אוגדן עלוני השבת
פרשת וירא

פנינים לפרשת וירא

גליון מס' 298

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

פעמים רבות שמענו מאבא את הסיפור שהיה חביב עליו במיוחד :יהודי
מבוגר ,ת"ח ,היה מסתובב בישיבת חברון .גלמוד היה ,בבת עינו של יהודי
זה הייתה גמרתו היחידה .פעם פתח בבית המדרש גמרא של אחד הבחורים,
וראה כתוב "אין להשתמש ללא רשות" .הזדעזע היהודי ומייד לקח את כרך
הגמרא היקר לליבו ,הניחו על הבימה וכתב עליו באותיות מודגשות' :נא
ונא להשתמש ,ולהשתמש אף ללא רשות!!!'
הרה"ג ר' אלחנן חדש שליט"א ,על מעשי החסד המיוחדים של אביו הגאון רבי משה חדש זצ"ל
"וְ הּוא י ֵֹשׁב ּפֶ ַתח ָהא ֶֹהל ּכְ חֹם ַהּיֹום" (בראשית י"ח ,א')

אבא הרבה לשוחח עם התלמידים על ענייני בין אדם לחברו ,ודרש
מהם לעמול ולטרוח בעבור צורכי הזולת ,באומרו כי יותר ממה
שמעשי החסד תורמים למקבלים – מרוממים הם את עושיהם .הוא
שב והזכיר להם את גישתו של סבא המשגיח ,כי אין צריך לחפש
מעשי חסד מחוץ לישיבה ,שהרי הם מזדמנים בכל רגע בין כותלי
בית המדרש.
אבא סיפר ,כי בשנות לימודיו בישיבת חברון ,כאשר כבר נמנה עם
הבחורים המבוגרים ,מסר להם סבא המשגיח ועד מיוחד ואמר להם:
"עליכם לדעת לנצל את שנותיכם בישיבה בהיותכם בוגרים .יש לכם
הזדמנות לתרום לצעירים המשתוקקים לך ,שכן כל צעיר משתוקק
לקבל מבחור המבוגר ממנו".
סבא הסביר להם איך לעשות זאת בדרך נעימה ,ולא חלילה מתוך
התנשאות ותחושת שררה.
"דעו לכם" ,סיים סבא" ,התועלת העיקרית בכך היא לנותן עצמו".
אבא היה מספר שפעמים רבות שמע מרבי מיכל יהודה ליפקוביץ,
כי יש בו הכרת הטוב גדולה מאוד לרבו הגדול ,סבא המשגיח:
כאשר היה רבי מיכל יהודה בחור בישיבת חברון ,הטרידו אותו

Shlomi Cohen/Flash90

הבחורים הצעירים בשאלות בלי הרף ,והוא חש כי רצף לימודו
מופרע שוב ושוב .על כן החליט ללכת ללמוד באחד הסדרים בבית
מדרש אחר ,שבו יוכל ללמוד בשקט ,בלי הפרעות.
כאשר שמע על כך סבא רבי מאיר ,אמר לו" :עליך להישאר בישיבה.
זו העלייה הגדולה ביותר שלך – לעזור לצעירים ולהאיר להם פנים
בתורה" .סבא סבר שאף לו עצמו תהיה מכך תועלת גדולה יותר
בלימוד.
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רבי מיכל יהודה שמע בקולו ,ואף שבאותה תקופה לא חש תועלת
אישית ,מלימודו בבית המדרש של הישיבה דווקא ,לימים העיד כי
הדרכתו של סבא המשגיח זצ"ל הועילה במידה רבה לבניית קומתו
הרוחנית.
אבא חזר ואמר לתלמידים המבוגרים ,כי מניסיונו האישי למד
שבשנים אלו ניתן לעשות 'שטייגען' אף יותר מבשנים הראשונות,
שכן אז הצעירים נוטלים דוגמה מן המבוגרים ,ויש בנתינה הזאת
'מחייב' עצום!
אבא עודד את הבחורים המבוגרים להעניק לצעירי התלמידים יחס
מכבד ומעניק ,ואכן חזון נפוץ בישיבה הוא לראות בחור משיעור א'
הניגש לבחור מהקיבוץ לשאול פשט בגמרא.
הדרכה זו נלמדה מסבא ,שהנהיגה בישיבת 'חברון' .תמיד בתחילת
השנה ,כאשר היה מוסר ועד לבחורים המבוגרים ,היה שואל אותם:
"האם כבר נדברתם עם הבחורים החדשים? האם נתתם להם ברכת
שלום?"
הנהגה זו נשמעה אף מפי הרב שטיינמן ,כיסוד לעלייה הרוחנית של
האדם ,וכך היה המעשה:
באחת משנותיו האחרונות ,הגיע הרב שטיינמן לישיבת 'אורחות
תורה' ביום הראשון של זמן אלול ,למסור שיחת פתיחה .הוא היה
אחרי מסע ארוך ,והיה מותש ביותר ,על כן ניגש אל העמוד ואמר:
"איני חש בטוב ואיני מסוגל לדבר כלל .אולם באתי לומר לכם דבר
אחד" - - -
השתררה דממה עמוקה .מהו הדבר היחיד שלמענו מתאמץ גדול
הדור כך? שמא דרך לתשובה ,או עצה חדשה ויסודית לעלייה
בלימוד?
"הגיעו לכאן היום בחורים חדשים ,לשיעור א' .צריך לקבל אותם
בסבר פנים יפות ."- - -

אף מאיתנו דרש אבא להבחין ולראות מה צריך הזולת ,ואם אכן הוא
צריך דבר מה – הרי חייבים לעזור לו!
בביקורו האחרון באמריקה ,התארח בבית ידידים שבנם התקרב
לגיל מצוות .כדי לערוך את מעמד הנחת התפילין בהשתתפותו של
אבא ,החליטו המארחים להקדימו בזמן מה.
אבא ,שידע לתת את כל כולו ,טרח להפוך את האירוע הזה למאורע
היסטורי .הוא לא הסתפק בהנחת תפילין מרוממת ,אלא ביקש

שיצלמו את הילד עימו ,וטרח לקרוא לכל בני הבית להצטרף
לתמונה.
"הילד קיבל מאה אחוז 'הרב חדש'" ,התבטא אביו" ,את כל כולו הוא
נתן לו .זה היה בלתי נשכח".
כאשר התבקש אבא לסייע למישהו ,היה עושה זאת באופן מיידי.
הוא לא היה משתהה אף רגע ,לא המתין לזמן רגוע או פנוי יותר,
אלא היה נחלץ מייד לפעולה.
מעולם לא הצליח להבין את הרגלנו לדחות דברים ל'אחר כך'.
"עוד לא התקשרת לפלוני?" ,היה מזדעזע" ,הרי כבר אמש סיכמנו
שעליך לדבר עימו ,"...וכיוצא בזה.
בעינינו ראינו זאת ,בבחינת מעשים שבכל יום .אנשים ניגשו
בבקשת סיוע בכל תחום אפשרי ,ובכל פעם מחדש נדהמנו לראות
כיצד בתוך כל טרדותיו וסדר יומו העמוס ,הוא מתפנה מייד ועוסק
במצווה שהזדמנה לידו .הרי אם יהודי זקוק לעזרתו – הוא חייב
להתאמץ בעבורו ,ומייד!
מושג היה בבית' :אומר ועושה!'
לעיתים מזומנות היה אבא מכריז מילים אלו ,בהזכירו כי כל דבר
שאתה 'אומר' שיש לעשות ,או שעולה בדעתך כי כדאי לעשות –
אל תשתהה .מייד עבור ל'עושה!'
והוא היה אומר –
ועושה!
התלמידים ובני הבית אינם זוכרים זמן ,שבו לא היה אפשר לדבר
עימו .בעת שחלץ את התפילין ,כשהיה טרוד בחיפוש ספר,
בהליכה ,בנסיעה ,כשישב לסעוד את ארוחותיו ...תמיד היה אפשר
לגשת ליטול עצה או לבקש עזרה .מעולם לא דחה את הפונים אליו,
עד אחרי הארוחה...

תלמיד ניגש לאבא ,והתייעץ עימו על קניית דירה מסוימת .אבא
החל בבירורים בעבורו ,אולם בעודו מחפש מידע ופרטים ,נסע
לחו"ל לצורכי הישיבה.
לאחר כמה ימים שב אבא לארץ .בדרכו מנמל התעופה נכנס
לחתונה ,ושם פגש את תלמיד ההוא.
"מה התקדם בעניין הדירה?" ,התעניין אבא" .לא כלום" ,השיב
התלמיד" ,חיכיתי לשובו של ראש הישיבה".
אבא יצא מייד מהאולם והחל לפעול בעבור התלמיד .הוא התקשר
המשך בעמוד 28

גליון 'לקראת שבת' יו"ל בחסות
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ 02-6715501
-------------------------------זיכוי הרבים בהפצת גליון זה
לעי"נ הרה"ח בנימין ב"ר דוד צבי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו
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פעם חייך ואמר לי בעניין יגיעת התורה במנוחה ,כי הרבי מסאטמר שלח לו
שליחים ג' פעמים ,בבקשה שיקח על עצמו את הרבנות של ירושלים ,ותמיד
התחמק .כיון שידע כי זו רבנות עם תפקיד קשה ומורכב ,ולימים הגאון בעל
ה'מנחת יצחק' אישר לו את הדברים כפי שחשב – שזו רבנות לא קלה
שיחה מרתקת עם הגאון רבי משה טורק זצ"ל ,בצוותא עם בנו הגאון ר' אליעזר שיבלט"א,
על עמל התורה ,ועל המידות הטובות של בעל ה'שבט הלוי' ,מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל
הרב יהושע לייבזון
כשאנו לומדים בפרשיות השבוע בתקופה זו ,על מעשיהם הגדולים של
אבותינו הקדושים ,חשבתי שכדאי להביא בפניכם ראיון נדיר ומיוחד,
שנערך לפני כ 7-שנים ובו שיחה עם איש החינוך הגאון רבי משה טורק
זצ"ל ,בצוותא עם בנו הגאון ר' אליעזר שיבלט"א ,על בעל ה'שבט הלוי'
מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצ"ל .שיחה מרתקת כשכנים והיכרות
של יותר משישים שנה ,על עמל התורה עד זוב דם ממש ,על המידות
הטובות וההנהגה המיוחדת.
רבי משה טורק" :השווער שלו ,הרב גלבר ,התגורר בעיירתי בפרשבורג,
והכל ידעו מהשידוך של בתו עם הבחור ר' שמואל ואזנר .השידוך גרם
קידוש ה' וכבוד התורה .העיר פרשבורג היתה 'על גלגלים' ,כי הרב
מרדכי גלבר היה נגיד נכבד ומפורסם ,והיו בטוחים כי ייקח חתן לבתו
בחור ממשפחה מיוחדת מגדולי הרבנים או העשירים ,והנה הוא לקח
את החתן רבי שמואל הלוי ואזנר ,שהיה ממשפחה פשוטה ,וידעו כי
הבחור לא יודע מאומה מלבד לימוד התורה ,ואז כולם הכירו והבינו כי
בחר בו בגלל תורתו ,רק בגלל שהוא תלמיד חכם .והיה זה לכבוד התורה
בעיר.
"אבל אני הכרתיו עוד בבחרותו בווינה ,לפני שהתחתן עם בת הרב
גלבר ,כיון שאמי היתה מוינה וביקרתי הרבה בצעירותי בווינה".
בנו הג"ר אליעזר טורק מוסיף בדרך אגב ,כי יש ביד המשפחה תמונה
של מרן הגר"ש ואזנר מהימים ההם מבחרותו.
"ההתמדה שלו אז היתה מבהילה כל לב שומע .הבחור ר' שמואל ישב
ולמד ברציפות וביגיעה ימים רצופים .זכורני שסיפרו אז בווינה כי כמה
פעמים הבחור אושפז בבית הרפואה ,כי מרוב מאמץ החל לרדת לו דף
מהאף .עמל התורה שלו היה לא יאומן .זה מה שאני זוכר מהימים ההם".
הוא אמר לי פעם" :בבחרותי ,ובישיבת ח"ל לא הייתי מהגאונים ולא
מהלמדנים ,אבל הייתי מהשקדנים".
הגאון רבי משה טורק עושה אתנחתא קלה ,ובנו הגר"א ממשיך ואומר
מה ששמע מאביו היושב לידו:
"אבא סיפר לנו כי כאשר מרן הגר"ש ואזנר למד בצעלם ישן אצל
משפחת ב ,.הוא לא היה מאחר לישון בלילות ,אבל היה מתעורר בבוקר
ולומד קודם התפילה ,בשעה מוקדמת .וכמה פעמים בעלת הבית היתה
דופקת לו על הדלת ומבקשת' :האם אפשר ללמוד קצת יותר בשקט?'

כי בני הבית עוד היו ישנים (לפעמים באמצע הלימוד הגביה את קולו
במיוחד ללא שימת לב).
"בבחרותו בווינה פעם באחד הצומות התיישב ללמוד בשקידה בבית
הכנסת ,מאחרי התפילה בבוקר ברציפות עד הערב עת באו בעלי בתים
למעריב ,ואמרו לו 'כבר מעריב' .הוא חזר לאכסניה לאכול משהו אחרי
יום שלם של לימוד בצום ,אך לא מצא מלבד  2תמרים בודדים ,אותם
אכל ושב לבית הכנסת ללמוד".
"מרן הרב ואזנר אמר' :כתוב בתהילים 'צדיק כתמר יפרח' .יש לי לומר
פשט בפסוק :לא כדאי ולא ראוי לבחורים ואברכים צעירים להתחכם,
וללמוד תורה לא כמו הדרך שהרב מלמד אותם ,כי יש כאלו המתחכמים
לא ללמוד ביסודיות ובפשטות את הפשט – גמרא רש"י תוספות דף
אחר דף ,ולא זו הדרך כי בגיל צעיר אין להתחכם לא בסגנון הלימוד
ולא בצורת הלימוד .יש ללמוד גמרא רש"י תוס' ,לאכול טוב ולישון טוב,
ולא להתחכם .וזה דוגמת התמר 'צדיק כתמר' כי התמר בתחילתו גדל
ישר ללא שום סטייה לצדדים – פורח וצומח לגובה בישרות ,רק כאשר
מגיע למעלה הוא מתחיל להתפצל עם עליו לצדדים .כי אחרי שאדם
מגיע לגיל הבגרות והזקנה ,יש לו כבר אפשרות לפנות לכל מיני שטייגן,
בשנים הללו הדרכים הללו כבר לא יזיקו לו ,אם יפנה לסטות בדרכים
מחוכמות ועצמאיות".
"גם מרן הגר"ש ואזנר תמיד כל השנים היה מאד זהיר על הסדרים שלו.
הוא קם מוקדם והלך לישון מוקדם וחס על כוחותיו ובריאותו".
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ממשיך הגאון רבי משה טורק" :פלוני שאל את מרן הגר"ש ואזנר ,כיצד
הוא מספיק כל כך הרבה גם לכתוב וגם להכין שיעורים וגם לפסוק
הלכות ,והוא השיב' :ב' דברים :תמיד הייתי מאוד מסודר .כאשר
החלטתי שבשעה שמונה אני עוסק בנושא תלמודי פלוני ,אכן מהשעה
היעודה עזבתי את העט בנושא הקודם ,התנתקתי מהנושא בו הייתי
עסוק ופניתי לנושא השני' .שנית ,הרגלתי את עצמי לריכוז .כאשר אני
מתרכז בענין אינני מתעניין בכלום'.
"מפי הזיכרון ששמעתי פעם מפיו של מרן הגר"ש ואזנר ,כי הסיבה
שבגינה נקשר לענייני הלכה ,כי בצעירותו נכשל פעם בשוגג בנגיעה
במוקצה והזדעזע מאד .ובאותה שעה קיבל על עצמו ללמוד עד מאה
פעמים מסכת שבת .וכשהורגל במסכת זו ,נקשר גם חזק לענייני הלכה.
"פעם חייך ואמר לי (לרבי משה טורק) בענין יגיעת התורה במנוחה ,כי
הרבי מסטמאר שלח לו שליחים ג' פעמים ,בבקשה שייקח על עצמו
את הרבנות של ירושלים ,ותמיד התחמק ,כיון שידע כי זו רבנות עם
תפקיד קשה ומורכב ,ולימים הגאון בעל ה'מנחת יצחק' אישר לו את
הדברים כפי שחשב – שזו רבנות לא קלה .אבל אודות רב אחד שהיה
רבה של ירושלים ,בטוחני כי בימיו רבנות ירושלים לא הייתה רבנות
מייגעת' ,והוא :הגאון בעל ה'כפות תמרים' .כי איך אפשר לכתוב ספר
חידו"ת עמוק ומתון כל כך ,ומלא בחכמת התורה ועיון רב ,אם ממונים
על עיר מורכבת וקשה ,אלא על כורחך שבשעתו היתה העיר נראית
אחרת".

טוב לי דף גמרא מכל כבוד שבעולם
"היתה תקופה שפרחו שמועות ,כי מרן הגר"ש ואזנר נוטל על עצמו
רבנות בעיירה גדולה בארה"ב .היה זה בשנת תשי"ט כאשר הוא שהה
באמריקה כמה חודשים .באותם ימים שלחתי לו מכתב בקשה מארץ
ישראל למקום שהותו בארה"ב ,לברר האם השמועה נכונה ,ואם אכן,
התחננתי לפניו והסברתי לו בעניות דעתי ,כמה טוב יהיה לו להשאר
איתנו ב'זכרון מאיר' יותר מהרבנות שם באמריקה .ואז הוא השיב לי
במכתב ,כי הוא מודה לי על המכתב כיון שיודע שהכוונה היא לטובתו
בלבד".
להלן מתוך המכתב (בפרסום ראשון מידי בני משפחת טורק):
"טבת תשי"ט
כבוד ידידי ואהובי מאוד נעלה הרבני המפואר ונכבד מאד כש"ת מו"ה
משה טורק ה"י .אחדשה"ט באהבת עולם לידיד אמת ...בעצם הענין,
כבר שניתי ושילשתי לכמה ידידים בבני ברק וזכרון מאיר ,שאין בדעתי
כלל לקבל פה שום משרה כי טוב לי 'זכרון מאיר' וסביבת תלמידי
חכמים דשם מכל הון שבעולם ,וכל מה שמפטפטים בענין זה כאילו היה
כאן איזה בחירת רב או ר"מ הם שקר מוחלט – יש כאן חוגים שהיה להם
נייח נפשם מזה ,אבל נפשי סולדת מכל הענין ומכל מדינה זו ,שהשקר
מעובה בה פי כמה מכל מקום .ואני מבקש לפרסם העניין הזה בכל מקום
דאפשר ,ובפרט בג' נקודות :כולל 'חזון איש' ,חוג חתם סופר וסאטמר,
וכן בכותלי ישיבתי והמנין שלנו.
כבודו שליט"א עשה בחכמה ודעת .יאמין לי כבוד ידידי שאני מחכה
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ליום שיבתי לפינת יקרת 'זכרון מאיר' ,בפרט אחרי שעיתוני השמאל
פה התחילו רדוף אחרי ,בפחדם משיטתנו ,ומה לי ולכל הצרות של
פוליטיקה המאוסה של ארה"ב וכדומה .טוב לי דף אחד גמרא עם הנו"כ
ושולחן ערוך מכל כבוד שבעולם".
ע"כ מהמכתב.

המידות הטובות  /כשכנים
הגר"א טורק שליט"א מדגיש" :כשישים שנה אנו שכנים של מרן הגר"ש
וואזנר .ראוי לציין כי 'השכינה שרויה ביניהם' ,היינו שאין לתאר את
היחס המכובד שכיבד את בני ביתו – הרבנית– באצילות ודרך כבוד,
ובמכובדות של תלמידי חכמים בדיבור ובמעשה.
"כמו כן יש לציין כי כולם הרגישו איתו מאד נעים .הוא זצוק"ל היה כמו
אבא חם לכל הסובבים לו .הדמות שלו הקרינה מאד ,וגם הרבנית היתה
לו לעזרה ביחס לבני הקהילה.
"היתה לו התייחסות אישית לכל אחד ובסבלנות מדהימה" ,מציין רבי
אליעזר טורק שליט"א" .פעם נכנסנו בפורים ונכנס יהודי עם מצלמה,
והיו כמה שהחלו לצעוק עליו שיפסיק לצלם' .מה אתם רוצים?! מה
אתם עושים עסק ממעשיו הוא רק בא לצלם' ,כך אמר להם בנעימות.
"כאשר היינו באים יחד ב'ימים טובים' לא חיסר להתייחס אפילו לאחד
מהנכנסים ,לכל אחד העניק מילה ושאל אותו משהו אישי ,אם לראשון
שאל 'מה שלום אביך?' את השני שאל 'איך אתה בעבודה?' לשלישי
התעניין 'מה עם הגמ"ח שלך?' .כך בפרטים אישיים בסבלנות ובאהבה.
"היה לו קשר עם כולם .זכורני פעם שיצא מחדרו בהתפעמות ,וכאילו
חיפש מישהו שיוכל להשמיע באוזניו דבר מרתק ,בדיוק אני עמדתי
שם .הוא פנה לקראתי חייך ואמר' :האם אתה רוצה לשמוע שאלה
מעניינת שנשאל הרב של 'זכרון מאיר'? אשה שהכשירה עשרות שנים
דגים ,באה עתה לשאול :האם מותר לה לעשות התרת נדרים להפסיק
את ההכשרה כי קשה לה...
"למעשה ,בחיי יום יום" ,אומר הגאון ר"א טורק" ,היינו מציעים לפניו כל
דבר גדול וקטן בביתנו .אמי הרבנית הצדקנית ע"ה היתה נכנסת אליו
מידי יום ,והסייעתא דשמיא שראינו בתשובותיו היתה מופלאה ממש
(הרב טורק מונה כמה עובדות מופלאות מאוד ואכמ"ל) ומוסיף עובדה:
"בזמנו ,כשמרן הגאון רבי ניסים קרליץ זצוק"ל חנך את משכן בית הדין
החדש ,מרן הגר"ש ואזנר בא לקבוע מזוזה .איך שראה את המזוזה
התעניין' :מי הכניס את המזוזה לתוך הבית?' ,הגיע האיש האחראי
ואמר' :אני הכנסתי!'.
"'האם הכנסת טוב?'
"'כן' ,השיב האיש
"'אולי תפתח' – הציע מרן הגר"ש ואזנר .פתחו וראו שהיא עומדת
הפוכה .אחד מגדולי הדיינים שאל אותו' :איך הרב ידע?' והוא זצוק"ל
השיב' :הרגשתי'...
"ראינו בבית ובמשפחתנו סייעתא דשמייא של כוח התורה ,שהיה לו
כלפינו וכלפי כל הקהילה סביבו ,וסיוע ממרומים לדברים שיצאו מפיו.
'וה' עימו'".
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(מתוך מוסף שבת קודש יתד נאמן ,ניסן תשע"ה)

הצדיק רבי שבתאי יודלביץ זצ"ל אמר לי" :תשמע ,הרב אלבז ,אם רוצה
אתה שאנשים יאהבו את הישיבה ואת לימוד התורה ,תכין להם מאכלים
טעימים וטובים .שיאכלו כמו גויים ויעבדו את הקב"ה כמו יהודים!"...
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ,על הצדיקים ודרך ד'
"ּכִ י יְ ַד ְע ִּתיו לְ ַמ ַען ֲא ֶשׁר יְ צַ ּוֶ ה ֶאת ּבָ נָ יו ...וְ ָש ְׁמרּו ֶּד ֶרְך ה'" (בראשית י"ח ,י"ט)

במדרש (בראשית רבה מט ,ד) מובא ,שאברהם אבינו היה מלמד
את האורחים לברך את ה' לאחר שאכלו.
נשאלת השאלה :מדוע לימדם לברך רק לאחר שאכלו ולא לפני
שאכלו?
באר האדמו"ר בעל ה'אמרי אמת' מגור זצ"ל :אם אברהם היה
מבקש מהם לברך את ה' לפני שאכלו – לא בהכרח שדבריו היו
מתקבלים על לבם.
אבל אחרי שאכלו האורחים מהמאכלים של אברהם ושרה ,שבודאי
נעשו בקדושה ,לשם יחוד קודשא בריך הוא ,והיו מתקנים בהם
ייחודים ומתפללים שמי שיאכל אותם יקבל יראת ה' – עצם אכילת
האוכל הקדוש נטעה בהם תשוקות עליונות לקב"ה .מעתה היו
הדברים הנאמרים על ידי אברהם מתקבלים על לב האורחים ,ומיד
היו מברכים ברכת המזון בלב שלם ובנפש חפצה.

