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זכיתי שהוא התארח בביתי באחת משבתות החיזוק הרבות שערך 
ב'מודיעין עילית'. הוא דרש באותה שבת לא יחות מ25!! דרשות, לירי כל 

תיילה, באמצעה ובסויה, בבית ראשון ובבית שרי, לירי הארוחות ואחרי 
הארוחות, דרשה לרשים ודרשה לילדים ולבחורים 

רשמים אישיים מהגאון הצדיק רבי ירחמיאל קראם זצ"ל

הרב ישראל ליוש

יומיים לפני שעם ישראל קיים מצוות 'והגדת לבנך', דור לדור סיפרו 
מעשיו ושחו בנפלאותיו, אב העביר לבנו את סיפור עשרת המכות 
הורתו  ועל  סיני,  הר  מעמד  על  נכדו  עם  למד  סב  סוף,  ים  וקריעת 
ולידתו של עם ישראל, נפרדנו ממי שבזכותו נודע לרבים הסיפורים 
הללו, עשרת המכות, יציאת מצרים ומעמד הר סיני... נפרדנו ממי 

שבזכותו לא נגדעה שרשרת העברת לפיד האמונה. 
ירחמיאל,  רבי  זצ"ל...  קראם  ירחמיאל  רבי  הצדיק  מהגאון  נפרדנו 
נכון  יותר  ואולי  ביניהם.  הקטן  ואני  אחינו,  פעילי  של  ורבם  מורם 
לומר, מורם ורבם של כל מי שנשמה של 'קירוב' פועמת בקרבו, כי 
לימד  הוא  ונשמה.  נשמה  לכל  נפש  מסירות  מהי  אותנו  לימד  הוא 
אותנו שכאשר איכפת באמת מכבוד שמים, לא רואים אף מכשול 
מאוד  קרוב  הוא  ביותר,  הרחוק  שהמרחק  אותנו  לימד  הוא  בדרך. 

כשמדובר בלקרב יהודי...
פעם התייעצתי איתו כיצד אצליח לשכנע הורים לשלוח את ילדם 
היחיד לישיבה, הם הרי קשורים אליו מאוד, וכלל לא מעלים בדעתם 
גרים?  הם  היכן  אותי  שאל  הוא  בפנימיה.  ילון  שהוא  אפשרות 
חשוב,  זה  מידע  מדוע  כלל  מבין  אינני  בפשטות,  עניתי  'בקריות!', 
כדי לדעת איך משכנעים הורים לילד יחיד לרשום את בנם לישיבה, 
'מה הכתובת המדויקת?' המשיך ר' ירחמיאל להתעניין. אמרתי לו 
נפרד ממני לשלום, למחרת שמעתי  והוא  את הכתובת המדויקת, 

שהוא היה אצלם בבית...
את  לעזוב  שנאלץ  בחור  בדבר  איתו  התייעצתי  אחרת,  בהזדמנות 

שיעזור  התכוונתי  אני  לימוד.  שכר  שילמו  לא  הוריו  כי  הישיבה, 
עלול  הבחור  לימוד,  השכר  על  יתעקשו  שאם  לישיבה  להסביר  לי 
למצוא את עצמו מחוץ לעולם הישיבות, אך הוא היה יעיל עוד יותר 
ומעשי בתכלית, הוא יצר קשר עם מזכיר הישיבה והעביר לידיו את 

שכר הלימוד לחודשים הקרובים...
והדילמות הרבות ששמע, לא הקהו את  הסיפורים הרבים שחווה, 
ונסער בכל ענין ש'כבוד  ונמרץ, נחוש  חושיו. הוא נשאר תמיד ער 

שמים' נוגע אליו...
הוא לא נח ולא שקט כשידע על איזה 'זיכוי הרבים', או ריבוי כבוד 
כדי  ביכולתו,  אשר  ככל  שעשה  עד  לפעול,  יכול  שהוא  שמים 

להוציאו אל הפועל.
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"בדור שעבר – ארשים לא התרוצצו כל היום לחיש ברכות, ואיילו אל 
ה'חיץ חיים' לא היו מגיעים סתם כך בכדי להתברך מיי קדשו! זו תויעה 

חדשה, המעידה על עצלות הדור!" 

מרן הגרא"מ שך זצוק"ל: אסור לעשות מה שלא קיבלרו במסורת!

"ּוְלהֹוֹרת ֶאת ְּבֵרי ִיְשָׂרֵאל" )ויקרא י', י"א(

נושא נוסף כנגדו יצא רבנו במלוא החריפות, הינו הדרישה הגוברת 
תקשורת  שיטות  באמצעות  פגועים,  ילדים  של  ב'דעתם'  והולכת 
כאלו ואחרות. היה זה בשנת תשנ"ד, כאשר נשאל על ידי רבי יוסף 
– אודות הנושא, והשיב בחריפות  – ראב"ד קהל יראים לונדון  דינר 

רבה:
ולא  אודותיו,  ידעו  לא  אבותינו,  עשו  שלא  דבר  לעשות  "אסור 
מסרו לנו אותו במסורה! ולא זו בלבד שהדבר אסור – אלא שצריך 

להחרימו!
 – גדולים  ועוד  חיים'  ה'חפץ  וכן  מוילנא,  הגר"א  כי  ידוע  אמנם  "הן 
אדם  בילדותי  ראיתי  עצמי  אני  ואף  'דיבוקים',  בהוצאת  עסקו 
שנכנס בו דיבוק – בעת שהעבירו אותו דרך עיר מולדתי אל 'ראדין', 
אולם גדולי עולם אלו עשו זאת מאחר וקיבלו את הדבר במסורת 

מקדמונינו!
"לעומת זאת, באשר לאותם ילדים פגועים, אשר מעולם לא קיבלנו 
כדי  בכך  להשתמש  אין   – עמהם  התקשורת  שיטת  את  במסורת 
יש  ואף  העתידות,  את  לחזות  או  מאורעות  של  פשרם  את  לברר 

להחרים בתוקף כל מעשה מעין זה!"...
גם לשימוש בגורל הגר"א – מוסר הרב רפאל וואלף – התנגד רבינו 
כל  לא  ואף  הגר"א',  'גורל  לערוך  כיצד  ידיעה  לנו  "אין  נחרצות. 
התשובה  את  להבין  בכדי  שכזה!  בגורל  שימוש  לעשות  יכול  אחד 
לאשורה - יש צורך בכח הבנה מיוחד, אשר אינו נחלת איש בדורנו!" 
– הבהיר רבינו, כאשר הוא מוסיף כי יש בכך אף משום פגיעה במצוה 

של 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך'
נוספים  וכך גם צדיקים רבים  "אמנם הגר"א עצמו השתמש בגורל, 
הנהגה  היתה   – במדרגתם  גדולים  לאנשים  אולם  הדורות,  במרוצת 
בהם  יש  לגבינו  אשר  בכלים  להשתמש  רשאים  היו  והם  מיוחדת, 
– הסביר רבינו  משום פגיעה במידת ה'תמימות' הנדרשת מאתנו!" 
ברורה  קבלה  היתה  דוקא  לרבינו  כי  מספרים,  השמועה  שמפי  ]אף 
מפיו של ה'חפץ חיים', אודות האופן בו ניתן לערוך את גורל הגר"א, 
אולם בענוותנותו הוא לא ראה את עצמו ראוי לכך, ואף סבר כי הדבר 
אינו נכון אלא עומד בסתירה לחובת ה'תמימות' המוטלת על האדם[.

מה בין ברכה לרבואה...
כי  גם לחלומות סירב רבינו להתייחס, באשר דעתו הברורה היתה 

אין לייחס להם משמעות מיוחדת או לפעול על פיהם.
כך למשל מספר הרב רפאל וואלף, כי ביום מן הימים נכנס אל חדרו 
של רבינו אחד ממקורביו בבהלה, והחל מספר כי חלם הלילה חלום. 
הלה ביקש לספר לרבינו את תוכן החלום, אולם רבינו לא הניח לו 

להמשיך בדבריו. "אל תדאג! יהיה טוב!" – השיב.
אך דעתו של אותו מקורב לא נחה... "החלום נוגע לכל כלל ישראל!" 
– הוסיף, אולם רבינו לא התפעל... "גם עם כלל ישראל יהיה טוב!" – 

השיב בבטחון גמור.
אותו  ניסה   – צדקנו!"  משיח  לביאת  נוגע  הזה  החלום  אבל  "רבינו, 
עלה  לא  מבוקשו  אולם  רבינו,  של  התעניינותו  את  לעורר  מקורב 
בידו... "גם עם המשיח יהיה טוב!" – פסק רבינו נחרצות, ובשום פנים 

ואופן לא אבה לשמוע את תוכן החלום...
"צו גוטען, צו גיזונט און צו לעבן!"... "לטובה, לבריאות ולחיים!" – 
אמר רבינו, תוך שהוא נוקט בנוסח בו היה רגיל דודו – רבי איסר זלמן 

מלצר זצ"ל  - לעשות שימוש בעת הטבת חלום...
או  ל'מקובלים'  מפניה  מסתייג  רבינו  שהיה  כשם  כי  נזכיר,  וכאן 
נחרצות  הסתייג  כך   – לשמם  ראויים  שאינם  נפלאות'  ל'עושי 
ניכר  דבריהם  כתלי  ומתוך  מצוקותיהם,  בדבר  אליו  שפנו  מאנשים 
רוח  נצוצי  אלא   – לשמוע  הם  מבקשים  וברכה  עצה  לא  כי  בבירור 

הקודש מבית מדרשו...
באחת  כי  רבינו,  של  ביתו  ובאי  ממקורביו  אחד  מספר  למשל,  כך 
 – גיל התשעים  השנים האחרונות לחיי רבינו, כאשר כבר עבר את 
והיה  חלה  בנו  אשר  דודו,  בן  את  פנימה  הקודש  אל  להכניס  ביקש 
שבור ורצוץ בשל כך. נכנס, אפוא, אותו מקורב אל רבינו, וביקש את 
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רשותו להכניס את האב השבור, אך רבינו דחהו מספר פעמים בשל 
חולשתו. לאחר מספר נסיונות כושלים שכאלו – נענה רבינו ואמר 

לו:
מה  לשמוע  רצונו  אם  אבל  שיבוא.    – התחזקות  בדברי  רצונו  "אם 
כי  לומר  שמתיימר  ומי  יודע,  אינו  שאיש  לו  אמור   – העתיד  צופן 
בדורונו  אין  שקרן!!!   שהוא  בשמי  לו  אמור   – ידו  בהישג  זו  ידיעה 
נביאים!!! אם בברכה רצונו – אדרבה, אבל שלא יתלה בה תקוות... 
אינני ה'חפץ חיים' שכל ברכותיו התקיימו... מה שעליו לעשות זה 

רק לקיים את חובת ההשתדלות – וכמובן, להתפלל!"...
לא ריתן 'להלחם' כביכול כרגד  הנה למדנו, כי גם זאת צריך לדעת: 
להתפלל,  לבקש,  יכולים  אנחנו  הוא!  ברוך  הקדוש  של  גזירותיו 
גזר הדין, אבל  להעתיר, להתחנן, לקוות ואפילו לנסות לקרוע את 
בשום אופן  איננו יכולים לקדש 'מלחמה' כביכול כנגד הגזירה! אם 
סמוכים  ולהיות  באהבה,  לקבלה  עלינו   – גזירה  נגזרה  השמים  מן 
ובטוחים כי אבינו שבשמים החפץ בטובתנו – אינו עושה אלא לטוב 

לנו באמת ובתמים!

במקום לחיש ברכות – תתילל!
אכן, גם כאשר ברור היה כי אין מצפים מרבינו אלא לברכה בעלמא 
– לא היה מרבה רבינו להאציל מברכותיו סתם כך. העיקרון המנחה 
שביקש  למי  אלא  ברכות  להאציל  הסכים  לא  רבינו  כי  היה,  כלל 
ברכות  אולם  ברכה,  אליה  צירף   – עצה  העניק  כאשר  עצתו...  את 

כשלעצמן – נמנע מליתן...
ככלל, דעתו של רבינו היתה, כי הרדיפה אחר ברכות הצדיקים – הינה 
סוג של עצלות... בדורנו מתעצלים בני האדם להתפלל בעצמם, הם 
וכך הם מגיעים אל  ולהחליט החלטות בעצמם,  מתעצלים לחשוב 
הפתרון הקל והפשוט ביותר: הפניה אל הצדיקים, בכדי להסיר את 
התורה  גדולי  של  כתפיהם  אל  ולהעבירה  עצמם,  מעל  האחריות 

והצדיקים...
"בדור שעבר – אנשים לא התרוצצו כל היום לחפש ברכות, ואפילו 
אל ה'חפץ חיים' לא היו מגיעים סתם כך בכדי להתברך מפי קדשו! זו 
תופעה חדשה, המעידה על עצלות הדור!" – היה רבינו שב ומדגיש, 
כאשר מסיבה זו נהג לסרב במקרים רבים כאשר באו לפניו לדרשו 
בברכותיו: "אני לא רעבע! אני צריך להספיק ללמוד – וזה מפריע!" 
– היה משיב בקפידא, תוך שהוא מזכיר כי גם להגאון רבי חיים עוזר 

לא היו מפריעים אף פעם בבקשות מעין אלו...
אכן, גם כאשר ניאות רבינו להאציל מברכתו – היה מדגיש, כי אפילו 
המתברך  אין  שבו  במקום  להועיל,  יכולה  אינה  צדיק  של  ברכתו 
עושה את המוטל עליו... על כך, יכולים אנו ללמוד מתוך המעשה 

הבא, אותו סיפר נאמן ביתו של רבינו, הרב רפאל וואלף:
כידוע, בחורים מבוגרים רבים, היו מגיעים להשתתף בהקמת סוכתו 
זו סגולה לשידוכין... במשך שנים  כי  של רבינו, באשר מקובל היה 
רבות, הבחורים אשר השתתפו במלאכת הקמת הסוכה, וגם הבנות 
אשר שיגרו אליה את הקישוטים שהכינו – היו מתארסים עוד באותה 
השנה, וזאת כפי הנראה בזכות ברכתו החמה של רבינו, שהוענקה 

לעוסקים במלאכה, כאות להכרת תודתו על המאמצים שהשקיעו 
למענו.

אכן, באחד הימים הגיע אל רבינו בחור מבוגר ותינה את צערו: הוא 
סיפר כי בשנה שעברה השתתף בהקמת סוכתו של רבינו ואף זכה 
לברכתו, אולם למרבה צערו – טרם בא עד עתה בברית האירוסין...

רק  להתקיים,  יכולה  "הברכה  נחרצת:  היתה  רבינו,  של  תשובתו 
את  עושה  הוא  כאשר  שתתקיים!  מעוניין  עצמו  המתברך  כאשר 
המוטל עליו, ונותן לה מקום שתחול! אתה לעומת זאת – אינך רוצה 
באמת ובתמים להתחתן... אתה דוחה הצעות על ימין ועל שמאל 

– מבלי כל הצדקה, ומה לך כי תלין על ברכתי שלא התקיימה?"...

התורה – מקור הברכה!
וכמובן, חשוב להבהיר, כי אדם שאינו מקיים את מצוותיו של בורא 
העולם, ואינו נוהג על פי תורתו הקדושה – אינו יכול לצפות לברכתו, 
הינו   – הברכה  מקור  העולם...  צדיקי  כל  בעבורו  יעתירו  אם  גם 
הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, ואם האדם מנתק את עצמו רח"ל 
ממקור  ממילא  עצמו  את  הוא  שמנתק  הרי   – יתברך  מה'  במעשיו 

הברכה, ומהיכן יתברך?
ואכן, רבינו היה נוהג לספר בשם הרב מ'לוצק' את המעשה הבא – 
אשר אירע עם מרן ה'חפץ חיים', וממנו יכולים אנו ללמוד היטב את 

היסוד עליו עמדנו זה עתה. ומעשה שהיה כך היה:
לרכבת  עלה  לוילנא,  מז'טל  חיים'  ה'חפץ  מרן  נסע  כאשר  פעם, 
בתחנת 'לידא', וכמובן, מיד התקבצו סביבו יהודים רבים אשר בקשו 

לשמוע מאמרי פיו.
באותו מסע – התלווה הרב מ'לוצק' אל מרן ה'חפץ חיים', ובמהלך 
הנסיעה ניגש אליו אחד מבני עירו, 'לוצק', וביקש ממנו כי ייגש עמו 
שחלתה,  בתו  עבור  יעתיר  כי  ממנו  לבקש  בכדי  חיים'  ה'חפץ  אל 
בטובי  לדרשו  בכדי  לוילנא,  דרכו  את  עמה  הוא  עושה  ועתה 

הרופאים, אשר אולי ואולי יוכלו לסייע לה ולהעלות מזור למכתה.
הרב מ'לוצק' נענה כמובן לבקשתו של בן עירו, אולם מאחר וה'חפץ 
שהצטופפה  היהודים  קבוצת  בפני  שיחה  של  בעיצומה  היה  חיים' 
סביבו – לא יכולה היה הרב לגשת אליו תיכף, ולפיכך הציע לבן שיחו 
כי ימתין עמו, ויצטרף אל חבורת היהודים המקשיבים לדברי קדשו 

של הכהן הגדול.
חבורת  אל   – עירו  בן  והיהודי  מ'לוצק'  הרב  שניהם,  הצטרפו  כך 
לאחר  מיד  כאשר  חיים',  ה'חפץ  מרן  את  שהקיפה  היהודים 
הצטרפותם – עובר ה'חפץ חיים' מענין לענין, ומתחיל לדבר אודות 

שמירת השבת וגודל חובת הזהירות בה...
"השבת – גורמת ברכה, כפי שאומרים אנו בפיוט 'לכה דודי': 'כי היא 
מקור הברכה'. אולם אין די בכך שאדם שומר שבת בעצמו... בכדי 
לזכות לברכה – עליו להקפיד גם על בני ביתו שישמרו את השבת, 
יזכה   – כן  שעושה  מי  האחורית...  מהדלת  סחורה  יוציאו  ושלא 

לברכה!" – הכריז ה'חפץ חיים'.
כאשר שמע הרב מ'לוצק' את הדברים המפורשים יוצאים מפיו של גדול 
הדור, הביט אל עבר בן עירו, אשר מפורסם היה כי בני ביתו מוציאים 
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הרוכחים רצו להעיר לו, כי במוצאי יום טוב יותחים בברכה לבדה, אולם 
בטרם העזו ליצות את ייהם, התבוררו ברבירו שישב במקומו בשקט ולחש 

לעצמו: "הרי זה רק יסוקים! גישמאק'ע יסוקים! מה כבר יכול להיות?!"

מהליכותיו הראצלות של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 

"ּוְלהֹוֹרת ֶאת ְּבֵרי ִיְשָׂרֵאל" )ויקרא י', י"א(

הרב יעקב ברלין מספר: זכורני שבמוצאי יום טוב הראשון של פסח, 
אברך צעיר מנכדי רבינו שב מבית הכנסת בשעה מאוחרת, לאחר 
ההבדלה  על  לחזור  נאלץ  ולפיכך  ההבדלה,  את  ערך  כבר  שרבינו 
לבדו. למרות שעל פי המנהג היה עליו לפתוח מיד ב'ברכת המבדיל' 
כנהוג במוצאי יום טוב, טעה הלה והחל לזמר בקול ערב ומסתלסל: 

"הנה קל ישועתי".
הנוכחים רצו להעיר לו, כי במוצאי יום טוב פותחים בברכה לבדה, 
אולם בטרם העזו לפצות את פיהם, התבוננו ברבינו שישב במקומו 
בשקט ולחש לעצמו: "הרי זה רק פסוקים! גישמאק'ע פסוקים! מה 

כבר יכול להיות?!"
מה היה קורה לו, אם מי מהנוכחים היה מפנה את תשומת ליבו של 
האברך הצעיר לטעותו, האם היה בכך עלבון כה צורב?! ברם בשל 
מה להעיר ברבים, אם אפשר להגיד לו את הדבר לאחר מכן בארבע 

עיניים?
באותו עניין יש בנותן טעם להביא מעשה, שאירע בבית מדרשו של 
רבינו, כאשר הגיע למקום כהן לא מוכר ועלה לדוכן לברכת כהנים, 
נושאים כפים כהלכה. רבינו שכאב את הפגיעה  מבלי שידע כיצד 
בהלכה, אך מאידך חשש לפגוע באותו אדם, פנה אל תלמידו הרב 
יצחק דרזי, ושאלו האם הוא מכיר את אותו כהן, והאם יש לו דרך 

ללמדו כיצד לישא כפיים כהלכה, מבלי שהלה ייפגע בשל כך.
כבוד  על  האמון  "רבינו,  מספר:  אלישיב,  אריה  הרב  רבינו,  נכד 
האדם, מעולם לא שאל את נכדיו על המסכת בה הם עוסקים, ככל 
הנראה מפאת החשש להביכם. ברם היו פעמים, שדווקא בשל כבוד 
כאשר  זה  היה  תלמודי.  על  עימי  ומדבר  מעצמו  פותח  היה  האדם 
הייתי מלווה אותו בדרכו לבית הכנסת, ובפניו נקרו אנשים שביקשו 
לשאול את פיו שאלות מסוימות, שלא היה ברצונו להשיב עליהן, 

מאחר שחשש שעלול לצאת מכך מכשול.
"סבי, שלא אבה שהשואל יחוש כי אין ברצונו להשיב על שאלתו, 
נהג לפנות אלי ולשאול באיזו מסכת אני עוסק ובאיזה דף אני אוחז 
כעת, ותוך רגע כמימרא היה נכנס לעומק הענין ומתחיל להרצות 
נראה למתבונן מן הצד כביכול הוא  את דבריו הסדורים, כשהדבר 
מעין  בעתות  גם  אך  הסוגיא.  במעמקי  ומתן  משא  של  בעיצומו 
אלו, לא היה שואל אותי על תלמודי אלא מרצה בפני את חידושיו 

בסוגיא.

כפי  הוא',  חד  דארעא  'סדנא  כיצד  לדעת  נוכחתי  אלו  "במקרים 
חפץ  שלא  תלמיד  ידי  על  נשאל  רבא  שכאשר  בגמרא,  שמצינו 
להשיבו, היה מנהגו להסיט את הנושא, באופן שהתלמיד לא יחוש 
ביומו,  יום  דבר  ונשנו  חזרו  אלו  מעשים  כך.  בשל  ייפגע  ולא  בדבר 
סבי,  אל  פונים  שונים  אנשים  כיצד  פעמים,  עשרות  ראינו  וכזאת 
בכל  עליהן,  להשיב  חפץ  שלא  שונות,  שאלות  לשאול  ומבקשים 
בעדינות  ומתחמק  הרבה,  בחכמתו  הענין  את  מסובב  היה  פעם 

מלהשיב, מבלי שהפונה יחוש בדבר.
"על דרך זו נהג סבי עם כמה מתלמידיו. בפעמים הראשונות שפנו 
אליו בשאלות שונות, הם נדחו על ידו בהתחמקות, אולם אותם אלו 
שניסו שוב ושוב ולא התייאשו, אף במשך תקופה ארוכה, זכו לבסוף 
והתחממו  מאוד',  ישגה  'ואחריתך  הכתוב:  מאמר  בהם  שנתקיים 

לאורו בקרבה מיוחדת.
"גם בהנהגה זו ראיתי כיצד 'סדנא דארעא חד הוא', שהרי פעמים 
נוכחים  אנו  בהן  באגדה,  שונות  סוגיות  בגמרא  מובאות  רבות 
במעשים מעין אלו, כיצד גדולי האמוראים לא קירבו את תלמידיהם 
תורה.  מהם  לקנות  ונפשם  ליבם  בכל  חפצים  הם  כי  שנוכחו,  עד 
לציין  נהגתי  אלו,  כגון  במעשים  לימודי  במהלך  נתקל  כשהייתי 
וגדולי  היום',  כן  ש'כאז  לראות  מפליא  כמה  עד  החברותא  באוזני 

ישראל לאורך כל הדורות נוהגים באותה הדרך.
"כשסבא הבחין כי אי מי ממשמשיו טרח או התאמץ יתר על המידה, 
ראה לנכון להרגיעו ולנחמו. זכורני כי באחד הימים נכנס לחדרו אדם 
תמהוני, שממש דחף במרפקיו את כל הממתינים בתור, נעמד ליד 
שאצא  נחרץ  באופן  דורש  כשהוא  דבריו,  את  להשמיע  והחל  סבי 
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אחרי זה שאלתי, סתם מחמת מידת הסקררות: "מי היו בדיוק היהודים 
שאמרתי להם 'גוט שבת'?". "זו קבוצת רשים" – אמר לי ילורי. געוואלד. 

רהיה לי חושך בעיריים. מה יאמרו הללו? אתם יודעים, זה קרלרשטיין 
מהבריין הסמוך, או שהשתגע או שהתיקר, אחד משריהם... מה הוא הולך 

ברחוב ואומר לכולם 'גוט שבת', עד כדי כך...

הגה"צ רבי ראובן קרלרשטיין זצוק"ל, על ההתרהגות הראויה בבין אדם לחבירו

"ּוְלהֹוֹרת ֶאת ְּבֵרי ִיְשָׂרֵאל ֵאת ָּכל ַהֻחִּקים" )ויקרא י', י"א(

נספר לכם מעשה שבדידי הווה עובדה. לפני כמה שנים, ה' ירחם, 
ראיתי  השניה  ובעין  עיוור  לגמרי  הייתי  אחת  בעין  בעיני.  לקיתי 
אדם.  או  עמוד  יש  לפני  האם  להכריע  יכולתי  לא  דמויות.  בקושי 

הקב"ה עזר, עשו ניתוח קטרקט, ו"ברוך פוקח עוורים", הודו לה'.
בתקופה שלפני הניתוח, חזרתי פעם מבית המדרש בשבת קודש, 
טוב  שמעתי  לא  שבת',  'גוט  לי  אמר  ונכבד.  יקר  יהודי  הלך  ומולי 
בכלל  הבחנתי  ולא  שמיעה[  מכשיר  ללא  הולך  הנני  ]בשבת  באזני 
כי  באפילה,  ללכת  והמשכתי  הגבתי  לא  שבת'.  'גוט  לי  שאומרים 

אינני רואה כלום.
שלך,  חבר  הלא  עשית?  "מה  הבית:  בני  לי  אומרים  הביתה.  באנו 
פלוני אלמוני, הגיע לבני ברק והיה גם בתפילה בבית המדרש, והוא 
יהיה הסוף, אבא,  לו, מה  ולא ענית  'גוט שבת'  אמר לנו שאמר לך 

אתה לא רואה, ואנשים כועסים עליך!"
מעשה.  הווה  וכך  כך  לו:  ואמרתי  התקשרתי  שבת  במוצאי  כמובן, 

שאלתי אותו: "מה חשבת כאשר לא עניתי לך?"
"חשבתי, שאתה לא שומע טוב, זה אני יודע, אבל כאב לי, שאם אני 
בא והולך ממש מולך, מדוע אינך משיב לי 'גוט שבת'? מה קרה לר' 
ראובן ידידי? אבל אחר כך חשבתי: כנראה אתה שקוע באיזה ענין 

ולא הבחנת, ודאי איזו סוגיא קשה בראשך".
סיפרתי לו את הבעיה שלי, שאני פשוט לא רואה.

המקרה כאב לי, כי נכון שהוא דן אותי לכף זכות, אבל מה עם רבים 
אחרים, ומסתמא דבר יום ביומו שנפגעים ממני, והם אינם מעירים 

לי, מה יהיה הסוף?
ו'גוט שבת'.  החלטתי: מי שלא יהיה – אפטיר לעברו 'שבת שלום' 

מה כבר יכול להיות? העיקר שאדם לא יפגע בגיני. כך עשיתי.
מעריב,  אחרי  המדרש  מבית  האורחים  מגיעים  אחד  שבת  בליל 
והנה ליד הבית שלנו עומדים אנשים בקבוצה, מסתמא של חסידי 
נדבורנא, שבית מדרשם לידי, אני גם מכיר הרבה מהם. חלפתי לידם 

וללא ראות אמרתי בקול וידידות 'א גרויסע גוט שבת'.
בדיוק  היו  מי  הסקרנות:  מידת  מחמת  סתם  שאלתי,  זה  אחרי 
לי  אמר   – נשים"  קבוצת  "זו  שבת'?  'גוט  להם  שאמרתי  היהודים 

אתם  הללו?  יאמרו  מה  בעינים.  חושך  לי  נהיה  געוואלד.  פלוני. 
יודעים, זה קרלנשטיין מהבנין הסמוך, או שהשתגע או שהתפקר, 
אחד משניהם... מה הוא הולך ברחוב ואומר לכולם 'גוט שבת', עד 

כדי כך...
וכי יעלו בדעתם שהוא לא רואה, הוא עיור? מדוע לומר שהוא עיור? 

כנראה הוא השתגע...

זצ"ל היה מספר, מעשה  נוספת שרבי שלום שבדרון  נזכיר דוגמא 
שהיה, א מוראדיגע מעשה:

אנשים  הראשונה,  העולם  מלחמת  ימי  ההם,  הימים  של  בירושלים 
רעשה  ירושלים  שכל  סיפור  התרחש  ימים  באותם  מרעב.  מתו 

סביבו.
יכלו  סכום  בכזה  'נפוליאון'.   – זהב  מטבע  בביתו  היה  פלוני  ליהודי 

לעשות הרבה מאד בימים ההם.
הוא הניח את המטבע מעל הארון בבית, וידע תמיד שברוך ה', יש לו 

מטבע לעת צרה, שמחה וששון.
הילד הקטן ראה מדי פעם שהאבא מטפס על הארון. ענין גם אותו 
הוא  בבית,  היה  לא  אבא  כאשר  פעם,  למעלה.  שם  יש  מה  לדעת 
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"התושבים בשכורה כעסו על כך מאוד, והיו גוערים ברערים היוחזים 
ומרסים לסלק אותם, אבל הרב קראם יתר את הבעיה בדרך מקורית 

ויעילה הרבה יותר..."

אחר הסתלקותו של הגאון רבי ירחמיאל קראם זצ''ל, ממייסדי ארגון 'אחירו', 
יצארו ללקוט יירורים ושביבי זיכרון ממסכת חייו המוילאה

יעקב א. לוסטיגמן 

קשה לתאר במילים יבשות את דמותו רבת ההוד של מגיד המישרים 
הגאון רבי ירחמיאל קראם זצ"ל, מגדולי המחזירים בתשובה בזמנינו, 
אשר הקדיש את כל ימי חייו לקירוב רחוקים והחדרת אהבת תורה 

ויראת שמים בליבו של כל יהודי באשר הוא. 
"הרב קראם הצליח בתקופת חיים אחת, לא ארוכה במיוחד, לעשות 
אומרים  שנה",  ב-500  גם  לעשות  יספיקו  לא  אחרים  שאנשים  מה 

עליו מכריו, ולא בדרך של גוזמה. 
ספר,  בית  במקביל  ניהל  הוא  לעייפה,  עמוס  היה  שלו  היום  סדר 
מוסד פנימייתי, ישיבה, תלמוד תורה, כמה ארגונים קטנים וגדולים, 
והיה שותף באותה העת בפעילותם של עוד ארגונים רבים אחרים. 

'זיכוי הרבים' לא היה עבורו רק אתגר או יעד שאליו הוא חותר, זאת 
היתה דרך החיים שלו, וגם כשעסק בהפצת תורה ויהדות לכל רחבי 
העולם, לא הזניח אפילו לרגע אחד גם את הצורך לזכות את עצמו. 
כל רגע פנוי נוצל על ידו כדי לזכות בעוד זכויות, לחטוף עוד רגע של 

לימוד תורה, כוד רבע שעה של לימוד תורה. 
ו'אחינו' הכרנו את הרב קראם מהפעילות  'דרשו'  אנחנו, משפחת 
שלו בארגון 'אחינו'. אבל רבים אחרים הכירו אותו מהפעילות שלו 
בעוד שלל ארגונים ומוסדות, כי אכן לא משך את ידו משום פעילות 

שיש בה הרבצת תורה וזיכוי הרבים. 
'אני יכול לומר דבר מדהים, אומר הרב יהושע לייבזון, הכרתי אותו 
אולי יותר מ 40 שנה, ושמתי לב לדבר מדהים, הוא לעולם לא ראה 
במישהו משהו רע. כשהוא היה פוגש יהודי שומר מצוות הוא מיד 
ראה את העומד מולו כאדם הטוב ביותר שיש, בלי שום מחשבות 
לידו, באופן מדהים  כל מי שפגש אותו הרגיש טוב  ולכן  שליליות, 

ביותר. פשוט לא היה לו שום ביקורת שלילית על הזולת'. 
"זוכרני תקופה שבה היו חילולי שבת נפוצים באחד מגני השעשועים 
"התושבים  ממכריו,  אחד  מספר  קראם",  הרב  של  ביתו  שבקרבת 
ומנסים  גוערים בנערים הפוחזים  והיו  בשכונה כעסו על כך מאוד, 
לסלק אותם, אבל הרב קראם פתר את הבעיה בדרך מקורית ויעילה 
הרבה יותר... הוא פשוט לקח איתו קבוצה של אברכים, נכנסו לבית 

הכנסת, וכל אחד הוציא אתו סטנדר וגמרא. 
נעמדו  גן השעשועים,  והגמרות הם צעדו אל  "כך, עם הסטנדרים 

שם ובמשך שעות למדו תורה בקול רם ובהתלהבות גדולה. 
נערים  אותם  לחלוטין.  נעלמה  התופעה  שבתות,  מספר  "בתוך 

התביישו לחלל שבת על יד לומדי התורה. הרב קראם פשוט הרבה 
קדושה במקום וכך סילק את ההתנהגות ההפוכה". 

מחללי  נגד  ובחנית  בחרב  לצאת  גם  היסס  לא  קראם  הגר"י  אבל 
השבת ופורקי העול. תושבי הר נוף עוד זוכרים היטב את המלחמות 
בעוצמה  שרירים  בעלי  בריונים  מול  נעמד  כשהיה  כנגדם,  שניהל 
המכונית",  צמיגי  את  לו  ניקבו  "פעם  מפניהם.  חושש  אינו  ובעוז, 
המשיך  פחד.  ולא  היסס  לא  הוא  "אבל  ממכריו,  אחד  לנו  מספר 
ללחום בעוז למען צביון השכונה, ואכן זכה הרב קראם לראות ברכה 
בעמלו, והצביון של שכונת הר נוף נותר חרדי מובהק מאז ועד היום. 

רכרס בלי הזמרה
היו תקופות  בכל מקום בעולם.  נעשתה  הפעילות של הרב קראם 
יהודיות ברחבי העולם, מגיע,  שבהן הוא פשוט הסתובב בקהילות 
ליפול  שעתידים  הנערים  את  מאתר  הרוחניות,  מצב  את  בודק 
חלילה ללימודים במקומות שאינם יהודיים, מקרב אותם ודואג להם 
כך הציל מאות מיהודי מקסיקו מרדת שחת,  לישיבות מתאימות. 
כך הציל יהודים בעוד מדינות רבות אחרות, ובדרך זו היה פועל בכל 

מקום אליו הגיע.
כשהיה 'פנוי' ולא היה לו עיסוק מיוחד של קירוב לבבות, היה מקליט 
ובפלטפורמות  הלשון'  ב'קול  מפרסם  היה  אותן  והרצאות  דרשות 
שלא  כאלו  וירטואליים,  נוספים,  תלמידים  להעמיד  כדי  נוספות, 
פגש פנים אל פנים, אבל כן השפיע עליהם, אם רב ואם מעט, כל 
קראם  הרב  העמיד  כך  בליבו.  הדברים  התקבלו  שבו  באופן  אחד 
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השנים,  לאורך  המוקלטות  לדרשותיו  שהאזינו  תלמידים  רבבות 
ושעוז יאזינו להן בשנים הבאות בס"ד. 

רבות  פעמים  הקודש  בעבודת  אותו  לראות  זכה  השורות  כותב 
בוקר  בשעת  מגיע  היה  קראם  הרב  בירושלים.  'דרשו'  במשרדי 
מוקדמת אל המשרד, תופס עמדה פנויה בכל חדר אפשרי במשרד, 
פורס על השולחן ספרים ודפים שבהם כתב ראשי פרקים וציטוטים 
ובמשך חצי שעה או שעה היה מוסר הרצאה בעודו מעיין  שונים, 
בדפים והספרים שלפניו ומרצה תוך כדי בשטף מדהים, בלי לעצור 
היה  דרשתו,  את  מדהים  בריכוז  מרצה  בעודו  אחד.  לרגע  אפילו 
העבודה,  לעמדת  ושזקוק  שהגיע  בעובד  הבחין  ואם  בעיניו  עוקב 
היה מזנק ממקומו ומפנה עבורו את מקום העבודה, כשהוא עצמו 
עובר לעמדה אחרת על מנת שלא להפריע לשטף העבודה הסדיר 
במשרד. כך ראינו אותו עובר מעמדה אחת לחברתה, וחוזר חלילה. 
המשרד  שהנהלת  אף  ועל  קודש,  עבודת  היתה  שעבודתו  ולמרות 
זיכוי  לצורך  המשרד  משאבי  בכל  להשתמש  גורף  אישור  לו  נתנה 
שותף  היה  עצמו  שהוא  בארגון  כאורח  הרגיש  עדיין  הוא  הרבים, 

פעיל מאוד בהקמתו. 
רגיש,  כך  כל  נפש,  עדין  כזה  אדם  לראות  מדהים  פשוט  היה  "זה 
חדור  מלחמה  לאיש  והופך  דקדושה  עזות  אחד  ברגע  שלובש 
מטרה", מספרים הפעילים שעבדו איתו בתקופת מגוריו באשדוד. 

ילדים,  לו  יש  נוקש על הדלת, שואל את בעל הבית אם  "הוא היה 
ונכנס פנימה לביתו כדי לשבת איתו ולשכנע אותו לשלוח את הילדים 
הוא  להיכנס,  לו  שיציעו  בלי  אותו,  שיזמינו  בלי  תורני.  ספר  לבית 
פשוט היה מאבד ברגע אחד את הביישנות, והופך ל'איש מכירות' 
הטוב ביותר בעולם. לא פעם גירשו אותו בבושת פנים, אבל הוא לא 
נרתע, מיד היה עובר לדלת הבאה, נוקש ושואל את בעל הבית אם 
יש לו ילדים שלומדים בבית הספר. כך הצליח להעביר מאות ואלפי 
ילדים ללימודים תורניים, וזאת היתה רק ההתחלה, כשהוא עוד היה 

צעיר וחסר ניסיון...". 
מכריו מציינים גם כי הרב קראם לא היה שומר על קשר על חניכיו 
אותם  ולראות  נחת  מהם  לרוות  מבקש  היה  לא  הוא  זמן,  לאורך 
ממוקד  היה  הוא  מבחינתו.  מותרות  אלו  היו  בלימודים.  מצליחים 
נוסף ללימוד  יהודי  בלעשות את המוטל עליו, לקרב עוד נפש של 
בתלמוד  שובץ  כבר  שהתלמיד  ברגע  המצוות.  ולשמירת  התורה 
קראם  הרב  של  הפעילות  שבו  ברגע  מתאימה,  בישיבה  או  תורה 
כבר מיצתה את עצמה, הוא המשיך הלאה, מפנה את לבו ואת מוחו 
לנערים הבאים, לתלמידות אחרות שהוא צריך לדאוג להן ולהכניס 

אותן למסגרת מתאימה. 
שליט"א,  דיסקין  אליהו  רבי  הגאון  של  משמו  שמענו  זה  כעין 
שבאחת ממערכות הבחירות באשדוד, היה הרב קראם פעיל מרכזי 
מאוד כשהקמפיין המרכזי נבע תוך מיקוד בדמותו האהובה של הרב 
במועצת  נציגים  שלושה  של  מפתיעה  תוצאה  הניב  שאכן  קראם, 

העיר, הישג היסטורי שנחשב אז לבלתי צפוי בעליל. 
והתוצאה  הקולות  ספירת  כשהתקדמה  הבחירות  יום  במוצאי 
וערכו  שמחה  בריקודי  הקמפיין  מתנדבי  פצחו  והתבהרה,  הלכה 

נשאו דברים הנציגים הנבחרים  ניצחון מאולתרת, במהלכה  חגיגת 
והפעילים הבולטים. כשחיפשו את הרב קראם כדי לקרוא לו לבמת 

הכבוד, גילו שהוא אינו נמצא במקום. 
לבית  מוקדמת  בשעה  דרכו  קראם  הרב  הגיע  בבוקר  למחרת 
השמחה,  מחגיגות  נעדר  ומדוע  היה  איפה  אותו  שאלו  המדרש. 
שמע עדיין על  ולא  ידע על החגיגות  לא  שהוא  קראם  השיב הרב 
תוצאת הבחירות משום שהוא הלך לישון בשעת לילה מוקדמת כדי 

שיוכל לקום מחר ליום רגיל של עבודת ה'. 
הקלפיות,  שנסגרו  "ברגע  בפשטות,  אמר  עשיתי",  שלי  את  "אני 
הפעילות כבר לא תועיל ולא תסייע. עכשיו זה בידי הקב"ה להחליט 
מה תהיינה התוצאות, ואני קיוויתי מאוד שאכן יתקדש שמו הגדול 
מאחר  אבל  ולתורתו,  לה'  הנאמנה  ליהדות  הצלחה  ותהיה  ברבים 

ולא יכולתי לסייע עוד בעניין הלכתי לישון...". 
"הרב קראם היה כל ימי חייו 'בן עולם הבא' - תמיד, אבל תמיד היה 
ילד  עוד  להכניס  שיעור,  ועוד  דרשה  עוד   - מצוות  בלחטוף  טרוד 
חילוני לבית ספר תורני, לקרב אחים טועים לאבינו שבשמים", כך 
על  המרה  הבשורה  בעקבות  שפרסם  בתגובה  ממכריו  אחד  כותב 

פטירתו. 
כבוד  הרבה   - המובנים  בכל  בדורנו  הרבים  מזכי  מגדולי  היה  "הוא 
שמים בכל הילוכו ומהותו. מעולם לא נח על זרי דפנה מתוך תחושת 
סיפוק על מה שעשה וכידוע עשה הרבה מאוד, אלא תמיד הסתכל 

קדימה מה עוד ניתן לעשות למען הקב"ה. 
"כך דרש מעצמו, וכך עורר את שומעי לקחו בדרשותיו המאלפות 
והרבה  הקמתה,  בשנות  עוד  נוף  הר  של  לצביון  דאג  והמיוחדות. 
מצביונה החרדי - שמרני כיום, זהו בזכות פועלו ומרצו. קירב הרבה 
חייהם  את  לו  חבות  שלימות  ומשפחות  ולמצוות,  לתורה  אחים 

הרוחניים".

"כך, עם הסטרדרים והגמרות הם 
צעדו אל גן השעשועים, רעמדו שם 
ובמשך שעות למדו תורה בקול רם 
ובהתלהבות גדולה.  בתוך מסיר 
שבתות, התויעה רעלמה לחלוטין"
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באחת הבריתות שבהן זכיתי לשמש כמוהל, שמתי לב שאחד המוזמרים 
רועץ בי מבט ארוך. הברתי שיש דברים בגו. אחרי הברית רגשתי אליו, 

ויתחתי בשיחה איתו. הוא אמר לי: "כבוד הרב, מזמן רציתי לבוא אליכם, 
ולסיר לכם את סייורי, אבל התביישתי. מן השמים יגשתי את הרב 

בברית, והרה יש לי הזדמרות לסיר את הסיור"

הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, על הזהירות במאכלות אסורות

"ֹזאת ַהַחָּיה ֲאֶשׁר ֹּתאְכלּו" )ויקרא י"א, ב'(

זהירות במאכלות אסורות אצל ילדים 

 - שמים  ביראת  ירידה  מרגיש  אדם  שאם  כותב,  הקדוש  האר"י 
יפשפש ויבדוק במאכליו, כי כנראה נכשל במאכל אסור שטימא את 

נפשו.
כא(, שהסיבה  )יורה דעה סימן פא ס"ק  גם כתב ה"פרי חדש"  כך 
שהם  משום  היא  התורה,  את  ועוזבים  נפש,  עזי  נהיים  שילדים 
אוכלים מאכלות אסורות. אם הנפש נטמאת והלב נהיה אטום לכל 

דבר שבקדושה, מה כבר אפשר לצפות מילד זה?

כוחה של השיעה טובה
מדה טובה מרובה. כל דבר טוב שאדם רואה או שומע נצרב בנפש, 
ומותיר בה את רישומו. שום דבר לא הולך לאיבוד. ההשפעה הטובה 

מחלחלת, עד שלבסוף נותנת היא את פירותיה.
שאחד  לב  שמתי  כמוהל,  לשמש  זכיתי  שבהן  הבריתות  באחת 
המוזמנים נועץ בי מבט ארוך. הבנתי שיש דברים בגו. אחרי הברית 

נגשתי אליו, ופתחתי בשיחה איתו. 
הוא אמר לי: "כבוד הרב, מזמן רציתי לבוא אליכם, ולספר לכם את 
יספורי, אבל התביישתי. מן השמים פגשתי את הרב בברית, והנה 

יש לי הזדמנות לספר את הסיפור:
מתורה  רחוק  הייתי  שנים  כמה  לפני  עד  במקצועי.  דין  עורך  "אני 
שבת.  שמרנו  לא  אבל  כשרות,  על  שמרו  אמנם  בביתנו  ומצוות. 
לפני שבע שנים, בתקופת הימים הנוראים, באתי לאמירת סליחות 

בישיבת 'אור החיים'. 
"היה זה לפני שבת שובה. הרב דיבר בפני הציבור על עניני התשובה, 
מעלת  את  נס  על  והעלה  השבת,  שמירת  את  חזק  השאר  ובין 
מובא  כי  אמר,  הרב  הכפורים.  יום  לפני  הקרובה  השבת  שמירת 
באר"י הקדוש, שמי ששומר את השבת הזאת, מתקן בכך את כל 

השבתות שחילל. 
- "אמרתי בלבי: אולי  - מספר אותו אדם  "התרגשתי מן הדברים" 
הזאת,  השבת  את  אשמור  קדימה.  אחד  צעד  הרב  דברי  את  אקח 

לשומרן  זכיתי  שלא  האחרות  השבתות  כל  את  לתקן  אזכה  ובכך 
חילול  בה  שיש  מלאכה  מכל  נמנעתי  שבת  באותה  ואכן,  כהלכה. 

שבת.
להתחזק.  התחלתי  טהרה.  רוח  בי  שנכנסת  חשתי  השבת  "לאחר 
הלכתי לבית הכנסת, התפללתי, הנחתי תפלין. עם הזמן התחלתי 
תורה  שומר  ונהייתי  התהליך,  את  שהשלמתי  עד  שבת.  לשמור 

ומצוות". 

האחריות הכבדה הרובצת על השוחט 
סיפר לי אברך מהישיבה, כי להוריו הגרים במושב יש דיר כבשים. 
איזה  להם  יש  הניקור?  את  עושה  מי  כבש.  הם  שוחטים  פעם  מדי 

אדם שטוען שהוא יודע את המלאכה. 
פעם החליט האברך, שהגיע הזמן לבדוק את רמת הניקור של אותו 
אדם. הוא הביא את הכבש לאחד המנקרים בירושלים. אחרי בדיקה 
בוא  ניקור?  לו  שעשו  בטוח  "אתה  המנקר:  נזעק  ושטחית  קצרה 
היא  חלב  אכילת  החלב".  את  והשאירו  השומן  את  הוציאו  תראה, 

אסור כרת!
באתי לאחת המשחטות, כדי לעמד מקרוב על רמת השחיטה. דבר 
ראשון, בקשתי לבדוק את הסכינים. אמרו לי: "הכל בסדר, יש לנו 



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

אדם מיוחד הממונה על הסכינים. כדאי להתעכב יותר על השחיטה 
עצמה, על בדיקת הריאות, על המליחה וכדומה".

מועיל  מה  גמורה.  נבלה  זו   - פגומה  הסכין  אם  להם:  אמרתי 
שהשחיטה עצמה מצויינת?! יש דברים רבים בשחיטה שהם דרבנן, 
להקפיד  יש  כמובן  דאורייתא.  של  עניין  היא  הסכין  בדיקת  אבל 
צריך  כל  קודם  אבל  ההידור,  בתכלית  ומהודר  תקין  יהיה  שהכל 
לבדוק את הדבר הבסיסי ביותר. אם יש ספק בסכין, זה ספק נבלה, 

וספקא דאורייתא לחומרא. 
כשקונים בשר, יש להקפיד על הכשרות, לוודא מי עומד מאחוריה. 
לא לסמוך על אטליזים שלא יודעים מה מקור הבשר שנמכר בהם. 

שוחט צריך להיות ירא שמים ובקי במלאכתו. עליו לחזור לפרקים 
על הלכות שחיטה, שתהיינה שגורות בפיו ובלבו ולא ישכחן. בידיו 
שחוטות,  בשר  ישראל  עם  את  להאכיל  כבדה  אחריות  מופקדת 
וטרפות,  נבלות  בבשר  לטמאם  עלול  הוא   - כראוי  ישחט  לא  ואם 

שיטמטם את לבם.

אין הקב"ה מביא תקלה לצדיקים
והייתם  "והתקדשתם  מד(:  )יא,  אותנו  ומצוה  התורה  ממשיכה 

קדושים". מה פשר כפילות הלשון?
אני   - מתקדשים  אתם  אם  "פרוש,  הקדוש:  החיים'  ה'אור  מבאר 

אקדש אתכם לבל יכנס לגופכם דבר שיקוץ". 
אדם חושב בלבו: מה מועיל שאזהר ממאכלות אסורות, הלא כמה 
והרי,  בשוגג.  איסור  באכילת  להיכשל  אני  עלול   - ואשמר  שאזהר 
הם  כי  הנפש,  את  ומטמטמים  מטמאים  אסורות  מאכלות  כאמור, 

נבלעים בדמו של האדם, ומה לי מזיד ומה לי שוגג. 
אסורות,  ממאכלות  שנזהר  מי  דאגה!  אל  התורה:  אומרת  כך  על 
מובטח לו שמן השמים ישמרו עליו שלא יבוא לידי מכשול בשגגה, 
הצדיקים  על  שומר  שהקב"ה  ע"ב(  ה  )חלין  הגמרא  שאומרת  כמו 

ואינו מביא תקלה על ידם. 
התוספות הקשו: הלא מצינו מקרים שבהם נכשלו צדיקים בשגגה 
שקרא  ישמעאל  רבי  של  הידוע  המקרה  כגון  איסורים,  מיני  בכל 
וכתב על פנקסו:  לאור הנר בשבת. לפי דעה אחת היטה את הנר, 
בית  לכשיבנה  בשבת,  נר  והטיתי  קריתי  אלישע  בן  ישמעאל  "אני 

המקדש אביא חטאת שמנה", על חטא שבשגגה )שבת יב ע"ב(.
תרצו התוספות, שמה שאמרו חכמים שהקב"ה שומר על הצדיקים 
ואינו מביא תקלה על ידם, הכוונה דווקא בענייני אכילה ולא בשאר 

העניינים. 
אכן, ישנם ספורים מאלפים רבים כיצד ניצלו צדיקים מאכילה של 
לתוכה  נשפך  שבטעות  בשר  מנת  הצדיק  לפני  הובאה  אם  איסור. 
חלב, הוא מצא את עצמו נמנע מלאכול את המנה מכל מיני סיבות 
וטעמים שונים ומשונים - הוא לא רעב, הוא עייף, עסוק... לפעמים 
אף אין הסבר מה מעכב אותו מלאכול. הרבנית מפצירה בו לאכול, 
אך משום מה, הוא נמנע. מה הסיבה? הסיבה האמתית היא אותה 
ייכשל באכילה  זוכה לה מן השמים לבל  שמירה מיוחדת שהצדיק 

של איסור. 

פעם ישב מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל בחדר לימודו, והגה בתורה. 
לו צלחת עם פרוסת עוגה. אך הרב  והגישה  נכנסה הרבנית לחדר 

המשיך בתלמודו ולא טעם מן העוגה. 
אמרה לו הרבנית: "תטעם, העוגה טרייה, זה עתה יצאה מן התנור".

נשא הרב את עיניו ושאל: "מי אפה אותה?"
והוסיפה:  במטבח",  לי  לעזור  שבאה  משפחתנו  "קרובת  השיבה: 
"אבל אין מה לחשוש, היא הכינה את העוגה במטבח שלנו, ואפתה 

אותה בתנור שלנו".
פוסקים  יש  שבת,  מחללת  היא  שלצערנו  יודעת  "את  הרב:  אמר 
והאפייה  הבישול  כן  אם  גוי,  של  דין  יש  שבת  שלמחלל  שאומרים 

שלו נחשב כבישול נוכרי". 
נראית  סיבה  אין  בביתם,  שנאפתה  עוגה  לבעלה  מגישה  כשאשה 
את  אפה  מי  לברר  במחשבתו  עלה  מנין  ממנה.  לאכול  שלא  לעין 
העוגה? אין זאת אלא ש"רגלי חסידיו ישמר" )שמואל א ב, ט(, מן 

השמים שמרו על הרב שלא ייכשל באכילה שיש עליה פקפוק.

סייגים וגדרות מצילים ממכשול
מוסיף ה'אור החיים' הקדוש: "עוד ירצה 'והתקדשתם', תעשו גדרים 

וסייגים לבל תטמאו, ובזה אני מבטיחכם שתהיו קדושים". 
כנסת  אנשי  דברי  את  מביאה  אבות,  במסכת  הראשונה  המשנה 
והדת על  הגדולה על שלושת הדברים היסודיים להעמדת התורה 
סייגים  עשיית  ידי  על  לתורה".  סייג  "ועשו  הוא:  מהם  אחד  תילן. 

וגדרות, מרחיק האדם את עצמו מן העברה ולא בא לידי מכשול. 
לו  מובטח  בטמאה,  ייכשל  לבל  עצמו  לשמור  יפעל  האדם  אם 
ע"א(:  לט  )יומא  חז"ל  דרשו  כך  על  עליו.  יישמרו  השמים  שמן 
"'והתקדשתם והייתם קדשים' - אדם מקדש עצמו מעט - מקדשין 
אותו הרבה, מלמטה - מקדשין אותו מלמעלה, בעולם הזה - מקדשין 

אותו לעולם הבא".

סייר לי משגיח שרשכר על ידי 
בעלי שמחה, להשגיח במטבח 
של האולם בו התקיים האירוע 
שלהם. הוא גלה תולעים באורז 
ובירקות. ריגש אליו מישהו 
מהאולם, ואיים עליו שלא יעז 
להוציא את המידע החוצה



10info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | ירשת שמירי | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

אי זהירות באכילת ארבה ועורשה
בטהרתם  התורה  עוסקת  כא-כב,  בפסוקים  )יא(,  הפרק  בהמשך 
של מיני הארבה. ה'אור החיים' הקדוש דן לגבי סימני הטהרה של 
טמא.  שהוא  ארבה  של  מסויים  סוג  לגבי  למסקנה  ומגיע  הארבה, 
זה,  לשקץ  ידו  יושיט  לבל  ויפחד  יירא  וחרד  ירא  כל  "לכן,  ומוסיף: 

וימחה בשולחי יד". 
על  פושטים  יישוב,  למקומות  בהמוניהם  מגיעים  היו  ארבה  נחילי 
שדות החיטה והירק וגורמים להם נזק רב. כתוצאה מכך, היו מחירי 
הקדוש  החיים'  ה'אור  ברעב.  גוועים  היו  והעניים  מאמירים  המזון 
תלה זאת בעובדה שהיהודים באותו אזור לא נזהרו מאכילת אותו 

סוג של ארבה, שהוא סבר שהוא טמא.
כותב ה'אור החיים': "והנה מיום שנשמעו דברי במערב, ופרשו מהם 

הרבים, לא נגע ה' עוד במכה זו, ולא נראו זה יותר מי''ב שנה". 
מאידך  כך  לרעב,  גרמה  אסורות  מאכלות  על  הקפדה  שאי  כשם 
ה'אור  חותם  הרעב.  את  סילקה  אסורות  ממאכלות  זהירות  גיסא, 
החיים' הקדוש: "כי תורה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות". 

בכל מאכל יש בעיות כשרותיות
אם נבוא לאדם שומר תורה ומצוות, ונאמר לו שמן הסתם הוא נכשל 
אתם  איך  וחלילה!  חס  "אני?!  יזדעק:  בוודאי   - אסורות  במאכלות 
בכשרויות  רק  אוכל  אני  כשרות,  על  מקפיד  אני  הרי  בי?!  חושדים 

מהדרות, בשר גלאט".
לצערנו, בשנים האחרונות הנושא נהיה פרוץ מאד. אנשים יוצאים 
לנופש, ומחפשים משהו לאכול. הם, כמובן, אינם דורכים על מפתן 
מסעדות בשריות שאינן נושאות תעודת כשרות מהודרת. ומה עם 
מסעדה חלבית? ומה עם מאכלי דגים? יש כאלו שמרשים לעצמם 

להקל בזה וטוענים: מה כבר יכול להיות בזה? 
הם, כמובן, טועים טעות חמורה! בכל מאכל יש חששות אין ספור, 
הקדוש  החיים'  ה'אור  כדברי  לספק,  ייכנס  שלא   - בקי  שאינו  ומי 
בכל  וזריזות  זהירות  בתוספת  ליזהר  האדם  "וצריך  לעיל:  שהובאו 

דבר אשר ייכנס בגדר ספק שקוץ זה". 
אחד מגדולי הצדיקים בדורנו היה רבי יהושע ממן, זקן רבני מרוקו. 
הוא היה רבה של העיר מרקש במרוקו, ולאחר עלותו לארץ ישראל 

כיהן כאב"ד בבאר שבע ונהריה, עד שעבר להתגורר בירושלים.
זכינו כמה פעמים לארחו בישיבה. כבדנו אותו בדבר מאכל. הגשנו 
לו מנת דג, אך הוא סרב לאכל. לא הבנו למה, חשבנו שזה מטעמי 
נימוס, על כן שבנו על רצוננו לכבדו במנת דג. אך הוא דחה באדיבות 
את הכבוד ואמר: "תסלחו לי שאינני נענה לכם, מזה זמן קבלתי על 

עצמי שלא לאכול דגים". 
תמהנו: "מדוע כבודו נמנע מאכילת דגים, הרי זה מועיל לבריאות?".
הוא הסביר: "שמעתי שיש בעיה של תולעים בדגים, על כן קבלתי 

על עצמי להימנע מאכילת דגים".
זו גדלות! נכון שאפשר להכשיר דגים, אבל הצדיק הזה החמיר על 
עצמו, שאם יש חשש כל דהוא לתולעים, במקום להיכנס לספקות, 
ולסמוך על כל מיני היתרים וקולות, הפתרון האמיתי פשוט מאד: 
ולא מטמאים את הגוף  נפטרים מן הספק,  כך  להימנע מאכילתם. 

במאכלים שיש בהם איסורי תורה חמורים.

בין 'תו תקן' לתעודת כשרות
כשאדם רוכש מוצר, הוא אינו מסתפק בתו תקן. הוא מברר היטב 
על איכות המוצר, בודק ומשווה בין כמה מוצרים, ולבסוף רוכש את 
המוצר הטוב והאיכותי ביותר. אם הברורים שלו העלו ספקות לגבי 
איכותו של המוצר, הוא יימנע מלרכוש אותו, אלא אם כן התקציב 

שלו מוגבל והוא נאלץ לרכוש מוצר זול ולא איכותי.
מדוע כשזה נוגע לאיכות, האדם אינו מסתפק בתו תקן, אלא מקפיד 
נוגע לכשרות הוא עושה לעצמו הנחות?!  וכשזה  על הטוב ביותר, 
מספיק שישנה תעודת כשרות כלשהי התלויה על הקיר, וכבר הוא 
מרשה לעצמו להתיישב ולאכול... אם זה היה דבר חשוב בעיניו, לא 

היה מקל ראש כל כך. 
בבתי מלון מתעוררות שאלות ובעיות כשרותיות רבות, המצריכות 
הרבה בירור ושימת לב. ברוב בתי המלון מעסיקים שפים וטבחים 
גויים. קיימים חששות רבים הקשורים למכשלות של בישולי עכו"ם, 

וכן חשש יין נסך ביינות.
שמחה  בעלי  ישנם  מהודרת,  השגחה  שמחות  לאולם  כשיש  גם 
שמביאים משגיח מיוחד מטעמם, שיפקח וישגיח על הבישול, על 
בדיקת הירקות, האורז וכדומה. סיפר לי משגיח שנשכר על ידי בעלי 
שמחה, להשגיח במטבח של האולם בו התקיים האירוע שלהם. הוא 
גלה תולעים באורז ובירקות. ניגש אליו מישהו מהאולם, ואיים עליו 

שלא יעז להוציא את המידע החוצה.
אמר לו המשגיח: "אינני מתייחס לאיומים שלך. בעלי השמחה שכרו 
אותי להשגיח על המטבח באירוע שלהם, ואני מחויב אך ורק להם!". 
הלכתי אל בעלי השמחה ואמרתי להם: "אם אינכם רוצים להכשיל 
את הציבור באירוע שלכם - תודיעו שלא יאכלו מהאכל שיוגש!". 
לבסוף בדקו ומצאו את שק האורז שכולו מתולע, והחליפוהו באורז 

אחר. 

)מתוך הספר 'משכני אחריך'(
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שלוחה 1

הרב מרדכי שלמה פריינד שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

שלוחה 131

הרב דוד בוק שליט"א
שיעורים מבוארים בלימוד התוס' על 

סדר הדף היומי

שלוחה 29

הרב חיים שמרלר שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית-אידיש

שלוחה 25/26

הרב מאיר שפרכר שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית

שלוחה 22

הרב אפרים סגל שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ עברית-אידיש

שלוחה 23/24

הרב יצחק לובינשטיין שליט"א

הדף היומי בבלי ⋅ אנגלית

שלוחה 28

הר' אברהם פוקס הי"ו
הפותח בכל יום - המייל היומי של דרשו
60 שניות מתוקות על סדר הדף היומי

שלוחה 3
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יום אחד הגיע לאמריקה הרב קרייזוירט זצ"ל, רבה של ארטוורין 
המעטירה. אותו שותף, הדיר את רגליו מן העסק שבוע שלם... רק 

התלווה כל העת אל הרב, לקחו ברכבו אל גבירי העיר, להתרימם עבור 
צדקותיו הרבות והיקרות. השותף השרי, שהיה צריך שבוע שלם לרהל את 

כל העסק לבדו, ממש התיקע, והודיע רחרצות לחברו, שבצורה שכזו אי 
אישר להמשיך לרהל עסק רצירי! השותיות התיוצצה...

הגה"צ רבי גמליאל הכהן רבירוביץ שליט"א, על ארשים מיוחדים שהטיבו לעשות רצון ד'

"ַהִּייַטב ְּבֵעיֵרי ד'" )ויקרא י', י"ט(

היה היו שני שותפים, שפתחו עסק פורה ומצליח בארצות הברית 
של אמריקה. אחד השותפים היה אוהב מאד לעסוק במצוות, בכל 
העבודה  את  והשאיר  במצווה,  לעסוק  הלך  לידו  שנפלה  הזדמנות 

בעסק בשביל השותף השני...
והון  רב  זמן  המבזבזות  הללו,  הרבות  לגיחות  הסכים  לא  השותף 
יקר, הוא חזר וטען כאמריקאי מובהק: "טיים איז מאני"... אך חברו 

הבהיר לו, שהוא מאמין שדווקא בזכות המצווה, יתברך העסק!
לאותו שותף הרודף מצוות, יש חתן העוסק הרבה בקירוב רחוקים. 
אחד,  סוחר  גביר  בקירוב  אליו  להתלוות  חתנו  ביקשו  אחת  פעם 
שנוצר ביניהם קשר טוב מאד, אבל הוא נצרך למעט סיוע מחמיו, 
של  עולמם  את  טוב  יותר  הוא  מכיר  במסחר,  עסקיו  שבתוקף 
הסוחרים. ואכן התלווה אליו חמיו בשמחה לעסוק במצווה ובקירוב 
תוך  דבר.  לכל  גמור  חילוני  שהיה  הגביר,  לבית  הגיעו  הם  רחוקים. 
כדי שיחתם המוצלחת, אומר לו הגביר לשותף הסוחר: "הגד נא, אין 
לך מה לעשות? הרי סוחר אתה, לך לעבוד! לא חבל על הזמן שלך? 

אתה יכול בינתיים לעשות כסף!"
ממולח,  עסקים  כאיש  דווקא  היטב!  "שמעני  סוחר:  אותו  לו  ענה 
שזה  כפי  אלא  בעבודה,  רק  תלויה  לא  שההצלחה  היטב  אני  יודע 
'מזל' ]אביסאלע מזל...[, שאצלנו  נקרא בפי הסוחרים: צריך קצת 
קוראים לזה 'סייעתא דשמיא'! הלא גם אתם חרטתם על גבי שטר 
דבר  לידי  כשמתגלגל  ובכן  בה'!  מאמינים  שאתם  שלכם,  הדולר 
ובטוח, שכל  ואני מאמין  ובשמחה,  מצווה, קופץ אני על כך בלהט 
בזכותה של מצווה, שהיא  הגדולה שיש בעסק שלנו, הכל  הברכה 

מביאה את הברכה!".
אמנם רעייתו של אותו שותף, לא הסכימה עם כך שבעלה מחזיק 
הוא  עוסק  לעבוד  במקום  כאשר  העת,  כל  בו  ותומך  חתנם  את 
אבל  בהם,  התמיכה  את  להפסיק  מבעלה  ודרשה  רחוקים,  בקירוב 

הוא לא אבה לשמוע מכלום.
שבאמריקה,  הישיבות  ראשי  מגדולי  אחד  אצל  הזוג  בני  כשבאו 

והציעו לפניו את שאלתם, אמר להם: "וכי מי אמר שהשווער מחזיק 
את החתן, אולי החתן הוא זה שמחזיק את החותן... שבזכות החזקת 

התורה עסקו מצליח ומשגשג?..."
אנטוורפן  של  רבה  זצ"ל,  קרייזוירט  הרב  לאמריקה  הגיע  אחד  יום 
המעטירה. אותו שותף שהיה קשור עמו מאוד, הדיר את רגליו מן 
העסק שבוע שלם, הוא פשוט לא הופיע כלל... רק התלווה כל העת 
צדקותיו  עבור  להתרימם  העיר,  גבירי  אל  ברכבו  לקחו  הרב,  אל 
הרבות והיקרות. השותף השני, שהיה צריך שבוע שלם לנהל את כל 
העסק לבדו, ממש התפקע, והודיע נחרצות לחברו, שבצורה שכזו 

אי אפשר להמשיך לנהל עסק רציני! השותפות התפוצצה...
השותף הראשון העוסק תמיד במצוות, לא התרגש כלל, הוא פתח עד 
מהרה לבדו עסק חדש, שהתברך עד מאד, הוא הצליח וגדל מיום ליום 
והתעשר מאד, עד שנעשה מאילי ההון של אמריקה. ואילו חברו התהלך 
מובטל כמה שנים טובות... עד היום הזה עדיין לא הצליח לפתוח שום 

מסחר מחודש, ועדיין לא התחיל להרוויח אף לא דולר אחד!!!

החסיד  הרב  מחותני,  בן  זצ"ל,  אייזנבאך  שמואל  משה  הרב  סיפר 
ירושלים  הקודש  מעיר  זצ"ל,  אייזנבאך  ועלויל  המפורסם  הישיש 
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ושם  רחמסטריווקא,  עיניים'  'מאור  בישיבת  למד  שבבחרותו  ת"ו, 
באהבת  רחוקים.  בקירוב  עוסקים  שהיו  פעילים  לכמה  הצטרף 
ישראל המיוחדת שלו חיבב מאד מצווה זו, ובסייעתא דשמיא ראה 
ברכה בעמלו. הוא היה מכתת רגליו למרחקים, בשביל קירוב איש 

ישראל אל אביו שבשמים!
משפחה  מרומניה  עלתה  הפסח,  חג  שלפני  בימים  אחת,  שנה 
יהודים  אלו  היו  בירושלים.  שהתיישבו  חדשים  עולים  של  שלימה 
טובים תמימים וישרים, שלא היה להם כמעט כלום, ולא ידעו כמעט 
כלום. מחמת האנטישמיות הגדולה ששררה באותן שנים ברומניה, 
לא היה ביכולתם לעסוק בתורה וביהדות, ולכן עזבו הכל בארץ ניכר, 

ועלו ארצה בערום ובחוסר כל.
לידו,  שנזדמנה  הגדולה  המצווה  על  מאד  שמח  שמואל  משה  ר' 
לסייע ולתמוך במשפחה שלימה ויקרה מאחינו בני ישראל, לקרבם 
להצלחת  הקודש.  בארץ  הראשונים  בצעדיהם  כראוי  ולסדרם 
המשימה דיבר על לב אחיו, הלא הוא הרב הגאון ר' אשר אייזנבאך 
שליט"א, בחור נמרץ כמוהו, להירתם עימו למבצע הגדול של קירוב 

המשפחה וסידור כל צרכיהם השלמים ברוחניות ובגשמיות.
'קמחא  במצוות  האהובים  האחים  עסקו  הפסח,  שלפני  בימים 
דפיסחא', בגיוס כספים עבור אותה משפחה, כדי להביא לביתם את 
כל צרכי הפסח ברחבות, ולהכשיר את הבית וכו'. הם השתדלו בכל 
יכולתם להקל מהם את קשיי הקליטה, ולהנעימם במיקומם החדש 
בארץ הקודש, וטרחו רבות בשביל כך שלא יחסר כלום בבית, ויחושו 

במנוחת החג ובשמחתו.
העולים  משפחת  בני  את  האחים  לקחו  פסח,  ליל  התקדש  עם 
ולאמירת  החג  לתפילת  הכנסת,  לבית  יחדיו  עימהם  החדשים 
ההלל המרוממת. בדרכם חזרה מבית הכנסת, כשליוו את העולים 
הנרגשים לביתם החדש, התברר שאין להם בביתם 'הגדה של פסח', 
דעתם  את  נתנו  לא  הם  האחים...  חשבו  לא  כך  על  אחת!  לא  אף 

לפרט זה, שצריך לדאוג להביא 'הגדות' לליל הסדר!
הם נבוכו מעט ולא ידעו מה לעשות, מנין ישיגו עתה ברגע שאחרי 
אחרון הגדות בשביל כל בני אותה משפחה? באותם ימים לא היה 
וכל ההגדות שהיו  מצוי בכל בית עודף של הגדות רבות כבימינו... 

בביתם נצרכו לשימוש בני הבית.
זמן עריכת הסדר הגיע, ואביהם הגדול ר' ועלויל רוצה כבר לפצוח 
כבר  והמסועפת  הרחבה  המשפחה  כל  כנהוג,  וכו'  'קדש'  באמירת 

תרים  הם  עדין...  מוכנים  לא  האחים  שני  אבל  וממתנת,  יושבת 
ומחפשים אחר עצה לבעיה שלפניהם, כיצד משיגים עתה 'הגדות' 
יודע אם  לאותה משפחה? ליבם דואג על הצלחת הסדר שם... מי 

יודעים הם בכלל כיצד עורכים את 'ליל הסדר'?...
כראות אביהם גודל דאגתם וטירחתם להצלחת אותה משפחה, פנה 
אליהם בחיוך מרגיע: "וכי מה הבעיה? קחו עמכם את ההגדות שלנו, 
ותיגשו עמהן אל אותה משפחה, תערכו להם שם את הסדר כדת 
וכדין! כשתסיימו ותשובו עם ההגדות - נערוך אנו כאן את הסדר... 
אין אנו ממהרים... זה הרי חג החירות... בינתיים נספיק ללמוד עוד 

קצת בתורה הקדושה עד שתחזרו"...
וערכו  ההגדות  את  לקחו  הגדול,  אביהם  לדבר  כמובן  צייתו  הבנים 
אייזנבאך  משפחת  בבית  כאשר  החדשים,  העולים  בשביל  הסדר 
הענקית, יושבים כך כל עשרות הצאצאים אנשים נשים וטף כן ירבו, 
ויחזירו את  וממתינים לשני האחים שיסיימו את מצוותם הנאמנה 

ההגדות, כדי שיוכלו אף הם להתחיל בעריכת הסדר...
גודל חובתם  ופשוט היה לאנשי מעלה שבדור הקודם,  כמה טבעי 
לעזור ולסייע לאחרים! הם הבינו בפשיטות שמה שיש לי לא תמיד 
אולי  האנוכיים...  צרכיי  את  רק  לספק  כדי  עצמי,  בשביל  רק  נועד 
לחשוב  יש  הזולת?!  בשביל  שלי  ההגדות  נועדו  מסוימים  באופנים 

על הזולת לפחות כמי שחושב על עצמו... ואהבת לרעך כמוך!  

)טיב המעשיות(

"שמערי היטב! דווקא כאיש 
עסקים ממולח, יודע ארי היטב 
שההצלחה לא תלויה רק 
בעבודה, אלא כיי שזה רקרא 
ביי הסוחרים: צריך קצת 'מזל' 
]אביסאלע מזל...[, שאצלרו 
קוראים לזה 'סייעתא דשמיא'!"

  אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
שיחת חינםבין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב

או בטל': 073-7078388

קשה לך?
זקוק לעזרה?
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עמדה מאחורי אשה זקרה ששמעה את הסייור, וכשסיימתי לסיר היא 
אמרה לי: "אדורי! סליחה שארי מתערבת, זה אולי לא מתאים ולא ייה, 

אבל סיירת על הרב'ה מסקולען, אז ארי מוכרחה לסיר לך משהו!", והיא 
מסירת לרו: "ארחרו גררו בשכרות עם הרב'ה מסקולען אחרי המלחמה, 
ארחרו בקומה שריה והוא בקומה ראשורה. וכמובן בבית הסתובבו אחרי 

המלחמה יתומים, יליטים. יעם אחת..."

איש החירוך הג"ר צבי יוקס שליט''א, יחד עם ברו הרב אברהם 
יוקס, על דרכי ההצלחה בחירוך הילדים 

הרב אברהם יוקס 

"ּוְלהֹוֹרת ֶאת ְּבֵרי ִיְשָׂרֵאל" )ויקרא י', י"א(

ידוע  אבא  שליט"א,  מורי  אבי  בבית  רמצאים  ארו  וברכה,  שלום 
אישר  תלמידים,  אליי  תלמידים,  מאות  מיורסם,  חירוך  כאיש 

להגיד אבא, רכון?
לא צריך להגזים, יש תלמידים ב"ה!

בבית  סיגתי  שארי  כמובן  אז  ריהול,  חירוך,  שרים,  עשרות  ב"ה, 
עריירי חירוך, כמה שזה רתיס בי, מה שלא רתיס זה באשמה שלי, 

מה שרתיס זה בזכות, בזכותך אבא כמובן!
רדבר קצת אבא על חירוך, מה הכללים הראשורים בחירוך שכדאי 

לדעת?
עד  בחינוך  ממשיכים  שאנחנו  זכות  לנו  יש  אברמי,  ראשון,  דבר 
היום. וזה בזכות בני, אנחנו לומדים חברותא כבר הרבה שנים, דף 
היומי יום יום. זה קשר שנשמר וזו המלצה לכל יהודי ויהודי. לא 

משנה הגיל והזמן, למצוא את הקשר הזה. 
בקשר לכללים של חינוך, היתה לי סייעתא דשמיא, עסקתי הרבה 
רוצה  הייתי  בחיפה.  אמת'  'תורת  תורה  בתלמוד  בחינוך,  שנים 

להתמקד על כללים בחינוך.
"אין  ישראל  מגדולי  הרבה  בשם  זה  את  אמרו  מפורסם,  כלל  יש 
כללים בחינוך", למה אין כללים בחינוך? מה שטוב לאחד לא טוב 

לשני ולהפך. אבל יש כמה דברים:
על יי דרכו - "חרוך לרער על יי דרכו":

טוב  לא  זה  לראובן,  טוב  זה  אם  דרכו,  פי  על  לנער  חנוך  בדיוק, 
לשמעון. אם זה טוב לשניהם לא טוב לשלישי. וצריך להיות חכם 
וצריך לסייעתא דשמיא איך להתייחס לכל אחד כפי שהוא. אבל 

יש כמה נקודות יסודיות בחינוך שאותן חובה לדעת.
הדבר הראשון, יסוד היסודות של חינוך - זה הבית. אין במציאות 
דיברתי  מצאנז,  הרב'ה  אצל  הייתי  פעם  לבית.  תחליף  בבריאה 
ב'צאנז' בחיפה, שאלתי אותו מה להגיד שם להורים, הוא אמר, 

באידיש כמובן: "אני יכול לשבת איתך כל הלילה, ולספר סיפורים 
על בתים. דבר ראשון שצריך לדעת הוא: אם הבית מתנהל כפי 
שצריך, ההורים מתייחסים ברצינות לכל דבר - הבית מתנהל טוב 
כמו שצריך - אז העגלה נוסעת טוב. אז החינוך יוצא מסודר לילד. 

