וכל יום חזר כלעומת שיצא ,ומאומה לא קרהו,
היהודי לא איבד את אמונתו וציפה לישועה כדברי הרבי,
אולם לא היה לו מושג מאין תבוא ישועתם .עברו ימים אחדים
ובעל הבית ראה בי האורח שלו מסתובב בעיר ללא "תכלית",
הוא שאלו איפוא מהי הסיבה לבואו לעיר והאם הוא יכול
לעזור לו במשהו ?

החצר שלי על כל מצבור העצים שבה ,תעלה בלהבות חלילה,
התלבשתי מהר ורצתי החוצה כדי להעיר את השומר ולכבות את
הדליקה ,אולם כאשר יצאתי לחצר ראיתי כי חושך מוחלט שורר
בחוץ ,אין אש ואין דליקה .השתוממתי וחזרתי הביתה ,אשתי
שאלה מה קרה וסיפרתי לה על האש שראיתי ,אשתי צחקה
ואמרה שבטח חלמתי חלום.
עברו ימים אחדים ,ואני שוב התעוררתי בלילה ,ושוב ראיתי
אש ליד הצריף של השומר ,הפעם כבר הערתי את אשתי ,וכאשר
ראתה את האש אף היא ,זרזה אותי להתלבש ולצאת כדי לכבותו,
מיהרתי לצאת החוצה ושוב לא דובים ולא אש .עתה הבנו שנינו
כי אין הענין פשוט כל כך ,הגענו למסקנה כי הבחור הזה אינו
בחור פשוט כפי שהוא מנסה להעמיד פנים ,אלא וודאי מהצדיקים
הנסתרים ,ואולי אפילו מהל"ו צדיקים שכה רבות שמענו עליהם,
החלטנו איפוא לא לספר לאיש על הענין .עבר זמן מה ואנו
התחלנו לחשוב על שידוך לבתנו ,ועלה בדעתי להציע לבחור
להיות לחתני ואשתי הסכימה לרעיון .כאשר הצעתי בפניו את

סיפר לו היהודי את סיפורו ,ואמר כי הוא בא לכאן בפקודת

הדבר ,השיב הבחור כי הוא יסכים לשידוך אולם בתנאים

הרבי בעל התניא שאמר ,כי כאן הא ימצא מרפא לבנו האילם,

מסויימים ,הוא רוצה בית קטן בקצה השני של העיר ,שבו תהיה

"אולי התכוון הרבי שתבקרו כאן אצל רופא ?" שאל בעל

לו ולאשתו דירה משלהם ,אולם לא אני ולא אשתי נבוא לבקרם

הבית ,אולם האיש השיב כי הרבי לא דיבר על רופא ,הוא אמר

שם ,אלא הם יבואו אלינו מפעם לפעם לביקור קצר.

אשר לפרנסה ,הוא רוצה להיות אופה באשר הוא יודע
ומכיר את עבודת האפיה ,אם אני אסכים לתנאים אלה,

עיקר קבלת התורה על דעת שתועיל תשובה

יסכים הוא לשידוך ,אם גם בתי תסכים לכך כמובן .אני,

משל למלך שאהב אחד משריו ,ונתן לו מתנה

אשתי ובתי הסכמנו שלושתנו לתנאיו של הבחור ,וכך יצא

גמורה בשטר ובקבלת חרם כתיקון השטר שדה אחד

השידוך אל הפועל בשעה טובה ומוצלחת ,החתונה נערכה

או מחוז אחד .אחר כך מת השר ההוא ,והמלך בנה

ברוב עם ובשמחה גדולה.

אחר כך בנין חדש בתוך שטח השדה הנ"ל ,ובאו בניו
וערערו על המלך שנכנס לתוך גבולם ואמר להם

מיותר לומר כי אנו מקיימים את אשר הבטחנו ,אף פעם אין

המלך הלא כל עיקר אחוזתכם נתתי לאביכם

אנו מבקרים אצלם ,אולם הם באים אלינו מפעם לפעם

במתנה ,והיתכן שאתם הבאים מכוחו ,תמחו לי שלא

לביקור קצר .נראה לי כי בתי מאושרת עם בעלה ,ואצלם

אשיג גבולכם? .והשיבו היושבים במשפט ,הלא שדה

הכל בסדר .עתה תוכל להבין בעצמך ידידי היקר איזה מין

ומחוז ההוא הוא עכשיו שלהם על ידי שטר מתנה

חתן יש לי ,מאין הרבי שלך יודע עליו ? אין לי שום מושג,

וקבלת חרם ושבועה שלך ,יהיה איך שיהיה ,אין לך

אולם אני סבור כי אתה צריך לגשת אליו ונראה מה הוא

רשות להשיג גבול של בנים של השר ההוא .פעם

יאמר לך.

אחת חטאו בני השר ההוא ועברו על שבועה

מבלי לאבד זמן לריק ניגש עתה היהודי שלנו עם בנו האילם
אל ביתו של האופה הצעיר חתנו של מארחו ,בהיכנסם
לחדר מצאו את האברך כשהוא רכון מעל ספר ,האיש ברכו
לשלום ,ולשאלתו מה לידידי בביתי? ענה היהודי ואמר לו
כי הרבי " בעל התניא" שלח אותו הנה ,כדי שבנו יזכה
לרפואה שלימה ,בשמעו את דבריו נחרד האופה הצעיר
ואמר" :מה גם כאן הוא מצא אותי ? אין מנוס אפוא ,אי
אפשר להסתתר מפניו".
לאחר מכן קרא אליו האופה את הילד האילם ,הושיט לו
את ידו ואמר לו" :שלום עליכם" ,הילד שתק" .מה אתה
שותק ? אמור עליכם שלום" ציווה עליו האופה בקול רם,
"עליכם שלום" השיב הילד האילם ופרץ בבכי ,גם אביו בכה
כשהוא מחבק את בנו ודמעות של גיל זולגות מעיניו.

שנשבעו פעם אחת למלך ,אז אמר המלך עכשיו
פסק הדין והריב שיש לכם עלי בנידון השגת גבולכם
הוא בטל ומבוטל ,כי כל עיקר השדה לא בא לכם
אלא מכח השבועה והדיבור שדברתי ונשבעתי
לאביכם ,ועכשיו שעברתם על השבועה ,גם אנכי
אוכל לבטל שבועה אם לא תתרצו לי על תנאי
שארצה.
והנה בנידון דידן הקב"ה בחסדו הגדול נתן מתנה
ונשבע לאברהם ליתן לו ארץ ז' עמים גם לזרעו
אחריו ,ועכשיו בני אברהם המה מוחזקים בארץ
ההוא בדין גמור והוא שלהם ,ואי אפשר להקב"ה
ליקח ארצם מידם אם לא בזמן שיעברו ישראל את
שבועת התורה ,אז יש לו ג"כ רשות שלא לקיים
שבועתו .וזה ג"כ מרומז במידותיו של הקב"ה

לאחר מכן אמר להם האופה " סעו הביתה לשלום ,יתן ה'

בתחילה "ורב חסד" שנתת מתנת חסד לאברהם

והילד יגדל ויהיה לחסיד למדן וירא שמים ,והעיקר שייזהר

ואח"כ "ואמת" ,דהיינו אצל בניו הוא אמת "נוצר

ויישמר לדבר רק דברים טובים דברים של קדושה וטהרה".

חסד לאלפים" לומר שחסד זה של אברהם אתה
נוצר לאלפי דורות ,ולא תוכל לבטל אפילו אם
יעברו ישראל על שבועת התורה ועושים כמה
עבירות ,מ"מ כיון שמצות התשובה היא אחת מן
המצות שבתורה ,ע"כ לצורך זה קיבלו עליהם
התורה ,שאם יחטא אדם בתחילה בתנאי שישוב
בתשובה ,וע"ז נאמר "נושא עוון ועובר על פשע" כי
כך עיקר קבלת התורה על דעת שתועיל תשובה.
(החתם סופר הק' זיע"א)

מידת החסד של צדיק
מסופר על אחד מראשי הישיבות

להרגיש כאילו הוא ראש הישיבה
עושה טובה לרבי משה.

(תע"ב)

שנסע לארצות הברית כדי לאסוף
צדקה

עבור

לבקר

את

הישיבה.
הגאון

כשנכנס

רבי

שבת קודש ט"ז אלול
רבי אברהם נפתלי צבי מוורמיזא ב"ר משה הלוי

עם מידה טובה זו אתה תעבור
את חייך באושר

יום שני י"ח אלול
רבינו המהר"ל מפראג רבי יהודה ליואי ב"ר
בצלאל (שס"ט)
רבי יצחק חיות ב"ר אברהם (אפי רברבי ( -שע"ג)
הרה"ק רבי יוסף מאוסטילא ב"ר מרדכי

משה

מסופר על ה"חפץ חיים" הקדוש

פיינשטיין זיע"א ,התעניין למטרת

זיע"א ,שהלך פעם בעיר גרודנא

ביקורו ,סיפר לו את מטרת בואו

על מדרכה צרה .ממולו הלך נכרי

למועד  -תרמ"ט)

והוסיף שהוא מתכנן לנסוע גם

שהיה שר הצבא ,מיד הזדרז

לטורונטו .שאל אותו רבי משה

ה"חפץ חיים" וירד מהמדרכה כדי

יום שלישי י"ט אלול
רבי חיים בנבנשתי ב"ר ישראל (תל"ג)
הרה"ק רבי זאב נחום בורנשטיין מביאלא

האם הוא מתכוון לבקר גם אצל

לאפשר לשר לעבור ,תמה הלה,

עשיר פלוני בטורונטו? השיב ראש

מה נחפז זקן זה להדחות מפניו?

יום רביעי כ' אלול
הרה"ק רבי משה אריה פריינד ב"ר ישראל (תשנ"ו)

הישיבה שאכן חושב להיות גם

ניגש אליו ושאלו על כך .השיבו

אצלו .אמר לו רבי משה :יש לי

ה"חפץ חיים" :בכל ימי חיי נהגתי

אי זה מכתב לכתוב לו ,איני רוצה

לוותר ולאפשר לכולם ללכת

להטריח את כבודו ,אבל אם בין כך

הר ה"ק רבי יהונתן אייבשיץ ב"ר נתן נטע (אורים
ותומים – תקכ"ד)
הרה"ק רבי דב בעריש מאלעסק ב"ר שלמה

בדרך בה אני עומד .הפטיר השר:

תהיה אצלו אולי תהיה שליח מצוה

"עם מידה טובה זו ,אתה תעבור

לוצקער
ב"ר צבי אלימלך (תר"י)

ולמסור לו את המכת ב? "בשמחה

את חייך באושר"

משה

את

הרה"ק רבי פינחס מקינצק ב"ר נתן דוד
משידלאווצא (תרס"א)

חשש גזל שינה

למעטפה ,סגר אותה ומסר לראש

הרה"ק רבי יחזקאל משינאווא

הישיבה .הגיע הלה לטורונטו,

זיע"א שהה

במרחצאות

ודבר ראשון עשה את שליחותו של

פרנצסבד ,בסעודת ליל שבת

רבי משה ,נכנס לאותו עשיר ומסר

כשערך הרבי את שולחנו ,ציוה

לו את המכתב ,העשיר פתח את

לזמר "כל מקדש שביעי" ,הספיקו

חיוך על שפתיו ,מסתבר שהיה זה
מכתב המלצה שכתב רבי משה
עבור ראש הישיבה .כשהוא עצמו
לא ידע שזאת המלצה עבורו,
כמובן שהעשיר נתן נדבה הגונה
אחרי המלצה כזאת.
מדהים

לראות

פעם

ציוה להפסיק והסביר :אני מסופק
אם מותר לנו לזמר עכשיו ,שמה

א) השומע אחד מישראל מברך אחת

ישנם אנשים חלשים ואולי גם
חולים הדרים לידינו ,אשר באו

(שו"ע או"ח סי' רט"ו סעיף ב')

לשהות

במרחצאות

לרפואה,

ואפשר

כבר

על

שהם

עלו

מידה

מושלמת של חסד .רבי משה לא

תפוס במחשבותיו ,ולבסוף החליט

רצה שהלה ירגיש מחויב כלפיו

ופסק :אכן על פי דין אין לנו

תודה .אלא אדרבה ,הוא נתן לו

רשות עתה לזמר ,וכך נעשה.

גל פז

דיני עניית אמן (ב')
מכל הברכות ,חייב לענות אחריו אמן.

שנתם .כמה רגעים ישב הרבי

בחסות רשת חנויות

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

לזמר רק את הבית הראשון והרבי

משכבם לישון ואנו מפריעים את
איזו

יום שישי כ"ב אלול
ב"ר משולם זושא (תרס"ג)

הכניסו

המכתב ולאחר שקרא אותו העלה

יום חמישי כ"א אלול
רבינו יעקב סג"ל מולין ב"ר משה (מהרי"ל – ה"א
קפ"ז)

הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורונסטייפליע

רבה" ענה ראש הישיבה .כתב רבי
המכתב,

מנעשחיז (תק"צ)
הרה"ק רבי עבדאלה סומך (בעל זבחי צדק  -וחזון

ב) אפילו לא שמע רק חתימת הברכה,
צריך לענות אמן( .משנה ברורה שם
ס"ק ו')
ג) אפילו לא שמע כלל הברכה ,רק הוא
יודע איזה ברכה היא ,ושומע שעונים
אמן ,צריך לענות עימהם( .שו"ע הרב
שם סעיף ב')

נדבת הר"ר יוסף אוביץ הי"ו
לע"נ זקנו הר"ר זאב ב"ר ברוך ז"ל
נלב"ע ט אלול תש"פ תנצב"ה

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

שתַׁכִּ יַׁ ָּתבַׁאַַׁׁ-
פָּ ָּר ַׁ

ח ֵ
סד הּוא"
"כִי ָּ
ח ֶּ
פץ ֶּ

יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

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

חודש אלול אינו חודש לעצמו ,אלא הוא חודש
של הכנה ,של היערכות ושל גיבוש אישי .זה
חודש שבו כל יהודי מנסה לעצב את דמותו
כפי שרוצה שתהיה כל ימות השנה .הוא
עושה הכל כדי להגיע לראש השנה כמה
שיותר מוכן.

זרע קודש בר קיימא

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
מיכאל יהודה בן מרים
אליהו בן רחל
אלן אסתר בת שרלוט
בנימין בן ברכה
יהודה לייב בן אסתר מלכה נעימה בת שרה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

הימים חולפים ,התחושות בלב הולכות
וגואות ,לקראת היום הגדול והנורא .כל לב
יהודי מתעורר ,כל נשמה יהודית מזדככת וכל
נפש יהודי מתכוננת.
ניתן לראות בכל מקום יהודים המקבלים על
עצמם עוד ועוד קבלות טובות .קוראים פרקי
תהילים ,מוסיפים עוד שעות של לימוד תורה
בהתמדה ובהבנה ועושים את הכל כדי לבוא
מוכנים ליום הגדול -ראש השנה.

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

אם כן השאלה היא  -מה הדרך להתכונן
לראש השנה כראוי? מה היא העבודה
הנדרשת מאיתנו כדי שבראש השנה יכתבו
אותנו לשנה טובה יותר ושמחה יותר? על
ידי אלו אמצעים נוכל לזכות בעז"ה לשנה
טובה ומתוקה ,מוארת ומאושרת?
הגאון האדמו"ר הרב שלמה הכהן רבינוביץ
מראדומסק זיע"א בספרו 'תפארת שלמה' על
התורה בפרשת כי תצא מביא תגלית נדירה-
עלינו להתחבר לכל יהודי ,לאהוב כל יהודי,
לראות את הטוב בכל אחד ולהשתדל להיטיב
לכל אדם.
"בַחֲ צֹצְרֹות וְקֹול שֹופָּ ר הָּ ִריעּו ִל ְפנֵי הַ מֶּ לְֶּך"
(תהילים צח ,ו)  -כשנשמע את קול השופר
מריע ,מלשון אחווה ורעות! נחיה באהבת
ישראל ,נרבה רעות עם ידידינו ונפעל ככל
שנוכל כדי להתאחד בצוותא עם כל יהודי!

פניני עין חמד

הגאון רבי ישראל איסרלן זיע"א (המכונה
'תרומת הדשן') מגלה בספרו 'לקט יושר' ,כי

יהודי שמרבה בחסד ביחוד בימים אלו-
בעצם מכריע את גזר דינו לטובה ולברכה.
החכם מכל אדם כתב בספרו" :מַ לְ וֵה ה' חֹונֵן
ָּדל ּוגְמֻ לֹו י ְשַ לֶּ ם לֹו" (משלי יט ,יז) – כלומר :מי
שחונן הדל ,המסייע ליהודי אחר החלש ודל
ממנו ,בעצם הוא כביכול 'מלווה' טובה
לקדוש ברוך הוא .הוא עושה חסד כביכול
עם בורא עולם.
מדהים ומטלטל! כשיהודי עושה חסד -הוא
כביכול 'מלווה' ,לבורא עולם .בן אנוש יכול
"להלוות" לקדוש ברוך הוא ,פשוט כך!
ואז ,בבוא רגע הדין והמשפט ,בורא עולם
זוכר את מי שהיטיב איתו כביכול .וככול
שיהודי מוסיף ומרבה מעשי חסד -הוא
מטה את דינו לחסד ,ומרעיף על עצמו
שפע ,טובה וברכה.
הבה נאמץ את הכלי העוצמתי הזה ,שקרוב
אלינו מאוד .עלינו פשוט לחפש מישהו
שזקוק לעזרה ,לעצה טובה או למילה טובה
ולעזור לו ככל יכולתינו.
כך נפתח לעצמנו את הפתח לזכות בעזרת
ה' בשנה טובה ומבורכת.
בברכת שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

18:24

19:34

18:41

19:32

20:17

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

18:43

19:34

20:19

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

18:42

19:33

20:19

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

לרפואה שלימה

לרפואה שלימה

(מיכה ז ,י"ח)

20:20

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

כנָה הָ ְראּוי ָה
הַ הֲ ָ

ַׁ

פרשת כי תבא

ט"ז אלול ה'תש"פ

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָּ כָּה –
שֹואל
שיב בַ ֲ

בִ ּׁשּולֵ י גֹוי ִם ֵ -
חלֶּ ק ג'

האם יש בישולי גוים בכנפיים של עוף? ומה הדין כשיהודי הדליק את האש והניח סיר ריק ולאחר מכן
הגוי הניח את דבר המאכל בתוכו?
להלן סיכום ההלכה מפי הרב אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת ציון מספרו 'הכשרות למעשה':
קורקבן ובני מעיים וכדומה ,אף על פי שאינם עולים על שולחן מלכים ואינם חתיכה ,שראויה לכבד בה אורחים ,מכל מקום,
חלָּ ק י"ד
 ָּשם בשר עליהם ,ויש בהם איסור בישולי גויים .מקורות :ש"ך (שם סק"ב) ,פרי חדש (יו"ד שם סק"ב).
לכן ,כנפיים של עוף שבישל הגוי ,אף שאינם עולים על שולחן מלכים ,יש בהם איסור בישולי גויים.
מאכל ,שאינו נאכל חי לבדו ,אבל נאכל חי יחד עם דברים אחרים ,יש להקל שנחשב כנאכל חי  -ואין בו משום בישולי גויים.
לכן גוי שבישל או טיגן בצל יש להקל ,מכיוון שנאכל כמות שהוא בסלט ירקות .מקורות :הגר"ש וואזנר בקובץ 'בית לוי' ח"ח (סי"ב).
אין בישול אחר בישול בבישולי גויים .ולכן ,אם ישראל מבשל את המאכל ,עד שנעשה ראוי לאכילה כ'מאכל בן דרוסאי',
שהוא שליש בישול ,בין שהתבשיל לח ובין שהוא יבש ,אף שהצטנן וחיממו הגוי ,אין בו איסור בישולי גויים .הערה :לעניין
חתיכות עוף מבושלות על ידי יהודי ,ורוצים לטגנם שוב על ידי גוי שיעטפם בקמח וביצה ,בשו"ת 'דבריך יאיר' ח"ג (סימן לט) כתב ,אם הציפוי
נעשה כדי להשביע או לתת טעם ,וטיגנו גוי וגם הדליק את האש אסור ,אפילו אם העוף היה מבושל קודם לכן.

בבישול לא די בהדלקת האש על י די יהודי כדין פת ,אלא צריך בנוסף להדלקה ,שיהודי יניח את הסיר על האש והאוכל
בתוכו .מקורות :שו"ע (יו"ד סימן קיג ס"ז) .ואף באופן שההדלקה נעשית על ידי הגוי ,כל שהניח הישראל את הסיר על האש והאוכל בתוכו
מותר ,מכיוון שמעשה הבישול נעשה על ידי ישראל .ויש מי שמחמיר בזה לדעת השו"ע וההנחה דווקא צריכה להתבצע ע"י יהודי.
ולדעת בני אשכנז ,בישול דינו כאֲ פיה ,ודי בהדלקה של יהודי בלבד .מקורות :הרמ"א (שם) .וכתב הש"ך (סק"ט) לדעת הרמ"א
דווקא כשהוא ממהר את הבישול .וכתב עוד הש"ך (ס"ק יא) שקיסם מועיל בבישול .ומחלוקת השו"ע והרמ"א הוא במקרה שהישראל רק
הדליק ,האם די בכך או שמא בנוסף להדלקה צריך גם הנחת הסיר.

אולם לכל הדעות ,אין להקפיד ,שפתיחת הגז בלבד תבוצע על ידי הגוי.
בבישול הולכים אחר הנחת המאכל בתוך הסיר .ולכן ,כאשר יהודי הדליק את האש והניח את הסיר כשהוא ריק וגוי הניח את
דבר המאכל בתוכו ,הרי זה בישול גוי  -ואסור.

יה
ְאֹות ָּ
פְ גִ יעָּ ה ו ְתֹוצ
ֶּ
לרבינו הגאון ר' יהונתן אייבשיץ זיע"א (מח"ס 'יערות דבש') היה בן בשם דן .הבן הזה יצא לתרבות רעה לא עלינו ,ור' יהונתן
בכה עליו דמעות רבות עד שבסוף ב"ה הפך לבעל תשובה גמור .בעיר שבו התגורר דן הבעל תשובה ,התארח אחד מגדולי
ישראל .הבן של אותו גדול דור התארס והכלה הייתה מהעיר של דן ,והרב הגיע לחגוג את האירוסין.
דן ,ש הכיר את אותו אדם גדול ,מכיוון שהירבה להגיע לביתו של אביו ולשוחח איתו בתורה הקדושה ,הזמין את שני
המחותנים ואת הזוג הצעיר ,שיבואו לסעוד אצלו בביתו .אותו גדול חשב ,שמדובר בביקור נימוסין ,והוא הגיע עם כל
המשפחה ,אבל שם חיכתה לו הפתעה ,שהוא לא ציפה לה כלל וכלל.
השולחנות היו ערוכים בכל טוב  -בשר ודגים ושאר מיני מטעמים ,ממש כסעודת שלמה המלך בשעתו! הם הגיעו על תקן
ביקור נימוסין ולא לסעודה ...והסיבה העיקרית ,שהם לא רצו לאכול אצלו ,היתה מכיוון שפחדו מהעבר שלו .באותם הימים
כל אחד היה דואג לשחיטה ,והם לא ידעו מי הוא השוחט...
הם אמרו לו " :תראה ,לא תכננו ,בדיוק עכשיו סעדנו ,אנחנו ממש לא רעבים ,אבל נשמח לאיזו כוס שתיה" ,כך הם
התחמקו .דן לא אמר כלום ,אבל בסתר ליבו הוא הבין בדיוק ,מהי הכוונה שלהם .הוא נפגע מהם עד עמקי נשמתו במיוחד
לאחר כל הטרחה הזו למענם...
המשך הסיפור היה נורא ואיום ...בורא עולם ראה את הצער של דן והם לא עלינו שילמו על כך .בדיוק שנה אחר כך,
נפטר אותו אדם גדול .חודשים ספורים לאחר מכן נפטר החתן שהיה צעיר לימים ,ושבועיים לאחר מכן נפטר גם
המחותן.
הגאון ר' חיים שמואלביץ זיע"א כבר אמר על כך :בין אדם לחבירו זה אש! אם אדם מכניס את ידו לאש ,הוא לא מקבל
כוויה בתור עונש .זה פשוט מציאות! מי שפוגע בשני – חוטף!
עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 052-6329144הנייד באישור ועדה רוחנית)

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

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

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

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

מינויים

כתובת המערכת :עבור ליאור עצמון ,רח' הבושם 26א ת.ד .83375 .מבשרת ציון .מיקוד 9076926

PnineEH@gmail.com

ַארי ֵה פְ ַרי ְינְד זצ"ל
כמַ לְ ָאכִים – הַ גָּאֹון הָּ ַרב מ ֹשֶּ ה ְ
אִ ם ִראשֹונִים ְ
הגאון הרב משה אריה פריינד זצ"ל -נולד ב-ו' תשרי ה'תרס"ד ( )1903בהונגריה .כבר
בילדותו ניכר כי לגדולות נועד והוא הצטיין בהתמדתו הרבה בתורה .התחנך בבית סבו,
הגאון ר' זאב גולדברגר .בגיל שתים-עשרה כבר היה בקי בשו"ע יורה דעה בע"פ עם
ה'פרי מגדים' .בגיל שמונה עשרה היה בקי בארבעת חלקי השו"ע והוא צורף לדיני תורה
שניהל סבו .לפני השואה שימש כרב בעיירה נאסויד וראגנא ,וכדומ"ץ בעיר סאטמר .איבד
בשואה את רעייתו ושמונת בניו ונידון לעבודת פרך .כשהיה באושוויץ קיים במסירות נפש
תורה ומצוות במצבים קשים מנשוא .שמר לא לחלל שבת ולא לאכול מאכלות אסורות.
לאחר מכן שימש זמן קצר כרב העיר סאטמר והתמסר לשיקום חיי הקהילה :יסד בית-
שחיטה ,הושיב בית-דין וכו' .בשנת ה'תשי"א ( )1950עלה לארץ ישראל והתמנה לראש
ישיבת 'ייטב לב' של חסידות סאטמר בירושלים .תפקיד אותו מילא במשך ארבעים שנה
כשהוא מרביץ תורה ומעמיד תלמידים רבים.
בשנת ה'תשי"ב ( ,)1951התמנה למו"ץ של העדה החרדית בשכונת בית-ישראל כאשר
יהודים רבים מכל גווני הקשת פנו אליו לשאול את חוות דעתו .ב-כ"ו אב ה'תשל"ט ()1979
לאחר פטירת האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר ,התמנה לשמש כראב"ד העדה
החרדית כנציג סאטמר .ב-י"א סיוון ה'תשמ"ט ( )1989לאחר פטירת הרה"ג ר' יצחק יעקב
וייס (ה'מנחת יצחק') התמנה לגאב"ד העדה החרדית .בשנת ה'תשנ"ו ( )1996הקים ת"ת
בשם 'חיי עולם המקורית' .בהמשך נפתחו בנשיאותו ישיבה קטנה וישיבה גדולה וכשבוע
לפני פטירתו התקיים מעמד חנוכת הבית לבניין המוסדות בשכונת גוש  80בירושלים.
גאון אדיר בנגלה ובנסתר .ענוותן מופלא .הרבה בתעניות ובסיגופים .נפטר ב-כ' אלול
ה'תשנ"ו ( .)1996חי כ 93-שנים .ציונו בהר-הזיתים בירושלים .לאחר פטירתו נקראו
המוסדות על שמו 'מוסדות רמ"א' .בהמשך הוקמה על שמו 'ישיבת תולדות רמ"א' בבית
שמש.
אביו :ר' ישראל (רב העיר הוניאד) .אימו :מרת שרה (לבית גולדברגר) .נשותיו :מרת בילא
(זיווג ראשון -בת ר' ברוך רב העיר פיר) ,מרת פרידא דאכנר (זיווג שני -נישא לאחר השואה.
נפטרה בשנת ה'תשמ"ב) ,מרת טשארנא (זיווג שלישי) .ילדיו :בשואה איבד ל"ע את רעייתו
ושמונת ילדיו .לא היו לו ילדים מנשותיו בזיווג שני ושלישי .מרבותיו :הגאונים סבו,
ר' זאב גולדברגר (אב"ד הוניאד) ,אביו ,ר' ישראל פריינד ,ר' יחזקאל הלברשטאם.
מתלמידיו :הגאונים ר' יהושע רוזנברגר (דיין בעדה החרדית) ,ר' שלמה יהודה הירש (דיין
בקהילת סאטמר ירושלים) .מספריו• :עטרת יהושע -חידושים על הש"ס ובהלכה ,על
התורה ,פסקים והנהגות ,על המועדים ,אלול וימים נוראים ,סדר הקפות •מרא
דשמעתתא -אוסף מפסקיו ,יצא לאור ע"י תלמידו הדיין ר' שלמה יהודה הירש •ממשה
עד משה -אוסף צדיקים ששמם משה ופרק הוקדש לרבינו והנהגותיו.
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להצטרף כמה פעמים לשולחנו הטהור בשלוש סעודות ובשאר מעמדי קודש.

בחלום ואמר לו " :אתה סובר ,שאתה נשאת אותי עד מקום קבורתי בסאקאלוב? דע לך ,כי ה'אור החיים' הקדוש נשא

בבניין הישיבה היה לו חדר מיוחד ,שבו הסתגר מדי יום ביומו לאחר התפילה עד כחצות היום ,והירבה לשפוך שיח ותפילה שם ולהעתיר
אותי".
בפרקי תהילים עבור כל ההזכרות והקוויטלאך שהובאו אליו לפקודת ישועה ורחמים .הייתי עולה אליו לשם פעמים רבות לשם לאחר סיום
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למלך.מנאמני ביתו ואילו הוא רק חותם עליהם .אומנם בכל זאת משום כבודו של זקני הגה"ק בעל 'ערך ש"י' זיע"א ,שהוא
ידי אחד
נכתבים על
ידו
זכה להכירו ,יתאמץ ביותר ויכתוב בעצמו כמה דברי ברכה ,וביקש ממני שאשאיר את הספר אצלו למספר ימים עד שיתפנה לכתוב .לאחר
יפר הרה"ח ר' שמואל גארטנהויז ע"ה את העובדה הבאה שהיה עד לה כששהה אצל רבינו .ילדה אחת שהיתה בגיל  14התנפח כריסה
כמה ימים סרתי למעונו ,והראה לי שכבר התחיל לכתוב" .מדי יום אני כותב כמה מילים" ,אמר לי" ,ואני מקווה שתוך ימים ספורים יהיה
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לבוא לקחת את הספר שלך" .כשבאתי אליו לביתו נתן לי את הספר כשברכה נלהבת מפארת את דף השער ,ואמר לי בענווה" :אין אני אומן
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המקורבים ללכת לבית הגאב"ד לבד וק אם הכל אצלו כשורה ,והוא מצא את הרמ"א עומד ברחוב העיר אובד עצות ,ומצפה לעזרת בני אדם.
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שכםאשר לימים גם כן סבל מבעיות בקיבה ,ונזכר בדברי רבינו אודות התרופה ולקח אותה ,ולמרבה הפלא לא די שלא הועילה כלום אלא
אחד,
בהלווייתו.
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ורבינו
לעולמו,
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'כיענא'שנה
כעבורכיעשרים
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לעולם
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"הרי לפלוני ציווה רבינו לקחת 'כיענא' לרפואה?" .ענה לו רבינו" :הוספתי דבר מה" ...ורבינו נשאר ככה תפוש בשרעפיו לכמה רגעים ,ואז אמר
מהימנא)'.כיענא' (סם תרופה) וייטב לך" .מיהר הלה לשמוע להוראת רבינו והתרפא...
לו" :תיקח

ָאדם לְ כַף זְכּות
ה ָּ
הוֵה ָּדן כֹל ָּ
ֱ
להלן סיפור המעובד מתוך 'ישורון' המלמד אותנו עד כמה
עלינו לדון כל אדם לכף זכות .גם כאשר לעיתים אנחנו רואים
במו עינינו מעשה מסוים שנראה שלילי עדיין צריך לבדוק,
לחקור ולדרוש ,שכן יתכן מאוד שנגלה ,שטעות היא בידינו,
כפי שנלמד מהסיפור הבא.
ב'שארית מנחם' מביא הרה"ק רבי מנחם מנדל מוישווא
זיע"א בשם הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זיע"א ,שעיקר
קבלת עול מלכות שמיים הוא לדון את חבירו לכף זכות.
הרמז לכך הוא שתיבות "דן את כל האדם לכף זכות" עולה
בגימטריה כמניין "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד" (.)1118
לכן נסמכו בפסוקים "ואהבת לרעך כמוך" לפסוק" :אני ה'",
ששניהם שווים ,ואם יאהב את חבירו כמותו ממש וידון אותו
בכל מעשיו לזכות ,יחשב לו דבר זה כייחוד הקב"ה ושכינתיה.
ומעשה שהיה -כך היה:
סיפר הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל מעשה מופלא
ששמע מהגאון הרב משה אוירבך זצ"ל (שהיה מצאצאיו של בעל
'נחל אשכול' וכיהן כמנהל תלמוד תורה בפתח-תקווה .לאחר מכן ייסד
בתי ספר דתיים בפתח-תקווה ,ראשון לציון ,רחובות ,עקרון ,גדרה
וחיפה ושימש כנשיא אגודת ישראל בגרמניה .נפטר בגיל  95שנים)

וניתן ללמוד ממנו עד כמה קשה להבין את נבכי נפשו של
הזולת ולדון נכון את פעולותיו:
המעשה אירע בתקופה בה כיהן ר' משה אוירבך כמנהל בית
הספר .הימים היו ימי מלחמת העולם הראשונה .היה רעב
בארץ ישראל ,ומשפחות רבות סבלו מאוד ולא יכלו לספק
לילדיהם את הצורך אפילו עבור מאכלים בסיסיים ביותר.
מנהל בית-הספר היה מעורב בפעולות התמיכה לנזקקים
בעקבות המצב הקשה ,ששרר בארץ ודאג כי בת"ת יחלקו
ארוחות בוקר זעומות.
אחד המורים נכנס לחדרו וסיפר בזעזוע נוראי ,כי ראה את
אחד התלמידים נוהג בביזיון במנת הלחם שקיבל.
בעוד שאר הילדים אכלו בתאבון את מנת האוכל שקיבלו.
אותו תלמיד שיחק בלחם שבידו ,גלגל אותו כאילו היה
כדור משחק ואף בעט בו...
כששמע את דברי המורה ,המנהל הזדעזע עד עמקי נשמתו,
אולם הוא לא רצה לחרוץ את גורל התלמיד ,בטרם שישמע
את דבריו .המנהל ביקש מאחד התלמידים ,שהיו שם שיגיד
לאותו תלמיד להתייצב בחדר המנהל ,כדי שיוכל לברר את
העניין.
זלזול בלחם הוא מחזה קשה אף בימים כתיקונם ,כשיש שפע
רב ,והלחם מצוי ובזול ,ועל אחת כמה וכמה באותם ימים,
שרבים סבלו חרפת רעב.
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
רפאל בן אסתר 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
חי זיזי בן קלרה ז"ל
דוד בר חסיבה ז"ל
ר' יצחק בן מסעודה קדוש ז"ל
חווה בת יעקב צבי ע"ה
אסתר בת נעמי ע"ה
יצחק יצקן בן רחל ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
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

העובדה שחילקו מנת לחם בבית-הספר לא הייתה מובנת
מאליה ,אלא הצריכה משאבים עצומים מהמנהל ,כדי שיוכל
להשיג מעט לחם כדי לחלק אותו לתלמידים.
התלמיד הגיע לחדר המנהל ור' משה שאל אותו" :האם מה
ששמעתי עליך נכונים?" .התלמיד הוריד את ראשו ,אישר
את הדברים ,התנצל על המעשה ואף הבטיח ,כי הדבר לא
י ִשָ נֶּה בעתיד.
אולם דיבורים לבד ומעשים לבד .חלפו מספר ימים ,ומורה
אחר ראה את הנער שב לסורו .שוב נקרא התלמיד לחדר
המנהל ושוב הבטיח התלמיד ,כי לא יחזור על המעשה.
המנהל חשב ,כי התלמיד אינו מבין את חומרת המעשה,
ולכן הסביר לו באריכות ,כי דבר זה יש בו מן הכיעור ,ואיזה
זלזול בלחם יש במעשה זה ,במיוחד בימים טרופים אלו,
שאין בהם כמעט מה לאכול.
חלפו מספר ימים ,והתלמיד נתפס באותו מעשה בפעם
השלישית .הפעם ר' משה לא יכול היה לוותר .הוא קרא
לתלמיד והורה לו לחזור לביתו ,ולא לשוב ,עד שאביו
יתייצב בפניו לשיחת הבהרה.
האבא הגיע אל משרדו של המנהל וביקש לספר לו משהו,
שלא היה ידוע לו" :ברצוני לגלות לכם פרט מעניין ,שהתגלה
לי"  -פתח האב וסיפר " -בבית שלנו שורר הרעב ,כמו,
לדאבון הלב ,בהרבה בתים בישראל".
"הילדים שלנו שהלכו לתלמוד-תורה ,שאתה מנהל אותו,
יכלו ליהנות ממנת מזון זעומה .אך בבית עצמו ,אין לנו
אוכל עבור האח הקטן".
"הילד שנשלח הביתה החליט ,כי הוא עצמו יוכל לסבול
את הרעב ,וכי מוטב ,שאחיו הקטן ,שעדיין לא לומד
בתלמוד תורה יקח את מנת האוכל שלו".
" כדי שלא יבלוט הדבר ,החליטו שניהם ,כי מדי יום בשעה
קבועה יחכה האח מאחורי הגדר ,בעוד אחיו ,זה שלומד
בת"ת ,ישחק כביכול במנת הלחם שלו ויבעט בה ,עד
שתעוף אל מאחורי הגדר ,הישר לידיו של האח הרעב!".
"מכיוון שהוא לא רצה לגלות את המניע ,שגרם לו לעשות
כן ,הוא שמר על כך בסוד .גם לי הוא לא גילה ,אלא הדבר
התגלה לי במקרה מאחיו הקטן".
ר' משה המנהל היה המום ממה ששמע זה עתה .לזאת הוא
לא ציפה .הוא ציפה לתשובות אפשריות רבות ומגוונות ,אך
תשובה כזו ,שתפתור את התעלומה מהכיוון הזה ,לא
העלה כלל וכלל על דעתו.
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שבתי בן אסתריא אטון זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
הרב מנחם בן ויקטוריה בצרי זצ"ל
שרה בת נרקיס ע"ה
זהבה בת שושנה רייזל ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
נעמי בת כתון ע"ה
יצחק בן חביבה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מזל בת שמעון ע"ה
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
מסודי בת חביבה ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
אסתר בת גולה גאולה ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה
יוסף בר סעדה ז"ל
רחל רפאת בת השמת ע"ה
סלים בן פרחה ז"ל
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 טובה ז"ל
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כי ממך הכל – חיזוק האמונה שכל אשר לו הוא מיד ה'

äîãàä éøô ìë úéùàøî úç÷ìå' ,(á åë) ïúùøôá
ïúåð êé÷åìà 'ä øùà êöøàî àéáú øùà
(íéòùúå äðåîù øòù) 'äãé÷ò'á åðéöî àìôð øåàéá ,'êì
ä"á÷äù øéëðù éãë íéøåëéáä úàáäá äãåáòä ø÷éòù
ìë åðì ùé åðéãé íöåòå åðçåëá àìå ,õøàä úà åðìéçðä
àéáú øùà íãàä øåáñ äáøä íéîòô éë ,ìåãâä òôùä
àåä ìëäù òãé ,úîàá ìáà ,åöøà àéäù Y êöøàî
úåáùçî åáéìî øå÷òì åéìò ,êì ïúåð êé÷åìà 'ä øùàî
 'ìëä êãéî éë' ïéîàé ÷øå ,åìàא.
éë ,ì"æå (ïúùøô ùéøá) '÷ä 'êéùìà'ä øáãá áéçøä
åðúàî ù÷áî åðéàå ,'áéèéäì õôç' ä"á÷ä
ìëä ïåãà àåä éë øéëðå ,äáåè êøáúé åì ÷éæçðù ÷ø
.êøáúé åì ììäðå êøáðå ,ãéîú åðì áéèéîäå áåèä àåäå

,ùáãå áìç úáæ õøàá åîöò úà íãà äàøé éë ,äðäå
íéúá ,ãéøçî ïéàå åúðàú úçúå åðôâ úçú ïùãå ïîù
øùà íéúéæå íéîøë ,àìéî àì øùà áåè ìë íéàìî
åðçéãéù øùôà ,ãàî áåøì äøåòùå äèç ,òèð àì
éì åùò éãé íöåòå éçåë' øîàì åáéì úåøéøùá åøöé
øùàëù êøáúé àøåáä ìù åëøãå ,'äæä ìéçä ìë úà
,åì àá åçåëá ùëø øùà åðééð÷ éë íãàä áåùçé å"ç
ïúð øùà íéîù úëøáå äáåèä ìë úà åúàî 'ä øéñé
,íéøåëéá úååöî êøáúé àøåáä åðååéö ïëì ,ì÷ä åì
éøôùë åðé÷åìà úéá ìà äðùá úçà íãàä àåáéù
,êøáúé 'ä éðôì åäçéðéå ,åéãéáù àðèá åéùòî éøåëéá
äúàå ,àåä êîî úàæ ìë ,êéðôì 'êìù' éøä ,åì øîàéå
åì ïúé æà ,áåèä ìåáéä ìë úà éìò úàáäù àåä
 äáåè éåôë åðéàù øçà äøåîâ äðúîá ìëä ú"éùäב.
åððåøëæá úåìòì ,íéøåëéá úååöîì äáø àîòè åäæå

א .בפרשתן )כז יב(' ,אלה יעמדו לברך את העם' ,וברש"י ,הפכו לוים פניהם כלפי הר גריזים ופתחו בברכה' ,ברוך
האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש ושם בסתר' ,ואלו ואלו עונים אמן .הקשה הגאון רבי משה
פיינשטיין זצ"ל ברכה זו על שום מה ,והרי לא עשה שום מצוה או מעשה טוב ,אלא רק שאינו מאמין בעץ ואבן,
ואינו עושה ע"ז ומניחה בסתר ,ותו לא מידי ,וכי על זה יש לברכו בברכה יתירה.
ומבאר ביאור נפלא ,כי הנה יש אנשים הסבורים כי עמלם ועבודתם להשיג מחייתם הם המה המביאים להם את
הפרנסה ,ועל כן 'מרבים בעבודה' כל ימיהם ברצונם להשיג עוד ועוד ,וכל שעות היום טרודים הם במרוצתם אחר
הממון ,ואין להם מנוחה אפילו רגע אחד ,ומלאי רוגז וקנאה באחרים המצליחים יותר מהם .ומאחר שבטוחים הם
ב'חכמתם' שרק על ידי זה הצליחו במלאכתם על כן אינם מסכימים לספר לאחרים ומסתירים את 'סודות המקצוע'
לבל 'יגנבו מהם' ...ושומרים עליהם מכל משמר ...נמצא שהם מאמינים בפסל ומסכה מעשי ידי חרש ...ושם בסתר
– שמטמינים ומסתירים את תחבולותיהם כיצד להגדיל את הונם.
וכנגד זה אמרו 'ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה מעשה ידי חרש' ,כי הקב"ה יצווה את ברכתו למי אשר
אינו מאמין באותו 'פסל ומסכה' ובמעשה ידיו להתפאר ...אלא מאמין הוא בחי העולמים אשר זן ומפרנס אותנו,
ויודע הוא כי כל עבודתו אינה אלא כ'השתדלות' גרידא לצאת ידי חובת גזירת מלך 'בזיעת אפך תאכל לחם' ותו
לא ,ולכן אינו 'שם בסתר' את סודות פרנסתו.
באמת אמרו ,כי מלבד הענין שמברכים את המאמין או ח"ו להיפך ,הרי עצם מהות והווית חיי האדם מבורכים
הם כשהוא מאמין וכן להיפך כשאינו מאמין ,כי אין לך 'ארור' וקללה יותר מהמשועבד אל עצמו ,שהרי אין לו רגע
אחד ביישוב הדעת ,ואפילו כשעומד בתפילה ,הרי במקום שיתפלל למי שהעושר שלו שיזון ויכלכל אותו ,אזי נדמה
לו שמפסיד בכל רגע ורגע את ה'ביזנעס' הבוערים ומחכים ,ותמיד הוא מקנא באחרים .לאידך ,אין לך 'ברוך' יותר
מהמאמין שפרנסתו קצובה לו כבר מראש השנה ,ויודע שלא תועיל שום השתדלות מבוהלת ומטורפת יתר על
המידה להביא לו אפילו פרוטה אחת יותר .גם א"א לשום בריה שבעולם 'לחטוף' לו ממה שנגזר עליו להרוויח,
ממילא כל ימיו בשלווה השקט ובטח ,ואינו מעלה על דעתו ח"ו לעשות השתדלות שלא על פי רצון ה' כגון למהר
בתפילה או להימנע מקביעת עיתים לתורה וכיו"ב ,והנה כי כן יבורך גבר ירא ה'.
ב .וממשיל שם ה'אלשיך' את הדבר ,למלך רם או שר גדול אשר ברשותו כרם נחמד והוריד בו אריס לעבדו
ולשמרו ,ובראות האריס שהגפן ראשונה ביכרה או שהתאנה חנטה פגיה ,הרי הוא מביאה אל פני אדונו ואומר
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äééçî àåäå ,íìåòä úà âéäðî àåä ä"á÷ä éë ïéîàîä 'ä úàî ìëä íìåòä éðééð÷î åðéãéá éåöîù äî ìëù
 åðì àáג ë"ò ,ד.
úåùòì çë åì ïúåðå äòù ìëáå úò ìëá åúåà
לו ,הנה נועם פרי זה שלך הוא ,ולא ערב ללבי לאכול ממנו טרם הצגתיו לפניך ,כי לא לי היה הזרע כי אם ממך
הכל ,וכראות המלך או השר כי מופלג האריס בהנהגת 'דרך ארץ' ,נותן לו שישאר לו בידו כל אותה הטובה ואף
מוסיף לו כהנה וכהנה ,כיו"ב לדידן החיטה והשעורה גפן ותאנה וכו' הכל משלו המה ,כי אדון הכל הוא ,אמנם
כאשר נביאם אליו יתן לנו את הכל במתנה...
ג .כי לעולם יש לאדם לישא עיניו לשמים ,ואף אם השפיע עליו הבורא רוב טובה לא ישכח ולא יסיח דעתו מאין
בא לו עזרו ,כי הכל מן השמים ...משלו משל לרופא שבא והתלונן לפני הרב ,רבי ,יושב אני בבית רפואתי
ו)כמעט( אין איש דורש ומבקש לעזרתי ,וכי לזה נעשיתי 'רופא' – לשבת באפס מעש ...יעץ לו הרב ,איעצך ויהא
ה' בעזרך ,בשעה שפונה אליך 'חולה' אל תיתן לו 'תור' לאותו היום או למחרתו ,אלא דחהו בג' ירחים ...וכך יצא
הקול ותעוף לה השמועה כי 'רופא מומחה' בשכונתנו – שהרי אין זמנו פנוי מהיום למחרת רק אחר המתנת זמן
של ג' חדשים ...ואף ממרחק ימהרו להזמין תור אצל המומחה הגדול ...וכך הווה ,עברו כמה חדשים והרב עצמו
החל מרגיש שלא בטוב ,מיד פנה אל מיודעו – הרופא הנ"ל ,וקיבל תור לסוף ששה חדשים ...אמר לו הרב ,וכי
גם לי אי אפשר לך לפנות מזמנך ה'יקר' ,זכור היטב ואל תשכח מי עשה אותך כל כך 'עסוק' ,הרי כל זה לא היה
לך אלא בעצתי...
והנמשל פשוט ,עומד לו איש מבני ישראל ,מתפלל ומתחנן על פרנסתו ,ואכן ,שמע ה' לקול תפילתו ובירכו בשפע
ברכת שמים ....תוך זמן קצר נעשה היהודי 'עסוק' וטרוד למעלה ראש ,וכמעט שאינו נראה בביהכנ"ס בעת התפילה,
לזה אמרינן 'זכור ואל תשכח' מי עשה אותך כל כך טרוד ומוקף בעסקים ,הלא אנכי ה' ,מדוע שכחת ממני לגמרי.
ד .כבר נודעה אותה עצה טובה לקבלת התפילות  -להקדים לה 'הודאה' ,והוכיחו כן מפרשתן ,שאחר 'וידוי ביכורים'
שהוא הודאה על כל הטוב והחסד נאמר 'השקיפה ממעון קדשך' ,כי עת רצון היא שתתקבל תפילתו מאחר
שהודה לבורא תחילה .ולא זו בלבד שבכוחו לבקש על עצמו ,אלא גדול כוחו להתחנן בעד הכלל כולו ,וכמו שאומר
'וברך את עמך ישראל'.
גם למדנו זאת ממה שאמרו חז"ל )דב"ר ד א ,מס' סופרים פי"ב א ב( 'אין מפסיקין בתוכחה' ,היינו שאין מפסיקין באמצע
קריאת התוכחה להעלות עולה אחר לתורה ,שהרי ה'עולה לתורה' פותח ב'ברכו את ה' המבורך' ,והקב"ה אומר 'אין
שורת הדין שיהיו בני מתקללין ואני מתברך' ,והרי שאם אומרים 'ברכו' ומודים ומהללים את ה' שוב אין מקום
לתוכחה ,כי ההודאה מסלקת כל הדינים והתוכחות.
וכן רמזו בעלי הרמז בלשון הכתוב )כג ו( 'ויהפוך ה' אלוקיך לך את הקללה לברכה' ,שכשתהפך תיבת 'הקללה'
ותקרא אותה מסיפא לרישא יעלה בידך 'הלל ק-ה' ,כי ע"י ההודאה נהפכת הקללה לברכה.
על דרך זה ידוע עצה נוספת להמתקת הדינים – שיקבל על עצמו לומר 'מזמור לתודה' לאחר שיוושע .כעין זה
הביא ב'כף החיים' )סי' רפ"א ס"ק ח( מה שכתב הגה"ק ה'חסד לאלפים' )בעל ה'פלא יועץ' רפ"א ד( זי"ע שקבלה יש בידו
משמיה דרבי יהודה החסיד ששבח נשמת כל חי מסוגל על כל צרה שלא תבוא  -לקבל האדם על עצמו שכשיהיה
ניצול מצרתו יאמר נשמת כל חי בתודה וקול זמרה בפני עשרה ,ובו ניצולו רבים.
אך צריך לדעת שאינם כ'סגולה' בעלמא ,אלא כל עניינה של ההודאה היא שהאדם מכיר שכל מה שיש לו הוא
מאדון הכל ,אין לו מעצמו כלום ואף לא 'מגיע' לו מאומה ,אלא הקב"ה גומל עימו בחסדיו המרובים בכל עת ובכל
שעה ,וכאשר מגיע להכרה זו באמת אזי הקב"ה משפיע עליו חסדים בלא גבול ומידה ,כי זה חפצו שנכיר שהוא
אדון כל.
ובהאי עניינא עלינו להביא דברי הרה"ק ה'אור המאיר' )סוף פרשת כי תצא ד"ה בדרך( המבאר בדרך הלצה את הכתוב
)כה יג( 'לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה וקטנה' ,וברש"י' ,שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה' ,וז"ל ,ואתה
תחזה רבים מבני עמנו בגשתם לתפילה לשפוך שיחה עבור פרנסה ,אזי מוציא דיבור אלוקים בפה מלא ואותיות
גדולות ,ומכניס כל מאמצי כוחו באותיות פרנסה ,וברצונו שאות פ' יהיה גדול בכמות ואיכות ככל העולם כולו ,ואות
ר' עוד יותר גדולה ,ואות נ' ואות ס' ה' יהיו גדולים בתכלית הגדלות ,בכדי להמשיך על עצמו באמצעות אותיות
של פרנסה ,שפע וברכה עליונה מלא ברכות טוב ,ואחר כך כשנתקבלה תפילתו ,והקדוש ברוך הוא השפיע לו עושר

באר הפרשה  -פרשת כי תבוא

â

êì ïéàå ,íéîçøá àéä äãîäù ,òéãåäì ,('åëå êá ä"éåä åáì êåîñ éë ,'äëùç' úòì íâ åáì àøéé àì éæà ,ìéç
 ì"ëò ,åæî äìåãâ äîçð ,äëøáäå äáåèä úà ãéîú åéìò àéáé øùà 'äá çåèáוäëæé úàæä äðåîàä éãé ìòå .
.àåáú éë 'ä úòåùéá äøäîá úåàøì
àìà äæ ïéàù àåä òãåé 'äòø'ë åì äàøð íà íâå
 äîéìùä åúáåèìה(è"ñùú 'éñ á"ç) æ"áãøä áúëù åîëå .
אוצר של יראת שמים – לטוב לך כל הימים
äðéà ïúùøôáù 'äçëåúä úùøô'ù íòèä øàáì
úà áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôé' ,(áé çë) ïúùøôá 'äçëåú'á åðéöîù êøãë ,äîçð é÷åñôá úîééúñî
äîçð êéøö ïéà éë ,ì"äæá øàáîå ,éúå÷åçá úùøôáù
'ø÷é éìë'á åðéöî íéàìôð íéøáã ,'íéîùä
äùåò ä"á÷äù øöåà åúåà åðééä ¯ áåèä åøöåà ,ì"æå ÷åñôå ÷åñô ïéàù ,íãéöá íúîçðù éôì àåáú éë 'øôá
 êá øùà 'ä úàøéî íéîùá çìùé åîë) íéîçøä ìò äøåîä ä"éåä íù åá øëæåä àìùזøîàðù åîë åøöåà àéä éë ,
ונכסים ולא חסר כל בו ,כשבא להחזיר לו שבח והודאה על שהיטיב עמו כל מיני מיטב ,אזי מוציא אותיות קטנות,
ואינו מכניס כל מאמצי כוחו ועומק פנימיות מחשבתו בהאותיות  -להיותם גדולים במילוי הארה כמקודם ,וזהו
הרמז 'לא יהיה בכיסך' ,היינו בפיך הכנוי בשם כיס ,כמו דאיתא בזוהר חדש ,והכוונה להזהיר הנ"ל ,לא יהיה בפיך
אבן ואבן ,שני בחינת אותיות ,גדולות וקטנות ...ועל זה ציוונו הבורא' ,שלא יהא נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה' אלא
גם בעת שהוא מחזיר ומודה לבוראו על כל הטובה עליו להודות בהודאה גדולה וכבירה.
וכפי שהמליצו על דברי חז"ל )ב"ר נח א( בת ק' כבת כ' ,שהכוונה על מזמור ק' וכ' שבתהילים ,מזמור ק' – 'מזמור
לתודה' ,ומזמור כ' ' -יענך ה' ביום צרה' ,ומדרך העולם שבעתות צרה יזעקו 'יענך' בקול רם ,ואילו בבואם ל'מזמור
לתודה' ינוחו מזעקתם ,לזה אמרו 'בת ק'  -כשאדם בא להודות בשיר וקול תודה להשי"ת על הטובות שגמלו ,יגש
באותה התרגשות והתלהבות של מזמור כ' כשהוא זועק 'יענך ה' ביום צרה'.
ה .כה אמר כ"ק האדמו"ר מסטריקוב זי"ע ,כי בכל מקום שבתורה יש איזה קשר ושייכות בין ה'קרי' וה'כתיב' ,וכגון
)בפר' כי תצא( שהכתיב הוא 'נער' )נערה בלא אות ה'( והקרי עם ה' ,לא כן הם פני הדברים בתוכחה ,שהקרי והכתיב
הינם תיבות אחרות לגמרי )כגון עפולים  -טחורים( ללמדך שלא כפי שנראה לך כן הוא האמת ...ולדידן ,בבוא על האדם
זמן או מצב של 'תוכחה' ,עוברים עליו זמנים קשים ,ידע שגם אם 'רואה' מציאות לנגד עיניו הרי 'הקריאה' היא
אחרת לגמרי ...והנראה כ'צרה' אינו אלא 'חסד ורחמים' ...ורמז לדבר ,שהנה הבעל קורא אסור לו לקרוא התיבה
בעל פה אלא עליו להביט בתוך 'ספר התורה' ולקרוא את ה'קרי' מתוך ה'כתיב' הגם שאינו רואה את אשר הוא
אומר ,כי בא לומר לנו ,עיין היטב ואו אז תראה שאין זה כפי שנראה לך רק טובה וברכה.
ביאור נפלא הביא בעל ה'אלופי יהודה' בשם אחיו הגאון ר' יעקב ש .פריינד זצ"ל על דברי רש"י )בראשית יח טז(
'כל השקפה שבמקרא לרעה חוץ מהשקיפה ממעון קדשך מן השמים' )פרשתן כו טו( ,כי הנה המשקיף ומביט על
הנעשה בעולם פעמים ייראה לו כי יש כאן הנהגת דין ורעה ...אבל כשמשקיף 'מן השמים' שם רואים כי הכל
לטובה ,ואין כאן כל רעה כלל וכלל.
ו .וכבר אמרו שבשעה שאיש צובט את רעהו )א קניפ( הרי באותה שעה הוא מחזיקו ותופס אותו יותר בחוזק
מבשעה שאוחזו בידו ,כך בשעה שהקב"ה 'צובט' את האדם הרי הוא קרוב אליו ביותר ואוחז בו בחזקה ,וזאת
נחמתנו בעניינו כי הקב"ה הוא התופס ואוחז אותנו ב'פרשת התוכחה' )פשיטא שאנו מתפללים להינצל מכל אותם 'צביטות'
ושנצא ידי 'תוכחה' בקריאה בעלמא ,להלכה ולא למעשה ...אך עלינו לדעת זאת לכל צרה שלא תבוא(.
ז .מרגלא בפומיה של הגה"ק ה'סטייפלער' זי"ע לומר בשם ה'חזון איש' כי 'יראת שמים' בימינו הוא להאמין שכל
העובר על האדם בכל השנה נקבע ונגזר כבר בראש השנה שלפניו .והן הן דברי ה'בעל הטורים' )פר' ניצבים ד"ה
את לבבך( ,וז"ל' ,לולא האמנתי לראות בטוב ה'' )תהלים כז יג( ,לולא אותיות אלול ,שמאלול ואילך חרדתי נגד ה' ,והיינו
יר"ש ו'חרדה' כפשוטו.
וכבר נשאל הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,על הא דאיתא מהקדמונים בלשון הכתוב )עמוס ג ד( 'אריה שאג
מי לא יירא' ש'אריה' רומז ב'ראשי תיבות' על אלול ,ראש השנה ,יוה"כ ,הושענא רבא ,שבהם מי לא יירא ,שא"כ
מדוע נאמר בלשון עבר 'שאג' ולא אמר ארי שואג בלשון הוה ,הרי בכל שנה ושנה באים הימים הללו מחדש ,ובימי
השאגה אנו עומדים כעת .השיב הגר"ח ,שהרי מאמינים בני מאמינים אנו שכל הקורות עמנו בשנה שחלפה הכל
נגזר בר"ה ,וכשמתבוננים בדברי הימים – כי פלוני שהיה עמנו לפני כשנה בימים הללו כבר איננו ,רעהו שהיה
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אשתקד בימים הללו מ'עשירי העיירה' פשט את רגלו ועתה פושט גם ידו לקבץ נדבות ,זה חלה ל"ע וזה הפסיד...
הרי אריה שאג בלשון עבר ,ר"ל האריה דאשתקד שואג ראו מה נגזר ..כמה וכמה אנשים שלא 'חלמו' ולא חשבו
שככה יארע אליהם ,ובפרט בשנה זו ,וכי מאן דהו העלה על דעתו בראש השנה תש"פ שכך ייראה העולם באחרית
השנה )ובמשך כל השנה (...וממילא מי לא יירא לקראת השנה החדשה.
דבר נפלא כתב בקונטרס 'משקה ישראל' ,כי הנה מצוי היום אשר מניחים טבלא בה מצויירים תמונות וכיו"ב
בעריסת התינוק סביב לראשו למען יתבונן בהם וירגע מבכיו ,יש המדפיסים על הטבלא תמונות של צדיקים ,ויש
להבדיל המדפיסים עליה תמונות של בעלי חיים ,ומעשה היה בתינוק אשר הניחו דמות אריה בראש מיטתו ,אותו
ראה בשכבו ובקומו ...לאחר שגדל וכבר היה בן כמה שנים נסע עם כל בני משפחתו לטיול בגן החיות הנקרא
'ספארי' ,ובראותו את ה'אריה' החל לרוץ אליו כמי שפגש את ידידו משכבר הימים ,נזעקו בני המשפחה לתפסו
בטרם יהיה מאוחר ח"ו ,והסבירו לו שהאריה הינו בעל חי מסוכן מאוד ,ובידו לטרוף אנשים חיים ולהפכם לגל של
עצמות ,נענה להם הילד בתקיפות ,מדוע תאמרו כן ,והלא אני מכירו מיום לידתי ...והוא שוכב בשקט ולא עושה
כלום ...אמרו לו ,אינך מכיר אותו רק את תמונתו הנך מכיר ...והנמשל ברור ,יש לך אדם שאומר מה לי לפחד
מ'שאגת האריה' והרי מכיר אני אותו משנה שעברה ומלפני שנתיים וכו' וכו' ,מה הרעש והחרדה מר"ה – הלא
עברו עלי ר"ה כמניין שני חיי ...אך באמת אינו מכיר אותו אלא רק את ה'תמונה' שלו ...אילו היה מבין בשכלו מהי
המשמעות של יום הדין ,ועד כמה כל מהותו ועתידו תלויים על כף המאזניים כפשוטו הרי היה 'שומע' היטב את
האריה שואג ,ונחרד ומתיירא מקולו...
פעם שאלו את הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל ,מדוע הנכם עושים מחודש אלול אזא גרויסער בער ]דוב
גדול כל כך[ .השיב רבי ישראל ,צדקו דבריכם ,לא לדוב הוא דומה אלא הרבה יותר מזה ...הבט וראה ,דוד המלך
לא התיירא מן הדוב אלא שיסעו במו ידיו כמו"ש )ש"א יז לו( 'גם את הארי גם הדוב היכה עבדך' ,ומכל מקום אמר
)תהלים קיט קכ( 'סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי'.
אלא ,שהפרש והבדל יש בין הפחד והבריחה מדוב טורף לפחד והבריחה בימי חודש אלול .כי מדוב אורב ינוס
ויתרחק עד כמה שיש לאל ידו להתרחק .ואילו מפחד ה' ומהדר גאונו אין אנו נסים ומתרחקים ממנו אלא נסים
אליו ...וכמו שכתב הרמב"ם )פיה"מ ר"ה פ"ד ד"ה העובר( על ימים אלו ' -שהם ימי עבודה והכנעה ופחד ומורא מהשם
ויראה ממנו ומברח ומנוס אליו' .וכפי שיש בנוסח הסליחות 'אתכסה מחמתך בצילך'.
אמנם 'מודעא רבא' כי הגם שצריך להרבות ביראת שמים ,אך עצבות מאן דכר שמיה ,לא תיזכר ולא תפקד ולא
תעלה על לב ,וכבר אמרה תורה בפרשתן )כח מז( 'תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב' ,וביאר
בזה הגה"ק רבי חיים מוואלוז'ין זי"ע סמיכות הפסוק שנסמך לו לאחריו 'ועבדת את אויביך' ,שהקב"ה אומר עבודה
כזאת שאינה באה מתוך שמחה וחדוותא דליבא ,אותה העבודה 'ועבדת את אויביך' ,ולא את בוראך ,כי אותו ברוך
הוא תעבדון רק מתוך שמחה וטוב לבב )ולכן נענש מידה כנגד מידה – ועבדת את אויבך(.
ויש ללמוד ממקרא מפורש על חובת השמחה בימי אלול ,שכן נאמר )תהילים צז יא-יג( 'ישמחו השמים ותגל הארץ
ירעם הים ומלואו ,יעלוז שדי וכל אשר בו אז ירננו כל עצי יער ,לפני ה' כי בא כי בא לשפוט הארץ' ,והרי שלפני
זמן ה'משפט' שרויים כל העולמות בשמחה ,ומכאן נלמד על השמחה הגדולה שיש בחודש אלול שהוא לפני תשרי...
ואכן ,כל עבודת חודש אלול עיקרה מתוך שמחה ,וכפי שהמליצו שאלול ר"ת לעבעדיג און ווייטער לעבעדיג
)להיות בשמחה יותר ויותר( ,כי על האדם לשוב אל בוראו בשמחה ובטוב לבב,
כשנשאל הגה"ח ר' יעקב קאזליק זצ"ל מה חובת האדם בעולמו בחודש אלול ,ענה ר' יעקב ,עלינו לשמוח שמחה
רבה ,כי הצלחנו ללכוד את הגנב )כשכוונתו על היצר הרע( ,ואף אנן נענה אבתריה שאף אם עדיין לא לכדנוהו ,ואינו
תחת ידינו ,מכל מקום על ידי השמחה נוכל לו...
ואף שצריך לדאוג שלא לאבד רגע לבטלה ,אך אין זה סתירה כלל לשמחה ,והדבר דומה לאם רחמנית הדואגת
בכל עת על בנה יקירה לבל יארע לו מאומה ,שלא יפול ולא יפצע ...ופשיטא שאינה בעצבות מחמת כן ...אדרבה,
מרוב אהבתה את בנה הרי היא דואגת לשלומו ,ושומרת עליו מכל משמר ,כיו"ב עבודת הימים הללו ,שדייקא
לגודל ערכם על כן צריך לשמור על כל רגע ורגע ,אך אין לזה שום שייכות לעצבות.
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,ø÷é éðáà åîë úò ìëá åãéá éåöî åðéàù øáãî äìåâñå
(:âì úåëøá) 'íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä' ïëå
 êá øùà 'ä úàøéî øöåà äùåò ä"á÷ä ë"òחàîùå .
ë"ò ,äæ øöåàá êøåö åæéà 'úé åéìà ùéù øîåì äòèú
íåù 'úé åì ïéà ,áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôé øîà
íùî êì ïúéì øåîù àåä êì íà éë øöåà åúåàá êøåö
 íùî êñðøôìå êëøö ìëטçúôî øñåî ä"á÷ä ïéàå ,
åãåáëáå åîöòá ä"á÷ä àìà çéìùä ìà äæ øöåà ìù
ì"ëò .ãàî åéìò áéáç äæìä øöåàä éë åãéá å÷éæçî
).(ãåò ù"ééòå