תן להם מאכלים טובים!...
עוד יש להוסיף ולבאר על פי דברי הגמרא (סנהדרין קד ע"א):
"גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות".
בירושלים היה מגיד המישרים רבי שבתאי יודלביץ זצ"ל .המונים
היו באים לשמוע את דרשותיו המרתקות והמחזקות לתורה ויראת
שמים טהורה.
דבריו הנוקבים היוצאים מן הלב ,היה בכוחם להמיס לב אבן .כשהיה
מספר מעשה עצוב – לא היה בין השומעים אחד שלא בכה ,וכשהיה
מחליט לשמח ולהצחיק – כל השומעים היו מתגלגלים מצחוק.
הצדיק הזה אמר לי" :תשמע ,הרב אלבז ,אם רוצה אתה שאנשים
יאהבו את הישיבה ואת לימוד התורה ,תכין להם מאכלים טעימים
וטובים .שיאכלו כמו גויים ויעבדו את הקב"ה כמו יהודים!"...
הרחוקים חושבים ,שכדי להיות ירא ה' צריך להיות פרוש מאכילה
ושתיה .לכן ,לפני הכל נתן אברהם לאורחיו מאכלים מובחרים –
שלוש לשונות בחרדל ,להורות להם שגם כשמקבלים עול מלכות
שמים ממשיכים לאכל ולשתות מעדני עולם .אין להם מה לדאוג
ולחשוש מלהתקרב אל ה'.
יהודי אחד זכה לחזור בתשובה שלמה .הוא החל לקבוע עתים
לתורה ,ושלח את כל בניו לתלמוד תורה.
דבר אחד הציק לו ביותר – מרגע שהוא נעשה בעל תשובה ,החל

Aharon Krohn/Flash90

לסבול מהפסדים רבים בפרנסתו .עוד הפסד ,עוד קלקול ,והכל
דווקא כאשר הוא מצדו מיישר את דרכיו ,בוטח בה' ופועל בדיוק
על פי התורה הקדושה ומצוותיה.
כשחלף זמן וההפסדים לא פחתו ,נגש לשאול את מורו ורבו" :מה
קרה? מה עלי לעשות? איך יתכן שדווקא כשאני מתחזק ומקבל עלי
את דרך ה' ,אני מתחיל להפסיד?"
רבו לא ידע מה לענות לו ,ויעץ לו לבוא עמו אל רבי מיכל יהודה
ליפקוביץ זצ"ל .יהודי כזה ,שכל כולו תורה וקדושה ,ידע לכוון אותם
כיצד יש להסתכל על הדבר.
נכנסו לרבי מיכל יהודה ,ובעל התשובה שטח את תמיהתו ושאלתו.
שאלו הרב" :במה אתה עובד?".
השיב" :אני נהג מונית".
"אתה שומר שבת?"
"ודאי!"
"ולפני כן?"
"לא"
"אם כך הדבר ברור :השבת תובעת את עלבונה .האם נראה לך
שמכסף של חילולי שבת יתנו לך ליהנות? הקב"ה פשוט מקזז לך
את כל הכסף שהרווחת על ידי חילולי שבת ,וכשיגמר הקיזוז תתחיל
להצליח".
לפעמים יש לאדם כביכול תלונות כלפי הקב"ה :זה לא מתאים לו...
לדעתו היה צריך להיות אחרת...
המשך בעמוד 26
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שמעתי סיפור מפליא על מי שקיים מצוות בשמחה ,ובאמונה תמימה
בהשם יתברך :ת"ח עשה סעודה ,אליה התקבצו אנשים רבים ,שהופתעו
להיווכח שאף אחד לא עושה כאן סיום-מסכת ,ולא הבינו לשם מה קיבצם
בעל-הבית .לאחר שנטלו ידיים ,והסעודה החלה ,פנה הת"ח לאורחיו
ואמר'" :אכן ,הסיום הזה שאני עושה ,איננו סיום-מסכת ,אלא סיום-מצוה
שעשיתי במשך  15שנים!'"
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,על החסד והרחמים שהן מן המידות המשובחות בעולם
כדאי לצטט כאן יסוד המובא בספרו של הגאון בעל ה'אומר
לציון' ,שהוא אחד מחכמי ג'רבה .על הפסוק (בראשית ,י"ח י"ט):
"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות
צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו",
אומר רש"י..." :ולמה ידעתיו? – למען אשר יצוה ,לפי שהוא מצוה
את בניו עלי ,לשמור דרכי".
וקשה ,הרי כל תלמיד בחיידר יודע ששכר מצוה בהאי עלמא
ליכא ,ועבודת ה' היא שלא על מנת לקבל פרס! ואם כן ,כיצד
יתכן שהקב"ה אומר ,שמפני שאברהם מצוה את בניו ללכת בדרך
ה' ,לכן 'ידעתיו'?!
ומתרץ ה'אומר לציון'' :היום לעשותם ,ומחר לקבל שכרם' .אבל
כל זה בזמן שהמצוות אינן נעשות על ידו בשמחה; אולם כאשר
האדם מקיים את ציוויו של הקב"ה בשמחה ,במקרה זה משלמים
לו את שכרו גם כאן ,בעולם הזה .וכך כותב גם גיסי מרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א בשם ה'דבש לפי' ,הוא החיד"א.
מרן הגר"ח מוסיף ,שזה הפירוש בפסוק (תהילים ,ס"ב י"ב)
"אחת דיבר אלקים ,שתים זו שמעתי" ,דהיינו שדוד המלך אומר,
שבכל מצוה שהשי"ת ציוה אותו ,הוא מקיים בעצם שתי מצוות,
ראשית ,מפני עצם קיום המצוה ,ושנית – מפני שהוא עושה אותה
בשמחה.
ומשלו משל על כך ,ואמרו ,שעשיר אחד ,עשה סעודה גדולה
לרגל שמחה שהיתה במעונו ,והזמין אליה רבים ממקורביו.
והנה ,היו אנשים שהסעודה היתה עליהם לטורח ,והם הסתכלו
כל הזמן על השעון לראות מתי יסתיים כבר האירוע כדי שיוכלו
ללכת לביתם .העשיר ראה זאת ,והגיש להם את מנות-הסעודה
במהירות ופטרם לביתם ,אבל ,האנשים שישבו בסעודה במנוחה
ובשמחה ,ושמחו בשמחתו של העשיר ,כיבדם בעל-הבית ביותר,
ואף נתן להם לאחר הסעודה מתנות לרוב.
שמעתי סיפור מפליא על מי שקיים מצוות בשמחה ,ובאמונה
תמימה בהשם יתברך .אחד מרבני שכונת 'בית וגן' בירושלים
סיפר על בני זוג שלא זכו לפרי בטן ,ולאחר שעברו עליהם 15
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שנים בטיפולים קשים ,הודיע להם הרופא המומחה שטיפל בהם,
שמבחינתו אין מה לעשות יותר ,ואם שואלים אותו – הם לא יוכלו
לזכות כבר בילדים.
האב – הת"ח שמע את הדברים ,ושאל את הרופא אם יוכל
להשתתף ב'סיום' שהוא מתכונן לערוך בעוד מספר ימים .הרופא
לא ידע מן-הסתם מה זה 'סיום' ,אבל הבטיח לבוא.
הת"ח עשה סעודה ,אליה התקבצו אנשים רבים ,שהופתעו
להיווכח שאף אחד לא עושה כאן סיום-מסכת ,ולא הבינו לשם
מה קיבצם בעל-הבית .לאחר שנטלו ידיים והסעודה החלה ,פנה
הת"ח לאורחיו ואמר" :אכן ,הסיום הזה שאני עושה ,איננו סיום-
מסכת ,אלא סיום-מצוה שעשיתי במשך  15שנים!".
הוא הסביר שמדובר במצוות -השתדלות ,כדי לזכות לפרי-בטן,
ולאחר שהרופא הודיע להם שמבחינתו אין מה לעשות יותר,
הבנתי שגם מצוות השתדלות הסתיימה ,ולכן אני עושה 'סיום'
לרגל סיום המצוה...
לא תאמינו מה קרה לאחר-מכן! כעבור שנה הוזמן שוב הרופא-
המומחה לסעודת-מצוה ,אבל זו נערכה כבר לרגל הולדת בנם
הבכור של בני הזוג הנ"ל!!! והרופא ,זה שהצהיר ש'אין כבר
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מה לעשות' ,הגיע לסעודה זו כשהוא חבוש-כיפה .והודיע לכל
המסובים ש"לאחר שחזיתי את האלוקים בעיניים ,אני משנה את
דרכי ,וברצוני לשמור מצוות!"...
גם שכרו של ת"ח זה ,הגיע מן-הסתם ,מפני שהוא הקפיד כל
הזמן לשמור על מצוות אלוקיו בשמחה ,וקיבל את כל גזירותיו
באהבה ובמנוחת-הדעת ,והרי אין לך שמחה גדולה מזו!

"הפסק שלך בטל ומבוטל כעפרא דארעא",
אמר רב אחד למרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל
החסד והרחמים הן מן המידות המשובחות בעולם ,ואכן רק מי
שנמנו על בני אברהם יצחק ויעקב השתבחו במידות אלו.
יהודי ,שהמידות הטובות ספוגות בקרבו ,זוכה על ידי כך לדברים
גדולים .מהסיפור הבא נוכל ללמוד כיצד מצא מרן רבי משה
פיינשטיין זצ"ל ,את חינו בעיני השם יתברך.
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א סיפר ,שמרן הגאון רבי יעקב
קמינצקי זצ"ל הגיע פעם לבקר את מרן רבי משה זצ"ל ומצאו
שמח וטוב-לב ,ושרוי בחדוה בלתי-רגילה .כששאל לשמחה זו
מה עושה ,סיפר לו הגר"מ פיינשטיין דברים כהווייתם:
"הגיעו אלי שני יהודים לדין תורה ,ולאחר שעיינתי בטענותיהם
זיכיתי את הזכאי וחייבתי את החייב .והנה כמה ימים לאחר
מכן ,מתקשר אליי בטלפון רב פלוני ואומר ש'ברצוני לומר לכם
שהפסק שפסקתם וחייבתם את פלוני ,אינו פסק אמת ,וטעיתם
במשנה מפורשת ,והכל בטל ומבוטל כעפרא דארעא'...
"אותו ביטוי השגור בפיו של עם ישראל כאשר הוא עוסק בביטול
חמצו ,היה עתה בפיו של אותו רב ,שהחציף את פניו כלפי גדול
הדור.
"כעבור תקופה הגיע אליי הרב ההוא וביקש שאבחן אותו על
הלכות שחיטה ,ואתן לו כתב-הסמכה .ברגע הראשון" ,סיפר רבי
משה לרבי יעקב קמינצקי" ,עלה בדעתי לסלקו מן הבית ,כראוי
לעז-פנים שכמותו.
"אבל התאפקתי .וחשבתי לעצמי שהרי אחרי המעשה ההוא
עבר עלינו כבר יום כיפור ,שבו כל איש ישראל סולח ומוחל
לרעהו ,ואף אני מחלתי לכל מי שהכעיס או הקניט אותי ,והרי
גם הרב המחוצף ההוא בכלל הנמחלים ,ומה לי כי אטור לו עתה
טענה בליבי?!"
רבי משה קיבל את הרב ההוא ,בחן אותו ,ולאחר שראה שאכן
הוא יודע את כל ההלכות ,העניק לו כתב-סמיכה.
כאשר התכונן הרב לצאת מביתו של מרן זצ"ל ,בעומדו על פתח
הדלת ,חשב רבי משה פיינשטיין שהוא מחוייב לפחות להוכיחו
על המעשה ההוא ,ואמר לו" :לא יעשה כן במקומנו ,להתחצף
כל-כך בפני דיין ורב בישראל" ,ושאל מה היתה כוונתו כשאמר
שהפסק לא היה נכון?
לפליאתו ראה הגר"מ שהרב ההוא אינו יודע על מה מדובר...
"הוא הביט אלי בתימהון רב ,ולא ידע מה אני רוצה ממנו".

עד מהרה התברר שהרב ההוא באמת לא התקשר אז ,ולא
התחצף כלל .היה זה מחוצף אחר ,שהתקשר והזדהה בשמו של
הרב ,ודיבר בשמו ,כדי להכאיב לפוסק הדור.
פנה הגרמ"פ להגר"י קמינצקי ואמר לו" :הגע עצמך ,אם לא
הייתי מתאפק מתחילה ,ולא הייתי עוצר בעד עצמי ,והייתי גוער
בו ומסלקו מביתי ,הרי הייתי עושה זאת על לא עוול בכפו של
הרב ,ולא הייתי יכול לסלוח לעצמי על כך.
"לכן רבתה וגאתה בי עתה השמחה והחדוה ,על שזכיתי לא
לפגוע ביהודי".
זו דוגמא נפלאה למידות טובות ולמציאת-חן בעיני הקב"ה.
אם מרן הגרי"ש אלישיב הורה לברך על הגר"מ פיינשטיין בשם
ומלכות 'שחלק מחוכמתו ליראיו' ,בשל גדולתו הענקית בתורה,
צריך אולי להוסיף ולומר שפרשת-גדולתו החלה ב ...התאפקותו
היתירה ובמידותיו התרומיות ,ועל ידי כך זכה בתורה הקדושה,
עד שניתן היה לברך עליו בשם ומלכות.
דהיינו ,שעל ידי הויתור זוכים לסייעתא דשמיא ,וזו מביאה על
האדם את האפשרות ללמוד תורה כרצונו.

השאלה והתירוץ של מרן הגראי"ל
שטיינמן בערב יו"כ תשע"ח
שונה תורתנו הקדושה משאר החוכמות ,שכן בלי סייעתא
דשמיא אי-אפשר להתקדם ולו צעד אחד בשליבות-סולמה .כך
הסביר מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בערב יום הכיפורים תשע"ח,
את הגמרא במסכת ראש השנה (י"ח א') המספרת שאביי
ורבה לא האריכו ימים ,בהיותם צאצאי עלי הכהן ,שהתקללו
ע"י השי"ת ,ככתוב (שמואל-א' ,ב' ל"ג)" :וכל מרבית ביתך
ימותו אנשים".
הגמרא מספרת שרבה חי  40שנה ואילו אביי חי  60שנה ,כיון
שרבה עסק רק בתורה ואביי בתורה וחסד ,ולכן האריך לחיות
עוד  20שנה.
ולכאורה ,שאל מרן זצ"ל ,הרי כל בר-בי-רב יודע שהעיסוק בתורה
יותר חשוב מהעיסוק בחסד ,ואם כן בעוד שאביי עסק בחסד,
וסייע לאלמנות ויתומים וכיו"ב ,ישב רבה ושקד על תלמודו! ואם
כן ,מדוע אביי חי  20שנה יותר?
ותירץ מרן הגראי"ל בלשון שאלה ,ואמר" :מה יותר מזין את הגוף,
אכילת בשר או שתיית מים? הרי כל אדם מבין ויודע שהבשר מזין
יותר ,ובכל אופן בלי מים אי-אפשר לבשל את הבשר ולאוכלו...
ולכן המים חשובים ביותר ,כי בעזרתם מגיע בשר לפינו!
"וזה פירוש דברי הגמרא הנ"ל" ,אמר מרן זצ"ל; "כי אמנם העיסוק
בתורה חשוב יותר ,אבל אי-אפשר ללמוד תורה ללא סייעתא
דשמיא ,וכנ"ל בענין הוויתור ,והעיסוק בחסד מעניק לאדם את
הסייעתא דשמיא! ולכן אביי ,שעסק בחסד ,האריך לחיות עוד
 20שנה".
(מתוך הספר 'מצוות בשמחה' בעריכת הרב משה מיכאל צורן)
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אביו היה בסערת רוח ,קם ממקומו והכריז" :אחרי חג הפסח אני נכנס
איתך יחד להיפגש אתו בביתו!" .הביקור הגיע ,האב התקבל במאור פנים.
התיישב ושוחחו .הוא הוקסם מאישיותו של הרב פלמן .עוד באותו ביקור,
נעמד בהתרגשות והציע להגרב"צ" :הבה נעשה הסכם יששכר וזבולון .אני
אפרנס אותך בכל מכל כל ,ואף אחתן את ילדיך!" .ר' בן ציון סירב...
מהליכותיו הנאצלות של הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל ,בעל ה'שלמי תודה'
יקם" (בראשית י"ח ,כ"ד)
"אּולַ י יֵ ׁש ֲח ִמ ִּשׁים ַצ ִּד ִ

שנת תש"ל .הוא חוצניק ,תלמיד חכם מופלג ,בן עשירים ,בן בנם
של עשירים.
לאביו היה מפעל ענק של טקסטיל בפריז ,שהיה עתיד לעבור
לרשות הבן .אבל כיון שהבחור היה ירא שמים משכמו ומעלה ,אבא
הבין כי לא שייך להעביר לידיו את המפעל בפריז ,שהוא בין הרבה
גויים .ולכן רכש עבורו בנין מיוחד בבלגיה על גבול הולנד ,ופתח שם
מפעל דומה למה שיש לו בפריז.
בינתיים ,הבן הצעיר נשלח מחו"ל לבני ברק ללמוד תורה .למד
בפוניבז' כמה שנים.
התוכנית המקורית הייתה שבגיל עשרים הוא מתחתן ,ואז הוא
משתלב בעבודה במפעל המקביל .תוכניות...
חודש ניסן ,חודשים ספורים לפני יום ההולדת העשרים שלו ,אבא
ואמא הגיעו לחוג את חג המצות בארץ ישראל ,כדרכם של גבירים
נכבדים .המטרה הייתה ,שאחרי החג הם ילוו אותו ויחזרו יחדיו לחוץ
לארץ .הם באו לבשר לו על כך.
הם בשרו לו על בנין המפעל בבלגיה גבול הולנד שממתין לו ,ואחרי
פסח הוא יורד איתם לחו"ל ,כדי להיכנס לעסקים .כאשר במקביל
יתחיל לשמוע שידוכים ,ימצא את זיווגו ,יתחתן ויתפרנס בכבוד.
הבחור שמח מאד עם הוריו שבאו לבקרו ,אבל אמר להם" :אני
רוצה ללמוד חמש שנים לאחר החתונה .גם אם אני שב לאירופה
להתחתן ,אני מעוניין ללמוד לפחות חמש שנים!".
אביו היה בהלם ,הוא לא כל כך הבין כיצד לועסים את המאכל
המשונה הזה .תמהו" :ללמוד כל היום אחרי החתונה?! הרי צריך
פרנסה!" ,אבל כיון שבאופן עקרוני העריך את יקרת לימוד התורה,
לא אמר לו מילה ,שתק .ואחר כך הוסיף" :בסדר ,תישאר כאן
בארץ חמש שנים נוספות .אבל אני מבקש שבכל אופן תתחיל כבר
בשידוכים ,ותלמד את התורה אחרי הנישואין".
באופן כללי ,האבא היה מאד מופתע ,וקצת כאוב ,כי לא היה צעיר,
בן  ,58ורצה לראות כבר כעת בחתונתו ובאושרו ולסייע לו .אבל
הסכים למתווה.
האב לא הבין כיצד הבן הגיע להחלטה מבוגרת ורצינית ,להסיט
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מפעלי אריגים הצידה במחי יד.
הם ישבו זה לצד זה באכסניה בירושלים בשכונת 'בית וגן' ,יום אחרי
יום בימי בין הזמנים ,וגם בימי חול המועד פסח בירושלים .הבן יקיר
סיפר להם הרבה על ההווי שלו כאן בארץ הקודש ,והם סיפרו לו
הרבה מהבית באירופה .היה נעים.
ואז ביום בהיר על המרפסת ,לרוח היום הירושלמית ,אבא ואמא
בקשו שיספר להם את האמת ,מה עבר עליו שהגיע עד הלום.
הוא נענה לבקשתם וסיפר:
"זה החל כך :לפני כשנתיים וחצי ,נודע לי על שיעורים קבועים של
הרב בן ציון פלמן הנאמרים באידיש – שפת האם שלי .החוצניקים
שבישיבה שילבו אותי בשיעור .הסגנון של השיעור היה טוב
בשבילי ,כי הרב פלמן נכנס לסוגיא מהשורש שלה ,עם ה'ראשונים'
עד ההלכה למעשה ,בצורה ברורה ומסודרת .הוא החייה את 'הלכות
שבת' והכניס לי גישמאק .וכך שיעור אחרי שיעור .השיעור התקיים
בבית שלו.
"היו כאלו שקבלו אז מושגים של למדנות ,אושר ושמחה בלימוד
התורה ,אני קיבלתי שם משהו נוסף ,מעניין .תשמעו אבא ואמא
היקרים!
"ההתלהבות שלו בשיעור ,האווירה בשיעורים ,הרהיטים וכל
הסובב ,נתנו לי מכה של כף הקלע ,כאילו העיפו אותי מסוף העולם
ועד סופו .גיליתי עולם חדש ,מעניין .לעולם הזה קורים' :אברך'.
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הבנתי מה המשמעות של המושג' :אברך'".
אבא הפסיק את שטף דיבורו בתמיהה" :וכי אני לא הכרתי אברכים
לפני המלחמה בהונגריה?! וכי לא דיברנו כמה פעמים בבית על
אברכים ,וכי עד עתה לא שמעת על המושג 'אברך'?! אני לא מבין,
מה גילית בר' בן ציון?"
"אתה צודק .עם כל זאת ההפתעה שלי הייתה גדולה ,התחדש לי
דבר שלא הייתי יכול להגיע אליו מעולם ,ולעולם!
"אינני יודע אבא ,כיצד אתה מסתכל על האברכים העניים כיום
בארץ ישראל .אני בכל אופן עד היום ,ידעתי כי בשנים שלאחר
החתונה ,או שאני מחליט להיות בבחינת מלאך הלומד כל היום
– וחיי המשפחה שלי לא נורמליים ,או שאני מחליט לחיות חיים
נורמליים ולא נשאר בכולל".
"כאשר ר' בן ציון פלמן מוסר את השיעור ,הילדים ישנים במיטות
בסלון (חה ,חה ,אני אומר סלון אבל זו בדיחה ...הכוונה ל'חדר
הגדול' ,שבו בני הבית סועדים בשבת ,ובו ישנים הבנים בלילות,
כי הבנות ישנות בחדר הסמוך) ,בבית 2 :חדרים ,מטבח ומרפסות.
אנחנו הבחורים יושבים על צדי המיטה ומאזינים לשיעור הנלהב.
ואם קורה שילד בוכה ,הוא לוקח את הילד מחזיקו ונותן לו בקבוק,
ותוך כדי הוא ממשיך את השיעור.
"לאחר חודשים ארוכים של השתתפות קבועה בשיעורים ,הכרתי
מול העיניים דוגמא של ניהול בית נורמלי ,אדם נורמלי ,המנהל את
החיים בצורה נורמלית לחלוטין ,חי חיי משפחה המתנהלים בדרך
התורה ,ובתוך כל זה שקוע בתורה ובדקדוק ההלכה.
"בבית שלו פנימה ,נולדו אצלי במוחי בני אדם חדשים .מחד גיסא חיי
משפחה נורמליים ,ובשמחה! ומצד שני שקיעות בתורה ובדקדוק
ההלכה .זה השפיע עלי מאד ,וגם התחלתי להתייעץ איתו בכל דבר.
"לאחר כשנה וחצי שהשתתפתי בשיעור ,החלטתי שגם אני רוצה
לחיות חיים כהגרב"צ ,בית של בן תורה".
ואז הבחור החל אפילו להתחנן ,כדי לרכך את הבעת הפנים
המבוהלת מעט של אבא ואמא.
"אני רוצה להדגיש שוב ,אבא ,את האווירה המיוחדת בבית שכמותו
אני מעוניין להקים :למרות שהבית קטן וצפוף מאד ,אבל תמיד
מבריק ,נקי ומסודר להפליא ,וזה ממש השפיע עלי להיווכח באמת,
עד היכן אפשר לחיות כראוי למרות הכל!".
"פעם אחת כאשר יצאתי מן הבית ונשקתי למזוזה ,אמרתי לעצמי
במחשבתי ונשאתי תפילה' :אלוקי ,זכני עוד פעם אחת ,ועוד פעם,
להביט בבית שכולו יהודי מהמסד ועד הטפחות – ממפתן הדלת
ועד הארובה ,בית שכל פינה וזווית שבו ראויים הם לנשיקה כמו
המזוזה'."...
אביו היה בסערת רוח פורתא .קם ממקומו והכריז" :הייתי מעוניין
להכיר אותו! אחרי חג הפסח אני נכנס אתך יחד להיפגש אתו
בביתו".
והביקור הגיע ,הלכה למעשה.
האב התקבל במאור פנים .התיישב ושוחחו ,והוא הוקסם מאישיותו
של הרב פלמן.

עוד באותו ביקור ,לקראת סיומו ,האב שהיה גביר גדול ,נעמד
בהתרגשות והציע להגרב"צ" :הבה נעשה הסכם יששכר וזבולון.
אני אפרנס אותך בכל מכל כל ,ואף אחתן את ילדיך! ואתה תחתום
אתי הסכם יששכר וזבולון".
ר' בן ציון סירב" :אמנם ,אני לא יודע מהיכן אני חי ,ואינני מבין כיצד
אני גומר את החודש ,ברוך השם מדי חודש נולדים ניסים חדשים,
אבל בשום פנים ואופן אינני מוכן לעשות הסכם כזה!".
לא חמש שנים ולא עשר – עד היום הזה
בתחילה ,הבחור חשב ללמוד כמה שנים בלבד ,אחרי החתונה ,אבל
כידוע עם האוכל בא התיאבון ,ומי שטועם מנה הגונה מלחמה של
תורה  -מתאווה עוד יותר ,וכתלמיד הגאון ר' בן ציון ,ובהסכמתו
והכוונתו השליך את הכל מנגד.
אבא המתין לו שנה ושנתיים נוספות ,ומשראה בהערכה ,כי הבן שלו
דבוק לספסל הלימודים ,מכר את המפעל לגורמים אחרים.
בהזדמנות נדירה ,באחת הנסיעות ברכבת מהירה על גבול בלגיה
הולנד ,לכיוון אנגליה ,הבחור שהתחתן והיה לאברך בעל משפחה
גדולה ,הראה והצביע לרעייתו על הבנין של המפעל שיכול היה
להיות שלו .והקריא על פה בקול את דברי חז"ל:
"מעשה ברבי יוחנן שהיה עולה מטבריא לציפורי ,היה רבי חייא
תלמידו מלווהו והיה רבי יוחנן רואה כרם ,ואמר לרבי חייא אתה
רואה כרם זה שהיה שלי ומכרתי אותו בכך וכך ,אותה שעה בכה
רבי חייא בר אבא ואמר לו :לא הנחת לעת זקנותך כלום .אמר לו
וכי קלה היא בעיניך שמכרתי דבר שנברא בששה ימים וקניתי דבר
שניתן לארבעים יום ,עולם כולו ומלואו נברא ב -ו' ימים ,אבל התורה
ניתנה לארבעים יום".
והרכבת כבר חלפה והותירה אחריה עשן ופיח ,במרוץ החיים
המאושרים.
אותו יהודי אבי האברך ,בעל הנכסים ,הוקיר את לימוד התורה
הרציני של בנו ,וגם הכיר תמיד תודה לר' בן ציון .ולכן ,כמה פעמים
נוספות הוא שיגר לו שליחים לבקש בכל זאת לערוך איתו הסכם
'יששכר וזבולון' ,כפי שהוא עשה בחכמתו עם כמה תלמידי חכמים.
הבן ניסה לגייס את רבותיו – הרב שך והרב שטיינמן שישפיעו על
הגרב"צ להסכים ,אבל הרעיון לא יצא לפועל ,ר' בן ציון התחמק.
לאחר שנים רבות שהצפיפות בבית החמירה מאד ,עלתה הצעה
לבנות ולהוסיף חדר לבית ,אז ר' בן ציון פנה לאברך הבן התלמיד
חכם" :יש לי כעת הזדמנות לבנות חדר ,אין לי כסף ,האם אתה יכול
לבקש מאביך הלוואה לענין?" .הוא שיגר מכתב לאביו (בימים ההם
המכתבים היו הרוח המקשרת ,לאו דווקא בטלפונים) ,האב השיב
כי אינו מעוניין לתת הלוואה ,הוא חפץ לעשות 'הסכם יששכר
וזבולון' .ר' בן ציון מיאן ואמר ,כי "אחרי כל הלבטים והשיקולים,
עדיין הרגשתי היא ,שבכך אני עושה מסחר עם התורה שלי .אינני
מסוגל לעשות זאת! אלא אבטח באמונה תמימה בהשי"ת שיביא
כל מחסורי!.
העשיר הכיר שהרב פלמן כל כך נחרץ שלא להשתתף בהסכם כזה,
נתן לו את ההלוואה ,ואמר שאין צורך להחזירה ...אך בסופו של דבר
המשך בעמוד 30
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מסופר ,שכשעבר הרבי מטאהש זי"ע מאירופה ,להתגורר במדינת קנדא,
הגיעו לגבול ,ושם שאלו את הרבי" :מה אתה הולך לעשות בקנדא?".
והשיב הרבי" :אני עבד ה' ,ואני הולך לעשות רצון ה'!" .שאלוהו שוב:
"במה אתה הולך להתעסק?" ,השיב הרבי שוב" :אני עבד ה' ,ואני הולך
לעשות רצון ה'!" ...שאלוהו" :מנין יהיה לך פרנסה?" ,והשיב הרבי:
"פרנסה יהיה לי מהקב"ה"...
הגאון רבי שלמה זלמן פרידמן שליט"א אב"ד סאנטוב ליקווד ,על חסד והנהגות הצדיקים
יקם" (בראשית י"ח ,כ"ד)
"אּולַ י יֵ ׁש ֲח ִמ ִּשׁים ַצ ִּד ִ

את המעשה שלפנינו סיפר יהודי אחד ,על הגאון רבי אברהם דוב
אויערבאך זצ"ל (אחיו של הגרש"ז זצ"ל) ,ממנו ניתן ללמוד איך
אפשר להוכיח ולהעיר לזולת בצורה מכובדת ,באופן שיישמר כבודו
של הזולת ,וכך מספר היהודי:
בהיותי בחור ,ניגשתי להיות חזן ,ואחר התפילה כיביתי את הנרות
שבעמוד החזן ברוח פי ,ולא ידעתי שבספר חסידים כתוב לא לכבות
את הנרות ברוח הפה .לאחר קצת זמן ,ניגש אלי רבי אברהם דוב,
ושאלני בתמימות כמי ששואל דבר הלכה ,האם יודע אני למה בערב
שבת כשמטיבין את הנרות ומדליקים אותם ,מכבים ברוח הפה ,אף
שבספר חסידים כתוב לא לכבות ברוח הפה?...
אמרתי לו שאינני יודע .ואז השיב לי" :כיון שכל הטעם משום סכנה,
ובערב שבת שהוא מצוה ,הרי שומר מצוה לא ידע דבר רע"...
ממשיך היהודי ואומר" :מלבד הידע החשוב שקיבלתי ,למדתי מזה
כיצד ניתן להעיר לאדם בדרך כבוד ובשיא הרגישות ,ושאפשר
ליידע אדם על הלכה שנתעלמה ממנו ,גם בצורה מכובדת ועקיפה,
שאבין מעצמי שביום חול לא מכבים כך ,ולא מוכרחים לעשות זאת
על ידי מחאה ישירה ,מתנשאת ופוגעת"...