הוא בא מבית טוב. זה יסוד היסודות! אין תחליף!".
אם ילדים רואים איך האבא מתפלל, אם הילדים רואים איך האבא 
האבא  מדברים  איך  רואים  הילדים  אם  שבת.  שולחן  ליד  יושב 
בילד. אם הרב'ה, למשל בכתה  נותן אותותיו  זה   - והאמא בבית 
מלמד הלכות נטילת ידיים שחרית - אם ילד בא מבית שרגילים 
בבוקר ליטול ידיים, ככה מקפידים בבית, ככה הבית מתנהל - הוא 
מה  לעשות,  איך  שומע  הוא  עכשיו  חדשים.  דברים  שומע  לא 
מותר, מה אסור את כל התוספות, אבל היסוד הוא קיבל מהבית. 
זה הדבר המרכזי שצריך לדעת כל אחד בחיים, "ושננתם לבנך", 
"ולימדתם אותם", יש מצוה מהתורה לחנך את הילדים, אבל זה 
העיקר,  אבל  בתוספות,  משלים  בכיתה  הרב'ה  היסודות,  יסוד 
היסוד, זה הבית, אין תחליף לבית! הגמרא אומרת אם אתה שומע 
ילד מדבר - אתה שומע מה הבית שלו מדבר. כי את זה הוא נושם 

ואת זה הוא חי. זה א"ב של חינוך באידישקייט.
דבר נוסף, כלל בחינוך: אין להשוות בין ילד לילד, אם זה בכיתה 
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שיושבים קבוצות של ילדים אם יש לך כמה ילדים בבית א' ב' ג' – 
עם כל אחד אתה צריך לדעת איך ללכת. זה לא אומר אם עשיתי 
לפלוני אני גם אעשה את זה לשני. יכול להיות שאיתו צריך ללכת 
עם יד קשה יותר, ועם השני צריכים ללכת עם יד רכה יותר, עם כל 
אחד לפי מה שהוא. כמובן צריך לדעת בזה גם גבולות וכללים, כדי 
שלא תביא קנאה מאחד לשני, אתה לא יכול לקנות לאחד מתנות 
ולשני שום דבר, אבל האבא צריך להיות חכם, ולדעת איך ללכת 

עם כל ילד וילד כפי מה שהוא.
לך  אתן  להם.  לעזור  הוא  שלהם  שהחינוך  ילדים  לפעמים  יש 
דוגמא: יש ילד קטן שעדיין לא הולך, הוא עוד לא מתחיל ללכת. 
שמתקשים  ילדים  יש  הולכים  כבר  הם  מוקדם  שבגיל  ילדים  יש 
ימשוך  האבא  זה  בשביל  עליו?  יצעק  האבא  זה  בשביל  אז  בזה. 

אותו בכח? הוא ייתן לו יד!
יש  אז  לזה.  מגיעים  איך  השאלה  הולכים,  כולם  דבר  של  בסופו 
יד  לו  לתת  שצריכים  אחד  ויש  לבד,  שמסתדר  אחד  לפעמים 
להוליך אותו. ככה בחינוך, יש אחד שמסתדר עם הרב'ה בכיתה, 
זה התפקיד של  יד,  לו  יש אחד שצריכים לתת  'נוסע', אבל  הוא 

האבא והאמא - לתת לו יד להוליך אותו!
אז בעצם כהמשך לדבר הזה, שהבית הוא הדוגמא והמעטית, אם 

ארחרו רוצים להכריס בילד מידות טובות?
שאתחיל  לפני  אבל  הטובות,  המידות  על  לדבר  רוצה  הייתי  כן, 
עם המידות הטובות, הייתי רוצה להוסיף עוד נקודה אחת לחינוך: 
ולפעמים  בבוקר.  מחר  התוצאות  את  רואים  שלא  דבר  זה  חינוך 
זה מייאש או מחליש הורים. אותו דבר רב'ה בכיתה: 'אמרתי לך, 
 - אני מדבר אליך, אתה לא שומע?'  כבר חמש פעמים  יענקלה, 
הוא באמת לא שמע חמש פעמים, אבל אתה תמשיך להגיד לו 
בצורה מכובדת. את התוצאות תראה בהמשך. הנה היום אני רואה 

אותך, אתה אבא לילדים וב"ה מחנך אותם טוב...
אבא אל תסיר מה שהייתי בתור ילד...

אבל התוצאות הן טובות, ב"ה הודו לה'! אל תצפה שמחר בבוקר 
וחודש  ימים  שבוע  כבר  'אני  תגיד  ולכן  תוצאה,  תראה  אתה 
הלאה  ממשיך  הוא  רואה,  לא  ואני  לו,  ועושה  אליו  מדבר  ימים 

בהתנהגות'... 
נכון. הוא ילד, אנחנו צריכים לעזור לו, להוליך אותו, ייקח הרבה 
רב'ה',  ה'לעלובר  נראות!  התוצאות  אבל   - זמן  קצת  ייקח  זמן, 
בעקב  תפס  הוא  נולד  אבינו  כשיעקב  אמר:  משה',  ה'ברכת 
עשיו. מה הרוויח? הוא כבר יצא, עשיו יצא ראשון, זה כבר לאחר 
מעשה. עשו הוא כבר בכור, לא יעזור שום דבר... אלא יעקב אבינו 
מלמד אותנו: יהודי צריך לעשות! הדבר היחיד שיעקב היה יכול 
לעשות באותו רגע - לתפוס אותו בעקב. וזה מה שהוא עשה, את 
בסוף,  הבכורה  את  קיבל  הוא  שנים,  הרבה  אחרי  ראו  התוצאות 

אבל פה זה התחיל. תתחיל לדבר, תתחיל לעשות! 
בקשר למידות הטובות, למעשה יש לזה המשך, גם את המידות 
הטובות אדם מקבל מן הבית. אדם סופג את האווירה שבה הוא חי. 
אם הוא רואה מידות טובות, התנהגות בבית, זה מקרין עליו. אגב, 

פעם יש בתורה 'ושיננתם לבנך' ופעם כתוב 'ולמדתם אותם את 
בניכם'. 'ושיננתם' אומר רש"י אלו התלמידים, 'ושיננתם' – שיהיו 
דברי תורה מחודדים, כך אומרת הגמרא, זה הולך על התלמידים- 
את הדברים הקשים, את הדברים החריפים שלומדים בגמרא - זה 
הרב'ה בכתה עושה, אבל אצל האבא - 'ולימדתם' - את ההרגלים 
שילד מקבל – זה מהבית! כי הרי בסך הכל ילד קטן לא מבין את 
הכל, הוא הרבה דברים לא מבין, גם אם אתה מדבר ומסביר לו, 
אז מה כן יש לנו לעשות בבית? הרגלים, אנחנו אומרים בתפילה 
"שתרגילינו בתורתך" - הרגלים, אתה צריך לתת הרגלים, זה הבית 
עושה! להתרגל לקום בזמן, להתרגל לברך בקול, להתרגל לאכול 
נכון?  בבית  זה  על  מקפיד  אתה  בזמן,  לישון  גם  להתרגל  בזמן, 

ללכת לישון בזמן, זה הרגלים!
ואותו דבר עם מידות טובות, בעצם?

ואותו דבר עם מידות טובות! אגב, הייתי פעם עם התלמידים שלי 
אצל הרב'ה מויז'ניץ זצ"ל ה'ישועות משה', וביקשתי אותו שידבר 
כמה מילים לילדים. בהתחלה אמר לי באידיש, בעברית קצת קשה 
שהתלמידים  העיקר  בעברית,  באידיש,  משנה  "לא  אמרתי  לו, 
"תביא  וביקש:  שלו  לגבאי  קרא  עלי,  הסתכל  הוא  אז  ישמעו". 
הקריא  הוא  ככוכבים",  הרבים  "ומצדיקי  בתרא":  בבא  מסכת  לי 
הוא  טובות'",  במידות  שמחנכים  'מתוך  שם:  רש"י  "אומר  לנו: 
אמר: "התפקיד שלכם, זה לא עוד יותר נוך א בלאט גמרא אדער 
גמרא(,  דף  פחות  או  גמרא  דף  )עוד  גמרא,  בלאט  א  וינציקער 
היסוד שלנו לחנך במידות טובות! זה התפקיד של החינוך, שילד 

יגדל עם מידות טובות!".
וזה ההרגלים שמרגילים אותו מקטנותו, הוא עוד לא מבין, אבל 
הוא יגדל לזה. שאל פעם את הסטייפלער אבא אחד: 'ללמוד עם 
הילד ספר מוסר?' אמר לו הסטייפלער: 'כן בודאי!'. 'אבל מה ילד 
אתה  'לא,  הסטייפלער:  לו  אמר  מוסר?'  בספר  להבין  יכול  קטן 
יגדל, כל פעם  קצת תלמד איתו, אבל עם מה שהוא ישמע הוא 

הוא יבין את זה לפי הדרגה שלו!'.
אבל אברמי, אני רוצה עוד דבר שידעו. עוד נקודה חשובה: אתה 
גם מתעסק קצת עם חינוך, גם אני עוד קצת מתעסק בזה, אבל 
ושאלתי  למורים,  להרצאה  נכנסתי  פעם  אני  חשובה:  נקודה  יש 
שאלה: האם המורה צריך לכבד את התלמיד או לא? – 'מה פירוש? 
תלמיד חייב לכבד את המורה! פשוט! מורא רבך כמורא שמים!'. 
אמרתי להם: 'יש לי פה את המשנה, בוא נפתח משנה, התורה היא 
נצחית, היא מאז עד היום אותו דבר! אומרת המשנה בפרקי אבות 
פרק ד', משנה י"ב: 'רבי אלעזר בן שמוע אומר יהי כבוד תלמידך 
חביב עליך כשלך', אתה שומע טוב? יהי כבוד תלמידך חביב עליך 
כשלך. הרמב"ם פוסק להלכה שהמורה, הרב'ה, צריך שיכבד את 
התלמיד! הרמב"ם - כל מילה זה קודש קודשים! כי אם אתה לא 
גודל בצורה כזו שאתה  - הוא לא ישמע אותך! הוא  תכבד אותו 
תכבד   - טובות  למידות  אותו  לחנך  רוצה  אתה  אם  אותו!  מכבד 
אותו אז הוא ילמד לכבד. אם אתה פוגע בו פעם פוגע בו פעמיים 
- הוא נהיה פגוע וממשיך לפגוע באחרים. אין אצלו כבר מידות 
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טובות! תכבד אותו! 
כמובן, יש זמן שצריך להעניש אותו, ויש לפעמים שצריך לגעור 
אותו!  מעניש  כשאתה  גם  אותו,  לכבד  זה   - ראשון  דבר  אבל  בו 
גם כשאתה צריך לגעור בו! להעניש עם כבוד לא בהשפלה! אתה 

מעניש - מיד אחרי זה תחפש את הזמן איך אני מכבד אותו!
שמאל דוחה ימין מקרבת...

בדיוק, לעבוד עם שתי ידיים, שמאל וימין. אם תעבוד עם יד אחת 
- זו בעיה, זה יצא משהו עקום, עם שתי ידיים אתה מכבד אותו, 

הוא ילמד לכבד. זה אחד היסודות של מידות טובות.
אז אחרי שב"ה האבא עשה את שלו, ויש לו מידות טובות, ליעמים 
אבל  ולהתעלות,  להתקדם  רוצה  מקבל  שהוא  הכלים  עם  הילד 
ילדים צוחקים עליו! החוסן הרישי, איך רעזור לילד לא להתבייש 

"ואל יתבייש מירי המלעיגים עליו"?
לא  זה  את  פוסק  השו"ע  יבוש"!  "ואל  מעניינת  שאלה  זו  יפה, 
לילדים, אלא לאנשים מבוגרים גם בגיל מאה, כשהוא יודע ש"ס 
יודע  הוא  המלעיגים",  מן  יבוש  "ואל  לו  ואומרים  ירושלמי  בבלי, 
ש"ס, הוא ת"ח! - אל יבוש מן המלעיגים. ז"א יש מצב כזה שבן 
היו  אותו.  שיכבדו  רוצה  בטבעו  אדם  בן  שכל  בגלל  נפגע,  אדם 
צדיקים בעלי דרגה, הרב'ה רבי זושא, וכל מיני צדיקים, שסיפרו 
עליהם שהם עשו דברים כדי שיבזו אותם, הם היו בדרגה גבוהה. 

ר' שלמקה זוויעהלער אמר שכל הישועות שהוא עושה, הן מתוך 
בדרך  אבל  דרגות.  בעלי  הם  מזה.  פגוע  והוא  אותו,  שמבזים  זה 
הטבע, 'אל יבוש מן המלעיגים עליו' - לפעמים זה ניסיון, בפרט 
אותו,  נכבד  אנחנו  כאשר  ושוב,  רגישים,  ילדים  ויש  ילדים,  אצל 
עושה,  הוא  טובים  דברים  כמה  לו  להראות  הזדמנויות  ונחפש 
אם  החשיבות,  כמה  לו  להראות  עושה  שהילד  טובה  פעולה  וכל 
יפה מאד,  'הבנת את הגמרא  יפה'.  'התפללת  יפה לציין  התפלל 

הצלחת!'. 
להראות לו שיש לו חשיבות במעשים הטובים שלו, ממילא הוא 
ירגיש בעצמו - הנה ב"ה אני מצליח, אני עושה טוב, אני מכובד, 
אז כשיצחקו ממנו זה כבר פחות יפריע, זה לא אומר שלא יהיו לו 
ניסיונות, כל אחד לפי הדרגה שלו יש לו ניסיונות, אבל עם זה הוא 

גדל, עם המידות הטובות. 
אצל  היינו  פעם  זה:  את  לספר  שלא  יכול  ולא  נזכר  עכשיו  אני 
סיפורי  עם  תלמידים  עם  להשתמש  ואגב,  רבה.  הקלויזנבורגער 
שסיפורי  כותב  גם  ישרים'  ה'מסילת  היסודות!  יסוד  זה  צדיקים 
ילד  גם  קטנים.  בילדים  טובות  מידות  אמונה,  מחדירים  צדיקים 

קטן, אבל גם כל בן אדם.
 אז נסענו אצל הקלויזנבורג זכרונו לברכה, הוא היה אומר 'חומש 
רש"י' בליל שישי ומוסר דרשה, אבל כשהוא היה מתחיל לספר 
יותר,  נקלט  זה  לשמוע',  רוצים  'ששששש  אומרים  היו  סיפור, 

הסיפור נקלט. 
סיפור  ששמעתי  נזכר,  עכשיו  אני  בזה.  השתמשו  מאד  צדיקים 
מרבי אהרן טויסיג שיהיה בריא. הוא סיפר ששמע את זה אישית 
מאחיו של הרב'ה מסערט ויז'ניץ, ר' משה. היה ראש ישיבה בסערט 

ויז'ניץ, הבן של ה'מקור ברוך', והוא סיפר שאחרי המלחמה, הרב'ה 
מסקולען זצוק"ל, נדמה לי שהוא היה גר אז בצ'רנוביץ', הוא גידל 
הגיע ערב פסח,  ועזר להם.  וכו'  ואנשים אומללים  יתומים  בבית 
היה מסירות  זה  צריכים לעשות מצות מצוה, עד שהשיגו קמח, 
נפש, השיגו קמח והוא אפה אצלו בבית שמה מצות וחילקו לכל 

אחד שלוש מצות ליל הסדר.
מסתמא יותר מזה לא היה, לכל הפסח, על כל פנים, ה'מקור ברוך' 
שלח את הבן שלו, ר' משה האגר, הוא היה אז ילד או בחור צעיר 
לו  תגיד  אבל  מצות,  השלוש  את  ותביא  'תלך,  לו  ואמר  כנראה, 
יסכים,  לא  הוא  ואם  מצות.  שש  מצות,  שלוש  עוד  רוצה  שאתה 

תגיד לו בכיבוד אב, שאסור לך לבוא הביתה בלי שש מצות!'. 
הוא נעמד בתור, הגיע הזמן שלו לחלוקה, והרבה מסקולען נותן לו 
שלוש מצות, הוא אומר לו: 'אבא ה'מקור ברוך' ביקש שש מצות!'. 
אמר לו הרבה מסקולען: 'תראה כמה אנשים מחכים! לא יהיה לי 
פה, אני לא יכול לחלק!' הוא אומר: 'אני לא יכול לחזור הביתה בלי 
שש מצות!'. אז לא היתה ברירה, ה'מקור ברוך' ביקש, אז הוא נתן 

לו שש מצות... 
לפני שערכו את הסדר, אז ה'מקור ברוך' קורא לבן שלו ר' משה, 
נותן לו שלוש מצות ואמר לו: לך עם זה לרב'ה מסקולען, ותמסור 
הוא הלך עם השלוש מצות,  לליל הסדר.  שלוש מצות  לו בשמי 
הסדר,  את  התחילו  לא  שעוד  רואה  והוא  מסקולען,  לרבה  הגיע 
והם מסתובבים. 'מה קרה?', הוא שואל, אומרים לו: 'אין לנו מצות 

לליל הסדר!', אז הוא מגיש להם את המצות: 'הנה...'.
המידות  עם  מסקולען  הרבי  את  מכיר  אני  ברוך':  ה'מקור  אמר 
הטובות שלו, כמה שהוא עוזר לאנשים, ידעתי שהוא לא ישאיר 
לעצמו מצות, הוא ייקח את כל המצות ויחלק, אז דאגתי שיהיו לו 
וסיפרתי אותו  הזה,  אני שמעתי את הסיפור  שלוש מצות. אגב, 

פעם באיזו חנות בחיפה...
אבא לטובת החייאים שבירירו, באיזו חרות זה היה?

כבר  מבוגרת,  אישה  מאחורי  עמדה  מיכאל.  ברחוב  ב'פיינגלט' 
זקנה, והיא שמעה את הסיפור וכשסיימתי לספר, היא אמרה לי: 
'אדוני! סליחה שאני מתערבת, זה אולי לא מתאים ולא יפה, אבל 
משהו!',  לך  לספר  מוכרחה  אני  אז  מסקולען,  הרבה  על  סיפרת 
והיא מספרת לנו: 'אני מכירה את הסיפור', היא אומרת לי. 'אנחנו 
גרנו בשכנות עם הרב'ה מסקולען אחרי המלחמה, אנחנו בקומה 
שניה והוא בקומה ראשונה. וכמובן בבית הסתובבו יתומים, אחרי 
המלחמה, פליטים. היתה שמה ילדה, קראו לה רייזלה, היא היתה 
ילדה בת עשר. ויהי היום, שתים עשרה בלילה הילדה מתעוררת 
בבכי, והיא רעבה, היא רוצה לאכול. אומרת לה הרבעצן: 'עכשיו 
שתים עשרה בלילה - אני לא יכולה!', בימים ההם להתחיל לקחת, 

ולבשל, לא עם גז, עם פתיליות...
זה לא להוציא מהמקייא ולחמם במיקרוגל...

הרבצן הזאת עבדה בפרך מהבוקר עד הלילה, הסתובבו שם כל 
מיני אנשים, והילדה בוכה, היא רעבה. מה עושים? הרב'ה כמובן 
לא היה בבית. לא היה לו מקום לישון בבית, הוא היה בבית הכנסת 
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בעוד ארי מתבורן ביריעה היתוחה שבין עצי החיים, ארי חש בהתרגשות 
עזה, כאילו יורה אלי מלאך מהשמים ואומר לי: 'כמה צדיק אתה! 'זו 

היתה בת קול ירימית, חזקה ועוצמתית. משהו שעלה בתוכי בלי שום 
הקדמה לירי כן. חוויה כזאת לא חוויתי מעולם. שבוע הרויש הסתיים, 

חזררו לקליוולרד, לחיים האמריקאים הרגילים, אבל ידעתי שארי מוכרח 
לראות עוד יעם איך מרימים סיר תורה ומסובבים אותו באוויר...

צבי וייס בסייור מיוחד: 'בזכות סיר התורה'

"ּוֲלַהְבִּדיל ֵּבין ַהֹּקֶדׁש ּוֵבין ַהֹחל" )ויקרא י', י'(

את  מירושלים:  שליט"א  דוידוביץ  ראובן  צבי  ר'  הרה"ח  מספר 
הסיפור הבא סיפר לי יהודי חשוב תושב שכונת 'גאולה'.

לבנות  בטליתות  עטופים  יהודים  בבוקר,  שבת  ארה"ב.  קליוולנד   
מתנועעים בתפילה. מבחוץ נשמע קולו של מנוע מכונית מתקרב. 
גבר כבן ארבעים יוצא משם, ומחפש לו פינה מתאימה כדי שיוכל 
לעמוד ולהשקיף אל תוך בית הכנסת. המתפללים אינם מתרגשים. 
גויים  וגם  הסוגים,  מכל  יהודים  יש  בקליוולנד  לפעמים.  קורה  זה 
שמתעניינים לפעמים בנעשה בפנים. האדם שיצא מהמכונית עומד 
באותה פינה ומסתכל. ומסתכל. ומסתכל. הוא לא זז משם. מגיעים 
מסיים,  הוא  גם  המפטיר  עולים,  קרואים  שבעה  התורה,  לקריאת 
והנה מגיעה ההגבהה. הכל נעמדים, 'משה אמת ותורתו אמת'. רגע 

אחרי ההגבהה שוב לא רואים את האיש מהחלון. הוא נעלם.
מבחוץ,  נעמד  במכוניתו,  אדם  אותו  מגיע  שוב  הבאה  בשבת 
ונעלם. המחזה  ומיד אחרי ההגבהה הוא מתניע את רכבו  משקיף, 
אחד  לדבר.  סוף  לעשות  יש  כי  והוחלט  ושוב,  שוב  עצמו  על  חזר 
מהגבאים יצא אל האדם שחיכה בחוץ ואמר לו: "כאן זה בית כנסת 

אורתודוכסי. אנחנו שומרים שבת, ובשבת אין לנסוע!".
נבוך. הוא לא התכוון להפריע. "בסדר. אבוא לכאן  "ככה?", האיש 
ברגל!". בשבת הבאה עשה האיש את דרכו ברגל מביתו שבמרחק 
להגיע  שיוכל  כדי  בוקר  לפנות  קם  הוא  הגונים.  קילומטרים  כמה 
לכיוון  ולהציץ  בחניה  כלשהי  בפינה  להיעמד  הכנסת,  בית  לשטח 
אותו  שאלו  בחוץ?",  תעמוד  "למה  ההגבהה.  בשעת  התורה  ספר 

כמה מהמתפללים. "בוא תיכנס!". 
בשבת הבאה הוא כבר נכנס. הראו לו איפה אוחזים, מה מתפללים, 
התפילה  המניין.  מן  למתפלל  הפך  הוא  לאט  ולאט  קוראים,  מה 
גויי,  ספר  בבית  שלמד  מאמריקאי  ההתחלה.  רק  היתה  בשבת 
גמור. הוא שינה  וגדל בבית חילוני לגמרי, הוא הפך לבעל תשובה 
יהודי  חדש,  לאדם  שהיה  עד  הקצה,  אל  מהקצה  חייו  אורחות  את 
חרדי, עובד השם בכל מאודו. באחד הימים ביקשו ממנו המתפללים 

הסבר. "מה משך אותך בהגבהה של ספר תורה דווקא?", שאל אותו 
אחד מהם.

זכרונה  סבתי  אמנם  מיהדות.  מנותק  בבית  "נולדתי  הסביר:  והוא 
בבית  למדתי  לכת.  הרחיקו  הורי  אך  וצדקת,  צנועה  היתה  לברכה 
ספר גויי, ועברתי את המסלול הרגיל של אמריקאי ממוצע. במפעל 
שבו אני עובד מארגנת ההנהלה של המפעל מדי פעם טיולים לכל 

העובדים, כל פעם במדינה אחרת בעולם.
מלון  בבית  והתאכסנו  התיכון,  למזרח  נסענו  השנים  "באחת 
בירושלים. בכל יום הלכנו לאתר אחר. בשבת בבוקר ירדתי למטה, 
'היום  אמרו:  והם  היום?'  יש  'מה  החברים:  את  ושאלתי  לכניסה, 

שבת'. 'לאן הולכים?' –'לבית כנסת'.
"הלכתי לבית כנסת ברחביה. הלבוש שלי לא התאים לבית כנסת, 
ולכן נכנסתי לעזרת הנשים שהיתה ריקה. עמדתי והתבוננתי. זמן 
ועשו הגבהה  סיימו המתפללים את הקריאה  קצר אחרי שנכנסתי 

לספר התורה.
"באותו רגע קרה לי משהו שאי אפשר להסביר. בעוד אני מתבונן 
ביריעה הפתוחה שבין עצי החיים, אני חש בהתרגשות עזה, כאילו 
פונה אלי מלאך מהשמים ואומר לי: 'כמה צדיק אתה! כמה אני אוהב 
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מידה מוילאה להשכין אהבה בין ברי אדם ולהרבות שלום בעולם, היתה 
מצויה אצל מחותררו, הגאון החסיד רבי שמואל צבי קובלסקי זצ"ל, 
רב בית המדרש 'סוכטשוב' בברי-ברק. ארי זוכר שיעם הלכתי עימו 

ברחובות ברי ברק, וליתע רשמעו קולות רמים מאחד הבריירים הסמוכים, 
משהתקרברו לברין הברו מיד במה מדובר...

מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

"ַוִּיְשַׁמע ֹמֶשׁה ַוִּייַטב ְּבֵעיָריו" )ויקרא י', כ'(

מידה מופלאה זו, להשכין אהבה בין בני אדם ולהרבות שלום בעולם, 
היתה מצויה אצל מחותננו, הגאון החסיד רבי שמואל צבי קובלסקי 

זצ"ל, רב בית המדרש 'סוכטשוב' בבני-ברק. 
נשמעו  ולפתע  ברק,  בני  ברחובות  עימו  הלכתי  שפעם  זוכר  אני 
קולות רמים מאחד הבניינים הסמוכים. משהתקרבנו לבנין הבנו מיד 
ויכוח שפרץ בין שני שכנים על כותל מסויים  זה  במה מדובר; היה 
שבנו ביניהם, והנידון היה על מי מוטל לשלם את הוצאתו, כל אחד 

מהם הטיל את התשלום על השני.
בדרכנו.  ולהמשיך  מהמריבה  להתעלם  הסכים  לא  קובלסקי  הרב 
הוא ניגש אל הניצים ושאל: "באיזה סכום מדובר?", והשניים נקבו 

בסכום המדוייק. 
הוא פנה לשניהם ואמר בחיוך לבבי ומרגיע: "תראו רבותי! להתחיל 
לאומנות  זה  בשביל  זקוקים  לא  יכולים,  כולם  ולהתקוטט  לריב 

מיוחדת. החכמה היא איך לסיים את הריב...". 
הצליחה  כבר  השיחה,  את  קובלסקי  הרב  פתח  עימו  זה  משפט 
להשרות במידה מסויימת אוירה של פיוס, ולהמאיס את המחלוקת 

בעיניהם. 
אז ניגש אל אחד מהם ושאל: "עד כמה מוכן אתה לסגת מדרישותיך 
למען השלום?". ניגש אל השני ושאל: "כמה כסף אתה מוכן להוסיף 
קובלסקי  הרב  שילם  שנותר  הסכום  הפרש  את  השלום?".  למען 

מכיסו הפרטי, ובלבד שהשלום ישוב לשרור בבנין. 
היה זה עבורנו ספר מוסר חי, מהו "אוהב שלום ורודף שלום". ממש 

בחינה של "לא זז משם עד שנעשו אוהבים זה לזה". 

"ואם לאו, למה לו חיים?"
מיר- ישיבת  משגיח  שליט"א,  הכסטר  ראובן  רבי  הצדיק  הגאון 
אריה  ברכפלד, שמע הסבר נפלא מדודי, ראש הישיבה הגאון רבי 
'אבן  בספר  הידועים  זצ"ל,  מוילרא  הגאון  דברי  על  זצ"ל  יירקל 
שלמה' )פרק א אות ב(, הכותב: "עיקר חיות האדם, הוא להתחזק 

תמיד בשבירת המידות, ואם לאו למה לו חיים?". 
שאל רבי אריה שאלה עצומה, אינני מבין את מהות שאלת הגאון – 

"למה לו חיים", וכי לא כדאי לו לאדם לחיות בשביל שיוכל ללמוד, 
שבירת  של  למדרגה  הגיע  לא  אם  גם  מצוות,  ולקיים  להתפלל 

המידות? כל אלו אינן סיבות מספיקות כדי להעניק לו חיים?
לידי  באים  האדם  שחיי  בהכרח  ונורא;  עצום  יסוד  אריה  רבי  אמר 
ביטוי ומיצוי דווקא על ידי שתיקן את מידותיו, ונעשה לבעל מידות 
טובות. הבחינה שבה נבחנת אישיות האדם, היא דווקא אם קיימות 

בו מידות טובות. 
לזולתו  ומריע  ומיצר  ומושחתות,  רעות  מידות  בעל  שהוא  אדם 
חלילה, הרי הוא רחוק ממידותיו של הקדוש ברוך הוא - מקור הטוב, 
הרחמים והחמלה, ומתרחק מקרבתו, ובכך, למעשה, הוא פועל נגד 
התכלית שלשמה נברא - היא קרבת אלוקים. אם כן נזעקת השאלה 
מאליה "למה לו חיים?". אדם שעושה נגד התכלית שעבורה נוצר, 

מדוע יש לו צורך בחיים הללו!
רבי  של  דמותו  את  מגלמים  הם  שאמרם.  למי  הדברים  נאים  כמה 
אריה, שתמיד זכר ללא הרף את חובתו בעולמו, להידבק במידותיו 
מידות  הטבה!   – הרגישו  ושיחו  שיגו  בכל  הוא.  ברוך  הקדוש  של 

טובות! דרך ארץ! ויתור!
'קול  ישיבת  מראשי  זצ"ל,  )שליט"א(  יוברסקי  שלום  רבי  הגאון 
תורה', אמר הגדרה נפלאה: "אני מכיר את רבי אריה כבר עשרות 
שנים, משנות ילדותי הצעירות בתל-אביב, ויכולני להעיד כי למרות 
שכבר אז היה ְיֵפה נפש ּוְטֹהור מידות, אולם כל ימיו המשיך בעבודת 
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המידות ועמל להשתלם בזה עוד ועוד. אף פעם הוא לא נשאר על 
נוספת  התקדמות  ראינו  בו,  כשפגשנו  תמיד  מקום.  באותו  עומדו 

בבין אדם לחברו, בהתחשבות בזולת, בהארת פנים, בטוב לב". 
הוא סיפר אנקדוטה מעניינת הזכורה לו בענין זה מרבי אריה: 

"פעם נפגשנו, אני ורבי אריה, באיזו שמחה. לאחר שדרשנו האחד 
דבר  איזה  לו  להשמיע  אוכל  אם  אריה  רבי  שאלני  רעהו,  בשלום 
חידוש כל שהוא, והתחלתי להרצות בפניו רעיון מסויים שהתחדש 
לי אז בפרשת השבוע. אך הדברים לא התיישבו על ליבו, והוכיחני 

בנעימות: 'רבי שלום! איך שייך לומר הגדרות כאלה?!'...
"קיבלתי את התוכחה בדומיה, ולא השבתי מאומה. 

וביקש  בשמחה,  אריה  רבי  את  פגשתי  שוב  ספורות  שנים  "כעבור 
ממני להשמיע לו איזה דבר חידוש. נענתי ואמרתי בחיוך: 'לפני כמה 
שנים פגשתי אתכם, ואמרתי לכם דבר חידוש, ולא מצאו הדברים 

חן בעיניכם'... 
"השיב רבי אריה כמתפלא: 'באמת? כיצד יתכן? הרי אתם אומרים 
תמיד כל כך טוב...', אך לאחר רגע הציע: 'נו! אולי תאמרו כעת שוב 

את מה שאמרתם אז, ונראה על מה היו תלונותיי?'. 
אריה,  לרבי  בזמנו  שהשמיע  הדברים  על  שלום  רבי  חזר  "שוב 
אתם  באמת  'הרי  והתעצמה:  הלכה  רק  אריה  רבי  של  ופליאתו 
אומרים כל כך טוב?! מעניין מדוע פעם שעברה ראיתי לנכון להוכיח 

אתכם על דברי טעם כאלה...'. 
לא  אני  אולם  אז,  אותי  הוכחתם  למה  תמהים  'אתם  לו:  "השבתי 
זאת  מחמת  אינה  מהדברים,  נהנים  אתם  שכעת  הסיבה  תמה. 
היא  ברוחניות  הצדיקים  שדרך  אלא  מאז,  אחרת  סבורים  שאתם 
להיות באופן תמידי במצב של 'מוסיף והולך', הן בתורה והן בהנהגה. 
לכן גם בענייני בן אדם לחברו התרוממתם מאז, ואתם גם מבינים 

אותי יותר ויורדים לסוף דעתי'...".
רבי אריה חייך את חיוכו הנצחי, והשניים נפרדו כידידים...

הצדיקים הקדישו תמיד עבודה גדולה בדרך ארץ שקדמה לתורה, 
ומעיינותיהם היו נתונים בשיפור המעשים ותיקון המידות. הם ידעו 

כמה נחת רוח הדבר גורם להקדוש ברוך הוא. 
רבינו הרמח"ל בספרו 'מסילת ישרים' כותב, בביאור חלקי החסידות 
)פרק יט(, שהחלק השני בדרכי החסידות הוא אופן עשיית מעשי 
האדם וגודל ההטבה שלו עם הבריות. "שיהיה האדם לעולם מיטיב 
לבריות ולא ֵמֵרַע להם, בגוף בממון ובריש", ומסיים שם בכלל נחרץ: 
"כללו של דבר הרחמרות וההטבה צריך שתהיה תקועה בלב החסיד 
לגרום  ולא  רוח לבריות  ותהיה מגמתו תמיד לעשות קורת  לעולם, 

להם שום צער".
זהו הכלל המוצק לבן אנוש החפץ להשתלם במעלת החסידות!     

"אין התורה שוכרת לעולם בגוף 
שאירו בעל מדות טובות"

על דברי התנא באבות )ג, יז(: "אם אין תורה אין דרך ארץ", מפרש 
יודע תורה אינו שלם במדות של  יונה כך: "כלומר, מי שאינו  רבינו 

דרך ארץ... בלא תורה לא יהיו דעותיו שלמות בדרך ארץ". 
ועל המשך המשנה – "אם אין דרך ארץ אין תורה", פירש רבינו יונה: 
תשכון  ובזה  במדות,  עצמו  את  לתקן  תחילה  שצריך  לומר  "רצה 
התורה עליו שאיננה שוכנת לעולם בגוף שאינו בעל מידות טובות. 
לא שילמוד התורה ואחר כך יקח לו המצוות ]אולי: המידות[, כי אי 

אפשר". 
הרוחנית  קומתו  ושלימות  העבודה  סדר  כי  כאן,  מדגיש  יונה  רבנו 
של האדם צריכה להיות דוקא בסדר מסויים. בתחילה עליו ליישר 
התורה  אין  טובות  מידות  בלא  כי  תורה,  ללימוד  כהכנה  מידותיו 
מסוגלת לשכון ולהיספג בגופו, אבל השלמת תיקון המידות תיתכן 

רק לאחר שכבר רכש קנין בתורה. 
כדי שהאדם יזכה לרכוש תורה, ולהיהפך במהותו לאיש מורם מעם, 
ראשית עליו לתקן את עצמו במידות. אם חלילה האדם לומד תורה 
ונשאר בעל מידות מושחתות, מלבד זאת שבהנהגתו הקלוקלת הוא 
בז לתורה קבל עם ועדה, אלא גם הוא נשחת עוד יותר. היא גורמת 
וקדושת  ובפראות,  בזול  לנהוג  השני,  על  ולהתנשא  להתגאות  לו 
האדם  את  מעדנת  החומר,  את  מקדשת  תמידי  שבאופן  התורה 
ומרסנת אותו, מסתלקת ממנו ואינה שוכנת בו יותר, למרות שהוא 

נמנה על עוסקיה ולומדיה.  
)בפרק  'מעלות התורה'  זצ"ל, בספרו  רבי אברהם מוילנא  כך כתב 
בביאור  זצ"ל,  מוילנא  הגאון  הגדול  אחיו  בשם  המעשה'(,  'מעלות 
דברי הילקוט )דברים רמז תתקמב(: "יערוף כמטר לקחי תזל כטל 
ערפהו  לאו  ואם  כטל,  תזל  הוא  הגון  חכם  תלמיד  "אם   – אמרתי" 

כמטר". זה לשונו:
שאינו  חכם  התלמיד  ]את  שמדמה  הטעם  ז"ל  הגאון  אחי  "ואמר 
הגון[ למטר. כמו שהמטר יורד ומשקה עשבים רעים וטובים, וביותר 
מתגדלין עשבים רעים על ידי המטר, כך על ידי התורה, במי שאינו 

הגון מתגדלים תכונות רעות בליבו". 
לכן השלב הראשון בדרך אל השלימות, היא עבודת המידות ושיפור 
התורה  שילמוד  "לא  בתורה.  האדם  שיעסוק  קודם  עוד  התכונות, 
ואחר כך יקח לו המצוות, כי אי אפשר" – כלשונו של רבינו יונה. אך 

כאשר ישפר את מידותיו יזכה כי "בזה תשכון התורה עליו".  
מרן  ישראל  קדוש  של  למעונו  פעם  שנכנס  יהודי  על  מסופר 
ה'סטייילער' זצ"ל, ושאלתו בפיו. הציעו לו שידוך עבור בתו, בחור 
מצויין וידען גדול בהרבה מחלקי התורה, שניבאו לו גדולות ונצורות, 
וכעת נודע לו כי ה'סטייפלער' מכיר את המוצע באופן אישי, ובא 

לשאול אם אכן כדאי לו לגשת להצעה המדוברת? 
ה'סטייפלער' הגיב בתנועה ששידרה כי הוא אינו מרוצה מהשידוך. 
כך,  הגיב  ה'סטייפלער'  בגללה  הסיבה  את  לשמוע  ביקש  האברך 

ושאל בעדינות: "מדוע הרב לא 'דוחף' אותי לגשת לשידוך?". 
היא  האשה  כי  לדעת  "צריך  בחריפות:  ה'סטייפלער'  השיבו 
זמן  ובאיזה  שרוצים  כיוון  לאיזה  אותה  שמנענעים  'סטנדר'  לא 
שחפצים... אשה היא גם כן 'אדם'. היא בעלת רגשות אנושיים ויש 
לכבד אותה כנאות, להתחשב בה ולסייע לה בכל מיני מצבים שונים. 
לכן לא די בכך שהבחור מוכתר במעלות התורה, בשביל לחיות עם 
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משרתם לעילוי רשמתם

דברי תורתם וסייורים על גדולי עולם שיום יטירתם חל השבוע

השרים לא האמירו לדבריו, רכרסו לבית המרזח ובדקו בעצמם את החביות, 
והרה הם מצאו בו חביות מלאות, 'מה זה...?' שאלו כמרצחים. 'בחביות 

אלו' - הסביר להם רבי יהודה – 'יש יין ישוט מאוד... כבר עלו בו קמשורים 
ואירו מתאים למכובדים כמותכם'...

הרב ישראל ליוש
בעל  זצ"ל,  כהרא  יהודה  רבי  הגאון  של  היא"צ  חל  בריסן  כ"ז  ביום 

'קורטרס הסייקות' ו'תרומת הכרי'.
רבי יהודה נולד בערך בשנת ת"ק לאביו הגאון רבי יוסף זצ"ל, והיה 
מ'קאלוש',  חיים  רבי  הוא  השני  הגאונים,  אחיו  ארבעת  בין  בכור 
השלישי הוא רבי אריה לייב, בעל ה'קצות החושן', והרביעי הוא רבי 

מרדכי מ'חודרוב' ו'אונגוור'.
לפרנסתו  ועבד  נדיבים,  צווארי  על  ליפול  רצה  לא  נישואיו  אחר 
כמוזג בבית מרזח בכפר ע"י 'קאלוש', אחר שנתרושש עבר ל'לבוב', 
שם שימש כמלמד יחד עם הגאון רבי יוסף תאומים זצ"ל, בעל ה'פרי 

מגדים', ושם הכירו ונתיידד עמו.
כשספרו  החושן',  ה'קצות  אחיו  ספר  לאור  יצא  תקמ"ח  בשנת 
עד  מאוד,  נתפרסם  זה  ובזכות  אליו,  הוצמד  הספיקות'  'קונטרס 
שהוזמן לשמש ברבנות ב'מונקאטש', ולאחר מכן ב'סעליש', ובשנת 

תקס"ב עלה על כס הרבנות ב'סיגעט'.
היה מיודד מאוד עם גאוני דורו, בעל ה'בית אפרים' וה'חת"ם סופר' 

זי"ע ועוד.
נלב"ע בשנת תקע"ט, וביקש בצוואתו שלא יכתבו על מצבתו שום 
תואר של כבוד. הניח אחריו שבע בנים ובת, גאונים ורבנים לתפארת 

המשפחה.

"ְוֶאל ְּבֵרי ִיְׂשָרֵאל ְּתַדֵּבר ֵלאֹמר ְקחּו ְׂשִעיר ִעִּזים ְלַחָּטאת"... )ויקרא ט', ג'(

אי' בגמ' )ברכות לב ב( "א"ר אלעזר גדולה תפלה יותר מן הקרבנות, 
טו(  א  )שם  וכתיב  זבחיכם',  רוב  לי  'למה  יא(  א  )ישעיה  שנא' 

'ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם'".
והקשה הגאון רבי יהודה כהנא זצ"ל ]בפתיחה לספר 'תרומת הכרי'[ 
וכי מה הראיה שתפילה לבדה עדיפה מקרבנות, הרי יתכן שכוונת 
הנביא לומר שהקב"ה אינו חפץ אפילו בתפילה וקרבנות יחד, שהם 
לחודה  שתפילה  ראיה  אין  אבל  לבד,  מקרבנות  עדיפים  בוודאי 

עדיפה מקרבנות לחודייהו.
ותי' שהראיה היא מלשון הפסוק, שהרי לגבי קרבנות אמר הנביא: 

אותם  ודוחה  כלל,  בהם  חפץ  שאינו  היינו  זבחיכם',  רוב  לי  'למה 
שאינו  מכם',  איני  'אעלים  הלשון  אמר  תפילה  לגבי  ואילו  לגמרי, 
דוחה את התפילה לגמרי, אלא שלעת עתה הוא מעלים עיניו ממנה.
חז"ל  שאמרו  כמו  בכוונה,  להיות  צריכה  תפילה  כי  בזה,  והביאור 
למטה',  ועיניו  למעלה  ליבו  שיתן  צריך  'המתפלל  ב(:  קה  )יבמות 
והיינו שאפילו שלשון התפילה עוסק בצרכי הגוף, מ"מ צריך לכלול 
על  אף  לכוון  צריך  'רפאנו',  בברכת  הנשמה.  צרכי  על  אף  בכוונתו 
רפואת הנפש. וכן בברכת 'מחיה מתים', הכוונה הראויה היא אף על 

הרוחניות, שהרי רשעים בחייהם קרויים מתים.
חוזרת  ואינה  למעלה  עולה  תפילתו  גמורה,  בכוונה  מתפלל  ואם 
ואינה  מתעכבת  היא  כדבעי,  בתפילתו  מכוון  אינו  אם  אבל  ריקם, 
היא  אבל  לגמרי,  מתבטלת  אינה  ואמנם  הראוי.  למקומה  מגיעה 
לתפילות  אף  כוונתו  מועילה  ואז  כראוי,  שיתפלל  עד  ממתנת 

הקודמות שנתעכבו מחמת העדר הכוונה הרצויה.
של  שבחו  אדם  יסדר  'לעולם  א(  לב  )ברכות  חז"ל:  אמרו  ולזאת 
לעולם,  מתעכבים  אינן  השבחים  כי  יתפלל',  כך  ואחר  הקב"ה 

וכשיפתחו השערים לשבחים, יכנסו שם גם התפילות.
אשר על כן, גדולה תפילה מקרבנות, כי גם אם אינה מתקבלת לעת 

עתה, אינה נדחית לגמרי, ועתידה להיות רצויה, לכשתוכשר.
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מעשה נפלא מובא בספר 'זכרון לראשונים', על כח בטחונו ותפילתו 
של הגאון רבי יהודה כהנא זצ"ל: 

בתחילה היתה פרנסתו מבית מרזח שהיה מושכר לו, ושם היה מוזג 
יין ויי"ש לתושבי הסביבה.

פעם אירע שחביות היין התרוקנו, ולא היה לו די כסף כדי להשקיע 
במילואן, ומשלא הצליח להפעיל את בית המרזח, תם הכסף בביתו, 

ולא היה לו לחם לפי הטף.
הלוואה,  לחפש  השוק  אל  ייצא  כי  רעייתו  ממנו  ביקשה  לה,  בצר 
בית  הפעלת  את  ולחדש  היין  מלאי  את  לחדש  יוכלו  באמצעותה 
המרזח. רבי יהודה עשה כמצוותה, יצא מן הבית, כשהוא שם מבטחו 
פעמיו  ושם  כינים,  ביצי  עד  ראמים  מקרני  לכל,  ומפרנס  שזן  במי 
לו  פרנסו  שימציא  ליבו,  מעומק  לקוב"ה  התפלל  שם  היער,  לכיוון 

ולבני ביתו, ולא יתבטל עוד מלימוד התורה הקדושה.
שב  שוועתו,  לקול  ה'  שמע  כי  הרגיש  כבר  כאשר  תפילתו,  בתום 

לביתו, סמוך ובטוח כי קרובה ישועתו לבוא.
שרים  ישובים  ובה  שלו,  המרזח  בית  בפתח  עגלה  עצרה  לפתע 
גדולים ונכבדים. והנה הם שולחים את העגלון לקרוא לרבי יהודה. 
נשלם  ואנו  ליבנו,  ולחמם את  נפשותינו  יי"ש לשמח את  לנו  "הבה 
לי כל היי"ש",  "נגמר  יהודה.  עליו מחיר הגון", בקשו השרים מרבי 
התנצל בפניהם רבי יהודה, אך הם לא האמינו לדבריו, וחשבו שהוא 
כי נכרים הם, על כן המשיכו להפציר בו, שלא  ממאן למכור להם, 

יסרב לבקשתם וימכור להם יין.
יהודה טען לעומתם שהפצרותיהם רק מצערות אותו, כי היה  רבי 

מאוד שמח למכור להם, אך מה יעשה שחביותיו ריקות.
בעצמם  ובדקו  המרזח  לבית  נכנסו  לדבריו,  האמינו  לא  השרים 
זה...?", שאלו  "מה  בו חביות מלאות,  והנה הם מצאו  את החביות, 
פשוט  יין  "יש   – יהודה  רבי  להם  הסביר   - אלו"  "בחביות  כמנצחים 
יי"ש, על כן נשאר  מאוד, ומאחר ותושבי המקום קונים בדרך כלל 

היין בחביות, וכבר עלו בו קמשונים ועפושים, ואינו מתאים לאיכרים, 
וכל שכן למכובדים כמותכם".

ימזוג  אופן  בכל  כי  השרים  ממנו  ביקשו  ביניהם,  שהתייעצו  לאחר 
להם כוסית מהיין המדובר. הוא מיהר לעשות כמצוותם, והנה פלא, 
היין ערב לחיכם, הם שיבחוהו מאוד ואמרו שזה זמן רב לא שתו יין 

כה משובח.
הם שתו כמות נאה מהיין, ושלמו עבורו ממון רב, ולא די בזה, עוד 
ביקשו ממנו, כי ישלח להם אל העיר פעמיים בשבוע בקבוק גדול 

מיין זה, והם ישלמו עבורו את מלוא התמורה.
אורו עיני רבי יהודה, כי במשך תקופה ארוכה הרוויח מיין זה ממון 

רב, ובתקופה זו למד תורה הרבה, בנחת וביישוב הדעת.

זצ"ל,  כהנא  יהודה  הג"ר  של  ומרודו  עניו  תקופת  על  מסופר  שוב 
שמרוב מחסור לא היו לילדיו כי אם בגד אחד לכל תקופת החורף. 
ובהעדר  בגדיהם,  לכבס  ע"ה  הרבנית  רעייתו  רצתה  אחת  פעם 
בגדים אחרים להחלפה, הניחה אותם אחורי התנור, עד שיתייבשו 

הבגדים שכיבסה.
בינתיים אחרו לבוא ללמוד אצל המלמד, עד שבא אל אביהם ושאל 
אותו מדוע מאחרים הילדים לבוא ללמוד תורה. רבי יהודה שלא ידע 
מעניין הבגדים, בא לאשתו ושאל אותו בתביעה, מדוע לא תשלח 

את הילדים לבית תלמודם?
היא ספרה לו שהיא ממתינה שבגדיהם יתייבשו, אך מאוד חרה לו 
על הדבר, ואמר שאין זה כדאי שיבטלו אפילו שעה אחת מתלמוד 
תורה. מיד לקח הכותונת שלו שהיתה רחבה, ושם על שני בניו, וכך 

הוליכן לבית המדרש ללמוד תורה.

 לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש, כתבו ל: 
israel.layosh@gmail.com

קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666קו השיעורים של 'דרשו' 4992*או 077-2222-666

 * שיעורים מקוצרים על הדף היומי

 * דף היומי בהלכה - 5 דקות ביום

 * ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע

* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות 

הכל במקום אחד 
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כשהיה כ"ק האדמו"ר מרדבוררה זצ"ל עלם צעיר, יצא כדרכו מדי יום אל 
בית המדרש, והרה תוך כדי הילוכו, ריצב לו אדם בגיל העמידה, והתחיל 

לצעוק עליו צעקות רמות, צרחות של ממש...

'אם יהודי היה יודע את מעלת הביזיורות – היה מחיש ארשים שיבזוהו בשוק בתשלום!'

הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

"ְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח" )ויקרא ט', ז'(

כל אדם באשר הוא, יהא מצבו אשר יהא, משתעשע לפעמים בדמיון 
שגיאות,  ללא  מהתחלה,  חייו  את  מתחיל  מחדש,  נולד  הוא  לפיו 
יום, מצב או  יש  כי  נקיה. המחשבה  ללא טעויות, פותח היסטוריה 
יהודי לנקות את כל עברו, לפתוח את  יכול כל  תהליך שבמסגרתו 
כל החסימות שחוסמות אותו בחיים, מעוררת התרגשות ומסעירה 
את הדמיון. לו היינו יכולים לתפוס חלקים נכבדים מכל מה שעשינו 
ששים  היו  מאיתנו  רבים   – קולמוס  במשיכת  אותם  ולמחוק  בעבר 

לעשות זאת...
בתשובה  לשוב  מבקש  כשיהודי  קל.  לא  מאוד  קל,  לא  זה  אבל 
ולמחוק לחלוטין את עברו, הדבר כרוך בתעניות ובסיגופים, או – לא 
עלינו – בייסורים לא פשוטים. כפי שכל כתם גשמי קשה מתנקה רק 
בחומרי ניקיון כימיים חזקים, כך כל כתם רוחני – כדי להסירו עלול 
פשוטים,  לא  ונפש  גוף  לקשיי  קלים,  לא  לסיגופים  להידרש  יהודי 

שאיש מאיתנו לא רוצה או בוחר בהם.
האם אין דרך נגישה יותר להתנקות? האם אין כלי יעיל וטוב שמזכך 
את העבר ואינו כרוך בייסורים ובסיגופים? האם כל יהודי שמבקש 
לפתוח חיים חדשים וזכים – נדרש לעמוד בתנאים כה קשים? האם 
– מעניק את אותו  בבד  ובד  יותר,  יותר, סביר  קל  יש משהו שהוא 

אפקט התנקות, את אותו זוך וטוהר עילאיים?! 
להלן גילוי נפלא, שגילה אחד מגדולי המקובלים – הרה"ק רבי משה 
יש כלי  יש תקוה,  יש דרך,  זי"ע, רבו של האר"י הקדוש:  קורדבירו 
ביזיון,  חווה   – שתהא  סיבה  מכל   – כשיהודי  בזיונות.  קבלת  כזה: 
כשנפשו  הללו,  ברגעים   – אותו  מבזים  עליו,  שוחקים  לו,  לועגים 
- אזי הוא  והוא מקבלם באהבה  מתייסרת מהבזיונות הבאים עליו 

מתנקה ומזדכך.
מגדירים  הבזיונות,  קבלת   – הזו  הדרך  שאת  אלא  בלבד,  זו  ולא 
המקובלים כדרך הטובה ומועילה ביותר, כדרך שאין חזקה ומזככת 
הימנה, כפי שמובא בספר 'קול בוכים' - שחיבר תלמידו של הרמ"ק. 
וכלימה  פניו  את  מכסה  בושה  בו  הרגע  נכלם,  יהודי  בו  הרגע  כי 
נשקפת מעיניו, הרגע בו יהודי מתבזה ביזיון של ממש והופך ללעג 
וקלס בעיני כל רואיו – הוא רגע של ייסורי נפש קשים ומרים, שממרק 
את ההיסטוריה באבחת רגע או שניים, מבלי להזדקק לייסורי גוף או 

לסיגופים קשים!

והמסקרה? הסכיתו ושמעו! 'אם יהודי היה יודע את מעלת הבזיורות 
– אומר הרה"ק רבי  – היה מחיש ארשים שיבזוהו בשוק בתשלום!' 
חיים ויטאל זי"ע, כמסקרה מעשית. כי הרגע בו יהודי מתבזה, הרגע 
בו לועגים לו ושוחקים למשבתו – הוא רגע כה גדול, כה מרומם, כה 
מזכך, רגע שיותח שערים בכל העולמות, וכדאי לשלם עליו בכסף 

מלא ובמלא כסף!
בפרשת השבוע שלנו, רמוז רגע מרומם כזה. לאחר הקמת המשכן, 
המזבח  אל  לגשת  נדרש  הגדול  הכהן  אהרן  בו  המכונן  הרגע  מגיע 
ולהתחיל להקריב בו קרבנות. אלא שאהרן מתקשה לעשות זאת, 
שכן יש מי שעוד זוכרים לו את חלקו במעשה העגל, ומביישים אותו 
ועולבים בו: היתכן שאדם שעמד ורקד לפני העגל המשוקץ - יגש 

להקריב קרבנות לפני ה'? 
אהרן הכהן עומד בוש ונכלם, סופג את הבזיונות ואינו ניגש למזבח. 
משה רבינו מביט ורואה, ומורה לאהרן להתקרב אל המזבח ולהתחיל 
בעבודת הקודש, וכשהוא מבין כי אהרן מתבייש, הוא משיב ואומר 

לו כדלהלן: 'למה אתה בוש? לכך נבחרת!' 
זי"ע  גילה הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה  ובמילותיו אלה של משה, 
אתה  'למה  הכהן:  לאהרן  כביכול  אומר  רבינו  משה  מדהים:  ביאור 
נכלם מהבושה? הלא בזכותה, בגלל שאתה מקבל את הבושה, בגלל 
לשמש  נבחרת  כך  בשל  בדיוק  הרי  באהבה,  בזיונות  סופג  שאתה 
ככהן גדול! בשכר הבזיונות המוטחים בך - זכית למעמד כה נשגב 

ונעלה!'
כי הרגע הזה בו מאן דהוא מתיר את חרצובות לשורו, ומבקר באוין 
הוא  ורעלה,  קסום  כה  רגע  הוא   – ברו  מזלזל  או  צוחק  לועג,  בוטה, 
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רגע בו שערי שמים ריתחים לקראתרו וכל בקשותירו ומשאלותירו 
אדם  בו  הרגע  ורחמים.  ישועה  טובה  במידה  להתמלא,  עשויות 
מתבייש – הוא רגע רילא, רגע של קירבת אלוקים, רגע של רוממות 

הרוח והריש!
את רגעי הבזיורות האלו כולרו חווים מעת לעת. יעם בבית הכרסת 
בין  יעם  השכרים,  בין  יעם  במעמדרו,  או  ברו  מזלזל  כשמישהו   –
החברים, ולא מעט יעמים – גם בתוך הבית ירימה, בין ברי המשיחה. 
מרה אחת  להשיב  בחזרה,  לתקוף  להגיב,  היא  הראשורית  המחשבה 
אייים, או למצער – להיעלב ולעזוב את המקום בחרי אף, מתוך כעס 

ועצב.
אבל, ורצוי שרשרן זאת היטב כדי שרזכור ברגע האמת, הרבה יותר 
אמורה  מתוך  באהבה,  הבזיורות  את  לקבל  לשתוק,  ישוט   - כדאי 
הזדמרות  בחובם  רושאים  והם  מלמעלה,  רגזרו  הללו  שהבזיורות 
שאסור להחמיץ. הבה רתיוס את עת הבזיורות, הבה רסתער באהבה 
על כל מצב בו מביישים אותרו, וברגעים הללו רקיש על שערי שמים 
בחוזקה, רלחש משאלת לב כמוסה, רבקש על מצוקה המעיקה עלירו, 

ורזכה למרף את רגע הבזיון לרגע שלא יישכח, ותועלתו לאין ערוך!

בשורה מיי ילד בן 5...
היה זה לפני כחמש שנים, בבית משפחה נורמטיבית ורגילה מאזור 
לסעודה  המשפחה  בני  כשהיסבו  שבת,  ליל  סעודת  בעת  המרכז. 
המעשה  את  האב  להם  סיפר  צדיקים,  וסיפורי  תורה  דברי  ודיברו 

הבא, ולא שיער לאן יגיעו הדברים...
וזה דבר המעשה: בעת שמורי ורבי כ"ק האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל 
היה עלם צעיר, הוא יצא כדרכו מדי יום אל בית המדרש הקבוע בו 
היה עוסק בתורה. משום מה – באותו היום, מסיבה לא ברורה, סטה 
מהדרך הרגילה והלך בדרך שונה במקצת. תוך כדי הילוכו עבר דרך 
רחוב שבדרך כלל לא עבר בו, והנה, באמצע הרחוב, ממש במרכזו, 
ניצב לו אדם בגיל העמידה, ומתחיל לצעוק על הבחור הצעיר ועדין 

הנפש העובר ברחוב לתומו...
הרבי – שהיה אז בחור צעיר כאמור, נבהל מאוד. הוא כלל לא הכיר 
וצועק  שעומד  זר  אדם  אותו  את  שלא  ובוודאי  הזה,  הרחוב  את 
עליו. אבל לא היה לו הרבה פנאי לחשוב, שכן הלה – שכנראה היה 
ממש.  של  צרחות  רמות,  צעקות  לצעוק  החל   – בנפשו  מעורער 
הוא מקנטר ומבזה, משמיץ אותו ולועג לו, והבחור הצעיר מסמיק 

ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...
ברגע הראשון, כך העיד הרבי אחר כך, הרהר שעליו ישוט להתחיל 
התיישב  הבא  ברגע  אך  מהר.  שיותר  וכמה  מהמקום  לברוח  לרוץ, 
בדעתו, והרהר: 'רגע, הרי יש דברים בגו! למה שיריתי היום ממסלול 
כדי שאקלע   - כרראה  לכך,  ברור שיש סיבה  הרי  הליכתי הקבוע?! 
למלתעות לשורו של האיש שעומד כאן וצווח ומבזה. אם כן, למה לי 

למהר?' – חשב, ורותר על עומדו...
רק  בו,  המוטחים  העלבורות  לרוכח  מתחזק  הרבי  כי  בראותו  והלה, 
ולהקריט,  לבזות  ולהשמיץ,  לצעוק  מוסיף  הוא  ווליום...  הגביר 
בעיריים  למולו  ריצב  הבחור  העת  אותה  וכל  ולבייש,  להעליב 

של  וקולו  באהבה.  הבזיורות  את  מקבל  סמוקות,  וירים  מושילות 
האיש הולך וחזק מאוד, כל מילה שלו כשיוד מלובן בלבו של הרבי, 

שמוסיף לעמוד רכחו ולקבל את הבזיון באהבה...
לימים, כשסיפר הרבי את הסיפור, תיאר את הבזיון הקשה שהיה 
מנת חלקו, וכיצד הבין – כבר בצעירותו – כי רגע של מתנה לפניו, 
רגע ששערי שמים נפתחים. 'אם בורא עולם זימן לי לעבור דווקא 
שם ודווקא אז ולהיקלע אל שדה הקטל המילולי הזה – יש לכך סיבה 
טובה, כנראה זה נועד כדי לפתוח לי שערים!' – הסביר הרבי, וסיפר 

כי ניצל את הרגעים הללו לתפילה...
וקינח  מרותקים,  המאזינים  לילדיו  האב  סיפר  הזה  הסיפור  ככל 
 – מבוגרים  או  צעירים  בחורים,  ילדים,  'לפעמים,  מעשי:  במסר 
מבזים את זולתם על לא עוול בכפם. אפשר לברוח, אפשר להשיב 
יותר  הרבה  אבל  ובוטה...  הולמת  תשובה  לענות  אפשר  מלחמה, 
כדאי לשתוק, לקבל את הבזיון באהבה ולנצל את הזמן לתפילה, כי 

זו עת רצון מופלאה!' – סיכם את הסיפור...
ואם חשבו ההורים כי בכך הוא תם, כמה הויתעו ביום ראשון בצהריים, 
כשברם בן החמש שב הביתה מהחיידר, ויריו קוררות מאושר. 'בשורה 
משמחת!'- הכריז הירוקא בקול עליז, 'הולך להיוולד לרו תירוק חדש! 

עוד מעט יהיה לרו בייבי חדש!'
כל בני המשפחה אצו רצו, לשמוע מיהו הקול המבשר ואומר על בן 
לו ה'מידע המודיעיני' המשמח?  ומנין  העתיד להצטרף למשפחה, 
ראשונה, אצה רצה האם, הן רק היא ובעלה יודעים כמה הם מבקשים 
ומייחלים לזכות לבן נוסף אשר מזה כמה שנים לא זכו במתנה שכזו, 

והנה בנם בן החמש הגיע לבשר כי הרגע הגדול מתקרב ובא...
'מוישל'ה!' – שאלו אותו כלום כשגבותיהם מורמות בהפתעה, 'מאיפה 
שמחה  על  אוזנך  את  גילה  מלאך  האם  לך?  סיפר  מי  יודע?  אתה 
'היום  והשיב:  סוד,  צופן  חיוך  הילד  חייך   - מתקרבת?'  משפחתית 
והתחילו  לי,  קראו  הם  עליי.  לצחוק  ילדים  כמה  החליטו  בהפסקה, 
לצחוק על איך שאני נראה, על הבגדים שלי, על התיק שלי, על הפאות 
שלי... פשוט החליטו להעליב אותי חזק!' – הסביר הילד בטון מתוק, 

וחיוכו הקונדסי הועב לפתע בלחלוחית שצצה בקצה העין...

לימים, כשסייר הרבי את הסייור, 
תיאר את הבזיון הקשה שהיה 
מרת חלקו, וכיצד הבין – כבר 
בצעירותו – כי רגע של מתרה 
ליריו, רגע ששערי שמים ריתחים
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בליל  סייר  שאבא  בסייור  'רזכרתי   – וסייר  הילד  הוסיף   – 'ואז' 
שבת, על הרבי מרדבוררה שהעליבו אותו, והוא ריצל את הזמן הזה 
להתילל. אז הורדתי את הראש ובכיתי, אבל בכלל לא בכיתי בגלל 
שהעליבו אותי... בכיתי כי התיללתי שייוולד לרו עוד תירוק קטן, 
בכיתי כי ביקשתי מהשם שישלח לי אח חמוד, בכיתי כי התחררתי 
שכבר יהיה לרו תירוקי!' – ציצף הילד בקול מתקתק, וסיכם: 'רראה 

לי שכדאי שרקרה כבר מיטת תירוק, שיהיה לרו לתירוקי החדש!'
בליל  שסופר  שהסיפור  דעתם  על  העלו  לא  הם  הופתעו.  ההורים 
אותו  ביצע  שהוא  עד  הילד,  בלב  חזק  כה  שביתה  קנה  כבר  שבת 
בנם  של  נפשו  כוחות  את  לגלות  התרגשו  הם  למעשה.  הלכה 
שדחק את העלבון הצורב הצידה ומינף את רגע ההיעלבות לשעת 
ותתקבל  תישמע  תפילתו  כי  ייחלו  פנימה  ובליבם  נרגשת,  תפילה 

במרומים...
מוישל'ה  שש  יום,  מאותו  חודשים  מעשרה  יחות  קרה:  בדיוק  וכך 
לכם,  'אמרתי  למשיחה.  שהצטרף  החדש  התירוק  על  בהתבשרו 
השמחה  על  קרדיט  לוקח  מאושר,  בקול  הקטן  שאג   – ידעתי!' 
 – אז, כשהעליבו אותי!'  'בגלל שהתיללתי  המשיחתית המשותית 

שב ואמר, 'ידעתי שבסוף יהיה לרו תירוקי חדש בזכותי!'
ורבי  מורי  שמו של  ההורים את  לו  העריקו  הקט,  התירוק  כשרימול 
כ"ק האדמו"ר מרדבוררה זי"ע. אמרם תירוק זה לא רולד בהבטחתו או 
בתיילה על ציורו הקדוש, אבל הוא בהחלט תוצאה של סייורו של 
הרבי לירי עשרות בשרים. הן לקחו של הסייור הוא שהוביל לישועת 
ה' ולתירוק ששימח את כל ברי המשיחה, ומהווה עדות חיה וקיימת, 
הבזיורות  קבלת  של  לכוחם  ומאושרת,  מצחקקת  ומהלכת,  רושמת 

באהבה וריצול זמרה לתיילה!
אישי,  באוין  לי  המוכרים  המשיחה  מברי  קיבלתי  הסייור  את 
והמסר שבו מאיר ובוהק: יהודי יקר, אם הגיעה לך עת בזיורות, אם 
רתקלת ברגע בו מביישים אותך, צא ולמד מאותו ילד צעיר, שריצל 
ישועה כה  ולמשיחתו  לו  והביא  את השעה כשעת כושר שמימית, 
רילאה. זכור, כי הרגע בו מקבלים בזיורות באהבה, הרגע בו שותקים 
– זהו רגע  לרוכח עלבורות מוטחים, וממריים אותו לתיילה ררגשת 

שעשוי להיות מכורן ולהביא בכרייו ישועות רכסיות!

ביזיון מתוכרן ומשתלם!
היה זה בערב שבת קודש פרשת ויחי תשע"ח. קבוצת אברכים יצאה 
לעשות את השבת כ'שבת התאחדות' מלבבת, ועם שחר יום ששי 
בו  לשבות  שסודר  המקום  אל  מאורגנים  באוטובוסים  כולם  יצאו 
ולנוח בו מתוך אהבת חברים. אלא שדקות לפני כניסת השבת, גילה 
אחד המשתתפים כי שכח להביא עמו את הבעקיטשע - החליפה 

השבתית...
ומהוה,  פשוט  בית  חלוק  לבש  יום,  של  בבוקרו  מביתו  כשיצא 
לשבת,  ראוי  אינו  כזה  חלוק  באוטובוס.  ארוכה  לדרך  המותאם 
והמלכותי  הנאה  הבגד  את  במזוודתו  ארז  כי  האברך  סבר  ולתומו 
בו הוא מתכבד מדי שבת בשבתו. עתה, דקות לכניסת השבת גילה 

לחרדתו כי שכחו בביתו, וזעקה נפלטה מפיו: 'אוי, איזה בושות!'

'מה קרה?' – נזעק לעברו אחד מחבריו הקרובים, 'מה קרה? על אלו 
לעצמך,  לתאר  'תנסה  והשיב:  נאנח,  החבר  מדבר?'  אתה  בושות 
לשער  תנסה  כולם...  לעיני  הזה,  החלוק  עם  לתפילה  נכנס  שאני 
כמו  נראה  ואני  והמפואר,  הערוך  הסעודות  לאולם  נכנסים  שכולם 
באמצע יום עבודה... זה המצב, ללא כחל ושרק! אין לי מה ללבוש! 
איך אוכל לחוות בהנאה את השבת המצפה לנו, כשרק חלוק בית 

פשוט כזה לעורי?! כולם יביטו, יסתכלו.... איזה בושות!'
הצעה:  בו  הבריקה  רגע,  של  בהבלחה  ואז,  יחד,  עמו  נאנח  החבר 
עליך  תפורה  שלי  הבעקיטשע  למידתך,  תואמת  מידתי  נא.  'ראה 
ואני אסתדר עם חלוק הבית  בול. קח אתה את הבעקיטשע שלי, 

שלך!' – הציע החבר בידידות.
'רגע,' חייך שוכח הבעקיטשע חיוך רוגה, 'ואז מה הרווחרו? הבושות 
– יהיו מרת חלקך. הרי בכל מקרה  שהיו אמורות להיות מרת חלקי 
ארי או אתה ריכרס להיכל התיילה מבויישים, הכל ירעצו ברו עיריים 
השליימזל  על  ירחמו  למצער  או  הרקה  על  אצבע  יסובבו  תמהות, 

ששכח יריט לבוש קריטי..., מה זה משרה מי מאיתרו מתבייש?!'
החבר חייך, כמו המתין לשאלה הזו, והשיב על אתר: 'זה משרה ועוד 
איך... לי יש בן מתבגר בבית, השרים חוליות, הצעות יורדות כלעומת 
שבאות, והוא עודרו בחור, קול מצהלות חתן מבושש מלבוא... אקבל 
על עצמי איוא את הבזיורות באהבה ובשמחה, אשמח לחוות כמה 
בית  ולהקים  להירשא  כבר  שיזכה   – יקירי  ברי  לזכות  בושה,  רגעי 

בישראל!'
מוכן  כך  כל  חברו  כן,  כי  הנה  לבו.  ורחב  הדברים,  את  שמע  הלה 
לשאת  מסכים  רק  לא  שהוא  מסביר  שהוא  עד  למענו,  להקריב 
את הבושה, הוא אפילו מעוניין בה, תולה בה תקוות! הוא הודה לו 
בחום ואיחל לו כי משאלתו תתקבל, וההחלפה בוצעה כדת וכדין: 
השוכח התעטר בבעקיטשע יפהפה וצעד להיכל התפילה בשמחה, 
ואבי הבחור המבוגר התעטף בחלוק שחור סינטטי ודקיק, שבקרב 

קהילתו שקול כשק שינה...
ובבואו לבית המדרש, אוהו, היו אלה בושות כדת וכדין... עיני כולם 
בשלום',  'בואי  ובאמירת  האחרון,  בספסל  עמד  הוא  אליו,  נישאו 
עיניים  מאות  חש  הוא  אחורנית,  ראשו  את  מיסב  הקהל  כשכל 
ננעצות בו, תמהות עליו, אולי גם לועגות לו... לעומתם - הוא עומד 
בעוז ובגאון, נושא את הבושה, שמח על הבזיונות, ופיו שב וממלמל 

את שמו של בנו יקירו לזיווג הגון...
במוצאי שבת נסעו כולם, איש למקום מושבו. מאחורי דלת סגורה 
שבו החברים והחליפו את הבגדים, כשהמוחלף לא פוסק מלהודות 
חסרת  מבושה  אותו  שהצילה  הדופן,  יוצאת  המחווה  על  למחליף 
אבי  ומיודעינו  ושמחים,  מאושרים  לבתיהם  הגיעו  כולם  תקדים. 
הבחור שמח באותו לילה לקבל שיחת טלפון שבישרה לו על הצעה 

חדשה...
ימים   6 ביום חמישי באותו שבוע, ליל ששי ירשת שמות תשע"ח, 
וכמה שעות מאז חווה את הבושה – בא ברו בברית האירוסין בסימן 
טוב ובמזל טוב. 'זה שידוך שהוא רס שמימי, אות וסימן משמים על 
מעלת הבזיורות' – שב האב וסייר לכל מי שהסכים לשמוע, והזמין 
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את חברו – שוכח הבעקיטשע – להשתתף בשמחה, באומרו כי הרס 
קרה בזכותו...

וסייור מוילא זה, אשר סייר המשייע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן 
שליט"א, מאיר בירירו עד כמה הרגע בו אדם חווה בזיורות הוא רגע 
רעלה, רגע בו יהודי קרוב כל כך לבוראו, עד שהוא יכול לבקש כל 
העולה על לבו וליעול ישועות גדולות בהבל ייו. כולרו מתמודדים 
עם מצוקות, קשיים ובעיות – אולי הרגע בו רקבל קצת בזיורות הוא 
הרגע בו יש לרקוש בשערי שמים, אולי זה מה שיוביל אותרו לישועה 

הרכסית?!
הבה רשמח בכל יעם ששעת בושה רקלעת לידירו, הבה רשוש על כל 
הזדמרות לקבל בזיורות. קבלת הבזיורות באהבה וברוח טובה, ריצול 
הבזיורות כמרוף לקרבת אלוקים וליתיחת שערי שמים – אלו יכולים 
לחולל מהיך של ממש, ולהרעיף על כולרו ישועות גדולות ויוצאות 

דוין, למעלה מדרך הטבע!

ריילה מעוררת חיוך...
עלה  הדרך  ובעיקול  לביתו,  בדרכו  זצ"ל  חיים'  ה'חפץ  היה  הולך 
גרם  במרכז   – ארצה  שהושלכה  פרי  בקליפת  ונתקל  במדרגות, 
המדרגות. ה'חפץ חיים' כבר לא היה יהודי צעיר, ועל אתר החליק 

על הקליפה, והתגלגל כמה מדרגות למטה...
כמה רערים יוחזים שעמדו בסמוך ולא זיהו אותו, מילאו ייהם שחוק 
והצביעו עליו בלעג. 'ראיתם את הזקן?' – קרא אחד בזלזול, 'ראיתם 

יורצים  כשכולם  אחר,  שאג   – כדור?'  כמו  הרציה  על  התגלגל  איך 
בצחוק ולועגים ל'חיץ חיים'...

בחרדה  והביטו  תלמידיו,  ניצבו  המדרגות  גרם  של  העליון  בצידו 
במתרחש. היטב ראו את רבם נתקל, מועד, נופל, נהדף לאחור, אך 
כל זה עוד כלום ליד הלעג והשחוק שביזו אותו הפוחזים... לעומתם, 
ה'חפץ חיים' קם מהרצפה חיש קל, ושוב החל צועד במרץ במעלה 

המדרגות, כשפניו קורנות באושר וכל כולו שמחה ועונג...
הסיבה  מה  עושה?  זו  מה  'לשמחה  תלמידיו,  שאלו  רבנו',  'ילמדנו 

לשמחה הפתאומית, ועוד לנוכח ההתפתחויות האחרונות?!'
'יקיריי!' – השיב להם ה'חיץ חיים', 'קיבלתי מתרה משמים! לעגו לי 
בלכתי ברחוב! צחקו עליי! ביזו אותי! – הצער הזה, העלבון הזה – הוא 
וכיצד  ומזכך אותי באוין כה עילאי!  זה מטהר אותי  כירת עוורות, 
לא אגיל ואשמח לרוכח מתרה יקרת ערך שכזאת, אשר רשלחה אליי 
משמים? כיצד לא אשוש ואתרגש על כי זכיתי בכזו מתרה יוקרתית?!'
מלמדים:  'דרשו',  בגליורות  הובאו  אשר  הללו,  חיים'  ה'חיץ  ודברי 
העוורות  הזדמרות,  הוא  הבושה  רגע  מתרה,  היא  הבזיון  שעת 
קבלת  מתרה,  היא  הבושה  שעת  ריתחים.  שמים  שערי  מתכירים, 

בזיורות היא דורון! הבה רשמח בהם, הבה ררצל אותם כראוי!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל 

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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מהחדר. אותו אדם לא הסתפק בכך ודחף אותי החוצה, כשהוא נועל 
אחרי את הדלת. לאחר מכן, הרים אלי סבי את עיניו הטובות וחייך 
הזדהות  אז  חשתי  ברגשותיי.  השתתפות  הבעת  מלא  חיוך  לעברי 

ותמיכה שקשה לתארה במילים".