ä

ãáìá åæ àìù åðééäå ,'äôéàå äôéà êúéáá êì äéäé
úà íãé ìò ìåæâì úåì÷ùî íúåàá ùîúùäì øåñàù
,úéáá í÷éæçäì àúééøåàãî øåñà íâ àìà úåçå÷ìä
úàøùä éëøã øéëæäù øçà ,ì"æå ,àúìéîã àîòè øàáîå
úà ì¯àä àðù ãáìá àìù øéäæä ,ìàøùéá äðéëù
íéðëåî íéìëá ÷éæçîä ïë íâ àðùé ìáà ,ïéãä úååéò
ìòâú ïô íéìëä íúåà ÷éçøäì êéøöùå ,ìåò úåùòì
ìë êé÷åìà 'ä úáòåú éë (æè ÷åñô) åøîàë ,åðúåà åùôð
 'äìà äùåòי.
מחתרת חתורה – חובת התשובה בימים אלו

äøéáòä ïî çåøáì àéä äèåùôë 'íéîù úàøé' úåäîå
ãîì àöå ,äøéáòì íéàéáîä íéøáãä ìëîå
÷éæçäì äøåú äøñàù äî øàáì 'åðøåôñ'ä áúëù äîî
àì' (ãé äë) áéúëãëå íéì÷ìå÷î úåì÷ùî éðáà úéáá

ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë
ìåìà éîé ñéîéä äìàá ììëá ïëå ,ì"æå (÷åñôá
íéîùá íéîçø éøòù ïéçúôðå ,'åëå äáåùú éîé íäù
ìë êéøö ïëìå .íéáù ìá÷ì äèåùô åãéù åìà íéîéá

)ä"ã á"îøú àöú éë

ח .כלומר ,שכל אחד עושה 'אוצר' ממה שאינו מצוי כל כך בידו וכפי מדרגתו ,העני יטמין בכספת )סעי"ף( ,$ 1,000
ובעה"ב רק  ,10,000העשיר הקטן יטמין  100,000והגדול יותר  ...1,000,000ואילו ה'מלך' יטמין דבר נדיר ביותר
כמו אבני יקר ,כן הוא כביכול כלפי שמים – שהרי כל העולם כולו שלו ,חוץ מ'יראת שמים' שהיא נחשבת כמי
שאינה מצויה בידי הקב"ה ,ולכן ,עושה הקב"ה 'אוצר' מיראת ה' אשר באדם.
ט .והנה ,ב'ברוך שאמר' הננו אומרים 'ברוך המרחם על הבריות ברוך משלם שכר טוב ליראיו' ,ויתבאר על פי משל
ל'בטלן' שלא דאג לפרנסת אנשי ביתו ,ואפילו פרוטה אחת להחיות משפחתו לא הביא ,עד שהודיעו לו ב"ב,
'צא נא השדה' להביא טרף ומזון ,ואם לאו לא תראה יותר את פני הבית ...בצר לו פנה לידידו אשר בבעלותו
מפעל גדול בבקשת רחמים שיעביד אותו כ'פועל' ותמורתו יתן לו שכרו משלם ,נכמרו רחמי הידיד ופתח לברר
אצלו באיזו מלאכה הנו בקי ...והנה ,אם יתברר שאינו יודע לעשות כלום אזי בטוב ליבו ימצא לו בעה"ב עבודה
מזדמנת ויתן לו דמים מועטים חלף 'עבודתו' וכגודל רחמנותו ,אמנם אם יתברר כי אומן בקי הוא במלאכתו וביכולתו
'לקדם' את המפעל ולסייע בדברים הטעונים שיפור ,בוודאי ישלם לו בעל המפעל שכר נאה ומכופל ,שהרי הוא
זקוק לו לטובת עסקיו .ובדרך זה יש לפרש בלשון הברכה ,כי הקב"ה 'מרחם' על כל בריותיו ונותן לחם לכל בשר,
אלא שאינו נותן אלא ב'רחמנות' ,אבל לאיש אשר הוא מ'יראיו' אזי משלם לו שכר טוב ,כי כביכול הקב"ה 'צריך'
לאותו אדם ,שהרי הוא 'מקדם את המפעל' ומביא יראת שמים ה'חסרה' למעלה ,שהלא הכל בידי שמים חוץ
מיראת שמים ,ועל כן הקב"ה משלם שכר טוב ליראיו.
י .הנה ,דברות קדשו נכתבו כנבואה הנצרכת לדורנו אנו ,שלא זו בלבד שאסור להשתמש ב'כלים' המאררים אלא
גם שצריך להרחיק אותם הכלים מן הבית ,צא טמא תאמר להם ובל יבואו במחנינו ,פן תגעל נפשו אותנו.
אין חמור מפריצת חור בחומת היהדות הקדושה ,ומשבירת הגדרים שהעמידו לפנינו גדולי ישראל זי"ע ויבדלחט"א.
וכבר אמר שלמה המלך )קהלת י ח( 'ופורץ גדר ישכנו נחש' .ומבאר הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע )שם עולם פ"ו בהג"ה( מדוע
לא אמר ישכנו ארי ,כי הנה אדם אשר פגע בו ארי ונשכו ירגיש תיכף ומיד את כאב המכה ,ותיכף יחישו אליו
את אנשי ההצלה ,משא"כ הכשת הנחש איננה מורגשת מיד ,והמוכה ממשיך להלך כלא היה ,והארס מתפשט
לאיטו בכל גופו עד שלפתע הוא נופל ומת חלילה .וכן הוא בפורץ גדר ,ולענייננו ,בכל העוסק בעניינים הנבזים
המדוברים ,כי שעה שהוא פורץ את גדרי הקדושה אינו שם על לבו מה גדולה עוולתו אשר עשה ,ואינו מרגיש
איככה הטומאה כולה נכנסת בקרבו כארס של עכנאי ,ואף יאמר ,מה עשיתי ,עברתי על ה'גדר' וראה נא שלא
הריעותי ולא נחמצתי במאומה ,אך באמת ,באחד הימים תמצאנו לפתע 'מת' ונופל ברוחניות – מלא מכף רגל ועד
ראש בזוהמא וטומאת הרחוב ...ומועטים הם היוצאים מבאר שחת זו.

å
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 äáåùúá øøåòúäì íãàיאì"æç åùøãù åîëå ,
 'ùéà ïéàå éúàá òåãî' (á ð äéòùé) ÷åñô ìò äìôúáיב,
äáåùúá é÷ôåãì ãé çúåô ä"á÷äù åìà íéîéá ïë åîë
åäæå .äáåùúä úåúìã ìò äúò ÷åôãì ãçà ìë êéøö
éë íãàä òãéù ,'êìäúî êé÷åìà 'ä éë' (åè âë) øîàù
åîëå ,øäèì íéàáäì øåæòì ïëåîå íéã÷î ìåëéáë é"ùä
 'êáéåà êéðôì úúìå êìéöäì' éë øçà íå÷îá éúáúëùיג
).ì"ëò ,ìåìà ú"ø (íù
)(:å úåëøá

'úîà úôù'ä ãåò áúëù åîëå ,øäèì íéàáäì òééñì
òîåù íãà éøùà ,ì"æå (ùøãîá ä"ã à"ñøú ïúùøôá) ò"éæ
íåé' áéúëãî ,(ãì ç éìùî) íåé íåé éúåúìã ìò ãå÷ùì éì
úåúìã úçéúô ùé (äðùä úåîé ìëá) íåé ìëáù òîùî 'íåé
ä"á÷äù ...äáåùú éìòáìå íé÷éãöì ¯ úåúìã 'á íäå ,åìà
úåæåæî øåîùì' (áéúëãî ,äðäå) .äáåùú éìòáì äøéúç øúåç
çúôðù íéãçåéî íéðîæ ìò éà÷ã òîùî (íù) 'éçúô
' ì"ëò .éøùúå ìåìà åîë 'íéìåãâ íéøòùיד.

êãéàì åéøáãî ãîìð úàæ íâ óà àìà ,ãáìá åæ àìå íéîéá ùéù àéîùã àúòééñä ìãåâ úà åðãîì åéøáãîå
äáåùúä úåøøåòúä ìãåâì à÷ééã ,äáøãà éë ,àñéâ
íéã÷î ú"éùä ìåëéáëù ãò íéáù ìá÷ì åìà
ידוע לכל ה'פיצוץ' הנורא אשר היה בשנת תשמ"ו ב'כור האטומי' בעיר טשערנאביל שברוסיה ,מקום אשר מכינים
בו החומר עבור 'פצצת האטום' ,וכשערכו שם ניסויים התחמם הכור יתר על המידה עד שהתפוצץ ,ונתפזר חומר
מסוכן הנקרא 'רדיואקטיבי' למרחקים ,ורבים רבים מתו שם ,ומני אז ועד היום הזה המקום ההוא מסוכן לשהות
בו עקב ה'קרינה' השוררת שם ,והרי הוא כ'עיר הנידחת' ממש  -והיתה תל עולם ,ואף אסור להיכנס לשם .והנה
מתחילה נזהרו הכל שלא להתקרב לאותו חבל ארץ ,אך כעבור כמה שנים כבר 'ניסו' כמה 'חכמים' ונכנסו שמה,
באמרם ,שאין שום סכנה בשהייתם שם ,כי הכל 'דמיונות' של השלטונות מסיבות שונות ומשונות ,ואף קיבצו
'חכמים' כמותם ונכנסו לשם וסיירו לארכו ולרחבו ,ובצאתם התפארו בקול גדול ,ראו כי יצאנו בשלום ואין ממה
לפחד כלל ,אלא שלא ידעו שנספג החומר המסוכן בגופם ופעל לאיטו את פעולתו הרעה ,ולא זו בלבד שלבסוף
ניזוקו ,גם הולידו ילדים חולים ופגומים רח"ל ,ודורות שלמים 'נחרבו' בגלל אותה 'חכמה'...
כיוצא בדבר נדמים אותם המתחכמים לפרוץ גדרות עולם ,תקנות שתיקנו גדולי הדור להרחיק את האדם מן
העבירה ,ואומרים 'שלום עלי נפשי' ,הנה מחזיק אני בכלי אסור ולא אירע לי מאומה ,הצצתי ולא נפגעתי ,הסתכלתי
במקום האסור ולא נפגם בי כלום אלא נשארתי יהודי שלם בכל הרמ"ח והשס"ה ...ואינו יודע עד כמה 'רגעים אלו'
פגמו בו ובזרעו אחריו ...ושומר נפשו ירחק כאותו הבורח מפני הסכנה...
יא .הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע ,היה מזמר בכל חודש אלול עם תנועת ימים נוראים המיוחדת כשאבריו הק' דא
לדא נקשן ,את לשון הפייט בתחילת יוצרות לזכרונות יום ב' דראש השנה' ,אפחד במעשי ,אדאג בכל עת.
אירא ביום דין בבואי לזיכרון' ,בהוסיפו באותה תנועה 'דער רמב"ם פאסקנט אז מ'דארף תשובה טוהן ,און דער
ראב"ד קריגט זיך נישט דערויף ...וואס וועט זיין די סוף ,וואס וועט זיין די תכלית] '...הרמב"ם פוסק שיש לשוב
בתשובה באלו הימים ,ואף הראב"ד אינו משיג עליו בפסקו זה ...מה יהא הסוף ומה תהא התכלית[ .ואם באותו
קדוש וטהור מצינו כן אנן מה נעני אבתריה.
יב .וכך איתא שם בגמ' 'אמר ר' יוחנן ,בשעה שהקב"ה בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה מיד הוא כועס,
שנאמר מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה' ,ומכאן הוכיח ה'שפת אמת' על חובת התשובה בימים אלו
שהקב"ה מקדים לפתוח שערי תשובה ,שלא יהא בכלל מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה ח"ו.
יג .כתיב בפרשתן )כח ז( 'יתן ה' את אויביך הקמים עליך נגפים לפניך' ,והקשה הג"ר שמעון שוואב זצ"ל )מעין בית
השואבה( שמאחר ש'בברכות' עסקינן אם כן היה עדיף יותר שלא יהיו אויבים כלל ,אלא ישבו על מי מנוחות
באין מפריע ,ואילו בפסוק מבואר שאכן יהיו אויבים אלא שינגפו לפני ישראל ,אלא מכאן למדנו כי בדרך הטבע
צד הטומאה שונא את צד הקדושה ,ולא באנו לעולם הזה לישב במנוחה אלא להילחם תמיד עם היצר הרע ,וכלשון
הגמ' )ברכות ה' (.לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע' ,ואכן זאת הברכה היא להצילך ולתת לפניך אויבך ניגף
לפניך ,שיזכה לנצח את יצרו הרע .ומכאן 'חיזוק' לכל המתאונן על המלחמה הקשה שהוא שקוע בה תדיר כנגד
יצרו ,כי רק לשם כך נוצרת.
יד .בדרך צחות ביארו את דברי חז"ל )שבת נג' (.חמרא אפילו בתקופת תמוז קרירא ליה' .ולכאורה צריך ביאור,
הרי 'שילהי דקייטא קשה מקייטא' )יומא כט (.פירוש ,שהחום בחודש אלול  -בסופו של קיץ קשה מאמצע
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הקיץ ,ואם כן היה לומר חידוש גדול יותר – שלחמור קר אפילו באלול ,אלא י"ל .כי אכן אפילו החמור איננו קר
בימי אלול...
אלא שעלינו להיזהר שלא להיות כאותו 'חמור' ,שהגם שחם לו בחודש זה אך סוף כל סוף נשאר 'חמור' ...ויתבאר
הדבר ב'מעשה' בבחור ש'לא לנו' ולא עלינו החל לפרוק מעליו עול תורה ומצוות ,באחד הימים נמצא הנער כשפניו
אדומות ולוהטות מ'משקה' יקר אשר שתה והגיע עד כדי איבוד הדעת שלא היה לו ...ובשכרותו זו עלה על
האוטובוס ,כשהוא מדלג על נערים ודוחף הזקנים ,ונשכב על שתי ספסלים בחבטה עזה בקול רעש גדול .הנהג
שהוכה בהלם מהברנש המוזר ...קרא אליו בקול ,בחור ...שילמת כבר ...ניגש אליו הבחור והחל לסלסל בקולו כאחד
מזקני המשגיחים בעת מסירת 'שיחת מוסר' בימי אלול על מדרגות ה'ארון קודש' ,וצעק ,א-ל-ו-ל' ...כסף' זה מה
שעומד לך עכשיו בראש ...כן שילמת לא שילמת ...והרי א-ל-ו-ל היום ...איי ...געוואלד...
מה נאמר ומה נדבר ,אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה' ...שיכור' הזועק 'אלול' בכדי להיפטר מן התשלומים...
כי בוודאי חודש אלול הוא כאש יוקדת הנשפע עלינו משמים לעורר אותנו להתחמם כנגדה ,אך אין די באש
היורדת מן השמים ...וכמו שאמרו כי הנה אם יונח על האש קדרה מלאה בבשר וכל מטעמים תוציא חמימות האש
מהם טעם טוב וריח נעים של טשולנט של שב"ק ימלא את הבית ,עד שהמלאכים יכניסו לקדרה תבלין ושבת שמה
עם ריח גן עדן ,מאידך אם יושלך לתוך האש חומרי פלסטיק ונייר קרטון ,יתמלא הבית באוויר מחניק הגורם לבני
אדם לברוח משם ...אמור מעתה ,כי לא די ב'אש' ,אלא הכל תלוי במה שמניח עליה .כיו"ב ייאמר לענין ימים
הללו ,על האדם להתעורר ולשוב בתשובה באמת ,ולהניח על האש 'כלים' מלאים בתורה ובמצוות ובתפילות
ובתחנונים ,ואו אז תסייע לו ה'אש' להיות מוכן כדבעי לבוא אל המלך בר"ה.
טו .וכבר אמרו צדיקים )עבודת ישראל ראה ד"ה עשר תעשר בשם הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע ,ובעוד הרבה ספרים( על המשנה
)ר"ה ב' (.באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה ,רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי' ,שתנא קמא
סבירא ליה שהמתמהמה מלשוב בתשובה עד אחד באלול הרי הוא כעושה מעשה 'בהמה' ,ואילו רבי אלעזר ורבי
שמעון חולקים עליו ואומרים ,שאכן זה השב באחד אלול עדיין בגדר 'אדם' הוא ,ורק מי שאינו נזכר לשוב עד
ראש השנה 'נמשל כבהמות נדמו'.
טז .שוב מעשה נורא אירע עם אברך החשוב ,אשר ידיו רב לו ב'סיפורי צדיקים' ,ידען נפלא בהליכות והלכות
חסידים ואנשי מעשה ,על כן כשאחד ממפעלי 'קירוב' החליט לערוך 'סמינר' בעירות יורופ )אירופה( למשך שבוע
שלם ,כולל תפילות על ציוני הצדיקים דשם נקרא האברך הנ"ל לעמוד בראש הנסיעה .כמובן שההכנה לכך וסידור
כל הנדרש – טיסות ,אוטובוסים ,מלונות וכו' ,כרוכה במאמצים אדירים עד כלות הכוחות ,ואכן מיודענו עבד ללא
לאות ימים כלילות ,החל מסידור בני הבית – הבנים והבנות כל אחד משאלותיו וצרכיו ,השקעת כח ומח בבירור
מקומות וזמני נסיעה להצלחת הנסיעה בשלימות הגמורה ,כדי שיצא דבר מתוקן ומקובל.
ויהי בחצי הלילה ,אותו לילה המשומר ובא להיותו יוצא מהבית בשעה  2:00כשהטיסה היא ב ,5:00וכבר נגמרו
כל ההכנות ואריזת החבילות ,גם הטעקסי כבר הוזמן לשעה  ,2:00ועדיין השעון מורה על  ,1:30החליט האיש לנצל
את מחצית השעה הנותרת להכין 'אמרי שפר' מושכי לבבות משתתפי ה'מסע' כראוי וכיאות .אלא שבו ברגע
שנתיישב נעצמו שמורות עיניו מחוסר השינה המשוועת ,וכגודל מחסור השינה כן עמקות השינה ,ותוך כמה רגעים
בודדים מצא את רוחו מופקדת ביד 'א-ל מלך נאמן'.
מהר מאוד כחלום יעוף עבר הזמן וכבר הראה השעון על  2:00והלה נם את שנתו העמוקה ,נהג הטעקסי שראה
כי הזמן חולף החל מצפצף בקול רעש גדול ,אלא שאת השכנים הצליח להעיר אבל לא את מיודענו ,בלית ברירה
התקשר ללא הרף לבעל הבית ,דפק בדלתו אך הוא היה כקול קורא במדבר ,עד שבשעטומ"צ בשעה  2:30הועילו
הדפיקות ומיודעינו קם לתחיה ...בראותו את השעון נבהלה נפשו מרוב האיחור ,תפס ונטל את חבילותיו מכל הבא
לידו וירץ אל הרכב כשקורי השינה נסוכים על פניו ...מרוב בהלה לא שם לב שנטל עמו גם 'שק האשפה' שהוכן
בצידי הדלת להשליכו לפח הזבל העומד ברחובה של עיר ,במשך הנסיעה עד שדה התעופה )עירפארט( גער בו הנהג
– וכי לזו אחריות ייקרא ,לישון שנת ישרים כשהמטוס עומד כבר להמריא ,האברך קיבל באהבה והצדיק את הדין,
כשהוא מחזק את עצמו כי כך היא דרכה של תורה ה'התחלות קשות' והמניעות עצומות ,אך הכל לטובה.
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'íéîòô äæ åðáù äúò éë' éæà ,äáåùú úåùòìî ïåöøä (ã ùåøã äáåù úáù) ò"éæ 'ìçð éáøò'ä ÷"äøä áúë ïëå
).ì"ëò ,ì"÷å (íééìôëá àèç ìò äáåùúá áåùì åðéìò
åðäîäîúä àìåì éë' æîø íéøîåà éúòîù äæå ,ì"æå
äùåòùë éë ,(é âî úéùàøá) 'íéîòô äæ åðáù äúò éë
ïåùàøä øòù äáåùú éøòù) äðåé åðéáø éøáã åòãåð øáëå åãéá ïéà ïééãò äðùä ìë äéìò áù åðéàå äøéáò íãà
àéáîå ,äáåùúá áåùìî øçàúîä ìò (á úåà
áùçð àì ïééãò äáåùúä úòéðî ìáà ,äøéáòä óåâ ÷ø
íéèñéì ìù úëì ìùî' (áì æ ø"ä÷) ùøãîä éøáãî ç"øî ìéçúî íçåë øùà åìà íéîéá úìåæ ...ïååò åì
åöøô úøúçî åøúçå ,íéøåñàä úéáá êìîä ïùáçù ï÷éú àìå åìà íéîé åøáò øùàë ¯ ïåöø éîé íäù ìåìà
äàøå øäåñä úéá øù àá ,íäî ãçà øàùðå ,åøåáòéå éë ,äáåùú íéîòô éðù úåùòì êéøö éæà åîöò úà
åúåà êéå ,øåöò åðãåò àåää ùéàäå äøåúç úøúçî àìù äî ,'á .ïååòä óåâ ,'à .úåðåò 'á åãéá ùé øáë
êéðôì äøåúç úøúçîä àìä íåé äù÷ ,åì øîà ,åäèîá àåä 'àìåì éë' øîàù åäæå ,ïååòì áùçð äáåùú äùò
 'êùôð ìò èìîä úøäî àì êéàåיז.
éîé ìë åðééäã ,ìåìà úà åðøçà íà ,ìåìà úåéúåà
בהגיעו לשדה התעופה כל עוד נשמתו באפו החל לרוץ לעבר הפקידים הנוטלים את המזוודות מידי הנוסעים,
וכדרכם פתחו בסדרת שאלות האם ארז בעצמו את החבילות )בכדי שלא יעבירו דברים מסוכנים מארץ לארץ( ,ולאחר מכן הניחו
את כל המזוודות במכונת 'שיקוף' לפניה נגלו תעלומות ...ומבחינה אם יש שם חומרי מתכת או שאר דברים ,ופצחה
המכונה בצפצופים רמים להודיע קבל עם ועדה שיש כאן חומר 'חשוד' ...מיד הורידו הפקידים את החבילות ופתחום,
לראות מה יש שם ,באותו רגע שפתחו את שק הזבל פרץ החוצה ריח נורא של ריקבון ,וימצאו שם שברי קופסאות
שימורים ) (Cansושאר ירקות ונוזלים ...וכדי בזיון וקצף ...נטלוהו 'אחר כבוד' אל החדר פנימה והתחילו לחקור אותו
לשם מה הביא שק זה ,שמא רצה ל'בנות' איזה מטען חבלה מכל אותם שיירים ...וסיפר להם כל אשר קרהו.
כי לא יטוש ה' את עמו ,ומשנכרו דברי אמת נאמנו דבריו ושחררוהו לחירות ,ובס"ד אף הספיק לעלות על
המטוס ברגע האחרון ,מותש ועייף נפל על מושבו ,כאוב היה עד למאוד .וזמן רב לקח לו ליישב את דעתו ולהרגיע
את נפשו ממפחי הנפש שהכין לעצמו ,מגערות הנהג ,מקולות הבידוק והמסתעף.
אחר הדברים האלה כשוך ...וכבר הספיק 'לסדר את נשימותיו' ,פתח את דרשתו לקהל המשתתפים ,כשהוא
מספר להם מ'בראשית' כיצד נרדם ועד שמצאו את האשפה 'לעיני כל ישראל' בבזיונות גדולים ועצומים ,ומוסר
השכל הרבה יש בדבר ,אילו הייתי מתעורר מיד לקול 'תרועת' הנהג אזי הייתי מיושב בדעתי ,ובדעת צלולה הייתי
לוקח את המזוודות מתוך תשומת לב ,ולא היה בא לידי כל תקלה זו ,אך מאחר שלא התעוררתי בפעם הראשונה,
ואף לא בפעם השניה ,אלא רק לאחר חצי שעה על כן הייתי בהול ביותר ובחפזון נורא לקחתי חפציי מבלי ראות,
ועל כן באה עלי כל 'פרשייה' זו...
לענייננו יאמר ,מתחילת חודש אלול תוקעים בשופר לעורר ישנים מתרדמתם ,אל נא נתעורר 'ברגע האחרון' –
רק בראש השנה ,כדי שלא נבוא עם כל 'שקי האשפה' שברשותנו ...אלא נתעורר עתה ,לפני בוא יום השם הגדול
והנורא ,ומתוך יישוב הדעת 'נזרוק' את כל חבילות העבירות ,ונגיע זכים נקיים ומצוחצחים לעבור לפניו כבני מרון...
יז .וידוע הדקדוק בלשונו ,מה ענין 'קשה יום' לאדם זה ,והרי הסיבות שמנעוהו מלברוח הם עצלות או פחד שמא
יתפסוהו ,לכאורה יותר נכון לקראו 'עצל' או 'פחדן' .אלא רמז יש בדבר ,שגם אם יש לו לאדם קשיים רבים
המקיפים את כל יומו ,אך אם 'מחתרת חתורה לפניך' אין מקום לשקוע בכל קשיים אלו ,כי עליו להתעלות ולהתרומם
מעליהם ,להימלט על נפשו ולהציל את עצמו .וזהו שאמר שר בית הסוהר 'קשה יום' ,אמת כי הינך קשה יום אך
הלא מחתרת חתורה לפניך ,ולאו בכל יומא אתרחיש ניסא ...ואיך לא מהרת לברוח .ולדידן יאמר ,ימי אלול עתה,
ימים בוערים והמחתרת חתורה – זו ההזדמנות להימלט מהיצר ,אל נתבוסס בקשיים שונים ובטרדות היום – יום,
אלא נמהר להימלט על נפשנו...
ומעניין לעניין באותו עניין ,מעשה בשוטה שהילך מעדנות על פסי הרכבת ,והנה התקרבה הרכבת במלוא עוזה
וכשהבחין ה'קטר' מרחוק במאן דהו הצועד על ה'פסים' צפצף בקול 'תרועה גדולה' להזהירו שיתרחק מבעוד מועד,
שמע הלה את ה'קול' והחל לשחוק בעצמו ,מה קרה לצופר שקולו צרוד )האם הצטנן ,(...זכורני ש'פעם' היה קולו ברור
וחזק יותר ...שוב צפר הקטר צפירה חזקה בקול 'שובר ארזים' ...נאנח השוטה הלז בהנאה ואמר ,אכן הפעם היתה
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 äòøä åëøã úà ùéà áåæòé ïë ìòיחøîàðù äî ùøôì (.áò ç"åæ) ÷"äåæá àúéà äðäù ,äåä äåäã éàîå ,
 ù"úé åúãåáòì ùãçúéå ÷æçúé êìéàå ïàëîåיטàéä àã ¯ íéîé çøé äîà úàå äéáà úà äúëáå' (âé åîëå ,
íùá äæ ùãåç àø÷ð òåãî øåàéá êéøöå ,'ìåìàã àçøé ,(úéáùå ä"ã àöú éë æôî ø÷é) ò"éæ õéð'æà÷î ÷"äøä áúëù
)àë

זו צפירה כמו שכתוב ...אך לא השים אל ליבו שהקול בא לעורר אותו שיזוז ...והמשיך להלך בדרכו ,חזר הקטר וצפר
בשלישית בקול שיכול לעורר מתים הישנים מנוחת עולמים ...התפעל השוטה באומרו ,אח ...לכזה תרועה לא פיללתי...
אכן זה יחיד מומחה ...לא עברו רגעים ספורים והגיעה הרכבת ומחצה אותו רח"ל ולא נשאר ממנו כי אם...
לאותו שוטה נדמים האנשים השומעים קול שופר ומתחילים לדון בינם לבין עצמם מה אירע לשופר או לבעל
תוקע שלא עלתה התקיעה יפה כל כך ...או שאומרים ,אכן ,לכזה תקיעה התכוונו חז"ל) ...אין כוונתנו באופן שיש אכן
מקום לחשוש לגבי כשרות התקיעה ,וד"ל( ואינם מבינים כי השופר בא לעורר אותנו שנזוז ...אין התקיעה מטרה בפני עצמה...
אלא כלשון הברכה לשמוע קול שופר – ש'נשמע' מה 'אומר' קול השופר ,לעורר אותנו לשוב אל ה' ,ולעקור שורשי
הרע ,וכמו שרמזו בשם 'שופר' שהוא ר"ת שורש פורה ראש ולענה .ואין הדברים אמורים רק לאותם המתעסקים
בטיב התקיעות ,אלא לכל השומעים קול שופר וממשיכים לעסוק בשלהם...
וכזאת שמעתי עוד מאיש חסיד ,ת"ח וצדיק עובד ה' מנעוריו ,במשל למה שנהוג בימינו ,שהפלא' )סעלפאון( מזמר
ניגונים שונים המשמחים לב שומעיהם בשעה שמאן דהו מתקשר אל בעל הפלא' ,והנה בשעה שהפלא' מזמר את
ניגונו בעת ההתקשרות ,הרי העומדים 'מסביב' נהנים מאד לשמוע את הניגון ה'מעורר' או לאידך 'משמח' ,לא כן
הוא בעל הפלא' עצמו שאינו 'שומע' כלל את הניגון ,אלא הוא עסוק לבדוק מי הוא ואיזהו שהתקשר אליו ...ומה
רצונו ממנו בזו השעה ,כיו"ב לענין 'קול השופר' ,יש העומדים מחוץ לכל הענין ,והם רק שומעים את ה'ניגון' ,אבל
מי שיודע שהשופר פונה אליו הוא שומע את המונח 'מתחת' לניגון ,מה רוצים ממנו בזו השעה.
ומה נאה להסמיך לזה מעשה שהיה עם הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל ,שכידוע היה דורש בקביעות בכל ליל
שב"ק בביהכנ"ס הגדול 'זכרון משה' שבעיה"ק ירושלים ,בשבת אחת עמדו שני בחורים ברחובה של עיר ,ואחד
מהם שאל את רעהו ,האם הנך הולך ל'שבדרון' ...אמר לו רעהו ,לא ולא ,כבר שמעתי אותו עשרים פעמים...
'למזלם' עמד רבי שלום לאחוריהם ושמע את דבריהם הנאמרים באמת .למעשה ,באמצע הדרשה רואה רבי שלום
שהשנים נכנסו לבית הכנסת ,נענה ר"ש וסיפר ,בכביש הגדול נסעו פעם הרבה רכבים ,לפתע החליט אחד מהנהגים
לנוח מעט מעמל הדרך באמצע הכביש ,עצר את רכבו ,ופנה לעסקיו לקריאת 'כתבי עת' וכדו' ,כמובן שמיד נעשה
לאחוריו 'פקק' )טרעפיק( ארוך ,הללו פתחו ב'צפצופים' – מתחילה בפה רך ,ולבסוף בעבודה קשה ,ותיהום כל העיר,
ו'גולם' חצוף זה בשלו ,כמי שאינו מרגיש כלל בכל המתרחש סביבו – הוא עסוק בשטויותיו בריכוז מלא ,לפתע
הבין את הבלגן )טומהל( פתח את דלת רכבו ,ויצא ממנו במהירות ,ופתח לזעוק לכל העומדים מאחוריו ,די ,חדלו
לכם ,מדוע הנכם מצפצפים ומצפצפים ,וחוזרים על אותו צפצוף עשרות פעמים ,כבר שמעתי אתכם ,הפסיקו כבר...
זועקים הם לעומתו ,מה ...וכי השתבשה דעתך ,מה הרווחנו בזה ששמעת את צפצופינו ,והרי אנו מצפצפים כדי
שתזוז ממקומך ,זוז ואז נשתוק ,ובזה רמז להם ,כי כל דברי המוסר והתעוררות ,אין בהם מטרה כשלעצמם כמו
המטרה שהשומע אותם יתחיל לזוז ממקומו ,א"כ טענת 'כבר שמענו' מופרכת ביסודה היא.
יח .מעשה היה ב'בא בימים' שתקפה עליו השכחה רח"ל ,עד שלא ידע מימינו ומשמאלו ממש ,לא 'מאין באת'
ולא 'לאן אתה הולך' ...באחד הימים לא שמו בני הבית לבם ויצא האיש לרחובה של עיר והחל לשוטט אנה
ואנה ,הבחין בו עובר אורח וניסה לשמוע ממנו 'איה מקום כבודו' ,אך לדאבון לב לא ידע להשיבו ,על כן הכניסו
לרכבו ,ואמר לו הנא אסע ברחובות העיר ,ומע"כ יביט דרך החלון על צידי הדרכים ,אולי יכיר איזה 'בנין' או חנות
ועי"ז יזכר היכן ביתו נאווה קודש ...בתוך שיחתם אמר לו הנהג ,נראה לי שהיה מן הראוי שמע"כ ידבר לתוך 'דיסק'
) (c dשם ידבר ברורות מה שמו ומקום מגוריו ...מיד אמר האיש ,אה ...אה ...הנה נזכר אני כי יש דיסק בחיקי,
שמע הנהג את הדיסק ותיכף ומיד השיבו אל הבית ,והכל בא על מקומו בשלום ...ולענייננו אנו ,בימים אלו ייזכר
כל אחד כי ה'דיסק' נמצא בכיסו ,כל אחד ואחד יודע היטב היכן הוא 'מקומו' האמיתי ולהיכן עליו 'לשוב' בתשובה,
אלא שהיצר הרע משכיח מעמנו תכלית החיים ומטרתם ,עד שאנו מסתובבים אנה ואנה מבלי לדעת איה היא
הדרך המובילה בית א-ל ...אין לנו אלא 'להוציא את הדיסק' ולהשמיע לעצמנו מה אנו באמת ,בניו אהוביו של
הקב"ה ,רצוננו לעשות רצונך ,וכבר נמצא את הדרך בנקל...

é
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' 'çøéכäðáì ,çøé ,'äðáì'ì úåðåùì 'â åðéöî éë øàáîå ,
íùá àéä úàø÷ð ùãåçä úìéçúá éë åðééäå ,àøäéñå
'ùãåçä òöîàá ,ùãçúäìå ìãâúäì äìéçúîù 'çøé
óåñá åìéàå ,'äðáì' äúåà íéðëî éæà äúåîìùá àéäùë
ìë äøéàî äðéàù øçà 'àøäéñ' äîù àø÷ð ùãåçä
ùãåçáå' áúë äæ éô ìò .øäåñä úéáá åîë éøäå êë
åîöòá úåîãì íãàä êéøöå ,äáåùú éøòù ïéçúôð ìåìà
 åîåé ïá ÷åðéúë ìãâúäì ìéçúî äúòîùכאìåìà ïëìå ,
.'çøé àø÷ð

.íåìë äéä àì åìéàëå äðåùàøä åëøãì øåæçé 'íéàøåðä
ìá÷ìå íéòøä åéìâøä áåæòì íãàä ìò ïëàù àèéùôå
 äìåë äðùä ìë êùîá íâ 'úé åðåöø úåùòì åîöò ìòכב,
ø÷ùá åæ äáùçî íöò éë úòãì åðéìò úàæ íìåà
 ìåìàáù äáåùú éøåäøä íúåàì êåøò ïéà éë ,äãåñéכג,
úåøøåòúäî äáåøî ø"çð åì ùéå íäéìà äôöî ä"á÷äå
íäî ùé äáåøî úìòåúå ,åìà íéîéá ìàøùé éðá ìù
 åúáåùúá ãîòî ÷éæçé àì å"ç íà óàכד.

ïøîì 'íéøùéî ãéâî' ÷"äôñá åðéöî øáãì íåöò ÷åæéç
áéúëã äîë ,÷"ìæå ,(êì êì 'øô) 'óñåé úéá'ä
éèáîàä úà ïðöì'å ïåéôø ñéðëäì òøä øöéä êøãî äðäå
éî÷ àúáåéúá áúã ïàîã ,'åëå éãåã çøá (ãé ç ù"äù) ùãåçá äòéâéá òöá äî éë ,äðàåúá ,'úçúåøä
î"îå ,àôåâã ïéôåñëå ïéàðä øúá ìéæà éëä øúáå ,ä"á÷ íéîé'ä øåáòëù øçà ú"éùä úãåáòá úåöîàúäáå äæ
יט .ועל דרך שהיה אומר הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע )תשי"ב( ,שלכן נכתבה פרשת הביכורים בסוף התורה ללמדנו
והרבה לחטוא ,לא יתייאש ,כמצות ביכורים  -להתחיל מחדש
שאף אם כבר עבר עומד האדם ב'סוף התורה' ִ
בפירות המבכרים ,מתוך היסח הדעת מכל מה שאירע עמו בעבר.
כ .וביארו בזה על פי מה שכתב ה'בית שמואל' )באבן העזר קכו ז( ,שב'כתובה' יש לכתוב 'כך וכך לחודש' ,ואילו בגט
כריתות כותבים 'כך וכך לירח' ,ונלמד מהפסוק )להלן לג יד( 'גרש ירחים' שבגירושין כותבים ירח ,ומעתה אפשר
לומר שלכן כינתה התורה את חודש אלול 'ירח ימים' ,לרמז לנו שחובתנו בחודש זה  -לגרש ולבער את יצרנו הרע
הבוער בקרבנו תמיד ,לבערו מאתנו בגט כריתות לצמיתות.
כתב ה'רא"ש' על התורה )בראשית ו ב( כשירדו המלאכים ,אמרה הבתולה לא אשמע לכם אם לא תעשו הדבר
הזה  -שתתנו לי כנפים שלכם ,כמו שנא' )ישעי' ו ב( 'שש כנפים לאחד' ,נתנו לה כנפיהם ,מיד פרחה לשמים ונמלטה
מן העבירה ,ואחזה פני כסא ,והקב"ה פרש עליה עננו וקבלה ,וקבעה במזלות ,והיינו 'מזל )אלול( בתולה' ,והמלאכים
נשארו בארץ ולא יכלו לעלות עד שמצאו סולם שיעקב אבינו חלם ועלו ,הה"ד 'והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים
בו' .הרי לך שכל מהותו ומזלו של חודש זה – להיות 'בורח מן העבירה'.
כא .וכה אמרו צדיקים לרמז במזלו של החודש 'מזל אלול בתולה' )ספר יצירה פ"ה מ"ח( ,שבחודש זה ביד כל אחד
לעזוב את כל העבר – כמי שלא קלקל מעולם ,דוגמת קרקע שלא נחרשה מעולם – הנקראת בגמרא 'קרקע
בתולה' )ע"ז לב,(.
כב .וכבר כתב הרה"ק מקאז'ניץ זי"ע )יקר מפז כי תצא ד"ה ושבית( לבאר בדרך הרמז במה שנאמר )תהילים ז י( 'יגמר נא
רע רשעים' ,שרומז על אלו שחוזרים בתשובה בנ"א יום שמר"ח אלול ועד שמחת תורה ,ובדעתם שלאחר
ש'יגמר נא' – כשיגמרו ויעברו אלו הימים ישובו לדרכם הרעה ,וזהו 'רשעים'.
אגב אורחא ,יש שפירשו באופן אחר ,כי הרשעים אומרים יגמר נא – מי יתן וכבר יגמרו נ"א יום ה'רעים' האלו,
ימים קשים ומלחיצים – שאי אפשר 'לחיות' בהם כשאר ימות השנה ,אך האמת שאין ימים מאושרים מאלו ,ימי
קירבה ואהבה ,ואין זה אלא רחם נא ...נ"א ימי רחמים ורצון...
כג .יש שאמרו על פי מה שמצינו בטהרת הדגים ,דכתיב )ויקרא יא ט( 'כל אשר לו סנפיר וקשקשקת במים' ,ואמרו
חז"ל )הובא ברש"י שם( שאף הדג שנושרים ונופלים קשקשיו בצאתו מן המים ,מ"מ מכיוון שהיו לו קשקשים במים
טהור הוא ,אף לדידן לענין התשובה אמרינן – אף אם היו לו סמני טהרה רק בעודו במים – בחודש התשובה ,גם
כן טהור טהור יקרא...
כד .וכבר שאל הגה"צ רבי אברהם פולק זצ"ל )המשגיח דסלבודקה( שאלה זו את ה'חזון איש' ,וענהו 'זיי נאנט צי
באשפער די פאר טעג לוינט נאך עפעס' – ...להיות קרוב אל הקב"ה לכמה ימים אלו גם שווה משהו )כעי"ז
הובא במעשה איש ח"ד עמו' נט(.
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â"òà 'éãåã' äéì øîà ä"á÷ä ,'äã àúìçãá äéúøãäà
,àôåâ øúá êéùîî úàã äàðä àåääá éàî÷î çøáçã
÷éøò ãëã éáö àåääë éúìçãì êúåøãäàã ïåéë î"î
àì àðà ,íéìéàä øôåòë åà àøåçàì äéôà øãäéî
íåâøúáå .ì"ëò .éúìçãì êðéøãäà àðà àìà êúé ÷åáùà
êìåä êë øçàå ,ä"á÷ä éðôì äáåùúá áùù éî ,÷"äìì
ä"á÷ä ,'ä úàøéì øæåç î"îå ,óåâä éôåñéëå úåàðä øçà
äàðä äúåàá éðîî çøåá äúàù â"òà ,éãåã ,åì øîåà
,éúàøéì øæåç äúàù ïåéë î"î ,óåâä øçà êùîð äúàù
åîë åà åéøåçàì åéðô øéæçî çøåá àåäùëù éáö åúåàë
êøéæçà éðà àìà êúåà áåæòà àì éðà ,íéìéàä øôåò

àé

äáåùú éøåäøä íúåàù àéãäì êì éøäå .éúàøéì
,íäá äìåãâ úìòåú úòì úòî íãà áìá íéööåðúîä
øùà ãò êáæòà àì éë íãàì çéèáî ä"á÷ä íúîçîù
.éúàøéìå éìà êúåà éúáø÷ íà
ותשובה ותפילה מעבירין – ואם לא עכשיו אימתי

ùøôì (úçù ä"ã åðéæàä) 'äùî éðô øåà' ÷"äôñá áúë
,'íîåî åéðá àì åì úçù' (ä áì) áåúëä ïåùìá
æà äáåùú úééùò éãé ìò ìåìà ùãåçáù òãåð ,ì"æå
 äðùä ìë åîâôù äî íéð÷úîכהåøîåà äæù øùôàå ,
ïéàù ì"ø ,òøôîì ìåìà úåéúåà à"ì å"ì úçéù øùàë

עוד השיב החזו"א בסגנון שונה לאיש אחר ששאל אותו כנ"ל ,כי לולא ימים אלו היינו טובעים בחטאים ובבוץ.
ויתבארו הדברים ביותר במשל שאמר הגה"צ רבי חיים פרידלנדער זצ"ל לאחד המשיט אנייה בלב ים ,שהדרך הוא
לקשור בגוף הספינה חבל עבה ,וכאשר היא עוגנת בנמל קושרים את ראש החבל השני לתוך עמוד ברזל הקבוע
בשפת הים בכדי שלא תיסחף הספינה ברוחות סערה ,ומכיוון שהחבל השוהה במים זמן זמנים טובא ,מוכרחים
להחליפו מעת לעת בחבל חדש .פעם שאל 'חכם' אחד את מושיט האנייה ,מה לך טורח הרבה בהחלפת החבל,
לפתוח את כל הקשרים העבותים להוציא את הישן ולהכניס את החדש ולקשרו כדבעי ,הרי יודע אתה היטב שגם
חבל זה ישקע מיד במים ,וב'תוך כדי דיבור' אף הוא יתלחלח במים ,ואפוכי מטרתא למה לי ...השיב 'רב החובל',
שכאשר החבל שקוע זמן הרבה בתוך הים ,אזי המים נבלעים בסיבי החבל ומרככים אותו ,עד שלא יעבור זמן
הרבה וינתק החבל מאליו ו'תברח' הספינה לעומק הים ,אין עצה אחרת ,רק להחליף בחבל חדש מזמן לזמן ,בכדי
שיהיה החבל בתקפו ויעמיד איתן את הספינה כנגד כל הגלים ורוחות זעף .כיוצא בדבר הוא גם לעניין חודש אלול,
במשך כל השנה היצר מכרסם ומחליש את ה'חבל' – הקשר בין ישראל לאבינו שבשמים ,ועבודתנו בחודש אלול
ובימים הנוראים לחדש את 'החבל' ולחזק הקשר אל הקב"ה ,בכדי שלא יתנתק לרוב חולשה בהמשך השנה...
ואילו אחד מצדיקי דורנו שליט"א השיב על כך במשל לאחד שעבודתו לנקות ארובות מכל הפיח והעשן המצטבר
ונדבק שם ומונע מהעשן לצאת חוצה ,שבכל יום כל כולו משחיר מכל הלכלוך שם ,וכשמגיע בלילה לביתו הרי
הוא מתרחץ ומתנקה ומחליף שמלותיו ,שאלוהו מדוע כה טורח להתנקות והלא למחר שוב יתלכלך ...והתשובה
ברורה ופשוטה ,כי עכשיו ברצונו להרגיש 'גישמאק' ונעים ...כך עכשיו הוא הזמן בו ניתן להתעלות כי זה כל
האדם ,...וכי בשביל ש'למחר' יחזור ויתלכלך לא יהא נקי גם עכשיו...
כה .הנה זה מכבר נהגו אנשי השלטון הממונים על הדרכים להתקין 'מצלמות' ) (Camerasהרואות ומודדות את מהירות
של הנוסעים בכביש ) ,(roadוכל הממהר יותר מן המותר מקבל לביתו דו"ח ובו חובת תשלום 'קנס' .הגדילו
עשות בכמה מדינות בעולם שהתקינו מצלמה אחת בתחילת כביש ארוך וגדול ושניה לה בסוף הכביש ,וזה מעשי
המצלמה ,כל רכב שעובר 'זוכה' לתמונה הן בתחילה והן בסוף ,עתה ,אם לפי המהירות המותרת שם אורך הדרך
הוא כעשרה דקות וזה האיש ערך 'סיום' על נסיעתו בארבע דקות הרי זה מוכיח בעליל שנסע כ'חיה רעה' ודינו
לשלם קנס גדול .מה עשה זה שנהג כחיה רעה ש'טס' בחפזון ובתוך שתי דקות התקרב לערוך 'סיום' על הכביש,
מיד בראותו כי לפניו עומדת מצלמה בקירוב מקום ,וברגע שיעבור דרכה 'אחת דתו '...ויישלח לביתו נאווה קודש
'דו"ח' ...מיד החל להאט את דרכה כאותם זקני העיירה המהלכים ד' אמות בכדי הילוך מיל ...עקב בצד אגודל...
עד שעבר שיעור הזמן שאמורה נסיעתו לארוך על פי חוקי המדינה ,ורק אז המשיך בדרכו.
ולדידן ,אף מי של"ע התנהג כל השנה כחיה רעה ,מבלי לשמור את עצמו כפי חוקי התורה והמצווה ,הרי עתה
נראית כבר לנגד עינינו כביכול ה'מצלמה'  -שבעוד כמה ימים נעבור לפניו כבני מרון ,כי זכר כל היצור לפניך בא,
אתה זוכר מעשי אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש ,וח"ו עלולים לקבל 'דו"ח' ,אין לו אלא עצה אחת ,לעצור עתה
מבעוד מועד ,לשנות דרכיו לטוב ,ובזה ינצל ויכתב לשנה טובה ומתוקה )מבעל 'נועם זיווך'(.
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äâéøãîä ì"ø ,åéðá æà ìåìà ùãåçá íâ äáåùú íéùåò
úåùò éãé ìò íå÷îì íéðá úåàø÷äì íéìåëé åéä øùà
.ì"ëò ,úàæä äâøãîä íäî øñçð ,íîåî Y äáåùú
 äæä ïîæäù åðééäåכו áø÷úäìå äáåùúì øúåéá ìâåñî

éðôì ïáë 'éãåãì éðà' ìù äáäà ó÷åúá ù"úé àøåáì
íéù÷áî åðàù äî 'äùî éðô øåà'ä øàáî äæáå .åéáà
íçøë åðîçø íéðáë íà' (óñåî úìéôúá) äðùä ùàøá
ùãåçá äîéìù äáåùúá åðáù ïëà íàù Y 'íéðá ìò áà

והרי ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא ,ומצינו רמז לכך ,דכתיב )לעיל יא יב( 'עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה
ועד אחרית שנה' ,שכביכול יש 'עיני ה'' בראשית השנה ובסופה ...עומדים אנו לפני עיני ה' המביטים עלינו ביום
הזכרון  -אין חכמה ואין עצה ,אלא לעצור את הריצה והמהירות – להעמיד עצמו ולחשב 'חשבון הנפש' בימים
האחרונים שעוד נותרו לפליטה עד סוף השנה.
כו .וביותר עתה כאשר עומדים אנו שתי שבתות קודם ראש השנה ,וכמו שהיה רגיל הגה"צ רבי יחזקאל לעווינשטיין
זצ"ל לעורר מדי שנה בשנה )ובשנתו האחרונה כשכבר היה חלוש ולא היה בכוחו למסור שיחתו ברבים אזי שלח זאת בכתב ידו עם
חתנו הגר"ז גינזבורג( בדברי חז"ל )שבת קיח (:אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלין ,ולאו דווקא לענין גאולה
הכללית בביאת המשיח ,אלא גם לגאולה הפרטית של כל אחד ואחד ,וכל הרוצה להיגאל בראש השנה לטוב לו
כל הימים יקיים סגולה זו לשמור שתי שבתות אלו כהלכתן )אור יחזקאל ימים נוראים( .וכעי"ז איתא מהרה"ק החידושי
הרי"ם זי"ע )ליקוטי הרי"ם ר"ה בתחילה(.
עובדא הוה לפני כמה שנים ב'ארצות ארה"ב' ,באיש יהודי שהיה רחוק משמירת התורה והמצוות ,ומשום כמה
סיבות הושב בבית האסורים ,בשבתו שם תחת סורג ובריח התקרב אל דרך התורה והמצווה ע"י רב חשוב שנהג
לבקר פעם בשבועיים בבית האסורים ,בתחילת דרכו קיבל על עצמו ללמוד הלכות שבת ולקיים כל מה שידע
מהלכות אלו ,הרב הנ"ל עזר וסייע לו רבות בדרכו החדשה ,ובשקידתו על תלמודו ,גם הביא לו ספרים על הלכות
שבת בשפת הענגליש )אנגלית( כדי שיוכל ללמוד בהם בכוחות עצמו.
באחד הפעמים כשביקרו הרב מצאו שהוא 'שמח וטוב לב' ,שאלו הרב 'מה כל הרעש' – מה מביאך לידי
התרגשות גדולה כזו ,ענהו היהודי ה'יושב' בבית האסורים ,למדתי בספרים שהבאת לי שכך אמרו חז"ל )שבת קיח(:
'אילמלי שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגאלים' ,מעתה החלטתי ,א"כ ,אף אני אשמור שתי שבתות ואצא מיד
מבית האסורים ,ואיך לא אתרגש כאשר הנני מובטח שבעוד כמה ימים אצא לחפשי ואשוב לביתי ...ענה לו הרב
בצער ובכאב ,ידידי ,עם כל ההערכה שהנני מעריך ומחשיב אותך ,צר לי להודיעך שטעית בהבנת דברי חז"ל ,כי
הם דברו על הציבור – כל הכלל כולו – על גאולת עם בני ישראל בבוא לציון גואל ,אבל יחיד שנמצא במאסר
אין לו שום הבטחה שע"י שמירת שתי שבתות יצא לחפשי ממצבו ,ואתה שנגזר עליך לשבת כאן בבית האסורים
חמש עשרה שנה אל תשהה בדמיונות כי קרובה ישועתך לבוא .אך הלה נשאר בשלו ,באמרו ,לא נזכר בשום מקום
שדברי חז"ל מיד נגאלין מדובר רק על הכלל ,ובוודאי גם ליחיד כן ,והוא נשאר בתקוותיו.
והנה הרב לא הספיק לבקר שם בבוא הזמן אחר כשבועיים כדרכו תמיד ,וביקר רק אחר חודש ימים ,ולתמהונו
ופליאתו לא מצא שם את היהודי הנ"ל ,ונאמר לו שיצא לחפשי לפני שבוע ,וכבר כמה ימים לפני שחרורו 'התנבא'
בפני ידידיו שבקרוב הוא יוצא מבית האסורים ...כאשר חקר הרב מה וכיצד אירע הנס הגדול ,סיפרו לו סיפור
מופלא ,שאותו ה'שופט' ששפט אותו ופסק לו חמש עשרה שנות מאסר הזקין והפסיק את עבודתו בבית המשפט,
מכיוון שכן החליט לכתוב זכרונותיו מהמשפטים היותר קשים וכבדים ששפט אותם ,ובכלל אלו היה משפטו של
היהודי ה'משוחרר' הנ"ל ,והנה ,כאשר עבר השופט על כל שטרות החוב שלו – העדויות והדיונים וכו' ,הרגיש
שהגם שהואשם בפשע נורא – המחייב את הפושע מאסר לט"ו שנה ,מכל מקום לא היו לא עדים ולא כל הוכחה
שהוא אכן פשע כזאת וכזאת ,והשופט ההוא בהיותו איש אמת בא לידי החלטה שטעה אז בעת המשפט ...ומשם
קצרה הדרך עד שהוציאוהו לחפשי )ספר מחזה אליהו בהקדמה לח"ב ,בפקודיך אשיחה ח"ג עמוד רכ"ה-רכ"ח ,ששמעו ממי ששמעו מהרב
בעל המעשה(.
שמא תאמר ,וכי רק אותו יהודי שישב בבית האסורים שמר שתי שבתות כהלכתן שזכה הוא לגאולה ,ואטו
רבבות אלפי ישראל אינם שומרים ח"ו ,אכן התשובה ברורה בעליל ופשוטה עד מאוד ,איש זה האמין בכל ליבו
ונפשו בהבטחת חז"ל שמיד היו נגאלין ,על כן זכה ל'גאולה' ,וממילא ,אף אנו נאמין בפשיטות ובתמימות דברי חז"ל,
ונשמור ב' שבתות אחרונות של השנה 'כהלכתן' ,ועי"ז נזכה לגאולה בפרט ובכלל.
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úøäèá äðùä ùàøá ñðëéù éãë ,úåìôú øöôäá íçøë åðîçø ë"à ,íå÷îì 'íéðá' úåéäì åðéëæù ãò ìåìà
.áìä
ùãåçá äìéôúäå äáåùúä çë ìåãâ éë ,íéðá ìò áà
.äáåèì åððéã øæâ úåèäì ìåìà
äîë ãò åéðôì øùà úà òãéå åùàøá åéðéò íëçäå
 åìàë íéäåáâå íéùåã÷ íéîé ìöðì êéøöכזøùà ,
÷øô á øîàî) 'äáåùúä øåáéç'á éøéàîä áúë øáëå
äðùä ìë úà íäá ï÷úì äáåè äðúîá åðì åðúéð åàöîäá 'ä åùøã' (å äð 'éòùé) ÷åñôä ìò (à
÷ äøáòù åúåéä ïéðò ìò ,ì"æ åøîà ùøãáå ,áåø÷ åúåéäá åäåàøכחä÷åúîå äáåè äðù åîöòì ùéà ìë 'øãñ'ìå ,
÷ íéìâð íéãñçå íéîçøá äðùä ùàø íãå÷ ìãúùäì íãà ìëì éåàøù ,áåøכטìëî øúåé äååù òâø ìë éë ,
כז .הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע נסע פעם דרך רחוקה בימי אלול ,בעודו מהלך בין הרכבות נענה ואמר' ,אצל אבי
ז"ל )הרה"ק השפת אמת זי"ע( היו כתלי הבית זוחלים ורועדים בימי אלול ,ואילו אני' ,א באן ארויף א באן אראפ'
]יורד מרכבת ועולה על חברתה[ .הוסיף בנו הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע שבאמת אף אצל אביו הרגישו את הפחד
ששרו בכותלי לבו וכותלי ביתו ולא היו אלו הדיבורים אלא מתוך ענווה )פני מנחם ראה תשנ"ד(.
כח .סיפר הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע עובדא שהוא עצמו היה עד לה ,אב ובנו עניים ודלים פסעו יחדיו,
וזמן רב לא בא אוכל אל פיהם ,לפתע הבחין האב במטבע של זהב הנוצצת על פני הקרקע ,ביקש האב מבנו
שיתכופף וירים את המטבע ,ובו יקנו דבר מאכל לסעוד את נפשם הרעבה ,אך הבן סירב באמרו שאין כוחו במתניו
להתכופף עדי ארץ ,אשר על כן התכופף האב בעצמו ,הרים את המטבע וקנה בו שלושה עשר תפוחים ,ורצה לתת
אותם לבנו בעבור תחיה נפשו בהם ,אך הבן טען לעומתו – מכיוון שלא אבה לשמוע לקול האב אין הוא זכאי
לשבוע מטוב התפוחים ,אך האב שראה ברעבון בנו ,נענה ואמר לבנו שהוא ממהר לדרכו ,לכן מקדים הוא לילך
לפניו ,והבן יבוא אחריו.
בכל עת שעבר עוד כברת דרך השליך האב ארצה תפוח אחד ,וכך 'מצאם' הבן שהלך לאחוריו ,ונפשו הרעבה
לא יכלה עמוד ,התכופף הבן ניקה את התפוח מטינוף העפר ,ואכלם להשקיט רעבונו העז ,וכך מצא את כל הי"ג
תפוחים ואכלם.
ואמר הרה"ק ר' צדוק שמעשה זה לימדו לקח רב לעבודתו יתברך כל ימי חייו ,כי אם היה הבן מתכופף מתחילה
פעם אחת להרים את המטבע מעל פני האדמה ,הרי היה מונע מעצמו עמל וטורח  -לכופף עצמו שלושה עשר
פעמים ובכל פעם לשטוף התפוח מטינוף ,והאמת היא ,שהרבה לימודים ישנו בסיפור זה המתפרש לע' פנים שבכפיפה
אחת חוסך האדם מעצמו כפיפות ויגיעות רבות לאחר זמן ,אך לענייננו אנו נלמד מכאן ש'כפיפה' אחת בחודש
אלול ,בתשובה ובהכנעת היצר ובתפילה מתוך הכנעה קמי קוב"ה ,תחסוך כפיפות ויגיעות הרבה במשך השנה
הבעל"ט...
כט .מעשה היה בקהילה אחת שנתיישבה בעיר חדשה בארץ הקודש ,מכיוון שעדיין לא בנו בנין מפואר ל'בית
הכנסת' מיהרו להזמין קרוואן ) (caravanנאה ומתוקן ,ביום המיועד הגיעה משאית )טראק( גדולה אשר הובילה
את הקרוואן למקומו ,קשרו הפועלים את הקרוואן אל המנוף )קרעי"ן( בחבלים עבותים ,והחלו מכוונים את הקרוואן
בעודו באויר למען ינוח על מקומו הנכון ,כשהפועלים מכריזים לנהג המנוף 'ימין' ...ו'שמאל' ,עד עד שעמד על
מכונו בדיוק נמרץ ,לא פחות ולא יותר ,התירו את החבלים ויצקו מעט בטון )סעמענ"ט( לחבר את הקרוואן למקומו
לבל יזוז .נכנס ה'מרא דאתרא' לבדוק שהכל כשורה ,ונבהל לראות כי בטעות העמידו את ה'ארון הקודש' קרוואן
הפוך ,ה'מזרח' במערב ...עליונים למטה ותחתונים למעלה ...ונמצא ש'ארון הקודש' עומד לכיוון ההפוך ,מיד נענה
אחד הפועלים ,מה כל הרעש ,הנה אצעק שוב 'ימין ושמאל' עד שההיכל יעמוד כדת וכדין ...גערו בו ,שטיא
שכמותך ,בעוד שהקרוואן היה באוויר אכן היה ניתן לצעוק ימין ושמאל ולסדרו בנקל ,עכשיו שכבר הוא מונח על
גבי קרקע ומחובר לה כבר לא יועילו צעקות ואף לא לחיצות על כפתורים למיניהם...
לדידן ייאמר ,עתה בימים אלו ,עדיין לא 'נקבע' גזר הדין לשנה הבעל"ט אלא הוא 'תלוי ועומד באוויר' ,ובידנו
הדבר 'להזיזו' ולשנותו כפי הצורך ,אל נמתין עד לאחר הכתיבה והחתימה שלא נצטרך להזיע הרבה בתפילה ותחנונים
לבטל את הגזר דין החתום...
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 àîìòã éììçå ïåäל,íéðéîàî éðá íéðéîàî åðà éøäù ,
äðùä ìë êùîá åðì òøàé øùà ìëå ,åðì øùà ìëù
ìëä ,á"ôùú ä"ø ãò à"ôùú äðùä ùàøî Y è"ìòáä
ãáìá íéîé íééòåáùë ãåòá èìçðå ÷÷çð ,áö÷ðå òá÷ð
¯ éðô íä êëù øçàîå ,è"ìòáä äðùä ùàø íåéá
äðù åîöò øãñì âàãé àìù äèåù éúô éî íéøáãä

íéâååéæ ,äðúéàå äáåè úåàéøá ,áåøì úçðå ÷"ùæ ,äáåè
áåøì úåòî ,åðéðçîáå åðéìäàá äååìùå íåìù ,íéðåâä
 äòåùéå äëøá éðéî ìëåלאòâøå òâø ìëá øåëæì åðéìòå .
,'äúùå óåèç ìåëàå óåèç' åðéúåùôðá íéé÷ì äæ ùãåçá
 íéðåðçúáå äìéôúá úåáøäìåלב òîåù êìî éðôì
 äìéôúלג.