אדם אחד שאל את הרה"ק רבי יודל'ע הורוויץ זי"ע מדז'יקוב ,אודות
דרכו והנהגתו של הרה"ק מריבניץ זי"ע ,שכידוע עסק רבות בתעניות
וסיגופים ,ושאל הלה את הרבי אם דרכו הוא מצד הקדושה ,השיב לו
רבי יודל'ע בחריפות ואמר לו" :דאס וואס דו פרעסט און זויפט (מה
שאתה זולל וסובא) – על זה אתה לא מסתפק ,אם זה מצד הקדושה
או להיפך ,רק מה שהוא צם ומסתגף – על זה יש לך ספיקות אם זה
מצד הקדושה"...

הרה"ח ר' שמואל אונגאר הי"ו ,העסקן הנודע בעיר התורה לייקווד,
10

סיפר לי סיפור נפלא ,ששמע מאחד המקורבים של מרן הגאון
האדיר שר התורה ,רבי משה פיינשטיין זצ"ל ,וכך סיפר:
באחת הפעמים שישב אצל הגאון רבי משה זצ"ל ,נכנס אליו אחד
שהיה נראה קצת מוזר ,וביקש מרבי משה שיכתוב לו המלצה כי הוא
צריך ללכת לאסוף כספים .רבי משה קיבל אותו בסבר פנים יפות,
ואמר לו שיכין עבורו את ההמלצה ,וסיכם עמו באיזה יום לבוא
לקבל את ההמלצה .כשיצא האיש ,שאל המקורב את רבי משה
"למה הסכים ראש הישיבה מיד לתת לו את ההמלצה ,והלא האיש
הינו 'חברה'מאן'" [כזה העונה לתואר "כבדהו וחשדהו"]...
מספר המקורב ,שהוא כבר ישב אצל רבי משה עשרות עשרות
פעמים ,ומעולם לא ראה על פניו סימן שהוא ברוגז על מישהו ,ברם
כעת הביט עליו הגאון רבי משה במבט חד ,ואמר לו בחריפות "הנה,
יהודי הגיע ,ואמר שהוא צריך עזרה – אם אינך רוצה לעזור לו – אל
תעזור – אבל אל תפריע!!"...

מסופר שפעם בא אחד אל מרן הגה"ק בעל 'חזון איש' זצ"ל ,ואמר
לו" :ס'קומט מיך א מזל טוב – [מגיע לי מזל טוב] ,אמר לו ה'חזון
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איש'" :לא מגיע לך כלום ,כל מה שיש לך – הכל הוא חסדים מאת
הקב"ה"...

סיפר לי הרה"ג ר' ברוך שטערן שליט"א ,בן הגה"צ אב"ד מירון
שליט"א ,מחשובי חסידי וויזשניץ-מאנסי ,שכ"ק מרן האדמו"ר
מוויזשניץ-מאנסי זי"ע היה קורא מידי פעם את העיתון 'דער איד',
היוצא לאור באמריקא (וכידוע שגדולי ישראל צריכין לדעת את כל
מה שאירע ,כי שואלים אותם על דא ועל הא – )...בדרך כלל היה
קורא רק הכותרות ,ולפעמים גם כתבות למיניהן שנצרכו לו לדעת
בענייני הכלל.
פעם היה כ"ק מרן האדמו"ר מפאפא שליט"א ,עומד להגיע לביקור
בביתו נאוה של כ"ק מרן האדמו"ר מוויזשניץ-מאנסי זי"ע ,ובטרם
הגיע ,אמר המשב"ק להרבי מוויזשניץ ,שהאדמו"ר מפאפא מגיע
כבר ,וצריכים להוריד את העיתון מעל השולחן ,אך הרבי לא התייחס
למה שהוא אומר .אח"כ אמר הגבאי שוב" :הלא הוא מגיע בעוד
כמה דקות ,וצריכים להוריד את זה מהשולחן" ,אז אמר לו הרבי "אל
תגיד לי מה לעשות"...
וכך נשאר העיתון על השולחן ,כשהאדמו"ר מפאפא נכנס לביתו
של האדמו"ר מוויזשניץ ,וישבו ושוחחו יחד כשהעיתון על השולחן.
לפתע ,שאל הרבי מוויזשניץ את הרבי מפאפא" :פאפא רב ,עד מתי
אתם נשארים כאן בעירנו?" ,והשיב הרבי מפאפא" :עד יום שלישי",
הגיב הרבי מוויזשניץ" :בעיתון 'דער איד' כתוב עד יום רביעי"...
בדומה לזה מסופר ,שפעם הגיע כ"ק האדמו"ר מסקולען זי"ע
אל הרבי מוויזשניץ זי"ע לביקור ,וגם אז אמר הגבאי שיש להוריד
את העיתון מעל השולחן ,כי זה לא מתאים שזה יהיה על השולחן
בעת שמגיע האדמו"ר מסקולען ,ואמר לו הרבי" :אם מתאים לי –
עס פאסט מיר – לקרוא עיתון ,אז מתאים – עס פאסט – שהרבי
מסקולען ידע מזה"...

ידידי הגה"צ רבי שלמה יונגער שליט"א דומ"ץ טאהש בקרית יואל
סיפר לי ,שסיפר לו יהודי אחד הגר בקרית יואל ,שפעם ביקש ממנו
הרה"ק מטאהש זי"ע שייתן לו סכום הגון ביותר ,וכשהרבי התחיל
להתנצל שהוא צריך את זה לצורך חשוב מאוד ,אמר לרבי" :אני
נותן את הכסף לרבי בתשואות חן – הרבי יכול לעשות עם הכסף מה
שהוא רוצה"...
מספר היהודי ,שכשהרבי שמע את דבריו ,התחיל הרבי לייסרו
בתוכחת מוסר ,ושאל אותו" :מה הכוונה שאני יכול לעשות עם
הכסף מה ש'אני' רוצה ,וכי אני עושה עם הכסף מה שאני רוצה?? –
אני עושה מה שהקב"ה רוצה!!"...

פעם הוצרכו לסדר אצל הממשלה כמה עניינים ,לטובת המוסדות
של הרה"ק מטאהש זי"ע ,ולשם כך מינו כמה עורכי דין שיסדרו את
זה .ואחד מעורכי הדין הגדולים – כשהתחיל לסדר את העניינים –
שאל את הרבי" :למי שייכים המוסדות?" והשיב הרבי "להקב"ה".
והמשיך העורך דין ושאל את הרבי" :מי הבעל הבית של המוסדות?",
והשיב הרבי" :הקב"ה" .ושוב שאל" :מי מחליט כל הדברים בענייני
המוסדות?" ,והשיב הרבי" :הקב"ה"...

כמו כן מסופר ,שכשעבר הרבי טאהש זי"ע מאירופה ,להתגורר
במדינת קנדא ,הגיעו לגבול של מדינת קנדא ,ושם שאלו את הרבי:
"מה אתה הולך לעשות בקנדא?" ,והשיב הרבי" :אני עבד ה' ,ואני
הולך לעשות רצון ה'!" .שאלוהו שוב" :במה אתה הולך להתעסק
שם?" ,השיב הרבי שוב" :אני עבד ה' ,ואני הולך לעשות רצון ה'!".
שאלוהו" :מנין יהיה לך פרנסה?" ,והשיב הרבי" :פרנסה תהיה לי
מהקב"ה" ...ושוב כבר לא שאלוהו דבר והניחו לו להמשיך לדרכו...
(מתוך 'נועם שיח' ,מכון אפריון שלמה – נח תשפ"ב)

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

הכל במקום אחד

השיעוריםשלשל'דרשו'
השיעורים
קו קו
077-2222-666
*4992אואו077-2222-666
'דרשו' *4992
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יום אחד ,כאשר היו כולם ישובים בסעודת הצהרים ,קם לפתע המהרי"ל
ממקומו ,וניגש לאחד שהיה ישוב בקצה השולחן .התיישב לידו ,חתך
עבורו את הלחם לחתיכות קטנות ,קילף את החלק הקשה .טבל את הלחם
במרק והאכיל ממש בידיו את הישיש ,התברר שלאותו זקן לא היו שיניים,
והוא התקשה באכילת מזון קשה
הגאון רבי אברהם מרגלית שליט"א על הנהגה של חסד
"וְ הּוא י ֵֹשׁב ּפֶ ַתח ָהא ֶֹהל ּכְ חֹם ַהּיֹום" (בראשית י"ח ,א')

כשרואים אנו את הנהגתו של אברהם אבינו ,עם כל גדלותו בתורה,
עם כל ידיעותיו ,עם כל התעסקותו בעניינים רוחניים ,אנו פוגשים
אותו דווקא בנישה של עשיית החסד.
בגיל תשעים ותשע הוא עורך ברית מילה .הוא תשוש וכואב .כל
אדם במצבו היה לוקח חופשה של שבוע-שבועיים ,נוסע למעיינות
מרפא ,אמבטיות בוץ וכדומה .אברהם נשאר בבית .אבל גם בבית
אינו נח .הוא יושב פתח האוהל כחום היום ומצפה לאורחים .עז
רצונו לעשות מעשי חסד .זהו שילוב מנצח .מצד אחד גדול בתורה,
אך מצד שני ,אינו מזניח את העניינים שבין אדם לחברו .גדולתו
מתבטאת בתחום זה ,לא פחות מבתחום התורני.
נביא שתי עובדות מעניינות שתחדדנה את ההדגשים שאנו מוצאים
באישיותו של אברהם אבינו .הסיפור הראשון אודות המהרי"ל
דיסקין  -רבה של ירושלים לפני כמאה שנה .הוא היה גאון שבגאונים.
שלט בכל מכמני התורה וחיבר ספרים רבים.
אגב ,למהרי"ל יש חיבור מיוחד אודות עקידת יצחק .רבים שואלים
מה מיוחד כל כך במעשהו של אברהם בעקידת יצחק .כלום לא
היה כל אחד מאיתנו עושה אותו דבר ,אילו נצטווה ציווי ישיר מאת
הקב"ה? ובפרט אם נזכור שיצחק לא התנגד אלא להיפך .שיתף
פעולה" .וילכו שניהם יחדיו".
ישנם הסברים רבים לכך.
המהרי"ל כותב באור מענין :הרמב"ם מבאר את ההבדל בין אברהם
אבינו לשאר הנביאים :אברהם הביט באספקלריא מאירה .שאר
הנביאים הביטו באספקלריה שאינה מאירה .ומילים פשוטות יותר,
אברהם קיבל את המסרים מהקב"ה באופן ישיר וברור" .פה אל פה
אדבר בו" .שאר הנביאים ראו מראות נבואה ,ועל פיהם נתנבאו.
'סיר נפוח'' ,מקל שקד' וכדומה .הם לא ראו ושמעו דברים חד
משמעיים ,ראו מראות ,והיו צריכים להכניס אליהם את הפרשנות
האישית שלהם.
בניסיון העקידה נהג הקב"ה באברהם כפי שנהג בשאר הנביאים .לא
אמר לו את הדברים במפורש ,אלא הראה לו מראה .על פי המראה
הסיק אברהם שזה מה שהקב"ה רוצה ממנו .כאן טמון ההבדל בין
12

אדם מן השורה ,גדול ככל שיהיה ,לבין אברהם אבינו .אם אנחנו היינו
רואים מראה כזה ,היינו מנתבים אותו לפי רצונותינו .היינו מושכים
לכיוונים שאנו חפצים בהם .לא היינו מעלים על דעתנו רעיון שכזה,
להעלות בן יחיד לעולה .אברהם סילק את כל ה'אני' שלו .את כל
הנגיעות האישיות .וכך פרש את המראה באופן הנכון והראוי.
ברור שאם הקב"ה היה פונה אלינו ישירות ,גם אנו היינו נוהגים
כאברהם אבינו .אבל כאשר מדובר במראה שניתן לפרשו בכמה
פנים ואפשרויות ,אפשרות שמקלה עלינו את החיים ואפשרות
שקשה לנו לקבלה ,ודאי שהיינו נוטים לכיוון הנוח לנו.
זו היתה גדולתו של אברהם במעשה העקדה .הוא לא הכניס
למערכת השיקולים את רגשותיו ורצונותיו האישיים .דחק הכל
הצידה ,והביט במראה הנבואה רק דרך משקפי עבודת ה' יתברך.
נחזור לסיפורנו :כאמור ,המהרי"ל היה ענק שבענקים בתורה .אבל
לא ישב ספון בחדרו ועסק בתורה .הוא דאג לזולת באופן מעורר
התפעלות .בסעודת הצהרים היו יושבים אצלו עניים ונדכאים רבים.
הוא עצמו היה יושב בראש השולחן .כמעט לא אכל ,אפילו לא נטל
ידיים .ישב ועיין בספר.
יום אחד ,כאשר היו כולם ישובים בסעודת הצהריים ,קם לפתע
המהרי"ל ממקומו ,וניגש לאחד שהיה ישוב בקצה השולחן .התיישב
לידו ,חתך עבורו את הלחם לחתיכות קטנות ,קילף את החלק
הקשה .טבל את הלחם במרק והאכיל ממש בידיו את הישיש,
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התברר שלאותו זקן לא היו שיניים ,והוא התקשה באכילת מזון
קשה.
לאחר מכן שאל אותו אחד התלמידים" :כיצד הרב שם לב לקשייו
של הזקן ,הרי ראיתי שהרב היה שקוע כל כולו בספר שלפניו!".
אמר לו הרב" :מתפלא אני עליך .מדוע אינך תמה על אברהם אבינו?
הקב"ה בכבודו ובעצמו בא לבקרו .כל כולו שקוע בחוויה רוחנית
שאין למעלה הימנה .קרבת ה' במדרגה הגבוהה ביותר .ובכל זאת
אומרת התורה' ,וירא ה' אל אברם ...וישא עיניו וירא והנה שלושה
אנשים ניצבים עליו' [בראשית יח ב] .הוא רואה שלושה אנשים
שנראים לו כערבים' ,וירץ לקראתם'".
כיצד יתכן שתוך כדי המצאותו במצב רוחני שכזה ,הוא רואה בכלל
משהו חוץ לד' אמותיו .כיצד הוא מפנה בכלל מבטו ודעתו ,מה גם
שמדובר בערבים ,נטולי קדושה וטהרה .התשובה היא :אכן כן .זו
הדרך האופיינית שיהודי צריך ללכת בה ,זה מה שהקב"ה דורש
מאיתנו .גם אדם רוחני השקוע ראשו ורובו בסוגיה עמוקה ,צריך
להתרגל לשים לב לנעשה סביבו .אולי מישהו צריך עזרה וסיוע.
גם כאשר אתה מצוי טפח וטפחיים מעל הקרקע ,אל לך להיות
מנותק לחלוטין .אפילו אם בורא עולם נמצא אצלך ,וכי יש דבר
המשעבד מחשבתו של האדם יותר מכך? ובכל זאת ,העין צריכה
להיות פקוחה .הלב צריך להיות רגיש ,לחוש את המצוקות ולהיחלץ
לעזרה .אין בכך משום זילותא בכבוד המקום .אדרבה ,זהו חפצו של
הבורא .לכך הוא מצפה מהאדם באשר הוא.
לפעמים אדם מבוגר עולה על אוטובוס .כבר אין מקומות ישיבה .הוא
מצפה שמאן דהו יתייחס אליו ויפנה עבורו את מקומו ,אך למרבה
הפליאה ,למרות שהאוטובוס נוסע בעיר אפורה ומשעממת ,כולם
מביטים בשקיקה בנוף ...ויש שמגדילים לעשות ,תוקעים חוטמם
בספר ועושים עצמם כשקועים בלימוד כמו בהיכל הישיבה בזמנים
הטובים .ודאי ,אדם צריך ללמוד ולהיות שקוע בלימודו ,אבל לא על
חשבון הסיוע לזולת .זו הגישה היהודית .זה היה אברהם שבעצם
הציל את כל האנושות .העביר לדורות הבאים את מורשתו ,להיות
עסוק בלימוד תורה ,בתפילה וקיום מצוות ,אבל יחד עם זאת לשים
לב לנעשה סביב ,ולסייע ככל הניתן לזקוק לסיוע.
ישנה גירסה חסידית לסיפור שסיפרנו אודות מהרי"ל דיסקין :בעל
ה'צמח צדק' היה נכדו של בעל התניא .שני גדולי עולם ,משכמם
ומעלה .כל ימיהם עסקו בתורה בשקידה ועמקות מופלאה .כאשר
נולד לבעל ה'צמח צדק' בן ,התגורר לתקופת מה בביתו של סבו ,בעל
התניא .יום אחד ,בשעת לילה מאוחרת ,פצח הילד בבכי רם .ה'צמח
צדק' שישב בסמוך היה כה שקוע בסוגיא עד שלא שמע כלל.
לפתע הוא רואה את סבו ,בעל התניא ,ניגש אל עריסת התינוק.
נעור ה'צמח צדק' משקיעותו ,ואז פתאום שמע את קול בכיו של
הנער .התנצל בפני הסב באמרו שלא שמע את התינוק מכיוון שהיה

על הרבי מבריסק מסופר שביתו
היה ממש הפקר לכל .אנשים
היו ישנים בביתו על כל מיטה
פנויה .אבל לא הסתפקו בזאת,
בבוקר היו יוצאים בכיסים
תפוחים ושלל לא יחסר...

שקוע בלימודו .אמר לו סבו" :וכי סבור אתה שאני לא הייתי עסוק
בתורה? אבל ,דע לך כלל גדול בחיים :כשיהודי בוכה – צריך לשמוע!
יהיה מה שיהיה!".
האדם צריך לסגל לעצמו 'אנטנה פתוחה' לקליטת רחשי מצוקה.
לא להסתגר בתוך עמו .על גדולי ישראל לדורותיהם ,ענקים בתורה,
בתפילה ובמצוות ,מספרים מעשים מופלאים אודות מעשי החסד
שעשו .הדברים כרוכים זה בזה בקשר בל ינתק .לא יתכן אחרת!
על הרבי מבריסק מסופר שביתו היה ממש הפקר לכל .אנשים היו
ישנים בביתו על כל מיטה פנויה .אבל לא הסתפקו בזאת ,בבוקר היו
יוצאים בכיסים תפוחים ושלל לא יחסר ...העירו לו מקורביו" :רבנו,
עד כאן! האם צריך להפקיר את הבית ואת הרכוש לכל ארחי-פרחי
שבעולם? האם צריך להכניס לבית אנשים חטאים ,שאינם זהירים
בממון חבריהם ,וזאת בלשון המעטה?" .אמר להם" :מאברהם אבינו
למדתי .הוא הכניס לביתו כל עובר אורח ,אפילו עובדי עבודה זרה.
לא דקדק בציציותיהם של אורחיו"...
זו אישיותו המיוחדת של אברהם אבינו .האנטי-תזה של אנשי
סדום .ענק שבענקים בתורה ,אבל גם בתוך האטמוספרה הרוחנית
המופלאה הזו ,עין אחת צופיה אל העולם השפל .שלושה עוברי
אורח ,ודאי רעבים ,צמאים ועייפים .זו אישיותם המופלאה של
גדולי ישראל .אדם יושב בקצה השולחן ואינו אוכל ,ככל הנראה יש
לו קושי וצריך לסייע בידו.
צריך לדעת ,שהמבט הנכון על הזולת ,והבנת צרכיו על הצד הטוב
ביותר ,אינם דברים של מה בכך .לא כל אחד זוכה לעין חדה שכזו.
הכל בא מכוח התורה והחסד ,שלובים וכרוכים זה בזה.
(מתוך 'מפיק מרגליות')
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"הרגשתי שאני עומד להתעלף" ,מספר הרב פריינד" ,בכל כוחי התאפקתי
לא לצעוק ,אבל דיברתי אל האבא ברצינות רבה" :אתה רוצה שהבן שלך
בינתיים יחלל שבת? בינתיים הוא יברך ברכות לבטלה ,בינתיים הוא
ייטול ידיים שלא כדת ,בינתיים הוא ייכשל באיסורים של סקילה ,הוא
יצבור ערימות ענקיות של עבירות וחטאים במשך כל שנות בחרותו ,עד
שיתחתן ואז אולי יצליח למצוא לעצמו קצת זמן ללמוד הלכה"...
הרה"ח ר' חיים שלום פריינד ,אחראי מקום מבחן במודיעין עילית,
מדבר על הנפשות שעושה ללימוד בתוכנית 'דף היומי בהלכה' | חלק ב
אליעזר (לייזר) רוט
בשבוע שעבר הבאנו כאן ב'לקראת שבת' ,את חלקה הראשון של
השיחה שקיימנו עם הרה"ח ר' חיים שלום פריינד ,אחראי מקום
מבחן בבית המדרש 'בני הישיבות' בשכונת 'גרין פארק' שבמודיעין
עילית .הרב פריינד סיפר על התעמולה שהוא עושה ,ועל המכשולות
המצויות אצל מי שאינם לומדים הלכה באופן קבוע ויומיומי .לאחר
שהביא מספר דוגמאות שאירעו עם מכריו בחג הסוכות האחרון,
הוא עובר לעסוק בנושאים נוספים.
"חוסר הידיעה הזה בהלכות בסיסיות ,בקרב מי שאינו לומד הלכה
בצורה מסודרת ,קיים לא רק בהלכות סוכה כמובן" ,מטעים הרב
פריינד" ,אלא בכל תחום הלכתי אחר .ידוע ומפורסם מה שכותב
ה'יערת דבש' ומובא בהקדמה של המשנה ברורה לחלק ג' העוסק
בהלכות שבת ,שמי שאינו בקי בהלכות שבת על בוריין ,לא ימלט
שייכשל באיסורי שבת החמורים בלי ידיעתו.
"בשכונה בה אני גר ,קורה לא פעם שאנשים יוצאים עם הילדים לטייל
בשטח פתוח ,שנמצא סמוך לשכונה .הבעיה שהשטח הזה נמצא
מחוץ לעירוב ,ולכן רבה המכשלה ,ואפשר לראות שאנשים רבים
יוצאים ונכנסים בלי לדעת שהם יוצאים מרשות היחיד לכרמלית
ומכרמלית לרה"י ,ועוברים משום כך באיסור חמור מדרבנן.
"למרבה ההפתעה ,אפשר לראות לא פעם אנשים שנראים כתלמידי
חכמים ,ושלא עולה על דעתם שהם עוברים איסור .הילדים שלי
מאוד ערניים לזה ,ותמיד מנסים להזהיר מחלון הבית אנשים רגע
לפני שעוברים את הגבול.
"פעם אחת ראיתי אברך כולל חשוב שיוצא לשם כשבידו הוא
מחזיק תינוק קטן .הילדים שלי צעקו לו מהחלון 'שבת' ,אבל הוא
הסתכל עליהם בחיוך השמור למבינים בלבד ,ואמר להם בביטחון
מלא שמותר להוציא את התינוק ,כי 'החי נושא את עצמו' .נו ...הוא
למד את הגמרא במסכת שבת ,אין ספק שהוא יודע את מסכת
שבת ,אבל הוא לא יודע שיש כמה שיטות אם 'החי נושא את עצמו',
נאמר גם על תינוקות או לא ,והוא לא יודע שבכל מקרה ,מדרבנן
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בוודאי שאסור לשאת גם את החי ולהעביר אותו מרשות לרשות ,כי
אומנם המטלטל את החי פטור ,אבל בוודאי שעובר על איסור שבת
מדרבנן ,ומומלץ לכל אחד לעיין שם בשו"ע בסימן שח (סעיף מ"א),
במשנה ברורה שם.
"אז האברך הזה הוא תלמיד חכם גדול בגמרא ,הוא יודע את רוב
הש"ס בעל פה ,ויש לו ידיעה מאוד רחבה בסוגיות הישיבתיות,
בעיון אמיתי .הוא מתמיד גדול ולומד רוב שעות היממה בשקידה
מופלאה ,אבל למרות הכל ואחרי הכל הוא נשאר עם הארץ גדול
בהלכה ,אין לו מושג מה מותר ומה אסור!".