לכל זמן
לקוי  יהודי  שערים  מאה  מסמטאות  באחת  התגורר  עברו,  בשנים 
לשבת  קבע  של  מנהג  לעצמו  שאימץ  תעסוקה,  וחסר  בנפשו 
"סלח  והשבים:  ושוב לעבר העוברים  ולקרוא שוב  ביתו,  במרפסת 

לי אדוני, מה השעה?"
כך ישב הלה בגזוזטרתו במשך ימים, שבועות, חודשים ושנים, והפנה 
את קריאתו הקבועה לעבר כל הנקרה לפניו מבלי לפסוח על איש. 
למותר לציין, כי רובם ככולם נהגו להתעלם מקריאותיו ביודעם, כי 
סביר להסיק שהשואל כבר יודע היטב מהי השעה, ואם עדיין אינו 
בידו לדעת את  גם תשובתם לא תסייע  כי  יודע הרי שניתן להניח 

הדבר.
לא אחת בעת שרבינו חלף למרגלות המרפסת המפורסמת, הופנתה 

לעברו השאלה הנצחית: "סלח לי אדוני, מה השעה?"
מהליכתו  עוצר  היה  במקום,  החולפים  לשאר  בניגוד  רבינו,  אולם 
לרגע קט ומשיב בשלווה: "רגע אחד, מיד נראה!", תוך שהוא מרים 

את ידו, מציץ בשעונו ומציין את השעה, כשהוא מביט בשואל וחיוך 
נעים נסוך על שפתותיו.

במקרה דומה הזדמן למחיצת רבינו יהודי קשה יום, שלא היה שלם 
בדעתו. הלה פלט מפיו אמרי שפר, שגרמו לכל שומעיהם לפרוץ 
בצחוק חסר מעצורים. כשסיים לבדר את קהל מאזיניו, העז חסר 

הדעת ופנה אל מרן בדבריו חסרי הטעם.
את  וידעו  שהכירו  דבר,  מביני  בהנאה,  מגחכים  הנוכחים  בעוד 
פיו בכוחות על אנושיים,  כיצד קופץ את  רבינו, ראו  אורחותיו של 
ועוצר את עצמו בשליטה עצמית מופלאה, שלא יפלט מפיו שמץ 
לדובר  לתת  העלולה  שחוק,  בת  כל  פניו  על  תראה  ולבל  גיחוך 

הרגשה כי פיו מפיק הבלים.
הדברים  שגיבובי  אף  על  כי  הבחינו  לראות,  בעיניים  שניחונו  אלו 
משפיעים על רבינו, בולם הוא את עצמו ונוצר את שפתיו בכוחות 
קל  סימן  ולו  מראות  ואינן  הבעה  בחוסר  קפואות  כשפניו  עליונים, 

שבקלים למחזה המשעשע המוצג כנגדו.
איננו  שבטבעו  אדם,  של  הטהורה  דמותו  עמדה  עיניהם  מול  אל 

מלאך אבל אף על פי כן נוהג הוא כמלאך.

)מתוך הספר 'עמודו של עולם'(
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סחורה מבעד לדלת האחורית בחנותו, תוך חילול שבת גמור...
"השומע אתה את דברי הצדיק? הלא אליך מופנים הם! רוח הקודש 
והסביר  מ'לוצק',  הרב  והתרגש  התפעל   – מדרשו!"  בבית  הופיעה 
ליהודי: "אם בברכה חפץ אתה, הרי שמעת כבר את דברי הצדיק... 
קבל על עצמך לעמוד בפרץ, למנוע את חילול השבת על ידי ילדיך, 
ותזכה לברכה ולישועה בכל אשר אתה צריך. אולם אם אינך חפץ 
בברכתו של הקדוש ברוך הוא, אף ברכתו של הצדיק לא תועיל לך – 

כפי שרמז לך הוא בעצמו זה עתה!".
הרי לנו בבירור, כי אפילו ברכתו של צדיק נשגב כמרן ה'חפץ חיים' 
ברכתו  את  עצמו  על  מקבל  שאינו  למי  להועיל  יכולה  אינה   – זי"ע 
של הקדוש ברוך הוא, ומנתק את עצמו ממקור הברכה... אכן, אם 
יתחבר האדם למקור הברכה, וידבק כל כולו בתורה ובנותנה – אזי 
לברכה,  יזכה  והוא  באסמיו,  שתשרה  הברכה  לו  מובטחת  ממילא 

לישועה ולכל מילי דמיטב!
וזהו המקום אף להזכיר, כי לאנשים אשר התייעצו עם רבינו בדבר 
אתם  סגולות  "אם  באמרו:  משיב  היה   – ואחרות  כאלו  סגולות 
של  מדרשם  מבית  בעבורכם,  בדוקה  סגולה  לי  יש   – מבקשים 

חז"ל הקדושים... בגמרא נאמר )ר"ה י"ז, ע"א(, כי 'כל המעביר על 
מידותיו – מעבירין לו על כל פשעיו', והרי זו סגולה בדוקה וברורה 

אשר ביכולתה ודאי לחולל נפלאות!"...
הן אמנם במקרים בהם היה מדובר בסגולות, שאינן מחליפות את 
חשבון הנפש הנדרש מהאדם, אין בהן כדי להצריך שידוד מערכות 
כאשר  לקיומן.  התנגדות  לרבינו  היתה  לא   – בראשית  סדרי  ושינוי 
נשאל על ידי תלמידו אודות סגולה כנגד עין הרע, שנמסרה לו על 
ידי אחד מצדיקי הדור, לומר י"א פסוקים מסוימים בפרשת צרעת 
– השיב רבינו והתבטא: "למה לא", שהרי באמירת פסוקים מהתורה 

הקדושה – בוודאי אין כדי לגרום נזק.
את  לפטור  נועדה  אשר  בסגולה,  מדובר  היה  בו  מקום  בכל  אולם 
האדם מחובתו בחשבון נפש בעקבות המאורעות המתרגשים עליו, 
או בסגולה אשר היה בה כדי להכביד או להטריד יתר על המידה – 
סבר רבינו כי אין מקום להתייחס אל נושא ה'סגולות' ברצינות רבה 
לה  מובטח  אשר  והיחידה,  האחת  בסגולה  לעסוק  מוטב  וכי  מידי, 

שתועיל בכל המצבים: לימוד התורה הקדושה!

]מתוך 'אורחות החיים'[

שעלה  משהו  ועוצמתית.  חזקה  פנימית,  קול  בת  היתה  זו  אותך!'. 
בתוכי בלי שום הקדמה לפני כן. תחושה כה נעימה של אהבה עטפה 

אותי. חוויה כזאת לא חוויתי מעולם. 
האמריקאים  לחיים  לקליוולנד,  חזרנו  הסתיים,  הנופש  "שבוע 
עוד  לראות  מוכרח  שאני  ידעתי  אבל  במפעל,  ולעבודה  הרגילים 
ביררתי  באוויר.  אותו  ומסובבים  תורה  ספר  מרימים  איך  פעם, 
איפה יש באזור בית כנסת, וככה הגעתי לכאן, קודם לראות הגבהה 

מבחוץ, אחר כך מבפנים, וההמשך ידוע".
הסיפור הפליא את השומע. "כל ההתעוררות שלך הגיעה מהגבהה 

של ספר תורה?"
כנסת  "בית  המתעניין.  שאל  היה?",  זה  כנסת  בית  "באיזה  "כן". 
את  ששמע  האיש  לחידה.  היו  הדברים  ֶׁשר".  הרב  של  ברחביה, 
הסיפור הבין כי יש דברים בגו. ייתכן שבאותו ספר תורה טמון סוד 
ספר  באיזה  תזכור  "אולי  אותו:  ושאל  שר  לרב  הגיע  הוא  כלשהו. 

תורה קראו בפרשה המסוימת ההיא בקיץ?"
רב  הייתי  דרכי  בתחילת  מיוחד!  תורה  ספר  "זה  וסיפר:  זכר  הרב 
בבית כנסת בקליוולאנד, וראיתי שיש להשיג בדחיפות ספר תורה 
לי שספר תורה מהודר כמו שאני מחפש עולה ששת  כשר. אמרו 
אלפים דולר. בימים ההם היה זה סכום עצום! אספתי את הגבאים 
כדי לדון בדרכים להשיג את הכסף, והנה, אחד מהם נזכר כי בעיר 

מתגוררת אשה צדקת, זקנה, חובשת מטפחת צנועה, לבושה בדיוק 
כמו הסבתות הצדקניות שהיו באירופה. מדי יום היא יוצאת והולכת 
במטבעות  מקשקשת  והיא  גדולה,  קופסא  כשבידיה  החנויות  בין 

ומבקשת צדקה עבור ישיבת פעלץ. 
"'היא מתמידה מאוד באיסוף הכספים, ונראה שיש בידה כסף רב', 
תסכים  בוודאי  היא  מאוד.  רבה  שלה  התורה  'אהבת  הגבאי.  אמר 

להירתם לרכישת ספר תורה'.
'אני מסכימה לקחת על עצמי  וזו אמרה:  "יצרנו קשר עם האשה, 
את כל התשלום של ספר התורה, בתנאי אחד. נולד לי נכד פג, והוא 
נמצא בפגיה במצב קשה מאד. אני מבקשת שה'מי שברך' הראשון 
הסכמנו  שלי'.  הנכד  לטובת  יהיה  בתורה  שיקראו  בעת  שיברכו 
לתנאי. בו במקום נתנה האשה שק על סך 6,000 דולר, ספר התורה 
נקנה, וה'מי שברך' הראשון היה לטובת הנכד. אכן, תוך מספר ימים 
הוא יצא מכלל סכנה והבריא לגמרי! ספר התורה שתרמה האשה 
והוא הוא ספר התורה שבו קראו באותה  עלה אתי לארץ ישראל, 

שבת".
הנכד הפג גדל והיה לאיש. ארבעים שנה לאחר ה'מי שברך' הראשון 
והפך  סבתו,  שתרמה  התורה  ספר  את  פגש  הכנסת,  לבית  הגיע 

לבעל תשובה אמיתי...

)מתוך גיליון השגחה פרטית(
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כאשר נאלץ לשבות ב'בני ברק', כי אשתו תחי' סעדה את אמה ע"ה, 
לא ניצל זאת למנוחה, אף שעבר עליו שבוע גדוש ועמוס פעילות. 
ולהלהיב  לדרוש  שיוכל  וישיבות  מדרש  בתי  אחרי  מחזר  היה  הוא 
לדרוש,  אהב  הוא  כי  לא  ולא,  שמים.  ויראת  לתורה  השומעים  את 
הוא פשוט ראה בזה את שליחותו בעולם הזה, הוא הכיר את כוחו, 

ומיראת בוראו רצה לנצל זאת למען שמו ית'.
ויאמרו שהוא בז  יפריזו  יהיו שיאמרו שהוא היה עניו גדול, אחרים 
לכבוד, ואני אומר שהכבוד לא היה אצלו מושג שצריך אפילו לבוז 
לו, הוא היה מנותק מהמושג הזה מכל וכל. הדבר היחיד שהניא אותו 
הוא 'כבוד שמים' ו'זיכוי הרבים', ולמענם הוא עשה הכל, גם אם היה 
בזה בעיני אחרים בזיון, כי עבורו אין בזיון או כבוד כשמדובר ב'כבוד 

שמים'...
הוא היה כותב כל דבר תורה ששמע. ובענוותנותו, או כפי שהגדרנו, 
שרק כבוד שמים הניא אותו, היה כותב גם דברי תורה שהיה שומע 
'אחינו',  של  באירועים  ראיתי  פעם,  לא  מתחילים.  מתלמידים 
בשולחן  ישב  ירחמיאל  ורבי  תורה  דברי  לשאת  עלו  שתלמידים 

הכבוד וכתב את הוורטים שאמרו...
וכששאלנו אותו למה הוא כותב את מה ששומע, היה עונה בפשטות: 

'זה יבוא לשימוש...!'
שלא  דרשותיו,  אלפי  יעידו  כך  ועל  ממש,  חכם  תלמיד  היה  הוא 
שהפכו  הרבים  וספריו  חידוש,  דבר  בה  היה  שלא  מהן  אחת  היתה 
לאבן פינה ויסוד לכל מורה ומחנך, הרוצה לשלב בשיעוריו השקפה 

ברורה עם אמרה נאה.   
זכיתי שהוא התארח בביתי באחת משבתות החיזוק הרבות שערך 
ב'מודיעין עילית'. הוא דרש באותה שבת לא פחות מ25!! דרשות, 
לפני  שני,  ובבית  ראשון  בבית  ובסופה,  באמצעה  תפילה,  כל  לפני 
הארוחות ואחרי הארוחות, דרשה לנשים ודרשה לילדים, לבחורים 
כולם,  של  בשפה  דיבר  הוא  מתעלים,  ישיבה  ולבחורי  מתמודדים 
כולם הבינו אותו והוא הבין את כולם, כי מה שדיבר מתוך גרונו, היה 
אכפתיות, כנות ורצון עז באמת לחזק את כל מי שרק מוכן לשמוע 

אותו, ובמידה שהדברים יצאו מן הלב, הם נכנסו אל הלב...
לגמרי  מנותק  שהוא  לראות  נוכחתי  שבת,  באותה  אצלי  כשאכל 
מתענוגי העולם הזה, הוא כלל לא שם ליבו לאוכל שהונח בצלחתו, 

על  תורה  דברי  דיבר  הזדמנות  ובכל  מרגיש,  ולא  חלי  כלא  אכל 
הפרשה, ושמע ובלע כל מילת תורה שנאמרה.

ממחלתו,  סבל  מאשר  ויותר  למשכב,  נפל  האחרונים,  בחודשים 
במשפחתו  בדרשותיו.  העולם  את  לחזק  האפשרות  מהעדר  סבל 
מתורתו  להעניק  יכול  כשאינו  יעיל  בלתי  הרגיש  שהוא  מספרים 

לאחרים, ואינו מסוגל לפעול לקרב בנים לאביהם שבשמים...
קצת  ניסינו  לבקרו,  אחינו  פעילי  כמה  נכנסנו  קצרה  תקופה  לפני 
הוא  גם משיריו האהובים, אך  לו את שעותיו, שרנו קצת,  להנעים 
התחלנו  וכשרק  יותר.  לא  זמזם,  האזין,  פעולה,  שיתף  ממש  לא 
לומר דברי תורה, הוא התעורר, שם אזניו כאפרכסת ובלע כל מילה. 
וכשביקשנו ממנו להשמיע לנו דברי תורה, הוא לא רק התעורר, הוא 

חזר לעצמו, דיבר בשטף ובהתלהבות כמו שר' ירחמיאל יודע...
תורה  הדבר  בעצם  שם,  אמר  שהוא  הוורט  את  לשכוח  יכול  אינני 
האחרון ששמעתי ממנו, הוא כה התאים אז לחייו ולמשנתו, ועתה, 
לעילוי  זה  ויהיה  להסתלקותו,  כך  כל  מתאים  הוא  הרב,  לצערנו 

נשמתו...
הוא דיבר על דברי חז"ל: 'קשה סילוקן של צדיקים יותר מחורבן בית 
המקדש', והסביר: בית המקדש השפיע יראת שמים לכל מי שבא 
הקרינו  והקרבנות  הגדול  הכהן  ומראה  שם  שארעו  הניסים  לשם, 
ומלמד  מיראתו,  שמים  יראת  משפיע  הוא  גם  הצדיק  ה'.  יראת 
לאחרים דברי תוכחה ומוסר, אלא שבזאת הוא יותר מבית המקדש, 
יכול  הוא  אלא  אליו,  שבא  למי  רק  ומקרין  דומם  אינו  שהוא  בעוד 
שבשדות  לעם  למקומו,  חוץ  אף  ויראתו  תורתו  את  ולהפיץ  לילך 
ולכל מקום שנקלע אליו. לכן סילוקו של צדיק קשה יותר מחורבן 

בית המקדש...
רבי ירחמיאל היה דוגמא של צדיק שמפיץ את תורתו חוץ למקומו. 
לא היה לו בית מדרש, בו הוא נשא את דרשותיו, ומי שרצה לשמוע 
מדרשו,  לבית  מקום  כל  והפך  שרצה,  מי  לכל  בא  הוא  לשם.  בא 

והשפיע מתורתו ומחכמתו...
שקירב,  המשפחות  ולמאות  למשפחתו  קשה  קשה...  סילוקו  ואכן 
שהשאיר  המורשת  אך  לקחו.  לשומעי  וקשה  תלמידיו  לנו  קשה 
ובהליכה  הימים,  חשכת  את  מעט  יאירו  שהותיר,  ספריו  וסדרת 

בדרכו ננוחם...
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שטיקל  א  בו  לקנות  הרי  אפשר  מטבע!  מטבע.  שם  וראה  טיפס 
מזונות, חתיכת עוגה להחיות את הנפש.

טיפס ולקח את מטבע הזהב, ורץ לקיוסק לקנות. בדרך פגש אותו 
יהודי, וראה שיש לו בידו מטבע זהב.

"יינגלע, לאן אתה הולך?" – התעניין היהודי.
"אני הולך לקיוסק לקנות עוגה", סיפר הילד.

ילד  והנה  הרעב,  משתולל  בירושלים  כאן   – לעצמו  היהודי  אמר 
מסתובב ברחוב עם מטבע זהב?! החליף עם הילד את המטבע, נתן 

לו מטבע פשוט של נחושת, ואת מטבע הזהב שלשל לכיסו.
טיפס  כך  אחר  יומיים  יום  במטבע.  עוגה  וקנה  לקיוסק  נכנס  הילד 
אביו לראות את האוצר – והנה האוצר איננו! עשה סקנדל גדול, מי 

גנב. הילד אמר: "אני לקחתי".
"מה עשית עם הכסף?"

"קניתי עוגה".
המטבע  את  תחזיר  עלי,  "תרחם  המוכר:  לפני  והתחנן  לקיוסק  רץ 

שהילד נתן לך".
אמר לו: "אני לא יודע על מה אתה מדבר".

"מה זאת אומרת אתה לא יודע? הרי הילד אומר שהוא נתן לך את 
המטבע!"

"באמת הילד היה אצלי, נתן מטבע וקנה עוגה, אבל זו היתה מטבע 
של נחושת".

את  תחזיר  עלי  תרחם  הילד,  את  "רימית  לצעוק:  מתחיל  האבא 
הגנבה", והמוכר בשלו: הוא נתן לי מטבע נחושת!

"איך יכול להיות, הרי על הארון היתה מטבע זהב", טען האב.
"אני לא יודע מה היה על הארון, הילד נתן לי מטבע נחושת!"

הלכו לרב.
הרב שמע את הסיפור, והכריע: "המוכר מחויב להישבע שלא לקח 

את מטבע הזהב, ויפטר".
אפילו  נשבע  אינני  "רב'ה,  אמר:  איד,  ערלעכער  שהיה  המוכר, 
שבועת אמת. ואם משום כך אצטרך לשלם – אשלם, אבל מאיפה 

יהיה לי מטבע זהב?"
בכל מקרה נהיה רעש גדול, הכל דיברו כי בעל הקיוסק גנב, אין בכך 
חוצפה  בכלל  לו  יש  כיצד  מטבע.  שלקח  מודה  הילד  הרי  ספקות. 

לומר שהביא לו מטבע נחושת!

עליו  שהיה  וכמובן  בזיונות,  לו  היו  בחנותו.  מלדרוך  נמנעו  הקונים 
להשיג כסף לשלם על המטבע, מכר את הבית.

היהודי שנטל את  רווחה.  נהיתה  המלחמה הסתימה, חלפו הימים, 
וסיפר  כי עליו לחזור בתשובה. הלך לאבא  המטבע מהילד הרגיש 
את הסיפור: "ראיתי שהילד שלך מסתובב בשנות רעב עם מטבע 
זהב, החלפתי איתו. כעת אני מחזיר לך, לקיים 'והשיב את הגזלה'"...
את  הפסיד  ההוא  אבל  מאד,  יפה  לי,  מחזיר  "אתה  נבהל:  האב 

פרנסתו, ונקרא ברחוב 'גנב'".
אמר אז אחד מגדולי הדור: הבה נחשוב ונראה געוואלדיגער מוסר 
השכל: כאשר שלושתם באים לעולם האמת, ודנים אותם: אבי הבן, 

המוכר שחשדו בו, והגנב האמיתי, מה דינם?
המוכר – מיד לגן עדן, איזו שאלה – כולו ביזיונות. "אשרי מי שחושדים 
בו ואין בו". לא עוד אלא שלא רצה להישבע אפילו שבועת אמת. 

כאלו ביזיונות – כפרת עוונות.
– מה כבר אפשר להאשים אותו? הבן מספר לו שלקח את  האבא 
המטבע וקנה עוגה, מה פתאום יעלה על דעתו שהמטבע הוחלפה 

בדרך?!
הגנב האמיתי – הוא ומשפחתו היו רעבים מאד, והוא חשב לעצמו 
מסתובב  ופה  מרעב  מת  כמעט  הוא  יחזיר.  כך  ואחר  עתה  שייקח 
ילד עם מטבע זהב. עוגה אפשר לקנות גם במטבע פשוטה. יענישו 

אותו, אבל לא בעונש מאד חמור.
את מי כן ידונו? אתם יודעים את מי? את כל אלו שריכלו... אותם 
ויש  יש כאן מבוי סתום,  ידונו בחומרה רבה! מה אתם מתערבים? 

מצוה לדון לכף זכות, הייתם חוסכים את כל הצער לכל הצדדים!
ושכולם  גנב?  לא  שהוא   – לחשוב  צריכים  היו  הם  מה  תשאלו:  וכי 
בסדר, רק שמישהו שלישי התערב?! – כן! "בצדק תשפוט עמיתך" 

"הוי דן את כל האדם לכף זכות"

נו רבותי, כך, יש מעשיות למאות ואולי אפילו לאלפים, שאחרי כן 
מגלים את הכף זכות.

מי שדן את חברו לזכות – אמרו חז"ל – משמים ידונו אותו לזכות. ה' 
יעזרנו ויושיענו וידון אותנו לזכות.

)יחי ראובן – ויקרא(

המשך מעמוד 19 | הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

בת זוג הוא מוכרח גם להיות בעל מדות טובות!...".
העסקן הנודע, הרה"ג רבי שלמה לורינץ זצ"ל, מספר בספר זכרונותיו, 
כי פעם אמר לו מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל, כי גדול בתורה 
"איני  ושאל:  שלמה  רבי  התפלא  טובות.  מידות  בעל  להיות  מוכרח 
לגדול בתורה, צריך  דוקא סבור שבשביל  אני  יורד לעומק הדברים. 
האדם להיות בעל יכולת התמדה ושקידה, בעל כשרון, קליטה מהירה 
והבנה מעמיקה. מידות טובות זה אמנם דבר טוב, יפה ומועיל, כבודן 

במקומן מונח, אבל מדוע הן הכרחיות בשביל לגדול בתורה?"

את  לחפש  היכן  זוכר  אינו  חולשתו  בשל  כעת  כי  השיבו,  שך  הרב 
לזה  יכול לסמוך עליו שיש  מקור הדברים בחז"ל, אך בהחלט הוא 
מקור, והפנה את השאלה לכיוונו של רבי שלמה: "אדרבה, תאמר לי 
אתה שם של אחד מגדולי התורה שהינך מכיר ואינו בעל מידות...". 
והורה לו בצורה נחרצת:  משהחל להרהר בדבר, הפסיקו הרב שך, 
"חבל לך לחשוב, כי אתה פשוט לא תמצא! ברור אצלי הדבר כי מי 
שאינו בעל מידות, לעולם לא יגיע להיות גדול בתורה". חד וחלק!   

)מתוך 'אוצרותיהם אמלא' פרשת צו(

המשך מעמוד 16 | הרב אברהם יוקס



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

המשך מעמוד 7 | גאון רבי ירחמיאל קראם זצ''ל

קמים ביראת כבוד 
לא  מישראל,  יהודי  לכל  זצ"ל  קראם  הגר"י  של  העמוקה  הדאגה 
עצרה רק בדאגה לרוחניות. גם צרכיהם הגשמיים של יהודים אחרים 

היו חשובים לו ולא פעם מסר את נפשו למענם. 
לאחר  שפרסם  בתגובה  שיינר  נח  הרב  מילדות  ידידו  מספר  וכך 
פטירתו: "למדנו יחד בת''ת", הוא כותב, גרנו תקופה באותה שכונה, 

בית וגן בירושלים. 
"יום אחד לפני יובל שנים, אני צועד ברחוב הפסגה תפוס הרהורים, 
למולי אני רואה את ר' ירחמיאל זצ''ל, נתן בי מבט קצר ואומר לי, 

למה אתה דואג? 
"ספרתי לו שלפני כמה ימים עברתי דירה והיום עלי לשלם לקבלן 

סכום ניכר, ובשעה זו עדיין אין לי את הסכום. 
"מחייך ר' ירחמיאל ואומר לי, בדיוק מונח בכיסי סכום הגון שאין לי 
צורך בו בימים אלו, הוציא מכיסו חבילת שטרות ותחב לי ביד, עוד 
לא התחלתי לספר את הכסף ור' ירחמיאל שם ידו על כתפי וגורר 
ואומר לי חכה כאן כמה דקות, לא עברו מספר  אותי לחנות אחת 

דקות והנה ר' ירחמיאל רץ לקראתי ומוסר לי חבילת שטרות, ואומר 
לי, "אל תשאל שאלות. רוץ לקבלן...". בעודו דוחק בי לגשת לקבלן 

ולשלם את הכסף הוסיף, "לכשירחיב, תחזיר לי...".
בתגובה  נכתב  יחזקאל'",  ב'חזון  שנים  הרבה  שלו  תלמיד  "הייתי 
אחרת לבשורה המרה על פטירתו. "הוא היה גם מנהל בית הספר 
וגם ראש הישיבה הקטנה והמתיבתא שלושה תפקידים בבת אחת. 
יסופר כמה חסד עשה עמי באופן פרטי. ממש המון  כי  יאומן  לא 
זמן וכסף חום ואהבה. רק בזכותו ועוד כמה כמוהו רציתי להמשיך 

ללמוד תורה".
אחד מפעילי הקירוב שעבד עם נוער מתמודד בתקופת מגוריו של הרב 
קראם באשדוד סיפר: "בשעתו נוער שוליים, כולל כאלו שלא הקפידו 
היו  מיד  ירחמיאל"  "ר'  השם  את  שומעים  היו  כאשר  היהדות,  בערכי 
קמים ביראת כבוד למשמע אזניהם. חוויתי מצב זה במשך מספר שנים 
כמעט מידי יום ביומו, זה בטרם הכרתי אותו אישית. לאחר מכן במשך 
מספר שנים היה לי קשר עם הנפטר זי"ע בחלק מהתחומים בהם עסק 

ונדהמתי בכל פעם מחדש מגדולתו היקף פועלו".

המשך מעמוד 19 | הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א

המשך מעמוד 16 | הרב אברהם יוקס

וואס  'רב'ה,  הרב'ה:  את  לשאול  הכנסת  לבית  הלכה  היא  ממול. 
טוט מען??' מה עושים? אני לא יכולה עכשיו אין לי כח. אמר לה 
הרב'ה: 'אם אמא שלה היתה פה, והיא היה בוכה בשתים עשרה 
בלילה, מה אמא שלה היתה עושה? היתה נותנת לה לאכול, נכון? 

אז תלכי הביתה תבשלי ותתני לה לאכול!'... 
זה נקרא מידות טובות! עם הדברים האלה גדלו צדיקים, גדלו... 
ואת המסר הזה אנחנו צריכים להעביר לילדים. מידות טובות, זה 

לא רק אם אני עושה דברים מבחוץ, אלא גם בתוך הבית. 

ושוב אני חוזר מה שאמרנו בהתחלה: אין תחליף לאווירה שבבית! 
אם האווירה שבבית, היא לכבד את השני, לעזור לשני, לא בכעס 
אתה   - כעס  עם  אבל  טובות,  למידות  מחנך  זה   – בקפדנות  לא 
מוציא את הכעס אבל אתה לא מחנך. אני יודע שזה לא דבר קל, 
זה קל להגיד וקשה לבצע, כל אחד עומד היום עם הנסיונות שלו, 

אבל צריך לדעת!
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הכל במקום אחד 
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 מחלה שרבים חלו בה וגרמה למוות של אדם אחד – האם תוקעים ומתערים עליה?
 מדוע לא מקיימים מדוע לא מקיימים בזמררו את סדר התעריות על עצירת גשמים?

 באיזה ֶהקשר רזכרת עיר מגוריו של מרן הבית יוסף – צית – ביעם היחידה בכל השולחן ערוך?

סיכום 
שבועי 

ב'דף יומי 
בהלכה'

ִמִדיֵרי המצוה לתקוע ולהתערות בעת צרה

• מצַות עשה לזעוק אל ה', ולתקוע בחצוצרות או בשופר, 
בכל עת צרה הבאה על הציבור. וכבר דורות רבים שלא נהגו 

לתקוע בעת צרה, מטעמים שונים.
מנת  על  ישראל  של  מקומם  דרך  עובר  זר  צבא  כאשר   •
להילחם  בכוונתו  אין  אם  אף   – אחרת  במדינה  להילחם 

במקום זה כלל, נחשב הדבר כצרה לישראל.
ההנחה  פי  על  ֶּדֶבר,  מגיפת  בזמן  להתענות  שלא  נהגו   •
כי העדר האכילה מגביר את הסיכון להידבקות.  הרפואית 
בתפילה  ומרבים  תענית',  'פדיון  הציבור  על  גוזרים  ולכן, 

ובאמירת ענייני הקטורת.
מהם  שלושה  של  למוות  וגרמה  בה,  חלו  שרבים  מחלה   •
אומרים  ויש  עליה.  ולהתענות  לתקוע  צריך  הדין  מעיקר   –
שתוקעים ומתענים אף אם גרמה למוות של שני חולים, ויש 

אומרים – אף של חולה אחד.
חיה  והיינו,  עליה.  ומתענים  תוקעים  משולחת',  'חיה   •
ובזמן  במקום  שמופיעה  כגון  טבעּה,  כפי  שלא  הנוהגת 
שלא  אדם  בני  שהורגת  או  לטבעּה,  מתאימים  שאינם 
כטבעּה. ולדוגמה: חיה שהופיעה בשעות היום )ויתכן שגם 
יישוב; וחיה שהופיעה בשעות היום בשדה  בלילה( במקום 
ולא  אדם  בני  שני  וראתה  הטבעי,  למקומה  סמוך  שאינו 

נמלטה מפניהם.
אבל  בשבת.  עליהן  מתפללים  לא  הצרות,  מיני  רוב   •
בשבת  הנשקפת  ממשית  סכנה  כל  על  בשבת  מתפללים 
עצמה, ואפילו ליחיד; וכגון חולה שמצבו קריטי ויתכן שינוי 

במצבו לרעה בשבת עצמה
• ציבור שבאו עליהן שתי צרות כאחת, רחמנא ליצלן, לא 
יתפללו על שתי הצרות יחד, אלא על כל אחת בנפרד. ויש 

שכתב שדין זה אמּור רק בצרות הבאות לעיתים רחוקות.

• מי שבאה עליו צרה, רחמנא ליצלן, ראוי שיתענה, ושמא 
התשובה  מדרכי  היא  שהתענית  משום  בכך,  מצּווה  אף 
יחיד מחויב בעת צרתו לחפש במעשיו אם  וכל  וההכנעה, 

יש בהם חטא, ולשוב אל השי"ת.

ֵמהלכות התעריות על עצירת גשמים
עצירת  על  התעניות  ִמֵסֶדר  האחרונות  התעניות  בשבע   •
להתפלל  התורה  וספר  הקודש  ארון  עם  יוצאים  גשמים, 
ברחוב, ומתפללים בלבוש ַׂשק, ומניחים אפר בראש במקום 

הנחת תפילין.
ציבור:  שליח  לבחירת  מידה  ְּכַאַּמת  ִמיתרונות  כמה   •
ובנביאים  בתורה  לקרוא  רגיל  בפיו,  שגורות  התפילות 
ובכתובים, מטופל במשפחה ואין לו ממון ֵדי צורכו, ָעָנו, רצוי 

לציבור, וקולו ערב ונעים.
• ציבור שקיימו את כל סדר התעניות על עצירת גשמים, 
ותלמידי  השמים,  מן  כנזופים  כולם  נוהגים  נענו,  ולא 
עד  תעניות,  שלוש  של  בסדרות  לצום  מוסיפים  החכמים 

לירידת הגשמים, או עד לסוף עונת הגשמים.
סדר  את  לקיים  שלא  נהגו  רבים,  דורות  במשך  כבר   •
התעניות על עצירת גשמים, מפני שההתפתחות העצומה 
של הובלת מזון ממקום למקום, מפחיתה משמעותית את 

הסכנה שבעצירת גשמים.
חצות  לפני  גשמים,  עצירת  על  הציבור  תענית  ביום  אם   •
היום, החל לרדת גשם, מפסיקים את הצום, ואומרים בציבור 

'הלל הגדול' וברכת ההודאה.
• כשיש ריבוי גשמים במקום שקיים חשש לקריסת מבנים 
בשל כך, מצוה להתפלל שיתמעטו הגשמים. ובהקשר זה, 
חלקי  ארבעה  בכל  היחידה  בפעם  יוסף  הבית  מרן  מזכיר 
שולחן ערוך את עיר מגוריו – צפת, ומספר, שבזמנו היתה 

מצויה בצפת מפולת בתים בשל ריבוי הגשמים.



אנו תלמידיו בניו ומוקירי זכרו של מורנו ורבינו הנערץ
גדול מזכי הרבים בדורנו

הגה“צ רבי ירחמיאל קראם זצ¢ל

אשר גִדְלַנו וִטפְַחנו כאב לבנים ממש
 וקרבנו יחד עם עוד רבבות לאבינו שבשמים

בפעילות הקירוב חובקת ארץ במסעותיו ודרשותיו מלהיבות הנפש
והנה עתה בהעלותו לשמי מעלה מוקף ומלווה בזכויותיו הרבות

זה הזמן לבא להוקיר ולהכיר טובה למורנו ורבינו זצ¢ל
הננו פונים בזאת לכל מי שזכה לקבל ממנו ולו במעט¨ 

וכל מי שברצונו לגמול חסד עם נשמתו
להצטרף ללימוד משניות לעילוי נשמתו

חמיאל בן יעקב ליבר הלוי זרבי ירחמיאל בן יעקב ליבר הלוי זצ“ל

חבר תלמידיו¨ מעריציו וידידיו

לזכרולזכרו
ולשמוולשמו

הלומד ∞∞± משניות עד חג השבועות הבעל“ט
יכנס להגרלת הענק

∞≥ סטים ’משנה ברורה‘ ≠ ’דרשו‘
∞≥ סטים ’לקראת שבת מלכתא‘

∞≥ סטים ’חפץ חיים‘ ו‘שמירת הלשון‘  ≠ ’דרשו‘
’דרשו‘  ≠ ברורה‘  ’המשנה  על  המפתח  ספר   ≥∞

∞∞± ספרים של הרב קראם ’ותלמודו בידו‘

לומדים ∞∞± משניות כפי בחירתכם לע“נ הרב ירחמיאל בן יעקב ליבר הלויירחמיאל בן יעקב ליבר הלוי זצ“ל
להגרלה ונכנסים  הפרטים  את  מוסרים   ∞≥≠∂≤∏¥π∞∞ לטלמסר  מתקשרים 
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81:29 

 

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

 

 בברכת שבת שלום

 שליט"א הרב אליהו חיים פנחסי

 חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

 

ש ַׁ רָּ ִמינִַׁתַׁפָּ  תֲאסּורֹות ַמֲאָכלֹוַׁ-ַׁישְׁ

ֵלמּוָתּה שְׁ  בִּ

 

81:47 

 לעילוי נשמת  העלון מוקדש

 משה בן גורג'יה ז"ל

 

 

 81:41 

 

89:42 

 

כך. הרב שאל את הסוחר שאכל במאסר 
מאכלות אסורות בעל כורחו: "האם קרה לך אי 

בילות וטריפות?". "אף פעם פעם שאכלת נ
 "לא יתכן".  -לא!", ענה. "אולי בכל זאת?"

 

לפתע נזכר! כשהיה אברך צעיר לימים, מיד 
לאחר נישואיו, זוגתו הצעירה הגישה לפניו עוף 
שהתעוררה לגביו שאלה בכשרות השחיטה. 
האברך החליט שהעוף כשר וישב לאכול. אשתו 
 שלא סמכה עליו, הלכה לשאול רב בנושא,

 שהורה מחמת הספק להחמיר.
 

"כעת נודע הדבר", הגיב החת"ם סופר, "רק מי 
ששומר על עצמו ככל יכולתו, זוכה לשמירה 
מיוחדת מהשמיים, כך שלא יכשל בשוגג ולא 

 והייתם קדושים"! -זהו "והתקדשתם  -באונס." 
 

בשכונתו של מרן הרב שטינמן זצ"ל מתגורר 
ירות יהודי ירא שמיים, אשר מקפיד על זה

מירבית בכל הנכנס לפיו. לא פעם ראו בני ביתו 
כי הוא זוכה לסיעתא דשמייא ומן השמיים 

 שומרים עליו שלא יכשל.
 

)בזמנם באחד הימים קנו בשר מהאיטליז 

רעייתו הגישה לפניו את  השחיטה היתה פרטית(.
הבשר, אולם מחוסר תיאבון הוא הסיט את 
ו המאכל מלפניו. חצי שעה לאחר מכן נשמע

נקישות בדלת. בעל האיטליז עמד בפתח 
ואמר: "לא לאכול מהבשר, מאחר והתעוררה 

 בו שאלה הלכתית".

ַׁ

 לרפואה שלימה

 לנוריאל בן אסתר 

 

89:19 

 ה'תשפ"א ניסן חכ"

 

 לרפואה שלימה
 לאיידה חיה בת אסתר

 ולילד אלחנן רפאל בן איריס
 ולילד אורי חיים בן שלי

 

 

 איתנה ובריאות , פרנסה טובהק"שז
 וגלית בת מסודי לאליהו ניזרי בן ימנה
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 הצלחה בגו"ר

 יצחק אריאל בן טובה               חגי חיים וב"ב
 שמואל אימן בן אסתר זרי        שגית בת רותי

 שמים יראת        -ברכה רחל  מאיר ישראל בן
 ליאור יהושע סומך וב"ב         גלית בת מסודי
 יהודה אריה בן רחל ברכה       ארז בן שושנה
 רונן אברהם וב"מ            קסירר אפרים וב"ב

 רחל ברכה בת פדילה דליה       משפ' שטרית                      
 רינה בת סימי וב"ב        נעם יצחק בן רחל ברכה
 הצלחה בכל העניינים -יוסף ליאור בן דליה אפרת

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

 שולמית ומרדכי חיים דויטש וב"ב 
 עמית בן אהרון וב"ב

 

 זיווג הגון וכשר במהרה

 אורן חיים בן אלן אסתר          רונית בת סימי            
 תרצה בתיה בת ימנה נינט      יוסף בן רוחמה  

 אילן בן ג'וליאט               יפית שרה בת ג'ינה
 דרור בן סופיה               דוד עומרי בן יהודית
 מיטל בת מלכה            מאיר בן שרית ואליהו

   נעם בן שרה      ת שולמית טליה עדן אסתר ב
 שירי ימנה בת שולמית       שמעון בן שולמית
 אנאל חביבה בת שולמית          אורן בן נעמי
 שושנה שירה בת סילביה     מיטל בת שושנה
 סיון רבקה בת אלן אסתר      עמית בת טובה

 אברהם גורג'י בן דליה אפרת
 

 זרע קודש בר קיימא

 גלית בת מסודי              אליהו נזרי בן ימנה                    
אילנה בת רוחמה  שמואל אימן בן אסתר זרי     

 סיון בת אסתר            רחל מרים בת יהודית
 דניאל בן שרה               ואושרית בת שושנה
 נעמה בת יפה                   דגנית בת שושנה

 נתנאל בן ג'ינה                                אסף בן סופיה

 

 רפואה שלמה

 ברכה     יצחק בן עזרא רחל  מאיר ישראל בן
 בריאות ואריכות ימים    -ימנה ניזרי בת סטה

 בריאות ואריכות ימים  -מרדכי ניזרי בן פרחה
 מאיה בת עדי            דליה אפרת בת נעימה

 ן מזל פחימהסימי בת סוליקה              שלו ב
 אורן בן אסתר                          דינה בת מזל

 נעם יצחק בן רחל ברכה            נעמי בת רחל         
 שירה שילת בת אורלי            אפרים בן שרה
 לביא ישראל בן תמר חיה   אסתר בת סוליקה
 מוריה בת רחל ברכה              נחום בן כיריה

          רחל ברכה      ישראל בן חווהיהודה אריה בן 
  רחל בת זוהרההצלחה ורפואה    -יפה בת שרה

 משה בן נזימה     
 עינת בת רחל ברכה                בנימין בן יקוט

 רפאל משה בן רחל                 יצחק בן פנינה            
 רחל ברכה בת פדילה דליה      יצחק בן רבקה     

 סבריה                   קסנש בת דגטורונית בת 
 יצחק בן חנון               רפאל אבידן בן תקווה

 מיכאל יהודה בן מרים  אליהו בן רחל            
         אלן אסתר בת שרלוטבנימין בן ברכה            

 נעימה בת שרה        יהודה לייב בן אסתר מלכה
אות ואריכות ברי  -יהודית אסתר פראדל בת חיה

 ימים

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רחל נלי בן דביר להצלחת

 רחל נלי בן דביר

 

 

 

 

 

 פרשת שמיני

"כשם שאני קדוש, שאני ה'  -פירש רש"י הקדוש
אלוקיכם, כך והתקדשתם, קדשו את עצמכם 

 למטה".
 

הנצי"ב מוולוז'ין מבאר את כוונת הדברים, שאם 
אדם אינו רוצה להיכשל במאכלות אסורות, 
ואפילו לא בשוגג, עליו לעשות מצידו את 

ירב. "והתקדשתם" בכל העניינים המ
 -שבשליטתו, ואז יזכה לסייעתא דשמיא מיוחדת

"והייתם קדושים", הקב"ה ישמור ויגן עליו שגם 
 בשוגג הוא לא יכשל.

 

הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד סיפר כי בזמנו של 
החת"ם סופר אירע מעשה בשני סוחרים יהודים 

ינות שקנו ספינה, והיו מובילים בה סחורות ממד
 שונות לאורך חופי הים התיכון.

 

באחד הימים הגיעו לספרד. לרוע מזלם, הם 
נתפסו בידי אנשי חוק, אשר האשימו אותם 
במסחר בסחורה גנובה. השניים נאסרו עד 
לבירור העניין. הם הסתירו את יהדותם בכל 

 כוחם בגלל האינקוויזיציה.
 

אחד מהם קיבל מנת אוכל. כשראה כי עליו 
מאכלות אסורות, השתנו פניו והיה להתגעל ב

בצער גדול. השומר ראה זאת, וגילה לו בסוד 
שהוא מן האנוסים, והוא אחראי על שחיטת 
הבשר, כך שאין לו סיבה לחשוש לכשרות 

 המזון. 
 

לאחר זמן, שוחררו שני הסוחרים והועלו על 
ספינה. כשהיו רחוקים מספרד, סיפרו אחד לשני 

אחד סיפר בצער  את החוויות שעברו עליהם.
רב כי נאלץ להתגעל במאכלות אסורות, ואילו 
השני סיפר לו על ההשגחה המופלאה שליוותה 

 אותו, ועל כך שנשמר ממאכלות אסורות.
 

לימים באו לפני מרן החת"ם סופר וסיפרו לו על 

89:48 

 

 פניני עין חמד

י ָקדֹוש ָאנִּ " ים כִּ דֹשִּ ם קְׁ יִּיתֶּ ם וִּהְׁ תֶּ שְׁ ַקדִּ תְׁ אּו  יוְׁהִּ ַטמְׁ וְֹׁלא תְׁ

שֵֹתיכֶּם ת ַנפְׁ ץ אֶּ ץ ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָארֶּ רֶּ ָכל ַהשֶּ  (מ"ד, י"א)ויקרא  "בְׁ

 

 

22:21 

 22:22 

 22:21 

 81:41 

 

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

 

 

89:42 

 

22:26 

 



 

 

 

וכן מהו זמן ספירת  האם מותר להסתפר או לשמוע מוזיקה? ',ספירת העומר'בימים האלה שסופרים  
 העומר והאם מותר לאכול לפני כן?

 :'הכשרות למעשה'רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו  מפי ר' אליהו חיים פנחסי,סיכום ההלכה  להלן
ימי ספירת העומר, בהם אנו נמצאים, חל בהם אבל לאומי על אותם עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, שנפטרו 
בקיצור ימים ושנים. לכן אנו מחמירים על עצמנו ונוהגים דיני אבלות כגון: שלא מתחתנים ולא שומעים מוזיקה וכן אין 

 . הספרדים מחמירים עד ל"ד בעומר לעניין נישואין ותספורת()מסתפרים, עד היום שבו פסקו מלמות, שהוא ל"ג בעומר 
 

מצווה, שהוא היום בו מלאו לנער י"ג שנה, מותר להשמיע מוזיקה. לעניין -מילה או בר-כאשר יש סעודת מצווה כגון ברית
 -לילדים קטנים וכן  -יש להחמיר לגברים, שלא לגלח כלל. אולם נשים מותרות בתספורת  -תספורת הראש וכן גילוח הזקן 

ובכל מקרה יעשה שאלת  -מותר לספר. אדם שמוכרח להתגלח, מכל סיבה שהיא, מוטב שיתגלח בערב שבת לכבוד השבת 
 חכם.

 

המצווה היא לספור תיכף בתחילת הלילה אחר צאת הכוכבים, ולכן יברך מיד, כשיזכור ולא ידחה את הספירה. בדיעבד יכול 
 שו"ע תפ"ט ס"' יב. מקורות:ת השחר. לספור עם ברכה כל הלילה עד עלו

 

ורק אכילת  -יש אומרים, שחצי שעה לפני זמן ספירת העומר, היינו חצי שעה קודם השקיעה, אסור לאכול ארוחה קבועה 
עראי של פחות מ'כביצה' פת מותרת. אם התחיל לאכול, יש אומרים, שכשיגיע זמן הספירה, חייב להפסיק ולברך ולספור, 

מותר לכתחילה  שו"ע תפ"ט סע' ד. מקורות:ואחר כך ימשיך לאכול.  -שאינו חייב להפסיק. וטוב לברך ולספור ויש אומרים, 
 לטעום פירות וכו' לפני ספירת העומר.

 

מי ששכח כל הלילה ולא ספר, יספור במשך היום עד השקיעה ללא ברכה, ובלילות שלאחר מכן יספור בברכה. אם נזכר 
הכובבים' )זמן צאת הכוכבים הוא שלוש עשרה דקות וחצי בשעות זמניות לאחר השקיעה( יספור אחרי השקיעה לפני 'צאת 

מיד בלי ברכה, ויש מחלוקת, אם יוכל לספור בשאר הימים בברכה, ונוהגים להקל בזה ולכן יכול לספור בשאר הימים עם 
 ח. -שו"ע תפ"ט סע' ז מקורות:ברכה. 

 

 ללא ברכה. נוהגים לספור בשחרית את ספירת העומר
 

 

, באחת הפעמים היה צריך להיכנס אל אוצר הספרים בישיבתו, בשעה בה הגאון רבי אברהם גורביץ ראש ישיבת גייטסהד
היה נעול ה'אוצר' ל'סתם מבקרים'. באותן שעות היו לעיתים מצויים שם מבני הישיבה. ראש הישיבה ניסה בידו לפתוח 

 הדלת, אולם הדלת הייתה נעולה. 
 

"אברהם גורביץ", השיב. הבחור החל  -"מי זה?"נקש אפוא על הדלת פעם ופעמיים, ואז שמע מבפנים קול נער שואל: 
לצחוק: "כל הכבוד לך, אתה מחקה את קולו של ראש הישיבה ממש מצוין... נו", המשיך ודרש הקול מבפנים, "מי זה?". שוב 

 ענה ראש הישיבה בקולו: "אברהם גורביץ".
 

כשפתח הבחור, מבויש וסמוק כל כולו, את עתה נשמע הקול מן ה'אוצר' מסתפק ושוב שאל מי הדובר, והרב ענה כמקודם. 
הדלת, נראה מחזה מפעים: רבינו 'פרץ' פנימה כשהוא מאהיל בשתי ידיו על שתי עיניו, ניגש למדף המבוקש ויצא כפי 

 ממקור ראשון( –ולו משהו מהעושה והנעשה בפנים... )הגר"מ וינגרטן שליט"א ר"י משנת שלמה  -שנכנס, בלי לראות 
 
 

פעם אחת הרה"ק ה'חוזה מלובלין' נתן לחסיד אחד תמר. החסיד פותח את התמר וראה, שהוא מלא בתולעים. החל החסיד 
)רבינו נקרא ה'חוזה' כיוון להרהר בלבו: "הרי הרבי רואה הכל ברוח הקודש, איך לא ראה שיש בזה התמר תולעים לרוב?". 

  לצפות למרחקים(. הקודש ויכל-שראה ברוח
 

הרבי הרגיש במחשבתו ואמר: "כמו התיקון שיש לתמר כשאוכלים אותו, כך יש תיקון לתמר כשאין אוכלים אותו מחמת 
ומוצאים מהם שאינם ’, התולעים. ההרחקה של הדבר הוא התיקון שלו. וכן בערב שבת, כשמבררים את השעועית והאורז וכו

 הרי מה שמניחים בצד, הם מקבלים תיקון ע"י ששמרו את התורה על ידם".ראויים להיכנס לחמין לכבוד שבת, 
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 גלאט?"-עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין
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עימה לרבינו, וכשבא לפניו אמר לו: "מפני יפר זקן אחד מעיר הקודש ירושלים תובב"א, שאחותו חלתה במחלת נפילה רח"ל, ונסע אביו ס

מה אתה בא אלי, האם אני רופא? לך אצל הרופא, שייתן לך תרופה מיוחדת למחלה הזאת", והלך אצל הרופא העיר, שייתן לו תרופה 
בפחי נפש שוב אל  למחלה. ענה לו הרופא: "אין לי שום תרופה מיוחדת לזה, אלא סם רפואה, שנותנים לכל הסובלים במחלה זו". הוא הלך
 רבינו והפציר בו עד בוש, ונשאר שם בשב"ק. במוצאי שב"ק נתן לה רבינו מהבשמים להריח. הריחה והתרפאה מהמחלה.

גאון רבי אנשיל סג"ל יונגרייז זצ"ל )אבדק"ק דינדיש( למד בצעירותו אצל רבינו. באחד הימים הגיע מברק לר' אנשיל סג"ל על מחלה ה

פורעד(. במברק ביקשו, שידבר עם רבינו שהוא ותלמידיו יאמרו תהילים -בי משה נתן נטע יונגרייז זצ"ל )אבדק"ק טיסאחמורה שחלה אביו, ר
עבור החלמתו של החולה. כששמע על כך רבינו, הזדרז והתחיל לומר הוא ותלמידיו תהילים. באמצע אמירת התהילים סגר רבינו את סידורו, 

ע תיכף ומיד לביתך, ראיתי את נשמת אביך הצדיק כשהיא עולה למעלה בקודש". כשהגיע רבי אנשיל ניגש לרבי אשר סג"ל ואמר לו: "ס
 לביתו, שאל על זמן יציאת נשמת אביו הצדיק, ונמצאה שהיה זה באותו הזמן שניגש אליו רבינו.

נז זיע"א, פעמים שהיה תמה ואומר: אשר הגיעו יהודים ממרכז הונגריה וביקשו ישועות עבור רבינו האדמו"ר ר' חיים הלברשטאם מצאכ

"למה אתם טורחים לבוא אלי, הרי מצוי בקרבכם הרב דטשאטה, לכו אליו והיוושעו". במקרה מסוים, שמשודכת הייתה חולה בחולי הנפילה 
 ל"ע, העלימו זאת מעיני החתן, שהיה מופלג מאוד בתורה ויראה. 

 

לרבינו ושאל מה לעשות. הצדיק אמר לו: "מעיקר הדין הרשות בידך לחזור. אך אם  אחרי שבא בקשר השידוכים פנהלחתן כאשר נודע הדבר 
עלי אתה סומך, יהא ליבך סמוך, שתסתלק מחלה זאת ממנה". החתן בהיותו בטוח בדברי קודשו של רבינו הסכים להתחתן איתה. רבינו 

לא ניכר בה שום רושם  -יהם. מאותו הזמן והלאה הזדרז לבית מרקחת, קנה עשבים מסוימים, ונתן מהם לחולה לבשלם ולשתות מימ
 מהמחלה, ויהי לפלא.

יפר מוה"ר יהודה אריה מאיר הלוי יונגרייז ששמע מאביו הג"ר יצחק משה ששמע מאביו הגה"צ ר' יעקב שלמה רבה של פילק: "מעשה ס

בעיניו הקדושות והראה בידיו ואמר: "בצד זה לא  ופרצה שריפה בעיר ובאו היהודים לרבינו זיע"א בבהלה. יצא הצדיק אל רחוב העיר, הביט
 תהיה שריפה", וכן הראה על צד אחר. דבריו הקדושים התקיימו והשרפה כבתה ברגע שהגיעה לאותו המקום.

בווירטש אשר ליד דברצין.  (8104)נולד בשנת ה'תקפ"ו  -הגאון הרב אברהם יצחק גליק זצ"ל
עוד כשהוא קטנים. על כן נדר,  לאביו נולדו מספר ילדים בטרם נולד רבינו אולם הם נפטרו ל"ע

שאם יתקיים רבינו, יצום כל ימי שני וחמישי עד שיכניסו לחופה. כבר בילדותו התפרסם רבינו 
עשרה לא נמצא מלמד, שיכול ללמדו בהתאם לרמתו הגבוהה, ולכן -כעילוי. כשהגיע לגיל שתים

 נשלח ללמוד באלקאני. 
 

ד התפרסם כבחיר התלמידים. מאחר ולא בהמשך עבר לבאניאהד ושם למד. בכל מקום שלמ
ובמקביל  -רצה ליהנות מכתרה של תורה לכן עבר לעיירה קטנה האלאס. שם שכר חלקת אדמה 

החזיק ישיבה, ובה כשלושים תלמידים וכיהן שם כאב"ד. לאחר שנשרף כל רכושו, ובתו נפטרה 
בצו סביבו תלמידי עבר לכהן כאב"ד בעיר טאלטשווא במשך כחמישים שנים. מכל הסביבה התק

חכמים. מיעט באכילה ושינה ועסק רוב רובו של היום בתורה ועבודה באופן מופלג ובלתי ניתן 
שנים. ציונו בעיר טאלטשווא שבהונגריה.  14-. חי כ(8929ב' אייר ה'תרס"ט )-לשיעור. נפטר ב

 בנו, ר' אליעזר מילא את מקומו.

(. 8144 -אבדק"ק קאלוב. נישא בשנת ה'תר"ו -)בת הגה"ק ר' ישעיה בנטמרת חוה רייצא שרה  אשתו: )שמאי(.ר' משאי  אביו: 

, הגה"ק רבי יצחק צבי מרגרטן, הגה"ק ר' יצחק ד באלקאן ומח"ס 'צרור החיים'(”)אב הגה"ק ר' שמואל שמלקי קליין מרבותיו:
)מילא את מקומו ברבנות(. ר' אליעזר  על הרמב"ם. נפטר בחיי אביו(,)מח"ס 'חצר המלך' ר' מרדכי  ילדיו:)אב"ד באניאהד(. משה פרלס 

באר • מספריו:)אב"ד של וואראל(. ר' יחזקאל בנט  נישא למרת אסתר(, -)אב"ד טשנגרהגאונים ר' אברהם הלוי יונגרייז  חתניו:
בה לשאלותיהם של רבנים מכל רחבי )כתשע מאות בירורים הלכתיים שנכתבו כתשושו"ת  -יד יצחק•על מסכות גיטין וחולין  -יצחק

 ב"ם.מחיבר מספר שירי קודש ביניהם שיר על סדר המורה לר הונגריה וטרנסילבניה(.

עשה נורא מסופר על רבינו, שאירע לו בעודו נער צעיר, המעובד מתוך הספר 'באר יצחק' על מסכת גיטין, וממנו נוכל ללמוד לאלו תוצאות מ

הרות אסון עלולה הקנאה להביא. בעיר בה התגורר הנער השקדן וברוך הכישרונות, אברהם יצחק, דר גם תלמיד חכם מפורסם ומופלג 
ים, אותם שלח ללמוד באותו תלמוד תורה שם למד רבינו. רצון עז היה לו לת"ח זה, שבניו יגדלו בלימוד התורה ויתעלו בתורה שהיו לו שני בנ

 בלימודם, עד שייעשו ל'גדולי הדור'. 
 

שהרי ייעדם  ציפיות גדולות היו לאבא, בעת הכניס את בניו לת"ת. עז היה רצונו לראות בהם כבר עכשיו ניצני גדלות, הרבה מעבר לבני גילם,
. לגאוני הדור וחכמיו. אך כגודל הצפייה, כך רבה האכזבה, כאשר התברר לו, כי בניו אינם עולים כל כך בסולם המעלות כפי שצייר בעיני רוחו

היה קשה לו ביותר לראות תלמיד בשם אברהם יצחק שעלה במעלות התורה הרבה יותר מבניו. "בושה גדולה בשבילי", חשב בליבו, 
ם יצחק ידע את כל מה שלומדים בהבנה מלאה, ויאפיל בזאת על ידיעת התורה של בני. לא ייתכן, שיעלה בחוכמתו עליהם". קנאתו "שאברה

הקשה בילד המסכן, והחכם הזה הלכה וגברה. עובדה זו שישנו ילד העולה בהשגותיו על בניו, הייתה מעל לכוח סבלו... היא לא נתנה לו מנוח 
 י שיבוש דעתו. ביום ובלילה, עד כד

 

הוא רקם מזימה אפילה כיצד יוכל להסיט את הילד המוצלח מן הדרך, רח"ל. יום אחד נכנס האבא הקנאי, שכאמור היה ידוע כאדם חשוב 
וכת"ח מופלג, למלמד של הילד, והורה לו בתוקף, שילך ויודיע לאבי הנער שאברהם יצחק איננו מסוגל ללמוד גמרא. אותו מלמד חשש ממנו 

כן עשה כדבריו. הוא ניגש לאביו של אברהם יצחק, שהיה אדם פשוט ותמים ואמר לו: "מאוד רציתי לעשות מבנך ת"ח. אך לצערי אני רואה, ול
…". שכל מה שאני משקיע ומלמד את בבנך הוא לא מבין. אין לו מספיק כלים כדי להתעלות בתורה, לכן חבל, שתשלם שכר לימוד כה גבוה

 דברי המלמד, הזדעזע ופרץ בבכי נסער.  כששמע אבי הנער את
 

הוא החליט ללכת להיוועץ בדעתו של... אותו תלמיד חכם )שקינא בבנו( ולשאול אותו מה לעשות עם הבן שלי. הוא הגיע לאותו חכם וסיפר לו 
ח לדבריו, 'השתתף בצערו' מה שאירע ואמר כי עד היום חשב שבנו מסוגל להיות רב בישראל, וזה עתה שמע כי לא יצלח בכך. הקשיב הת"

ויעץ לו, כי יבקש מהמלמד שלא ילמד את בנו גמרא אלא רק מה שיהודי צריך לדעת: להתפלל וילמד קצת פסוקים מהחומשים עד כמה שיכול 
. לתפוס... שוב פרץ אבי הנער בדמעות שליש, כששמע את הדברים בכה: "וכי על הנער הזה התפללתי?!". בלית ברירה עשה האב כעצתו

ברוב שעות היום, כשלמד המלמד גמרא עם רש"י, היה אברהם יצחק נשלח מחוץ מהכיתה. רק כאשר למדו חומש, היה ישב בין חבריו ולמד 
 עמם. כך נמשך הדבר מספר שבועות. 

 

ר אברהם יצחק יום אחד הגיע מלמד חדש לכיתה. גם הוא המשיך לנהוג כן כפי שקיבל מקודמו. בשעה שלימד גמרא, הבחין המלמד כי הנע
שהיה אמור בשעה זו לשוטט בחוץ, מאזין בקשב רב לשיעור, מבחוץ... המלמד קרא לנער והחל לבחון אותו על דף הגמרא שלימד. להפתעתו 

 … המרובה הנער הבין את כל לימוד הגמרא על בוריה באופן שוטף יותר משאר התלמידים
 

יצחק מסתובב בחוץ ואינו לומד גמרא?". התלמידים ענו לו: "כי מוחו חלש ואינו  הוא נדהם, פנה לתלמידים בתמיהה ושאל: "מדוע אברהם
תופס. לכן החליטו המלמדים שלא להכביד עליו". כששמע המלמד את הדברים הבין כי מזימה רעה מאחורי העניין. כשהוא נסער עד עמקי 

 ון מעל בני גילו?". נפשו פנה לאבי הנער ושאל: "מדוע בנך אינו לומד גמרא, הרי הוא חכם ונב
 

סיפר לו אביו את מה ששמע מהמלמד ואת העצה שקיבל מהת"ח. אמר המלמד לאבי הנער: "תנה אותו על ידי, ואני אלמד אותו באופן פרטי. 
כך אם בסוף הזמן הנער יבחן על חמישים דפי גמרא ולא ידע אותם, אל תשלם לי מאומה! בטוחני, כי בנך יהיה לתפארת בישראל!". ואכן 

 היה. הנער ראה סימן ברכה בלימודו והתעלה בידיעותיו, הלך וגדל בתורה מאוד. 
 

שתים עשרה, לא נמצא מלמד, שיכול ללמדו בהתאם לרמתו הגבוהה. כשהתברר לאבי הנער, מה איומה קנאתו הקשה של -כשנעשה כבן
ד בעיר רחוקה. שם המשיך אברהם יצחק להתעלות ולגדול אותו ת"ח שסמך עליו, ואיזה אסון כמעט המיט על בנו, העביר האב את בנו ללמו

 בתורה, עד שנעשה לתלמיד חכם מופלג. 
 

אותו ת"ח שיעץ את עצתו, התחרט והצטער מאוד על המעשה הרע שעשה. אולם מידת הדין פגעה בו, כאשר בניו, שקיווה לראותם גדולי 
י איכר. מאותו מעשה חזר בו אותו הת"ח ממידתו הרעה, וקירב באהבה עולם, התרחקו מהתורה רח"ל. האחד נעשה מנהל חוות סוסים והשנ

 רבה את ר' אברהם יצחק. כשחזר לבית אביו, כיבדו לדרוש בביה"כ. לאחר הדרשה קם הת"ח ונשקו על ראשו בפני קהל ועדה.
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הרי אפילו איתי אתה מדבר  ?!איתו לא מצאת זמן לדבר
 כבר במשך למעלה מרבע שעה?". 

 

"מה אעשה", התגונן האיש, "מאז ומתמיד קשה לי 
להתפלל במשך זמן ארוך וברצף. אפילו בתפילת שמונה 
עשרה, אני רק מתחיל את התפילה וכבר תוקפות אותי 
מחשבות זרות מכל כיוון. על אחת כמה וכמה בתפילה, 

  שאינה מן המניין".
 

"מה לעשות, שזו הכתובת היחידה אליה אתה אמור לפנות 
כרגע, הרי אתה בעצמך מעיד, שכבר כלו כל הקיצים. שמע 

שלוש וכתוב לך מראש, מה אתה -לעצתי, פנה לך שעתיים
 עומד לדבר. כך תהיה בטוח, שלא תהיינה לך הפרעות".

 

שבועיים לאחר מכן התקשר אלי האב וסיפר באושר: 
מהרופא". "איזה רופא?", תמהתי. הסביר  "קיבלתי תשובה

האב הנרגש: "כבר בבוקר שלמחרת השיחה איתך 
החלטתי לבצע את דבריך הלכה למעשה. השכם בבוקר 
הודעתי לבוס שלי שאאחר לעבודה בכמה שעות. התפללתי 
שחרית בכוונה בבית הכנסת הסמוך לביתי. מיד לאחר 

י ברכבי לימוד השיעור הקבוע וארוחת בוקר קצרה, יצאת
לחורשה צדדית. התיישבתי שם על ספסל מוצל והתחלתי 

 להתפלל".
 

"הטרדות הופיעו כמצופה, אולם בידי היו צרור דפים, 
עליהם כתבתי את כל הנושאים, שביקשתי לדבר עם 
הבורא. במשך שעות ארוכות שפכתי את כל מרירות ליבי, 
שהצטברה לי לאחר תקופה כה ארוכה של התמודדות. 
דיברתי על הכול. סיפרתי על כל הקשיים, שעברנו עד כה 

 עם הבן". 
 

י על העתיד, הודיתי בחום על כל הטוב, "בטרם ביקשת
שהוא מרעיף עלי. כאשר סיימתי את התפילה כבר הגיעה 
שעת המנחה. יצאתי שוב לביה"כ והתפללתי מנחה, כמו 

 שצריך. משם יצאתי לעבודה, כשבליבי תחושת שלווה". 
 

"היה זה ביום ראשון. ביום חמישי באותו שבוע התקשר 
בני. היו לנו שיחות  אלי הבוחן של החיידר שבו לומד

משותפות רבות בשנים האחרונות. בד"כ הן לא היו נעימות 
במיוחד. אולם השיחה הפעם הייתה שונה. הבוחן שמח 
לבשר לי, שהשבוע הצליח הבן שלי במבחן. הוא אמר את 

 בבהירות מיוחדת. ממש הפלא ופלא". ‘ שקלא וטריא‘כל ה
 

ואמר: "בשבוע שלאחר מכן התקשר אלי המלמד בחיידר 
. באותו שבוע התקשר הבן שלך השתנה מהקצה לקצה''

אלי גם האברך שלמד עימו באופן פרטי. גם הוא הביע את 
התפעלותו מהשינוי המדהים, שהוא רואה במהלך 
השיעורים. אני אסיר תודה שהפנית אותי לרופא הנכון. 

 לרופא כל בשר ומפליא לעשות, והישועה אכן הגיעה".
 האור'( )מעובד מתוך 'ומתוק

 

ואנו  לעיתים אנו עלולים לשכוח חלילה מיהו הרופא האמיתי
תולים את תקוותינו ברופא כל בשר, שהיום כאן ומחר 

עולמו. יש לנו כמובן את חובת ההשתדלות, -מתבקש לבית
 אולם אסור מצד שני לשכוח חלילה את בורא עולם.

 

שלמה לוינשטיין שליט"א, ששמע ‘ סיפר המגיד הרה"ג ר
מידידו ר' בן ציון סנה הי"ו מארה"ב, העוסק רבות בעידוד 

ניין התפילה וההודאה. כך סיפר הרב סנה: יום אחד וחיזוק ע
פנה אלי יהודי וסיפר על צרתו: "בני היקר, סובל שנים 
מבעיות ריכוז קשות. בנוסף לכך, ושמא בעקבות כך, גם 
דיבורו קטוע ומשובש. הוא מתקשה מאוד להשתלב בחברה. 
הבעיות הללו מקשות עליו ומפריעות לו בכל התחומים: הן 

 דית והן מבחינה חברתית".מבחינה לימו
 

"ניסינו לעשות את הכול כדי לעזור לו. שכרנו מלמד פרטי, 
לקחנו אותו לטיפולים רגשיים אצל טובי המומחים, לקחנו 
אותו אצל רופאים מומחים. לצערי שום שיפור לא נראה 
בשטח, ואדרבה מצבו רק הולך ומחמיר. הוצאתי עד כה על 

עים אלף דולר ללא כל טיפולים בעבורו כבר למעלה מארב
 תועלת", והוסיף במרירות: "אני מרגיש אבוד וחסר תקווה".

 

שתיקה קצרה של שותפות בכאב השתררה בינינו, 
כשבסיומה שאלתי: "אצל רופא פלוני היית כבר?". בכוונה 
נקבתי בשמו של רופא להתפתחות נודע ומפורסם אשר על 

וודאי!", השיב כל ביקור במרפאתו הוא גובה טבין ותקילין. "ב
האיש, "ישבנו אצלו למעלה משעתיים, שעליהן שילמתי 
במיטב כספי. מדובר ברופא מקצועי ויסודי מאוד. בהתאם 
לכך הוא חקר אותנו ארוכות על כל קורות חייו של הבן. מיום 
לידתו ועד עתה. כפי הנראה, הוא ניסה להבין בכך את מקור 

 רגשותיו השליליים של הילד".
 

ו הביקור הגענו אליו לביקור נוסף, שגם הוא היה "לאחר אות
לא קצר ולא זול", הוסיף ואמר האב, "אולם כבר אמרתי: שום 
דבר לא הועיל. אפילו הרופא הגדול והנודע לא הצליח למצוא 

 תרופה לבעייתו הקשה של בני".
 

"ידידי", קטעתי את דברי האב, "אני שומע מפיך שכבר 
אך ים ואצל מומחים שונים. העברת שעות ארוכות אצל רופא

מתי בפעם האחרונה דיברת עם הקב"ה על בעייתו של 
". האב היה מופתע מהשאלה. בנך במשך כמה שעות?

הרהר מעט ואמר: "אודה על האמת, נדמה לי, שאם אצרף 
את כל מה שדיברתי עם ריבונו של עולם במשך כל השנה 

 האחרונה, לא אגיע לשלוש שעות".
 

 –שזוהי רק השתדלות  –ת לרופא בשר ודם "אינני מבין, הלכ
שילמת לו כסף רב ודיברת איתו במשך שעתיים רצופות. 
באת אליו שוב לשעתיים נוספות וגם עליהן שילמת במיטב 

ואילו עם רופא כל בשר, הכול יכול, אשר הוא מוכן כספך, 
ומזומן להקשיב לך בכל עת ובכל שעה, חינם אין כסף, 

יהּו תִּ א ָהרֹופֵ  מִּ  יָהֲאמִּ
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'íéä úøéù' é÷åñô ìëî àéáäì ì"æç åøçá íòè äî

óåñá øîàð äæ ÷åñôù ãåò äîå ,äæ ÷åñô à÷ééã

éë ,åøåàéá àìà ...øúåéá øö÷ä ÷åñô àåäå ,'äøéù'ä

íéä ìò äçôù äúàøù ,äàøåðä úåìâúäì åëæù äòùá

íéàøî åéä ìåëéáëù ãò ,éæåá ïá ìà÷æçé äàø àìù äî

'éì¯à äæ' íéøîåàå òáöàá(é"ùø)åøîà ãéî ,êåìîé 'ä
ãòå íìåòìàì úàæä äîåöòäå äùåã÷ä äøàääù éãë ,

,ãòå íìåòì åðáø÷á êùîéú àìà äúòùì ÷ø àäú

åúåëìî ìåò úà íäéìò åìáé÷ù éãé ìò åëæé úàæìå.

ùàøáìù åðåáùç áùçìå ãåîòì åéìò ,äðåùàøáå

,åáø÷á ìëä øîùé ãöéëå ,åéìò øáò äî ,íìåò

ìù åøåàéáëå .äîåàî åãéá øàùéé àì éëä åàìá éë

áåúëá ò"éæ áå÷éøèñî ï÷æä ø"åîãàä(æ¯â ãé÷ íéìéäú)

...íéä êì äî ...øåçàì áåñé ïãøéä ñåðéå äàø íéä'

äøåàëìå ,'á÷òé ä¯åìà éðôìî õøà éìåç ïåãà éðôìî

ïãøéä ñåðú éë íéä êì äî' äìàùá åëéøàä òåãî ,á"ö

ה 'יוםא. את לקשור שצריך – בעבותים' חג  'אסרו  לומר העולם בפי שגור  כי זי"ע, מנחם' ה'פני הרה "ק אמר  כה

נכון, זה אין ובאמת אלינו, נחבר טוב' אלא  ממנו נברח שלא  ייאמר, לנו  אלא  וכלל ..., כלל בורח  איננו  היו"ט  כי

אליו עצמנו .ונקשור

הקשהב. זי"ע  אמת' ה 'שפת תרל"ח)הרה"ק  שמות פרשת שפ"א לא (עיי ' 'מדוע משה  של הגדולה  תמיהתו  היתה מה  ,

גשמיים, דברים ומבערת שורפת  אינה זו  ואש  רוחנית', 'אש  אלא אינה  זו ש'אש ' ידע  ודאי והרי הסנה', יבער

בגמ ' כז.)וכדאיתא טעמא (חגיגה  והיינו בו ', שולטת האור  אין שנים כמה  זהב  דינר כעובי אלא עליו  שאין הזהב 'מזבח

המערכה' עצי של  אש גשמים  כיבו 'לא גם זה ומטעם השמים, מן אש היתה  המזבח שעל  האש  ה )כי ה .(אבות

התגלות  שיש יתכן כיצד  אלא העולם , מן שיתכלה עד הסנה 'נשרף' לא מדוע  משה  התקשה  לא אכן כי ומבאר,

הקב"ה ... אל  קודש אש  בשלהבת 'יבער' לא מדוע  סנה... נשאר והסנה הסנה  על  אלוקית

הקב"ה ... אל  'יבער' ולא סנה יישאר  ה'סנה' כאלו קדושים ימים שלאחר  יתכן היאך  ייאמר, לדידן

הכתובג . בלשון  צדיקים שפירשו ו)וכמו  לב אליו(תהלים מים  לשטף  רק  מצוא לעת אליך חסיד  כל  יתפלל  זאת 'על 

רומז מצוא' ש'לעת יגיעו', הקודשלא מן יציאתנו שלעת חסיד, כל  יתפלל זאת הקדושהעל  אותה בו  שישאר

וש לה , רביםשזכה מים  כלום...שטף היה  לא כאילו אותה  'ישטוף ' רטז)לא שבת אבות תורת .(עי'

מצוות ד . ב' הנה  כי הפסח , חג ימי לאחר  ותזריע-מצורע שמיני פרשיות חלים השנים ברוב שהנה שמעתי, נאה  רמז

פר' החג , ככלות אלו פרשיות נאמרו זה וכנגד לבנך. והגדת ב. מצה . אכילת א. הסדר. בליל מדאורייתא חיובם 

הזהירות  על להורות - ומצורע תזריע ופר ' מצה. אכילת מצות כנגד והיא אסורות, מאכלות  ענייני בה שיש  שמיני

שלאחריו . בימים גם החג השפעות המשך על  ללמד זה וכל  לבנך', 'והגדת וכנגד אסורים, בדיבורים
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äàø íéä' ,ãéî øîåì ìåëé äéä àìäå ,'øåçàì áåñú

äàøåä ïàëî àìà .'õøà éìåç ïåãà éðôìî 'åâå ñåðéå

,íãàä ééçìéøãñ éåðéùá úé÷åìà úåìâúä øçàì óàù

äîá íãàä ïðåáúé àì íà ,'óåñ íé úòéø÷'ë úéùàøá
íãå÷î ãîò åá áöî åúåàá øàùé éæà ,òøéàùהìòå .

íéðîæ åéìò åøáòù øçàì ,éçå íãàä äùòé úàæ ïë

àìù äî íéä ìò äçôù äúàøù ãò ,åìà íéáâùð

åçåîá ,åîöòá ùéøùäìå ÷å÷çì ,éæåá ïá ìà÷æçé äàø

åãáìî ãåò ïéà íé÷åìàä àåä 'ä éë ,åáéìáåו.