ל .מסופר שאחותו של הרה"ק ה'אור המאיר' מז'יטאמיר זי"ע השיאה את אחד מצאצאיה בחודש אלול ,והפצירה
מאד באחיה הקדוש שיבוא לפאר את שמחת הנישואין ,אך הוא שלא רצה לאבד לבטלה רגע מחודש זה מיאן
ליסע לשמחת הנישואין ,אולם משהרבתה להפציר אמר לעצמו ,אצא לדרך ,ומן השמים יורוני האם אלך או לא,
ויהי אך יצא לדרכו ,ראה גוי העומד ומכה מכות נמרצות בגוי אחר ,שאלו ה'אור המאיר' מדוע הנך מפליא בו את
מכותיך ,ענהו הערל ,זה האיש אבי הוא והמכות באות לו 'ביושר' כי סיכמתי עמו שבחודש זה 'עת הזריעה' הוא
ישמור על בני הקטנים ,וכך אוכל להתאמץ בעבודת השדה ,אך למעשה הוא ישן ,ובגינו לא יהיה לנו כדי צרכנו
משך כל השנה הבאה ,מששמע ה'אור המאיר' דברים אלו אמר ,מן השמים שלחוני לראות זה המחזה ,שאלמד
שכל המניח לעצמו בזה החודש ואינו מנצלו עד תום ,הרי יחסר לו במשך כל השנה הבאה ,ובאומרו זאת חזר על
עקביו ושב לביתו לעבודתו הקדושה.
לא .פעם ראה הרה"ק מסאטמאר זי"ע בבית מדרשו בחודש אלול אנשים הנחפזים לסיים במהרה את תפילתם
ולעזוב את כתלי בית ה' ,פנה אליהם ואמר להם ,הנה אשתקד היו כאן עמנו עוד כמה וכמה יהודים ,וכבר
עתה אינם בחיים אתנו ,אילו היו הללו יודעים ב'אלול' דאשתקד שזו להם השנה האחרונה לימי חייהם ,ודאי
ללא כל ספק היו מאריכים יותר את שהותם כאן בבי כנישתא .ובדבר הזה יתעורר כל אחד לנצל את אלו הימים.
הרה"ק מסאטמאר זי"ע היה מספר בחודש אלול כשדמעתו על לחיו ,משל נפלא מאוצרו של זקנו הרה"ק
ה'ייטב לב' זי"ע ,משל למלך שאחת בשנה ביום הולדתו היה יוצא אל רחבי ממלכתו לבקר את נתיניו ,בעת
ביקוריו היה כל אחד מנתיניו כותב את בקשתו על גבי הכתב וזורקו למרכבתו של המלך ,והיה המלך ממלא
את משאלותיו ,וירא אחד מבני המדינה שבכל שנה הוא זורק 'פיתקא' אל המלך ואין בקשתו נענית ,וכך נשנה
הדבר שנה אחר שנה ,עד שנתברר לו שכמה משונאיו הם ממקורבי המלך והם מדברים עליו סרה בעודם מלווים
את המלך ,ולכך אינו ממלא את מבוקשו .מכיון שכך אמר לעצמו ,וכי שוטה אנכי להמתין עד שיבוא המלך
הנה מוקף במלוויו השונאים אותי ,אנכי אקדים להיכנס אל שער המלך קודם שיתכנסו שונאי מסביבו ,ואדבר
עמו פנים בפנים ,אשטח את כל בקשותיי בפניו ,וכך עשה ,ואכן המלך מילא כל משאלותיו לטובה ולברכה ,והיה
מסיים ה'ייטב לב' את הנמשל בבכיות נוראות ,יהודים אהובים ,אל נא אחיי תרעו להמתין עד בא יום ראש
השנה ,יום הדין שאז מסובב כביכול במקטרגים המריעים לישראל ,אלא הקדימו עצמכם לדבר עם המלך פנים
בפנים בחודש אלול קודם שישב על כסא דין ,בקשו ממנו רוב רחמים שיחוס וירחם עלינו ,ותפעלו לטובה,
ויגזור עלינו שנה טובה ומתוקה.
לב .כבר מילתנו אמורה בשבח ומעלת אמירת תהלים בכלל ובפרט בימים אלו ,הא לך לשון 'שער המלך' )שער
הראשון פ"ב( הנה ראיתי בכמה מקומות מאז ומקדם ,גם אבותי סיפרו לי המנהג הזה הנכון היפה ,מראש חודש
אלול עד יום הכיפורים ,תיכף אחר התפילה לומר ספר תהלים בקול בכי ונעימה ,האחד היודע לזמר ולדבר יעמוד
לפני התיבה ,וכל העם עונים אחריו .אמרתי גם כן לעשות הטוב והישר הזה למנהג בעירנו ,כי העיקר בחודש זה
להכרית ולהבריח המסטינים הנאספים על חג האסיף לאסוף אותנו ח"ו ,לכן אנו באים בחודש הזה ,שהוא יוסף
להוסיף ,ומאן דיוסיף מוסיף ,ולא יאסף ,ואין לך דבר שעומד בפני המקטרגים כמו ספר תהלים הנקראים 'מזמורים',
שבהם יכול לזמר ולהכרית כל הקוצים והחוחים הסובבים את השושנה העליונה ,ומחמת שאנו צריכים דווקא בזה
החודש לבער הקוצים ,ידרוש על קוץ 'תהלים תהלים' בכוונה ובבכיה ,לאמר התפילה שאחר כל הספר ,ושלא יהיו
פחות מעשרה שיאמרו השלש עשרה מידות בסוף יהי רצון .ובאם יש איזה מקום ועיר שלא יודעים המנהג הטוב
הזה ,ראוי להודיעם שלא ימושו מן ספר התהילים בכל יום מחודש הזה ,ויהא חשוב כאילו עסקו בנגעים ואהלות,
וזכות דוד המלך ע"ה יעמוד להם להוציא כאור משפטם לחיים ולשלום.
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שמח תשמח – להיטיב לאחרים ולשמחם
íåìùä ïåëùéù ãò íéçøåè åðà íéðù ïéá ú÷åìçî ùéùë
.íäéðéá
ìëë éúéùò é÷åìà 'ä ìå÷á éúòîù' ,(âé åë) ïúùøôá
,åá éúçîéùå éúçîù é"ùøéôå ,'éðúéååéö øùà
ïééö ò"éæ øâééà àáé÷ò éáø ïåàâäì ñ"ùä ïåéìâá äðäå
ùé êéà ,ãåòå .äæì äæ ïéðò äî ,øåàéá êéøö äøåàëìå
',ïëàå .(íúî åçìù ä"ã :çô ïéøãäðñ) 'íééç úøåúá ïééò
.'éðúååéö øùà ìëë éúéùò' øîåìå àåáì øîåçî õåø÷ ãéá
íéðùä åìàù åøîåà åäî äøåàëìã äù÷î 'íééç úøåú'á
íìåòì ÷ìç ùé ìàøùé ìë' éøä 'àáä íìåòä éðá' íä éî éë ,äúøáçá àöøúéî àãçã íé÷éãö åøàéá àìà
øçàì ÷ìç íäì ùé ìàøùé ìëã .ì"æå ,øàáîå ,'àáä æéøëäì åãéá 'íéøçà éúçîùå éúçîù' íéé÷îù
 'éðúååéö øùà ìëë éúéùò' øîåìåלדäúéîäù ,íåðéäâ ìù åùðåòáå øá÷ä èåáéçá ïåãéðå úîù åðéáà ïåöø éë .
,äæ êà ,àáä íìåò ïá ;äùòðå åéìò ïéøôëî ïéùðåòäå ,äçîùá ãéîú åéäé åáåø÷ íò ìàøùé åéðáù íéîùáù
åøëù ìãåâ åäæ éë ,éç àåäù úåîë àáä íìåò ïá àåä
.ìòîî íéîùá çåø úçð íøåâ åéðá úà çîùîäå
לה
. íéøçà çîùîä ìù
ìò øîà àéáðä åäéìàù (.áë) úéðòú 'ñîá åðéöî ïëå
åãéá éë ,'íéøçà çîùî' úåéäì åúàî òðîðù éî ïéàå ìò åìàùðùëå ,àáä íìåò éðá íäù íéùðà 'á
åøåñçî éã åì ïúéù éãé ìò íà åäòø úà çîùì
ïëå ,éáéöò ïðéçîùîå ïðà éçåãá éùðéà åøîà íäéùòî
אגב אורחא ,כתב הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע )נצבים ד"ה אתם נצבים( כי בכח אמירת התהילים לבטל 'פרשת התוכחה',
שהלא מבואר בגמ' )פסחים קיז (.יש קמ"ז פרקים בספר תהלים ,והם מסלקים ומבטלים קמ"ז קללות הנאמרות בתורה
הקדושה ,מ"ט שבבחוקותי וצ"ח שבפרשתן ,כי בשירות דוד מלך ישראל ממתיקים את כל הקללות שבעולם.
ומן העניין להביא מה שכתב המהרש"א על הא דאיתא בגמ' )סנהדרין צח' (.אמר רבי חמא בר חנינא ,אין בן דוד
ëàזמרõת' ,ופירש המהרש"א וכרת הזלזלים
הåלז ִêים ַ ַ ְ ֵ
וכרת ַ ַ ְ ַ
בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראל ,שנאמר )ישעיה יח ה( ְ ָ ַ
– שהוא מלכות ארם המושלת בישראל במזמרות ,ר"ל בתפלה שעושין ישראל במזמורים של תהלים שנאמרו על
הגלות ,עכ"ל ,והרי שמזמורי תהילים מביאים גאולה לעולם על ידי שמשברים עול גלויות מעל צווארנו.
לג .כתב ה'חתם סופר' זי"ע )ספר הזכרון – דרשת החת"ס עיו"כ( ,וז"ל .יותר רצוי התפילה בימים אלו ימי רצון לה' ,וקראו
לחדש אלול וימי תשובה 'ירח ימים' גמטרי' שיח  -לשפוך שיח לפני ה' ,וירצה לפניו ,והם מ' יום של קבלת
התורה מר"ח עד י"כ ,ואם תצרף מ' לשי"ח נעשה משיח  -שמקרב הגאולה.
לד .נפלאות מצינו ב'ספר חסידים' )סי' קנו( 'כי שלוש תיבות שוות בגימטריא 'יראת'' ,תורה'' ,גמילות חסדים' ),(611
כי שקולים יראה בתורה וגמילות חסדים'.
לה .פעם ניגש יהודי אל הגאון רבי אביגדור מילער זצ"ל לעת זקנותו בימים שלפני ראש השנה ,ושאלו 'ילמדנו
רבינו' במה אכין את עצמי כראוי לקראת יום הדין הגדול והנורא ,אמר לו ר"א 'סמייעל' )לחייך ,להאיר פנים של
שמחה לכל אחד( ,הלה חשב שלרוב זקנותו לא הבין ר"א את שאלתו  -שהרי לא ביקש ממנו הדרכה לקראת 'פורים'
אלא לקראת 'יום הדין' ,שב ושאלו ,מהי ההכנה לקראת יום הדין ,ושוב ,ר"א בשלו – סמייעל ...וביאר כוונתו ,אתם
חושבים כי לרוב זקנותי לא הבנתי אל נכון את שאלתו ,אפרש שיחתי ,בדרך משל למי שעומד בראש 'רשת חנויות'
המפוזרות ברחבי העיר ,עולם כמנהגו נוהג וכל חנות אשר ברשותו מתנהלת על ידי עובדיו ומשרתיו ,עדי הגיע
'אחרית שנה' ,אז יקח בעה"ב זמן – יערוך 'מאזן' )באלנ'ס ,הכנסות כנגד הוצאות( ויברר היטב את כל הנעשה בכל חנויותיו,
ויגלה כי במקום פלוני יש מידי הרבה 'עובדים' ויש לשלח חלק מהם ,במקום פלוני צריך 'לפרסם' יותר על קיום
החנות למען ידעו דור אחרון שזכו לחנות כזאת בקרבם ,במקום שלישי צריך להרבות ב'מיני' הסחורה ...מכיוון
שנדבר עם יועציו ,אמרו לו אף אם נראה שעליך 'לשחרר' חלק מ'פועליך' ,חוס נא חמול נא ,את פלוני אל תסלק,
כי עצם שהייתו מביאה לך 'קונים' רבים מחוץ  -ע"י החיוך והארת פנים שהוא מאיר לכל הבאים בשעריו ...כך נמי
האי יומא יום ראש השנה הוא יום שהקב"ה עורך בו כביכול 'מאזן' – בוחן ובודק את כל הנעשה בעולמו 'וכל
באי עולם יעברו לפניך כבני מרון' ,פעמים שהוא מחליט על כמה מ'עובדיו' שאפשר לשלחם מ'עסק' זה העולם...
אמנם את אלו המאירים פנים לבאי עולם אותם ישאיר בכל אופן .מעתה תבין כי עצה טובה והגונה נתתי לכם
לקראת יום הדין.
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æâåøä úãî êôåäù íééðò úåðúî çë ìåãâù ,êùã÷ äæéà åäòøì êøöð øùàë íà ,ïåîîá åì øñçé øùà
 'íéîçøìלז.
øúåé åøéáçì íééðéù ïéáìîä ìåãâ' éë ,ãåãéòå ÷åæéç øáã
åîöòì íãàä äðå÷ äæ éãé ìò ):àé÷ úåáåúë) ,'áìç åä÷ùîî
úåøåîàä úåëøáì äëæðù íéîùáù åðéáà éðôìî ø"äé
 àøåðäå ìåãâä ïéãä íåéì íéáåè íéèéì÷øôלו.
íéîéä úàø÷ì äéåàøä äðëä êåøòìå ,ïúùøôá
,åîò ìò íçøéå ñåçé ä"á÷äå ,è"ìòáä íéùåã÷ä ìò (æè çé úéùàøá é"ùøá àáåä) ì"æç åøîà øáëå
äòåùéå äìåàâ úðù ä÷åúîå äáåè äðùì äëæðå ,'êùã÷ ïåòîî äôé÷ùä' (åè åë) ïúùøôá ÷åñôä
.â"åøá
'ïåòîî äôé÷ùäî õåç ,äòøì àø÷îáù äô÷ùä ìë

כעי"ז ידוע כי הגה"ק רבי ישראל סאלאנטער זצוק"ל היה אומר במשל ל'בית מלון' היקר בעולם אשר השהות
בו עולה כששת אלפי דאלער לשעה ,ואף עשירים גדולים אינם יושבים בו יותר מכמה ימים ספורים ,והנה רואה
אחד האורחים את ידידו שמכבר הימים השוהה אף הוא במלון ,ויתמה העשיר עד מאד מה לידידי העני בבית יקר
כזה ,וישאל את ידידו הגידה נא לי כמה זמן שהותך כאן ,ויענהו העני ,זה לי כשנתיים ימים אשר אנכי יושב כאן,
ותגדל תמיהת העשיר ...עד שהסביר לו העני אני ממשרתי בית המלון ,ולצורך עבודתי ניתן לי חדר ובית מדור בזה
המלון היקר ...כך כביכול העולם הזה 'עולם יקר' הוא עד מאד ,אבל מי שעובד כאן ,כלומר שיש בו תועלת לצורך
העולם מחזיקים אותו כאן כחלק מ'בית המלון' ולא לצורכו אלא לצורך גבוה ,ונוגע לכל מי שמאיר פנים לבאי
עולם )וכיו"ב מצרכי רבים( שמשאירים אותו לצורך העולם...
לו .נודע מה שרמזו הקדמונים בתיבת אלול שהיא נוטריקון איש לרעהו ומתנות לאביונים ,להורות על ריבוי הצדקה
בימים אלו ,ובכלל זה החיזוק בכל עניני 'בין אדם לחברו' להיות 'גומל חסד' למנוע מהם צער ולשמחם כפי
יכלתו ,ביתר שאת ועז.
וכבר היה מעשה ,בישיבתו של הגה"ק ה'חפץ חיים' למד בחור שהיה כוחו בפיו לעורר את הציבור בדרשותיו
הנלהבות ,ובאו לבקשו מאחת העיירות הסמוכות לראדין שיבוא לשהות בעיירתם בימי ראש השנה ,לעורר את
הציבור בדרשותיו קודם התקיעות ובשאר הזמנים המיוחדים לכך ,אך הבחור מיאן בכך באמרו שברצונו לשהות
בימים הנוראים בצלו של רבו הגדול ,קראו הח"ח ויצווהו ליסע לשם ,באמרו ,האדם לא בא להאי עלמא בשביל
עצמו ,כי אם עבור אחרים )וכמובא בהקדמה לספר נפש החיים בשם הגה"ק רבי חיים מוואלאז'ין זצוק"ל( ,וכיוון שרבים צריכים לך
בעיירה ההיא ,א"כ מחובתך ליסע לשם ,כי לכך נוצרת.
לז .כאשר פתח ה'חפץ חיים' זי"ע את ישיבתו בעירו ראדין קרא להגאון רבי משה לנדינסקי זצ"ל )מפארי גידולי ישיבת
וואלוז'ין ,עליו התבטא ה'ראגאטושבער' בתואר הנכבד 'הבקי מראדין'( לעמוד בראשות הישיבה ,ואכן כיהן בה כעשרים שנה.
כאשר החלה להתפשט בעולם הישיבות שיטת הלימוד בעיון ובעמקות מיסודה של הגר"ח הלוי מבריסק זי"ע ביקשו
הבחורים בראדין שאף הם רוצים ללמוד באופן זה ,ושקל החפץ חיים בדעתו הגדולה ,והכריע שאכן טובת הישיבה
מחייבת להביא את הגאון רבי נפתלי טרופ )הידוע בשמו הגרנ"ט( להגדיל תורה ולהאדירה ,אלא שהיה זה על 'חשבון'
ראש הישיבה רבי משה ,וקרא לו החפץ חיים ודיבר על ליבו ,ומיד הסכים רבי משה וויתר על כהונתו הרמה ,ובירכו
החפץ חיים כי בזכות וותרנות זו יאריך ימים יותר ממנו ומהראש הישיבה החדש הלוא הוא רבי נפתלי .אין צריך
לומר שדברים שיצאו מפיו הטהור של הכהן הגדול החפץ חיים לא שבו ריקם ,ואכן כך הוי ,כי הח"ח נסתלק בכ"ד
אלול תרצ"ג ,ונכרה קברו על יד ציונו של הגרנ"ט שנסתלק בג' תשרי תר"צ ,ואילו רבי משה האריך ימים עד לכ'
אדר ב' תרצ"ח.
ועלינו לזכור 'פסק' זה של מרנא החפץ חיים בעל ה'משנה ברורה' כי וותרנות בכוחה להאריך ימים ...וכבר נודע
מאמרו של הרה"ק המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע על הפסוק )תהילים קד כד( 'מלאה הארץ קנינך' ,כי כל ה'ארציות'
מלאה בדברים שאפשר על ידם כביכול 'לקנות' את הבורא ית"ש ,ובכלל דבריו ,שבחיי היום יום ניתן ברגע אחד
כביכול לקנות את הקב"ה ,אם על ידי וותרנות וגמילות חסדים ,או על ידי שמירת עיניים וכיו"ב.


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

וענית ואמרת לפני ה' אלקיך ארמי אבד אבי (כו ,ה)
פירש רש"י :בקול רם .יש לפרש על פי מה דאיתא במסכת ברכות שאסור
להגביה קולו בתפלתו ,לפי שנראה מקטני אמנה שסובר שאין הקב"ה עונה
לחש ובוחן לבבות ומחשבות חס ושלום .והנה לפי זה אם אדם אומר
בתפלתו דבר שנודע מזה לכל העולם שהקב"ה בוחן לבבות ויודע
מחשבות ,אזי רשאי להתפלל בקול רם.
והנה כאן הוא אומר "ארמי אובד אבי" שלבן ביקש במחשבתו לעקור את
הכל ,וה' הצילנו מידו ,שהיה יודע את מחשבתו ,ובחן את לבבו .ואם כן
בכהאי גוונא רשאי לומר בקול רם .וזה הוא שפירש רש"י וענית ואמרת
בקול רם וקשה הלא אסור להגביה קולו בתפלתו לזה אמר ארמי אובד אבי
משום הכי מותר להגביה את קולו( .חנוכת התורה)
לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי (כו ,יג)
איתא במדרש (פר' עקב) שפעם בא רבי פנחס בן יאיר לעיר אחת ושאלוהו
אנשי העיר עצה על העכברים שאוכלים להם את התבואה בכמויות
מופרזות ,וענה להם שכנראה אינם זהירים בהפרשת תרומות ומעשרות,
ואכן תיקנו את דרכם ונפסק המכה.
עוד יש בגמ' (הוריות יג ,א) שהאוכל ממה ששיירו העכברים משכח את
תלמודו .לפי"ז הפשט בפסוק" ,לא עברתי ממצוותיך" – דהיינו שהקפדתי
לעשר כמו שנדרש .ולכן "ולא שכחתי" כי הרי לא הגיעו אלי העכברים...
(מפרשים)
השקיפה ממעון קדשיך (כו ,טו)
כתב רש"י "השקיפה ממעון קדשך  -עשינו מה שגזרת עלינו ,עשה אתה
מה שעליך לעשות שאמרת אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם",
מדוע הביא רש"י דוקא הברכה של ונתתי גשמיכם?
ואפשר לומר על פי מה שאמרו חז"ל במסכת תענית "בעוון צדקה,
שפוסקים ואינם נותנים ,גשמים נעצרים" ,לכן ,כאשר אמר "עשיתי ככל
אשר צויתני" שקיימתי מצות מתנת עניים ,אם כן סרה הסיבה של עצירת
גשמים ,לכן מבקשים שיעשה הקב"ה מה שהבטיח ונתתי גשמיכם בעתם.
(ילקוט הגרשוני)
והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי תשמע אל מצות ה' אלקיך אשר אנכי
מצוך היום לשמר ולעשות (כח ,יג)
צריך להבין למה כפל הכתוב לומר שלא תהיה למטה ,הרי כבר אמר והיית
"רק" למעלה? עוד יש לדקדק שהמילים "כי תשמע וכו'" מיותרים לכאורה
שהרי כל הפרשה עוסקת בעושין רצונו של מקום?
ואפשר לבאר לפי דברי הגמרא (ברכות ה ,א) "לא כל אדם זוכה לשתי
שלחנות" (להיות תלמיד חכם ועשיר) ,והטעם ,כי רצה ה' לזכות את
ישראל שלא יאכל עולמו בחייו בעוה"ז ,ולכן מי שהוא למעלה בעניני
עוה"ב מוכרח על פי הרוב שלא יהיה לו במעלה בעניני עוה"ז ,כדי שלא
יקופח קצת משכרו ,וכדברי חז"ל (קידושין לט ,ב) "שכר מצוה בהאי עלמא
ליכא",
אמנם ,מצאנו בפסוק "ובאו עליך כל הברכות" ,שמשמע שיש כן שכר
בעוה"ז ,אלא שמה שמשלם ה' שכר לאדם הוא בעד מה שהוא עתיד
לעשות מצוה ,על ציפיתו לעשיית המצוה ,ועדיין לא עשאה ,שכר זה ניתן
גם בעוה"ז .א"כ יש די בשכר זה שיהיה גם בעניני עוה"ז למעלה ,ושכר
המצוה עצמה לא יקופח ,וזה שהבטיח והיית רק למעלה בכל ענייניך ,ולא
תהיה למטה כלל אפילו בענייני עוה"ז ,ולכן ממשיך הכתוב ואומר שאם
תשאל איך יתכן שיקבל שכר בעוה"ז ,זה יהיה "כי תשמע" לשון עתיד,
שעדיין לא עשית את המצווה.
ומדוקדק בזה מה שסיים "אשר אנכי מצווך היום לשמור" מלשון "ואביו
שמר" שימתין האדם תמיד מתי תבוא מצוה זו לידי ואקיימנה ,ובזה

פרשת כי תבא תש"פ
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נתרבה שכרו יותר על העתיד ויספיק המעט השכר ההוא לכל טוב עוה"ז
ויזכה לב' שלחנות.
(עפ"י ערבי נחל)
ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה (כח ,ג)
ברוך אתה בעיר  -שיהא בית הכסא סמוך לשולחנך (בבא מציעא קז ע"א)
רבי שלום שבדרון זצ"ל מספר ,שפעם ישב חסיד סלונים בתוך חבורת
משכילים .הם דברו על הצורך החיוני ללמוד לימודי חול באוניברסיטה,
והביאו ראיה לדבריהם ,שהרי אפילו הרמב"ם היה בקי גם בחכמות
חיצוניות.
החסיד שמע את הדברים ,חייך ואמר :אמשול לכם משל למה הדבר דומה:
היה פעם יהודי עני ואביון ,בכל אשר פנה  -ההצלחה לא האירה לו פנים.
עז היה רצונו להתפרנס בכבוד ,אך מה יעשה ומשמים גזרו אחרת .באין
בידו תעסוקה אחרת להעסיק את עצמו ,הלך לבית הכנסת והצטרך
לשיעור דף היומי הנמסר על ידי רב המקום.
אחרי כמה ימים ,הגיעו לדברי הגמרא במסכת שבת (כה ע"ב)" :תנו רבנן:
איזה עשיר?" נו ,איך נעשים עשירים? התעורר מיודעינו ,ואז הוא שומע
את הרב מקריא מתוך הגמרא ..." :רבי יוסי אומר :כל שיש לו בית הכסא
סמוך לשולחנו".
בשמעו דברים אלו שמח בלבו  -הנה ,יש תקוה! הלא גם לו יש את היכולת
להתקין בית הכסא סמוך לשולחנו...
רץ הביתה ואמר לאשתו" :קחי את הילדים לגן ותחזרו מחר" ...הביא
פועלים ,אשר חפרו חור בתוך הבית באמצע הסלון ,כיסה אותו במכסה
דק  -והנה שירותים בתוך הבית!
אשתו חוזרת לבית ,רואה את השירותים החדשים ושואלת אותו" :מה
זה?"
אמר לה בעלה" :את יכולה ללכת ללוות כספים ,תוך שבוע אנחנו עולים
על דרך המלך ,עשרינו מובטח!"
תוך יומיים אשתו והילדים ברחו מהבית ...אחרי שלושה ארבעה ימים כל
השכנים עזבו .אבל הוא החזיק מעמד כי הבין שבשביל כסף צריך להקריב
הרבה ,אבל כשהמצב החמיר עוד יותר ונעשה בלתי נסבל  -גם הוא עזב.
ואז הוא פנה לרב בתלונה" :הלא שמעתי ממך בשיעור שמי שיש לו בית
הכסא בבית הוא עשיר!"
אמר לו הרב" :שוטה שבעולם ,לא כתוב שכך נהיים עשירים .כתוב שמי
שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו זה סימן שהוא עשיר ,ויש ברשותו בית
רחב ידים ,מרווח ,עם ארבעה וחמישה חדרים ,שאת אחד מהם יכול הוא
בקלות להפוך לבית הכסא ,אבל אם הוא דלפון ,אין באפשרותו לעשות
בית הכסא בביתו ,כי יצטרך לעשות זאת באמצע הסלון ,כמוך ,וזה דבר
בלתי נסבל".
וכך ,אמר החסיד לאותם משכילים" :אתם מדברים על הרמב"ם? אצלו
ידיעת החכמות החיצוניות היא סימן לעשירות של תורה ,אבל אתם ,כיון
שהנכם עניים בתורה  -אין בלבכם מקום לחכמות חיצוניות ,ואם בכל אופן
תתעקשו לעסוק בהן  -סופכם שחכמתכם כולה תהא מסרחת ונאבדת".
(ומתוק האור)
ארור מכה רעהו בסתר (כז ,כד).
ביאר רש"י" :על לשון הרע הוא אומר" .ידוע הסיפור על הגאון מוילנא
זצ"ל ,מהתקופה בה ערך גלות ,שפעם נסע עם בעל עגלה גוי ,והחמור,
בהנהגת בעליו ,נכנס לשדה פרטי שבצד הדרך ואכל מהתבואה שבה .הגוי,
שראה לפתע את בעל השדה מתקרב נמלט והתחבא בסביבת מקום ,בעל
השדה ניגש אל הגאון שישב בעגלה והפליא בו את מכותיו ,הגאון לא
גילה שהגוי הוא זה שגנב משום שלא רצה לדבר לשון הרע על בעל העגלה
הגוי ,שהיה אשם בנזק שגרם החמור.

א

הרי הדברים מבהילים! כל תורתו העצומה של הגאון מוילנא לא היתה
מצילה אותו מדינה של גיהנום אם רק היה אומר שלוש מילים" :זה לא
אני"! ובסך הכל לגאון היתה סיבה טובה לומר זאת בכדי להינצל ממכותיו
של בעל השדה ,ומה גם שמדובר על גוי.
מה נענה אנן ,יושבים סתם כך בארוחת ערב ומדברים דברי גנאי על הזולת!
הרי אנחנו לא נמצאים בחשש שיכו אותנו ,ובכל זאת מדברים! ועל יהודי!
נורא נוראות!
(יחי ראובן) מצוות ביכורים

יש מימרא בטעות שעל הר גריזים רואים שהוא מבורך באילנות ,ולא הר עיבל,
וכ”כ בחומש רש”ר ,וזה לא נכון ,כי עיני ראו ולא זר שהר עיבל יותר מבורך
מהר גריזים ,וכדברי החת”ס .וכן נאמר בנביא ספר שופטים שהיה צדיק גדעון,
ושם נאמר שעלה על גריזים ודיבר דברי תוכחה ,וכ’ הכלי יקר בנ”ך
שכשעומדים על הר גריזים מסתכלים על עיבל ומברכים אותו ,וכן להיפך.
(הגרמ"י רייזמן)

תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל (כח ,מז)
יש מדרש על פסוק זה "זהו עונג שבת" ,וצריך ביאור .מובא בשם הרה"ק
מאוסטרופלי  ,על הפסוק "עין תחת עין" שדרשו בזה חז"ל שצריך לתת ממון,
וביאר שזה מרומז בפסוק שתחת האותיות "עין" אחרי הע' – פ' .אחרי הי' –
כ' .ואחרי הנ' – ס' .אותיות כסף .כעין זה כתב כאן בספה"ק "אגרא דכלה",
שנרמז בזה שלא קיימו עונג שבת כמו שצריך ,ונרמז בפסוק תחת אשר –
האותיות שאחרי "אשר" אחרי הא' – ב' .אחרי הש' – ת' .ואחרי ר' – ש'.
(אגרא דכלה)
אותיות שבת.
בשם הרה"ק מקאצק זי"ע מובא ,שפירש "לא עבדת את ד' אלוקיך –
בשמחה" .שעשית את העבירות בשמחה עם 'גישמאק' ,וזה העוון החמור.
והשיבך ה' מצרים באניות (כח ,מח)
נשאל הגר"ח קנייבסקי שליט"א ,מהי ההדגשה "באניות"?
והשיב ,שיש במדרש איכה (פר' ד' סי' כ') "פעם אחת באו שונאין על ישראל,
ושלחו ישראל שלוחים אצל פרעה נכה ,כשהוא מפרש בים הגדול (פרעה נסע
אז באניה בים הגדול) .רמז הקב"ה לשלדותיהן של המתים הטבועים בים
(שיצופו על פני המים) ,והיו שטין על פני המים( ,כשראו זאת המצרים) אמרו
המצרים שבספינות אלו לאלו :מה טיבן של שלדות הללו? אמרו להם:
אבותיהם של בני ישראל אלו ,תחת אבותיכם המצרים עמדו ,ועמדו (בני
ישראל) והטביעו אותם במים .אמרו שרי הצבא המצריים :וכך עשו בני ישראל
לאבותינו ואנחנו הולכים ומסייעין להם?! מיד חזרו" (המצרים בספינותיהם
למצרים) ע"ש .וזוהי הקללה ,שהרי אפשר ליקחן למצרים גם שלא דרך הים,
ו"באניות" היינו דרך הים ,כדי שיהיה הנ"ל.
(דרך שיחה)
גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב בספר התורה הזאת (כח ,סא)
איתא במדרש" ,גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתובה בספר התורה הזה  -זה
מיתת צדיקים"( ,הובא ביערות דבש ח"א דרוש ד') והיכן זה נרמז? תירץ על זה
הגאון רבי בצלאל ראנשבורג מוילנא שהכוונה כי בכל ספר מחמשה חומשי
תורה תמצא מיתת צדיקים ,בספר בראשית  -מיתת האבות הק' ,ועוד .בספר
שמות  -וימת יוסף וכל אחיו .בספר ויקרא  -מיתת נדב ואביהו .בספר במדבר
 מיתת אהרן ומרים .אבל בספר דברים לא נזכרה מיתת שום צדיק.והגם שנאמר בסוף התורה "וימת שם משה" ב' תשובות בדבר :א' שבעת
שאמר משה הפסוק "גם כל חלי" עוד היה חי .ב' הלא מרע"ה אשר הי' עניו
מאד ,בטח לא החזיק עצמו לצדיק ...וזה שאמר גם כל חלי אשר לא כתוב
בספר התורה "הזאת" כלומר בספר דברים ,זה מיתת צדיקים.
(מגד ירחים)
עוד יש מפרשים בזה ,שהנה כתיב (ישעי' סג ,ט) "בכל צרתם לו צר" ,ויש בזה
"קרי" ו"כתיב" ,שה"קרי" הוא לו צר ,וה"כתיב" זה לא צר .ובדרך כלל הרי
הולכים לפי ה"קרי" שהקב"ה משתתף בצרותיהם של ישראל.
אבל במיתת צדיקים ,הרי "יושב בערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי
וצדיק" ,וזה צער רק לנו ולא לשכינה .א"כ לגבי מיתת צדיקים זה הולך לפי
ה"כתיב" שלא צר .וזה הפשט "מכה אשר לא כתיב" שהולכים לפי ה"כתיב"
"אשר לא צר" – זה מיתת צדיקים.
(מפרשים)
אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים (כז ,יב)
כתב השלה”ק דבפ’ כי תבא למדנו שהברכות ניתנו על הר גריזים והקללות על
הר עיבל ,והמזבח בנו על עיבל ,ושם הקריבו שלמים ושם נאמר ‘ושמחת לפני
השם אלקיך’ ,ומצות שלמי שמחה ביום טוב נלמד בגמ’ חגיגה מזה הפסוק
‘וזבחת שלמים ואכלת’ ,והקשה החזקוני איך עושים יום טוב על הר הקללות
ולא על הר הברכות? ותירץ שהוא לחזק את ששת השבטים שנתנו להם
לעלות בהר של הקללות ,לראות נחמה וליישב דעתם .ולכן ‘ובנית שם מזבח’,
ללמדם ששכינה נמצאת גם ביניהם.
והחת” ס תירץ באופן אחר ,כי הקללות שהיה על הר עיבל ,היינו שמדברים
לדור של צדיקים שרוב הציבור הם כראוי ,ורק כמה יחידים עוברים עבירות
בסתר ,כנ”ל שכל אלו הי”א הם עבירות בסתר ,מתי עוברים עבירות בסתר,
כשכל הציבור הם יראים ושלמים ,אך הר גריזים נותנים ברכה ליחידים שהם
עובדי ה’’ ,ברוך אשר לא יכה את רעהו בסתר ,כי רוב הציבור עסוק עם לשון
הרע ,רק יחידים הם בסדר גמור ,כי הר גריזים שם הטמין יעקב אבינו את
העבודה זרה ,תחת האלה ,כמ”ש תוס’ בחולין שהכותים מצאו שם יונה תחת
הר גריזים ,נמצא שהר גריזים טמון בו ע”ז ,משא”כ בר עיבל ,רוב הציבור הם
יראים וכשרים ,לכן בנו שם את המזבח ואכלו שלמים בשמחה.

ב

 מאוצרות המגידים 

רבותי ,תפתחו משנה בביכורים ,תפתחו רמב"ם בהלכות ביכורים ,מה היה
סדר הביכורים?
אדם היה רואה תאנה שבכרה ,היה קושר עליה גמי ,היה רואה רימון שבכר,
היה קושר עליו גמי  .אבל האדם הזה ,אם הוא היה גר בצפת ,או גר באחד
המושבים בצפון ,אם הוא היה צריך לעלות לירושלים ,הוא היה משבית את
עצמו ממלאכה שבועיים ימים ,או לפעמים חודש ימים ,כי אסור ללכת
לירושלים ,יותר משתי ידות ביום .הולכים בכנופיה ,כל אנשי מעמד ,מתכנסים
לעירו של מעמד ,יש שור שהולך לפניהם ,חליל מנגן ,וכל הדרך שרים
{תהילים קכ"ב,א} שמחתי באומרים לי בית ה' נלך
אדם שיש לו בחצר ,כמה עצים ,עצים של רימונים ,עצים של תאנים ,הוא
אפילו לא חקלאי ,משבית עצמו ממלאכה.
הוא עובד בתור חייט ,בתור סנדלר ,הוא סוגר את העסק שלו לחודש ימים,
עולה לירושלים עם כמה רימונים או תאנים ,וכשאלתו של האלשיך הקדוש –
מה כל החרדה הגדולה הזאת ,על מה שאדם מביא פחות משווה פרוטה,
ומשבית עצמו ממלאכה חודש ימים ,למה?
כי עיקר המצוה של הבאת ביכורים ,באה לבטא את ענין הכרת הטובה.
אדם בא להכיר טובה ,על תאנה ורימון .אדם כזה ידע להגיד תודה רבה ,על
השפע הגדול שהקב"ה נותן לו.
אומר הגאון ר' עקיבא איגר ,בביאורו לפסוק שאנחנו אומרים אותו {תהילים
נ ,כג} זובח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלקים.
זובח תודה – אדם שיודע להגיד תודה ,על מה שהוא מקבל מהקב"ה ,הוא שם
לעצמו דרך ,שיראה בישועת ה' .הקב"ה יושיע אותו.
לכן ,כשאדם מביא ביכורים ,הוא יכל לבוא ולעמוד בעזרה ולהגיד – ריבונו של
עולם ,אני לא זז מפה ,עד שתעשה את צרכי היום .למה??
זובח תודה – אדם שיודע להגיד תודה ,אדם כזה יכל לבוא ולדרוש מהקב"ה,
כי הקב"ה אומר שם דרך אראנו בישע אלקים ,אדם כזה ,מובטחת לו הישועה
מהקב"ה.
כותב רבינו יונה {שערי תשובה ,שער רביעי}  -וכן בענין ההודאה על הטובה
נאמר (תהלים נב) אודך לעולם כי עשית ואקוה שמך כי טוב נגד חסידיך.
פירושו  -אודך על הטובה שעשית עמדי .ובעבור זה אקוה להתמדת טובתך.
ונאמר (שם קטז) כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא (שם) צרה ויגון אמצא
ובשם ה' אקרא.
אם אלה פני הדברים ,נוכל להבין יסוד נפלא ,בסדר העבודה שלנו ,שנתחיל
לומר אותם ,בע"ה החל מראש השנה ,ועד למוצאי יום הכיפורים.
סדר התפילה שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה ,להוסיף בתפילה ,בימים
הנוראים ובעשרת ימי תשובה ,כמה וכמה תוספות .יש תוספות שמעכבות,
שזה "המלך הקדוש" ,אם לא אמר ,חוזר ,ומשם ואילך ,לא חוזר" .המלך
המשפט" לא חוזר ,וארבעת התוספות הנוספות ,לא חוזר.
מי ששם לב ,הסדר של הבקשות מתחיל בהתחלה במינימום  -זכרנו לחיים
מלך חפץ בחיים ,כתבנו בספר חיים למענך אלקים חיים ,מבקשים את
המינימום – חיים.
אמנם זה לא מינימום ,אלא מקסימום ,אבל מבקשים את המינימום שבחיים.
משם ואילך ,באה הבקשה – מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים.
מקודם ביקשתי רק חיים ,איזה חיים?
יש כל מיני סוגים של חיים – יש בני-אדם שנקראים חיים ,אבל רח"ל הם
צמחים ,אבל זה חיים מינימלים.
אז אנחנו מבקשים – ריבונו של עולם ,אני מבקש ממך מינימום של חיים ,אבל
חיים ברחמים.
רחמים ,פירוש הדבר ,שאני יוכל ללכת על הרגלים ,שאני יוכל לאכל לבד,
לשתות לבד ,ואני יוכל ללמוד לבד -זה חיים ברחמים.
ובסוף התפילה ,פתאום הוא אוזר אומץ  -וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך.
הוא כבר דורש! לא רק חיים ברחמים ,אלא חיים טובים!
ריבונו של עולם ,אולי אני יסביר למה אני מתכוון 'טובים' '' -ובספר חיים ברכה
ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה וגזרות טובות''...
מאיפה פתאום אתה מקבל כאלה שרירים? לפני עשרים דקות ,ביקשת רק
קצת לנשום בלי בלון ,פתאום יש לך רשימה ,ואם זה לא מספיק ,יש אחרי זה,
עוד ' 44אבינו מלכנו' ,מאיפה בא לך האומץ הזה???
התשובה פשוטה מאוד – בהתחלה ,אתה רק מבקש ,אחרי שאתה אומר
מודים אנחנו לך על חיינו המסורים בידך...

עניותא’ ,מהא דתנן במסכת ביכורים שהעשירים הביאו הביכורים בקלתות של
כסף וזהב ,והיו מחזירים להם הקלתות ,אך העניים שהביאו בסלי נצרים
קלופים ,לקחו מהם אף את הסלים עם הביכורים ,הרי שנמשכת העניות על
העני.
וצריך עיון מדוע באמת הדין כן ,ואם העשיר יביא הקלתות של זהב על מנת
להשאירו ,לא יקחוהו ממנו ,ואם העני יבכה שהוא רוצה את הסל בחזרה ,לא
יחזירוהו לו ,מדוע הוא כן?
ותירץ רבי דוד’ל ע”פ מעשה שהיה איתו ,כנודע שבניו של הרה”ק רבי מרדכי
טשערנאבלער זי”ע היתה להם עבודה קדושה לנסוע על פני העיירות והכפרים
לאסוף ממון לצדקה ,ופעם אחת שלח רבי דוד’ל מודעה לעיירה אחת שבקרוב
יבא לבקר שם לקבץ מעות צדקה .והיה שם מקורב אחד שהיה ממש עני
ואביון ,בשמוע שהרבי עתיד לבא ,נתמלא שמחה וצהלה ,והיה לו צער שאין
לו מה ליתן לרבי ,כששמעה אשתו את צערו ,אמרה לו ,אל תצטער ,והרי לכן
שלח הרבי להודיע כמה שבועות לפני כן ,שיהיה לנו זמן לאסוף כמה פרוטות,
ונתאמץ בכל יום להשאיר איזה פרוטה ,כשיבא הרבי יהיה לנו מה לתת לו.
לעומת זאת היה עשיר מופלג באותה עיירה ,כיון ששמע הבשורה שהרבי
עתיד לבא העירה ,נשבר לבו בקרבו ,שהוא חייב לתת מתנת יד כפי כבודו
לרבי ,ואכן כך היה ,כשנסעתי לשם ,קבלתי מאותו עני מתנה זעירה בשמחה
גדולה ,ומאותו העשיר מתנה גדולה בלב קשה מאד .ומכיון שהייתי נצרך
לאותם המעות עבור פדיון שבויים ,לא יכלתי למנוע את עצמי לקבל אותו
הסכום מידי העשיר ,אך לא היתה לי הנאה כלל בקבלת המעות ממנו ,הם
דקרו בלבי כמסמרות ,אלא שלא היתה לי ברירה וקבלתים ,לעומת זאת היתה
לי נחת רוח גדולה מאד כשקבלתי הפרוטות מידי העני המאושר.
עפ”ז ביאר רבי דוד’ ל ענין הסלים דמצות הביכורים ,כי בזמן שהיה ביהמ”ק
קיים ,כיון שראה העני תאנה אחת שביכרה ,התמלא שמחה גדולה שיזכה
להביא מצות ביכורים לפני ה’ ,שאינו בעל יכולת להשיא יתומות או לתרום
ספר תורה ,אבל תאנה אחת גם הוא יכול להביא ,וכל הבית נתמלא שמחה,
ולא ידע האיך יביא הביכורים ,אמרה לו אשתו ,אני אקלע לך מסלי הערבות
הקלופות ,ונעשה כלי נאה להביא ביכורים לפני ה’ ,איי כמה נחת רוח יהיה
למעלה ממצוה זו .כ”כ הרבה לב נקלע יחד עם הערבות הקלופות ,עד
שהקב” ה אוהב את הסל הזה ,כביכול אינו יכול לוותר על סל כזה[ .ופעמים
שמביא את הסל לבדו ,אם נטמאו הביכורים ,וכמ”ש אשתקד מדברי הג”מ רבי
שאול קסטילניץ זצוק”ל]
לעומת זאת העשיר המופלג ,כשנתבשר מפועליו שביכרו הפירות ,החל
להתאנח ,אוף ,שוב צריך לעלות לירושלים ,הנה עתה כבר הייתי שם בחג
השבועות .ומתחיל לחשוב באיזה כלי להכניס את הפירות .והוא נזכר ששנה
שעברה כשעמד בשורה לפני הכהן ,עמד לפניו עשיר מופלג מהעיר הגדולה,
והכניס את הפירות בקערה של כסף טהור ,עתה אני אראה להם מי אני ,אני
אביא קערת זהב ,עין לא ראתה.
כשבא העשיר הזה לבית המקדש ,אומר הקב”ה ,איני יכול להסתכל על
הקערה הזו ,שלא הביאה אלא להראות לעמים והשרים את עשירותו ,החזירו
(הגרמ''י רייזמן תשע''ט)
לו את זה מיד .כי כל לבבות דורש הויה.

אדם שיודע להגיד 'תודה רבה' ,ולהשתחוות לקב"ה ,אם אדם בא בצורה
הזאת ,זה כמו שהוא הביא ביכורים .
מביא ביכורים ואומר "אינני זז מכאן ,עד שתעשה בקשתי היום" .למה?
כי אתה יודע להגיד 'תודה רבה'.
אדם שיודע להודות לקב"ה ,אדם כזה יכל לבקש!
לכן ,רבותינו בישיבה ,תמיד היו אומרים ,שכל אחד ואחד ,כשמגיעים העשרה
ימים האחרונים לפני ראש השנה ,כל אחד צריך לשבת עם עצמו ,לא לחכות
לסדר התפילה ,שעה ביום לפחות ,ולעשות חשבון נפש עם עצמו .הקב"ה נתן
לך שנה שלמה ב"ה ,אתה חי ב"ה ,פרנסה ,בריאות ...על כל דבר ודבר אפשר
להודות.
ואילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רנה כהמון גליו ושפתותינו שבח כמרחבי
רקיע אין אנו מספיקין להודות לך ה' אלקינו ...כמה בן-אדם צריך להודות! ב"ה
יש לו פרנסה ,יש לו אישה ,ילדים ,נחת...
הרי על כל רגע ,אנחנו צריכים להודות ולהלל ,ולכן ,העשרה ימים האלה
שנותרו לנו עד ראש השנה ,ודאי שכל אחד צריך לתפוס את עצמו ,כמה דקות
ביום 10-20-30 ,דקות ,לשבת ולהודות לקב"ה ,לא רק בסדר התפילה!
(ברוך שאמר)
וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך (כח ,י)
מה פירושה של ברכה זו?
אומרת על כך הגמרא (ברכות ו ,א)" :תניא ,רבי אליעזר אומר אלו תפילין
שבראש".
מסופר שבאחד הימים ,כאשר רבינו הגר"א ז"ל היה שרוי בעיצומה של הגלות
שערך ,הנתנפלו שודדים על בעל הבית שבו התארח .הוא שמע צעקות
נוראות ומיהר לצאת מחדרו ,לברר את פשרן .כשראו השודדים את התפילין,
תיכף ומיד הניחו לבעל הבית וברחו בבהלה מרוב פחד.
לאחר שנרגע ,שאל בעל הבית את הגאון" :מה הוא הדבר שעשית? איך גרמת
להם שיברחו מרוב פחד"? .האכסנאי ההוא עדיין לא ידע עם מי יש לו עסק,
הוא לא הבין שמדובר ברבן של כל בני הגולה ,וחשב שהוא סתם אורח ,ולכן
הקשה" :איך זה יכול להיות?".
אמר לו הגאון" :הרי זה מפורש בכתוב 'וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא
עליך ויראו ממך'"...
עכשיו בעל הבית בכלל לא הבין ,והוא חזר והקשה" :אם כן למה מהתפילין
שלי הם לא נבהלו? מה יש בתפילין שלך שהבריח אותם?"...
השיב לו הגאון" :רבי אליעזר הגדול לא אמר' :אלו תפילין שעל הראש' ,אלא:
'אלו תפילין שבראש' ,הם לא התיראו מהתפילין שעל ראשי ,אלו אינן שונות
משלך ,הם נבהלו ונרעשו מהתפילין שבתוך הראש שלי"...
תפילין שבראש צריכים להיות כמו שאומרים ב"לשם יחוד" שלפני הנחת
תפילין" :ועל הראש נגד המח ,שהנשמה שבמחי עם שאר חושי וכוחותי ,כולם
יהיו משועבדים לעבודתו יתברך" .כשבתוך הראש מונחים התפילין ,כשהמח
כולו משועבד לעבודתו יתברך  -עמי הארץ רואים זאת ומתיראים.
מסופר על הרב מפוניבז' זצ"ל ,שנסע פעם עם ה"חזון איש" זצ"ל במונית
באחת הערים בארץ .בימים ההם עוד לא היה חשש כל כך גדול מנסיעה
בשכונות ערביות ,ואכן ,בדרכם חלפו שני גדולי הדור באחת מן השכונות
הללו .אלא שבדיוק אז טמנו כמה פרחחים מארב למונית ,והחלו לידות לעברו
אבנים .הנהג חשש מאוד מפניהם ,אבל ה"חזון איש" ביקש ממנו לעצור .הוא
פתח את הדלת ,ונהג המונית נזעק בבהלה" :הרב ,הזהר נא ,הרי הם עלולים
לפגוע בכם" .אולם החזון איש לא שמע לאזהרותיו ,הוא יצא ונעמד מול
הנערים הפוחזים ,ומיד כשראו אותו – ברחו משם כולם כל עוד נפשם בם.
שמעתי מרבי אליקים שלזינגר מלונדון ,שהיה מקרה עם בת ממשפחה
חילונית שחפצה לחיות חיי תורה .היא הוסתרה בפנימיה של מוסד לבנות,
והשלטונות ראו בכך ענין חמור מאוד ,ממש כמו חטיפה ,ממש כמו בפרשת
יוסל'ה שוכמכר הידוע.
במהלך החקירה ,היו אמורים חוקרים להגיע לביתו של מרן החזון איש ,כדי
לחקור אותו בענין .הם חשדו בו שיש לו יד בכל הפרשה ,וחשבו אפילו
להאשים אותו בחטיפה.
סיפר רבי אליקים ,שכאשר השוטרים היו בחוץ ,הוא פנה אל החזון איש
והודיעו על כך שהם שם.
אמר לו החזון איש" :צא ואמור להם שילכו מכאן" .אולם רבי אליקים חשש
מהם ואמר לחזון איש שהוא מפחד מפניהם .אמר לו החזון איש" :אתה
מפחד ,אבל אני לא מפחד" .והוא בעצמו קם ויצא מביתו אל החצר.
ברגע שהם ראו אותו ,לקחו השוטרים את רגליהם והסתלקו משם ...פשוט
ברחו מרוב פחד.
זהו זה .כך מתגשמת הברכה" :וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו
ממך" .וכדברי רבי אליעזר הגדול "אלו תפילין שבראש" שכשהתפילין בתוך
הראש – הרואים מפחדים ומתיראים.
(יחי ראובן)
כתוב בספר ‘כנסת דוד’ ,ליקוט מדברי הרה”ק רבי דוד’ל טאלנער זי”ע ,ע”פ
דברי הגמ’ בב”ק דף צב ‘מנא הא מילתא דאמרי אינשי בתר עניא אזלא

ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע (כו ,ג)
ענין הכרת הטוב נלמדת מפרשתנו כמו שכתב רש"י מהספרי "ואמרת אליו -
שאינך כפוי טובה".
בספר ציוני תורה מביא ,ישנה שאלה מפורסמת ,לפי דברי ה'חינוך' שכתב במצוה
שלא לנקום וזה לשונו" :שלא לנקום ,כלומר שנמנענו מלקחת נקמה מישראל.
והענין הוא כגון ישראל שהרע או ציער לחבירו באחד מכל הדברים .משרשי
המצוה ,שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע ,הוא סיבה
שתבוא עליו מאת השם ברוך הוא ,ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה דבר בלתי
רצון השם ברוך הוא ,על כן כשיצערהו או יכאיבהו אדם ידע בנפשו כי עוונותיו
גרמו והשם יתברך גזר עליו בכך ,ולא ישית מחשבותיו לנקום ממנו כי הוא אינו
סיבת רעתו ,כי העוון הוא המסבב ,וכמו שאמר דוד עליו השלום (שמואל ב' ט"ז,
י"א) הניחו לו ויקלל כי אמר לו השם יתברך ,תלה הענין בחטאו ולא בשמעי בן
גרא .ועוד נמצא במצוה תועלת רב להשבית ריב ולהעביר המשטמות מלב בני
אדם ,ובהיות שלום בין אנשים יעשה השם שלום להם".
לפי דברי החינוך ,צריך להבין למה חלה עלינו חובת הכרת הטוב כלפי האדם
המטיב לנו? הרי הוא רק שליח להביא את הטובה? אלא ,שיש לדעת שמידת
"הכרת הטוב" היא מהדברים שאפשר להגיע איתם גבוה עד לרקיע .שהמסגל את
נפשו להכיר טובה לחבירו על כל טובה וטובה שמקבל ממנו ,הוא נוכח יותר ויותר
בכל פרט קטן שהשני עושה בשבילו ,ומודה לו.
מסופר (מובא באוצרות התורה) על מרן הסטייפלר זצ"ל שהיה נוהג פעמים רבות
לנסוע לפתח תקוה ולבקר אצל אדם אחד זקן ,כשנשאל מדוע עושה זאת ולא חס
על זמנו? השיב :בצעירותי שלמדתי בישיבה ,אותו אדם היה מעיר אותי בחצות
אם הייתי נרדם וחייב אני לו הכרת הטוב...
וכן היה לו קביעות לנסוע אל אדם אחד שהיה לו יד בעלייתו לארץ ישראל בכל
ערב ראש השנה ,ולאחל לו שנה טובה ,וכפי שידוע זמנו היה יקר לו יותר מכל הון
שבעולם ,ואע"פ כן עשה זאת משום שחיוב הכרת הטוב אין ערכה פחות מזה...
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ישנו סיפור פלאי בירושלמי (מסכת תרומות מד ,ב) שיהודי אחד הזמין את הרב
לאכול אצלו סעודה .בהגיע הרב לסעודה הופתע מאוד לראות שאת מי בחר
היהודי להושיב על יד הרב? לא פחות ולא יותר מאשר את ...כלבו! הרב ,שכמובן
הרגיש מאוד מבוזה פנה אל היודי ושאל אותו :וכי הזמנת אותי כדי לביישני? ענה
לו היהודי :שהרב יבין אותי ,כלב זה ,אינו "סתם כלב" ...מה הכוונה? מספר היהודי
לרב" :אשתי נשארה בבית לבדה ובאו נכרים לתופסה ,והכלב התנפל עליהם פצע
אותם והבריח אותם ,ובכך ניצלה .וכעת אני משלם "הכרת הטוב" לכלב ,ומכבדו
לשבת ע"י הרב .ע"כ.
ומאידך ,המקשה את ליבו שלא להכיר בטובה שמקבל מחבירו יכול להתדרדר עד
עמקי שאול של רשעות וכפיות טובה.
כמו שמספרים על אחד הצדיקים שעשה טובה לאיזה יהודי ,ולאחר מכן שיגר לו
אבן קטנה ,שאל היהודי למה שלח לו אבן? ענהו ,שכשתרצה לזרוק עלי אבן בעבור
הטובה שיהיה לפחות אבן קטנה...
כמו"כ היה פעם איזה צדיק שהגיע לעיר אחת ,וזרקו עליו אבן גדולה ,אמר "איני
מבין מי זרק ולמה זרק ,שהרי איני זוכר שעשיתי לאחד מהעיר טובה גדולה
כזאת"...
ישנו סיפור ידוע על עיירה מסויימת שהתגורר בה עני מרוד בשם "שמערל",
שמערל זה ,היה מקבץ נדבות ואוכל לחם חסד ,עד שהתרגל רק לקבל מאחרים.
ביום מן הימים פנה אליו יהודי אחד מתושבי המקום עם הצעה ,וכך אמר לו" :אני
מוכר כרטיסי הגרלה ,ההגרלה נערכת פעם בחודש בעיר הגדולה ,ואני משמש
כנציג של "מפעל הפיס" ,קונים אצלי כרטיסים ואני מביא את הכרטיסים להגרלה
הגדולה ,אולי תנסה את מזלך ותקנה כרטיס במחיר  5זלוטי ,ואולי תזכה".
שמערל שהתרגל רק לקחת ,כמובן לא הסכים לבזבז  5זלוטי על זה .המוכר ריחם
עליו ואמר לו "תראה שמערל ,אני מוכן להלוות לך את ה 5זלוטי ,ונעשה הסכם
כזה :אם לא תזכה ,הכסף יהיה על חשבוני ולא תצטרך להחזיר לי ,ואם כן תזכה
תחזיר לי את ה 5זלוטי" ,לזה כבר הסכים שמערל.
אחרי חודש ,נסע המוכר לעיר הגדולה ,שם נערכה ההגרלה ,וכמובן מי זכה?
שמערל העני!.
המוכר לקח את כל הכסף ,ונסע בחזרה לעיירה ,כשבליבו הוא חושב איזה "רעידת
אדמה" הולכת להיות בעיירה כשיוודע דבר זכייתו של שמערל ה"עני" .עד שהגיע
המוכר אל העיר ,כבר ירדה החשיכה ,וכבר נהיה מאוחר בלילה .אולם ,המוכר
החליט שאינו יכול לחכות עם הבשורה עד מחר ,וילך עתה בלילה לבשר לשמערל
על הזכיה.
הימים היו ימי חורף ,בחוץ היה שלג וגשם וקור עז ,המוכר השתרך לקצה העיירה
לבקתתו של שמערל .הסתובב וחיפש עד שמצא את הבקתה העלובה ,נקש
בדלת ,ולא קיבל מענה ,נקש שוב ושוב ,יותר ויותר חזק ,עד שלבסוף ענהו שמערל
ושאל מה הוא רוצה ,צעק לו המוכר "יש לי הודעה משמחת מאוד עבורך ,אבל
קודם כל תעשה טובה ותפתח את הדלת כי אני עומד לקפוא" ,שמערל לא זע
ממקומו .המוכר מתחנן איליו שוב ,והוא בשלו "אני יושן עכשיו!" ,צועק לו המוכר:
"שמערל תדע לך שזכית בהגרלה הגדולה!" ,כאן ,כבר שמע את פסיעותיו של
שמערל מתקרבות את הדלת .שמערל פותח את הדלת ,ופונה אל המוכר בכעס:
"אינך מתבייש? את הגביר של העיירה אתה מעיז להעיר באמצע הלילה?! ...הוא
אשר דיברנו ,שמי שאינו מכיר טובה לחבירו ,מסוגל להגיע לכדי רשעות.
ה'חינוך'  ,עצמו במצוות כיבוד אב ואם מאריך שאם אין אדם מכיר טובה להוריו
שגידלוהו לסוף גם אינו מכיר טובה להקב"ה ,וכמו שאמרו חז"ל (משנת ר"א פ"ז)
"כל הכופר בטובתו של חבירו לסוף כופר בטובתו של הקב"ה".
והנה אחד היסודות בעבודת השם ,הוא עניין הכרת הטוב שעל ידה מרגיש האדם
חובה כלפי הקב"ה על כל טובותיו שבכל נשימה ונשימה וכל מה שמקבל ממנו ית'
במתנת חינם ,ואם יתברר אצל האדם עניין הכרת הטוב ,ממילא ירגיש חובה
בנפשו לעשות מצוות השי"ת וק"ו שלא לעבור עבירות ולהיות ח"ו כפוי טובה.
אשר על כן ,באו חז"ל ואמרו ,הן אמנם שכל מה שמגיע אליך הוא מאת השי"ת
ולכן אין לראות בשליח גורם מסויים ולכן אסור ג"כ לנקום כנ"ל .אבל לעניין
הטובה ,אמת שהמיטיב הוא רק שליח ,אבל מוטלת עליך החובה להכיר לו טובה
אך ורק כדי להכשיר את נפשך אתה ,ובשביל לחדד אצליך את מידת הכרת הטוב,
בכדי שיועיל לך בענייני עבודת השי"ת.
ובזה מובן מאוד מה שמצאנו חובת הכרת הטוב כלפי דוממים ,כמו שמצאנו אצל
משה רבינו שלא הכה את הים ,ונשאלת השאלה וכי הים מרגיש שגמלת לו רעה
תחת טובה? אבל ביסוד הנ"ל מובן שכל הסיבה הוא בשבילך ולא בשביל המיטיב
לך.
נקודה נוספת שמתבארת בזה ,הוא ,שאין לתבוע מהשני שיכיר לך טובה על מה
שהטבת עמו .ישנם אנשים שמטיבים לזולתם ויושבים ומצפים לגמול שכר ,ובאם
הלה אינו מטיבם כפי מחשבתם ,באים בטענה שלא יהיה השני "כפוי טובה".
ותביעה כזאת אינה מוצדקת בעליל .שכן מה שהגיע טובה לזולתם הוא בגלל שכך
רצה הקב"ה ,ויש לך להודות לד' שזכית שיהיה לך חלק בזה ומגלגלין זכות ע"י
זכאי ,אבל מה שההוא מחוייב להכיר לך טובה זה חשבונו הפרטי בלבד ,וכאמור
למעלה ,שהרי לפי האמת יש לו להכיר טובה אך ורק להקב"ה ולא לשליח ,אבל
לצורך עבודת השם שלו יש לו להכיר טובה למטיבים לו .וא"כ ,כמו שאינך מתעניין
בעבודת התפילה שלו ובלימוד התורה שלו ,כיוון שאתה מבין שזה חשבון שלו
.
שלא קשור אליך ,באותה מידה אינך אמור להתעניין ב"הכרת הטוב" שלו.
(ציוני תורה)