ת"ח עם הארץ
"לפני תקופה הצלחתי להשפיע ,בסייעתא דשמיא ,על בחור צעיר
שיתחיל ללמוד 'דף היומי בהלכה' מדי יום .אחרי שבועיים פגשתי
את הבחור ושאלתי אותו מה קורה ,אתה לומד 'דף היומי בהלכה
'כמו שסיכמנו?
"הבחור השיב לי בשלילה' :אני לא לומד!' .הופתעתי ...הוא היה
נראה מאוד נלהב מהרעיון ,הוא נראה בחור רציני שעומד ביעדים
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שהוא קובע לעצמו ,מה קרה שהוא לא עומד בהחלטה הזאת
שהחליט לפני שבועיים?
"הסביר לי הבחור הצעיר ,שאבא שלו לא מרשה לו ללמוד משנה
ברורה .חד וחלק .אבא שלו לא מרשה לו ללמוד הלכה!
"אמרתי לו' :בחור צעיר ,אתה בטח לא שמעת טוב את אבא שלך...
לא הבנת אותו ,זה לא יכול להיות ,אני מכיר את אבא שלך ,הוא
יהודי תלמיד חכם וירא שמים .אני לא מקבל עליו כזה לשון הרע!'.
"אחרי שהבחור המשיך להתעקש ,שהוא לא לומד הלכה כי אבא לא
מרשה לו ,התקשרתי לאביו ואמרתי לו' :תשמע צדיק ,לא נעים לי
ואני לא רוצה להתערב ,אבל אתה צריך להסביר את עצמך יותר טוב
לילד .משום מה הוא חשב שאתה לא מרשה לו ללמוד הלכה ,כמובן
שאני מבין שזאת טעות של בחור צעיר ,אבל חבל שהוא לא לומד
הלכה ,כי לא הסברת את עצמך כראוי'...
"להפתעתי העצומה האבא אישר את דברי בנו' :אכן' ,הוא אמר
בפה מלא ובלי לגמגם' ,אני לא מרשה לבני ללמוד הלכה .זה מפריע
לו ללימוד שלומדים בישיבה .הוא צריך להיות שקוע בסוגיות
שלומדים בישיבה ,בלי להתעסק עם דברים חיצוניים .לימוד הלכה
זה דבר חשוב ,בעזרת ה' ,אולי קצת בבין הזמנים ילמד הלכה ,ואחרי
שיתחתן הוא יוכל להקדיש זמן קצוב כל יום ללימוד הלכה ,אבל לא
על חשבון הצמיחה שלו בתורה!!!'...
"הרגשתי שאני עומד להתעלף" ,מספר הרב פריינד" ,בכל כוחי
התאפקתי לא לצעוק ,אבל דיברתי אל האבא בכאב רב' :אתה רוצה
שהבן שלך בינתיים יחלל שבת?! בינתיים הוא יברך ברכות לבטלה,
בינתיים הוא ייטול ידיים שלא כדת ויאכל בלי נטילת ידיים ,בינתיים
הוא ייכשל באיסורים של סקילה ,הוא יצבור ערימות ענקיות של
עבירות וחטאים במשך כל שנות בחרותו ,עד שיתחתן ואז אולי
יצליח למצוא לעצמו קצת זמן ללמוד הלכה'...
"האבא השיב לי' :איך אתה מדבר? הבן שלי צדיק! הוא לא יחלל
שבת ,והוא יודע טוב מאוד איך נוטלים ידיים ,הוא רואה אותי נוטל
ידיים ועושה בדיוק כמוני!'.
"אני לא ויתרתי ,אבל בסופו של דבר בחסד ה' זכיתי להשפיע על
האבא ,הגענו אל העמק השווה ועשינו פשרה שבנו ילמד כל יום
הלכה במשך חצי שעה ,שלא על חשבון הסדרים."...
"אני יכול להעיד" ,מוסיף הרב פריינד" ,וכמוני יכולים עוד רבים
וטובים להעיד ,שכל מי שהתחיל ללמוד 'דף היומי בהלכה' באופן
קבוע ,מספר על שינוי עצום שהתחולל בחיים שלו .כל המהות
שלו השתנתה ,כל צורת הדיבור ,המחשבה ,ההתנהגות ,הכל נראה
אחרת.
"אני שומע את זה בכל פעם מחדש ,מכל אחד ששכנעתי ללמוד
ולהיבחן .ממש כל אחד ,בלי יוצא מן הכלל! אנשים מבוגרים
וצעירים ,בחורי ישיבה ,אברכי כולל ,כולם מודים ומעידים פה
אחד :הלימוד הזה שינה לנו את החיים! יראת השמים שלנו נראית
אחרת ,הלימוד שלנו הפך להיות גבוה יותר ,מרומם יותר ,התפילות
שלנו נאמרות ממקום עמוק יותר בלב ,האווירה בבית הפכה רגועה
ושמחה יותר .מדהים!".

"אני שומע את זה בכל פעם
מחדש ,מכל אחד ששכנעתי
ללמוד ולהיבחן .ממש כל אחד,
בלי יוצא מן הכלל! אנשים
מבוגרים וצעירים ,בחורי ישיבה,
אברכי כולל ,כולם מודים
ומעידים פה אחד :הלימוד
הזה שינה לנו את החיים!
ה'שפיץ' של השבת!
"מה שהכי חשוב כשמדברים על הנושא הזה של לימוד הלכה ,שהוא
יהיה כמו שאמרו חז"ל 'בכל יום' ,לימוד הלכה זה לימוד שחייב
להתבצע באופן עקבי ,כל יום ויום .לא מספיק ללמוד פעם אחת
את כל ההלכות ולסמוך על הזיכרון ,חייבים ללמוד הלכה כל הזמן.
"לפני חודשים אחדים ,היתה שבת הוקרה של מוסדות חסידי
באיאן לחברי הקהילה ,שנתנו הוראות קבע בסכום כולל של 20
אלף שקלים או יותר לטובת המוסדות .השבת נערכה בראשותו
של הרבי ,ולמעשה נסעו לטבריה כבר ביום חמישי ונשארו שם עד
מוצאי שבת ,עם תוכניה ונסיעה לקברי הצדיקים ביום שישי ועוד.
"מאת ה' היתה זאת ,שהשבת הזאת יצאה בדיוק ביום שישי שבו
היה מבחן של 'דרשו' ,ביקשתי וגם קיבלתי מהנהלת 'דרשו' אישור
לקיים מוקד בחינה של כל מסלולי ומבחני 'דרשו' באופן חד פעמי,
במיוחד עבור חסידי באיאן ששבתו בטבריה ,ושנבחנים ב'דרשו'
בקביעות .עמדתי על כך שהמארגנים יקבעו שעה מיוחדת למבחני
'דרשו' ,ויכניסו אותה בתוכנייה של השבת ,שתהיה שעה שבה אין
שום פעילות אחרת ,רק מבחן של 'דרשו' .הם אכן נעתרו לבקשתי.
"והנה בהגיע השעה היעודה הודיע כ"ק מרן אדמו"ר מבאיאן לגבאי
שלו ,שהוא רוצה לפקוד את המקום בו נערך המבחן ,ולסקור
מקרוב את הבחינה' :כבר זמן רב שאני מחפש הזדמנות ,להפגין את
הכבוד וההערכה שאני רוחש לארגון 'דרשו' ,ולאברכים שנבחנים
בו בקביעות ,יש לי הזדמנות לבקר במקום ,להראות שזה חשוב לי
ושאני מעריך כל אברך שנבחן ב'דרשו''.
"ואכן הגיע הרבי בהפתעה גמורה אל מקום המבחן ,ושמח מאוד
למצוא שם עשרות נבחנים .הרבי אף הסתובב ביניהם הציץ לכל
אחד במבחן ,התעניין על מה הוא נבחן ,אם זה על גמרא ,או הלכה,
אם זה עם תוס' או בלי תוס' ,עם 'ביאור הלכה' או בלי 'ביאור הלכה'
וכו'.
המשך בעמוד 27
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המבצע
חוזר
לתחילת
זמן חורף
ברי

תרום  20ש"ח לחודש
למשך  6חודשים
סך כל התרומה 120ש"ח

וקבל מיידית
חמשה חומשי תורה
של 'דרשו'
סט 'דרש דוד' על
התורה
ספר המפתח על
המשנ''ב
* חמשה חומשי תורה בכרך אחד * סט 3
16

כרכים 'דרש דוד' על התורה * ספר
המפתח על המשנ''ב

מו

ויר

ברים

במבר

ברים

תרום  20ש"ח לחודש
למשך  10חודשים
סך כל התרומה  200ש"ח

וקבל מיידית
סט 'לקראת שבת'
ספר המפתח על
המשנ''ב
* 'לקראת שבת' סט הספרים שנקרא
בשקיקה בכל העולם היהודי 5 ,כרכים
עם אלפי סיפורים מרתקים לפרשת
השבוע מלוקטים מהמבחר של
עלוני 'לקראת שבת' של 'דרשו'
וכן ספר המפתח על המשנ''ב
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תרום  23ש

למשך  12ח
סך כל התרומה

וקבל מי
סט 'משנה
של 'דר
ספר המפ
המשנ

* סט 'משנה ברורה
וכן ספר המפתח

המבצע הגדול של
'דרשו' ו'אחינו' חוזר
לתקופה קצרה.
תורמים לפעילות
הקירוב של ארגון
'אחינו' וזוכים במתנות
מ'דרשו'.
זכייה מיידית של
הספרים שכבשו
את העולם
היהודי.

ש"ח לחודש
חודשים
ה  276ש"ח

יידית
ה ברורה'
רשו'
פתח על
נ''ב

ה'  6 -כרכים,
על המשנ''ב

תרום  24ש"ח לחודש
למשך  16חודשים
סך כל התרומה  384ש"ח

תרום  28ש"ח לחודש
למשך  16חודשים
סך כל התרומה  448ש"ח

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
סט 'לקראת שבת'
ספר 'דרש דוד'
ספר המפתח על
המשנ''ב

וקבל מיידית
סט 'משנה ברורה'
סט 'לקראת שבת'
סט 'דרש דוד'
חמשה חומשי תורה
וספר המפתח על משנ''ב

* סט 'משנה ברורה'  6 -כרכים,
'לקראת שבת'  5 -כרכים,
ספר 'דרש דוד'  -על מסכת אבות,
ספר המפתח על המשנ''ב

* משנ"ב  6 -כרכים' ,לקראת שבת'  5 -כרכים,
'דרש דוד'  -על התורה  3כרכים ,חמשה חומשי
תורה בכרך אחד ,ספר המפתח על המשנ''ב
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מספר פעמים הזכרתי שמות של חולים לפני מרן שר התורה הגר"ח
קניבסקי שליט"א ,והגר"ח זכר היטב ששמות אלו כבר הגיעו אליו,
באומרו" :כבר היו אצלי עליו ...רפואה שלמה"...
הגאון הרב שמואל ברוך גנוט שליט"א על התפילות והסגולות
"וַ ּיֵ ָרא ֵאלָ יו ה' ּבְ ֵאֹלנֵ י ַמ ְמ ֵרא וְ הּוא י ֵֹׁשב ּפֶ ַתח ָהא ֶֹהל ּכְ חֹם ַהּיֹום" (בראשית י"ח ,א')

וירא אליו  -לבקר את החולה .אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי
למילתו היה ,ובא הקדוש ברוך הוא ושאל בשלומו (רש"י).
אורח חשוב הגיע לבקר את החולה אברהם אבינו ע"ה ,הקב"ה
בכבודו ובעצמו .הגמרא במסכת שבת אומרת ש"לעולם יבקש אדם
רחמים שלא יחלה ,שאם יחלה ,אומרים לו" :הבא זכות והיפטר".
הגמרא מסבירה שעל האדם לחשוש מאד כאשר הוא חולה .מסיבה
זו כתב הערוך השולחן ש"לָ כֵ ן יִ ֵּתן ּכָ ל ָא ָדם ֶאל לִ ּבֹוּ ,ובִ ְפ ָרט ּבְ ֵעת ָחלְ יֹו,
רֹופ ִאים ּבִ לְ בַ ד ...וִ ַיקּבֵ ל ָעלָ יו לְ ֵה ִיטיב ְּד ָרכָ יו וִ ַיחּלֵ ק
וְ ֹלא יִ ְסמְֹך ַעל ָה ְ
"ּוצ ָד ָקה ַּת ִּציל ִמ ָּמוֶ ת" ,וְ יִ בְ ַטח ּבַ ה' ֶׁשּיְ ִק ֶימּנּו
ְצ ָד ָקה לְ ִפי ֶע ְרּכֹוּ ,כַ ּכָ תּוב ְ
ֵמ ָחלְ יֹו ,וְ רֹב חֹולִ ים לְ ַחּיִ ים .וַ ֲא ִפּלּו ְּת ַׁשע ֵמאֹות וְ ִת ְׁש ִעים וְ ִת ְׁש ָעה
ְמלַ ְּמ ִדים ָעלָ יו חֹובָ ה וְ ֶא ָחד ְמלַ ֵּמד ָעלָ יו זְ כּות ,נִ ּצֹול".
חז"ל מלמדים אותנו שרוב החולים אמורים להתרפאות ,רק שעלינו
להרבות בתפילה ,בצדקה ובעוד קבלות טובות לרפואת החולים.
כל מלאך מליץ יושר יכול להטות את כף החולה לכף זכות ולגרום
שיתרפא ברפואה שלמה.
חז"ל אמרו שכל מי שיש לו חולה בתוך ביתו ,ילך אצל חכם שבעיר
[ועדיף חכם שמחזיק ישיבה ומלמד תורה לרבים] ,שיבקש עליו
רחמים ויברכהו .ונאמר בזוהר הקדוש ,שנהגו לעשות "מי שבירך"
לחולים בבית הכנסת ,בשעת הוצאת ספר תורה ,שאז מתעוררים
הרחמים .פוסקי זמנינו כתבו שלמרות שעושים "מי שברך" לחולים
בבית הכנסת ,אך פשוט שאין לעשות "מי שבירך" אלא למי שהוא
חולה ונפל למשכב ,אבל לא לכל מי שחש בראשו ,או שנחלה מחמת
הקור וכדומה.
מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל הסביר שאמירת תהילים מסוגלת באופן
מיוחד לרפואת חולים ולכן נהגו בעם ישראל לומר דווקא תהילים
למען רפואת חולים .לכתחילה אין לקרוא תהלים לרפואת חולה
לפני חצות הלילה ,וכן לצורך אשה המקשה לילד .אלא נלמד פרקי
משנה וכדו' .או תנ"ך עם פירוש רש"י .אולם אם אינו יכול ללמוד
פרקי משנה ורוצה לקרוא תהלים עבור אשה המקשה לילד ,וכל
כיוצא בזה ,יש לו על מה לסמוך .ושלא לצורך חולה מותר לקרוא
תהלים אחר חצות .ובליל שבת ויום טוב יש להתיר לקרוא תהלים
כל הלילה.
אם אנו רואים פתק ובו בקשה להתפלל על חולה מסוים ,ישנם
פוסקים שאומרים שצריך להתפלל עליו בברכת רפאינו ,או בשומע
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תפלה .אולם אין זה חיוב מן הדין ,אלא מצד חסד עם הבריות .ואכן,
מורי ורבי הגרש"מ דיסקין זצ"ל נהג לומר פרק תהילים בכל פעם
ששמע סירנה של אמבולנס .מספר פעמים הזכרתי שמות של
חולים לפני מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ,והגר"ח זכר
היטב ששמות אלו כבר הגיעו אליו ,באומרו" :כבר היו אצלי עליו...
רפואה שלמה"...
ת"ח אחד סיפר לי לאחרונה שמסר שם של חולה למרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א באמצע קבלת הקהל העמוסה בליל רביעי ,וביום
שישי הגיע אדם אחר עם אותו השם.
השיב לו מרן שליט"א" :קיבלתי כבר את השם הזה ביום רביעי.
התפללתי עליו"...
בשנים האחרונות העברתי למרן הגר"ח שליט"א מאות שמות של
חולים לבקשת ברכה וישועה .ברוב המקרים אומר מרן שליט"א:
"שיתפללו" .במקרים אחרים ממליץ על לימוד מסכתות או פרקים
הקשורות למחלה ,כמסכת בכורות ,שיש בה הרבה נושאים של מומים
וחלאים .כשנדברתי איתו בעבר ,באחד מימי חודש אדר על סגולת
לימוד מסכת קינים עם הפירוש הנודע "קן מפורשת" ,של בנו של רבי
אליהו גוטמכר זי"ע ,הגיב מרן שליט"א" :זאת סגולה שהרבנית נותנת.
אני אומר ללמוד כעת מסכת מגילה ...זאת מסכת של ניסים"...

האם כדאי לפרסם ברבים על חולה פלוני ,כדי שיתפללו עליו ,או
שדווקא עדיף להימנע מפרסום המחלה ,כדי שכמה שפחות אנשים
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ידברו עליו וכך ירעו את מזלו ,כאשר הם יאמרו "אוי ,נעבך ,ממש
מסכן" ...וכך יגבירו על ידי הדיבור את המחלה?
הגמרא בברכות (נה ,א) אומרת שמי שחלה ,ביום הראשון לחוליו
לא יגלה לאחרים שחלה ,כדי שלא יורע מזלו .אך מכאן ואילך ,אם
חוליו ממשיך ,יגלה לרבים שחלה ,כפי שמצינו שכאשר רבא היה
חולה ,ביום הראשון לחוליו לא גילה שחלה ,אך אם חוליו המשיך,
היה אומר למשמשו "צא והכרז שרבא חלה" וכך יתפרסם שחליתי,
ומי שאוהב אותי יתפלל ויבקש עלי רחמים ,ומי ששונא אותי ,ישמח
על כך שחליתי ובכך יסור חרון האף מעלי ,ודבר זה נלמד מהפסוק
"בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבך ,פן יראה ה' ורע בעיניו,
והשיב מעליו חרון אפו" .הרי שהשמחה בתקלת אויבו ,גורמת
להסרת חרון האף מאויבו.
דברי הגמרא מאירים לנו אור חדש במספר נושאים .א) פרסום דבר
המחלה ,עלול לגרום להרעת מזל החולה ולהרעה במצבו .אך כאשר
המחלה כבר קיננה בגופו ומזלו הורע ,אזי אדרבה ,פרסום דבר
המחלה יכול להביא להטבת המזל ולהטבה במצב בריאות החולה.
ב) בשמים מתחשבים בדעת הבריות ובהסתכלותם על האדם ,ולפי
הסתכלותם -מטיבים או מרעים את מזלו ומצבו .ג) כאשר מזלו של
האדם רע ,ניתן בנקל להזיק לו ,וכדלהלן:
מדברי השיטה מקובצת למדנו שכאשר האדם עושה מעשה,
שמחשבתו אינה ניכרת מתוכו וניתן לפרשה לטובה או לרעה,
קובעים בשמים את ההתייחסות למעשה זה על פי הסתכלות
הבריות על מעשהו ,האם הבריות מביטים בו בחיוב או בשלילה.
משום כך חשש רבא שאם שונאיו יידעו שחולה הוא ,יתלו את חוליו
במעשים אלו ,שניתן לדונם לכף חובה או לכף זכות ,ויאמרו שבגלל
שחטא בהם לכן נענש בחולי ,ובגלל שיטו הם לכף חובה ,אף בשמים
ידונו לחובה ויינזק.
ואמנם כל זה הוא טרם הורע מזלו ביום הראשון למחלתו ,אך אחר
שחוליו המשיך וכבר הורע מזלו ,זקוק הוא לתפילת אוהביו שיתפללו
לרפואתו ,או לכפרת עוונות ,הבאה על ידי שמחת שונאיו במפלתו.
ה'פלא יועץ' כותב בספרו 'אורות אלים' שמדברי הגמרא בנדרים
ּתֹועלֶ ת ּולְ ַא ֵּׁשר ֵאין ּבְ יָ דֹו
הֹוד ַיע ֶאת ַצ ֲערֹו לְ ֹלא ֶ
"ׁש ֵאין לָ ָא ָדם לְ ִ
משמעֶ ,
לְ ַת ֵּקן ָּומה ּגַ ם לִ בְ נֵ י ּבֵ יתֹוִ ,אם ֹלא לְ ִמי ֶׁש ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ָעלָ יו ְּומבַ ֵּקׁש טֹובָ תֹו
וְ ַת ָּקנָ תֹו" ,עכ"ל.
וכבר קדמו רבי יהודה החסיד ז"ל בספר חסידים ,שכתבּ" :כְ ִתיב "לֵ ב

מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל הסביר
שאמירת תהילים מסוגלת באופן
מיוחד לרפואת חולים ולכן
נהגו בעם ישראל לומר דווקא
תהילים למען רפואת חולים

יֹוד ַע ֶאּלָ א ַמּגִ יד ֶׁש ְּפ ָע ִמים ֶׁש ֵאין
יֹוד ַע ָמ ַּרת נַ ְפׁשֹו"ְּ ,פ ִׁש ָיטא ֶׁש ַהּלֵ ב ֵ
ֵ
יֹוד ַע
לֹו לְ ָא ָדם לְ ַהּגִ יד ַצ ֲערֹו לַ ֲא ֵח ִרים ֶאּלָ א יִ ְתּפֹׂש ּבְ לִ ּבֹוּ ,כְ גֹון ֶׁש ָא ָדם ֵ
חֹוׁש ִׁשים ּבְ ַצ ֲערֹו ,א"כ לָ ָּמה יַ ּגִ יד לָ ֶהם?!
אֹותם ֶׁשּבָ ִאים ֶא ְצלֹו ֵאין ְ
ֶׁש ָ
ֲאבָ ל יַ ּגִ יד לְ ִמי ֶׁשּיֵ ׁש לֹו ֵחלֶ ק ּבְ ַצ ֲערֹו ,וְ ַעל זֶ ה נֶ ֱא ַמר ְ"ּד ָאגָ ה ּבְ לֵ ב ִאיׁש
אֹותּה
יְ ִׂש ֶיחּנָ ה" -לַ ֲא ֵח ִריםּ" ,ובְ ִׂש ְמ ָחתֹו ֹלא יִ ְת ָע ַרב זָ ר"ֶׁ ,ש ֵאין לֹו ֵחלֶ ק ּבְ ָ
חֹוׁשב ּבְ ִׂש ְמ ָחתֹו ֹלא יְ ַס ֵּפר לֹו
לֹומר ִמי ֶׁש ֵאינֹו ָׂש ֵמ ַח וְ ֵאינֹו ֵ
ִׂש ְמ ָחהּ ,כְ ַ
ִׂש ְמ ָחתֹו" ,עכ"ל.
בספר פניני הגרי"ז מבריסק זי"ע מובא שכששואלים על מצב חולה
ואומרים שמצבו הוטב ,יש בכך מגדר רודף ,כיון שהרי התפילות
הם אלו שמחיות את החולה ומסייעות לרפואתו ,ודרך העולם
שכששומעים שמצב החולה הוטב ,מפסיקים להתפלל ,למרות
שהחולה זקוק לרחמי שמים ,ונמצא שע"י שאמר שמצב החולה
הוטב ,גרם שימעטו או שיפסיקו מלהתפלל עליו ,והרי הוא כנוטל
ממנו את הרפואה המועילה ביותר ונכנס ח"ו בגדר רודף ,והנושא
ארוך.
 --ושכולנו נהיה בריאים!!(מתוך ספרו החדש של רבי שמואל ברוך גנוט' ,מחשבה בפרשה' ,על סדר פסוקי
חומש בראשית ,ובו לקחי מוסר ותבונה ,סיפורי מופת ,עובדות מגדולי ישראל,
הגיונות מחשבה ופניני תורה והלכה ,בצירוף הליכות והנהגות ממרן הגר"ח
קניבסקי שליט"א .הפצה ראשית :יפה נוף)
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פעם ,בערב שבת ,לאחר טקס מריבה נוסף בין האב והילד ,יצא הילד
מהבית וברח לירושלים .הוא דפק על אחת הדלתות ,וביקש להתארח
בביתם בשבת' .באתי עם ההורים שלי מבני ברק לירושלים ,לפתע איבדתי
אותם ,הם כנראה חזרו לבני ברק ,ולא אספיק לחזור לשם לפני שבת'...
משנה חינוכית עפ"י ספור מפעים אצל מרנא החזון איש זי"ע
הרב ישראל ליוש
"ּכִ י יְ ַד ְע ִּתיו לְ ַמ ַען ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶ ה ֶאת ּבָ נָ יו וְ ֶאת ּבֵ יתֹו ַא ֲח ָריו וְ ָׁש ְמרּו ֶּד ֶרְך ה'
ּומ ְׁשּפָ ט" (בראשית י"ח ,י"ט)
לַ ֲעׂשֹות ְצ ָד ָקה ִ
לכאורה יותר נכון לו היה כתוב' :למען אשר יצוה ...לשמור דרך ה'' -
לשון ציווי ,מדוע כתוב 'ושמרו דרך ה'  -לשון עובדה?
אלא ,נלמד מכאן יסוד גדול בחינוך :תפקידו של המחנך ,אינו
לדאוג שהחניך יקיים מצוות ,אלא תפקידו לחנכו לאהוב לקיים את
המצוות.
לא אחת נפגשים אנו במקרים בהם האב מצווה על בנו שיקיים
מצוה זו או אחרת .למשל ,הוא דוחק בו לברך 'ברכת המזון' .מנגד,
הילד כרגע שקוע במשחק ,וליבו כלל לא פנוי לנטוש את המשחק
ולהתיישב לברך ברכת המזון .האב ,שרצונו עז לעשות את שמוטל
עליו ,ואינו רוצה חלילה להיכשל באי חינוך הבנים ,גוער עליו ועושה
ככל שלאל ידו שהילד יברך ברכת המזון .בסופו של ויכוח ,כשאווירה
של מתח ועצבים בחלל החדר ,עוזב הילד את המשחק בצער ובכעס
ומברך ברכת המזון...
האב מרגיש שהשיג את מטרתו ,הנה הילד בירך ברכת המזון .אך
האמת ,שלא זו בלבד שהוא לא השיג את המטרה ,הוא אף החטיא
אותה וחטא לה .כי בנו לא חונך בכך לאהוב לברך ברכת המזון,
להיפך ,זה רק השניא עליו את הברכה .המתח והלחץ שהיו סביב
הברכה שלו ,גרמו לו לסלוד מ'ברכת המזון' .בנבכי נפשו נחקק לו כי
הטקס הזה שנקרא 'ברכת המזון' זה הדבר שהוציא אותו מהמשחק
המהנה והנעים שלו .אולי גם ייחרט לו בתת ההכרה ש'ברכת המזון'
הן מילים שעשויות להרגיע מעט את אבא כשהוא כועס...
אברהם אבינו לא צוה את בניו ואת ביתו 'לשמור' את דרך ה' ,היינו
הוא לא דאג שהם בפועל ישמרו את דרך ה' ,אלא בעקבות החינוך
הנכון שלו הם היו במצב של 'ושמרו את דרך ה' ,היינו ששמרו זאת
מעצמם ,מרצונם ,ומאהבתם.
דברינו עולים בקנה אחד עם דברי ה'כתב סופר' על פסוק זה:
רש"י על המשך הפסוק 'ּכִ י יְ ַד ְע ִּתיו לְ ַמ ַען ֲא ֶׁשר יְ ַצּוֶ ה ֶאת ּבָ נָ יו ...לְ ַמ ַען
ָהבִ יא ה' ַעל ַאבְ ָר ָהם ֵאת ֲא ֶׁשר ִּדּבֶ ר ָעלָ יו' ,כותב כך' :כך הוא מצוה
לבניו ,שמרו דרך ה' כדי שיביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו',
מה רצה רש"י לחדש בכך? – תמה ה'כתב סופר'.
והוא מיישב :רש"י מחדש שלא נחשוב ,חלילה ,שאברהם אבינו עבד

את ה' ע"מ לקבל פרס ,כדי שיביא לו ה' את אשר דיבר עליו ,אלא
זו היתה רק צורה לחנך את בניו ואת ביתו ,ע"ד הכתוב 'חנוך לנער
על פי דרכו' ,הוא דיבר על ליבם ואמר להם שכדאי להם לעבוד את
ה' וללכת בדרכו ,כדי שיתן להם שכר ,למרות שהוא עצמו היה עובד
את ה' ושומר את דרכו ,שלא ע"מ לקבל פרס.
עפ"י דרכו ממשיך ה'כתב סופר' ומבאר את תחילת הפסוק,
וזה לשונו" :והיינו 'למען אשר יצוה את ביתו ובניו אחריו '...כי מי
שמדריך את בנו ,והבן ירא שהאב יכה וירדה אותו ,זה אינו מועיל רק
כל זמן שהאב אצל בנו ,ובסור ממנו עושה רצונו וחפצו .ולכן צריך
האב לדבר על לב בנו דברים הנכנסים אל הלב ויאמר לו כי יקבל
שכרו משלם שכר עוה"ז ....והיינו אשר יצוה את ביתו ובניו 'אחריו',
עד שגם 'אחריו' כשלא יעמוד עליהם ,ישמרו דרך ה' לעשות צדקה
ומשפט ,לא משום שירצו לעשות רצון אביהם אברהם ,אלא שיעשו
משום שהוא צדקה ומשפט"...
בדרך זו פירש ה'כתב סופר' את שאמר דוד המלך ע"ה 'לכו בנים
שמעו לי יראת ה' אלמדכם' ,הרי היה לו לומר 'בואו בנים שמעו
לי!?'...
אלא ,כוונתו לומר שלא די בזה שיעשו דבריו רק כשהם אצלו
וסמוכים על שולחנו ,אלא גם לאחרית הימים כאשר כבר ילכו
מאיתו ,עדיין עליהם לשמוע את דבריו ,מפני ש'יראת ה' אלמדכם',
כי החינוך של דוד הוא לא יראה ממנו ,אלא הוא לימוד לירא את ה'.