הטהורה באמונתו התחזקות – העם  ויאמן 

äù÷äò"éæ áå÷èøàùèî ìàøùé éáø ÷"äøäìàøùé éæðâ)

(íòä åàøéå ä"ãáìéáâäù åðéöî äøåú ïúîá òåãî

äùîì äöéçî äéäù ,íúùåã÷ éôì ìàøùé úà ä"á÷ä

מוניתה. מנהג ששמע מה שליט "א בורדיאנסקי ירוחם  יצחק ר' הגאון דרייווער)סיפר שפעם(טעקס"י תומו, לפי כמסיח

לפנות  השמים . כיפת תחת בשדה  חבריו  עם יחד  הלילה שינת שישן הארץ  במרחבי מטיוליו  באחד לו  נזדמן 

והתעורר ראש , ועד רגל  מכף  גופו סביבות החברים  אחד את ולפף  השדה לאותה  ומסוכן גדול  נחש  הגיח  הבוקר

ראש משנתם, התעוררו הקבוצה  בני שכל עד  הפחד , לגודל  אדירות בשאגות פיו  ופתח  עצומה בבהלה  משנתו הלה

זיין בכלי  מצויד שהיה  אין (אקדח)הקבוצה - אמיתית  נפשות מסכנת הקבוצה בני כל  את להציל  שבכדי החליט

יחטיא  אם שהרי הנ"ל , החבר את מסכן שהדבר אף על  נפש, ולהרגו  נחש  של  בראשו אחת ירייה  לירות אלא ברירה

הנ"ל ... החבר  את ח"ו  יהרוג אחד בסנטימט"ר  המטרה את 

וביקש החבורה, ראש את לעצור האחרון ברגע  מיהר והוא ומצוות' תורה 'שומר  היה חבורה אותה כל  מתוך אחד 

אחרי  אמור  לו ואמר  מפחיד, בנחש  מסובב ששכב לחבר בסמוך התקרב ובעצמו  רגעים, כמה  עוד  שימתין  ממנו

עצמו הנחש  סיבב מיד 'אחד' לומר החבר סיים אך פלא, זה  וראה אחד ', ה ' אלוקינו ה ' ישראל  'שמע  במילה  מילה

עשה ומה המונית, נהג את הגרי"י שאל  אורה. הייתה  וליהודים משם, ונמלט נס האיש, של  מגופו ירד מטה, ָמטה

ג  בישיבה  התלמידים מחשובי  הינו כהיום בתשובה, חזר הוא הנהג, לו  אמר כזה , גלוי נס  לאחר לבעלי חברך בוהה 

עם יחד אתה שגם אחרי חייך אורחות  את שינית לא כיצד אתך, ומה הגרי"י, שאלו  החיים '. 'אור ישיבת - תשובה 

הנהג, לו  אמר בעליל, ה ' יד את ראיתם הקבוצה עלי כל  היה  לא  הנחש  הרי הרב, דבר...כבוד  את הגרי"י משסיפר

זה, 'סיפור' עם שומעיו את מעורר  היה והרבה  המעשה, את ר"ש  'קנה' זצ"ל, שבדרון  שלום הג"ר  לדודו המעשה

וידעו יכירו למען הטבע , בהבלי הישנה הנפש את לעורר כדי נעשים שהם נפלאים , גילויים האדם  יראה  אם  אף  כי

מוצא  ונשחץ  טיפש הלב מ"מ  אליו , ולהתקרב ה ' אל  לשוב חייהם אורחות וישנו  לבירה, מנהיג יש  כי  עולם באי כל 

נתבונן  מונית, נהג לאותו  נלעג בטרם  זה... לכל  קשור  אני ומה  עלי, היה לא הנחש הרי – שונים  תירוצים לעצמו 

לנו . הנוגעים בעניינים  אליו דומים  איננו אם

ממש, אליו נוגעים  שהדברים להבין שעליו הספירה, ימי – אלו בימים אדם  של  עבודתו  לעניין ייאמר גם  זה ענין

התורה מעסק  הרווח לעצמו , מלבד בעולם לאיש  טובה בזה  עושה אינו דרכיו ומתקן עצמו משנה שהוא במה  כי

רווח מידותיו ותיקון הפסדשלווהמצוות כראוי כשאינם ההפסד לאידך לשון שלוהוא, את מבארים יש ובזה הוא.

טו)הכתוב אומרולכם'וספרתם(כג מהו ופוע,לכם...' שכיריו עם יחד סופר לשנה  שאחת עסק לבעל  משל ליואלא

הספירה כהרי השכיר  של  הפעולות ובדיקת ספירת הרי לא כמובן, אך הפסדיו, כנגד רווחיו  ומאזן סחורתו את

השפעה הפסד  או רווח  לכל  יש העסק לבעל  אבל לו , נוגעת התוצאה  אין - השכיר כי העסק, בעל  שעושה  והבדיקה 

'וספרתם תורה אמרה ולכן השנה , לכל  פרנסתו  לו  הקובעת נבכי לכםחשובה  ובדיקת הספירה על  יביט אחד שכל  '

עצמו לו הנוגעת כספירה  ויובלות,הנפש  שמיטה  דוגמת בי"ד של  הספירה  ואין ואחד, אחד  לכל ספירה שתהא סה :, מנחות חז"ל אמרו (ולכן

ואחד) אחד כל של עסק היא .אלא

הק ' בזוהר שהובאה  המעלה שזוהי לרמז  צז:)ואפשר  אתאבד (ויקרא לא וחושבנא יומא, להאי טהור דמטי 'ומאן

הספירה )מיניה ' של החשבון ממנו אבד  שלא אחרי השבועות, בחג  החמישים ליום טהור החשבון,(שבא את  עת בכל  העסקשזכר כבעל 

אליו קשור החשבון כי אומר ,שמרגיש  ואינו עלי , היה  לא  'הנחש' הרי הרב  זה .כבוד ענין ולכל  לי מה  ...

יהא ו. שעי"ז  טובות, קבלות עצמו  על  שיקבל  ידי על  הוא החג הארות את להחזיק  שהדרך אמורה מילתנו וכבר 

הבתרים  בין בברית אבינו  אברהם שאמר  במה זי"ע  מאיז 'ביצא הרה"ק  ביאר וכך  ברכה'. מחזיק  טו 'כלי (בראשית

את ח-ט ) שאל  אבינו שאברהם וגו', משולשת' עגלה  לי קחה אליו  ויאמר אירשנה , כי אדע  במה  אלוקים ה ' 'ויאמר 
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úòéø÷á åìéàå ,íîöò éðôá íéðäëìå ,åãáì ïøäàìå ,åãáì

ìò äçôù äúàøù ãò äáåèì íéååù åéä íìåë óåñ íé

úìá÷' éë ,øàáîå .éæåá ïá ìà÷æçé äàø àìù äî íéä

ãçà ìë àìà ,ìàøùé éðá ìëá äååù äððéà 'äøåúä

êë äøåúä úìá÷ì åúðëä éôë ¯ ìá÷é êë åëøò éôì

úåöéçîå úåâøãî äîë åéä ïë ìòå ,åéìà òéâú àéä

åð÷ íù Y 'óåñ íé úòéø÷'á ïë ïéàù äî ,äøåú ïúîá

ïéà äðåîàáå ,íéîìåò éçá äðåîàä úà ìàøùé éðá

' åðåùìëå ,äçôùì ÷éãö ïéáå ïè÷ì ìåãâ ïéá ìãáäéë
ïéîàé ÷ø íà ,äðåáúáå äîëçá ïè÷ øúåéä íãàä íâ
àìì ,ìåãâä íãàä åîë âéùé æà äìåãâ äèåùô äðåîàá

ìãáä.ìåãâä úâùäë ïè÷ä âéùé äðåîà éãé ìòù åðééäå ,'

ïéîàîäåçåëá ïéà éë åì øåøá íéîìåò ìë àøåáá

àìéîîå ,ìåãâë ïè÷ øáã úåùòìêìäî ãéîú
úòãä áåùééáזåéëøö âéùäì ìäáðå æôçð åðéàå ,éøäù ,

ìàì ïéàå ,ù"áúé åðåöøë ìäðúî ìëä àìéîîù åì éøá

àåá åì áö÷ðù äîå ,åéìò øæâð àìù øáã âéùäì åãé

.ìäáéäìå æôçéäì åéìò òåãî ïë íàå ,åúéá çúô ãò àåáé

êëåéàî÷ åæîø(ò"éæ õéð'æà÷î ÷"äøäì ìàøùé úãåáò 'ééò)

ïúùøôá øåîàá(èë àé),'...õøùá àîèä íëì äæå'

äæä íåéä ãò äâåäðä 'íéöøL äðåîù'ä úàîåè éäåæù§

äçåðî éìáî äðäå äðä úòä ìëá íéöøù ¯ïéðòá íà ... ¤

íúåìãúùä ÷ñò øçà äìéìå íîåé øæçì äñðøôä

äøéúé úåìãúùäáחá íà ,øçà äöåøîá íéðééðò øàù

ïåøñçå ,úåáø á"åéëå éðåîìà 'ïëãù' øçàå ,éðåìô 'ï÷ñò'

,'äá ïåçèáå äðåîàá ïåøñç ìò äøåî àåä éë øáãá ùé

åîöòá äàøî äãéîä ìò øúé åúåìãúùäáå åúåìéäááù

íéùî åðéàå ,åöôç åîöòì âéùäì çéìöé æ"éòù øáåñù

òéâé àìå ,íìåòä úà ìäðî àåä ä"á÷ä éë åáéì ìà

.åéìò øæâð àìù åäùî åìéôà 'íéáåøîä åé÷ñò' ìëá åì

ììëáåúôøåèî úåìãúùä'úîçîùë àéä 'úìäåáîå

'çøåá'ù åà äøåúì íéúéò úòéá÷á øñçî ïë

בקרבי השי"ת קיימא בר שיהא  הגדול  המראה  את לירש אוכל  זהכיצד ועל  זמן. כחלוף  ממני השפעתו תפוג ולא

הקרבנות  על  היא שהכוונה משולשת' עגלה לי 'קחה הקב"ה  לו שם)השיב ברש "י והיינו(כדאיתא שיתחזק, ידי שעל

לה' קרבן  מעצמו ויקריב בעבודתו, לו .האדם  שהיה הגדולה ההתעלות את בעצמו  להחזיק  יוכל  זה ידי על  ,

זי"עסיפרז. שמואל ' ה'דברי נב)הרה "ק אות אמרים בתו(ליקוטי בבית זי"ע  מקאברין משה  רבי הרה"ק היה שפעם ,

מן  יצא בטרם  בבהילות, לצאת ונחפז  מאוד מיהר לדרכו יציאתו  ובשעת זי"ע , ממעז 'יבוז ' ברוך רבי הרה"ק  של

ליהודי  שאסור  הקדוש אבי של  בפומיה  מרגלא לו אמרה מאביה , ששמעה דבר לו שתאמר מבעה"ב ביקש  הבית

שהמתינו נודע זמן לאחר הדעת. יישוב מתוך מה זמן עוד  ונשאר עמדו  על  נעמד  זאת כששמע  ונחפז, בהול  להיות

נופל היה אזי חפזון מתוך יוצא היה ואם נפש , ולרוצחם ושבים  ההולכים את לשדוד  בכדי בדרך רוצחים  שודדים

הכתוב לשון את שמואל ' ה'דברי  פירש  זה פי על  מידם . ניצל  בבית שנתעכב  ידי על  ורק ל "ע, טו)בידיהם  ל (ישעיה

צרה . מכל להיוושע  ניתן  הטהורה האמונה מתוך במנוחה וההנהגה הדעת יישוב ידי שעל  תושעון', ונחת 'בשובה 

שבת בזמירות  שאומרים מה לפרש  יש מקדש)ובזה  כל בו(בזמר מעיין קטנהפסיעה'פוסעים  היא השב"ק  כי ,'

מתוך  קטנה ', פסיעה  בו 'פוסעים ממילא הרי זו  הארה בקרבנו  וכשמאיר  וארץ , שמים בורא הוא שהקב"ה האמונה

ולמהר ... לרוץ  לאן שאין הברורה ההכרה 

חז "ל שאמרו  במה  זי"ע מקאז 'יגלוב הגה "ק בשם  מבארים  הללו קיג :)כדברים  מחמש(שבת אחד נוטלת גסה 'פסיעה 

שהנקצב מבין ואינו גסה ' 'פסיעה הפוסע כי כלומר , שימשא', דבי בקידושא ליה ומהדר אדם, של  עיניו ממאור מאות

'השקפ כשורה, אינו עיניו  שמאור מורה  זה  הרי יתירה  וזריזות מהירות מבלי גם יגיענו עניני לו כל על והבטתו תו'

הנכונה, ההשקפה העיניים, מאור את לעצמו  יחזיר  כיצד – ליה ' 'ומהדר ישרה, והבטה הישר מדרך סוטה  עולם

עיקרי  וליבו במוחו ומשריש  השביעי', ביום  אלוקים ויכל השמים, ב'ויכולו  פיו פותח  אז שבת, של  'קידוש ' בעת

בשלום . מקומו על  בא והכל  הנכון , למקומו ישוב בזה ובטחון, אמונה

ההר,ח. בראש עגולה  חבית המחזיק פתי לאותו אלא דומה  אינו  מדאי, יותר בהשתדלות המרבה  האיש זה  כי

– עצמותיו כל  שבירת כדי עד האחרונים בכוחותיו  כתפיו על  נושאה  הוא והרי  ההר, לתחתית להורידה וברצונו

מאליה. מתגלגלת והיא החבית את  במעט לדחוף  שעליו ידע דעת בר כי מזה , גדול  פתי  לך  הפרנסההיש  הרי ולדידן,

לא אם ובין עליה יעמול אם  בין  לפתחו  ותשחר תתגלגל  ממילא שמיא מן  לו  אינו,הקצובה השתדלותו מעשה וכל 

נשמתו . צאת עד לעמול עצמו  את יכריח ומדוע  ה'השתדלות', חובת  ידי לצאת בכדי אלא
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òöîàá äìéôúä ïîטàúéàã àä à"ùøäîä øàéá êëå ...

'îâá(:å úåëøá)àá àìå úñðëä úéáì àáì ìéâøä ìë'

åá ìéàùî ä"á÷ä ãçà íåé,éðåìô ìù åáéè äî ,é"ùøéôå)

(àá àì äîìøîàðù ,(é ð äéòùé)òîåù 'ä àøé íëá éî

,'åëå åì äâåð ïéàå íéëùç êìä øùà åãáò ìå÷áíàå
åì äâåð ïéà êìä úåùøä øáãì,'ä íùá çèáé ,éàî

çèá àìå 'ä íùá çåèáì äéì äåäã íåùî àîòè,'

àåáì òðîðù äæ ïéá ùé úåëééù äî äù÷ äøåàëìå

úðååëù ,à"ùøäîä øàáîå ,ïåçèáä ïééðòì úñðëä úéáì

,'úåìãúùä' úðòèá úñðëä úéáî åîöò òðåîù äæì 'îâä

äá çéååøäì éãëá åøçñîá ÷ñòúäì êìéì àåä êøöðù

,øáãá äåöî ùéù àåä øåáñå ,åúéá éðá úà ìëìëìå

åì ïúéù 'ä íùá çåèáì åì äéäù åøîà äæ ìò êà

äæ ìéáùá úñðëä úéáî òðîéäì åì äéä àìå åúñðøô
י
.

íéøáãñå÷ðéô ïåùîù éáø ïåàâä áúë äæ ïééðòá íéá÷åð

ì"öæ(äö 'îò ïúùøôá ïåùîù úøàôú)øîàð äðäù

ïúùøôá(æ é),'åúåîú ïô åàöú àì ãòåî ìäåà çúôîå'

í"áîøä áúë ïàëîå(ä"ä á"ô ùã÷î úàéá 'ìä),ì"äæá

äúéî áéç ãáìá äãåáòä úòùá ùã÷îä ïî àöéù ïäë

ìäåà çúôîå' øîàðù ,èåéãä ïäë ïéáå ìåãâ ïäë ïéá

äãåáò åçéðú àì øîåìë ,'åúåîú ïô åàöú àì ãòåî

åìéôàù ,'äðùî óñë'á øàáúðå ,'íéôåçãå íéìäåáî åàöúå

úî åéáåø÷î ãçàù øçàî ò"ì ïðåà ïäëä äùòð íà

íøèá 'íéôåçãå íéìäåáî' äãåáòä úà áåæòì åì øåñà

íà éë ,äãåáòä úà íééñì åôéìçäì øçà ïäë ãéîòäù

øáãä øåîçå ,ùãå÷ä úãåáòá ìåæìæ äæ éøä ãéî àöé

åðéìò äîë äúòîå .äúéî áééç àåäù ãò êë ìë

íå÷îá àéäù] äìéôúäî úåìéäáá úàöì àìù øøåòúäì

...äãåáòá ìæìæì àìù ,ïîæä íãå÷ [úåðáø÷

øåëæéåéðéðôä äéòãé åðéáø éøáã úàøòù íéðéðôä øçáî)

(äðåîàä,ïî çøåáë åôøèî íãàä çøáé íà
åâéùäì øäîì åðîî øúåé åéøçà óåãøé åôøè ¯ úååîä.

åì äî ,åúéá çúô ãò àåáé àåá åì áö÷ðäù ,ë"àå

ïéà ,äãéîä ìò øúé 'ìãúùäì'å äñðøôä øçà óåãøì

זצ"ל ט. שולזינגער להגרמ "מ הלוי' משמר ב 'שיעורי הביא קפ)כה עמ ' זצ"ל(סוטה ברזל  עזרא רבי הצדיק  הגאון וז "ל ,

לקחו שומעי את מוכיח כלה )היה  הש "ץ(בירחי חזרת באמצע  רץ  לפעמים  אדם בן  שפתיו , במתק  אומר היה וכה

שאם לעצמו ומחשב כסף , הרבה שם להרוויח צריך  שהוא עסק  איזה לו  מחכה  כי ומדוע , הכנסת, בית את ועוזב

בכך  מפסיד  הוא כהנים ברכת לפני עוזב  שהוא שבכך מבין ואינו בעסקיו , יפסיד  הוא כהנים  ברכת לאחר עד ימתין

דומה, הדבר למה  הא בעסקיו, כך  כל  לו  נצרכת אשר אברכם' 'ואני של  הגדולה הברכה וממהר את שרץ לאדם 

נשארו והמפתחות  רץ רץ הוא  בבית... המפתחות את ששכח מגלה  הוא העסק מקום  אל  מגיע  וכאשר העסק, לבית

לך בבית... ומה  השפע ', 'ירידת את ומביא הגורם  הוא התפילה סדר  סיום  ובכלל , המפתח, זה כהנים הברכת  והלא

מאומה... תרוויח  לא שמבלעדיה  ה' ברכת - ה'מפתח' את ומפסיד .(עכ"ל)בורח

בעת  הכנסת מבית  לצאת הממהר  יהודי איש  שראה  זי "ע, מקאזמיר יחזקאל  רבי הרה "ק  אצל  מעשה היה וכבר 

כ לציון', ובא 'אשרי תפילת תפילת לפני נכתב בסידור לו , אמר הרה "ק, אליו ניגש  ולפרנסתו, למלאכתו רץ שהוא

- לציון' ובא השפע'אשרי השפע ...ירידת את מפסיד הנך  לעבודתך ויוצא ממהר אתה שכאשר נמצא ,

גדולה חנות לו היתה זלה "ה, שווירץ אנשיל רבי לו קראו  מופת, איש  היה  חיפה בעיר הלוי', ב'משמר  מביא עוד

בחיפה, המדרש לבית הבוקר בשעות בא היה הצהרים , אחר שתים לשעה  עד החנות את פותח  היה  ולא כלים , של 

מה אנשיל , רבי - אותו  שאלתי סדריו, ושאר המעמדות ועם התהלים עם  מעות , כמונה לאט לאט מתפלל  והיה 

השיב, והוא הקונים, בשמשעם עומדים לא השיא הם  הוא ד ' וברוך  הצהרים, אחר בשלוש  גם לבוא יכולים הם ,

בכבוד... ילדיו כל  את

זי"ע י. וויטאל  חיים  רבי הגה "ק הביא הקודש)כה רוח ז "ל (שער  מורי לי אומר היה גם הק')וז"ל . לאדם(האר "י שטוב

לשמים פתוחות חלונות בו שיש בבית בהםשידור  להסתכל כדי השמים אל  עיניו לישא רגע  בכל  שיוכל  כדי

וכמש "כ  וארץ, שמים במעשה  יתברך בנפלאותיו  יביט  אם ד)ובפרט ח אצבעותיך',(תהלים  מעשה  שמיך  אראה  'כי

הנעלם במדרש  דרשו קי"ג)וכן דף  בראשית בו(בפרשת שנאמר  נבוכדנצר  ענין לא)על ד נבäכדנðר(דניאל  אנה  יõמ çה ְְְְֲִֶַַַָָָולקצת

נטלת, ל Łמ çא יראהעיני בו ונותן האדם  את מחכים  זה דבר כי השמים  אל רגע בכל  שיסתכל לאדם טוב ולכן ְְְִִֵַַַָ

תצמחוקדושה משם  רק כי בידעו – הבורא לחסדי ומייחל  לשמים עיניו עת  בכל  הנושא כי  ייאמר לענייננו עכ "ל . ,

המיטרפת... מריצתה  נפשו תנוח בוודאי ישועתו,
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ë ïéá ,÷éøì äòéâéå úåèù àìà äæáåö÷ ìëä êë ïéáå ê

úà åì äáøú àì íìåòáù úåìãúùä ìëå ,íåúçå

åì áö÷ðä éôëî øúåé åúøåëùîיא.

אמונה מתוך במכתו מרגיש  שאינו דומם כאבן  - אהרן וידום 
ושלימה עילאית

ïúùøôá(ã¯à é)ùéà àåäéáàå áãð ïøäà éðá åç÷éå' ,

íúåà ìëàúå 'ä éðôìî ùà àöúå ....åúúçî

åáø÷ ...ïøäà íåãéå ,'ä éðôì åúåîéåיבíëéçà úà åàù

.'äðçîì õåçî ìà ùã÷ä éðô úàîéîù óàä äðä
áàëä ìãåâ úà íìåòì ïéáé àì àã ïåâëá äñðúð àìù
äñðð íå÷î ìëî ,åîåéá íåé éãéî éçä øùáá áøåöä
ùôð éøåñééå áàë êëùì Y äéçú éììè èòî óéèäì.

ò"éæ àöáøèñåàî ÷"äøä øàéá úåàøåð(íéîëç éðéò øéàî)

.'øáãîå éç ,çîåö ,íîåã' äàéøáá ùé úåâøã 'ã äðä éë

åáéùé óàå ,íøòöáå íðåáìòá íéùéâøî 'øáãî'äå 'éç'ä

ìåëé åðéàù 'çîåö'ä óàå ,íîò òøä åìòôë ãçà ìëì

íìåà .äøåö éåðéù åéìò øëéð íå÷î ìëî ,åìòôë áéùäì

äàøú àìå ùéâøú àì á"åéëå ïáà úîâåãë 'íîåã'ä ìò

,÷çøîì äúåà íé÷øåæ åà äéìò íéëøåãùë äîåàî

äøîà äæìå .äòø ãâðë äòø ìåîâú àì àéäù àèéùôå

äøåúíåãéååîöò äùòù ¯ ïøäàíîåãë,ùéâøî åðéàù

,åîò 'úé àøåáä úâäðä úà äáäàáå äøåáâá ìáé÷å

åéðá éðù ìù í÷åìéñá ïéãä úãéî åá äòâôùë óà

åìéôà ææ àìå ,'ùã÷à éáåø÷á' áåúëä íäéìò ãéòäù

,íéîìåòä ìë øåöá äîéîúä åúðåîàî äîéð àåìîë

íåìë åîò òøéà àì åìéàëåיגúàæë åéìò øáòù éî óà ,

ïàë àáåîä úà åøùá ìò ùéâøäå ,ïåøçà øåã åðøåãá

íéîù ïéã äáäàá åúìá÷áù òãé Y ïäëä ïøäà ìò

óúåù äùòð ìåëéáëù ¯ ïøäà ìù åéãéîìúî áùçð

äáäàá åéøé÷éî ãçà úà åìöà ãé÷ôäù ä"á÷äì

äçîùåיד.

הלבבות'יא. ה 'חובות לשון לך הבטחון)הא לשער  ותימנע(הקדמה  פרנסתו, לומר  רצה הממון , תועלת ישיג בה' 'והבוטח

לא בה ' שבבטחונו מפני עליו', דאגתו והתמדת הממון בעל  של  המחשבה  טרדת ולא ירדוףממנו פרנסתו אחר

לו . יחסר אשר  מחסורו די לו ויתן בעדו יסייע  והקב"ה עליו המוטלת ההשתדלות אם כי יעשה

תיבתיב . על  מאחד קרבוהנה  נפלא דבר  ושמעתי וגרשיים', גדולה 'תלישא הם הלא המקרא' 'טעמי שני  ישנם

הקב"ה של ממחיצתו ונדחה  מרוחק הוא כי לאדם הנראה  במקום דייקא כי הידוע עפ "י שליט "א, הדור  מצדיקי 

'שם א. טעמים שני ישנם כן על  ביותר, אליו מתקרב גדולההקב "ה בו תלישה  מצב  על  ורומז עצמו', מרגיש  אדם

וגדולה(אפגעריסען)'תלוש' גדושה  הנקראבמידה 'טעם' ב. 'קרוב'. הוא אז שניים  פי ומרוחק גרוש  – והנה,גרשיים  .

'תלישה  טעם לתת לו די היה באזלא'קטנהלא די ולא גדולה ... דייקא מגורשגרשאלא - 'גרשיים ' דייקא – אחד

'קרבו'בכפליים בו יתקיים  לבשם  שבורי לכל  הקריאה  תצא ומכאן היא. שם  דייקא  כי אחיכם...' את שאו  'קרבו

ועוז  שאת ביתר שלהם  .ה 'קרבו '

תיבת  של  כגמטריא ק"ב יחד העולים ב ', ואות ק' אות על  הם 'קרבו ' שבתיבת המקרא טעמע כי עוד, ודייק 

להתקרב . בידו ויהא ריחוק בזמן  איתן יעמוד  האמונה  ע "י כי לומר, 'אמונה',

הנאמר בפסוק  לרמז צדיק אותו  לי אמר פו)עוד קיט המאמין (תהלים כי עזרני', רדפני שקר אמונה מצוותך 'כל 

רואה הוא אזי – השמיםהרודפיםשל שהשקר בה ' מן מסובב זה  כל נפשם  שחרשה  רעות עליו  שהעלילו .לעזרני –

עליג . חיים החפץ  חזר  השבעה ימי ובכל  פניו , על  נסתלק אברהם רבי הגאון זי"ע חיים' ה 'חפץ  הגה "ק של  בנו 

שהבריות  הח"ח  שמע  השבעה  ימי ככלות עולם '. ועד מעתה מבורך ה' שם  יהי לקח, וה' נתן 'ה' הפסוק  לשון

בימי  כי אדם, תולדות בספר  המובא את להם  וסיפר  אליהם  ופנה  באהבה , הדין את קיבל  כיצד בהתפעלות סחים 

קולה את  האם  נשאה  האם . עיני למול  והרגום  ילדים אחים שני ימ"ש הרשעים  תפסו  בספרד הרשעה  האינקווזיצי'

אלוקיך ה' את 'ואהבת בתורתך  ציווית רבש"ע  לאהבת בכל ואמרה, נתון חציו חלוק, היה  לבבי היום עד אולם לבבך',

לבבי. בכל  בשלימות אליך אהבתי תהא ואילך  מהיום אולם בניי, לאהבת וחציו ב"ה המקום 

ל"ע יד . פניו על  נפטרו  זי"ע משאץ  שלום רבי הרה"ק  של  וחתניו  בניו שכל צדיקיםידוע  כולם היו והם אחת, מבת (חוץ

הברית) נוטר שהיה מצבתו על  לחרוט ציווה  ואביו  בצעירותו, שנלב"ע זצ"ל יעקב  רבי הגה "צ בנו  דוגמת מקטמון וקדושים , הגה "צ סיפר .

מקטמון  הרב אליו ניגש  עוז . בתעצומות הנפש  בשלוות שרוי היה האחרון בנו מקבורת הרה"ק  שחזר  בשעה זצ"ל ,

מאד  רחוקה לדרך בניו את משלח שאב פעמים גדול , בכוח הרה"ק  השיב  כאלו. אדירים  כוחות לו מניין ושאלו

את  משקיט שהוא אלא עזים, בגעגועים יתמלא האב של  שלבו העולם ומדרך מסויים . תכלית לצורך הים במדינת
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àìåéëå ,ääåáâ äë éìà åøáãú òåãî íãàä øîàé

,åæë ääåáâ äâøã âéùäì éì øùôàäðìåë ìòå
íäéøé÷é ìåëéùá éùå÷ä úà íøùá ìò ååçù åìà åøîàé

áàåëå áøåöä áàëä ùåáçì êãéá ùé éëå ¯ á"åéëå
...éçä øùáá èçîëøáãá ïåøñç ìë ïéà ,åúáåùú
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Yúîéåñî äâøãá ô"ëò'îâá àúéàã êøã ìòå ,äìéâî)
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'ä ãéîטזóàå Y ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî ìëå ,

úåàéöîä àéä ïë î"î øùá éðéòá äàøð øáãä ïéà íà

íéîéä úåáøáå ìëì 'áéèéîå áåè' àåä ä"á÷äåà äæá)

(àááäðàöîúיזáåàëîå øòöä ìëù ,åáìì ùéàä íéùéå .

בקריאת  לנפשו מרגוע  ימצא ובפרט ובנעימים , בטוב שרויים ובניו – שם נשלחו טוב שלצורך בידיעה רוחו סערת

רחוקה לדרך הפליגו שהם  ידיעתי מתוך באה נפשי שלוות  אני, אף פעם, מידי אליו משלחים שהם ומכתבים  איגרות

הנני  זה  על נו, עליהם, יהא מה שלום ' 'איגרות תאמרו  ושמא הקדושה לשכינה קרובים כשהם – טוב שכולו למקום

ולהתגבר . לוותר מוכן

הגמראטו. לשון על  הדור מגדולי אחד ' 'חכם  בשם  כז:)שמעתי להספד,(מו"ק ושבעה לבכי, ימים שלשה כיצד 'הא

ולתספורת, לגיהוץ  הקב "הושלשים אמר ואילך 'פסיק'מכאן להעמיד  יש  כי ע"כ . ממני, יותר בו רחמנים  אתם  אי

ואילךולומר , כימכאן  יותר  להתאבל  לך הקב "האין זאתאמר רק  תזכור  ומעתה כן, ליעשות אמר הקב"ה  הקב "ה .– אמר

'שער ישיבת ראש  אויערבאך דוד רפאל  רבי הגאון אצל  אבלים ' ב'ניחום פעם היה זצ"ל  ציינווירט נטע  רבי הגה"צ

בהיכנסו תיכף ישמעאל , מבני עוולה בן  ידי על  שנהרג הי"ד מאיר אהרן הבחור בנו  את ששיכל  לאחר זצ"ל  השמים'

אל ידך תשלח 'אל  - לו לאמר  אבינו אברהם אל  המלאך נגלה  היה לא אם אליכם, לי יש 'חקירה' נטע  ר' אמר

עליו לישב אבלות בדיני חייב אברהם  היה האם לעולה ', שם  'והעלהו  - הבורא כציווי נשחט  היה בנו ויצחק הנער ',

'מה כי ו'שבעה', אבלות דיני בכל הוא שמחויב פשיטא ואמר, השכול  האב ענה רח"ל, בנו על  האב כדין 'שבעה'

פטירת על היא 'שבעה ' כל  הרי מקרים , משאר יצחק מיתת דיבוריםנשתנה' אכן נטע רבי נענה הבורא', ב'ציווי אדם 

הבית, את ועזב ינחם ' 'המקום אמר  ומיד ממכם, לשמוע  רציתי יהיהאלו מצב בכל להאמין  האמונה  תכלית זהו כי

בעולם' מקרה  ו'אין המקום  בגזירת בא  שהכל  שיהיה  .מה

הדקירהטז. כאב ולשניהם הרפואה, לצורך – מהם  אחד בכל במחט דקר הלה הרופא, אצל  שהיו  לשנים אמרו משל 

כך, על  וזעף סר  היה ע "כ  כן, עושה הוא ומדוע בו דוקר מי ראה  ולא – היה עיוור  מהם  שאחד אלא מאד,

פשוט, והנמשל  לבוא... הקרובה  רפואתו על  שמחה ונתמלא מה , ולשם הדוקר מי ראה  לו  פקוחות שעיניים ומשנהו 

פוקח שאינו מי אמנם ביותר, לאדם  המכאיבים קושי מיני ושאר ייסורים האדם על  עוברים  פעמים  שוודאי אף כי

הפיקח אמנם הייסורים , על  לבו ויכאב וזעף  סר יהא לכל ומיטיב לכל הרופא הבורא מידי הכל כי לראות עיניו

על לבוראו וישבח ויודה שמחה  יתמלא השלימה ולישועתו לתועלתו לו המכאיב הוא כי דרכיו בכל  ה' את הרואה 

עמו .החסדכל  שגמל 

זצ"ל  אברהמסקי יחזקאל רבי הגאון פירש ז"ל)וכה משה  ר' בכורו בנו על 'שבעה' שישב הכתוב(בעת ל)בלשון קיט  (תהילים

יד  את רק  ודבר דבר בכל לראות אמונה , דרך לעצמו בחר אשר האיש  שזה שויתי', משפטיך  בחרתי אמונה  'דרך 

בעיניו,השי "ת, שווה  – משפטיך  ובבחי' הדין במידת והן הרחמים  במידת הן עליו , העובר כל הוא אזי 'רואה' שהרי

הוא. וישר וצדיק  אמונה קל  שהוא הקב"ה מידי אליו הגיע  הכל  כי

ה'חי  הלכות להרה"ק  כל בעצמו קיים מהלוויות אחד לאחר חיותו, בחיי פניו על  בניו  י"ג נלב"ע זי"ע  הרי"ם' דושי

קברנו 'תרנגול ' וכי נפשה , במר  הרבנית שאלתו היה, כלא הנפש  בשלוות הייתה הנהגתו  אך  הארץ ... על ישב גם  אבלות 

'פעקיל ' אכן, הטהורה, אמונתו בתוקף  לה  ויען למנוחות, והלך עזבנו ובשרנו עצמנו בנינו הלא עתה , הייסוריםזה  (סאת ַָָ

עצמה ) נפש'והצרה ו'עגמת הצער  אך משמים, האדם  אליה )מקבל  לעצמו .(הנלווית זאת גורם  האדם אלא ית', מידו אינה

ערב .יז. לפנות וירא פר ' שבת בערב ימיו בדמי נלב"ע  ז "ל  יצחק רבי הרה"ח  זי"ע  אמת האמרי הרה"ק של  בנו 

שינוי  ניכר היה לא השבת במשך אולם , אליו . הנלווים  ולכל  לרבי דמעה ומקור גדול  כאב הסיבה הסתלקותו
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áà åðéáà' úàî äøåîâä åúáåèì íãàì åì íéàá

'ïîçøäיח.

ïéîàéùëåáúëù åîëå ,åùôð ååìùúå åúòã çåðú äæá

ò"éæ ïéøáà÷î ÷"äøäãåñéá àáåä ,áúëîá)

(âð áúëî äãåáòääðåîàá ïéîàäì ¯ ïåçèá ìù åììë'

'äî ¯ äùòðä øáã ìëù ,äîéìù(äùòð)áåèä àåäù ,

ìëìיטúðáäá åðéàù äîå ,íãàä úáåèì äùòð ìëäå .

ïéàù ¯ øúñð øáã äæéàá àåä äùòðä äáåèä ,íãàä

.'äáåè øúåé àéä éàãåáå ,åâéùäì åãéáäòùáù åðééäå
øúñä'á åîò âäðúî àøåáä ìåëéáëù íãà äàåøù
äáøãàù òãé ,åãòá êùç íìåò éë åì äàøðå ,'äîìòäå
øùà äìåãâ äáåè àøåáä åì çéîöî äòù äúåàá ¯

øúñáå òðöäá ,è÷ùäá äúåùòì ùé äìãåâ áåøì.

אך  ויהי יצחק '. את אהבת  אשר בנך את נא 'קח הפסוק על  בשולה"ט בקדשו  שח  ואף הרבי, של הק' פניו  על 

כשהגיעו גם  בקרבו. רוחו להשיב קשה  היה  מאד ומאד הבן, על 'שבעה ' הארץ על  הרבי נתיישב השב"ק  יצאה 

איש שהגיע עד  הנשבר. ולבו רוחו סערת את להשקיט  הצליחו לא בפולין אריאל  גולת מראשי וצדיקים  גדולים

חז "ל  אמרו הרי קדוש , רבי לו, ואמר  אונגרין, מדינת מבני לא:)פשוט סתירה',(מגילה  נערים ובנין בנין זקנים 'סתירת

גבי ק "ו כן, אמרו ודם בשר בזקן מפואר ואם  בנין אלא  איננה  שסתירתו  וודאי רחמים , מלא  זקן שהוא מיד הקב "ה  ...

אותי'. ניחם  זה  'יהודי ואמר שעה, מאותה רוחו ותחי  עיניו, את אמת' ה'אמרי הרים

חייםיח. הדברי כשנעמד הראשון ביום  אביו , בחיי נלב"ע חיים הדברי הרה "ק של  בנו זי"ע  נתן מאיר רבי הרה"ק 

לו מהלך הנה  ואמר, פתח נפשי ברכי באמירת שהחל  וקודם  בה , להתעטף הטלית את נטל  שחרית, להתפלל

המוכה יסתובב  מיד – וחזקה גדולה  מכה בגבו הכהו דהו  מאן כי מרגיש  ולפתע עיר של ברחובה  בנחת איש 

בגבו שהכהו אוהבו ידידו אלא אינו שה 'מכה ' יראה אם  אמנם כן. להכותו העיז  מי וטענה  רוגזה ברוב לאחוריו

על וחיבה אהבתו על  אהבה תוסיף זו מכה אדרבה אלא עליו, ויתכעס יקצוף שלא די  לא – וחיבה  אהבה  לאות

הוא הלא המכה  זה הוא מי אך אנושה  במכה  הוכינו עתה  לדידן, אף  הרחמן ..חיבתו. אב  נפש בהתלהבות .ידיד ופתח

התפילה . בסדר

הגמרא דברי  עפ "י אחד חכם  זה על  קנא:)הוסיף בני (שבת לו אמרו  ר"ח , בכה ולא מתה חנינא רבי של שבתו

- תמיה בלשון ר "ח, לה  אמר הגדולה, האבידה את מבכה אינך מדוע הבית מן עתה הוצאת 'תרנגולת' וכי  ביתו 

ופירש "י, ועיורא', ועיורא'תכלא שלא תיכלא  כדי לבכות אבה שלא הכוונה וכפשוטו הדמעה. ועיורון בנים שיכול .

– ועוירא תכלא לומר, ה'חכם ' הוסיף  עומק  ביתר  השכול. צרת  על  עיניים  עיוורן צרת 'שכול'יוסיף שנעשיתי אחרי

כזאת  לי עולל  מי ולהביט לראות עיני לפקוח  שלא  עיוורון גם  זה על אוסיף שעשהוכי  הרחמן אב אבינו הוא הלא ,

איניש ... בר מהשגת למעלה  המרובים ברחמיו כן לי

דבריויט. ובתוך הספד דברי ר"מ  נשא הלוויה במעמד בחייו , בתו שנפטרה  זצ"ל , שפירא משה  רבי בהגאון מעשה

ואמו  אביו הקב"ה באדם הם שותפים ג' הרי ואמר , ל :)נענה מג '(קידושין אחד שהוא - הקב "ה עשה  והיאך ,

האחרים... השותפים  בשני להימלך מבלי כזה דבר קע "ו)השותפים, חו "מ שו "ע כלל(עיי' כאן שאין לומר צריך  וע "כ 

בפניו שלא לאדם וזכין  'זכות', אלא  ש ...'חובה ' תחילה )(דבר בידיעתו שלא  אף  עבורו לעשות אפשר  לאדם זכות שאףהוא וכלומר ,

עוד  להכניס לו שמותר ודאי זה אך האחרים, השותפים ידיעת בלא השותפות' מ 'קופת להוציא לשותף  שאסור

הילד את נוטל  השלישי' כש'השותף  דידן, בעניין גם  הוא זה  דרך ועל המשותפת. לקופה 'הוצאה'רווח זה  אין הרי

'הכנסה' מהאלא  הדל  בשכלנו לתפוס  מסוגלים  אנו שאין והגם האחרים , לשותפים  גדול רווח הוא מכניס שבזה  ...

הטובה גודל יודע הוא ורק ונזק', 'הפסד להם  עושה  הקב"ה  שאין מאמינים בני מאמינים אנו אך בדבר, יש טובה 

בזה . הגנוזה

מדאי יותר מתאבלים אינם  האבלים שאם  בקבלה נודע גם  זי"ע, מבעלזא מהרי"ד הרה "ק  של  מכתבו מי ידוע (על 

ימים) בקיצור ובנעימים .שנפטר  בטוב ימיהם  ויאריכו  חלציו, ליוצאי יעברו לו  שחסרו ימים  אותם כל 

במסכת  רבא שאמר כמו ואמו, אביו על  הפורעניות בפני המגין כתריס הוא הרי היה קטן ה 'נפטר' אם ובפרט

ישראל)שהקטנים(מט .)סוטה רשעי כשהן (בני שמתו ישראל . בני רשעי קטני וז "ל , וברש"י, אביהן, דין את מבזבזין

עלינו וצערתם האבלתם  למה  - לפניו  אומרים  לדונם שכשבאין אביהם דין  קורעים אביהם. דין שמבזבזין קטנים ,

ורעות. קשות גזרות מיני  כל ואמו מאביו  ומבטל  לטענתם שומע והקב"ה  עכ "ל . בחייהם, מהם  ונפרעת במותינו



העומר ספירת – שמיני  פרשת - הפרשה באר ç

הספירה ימי קדושת – לכם וספרתם

áéúë(æè¯åè âë)úáùä úøçîî íëì íúøôñå' íåéîכ,

äôåðúä øîåò úà íëàéáäכאúåúáù òáù

åøôñú úéòéáùä úáùä úøçîî ãò ,äðééäú úåîéîú

äîî íéîéä úùåã÷ ó÷åú ìò ãîìå àö .'íåé íéùîç

ï"áîøä áúëù(åì âë àø÷éå)íéúðéá íéøåôñä íéîéäå
ãòåî ìù åìåçëíéîéä àåä ãòåîä ìåçù íùëù øîåìë ,

øîåòä úøéôñ éîé êë ,âç ìù ïåøçàì ïåùàø è"åé ïéáù

úøöòì çñô ïéá ãòåîä ìåçë íäכב.

÷"äâäò"éæ à"ãéçä(àë úåà äîåøú ,íéîùä ïî íçì)àéáî

áåúëä ìò íéøôà åðéáø ìù åîùî(å åë úåîù)

íéùéîç ìò ïååëî àåäù ,'áäæ éñø÷ íéùéîç úéùòå'

íéøáçîä äîä 'íéñø÷'äù åîëå ,íéùåã÷ä äøéôñä éîé

êë ,ïëùîä úåòéøé ïéáïéá øåáéç éîé äîä íéîéä åìà
íéîùáù íäéáà ïéáì ìàøùé éðá.

úåàøåðò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë(è"ìøú ùãåçä)

÷"äåæä íùá(ù"ééò ,:âô÷ äåöú)'øéèðã ïàîã
èôùîá àåáì êéøö ïéà úøöò ãò çñôî éîåé éðä

éøùúáíéîéá áåè äùòå òøî øåñá øäæðå øîåùä ¯ '

êéøö åðéàå ãîåòå ï÷åúî àåä éøä úøöòì çñô ïéáù

.ïéãä íåéá èôùîä êìîä éðôì àåáì

åìéàåò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøäíúøôñå ä"ã øåîà)

(äðùä òãåð àì ä"ãáàéáîåîëù ì"æéøàä íùî
úåøéôä ìë ìåãéâ ïîæ àåä úøöòä ãòå çñôîù

ùôðä ìåãéâ ïîæ àåä ïë ,úåàåáúäåכג
ïåùìá åðéöî ïëå .

באבודרהם כ . הפסח)איתא הקציר,(תפילות ימות – אלו בימים  כי דייקא, אלו בימים  העומר' 'ספירת שסופרים  הטעם 

הנאות  ובקשות התאוות  אחר  ללהטו הדם  רתיחת באדם מתעורר העולם כל  את מחממת בגבורתה  החמה  עת

פרקי  לקרוא תקנו טעמא ומהאי ומטומאותינו , מקליפותינו לטהרנו כדי עצמנו לתקן הימים ניתנו ולכן הזה , עולם

המזיקים דברים  אחר תחפש  שלא נפשו להכניע  בעולמו , חובתו  מה  דעת האדם את ללמד אלו בשבתות אבות

נתן  כך יחלה , שלא גופו את לחסן תרופה היוולדו לאחר מיד  לתינוק  שנותנים  שכשם לפרש יש  זה  פי  על לנפשו .

ועוון. לחטא תמשך שלא הנפש  את לחזק  הקיץ  ימי בתחילת מיד העומר  ספירת ימי את ברחמיו הקב"ה לנו

זי"ע , ה'סטייפלער ' של  חתנו זצ"ל ברזם  שאול רבי הגאון של פטירתו לאחר כי מסופר  עניין, באותו לעניין ומעניין

ל אבות' 'פרקי שילמדו  ברזם לבית לנכדותיו  הסטייפלער בלימוד אמר מותרים  יעקב ' 'בית גם  כי אביהם , נשמת  עילוי

והיום הקיץ  בשבתות פנאי יש  כאשר  טובה , עצה  נלמד ומכאן יושר. ונתיבות חיים  ארחות כולה  שכל  אבות מסכת

' אבות פרקי ילדיו עם ילמד המשפחה  שראש החייםארוך, נשמת וכברלטובת התורה, בדרך ולהדריכם  לחנכם ...'

בהם . העיון על להקל  רבים  פירושים לאור יצאו

'עומרכא. בשם העומר  נקרא מדוע  רבים , הקשו קטן'התנופההנה  'סעיף  אלא אינו לכאורה התנופה ענין הרי ,'

שנקרא  מצינו ולא תנופה, טעונים הם אף  והשלמים  שהביכורים  גם , מה  העומר, עיקר ואינו העומר, הקרבת בכל 

בזה לרמז  שבא זי"ע שלום ' ה'נתיבות  הרה "ק ומבאר תנופה', 'שלמי אשמם געבן  זיך  – עצמו לנער האדם  שעל

שאקל שנועדהגוטן  הלויים  תנופת דוגמת הטבע. בתוככי משקיעתו  עצמו לרומם מהגשמיות  כליל  להתנער כדי ,

צריך  בהם הספירה ימי לעבודת הקדמה היא זו  והתנערות תנופה קדשים . קודש להיות ולהעלותם  העולם מן לנערם 

וטלטלה . תנופה  האדם  קודם  צריך זו לדרגה להגיע  כדי אך להקב"ה, רצונותיו כל  ולמסור  עצמו להכניע

ששום עד מהיהדות מנותק כ "כ  היה  כבר של "ע  יהודי  זי"ע  מקארלין הגדול  אהרן רבי הרה "ק  פגש  שפעם וכידוע 

כך  תסתובב מתי עד - זעקה מתוך עזה , טלטלה  וטלטלו  בגדו בדש  תפסו עשה, מה רח "ל , לו הועילו  לא דיבורים

התנתק כ"כ האדם שלפעמים  והיינו  בתשובה . לשוב שרוצה  ומרה גדולה זעקה  וזעק הלה נזדעזע מיד אדמות, עלי

העומר מצות נקראת כן ומשום מהותו, ולשנות לשרשו  לחזור כדי גדולה ותנופה  טלטלה  הוא שצריך עד משרשו 

מהותו וישנה  עצמו את האדם  שיטלטל  זו מצוה  של  עניינה שזה  התנופה  שם שיז)על  עמ' ח"ב .(נת"ש 

נושאיםכב. שאין כדרך הספירה, בימי נישואין לאסור יש הרמב"ן דברי לפי שהנה זי"ע , מרוז 'ין הרה"ק  כך על  אמר 

בשו"ע איתא ולאידך, 'שמחה', של  מטעם והיינו  מועד, של בחולו  ס"א)נשים  תצ "ג שמחת (סי' לאסור  הטעם  כי

שאם עצמו , באדם  תלוי הדבר כי לבאר ויש עקיבא, רבי תלמידי בו שמתו האבלות מפני - הללו בימים הנישואין

אבילות. ימי אלא אינם  אזי לאו ואם המועד, חול ימי בבחי ' הם  אלו ימים  הרי הספירה בימי עצמו מטהר

המהר"ל כג. כתב ר"ה )וכבר אגדות, האדון (חידושי פני את זכורך כל  יראה  בהם  השנה מועדי הקב"ה קבע בכדי שלא

הם אלו שימים גדילתו כמו  כי אלא הקציר, חג – השבועות בחג ונקצרת האביב בחודש הגדלה התבואה  לפי
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ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä(éîé ä"ã á"îøú)'äðùä ìëå
íéîéä äìàá éåìú'

כד
.

úåàøåðøôåñ íúçá åðéöî(.ôø úåùøã)úùåã÷ ìãåâ ìò

ìáåé úååöîá øîàð äðäù ,íéîéä(ç äë)úøôñå'

åéäå íéîòô òáù íéðù òáù íéðù úåúáù òáù êì

,'äðù íéòáøàå òùú íéðùä úåúáù òáù éîé êì

òáù éîé êì åéäå' áåúëá øîàð êøåö äæéàì äåîúå

íéòãåé åðà ïéà éëå ,'äðù íéòáøàå òùú íéðùä úåúáù

àìà .äðù è"î ïééðîì äìåò 'íéîòô òáù íéðù òáù'ù

íúåà ùã÷ðù' øîåòä úøéôñ éîé ìò ïàë æîøì àáù

íéëëåæîå íéøåôñ åéäéù äøéôñå êåëéæ ïåùìî øåôñðå

åðìöàäðùì íåé äðùì íåé áùçéù ãòñ"úçä êéùîîå .'

ïééðîä äìåò äøåú ïúî íåé àåä íéùéîçä íåé óåøéöáù

äùåã÷áù øáã ìëù òåãé äðäå .äùåã÷á äðù íéùéîçì

'îâá åøîàù êøã ìò ,ìåôë áùçð(.ä úåøåëá)ìù äðî'

íéìâøîá øîàðù åäæå ,'äéä ìåôë ùãå÷(ãì ãé øáãîá)

íåé ìë éë ,íåé íéîòô 'á øëæðù 'äðùì íåé äðùì íåé'

úøéôñá íéììëðä äðùä íéùéîç äæ éôìå .íééðùì áùçð

øîàð øáëå .äðù äàîì íéìåò øîåòä(é ö íéìéäú)éîé'

íéðù äàî íéîòô íéòáùå ,'äðù íéòáù íäá åðúåðù

(äðùå äðù ìëá øîåòä úøéôñáù)ïééðîì ìëä êñ íéìåò

äæä íìåòä úåðù ìë ãâðë íäù íéôìà úòáùä"ø 'éò)

(.àì,åéøáãá øàåáîå .ìë ãâðë íéìå÷ù äøéôñä éîéù
íìåòä íåé÷ úåðù.íéîùå õøà íé÷åìà àåøá íåéî

טהרה ימי – ואתקדש  ואטהר 

áúë'÷ä íééçä øåàä(åè âë)àø÷îä ïåùì øàáì

åøîåàá æîø ,æîø êøãáå ,ì"æå ,'íëì íúøôñå'

ìàøùé éðá íò úåîùð éë ì"æ íøîåà êøã ìò ,'íúøôñå'

úàîåèå ùôðä éàåìçú úåòöîàáå ,úåçåìä 'éçáá íä

ì"æ åðéúåáø åøîàå ,íøåà êéùçéå åëìëìúé áåòéúä

(åë àùú éë àîåçðú)äæì ,åéä ïåðéøôðñ ìù úåçåìä éë

ùåøéô ,íëì íúøôñå øîàäæ ïéðî úåòöîàáכהíúà

פירותיו שקוצר זמן עד ולהתעלות, לגדול  המסוגל  הזמן הוא ניסן בחודש  - האביב בחג כי  הרוחניות, הפירות ימי

בשבועות. הרוחניים

זי"ע כד . הרש "ש להרה "ק שלום ' ב'נהר כתב לב :)נוראות השנה ,וז "ל .(דף  ימות  לכל  שורש  הם  אלו וימים פסח  כי

השנה ימות  כל אותו מוליכים בה  – בהם  הולך שאדם .ובדרך 

נפרדוכה. משבגרו נעוריהם , ימי כל  את יחדיו עברו השנים  טיפש , ואחד חכם  אחד מנוער , ידידים  בשני מעשה

נפגשו פעם  מעמדו . על ונשאר מאומה עשה  לא והטיפש  ב'עסקיו' חיל  ועשה  הגדול  לעולם יצא החכם דרכיהם,

מפעם החכם, אמר  כ "כ , העשרת במה עמך, הכמוס סודך לי נא גלה  מנוער , ידידי מהחכם , הטיפש ביקש  השניים ,

מתפרנס הנני ה'סחורה' תמורת כאן שאקבל  ובכסף  הנה, ומביאה  'סחורה ' קונה הנני שם  למרחקים נודד הנני לפעם 

תמורת  במרחק 'סחורה' לקנות - בזה יש רווח  איזה וכי נחשב, אתה ל 'חכם ' וכי  מעשיו, על  הטיפש  תמה  ברווח .

ללא  'מעות' מעיקרא לך שהיה מה עם  תשאר דבר סוף  הרי מעות, בעד למוכרה הנה  ולהביאה  ותקילין טבין מעות

קימעא  הכל  ומוכר בזול  הרבה  סחורה שקונה  להסביר , החכם  החל  בידוסחורה, נשארים  וממילא ביוקר, קימעא

יש הרי להקשות, בהוסיפו ברוחו, הלה  נרגע לא ועדיין שכרו . וזהו הדרך בתחילת בידו  שהיו ממה מעות יותר

הוצאות  על כלה  מרוויח  שהוא שהכסף נמצא וכיו "ב, ביריד שהותו בעת במלון לישון ועליו  הדרך, הוצאות לסוחר 

העשיר הוציא ברירה בלית תתעשר , כיצד הדרכים, טלטולי בכל  יש  רווח  מה – למקומה  הקושיא חזרה  ושוב אחרות,

הכנסות  וכך כך לי, היו הוצאות וכך כך  בפרוטרוט, לו  והראה  והכנסותיו, הוצאותיו כל נכתבו שבו פנקסו את החכם

להקשות, הוסיף דבריו , את הטיפש  מיודענו שמע  כאשר  ויהי וכך... כך בסכום רווח  התחתונה  בשורה ונמצא לי, היו

מרחקים למרחק ליסע  בדרכים, להיטלטל  עליך מדוע  התחתונה, בשורה שנכתב מה הוא שהעיקר דברך, כנים אם 

בשלום, מקומו על  בא והכל  ל 'הרוויח' ברצונך עולה אשר ככל  התחתונה  בשורה כתוב – ה'פנקס ' את  נא קח מביתך,

גבוהים שרווחיו בפנקסיו ירשום אם  יועיל  מה  שהרי  דעה , חסר אותו  של  טפשותו גודל  להסביר למותר  אך והנה 

לו יהיו האמת שלפי היא עבודתו תכלית וכל  בעלמא, חספא אם כי אינו הנייר עצם כי באמת, שהם  ממה  יותר

באמת. ממונו יתרבה  ובזה  וכו' והוצאות הכנסות

התורה, קבלת לקראת ההכנה  בימי – נמצאים הננו  היכן היום כל  לזכור עלינו הספירה, לענין הוא ממש כיו"ב

וכך  כך היום  הנה  התחתונה, בשורה לסכם  לילה בכל  יבוא ואז הוא, באשר אחד כל  המידות ובתיקון בתורה  לעסוק 

ודחילו ברחימו ערבית בתפילת העומר  ספירת לספור סגי לא אבל  סיני', 'הר לקראת קצת עוד התקרבתי  כבר לעומר,
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,úåîåìòäìëî åðéúåîùðå åðéúåçåøå åðéúåùôð úà ï÷úìå
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êëåäðùîá àúéà(é á úåéåãò),íåðäéâá íéòùø èôùî'

ïî øîåà éøåð ïá ïðçåé éáø ...ùãç øùò íéðù

âàøôî ì"øäîä äæá åøàéáå ,'úøöòä ãòå çñôä(à"ç)

,à"ùøäîäåäøäè éîé íä åììä íéîéä éëïåùìëå ,

' ì"øäîäíìåòä äìòúîù ãçåéî àåä äæä úòä éë'כח,

ïéáå ,äøåúä úìá÷ úàø÷ì íîöò øäèì Y íééçì ïéá

,úøöòä ãòå çñôä ïî íä íéðåãéð ïë ìòå ,íéúîì

àìà 'äî÷ð' úøåúá íðéà íåðäéâä éùðåò úéìëúù

úçöçåöîå äéé÷ðå äëæ àäúù ãò äîùðä úà øäèì

ïãò ïâá ä÷ìçì àåáì äéåàøåכט÷"äøä êë ìò óéñåä .

éàãååáå ,'äáåøî äáåè äãéî' éøäù ò"éæ 'úîà éøîà'ä

ùã÷ìå øäèì äæä íìåòá åãåòá úåàøì àîøâ ïîæä

.íåðäéâ éðô úåàøì êøèöé àìù Y åìà íéîéá åîöò

דומה זאת הנהגה אין כי אלו . בימים האדם עבודת מכל  לגמרי דעתו  להסיח היום  כל במשך ואילו וברקים, בקולות

התחתונה בשורה המספרים  את שמשנה  ע "י התוצאות לשנות שאפשר וחושב טועה  שבסכלותו טיפש  לאותו אלא

הספר . מן חסר העיקר מיהו כראוי, המצווה בקיום  ח "ו לזלזל  שאין ואף  וכך'... כך 'היום  היום בסוף  כשיספור –

ספירת כו . לספור  עבדך משה  ידי על  ציוותנו אתה  עולם של 'רבונו  תפילת העומר ספירת אחר  לומר  רבים מנהג

העיקר אלא יצא'... 'לא לחוד  באמירה  אכן וכו ', ומטומאותינו ' מקליפותינו לטהרנו כדי הצעקההואהעומר

מעלה של  בקדושה  ולהתקדש להיטהר נזכה  שאכן הקב "ה  אל  הפסוקוהזעקה  על  הק ' החיים  האור שכתב וכמו  ,

ז) כו  -(דברים אבותינו' אלוקי ה ' אל  הרע'ונצעק מיצר  שיצילהו יום  בכל  ה ' אל להתפלל  האדם שצריך רמז .כאן

וזועק הכותל יד  על  עומד כשהוא בביתו , העומר ספירת לספור נוהג היה זי"ע מלעלוב הרה "ק אאדמו"ר  כ "ק 

שאין  פשיטא הכותל ... ולשלום לשלומו חוששת ע "ה מורתי אמי שהיתה עד  בקיר, ראשו ומטיח וברקים בקולות

הראש  את לדפוק  לומר באנו  ולא לרבים , הנהגה  לדפוקבכותלזה  הוא העיקר אך ...בלב...

הפסוק  את הספירה  קודם יחוד' ב'לשם  לומר נוהגים המזרח עדות בני בנוסח  כי למד, ו)צא טז 'ואעבור(יחזקאל

חיי' בדמיך לך ואומר  חיי בדמיך לך  ואומר בדמיך מתבוססת ואראך מצרים)עליך יציאת על המדבר הפסוק וללמד,(הוא

ומרצונותיו מעצמו ולהקריב באהבה , ית' שמו  למען  מדמו' 'להקיז שצריך הספירה  ימי תפקיד  על ידי בא  על  ורק  ,

חיי'... – 'בדמיך

אל הישיבה  ממצויני בחורים קבוצת נכנסו שפעם לספר מרבה היה  זי"ע  שלום' ה 'נתיבות הרה "ק עניינא, ובהאי

במלה מלה לפניהם לחזור והתחיל  ההגדה, את אמרתם הרי קינדערלעך, להם, ואמר זי"ע , אברהם' ה 'בית הרה "ק

הפסוק  ז)את שם הוסיף(יחזקאל ולא ועריה ', ערום  ואת  צמח  ושערך נכונו  שדים  עדיים בעדי ותבואי ותגדלי 'ותרבי

עצמם מוצאים הכל  ואחרי וגדלים , גדלים  הנכם ותגדלי', 'ותרבי וזועקת, ברורה הייתה  כוונתו אבל  פירוש, שום 

שם עמדו הבחורים  מאד , נאנח  פעם ומדי ארוך זמן  משך בשתיקה  שהה וכך  ועריה ', ערום 'ואת של  במציאות

על 'ואעבור הפסוק , המשך את ואמר שוב פתח ארוכה  שעה ולאחר נקשן. לדא דא מתבוססת וארכבותם  ואראך יך

כוונתו והיתה  חיי ', בדמיך לך ואומר  דקדושהבדמיך  לחיות מביא  זה  בדמיך ', ו'מתבוססת ביצרו  שנאבק ע "י שרק

חיי' 'בדמיך  .כי

בזוה"ק כז. איתא פא.)והנה  קדושים, פר' אבא,(ריש רבי [משבאו'תאני חדאן  הוו  דא  לפרשתא  חברייא מטאן  דכד 

שמחים] היו  תהיו ' 'קדושים  פרשת של  בלימודה  הקדושים התנאים  והקדושה,החברים  הטהרה  שעסק  והרי,

זי"ע  אברהם' ה'בית  הרה "ק לה ורימז בשמחה. להיות ספירה )צריך ד "ה 'בשמחה'כי(פסח בגימטריא  .'ספירה '

חי'כח. לכל 'מועד בספר פאלאג'י חיים רבי הגה"ק  שכתב מה להביא יש  אורחא כא)אגב אות ה ספר(סימן בשם 

בצורת  בנגינות למנצח  מזמור  כהנים  ברכת בשעת יאמר העומר ימי  כל  וז "ל . הרמב"ן, אגרת בשם חגיגה' 'שלמי

מוסר שבט בספר שבכהונה  חסיד  ומוה "ר היום , אותו כל  ניזוק  ואינו  מעשיו בכל  להצליח נפלאה סגולה  והוא מנורה

יא) אות עכ "ל .(פל "א השנה, ימות  לכל  דהוא דהבין וכנראה  בסתם זה  הביא

בעוה "זט.כ בעודו לו שהיתה העבודה חסרון על להורות העצרת, ועד הפסח מן הוא העונש  שזמן שפירשו  ויש

לידי  בא היה לא השבועות, חג לקראת דרבה בכהנה  עצמו  ומטהר כראוי, בהם נוהג  היה  שאם  אלו , בימים 

שם)גיהנום במהר"ל .(וע'
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äðäåúåöî úà åðîù úååöîä éðåîî äîëì åðéöî

æ"ù äåöîá øîåòä úøéôñïéðî ìò ÷éù í"øäî)

(ãåòå ,úååöîäúéòöîàä äååöîä àéäù ,øáãá ùé æîøå ,

úååöî å"ùå äéðôì úååöî å"ù ùéù ,úååöî â"éøúä ïéá

êãîìì ,äéøçàìäøåúä ìëå ø÷éòä àéä åæ äåöîù
äæ ïéðò áéáñ ááåñú äìåë.åæ äåöî úéìëú éøäù ..

åðéúåôéì÷î åðøäèìå äðåéìòä äùåã÷á åðùã÷ì éãë àéä
åðéúåàîåèîå(äøéôñä éøçà ò"ùáø çñåðá íéøîåàù åîë)äæå

øåîâ ìéæ êãéàå ,äìåë äøåúä ìë...

áúë'ïçìåùä êåøò'ää"ø à"ùøäîá ïë àúéà øáëå ,â èôú)

(øîåò åàéáä ä"ã .æèíéøåòùî àá øîåòä ïáø÷ù

âçá íéàáä íçìä éúù åìéàå äîäá ìëàî àåäù

Y ïì æîøì ,íãà ìëàî íäù íéèéçî íéàá úåòåáùä

úåìòúäì ,úøöòì çñô ïéáù åìà íéîéá åðúãåáò éäåæù
'íãà'ì 'äîäá'îל

.

òãåðêåðéçä øôñá áúëù äî(åù äåöî)åðéååèöð .ì"æå ,

úðéúð íåé ãò çñô ìù áåè íåé úøçîî úåðîì

ולשללל. ליצר 'אין' לומר שבידו הבהמה על  האדם יתרון  שכל  ר"ל  אין', הבהמה  מן האדם  ש 'מותר אמרו וכבר 

תאוותיה . פתויי כנגד לעמוד יכולה איננה  אשר כבהמה להיות ולא לבקרים , חדשים מביא הוא אשר 'רעיונותיו'

נמשך  ראשה שהבהמה הוא לאדם בהמה שבין וההבדל הנפק"מ כי זי"ע מאיזביצא הרה "ק של  ביאורו  ידוע והנה 

מעלתו כל  כי בזה  והרמז  מגופו , למעלה  ועולה מתנשא אדם של  ראשו  משא"כ מגופה , גבוה  ואינו ולמטה מצווארה

העולם ... בזה תכליתו להשיג תוליכנו  בשכלו  האדם הבנת כי  – ומוחו בראשו  אשר  ושכל  ב'דעת' היא האדם של 

הבנת  עפ "י למעשה הנהגתו תהא שלא – המעשה כלי  ושאר ללבו  מוחו בין מחיצה עושה בעצמו הוא אם אמנם 

– ממש כ'בהמה' האיש זה נחשב שוב ומוחו  המוטלשכלו את ומבין גופו מעל  'גבוה ' שראשו בזה  יש  רווח  מה  כי 

גופה נטיות  אחר  ההולכת כבהמה  הנהגתו  כל בפועל אם עשות ...עליו

למקום ממקום לנסוע  שהחלו בעת שאמר זי"ע משינאווא יחזקאל ' ה 'דברי בעל דהרה "ק משמיה מתאמרא

על יתירה  במעלה  היו  הם  אז כי ופרידות, חמורים גבי על  רוכבים האנשים היו עברו שבימים  הרכבת. במסילות

אם כי גבוהים אינם וכבר  במעלה , ירדו כי 'דוממים ', רכבים  גבי על  לנסוע  הבריות החלו  בזמננו, אך חיים ', ה 'בעלי

מהחי. לא אך  מהדומם , יותר

ייכנס שלא מאד  ויזהר  כפרד. כסוס  נהיה  לא הפחות שלכל להתעלות, עלינו  הספירה  ימי – אלו בימים  אכן,

איננו מדוע  עבד' עשני שלא גוי, עשני 'שלא מברכים אנו יום בכל אם  דהו , מאן שאל  פעם  שאמרו, אותה בגדר

'ברכה הברכה תהא שמא לה מפרק והוא לה מותיב הוא זאת, היא קטנה 'טובה ' וכי בהמה ', עשני 'שלא מברכין

הוא... בהמה  עצמו האדם פעמים כי  לבטלה ',

ביקש הימים מן ביום שלו , ילך ההלוך על גדולה ' ל 'שמירה והוצרך מעט לרדת החל  הרוחני שמצבו בבחור  מעשה 

שבדרון שלום רבי מהגאון  בישיבה )הבחור שלו 'משגיח ' היה(שהיה לא זה  שמקום מכיוון פלוני, למקום ללכת לו שיתיר 

על לי שתענה - אחד בתנאי אבל  שמה , ללכת לך אתיר  שלום , רבי לו אמר הבחור, של  מצבו לפי ראוי כך כל 

' ר"ש  שאלו  הבחור, הסכים שאשאלך , לזאת מה וכי בפליאה הבחור בו הביט בהמה', או אדם עדיפה  בריה  איזו 

הזבלים, בין בשדה  רועה היא הבהמה, נראית היאך וראה הבט כי הבהמה, ע "פ  האדם  שעדיף  פשיטא ייקרא, 'שאלה'

מעולם ושקטים, שלווים הבהמה  חיי הנה  סח, אתה  מה  לשונו, במתק  ר"ש  שאלו  וכו', וכו' עצמה  רחצה  לא מעולם

ומשתה, מאכל  לה  יש  תלך אשר  בכל  רפואה, סממני לקחת זקוקה איננה ולעולם  'מחלוקת', הבהמה ניהלה  לא

שהחל עד שמעון... בו  יפגע ושם  ראובן , עמו יריב כאן נקיים, ומשתה  מאכל – לו יחסר תמיד האדם, לעומתה

'בהמה אכן כי  מפניך, דמעה מנע ר"ש  לו אמר כבהמה, נבראתי לא אכן מדוע  אוי, אוי, ולהתלונן, להרהר הבחור

אתה '... מושלמת

הוא 'אדם ' כמה  האדם ניכר בזה  כי אמרו, הרבי באמת להגה"ק  שהיה  המעשה  דבר ידוע הנה שיחתי, ואפרש ,

הייתה הכומרים  דעת כאדם, להתנהג  חי' 'בעל וללמד לאלף  אפשר  האם הכומרים עם וויכוח  זי"ע  אייבשיץ  יהונתן ר '

דרכם, צדקת הכומרים יוכיחו  שבו ועת זמן נקבע  זה וויכוח לאור זו, לדעה התנגד יונתן ורבי ללמדם , אפשרות שיש

עסקו כדי תוך יונתן רבי של  הטאבק' 'קופסת לתוככי עכבר שייכנס  הקב"ה הזמין זמן אותו  שלפני הימים באחד

רבים גוים  עוד ולהבדיל  יונתן רבי הגיע והעת הזמן בהגיע  והנה  לכך. לבו ישים  יונתן שרבי מבלי התורה , בלימוד

'קעצעלך' היו  סעודה באותה  ה'מחלקים' המלך, כיד שנערכה  על(חתולים)לסעודה להלך  רבה  ביגיעה אותם שלימדו

בידיהם להחזיק לימדום גם אדם, כבני הקדמיות)שניים  החתולים(רגליהם הילכו וכך ומשקה, במאכל מלאים  מגשים 
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ãáëðä íåéä ìà ìåãâä õôçä åðùôðá úåàøäì ,äøåúä

,åðáìì óñëðäàåáé éúî ãéîú äðîéå ,ìö óàùé ãáòë
íãàì äàøî ïéðîä éë ,úåøéçì àöéù åéìà óñëðä úòä

àåää ïîæä ìà òéâäì åöôç ìëå åòùé ìë éëלא.ì"ëò ,

úåðîì àåä äøéôñä úéìëú íàù ,äòåãé àéùå÷äå

íéëéøö åéä ïë íà ,äøåúä úìá÷ ïîæ òéâé éúîéà

òåãîå ,úåòåáùä âçì ãò åøàùð íéîé äîë úåðîì

åøáò øáë íéîé äîë íéðåî(äæá áúëù äî êåðéçá ù"ééòå).

íéðåî åðà íåé ìëáù 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå

äîäá 'éçáî åðîîåøúä øáë úåâøãå íé÷ìç äîëá

íåéä' Y åøáò øáë íéîé äîë íéðåî ïë ìòå ,íãà 'éçáì

äðëää àéä åæ éë ,'äîäáäî íãà úàéøáì ãçà íåé

åðùôðáù äîäáä 'éçáî õìçéäì äøåúä úìá÷ìלב.

êëåïúùøôá øîàð(æ è)øùà øáãä äæ äùî øîàéå'

ïééòîä ìëå ,''ä ãåáë íëéìà àøéå åùòú 'ä äåö

äåö øùà øáãä äæ' øîàð äî éôìë äîú íé÷åñôá

,úåùòì ìàøùé éðáì éååéö íåù øëæð àìù ,'åùòú 'ä

,ìàøùéì äùî íäì øîà ,ì"äæá àøôñá àúéàååúåà

íëáìî åøéáòä òøä øöéúçà äàøéá íëìåë åéäúå ,

ïë íúéùò [íà] ,'åëå íå÷îä éðôì úøùì úçà äöòáå

øöé åúåà' åäî øøáúð àì ïééãòå ,'ä ãåáë íëéìà àøéå

.åáìî øéáòäì êéøöù 'òøä

øàéáåêøãá àøôñá ùøéôå ,ì"æå àøåð ïôåàá í"éáìîä

,ìåãâ ïäëä äùòî åùòé íäù äåöù ,ùåøãä

íä åùòé ìåãâä ùã÷îä úéáá â"äëä äùòéù äîù
'ä ïëùî íù øùà áìä àåäù ïè÷ä ùã÷îä úéáá

íëåúá éúðëùå øîàðù åîëìò åøéè÷äå åçáæù åîëå ,

ìåãâä çáæîá äã÷åîùôðä úåçåë ùéà ìë çáæé ïë
ïè÷ä çáæî ìò ø"äöéã àøèñî øøåòúîäå äåàúîä

ä¯é úáäìù 'ä úáäà ìù ùà é"ò åøéáòäìãçééù ãò ,

,'åëå ãçåéîä ïåãàì åéúåáùçî ìëå åéúåçåë ìëíùå
ìéìëå äìåò ÷ãö éçáæ äìòéàøéå ïë íúéùò íàå ,

'ä ãåáë íëéìàíëëåúá ãåáë ïåëùì.ì"ëò ,

ïúùøôá(ãî àé)íéùåã÷ íúééäå íúùã÷úäå áúëלג, .

íúùã÷úäå äöøé ãåò ,ì"æå '÷ä íééçä øåàä

íéâééñå íéøãâ åùòúäæáå ,åàîèú ìáìíëçéèáî éðà

קופסת  את יונתן רבי פתח הסעודה  באמצע  פליאה... מעורר  באופן ארץ  דרך מתוך למסובים המאכלים  את וחילקו

את  ה 'מלומדים' החתולים כראות ההיכל , ברחבי רץ והחל  האסורים מבית העכבר' 'יצא והנה  בה , להריח הטבק 

את  ידיהם  מעל  הפילו – הכל  עזבו עצומה , ביגיעה  אותם  שלימדו מה כל  את רגע בין שכחו  נפשם, שנוא העכבר 

צדקת המג  את הקב"ה הוכיח ובזה  הקטן , העכבר  אחר בטירוף  רצים  והחלו נמאסו... המאכלים נשברו הכלים  שים,

יונתן. רבי של  דבריו

חז "ל  אמרו הנה  כי ייאמר, סה :)ולדידן הדברים(עירובין שבג' הכוונה ובפשטות ובכעסו', בכיסו בכוסו ניכר  'אדם 

ולזעום לכעוס  אותו  המושך  אדם בני טבע  מעל  להתעלות מידותיו ותיקן עצמו וזיכך זכה כמה עד האדם  יוכר הללו 

לבאר, אפשר אחרת ' 'בדרך אולם מידותיו. על  עבד כמה עד האדם יוכר ובכוסו בכיסו  כיו"ב אותו , כשמכעיסים

– ניכר הואאדם  אם יוכר חיאדםבמה בעל  לרקד (קעצעלע)או  מתחילים וכעסו ' כיסו  'כוסו הללו דברים  כשג ' ,

הסעודה. היכל  ברחבי לרוץ  והחל  ש 'השתחרר ' העכבר כאותו לבו, ברחבי תבחנוולרוץ  מהבזאת מכל  ישכח  אם -

קעצעלע כאותו  הוא הרי להשתולל  למידותיו  יתן כלומר , – העכבר אחרי לרדוף  ויתחיל  הכל  את יעזוב שלימדוהו,

אכן(חתול) זה  הרי לאו ואם  ב'נקודתו '... בו כשנגעו מהכל  חי'.אדםששכח 'בעל  ולא

החסידים,לא. עם לערוך שעליו 'נסיעה ' איזה  אודות זי"ע  מבאיאן רמ"ש  הרה"ק  עם  הספירה בימי פעם  כשדיברו 

– אחת ב'נסיעה' העת בזו נמצאים כולנו הנה ואמר  מעמדנענה  לקראת סיני להר יחדיו  כולנו  אנחנו , נוסעים כי

השנה בזאת סיון בו ' להתרחש  העומד התורה  עסקקבלת את האלו הימים  בכל  לחיות צריך כי ללמד בזה  ויש  ...

התורה . קבלת יום  לקראת ההכנה 

בגמ'לב. איתא סו .)והנה  יום(מנחות כל  לספור המצוה  שמלבד שבועי ', למימני ומצוה  יומי למימני מצוה אביי 'אמר

שבוע כל  בסוף  לספור  גם צריך שבועות',ולמנותו שני  שהם אחד , שבוע  'שהם העומר בספירת שאומרים  וכמו  ,

שעבר . השבוע  בימי והתרומם התעלה כמה הנפש חשבון לעשות צריך שבוע כל  בסוף כי בזה , לרמז ואמרו

אמרולג. חז"ל  קדושים , והייתם והתקדשתם וז "ל , אברהם' ב'בית לט .)איתא מלמטה(יומא עצמו את מקדש  אדם

התורה מלמעלה . אותו ואחד הבטיחהמקדשין אחד אזוהתקדשתםלכל  להתקדש, ירצה אם קדושים- והייתם

הנסיונות. בכל  ויעבור קדוש  יהיה  -
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íéùåã÷ åéäúù'ø÷é éìë'ä áúëù äî øåëæé äæ úîåòìå .