יתן ה' את אויביך הקמים עליך נגפים לפניך (כח ,ז)
נס ההצלה של יהודי מקנס
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בהתגשמותה של ברכה זו ראו בני מקנס שבמרוקו ,בזכיתם בנס ובפלא
שהתרחשו עבורם מן השמים ,והוכיחו להם כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא
יעזוב.
כפי שמובא בהגדש"פ "אבותינו ספרו לנו":
צורף זהב היה באלכסנדריה ,שהיה גם איש חסד ובן תורה .הוא גידל בביתו
יתום כבן עשר ,שאיבד את אביו ואת אמו בנסיבות טרגיות.
הצורף לימד את היתום את מלאכת הצורפות ,ובלילות ישב ולמדו תורה ,והלה
עשה חיל בעמלו ,עד שהפך לאיש תלמיד חכם ויודע ספר ,ולצורף מומחה.
אולם ,כעבור שבע שנים ,חש בעדינותו ,בקינאת בני הצורף אליו ,והחליט כי
הוא מבוסס דיו ,כדי לעמוד ברשות עצמו ולעזוב את בית מטיבו ,ותוך זמן
קצר שב למקנס ,עיר הולדתו.
בבואו לשם מצא את העיר כולה נבוכה.
במקנס התגורר "סריף" שפירושו' :חכם דת' ערבי ,מצאצאי מוחמד ,והיה
האיש נכבד ונערץ על המוסלמים .במשך כל ימות השבוע נהג להתבודד
במסגד ,ובימי שישי ,ימי השבתון שלהם ,היה נעלם ואיננו ,ורק לקראת הערב
היה מתגלה לפתע בתוך ביתו ,ומברך את כל נכבדי העיר.
למאמיניו סיפר ,שמלאך בא ונוטלו ל"מכה" ,שם הוא משתתף בתפילה
המרכזית ב'כעבה' ,וזוכה להתגלות הנביא המדבר איתו פה אל פה.
בין המעריצים הרבים היה גם המלך ,שהיה זוכה לשמוע מפיו תיאורים
מדויקי ם ומפורטים אודות המתרחש במכה ,כשהסריף מוסיף ,כביכול ,בשם
הנביא ,השמצות רבות על היהודים ,שבמהלך השנים גרמו למלך להחליט על
הטלת מיסים וארנונות ,ענשים כבדים על כל מעשה קל ,ולבסוף גם על גירוש
של כל היהודים מעל פני הממלכה.
הצעיר הצורף ,ששמו היה 'יצחק אבן לחסן' ,שמע על הגזירה הנוראה מיד עם
בואו ועד מהרה נצנץ רעיון במוחו.
הוא הסתגר בחדרו ויצר שני עגילים מזהב טהור .שני העגילים היו עשויים
מלאכת מחשבת ומשובצים באבני חן לתפארת ,עין לא ראתה כיפים.
לאחר מכן נטל יצחק עגיל אחד ועלה אל המלך להגישו כתשורה .המלך
התפעל מאוד מן המתנה היפה והעניק את העגיל מתנה לאשתו המלכה.
המלכה שהתלהבה גם היא מן המלאכה המיוחדת ,העוותה לבסוף את פניה
ואמרה" :מה אוכל לעשות בעגיל אחד? יש לי שתי אזניים ,ועליך לרכוש עבורי
גם את העגיל השני".
המלך שלח לקרא לצורף ,וכשהלה הגיע אמר לו" :כעת אני מאמין לכל מה
שאמר לי הסריף שלי אודותיכם ...אתה סוחר מפולפל וערמומי ,נתת לי עגיל
אחד במתנה ,כדי שאהיה חייב לקנות ממך בכסף מלא את העגיל השני".
התנצל הצורף" :אל נא יפיל עלי המלך אשמה .עגיל זה הוא עתיק יומין ,ואין
בעולם אמן שיעשה כדוגמתו .פעם כשהייתי ב'מכה' עם ידיד קרוב ,הגיע צמד
העגילים הלז אל ידינו ואנו שילמנו עליו מחיר עצום ,חברי נטל עגיל אחד ,ואני
נטלתי את זה .אם ירצה המלך ,אכתוב לשותפי השני שבמכה מכתב ,והסריף,
אשר פורח לשם בקפיצת הדרך מידי שבוע ,יוכל למסור לו את המכתב ולקבל
את העגיל השני .ביום שישי בערב ,לבטח כבר יהיה העגיל השני בידי
המלכה"...
המלך שמח על הע צה ,ובו במקום הורה לו לכתוב את המכתב ,קרא לסריף
ופקד עליו למסור את המכתב במכה ליהודי המיועד.
הסריף הבין כי הוא נפל בפח שטמן לו הצורף היהודי ,אך כבר לא היה יכול
לסגת ...בלית ברירה נטל את המכתב ,טמן אותו בין קפלי גלימתו ,והבטיח
למלך למלאות את השליחות.
הוא התחקה אחר עקבותיו של הצורף ,ומיד כשנכנס הלה לביתו ,מיהר לנקוש
על דלת הבית ,נפל לרגליו ושאל" :מה עוללת לי?".
"עמוד על רגליך" – השיב לו היהודי – "עשיתי לך בדיוק כפי שמגיע לך על מה
שעוללת ליהודי המדינה ,הלעטת את המלך בכזבים ,ואני אוכיח לו ולעולם
כולו כי רק שקר דיברת!".
הסריף יבב וביקש את רחמיו" .המלך יהרגני ,וההמון יסקלני" ,מלמל בין בכי
לבכי.
"ולך היו רחמים על כל ההמון שאתה התכוונת בזדון להשליכו מן הבית? וכי
הרהרת אודות הסבל שיהיה על הזקנים והטף לעבור בגללך?" הטיח בו
היהודי.
הסריף הבוכה הכה על ליבו ,הביע את חרטתו והבטיח לתקן אשר עיוות.
הצורף ביקש ממנו לרשום כתב הודאה בו הוא מצהיר כי כל דבריו שקר וכזב
הם ,וכי מעולם לא דאה למכה ולא פגש מלאך.
תחילה ניסה הסריף להתחמק מן העניין ,אולם הצורף הודיע לו כי לא יעשה
שימוש בכתב הודאה זה ,אם יצליח לשכנע את המלך ,לבטל את רוע הגזירה,
ולשמע הדברים נעתר הסריף ורשם את המכתב.
הצורף נתן בידו את העגיל ,ולאחר שהסריף הודה לו בשם כל הקדוש והיקר
לו ,כתב את כתב ההודאה וחתם עליו בחותמו האישי ,פנה הלה והלך לדרכו.
באותו יום שישי אחר הסריף לשוב ממכה ...כששב לבסוף ,הודיע כי היה לו
עניין דחוף להסדיר בשם המלך ,ועד מהרה כבר הגיע לארמון המלוכה,
כשהעגיל השני בידו ,לשמחת המלך והמלכה.

"ומה אמר הנביא הפעם?" התעניין המלך ,כשנרגע מעט.
"הפעם אמר לי כי לפני יומיים פגש בו אברהם העברי והפציר בו שייטיב עם
בני העם הי הודי ,צאצאי יצחק בנו ,ולכן הורה לי להורות לך ,לבטל מיד את
רוע הגזירה ולהיטיב להם ככל יכולתך".
המלך עשה זאת מיד – ויהודי מקנס נשמו לרווחה.
(ומתוק האור)
והיו בך לאות ולמופת (כח ,מו)
בתוך הקללות מופיע פסוק זה ,כדי לומר שגם באמצע המצבים הכי קשים
רואים את יד ד' באותות ובמופתים.
מעשה כזה מובא בספר "בנאות דשא" (פרשת שמות) שכתב ששמעו בעצמו
מבעל המעשה:
"את הסיפור הבא שמעתי מבעל המעשה עצמו ,כאשר נקלעתי לסעודת הודי'
שערך בעיר פריז שבצרפת ,בעבור נס פרטי שהיה לו בגיא ההריגה
שבטרבלינקה.
היה זה בשלהי מלחמת עולם השניה ,כשכוחות הברית פלשו לשטחה של
גרמניה ,וימים ספורים נותרו לקץ המלחמה ,שמשמעותה :שחרור מעט
אסירי מחנות המוות שנותרו לפליטה.
מאן דהו ,שזהותו אינה ידועה ,פנה אל רב המרצחים שהיה אחראי על מחנה
ההשמדה טרבלינקה ,בהצעה ,שיקבל ממנו הון עתק אם יענה לבקשתו ,והיא:
שבימים האחרונים שנותרו לפני שחרורם של האסירים היהודים ,שיכלכל
אותם במזון משובח ועשיר כיאות למזי רעב .כמובן שהרוצח הנ"ל לא סירב
להצעה מפתה זו ,ונטל ממנו את כספו הרב.
והנה כבר באותו יום ,לאחר הצהריים ,הגיע משלוח של לחמניות טריות אל
המחנה.
בעל המעשה שהיה אסיר באותו המחנה מספר ,שניחוח הלחמניות הוציא
אותם מאדישותם העמוקה שהיתה נחלתם .ובפרט כאשר נקראו כל האסירים
להתייצב בתור ארוך לקבלת הלחמניה ,שהיה נראה בעיניהם כחלום
תעתועים.
כך לא נותר זמן רב למחשבה ,והחלוקה התחילה .ומתוך שק גדול נשלפו
הלחמניות בזה אחר זה ,כשקצין נאצי מפקח על החלוקה.
אני ,כשעמדתי כמעט בסוף התור ,מספר בעל המעשה :הייתי מאוד פסימי.
ולא האמנתי שאכן אזכה ללחמניה ,מקוצר רוח .וה"אמונה" כבר הייתה ממני
והלאה ,ולא נותר בי אפי' שביב של תקוה ,ובכל רגע שהתקרבתי קמעה בתורי,
חלפה בי המחשבה שוודאי ,עד שאגיע אל השק ,הוא יתרוקן סופית
מהלחמניות הגואלות.
והנה קרה הנס! קיבלתי גם אני לחמניה טריה וריחנית.
החלטתי שאשמור אותה לשעות הערב ,כדי שסוף סוף אלך לישון עם קיבה
מליאה ,ולא מתוך רעב מציק .בשביל התענוג הזה כדאי לסבול עוד קצת.
המציאות החדשה נטעה בי מעט בטחון ,ואחרי שקלול קצר ,אמרתי בליבי:
מה יקרה אם אעמוד בתור פעם נוספת ואתגנב ליטול עוד לחמניה? והרי אחד
מן השניים! או שאתפס כגנב ואחטוף כדור בראשי ,וממילא אין לי מה
להפסיד .כי טוב מותי מחיי!
ואם אצליח ,הרווחתי עוד לחמניה .ובלא מחשבה נוספת עשיתי מעשה וזכיתי
בלחמניה נוספת.
הפעם חשתי שזז משהו במוחי ,ושבכל זאת יש במי להאמין .אולי בכל זאת
הקב"ה אוהב אותי .נטלתי את זוג הלחמניות והסתרתים בתוך חולצת
הפיג'מה שהייתי לבוש בה .הפעם באופטימיות זהירה ,נפניתי אל אחת
הפינות כדי לאכול לחמניה אחת .בטרם התיישבתי על רצפת המחנה חשתי
חבטה קשה על כתפי .ראיתי אותך! גנב! שתי לחמניות ,הא?! מיד תביא אותם
בטרם אפרק את גווך.
כמובן שמסרתי אותן מיד לאכזרי זה .בתחילה חשבתי שזהו חייל נאצי ,אך
התברר לי שהנ"ל היה חייל רוסי שנפל בשבי הגרמני ,ופשוט שדד אותי.
מאותו רגע שקעתי ביאוש ודכאון עמוק ,ואמרתי בליבי :כי אנני מאמין יותר
ואפסה כל תקותי .וכל מאווי היה למות! פשוט למות.
שבתי אל הדרגש הקשיח ,כדי לנום את שנת הלילה ,אך הפעם עצוב יותר
ומיואש יותר.
השחר הפציע ,ומעט אור חדר אל הבלוק בו ישנתי .אם אפשר לקרוא לזה
שינה ,והעירני משנתי .אך הפעם הזו היה שונה מתמיד .שקט תעשייתי אפף
את הבלוק כולו .לא שאגות של חיות הטרף הנאציות ,ולא אוושת השותפים
שלי לבלוק.
קמתי לראות מקרוב יותר ,והנה כולם עדיין לא מגלים סימני קימה ,למרות
השעה המאוחרת.
ניסיתי להעיר את שכני אך לשו וא .אין קול ואין עונה .ניסיתי לנענע מעט
בידיו ,אך חשתי שהן קרות ואינן מגיבות.
בדקתי אצל שאר השכנים ,אך לפתע נגלה לפני מחזה נוראי .כל אנשי הבלוק
שבקו חיים לכל חי.
מיד רצתי כאחוז אמוק אל עבר הבלוק השני ,והנה גם שם כולם מתים .נפש
חיה לא מתהלכת במחנה .לא אסיר ולא קצין נאצי.

ה

מה קרה? שאלתי .האמריקאים כבר התקרבו למחנה וכל הנאצים ברחו .אבל
למה מתו כולם? התברר לי לאחר מכן ע"י הצבא האמריקאי ,כי כל הלחמניות
היו מורעלות בידי השטן הגרמני הימלר ימ"ש.
למרות שקיבל תבין ותקילין ,הוא לא היה מסוגל להשאיר יהודי חי.
אז בעצם ,רק אנוכי נותרתי לבדי חי .ובאורח ספונטני נפלטו ממני המילים
בצעקה אדירה שפילחה את דממת המוות.
"אני מאמין באמונה שלימה בהקב"ה".
ומני אז ,בכל שנה עורך אני סעודת הודי' על הנס הגדול שעשה לי ה'.
(ציוני תורה)
התוכחה ותוצאתה
נהגו שלא לעלות לתורה לקריאת התוכחה ("מגן אברהם" קכח ,ח בשם מהרי"ל)
אלא בעל הקורא הוא המברך תחילה וסוף ("משנה ברורה" שם ,יז וב"באור הלכה"
ד"ה בפסוקים) ,לפי ש"ברית כרותה לשפתים" (מועד קטן יח ע"א).
ויצוינו בענין זה דברי הגמרא (שבועות לו ע"א) ,שרב כהנא הקריא לפני רב יהודה
דברי המשנה ,שהאומר" :יככה ה'" (דברים כח ,כב) זו היא אלא האמורה בתורה.
אמר לו רב יהודה" :כנה" .כלומר ,אמור :יכהו ה' ,שלא יתפרש שאתה אומרו עלי,
חלילה.
ובענין זה ,נספר –
אברך פנה אל הגבאי בבית הכנסת "לדרמן" בבני ברק ,וביקש עליה בשבת פרשת
כי תבוא .יש לו יאהרצייט ,יום זכרון לאביו.
השיבו הגבאי שנזכר מאוחר ,יש כמה בר מצוות וכמה חיובים ,ואין עליה פנויה.
אמר שמצדו מוכן הוא לעלות לקריאת התוכחה ,אינו חושש .מקיים הוא בעליתו
מצות כבד אב ,שבפרוש שנינו :מכבדו בחייו ומכבדו במותו (קדושין לא ע"ב),
ו"שומר מצוה לא ידע דבר רע" (קהלת ח ,ה)[ .וידועים דברי ה"נודע ביהודה"
(קמא ,אבן העזר י) שמותר ליבם אשה שמתו כל בעליה" ,קטלנית" ,כי "שומר
מצוה לא ידע דבר רע"].
אמר הגבאי" :נשאל את הרב".
שאל את הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א ,שאמר" :בשום פנים ואופן" ,ולא
העלוהו.
לאחר התפילה ,נשאל :מדוע היה כה נחרץ? הרי זו באמת מצות כבוד אב .ואם
הלה אינו חושש ,מדוע נחשוש עבורו!
ענה :משום מעשה שהיה .וסיפר –
אברך בן תורה נזכר בשעתו שיש לו יאהרצייט אחר אביו ,וכבר נקבעו כל העליות,
והסכים לעלות לתוכחה .אמר שאינו מקפיד ,ולא יקפידו עמו .שאלו את אבי,
[הסטייפלר] זצ"ל .והסכים.
כעבור זמן ,הודי עוהו שדודו נפטר בארצות הברית ,ובהיותו ערירי הוריש לו את
כל הונו.
טס לארצות הברית ,והתברר שמדובר בנכסים רבים והשקעות מסועפות.
זכה ליועצים מהימנים שהדריכוהו ועזרוהו להתמצא בסבך ולהשתלט על
המבוכים העסקיים .נשאב לעולם העסקים ועשה בו חיל .העביר את משפחתו
לבורו פארק והיה לנגיד תומך תורה ביד רחבה ,השיא צאצאיו בהרחבה והמשיכו
לשקוד על שערי תורה בלא טרדה.
לימים ביקר בארץ הקודש ,ונכנס אל אבי .מסר לו סכום גדול לתמיכה בלומדי
תורה ,והעיר שברוך השם ,לא ארע לו דבר מעליתו לתוכחה .אדרבה ,מצות כבוד
אב עמדה לו ,והתעשר עושר רב.
שמע אבי ,וכל גופו הזדעזע" :ואז רעדט איהר ,מה אתם מדברים!
התוכחה לא השפיעה?!
הרי לפניה הייתם בן תורה ,ועכשיו אתם בעל הבית ,סוחר פשוט!"
(והגדת)
לכן ,סיכם רבי חיים ,לא הסכמתי...
החלב והפרה
עלי לדאוג לשבעה כוללי אברכים ,ובהם מאות בני תורה הממיתים עצמם
באהל ה .שוחחתי עם גביר בארצות הברית ,והתחמק באמרו שעליו לתמוך
בישיבות שבארצות הברית ,בגדר "עניי עירך קודמין" (יורה דעה רנא ,ג).
כלומר ,שהלא דברים קל וחומר :אם להם אינו נותן ,לי על אחת כמה וכמה!
אמרתי ,שהפוסקים דנים ,שיתכן ועניי ארץ ישראל קודמים לעניי עירו (יעוין
חתם סופר חושן משפט יב ,ולקוטי חת"ס כט) ,כי "לציון יאמר איש ואיש יולד
בה" (תהלים פז ,ה) ,כל ישראל נחשבים בני הארץ הקדושה .אבל לתורת ארץ
ישראל ודאי יש קדימה ,שהיר אין תורה כתורתה ולא חכמה כחכמתה
(בראשית רבה טז ,ד) ואוירה מחכים (בבא בתרא קנח ע"ב) ,ולכן בני ארץ
ישראל עדיפים (תוספות פסחים נא ע"א) .ואמרו (במדרש שם) שזהו שנאמר
שהיא "ארץ זבת חלב ודבש" (ויקרא כ ,כד) ,שנובעת היא חדושי תורה
מתוקים מחלב ומדבש ,כמו שנאמר" :דבש וחלב תחת לשונך" (שיר השירים
ד ,יא).
והיודעים אתם מה ענה לי?!
חוצפה שכזו!
אמר" :אמת שתורת ארץ ישראל משולה לחלב –
אבל הפרות הן כאן ,באמריקה!"...
עניתי" :אשרי מי שיודע מה תפקידו לכן אני כאן ,כדי לחלוב אותן!

"ראש השנה בלי ריאות ,השתגעת???" – מכאן למדתי מנהג חדש בס"ד.
לפני שנתיים ,הביא לי אחד התלמידים קופסת סרדינים – "כבוד הרב ,קח שיהיה
לך לראש השנה!"
"למה זה?!" ,שאלתי אותו.
"לפני שתאכל תגיד :יהי רצון שיסור הדין = סר-דין"  -כל אחד והמנהגים שלו ...
תשמעו סיפור אחרון – מהו כוחו של מנהג:
לפני כמה שנים ,ערב ראש השנה ,נכנסתי לחנות ירקות כדי לקנות משהו –
פתאום אני רואה אברך שנכנס בריצה לחנות,
כולו מתנשף " -מה קרה ,ערב ראש השנה יש לך זמן לעשות ג'וגינג?!" ,שאלתי
אותו.
"לא ג'וגינג ,אני חייב אננס!"
"בשביל מה אננס?!" ,שאלתי.
"אצלנו במשפחה זה מנהג לאכל אננס בראש השנה ,ושכחתי לקנות!"
הוא ניגש למוכר – "תגיד ,יש לך אננס???"
"כן"
"כמה עולה?"
" ₪ 50[ "!₪ 50לפני עשר שנים ,היה המון כסף!]
שאלתי אותו" :מה המנהג באננס?"
אמר לי" :אומרת הגמרא {מסכת ברכות נז ,א}  -הרואה הונא בחלום [דהיינו נ'
אחת] נס נעשה לו חנינא חנניא יוחנן [דהיינו שתי נו"נים] נסי נסים נעשו לו ,לכן
אנחנו אוכלים אננס – שיהי רצון שנסי נסים יעשו לנו!"
כמעט שכנע אותי לקנות אננס  ...בזמן שהוא ָש ָקל את הדברים ,חשבתי עם עצמי
 ...ואז אמרתי לו" :תשמע חביבי ,יש לי בשבילך פתרון  -צלצל עכשיו לקופת העיר,
ותתרום "!47₪
"למה?!"
"מצאתי לך פתרון שעולה  ₪ 2ולא "!₪ 50
"מה עולה "???₪ 2
"ב –  ₪ 2אתה קונה בננה – גם בזה יש לך שתי נו"נים!"
ְ
נחזור לעזרא הסופר:
לאחר שעזרא קורא להם את הקללות בראש השנה ,אומר הנביא {נחמיה ח ,ט}
ויאמר נחמיה הוא התרשתא ועזרא הכהן הספר והלוים המבינים את העם לכל העם
היום קדש הוא לה' אלהיכם אל תתאבלו ואל תבכו כי בוכים כל העם כשמעם את
דברי התורה{ :י} ויאמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין
נכון לו כי קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעזכם.
נשאלת השאלה – מה רצה עזרא הסופר להשיג ,בקריאת הקללות בראש השנה?
אם הוא רצה להשיג יראת ה' – הוא השיג ,שהרי כולם בכו .אבל פתאום בא נחמיה
ואומר" :חבר'ה לא לבכות ,היום זה יום של שמחה!"
אם זה יום של שמחה ,בשביל מה הוא הפחיד אותם?!
אומרת המשנה {מסכת אבות פ"ה ,כ"ג}  -בן הא הא אומר ,לפום צערא אגרא.
נשאלת השאלה – מה פירוש הדבר "לפום צערא אגרא"? כמובן שאדם שעמל
קשה על עשיית מצוה ,מקבל שכר:
יש אדם שעושה סוכה בחמש דק' – יש לו פרגולה ומעליה יש לו סוכך – הוא
בסכ"ה לוחץ לחיצה בשלט ,והסוכך מתקפל .הוא שם רק מחצלות – ויש לו סוכה!
מצד שני ,יש לו שכן 'תפרן' – לוקח לו חמש שעות להכין את הסוכה – יש לו
קרשים על הגג  ...מסמרים  ...חבלים ...על הקרשים יש לו מספרים  -אחד נכנס
עם שתים ושלש נכנס בארבע – דופק עד שתים וחצי בלילה – השכן שלו כבר קם
לשחרית והוא עוד דופק
אם ככה ,אחד עבד על הסוכה חמש דק' ,ואחד עבד על הסוכה חמש שעות .באים
חז"ל ואומרים" :לפום צערא אגרא" – לפי גודל הצער שהיה לו בעשיית המצוה,
הוא יקבל שכר.
נשאלת השאלה – מדוע מתן השכר ,נקבע לפי הצער שבמצוה?
הזמנת ארון אצל נגר .קבעתם מחיר של  - ₪ 4,000חתמתם חוזה .לאחר שבוע הוא
מביא את הארון" :סליחה ,אבל  ₪ 4,000לא בא בחשבון – תן לי "!₪ 4,500
"למה "!?₪ 4,500
"כשדפקתי את המסמרים ,נדפקו לי גם האצבעות!"
"עסק שלי?! מצידי תיקח ערבי שידפוק את האצבעות – מזה מענין אותי?!"
אדם הזמין חליפה – " ,"₪ 1,000מגיע לקחת אותה ,אומר לו החייט"!₪ 1,050" :
"למה  ,₪ 1,050סגרנו על !?₪ 1,000
"כשתפרתי לך את החליפה ,נדקרתי מהמחט!"
נשאלת השאלה – איזה מין דבר זה  -ממתי התעריף נקבע ,לפי המכות והדקירות
שבן אדם מקבל?! איפה מצאנו מושג כזה ,שהשכר משולם לפי "לפום צערא
אגרא"?!
אומר לנו ר' יצחק הוטנר  -לקב"ה יש פרמטר של בדיקה ,עד כמה האדם מחבב
את המצוות" .לפום צערא אגרא " זה לא רק השכר על קיומה של מצוה ,אלא זהו
גם הפרמטר של הקב"ה לבדוק ,עד כמה האדם אוהב את המצוות!
אומר הקב"ה" :איך אני אדע עד כמה אתה אוהב את המצוות? ככל שתתאמץ
יותר בעשייתן ,ככה אני אדע שאתה אוהב יותר את המצוות!"
אדם חוזר מהעבודה – נכנס להתקלח .הוא יורד לבית הכנסת ,להתפלל תפילת
מנחה – אין מנין! הבית כנסת הקרוב ביותר שיש בו מנחה עכשיו ,נמצא במרחק
של חצי שעה הליכה – "איך אני אלך עכשיו חצי שעה בחום הזה – עכשיו

וכבר אמרו (פסחים קיב ע"א) ,שיותר משהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק"
–
התברר ,שלא הפרה הזו...
"מה אומר לכם" ,השמיע את הפתגם השגור" ,העסקים אינם מלבלבים בזמן
האחרון!"
מצא את הכתובת .באמת ,איני צוחק .אני מומחה בשיקום עסקים צולעים.
בידי אמצעים בדוקים ומנוסים .והעצות ,חינם .לקיים מצות" :כי ימוך אחיך
ומטה ידו עמך ,והחזקת בו" (ויקרא כה ,לה).
אמרתי לו" :תביא גמרא ,מסכת עבודה זרה".
לבני ארץ ישראל יש מה ללמ וד מיהודי ארצות הברית .בארץ ישראל ארון
הספרים נמצא בטרקלין ,פרוץ לרוחה .לא כך שומרים אוצר .שם ,באמריקה,
אין בטרקלין אלא מזנון ותצוגת כלי כסף .הספרים שמורים בחדר פנימי ,שלא
תשלוט בהם עין הרע .יש לי חשד שגם עין סתם לא שולטת בהם.
הגמרא הובאה ,ופתחתי בדף יט עמוד ב' ,הצבעתי ,וקראתי" :אמר רבי יהושע
בן לוי ,דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים משולש בכתובים ,כל העוסק
בתורה נכסיו מצליחים.
כתוב בתורה ,שנאמר" :ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אתם ,למען
תשכילו את כל אשר תעשון" (דברים כט ,ח).
שנוי בנביאים ,שנאמר" :לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה
למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו ,כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל"
(יהושע א ,ח).
משולש בכתובים ,ככתוב" :כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה,
וכל אשר יעשה יצליח" (תהלים א ,ב-ג)!
ראיתי שהתאכזב .הוא מחפש עצות מעשיות.
אמרתי" :אז תביא מסכת ברכות".
אסף את המסכת האחת והביא את השניה .אח ,תענוג לפתוח מסכת חדשה.
פתחתי בדף לה עמוד ב' .הצבעתי ואמרתי :בוא נלמד שתי מימרות סמוכות,
ונעיין בשייכותן אהדדי.
המימרה הראשונה" :בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים.
דורות הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם עראי ,זו וזו נתקימה בידם.
דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתם עראי ,זו וזו לא נתקימה
בידם".
ומיד לאחר מכן ,המימרה השניה" :בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות
האחרונים .דורות הראשונים היו מכניסים פרותיהם דרך שער הבית כדי
לחיבם במעשר ,דור ות אחרונים מכניסים תבואתם דרך גגות כדי לפטרם מן
המעשר" [באכילת עראי]
מה הקשר בין שתי המימרות?!
אומר לך –
הדורות הראשונים עשו תורתם קבע ,לכן התקימה בידם ,ואף מלאכתם
התברכה .שכך פרש הרע"ב במשנת "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו
עול דרך ארץ" (אבות פ"ג מ"ה) .אבל דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע,
לא שרתה בה הברכה.
אבל מדוע לא תשרה הברכה במלאכתם ,אולי עושים הם מלאכתם קבע כי
הם תומכי תורה ,ונאמר" :שמח זבולן בצאתך" (דברים לג ,יח) ,הצלח בצאתך
לסחורה (רש"י) אם כונתך להחזקת יששכר באהליו!
אבל ,הן עינינו הרואות שמכניסים הם תבואתם דרך גגות ,כדי שלא יצטרכו
לעשרה ולהתחלק בה עם הכהנים והעניים .ואיך ירצו שבגינם תשרה הברכה
ביבולם!
"פרוש נאה" ,החמיא ,והחזיר את הגמרא לכלאה...
ונתן?
איפה!
אם לא זיכיתיו בתמיכה בתורה ,זיכיתיו בדברי תורה .והלואי ובגינם יצליחו
(והגדת)
נכסיו!
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה (כח ,מז)
בסוף הפרשה ,מסבירה התורה על מה מגיעות אותם מאה קללות חסר שתים,
שמנויות בפרשה :תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל.
נשאלת השאלה – איפה כתוב בתורה ,שצריכים לקיים מצוות בשמחה???
אומרת הגמרא {מסכת מגילה לא ,ב}  -תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר עזרא תיקן
להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת ,ושבמשנה תורה
קודם ר''ה מאי טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה.
תיפתחו ספר נחמיה {פרק ח} ,שם מסופר שעזרא הסופר – בעצמו – הוציא את
כל עם ישראל לרחוב ,הוציא ספר תורה וקרא לפניהם קללות בראש השנה!
אנשים מפחדים מכל זיז של מנהג בראש השנה – תפוח בדבש  ...וגזר גמדי ...
ורוביא  ...וסילקא  ...וכרתי – לסימנה טבא!!! אם לא מצליחים להשיג ראש של
כבש – "זהו ,הלכה השנה!!!"
שמעתי היום אחד אומר לחבר שלו" :תשמע ,לא היה ריאות באטליז היום – אולי
אתה יודע מאיפה משיגים?" – חשבתי שהוא צריך לעבור השתלה
"בשביל מה אתה צריך ריאות?" ,שאל אותו השני.

ו

לך שאתה מתחטא לפני המקום במה שאתה תובע גשמים בתקיפות ועושה לך
הקב"ה רצונך כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו ואומר לו :אבא הוליכני
למרחץ לרחצני בחמין; שטפני בצונן; תן לי אגוזים ,שקדים ואפרסקים ורימונים
ונותן לו אביו את כל בקשותיו ,ועליך הכתוב אומר {משלי כג כה} "ישמח אביך
ואמך ותגל יולדתך"...
אם ככה ,מה ההבדל בין 'בן' ל'עבד'?
האבא אומר לבנו" :מוישל'ה ,תעשה טובה תכין לי כוס תה"  -מוישל'ה הולך ומכין
לאבא שלו כוס תה .אבל הוא מוסיף לכוס תה גם שתי עוגיות.
"מוישל'ה ,אבא ביקש רק תה – בלי עוגיות!"
"כן ,אבל כשאבא מבקש תה – הוא מתכוון גם לעוגיות!" – לבן יש רגישות כלפי
האבא .כשהוא ממלא את בקשתו ,הוא עושה את זה מכל הלב!
לא כך אצל העבד – כשהאדון מבקש ממנו להביא לו כוס תה – הוא מביא לו כוס
תה בלבד! הוא לא מוסיף שום דבר מעצמו! – "מה שאדון אמר ,כך אני עושה".
אם ככה ,מה ההבדל בין 'בן' ל'עבד'?
הבן חושב איך להיטיב עם האבא .לעומתו העבד ,חושב איך לעשות את ציווי
אדונו – וכלום לא יותר!
אם ככה ,בא הקב"ה בהנהגה של 'מידה כנגד מידה' ואומר" :רבותי ,יש בשמים
הנהגה של 'בן' ויש הנהגה של 'עבד'"
יש בן אדם שעושה בדיוק מה שאומרים לו – לא מוסיף שום דבר! – זו הנהגה של
'עבד' .לעומתו ,יש בן אדם שתמיד מחפש כיצד להיטיב עם הקב"ה – כל הזמן
מחפש איך לתת עוד – "אני אוהב אותך אבא!" – לזה יש בשמים הנהגה של בן!
אם אלה הדברים בס"ד ,נוכל עכשיו להבין מה מונח כאן בדברי רבותינו:
אומר לנו הרמב"ם – להיות בשמחה ,זו מצוה ואף דבר גדול מאוד .ומי שלא
מקיים את המצוות בשמחה ,ראוי להיפרע ממנו.
אין ציווי לעשות את המצוות בשמחה .אבל השמחה מהווה פרמטר ,עד כמה אתה
אוהב את הקב"ה!
ישאל השואל – על מה יש לנו  98קללות בתורה – מה כבר עשינו???
אומר לנו הרמב"ם – אני אומר לך מה עשית – {דברים כח-מז} תחת אשר לא עבדת
את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב .ואז מה?
ואז אתה מקבל דין של 'עבד' – בדיוק כמו שמגיע לך!!!
אומר לנו הקב"ה – אתם יודעים איך תחסכו מעצמכם את כל  98הקללות?! אם
תעבדו אותי בשמחה ,ואז תקבלו הנהגה של בנים – "אם כבנים ,רחמנו כרחם אב
על בנים"! – אין  98קללות  -לא בגלל שלא מגיע – מגיע ,אבל האבא מרחם על
הילדים!
הולך עזרא הסופר ומוציא ספר תורה בראש השנה וקורא בו את הקללות  -כולם
רועדים מפחד ומתחילים לבכות!
אומר להם עזרא " :לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי
קדוש היום לאדנינו ואל תעצבו כי בהיא מעזכם " – אתם רוצים להינצל ְמ – 98
קללות?! תבטחו ב -חדות ה' – תעשו מצוות בשמחה ,ואז תינצלו!

התקלחתי?! אני יודע מה לעשות – יש לי בבית תמונה של הכותל המערבי  -יש
שם בדיוק תשעה אנשים – אני אשלים להם מנין!" – ברוך ה' ,יש לו פתרון
אומר הקב"ה" :זאת נק' המבחן!"
אדם אחר ,באותה סיטואציה ,הולך חצי שעה ברגל – מגיע במצב נוזלי  -מתפלל
מנחה וערבית וחוזר הביתה!
לקב"ה יש עכשיו פרמטר חדש ,למדוד באיזה מצב נמצא האדם בעשיית המצוות
:
אם אתה מתאמץ בקיום המצוות – הלכת חצי שעה ברגל והגעת במצב נוזלי – לא
רק שתקבל על זה שכר – אלא גם אם תתפלל מעכשיו ליד הבית ,תקבל שכר
'חדש' כאילו הלכת חצי שעה בחום – כי הוכחת שאתה מוכן להצטער בעשיית
המצוות!
אומר לנו ר' יצחק הוטנר – כמו שמצינו "לפום צערא אגרא" ,מצינו את אותו הדבר
במצות השמחה:
אומר הקב"ה" :אני רוצה לבדוק :כשאתה עושה מצוות  -אתה עושה אותם
בשמחה או בכפייה?"
יש אדם שמגיע לבית הכנסת ,כי לא נעים לו מהילדים שלו – הוא עושה מצוות,
כי כך צריך -לא תראה עליו את השמחה בעשיית המצוה" :ברוך ה' זכיתי לקיים
מצוה!"
אם ככה ,אין מצוה לשמוח בעשיית המצוות ,אלא אומר הקב"ה" :אני רוצה
לראות עד כמה אתה נהנה מקיום המצוות שלי! כמה טוב לך שאתה עובד אותי!"
– זהו פרמטר של הקב"ה ,לבדוק עד כמה האדם אוהב אותו.
בא הספר דעת חיים [לגאון ר' חיים וואלקין – מאמר 'בנים' ו'עבדים'] ואומר רעיון
נפלא:
בתפילת ר"ה מצלינן" ,היום הרת עולם וכו' ,אם כבנים אם כעבדים" .ויש להתבונן
בשתי בחינות אלו דבנים ועבדים ,מהו המכוון בכל אחת מהם ,ומהו שורש ההבדל
אשר ביניהם .ועוד צ"ב ,דהנה בהמשך בעינן" ,אם כבנים ,רחמנו כרחם אב על
בנים .ואם כעבדים ,עינינו לך תלויות עד שתחננו ותוציא לאור משפטנו".
והמתבונן ימצא שוני מהותי בדרך הבקשה ,דהנה בחינת ה'בנים' גוררת בעקבותיה
בקשה גמורה  -כמעט דרישה ,של רחמים – "אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים",
ואילו בחינת ה'עבדים' לעומתה מביאה בעקבותיה רק בקשה נסתרת ,הנראית
יותר כתחינה ובכיה – "ואם כעבדים עינינו לך תלויות" .וצ"ב מה הסיבה לכך.
אכן מעיון בדברי חז"ל עולה ,כי שתי בחינות אלו מופיעות כבר בדבריהם .בגמ'
מס' בבא בתרא [י ,א] איתא" :וזו שאלה ששאל טורנוסרופוס הרשע את ר"ע ,אם
אלוקיכם אוהב עניים הוא ,מפני מה אינו מפרנסם .א"ל כדי שניצול אנו בהן מדינה
של גיהנם .א"ל אדרבה זו שמחייבתן גיהנם ,אמשול לך משל למה הדבר דומה,
למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורים וצוה שלא להאכילו ולא
להשקותו והלך אדם אחד והאכילו והשקהו ,כששמע המלך לא כועס עליו .ואתם
קרויים עבדים ,שנאמר {ויקרא כה ,נה} "כי לי בני ישראל עבדים" .א"ל ר"ע:
אמשול לך משל למה הדבר דומה ,למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית
האסורים וצוה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו והלך אדם אחד והאכילו
והשקהו ,כששמע המלך לא דורון משגר לו ,ואנן קרויים בנים ,שנאמר {דברים יד,
א} "בנים אתם לה' אלוקיכם" .ומסיקה הגמ'" :א"ל (טורנוסרופוס) אתם קרויים
בנים ,וקרויים עבדים .בזמן שאתם עושים רצונו של מקום אתם קרויים בנים ,ובזמן
שאין אתם עושים רצונו של מקום אתם קרויים עבדים".
אבחנה זו  -של בן לעומת עבד ,מופיעה גם  -אם כי בהקשר שונה מעט  -בברכות
[לד ,ב]" :מעשה בר' חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל ר' יוחנן בן זכאי וחלה
בנו של ריב"ז .א"ל חנינא בני בקש עליו רחמים ויחיה ,הניח ראשו בין ברכיו ובקש
עליו רחמים וחיה .אמר ריב"ז אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום
כולו לא היו משגיחים עליו ,אמרה לו אשתו :וכי חנינא גדול ממך .אמר לה :לאו,
אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני דומה כשר לפני המלך" .וברש"י על אתר
פי' מהו עבד" :בן בית נכנס ויוצא שלא ברשות" .חזינן א"כ ,בחינת 'עבד' (לעומת
'שר') מהי ,רגיל הוא בבית המלך ובא בפניו בכל עת ובכל שעה ,ולכך אף בשעת
חרון אף יכול הוא להיכנס ולבוא אצלו.
אכן לעומת זאת איתא בחז"ל {תענית י"ט ,א} :מעשה שאמרו לו לחוני המעגל
בזמן שנעצרו הגשמים" :התפלל שירדו גשמים" ,אמר להם" :צאו והכניסו את
התנורי פסחים [שהוכנו לצלות בהם את קרבנות הפסח] בשביל שלא ימוקו בשביל
שלא יתמוססו בגשמים .התפלל חוני ולא ירדו גשמים .מה עשה? עג עוגה צר על
גבי האדמה צורת עיגול ועמד בתוכה ואמר לפניו" :רבש"ע ,בניך שמו פניהם עלי
כלומר ,ביקשו ממני להתפלל על הגשם ,מפני שאני כבן בית לפניך .נשבע אני
בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך ותוריד להם גשם" .התחילו
גשמים מנטפין ,אמר חוני :לא כך (גשמים כאלו) שאלתי ,אלא גשמי בורות שיחין
ומערות גשמים בשפע ,שימלאו את כל סוגי החפירות שאוגרים בהן מי גשמים.
התחילו הגשמים לירד בזעף בכעס ובכוח ,אמר חוני :לא כך שאלתי אלא גשמי
רצון ,ברכה ונדבה (כלומר בעין יפה ובנחת) .לאחר דברם אלו ירדו גשמים כתיקנן
באופן רגיל עד שיצאו ישראל מירושלים שהוצפה במים להר הבית הגבוה יותר
מפני הגשמים המרובים .באו העם ואמרו לו :כשם שהתפללת עליהם על הגשמים
שירדו ,כך התפלל שילכו להן וכו' שלח לו שמעון בן שטח לחוני דברים אלו:
אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נידוי מפני שהטרחת דברים כלפי מעלה ואמרת לפני
ה' פעמיים" :לא כך שאלתי" ,והרי זה זלזול בכבוד שמים ,והמזלזל בכבוד שמים
יש לנדותו ,אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא חוטא ומתנהג שלא כהוגן לפני
המקום במה שאתה תובע גשמים בתקיפות ועושה לך רצונך כבן שהוא מתחטא
על אביו תובע צרכיו בתוקף ועושה לו רצונו" ,ושם {כג ,א} הוסיף" :אבל מה אעשה

(ברוך שאמר)
השקיפה ממעון קדשיך
הארכנו אתמול בהא דנתחדש בדברי הרמב”ם והחינוך שלאחר שמודה
ומשבח ומהלל במקרא ביכורים ,צריך להתפלל על התמדת הטובה .וביאר
הכלי חמדה שמקור הדברים במדרש תנחומא שלאחר שהאדם מקיים מצוה
יש לו כח לבקש רחמים על עצמו ועל כל ישראל ולבקש ‘השקיפה ממעון
קדשך מן השמים’ ,אע”פ שזה הפסוק מדבר במצות בוידוי מעשרות ,כך הוא
בכל מצוה ,וזה שכתוב במקרא ביכורים ‘והשתחוית’ שהוא לשון תפילה,
שלאחר ההודאה יש להתפלל .ו’סמכו ענין לו’ שנוסח התפילה הוא כתפילת
וידוי מעשרות ‘השקיפה’ .ומסיק דיוכל להתפלל מעומקא דלבא כלשונו ולאו
דוקא בזה הלשון
ונתבאר בארוכה ע”פ דברי הטור והאב”ע ובמאור ושמש שכשאדם מודה
ואינו ממשיך לבקש נפסק השפע ,כמו שנאמר בלאה ‘ותעמוד מלדת’ .וכן
אמרו רבוה”ק ]הרבי החוזה מלובלין וכן אי’ ברמתיים צופים בשם הרבי רבי
בונים[ שיהא אדם רגיל לבקש על המשכת הישועה לאחר ההודאה .ונתבאר
שלא כהודאה לבשר ודם שאין ממשיכים לבקש ,כהודאה להקב”ה שצריכים
דווקא להמשיך לבקש .כי ההודאה לבשר ודם הוא רק הכרת הטוב על מה
שכבר נתן ,ואין זו הכרה על מה שהוא עתיד לקבל ממנו ,שהרי הוא מוגבל ,הן
הנותן והן המקבל .משא”כ אצלו יתברך עבודת ההודאה היא הכרה שהוא
הכל ,ולא רק על ההטבה העכשוית שהרי א”כ היה צריך להודות רבבות פעמים
על כל נשימה ,אלא שהיא הכרה שהכל בידו ,וממילא תיכף ומיד שהוא מודה
ומהלל ,אם אינו ממשיך לבקש ,הרי הוא כמחשב להסתדר מכאן והלאה לבדו,
לאחר שיצא מחליו הוא מסתדר לבד ח”ו ,לכן יש לבקש מהקב”ה שיתמיד
השפע ,ואין זה חסרון בהודאה במה שמבקש ,כבבשר ודם ,אדרבה זהו
שלימות ההכרה שאין אנו יכולים כלום לבד ,כי צריכים את השי”ת הן כשלא
הולך כסדר והן כשהולך כסדר.
ותחילה נוסיף דוגמא נאה לענין שלימות ההודאה ע”י המשך הבקשה ,כפי מה
ששמעתי מאחותי תחי’ בשם המורה תליט”א ,דאי’ בגמ’ יבמות שרבי עקיבא
היה בתחילת מ’ שנה עם הארץ ואשתו רחל נישאה אליו אדעתא דילך

ז

לישיבה ללמוד תורה ,ובתחילה היה לבו סגור מלהבין בתוה”ק ,והלך לישיבה
ללמוד א’ ב’ ,כמבואר באדר”נ ,והיה צריך הרבה חיזוק והתחזק ממים ששחקו
האבנים ,וכך גדל והצליח וגם עשה פרי ,וכמסופר בגמ’ נדרים שרבי עקיבא
עלה ללמוד וללמד עד שזכה שהיו לו י”ב אלף תלמידים והחליט לשוב לביתו,
לאחר שלא היה בבית י”ב שנה ,וכשבא סמוך לביתו שמע איש אחד שואל
את אשתו היתכן שבעלך אינו בא לבקר בבית זה י”ב שנה ,וענתה אותה
הצדקת ‘ אם היה שומע בקולי היה נשאר בישיבה ללמוד תורה עוד י”ב שנה’
וכך יהיה גדול בתורה [כמבואר בתוס’ ובר”ן בנדרים שאין זה בגדר ‘פותחין
בנולד’ אם יהיה ת”ח ,כי רגילות הוא שהמתמיד בתורה נעשה אדם גודל] וחזר
רע”ק לישיבה ולמד עוד י”ב שנה .ונודע שאלת העולם מה לו לרע”ק לשוב
לישיבה ,אם כבר הגיע סמוך לביתו ,היה לו להכנס לכמה דקות לומר שלום
בביתו ולחזור לישיבה .ואומרים בשם רבי חיים שמואלביץ או בשם קודמים
לו ,שי”ב וי”ב אינו כ”ד .כי צריכים כ”ד שנה רצופים.
וזאת המורה הנ”ל אמרה תשובה אחרת מאד אמיתית ,לב יודע מרת נפשו
כמה אמת יש בזה .כי רבי עקיבא עזב את הבית לפני י”ב שנה בלב אטום סתום
וחתום ,אין לשער ולתאר כמה תפילות שפכה אותה צדקת שיפתח השי”ת
את לב בעלה בהבנת התוה” ק ,והיא ידעה היטב כמה ישועה בעלה צריך,
שהוא ממש אטום במח ובלב ,ולכן שפכה דמעות מעומק הלב שיוושע בעלה,
עד כדי כך שאמר עליה רע”ק לתלמידיו ‘שלי ושלכם שלה הוא’.
והנה לאחר ג’ או ד’ שנים שכשרע”ק זכה לפתיחת לב ומח בתוה”ק ,עדיין אין
אותה צדקת יודעת ממה שנושעה כבר ,והיא ממשכת להתפלל ברחמים
ותחנונים על סתימות לבו של בעלה ,אם היתה מקבלת מכתב של הראש
ישיבה שרע” ק כבר זכה להבין דף גמרא ,היתה מודה ומהללת להשי”ת אך
התפילות כבר לא היו מעומקא דלבא כמו אתמול ,שחשבה שצריכים ניסים
שהוא יהפך מעם הארץ לתלמיד חכם .וכך משמע בגמ’ להדיא שלא קיבלה
שום פריסת שלום כל אותם השנים.
ועתה מובן היטב שאם היה רע”ק נכנס לביתו ,והיתה הצדקת רואה י”ב אלף
תלמידים של בעלה ,בוודאי היתה אומרת הלל מעומק הלב ,אך אותם
התפילות מעומקא דלבא היו חסרות לו ...כי ב”ה הוא כבר הצליח יפה להעמיד
י” ב אלף תלמידים .ורבי עקיבא ידע גם ידע שכל הצלחתו הוא בזכות
תפילותיה .לכן הלך לבדוק אם יש בכחה להמתין עוד י”ב שנה ,אם לא היתה
יכולה להמתין ,היה נכנס לביתו לשמח בת ישראל ,אך אם שמע מפה קדשה
שהיא מוכנה להתפלל עליו עוד י” ב שנה ,הרי שבכח מסירות נפשה יושפע
עליו עוד י” ב שנות תפילה ,לזאת לא נכנס לביתו והיא המשיכה להתפלל
כשעה הראשונה ,שיבין לא רק אות מ’ נ’ אלא גם אות ס’ ע’...
וזהו ‘שלי ושלכם שלה הוא’ ,לא רק ששלחה אותו לישיבה ללמוד תורה ,אלא
מה שהתלמיד מספר ארבע עשרה אלף שבע מאות שמונים ואחד הצליח
בתלמודו ,היה ע”י תפילותיה של רחל אשת רבי עקיבא .הרי שהיא בעצם
התפללה על כ” ד אלף תלמידים ,כי כל תפילה צריכה לחול על אחד ,ובעלה
כבר נכנס בשלום ויצא בשלום ,ולכן חלו כל תפילותיה על כ”ד אלף תלמידים.
ונחזור לעניננו ,ב” ה אנו מתפללים על בנינו ובנותינו ,כשהילד מביא הביתה
בחינות של מאה אחוז ,פעם פעמיים ושלושה ,יתכן שנחלשין התפילות
שהיינו מתפללים בתחילה על הילד הזה ,ב”ה שמודים ומהללים ,אך יש
להתפלל ‘יהי רצון שבשבת הבאה יהיה כן’ ,אינו כ”כ מעומקא דלבא .כי
בתחילת השנה הרגשתי שאני ‘נצרך’ מהקב”ה שיצליח הילד בחידר ,אך לאחר
שזה כמה שבועות שהוא מקבל מאה אחוז ,חושבים שזה נוסע אוטומטית,
וזהו טעות נורא ,כי גם לאחר עשרים בחינות שהוא מביא מאה אחוז ,צריך
להתפלל כשעה הראשונה .כל ההצלחות הקודמים אין בהם שום הוכחה
להתמדת הישועה.

אם היינו שולחים את הילדים שלנו לשנה או שנתיים לחידר או לישיבה ,כמו
שהיה לפני מאה חמישים שנה ,ולא היינו מקבלים שום מכתב ושום ידיעה מה
שלומם ,הרי היינו עומדים ומתפללים בכל לב מדי יום ביומו ,שיצליח ה’ דרכם
בתורה ויראת שמים ,בבריות גופא ונהורא מעליא .לאחר שאנו מקבלים
ידיעות שב” ה הוא מצליח ,צריכים עבודה מיוחדת וכחות לתפילה ,כך רצה
השי”ת בדורינו שאנו מקושרים תמיד עם הילדים .וב”ה יש הורים שעדיין הם
מתפללים כי עדיין לא שמעו מ המורים על הצלחת הבנים ,ובינתיים עם
ממתינים שיזכו כבר להודות ...אין לבטל את הרגשי התפילה מלפני רגשי
ההודאה ,וכן אין לבטל רגשי ההודאה לפני עבודת התפילה.
אך לב יודע מרת נפשו שדרך האדם להתקרר מההכרה שהוא תלוי ועומד
ברחמי ה’ לאחר שהוא רואה הצלחה במעשיו ,הרי לפני השיעור הראשון
שהיינו צריכים לומר כאן ,בוודאי היינו מתפללים באמת מעומק הלב שיצליח
ה’ דרכינו ,ושלא ישתקל מילולי ,ולא יאמר פי דבר שלא כרצונו ,אך לאחר
שנעשה רגילות ,הוא כבר מרשה לעצמו לומר שיעור מבלי להתפלל על כך
מקודם ,הרי כתב הרמב”ם שהקב”ה ‘מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח’,
ברגע אחד יכול בעל כשרון לאבד כשרונותיו ,נדמה לאדם שיש לו כשרונות
לדבר ולחשוב ולעשות ,א” כ שיעור מספר אלפיים הוא בדיוק כמו שיעור
מספר אחד ,כי בכל רגע צריכים ישועה שלא יסיר ה’ שפה לנאמנים .ונמצא
שבתוך ההרגשה ששיעור מספר אלף הוא יותר קל ופשוט ובטוח משיעור
מספר אחד ,גנוז בתוכו כפירה טמונה של ‘כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל
הזה’ .איך יהיה ניכר שהוא יצא מכפירה זאת ,כשיוכל להתפלל באמת בשיעור
מספר אלפיים כבשיעור מספר אחד .ולכך צריך האדם להתעלות.
וזה שאמרו הראשונים שכשמודה ומהלל את ה’ ימשיך תיכף להתפלל ,ולא
יטעה לחשוב שזה הכשרון הוא כבר רכוש נצחי שלו .שהרי אנו רואים מכל
צד שהקב” ה אכן מסיר שפה לנאמנים ,וכן בכל ענין ידע האדם שאין לו שום
רכוש נצחי ,הידיים והרגליים הם נס בכל רגע ,דגדוג אחד ואין רגליים רח”ל,
וכן החכמה בינה דעת אינו שייך לאדם ,האדם בפני עצמו הוא גולם ,וצריך
לבקש מהקב”ה בכל יום חכמה בינה ודעת ,אע”פ שאומרים עליו שיש לו IQ
מספר כך וכך ,טעות הוא ,כי בכל יום צריך לבקש חכמה בינה ודעת ,וכן כל
שאר כחות הגוף והנפש ,אין שום דבר מובן מאליו מכיון שכבר יש לו את זה,
הכל נס וחסד.
וזש”כ הרמב”ם שלאחר שמודה ומשבח להשי”ת ‘על האדמה אשר נתת לי
השם’ תיכף יבקש תפילה ובקשת צרכיו ,לדעת שאע”פ שהוא מודה ומשבח
על מה שיש לו ,באמת אין לו כלום .וכן מצאנו בברכת השחר שלאחר
שמברכים ‘שעשה לי כל צרכי’ שוב מברכים המכין מצעדי גבר ,אע”פ שכבר
בירך שיש לו כל צרכו ,שוב עומד ומברך ומתפעל היתכן שהקב”ה נותן שאני
יכול ללכת על הרגליים ,פלא והפלא ,וכן רוקע הארץ על המים ,כובע על
הראש עוטר ישראל בתפארה .כי לרגע קודם יש לי כל טוב ואני מודה ומהלל,
ולרגע אח”כ כבר אין לי כלום ,ואני עומד ומתפלל ומבקש.
לזאת אם רק עוסק בהודאה ולא בתפילה ,משמע שהוא בטוח בטובה
שהקב”ה משפיע עליו ,כאילו היא שלו .וזש”כ המ”ב ‘לעולם תהיה תפילת
הצאצאים רגיל על לשונו’ שיתפלל תמיד ונהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי
צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל ,כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה.
כי אין בנו בטוחים בכלל ,רק עומדים ותלויים ועינינו צופיות לרחמיו וחסדיו
תמיד בכל יום בכל עת ובכל שעה .כי מה שהיצר הרע מדמה אותנו
שהכשרונות של אתמול יהיה לי גם מחר ,זהו כפירה ממש ,כחי ועוצם לי את
החיל הזה ,שהרי כל חכמה וכל כשרון הוא גזרת הבורא בכל רגע ורגע ,ולזאת
אנו מבקשים שוב על כל הטובה שיש לנו ,אין לנו מעצמנו לא חכמה לא בינה
(הגרמ"י רייזמן)
לא דעת ,רק מבקשים וצועקים תמיד על לעתיד.