המשך בעמוד 27
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מיד בצאת רבי אריה מרחבת הכותל המערבי ,ניגש אליו ערבי שאינו
מכירו כלל ,הניח בידו חבילה גדולה עטופה בנייר עיתון ונעלם ,רבי אריה
פתח בסקרנותו את החבילה ונדהם ...מאות שטרי כסף מסודרים בחבילות
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה
הרב בנימין בירנצוויג
ֹלׁשה ֲאנָ ִׁשים נִ ָּצבִ ים ָעלָ יו וגו'" (בראשית י"ח ,ב')
"וַ ּיִ ָּׂשא ֵעינָ יו וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ְׁש ָ

מדוע כתוב בפסוק לשון 'וירא' שתי פעמים? הרי ה'וירא' השני נראה
מיותר? קושיא זו הביאה רש"י ,וביאר לפי דרכו.
באור נפלא ביאר מרן האבי עזרי (בספרו מראש אמנה) ,שהתורה באה
ללמדנו – שקיום מצות צדקה הוא לא רק בנתינת צדקה לעני המבקש
מאתנו ,חיוב מצות צדקה הוא בחיפוש וראיית הנצרך לצדקה ,לחפש
את מי שנצרך לצדקה כדי לעזור לו ,וזה כוונת התורה שכתבה פעמיים
את המילה 'וירא' ,ה'וירא' השני בא ללמדנו ,שאברהם התבונן לראות
האם האורחים שבאו לקראתו נצרכים הם להכנסת אורחים וצדקה,
הוא לא חיכה שהם ידפקו על דלתות אוהלו לבקש צדקה ,אלא ברגע
שהוא נשא את עיניו 'וירא' והנה שלשה אנשים ,מיד הוא התבונן
לראות האם הם צריכים אוכל ושתיה 'וירא וירץ לקראתם'.
ובזה ביאר האבי עזרי לשון המשנה באבות 'כל המעלים עיניו מן
הצדקה' ,מה זה לשון 'המעלים עיניו' ,היה צריך לכתוב 'המונע ידו מן
הצדקה' ,אלא שזה יסוד מצות הצדקה ,שלא די בנתינת צדקה לעני
המזדמן ,אלא שיש חיוב שלא להעלים עין אלא לבדוק ולהתבונן מי
נצרך לצדקה ,ובזה מקיים את פסגת מעלת מצות הצדקה.

מעשה מופלא סיפר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א על סבו הגאון
הצדיק המופלא רבי אריה לוין זצ"ל ,שמלבד גאונותו בתורה ,היה ידוע
ברוב צדקותו בחמלה ועזרה לעניים והנדכאים ,ובפרט בימי חודש
ניסן היה טורח עד מאד ומקבץ סכומי כסף גדולים והיה מחלק למאות
עניים אלמנות ויתומים לצרכי החג.
בימי מלחמת העולם ,כאשר קשיי הפרנסה גברו ,והעיבו גם על
הגבירים והעשירים הגדולים ,לא הצליח רבי אריה לאסוף את כספי
הצדקה שהיה נוהג להעביר בחודש ניסן לכבוד החגים ,אבל ידע רבי
אריה שמאות רבות של עניים אלמנות ויתומים מחכים בקוצר רוח
לכספי הצדקה שלו בשביל שיהיה להם את המינימום לצרכי החגים,
ולכן עשה מאמצים עצומים לנסות ולאסוף כסף ,אבל טרחתו לא
העלתה דבר ,מצוקת הזמן גרמה למשבר גדול ,ולא הצליח כמעט
לאסוף מאומה.
כשלבו הרחום שבור ונדכה ,החליט לרדת ולשפוך שיח לפני רבון
העולמים ליד שריד בית מקדשנו בכותל המערבי ,שעה ארוכה עמד

הצדיק ליד אבני הכותל בבכי ותחנונים ,אולי יחוס עם עני ואביון אולי
ירחם ,ויהיה לו את האפשרות לחלק גם בשנה זו את כספי הצדקה
לה מחכים בכליון נפש ולב מאות עניים אלמנות ויתומים שזו היא
תקוותם היחידה לחוג את חג הפסח.
והנה משסיים רבי אריה את תפילתו ,מיד בצאתו מרחבת הכותל
המערבי ,ניגש אליו ערבי שאינו מכירו כלל ,ובידו חבילה גדולה עטופה
בנייר עיתון ,כשהוא מוסרה לידיו של רבי אריה ,ומיד נעלם לפני
שרבי אריה הספיק לשואלו ,למי זה מיועד ומה תכולתה? רבי אריה
פתח בסקרנותו את החבילה ...ונדהם .....מאות שטרי כסף מסודרים
בחבילות כשעל כל חבילה כתוב את הסכום שיש בה ....בדיקה מהירה
גילתה לרבי אריה ,שזה בדיוק הסכום שהוא מחלק מדי שנה בשנה!!!
והוסיף מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שמקובל היה במשפחה ,שהיה
זה אליהו הנביא שהתגלה בדמות 'ערבי'.....
ומדוע זכה רבי אריה לכזה גילוי אליהו נפלא? בספרו עלינו לשבח,
כתב הגר"י זילברשטיין שליט"א ,שזה בזכות מסירותו יוצאת הדופן
של רבי אריה לקיום מצות צדקה ,שגם בזמנים שודאי הוא היה פטור
מלקיים מצוה זו והיה יכול להעלים עיניו מחיוב הצדקה ,הוא תמיד
דאג והתבונן לראות כיצד אפשר לקיימה ,וכדוגמא הביא את זמן
המצור על ירושלים בשנת תש"ח ,כשכולם הסתגרו בבתיהם מאימת
ההפגזות של הירדנים ,והמושל הכריז על עוצר בכל העיר ,יצא רבי
אריה במסירות עצומה ובחרוף נפש ממש לחלק את כספי הצדקה
למשפחות הנזקקות ,ביודעו עד כמה לבם ועיניהם מחכות ומיחלות
לכך...
מי שדואג ומתבונן כיצד לקיים מצות צדקה בכל דרך ,מבלי לחכות
שהיא תגיע לידו ....יכול לזכות לגילויים מופלאים מהשמים.
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רבי ישעי'לה לא שעה לדבריו ,והמשיך להפריד את הקשה מן הרך,
ובסיימו קם ממקומו ופרוסת הלחם הרכה בידו ,ניגש בריצה לקצה
השולחן ,ומסרה לאדם היושב בראש השולחן שכנגדו ,ואז חזר למקומו
וטעם מיד משארית פרוסת "המוציא"
משגיח רוחני בישיבה לצעירים 'מבצר התורה' הרש"צ גנץ שליט"א
בלקט עובדות הנהגות והליכות של רועי שבטי ישראל חסידי וצדיקי מאורי הדורות
שדבקו במידתו של אברהם אבינו עליו השלום במצות הכנסת אורחים
"וְ הּוא י ֵֹשׁב ּפֶ ַתח ָהא ֶֹהל ּכְ חֹם ַהּיֹום" (בראשית י"ח ,א)

'מעשה אבות סימן לבנים' – בפרשיות אלו נמצינו למדים על
מידותיהם והליכותיהם של אבות הקדושים ראשי האומה
הישראלית .ממידתו האצילית של אברהם אבינו עליו השלום
כבר הפיקו לקח-חיים חכמינו זכרונם לברכה כנאמר :גדולה
מצות הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה .היה עוזב את
צרכיו ומעשי עבודתו בקודש ,ועסק והאכיל והשקה את הבאים
בתוך ביתו להחיות נפש כל חי .כך בכל דור ודור היה מאורי
הצדיקים רועי שבטי ישראל בין עסקי עבודתם את קונם ,ראו
לנכון אף להדר במצות הכנסת אורחים בהידור .מפעילים את
ביתם ועסוקים היו לתת מהון ביתם לאכול ולשתות להרוות את
צמאונם של המתדפקים על דלתותיהם והחיו את נפשות בני
ישראל .במאמרינו לקטנו שביבי עובדות מאלפות על הליכותיהם
והנהגותיהם.

פתח דברינו מעניין לצטט ולהביא מה ששח פעם לאמר הרה"ק
רבי אהרן מבעלזא זצוק"ל כי מי שמכניס אורח אפילו אם הוא יטול
על כך ממון ושכר ,מקיים מצות הכנסת אורחים .משום שעושה
קצת יותר ממה שהכסף מחייב אותו לעשות .פעם עבר המהר"א
מבעלזא זצ"ל ליד בית שהכניסה אליו היתה מסביב דרך החצר
ואמר :בית כזה אינו כביתו של אברהם אבינו להכנסת אורחים.
בגלל שהכניסה צריכה להיות מלפנים כדי שהאורח ימצא מיד את
הכניסה ולא יצטרך לחפש אחריה.

ביתו של הרה"ק רבי ישעי'לה מקערסטיר זי"ע היווה "משכן
חסד" גדול ,ששעריו היו פתוחים לרווחה בכל עת ,ואורחים רבים
צובאים על דלתותיו יום יום ומצויים בו תדיר יומם וליל .פעם אחת
בעת ה"הפסקה" לפני ה"תקיעות" של ראש השנה ,כאשר כל
אחד אחוז שרעפים בהכנה רבתי לקראת מצות "תקיעת שופר"
22

איור :מלכות וקסברגר

ורבים לומדים את רזי ה"זוהר" הקדוש בסודות המצוה המיוחדת,
ניגש לחדר האוכל ,והיה פורס עוגות סדורות ע"ג מגשים גדולים
לציבור המתפללים ,בכדי שיוכלו להשיב את נפשם במיני תרגימא
תיכף לאחר התפילה הארוכה..וכך אמר" :די גאנצע עולם טוהט
מיט 'רזין דרזין' ,און איך טוה מיט 'לשובע ולא לרזון'!" [הכל
מתעסקים כעת עם "רזין דרזין" ,ואילו אני עוסק ב"לשובע ולא
לרזון"!].

"הכנסת אורחים" שנוהג הרה"ק
רבי ישעי'לה מקערסטיר זי"ע
עובדא מופלאה מסופר על הגה"ק ה"מנחת אלעזר" זי"ע ששמע
רבות על גודל "הכנסת אורחים" שנוהג הרה"ק רבי ישעי'לה
מקערסטיר זי"ע ,והשתוקק מאד להכירו .באחת השנים בז' באדר,
יומא דהילולא דהרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע ,באה
הזדמנות לידו להכיר את רבי ישעי'לה ,בבוא שניהם להשתטח
על הציון הקדוש .לאחר העליה לציון ,ערך רבי ישעי'לה במקום
"טיש" לכבוד האי יומא דהילולא .הרה"ק רבי ישעי'לה נטל את ידיו
לסעודה ,ותוך כדי הנטילה הבחין בהגה"ק ממונקאטש ,ומאחר
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שלא יכל להפסיק בדיבור ,הורה לו באצבעו שישב לצידו .ברך
רבי ישעי'לה ברכת "המוציא" ,בצע פרוסה מהפת ,והחל מסיר
בעזרת הסכין את החלק הקשה אשר סביבות הפרוסה ,סביב
סביב .ה"מנחת אלעזר" אשר היה עז ותקיף בשמירת ההלכה ,ולא
חת מפני כל ,מיהר ומחה בו ,באמרו" :נּוֶ ,ה ְפ ֵסק!"
אך רבי ישעי'לה לא שעה לדבריו ,והמשיך להפריד את הקשה מן
הרך ,ובסיימו קם ממקומו ופרוסת הלחם הרכה בידו ,ניגש בריצה
לקצה השולחן ,ומסרה לאדם היושב בראש השולחן שכנגדו ,ואז
חזר למקומו וטעם מיד משארית פרוסת "המוציא" .אח"כ פנה
רבי ישעי'לה ל"מנחת אלעזר" ,ואמר לו" :במחילת כבוד תורתכם,
בעת שברכתי ברכת 'המוציא' ,הבחנתי בזקן העני חסר השיניים
היושב מולי ,והוא מורעב מאד עד שכמעט פרחה נשמתו ,לכן לא
יכולתי לטעום מן הפת ,בטרם נתתי לו את הפרוסה להחיות את
נפשו".
וסיים לאמר" :נו ,זאגט מונקאטשער רב ,וואס איז הארבער?
'הפסק' אדער 'רחמנות'?" ִ[אמרּו נא ,הרב ממונקאטש ,מה חמור
יותר? 'הפסק' או ''רחמנות'?] .האם זה גרוע מ"גביל לתורא" שאין
זה הפסק ,ומותר אפילו בין "המוציא" לטעימה[ .רשומים בשמך]

באישון-ליל אחד ,נקלע יהודי עובר-אורח לעיר-
מושבו של הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע
דלתות ביתו של הרה"ק רבי מרדכי מנדבורנה זי"ע ,פתוחות היו
לפני כל עובר-ושב וכל אורח-פורח ,כביתו של אברהם-אבינו
ממש .כל הלך אשר נקלע העירה ,או כל עני ואביון המצפה
לשולחנם של אחרים ,ידעו והכירו את הכתובת ,מקום שם ערוכים
השולחנות לפני האורחים ,כבבי-הילולא.
מדי ערב ,נערכים היו ,בבית ,בעליה ובחצר ,שולחנות מלאי-כל-
טוב לפני עשרות רבות של סועדים ,אשר נהנו מהם חינם אין כסף.
איש זר כי נקלע למקום ,בטוח היה ,לפי מראה עיניו ,כי במקום
נערכת חתונה.
בכל ערב-שבת ובכל ערב-חג ,מתחלקים היו מביתו כמויות מזון
אדירות ,לכל נצרך ולכל דכפין .מאות חלות ועשרות ליטראות
של בשר ודגים מבושלים כל-צורכם ,מוצעים היו לרבים מדי
שבוע בשבוע ,כשמעת-לעת הולכת רשימת הנתמכים הקבועים
וגדלה .בפקודת הצדיק רבי מרדכי ,היו גם החלות שנאפו לחלוקה,
כפולות לפחות ,מגודלן של החלות שנמכרו במאפיה המקומית.
כמו כן ,כל אימת שחלה הרעה במצב הכלכלי במדינה ,מורה היה
הרה"ק ר"מ להגדיל את כמויות המזון המחולקות ,בכדי להשביע
את נפש העניים הרעבים ,שאין ידם משגת .בדרך-כלל ,מופיע
היה הרה"ק רבי מרדכי בעצמו בעת החלוקה ,כדי להעיף עינו
ולהשגיח לבל יקופח ,חלילה ,חלקו של איש.
באישון-ליל אחד ,נקלע יהודי עובר-אורח לעיר-מושבו של הרה"ק
רבי מרדכי  .שמו של בית הרה"ק  ,כבית של הכנסת אורחים ,הלך
לפניו בכל המחוזות ,וידע גם אותו ההלך ,לפנות עתה הישר אליו.

קיבל רבי מרדכי את פני האורח בששון ובשמחה ,ושש עליו כעל
מציאה יקרת-ערך ,שבאה בהיסח הדעת .כדי שלא לעורר את
בני-הבית ,נטפל הרה"ק בעצמו לערוך לפניו שולחן לסעודה,
והעלה עליו מכל מאכל אשר ייאכל שנמצא אותה שעה בבית.
כדי להנעים לאורח את שהותו ואת שעת ארוחתו ,למען תהיה
המצוה שלימה ומהודרת ,היסב אף הרה"ק לצידו של האיש,
גילגל עמו בשיחה של קירוב-לבבות ,פרס לו מן הלחם והקריב
לפניו את קערות המזון.
לרגל ריבוי הסועדים על שולחנם ,נוהגים היו ,כאמור ,בבית-
הצדיק לאפות לחמיהם בככרות גדולות במיוחד ,אשר כל פרוסה
מהן ,היה בה כדי להשביע והותר .משסיים האורח הלזה לאכול
את הפרוסה הראשונה ,שאלו הרה"ק ר"מ ,אם ייאות לאכול עוד
פרוסה .השיב הלה בחיוב .מיד עמד הרה"ק בשמחה ניכרת ,ופרס
למענו פרוסה נוספת .גם משסיים את זו ,לא נמנע ר"מ לשאול
על אודות פרוסה נוספת ,וגם הפעם באה התשובה לחיוב .בסופו
של דבר ,כילה האיש בארוחתו ככר לחם שלימה – דבר שנראה
מוגזם ובלתי-טבעי לחלוטין .משכילה לאכול ,פתח ואמר" :אל
נא תחשדו בי ,רבי קדישא ,כי מורגל אנכי באכילה-גסה כגון דא!
מעולם לא! אולם ,נוכחתי וראיתי ,את השמחה העצומה שקרנה
מזיו-איקונכם ,על כל כף ועל כל פרוסה שהבאתי אל פי; לא רציתי,
אפוא ,למנוע מכם את השמחה הזו ,ואילצתי עצמי לאכול עוד
ועוד ,למען שמח בכך את לבבכם הטהור!" .וכאשר נשמע פעם
מפי הצדיק רבי מרדכי עצמו לומר" :חוששני ,שלא אצטרך ללקות
בגיהינום ,על 'הנאת-העולם-הזה' שלי ,מרוב התענוג שחש אני
בנפשי ,שעה שיהודים אוכלים ושותים בצל-קורתי!"(תולדותיהם
של צדיקים)

עמד ראש הישיבה הגאון
רבי שבתי יגל זצ"ל ואמר:
בעיירת סלונים התקיים מוסד "הכנסת אורחים" שהוחזק על
חשבון הקהילה כמקובל מקדמת דנא בקהילות ישראל .לימים
קמו הנציגים החילוניים והתנגדו להקצבת סכום בשביל החזקת
המוסד בטענם :הלא את האורחים הנכבדים בין כה מזמינים
לבתים פרטיים ,נמצא שכל המוסד הוא לארחי פרחי אין זה
מחובתנו לטרוח באכסנייתם.
עמד ראש הישיבה הגאון רבי שבתי יגל זצ"ל ואמר" :על שלשה
דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים".
למה גמילות חסדים מוזכר בלי ה"א? אלא חז"ל צפו שיהיו כאלו
שיתווכחו מה זה "תורה" ולכן כתבו "התורה" בהא הידיעה .גם
ראו שיהיו שיתווכחו על "עבודה" האם עבודת ד' או עבודת כפיים
לכן הדגישו "העבודה" .אבל על גמילות חסדים לא משנה עם מי
גומלים חסד ,מי לנו גדול מאברהם אבינו שגמל חסד בעת חוליו
עם מי שנדמו לו כערביים ...ואין להפלות בין נכבדים לארחי פרחי.
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לפרנסתו ,עוסק הרב ד .במסחר ביהלומים .השכונה בה הוא מתגורר אינה
רחוקה משכונות פשע ,ולכן  -הקיף את הבית בחומה בצורה ,רישת את
הסביבה במצלמות משוכללות ,קבע אזעקות בכל שער וחלון ,ולא נחה
דעתו עד שהבית חובר למוקדי אבטחה שונים .הבית של משפחת ד .היה
מבצר לכל דבר ,אבל ברגע הזה  -דבר לא עזר...
מה הניס שני שודדים בפתחו של שוד מאיים?
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
"וַ ּיִ ַּטע ֶא ֶשׁל ּבִ בְ ֵאר ָשׁבַ ע" (בראשית כ"א ,ל"ג)

אם יש משהו שכל יהודי רוצה לתפוס בו ולהחזיק בו בכל הכח ,אם יש
כלי שכל אדם חפץ לזכות בו ולעשות בו שימוש נרחב ,הרי שמדובר
במפתח השפע .מפתח השפע – הוא מפתח שאינו נראה פיזית ,אולם
אין ספק שהוא קיים .יש מי שזוכים בו ,מחזיקים אותו בידיהם ,וחייהם
זורמים על מי מנוחות :הבריאות במיטבה ,הילדים נהדרים ,הפרנסה
זורמת ,החיים נפלאים .ויש מי שלא זכו במפתח כזה ,והכל בחייהם
משובש ועצוב כל כך...
בין שני הסוגים האמורים ,בטווח שבין חיי טובה וברכה שפע עצום
והצלחה כבירה ,לבין חיי מחסור ,כאב ,צער ויגון ,נמצאים כולנו .לכל
יהודי יש 'מפתח שפע' משלו ,ולכל מפתח – עוצמה משלו .וכך ,יש
מי שחלק מחייהם פועל למישרין ,אולם חלק אחר משובש .האחד
בריאותו תקינה ,אולם כושל בחינוך ילדיו .האחר – ילדיו מחונכים
להפליא ,בריאותו איתנה ,רק השלום בית לא משהו .השלישי – יש לו
את כל אלה ואין לו פרנסה ,או ההיפך...
כך או כך ,אין ספק שכולנו היינו רוצים להחזיק במפתח שפע עוצמתי
כזה ,בעל יכולת השפעה דרמטית ,ולעשות בו שימוש נרחב .כולנו
שואפים לדעת מהו המפתח שקובע בכמה שפע נזכה ,ואז נשתמש
בו ונפתח לנו את השערים .כולנו רוצים לזכות במפתח השפע העילאי
הזה ,ולפתוח בעזרתו עוד ועוד ועוד ,לחיי שפע ואושר עד אין קץ...
ובכן ,הבשורה היא שיש מפתח כזה .יש מפתח שפע ואנו עומדים
לגלותו .יש לנו יותר ממאה הזדמנויות יומיות לעשות בו שימוש ,יש
באפשרותנו לפתוח לנו את השער בעזרתו .למפתח השפע קוראים
'ברכות' .הרגע הנעלה בו יהודי נעמד ,עוצם את עיניו או קורא בכוונה
מתוך ברכון 'ברוך אתה השם' – זהו הרגע בו הוא מכריז שבורא עולם
הוא מקור השפע והברכה בעולם ,והוא מתחבר לצינורות השפע
המשפיעים טובה וברכה לכל יושבי תבל.
כל מה שכדאי לעשות ,הוא להתבונן ולהפנים שלמרות שרגע הברכה
חוזר על עצמו יותר ממאה פעמים מדי יום ,עדיין זה רגע מרגש ,רגע
של חיבור לאבא שבשמים ,רגע של חיבור הלב האישי אל צינור השפע
השמימי .ואז – רגע הברכה מקבל מקום של כבוד ,הברכה נישאת
24
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השמימה מתוך ריכוז וכוונה ,מתוך הבנה וחיבור אמיתי למקור השפע.
כדי שהברכה תשמש עבורנו כמקור של שפע – היא צריכה לקבל את
הכבוד הראוי ,עלינו להתייחס אליה ברצינות הראויה!
הבה נתחבר למצוות אמירת הברכות בכל לב .נוודא ונעקוב כי אנו
מברכים מאה ברכות מדי יום – כולל בשבתות ובחגים ,וברכותינו
נאמרות כהלכה ,בצורה שמחברת אותנו אל מקור השפע ,בכוונה,
בהתלהבות ,מתוך הברכון ,כמו שברכה צריכה להיראות .וככל
שברכותינו ייאמרו כראוי – כך הן ישפיעו עלינו שפע בריאות ,פרנסה,
נחת ואושר!

שינוי שהציל חיים!
היה זה עם פרוץ מגיפת הקורונה ,כאשר יהודי תושב שיקאגו ,הר"ר
רפאל נפתלי משה בן רחל הי"ו ,חלה בנגיף המתפשט בכל רחבי תבל.
הוא קיווה וייחל לעבור את המחלה בשלום ,אולם לא כך קרה .למרבה
הצער ,עד מהרה החלו מערכות גופו ללקות בזו אחר זו ,הוא הובהל
לאשפוז בבית החולים כשמצבו מידרדר.
אולם דבר לא עזר .מצבו הרפואי הלך והחמיר .הרופאים נאלצו לחברו
למכשירים שונים ,שתפקידם לחקות את פעילות האיברים החיוניים
בגוף ,כאשר אינם מתפקדים כראוי .מיד עם חיבורו למכשיר הבהירו
הרופאים ,כי מדובר בתקווה קלושה יחסית ,שכן המכשיר אינו יכול
לעבוד לאורך זמן.
חלפו שלושה שבועות ,ודבר לא השתנה .רבים אמרו למענו תהלים
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והתפללו לרפואתו ,אולם נראה היה כי שערי רחמים ורפואה סגורים
ומסוגרים ,משראו זאת ידידיו וחבריו ,החליטו להיכנס לעובי הקורה,
לעשות משהו דרמטי ,מהפך של ממש ,למען חברם .הם הכריזו כי
כל בני הקהילה נקראים לחזק ולהתחזק באמירת ברכת 'אשר יצר'
בכוונה ,מתוך תקווה שההתחזקות בברכה זו  -שנתקנה על בריאות
מערכות הגוף ,תסייע לחברם.
היה זה ביום חמישי בערב .עוד באותו ערב פורסמה הודעה מסודרת
מטעם הקהילה ,כי למען החבר הנתון בצרה יתכנסו כל בני הקהילה
יחדיו להתחזק באמירת ברכת 'אשר יצר' .הם קבעו שיעור מיוחד
שיתקיים במוצאי שבת ,שיעור שיעסוק בברכת 'אשר יצר' והלכותיה,
וכולם נקראים להשתתף בו ,איש בל יעדר.
ויהי ממחרת ,ביום ששי ,שעות ספורות לפני כניסת השבת ,בהפתעה
גמורה התקבלה הבשורה המרגשת מפי הרופאים ,כי החולה פקח
את עיניו .ממש כך .הבשורה הלהיבה את בני הקהילה וחיזקה אותם,
ובמוצאי שבת התכנסו כולם לשיעור המיוחד ,למדו על ברכת 'אשר
יצר' וכוונתה ,והתחזקו בצוותא לברכה מתוך הכתב ,בכוונה וכהלכה.
עם סיום השיעור  -הגיעה בשורה נוספת ,מרגשת מקודמתה ...איבריו
החיוניים של החולה החלו לתפקד בכוחות עצמם .כבר ביום המחרת
המשיכה מגמת השיפור ,ולא ארכו הימים עד שהחולה נותק ממכשירי
העזר ,החל להבריא ,והוא ממשיך ומתחזק לקראת חזרה לשגרה
מלאה!
על הנס הפלאי הזה ,שמענו ממגיד המישרים הרה"ג רבי שמעון
שפיצער שליט"א ,שתיאר את דבר הסיפור שעשה לו כנפיים בקהילה
היהודית בשיקאגו ,כאשר כבר בימים אלה ,החולה אשר הרופאים
נואשו מחייו  -שב לתפקד כחבר מן המניין בקהילה ,הולך ומבריא
כבמעשה ניסים.
וללמדנו בא :אחת הדרכים להשלים למניין מאה ברכות ,הינה ברכת
'אשר יצר' .זו ברכה יקרה מפז ,הנאמרת כמה וכמה פעמים ביום,
וטומנת בחובה אוצר יקר מפז של הודאה לה' על חסדיו בהענקת
בריאות איתנה ,וקיום מערכות הגוף באופן בריא וטוב .כמה חבל
למלמל ברכה כה יקרה תוך כדי ניגוב ידיים ,אגב הליכה חזרה למקום
בו היינו ,ללא כוונה והתרגשות...
מנגד ,כמה כדאי לאמץ את הברכה הזו ,להבינה היטב ,להתבונן
במערכות הגוף המשוכללות אשר בורא עולם העניק לנו  -ולהודות
לו עליהן מכל הלב .ברכת 'אשר יצר' היא גם 'ביטוח בריאות' ייחודי,
כפי שחושף בעל ה'סדר היום' בספרו ,הבטחה מרגשת ודרמטית' :מי
שיכוון בברכת אשר יצר  -לא יחלה כל ימיו ולא יצטרך לרופא כל ימיו!'