÷åñôä ïåùìá æîøì(âî àé)íúàîèðå íäá åàîèú àìå'

øîåì ,ó"ìà øñç íúîèðå øîà æîøä ãö ìòå ,ì"æå ,'íá

êìàåä êåøá íìåò ìù åãéçéùåôåìà ìò úæîøî ó"ìà úåàä)

(íìåò ìùåðîî øñ.'åäå÷çøé åéùòîå ,åúàîåèá ÷ìç åì ïéàå

äøäèå äùåã÷á åîöò ìò øåîùì øäæð åðéàù éãé ìòù

.äðéëùä úàøùä úà åéìòî ÷éçøî àåä éøä éåàøë

óéñåäò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä(æë ÷øô),ì"äæá øàáì

éøîâì íéøúåîä íéøáãá 'éôà àìà ãåò àìå
לד
,

ïåâë ,'åëå äì÷ äòù 'éôà åøöé çáåæ íãàäù äî ìë

úåçô åà äòù øçàì ãò åúãåòñ øçàîå ìåëàì õôçù

åéô íìåá íà ïëå ,'åëå äòù äúåàá äøåúá ÷ñåòå

éðééðòî íøáãì ãàî äååàúî åáìù íéøáã øáãìî

åúáùçî éøåäøäá ïëå ,íìåòäèòîá 'éôàøéòæî

åúùåã÷å ä"á÷ã àø÷é ÷ìúñà ,àúúì à"ñ àéôëúàã

äáøä àìéòì(äìòîì äìòîì åúùåã÷å 'ä ãåáë äìòúî),

äèîì íãàä ìò äðåéìò äùåã÷ úëùîð åæ äùåã÷îå
'úé åúãåáòì íåöòå áø òåéñ åòééñìùåøéôå ...

'íúùã÷úäå'óà øîåìë ,íéùåã÷ íëîöò åùòúù
åøöé ùáåëù ÷ø 'åëå à"ñî ìãáåîå ùåã÷ åðéà úîàáù

åîöò ùã÷îå.'íéùåã÷ íúééäå'øîåìë ¯àìå äçèáä)

(éååéö,à"ñäî úîàá ìãáåîå ùåã÷ úåéäì åôåñé"ò

äùøâì åúåà íéòééñîå äìòîìî äáøä åúåà íéùã÷îù

ì"ëò ,èòî èòî åáìîלה.

הספירה בימי לטוב לבבנו להפוך  – טוב לב

äëò"éæ à"ãéçä áúë(áé úåà ì"ô ,ãåã áì),ì"æå ,éîéá
äøåúá 'ä úãåáòá øúåéá øäæéì êéøö øîåòä

úåöîáååðééä íéøöîî åðàöéùëå ,ïéã éîé íäù éðôî ,

íùëå ,äùåã÷ä äøåúä ìá÷ì åììä íéîéá íéøäèúî

íåøîî øäèéì ìàøùé úåøøåòúä é"ò íää íéîéáù

,íðéâîå íøæò íúåéäì ùåã÷ òôù çìùíà äúò ïë
éë ,øæò åì äéäé åøöé úîãøúî õé÷éå åáì åéìà íéùé
äìàä íéîéä éë íâ äîå ,åúåà ïéòééñî øäèéì àáä

äæì íéìâåñîåðçðàå ,øäèéì åðéúåáà åòéâäù úò ¯

,äøäè éøãñ ìëá øäæéìå ,íäéùòîë úåùòì íéùåç õìçð

íðç úàðù ïéðòá èøôáååðòãé éë ,ãàî ÷ã÷ãì êéøö

úøöòì çñô ïéá ò"ø éãéîìúì äéä äîíéîòè íù àéáîå)

(åìà íéîé à÷ééã òåãî
.לו

ïëåò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúë(à â øééà ùãåç)

,'áåè áì' àéøèîéâá äìåò äøéôñä éîé è"î ïéðîù

áì'ì åðááì úà êôäì åðéìò åììä íéîéáù ,ïì æîøìå

ישתה מתחילה  כי השיכור, מדרכי ללמוד  לנו שיש קדושים ', והייתם  'והתקדשתם  הפסוק  זה  על  משמו ידוע עוד

'והתקדשתם', יקיים תחילה קדושה, בענייני כן כמו 'שיכור ', להקרא שנכנס  עד  ועוד... ועוד מעט , עוד ואח"כ  מעט,

הראויה . הקדושה  למדרגת שיגיע עדי קצת, ועוד קמעא, ועוד מעט,

זי"עלד. העבודה' ה 'יסוד  הרה "ק דברי  את כד)ויזכור אות פ"ט ח"ב בפרשתן (יסוה"ע בפסוק  יט )לרמז  אהרן (י  ויאמר 

דין  פי על  כי אמת הן למשה , אהרן אמר שכה  וביאר בעיניו', וייטב משה וישמע  ה ', בעיני הייטב משה ... אל 

האם רק  לחשוב לא והיא ה' בעבודת יש נוספת מעלה אבל לאכול  לי ללכת מותר היה  פלוני... מאכל  לאכול  לי

יחשוב ענין בכל אלא פלוני... מעשה  לעשות  פלוני ... ה'למקום בעיני הדברים  ייטבו משה...האם מששמעוישמע 

דבריו את רבינו  בעיניומשה בעיניו .ויטב  הוטבה זו דרך

עלה וכבר  הסעודה נתארכה זי"ע  מבאיאן ' יצחק ' ה'פחד הרה"ק  מבני אחד של  הנישואין בסעודת היה מעשה 

הליפתן את הגישו לא ועדיין השחר  השאלה(קאמפאט )עלות נשאלה  השחר עמוד  שעלה  מכיוון הסועדים, לקהל 

החסיד  הגאון את  לשאול  הרבי שלח  התפילה, זמן הגיע שכבר מאחר הליפתן את הסועדים  לפני להגיש  מותר  האם

ואמר הרבי בשולחן מהמסובים האורחים  אחד נענה כך בתוך לדוד', ה 'תהילה בעל  זצ"ל  אורטינבערג דודיא רבי

ואמר הרבי  נענה  הרב, של  חוו "ד לשמוע מבלי גמורה בהחלטה  שנאמרו דבריו  לשמע  המתירים , על לסמוך שאפשר

עשות ' לנו הותר אשר כל עושים היינו  באם לנו היה  פנים  '.איזה

כתבלה . זו הקודש עבודת דעל  מקום , באותו ולילה  יומם  ללחום  עמדו על נשאר כי בראותו האדם  לב ירע  ואל

דבריו  בתחילת מאד(שם)ה'תניא' לבבו ירע  ולא  עליו אדם לב  יפול  אל  במלחמה'לכן ימיו כל כן יהיה  אם גם 

עבודתו' וזוהי נברא  לכך  אולי כי .זו

אילולו. לו  ואמר  לפוגע, הרה"ק קרא יהודי, באיזה פגעו קדשו  שבחצר זי"ע  מבעלזא מהר"א הרה"ק  שמע  פעם

ה'מנהגים '... בכל  מאד נזהרו  במקומם כי באחרים . לפגוע  שלא יותר נזהר היית ביהודי, לפגוע שלא 'מנהג' היה
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'áåèלח.לזúà øòöìî øäæéäì íãàì åì éã àìù ,åðééäå

ùéà ããåòì 'áåè äùò'á äáøé åáì áåèá àìà ,åäòø

áåè ìë åîò ìåîâìå åäòø úàלט.

שבשמים  אביו אל מ'עתה' וירוץ יקום - ונתעודד  קמנו

ïúùøôá(ç è)èçùéå çáæîä ìà ïøäà áø÷éå' ,

åðéúåáø åøàéá ,'åì øùà úàèçä ìâò úà

áéø÷äì 'ä ùåã÷ ïøäà ùâéðù äòùáù ,íéðåùàøä

áäæä ìâò úåîã åì äàøäå ïèùä àá ,åé÷åìàì

çáæîä â"òù ùàä êåúáמåúòã ùéìçäì äöø äæáå ,

åðéáø äùî åì øîàå .äùò øùà ìâòá øëæéùëì

ïúéú ìàå 'çáæîä ìà áø÷' ¯ éçà ïøäà ,ä"ò

¯ ïëàå .åîîæ ÷éôäì ïèùìèçùéå çáæîä ìà áø÷éå
úàèçä ìâò úàåì äîãðù åøöé úà èçùù åðééä ,

חז"ל אמרו  לכן שאולי בב"ב , חשוב רב לי אמר לשון נהגובצחות את כבוד'שלא  עשו שלא כלומר, בזה ', זה 

כך... כל  הדבר  על  הקפידו לא לכן ל 'מנהג', הענינים אלו

'אוהב.לז הוא הל "ב שהקנין תמצא וכשתעיין תורה, קנייני ממ"ח באחד הספירה  מימי יום בכל עוסקים רבים  הנה

ל 'אוהב ש 'הגיעו' שלאחר  בעומר , בל "ג עקיבא רבי תלמידי אצל  המגפה  שפסקה  הטעם יבואר ובזה  הבריות', את

בזה '. זה  כבוד  'נהגו כבר  הבריות' את

עין'לח . ה'בת הרה"ק  כתב  והוא)נוראות הם(ד"ה  ובאמת רעיהם , את אוהבים  שהם חוץ  כלפי המראים  את לגנות

אסורות מאכלות  בפרשת נאמר  שהנה בליבם', תועבות ו'שבע  בקרבם  אותו ז)שונאים מפריס(יא כי החזיר 'ואת

לומר הכתוב שבא הקדוש , החיים ' ה'אור  וכתב  לכם'. הוא טמא יגר לא גרה והוא פרסה שסע ושוסע  הוא פרסה

אמרו וכבר מותר . להיות ויחזור  גרה יעלה לבוא לעתיד אבל  יגר', לא ש'גרה עוד כל  אלא באכילה  אסור שאינו

תנחומא) מדרש בשם בחיי  לבוא.(רבינו לעתיד לנו להחזירו  הקב"ה  שעתיד לפי זה בשם  החזיר שנקרא

שבחיצוניותו אני... טהור ואומר טלפיו הפושט  אחר' 'דבר כאותו הנוהגים  אנשים  שיש רמז, בדרך  הרה"ק  ומבאר 

כלפי  מראים  לשונם בחלקלקות  הם  כך  גרה, מעלה  שאינו הוא טמא בפנימיותו  אך כשרות, סימן בו  שיש  נראה

הם הרי נפשם שבתוככי – יגר' לא 'גרה באמת אך ככשרים , נראים הם חוץ  וכלפי אותם, אוהבים  שהינם  אחרים

וז"ל , עין ' ה'בת ומסיים  ליבם , בכל  גרהשונאים שיעלה  היינו  החזיר, שיטהר  עד  בא  דוד  בן שאין  הגאולה , עיכוב  וזה 

בטלפיו שמראה  כמו ליבו  פנימיות הלב,ויהיה  בפנימיות גם  ישראל  איש  כל  לאהוב להתחזק שעלינו וכלומר , עכ "ל . .

ויאהב חברו של  בטובתו יחפוץ  נפשו  בתוככי  שאף תוכו, יהיה  כך הגאולהוכברו לקרב נזכה  זה ידי ועל  כגופו, נו 

אמן. בימינו במהרה 

בפרשתן לט. כתיב יט )הנה שמה(יא נקרא 'ולמה  חז "ל  מדברי רש "י והביא החסידה ', 'את הטמאים העופות בין

חסדים, וגומלת ליבה  בטוב כ "כ  מופלגת ה 'חסידה' שאם להקשות וידוע  חברותיה', עם  חסידות שעושה חסידה 

היא חסדים שגומלת עקא דא כי זי"ע , הרי"ם' ה'חידושי הרה "ק וביאר הטמאים , העופות בין נמנית  היא רקמדוע 

שלומו '... ל 'אנשי רק  ולא לכולם וחסד  צדקה לעשות צריך  אלא הדרך, זו ולא חברותיה, עם

זי"ע מנחם' ה 'פני הרה"ק  פירש  צחות ובושה(תשנ"ה )בדרך חרפה מלשון גם הוא ש 'חסד ' מצינו הנה כ כי (להלן

מפרשים) ושאר  וברש"י הוא', 'חסד ומביישת יז שמים' 'לשם אותם  שמוכיחה  ר"ל  חברותיה , עם חסד  עושה החסידה  וזאת ,

מלא  ומקרא הזולת, בכבוד להיזהר יש הרבה אך להוכיח  שצריך במקום  גם כי תאכל, לא היא טמאה  כן על אותם,

הכתוב יז)דיבר  הרבה(יט כי ועוד, ברבים'. פניו  תלבין 'לא וברש"י חטא', עליו תשא ולא עמיתך  את תוכיח 'הוכח

שמים '... 'לשם  השני וצער 'תוכחה' אותו מכל  ולהתרחק להיזהר יש

זי"ע שלום ' ה'נתיבות  הרה "ק פירש זי"ע)וכך ישראל הישמח  הרה"ק  בשם  מובא וכן חינוך , בפרשתן (נתיבי בהאמור  רמז  בדרך

יז) '(י הכהן אהרן את  רבינו  משה הםהמקום בחטאתהתאכלתם אאלדוע מששאל אלו  תיבות וראשי קודש',

אהבה' אהבה ...מלא מלא לב מתוך היתה  מוסר' 'תוכחת שאותה ,'

ה'ספרא'מ. דברי שהביאו בחיי  ורבינו  רמב"ן ח)עיי' מלואים והיה(שמיני שור  כתבנית המזבח  את רואה אהרן 'היה

לכך  אליו, קרב ובא דעתך הגס מתירא, שאתה ממה תירא לא אחי, אהרן לו אמר אצלו , משה נכנס מתיירא,

אומרים ויש  בזריזות'. - המזבח' אל ויקרב  המזבח אל  'קרב שם)אמר  הטורים' ב'בעל קרנות (ראה לו נראו שעה שבאותה

לו אמר וע "ז עצבות, לידי  ויבא העגל  מעשה את שיזכור  ע"י רוחו  את לשבור  היתה  וכוונתו  עגל, כקרני המזבח 

נבחרת. לכך  – המזבח' אל  'קרב העגל  על  תביט  אל  משה 
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úà ãåáòì éðà êìåä ïë éô ìò óà åøîàá ,ìâòë

éàøåáמא.

æ"éôò'êåðç éøîà'ä øàéáìù åãéîìú ì"öæ ïåø÷ êåðç éáøì)

(äë úåà êåðç éøîà 'ðå÷ ,ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøäúà ,

ì"æç éøáã(.ä äèåñ)áø øîà éùà øá àééç éáø øîà ,

,úéðéîùá äðåîùî ãçà åá àäéù êéøö íëç ãéîìú

éðéîùä ÷åñôä àåäù äæ ÷åñôá ÷æçúäì åéìòù øîåìë

òøä øöéä ìù åëøã àéä êëù éðôî ,'éðéîù' úùøôù

,äãåáòå äìéôú äøåúá ÷åñòì åúùâá íãàä úà úåôøäì

åéúåðåìùéëå åéàèç ìë úà åéðéò ãâðì ãéîòî àåäù äæá
מב
,

.íå÷îä éðôì éåöø åðéàù áåùçì åì íøåâåãåñé ïëà

זי"ע אמת' ה'שפת הרה "ק  כדברי תפילותיו, יתקבלו זו  הרגשה  מחמת תר "מ)ואכן וירא (שמיני  בוש  אהרן 'שהיה

בוש אתה למה משה , לו אמר  שאתהלכךלגשת, בגלל היינו ראוי בושנבחרת', שאינו כמי בעיניך אתה ונדמה  ,

ברוחם . והשפלים  הענוים את אוהב הקב "ה כי בכהונה, לשמש  וזכית נבחרת לפיכך הקודש , אל  לגשת

בפרשתן עניינא, טז)ובהאי שנינו (י סופרים  ובמסכת  משה ', Ł רâ Łרâ החטאת שעיר ה "ב)'ואת לכתוב(פ"ט  שצריך ַָָ

השיטה âרשבס "ת דהנהו âרŁבסוף יעקב', ה'אביר  בעל  זע "ע  אבוחצירא יעקב  רבי הגה "ק  ואמר השיטה , בתחילת ַָָ

כי  בדבר, יש ורמז  ועני, 'רש ' מלשון היא 'Łרâ' ואילו ד-ראש ], גם נקראת 'דרוש ' [כי ראש מלשון היא 'Łרוâ'ַָָ

' יהיה ומתגאה המתנשא - 'Ł רâ'בסוף' להיות יזכה  כרש  עצמו את  המחזיק זה  - 'Łרâ' ואילו בראשהשיטה'. ַָָ

אמרו כך כי יג :)השיטה ', מגביהו '.(עירובין הקב"ה  עצמו 'המשפיל 

החזו"אמא. של  למעונו בא שפעם זצ "ל, שכטר אריה רבי הגאון ימיו)סיפר והחזו"א (בסוף  נעולה , הבית שדלת ומצא

החזו"א בו כשהבחין  ביתו, במרפסת מיטה  על  לבית)שכב מחוץ המרפסת,(בעמדו דרך  פנימה  ביתה  לטפס לו הורה 

הקוצים  בגדר נתפסו שבגדיו אלא עשה , תיל)וכן ושוב(גדר  בגדיו, נתפסו ושב ועלה טיפס שוב  לרדת, חייב והיה 

לו ואמר נענה לסוף  החזו "א, בו הביט  הזמן אותו בכל  מחדש... לטפס  וחזר  שוב ירד  הקוצים , בסבך בגדיו  נסתבכו

לנגדו מעמיד שהיצר  המניעות אלו ב'קוצים' ולכשיתקע  לעלות, לנסות עליו הזה , בעולם היהודי של  חייו  הם אלו –

לעלות, יוסיף  יפול אם גם יעלה, וישוב ירד ח"ו , נפלתי,ויפול  כי לי אויה  ולחשוב להתפעל , לאדם  לו  אין כאומר,

לעלות  תמיד  וינסה  יתייאש לא  אם החיים, דרך  הוא  כך אלא  ולא , לא  תקוותי. אבדה בגורלי... יעלה  דברמה  סוף

ויגיע  קמה )יגיע  עמו ' ח"ב איש, .(מעשה 

וניסה זי "ע ישראל ' ה'בית הרה"ק  של  השולחן בעריכת העומד נער ראה שפעם המעשה מבעל שמעתי זה כעין

ראשו על  לו דפק ב'שורות ' מעליו שעמד  שבחור אלא הקדוש, הרבי פני את ולראות לזכות מעט  ולהתרומם לעלות

וזה ממקומו וקפץ  ניתר שהילד פעמים כמה הווה וכך להתרומם, תנסה ואל  בשלווה  מקומך  על  עמוד כאומר

רק למטה, ולהשפילו  להורידו  ומנסה  מלמעלה העומד  לאותו כלל  התייחס לא הנעשה , את שראה  הרבי הורידו...

הת  כסימני לילד  הראה  ידיו וקפוץבשתי נתר  אלא מעליך, העומד של  לנסיונותיו לבך תשית אל  כאומר, – חזקות

בקדושה ... ולראות לעלות ושוב שוב בהתחזקות

רח"ל ,מב . היאוש ברשת האדם את להפיל  מנסה  הרע היצר  אשר  העולם מדרך הנה כי מילתא, בה  נימא עוד

אך  להשתנות, עצמו  על  מקבל  הוא לבקרים  חדשים כיצד ורואה הנפש ' 'חשבון לעצמו עושה האדם כאשר

כלום שווה שאינו לעצמו שסבור יאוש  לידי בא כך ומתוך  טובות, ומחשבות קבלות אותם  מכל  'מאומה' נשאר לא

ומנסה שרוצה  גופא הא כי מחשבתו, הילוך בכל  הוא גדולה  טעות אך העבודה, מעלות מכל  הרבה הוא ומרוחק 

השי"ת. לעבודת שייכותו על  ההוכחה היא

עכביש ראה  ושנים  ימים רוסי' במדינת בכלא בהיותו  כי זצ "ל, פוטערפאס  מענדל  רבי הגה"ח  שאמר למה  נא שמעו

בתוך  זבוב ונלכד הרבה זמן עבר לא רשת, שנעשה עד קורים טווה  הוא הילוכו כדי ובתוך הכתלים  על  ה 'מטייל '

ולהשתחרר להתרומם  ניסה שוב בידו, עלתה ולא רגליו בין שהסתבכו החוטים מתוך  ולהיחלץ  לקפוץ  ניסה הזבוב הרשת,

לפרכס, והפסיק הזבוב שנחלש עד מאומה, עשה ולא ידיים ' 'בחיבוק  העכביש עמד בינתיים חלילה, וחוזר נפל , ושוב 

השכל מוסר  ללמוד עלינו דבר שמכל ידוע שהלא מענדל , רבי המשיך הזבוב ... על  'סיום ' לעשות העכביש  מיהר אז  או 

הרע היצר על  מרמז העכביש  כי בעצמו והתבונן מחזה, אותו לראות השמים  מן לו זימנו לחינם לא כי ה ', לעבודת

נב .) בסוכה  מנסה(כדאיתא שהאדם זמן כל  אך בתוכו , האדם  את ללכוד  בכדי רשת ולפרוס  לעשות היצר  של  דרכו וזה  ,

ורק לנצחו , יוכל  ולא 'שלו' אינו שעדיין יודע  הוא כי אליו , ניגש ואינו מרחוק היצר עדיין עומד – מידיו להשתחרר

אותו ... וטורף וב'שלוה' בבטחון היצר ניגש אז  להילחם, ומפסיק  בהכנעה... ידיים' ו'מרים מתייאש שהאדם בשעה 



העומר ספירת – שמיני  פרשת - הפרשה באר æè

ùéà ùéà Y 'úàèçä éìâò' ìë úà èåçùì àéä äãåáòä
åáåàëîå åòâðáמגùãçúé àìà ,øáòä ìò èéáé àìå ,

æåòå úàù øúéá äúòî.

úåàøåðéðá ìù íäéëøã úéùàøá ïéðòä äæá åðéöî

ï"øä áúë øáë éë ,íéøöîî íúàöá ìàøùé

(ø"äãî .çë íéçñô)äòùá åøîà ïë íâ äãâäáå ,ì"æå

äæä øää ìò íé÷åìàä úà ïåãáòú äùî íäì øîàù

øîà ,åæ äãåáò éúîéà åðéáø äùî ,ìàøùé åì åøîà

,íåé íéùéîç óåñì íäì,åîöòì ãçà ìë ïéðåî åéäå
øîåòä úøéôñì íéîëç åòá÷ ïàëîêùîá éøäå .ì"ëò .

ïúåàáíéùéîç'ääîëå äîë ìàøùé éðá åìôð 'íåé

ìò åðåìéå ¯ íéî åàöî àìå äîéìà åàá øùàë ,íéîòô

àì ïë éô ìò óàå ,÷ìîò àåáéå ¯ íéãéôøá ïëå ,äùî

íúåå÷ú äãáàù áåùçì íáø÷á åìôðåìéçúä àì íâ)

(ïééãò àìà ,ùãçî úåðîì,'åîöòì ãçà ìë ïéðåî åéä'åëéùîäå
àì åìéàë åîåéá íåé øáã øåôñì åúãåáòá ãçà ìë

íéãîåò íä äðåùàøä íúâøãîá ïééãòå äîåàî òøéàמד,

àéä úàæ ïëà éë .éðéñî äøåú ìá÷ì åëæ äæ øëùáå

úò ìëá ÷æçúäì ¯ äøåúä úìá÷ì äéåàøä äðëää

ùàééúäì éìáîמה.

æ"éòå,áåè úåëøá òôù ,úåîìåòä ìëá áø òôù òôùåé

úåàåôøמו.ìàøùé ìëìå åðì úåòåùéå

ההולך  העוף  שרץ  מכל  תאכלו זה את 'אך העופות כשרות  לגבי בפרשתן בתורה שנאמר ממה גם למדנו וזאת

הארץ ' על  בהן לנתר  לרגליו ממעל  כרעים  לו  אשר ארבע כז)על  סימן (יא הארץ  מעל  וקופץ  'מנתר' הוא שאם והרי ,

שעל הרמז ' 'בעלי  הוסיפו הארץ ... על ונופל  חוזר אלא לתמיד באוויר נשאר  לא אם  ואף טהרתו, על  הוא מובהק

שבקדושה קדוש' קדוש 'קדוש  אמירת בעת ו'קופצים' מתרוממים  הש"ץ)כן לקפוץ(בחזרת  האדם חובת על  ללמד ,

להתקדש ... רוצה אם 

אתהמג. ואף – לכם ' הזאת העבודה  מה השואל  הרשע' ל'בן כתשובה  פסח ' של  ב'הגדה  שאומרים במה ביארו וכך

'שניו' מנין ונוריד  נקהה אם  הנה כי שניו, את 'רשע'(366)הקהה  'צדיק'(570)מתיבת מניין וזהו(204)ישאר ,

ולדידן  'צדיק '... שאתה ותיווכח 'שניו' את תוריד אלא אתה , 'רשע' כי בעצמך תאמין שאל הרשע, לבן התשובה

יש 'צדיק ', אלא כלל  רשע  אינני – רשע הוא כי לחשוב אותו שמרמה הרע  ליצרו להשיב צריך אחד שכל  ייאמר,

כבראשונה . ולצמוח  לעלות בידי ומכוחו טוב, חלק  בי

דאיתאמד . הא ביארו ס"א)ובזה  תפ "ט העומר(סי' ספירת לספור לקראת מעומדשצריך ההכנה היא הספירה  כי ,

כאן', 'עד לעצמו  ויאמר ממרוצתו , ויעצור מקומו על שיעמוד הישרה , דרך היא כן כי לומר  ובא התורה' 'קבלת 

אנוכי. חדשה בריה  ואילך מכאן

השו"ע  בלשון זי"ע  אברהם ' ה 'בית הרה "ק רמז  תפ"ט )וכה כשחשכה(ריש  שמיד היא שהכוונה  כשתחשך', מיד 'יספור

חדשים . חיים ולהתחיל  עברו מכל  לשכוח  חדש , יום  תיכף  ולספור להתחזק  עליו המוחין, בקטנות מרגיש  והוא לאדם, לו
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 )ט, ח( :לו אשר החטאת עגל את וישחט המזבח אל אהרן ויקרב

 וירא בוש אהרן שהיה - המזבח אל ברש"י בפסוק הקודם כתב: קרב
 :נבחרת לכך בוש אתה למה משה לו אמר לגשת

שמיני  בגמ' סוטה )ה, א( איתא שתלמיד חכם צריך שיהיה בו גאוה
שבשמינית, והכוונה על פסוק זה שהוא שמיני בפרשת שמיני ובו מצינו 
שניגש אהרן אל העבודה בבושה ובשברון לב על העגל. והלך רק מפני 
שנבחר לזה וזה הכוונה אצל תלמיד חכם שידע שהכל מתנת שמים 

 .בבחינת "לכך נבחרת" שהוא ציווי משמים

 א באוצרותיהם של צדיקים()טעם הצבי בשם קונטרס דברי חנוך, מוב

 )ט, כד( פניהם על ויפלו וירונו העם כל וירא

' אתי ולא היום כל שימש אהרן כי ל"י 'ושבחו'. -וירונו  אונקלוס: תרגם
 לכבודו' הי זה אך, זה על להתפלל ה"מרע עם הוא שנכנסו עד שכינה

 מיד מיטרא אתי א"ופ תעניתא גזר הקטן שמואל ל"כמשחז אהרן של
 אינם שניהם ואמר התענית אחר עד מיטרא אתי לא א"פ ושוב בצפרא

 ונשב הרוח משיב אמר דציבורא שבחא דמי היכי אלא לציבור שבח
 להראות נ"וה[, ב"ע ה"כ תענית] מיטרא ואתא הגשם מוריד זיקא

 שתשרה ר"יה ואמר שיצא עד שכינה שרתה דלא אהרן של שבחו
 'וירא ואז, ישראל כל אל' ה כבוד וירא דבורו י"ועפ ידיכם במעשי שכינה

 של כבודו שזהו והבינו העם כל התבוננו לומר רוצה 'וירא' האי העם' כל
    .הציבור שליח אהרן ושל ציבור של שבח שזהו ושבחו וירונו אהרן

 )חתם סופר(  

  )י, כ(בעיניו  וייטב משה וישמע

 פלפול אלא' הי לא הקריבו היום הן אהרן דברי דכל ן"רמב ש"מ פ"ע
 וידוע ן"ברמב ש"וע נשרף הטומאה מפני שהרי הלכה של מ"ומו

 כמבואר יבורך הוא עין טוב ד"ע לישראל מסרה משה התורה שפלפול
 דייקא בעיניו ויטב הזה הפלפול משה וישמע כ"ע.[, ח"ל] נדרים' במס

   . הזה הפלפול לו בא משה של עינו מטובת כי

 )חתם סופר(

לא  אשר החיה ובין הנאכלת החיה ובין הטהר ובין הטמא בין להבדיל
 )יא, מז( תאכל

(, אדם וחכמת אדם חיי בעל) דנציג אברהם רבי הרב יצא אחת פעם
 תיכף נכנס, כשחזר. מסחרו לרגל אירופה למערב. א"הגר של מחותנו

 א"הגר של כדרכו שלום, ברכת ממנו לקבל כדי א"הגר של מדרשו לבית
 ושאל, חטופה בשיחה אברהם רבי עם נכנס מלימודו להבטל שלא
 הרב לו השיב? אירופה במערב חכמה דבר איזה שמע האם: אותו
 העולם אומות מחכמי כמה כי שמע אירופה במערב בהיותו כי, דנציג

 נחלקו. הילד של בחינוכו להתחיל יש זמן מאיזה ביניהם נתווכחו
 צריכים שנים שלש לילד כשנמלאו כי אמר מהם אחד. ביניהם הדעות

 שיתחיל לו ראוי החינוך כי אמר והשני, בחינוכו ולעסוק להתחיל כבר
 צריכים לדעתו כי ואמר השלישי ובא, שנים חמש לילד במלאת
 צריכים: כלומר, שנולד קודם שנה עשרים הילד את לחנך להתחיל

 הילד משפיעים על במעשיהם הם כי ההורים את לחנך בראשונה
 , לרעה או לטובה

( ב פב יומא) בש"ס זה על חכמינו עמדו ככר :לו ואמר א"הגר שמע
, הכיפורים ביום בולמוס אותן שאחז מעוברות נשים שתי על לנו וסיפרו
 לקול שמעה אחת. הוא הכיפורים יום, היום כי באזניהן להן לחשו

 לא השניה ואולם. יוחנן רבי ממנו ויצאה וזכתה - אכלה ולא הלחש

 שהיה רשע, ,פירי אוצר שבתאי ממנה ויצא - לה שלחשו למה צייתה
 . שנולד לפני עוד אמו ממעשה הושפע הילד כי אנו רואים הרי

 לו והשיב, בתנ"ך זה לדבר מקור יש אם א"הגר את דנציג הרב שאל
( ד, נח) תהלים בספר לזה איתא מקור( א, פג) שם בגמרא כי א"הגר

 המילה בגמרא שם חסר א"הגר הוסיף, ולדעתי", מרחם רשעים זורו"
 כתוב שם, הזה הפסוק אחרי שבאו לפסוקים גם שם הכוונה כי" וגומר"
 "...מלחשים לקול ישמע לא אשר"

 שמיני בפרשת בתורה גם נמצא זה דבר דבריו, את א"הגר סיים, ואולם
 ובין הנאכלת החיה ובין הטהור ובין הטמא בין להבדיל( "מ, יא ויקרא)

 ראה', )יולדת' גם פירושה" חיה" מילת שכן" תאכל לא אשר החיה
 הטהור ובין הטמא בין להבדיל באים אם כי להורות( יט, א שמות

( היולדת' )חיה'ה בין באמותיהם הרבה תלוי זה כי לדעת צריכים
  "...תאכל לא אשר' חיה'ה ובין( פ"ביוכ שאכלה) הנאכלת

 )ספר הגר"א(       

לאמר וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר אלהם: דברו אל בני ישראל 
 ב(-זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה אשר על הארץ )יא, א

ואפשר לבאר על פי  יש להבין מהו הכפילות של "לאמור אליהם".
מאמר חז"ל הידוע "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להן 
תורה ומצוות וכו'" וכפי פירוש רש"י ששקצים ורמשים בין כה וכה 

הקב"ה איסור תורה בכדי שיקבל  מאוסים אצל בני האדם ועשה מהם
 עליהם שכר. 

והמשמעות העמוקה יותר בעניין זה הוא, על פי משל לאדם שהגישו 
לפניו כוס מים ובא חבירו וירק פנימה ולא רצה יותר לשתות מהם כיוון 
שחבירו ירק בפנים, לאחמ"כ בא הנחש והטיל בה ארס, והנה אם נשאל 

א יענה שהסיבה היא מחמת את פיו מדוע אינך שותה מהמים הרי ל
הרוק שחבירו ירק פנימה אלא יענה שהרי יש בה ארס, על אף שגם 
קודם לכן לא רצה לשתות מחמת הרוק הרי סיבה זו אינה נחשבת כלל 

כמו כן בציווי הזה של  מחמת הסיבה היותר חזקה מפני הארס. ופשוט.
התורה אומרת התורה שבני ישראל צריכים להיות בדרגא כזאת 

אכלות האסורות אמנם מאוסות עליהם אבל ציווי ה' הוא כל כך שהמ
חזק שהסיבה של המאיסות לא נחשבת כלל לעומתה כמו במשל הנ"ל 

 שהסיבה העיקרית היא הארס ולא הרוק.

וזה מה שאמרו חז"ל "אל יאמר אדם אי אפשי באכילת חזיר, אלא 
 לכן מדגישה התורה אפשי ואפשי אבל הקב"ה ציווה שלא לאכלם. 

כאן "לאמור אליהם" שיאמרו לבני ישראל שכל הפרשה הבאה היא 
 )טעם הצבי עפ"י שפת אמת(       "וידבר ה'" מחמת ציווי הבורא.

 (יא, מב) גחון על הולך כל

 י"רש דברי .מעיו על ושח שהולך גחון ולשון, נחש זה: י"רש כתב
 לומר י"לרש לו והיה, מעוהי - גחון תרגם אונקלוס שהרי ביאור צריכים

 במשנה שמצינו כמו 'כריסו' – הקודש בלשון לפרש או', כתרגומו'
 . ועוד' שניקבה הפנימי הכרס'

 שלנו המסורה לחזק היה חפץ י"שרש א"זיע שיק ם"המהר מרן פירש
 יהיה התורה על י"רש בספרו שגם ורצה, התורה אמצע הוא דגחון' שו

 ודקדק טרח י"שרש יראה שהמתבונן. התורה אמצע שהוא' מ אות כאן
 ולסיים'" וכו היה לא יצחק רבי מרא' "א אות עם התורה את להתחיל

 רצה בפרשתינו כאן - התורה ובאמצע" תששיבר כחך יישר' "ת אות עם
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 )י, ב( וימותו לפני ה'

נשאו נשים, שנכנסו שתויי יין, או בחז"ל איתא כמה טעמים: שלא 
 שהורו הלכה בפני רבן.

 ומרגיש בנים לו' שיהי עד ארץ בדרך להתנהג איך מרגיש אדם דאין ל"י
 שהוא ידי ועל עמו ותלמידיו בניו בהתנהגות כבודו נגד שהוא מה

 ולהזהר ומוריו בהוריו כבוד לנהוג צריך שהוא מה ז"עי מבין מקפיד
 הבינו ולא להם' הי לא בנים עדיין אלו אבל כבודם, נגד שהוא במה

 שמים במורא ובפרט ובאביהם ברבם כבוד לנהוג האיך עוד והשכילו
 קלות דרך ונכנסו שמים כבוד נהגו ולא רבן בפני הלכה והורו הקלו לכן

 )תורת משה(  :יין שתויי למקדש

 שזה מפריס איננו פרסה כי ל")יא, ד( הול .הוא גרה מעלה כי הגמל את
 כי אמר ובחזיר, זה קשה וארנבת בשפן וכן הטומאה אל טעם עיקר

 בכולם התחיל ולמה, גרה מעלה אינו כי ל"הל הוא פרסה מפריס
 . שלהם טהרה בסימן

 כדרך טומאתן על טומאה מוסיף שבכולם טהרה שסימן זה ענין וביאור
 להראות טלפיו את שפושט לחזיר שנמשל( א סה ר"בר) בעשו שאמרו

 כברו תוכו שאין מי כל על מורה וזה ומרמה תוך מלא ותוכו כשר כאילו
 מן גרועים ספק בלי והמה כשרים עצמם את המראים הצבועים כמדת
 יכלו ולא פסוק על י"שפירש כמו, לרעה שוין וברו שתוכו הגמור הרשע

 סימן הוא בחזיר פרסה הפרסת כ"וע( ד לז בראשית) לשלום דברו
 כאילו ולהראות הבריות להטעות יכול הוא זו שבפרסה לפי טומאה

  וארנבת. ושפן בגמל זה בהפך וכן כשר הוא

 תכונה מולידים הם מ"מ בבהמות שייכין אינן אלו מדות שכל פ"ואע
 מן להיות( ג ב ירמיה פ"ע) יאשמו אוכלם כל כי האוכלם בגוף זו רעה

  :וחביריו עשו כמו כשרים עצמם את המראים הצבועים כתות

 יקר()כלי    

  מאוצרות המגידים 
"אך את זה לא תאכלו ממעלי הגרה וממפריסי הפרסה את הגמל כי 
מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם ואת השפן כי מעלה 

 רבי שבתי יודלביץ  -גרה וגו' ואת הארנבת כי מעלת גרה הוא"  

דיעם מה זואולוג. אתם יו –אספר לכם סיפור קטן. ישב על ידי באווירון 
זה זואולוג? פרופסור לחיות, גן חיות. פרופסור יהודי מליונר, היודע 

 ומבין בעניני רוב החיות שעל כדור הארץ.

במהלך הדרך הארוכה שישבתי לידו, הוא הספיק לספר לי על כל 
בה הוא מעמיד  –שאיפות חייו, ועל תפקידו כיום באוניברסיטה 

 –יד שלושה תלמידים תלמידים בזואולוגיה, "כבר זכיתי להעמ
פרופסורים גדולים". בקיצור, הוא שוחח עמי בידידות, כחבר וותיק. 

 היה מאד מעניין.

 באמצע הדרך הגישו במטוס אוכל לא כשר. ויפתח ד' את פי האתון...

 אמרתי לו בכאב: "איך אתה לועס כזה אוכל? וכי אינך יהודי!?"

מה שמשה רבינו  הוא התרגז קצת שאני מפריע לו לאכול: "שמע נא,
 אמר, לא מחייב אותי כי הוא הרי נפטר לפני ארבעת אלפים שנה".

 "רשע", אמרתי לו, "הקב"ה אמר זאת, והקב"ה חי וקיים".

"רבי, אל תתרגז" ביקש "אם תוכיח שהקב"ה אמר איזה בשר מותר 
 לאכילה ואיזה לא, אם תוכיח לי אני מסכים לדעתך ושב בתשובה".

 שאם אוכיח לך, אתה עוזב את האוכל". –דברך  "טוב, אבל תזכור את

"שמע נא, רבי, חבל לך על הזמן והמאמץ, כי לפני כמה שני התווכחתי 
 עם רב אחד במשך ארבע שעות, והוא לא נצח אותי".

"אני, לא צריך ארבע שעות. די לי בארבע רגעים, לא ארבע שעות. תוך 
 איתי".ארבע דקות, כביכול תשכב על הארץ ותודה שהצדק 

 "אה, ארבעה רגעים?". –הוא הסתכל עלי, פתח את העיניים כמו עגל. 

 "כן, לא צריך יותר".

 "איך?"

 "המתן בסבלנות ואני אראה לך":

 פרופסור, אתה יודע מה הן סימני כשרות של בהמה?"

 "מה?!"

"מפריס פרסה ומעלה  –אסביר לך, סימני כשרות הכתובים בתורה הם 
ימנים של בהמה טהורה, כמפורש בתורה, וכפי אלו הם שני הס –גרה" 

 שכל ילד יהודי בן ארבע יודע.

עתה, אשאל אותך, פרופסור, מה תהי' ההלכה אם יש לבהמה רק סימן 
 אחד? מפריס פרסה או מעלה גרה?"

 "חצי כשר חצי טרף" השיב.

 "מה אתה שח? אין חצי חצי, או כשר או טרף"

"בהמה עם סימן אחד היא "טוב, טרף". אמר. "אתה צודק" הסכמתי 
 טמאה לאכילה!"

"עכשיו תשמע היטב, משה רבנו כתב בתורה כי קיימים ארבע חיות: 
גמל, שפן, ארנבת, חזיר, שיש להם רק סימן אחד, וארבעתם בלבד. רק 
אלו. כל שאר החיות או שיש להם שני סימנים, או שאין להם כלל. תגיד 

 ו תואר פרופסור לחיות? לא.לי, משה רבינו למד אצלך זאולוגיה? היה ל

אולי משה רבנו יצא לצייד והכיר ביערות את החיות. לא. הוא גם לא 
עבד מימיו בגן החיות, הוא גדל בבית המלכות במצרים, לא בג'ונגל 
באפריקה. וא"כ מהיכן ידע שאין אחרים כיוצא בהם? ומי כמוך ידוע 

כאשר  כפרופסור לחיות שממתן תורה עד היום ארבעת אלפי שנה,
חקרו כבר כמעט את כל כדור הארץ, ועדיין לא נמצאה בכל הג'ונגלים 
בעולם חיה חמישית שיש לה רק סימן אחד... מניין כל זאת למשה 

 רבנו?

המשכתי לנגן באוזניו את לשון הגמרא: אי, "תנא דבי רבי ישמעאל" 
אומרת הגמרא בחולין )דף ס'( "וכי משה רבינו קניגי היה או בליסטרי 

? מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמים!" האם משה היה היה
"קניגי" )עובד בגן החיות(? "וכי משה בליסטרי" )ציד חיות(? מאיפה 
ידע את זה? אלא לומר לך שתורה מן השמים, כך אורמת הגמרא. 
כלומר, ה' שברא וידע מה שברא, הוא אמר לו את הדברים והוא 

 העבירם לנו.

ו, הבחנתי כי כמה מיושבי המטוס מלפנים כשסיימתי לדרוש באוזני
ומאחוריו, התאספו סביב, הפסיקו לאכול והתקבצו, והנה כבר חלפו 

 חמשה רגעים... התנצלתי על האיחור בדקה.

 הבטתי עליו, הוא היה חיוור כמו סיד.

 "רבי, שכנעת אותי" אמר והוסיף "אגמור לאכול, ואחזור בתשובה".

 "תלך. אתה אבוד" הפטרתי.

משוכנע כבר, הוא יודע, אבל "קודם אגמור לאכול". באמצע הוא 
האוכל אינו יכול, מסכן... נורא ואיום, הוא משוכנע אבל רוצה לסיים 

 את האוכל. הנה, כך נראה האדם.

אי, אי, ר' שלום שבדרון אמר פעם: "אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק 
צותי רסיסי פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי שראשי נמלא טל קוו

הוא דופק! הוא  –לילה" הקב"ה דופק על פתחנו מעורר אותנו לתשובה 
קול דודי דופק"! ומה אני אומרים להקב"ה? )המשך הפסוקים(  –דופק 

"פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם" 
 –היום אי אפשר  –עשיתי אמבטיה לבשתי פיז'מה קשה לי להתעורר 

אחזור בתשובה )כשאסיים את המנה שהגישו לי במטוס( מחר אני 
משבוע הבא אקבע עתים לתורה, ממחר אשתפר בתיקון מידותי, וכך 

 עוברים כל החיים:

מחר, מחר, מחר. "פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה רחצתי את רגלי 
איככה אטנפם" אוי וי, חולפים להם החיים כחלום יעוף של התקווה של 

 י ישמעאל אומרים בערבית: "בוקרא מישמיש"."מחר". ואיך בנ

 מה מחר? עכשיו!. אין מחר!.

לפעמים כאשר מתעוררים לאחר דפיקות רבות, זה כבר מאוחר מאד. 
אין,  –אי, אי, כי מגיע יום קשה ונורא שעליו נאמר: "ודודי חמק עבר" 

הדוד נעלם. אתמול באתי וישנת, ועתה מאוחר!: "ביקשתיהו ולא 
יו ולא ענני". אה, והגעגועים מתחילים אז נשאר לאדם מצאתיהו קראת

רק הגעגועים: "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי מה 
 תגידו לו שחולת אהבה אני".

רבותי בר מינן, לפני כמה זמן היו טילים, טילים! שכחתם, אה? נראה על 
הפנים שלכם שזה התרחש לפני מאה שנה... לפני כמה חודשים סך 

עם המסיכות. היה אז "קול דודי דופק" צביטה בלב אוי, אוי,  –כל ה
אה "דודי  –"השיבנו אליך ונשובה" ביקשנו. נו, ועתה כמעט שכחנו 



 

 ג 

חמק עבר נפשי יצאה בדברו ביקשתיהו ולא מצאתיהו קראתיו ולא 
 ענני"

ועתה, הקב"ה רוצה לפחות את התשוקה שלנו: "אם תמצאו את דודי 
 אני חולה באהבת ד'. –אהבה אני"  מה תגידו לו שחולת

אשריכם, אשריכם ב"ה שזכיתם בליל זה להתאסף ביחד. כולנו נאמר 
רבונו של עולם! לפקוח עיניים. לראות  –להקב"ה: אנו מתגעגעים אליך 

 את האמת, את אור אלקים ולחפוץ בקרבתו ובקיום מצותיו בדקדוק.

הכבוד ביום קדוש זה בזכות ה"אור החיים"  הגעגועים שלנו יעלו לכסא
הקדוש )שבית הכנסת נקרא על שמו( ונזכה לגאולה שלימה במהרה 

    בימינו, אמן! 

 )להגיד(

 

 "מום שבך אל תאמר לחברך"

"ואת החזיר, כי מפריס פרסה הוא ושסע שסע פרסה והוא גרה לא יגר, 
רבה יג, ה( )ויקרא יא, ז(. ואמרו במדרש )ויקרא  טמא הוא לכם"

שמלכות אדום נמשלה לחזיר, שנאמר: "יכרסמנה ]לכנסת ישראל, 
חלילה[ חזיר מיער" )תהלים פ, יד(. ולמה נמשלה לחזיר, לומר, לך, מה 
חזיר בשעה שהוא רובץ מוציא טלפיו ואומר: ראו שאני טהור, כך 
מלכות אדום מתגאה וחומסת וגוזלת, ונראית כאלו שופטת צדק. 

י שהיה הורג הגנבים והמנאפים והמכשפים. גחן מעשה בשופט נכר
 ואמר לתלין: שלשתם עשיתי בלילה אחד!

וכך כתב רש"י )מהמדרש, בראשית רבה סה, א( על הפסוק: "ויהי עשו 
בן ארבעים שנה ויקח אשה, את יהודית בת בארי ואת בשמת" 
)בראשית כו, לד(, עשו היה נמשל לחזיר, שנאמר: "יכרסמנה חזיר 

זיר הזה כשהוא שוכב פושט טלפיו, לומר ראו שאני טהור, מיער". הח
כך אלו גוזלים וחומסים ומראים עצמם כשרים. כל ארבעים שנה היה 
עשו צד נשים מתחת יד בעליהן ומענה אותן. כשהיה בן ארבעים אמר: 

 "אבא בן ארבעים שנה נשא אשה )בראשית כה, כ(, אף אני כן!"

בישיבתנו. בגדדי היה, ושמעו  וזה מזכיר לי ספור ששמעתי מתלמיד
 מסבו.

בבגדד נתפס גנב. הובא לפני השופט, שגזר דינו למות. גזר הדין הובא 
לפני הכליף, שאישרו. הוציאוהו אל הגרדום, והודיעוהו שיש לו רשות 

 לבקש בקשה אחרונה.

 אמר: "רצוני שיביאוני בפני הכליף, רוצה אני לומר לו דבר מה".

נן על נפשך, אין סיכוי, לא יחזור בו מן אמרו: "אם רצונך להתח
 האישור".

 אמר: "אף על פי כן".

 הודיעו לכליף, שהסכים לראותו.

התיצב הגנב, וקד קידה. אמר: "אדוני השליט ירום הודו, דין צדק דנני. 
 –חטאתי עויתי ופשעתי, ותהא מיתתי כפרה על כל עוונותי 

ובאתי להתוודות עליו אבל העוון החמור ביותר שלי אינו ידוע לרבים, 
 ולתקנו!"

 הסתקרן הכליף: "ומה הוא?"

אמר: "סוד עובר במשפחתנו מדור לדור, סוד המסוגל להעשיר את 
אוצר המדינה ולהשביע רעבון כל תושביה. עוול היה זה, להצניע הסוד 

 ולהעלימו מהשלטונות!"

 רכן הכליף: "ומה הוא הסוד?!"

בעת הטמנת גרעין באדמה,  אמר: "יודע אני לחש, שאם לוחשים אותו
בתוך שעה קלה נובט העץ, וכעבור יום מניב פרות! עתה, עם מותי, ירד 
הסוד אלי קבר. החלטתי שפשע הוא, להעלימו. הריני למסרו להוד 

 מעלתו, וכשאדע שהסוד בידיים טובות, אמות בשמחה!"

 נרעש הכליף: "אדרבה, הבה נשמע!"

"יותר מדי אזנים כרויות כאן. העיף הגנב מבט ימינה ושמאלה, ואמר: 
לא אגלה את הסוד אלא בפני שלושה. הוד רוממות הכליף, שר האוצר 

 ושר החקלאות".

 "ניחא", אמר הכליף, והורה להביאם.

הגיעו, והגנב אמר: "כעת צריך אני פנכה מלאה עפר, ספל מים, וכמה 
 גרעיני פרות".

 הביאו, ונטלם. אמר: "בכבוד, ירדו עמי אל הגינה".

ירדו לבוסתן, והביטו במעשיו. גחן, וחפר גומה בקרקע. הזדקף, ושפך 
מעט מים לפנכת העפר. פשט אצבעותיו, והראה את הגרעינים שבכף 

 ידו: "יבחר הכליף במה להתחיל".

 בחר הכליף בגלעין אפרסק.

טמנו בעיסת העפר שבפנכה, עצם עיניו וגרגר את הלחש בריכוז. פקח 
מוכן. עכשיו יש רק להטמין את העפר בגומה עיניו, ואמר: "זהו, הכל 

שבקרקע. אבל איני יכול לעשות זאת. הלחש יפעל רק אם ידי המטמין 
נקיות, מעולם לא שלח ידו ברכוש זולתו. ואני, הן יודעים אתם, 

 נתפסתי בגנבתי".

 –הושיט את הפנכה לשר החקלאות: "בכבוד" 

יודעים אתם, כשהייתי  נרתע השר: "לא, איני יכול.. אדם הגון אני, אבל,
צעיר, משובת נעורים... חוששני, שמא לא יצמח העץ, לא יועיל 

 הלחש"...

"לא נורא", הרגיעו הגנב, "כולנו בני אנוש. בכבוד", הושיט לשר האוצר: 
 –"יתכבד כבודו" 

חורו פני שר האוצר. פזל לעבר הכליף, ואמר: "לא, לא אוכל, חוששני, 
אני, כספים כה רבים עוברים דרכי, שמא, הלא תבינו, הן שר האוצר 
 בטעות, שגיאות מי יבין"...

"אני מבין, ודאי" , אמר הגנב, ופנה לכליף כשהוא משתחוה עמוקות: 
 –"אדוני ומלכי, בכבוד" 

נשא הכליף ידו: "לא... זכורני כשהייתי ילד, לא הרשוני לקבל דבר מה, 
 לפעול"... ולקחתי בלי רשות. מי יודע, אולי זה ימנע מהלחש

כרע הגנב האומלל על ברכיו, וקרא: "אתם השליטים והשרים פוחדים 
שידיכם אינן נקיות. מעולם לא חסר לכם מזון, אתם טובעים בעושר, 
ושלחתם יד. ואותי שחטאתי כדי להביא טרף לביתי, להשביע רעבון 

     בני, אותי דנתם למוות?!"...

 )והגדת(

 

 שיהיה ברנו כתוכנו!

בעל "בית הלוי" זצ"ל תמה: הרי הכתוב קובע, ש"כמים הפנים הגאון 
לפנים כן לב האדם לאדם" )משלי כז, יט(. וביאורו, כשם שהמים 
משקפים את בבואת המתבונן בהם, כך חש האדם כלפי חברו כפי 

 –שחברו חש כלפיו 

וידוע הסיפור: הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל לחם בעוז בחילונים 
חיב ולחזק אחיזתם בארץ הקודש בכלל ובעיר הקודש שבקשו להר

בפרט. פעם פרצה לביתו קבוצת בריונים חילונים, שבקשו לרצחו נפש 
]כפי שאכן רצחו את נציגו הר' יעקב ישראל די האן ז"ל[. קידם פניהם 

 בשלוה והסביר להם עקרי שיטתו, ויצאו מביתו בלא לפגוע בו לרעה.

נהפך לבם כרגע, איך החזירו אקדחיהם הנוכחים לא יכלו להירגע. איך 
 השלופים לנדנם!

אמר להם: אספר לכם, ותבינו. שמעתי מרבי נחום משאדיק זצ"ל 
שכאשר התמנה בעירו רב חדש בקש להכיר את בני הקהילה. שאל את 

 הגבאי: "מיהו זה שיושב לידי ב'מזרח'?"

יו ענהו: "הוא?! הוא ה'מוסר', המשלין של הקהילה. הכל רועדים מפנ
ופוחדים ממנו פחד מוות. רבים אבדו בגינו את חרותם ואת רכושם! 

 בחוצפתו דרש שיושיבוהו ב'מזרח', ויעלוהו לתורה ל'שישי'!"

שמע הרב, חקר ודרש, ואמת את השמועה. הורה: "בשבת הקרובה אל 
 תעלוהו לתורה!"

בהגיע הקורא בתורה ל'שישי' קם המלשין כהרגלו, והנה קראו לאדם 
 ת.אחר לעלו

 תמה: "מה זה, זו העליה שלי!"

"העליה שלך?!" ענהו הרב, "מה לך ולתורה הקדושה. פה משוקץ, 
שמלשין על אחיו, מה לו ולברכות התורה?! צא, טמא! אל תבוא לבית 

 הכנסת!"

עמד המום, פניו אדמו וחורו, ואז קרא: "חכו חכו, עוד אלמדכם לקח", 
 ויצא בחרי אף.



 

 ד 

ן נפשו, הלה עלול לרצחו נפש. הרגיעם חרדו כולם. אמרו לרב שסיכ
 הרב, והחיים שבו למסלולם.

כעבור זמן הוזמן הרב לסנדקאות באחד מכפרי הסביבה. נסע עם שנים 
מתלמידיו. לפתע הבחינו במלשין  הרוכב על סוסו לקראתם. הודיעו 

 לרב בחרדה, והרב נשאר שוה נפש.

הרב לעגלון המלשין הבחין בהם, והדהיר את סוסו לקראתם. הורה 
שיעצור את העגלה. המתין למלשין. הלה הגיע וירד מסוסו, ניגש אל 
הרב ובקש סליחתו על התפרצותו כלפיו, עלה על סוסו והתרחק 

 מהמקום.

התלמידים היו המומים, והרב הסביר: "כשראיתיו, ידעתי שמסוגל הוא 
להרגני. חשבתי, מה עושים, איך אנצל. ואז נזכרתי באמרתו של שלמה 

מלך: "כמים פנים לפנים כן לב האדם לאדם" כשם שאני מתיחס ה
לזולת, מתיחס גם הוא אלי. מיד התחלתי להפך בזכותו של אותו אדם. 
מי יודע איזה חנוך קבל, מי יודע כמה פגעו בו בעבר ואיך עוררו שנאתו 
ומשטמתו. כמה גדולה הרחמנות על נשמתו האומללה וחייו הריקנים 

, עלו גם בלבו הרהורים מקבילים: הרי הרב קיים והמעוותים! ובה בעת
חובתו, פעל לשם שמים, גונן על בני הקהילה. ונתרכך לבו, ובקש 

 מחילה!"

כך, סיים רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, נהגתי גם אני. הם באו גדושי 
משטמה, עם רצח בעיניים. ואני התבוננתי בהם ברחמים רבים. נשמות 

ותועות, מלובות אש זרה ומוסתות לשנוא  יהודיות אומללות, טועות
ולניכור, כה גדולה הרחמנות. ואז, "כמים הפנים לפנים", נהפך גם לבם 

אבל שנאתם שככה  –לא להסכים עמי, כשם שאני איני מסכים אתם  –
 ומשטמתם כבתה...

והוסיף, שאין לך רעיון בספר משלי, שאין לו מקור בתורה )תענית ט 
עשו הבא להרגו בראש ארבע מאות איש, ע"א(. כשראה יעקב את 

השתחוה ארצה שבע פעמים, לכוף עצמו ורגשותיו, "עד גשתו עד 
אחיו" )בראשית לג, ג(, עד שעורר בנפשו את רגש האחוה, ובכך פעל 
ש"וירץ עשו לקראתו יחבקהו". הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא 

 שנכמרו רחמיו באותה שעה נושקו בכל לבו" )רש"י(.

ם כך, שאל ה"בית הלוי" מבריסק, איך זה שהגוי שונא את היהודי וא
 הרבה יותר ממה שהיהודי שונא את הגוי?!

 איזו שאלה חזקה!

 –והתשובה, חזקה עוד יותר 

ע"א(: גלוי  בלב כל יהודי, שוכן גם חלק 'גויי' ]וכמו שאמר )ברכות יז
וידע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב, שאין אנו עושים רצונך, 
שאור שבעיסה, יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו )רש"י(, ושעבוד 
מלכיות, היינו השפעת האומות וחלחול תרבותם[, ומובן שבחלק זה 
איננו שונאים את הגויים, להפך. אבל בגויים אין אף 'פינטעלע איד', אף 

 דה של יהודי, גם לא שמץ ממנו. לכן שונאים הם אותנו בכל לבם!נקו

וכשיודעים זאת, עולה השוועה: "הצילני מיד אחי מיד עשו" )בראשית 
לב, יב(, ופרשו בספרים הקדושים )"דגל מחנה אפרים", "קדושת לוי", 
ועוד(, שבקש הצלה ממשהו של "עשו" שדבק בו חלילה, כי אז תנתן 

 לעשו שליטה עליו!

 –ומה היא קליפת עשו העלולה לדבוק בנו 

 שנפשוט טלפינו לומר טהורים אנו, בעוד הטומאה בחובנו!

 שנתחזה לצדיקים יותר מכפי שאנו באמת!

זהו ששנינו )בראשית רבה סה, טז(, "אמר רבן שמעון בן גמליאל, כל 
היש לנו מושג מה כלול במשפט זה!  –ימי הייתי משמש את אבא" 

יזו מסירות. בתלמוד הירושלמי )ריש פאה( מוגדרת איזה כבוד אב, א
מצות כבוד אב ואם: "החמורה שבמצוות". על רבי טרפון שכה הצטיין 
בה, אמרו חכמים שעדיין לא הגיע לחצי קיומה. ורבן שמעון בן גמליאל 

 מעיד על עצמו שכל ימיו קיימה!

 –ועם זאת 

ש עשו "ששמ –אף לא אחוז אחד  –"ולא שמשתי אותו אחד ממאה" 
 את אביו!"

במה פחת רבן שמעון בן גמליאל, מה החסיר? מאומה, זולת פרט אחד: 
"אני, בשעה שהייתי משמש את אבא", מבשל וצולה ואופה ומכין 
ומגיש, "הייתי משמשו בבגדים מלוכלכין, ובשעה שהייתי יוצא לדרך 

הייתי יוצא בבגדים נקיים. אבל עשו, בשעה שהיה משמש את אביו לא 
שמשו ]בבגדים מלוכלכים, ואף לא שמשו בבגדים נקיים,[ אלא היה מ

בבגדי מלכות. אמר: אין כבודו של אבא להיות משמשו אלא בבגדי 
 מלכות!"

 זהו?!

וכי משום כך, בגלל פרט זה, כדאי שיחשוב עצמו פחות כל כך, ירוד כל 
 כך, מפסגתו של עשו?! ילבש גם הוא בגדי מלכות, וישתחוה לו!

כן יעשה יהיה זה חיקוי, מעשה חיצוני גרידא. תהיה  והתשובה, שאם
 זו "פשיטת טלפים" ובכך יהיה חלילה לעשו!

שיהיה תוכו כברו,  –בכל דבר שאינו שייך להלכה הפסוקה  –מוטב 
 כמדתו של התלמיד חכם )יומא עב ע"ב(!

 –ועוד בענין זה 

ן שנינו )חולין קה ע"א(: אמר מר עוקבא, אני לענין זה כחומץ בן יי
לעומת אבי. שאילו אבא, כשאכל בשר כעת לא אכל גבינה עד למחר 
בשעה זו. ואילו אני איני ממתין אלא מארוחה לארוחה. וזה המקור 

 להמתנת שש שעות, כשיעור הזמן מארוחה לארוחה.

ויש להבין: הלא לדברי הכל נהג אביו בחומרה יתרה. וכי מי שאינו נוהג 
קולקל ודחוי?! ואם אכן כן, ינהג גם בחומרות יתירות כבר חומץ הוא, מ

 הוא כך. וכי כה להוט הוא אחר גבינה?

אלא מאי, משל לעני שהיה מחזר על הפתחים. רבים היו העניים, 
והפרוטות שקבצו הספיקו בדוחק ללחם. והעני דנן, ברוך השם, חי 
בהרוחה יחסית. גם לחם, וגם חמאה ללפת את הפת. רחוק היה 

להתלונן. אפילו חסך מעט, לעת חולי שלא  מעושר, אבל אין על מה
 יבא.

יום אחד גילה לאשתו סוד הצלחתו: בסך הכל, אין אפשרות לפקוד כל 
הבתים. חבריו עוברים דירה דירה. נוקשים, מבקשים, מקבלים. פרוטה 
פה, פרוטה שם. והוא משאיר להם את בתי העניים, אינו פוקד אלא את 

 בתי האמידים והעשירים!

 י אמיד ומי עשיר, תמהה.איך תדע מ

הסביר: סימן מובהק לי, לעניים, מזוזה מפח חלוד, כיסוי בפרוטה. 
לאמידים, מנחושת קלל. שם נותנים חצי דינר. אבל כשהמזוזה מכסף 

 טהור, בית עשירים הוא. שם מעניקים אף דינר שלם!

שמעה, והפנימה. למחרת היום יצא לסיבובו והיא רוקנה את קופת 
הלכה אל הצורף והזמינה בתי מזוזה מכסף מגולף לכל חדרי החסכון. 

הבית. עתה יפקוד העושר את מעונה ויהיו מן הנותנים ולא מן 
 המקבלים!

בא הקבצן לביתו, הושיט ידו למזוזה לנשקה ונותרה מושטת באויר: 
 נרתיק מזוזה כה נאה, רק אצל גביר העיר!

 "מהיכן זה", שאל את אשתו.

 גולה לעשירות!"ענתה: "אתה אמרת, ס

 איי, איזו הבנה! הנרתיק הוא הוכחה לעשירות, לא סיבתה!

כשאדם עשיר ביתו מרווח, רהיטיו מהודרים, מאכלו מגוון, בגדיו נאים, 
 כיסיו מלאים. וגם, גם נרתיק המזוזה מכסף טהור.

להמתין יממה שלמה בין בשר לחלב הידור הוא. כנרתיק מזוזה מזהב 
ל עשירות בכל, על הון רב של תורה ומצוות טהור. אבל מצביע הוא ע

ומעשים טובים בשיא השלמות וההידור. ומר עוקבא ראה עצמו כה 
רחוק משלמות זו, כחומץ בן יין. מה תאמר, שיהדר רק באותה הרחקה, 

 ימתין יממה בין בשר לחלב. זאת, לא יעשה.

ומדוע, משום שכאשר הדירה היא דירת עניים, הרהיטים דלים 
מהוהים, המאכלים דחוקים והכיסים ריקים, הרי הנרתיק והבגדים 

  המהודר יהיה כנזם זהב באפו של אותו יצור...   ו"חזיר", זה עשו!  

 )והגדת(

 

 הורים, בניכם אינם מחוסנים דיים! -לקח בת היענה 

התורה, לשון הוראה היא )זוהר ח"ג נג, ב(. אין לך שאלה שאין 
 יוכיח.תשובתה בתורה, והסיפור הבא 



 

 ה 

המצב הכלכלי בפולין בין שתי מלחמות העולם היה בכי רע. משפחות 
הגיעו עד פת לחם. אני זוכר, סבלו חרפת רעב. צריך לדעת להודות על 

 המצב כיום.

כשה"חפץ חיים" זצ"ל ביקר בלודז', עיר התעשיה הנודעת, עלו 
לקבל  –כמו היום  –לאכסנייתו אב ובנו. הבן, בחור בר מצוה, לא בא 

ברכה להצלחה בתורה. הוא בא לקבל היתר לעזוב את בית המדרש. 
 שה"חפץ חיים" ירשה לו להפסיק ללמוד, לא פחות!

בחור טוב, ירא שמים, מצליח בלימודו, ירבו כמותו בישראל. לב זהב 
לו. ולב הזהב מתפלץ כשהוא רואה את אביו עובד מבוקר עד ערב 

ואין לחם לאכול ואין בגד ומשתכר אל צרור נקוב, ואין הקומץ משביע, 
ללבוש. איך יכול הוא לעמוד מנגד, לשקוע בלימוד, ולעמוד על דם 
הוריו, אחיו ואחיותיו, להתעלם ממצוקתם! רוצה הוא לצאת לשוק, 

 למצוא עבודה, איזו שתהיה, ולסייע בפרנסת הבית!

 נו?! מי אינו מניח לו?!

המדרש! "איש  אביו מתנגד: בשום פנים ואפן! מקומו של בחור, בבית
שדה" יוצא עשו, ו"יושב אוהלים" יוצא יעקב אבינו. השוק משחית, 
 שפתו ירודה, הויתו גשמית, מכבה כל זיק של קדושה ומחדיר טומאה!

והבן אינו מסכים. אבא, דוקא משום שאתה סבור כך וחדור להט רב 
כל כך, מוכן אני לצאת לשוק החיים. כי רואה אני שאתה ירא ושלם, 

שפעת. זיק הקדושה שלך לא כבה, והטומאה לא חלחלה. ולא הו
 אחזיק גם אני מעמד.

שמעו שצדיק בא לעיר, רבנו ה"חפץ חיים", והחליטו לעלות לאכסניתו, 
 להגיש לפניו תעצומותיהם.

 כמה התרגש לשמוע!

לשמוע את הבחור, שכואב הוא כאבו של המחסור בבית ורוצה לעזור 
ול עם חברו", מארבעים ושמונה קניני לאביו ולסייע בפרנסה. "נושא בע

 התורה!

וכמה התרגש לשמוע את האב מוותר על העזרה, ומודיע שהמשפחה 
 מוכנה לסבול מחסור, ובלבד שהבחור ישאר באהלי תורה!

וגדול היה כוחו של ה"חפץ חיים" זצ"ל להסתכל על כל דבר בעיניים 
 של תורה, ולמצוא לכל שאלה פתרון בתורה.

אמר לבחור: שמע נא, התורה אסרה לנו את העופות הטמאים. את 
הנשר ואת הפרס ואת העזניה, ואת העורב ואת בת היענה. למה לא 
נאמר: את היענה, מדוע נאסרה רק הבת? התשובה ידועה: היען אוכל 
אבנים וזכוכיות )שבת קכח ע"א(, קיבתו כברזל ובשרו כסוליה, לא ניתן 

ו. אבל אפרוחו, בשרו עדין רך, ואותו אסרה לאכילה ואין צורך לאסר
התורה באכילה. כך מפרשים רבותינו )בעלי התוספות וחזקוני ועוד, 

 ויקרא יא, טז(.

והנה מצינו שירמיהו הנביא קונן, איך היתה "בת עמי לאכזר, כיענים 
במדבר" )איכה ד, ג(. ויש להבין, במה מתבטאת אכזריות היען 

חים באים ומבקשים מזון, והאם נותנת לאפרוחיו? והענין, שהאפרו
בעיניה, אין טעים ממנו, שבר זכוכית מחודד ומשונן.  –להם מעדן 

ואינה מבינה שעבורה זה אכן מעדן, משום שהוושט שלה כצינור ברזל 
וקיבתה כדד נחושת, והזכוכית נגרסת בה עד דק. אבל אפרוחה עדין 

והאפרוח יתיסר ורך, והזכוכית תנקוב את הושט ותחורר את הקבה, 
 וימות בעינויים קשים ומרים. ונמצאת אשמה בהריגת אפרוחה!

מבין אתה, בני, סיים ה"חפץ חיים", אביך מבוגר ומחושל, מחוסן נגד 
אוירת השוק ומתמודד בהצלחה מול השפעתו. אבל אתה עודך צעיר 
ורך, אינך יכול להשוות עצמך אליו ולמדוד עצמך לנגדו. עליך להמשיך 

 אהלי תורה ובקרב בני התורה!לשהות ב

והדברים אמורים להורים, שאומדים עצמם שיכולים לשהות במקום 
פלוני או לצפות במופע פלוני ולא יושפעו לרעה, וה' יודע האמת. אולי 
מלאכים הם. אולי יכולים הם לטייל במקום פלוני ולבלות במקומות 

אם מעדן הם בילוי ומחוסנים הם דיים, יגרסו זכוכיות כאוות נפשם. 
עבורם, יבוסם להם. אך מה רוצים הם מילדיהם, איך מהמרים הם על 

  זוך נשמותיהם, איך הם לוקחים אותם עמם?! 

 )והגדת( 

 

 יט(-)יא, יג ואת אלה תשקצו מן העוף... ואת החסידה

זו דיה לבנה... ולמה נקרא שמה חסידה שעושה חסידות עם חברותיה 
 במזונות )רש"י(

ת התכונה החיובית של החסידה והיותה מתחסדת עם מדוע למרו
 חברותיה ומתחלקת עמן במזונותיה, אסרה התורה לאכול אותה?

ה"חידושי הרי"ם" מתרץ, שהחסידה גומלת חסד רק עם חברותיה, 
 ומזניחה את כל השאר, ולכן נחשבת לעוף שאינו טהור.

ים לקרוא מענין לדעת, כי גם העכברים התברכו בתכונה זו, ואף הם נוהג
לחבריהם בשעה שהם אוכלים את מזונותיהם, אולם למרות זאת 
במקרה שלהם חז"ל לא התיחסו לתכונה זו באופן חיובי, ולא זו בלבד, 
אלא שהעכברים נחשבים לרשעים, כפי שאומרת הגמרא )בבא מציעא 
מ ע"א(: "וכי מה אכפת להן לעכברים", ובתוספות שם: "וטעמיהו 

 י הני עכברי רשיעי נינהו".דרבנן מפורש בירושלמ

קושיה זו מתורצת בפי העולם, האומר כי ההבדל בין החסידה לעכבר 
נעוץ בכך שהחסידה מחלקת לחברותיה מהאוכל שלה, ואילו 

 העכברים מחלקים לחבריהם מאוכל השייך לאחרים...

לא פעם נוהגים אנשים בנדבנות יתרה, ומתירים לאחרים להשתמש 
אולם  –השייך לזולתם ללא קבלת רשות  בכספים צבור או ברכוש

"נדבנות" זו מחזיקה מעמד רק עד שהדברים נוגעים לרכושם הפרטי, 
או אז היא נעלמת ומתנדפת לחללו של עולם, ושוב לא ניתן להכיר בהם 

 את היותם נדבנים כה מופלגים...

בכל הנוגע לרכוש  –אצל גדולי ישראל אנו מוצאים את ההפך המוחלט 
הזולת ולכספי צבור הם נזהרו בתכלית הזהירות, אולם משל עצמם היו 
נותנים ונותנים, מבלי לערוך חשבונות של זמן ושל ממון, כשהם אינם 
חסים על כבודם ועל כוחותיהם, ואינם נמנעים מלעשות זאת אפילו 

 לאנשים אשר נמצאים מן העבר השני של המתרס.

מה" מספר הרב יהושע לייב שינקר, נכדו של בספר "האיש על החו
הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, סיפור מופלא אודות סבו, כפי 
שהעיד באזניו בנו של אחד מיקירי ירושלים ומחשובי תלמידי החכמים 
 שבה, אשר למגינת הלב נטש את דרך אבותיו והצטרף לחוגי הציונות.

באותן שנים התנהל מאבק  –סיפר לו האיש  –הדבר היה בשנת תרפ"ב 
חריף בין הקנאים מחוגי אגודת ישראל, שבראשם עמד רבי יוסף חיים, 
ובין ההסתדרות הציונית. והנה, חלה אחד מראשי הסתדרות העובדים, 

 אשר היה ידוע בשנאתו הגדולה לדת, במחלה קשה ואנושה.

במשך ארבעה שבועות אושפז בבית חולים אנגלי של המסיון, אולם 
ה הלכה והחמירה, עד כי הרופאים נואשו מחייו. בני משפחתו המחל

המודאגים פנו אלי, בהיותי אחד מן המקורבים אליו, והתיעצו אם ניתן 
לעשות עוד משהו כדי להציל אותו ממות, ואני, אשר הכרתי את ד"ר 
ולך ואת רופאי בית החולים "שערי צדק", וידעתי כי הם נמנים על טובי 

 להם להעבירו לשם. הרופאים, והמלצתי

אולם הענין לא היה כה פשוט. שתי עובדות עלולות היו להביא לסרובו 
של ד"ר ולך לקבלו לבית החולים: האחת, עצם זהותו והיותו מפורסם 
כאחד המתנגדים הגדולים ביותר של היהדות החרדית, והשניה, 

 העובדה שהוא מגיע מבית החולים של המסיון.

לכך, אולם לא נותרה להם כל בררה אחרת. בני המשפחה היו מודעים 
ומאחר והיו לי אי אלו מהלכים בחוגים החרדיים בזכות אבי, התבקשתי 

 לבצע את ההעברה הזו.

שני סבלים גברתנים העבירו את החולה על גבי אלונקה לשערי צדק. 
כאשר הגיעו לפרוזדור בית החולים, יצא אליהם ד"ר ולך, וערך בדיקה 

המצב חמור ביותר. הוא שאל כמה פרטים אודות  ראשונית, ומצא כי
הרקע הרפואי, וכאשר שמע שהוא הגיע מבית החולים המסיונרי, 
הסמיקו פניו מכעס, והוא פנה וחזר לחדרו, מותיר אחריו את בני 

 המשפחה המבולבלים ואת החולה האנוש.

לחשתי לבני  –"רק אחד מסוגל לשנות את דעתו של ד"ר ולך" 
יוסף חיים זוננפלד", ומאחר ואבי היה אחד "רבי  –המשפחה 

ממקורביו, נטלתי על צוארי את השליחות אליו, ובינתיים הורדה 
האלונקה עם החולה שעליה אל מאחורי בנין בין החולים, תחת אחד 

 הברושים.

תוך  –ממשיך המספר  –מיהרתי לביתו של רבי יוסף חיים בבתי מחסה 
הרטיב אותי מכף רגל ועד כדי הליכה החל לרדת עלי גשם שוטף ש

ראש. טוב ורועד נכנסתי לביתו של רבי יסוף חיים, ועל אף שידעתי כי 



 

 ו 

יש בלבו עלי, משום שאף אני נמניתי עם החוגים הללו, ונטשתי את 
דרך אבותי, לא ניכר היה מאומה מכל זה בקבלת הפנים החמה שערך 

 לי.

י, מיד קיוויתי לקבל ממנו מכתב המלצה לד"ר ולך, אבל להפתעת
כששמע את כל הפרטים, קיפל את קצה דף הגמרא שהיתה פתוחה 
לפניו, סגר את הגמרא, קם ממקומו והתעטף במעיל הפרוה שלו. 

 נדהמתי. האם הוא באמת יוצא לשם כך מן הבית?!

נעמדתי בחלל הדלת, ונסיתי להפעיל את כל כח השכנוע שלי כדי 
 למנוע את הליכתו, בפרט לא בגשם כה שוטף.