 בדרך הדרוש 
והיה כי תבוא אל הארץ (כו ,א)
במדרש רבה ,אומר היה ר"מ בזכות מצות בכורים תזכו
לכנס לארץ ישראל .ודרכי תמיד לפרש כל מקום שאמר 'היה
פלוני אומר' שדייק בזה הלשון לומר שמאן דאמר זה לשיטתו
אזיל במאי שאמר כבר במקום אחר ,לכן נראה לי לפרש גם
הכא בסיגנון הזה.
והנה איתא בגמרא דכתובות צו א "כל מה שהעבד עושה
לאדונו גם התלמיד חייב לעשות לרבו" ,ואמרינן עלה
בירושלמי "אבל אסור לשמש בתלמיד כהן וראיתי בכמה
שו"ת שנסתפקו בזה באם גם הרב כהן אי שרי לשמש
בתלמיד כהן ,ואני הבאתי ראיה להיתר מהא דגרסינן סוף
כתובות (קה ב) דכל המביא דורון לתלמיד חכם כאלו מקריב
בכורים ,שנאמר ואיש בא מבעל שלישים ויבא לחם בכורים
לאלישע וכי אלישע אוכל בכורים היה אלא כל המביא דורון
לתלמיד חכם כאלו מקריב ביכורים ,ועיי"ש שנדחקו רש"י
ותוס' דדלמא באמת אלישע כהן היה ,ואם כן מזה יש ראיה
גמורה ,דעל כרחך סבירא לתו להתוס' ורש"י דאם גם הרב
כהן שרי להשתמש בתלמיד כהן ,דאם לא כן אמאי לא
הוכיחו בפשיטות דעל כרחך אלישע לאו כהן הוי ,דהא עיקר

הלימוד דתלמיד צריך לשמש את רבו ילפינן מהא דאמרינן
"גדולה שמושה יותר מלמודה" ,מדכתיב באלישע אשר יצק
מים ע"י אליהו ,למד לא נאמר אלא יצק וכו',
וקשה איך היה אליהו רשאי לשמש באלישע אם היה
כהן רק דאין מזה הוכחה משום דגם אליהו כהן היה לדעת
האומר דפנחס זה אליהו .ועכ"פ מוכח דדעת רש"י ותוס' ראם
הרב כהן שרי לשמש בתלמיד כהן
והנה כל המפרשים נדחקו במדרש הנ"ל שאמר ר' מאיר
בזכות מצות בכורים תזכו לכנס לארץ ישראל הא ביכורים
אינו נוהג אלא בארץ ישראל אם כן מקודם שנכנסו לשם איך
יוכלו לקיים מצות בכורים בחוץ לארץ שיזכו ע"י מצוה זו
לכנס לארץ ישראל .אכן הכוונה ע"פ גמרא דכתובות הנ"ל
דכל המביא דורון לתלמיד חכם כאלו מקריב ביכורים דזה
שייך גם בחוץ לארץ ,והיינו דילפינן מאלישע .אכן לימוד זה
לכאורה נסתר דאי אלישע כהן הוי יש לומר דהביא לו בכורים
ממש כקושית רש"י ותוס' רק דיש הוכחה דאלישע לאו כהן
הוי מדרשאי לאליהו לשמש עם אלישע ,רק דלמא שאני
אליהו שגם הוא כהן הוי ,ואם דסבירא ליה דעל כרחך אליהו

ח

לאו כהן הוי מדטימא לצרפית הא יש לומר כתירוץ רבינו
בחיי הנ"ל דקברי כותים אינן מטמאים.
ולפי זה מדויק היטב מה שאמרו היה ר' מאיר אומר ,דר'
מאיר לשיטתו אזיל דסבירא ליה ב"ק לח א אפילו גוי שלמד
תורה הרי הוא ככהן גדול ופליג ארשב"י דסבירא ליה אתם
קרוים אדם וכו' ,דר' מאיר סבירא ליה דקברי כותים מטמאין,
ועל כרחך אליהו לאו כהן הוי ,ולפי זה שפיר מוכח דאלישע
לאו כהן הוי מדשימש את אליהו,
ואם כן שפיר מוכח מהאי ילפותא דאליהו דאיש מבעל
השלישים הביא בכורים לאלישע וכי אלישע כהן הוי אלא
דכל המביא דורון לתלמיד חכם כאלו הקריב ביכורים ולהכי
אתי שפיר מה שאמר ר' מאיר בזכות מצות בכורים תזכו לכנס
לארץ ישראל דמשכחת לה בכורים גם בחוץ לארץ ע"י
שמביא דורון לתלמיד חכם כנ"ל ודו"ק.
(חוט המשולש)

בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ִּכי ָתבֹא

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

אחת
ָשׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת כְּ נֶ גֶ ד ִמ ְצוָ ה ַא ַחת
אשׁית כָּ ל ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" )כו ב(
"וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵמ ֵר ִ
רוּח ַהקּ ֶֹדשׁ וְ ָר ָאה ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָע ִתיד
"צ ָפה מ ֶֹשׁה ְבּ ַ
ָ
כּוּרים ֲע ִת ִידין ִל ָפּ ֵסקָ ,ע ַמד וְ ִה ְת ִקין ְליִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵל ָח ֵרב וְ ַה ִבּ ִ
חוּמא כִּ י ָתבֹא א(.
)תּנְ ָ
שׁה ְפּ ָע ִמים ְבּכָ ל יוֹם" ַ
ֶשׁיִּ ְהיוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ְשׁ ָ
כּוּרים ָאכֵ ן ָהיְ ָתה ְבּ ִחינָ ה ָשׁל ְדּ ֵבקוּת
יֵ שׁ ְל ָה ִביןְ ,בּ ִמ ְצוַ ת ַה ִבּ ִ
אוֹתם ְל ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ
ָ
ַבּה' כִּ ְת ִפ ָלּהֶ ,שׁכֵּ ן ָהיוּ ְמ ִב ִיאים
דּוּע ֻה ְצ ַר
אוּלם ַמ ַ
כּוּריםָ .
קוֹר ִאים ֲע ֵל ֶיהם ָפּ ָר ַשׁת ִמ ְק ָרא ִבּ ִ
וְ ְ
מ ֶֹשׁה ְל ַת ֵקּן כְּ נֶ גְ ָדּהּ ָשׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת ְבּכָ ל יוֹםֲ ,הא ִהיא
ָהיְ ָתה ִמ ְת ַקיֶּ ֶמת ַרק ַא ַחת ַל ָשּׁנָ ה?
ֵבּ ֵאר רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ֶח ְברוֹן ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ֶח ְברוֹנִ י:
כָּ ָ א ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַעל ַשׁ ַמּאי ַהזָּ ֵקן ֵ)בּ ָיצה טז א(" :כָּ ל יָ ָמיו ָהיָ ה
אוֹמר :זוֹ ְל ַשׁ ָבּת.
אוֹכֵ ל ִלכְ בוֹד ַשׁ ָבּת; ָמ ָצא ְבּ ֵה ָמה נָ ָאה – ֵ
]ל ַשׁ ָבּת[
ימנָּ ה – ַמנִּ ַ
ָמ ָצא ַא ֶח ֶרת נָ ָאה ֵה ֶ
יח ֶאת ַה ְשּׁנִ יָּ ה ְ
]בּחֹל[".
וְ אוֹכֵ ל ֶאת ָה ִראשׁוֹנָ ה ְ
כְּ ֵעין ִמנְ ָהגוֹ ֶשׁל ַשׁ ַמּאי ַהזָּ ֵקן ְבּ ִמ ְצוַ ת ַה ַשּׁ ָבּת ,כָּ ָ ע ֵלינוּ
ִלנְ הֹג ְבּכָ ל ַה ִמּ ְצווֹת; ֶה ָח ֵפץ ַל ֲעבֹד ֶאת ה'ָ ,ע ָליו ִל ְהיוֹת
עָסוּק כָּ ל יָ ָמיו ְבּ ֵע ֶסק ַה ִמּ ְצווֹת וְ ַל ֲחשֹׁב ְבּכָ ל ֶרגַ ע כֵּ ַיצד יוּכַ ל
כּוּרים ,כְּ ֵדי
ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ִבּ ְשׁ ֵלמוּת .כָּ  גַּ ם ְבּ ִמ ְצוַ ת ַה ִבּ ִ
ְל ַקיְּ ָמהּ כַּ יָּ אוּת ָהיָ ה ַעל ַבּ ַעל ַה ֵפּרוֹת ְל ַט ֵפּ ַח ֶאת ֵע ָציו ְלא ֶֹר
יח ָתםֻ .ע ְב ָדּה זוֹ גָּ ְר ָמה
כָּ ל יְ מוֹת ַה ָשּׁנָ ה וְ ַל ֲעקֹב ַא ַחר ְצ ִמ ָ
וּל ִה ָדּ ֵבק בּוֹ ְבּכָ ל ֵעת וְ ָשׁ ָעה ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁכָּ 
לוֹ ְל ִה ְת ָק ֵרב ַלה' ְ
ֻה ְצ ְרכוּ ְל ַת ֵקּן ָשׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת ְבּיוֹם כְּ נֶ גְ ָדּהּ.
ַ'מ ְשּׂ ַאת ָמ ְר ְדּכַ י'

ְשׁ ַעת ַה ִמּ ְצוָ ה – ֵעת ָרצוֹן

"וְ ָענוּ כָ ל ָה ָעם וְ ָא ְמרוּ ָא ֵמן" )כז טו(

יוּדן כָּ ל
"א ַמר ַר ִבּי ָ
מוּבאָ :
ְבּ ִמ ְד ָרשׁ ַר ָבּה ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ )ז א( ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ,זוֹכֶ ה ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ֶל ָע ִתיד
ִמי ֶשׁעוֹנֶ ה ָא ֵמן ָבּ ָ
ָלבֹא".
מוּסר':
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ַהכּ ֵֹהן ָה ִא ָית ָמ ִרי ַבּ ַעל ֵ'שׁ ֶבט ָ
יוּדן" :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן",
ִחדּוּשׁ יֵ שׁ ִבּ ְלשׁוֹנוֹ ֶשׁל ַר ִבּי ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה וְ לוּ ַפּ ַעם ַא ַחת ְבּ ַחיָּ יו,
ֵלאמֹרִ :מי ֶשׁ ָענָ ה ָא ֵמן ָבּ ָ
אוֹתהּ כְּ ִה ְלכָ ָתהּ ,זוֹכֶ ה ִבּ ְשׂכַ ר
וַ ֲא ִפלּוּ ִאם ָשׁגַ ג וְ א ָענָ ה ָ
עוֹלם ַה ָבּאַ .על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
זֶ ה ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ָבּ ָ
ַה ַמּ ְק ִפּיד ַל ֲענוֹת ָא ֵמן כְּ ִה ְלכָ ָתהּ ְבּכָ ל ִהזְ ַדּ ְמּנוּתְ ,בּוַ ַדּאי
ֵאין ֵקץ ְל ַמ ַתּן ְשׂכָ רוֹ.
וּפ ֵרשׁ ְבּ ֶד ֶרְ דּ ָרשָׁ :ה ֲא ִר"י ַה ָקּדוֹשׁ גִּ ָלּה
הוֹסיף ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ֵ
ִ
ֵ)'עץ ַה ַדּ ַעת טוֹב' כִּ י ֵת ֵצא( ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ָא ָדם ָחשׁ ֶק ֶשׁר וַ ֲח ִביבוּת
ְמיֻ ֶח ֶדת ְל ִמ ְצוָ ה ְמ ֻסיֶּ ֶמתָ ,ע ָליו ְל ַה ִסּיק ִמכָּ  כִּ י ַה ַה ְק ָפּ ָדה
שׂוּמה ָע ָליו
ָ
וּל ִפיכָ 
ַעל ִמ ְצוָ ה זוִֹ ,היא יִ עוּדוֹ ָבּ ָ
עוֹלםְ ,
יּוּמהְּ .לכָ 
וּל ִהזָּ ֵהר ְבּיֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ְבּ ִק ָ
ָל ֵתת ַדּ ְעתּוֹ ָתּ ִמיד ְ
עוֹלם ַהזֶּ ה",
רוֹמז ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ָבּ ָ
ֵ
עוֹלם ַהזֶּ הֲ ,ה ֵרי
לוֹמר ִמי ֶשׁ ָדּ ֵבק ְבּ ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ָבּ ָ
כְּ ַ
עוֹלם ַהזֶּ ה .כֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ ְ ,בּבוֹא ִעתּוֹ
זֶ ה אוֹת כִּ י זֶ הוּ יִ עוּדוֹ ָבּ ָ
יִ זְ כֶּ ה ַ
"ל ֲענוֹת ָא ֵמן ֶל ָע ִתיד ָלבֹא" וְ א יִ ְצ ָט ֵרְ ל ִה ְתגַּ ְלגֵּ ל
עוֹלםֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִבּ ֵצּ ַע ֶאת ְשׁ ִליחוּתוֹ כַּ נִּ ְד ָרשׁ.
שׁוּב ָל ָ
'חוּט ֶשׁל ֶח ֶסד'

וּב ֵרֶ את ַע ְמֶּ את
"ה ְשׁ ִק ָיפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁךָ ִמן ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל" )כו טו(
עוֹס ִקין
)תּוֹס ְפ ָתּא ִבּ ִ
ֲחכָ ִמים
ֶ
כּוּרים ה יד( ָל ְמדוּ ִמ ָפּסוּק זֶ ה" :כָּ ל ָה ְ
תוּח ִבּ ְת ִפ ָלּה ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם".
ְבּ ִמ ְצוָ הִ ,פּ ֶיהם ָפּ ַ
תּוֹס ָפ ָאה ֵפּ ֵרשׁ ,כִּ י ֲחכָ ִמים
ינוֹביץ – ְ
מוּאל ֲא ִביגְ דוֹר ַר ִבּ ִ
ַר ִבּי ְשׁ ֵ
ָדּ ְרשׁוּ זֹאת ֵמ ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר ְמ ַקיֵּ ם ָה ָא ָדם ֶאת ִמ ְצוַ ת 'וִ דּוּי
נוֹשׂא ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ִלּכְ ָ
ַמ ַע ְשׂרוֹת' ,הוּא ֵ
שׁוּרה
אוֹרה ֵאינָ הּ ְק ָ
וּמכָּ אן ֶשׁ ְשּׁ ַעת ִקיּוּם
ַלוִּדּוּי – ַ'ה ְשׁ ִק ָיפה ִמ ְמּעוֹן ָק ְד ְשׁךָ'ִ .
ַה ִמּ ְצוָ ה ִהיא ֵעת ָרצוֹן ְמ ֻסגֶּ ֶלת ִל ְת ִפ ָלּה.
ְבּכָ ִ ה ְס ִבּיר ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' ֶאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ְל ַה ְס ִמיֶ את
ַבּ ָקּשׁוֹת ָ'ה ַר ֲח ָמן' ְל ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן; ְל ַא ַחר ֶשׁ ִקּיַּ ְמנוּ ִמ ְצוַ ת
אוֹריְ ָתא ֶשׁל ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןֲ ,ה ֵרי זוֹ ֵעת ָרצוֹן ְל ַב ֵקּשׁ
ֲע ֵשׂה ִמ ְדּ ָ
קוּקים ָל ֶהם.
נוֹס ִפים ֶשׁ ָאנוּ זְ ִ
ֵמה' ַעל ִענְ יָ נִ ים ַר ִבּים ָ
כּוּרים ה יד; ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים' עה"ת
תּוֹס ְפ ָתּא ִבּ ִ
כּוּרים' ֶ
ִ'מנְ ַחת ִבּ ִ

ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת ְבּכָ ל יוֹם
"היּוֹם ַהזֶּ ה ה' ֱאקֶיךָ ְמ ַצוְּ ךָ ַל ֲעשׂוֹת ֶאת ַה ֻח ִקּים ָה ֵא ֶלּה"
ַ

עוֹלם ַה ָבּא
זוֹכֶ ה ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ָבּ ָ

)כו

טז(

"היּוֹם ַהזֶּ ה" ֵפּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים
ֶאת ַה ְדגָּ ַשׁת ַהכָּ תוּבַ :

תּוֹרה ֲח ִב ָיבה ֲע ֵליכֶ ם
"בּכָ ל יוֹם יְ ֵהא ַה ָ
חוּמא אָ ,
)תּנְ ָ
ַ
הוּבא ְבּ ַר ִשׁ"י(ְ :
אוֹתהּ ֵמ ַהר ִסינַ י".
כְּ ִאלּוּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ִק ַבּ ְל ֶתּם ָ
ַעל ִפּי זֹאת ֵבּ ֵאר ַר ִבּי ַא ֶלכְּ ַסנְ ֶדר ֶסנְ ֶדר שׁוֹר ַבּ ַעל ְ'תּבוּאוֹת
לוֹמר
מּוּבא ַבּ' ֻשּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח א ה( ַ
שׁוֹר' ֶאת ַה ִמּנְ ָהג ַה ָ
יחידוּת; כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִה ְצ ַטוֵּינוּ
ִמ ֵידי יוֹם ֶאת ֲע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת ִבּ ִ
ּנוּהִ ,מן
תּוֹרה ֲח ִב ָיבה ָע ֵלינוּ כְּ ִאלּוּ ַהיּוֹם ִק ַבּ ְל ָ
ֶשׁ ְתּ ֵהא ַה ָ
תּוֹרה ,כְּ ֵדי
ָה ָראוּי ֶשׁנִּ ְק ָרא ְבּכָ ל יוֹם ֶאת כָּ ל ִמ ְצווֹת ַה ָ
ֶשׁנָּ חוּשׁ כְּ ִאלּוּ ִק ַבּ ְלּנוּם ְבּאוֹתוֹ יוֹםֲ .ע ֶשׂ ֶרת ַה ִדּ ְבּרוֹת,
כּוֹל ִלים ְבּתוֹכָ ם ֶאת כָּ ל ַתּ ְריָ "ג ַה ִמּ ְצווֹת ְ)ר ֵאה ַר ִשׁ"י ְשׁמוֹת כּד יב
ְ
ְבּ ֵשׁם ָה ָר ָס"ג(ַ ,וּב ֲא ִמ ָיר ָתם נֶ ְח ָשׁב ָלנוּ ַה ָדּ ָבר כְּ ִאלּוּ ְמ ַשׁנְּ נִ ים ָאנוּ
תּוֹרה.
כָּ ל ִמ ְצווֹת ַה ָ
ְ'בּכוֹר שׁוֹר' ְבּ ָרכוֹת יב א

גְּ ֻד ַלּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
"את ה' ֶה ֱא ַמ ְר ָתּ ַהיּוֹם ִל ְהיוֹת ְלֵ לאקִים ;...וַ ה' ֶה ֱא ִמ ְיר
ֶ
ַהיּוֹם" )כו יז-יח(
רוּע' ֵה ִביא ְבּ ֵשׁם ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֶשׁ ְבּ ֵשׁ ֶשׁת יְ מוֹת ַהחֹל
ָבּ'אוֹר זָ ַ
אוֹמ ִרים ַמ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת ִשׁ ָירה ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא,
ְ

בּוֹחר הוּא ַדּוְ ָקא ְבּ ִשׁ ָיר ָתם ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל.
וְ ִאלּוּ ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ֵ
מוֹס ִיפים
ְבּכָ ֵ פּ ֵרשׁ ֶאת ַה ִסּ ָבּה ֶשׁ ִבּ ְת ִפלּוֹת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ָאנוּ ִ
יּוּטים ַר ִבּיםְ ,ל ִפי ֶשׁ ְבּיוֹם זֶ ה נִ ֶתּנֶ ת ֲע ִדיפוּת
וּפ ִ
מוֹרי ֶשׁ ַבח ִ
ִמזְ ֵ
הוֹסיףֶ ,שׁ ַאף
ְל ִשׁ ַירת יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ְפּנֵ י ִשׁ ַירת ַה ַמּ ְל ָאכִ ים .וְ ִ
"את ה' ֶה ֱא ַמ ְר ָתּ ַהיּוֹם" –
רוֹמז ְלכָ ֶ :
ַהכָּ תוּב ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ֵ
בּוֹר ָאם ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת,
וּל ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְר ִבּים ְל ַהגְ ִדּיל ְ
ִמשּׁוּם" :וַ ה' ֶה ֱא ִמ ְירַ היּוֹם" – ֶשׁ ְבּיוֹם זֶ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
בּוֹחר ְבּ ִשׁ ָיר ָתם ַעל ְפּנֵ י ִשׁ ַירת ַמ ְל ֲאכֵ י ַה ָשּׁ ֵרת.
ֵ
הוֹסיף ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יְ ִח ֵיאל
רוּע' ִ
נ ֶֹפךְ ְל ִד ְב ֵרי ָה'אוֹר זָ ַ
ימ ְט ִריָּ ה
"ה ֱא ַמ ְר ָתּ ַהיּוֹם" ֵהן ְבּגִ ַ
ֵמאוֹזְ 'רוֹב ִמכָּ ֶ שׁ ֵתּבוֹתֶ :
רוֹמז ִלגְ ֻד ַלּת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּיוֹם
וּמכָּ אן ֶשׁ ָפּסוּק זֶ ה ֵ
"ה ַשּׁ ָבּת"ִ .
ַ
רוּע' ִמ ְת ַבּ ֵטּאת ְבּ ַה ֲע ָד ַפת ִשׁ ָיר ָתם
ַה ַשּׁ ָבּתֶ ,שׁכְּ ִד ְב ֵרי ָה'אוֹר זָ ַ
ַעל ְפּנֵ י ִשׁ ַירת ַה ַמּ ְל ָאכִ ים.
רוּע' ַשׁ ָבּת מב ד; ְ'בּ ֵאר מ ֶֹשׁה' עמ' תשעג
'אוֹר זָ ַ

ְבּ ֵתבוֹת ְשׁ ֵלמוֹת ִתּ ְבנֶ ה ֶאת ַה ִמּזְ ֵבּ ַח
"א ָבנִ ים ְשׁ ֵלמוֹת ִתּ ְבנֶ ה ֶאת ִמזְ ַבּח ה' ֱאקֶי) "כז ו(
ֲ

יח
חוֹבת ָה ָא ָדם ִוּב ְפ ָרט ְשׁ ִל ַ
ִמ ָפּסוּק זֶ ה נִ ָתּן ִל ְדרֹשׁ ֶר ֶמז ְל ַ
ַה ִצּבּוּרְ ,ל ַב ֵטּא ֶאת ֵתּבוֹת ַה ְתּ ִפ ָלּה ִבּ ְשׁ ֵלמוּת ,וּכְ ִד ְל ַה ָלּן:
ִ'מזְ ַבּח' – ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה נ"ז ,כְּ ִמ ְס ַפּר ַה ְבּ ָרכוֹת ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ְבּכָ ל
]שׁ ְבּכָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן
יוֹם ִבּ ְשׁלוֹשׁ ְתּ ִפלּוֹת ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה' ֶ
"א ָבנִ ים ְשׁ ֵלמוֹת
תּוֹרהֲ :
מוֹרה ָלנוּ ַה ָ
ְתּ ַשׁע ֶע ְשׂ ֵרה ְבּ ָרכוֹת[ָ .
ִתּ ְבנֶ ה" – ָע ֶליְ ל ַב ֵטּא ִבּ ְשׁ ֵלמוּתֶ ,
"את ִמזְ ַבּח ה'" – ֶאת ִמלּוֹת
ַה ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁנִּ ְר ְמזוּ ַבּ ִ'מּזְ ֵבּחַ' ,וְ ַאף נִ ְת ְקנוּ כְּ נֶ גֶ ד ַה ְתּ ִמ ִידים
ֶשׁ ָהיוּ ְק ֵר ִבים ַעל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח ְ)בּ ָרכוֹת כו ב(.
עז'
'יַ ְלקוּט ֵמ ַעם ֵ

ִ'ציּוּר' ַבּ ַמּ ְח ָשׁ ָבה ִל ְפנֵ י ִקיּוּם ִמ ְצוָ ה
וּשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל" )כז ט(
"ה ְסכֵּ ת ְ
ַ

"ציֵּ ר ְבּ ַמ ְח ַשׁ ְב ְתַּ ."על
פוֹרנוֹ'ַ :
ֶאת ֵתּ ַבת ַ
"ה ְסכֵּ ת" ֵפּ ֵרשׁ ַה ְ'סּ ְ
בוֹדת
מוּאל ִמסּוֹכְ ְטשׁוֹב יְ סוֹד גָּ דוֹל ַבּ ֲע ַ
ִפּי ְדּ ָב ָריו ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ְשׁ ֵ
תּוֹרה,
בּוֹאנוּ ַל ֲעבֹד ֶאת ה' ִבּ ְת ִפ ָלּה ְוּב ִלמּוּד ַה ָ
ה'ְ :בּכָ ל ֵעת ֵ
וּל ַציֵּ ר ְבּ ַמ ְח ַשׁ ְב ֵתּנוּ ֶאת ַמהוּת ַה ָדּ ָבר
ָ
שׂוּמה ָע ֵלינוּ ְל ַה ְק ִדּים ְ
תּוֹע ֶלת ֶשׁ ִתּ ְצ ַמח
עוֹמ ִדים ַל ֲעשׂוֹת וְ ֶאת ַה ֶ
ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ָאנוּ
ְ
"ח ִס ִידים
מוּבא ַבּגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת ל ב(ֲ :
ָלנוּ ִמכָּ  .כְּ ֵעין זֶ ה ָ
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ,כְּ ֵדי ֶשׁיְּ כַ וְּנוּ
שׁוֹהין ָשׁ ָעה ַא ַחת ִ
ָה ִראשׁוֹנִ ים ָהיוּ ִ
ִל ָבּם ַל ֲא ִב ֶיהם ֶשׁ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם".
'תּוֹלדוֹת ַא ֲהרֹן' ַבּ ַעל ִ'דּ ְב ֵרי ֱאמוּנָ ה' ,כִּ י
הוֹסיף וְ ָא ַמר ָה ַר ִבּי ִמ ְ
ִ
פוֹרנוֹ' נוֹגֵ ַע ִבּ ְמיֻ ָחד
ִמ ְלּשׁוֹן ַהכָּ תוּב נִ ְר ֶאה ֶשׁ ֵפּרוּשׁוֹ ֶשׁל ַה ְ'סּ ְ
ְבּיַ ַחס ְל ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת ְק ִר ַיאת ְ'שׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל'ֲ ,א ֶשׁר כֵּ יוָ ן ֶשׁ ָאנוּ
אוֹתהּ ְבּתוַֹ ה ְתּ ִפ ָלּה ,וַ ֲהא ָאסוּר ְל ַה ְפ ִסיק ֵבּינָ הּ
ְמ ַקיְּ ִמים ָ
כוֹת ָיה ,נִ ָתּן ְל ִה ְתכּוֹנֵ ן ֵא ֶל ָיה ְבּ ַמ ְח ָשׁ ָבה ִבּ ְל ַבד .וְ זֶ הוּ:
ְל ִב ְר ֶ
"ה ְסכֵּ ת" – ַ'ציֵּ ר ְבּ ַמ ְח ַשׁ ְב ְתּ ,'וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן" :ו ְּשׁ ַמע
ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל".

רוּשׁלַ יִ ם ַהגְּ ַה"צ ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ַא ְריֵ ה ְפ ַריְ נְ ד
יוֹמא ְדּ ִהלּוּלָ א ֶשׁל גַ ֲּאבָ"ד יְ ָ
יעי ַה ָקּרוֹב כ' ֶבּ ֱאלוּל יָ חוּל ָ
ְבּיוֹם ְר ִב ִ
)פּ ָר ַשׁת ַה ֲאזִ ינוּ(:
הוֹשׁ ַע' ָ
עוֹרר ַעל גּ ֶֹדל ַמ ֲעלַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וְ כָ  כָּ ַתב ְבּ ִס ְפרוֹ ֲ'ע ֶט ֶרת יְ ֻ
זָ ָצ"לֲ ,א ֶשׁר ִה ְר ָבּה לְ ֵ

"א ַמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא לְ יִ ְשׂ ָר ֵאלָ :בּנַ יִ ,פּ ְתחוּ לִ י ֶפּ ַתח ֶא ָחד ֶשׁל
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )שהש"ר ה ג(ָ :
שׁוּבה כְּ ֻח ָדּהּ ֶשׁל ַמ ַחט וַ ֲאנִ י ֶא ְפ ַתּח לָ כֶ ם ֶפּ ַתח ֶשׁיִּ ְהיוּ ֲעגָ לוֹת ְוּקרוֹנִ יּוֹת נִ כְ נָ סוֹת בּוֹ"ַ .ה ָקּדוֹשׁ
ְתּ ָ
ָבּרוּ הוּא ְמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ִא ָתּנוּ ָדּ ָבר ַקל וְ ָק ָטן כְּ ֻח ָדּהּ ֶשׁל ַמ ַחט – ַה ְק ָפּ ָדה ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כַּ ָדּת וְ כַ ִדּין,
וּב ְשׂכַ ר זֶ ה יִ ָפּ ְתחוּ לָ ֶהם ִמ ָמּרוֹם ַשׁ ֲע ֵרי ְבּ ָרכוֹת וִ ישׁוּעוֹת.
ִ
אוֹתיּוֹתֶ ,שׁ ַפע ֶשׁל יְ שׁוּעוֹת.
ָא ֵמן – ִמלָּ ה ֶא ָחתָ ,שׁלוֹשׁ ִ

קּוּטים ַדּף י
מוּאל'; ִ'דּ ְב ֵרי ֱאמוּנָ ה' ִל ִ
ֵ'שׁם ִמ ְשּׁ ֵ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ּ ְפנִינניִים וּבֵ או ִּרים ְ ּב ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

שׁהביאה ִל' ְ'ב ָרכָ ה'
ַה ְ'בּ ָרכָ ה' ֶשׁ ֵה ִב ָיאה

ָ ּב ָר ְי ַתת ֵ'אלּ ּו ְד ָב ִרים' )ב(
ַה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַשׁ ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית
הוּדיַ ,עד
ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר ִהיא יְ סוֹד כֹּה ָחשׁוּב ְבּ ַחיֵּ י ַהיְּ ִ
עוֹס ֶקת ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה:
ֶשׁ ַה ֲה ָלכָ ה ָה ִראשׁוֹנָ ה ַבּ' ֻשּׁ ְל ָחן ָערוֶּ '
בּוֹראוֹ – ֶשׁיְּ ֵהא הוּא
"יִ ְתגַּ ֵבּר כָּ ֲא ִרי ַל ֲעמֹד ַבּבּ ֶֹקר ַל ֲע ַ
בוֹדת ְ
מוּרה ְבּ ָב ַריְ ָתא זוִֹ ,ענְ יָ נָ הּ
עוֹרר ַה ַשּׁ ַחר"ַ .ה ַה ְשׁכָּ ָמה ָה ֲא ָ
ְמ ֵ
)סדּוּר
ְל ַה ְק ִדּים ָלבֹא ְל ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ֵהן ַבּבּ ֶֹקר וְ ֵהן ָבּ ֶע ֶרב ִ
הוֹשׁ ַע ֶבּן ֵלוִ י
לוֹתא ְדּ ַא ְב ָר ָהם' עמ' טז( ,וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ַמר ַר ִבּי יְ ֻ
ְ'צ ָ
ישׁ ָתא
ְל ָבנָ יו ְ)בּ ָרכוֹת ח א(ַ :
"ק ִדּימוּ וַ ֲח ִשׁיכוּ וְ ָעיְ ילוּ ְל ֵבי כְּ נִ ְ
]ה ְק ִדּימוּ ָלבֹא וְ ַא ֲחרוּ ָל ֵצאת ִמ ֵבּית
תוֹרכוּ ַחיֵּ י" ַ
כִּ י ֵהיכִ י ְדּ ְ
ַהכְּ נֶ ֶסת ,כְּ ֵדי ֶשׁ ַתּ ֲא ִריכוּ יָ ִמים[.
יֵ שׁ ֶשׁ ֵה ִעירוּ ַעל ֵפּרוּשׁ זֶ ה ֶשֹּׁלא ָמ ָצאנוּ ְבּשׁוּם ָמקוֹם
לוֹמר
ֶאת ַה ִבּטּוּי ַ'ה ְשׁכָּ ָמה' ְלגַ ֵבּי ַ'ע ְר ִבית' ,וְ ָראוּי ָהיָ ה ַ
"ה ְשׁכָּ ַמת וְ ַה ֲע ָר ַבת ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַשׁ ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית" ,כְּ ִפי
ַ
"א ְשׁ ֵרינוּ ֶשׁ ָאנוּ
עוֹלם יְ ֵהא ָא ָדם'ַ :
אוֹמ ִרים ָאנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְ'ל ָ
ֶשׁ ְ
ימים ַ
ַמ ְשׁכִּ ִ
וּמ ֲע ִר ִיבים ְבּ ָב ֵתּי כְּ נֵ ִסיּוֹת ְוּב ָב ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹת"?
ַה' ְשּׂ ַפת ֱא ֶמת' ֵבּ ֵאר ֶשׁ ָאכֵ ן ַה ִמּ ָלּה ַ'ה ְשׁכָּ ָמה' ִמ ְתיַ ֶח ֶסת ַרק
ְל ַ'שׁ ֲח ִרית' ,וְ כַ וָּנַ ת ַה ַתּנָּ א ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ַ'ה ְשׁכָּ ַמת ֵבּית
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַשׁ ֲח ִרית' ַמ ְת ִח ָילה כְּ ָבר ְבּ ַ'ע ְר ִבית' – ְבּכָ ֶ שׁ ָה ָא ָדם
ֵאינוֹ ְמ ַא ֵחר ֶאת זְ ַמן ַה ֵשּׁנָ ה ,כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל ְל ַה ְשׁכִּ ים ַבּבּ ֶֹקר
בּוֹראוֹ )'רֹאשׁ ַ
ַל ֲע ַ
גּוֹלת ֲא ִר ֵיאל' ח"א עמ' רעד(.
בוֹדת ְ
ְדּ ָב ִרים ֻמ ְפ ָל ִאים ַעל ַהצּ ֶֹרְ ל ַה ְק ִדּים כְּ כָ ל ָה ֶא ְפ ָשׁר ָל ֶלכֶ ת
אשׁית ָחכְ ָמה'
כּוֹתב ָה ֵ'ר ִ
ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ֵ
)תּוֹצאוֹת ַחיִּ ים אוֹת מ(:
ְ
עוֹלם יִ ְשׁ ַתּ ֵדּל ָא ָדם ְל ַה ְק ִדּים ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתֲ ,א ִפלּוּ א
"ל ָ
ְ
יוֹתר ָקרוֹב
יִ ְהיֶ ה ֵמ ֲע ָשׂ ָרה ִראשׁוֹנִ יםֶ .שׁכָּ ל ַה ַמּ ְק ִדּים הוּא ֵ
ֶאל שׁ ֶֹרשׁ ַה ְקּ ֻד ָשּׁה"...

ִעיּוּן ְתּ ִפ ָלּה
בוֹדה ֶשׁ ַבּ ֵלּב' ַ)תּ ֲענִ ית ב א(ְ ,ל ִפי
ֲחכָ ִמים ְמכַ נִּ ים ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲ'ע ָ
דוּעים
ֶשׁכַּ וָּנַ ת ַה ֵלּב ִהיא ְתּנַ אי ֶהכְ ֵר ִחי ִל ְת ִפ ָלּהְ .בּ ִענְ יָ ן זֶ ה יְ ִ
ֵהם ִדּ ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ"ן ְבּ ִאגַּ ְרתּוֹ ַה ְמּ ֻפ ְר ֶס ֶמת ִל ְבנוֹ" :וְ ָה ֵסר כָּ ל
עוֹלם ִמ ִלּ ְבְּ בּ ֵעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ָהכֵ ן ִל ְבּךָ ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם
ִדּ ְב ֵרי ָה ָ
תּוֹצ ֵיאנוּ
ָבּרוּ הוּא ,וְ ַט ֵהר ַר ְעיוֹנְ  ,וַ ֲחשֹׁב ַה ִדּבּוּר ק ֶֹדם ֶשׁ ִ
וּמ ֻק ֶבּ ֶלת
ִמ ִפּיְ ...
וּמכֻ וֶּנֶ ת ְ
וּת ִפ ָלּ ְתִ תּ ְהיֶ ה זַ כָּ ה ָוּב ָרה וּנְ ִקיָּ ה ְ
ִל ְפנֵ י ַה ָמּקוֹם ָבּרוּ הוּאֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר ְ)תּ ִה ִלּים י יז('ָ :תּכִ ין ִל ָבּם
ַתּ ְק ִשׁיב ָאזְ נֶ ."'
בוֹדה ֶשׁ ַבּ ֵלּב'ִ ,מ ְפּנֵ י
יֵ שׁ ַה ְמּ ָב ֲא ִרים ֶשׁ ַה ְתּ ִפ ָלּה נִ ְק ֵראת ֲ'ע ָ
עוּתהּ זוֹכֵ ר ָה ָא ָדם ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ִמּ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
ַבּ ֵלּב ,כְּ ָ
אוֹתן ֵשׁשׁ ִמ ְצווֹת ְתּ ִמ ִידיּוֹת ֶשׁמּוֹנֶ ה ַבּ ַעל ֵ'ס ֶפר
ַה ִחנּוּ)ְ 'בּ ַה ְק ָדּ ָמתוֹ( ֶשׁ ֵבּינֵ ֶיהןֱ :אמוּנַ ת ה' ,יִ חוּדוַֹ ,א ֲה ָבתוֹ
וּל ִפי ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה ַה ְתּלוּיָ ה ַבּ ֵלּבִ ,אם א יִ ְת ַלוֶּה
וְ יִ ְר ָאתוְֹ .
לוּלה ְל ִה ָשּׁכַ ח כְּ ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ"ם
ֵא ֶל ָיה ָדּ ָבר ַמ ֲע ִשׂי ִהיא ֲע ָ
ֵ
"ה ֵדּעוֹתִ ,אם א יִ ְהיוּ ָל ֶהם ַמ ֲע ִשׂים
)'מוֹרה נְ בוּכִ ים' ב לא(ַ :
בוֹדה
ֶשׁיַּ ֲע ִמידוּם ...א יִ ָשּׁ ֲארוּ"ְ ,ל ִפיכָ  נִ ְק ֵראת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֲ'ע ָ
לוֹמרַ :מ ֲע ֶשֹה ֶשׁ ַעל יָ דוֹ ָאנוּ נִ זְ כָּ ִרים ְל ַקיֵּ ם ֶאת
ֶשׁ ַבּ ֵלּב' ,כְּ ַ
מּוּבן
ַה ִמּ ְצווֹת ַה ְתּלוּיוֹת ַבּ ֵלּב ִ)'דּ ְב ֵרי ָשׁאוּל' ֵע ֶקב מהדו"ק( .כַּ ָ
ֶשׁ ְלּ ִקיּוּם ִמ ְצווֹת ֵא ֶלּה ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ְתּ ִפ ָלּה ,זוֹכֶ ה ַרק ִמי

ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ְבּכַ וָּנָ ה זַ כָּ ה.
ִ'עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה' כָּ אן ֵפּרוּשׁוֹ ְתּ ִפ ָלּה ְבּכַ וָּנָ ה
כּוֹתב ֶשׁ ַה ְמּ ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ַה ְתּ ִפ ָלּה
א ד"ה וְ ִעיּוּן(ַ .ה ַתּנָּ א ֵ
עוֹלם ַה ָבּא ,וְ ַה ֵפּרוֹת
ְבּ ִעיּוּן ְוּבכַ וָּנַ ת ַה ֵלּבַ ,ה ֶקּ ֶרן ַקיֶּ ֶמת לוֹ ָל ָ
יטבָ"א )רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה טז ב(
ָבּ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ְבּ ֶשׁ ַפע ִוּב ְרוָ ָחהָ .ה ִר ְ
הוֹד ָאה
ַמ ְס ִבּיר זֹאת כָּ ַ :ה ְתּ ִפ ָלּה ֻמ ְרכֶּ ֶבת ִמ ִדּ ְב ֵרי ֶשׁ ַבח וְ ָ
הוֹד ָאה וְ ִד ְב ֵרי ַה ֶשּׁ ַבח ְמ ַק ֵבּל
וּמ ַבּ ָקּשׁוֹתַ .על ֵח ֶלק ַה ָ
בּוֹרא ִ
ַל ֵ
ָה ָא ָדם ֶאת ְשׂכָ רוֹ ָבּ ָ
עוֹלם ַה ָבּא ,וְ ִאלּוּ ַעל ַה ֵח ֶלק ֶשׁבּוֹ
עוֹלם
ְמ ַב ֵקּשׁ ָה ָא ָדם ֶאת ְצ ָרכָ יוְ ,מ ַק ֵבּל ָה ָא ָדם ֶאת ְשׂכָ רוֹ ָבּ ָ
וּמ ַמ ְלּ ִאים ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֶאת
ַהזֶּ הְ ,בּכָ ֶ שׁ ַבּ ָקּ ָשׁתוֹ ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלתְ ,
טוֹבה.
ִמ ְשׁ ֲאלוֹת ִלבּוֹ ְל ָ
ַ)ר ִשׁ"י ַשׁ ָבּת קכז

ֲה ָב ַאת ָשׁלוֹם ֵבּין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ)מ ֶסּכֶ ת ֶדּ ֶרֶ א ֶרץ ֶפּ ֶרק ָשׁלוֹם ֲה ָלכָ ה ד(" :גָּ דוֹל הוּא
תּוֹרה כָּ תוּב ָבּ ֶהן 'כִּ י' – 'כִּ י ִת ְר ֶאה'...
ַה ָשּׁלוֹםֶ .שׁכָּ ל ִמ ְצוָ ה ֶשׁ ַבּ ָ
ְ)שׁמוֹת כג ה(; 'כִּ י ִת ְפגַּ ע)ָ '...שׁם ד(; 'כִּ י יִ ָקּ ֵרא)ְ '...דּ ָב ִרים כב ו(;
שׂוֹתהּ
'כִּ י ִת ְבנֶ ה – '...כְּ ֶשׁ ָתּבֹא ַה ִמּ ְצוָ ה ְליָ ְדַ א ָתּה זָ קוּק ַל ֲע ָ
]אֵ אינְ ְ מ ֻצוֶּה ִל ְרדֹּף ַא ֲח ֶר ָיה[ֲ ,א ָבל ַה ָשּׁלוֹם ָמה כְּ ִתיב בּוֹ
ַ
קוֹמ,
ְ)תּ ִה ִלּים לד טו('ַ :בּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם וְ ָר ְד ֵפהוּ' – ַבּ ְקּ ֵשׁהוּ ִבּ ְמ ְ
וְ ָר ְד ֵפהוּ ְבּ ָמקוֹם ַא ֵחר".
"ה ָב ַאת
"בּ ֵקּשׁ ָשׁלוֹם וְ ָר ְד ֵפהוּ" הוּא ַה ָמּקוֹר ְל ִמ ְצוַ ת ֲ
ַה ָפּסוּק ַ
ָשׁלוֹם ֵבּין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ" )יְ ַ
וּמ ְשׁ ָמעוּת
רוּשׁ ְל ִמי ֵפּ ָאה א א(ַ ,
וּל ַה ְשׁכִּ ין ָשׁלוֹם ְבּכָ ל
'וְ ָר ְד ֵפהוּ' ִהיא ֶשׁ ַעל ָה ָא ָדם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ְ
ְמ ִר ָיבה ,גַּ ם כַּ ֲא ֶשׁר ַה ְצּ ָד ִדים ַהנִּ ִצּים ֵאינָ ם ְמ ֻענְ יָ נִ ים ְבּכָ 
ִ
)'תּ ְפ ֶא ֶרת יִ ְשׂ ָר ֵאל' ָשׁם( .יְ ֵת ָרה ִמזֹּאתַ ,אף ִמי ֶשׁ ִה ְשׁ ִלים ֵבּין
קוֹטט זֶ ה ִעם זֶ הֵ ,אינוֹ ַר ַשּׁאי ִל ְמשֹׁ
ַהנִּ ִצּיםִ ,אם ָחזְ רוּ ְל ִה ְת ֵ
וּלנַ סּוֹת
ֶאת יָ דוֹ ִמ ְמּ ִר ָיבה זוֶֹ ,א ָלּא ָע ָליו ִל ְרדֹּף ַא ַחר ַה ָשּׁלוֹם ְ
)פּרוּשׁ ַ'ה ֵ
יהם ֵ
ְדּ ָרכִ ים ַא ַחת כְּ ֵדי ְל ַה ְשׁכִּ ין ָשׁלוֹם ֵבּינֵ ֶ
כּוֹתב' ָשׁם(.

תּוֹרהּ כְּ נֶ גֶ ד כֻּ ָלּן
וְ ַת ְלמוּד ָ
מוּבא ֶשׁ ַחכְ ֵמי יִ ְשׂ ָר ֵאל נִ ְשׁ ֲאלוּ
דּוּשׁין )מ ב(
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ִק ִ
ָ
ווֹת ָיה
]'תּ ְלמוּד'[ ָע ִדיף ,אוֹ ִקיּוּם ִמ ְצ ֶ
תּוֹרה ַ
ַה ִאם ִלמּוּד ַה ָ
]'מ ֲע ֶשֹה'[ ָע ִדיף? "נַ ֲענָ ה ַר ִבּי ַט ְרפוֹן וְ ָא ַמר'ַ :מ ֲע ֶשֹה' גָּ דוֹל.
ַ
נַ ֲענָ ה ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא וְ ָא ַמרַ :תּ ְלמוּד גָּ דוֹל .נַ ֲענוּ כֻּ ָלּם וְ ָא ְמרוּ:
ַתּ ְלמוּד גָּ דוֹלֶ ,שׁ ַה ַתּ ְלמוּד ֵמ ִביא ִל ֵידי ַמ ֲע ֶשֹה".
מוֹר ִאים )יְ ַ
ַעל ִפּי זֹאת נֶ ְח ְלקוּ ָא ָ
רוּשׁ ְל ִמי ֵפּ ָאה ָשׁם( ְבּ ֵפרוּשׁ
ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁנָ ה ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :וְ ַת ְלמוּד ָ
תּוֹרה כְּ נֶ גֶ ד כֻּ ָלּן";
יוֹתר ִמ ִלּמּוּד
סּוֹבר כְּ ַר ִבּי ַט ְרפוֹן ֶשׁ ִקּיּוּם ַה ִמּ ְצווֹת ָחשׁוּב ֵ
ַה ֵ
ָ
עוֹלם
תּוֹרה ָשׁקוּל כְּ כָ ל ֲהנָ אוֹת ָה ָ
תּוֹרהְ ,מ ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ִלּמּוּד ַה ָ
ַהזֶּ ה ,כַּ כָּ תוּב ִ)מ ְשׁ ֵלי ג טו(" :יְ ָק ָרה ִהיא ִמ ְפּנִ ינִ ים וְ כָ ל ֲח ָפ ֶצי
סּוֹבר כְּ ַר ִבּי ֲע ִק ָיבא ֶשׁ ַ'תּ ְלמוּד
אוּלם ַה ֵ
א יִ ְשׁווּ ָבהּ" .וְ ָ
גָּ דוֹל'ְ ,מ ָפ ֵרשׁ כִּ ְפשׁוּטוֶֹ ,שׁ ַתּ ְלמוּד ָ
תּוֹרה ָשׁקוּל כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל
נוֹסף ַאף ֵמ ִביא
ַה ִמּ ְצווֹתְ ,ל ִפי ֶשׁהוּא ְבּ ַע ְצמוֹ ִמ ְצוָ הְ ,וּב ָ
ְל ִקיּוּם ִמ ְצווֹת ֲא ֵחרוֹת )ר"ש ִס ִיר ֵיליאוֹ ָשׁם(ְ .ל ִפיכָ ִ אם ָהיוּ
כוֹלה ְל ֵה ָעשׂוֹת
וּמ ְצוָ ה ַא ֶח ֶרת ֶשׁיְּ ָ
תּוֹרה ִ
ְל ָפנָ יו ִמ ְצוַ ת ִלמּוּד ָ
ַעל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים ,א יַ ְפ ִסיק ִמ ִלּמּוּדוָֹ .
אוּלם ֵאין ִמי ֶשׁיְּ ַקיֵּ ם
ֶאת ַה ִמּ ְצוָ ה ,יְ ַקיְּ ָמהּ ,וְ יַ ֲחזֹר ְל ִלמּוּדוֹ ַ)ר ְמ ָבּ"ם ת"ת ג ג-ד(.

יח ִבּ ְשׁ ַעת
תּוֹרה לְ ַהנִּ ַ
תּוֹרהַ :ה ֵפּ ָאה – ֵחלֶ ק ִמן ַהיְּ בוּל ֶשׁ ִצּוּ ְָתה ַה ָ
ֵאלּוּ ְדּ ָב ִרים – ִמ ְצווֹת ֶשׁ ֵאין לָ ֶהם ִשׁעוּר ָקצוּב ִמן ַה ָ
ירוּשׁלַ יִ ם
לוֹתם לִ ָ
תּוֹרה לְ ַה ֲע ָ
כּוּרי ַה ֵפּרוֹת ֶשׁ ִה ְב ִשׁילוּ ִמ ִשּׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים ֶשׁ ִצּוּ ְָתה ַה ָ
כּוּרים – ִבּ ֵ
ַה ְקּ ִצ ָירה לַ ֲענִ יִּ ים ,וְ ַה ִבּ ִ
שׁת
הוּדי ַחיָּ ב לְ ֵה ָראוֹת ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ִבּ ְשׁ ֶ
וּלְ ִת ָתּם לַ כּ ֲֹהנִ ים ,וְ ָה ֵר ָאיוֹן ִבּזְ ַמן ֶשׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָהיָ ה ַקיָּ ם ָהיָ ה כָּ ל יְ ִ
תּוֹרה.
יטיב ִעם ֲא ֵח ִרים וּלְ ַסיֵּ עַ לָ ֶהם וְ ַתלְ מוּד ָ
ָה ְרגָ לִ ים ,וּלְ ָה ִביא ִעמּוֹ ָק ְר ַבּן עוֹלַ ת ְר ִאיָּ ה ,וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים – לְ ֵה ִ
יּוּמן ָבּעוֹלָ ם ַהזֶּ ה ,וְ ַה ֶקּ ֶרן ַקיֶּ ֶמת – ִע ַקּר ַה ָשּׂכָ ר ָשׁמוּר לוֹ לָ עוֹלָ ם
יהן – ִמ ְשׂ ַתּכֵּ ר ִמ ִקּ ָ
רוֹת ֶ
ֵאלּוּ ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ָא ָדם אוֹכֵ ל ֵפּ ֵ
ַה ָבּא ,וְ ֵאלּוּ ֵהן :כִּ בּוּד ָאב וָ ֵאם ,וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ,וְ ַה ְשׁכָּ ַמת – ַהגָּ ָעה ֻמ ְק ָדּם לְ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ַשׁ ֲח ִרית וְ ַע ְר ִבית,
וּבקּוּר חוֹלִ ים – לְ ַב ֵקּר ֶאת ַהחוֹלֶ ה ,לְ ַט ֵפּל ִבּ ְצ ָרכָ יו וּלְ ַב ֵקּשׁ ָעלָ יו
יהםִ ,
אוֹר ִחים לְ ֵביתוֹ וְ ִספּוּק ָצ ְרכֵ ֶ
וְ ַהכְ נָ ַסת ְ
בוּרה ,וְ ִעיּוּן ְתּ ִפלָּ ה – לְ כַ וֵּן
מּוּבל לִ ְק ָ
יה ,וּלְ וָ יַ ת ָה ֵמת ַה ָ
ׂוּא ָ
וּוֹתהּ לַ ֻח ָפּה וּלְ ַס ֵפּק ָצ ְרכֵ י נִ שּ ֶ
ַר ֲח ִמים ,וְ ַהכְ נָ ַסת כַּ לָ ּה – לְ לַ ָ
תּוֹרה ָשׁקוּל כְּ נֶ גֶ ד כֻּ לָּ ן – כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹתֶ ,שׁכֵּ ן
]וּבין ִאישׁ לְ ִא ְשׁתּוֹ[ ,וְ ַתלְ מוּד ָ
ַבּ ְתּ ִפלָּ ה וַ ֲה ָב ַאת ָשׁלוֹם ֵבּין ָא ָדם לַ ֲח ֵברוֹ ֵ
תּוֹרה זוֹכִ ים לְ כָ ל ַה ִמּ ְצווֹת.
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת לִ מּוּד ַה ָ

ִמכְכ ָּתבִ ים ִמ ּקוֹ ְר ֵאינ ּו ַה ּנ ֱֶא ָמנִים

ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים',
נוֹר ִאים ֶשׁכָּ ַתב
ֹוּמת ִל ְבּכֶ ם ִל ְד ָב ִרים ָ
עוֹס ִקים ְבּ ַמ ֲע ַלת ַה ְתּ ִפ ָלּה וַ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןָ ,ר ִצ ִיתי ְל ָה ֵסב ֶאת ְתּש ַ
כֶּ ָעלוֹן ֶשׁ ְתּכָ נָ יו ְ
אוֹמר
יוֹחנָ ן ֵ
רוּבין יח ב( ֶשׁ ַר ִבּי ָ
)ע ִ
יּוֹמי ֵ
ַבּ ַעל ָה ִ'עיּוּן יַ ֲעקֹב' ַעל ַה ְמּ ַד ֵבּר ְבּ ֵעת ְתּ ִפ ָלּהָ .ל ַמ ְדנוּ זֶ ה ַע ָתּה ְבּ ֵס ֶדר ַה ַדּף ַה ִ
עוֹבר ֲא ֵ
ֶשׁ ָה ֵ
בוֹדה זָ ָרה,
עוֹבר ַא ַחר ֲע ָ
רוּע ֵמ ָה ֵ
חוֹרי ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ֵאינוֹ נִ כְ נָ ס ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ,הוּא גָּ ַ
הוֹלכִ ים ְל ֵבית
אוֹתן ֶשׁ ְ
כוֹתב ַעל כָּ ָ ה ִ'עיּוּן יַ ֲעקֹב' ְ)בּ ָרכוֹת סא ב(" :וְ כָ ל ֶשׁכֵּ ן ָ
כוֹפר ְבּ ַהנְ ָהגַ ת ה' יִ ְת ָבּ ַר .וְ ֵ
ֶשׁנִּ ְר ֶאה כְּ ֵ
וּמ ַס ְפּ ִרים ִשׂ ָיחה ְבּ ֵט ָלה ְבּתוַֹ ה ְתּ ִפ ָלּה".
ַהכְּ נֶ ֶסת ְ
ִבּ ְב ָרכָ ה,
י.מְ - .בּנֵ י ְבּ ַרק.