השוד שנתקע בעיצומו...
בית הכנסת שבמרכז העיר בואנוס איירס שבארגנטינה ,היה מלא מפה
לפה .קהל גדול נקבץ הערב ,לשמוע את שיחתו של מגיד המישרים
הנודע ,הרה"ג רבי מאיר מיכאל גרינוולד שליט"א ,בדבר גודל מעלת
אמירת הברכות בכוונה ועניית אמן .כשסיים את נועם שיחו ,קרא
לקהל השומעים לקבל על עצמם כאן ועכשיו קבלות טובות ,ואכן
 -רבים וטובים משומעי לקחו קיבלו על עצמם להתחזק באמירת

הברכות בכוונה ובעניית אמן כהלכה.
שנתיים חלפו ,ושוב הוזמן הרב גרינוולד לשאת דברים בקהילה.
כהרגלו ,כשסיים את הדרשה ,פנו אליו אנשים ,להודות לו ,לשוחח
עמו ,או לספר סיפור אישי .אחד מהם היה הרב ד ,.מנכבדי הקהילה
וחשוביה ,שניגש אליו וביקש לספר מעשה שהיה בביתו שלו  -לאחר
הדרשה הקודמת שנישאה לפני שנתיים .וזה דבר המעשה:
כאמור ,כשנתיים קודם לכן ,נשא הרב גרינוולד דרשה באותו בית
הכנסת ,וחיזק את הציבור באמירת ברכות בכוונה ועניית אמן .גם הרב
ד .ובני משפחתו השתתפו בדרשה ,ושבו הביתה תוך קבלה עצמית
חזקה ,לומר את הברכות כראוי ,בכוונה ,בהתלהבות ,ותוך הקפדה
שמישהו יענה אמן  -וישלים את כתר הברכה .ההחלטה הזו הכניסה
את הבית לאווירה רוחנית קסומה ,כל אמירת ברכה הפכה למעמד של
חיבור עם אבא שבשמים ,והדבר שיפר את האווירה הביתית.
תקופה ארוכה חלפה ,כשבני הבית כמעט התרגלו לאמירת הברכות
בכוונה' .כמעט' אמרנו ולא בכדי  -שכן אמת ויציב שאמירת הברכות
כראוי כבר הפכה לשגרה ,אך מאז הקבלה  -לא היו שם ברכות 'רגילות'.
לכל ברכה נלוותה משמעות ,כל ברכה זכתה בכבוד ,כל ברכה נאמרה
בכוונה ,כל ברכה היתה רגע מרגש ונפלא!
ואז ,בשעת ערב שגרתית ורגילה ,התחוללה דרמה בבית:
לפרנסתו ,עוסק הרב ד .במסחר ביהלומים .השכונה בה הוא מתגורר
אינה רחוקה משכונות פשע ,ולכן  -הקיף את הבית בחומה בצורה,
רישת את הסביבה במצלמות משוכללות ,קבע אזעקות בכל שער
וחלון ,ולא נחה דעתו עד שהבית חובר למוקדי אבטחה שונים .הבית
של משפחת ד .היה מבצר לכל דבר ,אבל ברגע הזה  -דבר לא עזר:
בשעת ערב שגרתית ,שעה שהאם מטגנת חביתות לילדים הסועדים
ארוחת ערב ,לפתע פתאום נפרצה הדלת ,ושני גנבים פרצו אל תוך
הבית ,אמם ,רגע קודם ,ניגשה אל מכשיר ה'מיני בר' ומזגה לעצמה כוס
מים קרים לשתיה .עתה ,היא עמדה לברך את ברכת 'שהכל' ,וכרגיל -
ביקשה מהילדים להתקרב ,התרכזה ,הביטה בדף בו כתובות הברכות,
ונערכה למעמד הברכה .היא כבר החלה לומר 'ברוך' כשהדלת נפרצה,
ואז עצרה לרגע אחוזת הלם...
אבל לא יותר מרגע .תוך רגע התעשתה ,ואין לדעת איך ומנין נטלה את
הכוחות ,אבל היא פשוט המשיכה לברך ,בקול רם' ,ברוך אתה השם,
אלוקינו מלך העולם ,שהכל נהיה בדברו' .את הברכה בירכה בכוונה
כהרגלה ,כאילו אין שני גנבים עומדים במרכז המטבח ,מול עיניה
העצומות למחצה...
והילדים ,כהרגלם ,פשוט ענו 'אמן' .קולני ,תוסס' ,אמן' כמו ש'אמן'
צריך להיות .אין לדעת אם ענו אמן מתוך תקווה לנס ,אם הבינו את
הסיטואציה ,או שפשוט כך התרגלו – לענות אמן רציני ואיכותי...
ולנוכח עניית ה'אמן'  -הלא יאומן קרה:
השודדים החסונים שכנראה היו המומים ,אולי נבהלו מצעקת ה'אמן'
ואולי מהעובדה שאיש לא נע ולא זע .מה שבטוח  -אימה וחרדה אפפו
אותם ,והם נמלטו מהבית כלעומת שבאו!
לא יאומן ,פשוט כך :שני השודדים לבטח טרחו לא מעט כדי להיערך
לשוד המתוכנן .הם הצליחו לפרוץ את החומה ,להיכנס הביתה ,אף
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אזעקה לא צלצלה ואף פעמון לא הרעיש .הם נכנסו בשעה שליווה,
כשבעל הבית איננו ,לבית שיש בו לא מעט יהלומים ואבני חן אותם
ביקשו לשדוד -
אבל ברכת 'שהכל נהיה בדברו' פלוס אמן כראוי  -הבריחו אותם
מהזירה ,בלי שחוללו כל נזק!
ככל הסיפור הזה סיפר בעל המעשה ,הרב ד .הי"ו ,להרה"ג רבי מאיר
מיכאל גרינוולד שליט"א ,שהוסיף על כך גילוי מפעים מאוצרו של
בעל ה'אור החיים' הקדוש זי"ע :יש רבבת מזיקים המקיפים את האדם
תמיד ,כך כתוב בפסוק 'יפול מצידך אלף ורבבה מימינך' .כן ,עשרת
אלפים מזיקים ,וירוסים ונגיפים ,שודדים וגנבים ,מציקים ורעי לב,
מקיפים ואורבים לכל אדם!
ומה הביטוח מפניהם? כיצד ניתן להתגונן? הדברים אמורים בפרשת
'בחוקותי'' :ומאה מכם רבבה ירדופו' .מאה הברכות הנאמרות מדי
יום  -מנצחות את רבבת המזיקים .מאה הברכות הן הביטוח העוצמתי
שלנו ,של כל יהודי מפני כל מזיק ,גדול או קטן ,נראה כחבוי ,גלוי

כסמוי .רבבת המזיקים כולה נעלמת ,כאשר היהודי מעוטר בהילת
מאה הברכות היומיות!
אחים יקרים! כל יהודי מבקש להתגונן מפני כל מזיק ,לפתוח לעצמו
את שערי השפע .זה הזמן להתחזק באמירת מאה הברכות ,לוודא
ולעקוב כי אכן נאמרות מאה ברכות בכל יום  -ובפרט בשבתות כאשר
חסרות כעשרים ברכות להשלמת המניין ,ובד בבד להתחזק באמירתן
בכוונה ,כראוי ,בהתלהבות ובהתרגשות ,תוך מיצוי רגע החיבור עם
בורא עולם על ידי ברכה שגרתית בת כמה מילים בלבד ,וכמה רצוי
ונעלה  -בתוספת כתר ה'אמן' המעטר את הברכה ומשלימה.
וככל שנתחזק באמירת הברכות כהלכה ,ככל שנתחבר למקור השפע
האינסופי ,ככל שנתפוס את מפתח השפע השמימי בשתי ידיים  -כך
נזכה שבורא עולם יעניק לנו כברכתו ,בשפע ברכה!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון
של הרב אשר קובלסקי :במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע

המשך מעמוד  | 5הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
האמת היא ,שחובה עליו להתבונן קצת אחורה .אולי היה משהו
שלא היה כל כך נאמן בו? אולי היו דברים מסוימים שעשה ,אשר
בגינם הביא לו הקב"ה את הדבר הזה? ישב ויעשה חשבון נפש ,או
אז יתברר לו ,שהכל מחושבן ומדוקדק אצל בורא העולם ,ואין שום
הפסד שלא היה צריך להיות.

אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי
הגאון רבי שלום משאש זצ"ל  -הרב הראשי וראב"ד ירושלים  -היה
אומר על הפסוק מתהלים (קמב ,ה)" :אבד מנוס ממני אין דורש
לנפשי" – "מנוס" ,פרושו :מקום שבו יכול האדם לנוס ולהתחבא כדי
להציל את עצמו.
דוד המלך אומר :אם תראה אדם שמרגיש שאבד מנוס ממנו ,דע לך,
שאין זה אלא משום ש"אין דורש לנפשי"  -אין שואל וחוקר אודות
הנפש .כולם ארציים ועסוקים כל היום רק בענייני העולם הזה.
כאשר אדם פוגש את חברו ,הוא שואל אותו על ענייניו ועל שאר
ענייני הילדים והבית ,הוא אינו שואל מה עם הנפש – מה קורה עם
הלימוד? מה לומדים? האם גרים בשכונה שיש בה צניעות? ומה מצב
המוסר וההתעלות שלך?
"אבד מנוס ממני" – משום ש"אין דורש לנפשי"!
הקב"ה מצוה אותנו" :לך לך מארצך" – לך מהארציות שאופפת
אותך!

בזכות התפילה התמימה
סיפור חייו של הרב משאש עצמו מחזק את הדברים .יש בו לימוד
גדול על דרכו הפלאית של הקב"ה לתת לכל אחד כדי מחסורו,
כשאדם זה אינו מפקפק אם מגיע לו עונש כזה או אחר ,אלא מקבל
את רצון ה' בהשלמה ובתמימות –
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בצעירותו למד במקנאס שבמרוקו .לאחר שנשא בקש להמשיך
לשבת על התורה ועל העבודה ,אבל בבית לא היתה פרנסה ,והאוכל
כבר תם.
פתח את ההיכל ובפשטות ובתמימות המאפיינת אותו החל לבכות:
"ריבונו של עולם ,אתה ציוויתנו ללמוד את תורתך ,אני רוצה
להמשיך ללמוד ,אנא עזור לי ,שלא אצטרך להתנתק ממנה ,ואוכל
להמשיך לעסוק בה תמיד"...
חלפו ימים אחדים ,ונערכה ועדה של רבנים בעניין תלמוד התורה
שם.
בתחילה שלחו רבים מאנשי הקהילה את ילדיהם לתלמוד התורה
הזה ,אבל בהמשך גילו כי התנאים שם נמוכים בהרבה מאלו הקיימים
בבתי הספר של הצרפתים ,והעבירו את בניהם לחינוך הממלכתי.
בקשו הרבנים להעלות ,אפוא ,את קרן התורה במקום ,על ידי מינוי
מנהל רוחני לתלמוד התורה ,אדם שייתן את הטון ויצליח לסחוף
אחריו.
למרבה ההפתעה ,בועידה הוחלט פה אחד ,שמי שראוי לתפקיד
הזה הוא הרב משאש ,שהיה אז צעיר לימים – בן עשרים ושש סך
הכל! בעוד המלמדים בתלמוד תורה ,עליהם הוא אמור לפקח ,היו
מבוגרים ממנו בעשרות שנים!
אנשים מסביב לא הבינו – בחור צעיר בא להכתיב למורים שלימדו
אותו בעצמו בילדותו ,איך ללמד?! ...הוא עצמו רק אמר בענוותנותו
היתרה ,שקיבל זאת בזכות תפלתו התמימה לבורא העולם...
בוודאי שיש חשבונות שמים ,ובורא העולם שומע ומאזין לתפילות
ישראל ,אבל צריך להאמין ולדעת שכל דבר מגיע בעתו של כל
אחד ואחד .בעתו – על פי מחשבתו של בורא העולם ,ולא על פי מה
שחושב האדם.
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(קטעים מלוקטים מתוך הספר 'משכני' לך לך – וירא)

המשך מעמוד  | 15הרה"ח ר' חיים שלום פריינד
"הרבי גם שאל אותי אם הוא יכול גם לקחת מבחן ,אם יש מספיק ,כי
הוא לא רוצה שבגללו אחד הנבחנים יישאר בלי טופס בחינה .כמובן
שהשבתי שיש מכל סוגי המבחנים בשפע ,והרבי לקח מכל אחד
מהמבחנים עותק אחד.
"במוצאי השבת נשא הרבי דברים ,והודה מקרב לב למארגנים
ולתורמים והאציל עליהם מברכותיו ,כשהוא מפרט את כל הפעולות
הרבות שנעשו על ידם ,ואינו שוכח להודות על כל העניינים
הגשמיים והרוחניים ,שהועמדו למען הקהל הקדוש ,בעמל וביגיעה
מצד המארגנים.
"כך הלך הרבי מהקל אל הכבד ,ואז הוא הגיע אל ה'שפיץ' של
השבת ,החלק הכי הכי חשוב ,יותר מהכל – המבחן של 'דרשו'.
הוא הדגיש שהדבר גרם לו קורת רוח מיוחדת במינה כשראה את
האברכים נבחנים על יגיעתם בתורה מהחודש האחרון ,והזכיר את
דברי ה'אור החיים' הקדוש בפרשת פנחס ,על בני משפחות 'יששכר

חמור גרם' עמלי התורה ,וגודל מעלתם ושבחם.
"במיוחד ציין הרבי כי התרגש לראות ,שגם בזמן שהאברכים היקרים
נסעו לשבת הוקרה ,שהיא לכאורה שבת של מנוחה ומרגוע ,תוך
התרחקות ממרוץ החיים השוטף למקום של שקט ושלווה ,גם לשם
נשאו עמלי התורה את עול התורה הקדושה על גבם בגיל וברננה,
וישבו להיבחן על תלמודם מהחודש האחרון.
"כמובן שהדברים עשו רעש גדול בקרב כלל חסידי באיאן ,ורבים
נוספים הצטרפו ללימודי 'דף היומי' ו'דף היומי בהלכה' ,והתרבה
משמעותית מספרם של חסידי באיאן הנבחנים במבחני 'דרשו'
השונים ,ואף נפתח ארגון מיוחד בבאיאן המכונה 'למען ידעו' ,וכל
חסידי באיאן למדו הלכות סוכה בלי יוצא מן הכלל .עד כדי כך,
שבמוצאי שבת סליחות ,לפני הסליחות הראשונות בצל הקודש,
התקיים מבחן של 'דרשו' והשתתפו בו מאות אברכים ובחורים
בס"ד".

המשך מעמוד  | 20הרב ישראל ליוש
את הספור הבא סיפר כ"ק האדמו"ר מטאלנא שליט"א ,כפי ששמע
מהגאון רבי גדליה נדל זצ"ל:
להורים יראי ה' שעלו לא מכבר מהונגריה ,היה ילד שהיה חרד
מאוד מצומות .עוד בטרם מלאו לו שלוש עשרה ,כבר הודיע לאביו:
'כשאגדל לא אצום אף ביום כיפור ...אני ממש מפחד לצום'!...
האב ,שהקפיד על קלה כבחמורה ,וקל וחומר כשמדובר על איסורי
תורה ,התחלחל עד מאוד מדברי בנו ,וכמסורת החינוך שהכיר
בגולה ,הכה בו וגער עליו' :הכיצד תעלה על דעתך לא לצום ביום
כיפור !?...דאורייתא'!!...
למותר לציין שתגובתו של האב העלתה את סף החרדה של הילד,
ובכל עת שנושא הצומות נזכר בביתם ,היה הילד נתקף חרדה
ומצהיר שוב' :אני לא מסוגל לצום .!...וכנגדו ,האב במשנת החינוך
התקיפה שלו ,היה מזהיר אותו בכעס רב' :אל תדבר כך שוב ...אתה
תצום ,כי כך התורה צוותה.'!...
פעם ,בערב שבת ,לאחר טקס מריבה נוסף בין האב והילד ,יצא
הילד מהבית וברח לירושלים .הוא דפק על אחת הדלתות ,וביקש
להתארח בביתם בשבת' .באתי עם ההורים שלי מבני ברק לירושלים,
לפתע איבדתי אותם ,הם כנראה חזרו לבני ברק ,ולא אספיק לחזור
לשם לפני שבת.'...
המשפחה אירחה אותו בשמחה ,ובמוצאי שבת ,משלא היו טלפונים
ולא היה להם כיצד לאתר את הוריו ,פנו לתחנת המשטרה ,בתקוה
שגם הוריו יעשו כן בבני ברק ,וכך יתאחד הילד עם משפחתו.
כתקוותם ,כך היה ,והילד שב לביתו .האב קבלו בסבר פנים חמורות,
והודיע לו נחרצות' :אמנם אמרו לי שלא אכה בך ...אבל דע לך שאם
לא תצום ,או תברח שוב מהבית ...לא יהיה לך טוב.'...
מצוקתו של הילד גברה ,והוא ברח אל מרן ה'חזון איש' זי"ע ,ניצב

לפניו ופרץ בבכי מר .באותו עת למדו עם החזון איש הגאון רבי
גדליה נדל זצ"ל והגאון רבי פייבל שטיינברג זצ"ל' .מדוע אתה
בוכה?' – שאל אותו החזון איש ברוך .הוא לא ענה .הבין החזו"א
שהוא מתבייש מהנוכחים בחדר ,וביקש מהם לצאת .כשיצאו ,פתח
הילד את סגור ליבו וסיפר לו על פחדיו לצום ,ועל תגובתו החמורה
של אביו.
'לך אמור לאביך שאני קורא לו!' – פקד עליו החזו"א' .אני מפחד- '...
אמר הילד – 'כשרק אכנס הביתה ,לפני שאספיק לפתוח את פי ,כבר
אתכבד מכפות ידי אבי.'...
החזון איש קרא לרבי פייבל ,וביקש ממנו שיילך עם הילד לביתו
ויאמר לאביו שהוא קורא לו .האב ניצב בפני החזו"א בהכנעה
ואימה ,כיאה ליראי ה' תמימי דרך ,ושמע מהחזו"א כיצד עליו לחנך
את בנו ...בתום השיחה ,ביקש ממנו החזו"א שישאיר אצלו את הילד
עד אחרי החגים ,והאב הסכים ברצון ובשמחה.
מאותו יום אימץ החזו"א את הילד ,אכל וישן בביתו כמה חודשים.
בהגיע יום כיפור ,שלח אותו החזו"א כל פרק זמן קצר אל המטבח
והורה לו לטעום דבר מה .קשריו עם החזו"א הלכו והתהדקו עד
שבשמחת תורה רקד עם החזו"א ועם ספר התורה ,בריקוד המיוחד
שהיה החזו"א רוקד בדרך כלל לבדו .לאחר החגים שב הילד לביתו
כשהוא נינוח ורגוע...
עברו הימים ,הילד גדל ,והיה לתלמיד חכם גדול .הוא נפטר בקיצור
ימים ,בשנות הארבעים לחייו ,והותיר אחריו שלושה חיבורים
נפלאים ,אחד מהן על מסכת תמורה.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com
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המשך מעמוד  | 2הגאון רבי משה חדש זצ"ל
למתווך דירות ממכריו והתייעץ עימו ,ושוחח עם כמה אנשים
נוספים ,וכל זאת בעודו בדרך ,ובטרם הגיע לביתו!
"הייתי בטוח" ,סיפר התלמיד לאחר מכן" ,שראש הישיבה ימתין
לבוקר ,ישוב להתגייס לעניין לאחר שינוח מעט ממאמץ המסע,
אולם שוב נוכחתי לראות כי לעולם הוא אינו דוחה את פעולותיו,
אלא פועל בלא השתהות בכל עניין ועניין".

אחותי ישבה לצידו של אבא ,כאשר צלצל הטלפון וחברה ביקשה
את עזרתה בבירור על שידוך שהוצע לה" .האם תוכלי להתקשר
לדודך רבי אהרן חדש ,ולברר על בחור שלומד בישיבת מיר?",
שאלה החברה.
אחותי התלבטה .היא חשה שלא מתאים שהיא עצמה תתקשר
לדוד רבי אהרן ,והסתפקה איך לומר זאת לחברה ...אבא לא הבין
אותה! חברה מבקשת עזרה – איך ייתכן שיקול של אי-נעימות?!
ומכאן – למעשה .הוא עצמו נטל את המכשיר ,התקשר לאחיו הגדול
וערך בירור יסודי ומעמיק על הבחור המבוקש.
בתוך דקות ספורות שבה אחותי אל החברה ובפיה תשובה
מפורטת...

באחד מכנסי ההורים בישיבה בטבריה ,כאשר מסר אבא את שיעורו
הקבוע ,הבחין כי הבעת פניהם של שלושה אנשים מבוגרים היושבים
מולו ,מעידה כי אין הם מבינים כלל את דבריו .אנשים אלו התגוררו
בקרבת הישיבה ונהגו להתפלל בה ,אך שפה למדנית של בני ישיבה
הייתה זרה לאוזניהם...
בבת אחת שינה אבא את סגנון דיבורו ,ועבר לשוחח עם הקהל
בשפה פשוטה ועממית .אפילו תנועות ידיו השתנו .כך המשיך
לדרוש עד שראה כי האורחים המבוגרים מצטרפים לקהל המאזין
ומהנהנים בראשם בהתלהבות.
כמה אופייני היה לאבא להתחשב בציבור בעת דברו.
אבא התקשה להבין דרשנים שמאריכים בדרשתם ,ואינם מתחשבים
בטורח הציבור .הוא עצמו הצטיין בקציר האומר ,וכשדרש ,התמקד
בעיקרי הדברים והשתדל לקצר ככל האפשר .זו לא הייתה רק
טקטיקה 'מקצועית' שמטרתה לגרום לציבור להקשיב ,זה היה
מתוך רגישות יתרה ,שלא להטריח את הקהל ולהכביד עליו .בשנים
האחרונות השתדל לקצר אף יותר ,ואמר בפירוש שכוונתו בכך
ללמד את הציבור שיש לקצר בדרשות.

סיפר ר' מאיר מילוא ,שהתלווה לאבא לרבות מנסיעותיו לחו"ל:
"באחד הימים פנה ראש הישיבה לפלוני ,וביקש מספר טלפון של
גביר בחו"ל .הלה הציע שהוא עצמו יתקשר אל הגביר ,שכן לא
לכבודו של ראש הישיבה להתקשר בעצמו.
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"ראש הישיבה סירב להצעה ולאחר מכן הסביר לי' :לעיתים הפגישה
אינה מוצלחת והגביר נותר כעוס לאחריה ,ומוטב שהכעס יופנה אלי
ולא לאדם אחר'"...
אחד הבוגרים ששימש עוזר לרב עיר כלשהי ,הגיע לבקר את אבא.
אבא ידע כי הרב ההוא כועס עליו על שלא קיבל לישיבה בחור
מסוים ,ולכן אמר לתלמיד:
"מבקש אני ממך שתגיד לרב ,שגם אתה מתפלא וכועס על שלא
קיבלתי את הבחור ההוא לישיבה ,וכי אינך מסכים איתי ואינך מבין
אותי כלל .איני רוצה שהרב יקפיד עליך מפני שאתה תלמיד שלי."...

באחת ממסיבות החג שנערכו בביתו של אבא ,השתתפו תלמידים
ואורחים רבים והצפיפות הייתה גדולה .פתאום פנה אבא אל
נכדו שישב מאחוריו ואמר לו" :ראיתי את פלוני מציץ אל הבית...
ככל הנראה לא נעים לו להיכנס ,רוץ אחריו ומצא דרך מכובדת
להכניס אותו" .מדובר היה בבחור מבוגר שהתגורר בשכונה ,והיה
נכנס לפעמים לישיבה .אכן ,הוא חש אי-נעימות להיכנס ,אך מכל
המשתתפים הרבים ,היחיד שהבחין בו הוא אבא ,ממקומו המרוחק
ומתוך טרדתו הרבה בקבלת פני האורחים ובניהול המסיבה!
בוגר הישיבה מספר על מקרה מדהים שאירע בחופתו .אמנם
בשעת מעשה לא הבחינו בו אלא יחידים ,אבל לאחר מכן ,כאשר
צפו בהסרטה של החתונה ,בבחינת 'עין רואה' ,התרגשו למראה
ה'בין אדם לחברו' של אבא:
ראש הישיבה ,שסידר את הקידושין ,עמד ליד החתן .סמוך אליו
עמד גיסו של החתן כשבידו צלחת כסף מהודרת ועליה גביע היין.
הגביע עבר לידי המברכים ,והצלחת ,שהייתה מלאה ביין שנשפך
מהגביע ,נותרה בידי הגיס .והנה ,בעוד הגיס מכריז את שמות
המוזמנים לעלות לברך את הברכות ,נטתה הצלחת על צידה ,וכל
תכולתה נשפכה היישר על הפראק של אבא!
"ראש הישיבה היה אמור לטוס באותו ערב ,ותוכניתו הייתה לצאת
לנמל התעופה מייד לאחר החופה" ,סיפר החתן" ,הוא הבחין במה
שקרה אך לא הגיב ,ולא די בזאת אלא לאחר החופה הביט סביבו,
כמחפש מישהו .מה קרה? האם מישהו חשוב היה אמור להגיע?
"לא .ראש הישיבה חיפש את גיסי ,וכשמצא אותו – לחץ את ידו
בחמימות ואיחל' :מזל טוב ,מזל טוב!'
"ככל הנראה חשש שהגיס הצעיר נבוך ממה שקרה ,ורצה לתת לו
הרגשה טובה ,כאומר לו :הכול בסדר! לא קרה כלום"...

כאשר היה אבא מצטלם עם חתנים ,דאג שהתמונה תצא מוצלחת,
וכאשר הגיעו חתנים לאחר אירוסיהם להתברך מפיו והיו מבקשים
להצטלם ,הקפיד לעמוד ליד רקע נאה ,כמו וילון או ארון ספרים ,כדי
שתתקבל תמונה יפה .פעם בעת שצעד ברחוב הבחין בילד שמנסה
לצלם אותו .הוא נעצר ,נעמד ליד עץ ואמר לילד" :בוא ,כדאי לצלם
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כאן ,שיהיה רקע יפה לתמונה"...

"בכל שנות הצילום שלי" ,התבטא צלם שצילם בחתונת תלמיד" ,לא
פגשתי אדם שמקפיד כל כך לשים לב לצרכיו של הצלם .בדרך כלל
אני סופג רק טענות והערות ...ואילו הרב חדש – חושב על הצלם,
חושב על החתן והכלה ומבקש מהציבור 'אל תפריעו לצלם .תנו לו
לצלם ,זו העבודה שלו!'."...