"באתי רק לשם מכתב", נסיתי להסביר, אך רבי יוסף חיים הישיש נותר 
בשלו. הוא הזדקף מלוא קומתו ואמר לי: "כשמדובר בהצלת נפשות, 
אין די במכתב... עלי ללכת לשם בעצמי... לא אזוז משם עד שאראה 

 את החולה מוכנס לבית החולים וזוכה לטיפול מקצועי".

חוצה. רצתי אחריו, וכמעט שלא ואכן, תוך כדי כך הוא התחמק ה
הצלחתי להדביק את קצב פסיעותיו של הרב, על שבעים וחמש 

 שנותיו...

בדיוק אז התגבר הגשם. "אולי נמתין תחת קורת גג כלשהי עד שהמים 
יפוגו מעט?", נסיתי להציע. הרב אפילו לא ענה, הוא רק זרז את 

נבהלים  פסיעותיו ומלמל: "פיקוח נפש! כשהולכים להציל יהודי
 מטיפות גשם?"...

כשהגעתי לשער יפו, הצלחתי לשכור כרכרה שתוביל אותנו לעבר בית 
החולים. כשהגענו לחצר בית החולים מיהר רבי יוסף חיים לרדת מן 

 הכרכרה. אני מהרתי לסלק לעגלון את המגיע לו ולרוץ אחריו.

מצאתי אותו כבר בחדרו הפרטי של ד"ר ולך, וספקתי לשמוע אותו 
מר בתקיפות: "מאימתי נעשה הדוקטור פוסק בהלכות פקוח נפש? או

 אני מבקש לקבל את החולה מיד לבית החולים, ואחר כך נתווכח...".

 כשראה אותי אמר: "היכן החולה? נא להביאו מיד! כל רגע יקר!".

ושבועיים מאוחר יותר, ארע הבלתי יאמן, החולה עזב את בית החולים 
 כשהוא בריא לחלוטין...

בידעי את היחסים המתוחים שבין רבי יוסף חיים ואותו מנהיג, נמנעתי 
מלספר לו את אשר קרה, אולם שנה לאחר מכן לא הצלחתי יותר 

 להתאפק.

הדבר היה בשעת טקס הנחת אבן הפינה לישוב חדש בגליל. אותו 
מנהיג נשא במהלך הארוע את הנאום המרכזי, ובמהלך הדברים קרא 

ץ בדרכנו ובכחנו! אבנה את ארצנו תוך מלחמת בפתוס: "נבנה את האר
 חרמה ביד השחורה של הרב זוננפלד ופמליתו!".

ברגע זה קפא בי דמי. צעקתי ספונטנית לעבר הנואם: "שתוק! דרך ארץ 
בפני הגאון הישיש שאתה חב לו את חייך!". לשמע קריאת ביניים 

אומו, מוזרה כזו מידי קרוב, הוכה הנואם בתדהמה. הוא הפסיק את נ
 והפנה כלפי מבט תוהה, ובקש הסברים.

לא הססתי. עליתי על הבמה וספרתי לו ולשאר המשתתפים איך ה'יד 
השחורה' של רבי חיים נחלצה להציל ממוות את מי שהכריז כנגדו, 

  וכנגד כל היהדות החרדית, מלחמה של ממש... 

 )ומתוק האור(   

 

 אוכל כשר החזיר יהודי לדת אבותיו

תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו... ונטמתם אל 
 )יא, מג(בם 

אכילת שקצים ורמשים מטמטמת את לבו של האדם ומרחיקה אותו 
מכל קשר ושייכות לקדושה, כפי שאומרת הגמרא )יומא לט ע"א(: 
"תנא דבי רבי ישמעאל עבירה מטמטמת לבו של אדם שנאמר: 'ולא 

 תקרי ונטמאתם אלא ונטמטם".תטמאו בהם ונטמתם בם', אל 

לעומת זאת, הקפדה על כשרות האכילה זורעת בלב האדם זרעי 
 טהרה, ויש בכוחה לקרב אותו לאביו שבשמים.

עד מה רב כוחה של אכילה כשרה, נוכל ללמוד מן הסיפור שלפנינו 
 המובא בספר "ועמך כולם" של הסופר הדגול רבי חנוך טלר:

התקבלה שיחת חוץ. המזכיר, שענה בבית מדרש לרבנים בניו יורק 
 לשיחה, מצא את עצמו מאזין למשפט הבא:

"שלום, מדבר אדון וולף, ראש הפדרציה היהודית של יהודי דרום מזרח 
 טקסס".

"שלום וברכה. זוהי הפעם הראשונה שאני שומע על הפדרציה הזו... 
 תרשה לי לשאול כמה יהודים יש אצלכם?".

 "שלושה".

נו במבוכה, ולבסוף אמר: "ממ... ואתה רוצה המזכיר כחכח בגרו
 שאשלח רב עבור שלשה יהודים?.

"לא, לא", הבהיר אדון וולף, "השלושה הם אני, אשתי ובתי היחידה... 
 אנחנו פשוט עומדים לעזוב פה, ורציתי לודא שיהיה רב במקומי...".

 "יש אצלכם בשר כשר?".

 שרותי דת?".  "גם לא". שהם-"לא".    "יש בית כנסת?".   "לא".   "אלו

"סלח לי, מר וולף, על השאלה, אולם האם יש אצלכם איזשהו יהודי 
 בפדרציה של דרום מזרח טקסס?".

 "כנראה שיש הרבה".

 "כלומר?".

"בשיר השירים )א, ו( כתוב: 'אל תראוני שאני שחרחרת, ששזפתני 
 –השמש', כאן בטקסס יש שמש חזקה... כולם שזופים מאד וכולם 

 נראים אותו דבר... אפשר להפקיר אותם ככה?". –דים כגויים יהו

 "טוב", נכנע המזכיר, "אחפש מועמד מתאים".

בדיוק באותם רגעים נכנס למשרד רב צעיר לימים, שלא מכבר סיים 
 את למודי הרבנות שלו. שמו היה מיכאל הלר.

"לא תאמין, מיכאל, כך המזכיר, "מצאתי לך משרה! מה דעתך להיות 
 הפדרציה היהודית של יהודי דרום מזרח טקסס?".ראש 

ר' מיכאל חפש אחר המילים המתאימות, ומשמצא אותן לבסוף, החל 
לשפוך אותם כמו גרגרי חול יבש מכוס הפוכה: "אני מתנצל, אבל אינני 

 יודע לנאום כל כך טוב, וחוץ מזה עוד לא עשיתי אף פעם הלויות...".

יר, "נראה לי שלא תצטרך לערוך "זה בסדר, זה בסדר", מרגיע המזכ
שם הלויות בכלל... אל דאגה... סע לשם, אתה עומד להיות מלך 

 בגדוד.. גם הרב וגם הקהל... הכל תהיה שם!...".

נסע ר' מיכאל לדרום מזרח טקסס, פגש שם בטקס רב רושם את ראש 
הפדרציה הפורש, והכריז על יום הכתרתו לנשיא הפדרציה היהודית 

 שם.

איך יפגוש יהודי כאן, החליט לבדוק בספר טלפונים שם יהודי לא ידע 
 ולהתקשר.

עד מהרה מצא את השם הראשון. בלי להסס הוא חייג את מספר 
 הטלפון שנרשם שם.

 "שלום, אני הרב החדש, ר' מיכאל הלר".

"סליחה", קטע אותו קול מחוספס מעט, "אתה חושב שאני יהודי? 
 הו, לא, אני הכומר המקומי...".

היו עוד כמה שיחות טלפון מבולבלות דומות, עד שר' מיכאל החליט 
לשנות כיוון ולערוך מסיבה של חומוס ופלאפל, בהנחה שרק יהודים 

 יגיעו לטעום מאכלים כאלו.

הוא תלה מודעה חגיגית על המסיבה המתוכננת בלוח המודעות של 
 האוניברסיטה, הזמין כדורי פלאפל מניו יורק, קבל אותם קפואים

לגמרי בטעם קפוא, ניסה לערוך אותם בצורה חגיגית, והתאכזב לראות 
שאפילו הזבובים ויתרו על התענוג המפוקפק, ולא הגיעו לבקר באזור 

 המטבח...

הוא כמעט חזר הביתה, כשלפתע נכנס מישהו... היה זה בחור מגודל 
 למראה, רעמת תלתלים, מכנסיים קרועים.

 : "שלום, מה שלומך?".ר' מיכאל עטה את הטוב שבחיוכיו

"אני עובד כאן במסעדה מקסיקנית", אמר הבחור בלי שמץ של 
מבוכה, "והבוס שלי שלח אותי לגנוב, אה... כלומר לטעום קצת 

 מהאוכל שלכם".

 "איך קוראים לך?".

 "ברני".

"נעים מאד, אני הרב מיכאל הלר. אני רוצה לדבר אתך, נפגש, נלמד 
 תשעת הימים, רוצה שאסביר לך מה זה?".קצת, אתה יודע, עוד מעט 
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"אני לא אוהב את המוזיקה הזאת", ברני היה אדיש למדי, לבסוף 
 הוסיף במידה מסוימת של טקט: "אתה יודע מה, אולי נדבר, נראה...".

 הוא טעם קצת, אמר שלום והלך.

רק אז קלט ר' מיכאל הלר, שהוא לא השאיר שום שם, מספר טלפון 
 את זו של המסעדה שלו...או כתובת, מלבד 

אבל לא אדם כמותו יסכים להרים ידיים. הוא איתר את המספר וחייג 
 לשם.

 "הלו, ברני, אתה זוכר אותי?".

 "הו, כן. עד עכשו כואבת לי הבטן מהפלאפל שלך...".

 "אז מה אתה אומר? רוצה להפגש? לשבת קצת?".

כשהייתי "כן, לא... כ... לא... האמת היא שגמרתי את בית הספר 
 בכתה ז'... קשה לי קצת ללמוד".

 "אז רק נדבר".

 לזה הוא הסכים.

עד למועד הפגישה ישב לו ר' מיכאל ותכנן את השיחה. הוא ניסה 
לשער מה עתיד לומר לו ברני, ומה יענה על כל שאלה, אבל המציאות 

 עלתה על כל דמיון...

 ברני הגיע מתנשם ומתנשף.

זמן, כי מחר אני טס ללוס אנג'לס... "תראה רבאי, אין לי מדי הרבה 
כן.. כל מה שעבדתי כאן היה משום שלא היה לי מספיק כסף לגמור 

 את הטיול שלי.. כעת אספתי מספיק, ומחר אני טס...".

 הפעם התקשה ר' מיכאל להסתיר את אכזבתו.

ברני כבר עמד בדלת, כשפתאום אמר, אולי כדי לרצות אותו: "אתה 
 לי משהו אחד ואעשה אותו בשבילך...". יודע מה, רבאי? תאמר

ר' מיכאל הרהר מעט... מה כדאי לבקש? ולבסוף אמר: "אתה טס 
 מחר, נכון? תזמין לך ארוחה אחת כשרה למטוס".

 "בסדר", הרכין ברני את תלתליו, "בשבילך אני מבטיח".

"וכשאתה מגיע ללוס אנג'לס", קרא ר' מיכאל מאחורי כתפיו אל 
וה שהלך והתרחק, "תשלח מכתב קטן, ותודיע לי תרמיל הג'ינס המה
 שהסתדרת, אוקי?".

 וברני הנהן בראשו.

למחרת הגיע ברני למטוס, הוא היה נראה בדיוק כמו כל שאר 
הנוסעים, ובהגיע שעת הארוחה לא העלתה הדילת על קצה דעתה 
שהוא זה שהזמין את האוכל הכשר, ונתנה אותו לאדם אחר, בעל זקן, 

 מנה רגילה. ולברני הגישה

 "הי סליחה רגע", כך ברני, "הזמנתי 'כושר פוד'...

"אני אבדוק", היא אומרת, וחוזרת כעבור דקות ספורות, "אני 
מצטערת... קרתה תקלה ונתנו את המנה למישהו אחר... אולי תרצה 

 אוכל רגיל?".

ברני הרגיש את בטנו מתהפכת... הוא רצה לומר כן, אבל ההבטחה 
ממנו... מילה זו מילה, החליט לבסוף, ואמר בקול: "לא לרב היתה חזקה 
 אני לא רוצה"...

כשנחת המטוס בלוס אנג'לס היה ברני מורעב לגמרי, אבל כמו 
להכעיס, כל המסעדות שם היו טרפה. הוא, אמנם, הבטיח לשמור 
כשרות רק בטיסה, אבל מראהו הדואג של ר' מיכאל נותר חקוק 

 בזכרונו...

ות בלוס אנג'לס, אמר לעצמו בעודו מעלעל יש גם מסעדות כשר
 בספר הטלפונים ומחפש לעצמו כתובות.

 הדלת היתה סגורה. –הוא הגיע במהירות, אבל התאכזב 

"למה?", לא מעט תסכול היה בשאלה הזו, "תשעת הימים" נכתב 
 שם, וברני התקשה להבין את הקשר... למה זה קשור לאוכל?!

שהו מתחת לשלט, וחש שאינו הוא עמד שם, כאילו נטע אותו מי
 יכול יותר.

 לפתע נגש אליו יהודי: אפשר לעזור? מה אתה מחפש?

שטף שלם יצא מפיו של ברני, והוא מצא את עצמו מספר לזר את 
 הכל...

"יש לי רעיון" אמר היהודי שהתגלה כבעל המסעדה, "בוא אלי 
 הביתה, נאכל משהו ואסביר לך את הכל"...

והוזמן שוב לשבת, ובא ואכל, ואחר כך לעוד  וברני, אכן, בא ואכל,
 שבת, וגם אליה הוא בא, וטעם עוד פעם מן הטעם הרוחני.

אט, אט הוא פשט צורה ולבש צורה, וכעבור שלוש שנים כתב לרבאי 
 הלר מכתב.

"שלום רבאי, הבטחתי לך שכשאסתדר בחוף המערבי אכתוב לך 
... היום אני יהודי מכתב. ובכן, לקח לי קצת זמן, אבל בסוף הסתדרתי

שומר מצוות, ברוך ה', קובע עתים לתורה, יש לי אשה ושני ילדים 
מתוקים, ואני מודה לך מאד על שעזרת לי להסתדר בחיים! שלך, 

    בנימין פלדמן )ברני("... 

  )ומתוק האור(

 

 ויהי ביום השמיני

ביום הגדול והנשגב ביותר, מתחילת הבריאה, שחז"ל במסכת 
מיום שברא הקב"ה שמים וארץ, לא היתה שמחה לפני  –י,ב( מגילה )

 הקב"ה, כיום חנוכת המשכן.

 אחד יום בקר ויהי ערב ויהי... ונאמר שם השמיני ביום ויהינאמר כאן 
 . 

מיום בריאת העולם לא היתה שמחה להקב"ה, כמו  – אומרים חז"ל
 היום הזה. זה היום הכי משמח שהיה לפני הקב"ה.

לא כתוב מיום שברא הקב"ה את העולם, בשבת  –שימו לב לדגש 
 ויהי ערב ויהיקודש, אלא מיום שברא הקב"ה שמים וארץ, שנאמר 

 אחד. יום בקר

 אחד יום בקר ויהי ערב ויהי -ל  יש הקבלההשמיני  ביום ויהי -ל 
 ואנחנו רוצים להבין מהי ההקבלה בין שתיהם.

א היום הגדול ביותר בשנה , ביום לפני שנכנס לענין, ביום הזה, שהו
 שבו נחנך המשכן , לא היתה שמחה להקב"ה, כיום הזה. 

 זרה. אש בהקריבםביום הזה מעניש הקב"ה את נדב ואביהוא, למה ? 
 

 אשר זרה אש ה' לפני ויקרבו קטרת עליה וישימו אש בהן ג( ויתנו-)י, א
 ה' : ויאמר לפני וימתו אותם ותאכל ה' מלפני אש אתם : ותצא צוה לא

 העם כל פני ועל אקדש בקרבי לאמר ה' דבר אשר הוא אהרן אל משה
 אהרן וידם אכבד

אלה הפסוקים שמופיעים בפרשה. כל אחד שואל את עצמו שאלה 
אין יום אחר? למה דוקא ביום הזה? היום הכי שמח בעם ישראל,  –

היום שהתבשר עם ישראל על כפרת העגל, רואים בחוש שהקב"ה 
 ם ישראל.מוחל לע

 ראשון בראשית למעשה ראשון  -אומרים חז"ל )שבת פ"ז,ב(
 ראשון האש לירידת ראשון לעבודה ראשון לכהונה ראשון לנשיאים
 ראשון ישראל את לברך ראשון שכינה לשכון ראשון קדשים לאכילת
 .לחדשים ראשון הבמות לאיסור

לך יום אותו יום נטל עשר עטרות, היום הכי גדול לפני הקב"ה. אין 
אחר ? אין לך יום אחר לתת מכה לישראל בפטירתם של נדב ואביהוא 

? 

צריך לדעת, אלו לא שתי אנשים פשוטים. נדב ואביהוא, אלו שתי 
 היורשים של משה ואהרון.

כשמשה ואהרון היו אמורים להסתלק מן העולם, מי שהיה עתיד 
 לרשת אותם, היו נדב ואביהוא.

,  אומר, שכל מי שמוריד דמעות הזוהר הקדוש, פרשת אחרי מות
ביום הכיפורים, על שתי בניו של אהרון, מובטח לו שלא ימותו בניו 

 בחייו. הבטחה של הזוהר הקדוש.

ריבונו של עולם, אם הם היו חיים,  –אנחנו באים ביום כיפור בוכים 
בצורה  אנחנו היינו נראים אחרת, אם הירידה של עם ישראל לא היתה

כזאת, של מה? ירידה שמורידה אותנו, ממשה ואהרון, למטה, עד 
נון, היתה לנו הפסקה של נדב ואביהוא, אנחנו היינו נראים -יהושע בן

אחרת. כל כך הרה דורות מנדב ואביהוא, אנחנו היינו נראים אחרת. 
 מעין הקבלה שיש לנו, לפטירת תלמידי רבי עקיבא.

 סרים אנשים שמתו ? מה אנחנו מתאבלים היום ? ח
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אלף תלמידי ר' עקיבא היו חיים,  24אנחנו מתאבלים על עצמנו. אם 
אנחנו היינו נראים לגמרי אחרת. אנחנו היום, כ"כ הרבה שנים 

מפטירת תלמידי ר' עקיבא, אנחנו היינו נראים אחרת. על זה אנחנו 
 מתאבלים. זה פטירתם של נדב ואביהוא.

 ,בכבדי ונקדשביום הזה, הוא אמר למשה רבינו  הקב"ה רצה דוקא
 . במכובדי אלא בכבדי תקרי אל

תדע לך, ביום חנוכת המשכן, אני אתן לעם  –אמר לו הקב"ה 
 ישראל עונש, מה זה עונש ? תהיה מידת הדין מתוחה.

אני הייתי בטוח או אני או אתה. עכשיו אני  –אמר משה לאהרון 
 מני וממך !רואה שלקחו אותם, הם גדולים מ

 ונקדשרבותי, אין כאן תשובה, למה דוקא ביום חנוכת המשכן , 
אין כאן תשובה, למה בית במכובדי,  אלא בכבדי תקרי אל ,בכבדי

המקדש צריך לחנך דוקא בפטירתם של אחד מגדולי ישראל , או 
 משה ואהרון , או נדב ואביהוא, על מה ולמה ?

י זה ננסה ללכת קצת , ואחר המגיד מדובנההתשובה לכך, אומר 
 יותר לעומק.

 משל למה הדבר דומה? – אומר המגיד מדובנה 

משל למלך שהיתה לו ממלכה, הוא בנה עיר , שכל העיר שלו היתה 
בנויה על איכות הסביבה, מי שיגור שם, לא יהיו לו דאגות, מעין 

קסריה של מטה. אבל הוא אומר , חייבים שהאנשים שם יהיו בריאים, 
 בריאים אז מה זה שוה ? אם הם לא 

אמר המלך אני מביא את הרופא מספר אחד בעולם, שכולם משבחים 
 אותו, כל מחלה  שבאה אליו, הוא מוציא אותה. 

 לחודש. 100,000$הרופא הזה עובד בארה"ב, מקבל 
אמר לו המלך, אם אתה בא אצלי תקבל פי שתיים, אתה רק תשגיח 

לם, כולם יגורו פה, יהיו שכל מי שגר כאן בעיר, כולם עשירי עו
 בריאים.

כמובן הרופא הסכים לתנאים. באותו יום שהגיע, עשו לו קבלת פנים 
 עם במה, קבלו אותו בכבוד גדול.

 רבותי הגיע גדול המומחים ברפואה, לא היתה –המלך עולה לנאום 
מחלה שלא מצא לה מרפא , וב"ה אנחנו שמחים לקדם את פניו, 

ותדעו לכם, בני הממלכה, שכל בעיה הכי קטנה, יש לכם רופא בחינם 
 אין כסף, כחלק מהשירות שהממלכה נותנת לתושביה.

בעוד המלך מדבר, פתאום אחד השרים החשובים בממלכה התחיל 
 יש לי כאבים בחזה !!! -לצעוק

פה, הרופא מתחיל לעשות לו הנשמות, עיסוי נופל מהכיסא לרצ
 בחזה, אחרי כמה דקות ז"ל.

 שוכב על הרצפה, פגר מת, מכסים אותו.

אוי לה לאותה בושה , אוי לה לאותה כלימה, בקבלת פנים של 
 הרופא, אחד השרים החשובים מת.

, פעולה  1מה עשית לנו ? רופא מספר  –בא המלך ואומר לרופא 
 ום, איזה מן רופא אתה?!ראשונה ולא עשית כל

צר לי על פטירת השר האהוב שלך, אבל למעשה  –אמר הרופא למלך 
אני שמח. צר לי על הפטירה, אבל אני שמח שזה קרה מול כולם 

 עכשיו, למה ?
'הרופא  –פשוט מאוד ראיתי את כותרות העיתונים היום בבוקר 

 ששום מחלה לא יכולה עליו, מגיע!'.
ניחו כולם את הבריאות, כל היום יוכלו אם כולם יחשבו כך, יז

סטייקים , צ'יפסים, כל בוקר עוגה עם קצפת , איך אני יוכל לרפאות 
 כאלה דברים ?

 אם אתם תהיו מלאים בכולסטרול, אני יוכל לעזור לכם?!
אני יכל לעזור אם האנשים בריאים, וקצת הם חולים, אז אני יכל 

פם, אני יכל לרפא אותם לרפא אותם, אבל אם אנשים מזניחים את גו
 !? 

אז מה הבינו  – הרופא ששום חולי לא יכל עליו'' –כותרת ראשית 
התושבים ? חבר'ה תעשו חיים, תשתו כל היום וויסקי, תאכלו מה 

שאתם רוצים , לא צריך לשמור יותר על הבריאות, יש לנו רופא 
 שפותר את כל המחלות !!!

 עזור להם ?כולם יהיו מפלצות כאן, איך אני יוכל ל

עכשיו כשראו שהשר מת, אני יוצא בהודעה לכל תושבי העיר , 
רבותי, אתם ראיתם את השר הזה, השר הזה לא עשה  –ואומר 

פעילות גופנית, לא הזיע אף פעם, כל היום ישב במשרד, הביאו לו 
בבוקר קרמשניט בצהרים צ'יפס וסטייק, בערב נתנו לו מלוואח, תראו 

 .איך הוא היה 
כל לרפאות אם אנשים משתפים פעולה, אבל אם אף אחד לא אני י

 משתף פעולה, איך אני יכל לרפאות ?

עשיית משכן, יכל להביא זלזול  – אם ככה, אומר המגיד מדובנה
 בחטא, למה ? 

כי כל בן אדם שלא בא לכפרה החטא שלו, אז הוא בלחץ, הוא אומר 
 מי יודע איזה עונש יעניש אותי הקב"ה?! –

יו, שאפשר להביא קרבנות למשכן, אם אפשר להביא אבל עכש
עשית עבירה, הבאת קרבן,  –קרבנות למשכן, אז אין בעיה בעברות 

 התכפרת!

אמר הקב"ה ביום הזה, שאני מתחיל לחנוך את המשכן, שאפשר 
להביא בו קרבנות, אני אראה להם, שעם ישראל, הגדולים שבהם, אני 

ולים שבהם, לבוא בדין, יהיה בא איתם בדין. אם אני אכניס את הגד
 .ברעדה, אבל יהיה  גילו

אמנם תהיה שמחה על עשיית המשכן, אבל יראו שהקב"ה לא 
. אלו הדברים שכותב  נקדש בכבודימוותר, אז ייכנס מורא ופחד, וזה 

 המגיד מדובנה.

)ברוך שאמר(

  בדרך הדרוש 
 )ט, כד( :וירא כל העם וירנו על פניהם

 ימי' ז כל תני יודן' ר בשם תנחום' ר זו' פ ברבה
 שכינה שרתה ולא ג"בכה משמש משה' הי מלואים

 מאי ע"וצ ש"ע וירונו העם כל וירא ד"הה ידיו על
 נראה' ה היום כי הוא מלא מקרא לזה' ראי מייתי

 מרישא אלא' ראי אין דמייתי קרא מהאי גם, אליכם
 ', וגו ותאכל' ה מלפני אש ותצא דקרא

 שסרב על עונש היה שזה התם דאמר לב בשים ל"וי
 כנגד מדה מאי תשלח ביד נא שלח ואמר בשליחות

 להשרות זכה משה הלא להבין צריך גם. זה הוא מדה
 זכו מאשר יותר ת"מ בשעת ישראל על שכינה

 שהכינו הכנה י"ע זכו התם ל"וי, אהרן י"ע במשכן
 בלא' הי והכא אשה אל תגשו אל ימים' ג לכך עצמם
 במדרש' דאי במדה מדה דהוי ש"והא כלל הכנה
 להיות מאז כבר שרגיל אהרן ביד תשלח ביד נא שלח
 בלי שכינה להשראת זכו י"שע נענש לכן שלוח נביא

 , כלל והרגל הכנה

 ל"י רמיזא והיכי הכנה בלא אז' שהי מ"מנה והנה
 שכינה שרתה מזמור לדוד.[ ז"קי פסחים] ל"דאחז

 והכוונה לדוד מזמור כ"משא שירה אמר כ"ואח
 שרתה המנגן וכנגן ומנגן מזמר' הי הכנה צריך' כשהי

 שרתה הכנה צריך' הי כשלא כ"משא שכינה עליו
 העם כל וירא' כתי הא נ"ה כ"וא, מזמור כ"ואח שכינה

 , כלל הכנה' צריכי' הי שלא מ"ש וירונו כ"ואח

 לעונש זה' שהי ראיה להביא רוצה דהמדרש ש"וא
 בהר מזה לגדולה זכה כבר הלא תאמר ושלא למשה

 כלל הכנה בלא' שהי מ"ש קרא מהך מייתי כ"ע סיני
 [:ח"נ - ד"תקנ] ל"וק סיני בהר שזכה ממה יותר והוא

  

  )חתם סופר(

 )ט, ז(  קרב אל המזבח

 בוש אהרן שהיה המזבח אל קרב הפסוק על י"ברש
 לכך הלא בוש אתה למה משה לו אמר לגשת וירא

 מפני במדרש דאיתא מה פי על לפרש יש. נבחרת

 תתן אשר וכל יעקב שאמר מפני כהן אהרן היה מה
 מעשר ליתן נדר שיעקב פירוש. לך אעשרנו עשר לי

 ממעשר שנפטרו בכורים' ד היה ליעקב והנה. מבניו
 חל והיה חלילה חוזר נמצא בנים שמונה ונשתיירו

 . לוי של משבטו היה ואהרן, לוי על עשירי

 הבכורים נמנו דלא כיון כן אם הקשו המפרשים והנה
 דהיינו קהת של לבכור נמי לימני לא קשה כן אם

 ונמצא חלילה וחוזר ועוזיאל חברון יצהר אלא עמרם
 לא כי ומתרצים. החשבון לפי קרח על שייך הגורל

 העבודה שהיה החטא קודם דוקא הבכורים נמנו
 . כן גם הבכורים נמנו החטא לאחר אבל בבכורים

 שאלולי נבחרת לכך לו אמר דכך שפיר אתי והשתא
 הכהונה ומגיע הבכורים נמנים היו לא חטאת לא

 :נבחרת אתה השתא אבל לך ולא לקרח

 .)חנוכת התורה(



ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפַּלת ַהּכֲֹהִנים ִלְפֵני ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים
א ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם" (ט כב) "ַוִּיּׂשָ

ָיָדו  ַאֲהרֹן  א  "ְוִיּׂשָ ַהּתֹוָרה:  ֶׁשִּתְכּתֹב  ָהָיה  ַּדי  ִלְכאֹוָרה 
ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם", ּוַמּדּוַע הֹוִסיָפה: "ֶאת ָיָדו"?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין ִמּקֹולֹוָמָיא:

ָּכל ֵּתַבת 'ֶאת' ֶׁשַּבּתֹוָרה ָּבָאה ְלַרּבֹות (ְרֵאה ְּפָסִחים כב א), 
ֶאת  ַאֲהרֹן  ָנָׂשא  ֶׁשְּבֶטֶרם  ְלַרּבֹות  ָּבָאה  ִהיא  ָּכאן  ְוַאף 
ָיָדיו ִלְבָרָכה ִהְתַּפֵּלל ֶׁשִּבְרָכתֹו ִּתְתַקֵּבל ְלָרצֹון [ֶׁשַאף 
ַהְּתִפָּלה ְמֻכָּנה 'ְנִׂשיַאת ַּכַּפִים' (ְרֵאה ְׁשמֹות ט כט)]. ּוְכִפי 
ְלָחן ָערּו' (או"ח קכח ט) ֶׁשּקֶֹדם ֶׁשְּמָבְרִכים  ֶׁשָּפַסק ַה'ּׁשֻ
ָרצֹון  "ְיִהי  ְלִהְתַּפֵּלל:  ַהּכֲֹהִנים  ְצִריִכים  ָהָעם  ֶאת 
ִמְּלָפֶני ה' ֱאֵקינוּ... ֶׁשְּתֵהא ַהְּבָרָכה ַהּזֹאת ֶׁשִּצּוִיָתנוּ 
ְלָבֵר ֶאת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְּבָרָכה ְׁשֵלָמה, ְוא ִיְהֶיה ָּבּה 

ׁשּום ִמְכׁשֹול ְוָעֹון ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם".
'ַמְקֵרי ַּדְרְּדֵקי'

ִלּמּוד ִהְלכֹות ַהְּקטֶֹרת ָמֵגן ִמְּפֵני ַהַּמֵּגָפה
ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ַוֵּיְצאּו  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  "ַוָּיבֹא 

ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם" (ט כג)

ַמֲעֵׂשה  ַעל  ְלַלְּמדֹו  ַאֲהרֹן?  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  "ָלָּמה 
ַהְּקטֶֹרת. ָּדָבר ַאֵחר... ִנְכַנס מֶֹׁשה ִעּמֹו ּוִבְּקׁשֹו ַרֲחִמים 
ְוָיְרָדה ְׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל" (ַרִׁש"י, ַעל ִּפי 'ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים' ְמִכיְלָתא 

ְּדִמּלּוִאים יט ל).

ַרִׁש"י  ֶׁשֵהִביא  ַהֵּפרּוִׁשים  ְׁשֵני  ִּכי  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ָּכַתב 
ַמְׁשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה:

ָהֵעת  ְוִהִּגיָעה  ַהִּמְׁשָּכן  ֲהָקַמת  ֶׁשִּנְׁשְלָמה  ְּבֵעת 
ִכיָנה, ָחְׁשׁשּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֶׁשְּבִעְקבֹות  ֶׁשִּתְׁשֶרה ּבֹו ַהּׁשְ
ִכיָנה ִּתְפרֹץ ַמֵּגָפה ְוָימּותּו ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל  ַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
(ְרֵאה ַרִׁש"י ְׁשמֹות כט מג). ִמּשּׁום ֶׁשְּקטֶֹרת ַהַּנֲעֵׂשית ִמחּוץ 
ְּכֵדי  ַאֲהרֹן  ֶׁשָעָׂשה  ְּכִפי  ַמֵּגָפה,  ַלֲעצֹר  ְיכֹוָלה  ַלִּמְׁשָּכן 
קַֹרח  ַמֲעֵׂשה  ְּבִעְקבֹות  ֶׁשָּפְרָצה  ַהַּמֵּגָפה  ֶאת  ַלֲעצֹר 
מֹוֵעד:  ְלאֶֹהל  ַאֲהרֹן  ִעם  מֶֹׁשה  ִנְכַנס  יא),  יז  (ַּבִּמְדָּבר 
ֶאת  ְּבַצְוָּתא  ִלְלמֹד   – ַהְּקטֶֹרת"  ַמֲעֵׂשה  ַעל  "ְלָלְמדֹו 
ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת. ּוִבְּקׁשּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַרֲחִמים ֶׁשֵּיָחֵׁשב 
ְּבאֶֹפן  ַּבחּוץ,  ְּבפַֹעל  ִהְקִטירּו  ְּכִאּלּו  ֶזה  ִלּמּוד  ָלֶהם 
א  ִכיָנה  ַהּׁשְ ֶׁשַהְׁשָרַאת  ְּכֵדי  ַמֵּגָפה,  ַלֲעצֹר  ֶׁשְּבכֹחוֹ 
ִּתְגרֹם ֶׁשִּתְפרֹץ ַמֵּגָפה ְּבִיְׂשָרֵאל. ֶׁשֵּכן ַהּלֹוֵמד ֶאת 

ִהְקִטיָרּה  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה  ַהְּקטֶֹרת  ָּפָרַׁשת 
ְּבפַֹעל (ְרֵאה ְמָנחֹות קי א).

'ֲחַתם סֹוֵפר' 

ְלעֹוָלם ֵאין ַלֲחדֹל ִמְּתִפָּלה
ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ַוֵּיְצאּו  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  "ַוָּיבֹא 

ָהָעם ַוֵּיָרא ְכבֹוד ה' ֶאל ָּכל ָהָעם" (ט כג)
ָּכל  ְוַנֲעׂשּו  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ֶׁשָּקְרבּו  ַאֲהרֹן  ֶׁשָרָאה  "ֵּכיָון 
ִמְצַטֵער  ָהָיה  ְלִיְׂשָרֵאל,  ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  ְוא  ַהַּמֲעִׂשים 
ָעַלי  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשּכֹוֵעס  ֲאִני  יֹוֵדַע  ְוָאַמר: 
ִנְכַנס  ִמָּיד  ְלִיְׂשָרֵאל...  ְׁשִכיָנה  ָיְרָדה  א  ּוִבְׁשִביִלי 
ְלִיְׂשָרֵאל"  ְׁשִכיָנה  ְוָיְרָדה  ַרֲחִמים  ּוִבְּקׁשּו  ִעּמֹו  מֶֹׁשה 

(ַרִׁש"י, ע"פ ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים ְמִכיְלָתא ְּדִמּלּוִאים יט). 

ָּכל  ֶאת  ֶׁשִהְׁשַּתֵּדל  ִמי  ֶׁשַּגם  ִמָּכאן  ִלְלמֹד  ֵיׁש 
ִיּפֹל  ַּבל  נֹוַׁשע,  א  ַוֲעַדִין  ָהֶאְפָׁשִרּיֹות  ַהִהְׁשַּתְּדֻלּיֹות 
ְיׁשּוָעתֹו  ְוסֹוף  ִּבְתִפָּלה  ַיְרֶּבה  ֶאָּלא  ְוִיְתָיֵאׁש,  ְּברּוחֹו 

ָלבֹא.
'אֹור ּתֹוָרה' [לְרָ"ׁש ָמן]

'ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי ...ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ'
ֵלאמֹר  ה'  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶֹׁשה  "ַוּיֹאֶמר 
ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן" (י ג)
ִמְתָיֵרא  ַּבַּצִּדיִקים  ִּדין  עֹוֶׂשה  הּוא   ָּברּו "ְּכֶׁשַהָּקדֹוׁש 
[נֹוֵהג]  ֵּכן  ִאם  ּוִמְתַקֵּלס.  ּוִמְתַעֶּלה  אֹותֹו]  [ְיֵרִאים 

ְּבֵאּלּו ָּכל ֶׁשֵּכן ָּבְרָׁשִעים" (ַרִׁש"י, ע"פ ְזָבִחים קטו ב). 
ָּדַרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַשׁיין ָר"מ ִּביִׁשיַבת 'ִּתְפֶאֶרת 

ְירּוָׁשַלִים': 
ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִמְתַקֵּדׁש ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא 
ְמַדְקֵּדק ִעם ַהַּצִּדיִקים ּוַמֲעִניָׁשם ַעל ֵחְטא ַקל ֶׁשָעׂשּו, 
'ֱאַקי ְנצֹור' ְלַאַחר ֶׁשָאנּו ְמַבְּקִׁשים:  ְלִפיָכ ִּבְתִפַּלת 
ַהָּפסּוק  ֶאת  ָאנּו  מֹוִסיִפים  ֶתָך",  ְקֻדּׁשָ ְלַמַען  "ֲעֵׂשה 
 מֹו ִיְתָּבַר (ְּתִהִּלים ס ז): "ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי..." – ֶׁשּׁשְ
ַהַּצִּדיִקים  ְיִדיָדיו  ֶאת  ְיַחֵּלץ  ֶׁשהּוא   ְּבָכ ִיְתַקֵּדׁש 

ְוַיִּציֵלם ִמָּכל ַרע, ְוא ָחִליָלה ְּבִמיַתת ַהַּצִּדיִקים. 
'ִּבְרַּכת ִאיׁש' 

ְׁשֵני ֳאָפִנים ִּבְתִפַּלת ַהַּצִּדיק
"דָּרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה ְוִהֵּנה ׂשָֹרף" (י טו)

ַהִּקְרָיה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַאְבָרמֹוִביץ  ִיְצָחק  ְצִבי  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
ַהֲחִסיִדית ֶּבָחצֹור ַהְּגִליִלית: 

ָאְמרּו ֲחָכִמים (ְּבָרכֹות לב ב) ֶׁש'ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים' ָהיּו 
ָׁשלֹוׁש   – ִּבְתִפָּלה  ָׁשעֹות  ֵּתַׁשע  יֹום  ְּבָכל  ַמְקִּדיִׁשים 
קֶֹדם  ַהּיֹום;  ְּתִפּלֹות  לֹוׁש  ִמּׁשְ ַאַחת  ְלָכל  ָׁשעֹות 
נֹוֶסֶפת  ָׁשָעה  ַאַחת,  ָׁשָעה  ִמְתּכֹוְנִנים  ָהיּו  ַהְּתִפָּלה 
ָהיּו  ַאַחת  ְוָׁשָעה  ַעְצָמּה,  ַלְּתִפָּלה  ֻמְקֶּדֶׁשת  ָהְיָתה 
ׁשֹוִהים ְלַאֲחֶריָה. ָּתְמהּו ַעל ָּכ ַהֲחָכִמים: "ְוִכי ֵמַאַחר 
 ֵהיַא ּתֹוָרָתן  ִּבְתִפָּלה,  ְּביֹום  ָׁשעֹות  ֵּתַׁשע  ֶׁשּשֹׁוִהין 
ִמְׁשַּתֶּמֶרת?" ְוֵתְרצּו, ִּכי ִמּתֹו ֶׁשֲחִסיִדים ָהיּו ִהְתָּבְרכּו 
ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת ֶׁשֹּלא ִיְׁשְּכחּו ֶאת ַּתְלמּוָדם. 

ֻעְבָּדה זֹו ִנְרְמָזה ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו; "ָּדרֹׁש ָּדַרׁש מֶֹׁשה" 
ִּבְתִפָּלה  ה'  ֶאת  ִלְדרֹׁש  ַהַּצִּדיק  ֶׁשַּמְרֶּבה  ַאף  ַעל   –
ה):  לד  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ְּתִפָּלה,  ְלׁשֹון  ִהיא  ['ְּדִריָׁשה' 
ְּבָכל  כה)],  כב  ְּבֵראִׁשית  (ַרְמָּב"ן  ְוָעָנִני"  ה'  ֶאת  "ָּדַרְׁשִּתי 
זֹאת: "ְוִהֵּנה ׂשָֹרף" – אֹוִתּיֹות 'ֵּפֵרׁש' – ּתֹוָרתֹו ְמפֶֹרֶׁשת 

ּוְברּוָרה ְלָפָניו.

ְמִעיָדה ַעל ַרִּבי ֲחִניָנא  (ָׁשם לד ב)  ַהִּמְׁשָנה  עֹוד ָּדַרׁש: 
אֹוֵמר  ָהָיה  ַהחֹוִלים  ַעל  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשְּכֶׁשָהָיה  ּדֹוָסא  ֶּבן 
ְּבִסּיּום ְּתִפָּלתֹו: "ֶזה ַחי ְוֶזה ֵמת", ְוִהְסִּביר: "ִאם ְׁשגּוָרה 
[ַהחֹוֶלה]  ֶׁשהּוא  ֲאִני  יֹוֵדַע  ְּבִפי  ְּתִפָּלִתי  [ְסדּוָרה] 
ְמֻקָּבל, ְוִאם ָלאו יֹוֵדַע ֲאִני ֶׁשהּוא ְמטָֹרף [ֶׁשָּימּות]". 
ָּדַרׁש  "ָּדרֹׁש  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּפסּוק  ִנְרָמז  ֶזה  ִעְנָין  ַאף 
מֶֹׁשה", ַהַּצִּדיק ַמְבִחין ֵּבין 'ָּדרֹׁש' ְל'ָדַרׁש' – ֵּבין ְּתִפָּלה 
 :ָּכ  ּוִמּתֹו ְׁשגּוָרה,  ֶׁשֵאיָנּה  ִלְתִפָּלה  ְּבִפיו  גּוָרה  ַהּׁשְ
ִהְתַקְּבָלה  ְּתִפָּלתֹו  ַהִאם  ְמָפֵרׁש  הּוא   – ׂשָֹרף"  "ְוִהֵּנה 

ִאם ָלאו. 
'ַטַעם ַהְּצִבי' 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּכּפִים

ני ּפְ ם
ְּבָרָכה ְוָאֵמן

ְּבָפָרַׁשת ְׁשִמיִני צ"א ְּפסּוִקים ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן. 
ִמְּלַבד זֹאת, ָּפָרָׁשה זֹו ִמְסַּתֶּיֶמת ַּבֲהָלכֹות ַהּנֹוְגעֹות 
ְלַכְׁשרּות ַהַּמֲאָכִלים, ְוַאף 'ַמֲאָכל' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן' 
– ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֵאין ַּדי ֶׁשִּנְסַּתֵּפק ִּבְבָרָכה ַעל ָהֲאִכיָלה, 
ֶׁשַּיֲעֶנה  ִמי  ִיְהֶיה  ֶׁשָּתִמיד  ְלִהְׁשַּתֵּדל  ָעֵלינּו  ֶאָּלא 

ָאֵמן ַאַחר ִּבְרָכֵתנּו.
ַּבָּמסֹוָרה  ֶׁשָּנְתנּו  ַהִּסיָמן  ַאף  עֹוד:  ְלהֹוִסיף  ְוִנָּתן 
'ֶעֶבְדָיה'  הּוא  זֹו  ֶׁשְּבָפָרָׁשה  ַהְּפסּוִקים  צ"א  ְלִמְנַין 
ֱאמּוָנתֹו  ִמְתַחֶּזֶקת  'ָאֵמן'  ֲעִנַּית  ַעל  ֶׁשַהַּמְקִּפיד   –

ְוִנְהֶיה ֶעֶבד ָי-ּה.
ְנִׂשיא 'ְּבֵני ֱאמּוִנים' ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין 

ִמיִני ת ׁשְ ָרׁשַ 377ּפָ תשפ"א

"ְּבֵני ֱאמּוִנים" – ָאֵמן ְלָכל ְּבָרָכה.

ְּביֹום ְׁשִליִׁשי ַהַּבֲעָל"ט, א' ְּבִאָּיר, ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל 
ַהְּגַה"ק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ְׁשֶמעְלֵקא ִמִּניְקְלְׁשּבּוְרג ִזי"ַע. 

ַהָּגאֹון ַרִּבי ְצִבי ְיֶחְזֵקאל ִמיְכְלזֹון ַרָּבּה ֶׁשל ְּפלֹוְנְסק ּכֹוֵתב (ִמְכָּתבֹו הּוָבא ַּבֵּסֶפר 'אֶֹהל ִיְצָחק' ַּדף לה) ִּכי 
ֵיׁש ְּבָידֹו ֵעדּות ְמֵהיָמָנה ֶׁשָהַרִּבי ַרִּבי ְׁשֶמעְלֵקא ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ִלְפֵני ְּפִטיָרתֹו ֶׁשַּדְרּכֹו ָהְיָתה 
ַמע ֶאת ַהְּבָרָכה ְוָעָנה  ְלַהְקִּפיד ֶׁשֹּלא לֹוַמר ְּבָרָכה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה ִמי ֶׁשּׁשָ
ַהְּבָרָכה  ֵמֲאִמיַרת  ַהִּנְבָרא   ַהַּמְלָא ֶׁשל  ְיִציָרתֹו  ֻּתְׁשַלם  א  ִּכי  ָאֵמן,  ַאֲחֶריָה 

ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ַהְּבָרָכה. 
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ֶׁשל  ַעְרַּבִים  ֵּבין  ְׁשַעת  ַּתְרָּפ"א.  ה"א  ְׁשַנת 
ֶאת  ָּבת  ַהּׁשַ ּפֹוֶרֶׂשת  ִהֵּנה  קֶֹדׁש.  ַׁשָּבת  ֶעֶרב 
ְּכָנֶפיָה ַהֲהדּורֹות ַעל ָּבֶּתיָה ֶׁשל ִעיר ַהּקֶֹדׁש 
ְוֵאּלּו  ַהחֹומֹות   ֶׁשְּבתֹו ֵאּלּו  ְוַהִּמְקָּדׁש, 
ִנְצָּבִעים  ָהֲאֻדִּמים  ַהַּגּגֹות  ָלֶהן.  ֶׁשִּמחּוָצה 
ְּבָכתֹם זֹוֵהר, ְוָהֹאֶפק ְּכָבר ַמְתִחיל ְלַהְׁשִחיר.

ִמַּבַעד ִלְתִריס ַהַּבְרֶזל ַהְּמַׁשֵּמׁש ְּכַחּלֹון ַלַּבִית 
ַהַּצר ַהּשֹׁוֵכן ְּבַטּבּוָרּה ֶׁשל ְׁשכּוַנת 'ִמְׁשְּכנֹות 
כּונֹות  ַהּׁשְ ֶׁשֵּבין  ֵמָהִראׁשֹונֹות  ִיְׂשָרֵאל', 
ָהַעִּתיָקה,  ָהִעיר  ְלחֹומֹות  ִמחּוץ  ֶׁשִּנְבנּו 
ָהַרָּבִנית  ֶׁשל  ָהֲאִציִלית  ְּדמּוָתּה  ִנְׁשֶקֶפת 
ַהַּצִּדיק  ֵאֶׁשת  ִהיא  ֲהא  ַחָּנה,  ִצּפֹוָרה  ָמַרת 
ְמִליָטה  ֵלִוין.  ַאְרֵיה  ַרִּבי  ַהּנֹוָדע  ַהְּירּוַׁשְלִמי 
ּוַמֲעַין  ָיֶדיָה,  ְּבַכּפֹות  ָּפֶניָה  ֶאת  ָהַרָּבִנית 

ִּדְמעֹוֶתיָה זֹוֵלג ְלא ֲהפּוָגה.
ְּבָכל ַׁשָּבת ָהיּו ְּבֵני ַהַּבִית עֹוְמִדים ִמְׁשָּתִאים 
ִּכי  ָאְמרּו  ֶׁשאֹודֹוֶתיָה  ַהַּצֶּדֶקת,  ִאָּמם  מּול 
ְוֶאת  ִּבְכָלל,  ְּתִפּלֹוֶתיהָ  ֶאת  ָרָאה  ֶׁשֹּלא  ִמי 
ִּבְפָרט,  ַהֵּנרֹות  ַהְדָלַקת  ִּבְׁשַעת  ַּתֲחנּוֶניָה 
ָּגְדָלה  ַהַּפַעם  אּוָלם  ַמִהי.  ְּתִפָּלה  יֹוֵדַע  א 
ְּתִפָּלָתּה ִׁשְבָעַתִים. ְּבַׁשָּבת זֹו ָהיּו ַּבָּקׁשֹוֶתיָה, 
ְּבָנּה  ַעל  ְמֻכּוָנֹות  ְוִדְמעֹוֶתיָה  ְּתִחּנֹוֶתיָה 
ַכב  ֶׁשּׁשָ  ָהַר ַהָּפעֹוט  ִּבְנָיִמין,  ַאְבָרָהם 
ָּכחּוׁש  ְּכֶׁשּגּופֹו  ַהֶחֶדר,  ֶׁשְּבִפַּנת  ַּבֲעִריָסה 

ּוָפָניו ִחּוְרֹות ְוֶנֱעָדרֹות ַחּיּות.
ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ֶׁשְּלַאַחר  ִנים  ַּבּׁשָ ֶזה  ָהָיה 
ָעסּוק  ָהָיה  ֻּכּלֹו  ָהעֹוָלם  ֶׁשָּבֶהן  ָהִראׁשֹוָנה, 
ַהֲהִריסֹות  ִקימּום  ַהִּמְלָחָמה,  ִּפְצֵעי  ְּבִלּקּוק 
ַהִּיּשּׁוב  ַהֲהרּוָסה.  ַהַּכְלָּכָלה  ְוִׁשּקּום 
ָיַדע  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ִּבירּוָׁשַלִים,  ַהִּמְתַחֵּדׁש 
ַּתַחת  ֵעת  ְּבאֹוָתּה  ָנתּון  ָהָיה  ַמהּו,  ׂשַֹבע 
ָהְלכּו  ַרִּבים  ְיָלִדים  ּוַמֵּגפֹות.  ָרָעב  ְׁשִליַטת 
ְלעֹוָלָמם ְּבַמֵּגפֹות ּוַמֲחלֹות ׁשֹונֹות, ֶׁשֵּמֲחַמת 
ַרר ִּבירּוָׁשַלִים  ַהַּמָּצב ַהַּתְברּוָאִתי ַהָּירּוד ֶׁשּׂשָ
ִּבְמִהירּות  טּו  ִהְתַּפּׁשְ ַהִּמְלָחָמה,  ֶׁשְּלַאַחר 
ָקׁשֹות  ַמֵּגפֹות  ֵמאֹוָתן  ַאַחת  ְלַבִית.  ִמַּבִית 

ָּפְגָעה ֲאנּוׁשֹות ְּבַאְבָרָהם ִּבְנָיִמין ַהָּפעֹוט.
ִלָּבּה ֶׁשל ָהֵאם ַהַּצֶּדֶקת ָיָצא ֶאל ְּבָנּה, ֶׁשְּכָבר 
ְּבאֶֹפן  ְוַחִּכים'  ְּכ'ָיִניק  ִנָּכר  ָהָיה   ָהַר ְּבִגילֹו 
ִמְּלהֹוִׁשיעוֹ.  ָקְצרּו  ָיֶדיָה   ַא ָרִגיל,  ִּבְלִּתי 
ֶטֶרם  ַקָּלה  ָׁשָעה  ְלֵביָתם  ֶׁשֻהְזַעק  ָהרֹוֵפא 
ָּבת ָקַבע ִּכי ָחְליוֹ ָאנּוׁש, ֵאין ְּבָיָדיו  ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ָּכל ֶּדֶר ְלהֹוִעיל לֹו, ְוא נֹוַתר ְלהֹוָריו ֶאָּלא 
ְלִהְתַּפֵּלל. ָאָּמנּות זֹו ָהְיָתה ְּבָיֶדיָה ֶׁשל ִאּמוֹ, 
ְוַעָּתה, ְּבָׁשָעה ּכֹה ְמֻסֶּגֶלת ֶׁשל ְּכִניַסת ַׁשָּבת 
ַמְלְּכָתא, ִהיא ִהְתַחְּנָנה ׁשּוב ָוׁשּוב ִּבְדָמעֹות 
ְׁשֵלָמה  ְרפּוָאה  ְׁשַלח  ֱאִקים,  ָׁשִליׁש: "ָאָּנא 

ִלְבִני, ַאְבָרָהם ִּבְנָיִמין ֶּבן ִצּפֹוָרה ַחָּנה".
ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ָמׁש  א  ַׁשָּבת  ֵליל  ְּבאֹותֹו 
ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ַהְּמסּוָרה.  ָהֵאם  ֶׁשל  ִמָּיֶדיָה 
ְלַהְׁשקֹותֹו  ְוִנְּסָתה  ַלֲעִריָסתֹו  ִנְּגָׁשה  ִהיא 
ִּבְפרּוטֹוֶתיָה  ֶׁשָּקְנָתה  ִעִּזים,  ֲחַלב  ִּבְמַעט 
אֹור  ִעם  ָּגְבָרה.  ַהַּמֲחָלה   ַא ָהַאֲחרֹונֹות, 

ַהּבֶֹקר ֶהֱחִזיר ַהֶּיֶלד ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְליֹוְצָרּה.
ְּבָנּה  ֲעִריַסת  ְלַצד  ָהַרָּבִנית  ִנְּצָבה  ַעָּתה 
ָהָאהּוב ְוָנְׁשָכה ֶאת ִׂשְפתֹוֶתיָה. "ַׁשָּבת קֶֹדׁש 
ְּבַׁשָּבת  ְּפִניִמי.  קֹול  ְּבתֹוָכּה  ִהְדֵהד  ַהּיֹום!" 
קֶֹדׁש ָאסּור ִלְבּכֹות – ִהיא ָיְדָעה, ּוְבכֹחֹות ַעל 
ֱאנֹוִׁשִּיים ָחְׁשָקה ֶאת ִׂשְפתֹוֶתיָה ְוָעְצָרה ֶאת 
ָעְׂשָתה  ֶׁשִהיא  ֲהֵרי   ,ְּבָכ ַּדי  א  ִאם  ִּבְכָיּה. 
ַהּכֹל ְּכֵדי ְלַחֵּזק ֶאת ֶיֶתר ְּבֵני ַהַּבִית, ְלַנֲחָמם 
ִמַּפַעם  ָלֶהם  ַמְזִּכיָרה  ֶׁשִהיא   ּתֹו ּוְלעֹוְדָדם, 
"ַׁשָּבת  ִּכי  ָהֻעְבָּדה  ֶאת  ִּבְנִעימּות  ְלַפַעם 
ַהֶּדֶלת  ַעל  ֶׁשָּנְקׁשּו  ֵכנֹות  ַלּׁשְ ַּגם  ַהּיֹום". 
ֵהן  ָּדָבר,  ִסְּפָרה  א  ַהֶּיֶלד  ִּבְׁשלֹום  ִלְׁשאֹל 
ֶׁשִּתְגרֹם  ַהַּדַעת  ַעל  ַיֲעֶלה  ְוא  ַהּיֹום,  ַׁשָּבת 

ָלֶהן ְלִהְצַטֵער ְּבַׁשָּבת.
ֶׁשל  ִמֵּביתֹו  ַהְּזִמירֹות  ִנְׁשְמעּו  ַׁשָּבת  ְּבאֹוָתּה 
ָלּה,  ֶׁשָּקְדמּו  ָּבתֹות  ַהּׁשַ ְּבָכל  ְּכמֹו  ַאְרֵיה  ַרִּבי 

ִליִׁשית. ִנָּיה, ְוַגם ַּבְּסֻעָּדה ַהּׁשְ ַּבְּסֻעָּדה ַהּׁשְ
ָּבת ִהְרְׁשָתה ְלַעְצָמּה  ַרק ְלַאַחר ֶׁשָּיְצָאה ַהּׁשַ
ּוְלִהְתַאֵּבל  ַּתְמרּוִרים  ִּבְבִכי  ִלְפרֹץ  ָהַרָּבִנית 

ַעל ְּפִטיַרת ְּבָנּה ַמְחַמָּדּה, ֲאהּוב ִלָּבּה. 
ַאְרֵיה  ַרִּבי  ְכלּו  ֶׁשּׁשָ ַהָּיִחיד  ַהֵּבן  ֶזה  ָהָיה  א 
ַעל  ִנְפְטרּו  נֹוָסִפים  ְיָלִדים  ְׁשלֹוָׁשה  ְוזּוָגתֹו. 
ִּבירּוָׁשַלִים  ְררּו  ֶׁשּׂשָ ּוָבָרָעב  ַּבַּמֵּגפֹות  ְּפֵניֶהם 
אּוָלם  ָהִראׁשֹוָנה,  ָהעֹוָלם  ִמְלֶחֶמת  ִּבְׁשנֹות 
ַהִּדין  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ִהְצִּדיקּו  ְוזּוָגתֹו  ַאְרֵיה  ַרִּבי 
ִּבְגבּוָרה ְמֻיֶחֶדת. ְּבַהְכָרַזת: "ה' ָנַתן ְוה' ָלַקח 
ְיִהי ֵׁשם ה' ְמבָֹר", ִנֲחמּו ֵהם ֶאת ַעְצָמם ְוֶאת 

ְּבֵני ֵּביָתם, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ֻהּכּו ַמָּכה ַאַחר ַמָּכה.
ִּבְנָיִמין  ַאְבָרָהם  ִנְפַטר  ַּכֲאֶׁשר  ַעָּתה,  אּוָלם 
ַהָּפעֹוט, ְּכֶׁשהּוא ַא ֵּבן ָׁשָנה ּוֶמֱחָצה, ָקֶׁשה 
ָהָיה ָלֶהם ַעד ְמאֹד ְלִהְתַנֵחם. ַאְבָרָהם ִּבְנָיִמין 
נֹוָדע ָהָיה ְּכֶיֶלד ֶּפֶלא ֶׁשִּלְגדֹולֹות נֹוַצר. ְּכָבר 
ִעם ֵלָדתֹו ָחׁשּו ֻּכָּלם ִּכי ַהַּבִית ִהְתַמֵּלא אֹוָרה. 
ְּכֶׁשהּוא ַא ֵּבן ֳחָדִׁשים ְספּוִרים ֵהֵחל ְלַדֵּבר, 
ּוְכֶׁשָּגַדל ְמַעט ָהְיָתה ֲהָבָנתֹו ְּכֶׁשל ֶיֶלד ָּגדֹול 
ְּכָבר  ֳחָדִׁשים  ִּתְׁשָעה  ֵּבן   ַר ְּכָפעֹוט  ַמָּמׁש. 
ָהָיה ְמָבֵר ִלְפֵני ֲאִכיָלתֹו ֶאת ִּבְרַּכת 'ֶׁשַהּכֹל', 
ָאִביו  ֵהִעיד  זֹאת  ָּכל  ַעל  ּוְבָטֳהָרה.  ה  ִּבְקֻדּׁשָ
ָהָיה  ָּגדֹול  אֹוָצר  ָעָליו.  ְּבֶהְסֵּפדֹו  ַהַּצִּדיק 

ְּבָיָדם, ְוַעָּתה ִנְלָקח ֵמֶהם ַּבֲחָטף.
בּוַע ֶׁשְּלַאַחר ִמֵּכן ָהָמה ַהַּבִית ִמְּמַנֲחִמים.  ַּבּׁשָ
ְבָעה ִנְכְנסּו ֶאל ַהַּבִית ְׁשֵּתי  ְּבַאַחד ִמיֵמי ַהּׁשִ
ֶׁשִּמְׁשַּפַחת  ֵמרּוְסָיה,  ֲחָדׁשֹות  עֹולֹות  ָנִׁשים, 
ִמְׁשַּפְחָּתן  ְקִליַטת  ְלַמַען  ַרּבֹות  ָעְׂשָתה  ֵלִוין 
ָהַרָּבִנית,  ֶאת  ְלַנֵחם  ִּבְּקׁשּו  ֵהן  ִּבירּוָׁשַלִים. 
א  ָהַרָּבִנית  ִּכי  ְלַתְדֵהָמָתם  ִהְבִחינּו  אּוָלם 
ָׂשָמה ִלָּבּה ְּכָלל ִלְכִניָסָתן ַלֶחֶדר. ְּבאֹוָתּה ֵעת 
ִמְנָחה.  ְּתִפַּלת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ְמצּוָיה  ָהְיָתה 
ִהיא  ִּכְבָיכֹול  ְוָׁשֵקט,  ָׁשֵלו  ָהָיה  ָּפֶניָה  ַמְרֵאה 
ֶאת  ָׁשְפָכה  ְוִהיא  ְּכִתּקּוָנם,  ְּבָיִמים  ְמצּוָיה 

ִלָּבּה ְּבֶרֶגׁש ּוִבְדֵבקּות ִלְפֵני ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם.
ְוא  ֶׁשַּבֶחֶדר  ַהַּסְפָסל  ַעל  ַהָּנִׁשים  בּו  ִהְתַיּׁשְ
ֶׁשל  ִמְּדמּוָתּה  ֵעיֵניֶהן  ֶאת  ִלְגרֹעַ  ִהְצִליחּו 
"ֵמעֹוָלם  ִּבְתִפָּלָתּה.  קּוָעה  ַהּׁשְ ָהַרָּבִנית 
ִהִּביָעה  ֶׁשָּכזֹו",  ְמֻיֶחֶדת  ְּתִפָּלה  ָרִאיִתי  א 
ְרעּוָתּה,  ְּבָאְזֵני  ִהְתַּפֲעלּוָתּה  ֶאת  ָהַאַחת 
ָלֲחָׁשה  ִמָּיד   ַא ֲחֶבְרָּתּה,  ִהְסִּכיָמה  "ָנכֹון!" 
ַלֲחֶבְרָּתּה ְּברּוִסית: "ַּתִּגיִדי, ַהִאם ִהיא ִנְרֵאית 
ְל ְׁשפּוָיה ְּבַדְעָּתּה?! ֵאי ִהיא ְיכֹוָלה ִלְהיֹות 
ְּבָיִמים  ַּגם  ְּבַכּוָָנה  ּוְלִהְתַּפֵּלל   ָּכ ָּכל  ְרגּוָעה 

ֶׁשִהיא יֹוֶׁשֶבת ִׁשְבָעה ַעל ְּבָנּה ַהָּפעֹוט?" 
ה  ֵּביְנַתִים ִסְּיָמה ָהַרָּבִנית ֶאת ְּתִפָּלָתּה, ְוָלִאּׁשָ
ֲחֶבְרָּתּה  ְלִדְבֵרי  ְלַהְסִּכים  ֶאָּלא  נֹוַתר  א 
ִּכי  ִמְסַּתֵּבר  ָאֵכן,  ְּכאֹוֶמֶרת:  רֹאׁש,  ִּבְמנֹוד 
ֶאת  ְלַאֵּבד  ָלַרָּבִנית  ָּגַרם  ַהּנֹוָרא  ַהַּצַער 

ְׁשִפּיּות ַּדְעָּתּה...
ְיִליַדת  ָהַרָּבִנית  ִּבְהיֹות  ִּכי  ָיְדעּו,  א  ְׁשֵּתיֶהן 
ָפה  ַּבּׂשָ ֵהיֵטב  ָׁשְלָטה  ִהיא  קֹוְבָנה  ָהִעיר 
'ֱאַקי  ְּתִפַּלת  ֶאת  ֲאִמיָרָתּה  ְּבֵעת  ָהרּוִסית. 
ַהְּלִחיָׁשה  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ִהְצִליָחה  ְנצֹור' 
ָּפֶניָה  ֶאת  ִהְפְנָתה  ִהיא  ְוַעָּתה  ַהּפֹוְגָעִנית, 
ַהִחּוְרֹות ְלֵעֶבר אֹוְרחֹוֶתיָה ְוִהְפִטיָרה ְלֶעְבָרן 
ְיָקרֹות,  ָנִׁשים  ְּבַדְעִּתי,  ֲאִני  "ְׁשפּוָיה  ְּבַלַחׁש: 
ַא ַּדְוָקא ִמּשּׁום ָּכ ֲאִני ְמַקֶּבֶלת ַעל ַעְצִמי 
ְּבִני,  ָהָיה  ָזִכיִתי  ִאּלּו  ְּבַאֲהָבה.  ַהִּדין  ְּגַזר  ֶאת 
ֶיֶלד ַהֶּפֶלא, ֵמִאיר ֶאת ֵעיֵני ָהעֹוָלם ִּביִׁשיָבה 
ַׂשְרֵפי  ִעם  ִיְלַמד  ֹּלא ָזִכיִתי –  ִמּׁשֶ ַמָּטה,  ֶׁשל 

קֶֹדׁש ִּביִׁשיָבה ֶׁשל ַמְעָלה".
ֵמָאז  ְּבבּוָׁשה.  ָראֵׁשיֶהן  ֶאת  ִהְרִּכינּו  ַהָּנִׁשים 
ָהַרָּבִנית,  ֶׁשל  ַּגְדלּוָתּה  ַעל  ָׁשְמעּו  ּוִמָּתִמיד 
ְּגבֹוָהה  ַּכָּמה  ַעד  ִהְפִנימּו  ַעָּתה  ַרק  אּוָלם 
א  ֵהן  ֶׁשָּכזֹו  ְּבַגְדלּות  ָהרּוָחִנית.  קֹוָמָתּה 

ִנְתְקלּו ְּבַחֵּייֶהן.
'אֶֹהל מֶֹׁשה' ְׁשִמיִני

ָטן ַמְׁשִחית ֶאת ָהָאָדם  ַהּׂשָ
ֵּפֵרׁש  ַהַּמְׁשִחית"  ָטן  "ִמּׂשָ ַהַהָּצָלה  ַּבָּקַׁשת  ֶאת 

ָהרֹוֵקַח (ֵּפרּוֵׁשי ִסּדּור ַהְּתִפָּלה ָלרֹוֵקַח ח"א עמ' טז):
ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַבֵּקׁש ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלֵהיִטיב ִעם 
ָטן ְּכֶנְגּדֹו ְואֹוֵמר: "ִרּבֹונוֹ ֶׁשל  ָהָאָדם, ִמְתַיֵּצב ַהּׂשָ
ְלַנּסֹותֹו  ִמְּבִלי  טֹוָבה  לֹו  ִּתְגמֹל  ַהְלִחָּנם  עֹוָלם, 
ָטן ְרׁשּות  ִאם ָראּוי הּוא ְלָכ?" ַּכֲאֶׁשר ְמַקֵּבל ַהּׂשָ
ַמְפְּתחֹות  ֶאת  הּוא  נֹוֵטל  ָהָאָדם,  ֶאת  ְלַנּסֹות 
ַהַּתֲאָוה ּוְמַנֶּסה ְלַפּתֹות ֶאת ָהָאָדם ְלַהְׁשִחית ֶאת 
ְלַבל  ה'  ֶׁשַּיִּציֵלנּו  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ְלִפיָכ ַּדְרּכֹו. 

ָטן ְלַפּתֹוֵתנּו ְלַהְׁשִחית ֶאת ַּדְרֵּכנּו.  ַיְצִליַח ַהּׂשָ
עֹוד ֵּפְרׁשּו ַּבָּקָׁשה זֹו ַעל ִּפי ָמה ֶׁשֵּתֲארוּ ֲחָכִמים 
ּוַמְתֶעה  "יֹוֵרד  א):  טז  (ב"ב  ָטן  ַהּׂשָ ְּפֻעַּלת  ֶאת 
ִמַּדת  ֶאת  ּוַמְרִּגיז [ְמעֹוֵרר  ְועֹוֶלה  ָהָאָדם],  [ֶאת 
ַהִּדין], נֹוֵטל ְרׁשּות [ְלָהִמית ֶאת ַהחֹוֵטא] ְונֹוֵטל 
ְנָׁשָמה". ִּבְתִחָּלה ִּבַּקְׁשנּו ְלִהָּנֵצל "ִמֵּיֶצר ָהרָע" – 
ָאנּו  מֹוִסיִפים  ַעָּתה  ְוִאּלּו  ַלֲחטֹא,  ְיִסיֵתנּו  ֶׁשֹּלא 
ּוְמַבְּקִׁשים ֶׁשַאף ִאם ִּפָּתנּו ַהֵּיֶצר ַלֲחטֹא, ָחִליָלה, 
('ְמעֹון  ַחֵּיינּו  ֶאת  ַיְׁשִחית  ְלַבל  ִמִּקְטרּוגֹו  ִנָּנֵצל 

ַהְּבָרכֹות' ְּבָרכֹות טז ב). 

ְלִהָּנֵצל  ַהַּבָּקָׁשה  ּתֹוֶסֶפת  ֶאת  ֶׁשֵּפְרׁשּו  ֵיׁש  עֹוד 
ֶׁשִּבַּקְׁשנּו  ְלַאַחר  ֶׁשַאף  ַהַּמְׁשִחית',  ָטן  ִמ'ּׂשָ
ְלִהָּנֵצל ֵמַהֵּיֶצר ָהַרע, ֵיׁש ְלַיֵחד ַּבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת 
ָטן ַהַּמְׁשִחית'. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים  ְלַהָּצָלה ִמ'ּׂשָ
ֵאינֹו  ַלַּמְׁשִחית,  ְרׁשּות  ֶׁשִּנָּתן  "ֵּכיָון  א):  ס  (ב"ק 
ֶאָּלא  עֹוד,  ְוא  ִלְרָׁשִעים;  ַצִּדיִקים  ֵּבין  ַמְבִחין 
ָאנּו   ָּכ ְוַעל  ְּתִחָּלה".  ַהַּצִּדיִקים  ִמן  ֶׁשַּמְתִחיל 
ָטן ֶׁשּיֹוֵרד ָלעֹוָלם  ְמַבְּקִׁשים – ֶׁשֹּלא ִנָּפַגע ֵמַהּׂשָ
ְּבָרכֹות  ֵעיֵנינּו'  ('ָהֵאר  ָהְרָׁשִעים  ֶאת  ְלַהְׁשִחית  ְּכֵדי 

ָׁשם). 

ָטן ַהַּמְׁשִחית'  אּוָלם, ֵיׁש ֶׁשֵּבֲארּו ֶׁשְּבַבָּקַׁשת 'ּוִמּׂשָ
ָאָדם  ַעל  ִאם  ִּכי  ָהַרע,  ַהֵּיֶצר  ַעל  ְמַכּוְִנים  ֵאיֶנּנּו 
ָּתִמיד.  ְלַהִּזיק  ֶׁשַּדְרּכֹו  ֻמְׁשָחתֹות  ִמּדֹות  ַּבַעל 
ִאיׁש ֶׁשָּכֶזה ְמֻכֶּנה ִּבְלׁשֹון ַהִּמְקָרא 'ָׂשָטן', ַּכָּכתּוב 
(ְמָלִכים א' יא יד): "ַוָּיֶקם ה' ָׂשָטן ִלְׁשמֹה ֵאת ֲהַדד 
ּוְמַבְּקִׁשים  ֶּבֱאדֹום",  הּוא   ַהֶּמֶל ִמֶּזַרע  ָהֲאדִֹמי 
(ִסּדּור  ָּכֶזה  ָאָדם  ֶׁשל  ֵמֶהֵּזקוֹ  ֶׁשַּיִּציֵלנּו  ֵמה'  ָאנּו 

'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' סד).

ָטן ִהְׁשִחית ֶאת ַּדְרּכֹו ַהּׂשָ
ֵיׁש ֶׁשֵּפְרׁשּו ֶׁשַהִּמָּלה 'ַמְׁשִחית' ִהיא ֵחֶלק ִמִּכּנּוי 
ֶׁשָאנּו  ַעל  ְוָתְמהּו  ַהַּמְׁשִחית',  'ָׂשָטן   – ָטן  ַהּׂשָ
ְּבִריָאתֹו,  ַמְּטַרת  זֹו  ֶׁשֲהא  ֵּכן,  אֹותֹו  ְמַכִּנים 

ְלַהֲעִמיד ֶאת ָהָאָדם ְּבִנָּסיֹון?
ָמה  ַעל  טֹוב'  ֵׁשם  ַה'ַּבַעל  ַמֲאַמר  ָידּוַע  ְּבַרם, 
ֶׁשָּכְתבּו ַהּתֹוְספֹות ַעל ַהְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא (ַׁשָּבת עה 
א) ֶׁשּשֹׁוֵחט ַחָּיב ִמּשּׁום צֹוֵבַע: "ַאׁשֹּוֵחט ְּדָעְלָמא 
ַהְּמֻכֶּנה  ָהַרע  ַלֵּיֶצר  ַהּתֹוְספֹות  ַּכּוַָנת  ִּכי  ָקֵאי", 
'ׁשֹוֵחט ְּדָעְלָמא', ֶׁשָעְנׁשֹו ִּבְׁשַעת ַהִּדין א ִיְהֶיה 
ֵאינֹו  ֶׁשְּמַקֵּבל  ָהֹעֶנׁש  ִּכי  צֹוֵבַע".  "ִמּשּׁום  ֶאָּלא 
ָהָאָדם  ֶאת  ְלַפּתֹות  ְׁשִליחּותֹו  ֶאת  ֶׁשִּבֵּצַע  ַעל 
ֶאת  ְו'צֹוֵבעַ'  מֹוִסיף  ֶׁשהּוא  ַעל  ֶאָּלא  ַלֲעֵבָרה, 
ַהִּמְצוֹות  ְוֶאת  ְּכִמְצוֹות,  ֶׁשֵּתָרֶאיָנה   ָּכ ָהֲעֵברֹות 
ֶׁשֵּתָרֶאיָנה ַּכֲעֵברֹות. ּוְבָכ עֹוֵסק הּוא ְּבַהְכָׁשַלת 

ָהָאָדם ֵמֵעֶבר ְלָמה ֶׁשִּנְצַטּוָה. 
ָאנּו  ְמַכִּנים  ֶׁשָּלֵכן  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ֵּבאּור  ְלִפי 
ַּדְרּכֹו,  ֶאת  ֶׁשִהְׁשִחית  ֵּכיָון  'ַמְׁשִחית',  אֹותֹו 
ֶׁשִהְצַטּוָה,  ְּכִפי  ְׁשִליחּותֹו  ֶאת  ֶׁשְּיַבֵּצַע  ְוַתַחת 
ַלֲעׂשֹות  ָהָאָדם  ֶאת  ּוְמַרֶּמה  ָעֶליָה  מֹוִסיף  הּוא 
עמ'  ְצִבי'  'ִּבְנַין  (ִחּדּוֵׁשי  ֲעֵברֹות  ְּבֶעֶצם  ֶׁשֵהן  'ִמְצוֹות' 

לה).

ַמהּו 'ִּדין ָקֶׁשה', ּוִמיהּו 'ַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה'
ֶׁשָאנּו  ֵּבֵאר  ַחר)  ַהּׁשַ (ִּבְרַּכת  ַהּיֹום'  'ֵסֶדר  ַּבַעל 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא   – ָקֶׁשה"  "ִמִּדין  ְלִהָּנֵצל  ְמַבְּקִׁשים 
ֵּביֵנינּו ְלזּוָלֵתנּו ִּדין ֶׁשַּיְקֶׁשה ַעל ֵּבית ִּדין ְלָבְררֹו 
ִעֵּקׁש  ִּדין  ִמַּבַעל   – ָקֶׁשה"  ִּדין  "ּוִמַּבַעל  ָּכָראּוי. 
ֶׁשֵאינֹו ְמַצֵּית ְלִדְבֵרי ַהַּדָּיִנים [ְּכִפי ֶׁשֵּפֵרׁש ַרִׁש"י 
(ַסְנֶהְדִרין ו ב ד"ה ָקֶׁשה) ֶׁשַּבַעל ִּדין ָקֶׁשה ֶזהּו "ַּבַעל 
ֶׁשֵּפֵרׁש  ִמי  ֵיׁש  ְואּוָלם  ַּדָּיִנין"].  ַמְטִריַח  ְמִריָבה 
ִּדין  ּוִמַּבַעל  ָקֶׁשה  "ִמִּדין  ְלִהָּנֵצל  ֶׁשַהַּבָּקׁשֹות 
ָיבֹא  ֶׁשֹּלא  ַלַּדָּיִנים,  ִּכְתִפָּלה  ִנְתְקנּו  ָקֶׁשה" 
ִלְפֵניֶהם ִּדין אֹו ַּבַעל ִּדין ָּכֶזה. ֶׁשֲהא ַרִּבי ְיהּוָדה 
ִיְׂשָרֵאל,  ְנִׂשיא  ָהָיה  זֹו,  ְּתִפָּלה  ְמַחֵּבר  ַהָּנִׂשיא, 
ְוַרִּבים ָהיּו ָּבִאים ְלִהְתַּדֵּין ְלָפָניו (ֵּפרּוׁש 'ִעּיּון ְּתִפָּלה' 

ֶׁשַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות'). 