'יְ ֵמי ַהקּוֹרוֹנָ ה' ֵה ִביאוּ ְל ִפ ְת ָחן ֶשׁל
לוֹמי ֱאמוּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ְשׁ ֵ
מוֹתן
וּמגֻ וָּנוֹתֶ ,שׁכְּ ָ
מוֹד ֻדיּוֹת ַרבּוֹת ְ
ִה ְת ְ
א ִה ְסכִּ ינוּ ַעד כֹּהֲ ,א ֶשׁר ֵח ֶלק ֶמ ְרכָּ זִ י
זוֹנוֹתיו
ֵמ ֶהן נוֹגֵ ַע ְל ִענְ יְ נֵ י ַה ַפּ ְרנָ ָסהְ .מ ָ
ֶשׁל ָא ָדם ָק ִשׁים כִּ ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף,
ֵמ ָאז נִ גְ זַ ר ָע ָליו ְ'בּזֵ ַעת ַא ֶפּי תֹּאכַ ל
אוּלם ִבּ ְתקוּפוֹת ֶשׁכָּ ֵאלּוּ
ָ
ֶל ֶחם',
יוֹתר.
מוֹדדוּת זוֹ ְל ָק ָשׁה ְבּ ֵ
ָה ְפכָ ה ִה ְת ְ
ִל ְפנֵ יכֶ ם ִמכְ ָתּב ֶשׁ ֻפּ ְר ַסם ָל ַא ֲחרוֹנָ ה
ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִריתֶ ,שׁבּוֹ ִספּוּר ֶא ָחד
קוּפה זוֹ
ִמינִ י ַר ִבּים ֶשׁ ִה ְת ַר ֲחשׁוּ ִבּ ְת ָ
שׁוּטה
וּפ ָ
וְ ִק ָ
יּוּמהּ ֶשׁל ֵע ָצה זְ ִמינָ ה ְ
ְל ִקיּוּםִ ,סיְּ ָעה ְבּ ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א
ח ַמ ְשׁ ֵבּר ָק ֶשׁה זֶ ה.
ִל ְצ ַ
כָּ ְ מ ַס ֵפּר ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה:
ֵבּין ֲהמוֹנֵ י ַא ֵחינוּ ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
קוּפה זוֹ,
ֶשׁ ַפּ ְרנָ ָס ָתם נִ ְפגְּ ָעה ִבּ ְת ָ
נִ ְפגְּ ָעה גַּ ם ַפּ ְרנָ ָס ִתיְ .בּיָ ִמים כְּ ִתקּוּנָ ם
ֲאנִ י ְמ ַשׁ ֵמּשׁ כְּ נַ גַּ ן כִּ נּוֹר ְמ ֻב ָקּשׁ
מּוֹפ ַיע ִמ ֵידי ֶע ֶרב ,כְּ ֵח ֶלק ֵמ ֶה ְרכֵּ ב
ַה ִ
וּמ ִעסּוּק
ֶשׁל ִתּזְ מ ֶֹרת אוֹ כְּ נַ גָּ ן יָ ִחידֵ ,
זֶ ה ֲאנִ י ְמ ַפ ְרנֵ ס ֶאת ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי ְבּ ֶרוַ ח
ַבּ ֲעזָ ַרת ה'ָ .
אוּלם ַהכֹּל ִה ְס ַתּיֵּ ם ְבּ ַהגִּ ַיע
'יְ ֵמי ַהקּוֹרוֹנָ ה'; ַה ֲח ֻתנּוֹת נֶ ֶע ְרכוּ ְבּא ֶֹפן
ְמ ֻצ ְמ ָצםַ ,ה ִ'דּינֶ ִרים' – ֶדּ ֶרַ ה ֶטּ ֶלפוֹן,
בוֹדה ,כַּ ֲא ֶשׁר
נוֹת ְר ִתּי ְלא ֲע ָ
וַ ֲאנִ י ַ
ַדּ ֲאגַ ת ַההוֹוֶ ה וְ ֶה ָע ִתיד ְמ ַשׁ ְמּשׁוֹת ִבּי
בּוּביָ ה.
ְבּ ִע ְר ְ
קוּפה ָה ִראשׁוֹנָ ה ִה ְשׁ ַתּ ַמּ ְשׁ ִתּי
ַבּ ְתּ ָ
אוּלם ִמיּוֹם
ָ
ַבּ ֶח ְסכוֹנוֹת ֶשׁ ָצּ ַב ְר ִתּי,
ְליוֹם ִה ְתכַּ וֵּץ ָה ַא ְרנָ ק וְ גָ ַדל ַה ֲח ָשׁשׁ.
דוֹשׁה ֶשׁכֹּה
אוֹ ָאז נִ זְ כַּ ְר ִתּי ַבּ ְסּגֻ ָלּה ַה ְקּ ָ
ַרבּוֹת ָשׁ ַמ ְע ִתּי ָע ֶל ָיה ֵ
וּמ ָתּ ִמיד
וּמ ָאז ִ
ָח ַפ ְצ ִתּי ְל ַקיְּ ָמהּ ,וְ ִהיא – ִה ְת ַחזְּ קוּת
אוֹמ ָרהּ
ַמ ְשׁ ָמ ִ
עוּתית ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹןְ ,ל ְ
וּמתּוַֹ הכְּ ָתב.
ְבּכַ וָּנָ ה ִ
ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְל ַק ֵבּל זֹאת ַעל ַע ְצ ִמי
ִבּ ְר ִצינוּתַ .ח ְשׁ ִתּי ֶשׁזּוֹ ְשׁ ַעת כּ ֶֹשׁר
טוּח
ְוּב ִל ִבּי ָהיִ ִיתי ָבּ ַ
ְמיֻ ֶח ֶדת,
ֶשׁכְּ ִד ְב ֵרי ַה ַקּ ְדמוֹנִ יםִ ,תּ ְהיֶ ה ַק ָבּ ָלה
זוֹ ֶפּ ַתח ְל ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ְבּ ַפ ְרנָ ַסת
ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּיָ .ח ַשׁ ְב ִתּי ֶשׁ ַה ָדּ ָבר יִ ַקּח זְ ַמן,
אוּלם ַה ְסּגֻ ָלּה ָפּ ֲע ָלה ַמ ֵהר ֵמ ַה ָצּפוּי...
ָ
הוֹרה ַה ִמּ ְמ ָשׁל
קוּפה ָק ָשׁה זוָֹ ,
ִבּ ְת ָ
יוֹרק ִל ְסגֹּר ֶאת כָּ ל ָבּ ֵתּי
ַה ְמּ ִ
קוֹמי ִבּנְ יוּ ְ
ַהכְּ נֶ ֶסת .כְּ מוֹ ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,גַּ ם ְבּבּוּרוֹ
גוּריִ ,ה ְת ַא ְרגְּ נוּ ְמאוֹת
ארקְ ,מקוֹם ְמ ַ
ַפּ ְ
קוֹמיִּ ים ,כְּ ֶשׁ ָה ֶא ָחד
ִמנְ יְ נֵ י ְתּ ִפ ָלּה ְמ ִ
וּמ ְשׁנֵ הוּ ֵמ ֲח ֵצרוֹ
ִמ ְצ ָט ֵרף ִמ ִמּ ְר ַפּ ְסתּוִֹ ,
ִ
וּמ ֶדּ ֶלת ֵבּיתוֹ .גַּ ם ָאנוַּ ,דּיָּ ֵרי כַּ ָמּה
ָבּ ִתּים ְסמוּכִ יםִ ,ה ְת ַא ְרגַּ נּוּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ְבּ ִמנְ יָ ן ְמ ֻצ ְמ ָצםִ ,מתּוְֹ שׁ ִמ ָירה ַעל
ַתּ ָקּנוֹת ַה ְבּ ִריאוּת.
נוֹהגִ ים ִבּ ְק ִה ָל ֵּתנוּ
ְבּ ַשׁ ָבּתוֹת כְּ ִתקּוּנָ ןֲ ,
ישׁית'
ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ְ'ס ֻע ָדּה ְשׁ ִל ִ
ְבּ ַצוְ ָתּא ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ָח ַפ ְצנוּ ְל ַה ְמ ִשׁי
ְבּ ִמנְ ָהג ְמיֻ ָחד זֶ ה ִמ ְבּ ִלי ְל ָה ֵקל רֹאשׁ
ְבּ ַת ָקּנוֹת ַה ְבּ ִריאוּתֻ ,ה ְח ַלט כִּ י ֶאת
ִע ַקּר ַה ְסּ ֻע ָדּה יֹאכַ ל כָּ ל ִאישׁ ְבּ ֵביתוֹ,
וּל ַא ֵחר ִמכֵּ ן נִ ְת ַא ֵסּף ְבּ ַא ַחת ַה ֲח ֵצרוֹת
ְ
ֶל ֱאכֹל כַּ זַּ יִ ת ְבּ ַצוְ ָתּאְ ,לזַ ֵמּר זְ ִמירוֹת
ְדּ ַ'ר ֲעוָ א ְדּ ַר ֲעוִ ין' ְבּ ִדבּוּק ֲח ֵב ִרים
וּל ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ְבּ ִמנְ יָ ן ַעל ַהכּוֹס.
ְ
ַבּ ַשּׁ ָבּת
ָהיָ ה זֶ ה
ָה ִראשׁוֹנָ ה
קוּתי ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן .יֶ ֶתר
ְל ִה ְת ַחזְּ ִ
ַח ְב ֵרי ַה ִמּנְ יָ ן ִסיְּ מוּ ְל ָב ֵר ,וְ ִאלּוּ ֲאנִ י
ֶשׁ ֵבּ ַרכְ ִתּי ִבּ ְמ ִתינוּת ְוּבכַ וָּנָ ה ֲע ַדיִ ן
ָא ַחזְ ִתּי ִבּ ְת ִפ ַלּת ְ'ר ֵצה וְ ַה ֲח ִל ֵיצנוּ',
ֱהיוֹת ֶשׁ ָהיִ ינוּ ִמנְ יָ ן ְמ ֻצ ְמ ָצם ,נֶ ֶא ְלצוּ
יֶ ֶתר ַה ֲח ֵב ִרים ְל ַה ְמ ִתּין ַעד ֶשׁ ֲא ַסיֵּ ם,
וְ ַרק ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְל ַה ְת ִחיל ִבּ ְת ִפ ַלּת
ַע ְר ִבית.
ְבּ ִסיּוּם ְתּ ִפ ַלּת ַע ְר ִבית נִ גַּ שׁ ֵא ַלי ֶא ָחד

ֵמ ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים וְ ִה ִבּ ַיע ֶאת ִה ְת ַפּ ֲעלוּתוֹ
ֵמ ָהא ֶֹפן ֶשׁבּוֹ ֵבּ ַרכְ ִתּי ַעל ַה ָמּזוֹן .הוּא
א ִה ְצ ִל ַיח ִלכְ א ֶאת ְתּ ִמ ָיהתוֹ ַעל
אוֹתי כְּ ִמי
כָּ ֶ שׁ ַעד ַע ָתּה א ִהכִּ יר ִ
ֶשׁ ְמּ ָב ֵרִ בּ ְמ ִתינוּת ְוּבכַ וָּנָ ה ֶשׁכָּ זוֹ,
וּכְ ֵדי ְליַ ֵשּׁב ֶאת ַדּ ְעתּוֹ ִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ
ֶאת ִה ְשׁ ַתּ ְל ְשׁלוּת ַה ְדּ ָב ִרים .כֵּ ַיצד
גָּ ְד ָעה גְּ זֵ ַרת ַהקּוֹרוֹנָ ה ֶאת ְמקוֹר
רוּעים,
ַפּ ְרנָ ָס ִתי כְּ נַ גַּ ן כִּ נּוֹר ַבּ ֲח ֻתנּוֹת וְ ֵא ִ
תוֹצ ָאה ִמכָּ  נִ ְק ַל ְע ִתּי ְל ַמ ָצּב
וּכְ ָ
ישׁוּעת ה'
כַּ ְלכָּ ִלי ָק ֶשׁה וְ כִ ְסגֻ ָלּה ִל ַ
ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְל ַה ְק ִפּיד ַעל ִמ ְצוַ ת ִבּ ְרכַּ ת
בוֹתיהָ
ַה ָמּזוֹן ְבּ ִהדּוּר ַרבֶ .שׁכֵּ ן ֵבּין ֵתּ ֶ
יוֹתר
ְצפוּנוֹת ַה ְבּ ָרכוֹת ַהגְּ דוֹלוֹת ְבּ ֵ
ְל ַפ ְרנָ ָסה.
כַּ ֲא ֶשׁר ִסיַּ ְמ ִתּי ֶאת ְדּ ָב ַרי ִה ְב ַחנְ ִתּי
בְּזִּ יק ֶשׁנִּ ְד ָלק ְבּ ֵעינָ יו ֶשׁל ֶבּן ִשׂ ִיחי;
"א
"תּ ְת ַפּ ֵלּא ִל ְשׁמ ַֹע" ,הוּא ָא ַמר ִליַ ,
ִ
בוּר.
יִ ָתּכֵ ן ֶשׁיֵּ שׁ ְבּיָ ִדי ַר ְעיוֹן ְמ ֻציָּ ן ֲע ְ
ֵא ֵלְ ל ֵב ִיתי וְ ַא ְב ִדּיל ַעל ַהכּוֹס,
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן ֲא ַה ְר ֵהר ַבּ ָדּ ָבר וְ ָאשׁוּב
ְ
ֵא ֶליִ עם ַה ְפּ ָר ִטים".
רוֹצצוֹת
ַשׁ ְב ִתּי ְל ֵב ִיתי כְּ ֶשׁ ְבּר ִ
ֹאשׁי ִמ ְת ְ
נוֹשׂא
ַמ ְח ָשׁבוֹת ֶשׁל ִתּ ְקוָ ה ,וְ ִל ִבּי ֵ
ְתּ ִפ ָלּה ְל ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ אָ .שׁ ָעה
ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִהגִּ ַיע ַה ֶטּ ֶלפוֹן ַה ְמּיֻ ָחל.
ֵמ ֵע ֶבר ַל ַקּו נִ ְשׁ ַמע קוֹלוֹ ֶשׁל ְשׁכֵ נִ י
"ה ְסּגֻ ָלּה ֶשׁ ְלּ
ַה ְמּ ַב ֵשּׂר ִלי ְבּ ִשׂ ְמ ָחהַ :
ָפּ ֲע ָלהִ ...תּ ְשׁ ַמעְ ,ל ַפ ְרנָ ָס ִתי ֲאנִ י
וּמ ֻפ ְר ָסם.
עוֹבד ִבּ ְ'מעוֹן ִ
ֵ
הוֹרים' גָּ דוֹל ְ
ָל ַא ֲחרוֹנָ ה ָשׁ ַמ ְע ִתּי ֶאת ַבּ ַעל ַה ָמּקוֹם,
הוּדי יָ ֵרא וְ ָח ֵרדַ ,ה ַמּ ִבּ ַיע ֶאת ַצ ֲערוֹ
יְ ִ
וְ ַד ֲאגָ תוֹ ַעל ַה ְבּ ִדידוּת ַה ָמּ ָרה ֶשׁ ָבּהּ
תּוֹשׁ ֵבי ַה ָמּעוֹן,
ָ
ישׁים
ְשׁרוּיִ ים ַהיְּ ִשׁ ִ
כַּ ֲא ֶשׁר ִמכּ ַֹרח ַהנְּ ִסבּוֹת ִאישׁ ֵאינוֹ
יָ כוֹל ְל ַב ְקּ ָרם .כַּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִפּי
סּוּקךֶָ ,ה ְח ַל ְט ִתּי ְל ַה ִצּ ַיע ְל ַב ַעל
ַעל ִע ְ
ַה ָמּעוֹן ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבּכִ ְשׁרוֹנְ ךָ ַה ְמּיֻ ָחד
ינוֹרַ על נִ ֵ
ימי ָה ֶרגֶ שׁ,
ִל ְפרֹט ְבּכִ ְ
כְּ ֵדי ֶשׁ ָתּשׁוּב ַה ִשּׂ ְמ ָחה וְ יַ ֲע ֶלה ָהאוֹר
ְבּ ֵעינֵ ֶיהם ְוּב ִל ָבּם ֶשׁל ַדּיָּ ֵרי ַה ָמּעוֹן
ישׁים.
ַה ְקּ ִשׁ ִ
ִעם ֵצאת ַה ַשּׁ ָבּת יָ ַצ ְר ִתּי ֶק ֶשׁר
ִעם ַבּ ַעל ַה ָמּקוֹםְ ,וּב ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם
ָה ַר ְעיוֹן ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינָ יו .הוּא ְמ ֻענְ יָ ן
מוּרת ָשׂכָ ר ְמכֻ ָבּד
אוֹתְ תּ ַ
ְל ַה ֲע ִסיק ְ
ִבּ ְשׁ ֶ
שׁת ַה ְמּעוֹנוֹת ֶשׁ ְבּ ַב ֲעלוּתוֹ ,כְּ ֵדי
ימה
ֶשׁ ַתּ ֲעבֹר ֵבּין ַה ֲח ָד ִרים ְל ִפי ְר ִשׁ ָ
ְמפ ֶֹר ֶטת ֶשׁיִּ ְמסֹר ְלְ וּת ַשׂ ֵמּ ַח ֶאת
ִל ָבּם ֶשׁל ַדּיָּ ֵרי ַה ָמּעוֹן ַה ְמּ ֻבגָּ ִרים ְבּנִ גּוּן
ימה".
ִוּבנְ ִע ָ
ָבּרוּ ה'ִ ,מזֶּ ה כַּ ָמּה ָשׁבוּעוֹת ֶשׁ ֲאנִ י
עוֹסק ְבּ ַה ְצ ָל ָחה ִבּ ְתחוּם ְמיֻ ָחד
ֵ
זֶ הְ .בּכָ ל יוֹם ֵמ ָח ָדשׁ ֲאנִ י ִמ ְת ַמ ֵלּא
רוֹאה ֶאת ָהאוֹר ַה ָשּׁב
ְבּ ִספּוּק כְּ ֶשׁ ֲאנִ י ֶ
ישׁים ,כַּ ָמּה ֵמ ֶהם
ְל ֵעינֵ ֶיהם ֶשׁל ַה ְקּ ִשׁ ִ
אוֹתם
ָ
ִה ְת ַבּ ְטּאוּ ְבּ ָפנַ י כִּ י ֶ'ה ְחזַ ְר ִתּי
ְל ַחיִּ ים'ְ ,פּשׁוּטוֹ כְּ ַמ ְשׁ ָמעוֵֹ .פּרוֹת
עוֹלם ַה ָבּא ,וְ ַה ֶקּ ֶרן ַקיֶּ ֶמת
ַמ ֲע ַשׂי ָבּ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה ְבּ ֶשׁ ַפע ְוּב ַה ְרוָ ָחה.
ָל ָ
הוֹד ַיע ִלי ַבּ ַעל ַה ָמּקוֹם כִּ י
זֶ ה ַע ָתּה ִ
גַּ ם כְּ ֶשׁ ָתּשׁוּב ַה' ִשּׁגְ ָרה' ,הוּא ֵאינוֹ
מוּכָ ן ְלוַ ֵתּר ָע ַלי ְוּב ָתכְ נִ יתוֹ ְל ַה ְמ ִשׁי
בוּעַ .על כָּ ל זֹאת
ְל ַה ֲע ִס ֵיקנִ י ְבּא ֶֹפן ָק ַ
"אוֹדה ה' ְמאֹד ְבּ ִפיְ ,וּבתוַֹ ר ִבּים
ֶ
וּמכָּ אן ֲאנִ י ַמ ִצּ ַיע ְלכָ ל
ֲא ַה ְל ֶלנּוּ"ִ .
יהוּדי ְל ַקיֵּ ם ֶאת ַה ְסּגֻ ָלּה
הוּדי וִ ִ
יְ ִ
ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה ֶשׁנִּ ְב ְדּ ָקה כְּ ָבר ְמאוֹת
וְ ַא ְל ֵפי ְפּ ָע ִמים ְלא ֶֹר כָּ ל ַהדּוֹרוֹת,
בּוֹתיו
רוּע' ֶשׁ ִקּ ֵבּל ֵמ ַר ָ
כְּ ִד ְב ֵרי ָה'אוֹר זָ ַ
זוֹנוֹתיו
ֶשׁ ַהזָּ ִהיר ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ְמ ָ
ְמצוּיִ ים לוְֹ ,וּב ֶעזְ ַרת ה' יִ זְ כּוּ ַאף ֵהם
וּל ַפ ְרנָ ָסה ְבּ ֶשׁ ַפע.
ְל ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ְ
רוּק ִלין.
י .מְ - .בּ ְ
ַ'על ַה ָמּזוֹן' ִסיוָ ן תש"פ

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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ראש הישיבה

לפניות בנושא העלוןal5308000@gmail.com :
בזה על פי דיבורי האמונה ששמעה ממני עד
שהרגישה כך באמת ומתוך כך אמרה תודה.

עוצרים את כל הצרות
חוק זה חוק

איך אתה רוצה שאשקר?!
קיבלתי שיחת טלפון מחוץ לארץ ועל הקו היו זוג
חשוכי בנים .הם סיפרו לי שכבר שנים הם מכירים
את הספרים ואת השיעורים שלי ואת דרך האמונה
והתפילה והם מרבים בתפילה ובנסיעות לקברי
צדיקים ,היו באומן ,ועשו שש שעות התבודדות; והם
גם מכירים את דרך התודה
והם עושים חצי שעה תודה
בכל יום על כך שאין להם
ילדים ,ואפילו עשו שש שעות
תודה – ועדיין לא נושעו ,והם
מבקשים עצה איך לזכות
בפרי בטן.
אמרתי להם שיסלחו לי,
אבל הם לא נפקדו כי אין
להם אמונה" .מה הכוונה אין
לנו אמונה?" הם השתוממו,
"אנחנו מתפללים יומם ולילה
ואומרים תודה לה' על הטוב
ועל הרע – וכי זו לא אמונה?!"
אמרתי להם" :התודה היא
חוק .היא בוודאי פועלת .אבל
מתי היא פועלת? רק כשהיא
נובעת מאמונה שלימה .ואם
עדיין לא נושעתם ,זה סימן
ברור שלא הגעתם עדיין
אל האמונה השלֵ ימה .אין
אפשרות אחרת .פשוט ֵאין.
אם אתם רוצים לבדוק היכן
אתם אוחזים באמונה תגידו
לה'' :אם אתה רוצה לתת לנו
ילדים – גם אנחנו רוצים; אבל
אם אתה לא רוצה לתת לנו
ילדים – אז אנחנו לא רוצים ילדים'"...

לזה בדיוק חיכיתי .ביקשתי ממנה שתיתן לי
להסביר את עצמי ,וכך אמרתי:
"האם את מאמינה שה' צר לו בצרתך ,ושהוא
בוודאי רוצה להושיע אותך ולתת לך ילדים והוא
ישמח שיהיו לך ילדים ,כי הוא
אבא אוהב שאוהב אותך
ורוצה בשבילך רק את הטוב
ביותר? אם כך ,האם ברור לך
שמה שהוא עושה זה רק את
הטוב ביותר עבורך?"

תודה אומרים
על דבר טוב
שאת רוצה אותו
בעצמך .כשאת
אומרת תודה
על זה שאין לך
ילדים ,את צריכה
להאמין באמת
שזה הדבר הטוב
ביותר עבורך שזה
אומר להאמין
בשלימות שה'
הוא אבא אוהב.

וכאן האישה התפרצה ואמרה לי" :אתה רוצה
שאני אגיד לה' שאני לא רוצה ילדים?! לא יקום ולא
יהיה! כל תשוקתי היא לזכות לילדים ,איך אני יכולה
לשקר ולהגיד שאני לא רוצה?"

היא הסכימה לדברי ,ואני
המשכתי:

"אם את מאמינה בזה
באמונה שלימה ,זה אומר
שאת צריכה ממש לרצות את
זה בעצמך ,כי זה הטוב ביותר
עבורך .על מה את אומרת
תודה? תודה אומרים על דבר
טוב שאת רוצה אותו בעצמך.
כשאת אומרת תודה על זה
שאין לך ילדים ,את צריכה
להאמין באמת שזה הדבר
הטוב ביותר עבורך שזה אומר
להאמין בשלימות שה' הוא
אבא אוהב .אם את רוצה
בעצמך את מה שה' רוצה ,זה
אומר שהאמונה שלך שלימה.
אבל אם את לא רוצה באמת
את מה שה' רוצה ,זה אומר
שהתודה שלך היא סוג של
מילת קסם חסרת משמעות
שאת לא באמת עומדת מאחוריה"...
כשהצגתי בפניה את הדברים באופן הזה הם
התיישבו על לבה והיא הסכימה איתם .ומאז ,לפני
שהייתה אומרת תודה ,הייתה אומרת לה'" :אתה
אבא שלי ,אתה אוהב אותי ,אתה עושה איתי רק
טוב .מה שאתה רוצה גם אני רוצה "...היא האריכה

לאחר תקופה קצרה הם חזרו אלי וסיפרו לי
שבאותו שבוע נפקדו .זה מדהים! חוק זה חוק ,אבל
החוק הזה בנוי על אמונה שלימה .כשהם הגיעו
לאמונה השלימה – החוק פעל.

איך עובדים את ה‘ בשמחה?
פרשת השבוע שלנו מתארת קללות רבות
ונוראות שניתכות בזו אחר זו .ובאמצע הקללות
אומרת התורה שכל הקללות באות על כך שלא
עובדים את ה' בשמחה ובטוב לבב .מה זו שמחה?
שמחה זו אמונה .כשאתה מאמין שה' הוא אבא
טוב – אתה שמח בכל מה שקורה איתך; וכשאתה
שמח בכל מה שקורה איתך ,אתה עובד בזה את ה'
כמו שאומר השולחן ערוך וזו לשונו:
"חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלֵ מה ובנפש
חפצה ,כדרך שמברך על הטובה ,כי הרעה לעובדי
ֵ
ה' היא שמחתם וטובתם ,כיון שמקבל מאהבה מה
שגזר עליו ה' .נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את
ה' ,שהיא שמחה לו".
שימו לב שנפסק שחייב אדם לברך על הרעה
"בדעת שלימה" הכוונה באמונה שלימה כי אמונה
נקראת דעת כמובא בליקוטי מוהר"ן ,ו"בנפש
חפצה" הכוונה היא ברצון מלא ,כמו שאמרתי
לאותה אישה לרצות את מה שה' עושה איתה גם
כשזה נראה לה רעה .וזו היא עבודת ה' בשמחה!
על פי זה ברצוני לבאר ביאור חדש בפסוק "תחת
אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" .הכוונה
המוכרת והפשוטה היא שהקללות מגיעות על כך
שלא קיימת מצוות בשמחה .וברצוני לבאר כוונה
חדשה והיא ,שכאשר הקללות התחילו לבוא – לא
קיבלת אותן כמבואר בשולחן ערוך "בדעת שלימה
ובנפש חפצה"; ואם היית מקבל את הקללות
הראשונות בשמחה ,מיד היו מתבטלות הצרות
והקללות היו נהפכות לברכות .אבל מכיוון ש"לא
עבדת את ה' אלוקיך בשמחה" ,כלומר שלא
בירכת על הרעה כמו על הטובה ,בגלל זה הקללות
הראשונות לא התבטלו ,ולא רק שהן לא התבטלו,
אלא היה צריך להוסיף עליהן כהנה וכהנה ,צרה
רודפת צרה.
המשך בעמוד 3
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חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא
שערי תפילה פרק טו'
במאמרים האחרונים ,דיברנו בחסדי ה' על הקשר
של הילד לתפילה בכלליות ,ולתפילה בבית הכנסת.
אולם מאחר וילדינו זכו כבר לחזור ללימודים בבתי
הספר ומתפללים בו תפילת שחרית ,והבנים גם
את תפילת מנחה ,עלינו לתת את הדעת גם לנושא
החינוך לתפילה בכיתה.
אמנם ,את עיקר היסוד לתפילה ,דהיינו את הקשר
של הילד עם ה' צריך הילד "לינוק" בבית ביחד עם
חלב אמו ,אך ישנו עניין נוסף
בחינוך לתפילה והוא" :ההרגל
להתפלל" ואת ההרגל הזה ,הילד
ְמבצע בכיתה .ואם תשאלו" :מה
הקשר שלנו כהורים שנמצאים
בבית ,עם החינוך של הילד
לתפילה בכיתה?!" בואו ותשמעו!
מפסידי התפילה
בימינו ,אכן רוב הקניין של הילד
בכל הקשור לתפילה ,דהיינו
השלב המעשי ,האימון ,הפרקטי-
שהיא הפעולה הטכנית של
התפילה ,הילד לומד במסגרת הגן או בכיתה.
מאחר וכך ,עלינו לתת את הדעת שמבחינתנו
כהורים נעשה את המקסימום בכדי שהילד יהיה
"כשיר" לחינוך זה ,דהיינו שאכן יגיע מוכן לתפילה
בכיתה ,כל יום .לכן ,עלינו לדעת שישנם גורמים
שמעכבים ח"ו את הילד ומונעים ממנו להתחנך
לתפילה בכיתה ,והראשון שבהם הוא :איחורים .כן
איחורים לכיתה ,כבר בתחילת השנה! לכן ,הבא
נתבונן ביחד ,מה קורא לתלמיד המאחר להגיע
לכיתה אפילו בשתי דקות.
איחורים לכיתה
נניח ושעת ההגעה לבית הספר היא בשמונה
בבוקר .והתפילה תתחיל בשעה שמונה ורבע ,המצב
הרצוי הוא ,שהתלמיד יגיע לפחות עשרים דקות
לפני תחילת זמן התפילה ,בכדי שיוכל להתארגן

הרב אבוחצירא -יועץ ,מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :
בנחת לתפילה.
כאשר אנחנו אומרים "להתארגן בנחת" זו לא
איזה טיפ חינוכי או הצעה נחמדה ,אלא זהו חובתנו
כהורים לדאוג לכך שהבן שלנו יגיע לכיתה עשרים
דקות לפני זמן התחלת התפילה ,ולמה?! בבקשה
המשיכו לקרא!
כל ילד ואפילו הילד שמאחר בכוונה תחילה,
מחכה בקוצר רוח לזמן המפגש הזה של לפני
התפילה .בזמן זה ,הוא מספר לחבריו בכיתה את
כל החוויות שקרו לו מיום האתמול ועד הבוקר.
לילד שמגיע מוקדם ,יש זמן
בשפע לחלוק את כל העלילות
והוא משתף את חבריו בחוויותיו,
החברים מפרגנים לו ומתעניינים
במה שעבר עליו ,והוא מרגיש
חברמן כי כולם שמעו אותו
והתעניינו בדבריו.
ילד זה מתחיל את היום ברגל
ימין ,בעידוד חברתי ובאושר .לילד
זה ,גם יש זמן לנוח מעט לפני
תחילת יום הלימודים ,לאכול
משהו קטן ולהתארגן בנחת .לכן
ילד המקדים להגיע ,מתחיל את היום בצורה רגועה
ושקטה ובוודאי כשיתחילו את התפילה בשמונה
ורבע ,ילד זה יתחיל עם כולם ויתפלל היטב.
הילד המאחר
לעומת זאת ,ילד המגיע שתי דקות אחרי הזמן,
מוצא כי דלת כיתתו כבר נסגרה וחבריו כבר התחילו
את התפילה .דלת הכיתה תפתח שוב בד"כ רק
בתום התפילה ,שהרי כניסת התלמיד המאחר
לכיתה באמצע התפילה ,מוציאה מהריכוז את שאר
התלמידים המתפללים .התלמיד המאחר ,לא רק
שהפסיד את התפילה )דבר שלעצמו חמור מאוד(,
את חוויות הבוקר ואת זמן ההתארגנות בנחת ,אלא
אצל התלמיד המאחר הממתין אחרי דלת סגורה,
מתפתח כעס נורא על עצמו ,על האחראים על
איחורו )ההסעה/ההורים( ולפעמים גם על המורה

בדיחות הדעת
קמצן שוכב בבית חולים ליד בן מיעוטים
שעבר ניתוח לכריתת רגל .הדוקטור נכנס
לחדר בעצבים ולוחש למנתח שהורידו
בטעות את הרגל הלא נכונה .הם מדברים
ושמים לב שהקמצן מקשיב ..הדוקטור שואל
את הקמצן יש לך איזו בעיה??
הקמצן אומר" :לא ...רק אם אתם יכולים
לשאול את החולה מה הוא עושה עם
הנעליים?"...

הדלקת נרות
כניסה יציאה

ר"ת

ירושלים

18:23

19:34

20:14

תל אביב

18:40

19:36

20:11

חיפה

18:33

19:36

20:13

באר שבע

18:40

19:35

20:13

שלא מכניסו לכיתה .בסופו של דבר כשהתלמיד
כבר נכנס לכיתה ,ויכול להיות כבר במהלך התפילה,
אז תלוי באופיו :אם הוא בעל בטחון עצמי גבוה,
הוא יחפש את הדרך לגנוב "דקות שידור" ולספר
בשקט לחבריו מה קרה איתו אתמול ,אבל הוא
"מסתכן" בכך שהמורה ישים לב לדיבורים בזמן
התפילה ויעיר לו.
במידה והוא בעל בטחון עצמי נמוך ,הוא יתכנס
בעצמו ויתפלל בשקט ובדיכאון או "יעשה הפגנה"
ולא יתפלל כלל .בכל אופן הכעס של הבוקר ,ילווה
אותו עוד כמה שעות ובהזדמנות הראשונה הוא
ימצא על מי לפרוק את תסכולו .ילד זה מתחיל
את היום ממש ברגל שמאל וחבל .ועכשיו נחשוב
לבד ,האם לדאוג לכך שהילד יגיע עשרים דקות לפני
הזמן ,זה חשוב או לא?! ולכן ,אם בעיית האיחורים
נמצאת אצלנו בבית ואנחנו מעוניינים לתקן את
המצב ,עלינו לבדוק מהם הסיבות לאיחורים:
מה הסיבות לאיחורים?
אפשר למצוא סיבות רבות לבעיית "איחורים",
בדרך כלל בבתים בהם קיימת בעיית איחורים ,ישנה
גם בעייה כללית של חוסר סדר ,חוסר ארגון ובעיית
זמנים באופן קבוע ,דהיינו שההתנהלות בבית מעט
מבולגנת והילד אינו רגיל לסדר יום קבוע או שהילד
יישן מאוחר כי הוא עדיין לא התרגל לשעת שינה
מוקדמת לאחר החופשה של הקיץ וכדו' ועל כך
יש להיוועץ באיש חינוך ,שיבדוק את ההתנהלות
בבית מכל הבחינות ,ימצא את הבעיות הניתנות
לפתרון מיידי ,וילווה את הבית לשינוי המיוחל גם
בתווך הארוך.
אך יכולות להיות סיבות נוספות לאיחורים ,כגון:
לילד ישנם בעיות בשינה ולכן הוא מתקשה לקום
בבוקר ,הילד מתקשה בכיתה ולכן הוא עושה
מניפולציות כדי להתחמק מההליכה לביה"ס ,הילד
יוצא בשעה סבירה אך הוא חולם בדרך או מטייל
בדרך לביה"ס ועוד .לכן מתפקידינו לחשוב ,לברר,
ולפענח את הסיבות ,ולהוועץ עם איש חינוך על
מנת לפתור אותן ולהיות הגורם שמאפשר הצלחה
בהגעת הילד בזמן ובשיפור תפילתו בכיתה .המשך
בע"ה בשבוע הבא

סיפורים מהחיים

הסיפור שלי :א .זכותא
בוקר אחד של בין הזמנים יצאנו לטיול
משפחתי קטן .הורינו היקרים ארגנו
לנו טיול ,העמסנו דברי מאכל ,בימבות
ואופניים כשבתוכנית פנינו מועדות
לפארק גדול ומרוחק שנוכל
לשמוח ולשחק שם.
משמים התוכניות השתנו כי
הפארק היה סגור ,חזרנו לאזור
מגורינו לחפש מקום נחמד
להיות שם .בדרך חזרה פתאום
הרכב נדם ולא המשיך ליסוע.
אבא ניסה להתניע את הרכב
אך ללא הצלחה .בנתיים עברו עוברים
ושבים והציעו עזרה ,אחד מהם שהיה
מוכר לנו התנדב להחזיר את הילדים
הביתה עד שיגיע הגרר .נשמנו לרווחה...
הרכב עבר לטיפול המוסך ואנחנו חזרנו
לבית גונזים את חלום הטיול המתוק.
אבא חזר הביתה ושיתף אותנו בקורות
הרכב וסיפר שהטכנאי טוען כי תיקון

מדור ילדים
שעשועון מגוון

הרכב יעלה יותר מערכו .וייתכן כי יותר לא
יהיה לנו רכב .הבשורה הזאת ציערה אותנו
יותר מכל מה שעברנו באותו היום ...אך
מייד התעשתנו ונזכרנו בחוק המתוק של
התודה שתמיד אנו שומעים
וקוראים עליו דרך "עלון חוט
של חסד".

ילדון חידודון
בין הפותרים יוגרלו מתנות
המילה הערבית "אמיר" – נמצאת בפרשה ואין לה עוד
מוכיח במקרא ,ובפעם היחידה מופיעה היא בפרשתינו.
היכן מילה זו נמצאת והאם גם רש"י כך ביאר?
תשובה לפרשת שופטים :המספר  3מופיע חמש פעמים
בהלכות ערי מקלט לרוצחים בשוגג (1-2) :שלוש ערים מוקמות
בתוך הארץ )דברים יט ב ,יט ז( .3 .צריכים לחלק את הארץ
לשלושה חלקים כדי לפזר באופן שווה את הערים )דברים יט
ג( .4-5 .כשגבולות הארץ יתרחבו ,יתווספו שלוש ערי מקלט על
הערים הקיימות )דברים יט ט( .הזוכה :י .מנשה ,ירושלים.

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

התחלנו לומר יחד עם אמא
רשימה של תודות .תודות על
הרכב שהיה עד היום ,ושירת
אותנו ועל שנסענו להרבה
מקומות איתו .והודנו הודנו....
בסוף אמרנו תודה רבה על הטיול שנגנז
ועל הרכב התקול שלא ניתן לתקנו .לסיום
אמרנו  8פעמים פרק "מזמור לתודה".
לאחר זמן קצר הגיע אבא ובישר לנו
שהטכנאי התקשר שוב והודיע שהרכב
חזר לחיים והתשלום הוא סמלי .שמחנו,
צחקנו והודינו להשם שהחייה את הרכב
הדומם .אמרנו תודה והרכב חזר לפעולה.
בין הפותרים יוגרל מתנה
פתרונות יש לשלוח למיילal5308000@gmail.com :
או לפקס02-5812252 :
יש לציין שם מלא ,כתובת מלאה וטלפון )פתרונות יפורסמו לאחר לשבועיים(

זוכה פרשת שופטים :ת .נדאף ,בני ברק.

ילדים מספרים תודה

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
למיילal5308000@gmail.com :
או לפקס02-5812252 :

שו"ת אקטואלי
מענייני דיומא

א
שליט"א
שו"ת על ידי הרב שלום ארוש
ניתן לשלוח שאלות במיילme5812210@gmail.com :
m
או כמסרון לנייד052-6672221 :
05

איך אומרים תודה כשהדרך לאומן סגורה? ועוד...
שאלה :אם על הכל צריכים להגיד תודה ,למה
עכשיו כשהדרך לאומן סגורה בעקבות הקורונה
הרב לא אומר להגיד תודה ומפרסם שצריכים
להתפלל שתפתח הדרך בכל הכוחות?

נכון ,עכשיו יש לנו ייסורים גדולים מזה שסגרו את
הדרך לאומן ,אז ודאי שצריכים להגיד תודה על
הייסורים שיש לנו .אבל מצד שני צריכים לעמוד
בתפילה לפתוח את הדרך.

תשובה :ודאי שצריכים להגיד תודה! בדרך כלל
המצב הוא שכולם באים ,קונים כרטיס וטסים.

אז צריכים להגיד תודה זה פשיטא ,בוודאי כל
מה שקורה זה הכל לטובה ,ועוד נראה איך שהכל
יתהפך לטובה .אנחנו כולנו ביחד
נראה איך הכל מתהפך לטובה .אבל
ברוחניות אדם צריך לרצות ולרצות
ולרצות! להתפלל ולרצות! להיות
עקשן ברצון ועקשן בתפילות – עד
שיקבל! זה ברוחניות.

ועכשיו ראיתי שזה עורר אותנו לעמוד
בתפילה ,או! זו כבר נקודה שצריכים
להגיד עליה תודה .הרי תמיד אנחנו
מאמינים שהרע הוא טוב ,ואומרים
תודה על הרע .אבל כשאנחנו כבר
רואים את הטובה ,אז בטח שצריכים
להגיד תודה .ומה הטובה? שאנחנו
עכשיו זוכים להרבות בתפילה.

שאלה :האם השנה צריכים לעשות
איזה שהם פעולות של מסירות נפש
בשביל להגיע לאומן ר"ה?

צריכים לזכור תמיד – התודה היא
תודה על הייסורים! זה התודה! מה,
אדם יגיד תודה על שהבן שלו ירד מהדרך? מה
פתאום! אלא יגיד תודה על הייסורים שיש לו על זה
שהילד שלו ירד מהדרך.

תשובה :השנה צריכים ,דבר ראשון
להתחיל להתפלל על זה בכל יום שעה ,בלי הגזמה!
כל אחד יקדיש שעה ,שישים דקות להתחנן לפני ה'
להגיע לאומן.

או תודה שאין לו שלום בית ,זה שטויות לומר ככה.
צריך להגיד תודה על הייסורים שיש לו מהחוסר
שלום בית .התודה היא רק על הייסורים.

אני מקנא במי שיגיע לאומן אחרי שהוא התפלל
על זה כל כך הרבה ,זה אומן אחר לגמרי ,אומן עם
תפילות.

אז ודאי שהעניין של תפילה חשוב מאוד מאוד.
וכמובן שצריכים לעשות גם מסירות נפש ,אם
זה קצת יותר יקר ,או קצת יותר ימים לפני כן ,מה
שצריך לעשות עושים ,העיקר שאיש בל יעדר! כל
אחד יעשה את המקסימום שהוא יכול לעשות.
שאלה :אני ב"ה מתחזק מהרב ומהדיבורים ,אבל
בכל אופן קשה לי להודות על הרע ,בפרט כשאני
רואה בתהילים שדוד המלך הרבה גם לשפוך ליבו
לפני ה' יתברך בהרבה ביטויים של כאב ,כמו 'למה
עזבנתי' ,וכד'...
תשובה :כשאדם רחוק מה' ,ודאי שאפשר להגיד
למה עזבתני ,ולהתפלל .אני אמרתי – אומרים תודה
רק על הייסורים! דוד המלך לא מתלונן על גשמיות,
גם מה שנראה שהולך על אויבים וצרים ,הכוונה על
רוחניות .ותמיד דוד המלך מתחיל עם תודה ,מזמור
לדוד ,מזמור .אח"כ הוא מתחיל לספר .אבל קודם כל
מזמור ,מתחילים תמיד עם מזמור ,עם תודה ,אח"כ
דוד המלך מתחיל לספר לה' יתברך מה שעובר
עליו.
ודאי שיש מקום לספר לה' מה שעובר עליו
בהתבודדות ,חייב! מה ,אדם ישקר את עצמו?
אדם יגיד" :רבונו של עולם ,זו המציאות ,שכך וכך
עובר עליי ,וכואב לי ,וקשה לי להגיד לך תודה,"...
הכל צריכים להגיד לבורא עולם .צריך להיות אמיתי!
צריכים להיות אמיתיים!

הסדרה לשלום הבית
מאת הרב שלום ארוש

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א

052-2240696
ולנסות לתקן אותו בשיטת ה"זבנג וגמרנו" ...אלא
לקחת את זה לעבודה עצמית.

הילדים הם מראה
כל חיסרון שההורים רואים בילדיהם ,שידעו
נאמנה שזה החיסרון שלהם ,של האישה ושל בעלה.
כי הילדים הם המראה של ההורים .כל נקודה
שההורים רואים שקשה להם לחנך את הילדים בה,
זה משום שלהם חסר בנקודה הזאת,
ולכן אין להם מה לתת לילד ,ולכן הוא
עצמו חסר בנקודה הזאת ,והם שצריכים
לעבוד על עצמם בנקודות אלו .לכן ברור,
שאין להם שום הצדקה להעיר הערות
לילדים ,וכל שכן לבזות אותם וכד' ,אלא
כל נקודה שרואים שחסרה  -עובדים על
עצמם באותה נקודה ,שאצלם תהיה
הנקודה הזאת מתוקנת ,ואז החינוך
כבר בא מעצמו .לפני שמתפללים על
הילדים ,על כל חיסרון שרואים בהם,
צריכים ההורים להתפלל על עצמם
באותו עניין.
ידיעת היסוד הזה נותנת לאב ולאם כלים
להתמודד עם בעיות וקשיים שיש להם עם הילדים,
כי במקום להצטער ולהתייגע בהטפת מוסר
ובגערות ובתחבולות רבות ,שגם לא מועילות וגם
גורמות לאווירה עכורה בבית ,הם יכולים להירגע,
ולקחת כל נקודה של חיסרון שהם רואים ,כמסר
אליהם ,לעבוד בעצמם על אותן נקודות בלי לחץ,

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא
רבי יוסף חיים הידוע כ" -בן איש חי" ,נולד בבגדאד
בכ"ז באב בשנת תקצ"ד ) (1834לאביו רבי אליהו
חיים בן רבי משה חיים )רבה הראשי של בגדאד(
אשר היה מחכמי בגדאד ומנהיגיה .בגיל , 14למרות
גילו הצעיר ,התקבל רבי יוסף לבית המדרש לרבנים
"בית זילכה" בראשותו של רבי עבדאללה סומך ,והיה
לתלמידו המובהק .לאחר זמן לא רב ,עזב רבי יוסף את
בית המדרש והמשיך את לימודו לבדו .בשנת תרי"א
) , (1851בגיל  ,17נשא רבי יוסף את רחל ,אחות רבו
רבי עבדאללה סומך ולהם נולדו בן ובת.
את פרנסתו מצא רבי יוסף בשותפות עם
ארבעת אחיו בעסקיהם ,ואף שרבי יוסף לא
התערב במאומה בניהול העסק ,הקפיד הוא
כי הכול יתנהל עפ"י ההלכה ולפנים משורת
הדין .וכמו כן הקפיד לא לקבל שכר על פועלו
בקהילה ,וכל ספריו ומפעלו מומנו מכספו
ולא מכספי נדיבים או צדקות ,וכך שמר על
נקיון כפיו ולא הכיר פנים לאיש .ביום ז' אלול
בשנת תרי"ט )( 1859נפטר אביו ,ורבי יוסף,
אשר עד אז נמנע מלהתבלט בציבור ,קיבל
עליו להנהיג את קהילת בגדאד ,אשר נשארה ללא
רועה .את דרשתו הראשונה נשא ביום י"ג אלול ,בתום
השבעה על אביו ,ומאז הנהיג את קהילת בגדאד
במשך חמישים שנה עד יומו האחרון.
רבי יוסף לא נשא במישרה רשמית בקהילתו ולא
היה מעורב ישירות בעולם בית המדרש ,ואף על פי
כן התקבלו סמכותו ופסקיו ללא עוררין וכבר בחייו
הטביע חותם על יהדות עירק ויהודי ארצות האיסלם.
ויעידו דבריו של רבי יחזקאל משה הלוי ראש הדיינים
בבגדאד" :אם יאמר לי רבי יוסף חיים על ימין שהוא
שמאל ,ועל שמאל שהוא ימין ,לא אהרהר אחר
דבריו ."...בכל יום נשא הרב שני שיעורים :בכל בוקר

והעבודה והזמן יעשו את שלהם .ומאחר ועתה הם
מרוכזים בעבודה עצמית ,זה הרבה יותר קל ,כי על
עצמם ודאי יכולים להשפיע.
לכן ,הורה שרואה חסרון בילדים ,שיקח את זה
לעבודה עצמית ,והוא יראה בעיניים,
איך לאט לאט זה משפיע על הילד ועל
כל הבית כלו .כי כמו שאומרים" :הדרך
הארוכה היא למעשה הדרך הקצרה"
– כאשר ההורה עובד על עצמו באותן
נקודות שרואה בהן חיסרון אצל ילדיו,
נראה שזו דרך ארוכה ,אבל למעשה זו
הדרך הקצרה שתוביל לשינויים אמיתיים
וקיימים .ואילו אותה דרך "קצרה" של
הערות ,גערות ,צעקות ,איומים וכו' וכו'
– היא דרך ארוכה מאד שאף פעם לא
נגמרת .כי ה"חינוך" הלא נכון הזה פוגע בנפש הילדים
ונוטע בהם את אותו חוסר סבלנות ,זעם מתפרץ,
כעס וחוסר מידות ,וכשיגדלו ויקימו משפחות ,הם
יעבירו לילדיהם את אותו מסר של הערות ,גערות,
צעקות וביקורת וכו' ,וכך ימשיך העניין להתגלגל,
עד שאולי יזכה ויקום איזה אחד מהצאצאים וייקח
את עצמו לידיים ,לעבוד על עצמו במקום לייסר את
ילדיו .וזהו המסר של המאמר הזה :כל דבר שחסר
בילדים ,שקשה ,שלא מצליח וכו' ,לא להיכנס ללחץ

רבי יוסף חיים
הבן איש חי זיע"א
י"ג אלול
לאחר תפילת וותיקין ,שיעור ב" שולחן ערוך" "עין
יעקב" ו" חוק לישראל" במשך שעה וחצי; לאחר
תפילת מנחה  -שיעור ב פרשת השבוע וענייני דיומא
במשך שעה .שיעורים אלו התקיימו במועדם וכסידרם
במשך  50שנה; ומדי ארבע שנים ,כאשר סיים רבי יוסף
ללמד את סדר הלכות שולחן ערוך ,היה עורך סעודת
מצווה רבת משתתפים .בכל שבת היה הרב נושא
את דרשתו בבית הכנסת הקטן של בגדאד "צאלת
אל זעירי" ,שבו כ 1000-מקומות ישיבה ובמשך כשלוש
שעות היה דורש בעניני פרשת השבוע; דבריו
היה מתובלים תדיר בדברי הלכה ,הגדה,
משלים ,חידות וסיפורי מעשיות.
בשנת תרכ"ט ) ,(1869ב כ"ה בניסן ,יצא
רבי יוסף עם אחיו רבי יחזקאל לעלות לרגל
לארץ ישראל ולחון את קברי הצדיקים
שבה ,וביום י"ב אייר הגיעו לדמשק ובה
קיבלו את פניהם כל גדולי העיר וליוו אותם
בדרכם לקברי התנאים בגליל .שם ישב רבי
יוסף ימים מספר בקברו של התנא בניהו בן
יהוידע ,ומעיד רבי יוסף על עצמו שנתגלו לו
שם סודות רבים וגדולים .גם בקברו של רשב"י ביקר,
ובו חיבר את הפיוט הידוע "ואמרתם כה לחי" רבי יוסף
חיים כתב למעלה מ  80 -חיבורים אך רק  53מהם
יצאו לאור בניהם :בן איש חי בן איש חיל ,רב פעלים,
מקבצאל ,בניהו ,בן יהוידע ועוד.....
בשנת תרס"ח  1908נסע רבי יוסף לכפר כסיל
שבעירק ,להשתטח על קברו של יחזקאל הנביא ושם
חיבר את ספרו "מראות יחזקאל" .כעבור יותר משנה
יצא שוב לקברו של יחזקאל הנביא אך לא הגיע למחוז
חפצו; בדרכו ליד הכפר גץ תקפה אותו מחלה קשה,
וביום י"ג באלול ]תרס"ט[ ) ,(1908באשמורת הבוקר
נפטר רבי יוסף .זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן.

לכן חשוב כל כך שתהיה ,הן לאשה והן לבעל,
שעה של התבודדות .התבודדות של חשבון נפש
על תיקון כל המידות ,כמפורט בספר "בשדי יער",
נמצא שיש להם עבודה עצמית לתקן את עצמם,
וזה כבר ממתיק דינים ,וההורים לא יראו הרבה
חסרונות אצל ילדיהם ולא תסבול מהם עגמת נפש.
כי כל הייסורים של ההורים מהילדים זה רק בשביל
להראות להם מה לתקן ,וכשה' רואה שהם עובדים
על הדברים הנכונים ,הוא מאריך אף ,וזה מתבטא
בכך שלא סובלים צער מהילדים.
נמצא ,שכאשר הורה עובד על החינוך של עצמו,
הוא מרוויח בכפל כפלים :א .הוא זוכה בעצמו
לדברים גדולים ברוחניות ובגשמיות .ב .הוא יוצא
מהלחץ איך לחנך את הילד ,כי את חינוך הילדים
הוא מקבל "על הדרך" ,כמו שמי שקונה סחורה,
מקבל את השקים בחינם .אבל אם הוא עוזב את
החינוך של עצמו ומשקיע ב"חינוך" של ילדיו ,אזי
ראשית ,הוא תמיד יהיה בצער ,מדוע ילדיו אינם
מתנהגים יפה או אינם מצליחים בלימודים וכד',
ושנית ,חינוך ילדיו לא יעלה בידיו ,כי כאמור ,זה
לא חינוך כלל ,מאחר ואין לו מה לתת ואין לו עם
מה לחנך ,והוא דומה לאדם שמשקיע את כל כוחו
להשיג שקים ,ואין לו מה לשים בתוכם...

סיפור

מאמר ראש הישיבה

לשולחן שבת

המשך-אין קללות ,יש רק ברכות

מצוה בבלעדיות? לא רצויה!
רוחו הטהורה לא יכלה לסבול את הטומאה הזו
שנשקפה מולו .יום ולילה ישב בבית המדרש ולמד
בהתמדה עצומה ,אך כאשר קם להביא ספר מארון
הספרים  -נתקלו עיניו בשיקוץ ונפשו נעגמה...
הוא למד בחברותא יומם ולילה עם מי שלימים
נודע בשער בת רבים בכל תפוצות ישראל בגאונותו -
הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ ,רבה של פראג ,שנודע גם
בשנינותו ואמרות הכנף
המחכימות שלו ,וביותר
ובקדושתו
בטהרתו
ובעמל התורה שלו.
הצעיר
לחברותא
הפריעה עובדת קיומו
של הצלם...
מול בית המדרש
עמד בית תיפלתם
של הנוצרים .הללו,
ברצותם לפאר את בית
התיפלה עמדו והתקינו
שתי וערב אדיר ממדים
עשוי מתכת נוצצת על
הגג.
כל אימת שנשא
הצורב הצעיר את עיניו
בבית המדרש לכיוון
החלון  -עמד מולו סמל
הטומאה שנפשו של
כל יהודי סולדת הימנו.
באחד הלילות החליט
לעשות מעשה .הוא
נטל קורנס וטיפס
בחשאי בחצות הליל
לגגו של בית התיפלה.
ושתיים
באבחה
התרסק הצלם האדיר
לקרקע בקול מחריש אוזניים והאברך החל לרדת
במהירות.
לרוע מזלו עברה שם חבורת שיכורים שנזרקו
מבית המרזח בשל השעה המאוחרת ,הרעש
שנגרם מנפילת הצלם סקרן אותם ,והיהודי החומק
מן הגג נפל כפרי בשל לידיהם .שוטרי העיר הוזעקו,
ולמחרת סערו הרוחות בעיר הקטנה על העזתו
וחוצפתו של היהודי לחלל את הקדוש להם.
נקבע עבורו משפט לעוד חודש ,משפט שנועד
יותר להיות משפט ראווה ,כיון שפסק הדין היה ידוע
לכל :מוות בתלייה.
רעו וידידו הגה"ק רבי יונתן אייבשיץ )יום פטירתו
כ"א באלול( ,לא יכול לעצור ברוחו והחל מטכס

עצה כיצד לחלץ את רעו ממאסר ולפדותו לחיים.
התהלך במצח חרוש קמטים אנה ואנה ,ולפתע
גמלה בקרבו החלטה .הוא ניגש לתיבה אותה קיבל
מחמיו כנדוניה ,סכום העתיד להבטיח את פרנסתו
כאשר ירצה לשלוח ידו במסחר ,ופתחה :בתוכה
ניצבו עשרת אלפים זהובים.
מכסה התיבה נסגר בנקישה עדינה והוא מיהר
לחצר בית הכלא.
מטבעות
מספר
החליפו ידיים ושומר
הכלא לחש לרבי יונתן
את כתובת ביתו.
בחצות הלילה הגיע
רבי יונתן בחשאי
לביתו של שומר הכלא,
ולאחר משא ומתן
סיכמו ביניהם שהשומר
יבריח בלילה הבא
את האברך ממאסרו
לחופשי ,תמורת זאת
ישקול רבי יונתן לידו
את כל כספי הנדוניה
שלו!
וכך היה .בלילה
הבא המתין מבריח
גבולות מקצועי מחוץ
לכותלי בית הכלא יחד
עם רעייתו ומשפחתו
של האברך האסיר,
ולאחר שהשומר ביצע
את הוצאתו לחופשי
והמטבעות
בשקט,
החליפו ידיים ,ברחו
ומשפחתו
האברך
מחוץ לזרועות החוק.
לאחר שלושה ימים הגיע שומר הכלא לרבי יונתן
בבהלה אדירה.
הוא תקע לידו את שקיק הזהובים הכבד ולחש:
"עלו עלי! אני חייב לברוח שלא יהרגוני .אם לא
אשוב תוך שלושה ימים ,הכסף שלך" ...למחרת
התפרסם שבעת בריחתו טבע שומר הכלא למוות
בנהר הגועש.
רבי יונתן פכר את ראשו מצער :הן הקדיש את כל
הונו לפדיון שבויים .מדוע הוחזר לו הסכום ומעשיו
אינם רצויים?! גילו לו משמים שעקב כך שהיה עליו
לשתף במצווה את כל יהודי העיר ולא 'לחטוף'
אותה לעצמו  -גלגלו שהסכום יוחזר אליו וכך ידע
שאין לו לאדם לדאוג רק לעצמו .גם לא בדברים
רוחניים...

והאמת היא שאין שום קללות בעולם .אם אתה
מאמין שהבורא הוא אבא טוב ורחמן ,איך אתה
חושב שאבא יגרום רע או יקלל את הילדים שלו
ח"ו? בהכרח לומר את מה שאמרו כל הצדיקים,
שכל הקללות הללו הן רק ברכות סמויות ,כי
המטרה של הקללה היא לקרב אותך לה' ,לקרב
אותך לאמונה .דבר שמקרב אותך לה' זה טוב
או רע? ברור שזה טוב! כל מה שעושה ה' הכול
לטובתנו ,כפי מה שהוא מבין וכפי מה שהוא
רואה בחכמתו האין סופית.
נמצא שבפרשת הקללות התורה כבר רומזת
לנו את חוק התודה .קבלת הקללה באמונה
וברצון נחשבת לעבודת ה' בשמחה והיא מבטלת
את הקללה.
והמסר הנפלא לכל אחד מאתנו בכל מה
שעובר עליו בחיים הוא לדעת ,שגם מה שנראה
לך צרה וקללה – זה מגיע אליך מאביך האוהב
שבשמיים ,שאוהב אותך ורוצה רק בטובתך
בהצלחתך ובישועתך ,ולכן זה לא צרה ולא קללה,
אלא זו ברכה נסתרת ועמוקה.
אם האדם חושב חלילה שזו קללה ולא מקבל
אותה בשמחה ,הוא צפוי להמשיך על עצמו עוד
ועוד קללות ר"ל .אבל אם הוא מקבל את הקללה
בשמחה – הוא עוצר לחלוטין את הקללות
והצרות.
כי המאמין האמתי לעולם אינו מרגיש צער .הוא
שמח שמחה מושלמת בכל מה שעובר עליו,
כי הוא יודע" :מי עושה לי את כל זה? האוהב
האמתי שלי .האוהב הגדול ביותר שאוהב אותי
אהבה מושלמת .הוא כל כך אוהב אותי וכל כך
מצטער כשצר לי – ואם הוא בעצמו מנהיג ורוצה
שכך יהיה – גם אני רוצה את זה ,כי אני סומך עליו
שזה באמת מה שטוב עבורי"...

להפוך צרות לישועות
כשאדם מאמין שה' הוא אבא אוהב ועושה רק
טוב – הוא יכול לומר תודה אמתית מכל הלב על
כל מה שעובר עליו ,ועל ידי זה הוא בוודאי ייוושע.
הצרות יתבטלו לגמרי ,ואין צריך לומר שלא יבואו
צרות וקללות נוספות.
אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה ,כמובא
בגמרא שמיום שחרב ביהמ"ק "בכל יום ויום
מרובה קללתו משל חבירו" .אבל בידינו לעצור
את הגלגל ולצאת ממעגל הקללות ,על ידי שנבנה
את בית המקדש.
מה נקרא לבנות את בית המקדש? להתחזק
באמונה שלימה ,כי כאמור לעיל אמונה נקראת
דעת ,וכל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית
המקדש בימיו.
כאשר אתה בונה את האמונה שלך בשלימות
כמובא במאמר הזה ,ואתה אומר תודה בלב
שלם על כל מה שעובר עליך – אתה בונה את
בית המקדש שלך ואתה עוצר את הקללות ,וככל
ייבּנו
שעוד ועוד יהודים יחזיקו באמונה שלימהָ ,
עוד ועוד חלקים של בית המקדש ויתבטלו כל
הקללות וייהפכו לברכות וישועות ולקרבת ה'
אמתית.
בברכת שבת שלום ומבורך

מוסר הפרשה

פנינים

חידושים לפרשת שבוע

חסידות ברסלב

שמחת המצוות
בפרשתנו פרשת כי תבוא בסוף התוכחות )דברים
כח-מז(" :תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך
בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" .פסוק זה הוא המקור
היחידי המפורש בכל התורה כולה שצריך לעבוד
את ה' בשמחה .ועל סמך פסוק זה הוא שאומר
דוד המלך נעים זמירות ישראל )תהלים ק-ב(" :עבדו
את ה' בשמחה בואו לפניו ברננה" .וזהו שכתב רבינו
בחיי" :תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה".
יאשימנו הכתוב בעבדו ה' יתברך ולא היתה העבודה
בשמחה ,לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו
במצוות ,והשמחה במעשה המצוה  -מצוה בפני
עצמו ,מלבד השכר שיש לו על המצוה יש לו שכר
על השמחה ,ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבודת
המצוה כשלא עשאה בשמחה ,ולכך צריך שיעשה
אדם המצוות בשמחה ובכוונה שלמה" .והדברים
נוקבים כל חללי תהום כי גם האדם העובד את ה'
אך אינו עובד מתוך שמחה לא די שלא יקבל שכר
על כך אלא אף יקבל עונש .בא וראה מה שכתב
בספר "חרדים" )תנאים לקיום המצוות ד"ה התנאי
הרביעי( בשם רבינו האריז"ל ,כי מה שזכה להשגתו
הגדולה בתורה וברוח הקודש ,הוא בשכר השמחה
הגדולה שהיתה לו בעבודת ה'.ונראה לבאר הענין
בזה על פי מה שמצינו גודל מעלת השמחה של
מצוה שגורמת להשראת השכינה ,כמו ששנינו
בגמרא )שבת ל (:ליישב הסתירה בדברי החכם מכל
אדם בענין השמחה ,כי פעם כתוב )קהלת ח-טו(:
"ושבחתי אני את השמחה" ,משמע ששמחה היא
דבר טוב ,ופעם כתוב )שם ב-ב(" :ולשמחה מה זה

עושה" ,ומתרץ בגמרא:
"ושבחתי אני את השמחה ,שמחה של מצוה,
ולשמחה מה זה עושה ,זו שמחה שאינה של מצוה,
ללמדך שאין שכינה שורה ,לא מתוך עצבות ,ולא
מתוך עצלות ,ולא מתוך שחוק ,ולא מתוך קלות
ראש ,ולא מתוך שיחה ,ולא מתוך דברים בטלים,
אלא מתוך דבר שמחה של מצוה ,שנאמר )מלכים
ב ג-טו( ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי
עליו יד ה'".
והנה מקרא מלא דיבר הכתוב )תהלים כה -יד(:
"סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם" .נמצא כי כדי לזכות
להשגות התורה צריך להשראת השכינה שתגלה
לו סודות התורה ,הנה כי כן זהו שאמר האריז"ל
שלא זכה לכל השגות התורה ורוח הקודש רק
בזכות שמחה של מצוה ,כי היא גרמה להשראת
השכינה שגילתה לו את כל סודות התורה .כאשר
האדם עובד את השם יתברך בשמחה ,ומראה
לילדיו כמה טוב וכמה כיף להיות יהודי ,ובכך ממשיך
הוא את שרשרת הדורות שיעבדו את ה' יתברך,
אך כאשר האדם עובד את השם מתוך קושי ועול
נראים הדברים כעול ,ובכך ילדיו לא רוצים ללכת
בדרך ה' ,ולכן מובן מדוע עונש עבור עבודת שאינה
בשמחה חמורה כל כך עד שכל הקללות הכתובות
בפרשה חלות על האדם שאינו עובד מתוך שמחה,
כי עיקר הוא להנחיל את התורה והמצוות לילדנו,
וכאשר עבודתו אינה בשמחה ,ממילא ילדיו לא
רוצים ללכת בדרכו ,ואז חלילה יכול להיפסק מה
שהנחילו לנו עבודתנו .נמצא כי השמחה היא כלי
להנחלת התורה.

שו"ת של חסד

קו ההלכה הספרדי*3030 :

הלכות חודש אלול וערב ראש השנה
זה לשון קודשו של מרן הרב חיד“א
בספר מורה באצבע )אות רמ“ג( ”חודש
אלול זמן תשובה לכל הוא ,ויזהר
לפשפש במעשיו.
וטוב וישר שבכל לילה קודם
שישן ,טרם אמירת וידוי ,יפשפש
ויחפש דרכיו ובמעשיו באותו יום
ויתוודה וישוב ,וכן יעשה מראש
חודש אלול עד יום הכיפורים ,והיה
צריך לעשות כן כל ימיו בכל לילה
כמעשה הצדיקים קראו בשמותם
”מארי דחושבנא“ ,ולפחות כה יעשה
בארבעים יום הנוראים הללו“ .הביאו
כף החיים )סימן תקפ“א סעיף קטן כ“ד(.

בערב ראש השנה כבר מהבוקר לא
אומרים תחנון ,אם כן אם מתפללים
סליחות בבוקר אחר עלות השחר האם
יאמרו תחנון או לא?
יש אומרים שיכולים לומר תחנון בסליחות גם

ָא ַמר ַפּ ַעם ַא ַחת ַר ִבּי נָ ָתן לִ ְבנוֹ ר' יִ ְצ ָחק זַ "ל
ִמטּוּלְ ְט ִשׁין ֶשֹּׁלא יִ ַסּע לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל לָ דוּר ָשׁם
מּוּבן
ִבּ ְק ִביעוּת ַעד ֶשׁיִּ ְהיֶ ה ֶבּן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָ ה )וְ ַה ָ
דוֹשׁים ֶשׁ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁיְּ ִשׁ ַיבת
ָהיָ ה ִמ ְדּ ָב ָריו ַה ְקּ ִ
מּוּבא
ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל גְּ דוֹלָ ה ַמ ֲעלָ ָתהּ ְמאֹד וְ ַכ ָ
ְבּ ִס ְפ ֵרי ַא ְדמוֹ"ר זַ ַצ"לֲ ,א ָבל ְכּ ָבר ָא ַמר ַא ְדמוֹ"ר
זַ ַצ"ל ַעל ָהרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ֵאין ָדּ ָבר גָּ דוֹל ִמזֶּ ה
מּוּבא ְבּ ַחיֵּ י ֲ
ַכּ ָ
מוֹה ַר"ן וְ גַ ם ָכּל ְק ֻד ַשּׁת ֶא ֶרץ יִ ְש ָֹר ֵאל
קּוּטי ִתּנְ יָ נָ א ִס ָ
מּוּבן ְבּלִ ֵ
נִ ְמ ָשִׁ מ ֶמּנּוּ ַכּ ָ
ימן מ' ,וְ גַ ם
תּוֹסף
וּמב ָֹאר ְבּ ִד ְב ֵרי ַא ְדמוֹ"ר זַ ַצ"ל ֶשׁ ְכּ ֶשׁנִּ ֵ
מוּבן ְ
ָ
ַרק נֶ ֶפשׁ ַא ַחת לְ ַה ִקּבּוּץ ֶשׁלּוֹ ְבּרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה
ָאז נִ ְת ַר ִבּין ַה ָבּ ִתּים ֶשׁל ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ֶאלֶ ף ֲאלָ ִפים
קּוּטי
וְ ִר ֵבּי ְר ָבבוֹת ְפּ ָע ִמים ַעד ֵאין ִשׁעוּר ַוְעיֵּ ן ְבּלִ ֵ
ֲהלָ כוֹת ִהלְ כוֹת נִ זְ ֵקי ְשׁ ֵכנִ ים ֲהלָ ָכה ד' ֶשׁ ֵאין ֵע ֶר
בוֹדה ֶשׁיַּ ֲעבֹד ָה ָא ָדם ִבּ ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ֲא ִפלּוּ ָכּל
לְ ָה ֲע ָ
עוֹשֹה ְכּ ֶשׁ ִמּ ְצ ָט ֵרף וְ כוּ'
ַהיּוֹם נֶ גֶ ד נְ ֻק ָדּה ַא ַחת ֶשׁ ֶ
ית ָתם
וּמ ָכּל ֶשׁ ֵכּן ֶשׁגְּ דוֹלִ ים ַצ ִדּ ִיקים ְבּ ִמ ָ
ַעיֵּ ן ָשׁם ִ
רוֹממוּתוֹ
יהם ,וְ ָכל ֲא ֶשׁר גָּ ְדלָ ה וְ ָשֹגְ ָבה ְ
יוֹתר ִמ ְבּ ַחיֵּ ֶ
ֵ
וְ ִה ְת ַעלּוּתוֹ ֶשׁל ַא ְדמוֹ"ר זַ ַצ"לֵ ,כּן גָּ ְדלוּ וְ ָשֹגְ בוּ
ימי רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה
גַּ ם ַה ִתּקּוּנִ ים ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשֹה ִבּ ֵ
דוֹשׁים ְבּ ִהלְ כוֹת
דוֹשׁים ַכּ ְמב ָֹאר ִבּ ְד ָב ָריו ַה ְקּ ִ
ַה ְקּ ִ
גְּ ִביּוֹת חוֹב ֵמ ַהלָּ קוֹחוֹת ֲהלָ ָכה ה' אוֹת י"ד ַעיֵּ ן
ָשׁם) :כוכבי אור אנשי מוהר"ן אות א(.

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

ע"י בית הוראה-חוט של חסד

מה המקור לדבר שצריך לערוך חשבון
נפש בחודש אלול ,וכיצד עושים זאת?