באחד הימים ישב אבא ושוחח בלימוד עם כמה תלמידים ,והנה
אחד הספרים הנדרשים – איננו .שמא נמצא כמותו באוצר הספרים?
תלמיד זריז התנדב לרוץ להביא את הספר מן ה'אוצר' ,אך מייד
לאחר שיצא ,נמצא הספר המבוקש ,ואבא החל לעיין בו ,בעודו
עוקב בערנות אחר שובו של התלמיד .מששמע את צעדיו הקרבים
אמר בבהילות לבחור שלצידו" :אנא ,הסתר את הספר שמצאנו,
שלא יחוש שהמאמץ שלו היה מיותר ,"...וקידם בתודה ובחיוך מאיר
את השליח המסור.

תלמיד מן הישיבה חלה ונעדר בתקופת הימים הנוראים .מלבד צער
המחלה ,חסרה לו מאוד האווירה המרוממת של הישיבה בימי הרצון.
הגיע יום שמחת תורה ,החותם את התקופה המיוחדת .התלמיד
שכב בביתו ורוחו עגומה עליו .בעיני רוחו ראה את הריקודים
השמחים בישיבה ,את תפילת המוסף החגיגית של ראש הישיבה...
והנה – נקישות על הדלת ,וראש הישיבה בפתח עם קבוצת חברים.
בעיצומו של החג צעד איתם אבא מהישיבה ועד שכונת 'גבעת
שאול' ,כדי לבקר את החולה ,לרקוד בביתו ולהביא אליו את
אווירתה של שמחת התורה מהישיבה.

פעמים רבות ,בתחילת דרכם בישיבה ,נתקפים התלמידים הצעירים
בגעגועים עזים לבית הוריהם ,או למקום לימודיהם הקודם .אבא
היה ער לרגשותיהם ומשתדל להקל עליהם ככל האפשר.
מספר אחד התלמידים" :כשהגעתי לישיבה ,הבחין ראש הישיבה
בגעגועיי הרבים לישיבת 'כנסת מאיר' ,ולכן בכל פעם שהיה נוסע
לשם היה קורא לי ואומר' :הרי אתה 'איש ראשון' ,התוכל לעזור לי
וללוותני בנסיעה?'
"חלפו שנים ,התמניתי לאחד מאנשי הצוות בישיבה בראשון לציון,
ואף התגוררתי באזור .בימי 'בין הזמנים' ,כאשר הגיע ראש הישיבה
לנוח מעט בבניין הישיבה ,ביקש ממני שאקח אותו לכל תפילה
לבית כנסת אחר ,כדי שיוכל להכיר את התושבים ולחמם את ליבם
בעניין הישיבה.
"והנה ביום השני ,בעודנו בדרכנו לתפילת שחרית ,שינה ראש

הישיבה את דעתו ואמר לי' :סע למקום שבו התפללנו אתמול',
והסביר' :הרי הגבאי שם מכיר אותי היטב ,ויודע שהגעתי לכאן
לכמה ימים .אם לא אשוב לשם הוא עלול להיפגע ולחשוב שדבר
מה אינו כשורה בבית הכנסת שלו .רק אם אסביר לו את הטעם
למנהגי להתפלל בכל תפילה בבית כנסת אחר ,אוכל להמשיך לנהוג
בו'"...
"היינו זוג צעיר" ,סיפר תלמיד קרוב" ,והנה נודע לראש הישיבה כי
אשתי מרותקת למיטה לתקופה .הוא קרא לי והודיע לי שמעתה
אקח שתי מנות של ארוחת צהריים מדי יום' .אני יודע שלא יהיה לך
נעים להיכנס למטבח ולבקש' ,הוסיף' ,לכן הודעתי לאחראי שיכין
בעבורך את המנות בכל יום'"...

סיפר רבי מנחם שלנגר ,ממתפללי הישיבה הקבועים" :זמן קצר
לאחר שהעתקנו את מגורינו לשכונת רוממה ,נולד לנו בן .שמחת
ה'שלום זכר' נערכה בביתנו ,ואני הופתעתי והתרגשתי למראה
ראש הישיבה שהופיע להשתתף בה.
"ביתי מרוחק קמעה מהישיבה ,ולא עלה על דעתי להטריח את
ראש הישיבה ולהזמינו .משראה את פליאתי על בואו הסביר
בפשטות' :הרי אתה תושב חדש בשכונה ,וחששתי שמאחר שלא
רבים מכירים אותך כאן ,יבואו רק מעטים להשתתף ב'שלום זכר'
ושמחתך לא תהיה שלמה .לכן טרחתי להגיע'"...

לעת זקנותו התגורר דודו של אבא ,ר' יעקב לייב הוטנר ז"ל ,בבית
אבות .אבא הקפיד לבקרו בכל הזדמנות ולשמח אותו .פעמים רבות
נהג לערוך את הביקור עם אחיו רבי נפתלי או רבי יוסף ,ובאותה
הזדמנות נהג לבקר גם יהודי בודד מאוד שהתגורר באותו בית
אבות .לימים הסתלק הדוד ר' יעקב לייב לבית עולמו .והנה בערב
ראש השנה אמר אבא לאחיו רבי נפתלי" :הבה נלך לבקר את היהודי
ההוא ,לבל יחשוב כי היינו נכנסים אליו רק כבדרך אגב".
הלכו השניים לבקרו ,והנה האיש יושב בפתח הבניין ,ממתין...
כשראה אותם מתקרבים אמר" :ישבתי כאן וחיכיתי כדי לראות אם
בכל השנים באתם רק בשביל הדוד שלכם ,או גם בשבילי" - - -

קבוצת בחורים ישבה סביב שולחנו של אבא בליל שבת.
אמא הגישה כוסות תה וקערית סוכר ,והבחורים המתיקו לעצמם
את המשקה החם.
למראה הפעולה השגרתית הזאת אמר אבא" :ראו נא ,כאשר כל
אחד ממתיק לעצמו את כוס התה ,הרי זה מעשה בעלמא .אילו
היה כל אחד ממתיק לחברו היושב לצידו ,הלוא הייתם הופכים את
הפעולה הסתמית למעשה חסד!"...
ואז הוסיף ואמר" :דעו לכם ,מעשה חסד מתוק הרבה יותר מסוכר."...
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כך שמע מפיו גיסי ר' צבי פסח כהן:
"יש מאנשי העולם שמתהלכים בו מרי נפש ומלאי טענות ,ואילו
אחרים – מאושרים ושמחים .מה יוצר את ההבדל ביניהם? הלך
החשיבה שלהם.
"במוחו של אדם מהסוג הראשון קבועה המחשבה 'מגיע לי' ,ולכן
ליבו מלא תמיד במרירות ובכאב .השני ,לעומתו ,חושב תמיד 'איך
אני יכול להביא תועלת לאחרים?' והוא תמיד מאושר!"
והוא היה אומר
"והיֵ ה
את כל כולו נתן אבא לזולת ,ובכל ישותו גילם את הסיסמה ֱ
ברכה".
בכל מקום שהיה ובעבור כל אדם שפגש – ָהיָ ה לברכה ,למעניק
שפע ולעזר עד בלי די.
פעמים רבות שמענו מאבא את הסיפור שהיה חביב עליו במיוחד:
יהודי מבוגר ,תלמיד חכם ,היה מסתובב בישיבת חברון .גלמוד היה,
ודעתו נחלשה במאורעות החיים הקשים שעברו עליו.
בבת עינו של יהודי זה הייתה גמרתו היחידה ,כרך עב כרס שהכיל
את כל הש"ס.
פעם פתח בבית המדרש גמרא של אחד הבחורים ,ואותיות מאירות
עיניים הזדקרו לנגד עיניו" :אין להשתמש ללא רשות" .הזדעזע
היהודי עד עמקי נשמתו; איך אפשר לכתוב דבר נורא שכזה?
מייד לקח את כרך הגמרא עב הכרס היקר לליבו ,הניחו על
הבימה במרכז בית המדרש וכתב עליו באותיות מודגשות' :נא ונא
להשתמש ,ולהשתמש אף ללא רשות!!!'...

פעם ראה אבא על גמרתו של אחד הנכדים את המשפט הנפוץ 'אין
להשתמש ללא רשות' ,והוא נסער ונרעש כל כולו" :איך ייתכן שנכד
שלי יכתוב משפט שכזה בתוך ספרו?!"
כאשר היה אבא נתקל במשפט זה או דומה לו על ספר בבית
המדרש ,היה מתנחם כי בוודאי מדובר בבחור משיעור א' ,שטרם
התחנך די זמן בישיבה .שהרי תלמיד של 'אור אלחנן' אינו כותב כך
על ספריו...

סיפר גיסי ר' זאב רוטנברג:
"הייתי עד לשיחת טלפון ,שבה ביקש ראש הישיבה ממנהל מוסד
כלשהו שיעזור לפלוני .לשמע הבקשה התבטא המנהל ואמר' :איני
חייב לו כלום!'
"אבא היה מזועזע והוא שב ואמר' :יכול אדם לטעון כי אינו יכול
לסייע מסיבה זו או אחרת ,אך איך ייתכן לומר 'איני חייב'?! הרי אם
יהודי פונה אליך ומבקש עזרה – אתה חייב לעזור לו!'".

"לפני שנים רבות" ,מספר הרב ישראל מאיר לאו" ,הקמתי את
ישיבת 'חיי משה' ,לעילוי נשמת אבי רבי משה חיים לאו הי"ד.
בראשית דרכה שכנה הישיבה בבניין ישן וקטן בקרבת ישיבת 'אור
אלחנן' .ההתחלה הייתה קשה ,ודברים מינימליים חסרו שם ,בהם
אוצר ספרים.
"כאשר נודע הדבר לר' משה מרדכי חדש ,פנה אלי מיוזמתו ואמר
לי' :אוצר הספרים של 'אור אלחנן' פתוח לפניכם עשרים וארבע
שעות ביממה ,ומעתה הוא ישמש גם את ישיבת חיי משה'.
"כך נסמכה 'חיי משה' תקופה ארוכה על אוצר הספרים של 'אור
אלחנן' ,בזכות נדיבות ליבו של הרב חדש".
בהיותו בנמל התעופה ,בהמתנה לטיסה לחו"ל ,הבחין אבא באברך
צעיר המטופל בילדים וסביבו חבילות רבות .הצעת העזרה של אבא
הייתה במקום ממש...
אבא סייע לאברך לסחוב את מטלטליו ולהעביר את המטען ,ולא
עזבו עד שראה שהוא מסתדר .כאשר נפרד ממנו שאל האברך
לשמו" .משה חדש" ,השיב אבא.
האברך נדהם.
התברר שהוא הגיע לארץ ישראל לתקופת מה ,כשבאמתחתו
רשימה של אנשים גדולים שאותם ביקש לפגוש .בשבת האחרונה
להיותו בארץ הגיע להתפלל בישיבת 'אור אלחנן' במטרה לפגוש
את אבא ולהכירו ,אך בדיוק באותה שבת שהה אבא בסניף הישיבה
בטבריה...
"משמיים גלגלו שאזכה להכיר את ראש הישיבה לפני שובי לחו"ל",
סיפר" ,ובאיזו דרך!"...
(מתוך הספר 'גדלות ואדם')

המשך מעמוד  | 9הגאון רבי בן ציון פלמן זצ"ל
הבניה לא יצאה לפועל ,ולא נזקקו להלוואה.
בעל הנכסים היקר הנ"ל לא אמר נואש ,ובחכמתו סייע לו בדרכים
עקיפות ,באופן מתוחכם ,עד שר' בן ציון לא ידע כי הוא עוזר לו
בכספים ,גם לנישואי הילדים.
אך לאחר הסתלקותו של בעל הנכסים ,נודע לו לגרב"צ כי המנוח
היקר ז"ל אכן סייע לו .ואז אמר לבנו" :בעז"ה אני אלמד משניות
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לעילוי נשמתו" .בסיום השנה פנה שנית לבן" :למדתי אחד עשר
פעמים את כל סדר זרעים עם פירוש רע"ב ,ואחר כך עם פירוש
רש"י לעילוי נשמתו של אביך ,כהכרת טובה על שסייע לי בזמני
כלכלה קשים".
עסקים טובים.
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(מתוך הספר 'ללא שם')

סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
Nati Shohat/Flash90

אתרוג ירוק שידוע כי עתיד להצהיב – האם הוא כשר גם בטרם יצהיב?
מה גודלו המינימלי של אתרוג?
האם נער בר מצוה רשאי ללבוש ציצית שהוא עצמו קשר את חוטיה בעודו קטן?
ֵמהלכות האתרוג
• אתרוג המורכב משני מינים ,כגון מאתרוג ולימון – פסול.
ויש מהפוסקים שכתב שהוא פסול רק מדרבנן ,אך לדעת
רוב הפוסקים הוא פסול מדאורייתא .והפוסקים ציינו
מספר סימנים לזיהוי האתרוג המורכב; אך אין לסמוך על
סימנים אלו כדי להכשיר אתרוג ,אלא יש ליטול רק אתרוג
שקיימת לגביו מסורת והשגחה כי לא הורכב.
• אתרוג בצבע ירוק כהה ,פסול ,משום שצבע זה מלמד כי
הפרי עדיין אינו בשל כל צורכו .ואתרוג ירוק שידוע כי הוא
עתיד להצהיב ,כשר אף בטרם הצהיב.
• האתרוג צריך להיות בגודל 'כביצה' לפחות ,משום
שבגודל זה נחשב שנגמר הפרי .ונחלקו האחרונים ,אם
גודל האתרוג לכתחילה ,הוא כביצה אחת בת זמננו ,או
כשתי ביצים בנות זמננו ,משום שהן קטנות מהביצים
שבזמן חז"ל.
ֵמהלכות 'לָ כֶ ם' בארבעת המינים
• על מצות ארבעת המינים כתוב בתורהּ" :ולְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם
ּבַ ּיֹום ָה ִראׁשֹון" ,ודרשו חכמינו ז"ל" :לכם – משלכם" ,דהיינו,
שביום הראשון של חג הסוכות צריך שארבעת המינים יהיו
שייכים לנוטל עצמו .ולכן ,בעת רכישת ארבעת המינים
ראוי לשלם עליהם ,ולא לקנותם בהקפה.
• בקטיפת ערבות (או המינים האחרים) ,יש להקפיד
לקטוף דווקא ממקומות שידוע לכל כי הם הפקר ,כגון
שפת הנהרות ,או שבעליהם נתנו את רשותם לכך.
• יש שכתבו ,שבקטיפת ארבעת המינים בארץ ישראל,
יש לחשוש לגזל מישראל ,דהיינו מיורשיהם של אלו
שהקרקע היתה בבעלותם בטרם נכבשה על ידי הגויים;

אך המנהג שלא לחשוש לכך.
• המקבל ארבעת המינים במתנה 'על מנת להחזיר' ,נחשב
כבעליהם ,ויכול לקיים בהם את המצוה ביום הראשון של
חג הסוכות ,משום שזוהי ככל מתנה אחרת הכרוכה בקיום
תנאי מסוים.
• לולב האסור בהנאה – אף אם אינו אסור אלא לבעליו
בלבד – לא ניתן לקיים בו את המצוה ביום הראשון של חג
הסוכות ,כיון שאינו נחשב כשייך לבעליו.
ֵמהלכות עבודה זרה
• חפץ ששימש כעבודה זרה של גוי ,אסור בהנאה .אולם,
אם גוי 'ביטל' את העבודה זרה שבחפץ ,דהיינו שעשה בו
מעשה המורה שאינו מכיר באלהותו של חפץ זה – מותר
בהנאה.
• עצי פרי ,או עצי בושם ,וכיוצא בהם ,שניטעו לצורך כוהני
עבודה זרה ,דהיינו כדי שירוויחו ממכירת הגידולים – אסור
לקנות את גידוליהם ,אולם ,הם מותרים בהנאה .ואם לא
ניטעו מתחילה לצורך רווחי כוהני העבודה זרה( ,ולא
לׁשם נוי לעבודה זרה) ,אלא רק לאחר נטיעתם הוחלט
ֵ
להעמידם לרשות הכוהנים ,על מנת שירוויחו ממכירת
גידוליהם – מותר לקנות את גידוליהם.
• ארבעת המינים שמקורם בעצי עבודה זרה של גוי ,ואינם
אסורים בהנאה – ניתן ,בדיעבד ,לצאת בהם ידי חובה ,אך
לכתחילה ,אין לעשות זאת ,משום שהם מאוסים לשימוש
נַ ֲעלֶ ה זה של קיום מצוה.
• קטן ,יכול לקשור את חוטי ציציותיו לצורך עצמו .ולדעת
המשנה ברורה ,אף לאחר שנעשה בר מצוה ,יכול להמשיך
ולהשתמש בציצית שקשר בעודו קטן; ויש שפקפק בדבר.
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השבוע

הצצה לרגעים מרגשים שתופסים את
תשומת הלב בתוך מרוץ החיים השוטף

במיוחד התרגשתי מאחד הנבחנים שהיה חריג מאוד בנוף המקומי .בחור
צעיר ,בן  14לכל היותר .יכולתי לראות שהוא תלמיד בישיבת בעלזא לפי
הקסקט  -ה'דאשיקל' שהיה לראשו
הרב יהושע לייבזון
כמה ימים לפני תחילת 'זמן חורף' ,הסתובבתי בכמה ממוקדי
הבחינה של 'דרשו' ,בזמן שאלפי אברכים יקרים מפז ומפנינים
השתתפו במבחן הגדול של 'קנין ש"ס' ,ונבחנו על  630דפי גמרא,
במסכתות :ברכות ,שבת ,עירובין ,פסחים ,שקלים ,יומא וסוכה.
מדובר במחזה מדהים ,כל מי שעומד מהצד ומשקיף על המתחולל,
אינו יכול שלא לקנח דמעה של התרגשות הזולגת לה מזווית העין
באופן בלתי רצוני.
הסתובבתי שם ,בין הנבחנים .הם היו שקועים איש איש במבחן שלו,
הם לא הרגישו בכלל שחלפתי על ידם.
במיוחד התרגשתי מאחד הנבחנים שהיה חריג מאוד בנוף המקומי.
בחור צעיר ,בן  14לכל היותר ,יכולתי לראות שהוא תלמיד בישיבת
בעלזא לפי הקסקט  -ה'דאשיקל' שהיה לראשו .הוא ישב ונבחן על
 630דפי גמרא!!!
אני לא יודע כמה ימים ושבועות השקיע הבחור הצעיר בלימוד
וחזרה ,אין לי שמץ של מושג מה גובה הציון שהוא עתיד לקבל ,לאחר
שהמבחן ייבדק על ידי הבודקים של 'דרשו' ,זה ברור שהוא לא יקבל
מלגה על המבחן כי הוא צעיר מדי לפי הקריטריונים של הארגון.
מה שאני כן יודע זה שהמחזה הזה ריגש אותי במיוחד .תחשבו על
זה ...בחור בן  ...14במה עסוקים בני גילו בכל רחבי העולם? מה
עושים בני  14בסין ובווייטנאם? משחקים בכדור יומם ולילה או
עסוקים במכשירים אלקטרוניים.
מי כעמך ישראל! בחור צעיר שנמצא במסגרת ישיבתית תובענית
ומחייבת ,שלומד ממילא משעות הבוקר המוקדמות ועד שעות
הלילה במסגרת הישיבה ,את ההפסקות שיש לו בין סדר לסדר
הוא לא מנצל לשיחה עם חברים ,לא למשחקים ולמשובת נעורים,
כל דקה פנויה הוא מקדיש ללימוד הגמרא ,וכל חפצו ומגמתו היא
לדעת את הש"ס .כמו שאמרתי לכם ,התרגשתי!

גיבורי כח
האמת ,שמי שמסתובב קצת במשרדי 'דרשו' ,ונחשף להיקף
הפעילות ולתוכניות השונות ,לא חסרים לו רגעים כאלו מרגשים.
מנהלי ועובדי 'דרשו' נחשפים יום יום לסיפורים מאוד מאוד
מיוחדים .פעם אמר לי אחד מעובדי 'דרשו' ,שהוא יכול לכתוב כל

שבוע ספר עב כרס ממה שהוא רואה ושומע בעבודתו.
פעם זה אברך שמגיע להיבחן על מאות דפי גמרא ,ומיד לאחר המבחן
הוא פונה לאולם השמחות הקרוב ,שם מתקיימת חתונת בתו...
פעם זה יהודי ישיש ,שגילו כבר נושק לתשעים ,ובכל זאת הוא
מטריח את עצמו ובמאמץ רב מגיע למוקד המבחן ,כדי להשיב
לשאלות שכתבו אנשים הצעירים ממנו בעשרות שנים ,ולאחר מכן
אנשים צעירים עוד יותר בודקים את המבחן ונותנים לו ציון...
אבל הפעם התרגשתי מאוד מהתוכנית החדשה-ישנה ,תוכנית 'קנין
שביעית' .זאת תוכנית שרואה אור אחת לשבע שנים ,וההיענות
המופלאה של הציבור ,העניין הציבורי הרחב  -פשוט מדהימים.
בהנהלת 'דרשו' מאוד התלבטו איך להיערך לקראת המבחנים .מי
יודע כמה נבחנים יגיעו לכל אחד מהמוקדים ,מי יודע כמה מלגות
יצטרכו לחלק לאחר מכן ...בתוכניות הוותיקות אפשר להעריך
פחות או יותר את מספר הנבחנים ,ולמרות שתמיד מוסיפים עוד
עשרה או חמישה עשר אחוזים של טפסי מבחן על הצפי ,עדיין
הארגון יודע למה לצפות ,פחות או יותר .ב'קנין שביעית' קשה
מאוד לדעת אם ייבחנו אלפים ואולי עשרות אלפים ,אף אחד לא
יודע מראש ,ובארגון נערכים על פי הערכות שמבוססות על היקף
הפניות של נבחנים למשרדי הארגון ,כדי לברר על התוכנית ועל
מועדי הבחינות.
כך או כך ,העובדה שכל תוכנית לימוד חדשה ,גורפת עם פתיחתה
כמה אלפי נבחנים ,היא לבדה יש בה כדי לגרום לכל יהודי לזקוף גו
בגאוות יחידה ,להרים עיניו לשמים ולומר בקול גדול" :אשרי העם
שככה לו".

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

גליון 492
שנה י"א תשפ"ב

ואקחה פת לחם וסעדו לבכם )י"ח  -ח'(

לפתע נקישה בדלת ובני משפחתו נדהמו

מסופר :בליל שבת לאחר הסעודה נהג

לראות את הרבנית של ר' איסר זלמן

מעשה היה ברבי יהודה הנשיא ששלח לו

הרה"ק רבי אריה לוין זיע"א שהיה

עומדת בפתח ואומרת בקול מבוהל ,אנא

השר ארטבון מתנה מרגלית יקרה ביותר

מתלמידיו של הרה"ק רבי איסר זלמן

רחמו נא ,לראש הישיבה אין מנוחה ,אין

ואמר לו :וכי אתה יכול לשלוח לי דבר שערכו

מלצר זיע"א בסלוצק ,להיכנס לביתו

לו מנוחה .רבי אריה ששמע את דבריה,

כמרגלית זו? שלח לו רבינו הקדוש מזוזה,

לדבר בדברי תורה ולהעלות זיכרונות

נחרד קם מיד ממיטתו ,התלבש וניגש

אמר לו אותו עשיר ,אני שלחתי לך דבר יקר

מלפני עשרות שנים.

לשאול את הרבנית מה אירע? עליך

כל כך ואתה שלחת לי דבר ששווה כמה

לבוא מיד ולדבר עם הרב ,אין לו מנוחה,

פרוטות! אמר לו רבינו הקדוש אתה שלחת לי

הוא אינו יכול להירגע לאחר שהתברר

דבר שיש לו ערך ,שיש דבר שעולה ערכו על

לו ,שהיו ימים שבהם לא אכלת כאשר

זה ,ואילו אני שלחתי לך דבר שאין לו ערך,

למדת בישיבתו בסלוצק.

שאפילו תעריך כנגדה את כל הכסף והזהב

באחד מלילות השבת שאל רבנו את
תלמידו

הדגול

היכן

אכלת

בעת

לימודיך בישיבה בסלוצק? בשבתות
אכלתי בביתו של פלוני ,השיב רבי
אריה .ובימות החול היכן אכלת? הוסיף

כשהגיעו רבי אריה לוין והרבנית ,מצאו

ראש הישיבה ושאל ,רבי אריה מנה

את רבנו מהלך בבית הלוך וחזור נרגש

מספר בעלי בתים שאצלם אכל במשך

ונסער .כשראה את רבי אריה פנה אליו

השבוע .הרגיש רבנו שעדיין חסרים

בקול שבור ואמר ,לו ,שלוש שנים למדת

ימים אחדים כדי להשלים את ששת ימי

בישיבה בסלוצק ,אני כיהנתי כראש

השבוע ,ושאל ,ובימים הנותרים היכן

הישיבה ,וכלל לא ידעתי שהיו ימים

אכלת? שתק רבי אריה ולא ענה .חזר

שבהם לא היה לך היכן לאכול ,הלא

רבנו על שאלתו זו ולרבי אריה לא

אנוכי אחראי לכך ,מה אענה ביום הדין,

נותר אלא לספר את האמת ,שהיו ימים

ומה אומר ביום התוכחה? אנא סלח לי

אשר בהם לא אכל ,אולם הוא הוסיף

על זאת .נדהם רבי אריה למשמע דבריו

מיד ואמר שהימים אשר בהם לא אכל

של רבנו ואמר ,הן אשמתי היא זאת,

היו חביבים עליו יותר מן הימים שבהם

שהרי היה עלי להודיע על כך להנהלת

היה לו מקום לאכול.

הישיבה ,ומשלא הודעתי ,כיצד יכול היה

לאחר מכן המשיכו ראש הישיבה

מישהו לדעת על כך? בקושי רב לאחר דו

ותלמידו את שיחתם כרגיל .בשעה

שיח ארוך ,הצליח רבי אריה להרגיע את

מאוחרת בלילה ,לאחר שחזר רבי

רבו ,לאחר שהבטיח לו שאין בלבו עליו

אריה לביתו וכבר הלך לישון ,נשמעה

שום קפידה או תרעומת על כך.

זמני כניסת השבת
ירושלים 5:23 :ת"א5:38 :

פרשת וירא

ערכה של מזוזה

והמרגליות שבעולם לא ישוו כנגדה ,כמו
שנאמר "וכל חפציך לא ישוו בה" )משלי ג' –
ט"ו( .ועוד ,אתה שלחתי לי דבר שצריכים
לשומרו ,שלא יבואו גנבים ויגנבו אותו ,ואילו
אני שלחתי לך דבר שאתה ישן בפנים והוא
שומר עליך מבחוץ ,שנאמר )בהתהלכך תנחה
אותך בשכבך תשמור עליך והקיצותך היא
תשיחך" )משלי ו' – כ"ה( "בהתהלכך תנחה
אותך" – בעולם הזה" ,בשכבך תשמור עליך"
– בשעת המיתה" ,והקיצותך היא תשיחך" –
לעתיד לבוא! באותה שעה נכנס שד בבתו של
ארטבון שהיתה בת יחידה ,ובאו כל הרופאים
ולא הועילו לה ,כיון שנטל ארטבון את
המזוזה ושם על הפתח ,מיד ברח אותו שד,
ונטל רבינו הקדוש את המרגלית לעצמו.
)ירושלמי פאה פ"א(

זמני יציאת השבת
ירושלים 6:35 :ת"א 6:37 :ר"ת7:12 :

לבך מלא אהבת ה' ואהבת ישראל ,ובידך להושיע לקטנים ולגדולים

למחרת השכים ונטל ידיים ,לבש והתפלל ,נפרד מאת בעל הבית,

עוד מימי נעוריו היה מפורסם הרה"ק רבי מנחם מענדל מקאסוב זיע"א

ובשעת הפרידה חזק את רוחו וחזר על דבריו של אמש שישים בה' בטחונו

)יומא דהילולא י"ז מרחשון( כאוהב ישראל ורודף שלום ,תמיד כלתה

והוא יתברך שמו לא יעזבנו ויעמוד לו בשעת צרה ,אחר כך פנה אל

נפשו לעשות טובה לכל אדם מישראל ולהרבות שלום בעולם ,לבו

הפתח ,פתח את הדלת נשק את המזוזה ,והלך לדרכו .בלכתו שקוע

היה מלא רחמים ואהבה ,והיה מאסף נדבות ומחלקן בחשאי בין

במחשבות שמע מאחוריו קול דהרת סוסים ,נשא את עיניו וראה מרכבה

משפחות הגונות שבאו עד ככר לחם ,כך נהג כל הימים בהיותו רך

כבודה הולכת במרוצה ומתקרבת אליו ,סר הצידה ועמד והמרכבה עברה

בשנים ובהיותו בא בימים ,בשבתו בביתו ובלכתו בדרך.