ֲעלּוִלים  זֹו,  ְּתִפָּלֵתנּו  ִּתְתַקֵּבל  א  ָחִליָלה  ִאם 
"בֶן  הּוא  ִּדיֵננּו  ַּבַעל  ִאם   – ֶּגֶזל  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָאנּו 
ְּבִרית", אֹו ִליֵדי ִחּלּול ה' – ִאם ַּבַעל ִּדיֵננּו "ֵאינֹו 
ַהְּתִפּלֹות')  'אֹוַצר  (ַּבִּסּדּור  יֹוֵסף'  ּובָ'ֵעץ  ְּבִרית".  בֶן 
ֵּבֵאר ֶׁשַאף ָּבָאָדם "ֶׁשֵאינֹו בֶן ְּבִרית" ֵיׁש ַלֲחׁשֹׁש 
ִמֶּגֶזל, ֶׁשֲהא ָאסּור ִלְגזֹל ַאף ִמּגֹוי, ְּכִפי ֶׁשָּפַסק 

ָהַרְמָּב"ם (ְּגֵנָבה ז ח).
ֵאין ַּכּוָָנֵתנוּ  ָקֶׁשה"  ֶׁשְּבַבָּקַׁשת "ִמִּדין  ֵּבֲארּו  עֹוד 
ִלְסֵפקֹות  ֶאָּלא  ַהִּדין,  ְּבֵבית  ַהִּמְתַקֵּים  ְלִדּיּון 
ְוַהְכָרעֹות ִאיִׁשּיֹות ָקׁשֹות, ֶׁשַּגם ְלַאַחר ֶׁשַּמִּגיִעים 
ָּבֶהם ִליֵדי ַהְחָלָטה, ַהֵּלב נֹוֵקף ֶׁשָּמא א ָהְיָתה 
ֶזהּו   – ָקֶׁשה"  ִּדין  "ּוִמַּבַעל  טֹוָבה.  ַהְחָלָטה  זֹו 
ֶבת  ִקּיּום ִׂשיַח ְוִדּיּון ִעם ָאָדם ֶׁשֵאין ַּדְעּתֹו ְמֻיּׁשֶ
"בֶן  ֶׁשל  ְסֵפקֹות  ֵהן  ִּבְסֵפקֹות;  ָמֵלא  ְוִלּבֹו  ָעָליו 
ְּבִרית" – ְּבִעְנְיֵני ֱאמּונֹות ְוֵדעֹות, ְוֵהן ְסֵפקֹות ֶׁשל 
"ֶׁשֵאינֹו בֶן ְּבִרית" – ַהַּמְכִחיׁש ֶאת ֶעֶצם ְמִציאּות 

ַהּתֹוָרה (ֵּפרּוׁש 'ִׂשיַח ִיְצָחק' ֶׁשְּבִסּדּור ַהְגָּר"א).
ְּבַבָּקָׁשה  ְלַכּוֵן  ֶׁשֵּיׁש  ָּכַתב  י)  (ֶּפֶרק  ָּתִמיד'  ְּב'עַֹלת 
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ַהִּמְתעֹוֵרר  ָקֶׁשה'  'ִּדין  ַעל  ַאף  זֹו 
ְוִלְמׁשֹל  ְלִהְתַּגֵּבר  ֶׁשַּנְצִליַח  ִיְצֵרנּו,  ְלֵבין  ֵּביֵנינּו 
ְבִּיְצֵרנּו ְּבָכ ֶׁשִּנְתַנֵהג ְּבָכל ָּדָבר ַעל ִּפי ַהּתֹוָרה, 

ְוָכ ִנָּנֵצל ִמִּדין ָׁשַמִים.

ֶׁשִּנָּנֵצל ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום
ֵאין  ִּכי  ֵּבֵאר  ַחר)  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  (ֵסֶדר  ַהּיֹום'  ַה'ֵּסֶדר 
ֶאָּלא  ַעְצמֹו,  ֵמַהֵּגיִהּנֹום  ְלִהָּנֵצל  ָּכאן  ַהַּכָּוָנה 
ֵמָהֲעוֹונֹות ֶׁשָראּוי ְלִהְתַחֵּיב ֲעֵליֶהם ִּדין ֵּגיִהּנֹום, 
ְוִסֵּים: "ַהְּכָלל ָהעֹוֶלה ִמָּכל ְׁשֵאָלֵתנּו, ְּבָכל ּבֶֹקר 
ַלּמֹוט  ִיֵּתן  ַאל  ֱאֵקינוּ:  ֵמֵאת  ְלַבֵּקׁש  ָובֶֹקר 
ַרְגֵלינּו ִמֶּדֶר ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר, ֶאָּלא ֶׁשּנּוַכל ְלָהִפיק 
ֶיֱאַרע  ְוא  ַאְדָמֵתנּו  ַעל  ָיֵמינּו  ָּכל  ְוֶחְפצֹו  ְרצֹונֹו 

ׁשּום ְּדַבר ַּתָּקָלה ַעל ָיֵדינּו".
ֵהִבין  תטז)  (סי'  ִלְׁשָמּה'  'ּתֹוָרה  ְּבׁשוּ"ת  אּוָלם 
ַעְצמֹו,  ַהֵּגיִהּנֹום  ִמן  ְלִהָּנֵצל  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו 
ּוְלִפיָכ ִהְקָׁשה: ֵּכיַצד ְּבתֹו ַּבָּקַׁשת ַה'ְּיִהי ָרצֹון' 
ַהְּמֻיֶּסֶדת ַעל ִמְקִרים ֶׁשל ָּכל יֹום ָויֹום [ְוִכְלׁשֹון 
ַהַּבָּקָׁשה 'ֶׁשַּתִּציֵלנּו ַהּיֹום ּוְבָכל יֹום'], ְמַׁשְּלִבים 
ֶׁשֵאינֹו  ַהֵּגיִהּנֹום  ִמִּדין  ַהָּצָלה  ַעל  ַּבָּקָׁשה  ָאנּו 

נֹוֵהג ֶאָּלא ַאַחר ַהְּפִטיָרה?
ּוֵבֵאר: עֹוד ְּבַחָּייו ַהחֹוֵטא מֹוִריד ֲחָלִקים ִמַּנְפׁשֹו 
ְלִהְׁשַּתֵּקַע ַּבֵּגיִהּנֹום ְּכִפי ְּבִחיַנת ֲעוֹונֹוָתיו, ְוַעל ֵּכן 
ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשַּיִּציֵלנּו ִמִּדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום ֶׁשֹּלא 
ֵיֵרד ׁשּום ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ַנְפֵׁשנּו ֶאל ַהֵּגיִהּנֹום עֹוד 

ְּבַחֵּיינּו.

'ִּבְקֹרַבי ֶאָּקֵדׁש'

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

א 'ּבקֹרַבי

ּו סִספפוּ
ל עלַ

ִ ם
ַחר (ה) ַ ְרכֹות ַהּשׁ ַאַחר ּבִ 'ְיִהי ָרצֹון' ׁשֶ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
רצֹון' ׁשֶ

נִנינִני פּפְ ם 

ָטן ַהְּמַבֵּקׁש ְלַפּתֹות אֹוָתנּו ְלַהְׁשִחית ֶאת ַּדְרֵּכנּו, ִמִּדין ָקֶׁשה –  ָטן ַהַּמְׁשִחית – ֵמַהּׂשָ ּוִמּׂשָ
ֶׁשֹּלא ִיְתעֹוֵרר ֵּביֵנינּו ְלֵבין זּוָלֵתנּו ִּדין ָקֶׁשה, ַהּגֹוֵרם ִטְרָחה ַלַּדָּיִנים ֶׁשֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלָבְררֹו 
הּוא  ֶזה  ִּדין  ֶׁשַּבַעל  ֵּבין  ַהַּדָּיִנים  ְלִדְבֵרי  ְמַצֵּית  ֶׁשֵאינֹו  ִעֵּקׁש   – ָקֶׁשה  ִּדין  ּוִמַּבַעל  ָּכָראּוי 
ְלִהְתַחֵּיב  ָאנּו  ֶׁשֲעלּוִלים  ְוָעוֹון  ֵחְטא  ּוִמָּכל  ּגֹוי.   – ְּבִרית  בֶן  ֶׁשֵאינֹו  ּוֵבין  ְיהּוִדי,   – ְּבִרית  בֶן 

ְּבִסָּבָתם ְּבִדיָנּה ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום.
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בשביל מה צריכים גאולה?

הקורונה עשתה לו רק טוב

טוני המשיך להנהן בזמן שחבריו בכו על המצב, ורק 
חיכה להזדמנות הנכונה לחמוק מהמקום. הוא תיעב 
את השיחות מהסוג הזה: "מתי כבר תיגמר הקורונה..." 
"כמה נפגעתי מכל המצב הזה..." אומרים שבעוד חודש 
החיים יחזרו למסלולם..." טוני ידע היטב על ְּבָׂשרֹו ֶׁשֵאֶּלה 
אמירות טפשיות שרק גורמות לאדם ללכת ולשקוע 

בתוך הבוץ שהוא יוצר לעצמו.

טוני הוא איש עסקים אמתי. ואיש עסקים אמתי מוצא 
הזדמנות בכל מצב. ומבחינה עסקית הקורונה עשתה 

לו רק טוב.

הוא אמנם מנהל רשת של חנויות ביגוד במקומות 
מרכזיים, והחנויות שלו היו מושבתות בזמן הקורונה. 
אבל באופן כללי העסקים שלו דווקא פרחו. כבר ברגע 
שהקורונה פרצה לחיינו הוא לא בזבז זמן על בכיינות, 
על חדשות, או על פרשנויות של מומחים – אלא התחיל 
לעבוד והסתגל במהירות למצב שנוצר. טוני העביר 
את רוב המכירות לרשת, התרחב לתחומים נוספים 
ובנה חברת שליחויות קטנה. כך שמבחינתו הקורונה 

הייתה מקפצה.

ההצלחה כל כך האירה לו פנים, עד שהוא התחיל 
לעסוק בייעוץ לעסקים. כך הצליח טוני להרים בעלי 
עסקים קורסים מהמשבר ולגרום להם להשתמש במצב 

לטובתם.

כששואלים את טוני האם הוא רוצה שהמשבר ייגמר, 
טוני עונה שאמנם מבחינתו המשבר הזה הוא מבורך, 
אבל הוא לא יכול להתעלם מצערם של מיליוני אנשים 
ולכן גם הוא מייחל לסיום המשבר, וברמה העסקית הוא 
לא חושש כלל שסיום המשבר יפגע בו, כי הוא יודע 

שמי רוצה לעבוד, תמיד ימצא הזדמנויות בכל מציאות 
ויידע בעזרת ה' לעשות את העסק הנכון לזמנו ולשעתו.

גאולה למען הגואל

וזה מסר עצום לחיים בכלל ולעבודת ה' בפרט. עובד 
ה' אמתי לא תולה את עבודתו בתנאי חייו, אלא עובד 

את ה' בכל מציאות שנוצרת בחיים שלו.

הוא עובד את ה' בזמן שהוא בריא בעבודה המתאימה 
לבריאים והוא עובד את ה' בזמן שהוא חולה בעבודה 
המתאימה לחולים, הוא עובד את ה' בזמן שהוא משופע 
בממון בהודיה ובנדיבות לב, והוא עובד את ה' בזמני 
הדוחק בביטחון ובהודיה לה' על הקשיים, הוא עובד את 
ה' בלימוד תורה ובתפילה והוא עובד את ה' בזמן שהוא 
יוצא למשא ומתן או כשהוא אוכל. בכל מצב הוא עובד 
את העבודה המתאימה לאותו המצב והכול בשמחה. גם 
בקורונה מוצא עובד ה' הזדמנות להוסיף חסד, תורה, 

תפילה, אמונה, שלום בית חינוך הילדים ועוד.

וכמו בעסקים, בכל קושי יש הזדמנות להתקרב לה' 
בהתקרבות מיוחדת דווקא מתוך אותו קושי. לכן עובד 
ה' אמתי שהמטרה שלו היא לעבוד את הבורא – אינו 
מייחל לכך שהקשיים יסתיימו, כי המטרה שלו היא 
לעבוד את הבורא לפי התנאים של המעביד. הבורא 
הוא זה שמציב את התנאים – והאדם הוא זה שעובד 
את הבורא באותם התנאים, שהם התנאים המושלמים 
עבורו להתקרב לה'. לכן הוא לא רוצה ולא מצפה 
שהקשיים יסתיימו, אלא כל רצונו הוא לעבוד את ה' 

בצורה המיטבית מתוך כל קושי.

ובכל זאת גם הוא מתפלל שהקורונה תהיה מאחורינו, 
אבל לא בשביל עצמו, אלא בשביל אלה שסובלים ממנה, 
בשביל כל אלה שהקורונה מרחיקה אותם ומקררת 

אותם, בשביל כל אותם בחורי ישיבה שהולכים לאיבוד, 
ובשביל תינוקות של בית רבן שבטלים מתלמודם, 
ובמילים אחרות: בשביל בורא עולם, כדי שהבורא לא 

יהיה בצער.

למה אתה מצפה?

אנחנו נמצאים בחודש ניסן, חודש הגאולה כי "בניסן 
עתידים להיגאל". ונכון מאוד שכל יהודי צריך לצפות 
ולחכות לישועה ולגאולה, אבל יש ציפייה נכונה ויש 

ציפייה לא נכונה.

מאוד מצוי לשמוע אנשים שבוכים על הצרות שלהם, 
על המחלות, על הפיגועים, על יוקר המחיה, על הקורונה, 
על הגלות, ולבסוף הם מסכמים ואומרים: "חייבים שיבוא 
כבר משיח. אין מה לעשות, רק משיח יעזור כאן..." וזו 
טעות גדולה. המשיח לא מגיע כדי לפתור לנו את 
הבעיות, המשיח מגיע כדי לגלות את מלכות ה' בעולם.

ואין למשפטים האלה שום קשר לציפייה לגאולה, 
והראיה לכך היא שנזכרים במשיח רק כשיש צרות. 
למשיח צריכים לצפות גם כשהכול מושלם, בדיוק בגלל 
אותה סיבה, שהרי המשיח לא בא בשבילנו, הוא לא בא 
בשביל לפתור לנו את הבעיות. זה שנזכרים במשיח רק 
כשיש צרות – זה מראה שזו לא ציפייה לגאולה, אלא 
חוסר רצון להתמודד, חוסר רצון לקבל את מה שה' 
עושה באהבה ולעבוד את ה' בתנאים שהוא יתברך רוצה.

המשיח יבוא כשה' יתברך ירצה בכך. ועכשיו בורא 
עולם רוצה שנעבוד אותו כמו שאנחנו, בדיוק עם הצרות 
והבעיות האלה, מתוך גלות וקשיים, כי הוא יודע שרק 
בתנאים האלה נוכל להתקרב אליו ולהגיע למקום 

שאליו אנחנו צריכים להגיע.

לחשוב שאי אפשר לעבוד ה' בגלל התנאים של 
החיים שלך או בגלל הצרות של עם ישראל או בגלל 
הקורונה – זו סתם עצלנות ובכיינות. זה שקר מוחלט. 
כמו שאיש עסקים אמתי יודע לנצל כל מצב לטובתו, 
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סמכות הורית ומשמעת בגיל הרך פרק ח'

בשבוע שעבר, התחלתי לענות על השאלה: "למה 
אתה מסביר כל הזמן את המניע להתנהגות הילד?, 
אפשר להציג את המצב ולתת להורים פתרון איך 
לטפל בבעיה, או מה לא לעשות כדי להחריף אותה. 
למה זה משנה לנו כהורים, מה הסיבה שהילד מתנהג 

בצורה זו?!". 

מה המניע? 

את  הבאנו  שעבר  ובשבוע  מצויינת,  השאלה 
המשל עם יענקל'ה שמצא את אביו על שולחן 

התנהגות  מסביר  זה,  משל  הניתוחים. 
והתנהגות  הדעת,  מיישוב  הנובעת 
הנובעת מהתפרצות של רגשות. מאחר 
וכולנו מושפעים מהסובב אותנו, בזמן 

"התקפה" של הילד, אנו מתקשים לפעול 
בקור רוח ומתוך יישוב הדעת. פעמים ואנו 

נוהגים כמו יענקל'ה בחדר הניתוח, אולם עלינו 
להפנים היטב- שכדי להצליח בחינוך צריך הרבה 

סבלנות, יישוב הדעת, רגיעה, מחשבה ורק אחר כך 
צריך שיהיו בידינו כלים ופתרונות כיצד צריך להתנהג 
עם הילדים.  בחינוך ילדים אין שליפה מהמותן, חייב 

לעבוד מתוך תוכנית ברורה.

לחנך ילדים צריך הדרכה

יש משפט שאומר "אין הורה שלא מצליח לחנך, יש 
הורה שלא למד לחנך" בכדי לחנך צריך ללמוד.  כדי 
לא להיכשל באיסורי שבת שהם "כהררים התלויים 
בשערה" צריך ללמוד הלכות שבת, ומי שלא לומד 
בוודאי ח"ו נכשל באיסורי שבת, כפי שכותב בעל המש"ב 
זיע"א. פעם אמר לי אברך: "אני לא מתערב בחינוך 
של הילד שלי- בגלל שהרב ארוש אמר: "אם אתה לא 
יודע לחנך- שב ואל תעשה עדיף" ובגלל שאני מכיר 
את עצמי שאני לא יודע לחנך- אז אני לא מחנך".  
טענה מגוחכת זו, אינה מתקבלת. מאחר ובבי"ד של 
מעלה ישאלו אותו: "הרי חובת חינוך ילדיך מוטלת 
עליך? יכולת אולי לא להתחתן, אך לאחר שהתחתנת 
וגרמת במעשיך שה' ייתן לך ילדים, מי יחנך אותם אם 
לא אתה??? בוודאי חובת החינוך מוטלת עליך.  אתה 
טוען שאתה לא יודע? אל תלך לישון בלילה- תקרא 
ספרי חינוך, תלך להרצאות, תתייעץ עם אנשי חינוך, 

בקיצור תלמד איך מחנכים ילדים. "חוק חינוך חובה" לא 
שייך בכלל למוסדות לימוד, או למשרד החינוך. "חוק 
חינוך חובה" הוא חוק של תורתנו הקדושה "ולמדתם 

אותם את בניכם..."

האושר בלהיות הורה

הרש"ר הירש זיע"א שהיה מגדולי המחנכים בדור 
הקודם כותב: "... אין בעולם אושר יותר נעלה מאשר 
הרגש הנעים בקיום נפשו של ילד רך, שאין לו תביעות 
ודרישות כלפיך והוא תלוי בך ובחסדך... האינך שומע 
קול פנימי האומר לך מה ילד זה מצפה לקבל 
ממך?! ... עליך להרגיש את כל האחריות, 
האושר והקדושה שבמשימה הזאת. עליך 
להרגיש שהשם "אב" משח אותך לכהן 
גדול... אם אינך מרגיש כשיא האושר 
את ההזדמנות הזאת של התמכרות 
מושלמת לטובתו של בן אדם, אם הרגש 
הזה אינו מעורר בך שמחה של מצווה בלי 
מיצרים, ואם הנתינה אינה גורמת לך אושר יותר 

מאשר הקבלה, הרי לא ראוי לך להיות לאב!"

סנטימטר של חינוך מקדים

אנו נמצאים בפרקים של חינוך בגיל הרך. כבר בגיל 
זה, עלינו להיות הורים מיומנים ולדעת שאנחנו מחנכים 
ומכוונים נכון. עלינו לבנות תוכנית חינוכית כללית בהנהגת 
הבית, ולכל ילד בנפרד. עלינו להקדים תרופה למכה, 
ועדיף סנטימטר של חינוך מקדים, מקילומטר של טיפול 
לאחר שכבר יש בעיה. ישנם מספר משפחות שאני מלווה 
לאורך מספר שנים, בתחילה היו מפגשים צפופים ואח"כ 
זה מפגש אחת לכמה חודשים. זה נקרא מפגש "תחזוק" 
עד שההורים בע"ה כבר מיומנים ובעלי ניסיון. הצלחה 
בחינוך ילדים, נובע מהדרכה טובה וחוסר טעויות, כי 
כמעט בכל בעיה שנתקלים בה בזמן, אפשר לתקנה.

הילד לא נגדי

רוב הטעויות בחינוך, שמהם נוצרים לבסוף "ילדים 
בעיתיים" נובעים מטיפול כושל של ההורים בבעיית 
ההתנהגות של הילד. טיפול כושל, נובע בדרך כלל 
מחוסר יישוב הדעת, מאי ידיעה מה לעשות, ומהתנהגות 
הנובעת מרגשות של נקמנות ותסכול.  נכון שלפעמים 
הילד מתנהג כלפינו בצורה פוגעת ומעליבה, אנחנו 

מנסים להיות נחמדים אבל לבסוף הדם עולה לראש 
ואנחנו מוציאים על הילד את התסכול שלנו. כל אחד 
מאיתנו מגיב לבעיות ילדיו באופן שונה. אחד-מתעלם 
ונותן לילדיו לעשות כרצונם, אחד-צועק, גוער, מבזה, 
מאיים, מעניש ואפילו לפעמים מכה (כבר שעה שאני 
מחפשת אותך? איפה היית?... ו...הסיטואציה מוכרת 
לכם).  תגובות אלו בסגנון "פגע או ברח" גורמות חס 
ושלום לפגיעה בילדים ולא לחינוכם ואחר כך החינוך 
בורח לנו מהידיים.  אנחנו מתנהגים כך, כי נפגענו 
מהתנהגות הילדים ואנחנו קצת מתוסכלים אולם עלינו 
לדעת שישנם שיטות חינוכיות שיגרמו בע"ה לילד לשפר 
את התנהגותו ולעשותו ממושמע ולא מרדן וכ"ש בגיל 

הרך.  

ועכשיו לתשובה: 

כאשר אנחנו מתעניינים ומתמקדים בהבנת המניע של 
הילד, אנחנו מגלים דבר מאוד מעניין, הילד שלנו- אע"פ 
שלפעמים הוא מאוד מרגיז, מעצבן, לא ממושמע ואפילו 
מתחצף. הוא לא עושה את זה לנו בדווקא. הילד אוהב 
אותנו, חשובה לו מאוד ההערכה שלנו הוא אף פעם 
לא נגדנו.  הוא מתנהג בצורה לא נעימה, בגלל שיש לו 
סיבה ומניע, פעמים במודע ופעמים במוסתר. כאשר 
נבין בע"ה את המניע להתנהגותו, לא נפגע מהתנהגות 
הילד וכאשר יהיה לנו יישוב הדעת וכלי חינוך מתאימים, 

נוכל בע"ה גם לטפל בבעיה בנחת ובע"ה גם נצליח.

הרב אבוחצירא- יועץ, מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג' - ד' משעה 10-8 בערב
נייד: 054-8434435

חינוך באהבה
הרב יצחק אבוחצירא 

חודשים"  "שלושה  לפציינט  נתן  הרופא 
מקסימום. והנה קרה נס והאיש הבריא. אמר 

לו הרופא: "תגיד תודה לפחות".

השיב הפציינט: "דוקטור, תגיד אתה תודה - 
כי כאשר גססתי ראיתי את המלאכים מכינים 
את רשימת הרופאים שצריכים למות השנה, 
וביניהם היה גם השם שלך. אז אמרתי להם: 
"תוציאו אותו מהרשימה. הוא בכלל לא רופא!"

העלון מוקדש
לחזרה בתשובה שלמה

אהוד ניסים בן קלודין יקוט 

להקדשת העלון: 02-5308000

בדיחות הדעת



העלון שנמצא

שלום קוראים לי אודל ואני בת 9

מידי שבת אני קוראת עלון של שבת שאני 
מאוד אוהבת, במיוחד את מדור הילדים.

אני גם מאוד אוהבת עלונים אחרים כמו 
עלון "חוט של חסד" ואני קוראת מידי 

שבוע את הסיפור תודה שהילדים 
מספרים.

***

לפני כמה שבתות, חיכיתי לאבי 
את  לי  ויביא  הכנסת  מבית  שיחזור 

העלונים האהובים עלי.

אבל כשהוא הגיע ראיתי שעלון שרציתי חסר.

מאוד התאכזבתי, כי בעלון הזה יש קומיקס - 
סיפור בהמשכים ואם מפספסים שבוע אחד אז 
לא מבינים את הרצף של הקומיקס בשבוע הבא.

ואז עלה לי רעיון- לומר תודה.

בשבת בצהרים כשישבנו בגינה אמרתי תודה 
לה', על כל הטוב שנותן לי, ובמיוחד על העלון 

שחסר לי.

אמא שלי שראתה אותי ממלמלת לא הבינה 
מה אני אומרת אז סיפרתי לה שאני מנסה לומר 
תודה בדיוק כמו שהילדים מספרים במדור זה...

ואז אחרי כמה דקות שאני אומרת תודה 
אני מגלה בספסל מאחורה את העלון 

שרציתי,

מונח ומחכה רק לי, בטח ה' חיכה 
שאני יגיד תודה ואז יראה לי את 

העלון.

זה היה בשבילי מדהים ומחזק

אבל גם מאוד שמחתי שעכשיו גם לי יש סיפור 
תודה לספר בעלון "חוט של חסד"

תודה לך ה' שזיכית אותי לומר תודה, ותודה 
לך על העלונים הנפלאים שמגיעים אלי.

ובמיוחד תודה רבה לכם-עלון "חוט של חסד" 
שאתם מלמדים אותנו על התודה הנפלאה.

אמרתי תודה ומצאתי עלון

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

ילדים מספרים

תודה
ילדון חידודון

al5308000@gmail.com | 02-5812252

אילו בני דודים נקראים בפרשה זו "אחים"?

תשובה פרשת ויקהל פקודי: מצווה להקריב קרבן רק לאחר 
שמונה ימים מלידתו 'והיה שבעת ימים תחת אמו', ואיסור לשחוט 

אם ובנה ביום אחד (כ"ב, כ"ז-כ"ח).

זוכה: חיים מאיר פורטנוי, רחובות.

פתרונות יש לשלוח למייל
al5308000@gmail.com
או לפקס: 02-5812252
יש לציין שם מלא, כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת ויקהל פקודי: רבקה סלומון, ירוחם. 

מדור ילדים
שעשועון מגוון





שאלות על ייאוש ועוד

האם ניתן להתבודד בעת נקיונות הבית? מה עושים כשהזיווג לא מגיע? והאם 
לעשות את חוק התודה ולקוות לישועה?

שאלה: האם ניתן לקיים את ההתבודדות 
בכלל ובפרט את העניין של חוק התודה 

במהלך הנקיון והטיפול בענייני הבית?

תשובה: אדם צריך להיות קשור כל היום עם ה' 
יתברך. ולכן, כשאת מנקה או מטפלת בשאר ענייני 
הבית את יכולה לדוגמא לשיר מזמור לתודה תוך כדי 
עבודה, אפשר לשיר אותו מאות או עשרות פעמים. 
אבל התבודדות, זה עניין של יישוב הדעת. בהתבודדות 
עושים חשבון נפש, עבודת הרצון, וכו', ובשביל זה צריכים 
ריכוז. ולכן זה לא שייך. ברגע שתצליחי למצוא את הזמן 
להתבודד כמו שצריכים ולהיות מרוכזת אז גם תראי 
תוצאות יותר טובות. בכל אופן, בדיעבד הכל טוב, וגם 
התבודדות שמתבודדים תוך כדי הטיפול בענייני הבית 

היא עדיפה מלא לעשות התבודדות בכלל.

שאלה: מבקשת עצה לזיווג כי אני כבר 
ממש מיואשת.

תשובה: אני מבין וכואב. אני מבין שאת מתמודדת 
עם נסיון קשה מאוד, נסיון יומיומי, שאת מחפשת ולא 

מוצאת במה להשלים את עצמך. 

אני אמנם לא מצדיק את הייאוש שלך, כי אנחנו 
מאמינים בה' יתברך, ויודעים שהוא עושה תמיד רק 
את הכי טוב. אבל בכל אופן אני מבין, שאת באמת 

עוברת נסיון קשה מאוד.

את צריכה להתגבר, להחליט שאת זורקת את כל 
השכל שלך, ואת כל הרצון שהיה לך עד עכשיו. תלמדי 
את החוברת 'חוק התודה', ותתחילי לעשות את החוק.

חוק התודה מטרתו להביא את האדם אל הנקודה 
שהוא מחליט – זה מה שאתה רוצה ה'? אני גם רוצה 

את זה! 

ואז הוא רואה את הישועה.

את צריכה להגיד לה' יתברך: "רבונו של עולם, אני 
יודעת שאתה אוהב אותי! אני יודעת את זה! ושום דבר 
לא יבלבל אותי! ובוודאי אני יודעת שכל מה שאתה 
עושה איתי זה הכי טוב! ולכן על כל מה שהיה עד 

הרגע הזה, ודאי שאני אומרת לך תודה, כי זה היה טוב! 
וכל זמן שתרצה שעדיין יתעכב לי, עוד יום או יומיים או 
כמה זמן שתרצה, אם זה מה שתרצה, גם אני רוצה! 
ואני אומרת לך תודה מכל הלב, כבר מעכשיו גם על 
זה! על כל מה שתעשה איתי, כי ברור לי שאתה אוהב 

אותי ושתעשה איתי רק את הכי טוב!". 

במקביל את צריכה לעשות תפילות ארוכות יום יום: 
"תרחם עליי, תתן לי את הדעת הזו! לדעת שאתה אוהב 
אותי! שלא תכנס בי שום עצבות, שלא יכנס בי שום יאוש! 

תן לי לא לעזוב את האמת הזו, שאתה אוהב אותי!".

כשתגיעי לאמונה הזו ותזכי להגיד תודה כמו שהדרכתי 
אותך את תראי את הישועה שלך השלמה.

גם חשוב לי מאוד מאוד שתדעי, שה' יתברך רוצה 
שתתחתני, ולא סתם רוצה אלא רוצה מאוד מאוד [ועוד 
מליון פעמים 'מאוד'] שתתחתני. רק שעכשיו יש איזה 
עניין שהוא מעכב לך קצת לטובתך, ועל זה את אומרת 
תודה, על הייסורים שאת עוברת ומאמינה שהכל אהבה 

של ה' יתברך וטובה גדולה עבורך.

אני מברך אותך שתזכי לאמונה שלמה, ושמחת חיים, 
ובעזרת ה' זיווג טוב בקרוב ממש אמן כן יהי רצון.

שאלה: אני אמא לששה ילדים, הקטן כבר 
לא קטן ואנו רוצים עוד ילדים,אנו עושים 
חוק התודה, טרם נושענו. האם לעשות את 

החוק של התודה ולקוות לעוד ילדים?

תשובה: לשמוח במה שיש לך ודאי שאת צריכה. 
ברוך השם, את לא במצב קשה כמו אישה שאין לה 
בכלל ילדים. אמנם גם אישה שאין לה ילדים בכלל, 
גם היא צריכה לשמוח ולהאמין שה' הוא טוב, וכל שכן 
את שכבר יש לך ילדים שאת חייבת לשמוח בחלקך.

תמשיכי לעשות את החוק של התודה, בלי לחץ, 
ותגידי לבורא עולם: "רבונו של עולם, מה שאתה רוצה! 
אם זה רצונך, שיהיו לי ילדים גם אני רוצה, ואם אתה 
לא רוצה, גם אני לא רוצה. בכל אופן אני אומרת לך 
תודה על הכל, על העבר, ההווה, וגם על העתיד, כי מה 

שתעשה איתי בטוח יהיה רק טוב תמיד".

שו"ת אקטואלי
השאלות שלכם, התשובות של הרב

שידור חי
על ידי הרב שלום ארוש שליט"א
בכל יום שלישי, בשעה 20:00

שאלות ותשובות

ניתן לשלוח שאלות במייל
me5812210@gmail.com
או כמסרון לנייד:
052-6672221



הרב הגאון הקדוש המקובל, איש אלוקים נורא אספקלריא 
המאירה מנורה הטהורה, שר התורה יחיד בדורו, כבוד קדושת 
שם תפארתו  מרן ר' חיים אבדק"ק צאנז זי"ע (תוארים אלו 
מתוך מה שנחרת על מצבתו הק') נולד בשנת תקנ"ג בעיר 
טארניגראד לאביו מו"ה ר' אריה ליבוש הלברשטאט זצ"ל, ולאמו 

מרת מרים ע"ה.

אביו הר' ר' ליבוש היה נוהג לבקר בקודש אצל ר' משה 
מפשעוורסק זי"ע , ובאותו זמן היה זקוק רבו לסכום כסף 

כדי להשיא את ביתו, וכשנודע הדבר לר' ליבוש החליט 
לתת לרבו את ממונו אשר הביא איתו כדי לנסוע 

ליום השוק ולעשות מסחר, כהוקרה לכך בירכו 
הרה"ק ר' משה שיהיה לו בן שיאיר את 
העולם, ואכן נתקיים ברכתו ונולד לו בנו 
הרה"ק ר' חיים מצאנז. כאשר היתה אמו 
מרת מרים בעיבורה באה לפני הרה"ק ר' 

משה לייב מסאסוב זי"ע לבקש ברכה מפיו על 
פרי בטנה, הרה"ק מסאסוב קם לכבודה, ואמר לה 

כי מפני העובר שבמעיה הוא קם כי בן יולד לה והוא 
יהיה צדיק גדול ומנהיג הדור.רבי חיים היה מיום היולדו חלש 

חיוור לקוי בבריאותו הגופנית, סבל רבות בחזהו וברגלו וכאבי 
שינים היו תוקפין אותו רבות. אך כל זה לא מנעוהו מלהתעלות 
בדרכי התורה והחסידות, וכבר בגיל ארבע היה יודע את כל 
תרי"ג מצוות בע"פ והיה משננן תדיר, וכך היה דרכו לומר: כמו 
שכל חייל חייב לדעת את חוקי הצבא כדי לקיימם כך מוטל על 

כל בר ישראל לדעת היטיב את תרי"ג מצוות.

'העילוי מטארניגראד', כך כונה ר' חיים כבר בצעירותו, גבירים 
אדירים ביקשו לזכות בו כחתן, אולם בסוף נבחר הוא להיות 
חתן אצל גאון הדור ר' ברוך פרענקל תאומים זי"ע רבה של 
לייפניק ובעמח"ס "ברוך טעם". בתחילה סירבה בתו של ר' 
ברוך פרענקל להינשא לו זאת מחמת כי ר' חיים היה צולע 

על אחת מרגליו, אבל ר' חיים ביקש לשוחח עם הנערה רגע 
קט ביחידות, ובתום שיחתם הקצרה יצאה העלמה ואמרה כי 
מוכנה היא להנשא אליו בלב שלם, מפי השמועה נמסר כי רבינו 
אמר לה להסתכל במראה, והיא נדהמה לראות כי יש לה רגל 
עקומה ובתוך כך הסביר לה רבינו כי באמת היה צריך להיות 
שהיא תהיה צולעת והוא לו, אך לפני שירד לעולם האמת אמר 
כי הוא לוקח זאת על עצמו, מאחר והיא צריכה לשמשו ובכן  

סיים רבינו: "האם תוכלי לסרב לי לאור זאת?!".

מידת הצדקה שלו היתה לאין ערוך, ובעל התולדות 
כל  את  לוקחים  היו  אילו  פעם  התבטא  שמואל 
הכספים שפיזר לצדקה היו יכולין כל צאצאיו 
להתפרנס ברווח גדול. תלי תלים של סיפורים 
לא יספיקו כדי לספר אודות גדולתו של 
הרה"ק ר' חיים מצאנז, והעיקר שנזכה לילך 
בדרכיו הקדושים, הן בדבקותו בהשי"ת בעת 
התפילה, והן בהתמדתו הנוראית בתורה הק', 
והן במידת החסד שלו, והן במידת הענוה שהיתה 
לאין ערוך עד כי התבטא פעם: "חושבים אתם שיושב 
כאן אדם על הכסא והאמת היא שאין כאן כלום" דברים 

אלו יהיו נר לרגלינו.

רבי חיים מצאנז זי"ע היה מאוד מעריך את ספריו של רבינו 
רבי נחמן מברסלב זי"ע, וכעדות מפי חסידיו כי הספל ליקוטי 
מוהר"ן הינו הספר של שבת שלו, וכן העיד הרה"ק האדמו"ר 
מקלויזנבורג לפני הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זי"ע: "זקני  בעל 
הדברי חיים העריך מאוד את הרה"ק ר' נחמן מברסלב וספרו 
הק' ליקו"מ, ופעם אחת שוחח הרה"ק מצאנז לילה שלם לספר 
מגדלות רבינו הק' מברסלב, ובודאי כי לילה אצל בעל הדברי 

חיים הוא לא דבר של מה בכך, 

זכותו וזכות תורתו ומעשיו יהיו לנו למגן ולצינה אכי"ר.

תפילת הנשים

 אבותינו הקדושים ואמותינו הקדושות, וכן כל הצדיקים 
והצדיקות לארך כל הדורות, כולם עסקו הרבה מאד 
בתפילה והתבודדות. כמו שאנחנו רואים לאורך כל 
התורה כולה את תפילותיהם של האבות והאימהות, 
וכיצד האריך משה בתפילות בכל עת, וכיצד התפללה 

חנה אל ה' וזכתה שיולד לה שמואל הנביא, וכיצד 
הנהיג שמואל הנביא את כל עם ישראל בדרך 

זו של תפילה והתבודדות, ואחר כך קם 
לנו דוד המלך שעסק ביותר בתפילה 
והתבודדות, וכן שאר הצדיקים שאחר 
החורבן, וביניהם מרדכי ואסתר, עד 

אחרוני הצדיקים, הבעל-שם-טוב ורבינו 
הקדוש, ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם 

עד היום – כולם עסקו הרבה מאד בתפילה.
וכן כל האימהות היו גדולות בנבואה והיו עושות 

ניסים ומופתים. היו מדליקות את הנר והיה נשאר 
דולק כל השבוע, והשכינה הייתה שורה על אוהלן, 
והמים היו עולים לקראתן בבאר, ובוודאי עסקו הרבה 
בעבודת ה' על מנת להגיע למדרגות גבוהות כאלו. וכן 
מרים הנביאה הייתה בוודאי עוסקת הרבה בתפילה 
ובהתבודדות, שהרי זכתה למדרגת נבואה, ולמעשה, 
בזכות נבואתה אנו קיימים. כי כשהיו ישראל עבדים 
במצרים, ועמרם, שהיה מנהיגם של ישראל, ראה את 

הגזירות הנוראות של פרעה, להרוג כל זכר שנולד, עמד 
וגירש את אשתו, ואחריו עשו כן כל ישראל. אמרה לו 
מרים: אבא, גזירתך גרועה יותר משל פרעה, שהוא גזר 
על הזכרים בלבד, ואתה גזרת גם על הנקבות, ואני 
רואה, שעתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל. מיד 
עמד אביה והחזיר גרושתו, ואחריו החזירו כל ישראל 
את נשותיהם, ולעמרם ויוכבד נולד משה רבינו. ואמרו 
חז"ל, שכאשר נולד משה, נתמלא כל הבית כלו 
אורה, עמד אביה ונישק למרים על ראשה 
ואמר לה: בתי, נתקיימה נבואתך. והנה, 
עיקר הכוח לפעל בתפילה הוא על 
ידי ריבוי התפילה והעקשנות, שדבר 
זה למדנו מנשות ישראל הצדקניות. 
הקדושות,  אימותינו  הן  הראשונות 
רבה  (בראשית  במדרש  נאמר  שעליהן 
מה): "למה נתעקרו האימהות? ר' לוי משם 
רבי שילא דכפר תמרתא ורבי חלבו בשם ר' יוחנן: 
משום שהקדוש-ברוך-הוא מתאווה לתפילתן ומתאווה 
לשיחתן..." - מכאן מובן שהאימהות הקדושות שלנו 
הרבו להתפלל להיפקד בזרע של קיימא, והיו עקשניות 
מאד, שהרי כאשר מתפללים זמן ארוך כל כך, ועל דבר 
שרוצים כל כך, אזי צריכים בשביל זה עקשנות. וזה מה 
שכתוב על רחל אמנו (בראשית ל ח): "ותאמר רחל 
נפתולי אלהים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי ותקרא 
שמו נפתלי". פרש רש"י: "נפתולי" - לשון עיקש ופתלתול, 

נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום 
להיות שוה לאחותי. "גם יכלתי" – הקדוש-ברוך-הוא 
הסכים על ידי. ומובן שהיה הדבר לנחת רוח גדולה 
לבורא יתברך. העקשנות בתפילה מתבטאת בכמה 
אופנים. הן בהתמדה - שממשיכים להתפלל גם כאשר 
לא רואים תוצאות, הן בכך שמאריכים בכל תפילה 
ותפילה בהשתפכות הנפש, והן בכך שמחדשים בתפילה 
וטוענים בכל פעם כל מיני טענות ואמתלאות לנצח בהן, 
כביכול, את הבורא, ולשכנע אותו לקיים את בקשתנו. 
ועל זה כותב רבי נתן בלקוטי הלכות (ה' תפלין ה'): "על 
מה שאמר רבינו ז"ל (למ"ת ס"א) שצריכין להיות עקשן 
גדול בעבודת ה'. הנה עיקר העקשנות ביותר צריכין 
בתפילה ותחנונים. והעקר בשיחות של ההתבודדות 
כמבאר בדברינו כמה פעמים. וכמו שפרוש רש"י על 
הפסוק: נפתולי אלקים נפתלתי – לשון עקש ופתלתול. 
נתעקשתי והפצרתי פצירות ונפתולים הרבה למקום 
וכו'. והבן הדברים היטב אם תרצה לחיות חיי עולם כי 
אי אפשר לבאר הכל בכתב. ותפרש לך בלשון מדוברת 
פירוש המלות של נפתולי אלוקים נפתלתי על פי פירוש 
רש"י הנ"ל. לשון עקש ופתלתול וכו'. ואז תבין עד היכן 
עד היכן צריכין להתחזק בהתבודדות ושיחות בינו לבין 
קונו. אף על פי שתהיה בדרך עיקש ופתלתול כמה 
פעמים בלי טעם וריח. כי לא ביזה ולא שיקץ ענות עני 
אף על פי שראוי לבזותן ולשקצן. כי הוא יתברך מלא 

רחמים בכל עת". עד כאן דברי רבי נתן זיע"א.

הסדרה לשלום הבית
מאת  הרב שלום ארוש
052-2240696

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

הרה"ק ר' חיים מצאנז 
זיע"א-בעל דברי חיים
כ"ה ניסן

שלום הבית שלי
הרב שלום ארוש שליט"א



עד היכן כבוד הבריות

רבי יוסף חיים זוננפלד חגר את אבנטו, 
חבש את כובע התיתורה שלו ויצא 

משנכנס  הכולל.  למזכירות 
בפתח, ננער רבי ישראל ונחרד 
מאוד: שלום עליכם רבי! מדוע 

הטריח הרב עצמו להגיע? היה 
הרב שולח מישהו ואני הייתי בא אליו 

בשמחה.

הזיעה ניגרה ממצחו של פקיד הוועד ומדי פעם 
הוא הושיט את ידו ומחה במטפחתו את מצחו. בחדר 
הירושלמי הגבוה, שהיה בנוי בסגנון עתיק, מאוורר לא 
היה, על מזגן איש לא חשב באותם ימים. היה זה לפני 
למעלה מתשעים שנה, עת רוב תושבי ירושלים הצטופפו 

להם בשכונות העיר העתיקה.

יהודי ירושלים שלא עסקו במלאכה, והקדישו את רוב 
זמנם ללימוד התורה הקדושה מתוך עניות משוועת, היו 
מאושרים עד מאוד מחייהם. וכל עוד שהשיגה ידם ארוחה 
אחת ביום – הכלולה מפרוסת לחם-קיבר מרוח בשמן 
זית ועליו פיסות עגבניה דקיקות כנייר – לכל ילדיהם, 

היו יהודי ירושלים חשים כאילו בגן-עדן מצויים הם.

אולם, כיון שסוף כל סוף צריך אדם להביא פרנסה אל 
ביתו, והוצאות תמיד היו ויהיו, היו בני הגולה מפרישים 
מעשר מכספם ושולחים אותו בעין יפה אל יהודי ירושלים 
הנאנקים ברעב. זכות גדולה ראו לעצמם יהודי חו"ל, 
להיות שותפים בממונם ליישוב הארץ ולהחזקת תלמידי 

החכמים שבירושלים של מעלה.

חוץ מהכסף הכללי שהגיע מכל מדינות הגולה, היו 
גם קהילות מבוססות ועשירות שהושיבו פקיד מטעמם 
בירושלים, אליו שלחו תרומות מדי חודש בחודשו, וסכום 
זה היה מיועד באופן קבוע לקבוצת אברכים קבועה 

יוצאי אותה העיר.

פקיד הוועד, רבי ישראל, ישב באותו יום חם במשרד 
הכולל, וחישב בראשו טורי מספרים בלתי נגמרים לצורך 
החלוקה שאמורה להתקיים בצהרי אותו יום. כסף שהגיע 
עבור חודש אדר שעבר, וחג הפסח הממשמש בפתח.

בהיסח הדעת פנה לעוזרו הנאמן, רבי אברהם השמש, 
וקרא לעברו: לך וקרא למרת רוזנפלד האלמנה ואמור 

לה שהגיעה עבורה מעטפה מבתה. 

רבי אברהם השמש יצא מיד לדרכו, אלא שאמרנו 

מאוד שאותו יום  חם 
ולאחר  דקות היה.  מספר 

הספקות  מנקרים במוחו: 'למי החלו 
אמר לי רבי ישראל ללכת? שמא לבלומנפלד? או אולי 
ברנפלד? אה, אני נמצא ממש ליד ביתו של רב העיר 
– רבי יוסף חיים זוננפלד (תאריך פטירתו י"ט באדר ב' 
תרצ"ב). בוודאי אליו התכוון רבי ישראל'. חשב השמש.

עלה ודפק בדלת, והרב הישיש בן השמונים פלוס, 
ניגש לדלת ופתחה לרווחה במאור פנים. "רבי ישראל 
המזכיר, שלחני לקרוא לכבודו כדי לקבל מעטפה 

שהגיעה עבורכם", גמגם השמש במורא הכבוד. 

רבי יוסף חיים זוננפלד חגר את אבנטו, חבש את 
כובע התיתורה שלו ויצא למזכירות הכולל. משנכנס 
בפתח, ננער רבי ישראל ונחרד מאוד: שלום עליכם 
רבי! מדוע הטריח הרב עצמו להגיע? היה הרב שולח 

מישהו ואני הייתי בא אליו בשמחה.

רבי יוסף חיים התנצל בענווה: השמש אמר לי שקראת 
לי. 

רבי ישראל היה כהלום רעם: אני?! שאני אטריח 
את רב העיר?...

אהה... היכה רבי ישראל על מצחו. "השמש הטיפש. 
אני אמרתי לו לקרוא למרת רוזנפלד, והוא קרא לרב 
שליט"א. רק ישוב הנה ואלמדו דרך-ארץ וכבוד התורה 

מהם"...

הרב נחרד כולו: חלילה וחס. אוסר אני עליך לומר לו 
אפילו ברמז קל שטעה, וחלילה לך מלביישו! 

ולא נחה דעתו של רבי יוסף חיים, עד שלקח מידי 
המזכיר את המעטפה, ובמשך עשרים דקות שירך רגליו 
בחום, ועלה שלוש גרמי מדרגות בגילו המופלג, כדי 
למסור את המעטפה למרת רוזנפלד, שלא תצטרך 

היא להגיע למשרדי הוועד ביום חם שכזה...  

בברכת שבת שלום ומבורך

מאמר ראש הישיבה
-המשך- סיפור לשולחן שבת

כך עובד ה' אמתי יודע לנצל כל מצב להתקרבות 
אמתית לה' יתברך.

עבודה בכל מצב

וכמו שזה בנוגע לציפייה למשיח, כך זה בנוגע 
לכל ישועה בחיים.

כל חיסרון שאתה מתבכיין בנוגע אליו ואתה חושב 
שזה מה שמונע ממך לעבוד את ה' ולהתקרב אליו 
– תדע לך שזה סתם תירוץ. אפשר לעבוד את ה' 
כרווק וכנשוי, כאבא לילדים וכחשוך בנים, כעשיר 
וכעני, וגם בחובות כבדים או בקשיים בשלום בית.

כל בעיה וקושי בחיים יכולים להיות עבורך מקפצה 
לעבודת ולקרבת ה' אמתית.

מי שעובד את ה' באמת, מחפש לעבוד את ה' 
בכל מצב בחיים שלו בלי קשר לתנאים. הוא לא 
מחכה למשיח בשביל לעבוד את ה'. והוא לא מחכה 
לשום ישועה אחרת, כי הוא עובד את ה' בכל מצב.

ואדרבא, ימות המשיח נקראים " ָׁשִנים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר 
ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ", לפי חלק מהדעות לא יהיה אז יצר 
הרע, ולכן יהיה הרבה פחות ערך לעבודה האישית. 
דווקא בזמן הזה שיש יצר הרע ויש קשיים ומניעות 
– זה בדיוק הזמן שבו אפשר להרוויח הכי הרבה. זה 
התענוג הגדול ביותר של בורא עולם, וזה גם התענוג 
הגדול ביותר של האדם, כי כל סיפוק בחיים מגיע 

לפי גודל ההשקעה והקשיים.

גם הזכות הגדולה ביותר שהיא קירוב רחוקים – כל 
הערך שלה הוא דווקא עכשיו בזמן הזה, לעתיד לבוא 
יתקיים הפסוק "ומלאה הארץ דעה את ה'" ואז לא 

יהיה את מי לקרב כי כולם יידעו את ה'.

עכשיו זה הזמן לצבור הון רוחני שאותו לא נוכל 
לצבור בזמן הגאולה השלימה.

 ולכן צדיקים שכל מעיינם הוא לעבוד את ה' וזה 
כל סיפוקם וכל שמחתם – לא מחכים לימות המשיח 
כדי להיגאל מהצער והעצבות, כי הם שמחים בכל 
רגע ורגע, ואדרבא, בבחינה מסוימת הם שמחים 
יותר בצרות ובקשיים שגורמים להם לעבוד את ה' 

מתוך הסתרה.

וזה גם כל רצונו של ה' יתברך כמובא: "ואבית 
תהילה מגושי עפר", ה' רוצה את העבודה של האדם 
דווקא מתוך החושך של העולם הזה, והעבודה הדלה 
שלנו מתוך קשיים ומניעות עולה על העבודה העצומה 
והנשגבה והמושלמת של המלאכים בשמי מרום שאין 

להם קשיים ויצר הרע.

אנחנו משתוקקים לגאולה שלימה, אבל לא בשביל 
שתהיה לנו חניה בשפע וחשמל בחינם.

אנחנו לא רוצים גאולה בשביל נזיד עדשים. אנחנו 
רוצים משיח וגאולה כדי שאור האמונה יאיר בעולם 
וכולם יידעו שה' מלך, ומי שזו כל תכליתו ברצון שלו 
בגאולה, חי חיים יפים ומתוקים גם בזמני הגלות 

החושך וההסתרה.



שאלות מקו ההלכה
האם מותר להניח מרשמלו על הפלאטה בשבת 

כדי שיימס, או שיש בזה איסור בישול בשבת?

ראשית צריך להדגיש שישנם ממתקים שלא עברו 
בישול ואסור להניחם על הפלאטה בשבת כי 

מבשל ממש, בשאלה זו המדובר בממתק 
אותו  לחמם  ורוצים  בישול  שעבר 

ולהמיס אותו, האם יש כאן איסור 
משום בישול אחר אפיה. ולהלכה 
לספרדים מותר, משום שאנו נוקטים 

להלכה שאין בישול אחר אפיה. חזון 
עובדיה (שבת ד‘ עמ‘ ש“ו) ולכן מותר לחמם 

את המרשמלו על הפלאטה. שו“ת משפט שלמה 
(להגר“ש שרגא סימן ט‘). ולאשכנזים אסור לעשות 

כן ולשיטתם יש איסור בישול אחר אפיה. רמ“א (סימן 
שי“ח סעיף ה‘).

גבאי בית כנסת ששכח למכור את החמץ שיש 
בבית הכנסת - ממתקים לילדים, סעודה שלישית 
וכדומה, האם מותר להשתמש בחמץ זה אחר 

הפסח או שאסור בהנאה?

הגבאי נחשב לגבאי צדקה, ומכיון שהחמץ אינו שלו 

וגם אינו מחוייב באחריותו (עי‘ שו“ע חו“מ סימן ש“ו 
סעיף ו‘ שמי שהפקידו אצלו מעות עניים ופשע בהם 
ונגנבו פטור), וכן לילדים אין בעלות על החמץ כי עדיין 
לא זכו בו, לכן מותר לאוכלו לאחר הפסח. שו“ת 
דברי בניהו (חלק כ“ה סימן כ“ו) שו“ת בצל החכמה (חלק ו‘ סימן 

צ“ה) מקראי קודש פסח (חלק א‘ סימן ס“ב).

האם מותר להניח בורקס חלבי 
ישירות על הפלאטה כדי לחממו 
לסעודה שלישית, ומה הדין אם 
אני מניח את הבורקס על גבי נייר 

אפיה ולא ישירות על הפלאטה?

על הפלאטה בדרך כלל מחממים גם תבשילים 
בשריים ומידי פעם גם נשפך מהסיר או המגש על 
גבי הפלאטה, דהיינו שהפלאטה בלעה ישירות מהבשר, 
ועל כן אסור לחמם את הבורקס החלבי ישירות על 
הפלאטה, ומכיוון שפעמים הפלאטה נשארת מלוכלכת 
ויש עליה שיריים ממה שנשפך עליה, לכן לכתחילה 
צריך להניח שתי שכבות של נייר כסף (את הנייר כסף 
יש לחתוך קודם השבת) ועל גביהם אפשר להניח את 
הבורקס. וצריך להניח דווקא נייר כסף ואין מועיל להניח 
נייר אפיה במקום זאת, מכיוון שהנייר אפיה אינו חוצץ 

כראוי וכפי הנראה לעין שהשומן נספג בנייר ולכן זה 
לא נחשב לחציצה כראוי.

סיכמנו עם ההורים שאנו מגיעים לסעודת ליל 
שבת וחוזרים לביתנו ברגל ויושנים בבית, אשתי 
אמורה להדליק נרות בבית לפני שבת ומייד אחרי 
זה אנו רוצים ליסוע להורים, האם היא מקבלת 
שבת בהדלקת הנרות, או שיש פיתרון שתדליק 

נרות ולא תקבל שבת?

הזמן הראוי להדליק נרות שבת הוא 20 דקות לפני 
השקיעה, ולעניין האם האשה מקבלת שבת בהדלקת 
הנרות יש חלוקה בין מנהג הספרדים למנהג האשכנזים, 
שלמנהג האשכנזים האשה מקבלת שבת בהדלקת 
הנרות, אבל יכולה לעשות תנאי ולומר שאינה מקבלת 
שבת בהדלקה, ולמנהג הלספרדים אם מדליקה סמוך 
לשבת אינה מקבלת שבת בהדלקת הנרות ויכולה האשה 
לאחר הדלקת הנרות להיכנס לרכב וליסוע, אבל אם 
צריכים לצאת מוקדם שצריכה להדליק נרות מפלג 
המנחה שזה כשעה לפני השקיעה, במקרה שמדליקה 
בשעה מוקדמת כזו היא מקבלת שבת בהדלקת הנרות. 
על פי חזון עובדיה (שבת א‘ עמ‘ קפ“ב) ולכן במקרה כזה הבעל 

יפתח את דלת הרכב ויסגור בעדה, וכן את החגורה 
יחבר לנדן לפני שמתניע את הרכב וכן כשמגיעים לבית 
ההורים יוציא את החגורה ויפתח את הדלת שתוכל 

לצאת. על פי שלחן ערוך (סימן רס“ג סעיף י“ז).

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי: 3030*

שו"ת של חסד
ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

פנינים חסידות ברסלב מוסר הפרשה
חידושים לפרשת שבוע

תפילה שתשרה שכינה בעבודת ה'
בפרשתינו (ויקרא ט כב) כתוב "ַוִּיָּׂשא ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדו ֶאל 
ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם", ובפסוק הבא כתוב: "ַוָּיבֹא מֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֶאל 
אֶֹהל מֹוֵעד ַוֵּיְצאּו ַוְיָבֲרכּו ֶאת ָהָעם" ומבאר רש״י כי הברכה 
הראשונה הייתה ברכת כהנים שאהרון הכהן ברך את 
העם, ומדוע נאמר שוב: ״ויצאו ויברכו״ שמשה ואהרן 
הוסיפו ברכה ואמרו: ״ויהי נועם ה׳ אלוקינו עלינו וגו', יהי 
רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם״. לפי שבמשך כל 
שבעת ימי המילואים שהעמיד משה את המשכן ושימש 
בו ופרקו בכל יום - לא שרתה בו שכינה, והיו ישראל 
נכלמים, לכך אמר להם ובירכם שע״י אהרן אחיו תשרה 

שכינה במעשה ידיהם.

שכינה  שתרד  הבטיח  כבר  שהקב״ה  אע״פ  הנה 
לישראל, כדכתיב בפרשת תצוה: ״ונועדתי שמה לבני 
ישראל ונקדש בכבודי״, ״ושכנתי בתוך בני ישראל״ (שמות 
כט, מג-מה), בכל זאת היו מוכרחים להתפלל על זה. 
ואף על פי שעשו הכל כאשר ציוה ה׳ את משה, כפי 
שהעידה התורה בפרשת פקודי י״ח פעמים, בכל זאת 
הוכרחו להתפלל ולבקש רחמים שתשרה שכינה (מספר 

מעלות התפילה).

מדבר זה יש ללמוד מה שכבר התבאר כמה פעמים, 
שכל דבר בעולם נפעל רק ע״י תפילה. ובפרט כדי לזכות 
להשראת שכינה, צריך האדם להכין את עצמו ולהתקרב 
מעט מצידו ע״י התפילה, ואז יסייעו לו מלמעלה ויזכה 

להשראת השכינה. 

כמה צריך האדם להאריך בתפילה והתבודדות ולבקש 
על עבודת השי"ת, אפילו שהובטח לנו והתקדשתם - 
מעט, והייתם קדושים הרבה, הבא ליטהר מסייעין אותו, 
וכן הרבה מאמרי חז"ל כגון (שיר השירים רבא- ה, ג) 
"אמר הקב"ה לישראל בני פתחו לי פתח אחד של תשובה 
כחודה של מחט ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות 
וקרוניות נכנסות בו", והאדם שואל את עצמו: האם לא 
הקרבתי מעצמי ולפחות פתחתי כפתח קטן מצידי, האם 
אין לי רצון עצמי להיטהר? א"כ היכן ההבטחה שהבטיח 
לנו הקב"ה? אך על פי הנ"ל מובן היטב אפילו על דברים 
שהובטח לנו מאת הקב"ה צריך להוסיף תפילה עצמית 
ולבקש מהקב"ה שיעזור לנו שתשרה שכינה במעשה 
ידינו. והעיקר הדבר שצריך להרבות עליו בתפילה זהו 
התפילה בעצמה כמה צריך האדם להברות בתפילה 
שיהיה מהכת של בעל התפילה שכל הזמן עסוקים 
בתפילה על כל דבר, וזהו ההשראת השכינה הגדולה 
ביותר שצריך להתפלל עליו, שהרי המשכן הוא התפילה, 
כי תכלית המשכן הוא מקום של התקשרות עליונים 
בתחתונים, ואם על המשכן ראינו שחייב את התפילה 
של משה רבינו, כל שכן לגבי התפילה בעצמה, ועוד 
נקודה שיש ללמוד מזה שאפילו שקיבלו את ההבטחה 
מאת הקב"ה עדיין היה צריך לברכתו של משה רבינו 

ע"ה, הוא הדין לעניין התפילה שצריך לקשר את עצמנו 
לצדיקים שיעלו את התפילה למקומה הנכון, ויהיה לנו 
סייעתא דשמיא לכוון את תפילתנו כהוגן, וכמו שכתוב 
ויביאו את המשכן אל משה, ולמד מזה רבינו (ליקו"מ 
ב) שחייב האדם לקשר את עצמו בתפילתו לצדיקי 

הדור והם יקימו את המשכן.

ַּפַעם ֵהִביא ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְּבְנֶדר ַז"ל ֻּדְגָמא ַעל ִעְנַין 
ְׁשִמיַרת ַהִּדּבּור ֵאי ָצִרי ְלִהָּזֵהר ִלְבִלי ִלְפסֹל ׁשּום 
ָאָדם ַאף ְּכֶׁשרֹוִאים ּבֹו ׁשּום ַעְוָלה ְוִחָּסרֹון, ִּכי ָלֱאֶמת 
ָצִרי ָלַקַחת ְּבֶחְׁשּבֹון ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָּדִנים ׁשּום ָאָדם 
ַּגם ֶאת ַמֲעלֹוָתיו ַהּטֹובֹות, ֶׁשֵאין ָאנּו רֹוִאים ְויֹוְדִעים 
אֹוָתם. ְוָצִרי ְלדּונֹו ַּגם ְלִפי ַּכף ְזֻכּיֹוָתיו ַהִּנְסָּתִרים, 
ּוְכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ַּגֵּבי ָנָדב ַוֲאִביהּו ֶׁשַאף ֶׁשָּפְגמּו ְּכֶׁשִּנְכְנסּו 
ְׁשתּוֵיי ַיִין ַלֲעׂשֹות ֲעבֹוָדָתם ַּבִּמְׁשָּכן, ְוָהָיה ֶזה ָלֶהם 
ִלְפָגם ָּגדֹול ַעד ֶׁשֶּנֶעְנׁשּו ְּבִמיָתה, ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָאְמרּו 
ַרַז"ל (שבת קה) "ָּכל ַהּמֹוִריד ְּדָמעֹות ַעל ִמיָתָתם 
ִמְתַּכְּפִרים לֹו ֲעוֹנֹוָתיו ְוכּו' ְוכּו', ִּכי ְּכֶׁשָּבִאים ְלֶחְׁשּבֹון 
ַהָּנכֹון ְלִפי ִּדין ְוֶחְׁשּבֹון ֶׁשל ַהּתֹוָרה ֲהֵרי ַהּתֹוָרה 
ְמַחֶּׁשֶבת ְוזֹוֶכֶרת ַּגם ַמֲעָלָתם ְוִצְדָקָתם ָהֲאִמִּתית, 
ִּכי ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַהְּפָגם הּוא ְּפָגם, ֲהֵרי ִמָּדה טֹוָבה 
ְמֻרָּבה ּוַמֲעָלָתם ְוִצְדָקָתם ֶנֱחָׁשב ְלַרב ַהְרֵּבה ְמאֹד 
יֹוֵתר ְויֹוֵתר ִמַּמה ֶּׁשִּנְרֶאה ְלֵעיֵנינּו ָהֱאנֹוִׁשּיֹות. ּוְכמֹו 
ֵכן ֵיׁש ָלדּון ֶאת ָּכל ָאָדם, ְוַהְינּו ְלדּונֹו ְלִפי ָּכל ַּכף 
ְזֻכּיֹוָתיו. ְוַעל ֵּכן ַּגם ָאְמרּו ַאל ָּתִדין ֶאת ֲחֵבְר ַעד 

ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו. (אבות ב, ה). [שיש"ק ו – תטו]
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 תודה מראש!!!

 זה תלוי בי!!! זה אני!! לא אף אחד אחר!!!

היה ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה לישראל  כיון שראה אהרן שקרבו כל הקרבנות: בפרשתנו ז"ל רש"י

אמר לו אהרן מצטער ואומר: יודע אני שכעס הקב"ה עלי ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל, 

 למשה: משה אחי, כך עשית לי שנכנסתי ונתביישתי מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמים וירדה שכינה לישראל..."

אני אשם בחטא העגל!!!! אני אשם שהאש לא יורדת מהשמים!!! אני אשם כתוב כאן: שאהרן הכהן האשים את עצמו... 
היינו  אהרן הכהן אומר כזה משפט... מה שהקב"ה אולי לא חפץ בעם ישראל... בינינו... אם אנחנו היינו שומעים את

"ה כועס...?? תמיד זה חושבים בלב... היינו מחייכים לעצמנו ואומרים: הוי באמת... בדיוק אהרן הכהן...?? בדיוק עליו הקב
כון ככה היינו בטוחים שהם החוטאים והפושעים הגדולים ביותר... נ רככה... דווקא הצדיקים הזכים והטהורים ביות

אז זהו שאם תשים לב: משה רבינו לא ביטל את דברי אהרן!!!! הוא לא מחה בו בקנאות... הוא לא חושבים לעצמנו??? 
 ם... לא!!!! אתה יודע למה???  אמר לו: הוי... באמת... חס ושלו

  אהרן הכהן צדק בזה שהוא האשים את עצמו!!!! תשמע משפט מפחיד... אבל תחכה עד הסוף...

אתה יודע למה??? כי תסלח לי... אם אהרן הכהן באמת אשם עכ"פ באופן חלקי בחטא העגל...  אז למה דווקא הוא 
חסר אנשים משבט לוי שהם לא אשמים בכלל... מה כ"כ מיוחד נמשח ונבחר להיות הכהן הגדול מאחיו?? אה... לא 

וקריטי דווקא באהרן שהוא יהיה הכהן הגדול... בו בזמן שיש אנשים שהם פחות אשמים ממנו בחטא העגל??? למה הוא 
 אתה יודע מה התשובה??? היא היא!!!!! עדיין נחשב האיש הנבחר ביותר בשמים להיות הכהן הגדול...???? 

הזמן יודע להאשים את עצמו... מי שכל הזמן לוקח אחריות ומבקר את עצמו שוב ושוב ובודק אולי אני אשם... מי שכל 
אדם כזה עובד!!!! הוא לא מטייח פינות... הוא יודע להצביע על כל נקודה שטעונה שיפור והוא מתקדם עם עצמו!! הוא 

ואז ביום פקודה מתברר שהוא באמת ראוי לגדולה... כי עובד על עצמו!! ועובד ועובד ולא בורח אף פעם מהעבודה... 
 רגע לפני!!!! התורה רוצה ללמד אותנו:   רגע לפני שאהרן הכהן טהור הלב נכנס לקודש הקדשים!!!!הוא שווה את זה  

 אתם רוצים לראות מאיפה אותו אהרן זכה להגיע למדרגה הנשגבה הזו???

רד האש מן השמים... אבל האש מתמהמהת... האש לא יורדת מהשמים... נו... אז הנה... כעת תראו... ואז כולם מחכים שת
מה קורה... מישהו פה אשם... יש פה מישהו שהוא הלא בסדר... בגללו האש לא יורדת מהשמים... כולם מחכים למוצא 

אם זה בגלל הערב רב פי אהרן... כן אהרן הכהן... תמסור לנו שיחת התעוררות... תגיד לנו על איזה עוון זה מגיע?? ה
שהחטיאו אותנו?? האם זה בגלל מיכה שמשה הוציא אותו מהלבנים?? אולי זה בגלל כל העם שקמו לצחק??? אולי זה 
בגלל החילונים? אולי זה בגלל האייפוניסטים? אולי זה בגלל אלו שיושבים שם בסוף הבית מדרש ומדברים באמצע 

עם, נו... מי האשם?? מי פה צריך לקחת אחריות על המחדל הגדול???? התפילה... רק תגיד!!! רק תגיד מי אשם הפ
 אני לוקח אחריות על החרון אף הזה...  אני!!!!! מכריז אהרן ללא פקפוק... אני האשם!!! בשלי הסער הזה!!!

הנה!!!!!! אומרת התורה... כאן נחשף הסוד הגדול של אהרן הכהן!!!!! מי שלא מפיל אשמה על אף אחד... מי 
שתמיד יודע לחפש ולבקר את עצמו... הוא זה שכל הזמן עובד עם עצמו... ומנקה את עצמו... ומטהר את 
לבו... וממילא הוא זה שזוכה ברבות הימים לישא את חושן המשפט על לבו הטהור... הוא זה שיזכה להיכנס 

את עצמו... הוא זה לקודש הקדשים בקדושה ובטהרה!!!!!!! רק מי שלא יאשים אחרים... אדרבה יאשים 
זה לימוד מאוד שיזכה להיות הטהור והנקי והכי חף מכל אשמה שראוי לכפר על אשמותם של ישראל...   

יש לנו נטיה להסביר כל מיני תופעות... למה ככה קרה?? בגלל המדינה... ולמה ככה ה'   גדול בשבילנו!!!!!
ים בגלל אלו שלא לבושים בצניעות.  האסונות קורשלא שומרי שבת... כל עשה?? בגלל הציונים... בגלל אלו 

 זה קורה בגללי!! בגלל שאני לא בסיידר!!!!!!!!! רק בגללי!!! לא!!!!! זה לא נכון!!! בשלי הסער הזה!!!!

מי שככה יגיד... מי שתמיד יחפש מה אני צריך לתקן את עצמי... זו הערובה לעלות ולהתעלות ולהגיע 
אגב: אין הכוונה חלילה ל"רגשות אשמה" חולניים, שזה אחד מתסמיני הדכאון היותר מצוים בדורנו, ר... לנקיות ולטהרה הגדולה ביות

מתחת השטיח, ולא מחפש להתנער  כשקורה איזה מחדל הוא לא מטאטא אותואלא הכוונה היא לאדם שחי בביקורת עצמית על בסיס תמידי, ו
 מתחיל ממשהו !! על פי רוב, האשם האמיתיביע בכל מחדל על האשם האמיתי שבדרך כללשיפור, אדם שיודע להצ פה ולהתחמק ממה שבאמת טעון

שנקלע לשם וד"ל... סביבתי איזה נתון אצלנו מבפנים, ולא עמוק

ולא אז אותו דבר בדרכי שמים, כשקורה איזה משהו וצריך להתעורר, אזי אדם שחי בביקורת מוסרית אמיתית, "מצליח להבין" שגם לו יש מה לתקן 
  רק לאחרים...

--- 
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 רהמעבר החד מחג הפסח לימי ספירת העומ
המעבר מחג הפסח לימי ספירת העומר, הוא מעבר חד וקיצוני!!! בפסח סיפרתי לילד שלי על יציאת מצרים... 
על ניסים ונפלאות שה' עשה איתנו ואיך שעם ישראל קיבלו כל מה שהם רוצים... כסף וזהב של המצריים... מן... 

יל אותם והרג את כל האוייבים שלהם... בקיצור: באר... ענני כבוד... כל הגוים פחדו מהם... ה' שמר עליהם והצ
 אורה וישועה...

והנה!! רק חלפו להם ימי הפסח... הגיע אסרו חג והילד שלי רוצה לשמוע מוזיקה ואני אומר לו לא!! ולמה לא?? 
שים הופה... מתיישבים על הספה ואני מתחיל שוב לספר לו סיפורים... אני מספר לו על ר' עקיבא... איזה חיים ק

היו לו... ועל עשרים וארבע אלף תלמידים שמתו בין פסח לעצרת... ואז כמובן המשכתי לפעם היה צדיק גדול ר' 
שמעון שמו... התחבא במערה יחד עם בנו, הרומאים הרשעים רצו לתפוס אותו... בקיצור: הסיפורים בבת אחת 

ניסים ונפלאות איך ה' הציל אותנו השתנו מן הקצה אל הקצה!!! רק אתמול בשביעי של פסח סיפרתי על 
... והנה!!! רק העלינו את כלי צאתי והצלתי וגאלתי ולקחתיכוסות והו מהמצריים... רק השבוע שתינו ארבע

הפסח לבוידם... ומהפך מאה שמונים מעלות!!!! לא הוצאתי ולא הצלתי ולא גאלתי ולא לקחתי ולא מוזיקה 
אלף תלמידי ר"ע שמתו... וה' לא לקח אותם למדבר ונתן להם דבש ולא חתונות... יש לנו פה עשרים וארבע 

 וחלב ואח"כ התברר שהם חיים... לא!! הם מתו ואנחנו מתאבלים עליהם... 
 רבי שמעון בר יוחאי ברח מהמלכות... וה' בשעתו לא נתן עשרת המכות לרומאים... 

חיתה!!! הסיפורים הם מה שנקרא סיפורים לא!!! כל הסגנון של הסיפורים התחלף!!! כעת בספירת העומר יש נ
מהחיים... כן... צריך לדעת שגם ביהדות לא תמיד הסיפורים נגמרים בבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות... 

כמובן שזה לא סוף הסיפור... כי הסוף האמיתי )יש לנו רבי עקיבא שהסיפור שלו נגמר בסרקו בשרו במסרקות של ברזל... 

 ואיך עושים את זה בדיוק???ונדרש מאיתנו לשנות את הדיסק!!!!  (חלקם בחיים...-מתים ידך ה' שמחכה לנו במ
 בדיוק העבודה של ספירת העומר!!  ואז הנה!!! ז

כידוע: כל העניין של ספירת העומר זה שבליל הסדר קיבלנו את כל ההשפעות בבת אחת באתערותא דלעילא, 
ואילך אנחנו עובדים על זה צעד אחר צעד ומקבלים את זה באתערותא ואז הכל נלקח מאיתנו בחזרה, ומכאן 

דלתתא... זה מה שקרה בליל הסדר!!! בליל הסדר אבא שבשמים ירד אלינו... הגיע אלינו... חיבק אותנו... אהב 
 אותנו... אהבת אותנו ורצית בנו... על זאת שבחו אהובים!!! בפסח הרגשנו מאוד אהובים...

 לא!!!! ממש לא!!!ש אהוב... זה אומר שהוא גם אוהב??? רגע... מי שמרגי
 יש הרבה אנשים שמוכנים להרגיש אהובים... אבל לאהוב??? הם לא יודעים... 

אתה יודע מה ההבדל בין אוהב לאהוב??? הבדל מאוד "קטן": מי שמשקיע בי את כל הנשמה ומרעיף עלי כל 
אחזיר פידבק וגם אני אשקיע בו  יעוצר וכעת הוא רוצה שאנ טוב, אני מרגיש אהוב... ומה קורה אם הוא פתאום

ואתן לו?? כאן המבחן שלי אם אני גם יודע להיות אוהב!!! או שאני רק יודע להיות אהוב... זה בדיוק הסיפור של 
 ליל הסדר...

בליל הסדר אבא שבשמים חיבק אותנו ועטף אותנו בכזו אהבה... שבחו אהובים!!! הרגשנו אהובים... 
ואז מגיע מוצאי פסח והכל נמוג... וכעת מגיע התור שלנו... כעת אנחנו עומדים מול רבי עקיבא... עם 
הרקע הכ"כ קשה... עם הילדות העשוקה... ואותו רבי עקיבא משקיע אהבה!!! הוא מתמסר לאבא 

נחת שבשמים ומרביץ תורה לעשרים וארבע אלף תלמידים... הכל למענו יתברך... הכל בשביל לעשות 
רוח לאבא שבשמים... נו... רבי עקיבא מקבל פידבק מהרבש"ע?? לא!! לא רק שלא!!! אלא כל העשרים 

?? מה פתאום... רחוק וארבע אלף תלמידים מתים בתקופה קצרה... האם רבי עקיבא מרגיש כעת אהוב
לתת  מאוד מלהרגיש אהוב... אז מה כן?? כעת רבי עקיבא לא אהוב אלא אוהב!!! כעת אני רוצה

אהבה לאבא שבשמים!! ביציאת מצרים ה' נתן לי אהבה ואני הרגשתי כמו תינוק אהוב... כעת אני 
כבר ילד גדול של אבא שבשמים ואני יודע גם לתת אהבה... כעת אני רוצה שאבא שבשמים ירגיש 

 אהוב!!! וכאן יש אבסורד מאוד מאוד גדול: אבסורד שמאוד חשוב לחדד אותו: 
שמאוד חשוב להם להיות באאורות... להרגיש כיסופים בעבודת ה'... פעם זה היה  יש הרבה מאיתנו

אצלי קריטי... אם לא הרגשתי אורות בתפילה זה... זה נישט!! מצידי לא התפללתי... אם התפללתי 
בר"ה ולא הרגשתי מויחין דגדלות... מבחינתי התפילה לא התקבלה... כן... פעם הייתי עוייבד... היה לי 

ת ה' מאוד מאוד גדולה... אבל בשנים האחרונות משהו התייבש לי.. נהייתי כזה איש כזה... מבוגר אהב
 )כן... זה סופו של כל עוייבד שבהתחלהכזה... שמתפלל ואם יש אורות ומוייחין מה טוב ואם לא... אז לא... 