ָא ַמר ַר ֵבּנוּ זִ ְכרוֹנוֹ לִ ְב ָר ָכהֶ :א ְצלִ י ָה ִע ָקּר הוּא
וְעוֹבר רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה.
ֵ
רֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ,וְ ֶת ֶכף ְכּ ֶשׁחוֹלֵ ף
עוֹרר
שׁוֹמ ַע ִאם ַמ ִכּין ַבּכּ ֶֹתל לְ ֵ
ֲאנִ י ַמ ֶטּה ָאזְ נִ י וְ ֵ
לִ ְסלִ יחוֹת לַ ָשּׁנָ ה ַה ָבּ ָאהִ .כּי ֵאין שׁוּם זְ ַמן ְכּלָ לִ ,כּי
וְעוֹבר ְכּ ֶה ֶרף ַעיִ ן) :שיחות הר"ן
ֵ
ָכּל ַה ָשּׁנָ ה חוֹלֵ ף
 -אות רטו(

אם מתפללים סליחות אחר עלות השחר ,ונוסח
הסליחות אינו משתנה ,רק בשחרית לא אומרים.
שו“ת שבט הלוי )חלק ד‘ סימן נ“ד אות ה‘( .ובני עדות המזרח
מקפידים להתחיל את הסליחות קודם עלות השחר,
ואם התחילו קודם עלות השחר
אפילו שנמשכו לאחר עלות השחר
יכולים לומר תחנון ,אבל אם התחילו
אחר עלות השחר לא יאמרו תחנון.
כך משמע מכף החיים )סימן תקפ“א סעיף קטן
ע“ג בשם המגן אברהם(.

מה המיוחד בתפילת
מנחה האחרונה של השנה?
לכתחילה ראוי לבוא לבית הכנסת
בעוד היום גדול ,להתפלל מנחה
בכוונה ,כי היא התפילה האחרונה
של השנה ,ויש בכוחה לתקן כל
תפילות השנה ,אם היו פגומות ,לכן
יזהר מאוד לאומרה בכוונה ובזמנה .מטה אפרים )סימן
תקפ“א אות נ“ז( )שופר בציון פרק א‘ אות כ“ב(.

במשנה מסכת ראש השנה )דף ט“ז
עמוד א‘( מבואר שבראש השנה נידונים
כל באי עולם ,ומאידך בגמרא מסכת

עבודה זרה )דף ג‘ עמוד ב‘( מובא
שהקדוש ברוך הוא דן בכל יום ,כיצד
ייתכן דבר זה?
בתשובה המיוחסת לרי“ף )קובץ המועדים עמוד
ג‘( מבור שבראש השנה הקב“ה דן על כללות השנה
אם בשנה זו ירויח פלוני או חס ושלום ימות פלוני,
אך אינו דן באיזה יום ירויח או ימות ,את ההחלטה
אימתי יארע המאורע דן הקב“ה בכל יום לפי מעשי
בני האדם.
והוסיף שם שהטעם למה הקב“ה דן בכל יום הוא
כדי שיבואו הנשמות וישמעו את הגזירות ויתפללו
על החיים.

מדוע בראש השנה אומרים את הפרק
”הרנינו לאלוקים עוזנו“?
משום שהלוים היו אומרים אותו במוסף של ראש
השנה ,ויש בפרק זה ארבעה דברים הרומזים ליום
זה” :תקעו בחודש שופר“ מרמז על תקיעת שופר,
וכן כתוב ”כי חוק הוא משפט לאלוקי יעקב“ שמרמז
על המשפט ביום זה ,ונאמר ”עדות ביהוסף שמו“
רמז ליוסף הצדיק שיצא מן הבור ביום ראש השנה.
ועוד נאמר בו ”הסירותי מסבל שכמו“ שביום זה
פסקה העבודה מאבותינו במצרים.

גמרא ראש השנה

בכמה מקומות )דף ח‘ ודף י“א ודף ל‘(.

~~1

ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -כי תבו א
"והיה כי תבוא אל הארץ" (כו ,א)

"וענית ואמרת" (כו ,ה)

אין "והיה" אלא לשון שמחה (ברכות ה ).אמנם ארץ ישראל
נקנית ביסורין ,ואעפ"כ חייבים להיות בה בשמחה.

לשון הרמת קול (רש"י).
אמר האדמו"ר מוורקא :שלשה סימני היכר יש בבני עליה:
יודעים להיות נכנעים בקומה זקופה ,לזעוק ע"י שתיקה ,ולרקוד
ללא תנועה.

"והיה כי תבוא אל הארץ ...ולקחת מראשית
כל פרי האדמה אשר תביא מארצך ...ושמת
בטנא" (כו ,א-ב)

"ארמי אבד אבי וירד מצרימה" (כו ,ה)
לכאורה קשה מדוע קושרים את לבן הארמי לעניין ירידת בני
ישראל למצרים ,שהרי לכאורה אין שום קשר ביניהם .אמנם יש
לתרץ ,שלולא רמאותו של לבן היה יעקב מתחתן קודם עם רחל,
וממילא יוסף היה הבכור ליעקב ,ואם היה הבכור ,לא היו האחים
מקנאים בו על העדפתו של אביהם ולא היה נסבב כל עניין
מכירתו של יוסף ,ולכן לבן הוא האשם בכך שיוסף ירד למצרים.
(אלשי"ך)

ה"אור החיים" הקדוש דורש פסוקים אלו על דרך הרמז :והיה כי
תבוא אל הארץ אשר ה' אלוקיך נתן לך – זוהי ביאת האדם אל
העולם העליון ,ולשם מביאים את כל פרי האדמה – אלו המצוות,
אשר תביא מארצך – מן העולם הזה.
ושמת בטנא – כאן טמון רמז נפלא .את כל המצוות ,יש לקיים
רק על פי דרשות חז"ל .אם יקיים האדם את כל המצוות ,אך
יעשה זאת ללא פרושי חז"ל אלא כפי ששכלו מבין מתוך התורה
עצמה ,אזי "יישרף הוא והם" – הוא ומעשיו.
"ארמי אבד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי
והנה ,בש"ס ישנן ששים מסכתות [ועל כן זה שיודע את כל
מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב וירעו אתנו
הש"ס נקרא "גאון" ,השווה בגימטריא לששים] ,ולכן נאמר:
"ושמת [–את המצוות] בטנא",
המצרים ויענונו ויתנו
"טנא" בגימטריא ששים...
עלינו עבודה קשה
כי רק על פי באור הש"ס אפשר
"מאין יבוא עזרי" (תהילים קכא)
לקיים את המצוות.

"ולקחת מראשית כל
פרי האדמה ...אשר ה'
אלוקיך נתן לך" (כו ,ב)

ה"שרף" (הרה"ק רבי אורי מסטרליסק) היה אומר:
המילים "אין" ו"אני" ,מורכבות מאותן אותיות.
ההבדל הוא שב"אין" אות היו"ד (=היהודי) מצוי
בפנים ואילו ב"אני" היו"ד מצוי בחוץ( ...ובסוף)...

מצינו בגמרא ,שהנותן מתנה
לאדם חשוב הרי זה כאילו מקבל
הוא ממנו ,שכן הנאה יש לו על אשר קבלו האדם החשוב ממנו
את מתנתו (קידושין ז).
לפיכך אמרה תורה על הבאת הבכורים מלשון "ולקחת" – שכן
האדם לוקח מהשם-יתברך את ההנאה מכך שזכה להביא לפניו
מתנה.
זהו גם פשוטו של הפסוק" :ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי
האדמה אשר נתת לי ה"' (להלן פסוק י)  -זה שאני מביא לך את
ראשית פירותיי ,הרי זה "אשר נתת לי" – שאתה נותן לי.
(נחל קדומים)

ונצעק אל ה' אלקי
אבותינו וישמע ה' את
קולנו וירא את ענינו ואת
עמלנו ואת לחצנו"
(כו ,ה-ז)

מפרש רבינו האור החיים הקדוש
בדרך רמז ,שהפסוק מתייחס על ההתמודדות התמידית עם יצר
הרע ,ועל הצעקה התמידית שעלינו לצעוק להינצל ממנו.
'ארמי אבד אבי'  -יש לנו יצר הרע שהוא רמאי גדול ,ועושה את
כל הפעולות שבעולם לאבד את הקשר בינינו לאבינו שבשמים.
'וירד מצרימה'  -הוא יורד לתוך הגוף שלנו ,שהוא מיצר ומצער
לנו ברדיפה אחר התאוות.
'ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב'  -בתחילה הוא
בא כאורח ובכוח קטן ,ועם הזמן הוא מתחזק בעוצמה ושוכן
קבוע בגופו של האדם.
'וירעו אתנו המצרים'  -גם הגוף מיצר לנשמה בתאוותיו.
'ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה'  -האדם נהיה מותש ומעונה
"וענית ואמרת לפני ה' אלוקיך" (כו ,ה)
במלחמה התמידית והקשה נגד יצר הרע ,כי הוא נותן לנו עבודה
לפני שבא אדם לומר דבר לפני השם-יתברך ,עליו להכניע את
קשה ,שהוא מתחדש בכל יום,
עצמו ולהתבונן במעוט ערכו
בדרכים וצורות חכמות.
ושפלותו" .וענית" – היינו:
'ונצעק אל ה' אלקי אבותינו' -
לעי"נ
שתכניע את עצמך (מלשון
האדם צריך לצעוק כל יום להינצל
'לענות מפני') תחילה ,לפני
בינוש
בנימין
ר'
בן
פנחס
הרה"צ
מיצר הרע.
"ואמרת לפני ה"'.
(תפארת שלמה)

רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
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'וישמע ה' את קולנו'  -אם נצעק באמת ובתמים הקדוש ברוך
הוא ישמע קולנו ,ולמרות שהוא ברא את יצר הרע ולכאורה היה
עלינו להתמודד לבד ,אף על פי הקדוש ברוך הוא שומע קולנו,
בגלל שלש סיבות.
א' ,את ענינו'  -את אפיסת כח הלוחם שאין כח בנו ,המספיק
להילחם בו לגרשו ממנו.
ב' ,ואת עמלנו'  -אנו צריכין לעמול במלחמתו.
ג' ,ואת לחצנו'  -הוא הדחק ,שדוחק היצר את האדם לחטוא בעל
כרחו ,ובגלל שלש סיבות אלו ,שמע ה' את קולנו.

אבל אם האדם שוכח את הדבר הטוב שעשה ואינו מתגאה בה,
אז הקב"ה זוכר זאת ,וכן בעבירה ,אם אדם זוכר את העבירה
שעשה וחטאתו נגדו תמיד ,ומתבונן איך לתקן את מה שעשה,
אז הקב"ה שוכח מעבירה זו ,וא"כ מובן מדוע פרשה זו נקראת
"וידוי מעשר" כי הוא מתוודה ואומר 'לא עברתי ממצותיך ולא
שכחתי' כי הייתי כן צריך לשכוח המצוות שאני עושה בכדי שה'
יזכור אותם אבל לצערי 'ולא שכחתי' וא"כ זה כן וידוי.
(דברי יואל)

"עשיתי ככל אשר ציותני" (כו ,יד)

"ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקודש מן
עשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה מה שעליך לעשות (רש"י).
צריך להבין למה שינה רש"י לשונו עשינו מה 'שגזרת' עלינו ,ולא
הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה"
אמר ע"פ הפסוק עשינו את אשר ציויתנו.
(כו,יג)
אפשר לומר דאיך יתפאר איש
ישראל לאמר עשיתי ככל אשר
מעיר רבי יצחק אברבנאל ,בשום
צויתני ,ונפשו יודעת מיעוט ערכו.
מצווה אחרת לא מצינו ,שאדם
"שתצילני היום ובכל יום ...מיצר הרע"
אך העניין שזה בעצמו גזירת
צריך להתוודות שקיים אותה,
מתגבר עליו בכל
אנכי אדם
יצרו של
"ואמר ר"ש בן"לוי
בצרה"
עמו
המלך מלכו של עולם ,לאמר בזה
אלא במצוות מעשר בלבד ,וכל
יום ומבקש המיתו  ...ואלמלא הקב"ה עוזרו אין
הלשון ,ואם לא היה גזירת מלך
כך למה? כי המעשר הוא "ממון
ההזדמנויות ב).
לו" (קידושין ל,
יכול
לומר כן ,לא היה עולה על שום לב
שאין לו תובעים"; שהרי אדם
הגיע רופא הלב של הרה"צ ר'
באחת
מתחילה רק בשעת
לא
האמיתית
היצר
ת
מלחמ
איש מישראל ,לאמר כדברים
רשאי לדחות מפניו כל לוי ולומר,
אשר פריינד ,ד"ר גוטסמן ,לבקרו.
את קודם
הרבה
מתחילה
ראההיא
הניסיון,
האלה ,ורק מחמת שאתה גזרת
שהוא רוצה לתת את המעשר
לכן.רק כאשר
הכדורים
לוקח
שר' אשר
הוא
מעט...מבצעים תירגולים,
להשתפרומבצע
מתחיל משימה
המצבלפני כל
היום
עלינו אנו אומרים כך ,ולכן עשה
ללוי אחר ,ובענייני "ממון שאין לו
ולהילחם
לתרגל
"סימולציה",
התפלא לזה
קוראים
אתה מה שעליך לעשות.
תובעים" טבעו של אדם לדחות
אתה צריך
צריךלמה
אותו:
הרופא ושאל
ה'
"נתנו
ואז
בפתחך,
לא
עדיין
כשהניסיון
דווקא
(מרן מהר"י מבעלזא זצוק"ל)
את חובותיו ונקל להיכשל בכך.
לסבול? קח את הכדור מוקדם יותר ותסבול
פחות! בידיך"...
אלוקיך
לכן ציוותה כאן התורה ,שיאמר
*
האדם בפומבי בבית המקדש
חלק
כאובים,
אנשים
אלי
באים
אשר:
ר'
לו
אמר
"היום הזה ה׳ אלוקיך
כדור
הכאבאם יש
מומחה
איזשהו
שאלתי
פעם
ויכריז שקיים את מצוות
שלהם,אני
רופאאת
להרגיש
שלי זה
מהעבודה
מצוך לעשות את
באמצע
שנמצא
להרגישלעזור
מסויים שיכול
המעשרות .כתוצאה מכך יירתע
כבר להבין
שאוכל
למי כדי
כאבים
חייב
מלחמה.
מלזלזל במצווה זו; אלא יבער את
אותם!!!
החוקים האלה ואת
אמר לי הרופא :יש רק כדור אחד שיכול לעזור אז
המעשרות מביתו מדי שלוש
ושמרת
המשפטים
שינה...
שנים .כפי שציוותה לנו התורה.
נקודות של אור  -ספינקא)
– כדור (
(פרפראות לתורה)
ועשית אותם בכל לבבך
(נקודות של אור  -ספינקא)

"לא עברתי ממצותיך
ולא שכחתי" (כו ,יג)
פרשה זו נקראת בחז"ל "וידוי מעשרות" וצריך להבין מה שייך
כאן וידוי ,הרי וידוי פירושו שאדם מתוודה על חטאיו ,כמו
אשמנו בגדנו וכו' ,אבל כאן הרי מספר בשבחי עצמו ,ועוד מוסיף
ואומר עשיתי ככל אשר ציויתני וכו' ולא שכחתי וכו' וא"כ אינו
דומה לוידוי.
יש ליישב ,עפ"י מה שפירש ה'קדושת לוי' זי"ע על המילים שאנו
מזכירים במוסף של ראש השנה 'כי זוכר כל הנשכחות אתה הוא
מעולם' שהקב"ה זוכר את כל מה שאדם שוכח ,הן במצוות והן
בעבירות ,ובהתאם לכך הוא מעניש ,כגון אם אדם עשה מצוה,
אבל כתוצאה מזה מחזיק מעצמו ומתגאה במצווה שעשה וזוכר
ומזכיר את מה שעשה ,אז ה' שוכח כביכול את המצווה הזאת,

ובכל נפשך" (כו ,טז)

אמר הרה״ק רבי יואל מסאטמר
זי״ע ,המדקדק בפסוק יראה שלכאורה אין זה כתוב כסדר הנכון,
שהיה צריך להיות כתוב ״היום הזה ה' אלוקיך מצוך לעשות את
החוקים ואת המשפטים ורק אח״כ את המילה 'האלה' ,ולמה
המילה 'האלה' כתובה בין 'החוקים' ל'המשפטים'?
אלא ענה והסביר :ידוע הטעם למה סדרו בעלי הטור שולחן
ערוך את החלק 'חושן משפט' לבסוף אחר שלושה החלקים
הראשונים 'אורח חיים'' ,יורה דעה'' ,אבן העזר' ,והלא בתורה
סודר ענייני משפט תיכף אחר מתן תורה בפרשיות יתרו,
משפטים ,בעוד שהרבה הלכות בענייני אבן העזר ושאר חלקי
שו״ע לא נמצאו רק בספר דברים בסופה של התורה? אלא
ההסבר הוא ,משום שאצל דיני ממונות מצינו ענין פשרה (חו״מ
סימן י״ב) ,ומצוה לדיין לומר לבעלי הדין שמגיעים להתדיין
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במרחק של כמה פרסאות ,ובכל כברת ארץ הוא מציב צופים כדי
אצלו ,שכדאי להם לעשות פשרה ולא להגיע לדין ממש ,וכל בית
שיוכלו להשמיע ולהעביר את פקודותיו אל המפקדים המצויים
דין המרבה בזה הרי זה משובח.
בשדה הקרב.
יוצא לנו מכך ,שאם היו מסדרים את חלק חושן משפט
המלך עצמו משמיע את פקודתו לצופה אחד ,והוא צועק לשני
בהתחלה ,יטעו לומר שגם בשאר חלקי השו״ע שייך ענין פשרה,
והשני לשלישי וכן הלאה עד שהפקודה מגיעה לייעדה.
וע״כ סדרוה לבסוף לומר שבשלושה החלקים הראשונים אסור
כל זה הוא בתנאי שכל הצופים עומדים על משמרתם ולא
לעשות שום פשרה לא יגרע ולא יוסיף ,רק בענייני חושן משפט
נוטשים אותה ,אולם אם ימלט אחד הצופים על נפשו תתנתק
בדיני ממונות ושאר תביעות שבין אדם לחבירו ,באלה מצוה
השרשרת והפקודות לא יגיעו ליעדיהן.
לעשות פשרה ,לוותר משלו מצד השלום.
כן הוא גם הנמשל  -אמר המגיד  -הקב"ה נתן לישראל תורה בהר
ובזה יובן היטב לשון הכתוב הנ״ל ,וגם את המילה ״האלה״
סיני ,ובאותו היום מילא את
שכתובה בין 'החוקים' לבין
ליבותיהם של ישראל ביראה
'המשפטים' ,משום שידוע
וקדושה ובכל המעלות הנצרכות
שאיפה שכתוב 'האלה' הכוונה
"אדם לעמל יולד" (איוב ה ,ז)
ליהודי כדי לעבוד את ה' לאורך
לומר :אלה ,לא פחות ולא יותר,
כל הדורות.
(כמו שכתוב בפרשת יתרו ״אלה
סיפר הרה"ח ר' ישעיהו בורנשטיין :לפני שנים
כל זאת בתנאי שהאדם מקפיד
הדברים אשר תדבר אל בני
בעל
יהודי
עם
בחברותא
ערב
מדי
למדתי
רבות
מידי יום בקריאת שמע ובזאת
ישראל״  -ומפרש רש״י ״לא
תשובה.
הוא מקשר את עצמו לאותו יום
פחות ולא יותר״) ,וזהו א״כ הסבר
היהודי היה עובד לפרנסתו במשך כל היום ,ובערב
נשגב ,אולם אם נוטש הוא את
הפסוק :״היום הזה ה' אלוקיך
בחברותא.
לומד
היה
משמרתו ואינו קורא קריאת
מצוך לעשות את החוקים האלה״
כעבור תקופה התעורר בו חשק להרבות בלימוד
שמע  -מנתק הוא במעשה זה את
לגבי החוקים בשלושת חלקי
התורה ,וסיפר לחברו שהוא חושב לעזוב את
שרשרת הדורות ואיננו מחובר
שו״ע הראשונים צריכים שיהיה
עסקיו ולשקוע בעסק התורה כל היום.
עוד אל היום ההוא!
בבחינת ״האלה״ דווקא ,לא פחות
הציע לו החבר שיבוא איתו לרה"צ ר' אשר פריינד
הוא אשר רמז רבי תנחום בריה
ולא יותר! ״ואת המשפטים״ –
זצ"ל ,להתייעץ עמו על העניין.
דרבי חייא :אפילו אם ערב אחד
ענייני "חושן משפט" ,בהם לא
באו יחדיו לביתו של ר' אשר והלה הרצה את דבריו
אינו קורא  -דומה כמי שלא קרא
כתוב האלה ,כי שם יש לעשות
אשר.
'
ר
לפני
קריאת שמע מעולם!
פשרות...
שאל אותו ר' אשר :אתה הרי לומד תורה מידי ערב!
ענה היהודי שאמנם הוא לומד ,אבל זה מעט מאוד!
"ארור האיש אשר
"וידבר משה והכהנים
וכמו כן ,הלימוד הוא גם מתוך עייפות ,לאחר יום
יעשה פסל" (כז ,טו)
הלויים אל כל ישראל...
שלם של עבודה ,ולא בראש פנוי וצלול – ולכן רוצה
מתוך
ללמוד
שיוכל
כדי
תו
עבוד
את
לעזוב
הוא
כל שאר הארורים נאמרים בלשון
היום הזה נהיית לעם"
שלוות הנפש...
הווה ,ולא בלשון עתיד ,ולמה
(כז ,ט)
אמר לו ר' אשר :מי אמר לך שהקדוש ברוך
אמר כאן אשר יעשה בלשון
עתיד ,ולא אמר בלשון הווה ארור
בגמרא במסכת ברכות (סג):
הוא רוצה ממך תורה מתוך הרחבת
האיש עושה פסל ומסכה? ונראה
נאמר :פתח רבי יהודה בכבוד
הדעת? אולי חביב בעיניו הלימוד שאתה
לי שבכל שאר העבירות אינו
תורה ודרש" :הסכת ושמע
לומד מתוך מאמץ דווקא?!....
מצרף מחשבה למעשה ולא נענש
ישראל היום הזה נהיית לעם" וכי
על מחשבתו בזה ,רק כשיעשה
אותו היום ניתנה תורה לישראל?
ספינקא)
אור
של
(נקודות
העברה בפועל אז יעניש על זאת,
והלוא אותו יום סוף ארבעים שנה
אבל על חטא עבודה זרה נענש
היה! אלא ללמדך :שחביבה תורה
גם על מחשבתו ,ומחשבה של
על לומדיה בכל יום ויום כיום
עבודה זרה מצטרפת למעשה להעניש עליה ,כמו שכתוב על
שניתנה מהר סיני.
חטא עבודה זרה (יחזקאל יד) 'למען תפוש את בית ישראל
אמר רבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו :תדע ,שהרי אדם
בליבם' לכך נאמר כאן בחטא העבודה זרה אשר יעשה לשון
קורא קריאת שמע שחרית וערבית ,וערב אחד אינו קורא  -דומה
עתיד ,שאף משיחשוב רק לעשות עבודה זרה ייענש עליה ויהיה
כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם!
בכלל ארור ,אבל בשאר החטאים אינו נענש עד שיעבור עליהם
יש להבין  -שאל המגיד מדובנא  -אם ערב אחד לא קרא  -דומה
בפועל ,לכך נאמר אצל שאר הארורים בלשון הווה ,שאינו נענש
כמי שלא קרא מעולם?!
עליהם עד שיעשה.
אמנם  -אמר המגיד  -הדבר דומה למלך העורך מלחמה ,דרכו
(שמנה לחמו)
של המלך שהוא עצמו אינו עומד בשדה הקרב ממש ,אלא
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -כי תבו א
החתם סופר מבאר את הדברים :הגמ' (עירובין יג ע"ב) אומרת,
"ובאו כל הברכות האלו והשיגוך" (כח ,ב)
שתי שנים ומחצה נחלקו ב"ש וב"ה הללו אומרים נוח לו לאדם
שאל הגר"ח הרצברג ,מדוע הלשון שמופיעה לגבי הברכות היא
שלא נברא יותר משנברא והללו אומרים נוח לו לאדם שנברא
לשון של רדיפה? האם כדי להרעיף על היהודי ברכות צריך לרדוף
יותר משלא נברא נמנו וגמרו נוח לו לאדם שלא נברא יותר
אחריו?! הרי בשמחה הוא יבוא ויביא איתו גם כלים מכלים שונים
משנברא עכשיו שנברא יפשפש במעשיו ואמרי לה ימשמש
כדי לספוג ולקבל את הברכות?
במעשיו:
והשיב נפלא :הגמ' אומרת (יבמות סג ע"ב) שבמערבא  -בארץ
שואלים התוספות ,הרי הגמ' (עבודה זרה ה ע"א) אומרת "בואו
ישראל היו שואלים את החתן הנושא אשה" ,מצא או מוצא".
ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא לא חטאו אנו לא באנו לעולם".
האם אשתו בבחינת "מצא" על שם הפסוק (משלי יח ,כב) "מצא
פירוש הדברים :רק בגלל שאבותינו חטאו בעגל וחזרו למדרגת
אשה מצא טוב" ,או ח"ו בבחינת "מוצא" ע"ש הפסוק (קהלת ז,
בני אדם ,נולדנו .כי אם היו נשארים בדרגת מלאכים (שאינם
כו) "מוצא אני מר ממוות את האשה".
יולדים ילדים) אליה הגיעו במעמד הר סיני ,אז לא היינו נולדים.
מסביר הגאון מוילנא מדוע כשמדובר על טוב זה בלשון עבר -
מובן אם כן ,שלהיוולד זו זכות ,אז איך
"מצא" ואילו כשמדובר על פחות טוב זה
תואמים הדברים עם מסקנת ב"ש
בלשון הווה " -מוצא"?
וב"ה?
כי דברים טובים שוכחים .אדם
עונים התוס' ,מסקנת ב"ש וב"ה
כח התשובה האדיר!
אומר" :כן ,היו ,בעבר ,זמנים
הייתה לגבי סתם בני אדם ,אבל
טובים ודברים טובים .אבל זה
כשמדובר בצדיק ,אשריו ואשרי
שתי הגדרות אמר המגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל
עבר ואיננו".
דורו.
על כח התשובה מפי רבותיו.
כאשר מדובר בדברים פחות
לפי"ז מסביר החתם סופר :ברוך
הראשונה ,אדם שביתו ותכולתו נשרפו ל"ע ויצא
טובים ,את זה הבן אדם חי! בהווה
אתה בבואך  -אימתי יש ברכה
ערום מכל נכסיו .שבור ורצוץ ואומלל...
כל רגע" :עכשיו לא טוב .עכשיו
בביאתך לעולם על אף שנמנו
לפתע נודע לו שיש לו ביטוח תכולה וחב' הביטוח
זה לא מצליח וכו'".
וגמרו ש"נוח לו לאדם שלא
שילמה לו הכל!
לפי"ז אומר הגר"ח ניתן להסביר
נברא" ,זה כאשר "ברוך אתה
כמה מאושר הוא!
את לשון הפסוק הנ"ל בעניין
בצאתך"  -מה ביאתך ללא חטא
"תשובה" היא כחברת ביטוח לאחר שריפה!...
הברכות ,התורה מבטיחה
אף יציאתך בלא חטא.
והשנייה ,תארו לכם את מושב הזקנים הזה ,שכל
ומברכת את האדם שיבוא עליו
אדם כזה ,בריאתו היא ברכה
מי שנכנס לדור בו שב להיות צעיר!...
כאלו ברכות שהם יהיו עליו
עבורו ועבור העולם " -אשריו
כולם! כולל כולם ...היו רצים להבטיח את מקומם
בבחינת רדיפה (שזה לכאורה דבר
ואשרי דורו".
ומשלמים כל הון שבעולם ע"מ להתגורר בין כתליו
לא טוב) ,דהיינו שיהיה לו טוב ו-
של בית פלא זה.
בהווה!! .הוא ירגיש את הטוב כל
זוהי ה"תשובה"! כשזוכים לעשות תשובה,
"כל מכה אשר לא כתוב
הזמן בהווה (ולא רק העבר ,כמו
שבים להיות דף חלק ,צעיר בריא ,רענן ונקי.
דברים טובים רגילים).
בספר התורה הזה"
הראשונה והשנייה ,תשובה מיראה ותשובה
מאהבה.
(כח ,סא)

"ונתנך ה' לראש ולא

דרשו חז"ל איזה הוא ,זה מיתת
 ...לכו ונשובה אל ה'( ...הושע ו ,א)
לזנב" (כח ,יג)
צדיקים ,ח"ו ,מסופר שפעם אחת
פשיטא ,אם הוא ראש אינו זנב?
נקלע האדמו"ר רבי יואל
אלא אמרו "הוי זנב לאריות ואל תהיה ראש לשועלים".
מסאטמר זצוק"ל לתפילת שחרית ,בדרך נסיעתו ,לאיזה בית
היינו
לזנב,
וכאן אמרו :תהיה ראש לראש ,לאריות ,ולא ראש
הכנסת ,וכאשר הגיע החזן לסוף שמונה עשרה והתכונן לנפילת
לשועלים.
אפים ,נשמע פתאום דפיקה חזקה ע"י הגבאי ,ואז הבין החזן
שאין אומרים היום תחנון ,כי יש 'יאר צייט' של איזה צדיק ,ונהגו
"ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך"
באותו בית הכנסת לא לומר תחנון ,אמר האדמו"ר עכשיו אני
מבין טוב יותר את דרשת חז"ל "מכה" אשר לא כתובה ,זה מיתת
(כח ,ו)
צדיקים ,כי אז הגבאי דופק ומכה ,ואין אומרים תחנון ,וזו אשר
מביא רש"י את דרשת הגמ' (בבא מציעא קז) :שתהא יציאתך
לא כתובה ,אין אומרים את הכתוב.
מהעולם כביאתך ,מה ביאתך ללא חטא אף יציאתך מן העולם
בלא חטא.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בסיעתא דשמיא
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לסדר" :ושמחת בכל הטוב "...

האם שייך לאהוב את הקללות הכ"כ נוראות המובאות בפרשה???

להצטרפות לרשימת התפוצה

כשהייתי בחור צעיר בישיבה קטנה ...כל הזמן אמרו לי שאתה חייב!!! חייב להגיע בזמן לסדר ...חייב להתנהג כמו בן אדם...
חייב להגיע בזמן לתפילה ולעמוד במקום ...חייב לסכם את השיעורים ...חייב לשתוק בשיעורים ...חייב להישאר בפנימיה
בשבתות ולא לצאת ...חייב חייב חייב ...די ...נמאס לי לשמוע כל הזמן שאני חייב ...לא רוצה ...אני לא חייב לכם כלום...
יום אחד "נשבר לי "...די ...המשגיח יותר מידי הרבה עמד לי על הראש...
תפסתי את הרגלים והלכתי ...נו ...לאיפה??? לאיפה אני אלך?? חשבתי וחשבתי ופתאום נפל לי רעיון מבריק ...אני הולך לפתוח
חשבון בנק!!! זהו ...הגיע יום ההתגלות ...נמאס לי להיות התינוק הזה שכל היום מכתיבים לו מה לעשות ...זהו ...אני כבר לא
ילד קטן ...אני כבר בחור מתבגר (כמובן בגיל ההתבגרות על כל המשתמע )...אני עצמאי ...והגיע הזמן לפתוח חשבון בנק!!!
אני נכנס לבנק ...ניגש לפקיד ואומר לו בבטחון עצמי :אני רוצה לפתוח חשבון בנק!!
מצוין!!! הוא התחיל להגיש לי את כל הטפסים ...ואז התחיל השלב של החתימות ...וכל המילים הלא מוכרות האלו ...הוא אומר
לי :אתה מתחייב שאם אתה לא משלם וכו' ...אז ככה וככה ..ואני מהנהן בראשי כן!! ו ...וחותם ברוב חשיבות ...והוא ממשיך...
אתה מתחייב שאם כך וכך אז אתה צריך לשלם קנס עד כדי מאסר שנתיים ואני מהנהן בחשיבות כן ...כן ...אני בעד!!! והוא
ממשיך אתה מתחייב ואתה מתחייב ואני מסתכל עליו בעיניים בורקות ואומר כן כן...
כן ...אני בחור מבוגר!!! אני בחור שפותח חשבון בנק!!! ואני מתחייב!! כן ...אני גבבבר ...אני יודע להתחייב ...שהמשגיח יבין
שאני כבר לא תינוק ...אני בחור שמתחייב ...לוקח אחריות...
--הבנת את העוקץ של הסיפור??? בשני המקומות התחייבתי!!!! גם בישיבה הייתי חייב להיכנס לסדר והייתי חייב להתנהג כמו
בן אדם ...אבל בחרתי להרגיש שכאילו אני אסיר שמחייבים אותי עונש ...מחייבים אותי מלקות ...אבל ברגע שהגעתי כמו
גבבבר לבנק ופתחתי חשבון ...פה פתאום הבנתי שההתחייבות זה לא חייב מיתה ולא חייב מלקות ...התחייבות היא ממקום
של אחריות!! אני פה בעל החשבון ...אז אני מתחייב!! בטח אני מתחייב ...אני רוצה להתחייב ...אני רוצה להיות בעל החשבון...
אני רוצה לקחת אחריות על עצמי...
מה ההבדל בין ההתחייבות שהייתה לי בישיבה להתחייבות של הטפסים בבנק??
שום הבדל!!!! כל ההבדל הוא בתפיסה!! איך ניגשתי לעניין ...האם בילדותיות או בבגרות...
והמסר הזה הוא קריטי בעבודת ה'!! צריך בסה"כ לשנות משהו קטן בראש והכל מתהפך!!!
הדוגמא הבולטת ביותר זה בשבת הקרובה ...בפרשת כי תבא יש המון המון קללות ...וזה מלחיץ ...לשבת ולקרא קרוב
לשבעים פסוקים מלאים בצרות ויסורים שח"ו יבואו אם אנחנו נעבור על רצון ה' ...ואבא שבשמים מצווה אותנו :מוסר
ה' בני אל תמאס!!! יש ציווי מיוחד לאהוב את התוכחות של פרשת כי תבא ...ללמוד את זה בעיון ולדוש בזה ולקחת את
זה לתשומת לב( ...רק לשבר את האוזן :לקלוט איזה אבסורד יש בין פעם להיום ...בזמן חז"ל ,כל שבת כשהיו שבעה
קרואים שעולים לתורה ,לא כולם היו מברכים על התורה ,אלא רק העולה הראשון היה מברך ברכה ראשונה -אשר בחר
בנו ,ואילו העולה השביעי היה מברך ברכה אחרונה בסוף -אשר נתן לנו ...אבל!!! בקללות של בחוקותי וכי תבא ,היה דין
מיוחד שלשם שינוי ,כאן מי שמקבל את הקללות צריך לברך לפניה ולאחריה ,ולמה?? כדי להראות את החביבות
ש"מוסר ה' בני אל תמאס" ,מה תאמר על היום ...שלא רק שאנחנו לא מחבבים את הקללות ,אלא אנחנו בורחים מהם
כמטחוי קשת ,והבעל קורא מקבל את העליה הזו ...אבל היות וכך מנהג ישראל אז לא ראוי לשנות)
ולמה??? למה שאני אוהב את הקללות?? הרי ...הרי זה קללות ...וקללות זה ...זה הרי קללות ...קללות זה לא נעים ...לא
נעים לקרא דברים רעים ...ועוד זה מגיע בצורה של איום ...בן אדם נורמלי חושש על העור שלו ...בן אדם לא רוצה
לשמוע דברים שמאיימים על החיים שלו ...אז מה ההיגיון שיהודי יקרא את הקללות ...יהנהן בראשו ועוד יאהב את
זה???
מה התשובה??? זה הטעות שלנו!!! כשאנחנו שומעים את הקללות ...אנחנו שומעים פה נימה של פטיש שפתאום מגיע
ומרביץ לנו ומכריח אותנו לעשות מה שאנחנו לא רוצים ...זו בדיוק ההרגשה שבחרתי להרגיש בישיבה קטנה ...שהרבנים
פה הם קבוצת סוהרים שמחייבים אותי להיכנס למחבוש!!! אז זהו שלא!!! הברכות והקללות זה כמו ההתחייבות
שהתחייבתי בחשבון בנק...

במייל,

עם ישראל עומדים כעת וכורתים ברית עם אבא שבשמים ...ואבא שבשמים מסביר לנו את גודל האחריות ...על מה
אנחנו חותמים פה ...הקב"ה מסביר לנו שמרגע זה ואילך אנחנו מתחייבים לעמוד ביעדים ולעשות את התפקיד
ואחרת אנחנו מתחייבים קנסות ועונשים ...עם ישראל הנהנו בראשם בעיניים בורקות ...כן ...אבא שבשמים ...אנחנו
הילדים הגדולים שלך ...אתה כבר יכול להכניס אותנו לעסקים שלך ...אתה כבר יכול להחתים אותנו על התחייבויות...
אנחנו מאושרים שאתה סומך עלינו ואתה מכניס אותנו לשותפות בהנהגת העולם על כל המשתמע מכך...
זו תפיסה אחרת לגמרי לגמרי!!! כל הקללות שבמשנה תורה ...בשביל מה הם נכתבו?? בשביל שזה יקרה או
בשביל שזה לא יקרה?? וכי הקללות שבתורה מטרתם בשביל שהקב"ה ח"ו ירביץ לנו?? חלילה וחס!!! בקללות
האלו טמון שאנחנו חותמים פה על מסמך מאוד מאוד משמעותי ...שההתחייבות בו היא רצינית לכל כיוון וממילא
הפרת ההתחייבות כרוכה במחיר יקר ...זה העומק במה שמקובלנו שכל הקללות הם למעשה ברכות ...כי בכל
קללה טמון עד כמה שאנחנו בפנים!! עמוק עמוק בתוך העסק!! עד כמה אנחנו שותפים לגמרי לגמרי בהמלכת ה'
וביעודו של העולם ...אשרינו שזכינו ...והכל תלוי בנו!!!!

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

----

להשתתפות בהוצאות
הגליון:
בבנק:

חשבון 35935
בנק דיסקונט
סניף 601

באשראי:

"נדרים פלוס"
"-קהילות"

בטלפון:
(מענה ממוחשב)

0599-133556
תודה מראש!!!
כל שותפות שלכם
מחזקת את ידינו...
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הפיוט ל-קל עורך דין!!!! האם הקב"ה העורך דין או השופט???
כן ...מישהו עורר את תשומת לבי לנקודה הזו :משום מה תקוע לנו בראש שהקב"ה הוא השופט בראש השנה ..ואגב :זה
נכון ...אבל לא לגמרי!! הפיוט בראש השנה מגלה לנו ש-קל עורך דין!!! הקב"ה ...הוא לא השופט ...אלא הוא לא פחות ולא
יותר :העורך דין!!!
מה ההבדל בין שופט ל ---עורך דין?? אוהו אוהו ...הבדל שמים וארץ!!!
העורך דין הוא בצד שלי!!! ואילו השופט ? ! ? לא ...לא בדיוק...
את השופט אני צריך לשכנע ...אבל את העורך דין אני לא צריך לשכנע ...אדרבה ...אני בעיקר צריך לעזור לו לשכנע!! אני
צריך לשתף איתו פעולה ולספק לו את האפשרות לשכנע לכיוון שלי!!! זה הבדל עצום!!! כשאני עומד מול שופט ...אני
בלחץ ...אני חושב מאה פעמים מה אפשר להגיד לו ומה לא ...איזה משפט יותר יתקבל על אזנו ואיזה לא .ביני לבין השופט
יש ניכור!!! יש מחסום!! אני מאוד מתקשה לחדור אליו ולהשפיע על דעתו ..אבל עורך דין?? בדיוק ההיפך ...הוא האיש
שלי ...לגמרי שלי ...הוא העומד מצידי ...אני והעורך דין מנהלים שיחות מרתוניות בארבע עיניים ...מתאמים עמדות
ויוצאים יחד למאבק משותף.
--זו תפיסה חדשה ששינתה לי את כל הגישה לראש השנה!!! פתאום קלטתי שביום הדין אבא שבשמים הוא בצד שלי!!! כי
אני הבן יחיד שלו ...וכשאני עומד לדין ...לא נותר לו אלא להיות העורך דין שלי ...לייצג אותי ...לטעון את הטענות שלי...
הוא העומד לימיני לסמכני ...דא עקא!!! שעורך דין צריך שיתוף פעולה ...עם כל הרצון הטוב של העורך דין הכי מדופלם
להוציא כאור משפטנו ...הוא זקוק לשיתוף פעולה מצידנו!!!! אנחנו צריכים לספק לו טענות מוצדקות!!! שיהיה לו מה
לטעון ...שיהיה לו מה להפריך ...לספק לו איזה עלה תאנה שהוא יוכל להיתפס עליו ולעקל את המשפט לכיוון הטוב...
וכאן מתחיל הפיוט לקל עורך דין ...העורך דין מתחיל בחיפוש אחר חומר ומידע שיכול לעזור ...והוא מתחיל בחיפוש...
לבוחן לבבות ביום דין ,לגולה עמוקות בדין ...לדובר מישרים ביום דין ,להוגה דעות בדין ,לותיק ועושה חסד ביום דין ,לזוכר
בריתו בדין ...וכו' וכו'...
--אצל האשכנזים כשאומרים את הפיוט הזה כולם צועקים ...בוכים ...עד לב השמים...
אז פעם!! פעם הייתי בטוח שהקב"ה הוא השופט!! ואם ככה הפיוט הזה בהחלט היה מלחיץ ....לבוחן לבבות ביום דין ...אוי
אוי אוי ...זאת אומרת השופט כעת נכנס לי לתוך הלב ...ואוה אוה ...מה הוא הולך למצא שם בתיקיה ...איזה מסמכים
מפלילים ...זה לא יוסיף לי נקודות אצלו ...אז זהו!!!! ששנה שעברה ...באמצע שאני צועק בפיוט הזה ...פתאום קלטתי...
ההלו ...תרגע ...זה לא השופט!! זה בסה"כ לקל עורך דין!!! הבוחן לבבות ביום דין ..זה לא השופט שבא לתפוס אותי על
חם והנה הוא מצא את המסמך המפליל ...לא!! זה בדיוק ההיפך!!! זה העורך דין שעומד מהצד שלי ...שהגיע בסה"כ לחפש
עוד איזה מסמך חיובי וחיוני שיכול לעזור לו להפריך את התביעה של הפרקליטות נגדי ...אה ...אם ככה ...לא צריך לבכות
ולהיבהל ...אדרבה ...במקום להיבהל ולהתאבן ...בא תעזור לו ...בא תספק לאבא שבשמים עוד קצת טענות ..תגיד לו מה
התכניות שלך להבא ...תצהיר בפניו שיש פה חרטה וידוי ועזיבת החטא ...וככה תעזור לקל עורך דין להוציא כאור צדקך
ומשפטיך כצהרים ...זו תפיסה אחרת לגמרי!!! זה לא שבראש השנה אבא שבשמים נהיה שופט כזה עם גלימה שחורה
ופטיש של בית משפט ...לא!!! אמנם יש משפט ביום זה ...וזה בהחלט יום מלחיץ ...אבל אבא שבשמים הוא פה העורך
דין!!! והוא איתי ...איתי בלחץ ...ודווקא אני הכי פחות בלחץ ...למה?? כי הכל בידיים שלי ...אני בהחלטה של רגע יכול כ"כ
לעזור לעורך דין ...ואם יש מלאך מליץ אחד מיני אלף להגיד לאדם ישרו ויחוננו ויאמר פדעהו שחת מצאתי כופר ...בקיצור:
אם אני אשתף פעולה ...אין מה לפחד!!! אז מי חושש?? מי שרוי במשפט??? משפט ל-אלוקי יעקב!!! אבא של יעקב...
הוא כעת עומד פה בדריכות ...הבן שלי יעקב נמצא כעת במשפט ...ו ...ואני מקווה מאוד שהוא ישתף פעולה ויעזור לי  ...תן
לי פתחון פה ...שיתן לי מה לטעון להגנתו...
--המשפטים האלו שאני אומר ...זה לא המצאה ...אלו פסוקים מפורשים בישעיה (כז):חמה אין לי ,מי יתנני שמיר
ושית במלחמה אפשעה בה ...או יחזק במעוזי יעשה שלום לי ,שלום יעשה לי ...אומר רש"י :אין
לי פה להגביר חמתי על העכו"ם לפי שאף ישראל חוטאים ומדת הדין מקטרגת ,מי יתנני שמיר ושית
במלחמה ...מי יתנני ואוכל לפקוד עליהם ולא תוכל מידת הדין למחות ,אפשע פסיעה על מידת הדין ,או
יחזק במעוזי ,שלום יעשה לי -ממדת הדין שלא יוכל לקטרג ולומר מה נשתנו אלו מאלו ...מה הסיפור

שם?? על מה נאמר הפסוק הזה?? העניין הוא בקצרה :הגוים היו מכעיסים את הקב"ה ...וה' רצה להעניש אותם ...דא
עקא!! שיש עיכוב!! יש עיכוב שכביכול לא מאפשר לכל יכול להעניש אותם!! מה העיכוב?? איזה עיכוב כבר יכול למנוע
מ"כל יכול" לעשות כל מה שהוא רוצה??? אומר הקב"ה :לא נעים ...יש פה נקודה רגישה ...מה אעשה שהבנים שלי ...עם
ישראל ...לא יותר טובים מהגוים ...הם עובדים ע"ז בדיוק כמו שהעכו"ם חוטאים ...ממילא אני מנוע מלפתוח את התיק
הזה ...כי ברגע שאני אעניש את הגוים על החטאים שלהם ...לא יהיה לי שום תירוץ למידת הדין למה אני לא מעניש גם את
הבנים שלי יחד איתם ...לכן אני מנוע מלהעניש אותם כי זה יתנקם בבני!!!
פונה הקב"ה לעם ישראל בתחינה :מי מוכן להחזיק במעוזי?? מי מבני מוכן לספק לי זכויות ולסגל מצוות ומעשים טובים...
כדי לספק לי איזה טיעון ...איזה מסמך שאוכל להוכיח שהנה ..הבנים שלי יותר טובים מהישמעאלים ...ואז אוכל להעניש
רק את הישמעאלים בלי לפגוע בבנים שלי ...נו ...אתה שומע את הצליל??? זה לא צליל של שופט ...זה צליל של עורך
דין!!! העורך דין פונה בתחינה לפציינט ...תעשה לי טובה ...תשתף איתי פעולה ...תעשה מה שאני אומר לך ...אני צריך
לספק נימוק משכנע במה המצב שלך יותר טוב מזה שעומד בצד השני ...זה בדיוק מה שהקב"ה מתחנן לעם ישראל!!!
תחזיקו במעוזי!

וזו העבודה שלנו בימים הנוראים ...לחפש זכויות ...לחפש דרכים איך לעזור לקב"ה למצא כופר בשבילנו ...וזה
מאוד קל!!! מאוד קל לספק לקב"ה מסמכים שכאלו ...למי זה קל?? לנו!! לנו זה מאוד קל ...אבל אבא
שבשמים לא יכול לעשות את זה במקומנו!! הוא כביכול עומד מהצד ...ופונה אלינו בתחינה ...תעזרו לי ...או
יחזק במעוזי ...שלום יעשה לי!! שלום!

ותשובה - ...ניתן לקנות את הספר "וימאן"
העוסק (בין הייתר) בעצות בענייני תשובה,
קבלה לעתיד ,ועזיבת החטא ,בפרט
בהתמודדויות בני דורנו.
---

ותפילה ...ניתן לקנות ספר אהבתי ,העוסק
בענייני התפילה ,יצירת קשר ,ופתיחות
רגשית מול אבינו שבשמים...
----

כמו כן :ניתן לקנות את הספר "ואהבת"
העוסק בסוגיית "קבלת עול מלכות שמים"
יש לציין שהתכנים הנכתבים בספר זה ,נוגעים באופן
ישיר לקבלת עומ"ש שהיא עיקר עבודתנו בראש
השנה.

ניתן להשיג במוקדי המכירה הרגילים של
גיליון זה..
לברור הנקודה הקרובה אליך250-5903265 :
--המשפט הקולע שילווה אותנו בימים הנוראים:
אם בר"ה אני אחשוב רק על הרבש"ע!!!
הרבש"ע יחשוב רק עלי!!!
ואם בר"ה אני אחשוב רק על עצמי!!
אז הקב"ה כביכול רק על עצמו...
זה לעניות דעתי הההמשפט!!! המשפט היחיד שעשה
לי סדר בראש ...תמיד אמרו לי שבראש השנה לא
מבקשים בקשות פרטיות ...כי ...כי כעת מענין אותנו
רק כבוד שמים ...נו נו ...מה אעשה שאני לא אוחז
שם ...אבל מה אפשר לעשות ...שבזוה"ק כתוב נו נו
נו ...שמי שמבקש בקשות פרטיות בר"ה זה מעורר
עליו דינים ...אז שמתי לעצמי חכה בתוך הפה ...ש...
שקט ...לא מבקשים בקשות פרטיות ...זה עומד לי על
הלשון ...אבל לא!! עכשיו רק כבוד שמים אמור לעניין
אותי...
תכל'ס ...יצאתי קרח מכל הכיוונים ...כי על עצמי לא
התפללתי ...כי לא העזתי ...וכבוד שמים נשאר רחוק
מכליותי ...אדרבה ...הרגשתי כאילו כבוד שמים
כביכול דוחק ומתעלם מהצרכים שלי ושם אותם
בצד...
ראש השנה כזה הוא לא מומלץ!!!! זה רק מנתק אותנו
רגשית מהתפילה ...ואם ככה זה נראה ...אז רבותינו
כבר המליצו שעדיף כן לבקש בקשות פרטיות..
עד שמצאתי את הגירסא החדשה הזו:
זה שאני לא מבקש בקשות פרטיות בראש השנה ..זה
לא בגלל שהצרכים שלי זזים לפינה ...אלא זה בגלל
שאם אני אחשוב רק על הרבש"ע ...אז הוא יחשוב רק
עלי ...אני כבר ממילא אקבל פטור מביטוח לאומי...
הוא ישלם עלי דלק ...חשמל ...דירה ...הכל ...הכל על
חשבונו ...אבל אם אני עושה שרירים ומתעקש לנהל
חשבון פרטי ולא להתערב בחשבון שלו יתברך ...אז
כאן הקב"ה מגיש לי חשבונית ...הההלו ...מה זה
הבזבוזים האלו? כבר ממזמן לא שלמת מים וחשמל
ושכירות...
זכור :אם אני אחשוב רק על אבא שבשמים ...אז אני
באמת יכול להיות רגוע ...כי אז הוא עסוק בלחשוב
עלי מחשבות טובות ולא לרעה ...תהיה רגוע!!!!
הרבה יותר מומלץ לי שהקב"ה ידאג לי מאשר שאני
אדאג לעצמי ...תסכים איתי ...ובדיוק לכן אבא
שבשמים מבקש מאיתנו בראש השנה ...עזוב ...עזוב
בני היקר ..אל תדבר על פיצי'פקעס ...הבעיות שלך
עלי!!! כעת תעזור לי לעשות את הדבר היחיד שאני
בורא עולם כביכול לא יכול לעשות---
שתמליכוני עליכם!!!
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אני קומבינטור חרדי ...האם גם
אתה??...
זה לא סוד שלחרדים יש נטיה להיות קומבינטורים
(עכ"פ כאן בישראל )...כנראה שהסיבה היא שבמשך
הרבה שנים התרגלנו להשיג כל דבר בפרוטקציות
ובדרכים עוקפות ומהדלת האחורית ...אז זה נהיה
אצלנו כטבע שני!!! (כמובן בלי להכליל )...וכבר קרה לי
(ומסתמא גם לך) שרציתי איזה משהו מהעיריה או
ממשרדי הממשלה .ובמקום להגיע כמו בן אדם עם
הניירת ועם המסמכים ולהגיש בקשה ...לא!!! מיד
ניגשתי לעסקנים והתחלתי להפעיל קשרים ...ובכל
מקום שניסיתי לפעול ...כל נציג ציבור שפניתי
אליו ...מיד שאל אותי :רגע ...הלכת למשרד פלוני??
לא!! הגשת בקשה?? לא!! הבאת מסמך פלוני??
לא!!! פתחת תיק?? לא!!!
אז מה אתה רוצה ...תעשה את כל זה ...ואם אחרי
שעשית את כל ההליך המקובל ...בכל זאת זה
נתקע ...אז תגש אלי ונראה מה לעשות
חזרתי הבייתה כמובן מאוכזב ...שהנציג ציבור מרח
אותי ...והתחמק ממני ולא עזר לי ...ולא היתה לי
ברירה ...נאלצתי להיצמד להוראות ...עשיתי את
השיעורי בית ...אספתי את כל המסמכים וארגנתי
את כל הניירת ...הלכתי לפקיד הנכון ופעלתי על פי
ההוראות שהוא אמר לי ,וראה איזה פלא ...הכל
הסתדר ...בלי קשרים ולא קומבינות ובלי כלום...
כן ...אצלנו החרדים ...לפעמים זה הפתעה גדולה
בשבילנו!!!
מה ההפתעה??? לדעת שיש דרך המלך!!! יש מה
שנקרא הליך!!!! בכל תחום וכל נושא יש מסלול
מסודר ותקני איך מבצעים אותו ב"דרך המלך"! ואם
אתה הולך לפי הספר ואתה פועל לפי ההוראות ...אין
סיבה שזה לא יעבוד ..רק מה??? לפעמים לפעמים
יש מקרים חריגים ...שהעסק תקוע ,ובשביל זה יש
עסקנים ,וצריך אולי קשרים וקומבינות ופרוטקציות.
עד כאן ברור?? עד כאן מוכר???
אז זהו!!! שעל אותו משקל בדיוק --בתפילה!!!
אותה סוג של נטיה קומבינטורית שיש לנו בכל מיני
משרדים למיניהם ...אותו סיפור יש לנו בתפילה!!!
אני צריך ישועה ...אני צריך להגיש בקשה לבורא
עולם ...נו ...מה עושים?? אז אם הייתי יהודי פשוט
של פעם הייתי פשוט פונה לרבש"ע ומסדיר את
העניינים מולו ...אבל היות והתרגלתי להיות חרדי
קומבינטור ...אז יש לנו נטיה לגשת לתפילה על
ההתחלה בצורה של קשרים וקומבינות ...והיות ואני
צריך ישועה ...אז מיד הולכים לצדיק לפעול ישועות...
מיד נוסעים לקברי צדיקים ...על הרגע הראשון
אנחנו כבר מחפשים איזה "עסקן" טוב שישחיל את
השם שלנו מאחורי הפרגוד וישלח את כל החובות
למגרסה ויסדר לנו את החיים...
ההההלו ...חרדי יקר ...כמו שנציגי הציבור כבר
הסבירו לך בשלל נושאים שיש דרך המלך!!! יש את
המסלול המסודר והתקני שאם עושים אותו זה
אמור לעבוד ...אותו דבר בתפילה ...עצור!!! אל תהיה

לי קומבינטור חרדי ...קודם תנסה ללכת בהליך
התפילה הסלול והמתוקן והנורמלי ...תעשה אותו...
תלך לפי ההוראות ...ואם אחרי!!!! אחרי שפעלת לפי
כל ההוראות ...אם אחרי הכל לא הצלחת לפעול
ישועות ...אז תחזור אלי ...אז נחשוב על קומבינות.
איך מארגינים לך ישועות מהדלת האחורית אבל כעת
חכה עם זה!!! קודם תעשה את ההליך המקובל...

נו ...מה המסלול התקני
התפילה???

והמסודר של

לא תאמין ...הלכות תפילה!!!! כן ...הלכות
תפילה...
בינינו ...נכון אתה מאוכזב?? נכון אתה עושה כעת
כזה פרצוף כזה ...של נו ...שויין ...נכון?? אז זהו שאני
ממזה מבין אותך!!! כי בדיוק את הפרצוף הזה אני
עשיתי מול אותו חבר עיריה העשירי שהלכתי אליו
בתקווה שיעזור לי ...וגם הוא אמר לי את מה שכולם
עד כה אמרו לי ...אני מוכן בשמחה לעזור לי ...אבל
קודם תלך לפי התקן ...תפעל לפי הכללים
וההוראות ...ואם לא יסתדר אז אני פה תמיד
לרשותך ...הפרצוף המאוכזב שיצאתי ממנו!! זה
בדיוק הפרצוף המאוכזב שאתה כעת עושה!!! הנה...
הבן אדם ייבש אותי ...מרח אותי ...רציתי ישועות...
רציתי שכל הבעיות יסתדרו ...סוף סוף מישהו כותב
פה על תפילה ...אני כבר שמח שהוא הולך להביא לי
איזה משהו טוב ...והנה הוא מייבש כמו כולם ...שולח
אותי לסידור תפילת כל פה ...לתפילה הזו שאני
מתפלל כל יום ...הוי ...אני כ"כ מבין אותך ...סו"ס גם
אני חרדי קומבינטור כמוך!! אבל בא ננסה ביחד
לנסות ...בא ננשום נשימה עמוקה וניגש לדרך המלך.
בספר החוקים היהודי הנקרא שולחן ערוך!! מסעיף
 98ועד סעיף ( 721כוונתי מסימן פ"ט ועד קכ"ו) שם
מפורט בצורה מסודרת וברורה מה התהליך
והפרוצדורה של מי שרוצה להגיש בקשה לבורא
עולם...
--אז זהו!!! אנחנו יוצאים לדרך ...כן ...זה נשמע מאוד
מייבש ונדוש ...אבל מחוסר ברירה אנחנו הולכים על
זה ...בפרט שבתקופת הקורונה באמת כל הקומבינות
די חסומות ...אין לך קברי צדיקים ...הגישה לסגולות
מרשימות לא כ"כ זורמת ...ואין לנו ברירה אלא
להיצמד לספר...
ובכן :קום הרגע!!!! כן ..הרגע ...קום ...קמת?? עכשיו
תלך לארון הספרים ותוציא ספר משנה ברורה
מנוקד ...חלק א' ...סימן פ"ט...
כן ...אני מחכה שתלך ...הבאת חלק א'?? זה מנוקד??
יופי!!! תפתח סעיף שמונים ותשע ואנחנו מתחילים
לקרא את ההוראות!!! בשלב זה תקרא רק את
השולחן ערוך ...אתה קורא??? הנה ...זה ההליך!!
הפרטים שכתובים פה זה בדיוק מה שצריך לעשות
בשביל לקבל ישועה,
אחרי שבוע ימים שתפעל על פי ההוראות שכתובות
בשולחן ערוך ...אז פתאום יגיע הההההלם הגדול!!
אתה פתאום תגלה לתדהמתך שאף פעם לא מיצית
את עצמך בדרך המלך ...אף פעם לא העלית על דעתך

שהישועה מחכה לך בהלכות המוכרות והנדושות
בשולחן ערוך ...ובעזה"ש בקרוב ממש יהא רעווא
שתהיה בהלם שבקשתך התקבלה ב ...בדרך המלך!!!!
כן ...גם אני הייתי בהלם ...שהבאתי את כל הניירת
ופשוט קיבלו את זה בלי להפעיל את ח"כ פלוני כי
הלכתי לפי הספר...
אתה רוצה ישועה??? תקבע מקום לתפילתך!!!
רוצה ישועה?? תבא מעשרה ראשונים לבית הכנסת!!!
רוצה ישועה?? תבא עשר דקות או רבע שעה לפני
התפילה!!
רוצה ישועה?? תתעכב עשר דקות או רבע שעה אחרי
התפילה..
רוצה ישועה?? תשתדל לכוין לכל הפחות בסוף כל
ברכה וברכה בשמו"ע...
רוצה ישועה??? תשתדל שלא יהא דבר חוצץ בינך לבין
הקיר בתפילה...
רוצה ישועה?? תדאג שלא יהיו דברים שיוציאו אותך
מהריכוז בתפילה!
כל מה שמניתי לך עכשיו זה דינא דגמ'!!! וזו רק
תחילת הרשימה ...יש לי ברשימה יותר מארבעים
דינא דגמ' בתפילה ...ש ...שמה בסה"כ כתוב בדינא
דגמ' הזה??? שזה ההליך!!! זה התהליך התקני!!! זה
דרך המלך ...זה המסלול הקונבנציונלי איך קובעים
פגישה עם הרבש"ע באוירה הנכונה ביותר ובשעת
איכות המוצלחת ביותר ...וככה פועלים אצלו ישועות...
ולפני שאתה מנסה דרך עוקפת ...תנסה את זה...
אל תברח מהנקודה!!! הישועה מחכה לך פה!!!
במקום שלך בבית הכנסת!!! באשרי יושבי ביתך...
פה ...נכון ועכשיו ..לא תמלט מזה...
--אני רוצה שתבין :בזמן האחרון מדברים הרבה על
החיזוק הנדרש ש"לא לדבר בשעת תפילה"!!! לא
נעים לי ...אין לי שום עניין לצנן את החיזוק ...אבל לי
יש איזו הסתייגות אישית מהחיזוק הזה...
לא יודע!!! בציון של ר' ישייעלה קסטירר אף אחד לא
צריך לתפוס חיזוק בלא לדבר ...אתה יודע למה?? לא
רק בגלל שמגיעים לשם פעם ב ...לא רק בגלל זה!! יש
פה נקודה אחרת והיא :שכל מי שמגיע לר' ישעיילה
יודע שעושים פה משהו!!! פועלים פה ישועות!!! ואם
עושים פה משהו ...אז לא מדברים ...בדיוק כמו שאין
מסיחין בשעת הסעודה ...למה לא?? כי עכשיו
אוכלים ...אז ככה לא מדברים בשעה שעושים
משהו!!! והיות ובתפילה שלי אני עושה משהו!!! ואני
מבין שבתפילה שלי אני פועל ישועות ...אז אני כבר
לא צריך מודעות ענק שיצעקו עלי שאסור לדבר
בשעת התפילה ...אני לא אדבר כי ...כי אני עושה פה
משהו...
משהו פה לא מובן?? אם בבית כנסת אנחנו
מדברים ...זה רק בגלל סיבה אחת ויחידה :שאנחנו לא
מבינים שאנחנו עושים שם משהו!! ואם ככה :אם
אתה באמת חושב שאתה לא עושה משהו בבית
כנסת ...אז ...אז אתה פטור מלבא לבית הכנסת...
למה להגיד לבן אדם בשפה חריפה ...אסור!!! אסור
לדבר בשעת התפילה ...אני בעד לדבר בעדינות :אתה
פטור מלבא לבית הכנסת!!! לבית הכנסת מגיע רק מי
שפועל שם משהו ...שעושה שם משהו ...אם אתה לא

4
עושה כלום בתפילה ...רק הצדיקים ופועלי
ישועות הם אלו שפועלים שלך ...ואילו כשאתה
מגיע לבית הכנסת ...אתה כמו בלוק שלא עושה
כלום ...אז תעשה את זה בבית ...אתה פטור
מלהגיע ...לענ"ד זו הגירסה הנכונה!!!
לא -אסור לדבר בתפילה ...אלא -לא צריך
לטרוח ולהגיע לתפילה...
מה אני מתכוין? לאן אני חותר??? ברגע שאנחנו
קומבינטורים בתפילה ...מי הניזוק הראשון??
התפילה שלנו בעצמה!!! ברגע שר' ישעיילה
פועל ישועות בשבילנו ...ברגע שקופות הצדקה
מתפללים עלינו ...ברגע שהסגולות פועלות
בשבילנו גדולות ונצורות ...אז אנחנו?? אנחנו
נשארים מחוץ למשחק!! אנחנו לא פועלים
כלום!!! ואם ככה ...לא נותר לנו אלא לפטפט
בתפילה ...כ ...כ ...כשברקע מודעות ענקיות
שאסור לדבר בשעת התפילה ...אדוני היקר!!!
תפסיק לכבד את כולם שיפעלו בשבילך!!! תבין
שאתה!! ואתה!! ורק אתה פועל ישועות בתפילה
שלך!!!
(ואם אתה ליטאי ..אז אתה יכול לקרא גם את השורה
הבאה :אתה ורק אתה יכול לפעול ישועות בתפילה שלך..
ואף אחד אחר לא!!!!!! לחסיד לא הייתי אומר את המשפט
הזה ...סו"ס יש לו רבה ...אני מעדיף שהרבי שלו יגיד לו את
זה ...ויש הרבה רבעס' שאומרים את זה ....אבל אתה
הליטאי ...אתה אבוד לגמרי!! אף אחד לא יושיע אותך ...רק
אתה בעצמך ...תתחיל לפעול בתפילה ...תפסיק להירדם
בשמירה)...
---

אני במעמד זה רוצה להכריז על סגולה חדשה!!!
ארבעים יום לא בכותל!!! לא במקומות
הקדושים!! ולא אף צדיק ואף שליח אחר
שיעתיר עליך ...אלא מאי??? ארבעים יום
שאתה בעצמך קובע מקום לתפילתך בבית
הכנסת ופשוט מקפיד על כל הלכות תפילה
ממקום של הבנה שזה הפרוטוקול המקובל
והתקני לקבלת התפילות ...אני ממליץ לפני
הארבעים יום לעשות איזה שבוע ימים של
הרצה ...במשך השבוע הזה פשוט תעבור
במהירות על כל שו"ע הלכות תפילה( ...רק שו"ע
ורמ"א ...את המ"ב אפשר כבר לדחות לארבעים יום עצמם)

תעשה לעצמך רשימה של משימות מה יהודי
צריך לעשות בתפילה( ..רשימה חלקית :קדושה ,חזרת
הש"ץ ,אמן לכה"פ דהקל הקדוש ושומע תפילה ושים שלום,
מודים ,דיני מקום התפילה ,לרוץ לתפילה ,לצאת לאט ,דיני
הכריעות ,הוראות מדויקות כיצד לעשות עושה שלום ,תחנון,
נשיאת כפיים ,אשרי ובא לציון ,מנין הקדישין ,לתת צדקה
קודם התפילה ,לא לעבור או לשבת כנגד המתפללין ,וכן
הלאה ,אידך זיל גמור) וקדימה ...יוצאים לדרך ...כעת

יש לנו ארבעים יום שאתה פשוט פועל לפי
ההוראות בצורה מסודרת!!! אתה לא צריך
לעשות יותר ...אבל גם לא פחות ...אתה פשוט
צמוד לניירת!!! אתה מגיע כל יום לתפילה רבע
שעה לפני ...כי ה"מבינים" אמרו שזה חלק
מההליך שיכול לקדם את הפגישה שלך עם
בורא עולם ...אתה אומר ברכות השחר בכוונה,
ופסוקי דזמרה כמונה מעות כי היועצים טוענים
שזה דבר שיכול לקדם את איכות הפגישה שלך
עם בורא עולם בדרך לישועה...