כי הוא לומד שאי אפשר  הוא מתייאש ובשלב מסוים אחרת אי אפשר לזוז... חחחייב מויחין דגדל'ת...שהוא  הוא בטוח
  (ללחוץ על כפתור...

אז בהתחלה... כשהייתי מעלה נוסטלגיות איך הייתי עובד ה' פעם... הייתי בטוח שירדתי בעבודת ה'... 
 פעם הייתי עוייבד והיום לא... פעם היה לי אהבת ה' והיום לא...

 ונים מעלות!!!!שנה שעברה פתאום קלטתי שזה בדיוק הפוך!!! אבל במאה שמ
מי שמוכרח להרגיש מויחין בתפילה... זה לא אומר שיש לו אהבת ה'.... זה לא אומר שהוא אוהב את 
ה'... אדרבה... זה אומר שהוא מוכרח להרגיש אהוב מה'!!! אדרבה... ה' מוכרח לאהוב אותו... הוא מגיע 

ליך... אבל אם אתה רבש"ע לא לתפילה ומתנה עם הרבש"ע: אם אני מרגיש אהוב... אז אני מתפלל א
בלילה ורק אז אני  00.11תתן לי פידבק ואני לא ארגיש אהוב... אז לא עשינו עסק!!! אני אחכה עד 

אתפלל מעריב... למה??? כי אני מוכן להתפלל לאהוב אותך יתברך רק אם אני מרגיש אהוב!!! אז זהו 
 שלא!!!! 

ה אולי שטייגן של הרבש"ע... הרבש"ע אוהב אותך... אם אתה מרגיש אהוב... זה לא שטייגן שלך... ז
 אבל לקרא לזה עוייבד?? עוייבד ה' זה אחד שמוכן לאהוב את ה' בכל מצב... 

וזה כ"כ אבסורד!!! זה כ"כ הפוך ממה שאנחנו חושבים... כי כשאנחנו מדמיינים עויייבד... אנחנו 
ים... סליחה... זה אולי מדרגה גבוהה... מדמיינים לנגד עינינו אדם שהטלית שלו רטובה מרוב כיסופ

אבל אל תשכח שהיהודי הזה כעת מרגיש אהוב!!! ואם הוא הגיע לדרגה הזו שהוא מקבל כזה פידבק 
של אהבה מהרבש"ע... זה רק אומר לך כמה שבועות וחודשים הוא נתן אהבה לקב"ה... הוא התפלל 

את הקב"ה... אחרי!!! אחרי שהוא אהב את בלי שום טעם ובלי שום מויחין... רק בגלל שהוא אוהב 
הקב"ה ולמד תורה והתפלל בכל מצב... אז הקב"ה החזיר לו אהבה... אבל גם עכשיו שהוא מרגיש 

 אהוב!!! לא זו העבודת ה' שלו... כי העבודת ה' היא דווקא המקום שבו אתה אוהב ולא אהוב... 
 בנת מאלינו... למבינים... מצווה לפרסם את התובנה הכ"כ פשוטה הזו, והכ"כ לא מו

 

 ...וורט לפרשת שבוע

בפרשת השבוע אנחנו קוראים על חטא נדב 
יש  ואביהוא והסתלקותם על שהקריבו אש זרה...

על זה בתורת כהנים שתי דרשות שחוזרות על 
ני בני אהרן נדב עצמם!!! מצד אחד כתוב ויקחו ש

מכאן שעבירת שניהם שווה!!! ומאידך  -ואביהוא
בעוד שתי פרשות כתוב ויאמר ה' אל משה אחרי 

 -שוב דורש התורת כהנים -מות שני בני אהרן
כשם  מלמד שמיתת שניהם היתה שווה!!!

שעבירת שניהם שווה כך מיתת שניהם שווה... 
היות  שים לב: פעמיים יש פה את אותו דגש!!!! 

והחטא שלהם היה שווה!!! כך העונש שלהם היה 
 שווה... 

  אתה יודע מה כתוב כאן???

שהיות ובשמים יש דין וחשבון מדוקדק  כתוב כאן
 בתכלית הדקדוק... אז לא שייך ששני אנשים יעברו

אותו חטא בדיוק... כלומר: גם אם אתה רואה מיליון 
סו"ס בדין וחשבון אותו חטא...  את אנשים שעוברים

השמימי המדוקדק לדקי  לכל אחד יש את המינון
שזה חטא גרם אחד יותר... וזה נהנה מהחטא  דקויות..

 ולא שייך נדיר וממילא מאוד שבריר שניה אחת פחות...
את אותה עבירה!!!  לגמרי לגמרי ששני אנשים יעברו

כי... כי לכל אחד יש את המשקל השונה שלו... 
יש מינון  כל חוטאהיות ובדין וחשבון ל וממילא!!!!

ולכן גם זה מתבטא...  עונשחטא... לכן!!! גם ב של שונה
על  אם אתה רואה מיליון אנשים שנענשו אותו עונש

... עדיין לכל אחד יש את המינון הפרטני שלו אותו חטא
מוחשית בימים  והדוגמא הכיאיך הוא עבר את זה... 

עד וכולנו עברנו את הקורונה...  הרי אלו: הקורונה!!!
כמה שיתכן שכולנו היינו צריכים לעבור את הכפרת 

עים שכל אחד עבר מי כמונו יודעוונות הזו... בכל זאת 
את זה במינון שונה מחבירו... יש אחד שלקח את זה 

יש אחד  קשה מאוד.. ויש אחד שהקורונה עברה לידו...
 שטיפה השתעל... ויש אחד ששכב שבועות במיטה...

ש אחד שחווה אבדן... יש אחד יש אחד שחטף קנסות וי
בדיקות קורונה ויש אחד שסיים  70-בידודים ו 0שעבר 

לכל אחד היה  עם זה כבר בחודש אייר וזהו וכו' וכו'...
של הכפרת עוונות שהוא היה צריך  את המינון השונה

לעבור... ולמה זה היה כ"כ שונה מאחד לשני?? כי 
 ...על עוונות שלנו)לאו דווקא  שוב... כשמדובר בכפרת עוונות

אז כמו שאין עוון אחד דומה  אנחנו לא יודעים חשבונות(
עד לחבירו ככה אין כפרת עוונות אחת דומה לחבירו... 

 כאן ברור???

פה!!! בחטא של נדב ואביהוא מגיעה -אז זהו!!! ש
התורה ומחדשת לנו שלשם שינוי!!! אצל נדב ואביהוא 

חטא שווה זה היה החטא היחיד בעולם שזה כן היה 
 לגמרי לגמרי!!! וממילא גם העונש היה שווה לגמרי!!! 

מה היה מיוחד אצל נדב ואביהוא שדווקא  ולמה???
אצלם החטא היה שווה לגמרי ולא שונה מאחד 

 לשני??
מסיבה פשוטה: כי נדב ואביהוא בחטא שלהם התכוונו 
לשם שמים!!! ברגע שהכוונה היא לשם שמים.. כאן יש 

ממילא אצלם היה שייך כוונה שווה יחוד המחשבה!! 
לגמרי וממילא זה היה החטא היחיד ששייך שיהיה 
שווה לגמרי!!! ולכן זה גם המקום היחיד שגם העונש 

תבין: כשאדם חוטא... הוא עסוק היה שווה לגמרי!!! 
בעצמו.. "לתאווה יבקש נפרד..." כשאדם עסוק בעצמו אז 

האישי שלו  לכל אחד יש את העצמיות שלו ואת הזדון לב
ואת המינון המסוים שרק בשמים יודעים למדוד אותו והסיכוי 
שלשני אנשים יהיה אותו חטא זה בדיוק כמו שלשני אנשים 
יהיה אותו מספר שערות בראש... אבל כשמדובר בכוונה לשם 

ולב... כאן שייך לכוין  שמים??? כאן שייך לעדור בלא לב
 כוונה ודו"ק..לאותו 

 

 



 

  

היכונו היכונו!! בר"ח אייר מתחילים 
 מסכת יומא!!

... זו באמת בשורה משמחת מאוד... מסכת יומא זה
שלהתחיל  נכס עצוםמדובר ב זה מסכת יומא...

איתו את הקיץ זה מה שנקרא להתחיל על רגל 
ימין... בשבת הקרובה אני לא אוכל את חלת 
המפתח... פרנציפ לא!!! השנה יש לי את מסכת 

 אז ככה:היא המפתח שלי לקיץ הקרוב...   יומא...
כמנהגנו... קצת רקע ותמונה אוירית על מסכת 

במסכת יומא יש משהו מאוד מעניין...  ובכן:יומא...  
עבודת  ית הנושא הרשמי של מסכת יומא זהעקרונ

כהן גדול ביום הכיפורים!! יומא זה מלשון יום!! 
ה, קדוש ביותר בשנהיום בה"א הידיעה... היום הה

 צועדת איתנו צעד אחר צעד ומסכת יומא
החל  ביום הכיפורים בעקבותיו של הכהן גדול

מהטבילה הראשונה בבגדי זהב ועד הקידוש ידים 
ורגלים העשירי שאז לובש בגדי עצמו ויו"ט עושה 

 לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש... 

אבל!!!! אבל זה באופן רשמי הנושא של המסכת!!! 
  לא בדיוק...

על הדרך... ממש ככה על הדרך... ככה באלגנטיות... 
 למדת אותנו ביסודיות ובהיקף אתמסכת יומא מ

עבודת קרבן התמיד של כל יום ויום בבית 
עיקרי של יותר ו... וזה תכל'ס הנושא ההמקדש... 

 מסכת יומא!!!!

חשוב לדעת את זה... אתה יודע למה?? כי פעם ו
יום  עלחשבתי שמסכת יומא מדברת  באמת

הכיפורים.. אם ככה... אז עזוב... מה הקשר עכשיו 
 תן לי לנשום... יום כיפור... עכשיו זה חודש אייר...

 של ים לי עכשיו להיכנס לאוירה המפחידהלא מתא
... עשיתי לעצמי את החשבון יחתמון יום כיפור צום

אז יצאתי בור  שאם אני מפסיד את מסכת יומא
שנה שאני לא יודע מה ם אחד ביוביום אחד... יש 

במוסף של  אזלא נורא...  קורה ביום הזה... נו...
כשיגיעו לפיוט "אמיץ כח" או ל"אתה  יוהכ"פ
בעניינים... בסייידר... בשביל  אז אני לא יהיהכוננת" 

 אז זהו שלא!!!זה יום כיפור זה יום אחד וזה עובר... 
יתי להפתעתי אחרי שלמדתי מסכת יומא גיל

לא מדברת על יום אחד  כללשמסכת יומא ב
במקדש... היא מדברת בעיקר על עבודת התמיד 
שנעשית כל בוקר וערב במקדש!!! רק מה?? זה 

של היום הקדוש ביותר בשנה... זה  ברקענלמד 
לת הזו... זה נלמד תוך אוירה המחשמתחת ה נלמד

 של יום הכיפורים.. כדי העבודה

--- 

דר כידוע: מסכת יומא היא הש"ס קטן של ס 
י כך שיש במסכת הזו משהו קצת עד כד קדשים...

כי סו"ס מסכת יומא היא לא  למה??אבסורדי... 
והיה לי חבר  בסדר קדשים אלא בסדר מועד...

.. הוא למד את מסכת שהוא למד קדשים בעיון
ותמורה... הוא הזיע כהוגן על  זבחים מנחות בכורות

.?? ואילו אני.. הסוגיות החמורות של סדר קדשים...
למדתי רק  כ"כ למדתי קדשים... אני אני בשעתו לא

אז מסכת יומא... אבל למדתי אותה טוב!!! ו
ר מין אבסורד... תכל'ס... בשורה התחתונה נוצ

שבשטח... כשהתחלנו לדבר על בית המקדש ועל 
לי יש יותר -עבודת הקרבנות... התחושה היתה ש

רבה שליטה בקדשים... אני יותר בעניינים ממנו... למ
האבסורד מצאתי את עצמי מסביר לו מה יש בבית 
המקדש ומה מקריבים בתמיד של שחר ומתי... 

 בקיצור: יכולתי להפגין יותר ידע ובקיאות ממנו...

הוא אמנם למד הרבה  ולמה??? מסיבה פשוטה מאוד:
בסוגיות של פיגול  יותר קדשים ממני... והוא שלט

שם ידיים שאני לא מצאתי  ולא לשמו וחוץ למקומו
?? היות ולמדתי מסכת יומא!!! ... אבל אניורגלים

מסכת יומא זו סקירה מלמעלה ותמונת שטח כללית 
ומקיפה על כל הנעשה במקדש... במסכת יומא אתה 

מה קורה כל בוקר בבית מקבל תמונה רחבה 
המקדש... מערכה ראשונה, מערכה שניה, מי שוחט 

אברים  מי זורק מי מדשן מזבח הפנימי, מי מעלה
קטורת  הטבת חמש נרות ושתי נירות... לכבש...

הוא אמנם בקי אז ...ואברים למנחה קודמת לאיברים
הסוגיות הכי מבדיני חטאת שנתערבה בעולה שזה 

חמורות בקדשים... אבל בשטח... מהו סדר עבודת 
התמיד בבית חיינו?? זה יומא!!! זה המסכת הלא כ"כ 

קבל את המפה קשה ולא כ"כ ארוכה... ששם אתה מ
זה ה"סיפור" המושלמת מה קורה בבית המקדש!!! 

 של מסכת יומא...

יכול  כמעט אולי קצת יומרני... אבל אניוממילא 
 כעת... בערב ר"ח אייר, שאם תחליט להבטיח לך:

עם כל  בחודשיים וחצי הקרובים שאתה נכנס
יומא ולומד אותה כמו שצריך הרצינות למסכת 
עד תשעה באב הקרוב  הרי ...לכה"פ גמ' רש"י

יש לך עד אז יתהפך לששון ולשמחה.. שבעזה"ש 
סדר קדשים!!! אתה כבר שליטה אוירית כללית ב

לא מגיע  בסייידר... אתה כבר ניינים!!! אתה כברבע
כמו איזה תייר לכותל ולובש כיפה של קרטון ונעמד 

 ... ובוהה בהם מול האבנים כמו איזה נר

בחור או אברך שלא  אהכן!!! תסלח לי... כשאני רו
עושים  מהומינימליים  בסיסיים הכי יודע מושגים

זה... זה לא נעים... לא נעים בלשון  בבית המקדש...
זה התייר הזה!!! הוא נראה כמו התייר הזה  המעטה...

רק לשבר את  מהכותל עם פרצוף )ופתק( בקיר!!!
איפה מקטירים את המנחה?? האוזן: שאלון קצר: 

 רגע...  נימי או במקום הדשן??האם במזבח הפ
איפה מקטירים את הנסכים?? האם ביסוד הדרומי ו

של מזבח החיצון או ביסוד המערבי או ע"ג 
עוד שאלה: האם את תמיד של שחר היו  האישים??

שורפים מחוץ למחנה או רק את מוספי ראש 
חודש?? ועוד שאלה אחרונה: היה כידוע הטבת חמש 

איזו הטבה היתה במנורה נרות והטבת שתי נרות... 
 ואיזו הטבה היתה בלשכת בית המוקד??

הצד השווה שבכל השאלות האלו ששאלתי כעת ש... 
בלי שום  שבלבלתי את השכל!! דברתי שטויות

זה  לבלבל אותך... קצת אם הצלחתי !!!!!!! אבלקשר
אין הרבה הבדל בינך לבין  -אומר ש... שנכון לעכשיו

ו נר ובוהה באבנים... הזה שעומד בכותל כמהתייר 
 לשניכם יש את אותו מידע!!! 

 זה לא אמור להיראות ככה... תסכים איתי שו... ו

פעם גם אני הייתי התייר על זה באתי!!! אז זהו!!!! ש
הזה... לפני לא הרבה שנים גם אני הייתי עם הארץ 

מדאורייתא ומדרבנן במושגים של קדשים... ותמיד 
 ללמוד קדשים זה לחשוב להתחיל רק התחלתיכש
הלחיץ אותי... מה... עכשיו להתחיל ללמוד  כ"כ

זבחים מנחות עם כל הדרשות של תורת הכהנים 
ובכים של תמורה... זה באמת קשה סמוהמושגים ה

 ? 

אז זהו שלא!!! איש בשורה אני... מסכת יומא!!!! 
  זה הדבר!!!!

אתה מתחיל מסכת יומא בא' באייר... ואני מבטיח 
בתמוז אתה בעניינים!! עמוק בפנים!!!  שעד י"זלך 

 לא אתה אתה כבר שוחה בקדשים... אמנם עדיין
... סו"ס כמוני בעמוקים אלא רק ברדודים שוחה

 המים העמוקים מחכים לנו בזבחים ומנחות תמורה
)ואולי אפילו פסחים... כן.. הקדשים של פסחים זה לא כ"כ קל... 

לא!! לא קרב זה אל הקדשים של פסחים... ממש  זה לאויומא 

ושם עדיין מחכה לנו  (זה הרבה יותר קל ומובן... זה...
הרבה עבודה... אבל לכה"פ אתה כבר יודע לשחות... 

 ... וע"ה אתה כבר לא טובע בבורות

--- 

מהדקים חגורות ויוצאים  קדימה!!! מתחילים!!
 לדרך...

ובכן: א' באייר... מתחילים מסכת יומא... אז ככה: 
הראשונים!!! הרקע שלהם זה השבעה  הט"ז דפים

ימים קודם יום הכיפורים שמפרישים כה"ג מביתו 
ללשכת פרהדרין ובימים האלו הוא בעיקר עושה את 
עבודת התמיד במקדש... זו המנגינת רקע של השש 
עשרה דפים הראשונים... ושוב: כפי שהקדמתי... 
במסכת יומא יש משהו שונה מכל המסכתות... בכל 

את הסוגיה המסוימת על מה מדברים... מסכת יש 
אם זה מסכת פסחים, אז הדפים הראשונים מדברים על בדיקת )

אבל  אור לי"ד ואח"כ עוברים לשריפת חמץ למחרת(בחמץ 
עם תמונת רקע... אז עובד  במסכת יומא הכל

ל"ג בעומר זה מראש חודש אייר ועד  התמונת רקע
 תהשבעת ימים המרוממים שכלל ישראל מפריש א

לוחן של ישראל כדי שיתכונן בטהרה ובסילודין ש
הקדשים... אז בדפים קודש לקראת ביאת פנים ב

ז' ימים,  הפרישתעצם דין הראשונים  מתעכבים ב
א צריך לפרוש מנלן... ואח"כ הגמ' דנה למה הו

טעימה קלה בסוגיה של טומאה  מאשתו.. ואח"כ יש
 תואז יש סוגיה אודו הותרה או דחויה בציבור...

את לשכת נמצא.. למה היא נקר הלשכה שהכה"ג
ושם יש גם טעימה קטנה לסוגיה של מזוזה... לא )פרהדרין 

דף  ואז מגיעים לדף י"ד!! מדף י"ד עד      (יזיק בכלל...
די נחוצה על עבודת  י"ח זה דפים שנותנים מפה

התמיד שבמקדש... הגמ' שם גם מפרטת מה זה 
את זה... כי  לשכת המוקד ומומלץ בחום לזכור

לשכת המוקד זה מושג שכל יהודי אמור לפגוש 
)להבדיל אותו בהרבה צמתים בעבודת הקרבנות... 

  בית המקדש...(ב "כיכר השבת" הצומת של זה כמו ...כמובן

כאן אני רוצה רגע לעצור ולהסביר: בייחס לעבודת 
המקדש יש שני תחומים: יש מסכת תמיד!!! ויש 

 ל ביניהם??מסכת מידות!!! מה ההבד

מסכת תמיד מדברת על הסדר יום של המקדש... 
מה מקריבים מיד בבוקר, ואיך מקריבים תמיד של 
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שחר, וקטורת ונרות וחביתין ונסכים וכו', לעומת 
זאת מסכת מידות נותנת לנו בעיקר סקירה 
גיאוגרפית על בית המקדש... מה יש בבית 
המקדש... כל לשכה איפה היא ומה היא משמשת, 

רי העזרה, ושערי הר הבית... מה זה צפון, ומה שע
יש מצפון לדרום וממערב למזרח, בקיצור: אתה 

 מקבל תמונה כללית מה יש שם במקדש, 

אז זהו!!! זה אחד מהפלאים שיש במסכת יומא... 
שיש בה שילוב של שתי המסכתות ביחד, גם 
תמיד וגם מידות... מסכת יומא מצד אחד עוסקת 

ל עבודת התמיד במקדש הרבה בסדר היום ש
הכה"ג לשם שינוי )כמובן ברקע של קרבן התמיד ביוהכ"פ ש

אבל על הדרך היא מתעכבת  הוא זה שמקריב אותו...(
הרבה איפה זה ומה יש שם... והכל נעשה כמו 
בדרך אגב... ותכל'ס... בסופו של "יום" אתה 

 מקבל תמונה מקיפה על כל קדשים...  

--- 

באייר ואנחנו בדף י"ח י"ח  -הגיע ל"ג בעומר
 מתחיל להתחמם... כעת הגענו ביומא... והעסק

בשני דפים האלו המשנה  ערב יום הכיפורים!!!ל
מתארים את הימים הקדושים והמרטיטים והגמ' 

 ביותר במקדש... 

)שזה אומר שני  מגיע דף כ', מדף כ' ועד דף ל"ה... ואז

ני וחלק הדפים אחרונים של פרק ראשון דיומא... וכל פרק ש

כלל על דפים שלא מדברים ב 51זה  ניכר מפרק ג'(
יום כיפור... אלא על השעה הראשונה בבית 
המקדש מידי בוקר!! שזה תרומת הדשן והפייסות 

זאת אומרת: הדפים האלו זה  וסדר ההקטרה...
מדובר  ממש המסכת "ברכות" של המקדש...

על היומיום  יםשמדבר בדפים יסודיים ביותר
  לא להחמיץ אותם!!! דש!!!שבבית המק

רק לשבר את האוזן... יש מושג יהודי שנקרא 
עכשיו: מה שאנחנו "קרבנות" לפני התפילה!!! 

יודעים זה שהחסידים אומרים קרבנות והליטאים 
רבנות זה לא המלצה )למי שלא אומר... שידע שלהגיד קלא... 

... מי שלא אומר קרבנות לפני התפילה... שידע אלא שו"ע
להגיד שהוא עושה עבירה??? לא יודע... גם לדלג  מדלג!!א שהו

עבירה... אבל לפחות תדע שאתה  שזהבפסוד"ז לא בטוח 
זה לא שיש פה תפילה שקודם התפילה שאתה לא  מדלג!!!!

  (... שתדע...נוהג לומר אותה, אלא יש פה דילוג

אבל!!! גם מי שאומר קרבנות... מותר לדעת 
לעסוק בתורת  עיקרב שה"קרבנות" המקורי זה

סדר עבודת התמיד מדין "כל העוסק בתורת עולה 
כאילו הקריב עולה..." במילים אחרות: אם נדבר 

של הדור שלנו... אם יש בוקר  המדוברת בשפה
)אם זה מבחנים אחד שאתה צריך ישועה מיוחדת 

לישיבות או איזה בשורות טובות במשפחה או כל דבר מכריע 

לפעול ישועות...  ריך היוםואתה צשצריך ישועה..( 
הסגולה הקבועה שאני ממליץ עליה!!!! סליחה... 
לא אני, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו... תגיע לבית 
הכנסת חצי שעה לפני התפילה, תפתח מסכת 

מהמשנה  (מינימלית )בהבנהתמיד ותתחיל לקרא 
 )מי שרצה לתרום את המזבח(מסכת בתחילת ה השניה

ונה שמסיימת במילים: עד המשנה אחת לפני אחר
"זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקינו יהי רצון 

 שיבנה במהרה בימינו אמן..."

הקרבנות המקורי  זה הקרבנות המקורי!!!!בקיצור: 
ללמוד  זה לא רק לקרא את הפסוקים... אלא

אביי  את )בשביל זה יש לנובפירוט את סדר העבודה... 

בן שיוצאים ידי חובה ... כמומסדר סדר מערכה ואיזהו מקומן

ומה קורה  (באמירת הקרבנות אבל יש מה "להשתדרג" בזה...
אם אתה צריך ישועה עוד יותר גדולה... ויש לך נכונות 

ור של ר להשקיע? אז קדימה, תפתח את הסידעוד יות
ר' יעקב עמדין, שם יש את סדר העבודה עוד יותר 

 ... ומה יהיה אם אתה צריך עוד,ותקרא אותו מפורט
אז תפתח את ספר "עבודת הקרבנות" לחתן  ישועה??

... עם הס"ק של החפץ חיים ותלמד את זה ממש בעיון
ואם אתה צריך ישועה רצינית מאוד והחלטת שאתה 

)מה שנקרא: בריצוי ותחנונים  כמה ימים משקיע  עכשיו

קבל הגיון אשר ערכתי זה כמה ימים בנעימים כחטאת כאשם 

 ם ככה...א  (יו"כ קטן וכמנחה...

אז תפתח את מסכת יומא ותלמד בעיון גמ' רש"י 
 ל הדפים שמדברים על עבודת התמידתוס' את כ

)וכשתגיע הישועה, תדבר איתי.. אז אני אתן לך  שבכל יום!!!!

ואין  מרשם נוסף... מה אז צריך ללמוד וזה כבר בזבחים מנחות(
אחד מאיתנו שלא צריך ישועה... והקב"ה מבטיח 

נו, שכשיחרב בית המקדש, כבר תקנתי לאברהם אבי
להם סדר קרבנות, בשעה שעוסקים בהם אני מוחל 

הדפים  -להם כל עוונותיהם... אז לשבר את האוזן
 זה האלו שאני מצביע לך עליהם זה הההדפים!!!

 הדפים של סדר קרבנות... 

אז עכ"פ החמש עשרה דפים האלו מדברים על 
הדשן תחילת העבודה היומית במקדש, תרומת 

ועם זה אנחנו מגיעים בעזה"ש לחג והפייסות... 
כן... בערב חג השבועות אנחנו מגיעים  השבועות!!!!

"אביי מסדר מובא  זה הדף שבולדף היסודי ביותר... 
סדר מערכה משמה דגמ' ואליבא דאבא שאול..." את 

 )למי שאומר(אומרים כל יום בקרבנות  כבר זה אנחנו
ות אנחנו נפתיע ונגיע לקראת חג השבועאבל השנה 

לראשונה נבין את מה שעד אנחנו עם הגפ"ת של זה... 
 כה אמרנו בלי להבין... 

וראוי לעטר בו את חג  מכובדאין לך בגד חדש יותר 
 השבועות!!! 

--- 

ואז יום אחרי שבועות אמנם מתחילים ימי הקיץ... 
אבל אצלנו בבית המדרש... זה רחוק מלהיות ימי 

את  עכשיו סיים רק היומי הכה"ג שגרה... כעת בדף
התמיד של שחר ופר ושבעת הכבשים של מוסף... 

כן... מכאן  רק מתחילים את עבודת פנים!!!! וכעת
ואילך אנחנו מתחילים לאט לאט להיכנס ליומא!!! 
ליום כיפור עצמו... )עד עכשיו זה רק היה רקע( 

זה לראשונה סוגיות ממוקדות  דפים האלובתשעה ה
אם זה חמש טבילות  )פחות או יותר...(יוה"כ של עבודת 

ועשרה קידושין, ואם זה הוידוי של הפר, ואז מגיע 
יש שם גם המעמד נורא הוד של הגורל לה' ולעזאזל )

סוף ימי  -כשאנחנו מגיעים לי"ג בסיון ואז( קצת אגדה
ים לדף מגיע כאן אנחנו התשלומין של חג שבועות,

 ...במסכת יוצא מ"ג עמוד ב'

זה  מדף מ"ד עד מ"ט(ש) דפים האלוה חמשה
מאוד חשובים!!!! מה יש?? זה הדפים  דפים

הכמעט יחידים בש"ס שעוסקים בסוגיה של 
)חוץ מדף אחד במסכת כריתות שמדבר על קטורת... 

פיטום הקטורת ואנו מזכירים אותו כל יום, אמנם זה מדבר 
על קטורת של יוהכ"פ לפני ולפנים אבל דיני קטורת שבכל 

וכל מימרא שמדברת שעוסקת  ם נלמדת משם(יו

כי מבהיל לקרא  צריך לחטוף אותה!!! קטורתב
יש בשמים שנחת רוח מה הזוה"ק מפליג על ה

כמדומני שאין  מעסק ולימוד ענייני הקטורת...
אז שוב: אמנם אנחנו אומרים ג' )לזה אח ורע... 

פעמים ביום את אמירת הקטורת אבל האמירה 

( וכידוע הלימוד בהלכותיה...המקורית זה העסק ו
שהקטורת מבטלת כל גזירות רעות ובפרט 

ואם נרצה בשפת דורנו: אז הקטורת  מגיפה...
סגולה לעושר!!! ובאמת בביהמ"ק  היא גם

כולם רצו לזכות בקטורת כי היא מעשרת ולכן 
אחת בפייס של הקטורת כבר  כהן שזכה פעם

כדי לתת אפשרות  לו לזכות שוב לא איפשרו
)אולי משם נלקח המושג  ...לאחרים להתעשרגם 

נה... בדפים אז ה   המקובל בדורנו "זכה בפייס"(
... האלו אתה יכול לזכות בפייס של הקטורת

)דא עקא: רק לשם שינוי כל אחד יכול לזכות... 

המנורה למרות  הפייס של שכמו שלא מצינו שרבו על
שהיא מחכימה... ככה כנראה אין מריבות על לימוד 

כבר קשור לא רק  כי כשמדובר בלימודעשה הקטורת... מ
לעושר אלא לחכמה... ולחכמה לא מצינו שאנשים 

הגענו לכ' סיוון... אמנם זה    ..(כ"כ וד"ל ממהרים
יום קשה... יום שאירעו בו פרענויות לישראל.. 
אבל באותו יום בדף היומי אנחנו אוחזים בדף 

ם נא ע"ב, והכה"ג כעת נכנס לקודש הקדשי
עם הכף והמחתה... ומכאן ואילך אנחנו באמת 
לובשים קיטל ומלווים את הכה"ג צעד אחר 
צעד!!! כל פסיעה של הכה"ג בקודש הקדשים 
נבחנת בזכוכית מגדלת עד הפרטים הכי 

עד כדי כך שיש מחלוקת שלימה על הכה"ג )קטנים... 

שנכנס להיכל בדרך לקודש הקדשים, דרך איפה הוא 
הלך בין שולחן למזבח, או בין שלחן האם הוא הלך... 

לכותל או בין המזבח למנורה.. גם הפרט הקטן הזה הוא 
  (וכן הלאה... ...בין ר"מ ורבי יהודה וי"א מחלוקת שלימה

טוב... אם כבר ליווית את הכה"ג עד כאן.. 
מסתמא אתה כבר לא תעזוב באמצע... אתה 

להמשיך  ן צורךכבר תהיה בעניינים... אז אי
.. מה שכן... יש לנו בעיה!!! הסיום של לפרט.

אב... ויש  יוצא בערב ראש חודש מסכת יומא
שזה יגרר לתשעת הימים ואז לכל השיטות  סיכוי

מותר לעשות סעודה בבשר בתשעת הימים!!! וזה 
בטח... מי שלמד קיץ שלם מסכת יומא עקרוני!!! 

שעוסקת בבית חיינו... הרי יש מאמר חז"ל מיוחד 
עוסק בקרבנות כאילו הקריב שכמו שמי ש

קרבנות, כך מי שעוסק בענייני בית המקדש נחשב 
לו כאילו בנה את בית המקדש... אבל אי"ה עד אז 
יבנה בית המקדש והכל יהפוך להיות מוחשי... 

הטיול  עכ"פ... מה שמטריד אותי זה ההפוגה!!!
שאתה צריך להבטיח לעצמך שאם אני אהיה רציני 

ואת זה לא תוכל לעשות אני מפרגן לעצמי... 
 )אם ח"ו לא יבנה בית המקדש(בסיום של יומא 

... הפרק לנו את פרק בא לו לכן!!!! בשביל זה יש
זה הרגעים היחידים  !!הזה הוא פרק של הפוגה

אז ושיגיע שעיר למדבר  ג ממתיןביוהכ"פ שהכה"
יכול ללבוש בגדי עצמו והוא יורד לעזרת  גם הוא

א נסמן את התאריך הזה נשים לקריאת התורה... ב
של דף ס"ח שזה יוצא בערך שבוע לפני י"ז 
בתמוז... שזה יהיה התאריך של עזרת נשים!!! 
שהגברת תסמן לעצמה את התאריך הזה על 
המקרר.. שאז חייבים לצאת לאיזה טיול... או 

 לקנות איזה משהו חדש לבית... המלצה בעלמא.
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  ... מעמד הפרידה המרגש של המחרישה מהשדה בעיצומו של חג הפסח
האירוע נקבע ליום ט"ז בניסן אחרי צהרים... לא!!! זה לא היה קצירת העומר... קצירת העומר כבר היתה אתמול... ובכלל... השדה 

)זה בדרך כלל באזור חג השבועות היא בכלל שדה חיטים... ועדיין היא ירוקה... יש עדיין לפחות עוד חודש ימים עד קציר החיטה...  שלנו

אבל בכל זאת בשדה שלנו היה מעמד מרגש מאוד!!! כל תושבי  כמו שכתוב בתורה את דין לקט שכחה ופאה בתוך פרשת שתי הלחם דעצרת(
 הכפר השתתפו במעמד...

נו... תנחש מה היה האירוע?? זה היה טקס הפרידה של המחרישה מהשדה!! כן... אולי שכחת אבל כעת אנחנו בשנת 
הששית ואמנם רק בעוד חצי שנה תתקדש עלינו שנת השמיטה... אבל בשדה התבואה זהו!!! כבר אין לנו מה לחרוש 

ומדת בקמותיה לקראת קצירה... וזהו!!! בעוד חודש בה... כי מה שנזרע כבר בתחילת החורף נזרע... התבואה ב"ה כבר ע
בערך אנחנו נקצור את התבואה ומכאן ואילך זהו!! מעכשיו עד שנת השמיטה אנחנו לא זורעים בשדה... ולכן מפסח 

א כך!! )יש שדות שזורעים בהם כמה גידולים בשנה אחת... אבל בדרך כלל בשדה תבואה זה לואילך חכמים אסרו לחרוש בשדה תבואה... 

ממילא!!! כמו ש"כל נדרי" זה המעמד הרשמי  התבואה גדלה כל החורף, ואז קוצרים את התבואה, והשדה עומדת ריקה עד החורף הבא(
שפותח את יום כיפור ולכן "כל נדרי" זה נהפך מושג שמבטא את יום כיפור... ככה טקס הפרידה של המחרישה מהשדה 

השמיטה!!! ולכן המחרישה נהפכה להיות מושג שמבטא את המיית הלב זה המעמד הרשמי שפותח את מצוות שנת 
ל"גיבורי כח עושי דברו..." זה מעמד מרגש עד דמעות... המחרישה ניצבת לה בפתח השדה מקושטת ומעוטרת לכבודה 

 של מצווה וכולנו מגיעים לטקס הפרידה שלה מהשדה עד ראש השנה דהתשפ"ג..
גיע לשדה... כי צריך לקצור את התבואה... וזו תבואה של השנה הששית... אבל למחרישה כבר אין שלא תבין לא נכון!! אנחנו עוד נ

מה לעשות כאן!!! לא רק שאין לה מה לעשות כאן... אלא אדרבה... חכמים גזרו שלא לחרוש בשדה מפסח ואילך של השנה 
שהוא מכשיר את הקרקע לצורך שנת השמיטה... זה הששית... כי מי שחורש בשנה הששית מפסח ואילך זה מחשיד... כי זה נראה 

נראה שהוא מתכנן לעבוד בשנת השמיטה... בשביל זה הזמנו את כולם לפה... תלינו פתק גדול וחגיגי בכניסה לבית הכנסת שכולם 
א מקום במועד אם זה לאסור לפנות דברים ממקום לש : שהרי קיי"ל)צ"עמוזמנים לראות אותנו מוציאים כבר עכשיו את המחרישה מהשדה... 

המעמד היה סוחט דמעות... אתה אולי לא מבין במה מדובר... זו המחרישה של אבא... המחרישה הנאמנה שליוותה  צורך המועד(ל
זה השור הזה המיוחד עם הכתפיים הרחבות שאבא קנה אותו אותנו בחמש וחצי שנים האחרונות בגשם ובשרב בחום ובקור... 

.. השור הזה שימש אותנו נאמנה כמה שנים טובות... אמנם בחצי שנה האחרונה היו כמה פשלות עם השור מיוחד בשביל החרישה.
הזה... הוא התחיל לנגוח פתאום בשבת... כל פעם שהגיע כניסת שבת... הוא רק ראה יהודים הולכים עם בגדי שבת הוא קיבל "נשמה 

)הנס היה שהנזקים שהוא אחרי אנשים..." ככה זה היה שבת אחרי שבת...  יתירה" ובמשך השבת הוא התחיל לעשות ביצועים של ריצות

וכבר העידו באבא פעם אחת ופעם שניה... ואבא  עשה כמעט ולא היו משמעותיים ממילא לא הפסדנו את השור ועדיין היה שווה להשאיר אותו בחיים...(
... עדיף כבר לשחוט אותו וזהו... אבל היה לאבא חבל!!! סו"ס כבר חשש שעוד רגע הוא נהיה מועד ואולי כבר לא כדאי להחזיק אותו

הוא שור כ"כ טוב ומתאים לרידיא... ובלאו הכי שנה הבאה שמיטה ואני לא אצטרך שור לחרישה וא"כ כבר לא שווה לי לקנות שור 
א כבר נהיה מועד ואין לו שמירה אלא חדש... אז חבל לי עליו...  אבל תכל'ס!!! אם בשבת הבאה הוא עוד פעם משתולל... אז זהו... הו

סכין...  ביום חמישי אבא דפק על השלחן וקיבל על עצמו: אם השור שלנו ירגע ושבת הקרובה תעבור בשלום והשור יחזור לתמותו, 
ותו אז בעזה"ש מיד אחרי חג השבועות הקרוב שזהו!!! כבר אסור לחרוש לא שדה תבואה ולא שדה האילן... בעזה"ש אנחנו נעלה א

לירושלים עם הביכורים ונקריב אותו לשלמים... ואכן באמת השור נרגע לגמרי... עברה שבת ועוד שבת שהוא חזר לתמותו והמשיך 
לשרת אותנו נאמנה בחרישה של היבול האחרון של התבואה... ובעזה"ש יש לנו עוד חודש אחד נוסף בשדה האילן שאולי נצטרך את 

מותר לחרוש עד עצרת או כל זמן שהוא יפה לפרי... וכולנו כבר מתארגנים לקראת העליה לירושלים  שירותו... סו"ס את שדה האילן
זה קצת מזכיר את אלישע בן שפט כן... )... מבשר השור שלמים בבית המקדש כמובן מוזמנים לזבח הישוב תושבי עם השור הזה... כל

  ת הבקר לקרבן...(אליהו הנביא ועזב את השדה וזבח א שהחליט להתמסר לשמש את
--- 

אבל אל תשאל... בעיצומו של המעמד שם בשדה בט"ז בניסן... היה שם איזה אי הבנה והתפתח שם ויכוח סוער... מה שקרה זה 
שאחד ממשתתפי המעמד ראה לפתע את ר' דוד האריס שלנו פותח את תעלת המים כדי להשקות את שדה התבואה שלנו והרי 

עד!! אוי אוי אוי... המבזה את המועדות זה אחד מהנושאים הרגישים... והיות וחכמים אסרו לעבוד אנחנו כעת באמצע חול המו
בשדה בחול המועד אז מי שעובד זה נראה שהוא מזלזל בדברי חכמים ולך תדע... אולי הוא צדוקי... ולכן זה הרבה יותר חמור מכל 

ולכן זה אחד הנושאים הכי חמורים... ולכן מישהו שם התחיל לצעוק עבירה אחרת... כי זו עבירה שמבטאת הפקרות ופריקת עול.. 
 על האריס שלנו מה אתה עושה והיו כאלו שהצטרפו למחאה... והוא נבהל ונעלב... 

ואז התברר שהיה פה אי הבנה!!! סו"ס לא כל בני הישוב שלנו עוסקים בחקלאות... )יש גם בלנים וצורפי כסף וכדו'( והם לא יודעים 
ה של האזור שלנו היא אדמה צמאה והשדות שלנו הם שדות בין השלחין! ושדה בית השלחין זו שדה שצריך תמיד שהאדמ

להשקות אותה, ואם לא ישקו אותה הכל יתייבש ויפסד... ולכן חז"ל התירו להשקות בית השלחין באופנים מסוימים... והאריס שלנו 
שיב טוב טוב בפרקא דרבן גמליאל... והוא בירר ושינן מה התירו בלשכת הגזית ר' דוד הוא יהודי ירא שמים מרבים והוא דווקא הק

)כלומר: אמת המים עוברת וצריך לפתוח תעלה כדי ומה אסרו... ומה שיצא זה שמותר לפתוח תעלה מאמת המים הקבועה לתוך השדה... 

נעשה תעלה אז ... ובחול הצחיח של החוף נפגש שם ואני אבנה איתך בוראז ם ועוד מעט תפתח עונת הרחצה בי ...מה הכוונה שהמים יבואו לשדה... מי שלא מבין

אמנם ר' דוד גם יודע לשאוב מים  מכיר את זה?? אז הנה... זה נקרא להרגיל מים מאמת המים( לתוך הבור... של הגלים מיםהמיוחדת שמשם יכנסו 
י שהתפרץ שם על ר' דוד... זה דווקא יהודי מהישוב שלנו בדליים ולהשקות את השדה אבל את זה חכמים אסרו... דא עקא!!! שמ

שיש לו שדה... רק השדה שלו ממוקמת למעלה... במפלס העליון של הכפר... ממילא השדה שלו היא מעל אמת המים!!! כתוצאה 
של מי שגר למעלה( ולכן  מזה הוא לא יכול לפתוח תעלה שיכנסו המים... )כידוע: מים יודעים רק לרדת... אבל לא לעלות... זה חסרון

אצלו אין חכמה ואין עצה... אין אצלו אפשרות של "והשקית ברגלך כגן הירק" והוא נאלץ להביא מים ע"י שאיבה בדליים ואת זה 
חז"ל באמת אסרו!!! אבל שיהיה בריא... הוא כנראה לא כ"כ הקשיב בפרקא דרבן גמליאל... הוא רק שמע שאסור להשקות בית 

א הוא לא קלט שיש הבדל בין השדה שלנו שנמצאת תחת המפלס של אמת המים לבין השדה שלו... שיהיה בריא... השלחין וממיל
 במקום להבין שזו הבורות שלו הוא התחיל לצעוק על ר' דוד הירא שמים... טוב... הוא כבר ביקש ממנו סליחה והם התפייסו...

ם לשדה... אנחנו נמשיך לתמוך בו מכל הלב... אנחנו נפגש מידי פעם בשדה אבל גם ידידנו ר' דוד אומר בתקופה הקרובה שלום שלו
 כדי להעתיר על כל מיני יהודים שזקוקים לישועה... בזכות גיבורי כח עושי דברו... 
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 בקרוב ממש

 שתי דקות לסיום המשחק... זה רק במשחק...
 אבל בעבודת ה' ? ! ?  לא!  לא ידידי!!

השאלה הכי מפורסמת על ספירת העומר... למה 
ספירת העומר היא לא ספירה לאחור??? הרי 
כשמשתוקקים למשהו סופרים תשע שמונה 
שבע שש... ואילו כאן סופרים אחד שתים 

 קיצור: הההשאלה של ספירת העומר... שלוש... ב
  אולי... אולי אפשר לומר בזה הרגש... 

כששבת מגיעה!!! היא מגיעה בכל מחיר!! בין אם 
הספקת להתקלח ובין לא.. זה לא משנה! השבת 

שי הקרוב קת לפי השעון!!! בעזרת ה' ביום שדופ
תהיה הדלקת  ___יתהפך העולם!!! בשעה 

פקת להבריש את נרות... זה לא משנה אם הס
הכובע או הספקת לגהץ את החולצה... השבת לא 
שואלת אותך האם אתה מוכן!! השבת מגיעה 

  אבל התורה???    עד כאן השבת!! ונקודה!!!
ההיפך הגמור!!! התורה לא מגיעה ונקודה!! לא!! 

התורה ממש לא!!  התורה מחכה בסבלנות!!! 
  תגיע רק כשתגמור!!!

אז!! ורק אז היא תבא!! כשתגמור להתכונן אליה 
אם אתה תחלום כל ספירת העומר ולא תעשה 
עם עצמך כלום... אז חג שבועות אולי יגיע אבל 
התורה לא תגיע!!! בתורה אין ספירה לאחור!!! 
אין קיצורי דרך!! אין דילוגים!!  צעד אחרי צעד... 
יום ראשון יום שני... שבוע שבועיים ארבע שש... 

שתסיים את ההכנה... אז!! וביום ארבעים ותשע כ
 ורק אז תקבל את התורה...

פתאום ביום .  יש משהו קצת מטעה במועדים.. 
בהיר אחד מגיע פסח... ואז בבת אחת אנחנו 
מקבלים אורות והשפעות והשגות... והנה... 
פתאום ללא הודעה מוקדמת מגיע חג שבועות... 
בום... מקבלים את התורה... מקבלים את כל 

שפעות האורות...   לא!! לא מותק!!! ההשגות הה
זה לא עובד ככה!!! בעבודת  צר לי לאכזב אותך:

ה' אין שתי דקות לסיום המשחק... בעבודת ה' 
אין כזה דבר תשע... שמונה.. שבע.. שש.. חמש.. 
ארבע.. שלוש.. שתים.. אחד... אאאאאאאפס!!! 

לא!!! ממש לא!! בום בום בום אלע השפעות... 
את עבודת ה' קונים בעבודה תשכח מזה!!! 

שנבנית צעד אחרי צעד!! בניה של אחד שתים 
 שלוש ארבע... מתי תזכה בתורה? 

ר!!!! כשתגמור לספור!! כשתגיע -ו-מ-ג-ת-ש-כ
למספר ארבעים ותשע!! כשתמצה את ההכנה 

 המוטלת עליך אז תזכה בתורה!!
--- 

 מאוד חשוב לחז"ל להעביר לנו את המסר הזה... 
אתה סופר את  לקבלת התורה? אתה משתוקק

טוב מאוד!! אבל אל תשכח שזה לא  הימים??
אל תשכח שזה תלוי בעשייה  ספירה לאחור!!!

שנבנית מעקביות של יום  מעשית שתלויה בך!! 
 ועוד יום!! 

 יש הבדל מהותי בין תורה לשאר עבודת ה'!!!
תורה לא נתפסת לא בזמן!! ולא במקום!! היא לא זמן 

ת... והיא גם לא מקום מסוים כמו בית מסוים כמו שב
ך החיים!!! -ו-ת-המקדש.. התורה היא משהו שמגיע מ

זה משהו שצריך להגיע מבפנים!! מהכנה פנימית בתוך 
החיים!! בשטח!! מי שלא יתכונן כמו שצריך הוא 
נשאר בלי כלום...  תבין: מי שלא התכונן לשבת 

באה!!  קודש... אז נכון... חסר לו... אבל תכל'ס שבת
והוא היה בתוך המציאות הזו שנתפסת בזמן הזה 
ששמו שבת!! אותו דבר אדם שיגיע לבית המקדש בלי 
שום הכנה... סוף סוף פיזית הוא נמצא בתוך בית 
המקדש שביהמ"ק קדוש בעצם!!! אבל תורה?? מה זה 
תורה?? תורה זו צורת חיים! מי שלא מכשיר את 

י כלום!!!! שום החיים לקבלת התורה... הוא נשאר בל
כלום!!! צריך להיערך מתוך החיים!! מתוך ספירה של 

שבעזה"ש ביום  צעד אחרי צעד יום אחרי יום... 
ונזכה לעמוד   החמישים נזכה להשלים!!! את הספירה

 למרגלות הר סיני. אמן. 

 



“ 

 

 המשך: זה תלוי בי!!! ויטמין בי!!!
בינינו... הרי אני בעצמי לא מאמין  כאן מתעוררת שאלה שאלתית: אבל דא עקא...

אני טוען שאני אשם... נו באמת... באמת נראה לך שאני  לגמרי למה שאני אומר...
היא ... והסיבה בכלל ישראל משהו הרי אם קרה חלילהלדוגמא:  הוא האשם???

יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך..." וכעת נשאלת השאלה: על איזה בגלל ש"לא 
ן שיש בבית של השכ צא הקצף??? האם על האינטרנט הפרוץ לגמריי "ערוות דבר"

 חסום שיש לי בבית... מה ההיגיון לומר שאני שלי... או בגלל המייל הלא הכי הכי
ונה היה איזה אסון אם בשנה האחרעוד דוגמא:  אה...???  אשם ולא השכן????ה פה

בקהילה והרבנים אמרו שהציבור צריך לחזור בתשובה, ויש פה אנשים שצריכים 
להפסיק לעשות מחלוקת ולשון הרע ולהתחיל לקבוע עיתים לתורה, ויש אותי... 

אז מה שב"ה אני בסדר בזה ואני רק צריך להתחזק בלא לפטפט בסוף הסדר... 
 ני אשם??? זה... זה הרי לא הגיוני??ההיגיון לשים את כולם בצד ולחשוב שא

כמו שאנחנו משתמשים לפעמים במשל המפורסם שכל החיות הרעות התאספו 
ביער וחיפשו מי אשם במצוקה הכלכלית והגיעו למסקנה שהכבשה המסכנה היא 
האשמה בהכל... לכאורה זה אותו דבר... דווקא אני שזיכיתי לבבי יותר מהרבה 

ו ז ואל תזלזל בשאלה הזו!! כי יך להלקות עצמי??אחרים כאן, דווקא אני צר
בדרך  שהתשובה שמקובל כמובן אזצריך להתייחס אליה!!!! שאלה שאלתית ש

ופחות בא בטענות לאלו  לא מדבר עם החילונים בכלל שהקב"ה :לענות כלל
שייך שהכי  בא לעורר אז הוא בא לעורר את מי כבר ... ואם הקב"השרחוקים

במעשים של חברים שלך ה"לא בסדר"  עם כל החומרה שיש וממילאשיתעורר... 
והיא  מקובל לענות...בדרך כלל זו התשובה ש עדיין הקב"ה בעיקר מדבר איתך...

 :לפני כן והרבה יותר פשוט הרבהאבל תרשה לי לענות תשובה  נכונה...גם תשובה 
שאם  באמת כשקרה אסון בקהילה... יתכן מאוד מי אמר שלא!!! אין הכי נמי!!!
אבל  היית אחרון ברשימה...ם בשל מי הסער... ככל הנראה אתה היינו מחפשי

 אז האמת היא :ככה אם נכון???? ...גם בא לעורר אותך גם!!! תסכים איתי שזה
ל את כל האשמה על המחלל שבת ולהפי להתנער מכל אחריות המלאה זכותךש

אף אחד לא  ...יערב לך אתה מדבר בהיגיון..  .כותךז ,ועל הפושע השכונתי התורן
 כולםשאר קטן!!!!!! פשוט ת יש לזה מחיר!! אתה !!!!!אבל אחרת... יכול להוכיח

 ...???  האשמים... כל האשמים ילכו לאן שילכו... ואנייהיו  אמנם
 העיקר שאני לא אשם. אשאר היכן שאני.. לא אזוז מילימטר. אני  

 א מגיש מועמדות... ובדרךשכל פעם שיש בחירות הו אחד שישבדיוק כמו זה 
 כצפוי הוא עושה רשימה ארוכה של טעיויות פוליטיות... ובסופו של דבר לקלפי

למה  מתחיל במסע האשמות ואז הוא ...הוא אף פעם לא עובר את אחוז החסימה
כולם באמת  מאה אחוז. והוא צודקזה ואת זה..  מאשים את הוא לא זכה... הוא

ה שהוא... עם נשאר מ לא לומד לקח... והוא אף פעם הוא אבל תכל'ס...אשמים... 
 היה ניגש ל"משרד שלי" הוא .אם היה לו שכל.שלו...  כל הטעויות הנצחיות

ומתיישב מולי ומודה: אני אשם שלא הצלחתי!!! אני השלמזל... אני אחראי 
תגיד לי ברחל בתך הקטנה איפה המחדלים  למחדל... בא... בא תחכים אותי... בא

אסור  לעשות ומה אחד שתים שלוש מה אסור הייתי מסביר לו ניז אאו שלי...
מבטיח לו ואם הוא יקשיב בקולי והוא יסיק מסקנות אני  להגיד ומה צריך להגיד...

ימשיך ככה להקשיב לאנשים שיבקרו  שבקדנציה הבאה הוא עובר... ואם הוא
 והוא עוד יכול ... הוא כל הזמן ימשיך להתקדם אותו ויחכימו אותו מלקחי העבר...

האשמות... יערב  ופיליח.. אבל לא!!! הוא עסוק כל הזמן בראש הממשלה. להיות
לו... שימשיך להאשים.. וימשיך להיות צודק... וימשיך לדשדש אי שם בתחתית 

חכם ומפוכח...  אדםגם בענייני העולם כולם מבינים ש  זה הכל!!!!!!!!הרשימה... 
ולהחזיק יועץ בשכר  את עצמו... לבקר ולהתעלות זה לעלות מבין שהדרך היחידה

ורק כך!!!!  ויגיד לו על איזה טעויות לא לחזור... על ימין ועל שמאל שיבקר אותו
 בעבודת ה': בדיוק אז זהו!!!! שאותו דבררק כך אפשר לעלות ולהתעלות... 

תר רק בגלל שבכל דבר שקרה הוא ידע אהרן הכהן הגיע למדרגה הנשגבה ביו
.. מי שתמיד מפיק לקחים... מה מי שיודע לבקר את עצמו בקר את עצמו!!!ל

הפלא שהוא מתקדם... ומתנקה... ומזדכך... עד שהוא נהיה טהור הלב הכי זך בכלל 
רק בגלל ש"הוא היה האשם.." רק בגלל זה הוא הוא זה שזכה להיכנס  ישראל!!!!!

בטח היה מוצא... לא  לקודש הקדשים... אם אהרן הכהן היה מחפש אשמים הוא
היו חסרים אשמים רבים ונוספים בחטא העגל... אז בסייידר... הוא היה מוצא... 

  אבל הוא לא היה אהרן הכהן... הוא לא היה יכול להיכנס לקודש הקדשים...
 כי מי יכול להגיד טהרתי ליבי?? מי??? נו... מי???

 מי שכל היום עסוק בלטהר את לבו!!!!
 מי ישכון בהר קדשך... נו... מי??מי יגור באהלך 

מי שכל היום מסיק מסקנות מי שכל היום מבקר את עצמו... ומלטש את עצמו... 
 והוא צריך לחשב מסלול מחדש..שאתמול הוא טעה 

... בתקופה שלפני חורבן בית המקדש היה ויכוח בין רבי יוחנן בן לי וורטהתחדש ---
!!! ריב"ז סובר שצריך להיכנע לרומאים השקפתי זכאי לאחיין שלו אבא סיקרא... ויכוח

אז  נו... מה אתה אומר?? מי צודק?? ריב"ז או אבא סיקרא??ואבא סיקרא סובר שלא!! 
שתהיה לי בריא... אבל ... בטח... צודק שרבי יוחנן בן זכאי בקנאות כמובן שאתה תענה

א שריב"ז אחרי אלפיים שנה ויודע להגיד לי שבמבחן ההיסטוריה יצ אתה מגיע

אבל אני נמצא כעת באותו דור!!! אני נמצא כעת  את זה גם אני יודע... צודק...
אני  של ריב"ז ואבא סיקרא... ואני דווקא חסיד נלהב של אבא סיקרא... ובדור

... יש לו הרבה יותר מנהיגות עוצמתי הרבה יותרוהוא נראה  נמשך לסיקריקים
דים שלום לכולם... הוא מתמיד גדול... שמק ז הוא צדיקריב"נכון... מריב"ז... 

לאבא סיקרא.... נו... יש לך יותר דווקא נמשך  בגישה אני הכל טוב ויפה... אבל
 באופן מדעי לי טיעון מוצדק ומוצק להוכיח לי לשלוף אפשרות כעת!!!

שריב"ז יותר צודק מאבא סיקרא??? אני רוצה הוכחה שכלית הגיונית שתתן 
נו... יש לך משהו כזה קרוב לאמת מאשר אבא סיקרא...  לי להבין שריב"ז יותר

 או לא??
באופן  התשובה היא: יש לי!!!! יש לי טענה אחת שכלתנית מוצקת שמוכיחה

 אתה יודע מה הטענה??שריב"ז קרוב לאמת יותר מאבא סיקרא...  מוכרח
י תכתוב בגמ' שריב"ז לפני פטירתו התחיל לבכות: הוא אמר לתלמידיו: ש

 ואיני יודע באיזו מוליכין אותי!!!לפני אחת של גן עדן ואחת של גהינם דרכים 
והשאלה כמובן זועקת: מה... ריב"ז לא היה שלם עם עצמו? הוא לא היה 
בטוח בצדקת דרכו?? מה... כל חייו של ריב"ז הוא היה חי בהימור שאולי 

ב"ז ידע ברור שרי חס וחלילה!!!!הלכתי בדרך הנכונה... או שכן או שלא...?? 
רק מה?? הוא  בדיוק מה שהוא עושה והוא ידע שהוא הולך בדרך הנכונה!!!!

בעיניים  אף פעם לא סמך על עצמו ריב"ז מחדש!! כל הזמן בדק את עצמו
. מי אמר שאני בודק את עצמו... רגע.. כל פעם הוא היה שוב ושוב ...עצומות
דרך של הגיהינם והוא אולי אני זה שהולך באולי אבא סיקרא צודק...  צודק...

 כל פעם מחדש הוא היה עושה בדיקת חמץ... ריב"ז ...הולך בדרך של גן עדן
... הוא היה בודק את הנגיעות בחורים ובסדקים והוא היה מחפש בחדרי לבו

כוחות הנפש וכל מכלול השיקולים אולי טעיתי בשיקול הדעת  שלו ואת
 ודא שאני כןו!!! ומה שוללואולי הצד השני צודק... וכל פעם מחדש הוא הי

הולך בדרך הנכונה ואז הוא היה ממשיך בדרכו... וגם ביום פטירתו!!! גם אז 
אולי אני טועה...  ...הוא שוב יושב... יותר נכון שוכב בסדר מוסר ובוכה... רגע

ואני הולך בדרך של גהינם...  והוא הולך בדרך גן עדן אולי אבא סיקרא צודק
 ר את עצמו ושוב שולל!!  והוא שוב!!! שוב מבק

שריב"ז יותר קרוב לאמת  זו הטענה הניצחת שלי מה ההוכחה הנה!!!
פעם אחת העלה מאשר אבא סיקרא... תגיד לי: האם אבא סיקרא 

וריב"ז צודק?? לא!!! בחיים לא!!! אבא סיקרא  שאולי הוא טועה אפשרות
עצמו שוב ושוב ריב"ז כל הזמן ביקר את  ידע דבר אחד: אני צודק וזהו!!!! 

אולי אני טועה ואבא סיקרא צודק ואילו אבא סיקרא אף פעם לא העלה 
: הבריא היגיוןשם הנו... אז כעת אני שואל אותך ב" ..."כפרנית כזו אפשרות

מבקר את עצמו אולי הוא כל הזמן מי נראה לך יותר קרוב לאמת??? מי ש
דרכו ואף  .. או מי שבטוח במאת האחוזים בצדקתוהשני צודק הטועה

  תענה לי בהיגיון!!!פעם לא חושב שהוא טועה?? 
מי שמעיז לבקר את עצמו ולקחת  הנה!!! כאן טמון המבחן הגדול ביותר...

באופציה שהשני צודק ואילו אני טועה... אדם כזה בדרך כלל, הוא 
ויכוח די קשה להכריע מי  כשישויש בינינו לפעמים ויכוחים  הצודק!!!

טענות מוצקות והגיוניות ויש כאן שני צדדים  אחד מביא כל צודק... סו"ס
 ולך תכריע מי יותר קרוב לאמת...

 תמיד תבדוק מבין שני האנשים המתווכחים... מי אבל!!! נקוט האי כלל בידך:
לשמוע צד שני?? מי מוכן מבין שניהם לבקר את עצמו  יותר עניו!!! מי מוכן

בזה?? תבדוק טוב טוב  דותהואולי השני טועה ול בחון את האפשרותול
נות ואת הרכות ייש לו את הכבדרך כלל מי שש בתכונות שלהם ואני אומר לך

השני  ...שלו הוא ע"פ רוב היותר קרוב לאמת מוכן להודות בטעות שהוא
הרבה יותר עוצמתי  אמנם הוא ות שלו לא מוכן לבקר את עצמושבתכונ

ינינו לבין עצמנו... אין פה ומושך... כי הוא משדר עוצמה ועקביות... אבל ב
מוכן להכיר בטעויות של  עוצמה אלא חולשה אחת גדולה שהבן אדם לא

עומד לפניך אדם רך...  מההטעיות האבסורדיות הגדולות ביותר!!!  וזו אחתעצמו.. 
שהוא טועה  לדפוק על השלחן ולהכריזו ין לו בעיה לשמוע צד שניאאדם כנה ש

חולשה וחוסר מנהיגות...  תמשדר ישיות שלווכתוצאה מהרפיסות הזו הרי הא
וזה  דווקא הוא משדר עוצמה ודעה ברורה ויצוקה ...ואילו השני שעומד על דעתו

זה בדיוק הפוך מאיך שזה מצטייר  וזה כ"כ הפוך!!!!.. הרבה יותר מושך אותנו
אין לך עוצמה יותר גדולה מאדם שהכינות והחתירה לאמת שלו בעיניים שלו!!! 

פרסה ולהודיע טעיתי... ואין לך רפיסות  תית ובהירה שהוא מסוגל לחתוךכ אמיכ"
אין ילדותיות יותר גדולה מאדם שנצמד לדעה של עצמו ולא מוכן לרדת מהעץ... 

אין עוצמה יותר גדולה מאהרן הכהן שעומד ומכריז: אני אשם!!! מזו...  יותר נמוכה
גות גדולה מזו... לך תסביר את אני לוקח אחריות!!! אני לא בסדר... אין לך מנהי

זה לבן אדם שלא למד מוסר... לך תסביר את זה למי שמתפעל ממעשים 
חיצונים... ראה הוזהרת... אם לא נלמד מוסר הראש שלנו יהיה הפוך!!! אנחנו 
 נתפעל מהחולשות הכי גדולות ונסגוד לאנשים שנצמדים למידות הרעות שלהם... 

אשרי קאה העצמית של אהרן הכהן... אשרי העם שידע להעריך את ההל
העם שזיהה את העוצמה של אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן 

המסקנה של המאמר הזה היא לא להיות אהרן הכהן... אלא לתורה... 
 להתחיל ללמוד מוסר!!! להפסיק להתפעל מסממנים חיצוניים...
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 על הפרשה פנינים

 (י"א ג')מעלת גרה בבהמה אותה תאכלו 
 דקרא: אטעמ דבר נפלא כתב רבינו בספרו

כי הנה אחד מסימני הטהרה של בהמה היא 'מעלת גרה', ומבאר רש"י שמעלה 
וכו', שעל ומקיאה את האוכל ממעיה, ומחזרת אותו לתוך פיה לכתשו ולטחנו הדק 

 ידי הגרה האוכל נפשר ונימוח.
ופעולה זו היא סימן שאינו עצלן, כי העצלן לא יעשה כן. ויש לפרש דלכן סימן 

 טהרה הוא, כי עצלות היא מידה מגונה וזריזות היא מעלה עצומה.
 ולאיזו שליחות מחפשים בדווקא את העצל?

עצל לשולחיו. רבינו באר  איתא במשלי (י' כ"ו) כחומץ לשיניים וכעשן לעיניים כן ה
ץ יש בו מעלה וחסרון, שמצד אחד הוא הדמיון בין חומץ ועשן לעצל: החומ את

(שבת קי"א  מזיק לשיניים בריאות, אבל לשיניים חולות, אדרבה הוא מועיל ומרפא 
ולעיניים חולות לפעמים הוא מועיל (שבת קנ"א ב') , וכן עשן מזיק לעיניים בריאות א')

 .יעקב יוסף סגולה לשחין העיניים ליטול עשן זפת) (עין ספר זכרון
וכן הוא עצל, לדבר טוב אין כדאי לשלוח אותו כי יתעצל, אבל לדבר שאינו טוב 

ב  יטמתו בגיטין ל"ד א' ברוך הטוב והמ(דוגכגון גט, הוא טוב, שלפעמים טוב שמתעכב 
    .שלא נתן לה את הגט, וכן בכהנים תקנו גט מקושר שיתאחר מלתת גט)

 )(שבענו מטוביך  

 פרשת שמיני 424 'גיליון מס
 תשיעית שנה פ"אתש

 

 לכל ידידינו החשובים !!!
לכל המגיבים הרבים  יישר כח גדול

הארות וההערות שקבלנו על  ה על
שעשה פרסום מהפכת הבריתות 

ו בלקיחת הסנדקאות ברחבי  ינרב
, הארץ בשלושים שנה האחרונות
 "כפי שפורסם בחוברת "דברי שי"ח

שצורפה למארז המיוחד של  
 .בחג הפסח ה'קובץ גליונות'

ובהזדמנות זו נבקש שוב מכל מי 
תמונה   ,הנהגה ,ידו עובדהשתחת 

הבריתות והסנדקאות  וכו' בענין
בהם השתתף רבינו שישלח לנו 

 .םבהקד
 בברכת קיץ בריא

 שטוףדליצחק גו
 

 המעשה סביב חבישת השטריימל בחגים ובימים טובים
  :וכך נכתב ולבקשת רבים)(ונביא את הדברים שוב לשאלת  השטריימל חבישת הובא פעם המעשה סביב "ח"דברי שי"בגליון 

השלישית של סבא  כאשר הגיעה לפרקה חיה, בתם" )מובא בספר בית אמי(ח קניבסקי הרבנית צביון "הגר מספרת בתו של"
אביו   -עם הבחור יוסף שלום אלישיב, בן יחיד להוריו  , הוצע לשדכה)ח"השווער של הרב אלישיב חמיו של הגר(וסבתא לוין 
ישֹוב , ולאמו'אהרב מהומל'רבי אברהם,    מרת חיה מושא. סבתא חיה מושא הייתה בתו של המקובל הקדוש רבי שלמה ֶאְלָ

 .'"לשם שבו ואחלמה'על שם ספרו  'בעל הלשם'ל, שנודע בכינוי "זצ )עליאשאוו(
 'לשם'בירושלים. ואכן, מאז החל ה הם הסבא רבי אריה את הלבוש הנהוגומשפחתו לארץ, הראה ל 'לשם'כשהגיעו ה"

 ."שטריימל - 'הומלער רב'לחבוש ספודיק, וה
ח והרבנית "הגר(אבא ואמא,  כאשר נישאו"מספרת הרבנית צביון:  "אותו ספודיק התגלגל והגיע לידי הסבא הסטייפלר"

אותו בשבתות ובמועדים כאשר הוא עולה ירושלימה לבית   מסר רבי אריה את הספודיק לאבא כדי שיחבוש )בת שבע
  אינך צריך לחבוש את הספודיק, הביאהו'יוצא דופן ביניהם. אולם הסטייפלר הורה לאבא:  , לבל יהיהחמיו הרב אלישיב

 ."שלישית . מאז עבר הספודיק לרשותו של הסטייפלר, והוא היה חובשו בברכת המזון של סעודה'לי
כשנתיים, ראו כי הוא התפורר ואיננו.  ל הניחו את הספודיק בשקית, וכשפתחוה לאחר"אחר פטירתו של הסטייפלר זצ"

ובברכת המזון. הוא אבא החל בכך כאשר קיבל סבא הרב אלישיב   בקידוש -כיום חובש גם אבא שטריימל במועדים 
 ."לו את הישן לאבא שטריימל חדש ומסר

 

 תיווחוב-לימודיורבינו שליט"א במוצאי חג הפסח בסעודת מלוה מלכה ולאחמ"כ ממשיך בסדרי 

 

 לעילוי נשמת 
 ר' יצחק שלמה ב"ר שמואל

 קרליבך ז"ל   
 נלב"ג ג' ניסן תשע"ט תנצב"ה

 



  )דקרבה שנת השבע (
  לימוד בשנה השישית

כחלק מסידרת המאמרים אודות שיעורים שהוקמו על ידי ובעידודו של רבינו 
בהלכות השמיטה, נזכיר גם כי בתחילת השנה הזו, שנת תשפ"א שהיא ערב שנת 

פירסם בנו הצעיר של רבנו, הגאון רבי  השמיטה הבאה עלינו לטובה, שנת תשפ"ב,
יצחק שאול שליט"א 'קול קורא' להתחזק כבר בשנה השישית בלימוד הלכות 

  השמיטה ולקבוע לימוד ברמב"ם שמיטה ויובל.
וממחשבה למעשה, הופיעו כבר בתחילת השנה סדרת קונטרסים של דברי הרמב"ם 

שמיטה ויובל, כשתחת ההלכות מובא ביאור 'שיח אמונה' אותו חיבר הלכות 
  , בן רבינו הגאון רבי יצחק שאול שליט"א.'על פי הספר הגדול 'דרך אמונה

  

  התרופה לנגיף הקורונה
בהקדמתו לחיבור, מספר בן רבינו: לפני שבע שנים אאמו"ר מרן שליט"א היה מזרז 

ם כסדרן ללמוד שביעית, והוה מרגליה כל שנת השישית, וכל שכן בשמיטה, תמידי
  בפומיה דבכוחה להגן מכל הצרות".

הוא ממשיך לספר שגם לאחרונה כששאלו את רבינו במה ניתן להתחזק מחמת כל 
  תש"פ ולהינצל מכל צרה שלא תבוא עלינו. -הצרות שעברו עלינו בשנה האחרונה 

לדבריו שם, רבינו השיב כי העיצה היא ללמוד כל יום רמב"ם הלכות שמיטה ויובל. 
הוא מוסיף לכתוב כי 'לכן נזדרזתי ללמוד ספר דרך אמונה וללקט משם את 

  כל מה שנוגע לביאור דברי הרמב"ם, כאשר נצטויתי מפיו הקדוש".
  

  

  ח'"'דברי שי
המתאימה ביותר לפרסם את לימוד הלכות השמיטה עם פסקי רבינו שליט"א, האכסניא 

  ח'."הוא כמובן 'דברי שי
בשעתו קיבלנו פניות רבות, מאנשים ששאלו מדוע לא התחלנו כבר לפרסם את ההלכות 
בעניני שמיטה בגליון, כמו שנהגנו לעשות בשמיטה אשתקד, היות וכך, התייעצנו עם 

מרו כי 'תפסת מרובה לא תפסת', ולא שייך להביא במשך תלמידי חכמים שליט"א שא
שני שנים את ההלכות בגליון, ולכן אי"ה המדור בהלכות שמיטה יבוא עם תחילת שנת 

  השמיטה.
  
  
  

  
  
 

  

  

  

  
  

 
  

  

 

                                          
  

 בכתיבת החיבור המיוחד 'שיח אמונה' 

 

 פנינים על הפרשה
נשאל רבינו אם יש בעיא להראות לילדים חיות טמאות 

ללמדם מה טהור ומה טמא. השיב רבינו הנה  וטהורות כדי
אבל לילדים כדי ללמדם, אדרבה,  למעוברת כתוב שלא תראה,

 טהור ומה טמא. דאורייתא, כדי שילמדו מהזה מצוה 
 )(מנחת תודה

אמרתי לרבנו. סיפר מרן הגראי"ל שטיינמן שבסביבת מרן 
היה ילד שנתנו לו חלב עכו"ם ואח"כ  הגר"ח סולוביציק זצ"ל

בעיות, והוסיף: ואני  גדל בתורה והרביץ תורה אבל היה איתו
 יודע במי המדובר.

הביא ירושלמי שאלישע בן  בתוספות חגיגה טו. ד"ה שובו, 
בעיבורה הוכרחה לאכול עבודה זרה ואף   אבויה יצא כך, כי אמו

מ"מ זה מציאות. וברמ"א   שזה מצוה לאכול כי פיקוח נפש דחי,
יטמטם   יו"ד סי' פ"א כתוב שאשה מינקת תזהר ביותר כדי שלא

 ולדה.
בשכונה בירושלים רב המקום הודיע לתושבי השכונה להכשיר 

התברר שבמליחת העופות הייתה בעיה,  יאת הכלים כ
אם  מה יעשו כנגד זה?  והאברכים מאד דואגים על טמטום הלב,

 על פי דין היה מותר להם לאכול אין טמטום.
הרי לכאורה זה לא עדיף משוגג וכי בשוגג אין טמטום, ובמשך 

דן מהו כהאי גוונא שאוכל לפקו"נ האם   חכמה פרשת ואתחנן
הם יכלו לדעת מזה. אם אכן היה שייך  וכי כיצד  יש טמטום?

לא היה שייך שיידעו, הדבר   שידעו מכך, זה מטמטום, אבל אם
 .)יושר סי' י"ג עי' מש"כ רבנו בארחות(תלוי אם באונס יש טמטום. 

 (כל משאלותיך)                   

 ממראות הקורונה:
מתפללי בית הכנסת 'לדרמן' מתפללים  

 ברחבה הסמוכה, מתחת בית רבינו

הגרי"ג אדלשטין שליט"א  מרן רה"י 
בתחילת שנת השמיטה הקודמת  

 .עם 'שטר שליחות'

 

   וספרתם לכם 
 במ"ח קנינים התורה נקנית

 ַהַּמִּכיר ֶאת ְמקֹומוֹ 
הנה כשבאתי לכתוב על ערך זה מרבינו שליט"א, מאוד 
נתקשיתי מה להביא, כי כידוע רבינו שליט"א אינו מכיר את  
מקומו כלל מחמת ענוותנותו הגדולה. ופעמים רבות ראיתי  
בעיני שמדבר אל ילד קטן כאילו הוא חברו, וכן מתייחס  

 למכתבים שנשלחים אליו ע"י ילדי חיידר.  
דבר המתאים לכך בספר המכתבים תשובה   ולבסוף נזכרתי שיש

(אשר בו יש חילופי מכתבים משנת תשי"ט ואילך, בין רבינו מאהבה 
שליט"א להגאון ר' אביגדור נבנצל שליט"א מד"א דירושלים העתיקה 

ושם במכתב ב' בריש המכתב כתב הגר"א נבנצל "לכבוד  תובב"א) 
ובה כתב  מורי ורבי הגאון רבי חיים שליט"א", ובסוף מכתב התש

לו רבינו שליט"א בזה"ל "צ"ע שכותב אלי כמו תלמיד ואינו אלא 
חברי, ויש בזה חשש לועג לרש, לכן אבקשו שלא יעשה כן  

 ואשמח מאוד לקבל עוד מכתבים ממנו".
ושוב במכתב י' כתב הגר"א נבנצל לרבינו שליט"א "לכבוד מורי 

ורבינו ורבי הגאון הגדול נר ישראל וכו' הר"ר חיים שליט"א", 
בסוף המכתב תשובה שהשיב לו כתב בזה"ל "צ"ע על מעכ"ת 
ידידי שיחי' דלא חש ובעקביו דש לאיסור לועג לרש, וכבר  

 העירותיהו פעם על ככה, והנני דוש"ת ידידו חיים קניבסקי".
איתא "משמת רבי בטלה ענוה (דף מ"ט ע"ב) והנה בגמ' סוטה 

ענוה דאיכא  ויראת חטא אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני
אנא" ורבים התקשו היאך אמר רב יוסף הכי באופן שהוא  
לכאורה היפך הענוה,  ושמעתי מרבינו שליט"א בשם מרן  
החזו"א ליישב דאם אדם מכיר בערך עצמו אין זה גאוה ואין זה  

 (קנייני חיים)                                           סותר את הענוה.