תעשה את זה ארבעים יום ו ...ו ...ותחזור אלי!!!!
כולנו מכירים את הבדיחה הנדושה על אותו חרדי
שהייתה לו שריפה בבית ...נו ...מה עושים כשיש
שריפה?? מפעילים קשרים אצל חבר העיריה שיתן לי
את הפלאפון של העוזר האישי של ח"כ פלוני ...ואחרי
חצי שעה הח"כ חוזר אליו ...כן ...מה אני יכול לעזור??
תבין ...יש לי שריפה בבית ...האם יש לך קשרים עם
מכבי אש??? כן ...עונה הח"כ ...קח מספר ...אחד אפס
שתים!!!! רגע ...ולהגיד להם שאתה שלחת אותי?? לא
לא!! אין צורך!!! עד שמיודעינו מתקשר למכבי אש
הבית כבר נשרף כליל...
זה ממש ככה!!! כמו שאתה מבין שאחד אפס שתים
זה חיוג שכל אחד יכול לחייג ולא צריך קשרים ...וגם
לא יעזור קשרים ...גם אם תתקשר לראש הממשלה
הוא ישלח אותך לאחד אפס שתים ...כי גם הוא...
כשיהיה לו שריפה בבית. ..הוא בעצמו יתקשר לאחד
אפס שתים...
אותו דבר בתפילה!!! תפילת שחרית מנחה וערבית זה
אחד אפס שתים ...ואנחנו הרי מכירים את החיוג
הזה!!! כולנו יודעים שמכבי אש זה  ...702אבל בכל
זאת ...אם אפשר להפעיל פרוטקציות ..אז למה לא
להתקשר לח"כ גפני ??..ההההלו ...מה אתה בורח
מהנקודה...
פה!!! ופה!! כאן!! ועכשיו!! קרוב אליך הדבר ...בפיך
ובלבבך!!!
--היה לי הרגש מעניין :בתפילות של ימים הנוראים יש
הבדל קיצוני בין נוסח התפילה של האשכנזים לנוסח
של בני עדות המזרח ...אצל האשכנזים התפילה של
ר"ה היא משהו מיוחד ומרטיט ומרגש ...הנני העני
ממעש ...נרעש ונפחד ...מסוד חכמים ונבונים...
אפתחה פי בתפילה ובחנונים ...אתיתי לחננך בלב
קרוע ומורתך ...יש הרבה יוצרות ...פיוטים ...נתנה
תוקף ...וכל מאמינים ....לקל עורך דין ...ה' מלך...
בשלב מסוים הציבור מתחיל להתפלל על השליח
ציבור :היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל ..הורם
מה שיאמרו הבינם מה שידברו ...הציבור רק מסיים
להתפלל על הש"ץ ואז השליח ציבור מקבל את רשות
הדיבור ואז הוא מתחיל להתפלל על עצמו :אוחילה
לקל אחלה פניו אשאלה ממנו מענה לשון ...לאדם
מערכי לב(. ...היום כבר שרים את זה ...וזה מרגש ...וארון קודש
פתוח )..כל המעמד המרטיט הזה קיים רק אצל
האשכנזים בראש השנה!!!! אבל אצל הספרדים????
אין כלום!!! אצל הספרדים תפילת ראש השנה היא
כמעט כמו כל תפילת חג רגילה ...חזרת הש"ץ רגילה..
אמנם במוסף יש ברכות נוספות אבל זהו ...אין פיוטים
מיוחדים...
חשבתי על זה ...יש לי איזה ניחוש על דרך המליצה
למה זה יצא ככה:
כי אצל האשכנזים השליח ציבור ניגש בראש השנה
ומתחיל ...הנני העני ממעש ...היה נא מצליח דרכי...
מסוד חכמים ונכונים...
מה קרה?? על מה הש"ץ מדבר?? מה זה כל
ההשתפכות הזו??
פשוט מאוד :הוא שליח ציבור!!! ושליח ציבור הוא

השליח של הציבור!!! וכל שחרית וכל מנחה
באמצע השנה כשהשליח ציבור ניגש ...המשמעות
היא ש ...ש ..מה? שהוא השליח של הציבור!!! אם
ככה ..זה תמיד מרעיש ומפחיד ..עומדים מאחורי
יהודים שעיניהם בי תלויות ועיניהם לך מייחלות...
הם בונים עלי ..הם שמו פניהם עלי שאני כבן בית
לפניך ...אני כעת אמור לבקש ולהתחנן בעבורם
ולהעלות את התפילות שלהם ...אני בהחלט נרעש
ונפחד ...אז זהו!!! שאצל האשכנזים פעם אחת
בשנה מזכירים לשליח ציבור את המקום האמיתי
שלו במשך ככככככל השנה כולה!! ההההלו ...אתה
שלוח עמך בית ישראל ...אנחנו מתפללים עליך:
הורם מה שיאמרו הבינם מה שידברו ...מה נעשה
שבמשך השנה השליח ציבור הזה ניגש בשטיבלאך
ככה צענטער ...גיא שוין ...במשך השנה אין לנו זמן
להזכיר לו כמה הוא חשוב ...העיקר שיש עשר
שסיימו ...נו ...תתחיל כבר חזרת הש"ץ ...ומהר...
אז אין לנו ברירה אלא לכה"פ בראש השנה להזכיר
לו את זה!!!! אין לנו ברירה אלא להזכיר לעצמנו
לכה"פ בראש השנה מה גודל הנוראות והחשיבות
של תפילת הציבור!!! בשביל זה אנחנו מכניסים
פיוטים מרטיטים בתוך חזרת הש"ץ ובין בתרי
חזרתו של השליח ציבור ...כדי לעורר ולהתעורר
אחת בשנה...
אבל הספרדי??? הספרדי לא צריך את זה!!! כל
השנה כולה הוא ישב באימה וביראה והקשיב לכל
מילה שיצאה מפיו של השליח ציבור!! הוא לא
צריך בראש השנה שהש"ץ יעשה הקדמה ויגיד:
אוחילה לקל אחלה פניו אשאלה ממנו מענה
לשון ...לאדם מערכי לב ...למה הספרדי לא צריך??
כי בכל תפילת מנחה הכי שגרתית הש"ץ מכריז:
תכון תפילתי קטורת לפניך משאת ערב הקשיבה
לקול שועי מלכי ואלוקי כי אליך אתפלל וכולם
בדממה ממתינים למוצא פין של הש"ץ...
מי צריך לשיר "אוחילה לקל" ולהתרגש מהמעמד הנשגב
שהנה הש"ץ מתחיל את החזרה??? מי שבמשך השנה
היה בשטיבלאך שהיה צריך מודעות ענקיות שיצרחו
עליו תפסיק כבר לדבר בחזרת הש"ץ ...הוא זה שלכה"פ
בראש השנה ...צריך לשיר את המילים המרטיטות "עיני
עמך בם תלויות ועיניהם לך מייחלות ,גשים מול ארון
הקודש באימה לשכך כעס וחימה ,ועמך מסביבים אותם
כחומה" ,שלפחות בראש השנה אנחנו נפנים
שההההלו ...עושים פה משהו ו ...ו ...ולא מדברים!!! אבל
אליבא דאמת!!!!! צריך להבין ולהפנים שכל הפיוטים
האלו שאנחנו שרים בר"ה סביב השליח ציבור ...וסביב
הנרעש ונפחד ...הפיוטים האלו לא קשורים בהכרח
סביב ראש השנה ...אלא זה סביב השליח ציבור וסביב
התפילה שהיא ממשיכה איתנו הלאה למשך שגרת
השנה ...אם נבין שבתפילה אנחנו עושים משהו!!! אם
נבין שאנחנו פועלים משהו ...כבר לא נצטרך מודעות
ענקיות אסור לדבר בשעת התפילה ...כי ...כי אנחנו נבין
שעושים פה משהו!!!! בשביל זה העצה היעוצה...

ואנא ממך ...קורא יקר ...תאמץ אותה!!!! תנסה
להפעיל קשרים דרך התפילה כמות שהיא!! תנסה
להתחזק במבנה של התפילה כמות שהוא ...תמצה
את עצמך במשבצת הזו ...ובעזה"ש אתה תהיה
בהלם לגלות שהישועה נמצאת פה" ...במקום אשר
עמד שם" בתפילת כל פה שהחלטת למקד עליה
את התשומת לב ...בא נכריז מלחמה על הבריחה
סחור סחור סביב הנקודה ...הגיע הזמן לנגוע
בנקודה!! כאן ועכשיו!!!
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סדרת השיעורים בהלכות עירובין ,לשלושת מסלולי העליה לרגל...
שבוע שעבר דיברנו על ההיערכות שיא שנעשית כעת בירושלים לקראת העליה לרגל המוקדמת מתמיד ...כעת נחזור לישוב
שלנו ...גם בכפר שלנו יש היערכות גוברת!!! סו"ס גם אנחנו אוטוטו ...צריכים להתקפל ולעלות לירושלים ...בפרט אנחנו!!!
אנחנו מתגוררים בנקודה הכי רחוקה מירושלים( ...עכ"פ בארץ ישראל )...אנחנו מתגוררים בכפר קטן סמוך לסולמא דצור ...אי שם
בירכתי נחלת זבולון ...דווקא אנחנו לשם שינוי לא מוטרדים מעונת האסיף והבציר וקטיף התמרים ...כי כידוע ...נחלת זבולון
לא משופעת בשדות וכרמים ,כי גזרה חכמתו יתברך שהפרנסה של שבט זבולון תתבסס בעיקר על פרגמטיא בים וכו'...
ממילא דווקא מה שמטריד בעונה הזו את כולם ...דווקא זה לא מטריד אותנו ...כמובן שיש לזה גם מחיר ...אנחנו ע"פ רוב לא
כ"כ זוכים להקריב ביכורים ...כי אנחנו כמעט לא משקיעים ב"פרי אדמתך( "...זו הסיבה לענ"ד שבשבת נד .שלמה נתן לחירם את ארץ
כבול שבזבולון והיא "ארעא דלא עבידא פירי" ,מהסיבה ש"שהיו בה בני אדם שמכובלין בכסף וזהב ,ולכן לא עבידי עבידתא ,משום שהנכסים של שבט זבולון

הומרו לכסף ולא לדגן תירוש ויצהר כפי שכולנו חיים היום ,ואילו אז רק שבט זבולון חיו כך )...עכ"פ אנחנו כן צריכים להתארגן כי דרך ארוכה
לפנינו!!! ו ...וצריך כבר להתחיל להתארגן...
בשבת הקרובה הרב ימסור סדרת שיעורים בנושא ...תנחש איזה נושא??? בהלכות עירובין ומחיצות לשבת!!!! כן ...היות
ואנחנו כ"כ רחוקים מירושלים ...אזי הדרך שלנו בדרך כלל אורכת יותר משבוע ימים ...וממילא גם אם נצא ביום ראשון לא
נמלט מלעשות תחנה בשבת באמצע שומקום ...וכאן צריך ללמוד היטב כיצד להתנהל עם הנושא של טלטול בשבת ...כן ...זה
לא פשוט ...הדרך שעולי הרגלים בוקעים בה היא רשות הרבים גמורה ...ואם אנחנו פתאום שובתים ורוצים להחזיק כוס של
קידוש ולהניח אותה על שלחן ...או להחזיק תינוק הקטן בשבת שכזו ...זה שאלה של הוצאה והעברה ד"א מדאורייתא ...זה לא
המלצה ...זה לא עירוב לחומרא ...אלא גופי תורה בחמורה שבחמורות( ...אל תשכח ...שהפתרון הפשוט והמוכר לנו להיכנס לעיר ולהסתמך
על העירוב של העיר ...זה לא בא בחשבון ...כי עולי רגלים אף פעם לא רוצים להיכנס לעיר ...אדרבה ...מעדיפים לישון תחת כיפת השמים) אז תמיד לפני
שיוצאים לעליה לרגל ...הרב מוסר סדרת שיעורים בכל ההלכות הנחוצות ...שיעור ראשון בהלכות מעשר שני ורבעי (והשנה גם
מעשר עני בין הייתר) ,שיעור שני :בהלכות הטהרה והזאת ג' וז' וענייני חציצה ...בזהירויות הנדרשות בדרכים ,שלא לסטות לשדה
הפרס וכו' ...ואז תמיד השיעור הרביעי או החמישי מתמקד בהלכות שבת ומחיצות בחניה שבדרך...
אבל דווקא בשיעור שהרב מוסר בהלכות מחיצות לשבת ...יש משהו מעניין ...השיעור מתפצל לשתי קבוצות!! תנחש למה??
כי יש כמה מסלולי נסיעה!!! היות ואנחנו גרים באזור צור ...אז יש כמה סוגי אופציות כיצד לעלות לירושלים ...יש את
האופציה המועדפת והמוכרת עכ"פ לשבט זבולון ...מה שנקרא הפלגה!!! אנחנו בלאו הכי עיר חוף ...אז עולים על אניה עם כל
המשפחה והילדים ...מעמיסים את כל הבכורות והמעשר בהמה ...מעלים את הבור ספינה אלכסנדרית שיהיה לנו מה לשתות...
כולם עולים על הסיפון ...וקדימה ...יוצאים לדרך ...ואל תשכח שזבולון אף פעם לא עולה לירושלים לבד ...הוא תמיד עולה עם
השותף יששכר" ...עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק "...אז בשביל זה יש תחנה נוספת בנמל חיפה או בעתלית ולשם פחות
או יותר עולים הקבוצה המקבילה משבט יששכר( ...ואז נוסעים עד יפו והולכים ביבשה מהלך של קצת יותר מיום אחד) זו האופציה
המועדפת והטבעית ששבט זבולון מכיר ...דא עקא שהחסרון הוא שכך אנחנו מטריחים את יששכר לעשות כברת דרך מעמק
יזרעאל ששם הוא רובץ בין המשפתיים ולהגיע עד הים ...בשביל זה הוא צריך לחצות את כל אורכה של נחלת שבט מנשה ו...
וחבל לנו על הזמן היקר שלו!!! הזמן היקר של יששכר שכל דקה שלו מוקדשת להרבצת תורה ...לכן יש כאלו מזבולון
שמעדיפים להגיע עד יששכר ולא שהוא יצטרך להצטרף אלינו ..ולכן הם מעדיפים את המסע היבשתי!!! תופסים את מקל
הנידודים ...חוצים שמאלה להרי נפתלי ...ושם מתחילים לרדת ולרדת עד שמגיעים לבקעת גינוסר ...ומשם מגיעים לבקעת
יבנאל ...שם כבר נכנסים לנחלת יששכר ...ואז נעשה המפגש המרגש עם השותפים הטבעיים ...רק לראות את החיבה ואת
הכבוד שרוחשים השותפים יששכר וזבולון אחד לשני ...רק לראות את העיניים הבורקות שיש לזבולון לתורת אמת של
יששכר ...ורק לראות את האהבה והכרת הטוב שיש ליששכר בהדדיות כלפי זבולון ...הכל שווה!!! ואז מתארגנים ביחד
ויוצאים לדרך ...דרך יבשתית רגילה...
ויש כמובן את הקבוצה השלישית ...את אלו משבט זבולון שלא מוותרים!!! נכון ש-לנו אין שדות וכרמים ...נכון שאנחנו
מתבססים בעיקר על כסף נזיל ועל פרגמטיא ...לכן מה?? לכן מגיע לנו עונש ...שלא נזכה להקריב ביכורים ולא תרומה גדולה
ומעשר שני?? לכן יש שותפים משבט יששכר וזבולון שהם פשוט לוקחים את הכסף הנזיל שלהם וקונים "שדות מקנה"
מנחלות משופעות של שאר השבטים ...וכשעולים לרגל הם עוברים דרך שם ...ועושים את הבציר והקטיף ...עכ"פ עכשיו שזה
העונה של התמרים!!! האזור הפופולרי ביותר זה אזור המדברי של בקעת הירדן ובית שאן ...שם גדלים הדקלים המובחרים
ביותר ...ממילא בעליה לרגל של ערב סוכות ...יש מסע מיוחד שעובר דרך האזור המדברי והצחיח של הבקעה...
לסיכום :מהעיר שלנו יוצאים שלושה מסלולי עליה לרגל!!! אחד :דרך הים!! השני :דרך המלך ...דרך המסלולים המוכרים של
ארץ הגליל וארץ יהודה ..והשלישי :דרך המדבר!! וכעת אנחנו נכנסים למסכת עירובין.
הרב מוסר שלושה שיעורים שונים לכל אחת מהקבוצות .לאלו שנוסעים דרך הים ...יש להם את ההלכות שבת המיוחדות
שלהם איך להתנהג בספינה ...איך מרוקנים שופכין מהספינה לים בשבת ...ומאידך איך ממלאים מים מהים( ...או זיז או מקום
ארבעה ...תלוי )...ואיך עושים עירובי חצרות בין שתי ספינות ..כן ...הרי נוסעים כמה ספינות ביחד ולפעמים צריכים לטלטל
טשולנט או נביאים מאחת לשניה ...ומה קורה אם החלטנו לעגון על שפת הים ...מה הדין במבוי שצידו אחד כלה לים ...ומה
הדין של גזוזטרא שהיא למעלה מן המים וכו' וכו' ...עד כאן הלכות שבת למסלול הימי!!! כעת הסתיים השיעור ליורדי הים
(יותר נכון עולי רגלים )...כעת הרב מוסר שיעור אחר לגמרי למסלול היבשתי בדרך המלך!!! זה כבר ההלכות הקלאסיות שכל רב
מוסר בכל ישוב ...מה הדין של שיירה שחנתה בבקעה ...איך מאלתרים מחיצות ..הרב נתן לנו עצות פרקטיות איך לקחת מכל
הבא ליד ...גמלים ,אוכפות ,עביטין ,שליפין ,קנים ,קולחות ...ופשוט מצמידים אותם אחד לשני( ...או יותר נכון :עושים ביניהם חלל
בשיעור של פרוץ כעומד )...וכאן כבר צריך להקפיד שלא ישאר מקום חלל ללא שימוש יותר מבית סאתים( ...הילדים שצריכים מגרש
בשביל לשחק אחה"צ של שבת צ"ע האם זה נקרא תשמיש) וכן הלאה וכן הלאה ..עד כאן השיעור השני!!!! ואז עוברים לשיעור השלישי...
שהוא גם נוגע אלינו ...אבל הוא בעיקר קריטי לעולי הרגלים במסלול דרך המדבר ...שהם זקוקים נואשות לבארות מים!!
ויש!! ובשביל שיוכלו להשקות את הבהמות בשבת חכמים הקלו להם הקולא שכל פרק "עושין פסין" הנלמד כעת בדף היומי
מוקדש לעולי רגלים אלו באהבה ...ויש לזה הרבה פרטים ...אבל חשוב להדגיש ...שהקולא הזו היא לא רלוונטית בייחס לבורות
המים שנקדימון בן גוריון אירגן ...כי הקולא הזו היא רק בייחס לבאר מים חיים ולא לבורות ...ורק לבהמה ולא לאדם ...מה
שבטוח ,כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון ,אבא שבשמים כבר ממתין לכם בכיליון עיניים ...ובמהרה יקויים בנו פסוקי
ההפטרה שאי סביב עינייך וראי כולם נקבצו באו לך ,בנייך מרחוק יבואו ,ובנותייך על צד תאמנה ...אז תראי ונהרת...

למען לא נבוש -מושגים בסיסיים בהלכה
שנה שעברה למי שזוכר ...בחודש אלול היו כאן כמה
רשימות אישיות של חשבון נפש ...לעשות סיכום איזה
פינות צריך לסגור ...אז בשנה זו צריך לקחת בחשבון
שיש גם דברים חדשים!! סו"ס שנה זו נשאה בחובה
אופי אחר .מושגים אחרים .וממילא גם התמודדויות
אחרות  .בתור מדגם!! אני רוצה לנקוט רשימת חטאים
מנוגדים :על חטא שחטאתי לפניך בזה שפחדתי
מהקורונה!!! כל הזמן פחדתי להידבק ...ושכחתי שסו"ס
יש מנהיג לבירה ...ומה שאעשה ומה שלא אעשה בסופו
של דבר הכל בגזירת עליון...
כעת נעבור לוידוי הבא ...על חטא שחטאתי לפניך
שבשלב מסוים נמאס לי והפסקתי לפחד מהקורונה...
אמרתי ...יאלה ..ה' יעזור ...מן השמים ירחמו ...חטאתי!
זלזלתי באחריות המוטלת עלי...
שים לב לשני הוידויים הסותרים!!! לא!! שלא תבין לא
נכון!!! אני לא מדבר פה על שני אנשים!! אלא על אותו
אחד!! אם צריך לחשוש אז זה לא בסדר שלא חששתי...
ואם כשחוששים לא צריך לפחד ...אז לא בסדר
שפחדתי ...שורה תחתונה :עושים מה שצריך!!!!
--הלאה ...על חטא שחטאתי לפניך שהתעצבנתיוכעסתי והלבנתי פנים של אנשים שע"פ הוראת
רבותיהם הקפידו קצת פחות כמוני על ההוראות( ...אני
מדבר על אנשים שיש להם רבנים ,ונהגו על פי רבותיהם ,נא לא
להתקשר ולצעוק בלי קשר ...קצת בגרות בבקשה!!) אני בעזה"ש

אעשה רשימה ממי אני צריך לבקש מחילה על זה
שהלבנתי פניו...
ובמקביל!!! על חטא שחטאתי לפניך שלעגתי וצחקתי
וגיחכתי על אנשים שהגזימו ונשארו עד עכשיו צמודים
להוראות המחמירות של חודש ניסן ...חטאתי בזה
שזלזלתי בהם ולעגתי להם..
ושוב שים לב :אני לא מדבר על שני אנשים!!! אלא על
אותו אחד!!! על אותו אחד שקוראים לו אני ...אני
בעצמי ...רגע אחד הלכתי לבית כנסת שכולם שם שכחו
שהיה קורונה והתעצבנתי עליהם ...ואחרי חמש דקות
נכנסתי לבית כנסת שהם עדיין תקועים בשפעת
הספרדית ...ורק עשרה אנשים יכולים להיכנס לבית
הכנסת ...וצחקתי עליהם ...ובשני המקרים לא הייתי
בסדר...האם הבנת לאן חתרתי??? יש פה נקודה עדינה:
יהודי עובד ה' מוכתב לעיקרון אחד ויחיד :עושים מה
שצריך!!! גם אם יש קורונה ...הסיבה שאני צריך
להישמר ולהיזהר ...זה לא בגלל שאוי אוי ...קורונה...
סכנת נפשות ...לא!! לא בגלל זה!!! אלא בגלל שלפי
מכלול הנתונים יצא שכך צריך לעשות!!! זה רצון ה'
כעת!!! זה המניע שלי ...מי שחי כך ...מי שנזהר בגלל
שכך צריך לעשות ...אין לו בעיה במקביל ...לראות יהודי
שפחות נזהר ...ולהבין ש. ..שאולי אסור להלבין את
פניו ...כי ...כי ...כי לא צריך!!!!
הרי למה אני מקפיד על ההוראות?? כי צריך!!! ואם לא
צריך להלבין את פניו( ...כגון שזה לא יעזור ...או שיש לו על מי
לסמוך ...והכי הכי :או בגלל שלא חלפו שבועיים וגם לי נמאס
פתאום ...ופתאום הפסקתי להקפיד )...אז לא צריך!!! רק מי

שחי עם התפיסה הבהירה הזו :אני עושה מה שצריך!!
רק הוא יכול לפעמים לתמרן בין שני מצבים ...כי כאן
צריך וכאן לא צריך!!! הנה דוגמא :לחשוש מהקורונה...
צריך!! לפחד -לא צריך!!! להקפיד על ההוראות..
צריך!!! להלבין פנים ...אתה בטוח שצריך?? אם לא
צריך!! אז על חטא שחטאתי לפניך...
השנה ההרגש הזה מאוד מורגש ...ולמה?? כי אני
בעצמי( ...ומסתמא גם אתה) עברנו כמה וכמה הו"א
ומסקנות. .בהתחלה מאוד נזהרתי ...ואח"כ נמאס לי ...ופתאום
נעלבתי שהעירו לי על המסכה אז נהייתי עקרוני שצריך
להקפיד ...ואז הגעתי למקום שנורא מקפידים ...ונעלבתי
שצועקים עלי ...אז חתכתי לצד השני ...ואין שום עניין ...ואז
פתאום שאלתי את עצמי ...נו. ..מה באמת? התשובה היא:
עושים מה שצריך!!!! לא פחות ולא יותר!!! אם הייתי צריך
להקפיד על ההוראות ...אז גם אם מחר יתברר שזה היה מיותר
לחלוטין ...אני צריך לחזור בתשובה למה זלזלתי ..ואם ח"ו
יתברר שהרגת בן אדם בגלל שלא נזהרת ...לו יצוייר שמדובר
באופן שלא היית צריך להיזהר ..אין שום בית מיחוש ...ודו"ק...

“

השנה יש "פתחון פה למייחלים לך."...

כן ...השנה ניתן לומר בבירור שגם אם "תקווה טובה לדורשיך" עדיין אין באופק ...אבל
"פתחון פה למייחלים לך" כבר יש ויש ...כן ...בראש השנה אנחנו דופקים כדלים וכרשים...
ואנחנו מחפשים טענות ופיוסים ...מה יש לנו לטעון לאבא שבשמים ...אז כל שנה אנחנו
אומרים ...לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים מה נתאונן ומה נאמר מה נדבר ומה נצטדק...
אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש ...אבל השנה ...בעקבות מה שעברנו בשנה זו ...יש
איזה משהו ...יש כביכול כביכול איזה פתחון פה ...ובכן :מה?? מה הפתחון פה למייחלים
לך?? יש מדרש מבהיל באיכה רבה ...שאני באופן אישי מאוד מזדהה עם מה שכתוב שם:
המדרש אומר כך :כ ל אויבי ראו רעתי ששו כי אתה עשית .א"ר לוי :משל למטרונא
שאמר לה המלך :אל תשאלי כלום לשכינותיך ,ואל תשאלי מהם כלום,
פעם אחת כעס עליה המלך טרדה חוץ לפלטין ,חזרה על כל שכינותיה ולא קבלוה,
וחזרה לפלטין ,אמר לה המלך הא אקישת אפך (-למה חזרת?) אמרה לו אתה הוא
שעשית!!! שאמרת אל תשאלי לשכינותיך ואל תשאלי מהם כלום ,אילו הווינא משאלה
להון ,ושאלה מנייהו ,הוה חד מנהון חמי יתי בגו ביתיה ולא הות מקבלה יתי" הסיפור

בקצרה הוא כך :המלך נשא איזה מטרונה וביקש ממנה תנתקי קשר עם כל השכנות
שלך ...אל תצרי קשר איתם ...הן נשים פשוטות ומסכנות ולא מתאימות לרמה שלך ...לכן
אל תדברי איתם מטוב ועד רע ...כי הן לא לרמה שלך!! טוב ...אם בעלי מבקש אני
מקבלת ...אותה מטרונה התרחקה מהשכנות ...לא יצרה קשר ...היא אפילו דחתה כל
תקשורת בין אישית איתם ...בקיצור :לא נחמדה ...לא ידידותית ...לא משתפת פעולה ...לא
יצרה שום קשר עם העולם החיצון ...למה?? יש לי בעל שהוא מלך!!! אני מסודרת!! את מי
אני צריכה בחיים חוץ ממנו...
והנה!! יום אחד המלך כעס על המטרונא וזרק אותה מהבית ...היא באמת עשתה מעשה
שלא יעשה ...זה היה פשע לא יכופר ...והמלך החליט לגרש אותה לאלתר ...היא יוצאת
מהבית ...וכעת היא עומדת ברחוב ומחפשת מישהי שתאסוף אותה ...דא עקא שאף אחת
לא מוכנה לדבר איתה!!! בטח!!! כל הזמן דחיתי כל קשר עם העולם החיצון ...לא הסכמתי
ליצור תקשורת מינימלית עם אף אחת מהשכנות ...ממילא עכשיו ...אף אחת לא מכירה
בי ...אף אחת לא מחוייבת אלי...
חזרה אותה מטרונה למלך ואמרה :יש לי פתחון פה!!! נכון ...לא הייתי בסדר ...נכון שמגיע
לי שתזרוק אותי מכל המדרגות ...מגיע לי להסתלק מכאן ...אבל לאן ? ! ? ! ? אין לי לאן
ללכת!!!! אף אחד לא מוכן לקבל אותי ...ולמה??? כ י א ת ה ע ש י ת ! ! ! ! אתה בודדת
אותי מכל העולם!!! אתה ניתקת אותי מהעולם החיצון ...אתה הנחית לי לא ליצור קשר
עם אף אחד .וכעת אין לי לאן ללכת בגללך!! כי אתה עשית!!!
אם ככה ...תחזיר אותי הבייתה ...לא כי מגיע לי להיות פה ...אלא כי אין לי לאן ללכת!!!
אין לי מקום אחר בעולם ...רק איתך!!! המלך קיבל את הטענה הזו!! כי זו באמת טענה
צודקת!!!! אוי אוי אוי ...בדיוק את הטענה הזו עם ישראל טוענים לקב"ה ...והטענה הזו
כ"כ רלוונטית בשנים האחרונות בכלל ...ובשנה האחרונה בפרט ...עומד לו בחור ישיבה
ממוצע ...לא הצדיק הגדול ביותר ...הוא גם לא המתמיד הגדול ביותר ...אבל מצד שני הוא
גם בחור שמור ..אין לו גישה לרשת ...אין לו ווצאפ ...הוא לא רואה סרטים ...מדובר בבחור
שמור שזה לא דבר מובן מאליו!!! (זה אולי מובן מאליו ...בייחס לבחור בן עליה שיש לו טעם בלימוד...
אבל לא בייחס לבחור ממוצע ...חשוב לשים לב להבהרה הזו )...עכשיו ככה:
האמת היא שלא מגיע לבחור הזה שיהיה לו טעם בלימוד ...כי בשביל לקבל מתיקות
ועריבות התורה צריך טיפ טיפה יותר להשקיע ...בשביל לקבל קרבת אלוקים צריך
להראות קצת יותר רצינות ביידישקייט ...ולעת עתה מיודעינו לא מספיק רציני ...לא
מספיק משקיע ...מה הפלא שאין לו מי יודע מה חשק וחיבור ללימוד ולעבודת ה' ..והנה!!!
הגיעה הקורונה( ...והאמת היא שלאו דווקא ..אבל בקורונה הנקודה הזו מאוד התעצמה) ובתקופה של
הסגר כל הבתי כנסיות נסגרו ...כל האוירה החברתית התפזרה ...אין עם מי לדבר ..היינו
כלואים בבית ...ומיודעינו היקר ...מצד אחד חשק גדול ללמוד אין לו!! אבל יראת שמים
עדיין יש לו ...והוא לא יקנה פלאפון מוגן ..והוא לא יתכתב בוואצפ ...ובעקשנות עילאית
הוא גם לא שומע קווי נייעס לא מבוקרים ...והיה לו משעמם!! הוא ממממת משיעמום...
אוי אוי אוי ...כמה היה לו קשה ...בשלמא בימים רגילים ...נו ...עוד איכשהו הוא שרד ...הוא
היה קצת מתרועע עם החברים בישיבה ...בשטיבלאך ...היו אולי יוצאים לטיולים עם
טרמפים ...היו איכשהו מעבירים את הזמן...
אבל עכשיו ...עכ"פ בתקופות של הסגר (או הבידודים והקפסולות למיניהם )...אין כלום!! אין
חברה!!! אני כלוא!! אין כלום!! אני יושב מול ארבע קירות!!! אין לי מייל שיפיג לי את
השיעמום ...אין לי סרטים חרדים שאני אוכל להטביע בהם את יגוני ...כי סו"ס יש לי
יראת שמים!!! נו ...אז מה אני אעשה ...אולי אני אשב ואלמד?? אבל טאטע!! גם חשק אין
לי ...גם טעם בלימוד אין לי ...אז אולי אתפלל?? אבל אין לי גם טעם בתפילה ...אבא
שבשמים :השנה מצאתי פתחון פה למייחלים לך!!!
השנה יש לי את הפתחון פה של אותה מטרונה שהמלך ניטרל אותה מכל העולם ...ביקש
ממנה אל תצרי קשר עם אף אחת מהשכנות ...לא סמארטפון ...לא סרטים ...לא וואצפ ...לא
קווי נייעס ...לא כלום!!!! טוב ...היא הסכימה ...אבל כעת!!! אבא שבשמים ...אחרי שאני מבודד
מכל העולם ...כעת אני חחחחייב טעם בלימוד!!! אל ת ש ל י כ נ י מלפניך ורוח קדשך אל
תקח ממני!!! אם אתה משליך אותי ממך ...אם אתה לא נותן לי טעם בעבודת ה' ...אז אין לי
לאן ללכת!!! אין!!! אין לי!!!! אנא ממך אבא שבשמים ...בזה יום הדין תגזור עלי שהשנה
לפתע משוך עבדך אל רצונך ,ירוץ עבדך כמו איל ...יערב לו ידידותיך מנופת צוף וכל טעם...
אנא ה' ...תגזור שהשנה הזו אני לפתע אקבל מתיקות ובהירות חדשה בעבודת ה' ...ולא!!! לא
בגלל שמגיע לי!!! אלא בגלל שאם לא תתן לי את זה ...אין לי לאן ללכת!!!! אל תשאיר אותי
קרח מכאן ומכאן ...בן אדם שפוי לא יכול להסתובב בארבע קירות ולא לעשות כלום...
אבא שבשמים ...אם היית מתיר לי לקנות אייפון ...לא היה לי פתחון פה ...הנה ...יש לי מה
להעסיק את עצמי בכל השטויות שיש בעולם ...אבל לא!!! כי אתה עשית!!!!! אתה -אבא

שבשמים!! אתה הרחקת אותי מכל התועבות האלו ...אתה בודדת אותי מכל המושגים
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האחרים שיש בעולם ..התקשורת היחידה שנשארה לי בחיים זה איתך יתברך!!!
אז אנא ממך :אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי
לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו ...כי אין לי משהו אחר...
חז"ל מעידים שהטיעון מהסוג הזה מתקבל בבית משפט!!! לטיעון הזה קוראים:
כי אתה עשית!!! אתה ציוית אותי להיות שמור ...אתה יתברך בודדת אותי מכל
העולם ...אם ככה ...לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי ...אל
תשליכני מלפניך ..לא נותרה לי קורת גג אלא לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו...

זה הפתחון פה למייחלים לך בשנה זו!!
--אני רוצה שתבין :בשלמא העויבדים הגדולים ...הם הסתדרו בתקופה שלהקורונה ...דווקא הקשיים ודווקא המצבי חירום האלו חידדו אצלם את גודל
תפקידם בשעה זו וכמה שאין לנו שיור אלא התורה הזאת וכו'...
מאידך :גם אלו שהמצב הרוחני שלהם בשפל ...גם הם נעבאך ...גם הם שרדו
את הקורונה ...בטח ...הציוצים לא הפסיקו 011 ..ג'יגה של גלישה אינטרנט מוצו
עד הסוף ...וליידער וליידער ...פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך ..כמובן
שכואב הלב ..אבל עכ"ם אני מבין איך הם שרדו...
אז גם את הצדיקים הגדולים וגם את הפארשים ...את שניהם אני מבין -איך הם
שרדו עד כה את הקורונה ולא יצאו מדעתם...
אבל אלו שבאמצע!!!! אלו שהם לא הצדיקים הכי גדולים ...אבל מצד שני הם
שמורים ..איך הם שרדו עד כה?? מה עובר עליהם?? אני תמיד חושב עליהם ...ולא
סתם ...אלא כי אני קצת ...קצת מוצא את עצמי במקום הזה ..אז זהו ש ...שאני לא
מצליח להבין איך שרדנו עד כה ...ואני חושב שיש עוד מישהו שמתפלא איך
שרדנו!!! הלא הוא אבא שבשמים בכבודו ובעצמו שחז"ל אומרים שהוא גם עתיד
להתפלאות על בניו הנאמנים" ...איך המתנתם לי כל אותם השנים" ...כלשון חז"ל
במסכת סוכה "ואף הקב"ה תמה איתם ...איך יכולתם לכבוש הר גבוה כזה "...עכ"פ
מה שבטוח ..תקופה מאוד מאוד קשה עברה עלינו בשנה זו!!! אני מתכוין בעיקר
מבחינה רוחנית!!! השבריריות הרוחנית שהתקופה הזו נושאת בחובה ...זה ...זה
הקושי הגדול לסוג הממוצע הזה שעליו אני מדבר ..ונדמה לי שהריווח הגדול ביותר
שהרווחנו מהתקופה הזו ...זה לא פחות ולא יותר :ופתחון פה למייחלים לך!!!! השנה
לא נוותר!! השנה בימים הנוראים נעמוד ונזעק ...די אבא שבשמים ...די לספרן

של בינוניים ...די ...נמאס לי למצא את עצמי כל שנה מחדש באותו ספר מתנדנד
של בינונים ...נמאס לי כל פעם להגיע עם רצון טוב ...מתחיל טוב ואז מגיעה
המעידה ואז שוב אני תופס את עצמי וגורר ושורד איכשהו את היהדות ...די!!! תן
לי קרש מקפצה!!! תן לי את התנופה החיובית לעשות כמה צעדים קדימה
ולהרגיש מחובר יותר ...תן לי חיבור לתפילה ..חיבור לצניעות ...חיבור לפנימיות..
חיבור להסתפקות במועט...
--ואסיים בעוד מדרש מאוד דומה ...גם הוא באיכה ...המדרש מדבר על הפסוק:גלתה יהודה!! מדייק המדרש ואומר :רק אצל יהודי יש מושג של גלות ואצל גוי לא...
זה לשון המדרש :גלתה יהודה ,אומות העולם אינן גולים אלא אף על פי
שגולים אין גלותם גלות ,אומות העולם שאוכלים מפתם ושותים מיינם
אין גלותם גלות ,אבל ישראל שאין אוכלין מפתם ואין שותין מיינם
גלותם גלות ,אומות העולם שהן מהלכין באסקפטיות שלהם אין גלותם
גלות ,אבל ישראל שהן מהלכין יחפין גלותם גלות ,אתה מבין מה כתוב
במדרש הזה?? פשוט מאוד :חילוני שהיה גר בתל אביב ופתאום זרקת אותו
באוסטרליה ...מה כבר יכול להיות?? גם בתל אביב יש מסעדות וגם באוסטרליה יש
מסעדות....גם בתל אביב יש הפקרות וגם באוסטרליה אפשר לעשות שטויות ...חילוני
לא מרגיש גלות ...איפה שתזרוק אותו ..הוא ירגיש בבית ...אבל יהודי שחי כמו
יהודי ...אם תזרוק אותו פתאום בסוף העולם?? הוא בגלות!! כי הוא מוגבל!! הוא
צריך אוכל כשר. ..הוא צריך בית כנסת ...צריך דף גמ' ..צריך עירוב ...ועל כולנה :יהודי
לא יכול להיות מופקר ..יש לו תנאים מאוד מגבילים איפה הוא מרגיש היימיש...
ואיפה הוא יכול לשרוד כיהודי ...עד כאן המדרש...

בתקופה של הקורונה המדרש הזה מאוד מאוד מגיע לידי ביטוי!!!
חילוני שאמרת לו להיכנס לבידוד ...נו ...מה כבר יכול להיות?? עד היום הוא היה
מסתובב עם האייפון שלו ברחוב ונתקע בעמודי חשמל וכמעט עובר באדום ...עכשיו
לכל הפחות הוא ישאר עם האייפון שלו בבית ...הוא מרגיש בבידוד??? בגלות??
איפה!!! מבחינתו אין כמעט שום הבדל! הוא שולח הודעות אותו דבר ...יושב עם
האייפון שלו אותם שעות ...בלאו הכי הוא אף פעם לא פגש אנשים פנים אל פנים
אלא רק דרך הרשת ...ממילא איפה תזרוק אותו הוא כמעט ולא מרגיש מה
ההבדל ...אבל אבא שבשמים ...אני בן שלך ...אני חרד לדבריך ...לי אין אינטרנט!! אני
לא מתקשר דרך הרשת!!! אני לא מופקר ...והיות ואני חרד לדבר ה'!!! אז אני חייב
את האוירה ...את החברה ...את הממסד והמערכת החרדית שעוטפת אותי ומעניקה
לי חממה של שמירה בעולם שכולו הפקרות ...ברגע שיהודי חרדי נאלץ לחיות בלי
המס גרת שנותנת לו את כל הכח ...הוא מרגיש כמו אפרוח בלי נוצות ...אני מרגיש
גלות!!!!! הנה לך פתחון פה למייחלים לך!!! אבא שבשמים ...בשנה האחרונה היה לנו
גלות קשה מאוד מאוד!! ולמה?? רק בגלל שאנחנו חרדים לדבר ה' ...רק בגלל
שאנחנו שמורים לגמרי לגמרי וקנאים להמשיך להיות נאמנים אליך ...אין לי אייפון...
אין לי וואצפ ...אין לי קווי נייעס ...אין לי שום דבר חילופי שיכול למלאות לי את
החיים ...הדבר היחיד שממלא לי את החיים זה רק אתה!! הבית הכנסת ...הבית
מדרש ...והחיבור הפנימי לעבודת ה' ...אז אבא שבשמים :אנא ...אל תשליכני
מלפניך!!! לפחות אתה יתברך תחייך אלי ...תמלא אותי בקרבת אלוקים ...משוך נועם
יראתך לעם מבקשי רצונך ...פתח להם נועם ורצון לפתוח שערי רצונך ...וטהר ליבם
באמת ובאמונה לעבדך .עכ"פ אם נרצה לסכם מאמר זה במשפט אחד בתפילה:

אבינו מלכנו :אין לנו מלך אלא אתה!!!! זהו!! סוף!! אין לנו ..אלא אתה.

גיליון מס'  396פרשת כי תבא
תש"פ שנה שמינית
מבצע מיוחד !!!
הקדשה ע"ג הגליון בסך  ₪ 100בלבד
כל הקודם זוכה!
וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים
לראות ברכה והצלחה בכל הענינים

לתרומות 053-3145900 :

 פנינים על הפרשה

"בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי"



)כו ,יג(

נאמר במשנה )מע"ש פ"ה מ"ו(" :נתתיו ללוי"  -זה ממעשר לוי,
"וגם נתתיו"  -זו תרומה ותרומת מעשר )לכהן(.
ויש לעיין ,הרי מצוות הביעור נוהגת גם במעשר ראשון וגם
בתרומה ,אם כן מדוע אצל לוי כתבה תורה בפירוש ,ואילו
הכהן רק נתרבה מתיבת "גם".
והנה יש חילוק בין כהן ללוי .כי סתם לוי הוא עני ,וכלשון
הפסוק )דברים י"ד כ"ז(' :ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עימך'
)ועין ספרי שם ,בכל מקום שאתה מוצא לוי הזה תן לו וכו'( ,אבל סתם
כהן הוא עשיר ,כדאיתא בספרי )פ' ברכה על הפסוק 'ברך ה' חילו'(:
'רוב כהנים עשירים הם'.
מעתה אתי שפיר:
הלוי נכתב במפורש בתורה בפסוקים אלו של שנת מעשר עני,
כי בדרך כלל הוא עני וכנ"ל ,וממילא מקבל גם מעשר ראשון
וגם מעשר עני ,אבל הכהן אינו עני ואינו שייך לפרשה של עני,
ומגיעה לו רק תרומה ,לכן כתבתו התורה רק בריבוי.

הלבונה גדלה בשבא
"שפעת גמלים תכסך בכרי מדין ועיפה כולם משבא יבואו זהב
ולבונה ישאו" )הפטרת תבוא ,ישעיהו ס' ,ו'(
צריך ביאור למה כולם יבואו דווקא משבא.
ויש לומר בהקדם קושיא .הרי מצינו בגמרא )ע"ז י"ג ב'( שאסור
למכור לגוי לבונה כי יקח את זה לעבודה זרה ,ואם כן איך יקחו
מהגויים לבונה ,הרי היא של עבודה זרה?
והנה מצינו שהלבונה מצויה בשפע וגדלה בשבא )ירמיה ו' כ'(:
'למה זה לי לבונה ,משבא תבוא' ,וכן מלכת שבא הביאה משם
בשמים לרוב ,כדאיתא במלכים )א' י' י'( וכן ביחזקאל )כ"ז כ"ב(:
'רוכלי שבא ורעמה המה רוכליך בראש כל בושם' וגו'.
ולפי זה ניחא:
דווקא בשבא ,שיש בה לבונה בשפע ,אין הרוב לעבודה זרה,
לכן 'זהב ולבונה ישאו'.
)שבענו מטובך(

יפה מראה

הודעה ובקשה
לקראת חג הסוכות יצא הגליון  400בס"ד של דברי שי"ח
אי"ה יצא גליון מורחב ומיוחד ובו יובא גם רשימת
עשרות החיבורים שהוציא רבינו וכן מאות חיבורים
שיצאו במשך עשרות השנים מתלמידיו וממקרוביו ועוד,
זקוקים אנחנו לשותפים בהפצת גליון ייחודי זה
להקדשות ולתרומות ניתן לפנות למס' 053-3145900
בברכה מרובה יצחק גולדשטוף
שו"ת מעניני הפרשה
ש .מה הדין מי שצמח לו רק אילן אחד וגדל שם תאנה אחת ,האם
מביא ביכורים ,והאם שייך לקרוא לזה ראשית דהרי זה כל מה
שגדל לו.
ת .חייב ,משנה עושה אדם כל שדהו ביכורים.
ש .מצוות ביכורים לכאורה זהו רק הראשית של גידוליו ,א"כ איך
יתכן שאדם עושה כל שדהו ביכורים.
ת .אין לו לשיעור.
ש .ושמת בטנא מלמד שטעונין כלי ,אם מביא בכלי שיש בו חור
האם זה לא טוב ,האם יש דין כלי כמו בנטילת ידים.
ת .לא מצינו ,אבל אינו כבוד המצוה.
ש .לא אכלתי באוני ממנו ,מי שבשנים הללו לא היה אונן האם
מתוודה על פרט זה.
ת .יכול להתוודות.
ש" .הסכת ושמע" לעולם ילמוד אדם תורה ואח"כ יהגה ,מדוע לא
נהגו כן היום בישיבות ובכוללים ,שהרי לכאו' הסדר הוא מתחילה
ללמוד כל התורה כולה ,ורק אח"כ להבין .וא"כ על מה אנו סומכים
ומבטלים דינא דגמ'.
ת .רק כשהיה הכל בעל פה.
ש" .ברוך אתה בעיר" ובגמ' ב"מ ק"ז ע"א אמר רב שיהא ביתך סמוך
לבית הכנסת ,ולכאורה הרי מאבד שכר פסיעות ,וא"כ מה הברכה
בזה.
ת .משום ביטול תורה.
ש" .וברוך אתה בצאתיך" ,שם בגמ' שיהיו צאצאי מעיך כמותך,
ולכאו' מה הברכה בזה הרי לפעמים האדם עצמו אינו חשוב כ"כ
ובניו מצליחין יותר ממנו ,וא"כ מדוע זה ברכה שהבנים שלו יהיו
כמוהו.
ת .לפחות כמותו.
)שמחת מרדכי מאת ידידינו הרב מרדכי זיסיקינד הגר שליט"א(

בהזדמנות זו נבקש מכל מי שתחת ידו תמונה ישנה
בה נראה מרן ,שישלח למערכת לתועלת הרבים.

ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל )י"ז כ'(
כבר נודע ,כי אחד המנהגים המיוחדים עליהם לא ויתר רבינו
שליט"א ,הוא לשמש כסנדק בבריתות מילה ,לשם כך היה נודד
לכל רחבי ארץ ישראל ,גם במחיר של מאמץ גדול או חולשה
רבה.
עם התחדשות הבריתות בימים אלו במחיצתו של מרן רבינו
שליט"א ,כשהוא משמש כסנדק בשעת המילה ,לאחר תקופה של
מספר חודשים בהם לא הורשו אנשים לבוא לערוך אצלו ברית
מילה ,הננו מציגים לראשונה תמונה לא ידועה משנת תשנ"ב
בערך ,כשרבינו לבוש בטלית לאחר ששימש סנדק בברית מילה,
הוא נראה יורד ממדרגות בית המדרש דחסידי 'ערלוי' ברחוב
מהרש"ל בבני ברק ,שם שימש כסנדק בברית מילה )יש"כ להג"ר

יצחק אייזיק טפר שליט"א מרבני ישיבת חזון נחום  -הנראה משמאל
התמונה ,שזכה לקירבה רבה אצל רבינו(


בענין ברכות אב לבניו וברכות הצדיקים ומהותם
עובד עיריית פ"ת רוסי תינוק שנשבה ,יש לו בן ובת בוגרים שבדרך הטבע הוא טוען שלא יתחתנו והוא רוצה לבוא לברכה,
אמרו לו שמי שאינו שומר תו"מ הרב לא מברך ,אבל הוא מאד מסייע לגנרטור של שבת בפ"ת ,האם בזכות זו אפשר שיבוא
לקבל ברכה מהרב? ת :הוא יכול לבוא לקבל ברכה  -שיחזור בתשובה.
יום ג' חקת כ"ח סיון תשס"ח .בקשתי מרבנו שאכנס עם אחד מידידי לברכה ,אמר לי :תוכל לבוא מתי שתרצה עם מי שתרצה,
אבל איני יודע מה מצאו בי שבאים לברכה אצלי.
בהזדמנות אמר לי רבנו ,פעם אחת אבא שאלני היכן החז"ל "אוי לו למי שהעולם טועין בו" ולא רציתי לומר לו כי הבנתי
שהוא רוצה לכתוב זאת בהקדמה של אחד מספריו .א.ה ואכן כך כתב מרן הסטיפלער בהקדמה לקהילות יעקב ועי' קריינא
דאגרתא ח"ב סי' תרל"ד בענין זה והחז"ל מובא במדרש שמובא ב"ראשית חכמה" שם יש כמה מדרשים קטנים שליקט וכתב,
וזה שם במדרש מרגניתא דבי רב.
כלל מרכזי בברכותיו של רבנו וברכות צדיקי כל דור :עיקר הברכה – הוא הבטחון של המבקש שה' יעזור לו בזכות הברכה.
פלוני סיפר שהיה פעם אצל הקהילות יעקב וביקש ברכות לכמה אנשים ובסוף אמר ששכח עוד אחד שיברכהו ,אמר לו
הסטייפלר אין לי כל כך הרבה ...תגובת רבנו :עיקר הברכה הוא בטחון ואמונה של המבקש שה' יעזור בזכות הברכה ,ולכן
אם אינו מאמין בברכה בדרך כלל זה לא עוזר.
אמרתי לרבנו ,מעשה בבחור פלוני בישיבת אור ישראל לצעירים ,שבא כאן לשאול לאיזו ישיבה גדולה ילך והתייעץ האם
ילך לישיבה בצפון הארץ ,ענהו רבנו בשלילה ,ויעץ לו ללכת ללמוד בישיבת אור ישראל הגדולה ,על פי העצה והברכה הבחור
הנ"ל לא נרשם לשום מקום מלבד אור ישראל ,ורבותיו התחננו לפניו שמא לא יתקבל שלפחות ירשם בעוד מקום אך לא
הסכים ,כי היה בטוח שברכתו של רבנו תתקיים ,וכך הוה ,שהתקבל נגד כל הכללים ובאופן משונה לטובה.
זה בזכות האמונה בברכה .היה אחד שעשה כל מיני עסקי מסחר שלא כחוק ,והיה נכנס לחזון איש ומתברך ממנו והמשטרה
בסוף עלתה עליו ועצרוהו ,ואמר להם כי אינו פוחד מהם כי יש לו ברכה מהחזון איש ...והסוף היה ששחררוהו .זה כוח וזכות
האמונה.
א.ה .עי' משך חכמה בהפטרת פרשת וירא ואלו דבריו :עיקר תחיית המת היתה באמונתה התמימה בהנביא ,ובשביל האמונה,
צדיק החיה את בנה .לכן על ידי גחזי  -שלא האמינה בו שידעה כמדרשם 'הוא קדש ואין משרתיו קדש' ...אבל אלישע
שהאמינה בו ,הוא החיה הנער .לכן לנסות גודל אמונתה בהנביא אלישע ,עשה השם יתברך שהעלים ממנו ,והוא שלח לשאול
השלום לילד ,ובכל זאת האמינה בו ,לא נפל מלבבה שום חסרון אמונה בהנביא כי הבן אשר נתן לה יהיה בן קיימא ,וחיה
יחיה .לכן בזכות זה החיה בנה ,ולכן לא נאמר "וישמע ה' בקול אלישע" כמו שכתוב באליהו ,ודו"ק.
א' לך לך ז' חשון תשנ"ז .אני מבקש ברכה לפלונית ממשפחתי לעסק הפרנסה שלה והיא כותבת לרבנו שקיבלה ברכה מהגרש"ז
זצ"ל אויערבאך .אמר רבנו :יש מחלוקת בספרי פ"ו עקב ס"ו ל"ח האם ברכת צדיק רק בחייו או כל שכן לאחר מותו.
כיצד מברכים ,מעשיות והוראות מברכת גדולי ישראל
ו' עש"ק חקת ו' תמוז תשס"ד .אברך ביקש ברכה מרבנו ומאד בכה ,ואחר שיצא שאלתי :איך רבנו מחזיק מעמד אחר שמיעת כל
כך הרבה צרות ,ואכן שמעתי כי הרבנית מוכרחת לקחת כל יום תרופה להרגעה.
היה לי באמת פעם ויכוח עם רבי גדליה זצ"ל הוא אמר כי אין זה דרך שכולם באים ומקבלים ברכה ,ברכה צריך להיכנס
ולהרגיש למצב של המבקש ולתת ברכה באופן אחר שכאן מקבלים ,אמרתי לו ,הרי ברכתי בלא"ה לא עוזר כלום רק שהפלוני
חושב שיש בזה משהו ומחמת כך מספר לפני את דבריו ,וזה מרגיעו ,אם כן זה עצמו קצת רפואה וטובה בשבילו.
רבי מיכל יהודה )שליט"א( היה מיוחד מאד בענין הזה וכאשר היו מבקשים ברכה הוא השקיע מאמץ וכובד ראש ובירך מלה
במלה במתינות ,וכשהייתי אצל הצדיק ר' יודל סגל ממנצ'סטר זצ"ל לברכה הבחנתי שבעת שנותן ברכה נהיה אדום.
בחיד"א יש סדר שלם כיצד לברך ,לומר קודם ברוך השם ,ובעמוד השחר.
באותו מעמד אמר לי רבנו :אמא ע"ה ספרה לי שאמרה פעם לחזון איש כי אנשים באים אליו לברכות וחושבים שקיבלו
ברכה ובזה יש להם כבר את הכל .הגיב וענה לה החזון איש  -ומהיכן את יודעת שזה לא כך.
האמונה היוקדת של אם יהודיה בהבטחת הצדיקים
סיפר לי יהודי ,כי היום אחותו מתחתנת ,לפני  25שנה האמא שלה היתה מעוברת איתה והיו קשיים ,והקהילות יעקב אמר
אל תדאגו יהיה בסדר ,והנה אח"כ נהיה יותר גרוע והיתה בסכנת נפשות ממש ורופאים אמרו שמוכרחים להוציא את העובר
בניתוח והיא התעקשה ,כי הרי הקה"י אמר שיהיה בסדר ,הרופאים התריעו ואמרו אנו נותנים לא יותר משתי דקות אם לא
יסתדר נעשה מיד ניתוח ,וכבר העבירו אותה למיטה אחרת ותוך  2דקות הסתדר הדבר ונולדה בת בלידה רגילה .האם מותר
היה לה לסמוך על בטחונה ,ואם תקבל שכר או גיהנם על כך?
רבנו מאד התרגש וזלגו עיניו דמעות ,ואמר :יש בחזון איש בהלכות שבת או"ח סי' נ"ט סק"ד ,שמי שסומך על בטחון אין
מזניחין אותו ,אבל כאן שסכנה לפניך מסתמא על פי דין אין אפשרות לסמוך על הבטחון ,אבל היא שלא ידעה דינים ,תקבל
שכר על זה ,ונתן את ברכתו.
כיצד מברכין?
אמרתי לרבינו כי נכנסנו עם נגיד מפורסם למרן הגראי"ל והנגיד ביקש ברכה עם קויטל וכתב בו הצלחה בתורה ויר"ש.
וביקש גם פרנסה ובריאות ,אמר לו הגראי"ל:הכל הפוך קודם יראת שמים ואח"כ תורה ,קודם פרנסה ואח"כ בריאות )עי'
תענית ח' ב' דכי יהיב רחמנא שובעא לחיי הוא דיהיב( .ע"כ .ושאלו את רבנו מה קודם? תורה ויראת שמים זה מחלוקת בגמרא שבת
ל"א :ר' סימון ור' אלעזר .והלכה כמי? נראה שם שהלכה כר' אלעזר שיראת שמים קודם ,שאמרו תסתיים וכו' .אע"פ שבגמ'
שם נאמר תסתיים רק לגבי שר"א הוא סבירא ליה יר"ש קודם ,אבל כיון שזה ר' יוחנן משום ר"א מסתמא כך הלכה.
ומה לגבי פרנסה ובריאות מה קודם? בריאות קודם .יש פעמים שאם אין פרנסה זה סיבה שלא יהיה בריאות .ת :אם כן
הפרנסה נכללת בכלל הבריאות.
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