ובה איש יהודי עשיר ,כאשר התרחקה המרכבה מהלך של מאה פסיעות
בערך ,עצרה ונעמדה על אם הדרך ,ומשהתקרב ר' מנחם מענדל אליה,

מסופר :פעם אחת בהיותו צעיר לימים הלך לבקר בהיכלו של רבו

הזמין אותו בעל המרכבה שיעלה ויסע אתו ,ואמר :אני נוסע אל הרב

הקדוש רבי זאב וואלף מטשארנא אוסטראה זיע"א אשר ברוסיה

הצדיק משטארנא אוסטראה ,יעלה וישב אתו ,יסע עד העיר ההיא ,ומשם

המדינה ,ומכיוון שהיה אברך עני ולא היה בידו כסף לשכור לו עגלה,

ואילך יעשה כל אחד מהם את דרכו ,וילך למקום שלבו חפץ.

הלך ברגליו לאיטו ,החבילה על כתפיו ,המקל בידו ודרך המלך לפניו,
ביום עשה דרכו ,ובלילה לן בעיר או בכפר ,בכל מקום ישוב שהגיע
אליו לפני שקיעת החמה או אחריה .ויהי היום ויבוא לכפר אחד לפנות
ערב כשהוא עייף ,חיפש ומצא בית יהודי ,נכנס ושאל את בעל הבית
אם אפשר יהיה ללון אצלו? קבל אותו היהודי בסבר פנים יפות ,נתן
לו שלום והראה לו מקום לישב .הסיר את חבילתו מעל כתפיו ,נטל
את ידיו והתפלל.

מיאן רבי מנחם מענדל לעלות ,הפציר בו העשיר מאד ,הרבה עליו
דברים ולא זז מן המקום ,תמה בעל המרכבה ושאל אותו מדוע אינו רוצה
ליהנות מטובתי ,הרי זה כאלו מכבד אדם את חברו בכוס יין טוב והוא
שופכו על פניו ,השיבו ואמר ,נראה שאתה עושה זאת מתוך רחמנות
ואהבת הבריות ,ורציתי לדעת עד היכן אהבתך זו מגיעה ,לא במעשה קל
כזה מדת הרחמנות שבך תהא ניכרת ,כי אם בכיסך ,כמאמר חכמינו
זכרונם לברכה :בשלשה דברים האדם ניכר בכוסו ,ובכיסו ובכעסו )שבת

אחרי התפילה ישב על יד השולחן והנה שמע אנחה אחרי אנחה

מ"ג ע"ב( .אמר העשיר :תעלה ותשב על ידי ובשעת הנסיעה תציע לפני

יוצאת מלב בעל הבית ,הרגיש הצדיק בצערו של האיש ולא יכול

את בקשתך ,ואחרי שאשמע את דבריך אדע להשיב לך תשובה ברורה,

להתאפק ,ושאל אותו על מה הוא נאנח כל כך? סיפר לו האיש את

השיב לו רמ"מ :גם אני הולך אל הרב הצדיק השוכן כבוד בטשארנא

צערו כאדם שלבו מלא צער ודאגה ורוצה הוא להשיחם לאחרים:

אוסטראה ,ורגיל אני לעלות אליו ברגל ,ולא אקבל את טובתך טרם אדע

עשיר גדול היה ובעל עסקים הרבה וכל אשר פנה הצליח ,והנה פתאום

את תשובתך ,ובזאת תבחן ,ראה העשיר שהוא מתעקש ,כחסיד העומד

התחיל גלגל מזלו לירד ,השעה פסקה מלשחק לו ,עסקיו נתמעטו וירד

על דעתו ,אמר לו אם כן פתח את פיך ויאירו דבריך מה בקשתך? אמר:

מאיגרא רמה לבירא עמיקתא ,מה יאמר ומה ידבר? דאגותיו הלכו

הנה לא רחוק מכאן יושב יהודי אחד שהיה גביר כמוך ,ונסע פעם גם כן

והתרבו ואין הפה יודע לספר מה שהלב מרגיש ,דבר אחד מני אלף,

במרכבה כבודה ובסוסים אבירים ,אך גלגל הוא החוזר בעולם ,זה עולה

חייב הוא לפריץ דמי חכירה ששים אדומים זהב ,בית המזיגה הוא

וזה יורד ,והגיעה שעתו להיות מן היורדים רח"ל ,בשנים מעטות ירד מכל

המשען האחרון לפרנסתו הדלה ,ואין לו אף פרוטה אחת ,מחר עליו

נכסיו ,והיום עליו לשלם דמי חכירה לפריץ ששים אדומים זהב ,ואין לו

לשלם וברור לו שאדוניו יוציאוהו מדירתו ,ואולי ישליכוהו אל הבור,

אף פרוטה אחת ,ואם יבואו אליו שליחי הפריץ ולא ישלם את החוב ,עתיד

ומה יעשו אשתו וילדיו הקטנים? כיסו ריק ואין הוא יודע מאין יבוא

הוא ובני משפחתו לירד לבית האסורים ,ולהיות עבדי עולם ,ועתה אני

עזרו ,אין לו לא קרוב ולא גואל שירחם עליו ויוציאהו מן המצר ,צרות

מבקש ממך ,לעמוד לימין חברך בשעת דחקו ,לתת לו את הסכום הנקוב,

רבות אפפונו ואיך לבו ישקוט בקרבו ולא יאנח?

גם אם רב הוא ,ואם תשמע בקולי אברכך בברכה וישועה ,ואעלה על
המרכבה ונסע יחד אל ביתו של היהודי ,ואחרי שתיתן לנצרך ששים

ישב ר' מנחם מענדל ושמע את דברי היהודי ,ולבו נשבר בקרבו,
וכאשר כלה לדבר ניחם אותו ואמר ,אל תתייאש ,קוה אל ה' הנה לא

אדומים זהב ,ניסע ונלך אל רבינו הקדוש באוסטראה ,ותשמע מפיו שגם
הוא עמדי בעצה אחת.

ינום ולא יישן שומר ישראל ,ואם אין לך גואל ,הוא יהיה גואלך ,ועל
ידו תיוושע ישועה שלמה ,סאתך נתמלאה ,תקרא אל ה' מן המצר

כששמע העשיר את בקשתו ,השתומם ונבהל על הלך עני זה שאין לו

והוא יענך במרחב ,וכשם שנפלת משמי רום לתוך התהום ,כן תתרומם

דאגה אחרת ,רק לעזור לחוכר שאבד את עשרו בעסקים רעים ,והתפלא

שוב ותעלה מעלה מעלה .אך בעל הבית שצרותיו כבדו מאד לא שם

על הסכום הגדול שהוא דורש ממנו ,וכי דבר קטן הוא זה ששים אדומים

לב לדברי נחמה של האורח ,אדרבה אנחותיו רבו עוד יותר ועיניו זלגו

זהב? כלום יודע אביון זה מה הוא שואל? לא השיב לו מאומה ואמר

דמעות ,הסתכל בו ר' מנחם מענדל ,ראה את צערו כאב את כאבו ולא

לעגלון להסיע את המרכבה ,והשאיר את ההלך מאחוריו ,אולם לב

ידע מה לעשות ,במה יוכל להושיע לו ,הוא בעצמו אין לו רק דברי

העשיר לא ידע מרגוע וככל שהתרחק יותר מן ההלך ,לבו הכה אותו

נחמה ,ובאלה לא ישלם היהודי את חובו לפריץ ,במחשבות כאלה עלה

יותר ,וכשראה שלבו נפעם ואין מנוחה בנפשו ,אמר לבעל עגלה לעצור

על מטתו ,אמר קריאת שמע שעל המטה והחליט בלבו לבוא מחר

את הסוסים ולעמוד ,עשה העבד בפקודת אדוניו ,עצר את הסוסים ועמד,

לטשארנא אוסטראה ,ולעשות כל מה שבידו לחלץ את היהודי הזה

וכשהגיע ר' מנחם מענדל אל המרכבה ,אמר לו העשיר למה אתה עושה

מן המצר ,הרי זה כעין פדיון שבויים.

לי ככה? קשה לי ליתן לך סכום גדול כזה ,אתן לך את החצי.

ענה ואמר הצדיק :כלום בשבילי אני דורש שאתה בא אלי

להודות לבורא עולם גם על המובן מאליו

בטענה ,אין אני כופה עליך ,רק סיפרתי לך מה שקרה לאיש שהיה

משל לראובן ,בעל משפחה ,שעבד במשך שנים ארוכות

עשיר כמותך ,ובמה תוכל לעזור לו ,ועתה אם יש בידך לעשות זאת

באחד המפעלים המשגשגים באיזור מגוריו ,ופרנס את בני

הרי טוב ,ניסע שנינו אל הנצרך ותיתן לו את נדבת לבך ,ומשם נלך

משפחתו בכבוד .אך לא לעולם חוסן ,המפעל נקלע לקשיים,

ונסע אל רבינו הקדוש ,ואם אינך רוצה או אינך יכול למלאות את

ותוך זמן לא רב מצא האיש את עצמו ,יחד עם עוד עשרות

משאלתי זו ,סע לשלום לדרכך ואני אלך לי לאט ברגלי כמנהגי,
התיישב העשיר בדעתו והסכים ,ואמר לו לעלות כדי לנסוע אל
החוכר ,אז עלה ר' מנחם מענדל על המרכבה ,וחזרו אל הכפר ובאו
אל בית היהודי ,שם הוציא העשיר ששים אדומים זהב ,נתן אותם

עובדים ותיקים ,מחוסר עבודה .תחילה ניסה את מזלו
במפעלים אחרים ובתחומים אחרים ,לא בחל בהצעות
עבודה .מוכן היה לעשות את כל מה שידרש ,ובלבד שיוכל
להמשיך לפרנס את בני ביתו בכבוד .אך לשווא .בלית
ברירה מצא האיש את עצמו אוסף תרומות ,ומקבץ פרוטות

לר' מנחם מענדל והוא מסרם לידי היהודי ,וברכו בברכת הצלחה,

כאחד מעניי העיר .הבושה צורבת ,הבזיונות נוראים ,הלב

ובצאתם מאת פני האיש ,נתמלא לבם שמחה ונקשרו באהבה

נצבט מכאב .הוא כמעט נסוג .אך קולות הילדים הרעבים

ורעות ,ונסעו יחדיו לטשארנא אוסטראה.

גברו על הבושה הטבעית והוא נותר לקבץ נדבות .ימים

כאשר הגיעו ,נכנסו אל הרב הקדוש ר' זאב וואלף ,ראה אור

עברו ,שבועות חלפו ,והוא התחיל להתרגל .הבושה כבר לא

גדול מקיף אותם ופניהם מאירים כשמש ,נתנו לו שלום והוא החזיר

צרבה כמקודם .אולם האור שבעיניו כבה .ביום מן הימים,

להם שלום ,ואמר הכרת פניכם תעיד בכם שעשיתם מעשה גדול,
כן תזכו לעשות אך טוב כל הימים ,עמד ר' מנחם מענדל מן הצד
ושתק ,והגביר סיפר לו לצדיק את כל הקורות אותם מן הרגע שפגש
את ר' מנחם מענדל בדרך עד בואם אליו ,וכשכילה את דבריו ,אמר

בעודו גורר את רגליו מדלת לדלת ,מצא את עצמו עומד
מול ידיד משכבר הימים .הוא עמד נבוך ,הידיד קיבל אותו
במאור פנים ,וביקשו להיכנס עמו אל הבית פנימה .ראובן
פרץ בבכי .סיפר על המצוקה הנוראה ,על הבזיון והבושה,
על כאב הלב ויסורי הנפש .כל אלו חברו למסה ארוכה של

הרבי :מעשה רב עשיתם ,הצלתם משפחה שלמה מישראל משעבוד

השתפכות לב בפני אדם ,שמאז שוחח עמו בפעם האחרונה

ומעניות מנוולת ,ונאמן הוא בעל הגמול שישלם לכם את שכרכם,

חלפו שנים רבות .בעל הבית מחה דמעה מקצה עינו .הוציא

ואם יגדל שכר העושה ,הנה אמרו חז"ל "גדול המעשה יותר מן

פנקס המחאות ואמר :ידידי ,מצוקתך נגעה לליבי מאד .מוכן

העושה" )בבא בתרא ט' ע"א( שאלמלא הוא לא היה מעשה המצוה

אני איפוא להקציב לך סך חודשי של  1500דולר ,בתנאי

כלל ,ואז פנה אל ר' מנחם מענדל ואמר :אתה באת אלי שאהיה לך

שתבטיח לי שלא תעסוק יותר בקיבוץ נדבות .החל מהיום

לרבי ,אינך צריך לי כי ראוי אתה בעצמך להיות מנהיג בישראל,
הנה המצוה הגדולה שעשית היום הולכת לפניך והיא מאירה את
דרכך  -דרך התורה והיראה ,אהבת ה' ואהבת ישראל ,אחר כך
קירב הרבי את ר' מנחם מענדל ואת העשיר ,והראה להם חיבה

תוכל לבוא אחת לחודש לביתי ולקבל את הסכום ,עד
שתמצא עבודה כלבבך .במילים מרוסקות מהתרגשות הוא
הודה מעומק לבו על החסד העצום .הבעת פניו אמרה הכול.
וכך ,מדי חודש בחודשו ניגש אל בית ידידו ,קבל את
המעטפה ,ולא שכח להודות על החסד .כעבור תקופה פונה

יתרה ,וברך את העשיר שה' ישלם לו את הברכה ויצליח בכל

ראובן לידידו הנדיב :אולי תוכל בדרכך למשרד לשים את

דרכיו ,ויעשה צדקה וחסד כל הימים.

המעטפה בתיבת הדואר שלי? האיש מסכים בטובו ,ומדי

בשבת קודש קירב רבי זאב וואלף את ר' מנחם מענדל וכיבד
אותו כבוד רב לעיני כל העדה ,ובמוצאי שבת כאשר בא אליו
להיפרד ממנו ,סמך את ידיו עליו ברך אותו ואמר :רב אתה ורבי

חודש שוכנת לה מעטפת האלף וחמש מאות בתיבת הדואר.
שלוות החיים חזרה לשכון בביתו של ראובן.
משהגיע ראש חודש ניסן המבשר את בואו של חג הפסח,

תקרא ,תלך ותסע לעירך ולביתך ,תשב על הכסא ותברך את בני

החל ראובן לדאוג ,כי מאלף וחמש מאות דולר ,שבהחלט

ישראל ,כי איש חסד אתה ,לבך מלא אהבת ה' ואהבת ישראל,

מספיקים להוצאות הבית החודשיות ,אולם לא ניתן לחגוג

ובידך להושיע לקטנים ולגדולים ,רבים מצפים לישועה ולנחמה,

את חג הפסח כהלכתו .כשירד לתיבת הדואר להוציא את

הברכה בפיך ואסור לך למנעה מהם ,כל שיש בידו לברך את חברו

המעטפה החודשית ,הופתע מאד שבנוסף לאלף וחמש מאות

ואינו מברכו כאילו גוזלו ,עשה מה שבידך ,יהיו לרצון אמרי פיך

הדולרים נוספו אלף דולר נוספים ,כשאליהם מצורפת ברכה

וכל אשר תברך יבורך .נפרד רבי מנחם מענדל מלפני רבו ,יצא מן
העיר והלך לביתו ,ישב ועסק בתורה ובעבודה ,ולא ארכו הימים
והתחילו בני אדם להתקרב אליו ,ורבים מהם נושעו על ידו וראו כי
ברכתו עושה פרי ,ותפלתו אינה חוזרת ריקם ,נהרו אליו רבים ושמו
נתפרסם בעולם ,והוא קירב את הבריות ונטע בקרבן אהבת התורה

חמה לחג כשר ושמח .האור חזר לעיניו .שמחה מילאה את
לבו ,הוא יוצא אל הרחוב ,וממהר למשרדו של מיטיבו .הוא
מתפרץ לחדר ובבכי נרגש הוא מודה על אלף הדולרים
ששלח לו לכבוד החג" .אלף??? זה כל מה שהיה במעטפה?",
תמה האיש" .לא ,על האלף חמש מאות אני כבר לא מדבר,
נו ...זה הרי ...קבוע!"...

ויראת שמים ואהבת ישראל.
הנמשל :כוחו של הרגל ,נזכור להודות לבורא עולם גם על
המובן מאליו ,גם על מה שכבר הורגלנו שלא להודות לו.

שבת קודש י"ז מרחשון

מידת ענווה יתירה

הכנסת אורחים בשלימות

הרה"ק החיד"א זיע"א כותב על

פעם התארח אצל הרה"ק רבי יוסף

הרה"ק מרן רבי יוסף קארו זיע"א ,דע

חיים זוננפלד זיע"א בליל הסדר,

בחכמה

יהודי מחוץ לארץ .כשעה לאחר

וביראה ,שקיבל מרב גדול ,שקיבל

יום ראשון י"ח מרחשון
הרה"ק רבי יחזקאל הכהן מראדומסק ב"ר אברהם
ישכר דוב )כנסת יחזקאל-תרע"א(

חצות הלילה בסיום הסדר ,קם

מזקנים ,כי בדורו של רבי יוסף קארו,

האורח לחזור למלונו אשר ברחוב

יום שני י"ט מרחשון
הרה"ק רבי שמשון העלר מאוזיראן ב"ר משולם

היו חיים שלשה רבנים שהיו ראויים

יפו ,ר' יוסף חיים הרגיש בפחדיו של

לחבר ספר כעין "בית יוסף" ,שיקבץ

האורח ,שהיה עליו לעבור בשעה זו

לתוכו כל הדינים ויגלה שורשיהם

בסמטאות העיר העתיקה ,מיד ניגש

לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא,

אליו ,תפס בזרועו ואמר ,בבקשה

ואלו הם ,רבי יוסף טאיטצק ,רבי יוסף

בא ונלך .ליוה אותו הרב מביתו

בר לב ,ורבי יוסף קארו .והסכימו מן

בעיר העתיקה עד למלון ברחוב יפו

השמים שתנתן דת כי מרן ר' יוסף

הנמצא

כשחזר

יום רביעי כ"א מרחשון
הרה"ק רבי אברהם אזולאי ב"ר מרדכי )חסד
לאברהם  -ת"ד(

קארו יחברהו ,היות והוא הצטיין

הפטיר הרב בשמחה ,עתה קיימנו

בענותנותו היתרה ,כאשר נראה

מצוה בשלימות.

יום חמישי כ"ב מרחשון
הרה"ק רבי דוד שלמה אב"ד סיראקא )ערבי נחל(
ב"ר ירחמיאל )תקע"ה(

שקיבלתי

מאדם

גדול

במרחק

גדול.

היא משנת חסידים.

מסופר :על אחד מתלמידי הרה"ק

כאילו הקרבנו קרבן מנחה
פעם נקלע הרה"ק רבי משה ליב
מסאסוב זיע"א לשוק ביערוסלב,
והיה מהלך בין העגלונים ובודק את
טיב הקש והתבן שבאוצרם .עבר על
פניו

ידידו

הרה"ק

לא לפגוע בכבודו של אדם

רבי

שמעון

מיערוסלב זיע"א ושאלו :רבי ,מה
מעשיו בשוק של העגלונים? אמר לו
רבי משה לייב :עזוב את ה"רבי" שלי

רבי שלמה זלמן אויערבאך זיע"א
שהזמין

אותו

לסידור

פייבוש מזבאריז )תר"ח(
הרה"ק רבי אהרן אלימלך שניאור זלמן טווערסקי
מקרוסנא ב"ר מרדכי דב מהורניסטייפול )תרפ"ד(
יום שלישי כ' מרחשון
הרה"ק רבי שלום מקאמינקא ב"ר יעקב יוסף
)תרי"ב(
רבי גדליהו מזאלקווא ב"ר בנימין זאב וואלף
)תקל"ז(

הרה"ק רבי עזריאל מלובלין ב"ר דוב )ראש הברזל
 -תקע"ט(

מספריו הקדושים ,שאין דרכו לספר
בגנות מי שפוסק לא כמותו ,ומשנתו

הרה"ק רבי מנחם מענדל מקאסוב ב"ר יעקב
קאפיל )אהבת שלום  -תקפ"ו(
הרה"ק רבי משולם זוסיא מטשערנאביל )תשמ"ח(

חופה

וקידושין .כשהגיע זמן החופה נודע
לרבי שלמה זלמן מי יהיו עדי

הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא ב"ר יהושע
)תרפ"ז(
יום שישי כ"ג מרחשון
הרה"ק רבי גדליה ב"ר בנימין זאב מזאלקאווא
)תלמיד המגיד  -אבי בעל אורח לחיים  -תקל"ז(
הרה"ק רבי יוסף סג"ל מקאסאני ב"ר צבי )תרע"ב(

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הקידושין ,ונסתפק לגבי כשרותו
של אחד העדים .התלבט רבי
שלמה זלמן מה לעשות ,מצד אחד
הרי חייבים העדים להיות כשרים
על פי גדרי ההלכה ,ומאידך כבר
הזמינו את אותו אדם להיות עד,

המפסיק ממשנתו )ד'(

ואם יטלו ממנו כיבוד זה עלול

א( הלומד ,ובאמצע לימודו מפסיק לדבר

הדבר לפגוע בכבודו .בשעה זו בא

דברים בטלים ,נענש גם על הלימוד) .ספר

את גופה השבור .וילכו שניהם יחדיו

לידי ביטוי ענוותנותו ופקחותו של

חסידים ,אות תתקמ"ד(.

שני צדיקים קדושי עליון ,וישאו את

רבי שלמה זלמן ,הוא ניגש אל העד

ב( וחבל שאין נזהרים בזה ,ונמצא

הקש בכתפיהם ,והעם רואים וזזים

ואמר לו בחיוכו הידוע :אני מבקש

שיורשים תרתי גיהנם רחמנא ליצלן.

ומפנים להם מקום .בדרך הילוכם

מכבודו

קידושין

אמר רבי משה לייב :אילו היה בית

במקומי ,ואילו אני אהיה עד .הלה

המקדש קיים היינו מביאים עולות

ניסה לסרב ואמר כי אינו ראוי

ונסכים ,עתה אנו מביאים קש ,ומעלה

לאיצטלא זו ,אך רבי שלמה זלמן

עלינו הכתוב כאילו קיימנוהו עם כל

עמד

עד

הכוונות של הקרבת קרבן מנחה.

שנתרצה.

ואת ה"רבי" שלך ,ובוא עמי ונישא
חבילת קש לביתה של אלמנה ענייה
שאין לה מצע של קש להשכיב עליו

על

שיהיה

כך

מסדר

והפציר

בו

)פלא יועץ ,ערך דיבור(
ג( אין להפסיק מתורתו אלא אם יהיה
איזה צורך גדול להשיב מפני הכבוד ,או
לאפרושי

מאיסורא.

)צוואה

מחיים,

להגר"ח פאלאג'י זצ"ל ,סימן ב'(

בחסות "דודי קאר"

לע"נ הרה"ח

הסוכן החרדי שלך להשכרת ומכירת
רכב בכל הארץ ומכל החברות

ר' מאיר הלוי ויזל ע"ה
ב"ר אברהם אבא ע"ה

052-7655-222

נלב"ע י"ח מרחשוון תנצב"ה

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

869

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

פָּ ָּרשת ויֵּ ָּרא -

קח נא אֶ ת בִ נְָך אֶ ת י ִ
אמר ַּ
שר
א ֶ
ידָך ֲ
ְח ְ
"וַּי ֹּ ֶ
ַּ
ָאהבְ ת אֶ ת יִצְחק" (בראשית כב ,ב)

יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

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

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

יתר על כן ,בעוד שאת ניסיון העקידה מתארת
התורה באריכות גדולה ,לפרטי פרטיו -הרי
ששאר הניסיונות מוזכרים בקיצור נמרץ,
לפעמים אפילו רק ברמז.

זרע קודש בר קיימא

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

העלון מוקדש לעילוי נשמת

בפרשת העקידה ,אנחנו קוראים על אודות
הניסיון העשירי מבין עשרת ניסיונותיו של
אברהם אבינו ,הלא הוא ניסיון העקידה הנחשב
לקשה מכל שאר הניסיונות.
עלינו להבין ,מדוע דווקא ניסיון זה נחשב
לקשה ביותר? מדוע ניסיון השלכתו של
אברהם אבינו לתוך כבשן האש נחשב פחות
מניסיון העקידה?

אליהו נזרי בן ימנה
גלית בת מסודי
אילנה בת רוחמה שמואל אימן בן אסתר זרי
רחל מרים בת יהודית
סיון בת אסתר
ואושרית בת שושנה
דניאל בן שרה
דגנית בת שושנה
נעמה בת יפה
נתנאל בן ג'ינה
אסף בן סופיה
מיטל בת שושנה

יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

לדוגמה ,אותו ניסיון נורא ,אשר דרש מאברהם
אבינו נכונות למסירות נפש בעת שהושלך אל
כבשן האש -אינו מוזכר בתורה במפורש כלל,
אלא רק נרמז בצמד המילים" :אּור כַּשְ ִדים"
(בראשית יא ,לא) ,המרמזות כי במקום זה
הושלך אברהם ל"אור" -כלומר :לכבשן האש.
ולכאורה צריך להבין ,מה פשר הדבר? מדוע
לא מוזכרים כל הניסיונות במידה שווה?
היינו מצפים ,שהתורה תאריך ותפרט איך עמד
אברהם אבינו מול נמרוד וכל שריו ובני עמו,
איך הצהיר על כפירתו בכל האלילים ,איך
הכריז על אמונתו בהשם יתברך ,אולם בפועל,
לא מצינו כל תיאור שכזה ,מדוע?
כאשר אברהם אבינו נלחם מול נחשולי הכפירה
של בני דורו -עמדה לצידו אידאולוגיה אשר הוא
האמין בה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו!
עמדה לימינו אמונתו האמיצה בה' יתברך,
ואמונה זו העניקה לו את הכח ואת תעצומות

משה בן גורג'יה ז"ל

להצלחת דביר בן נלי רחל

פניני עין חמד

לעומת זאת ,כאשר נצטווה אברהם אבינו
לעקוד את בנו ולשחטו -הרי שהדבר נגד
וסתר באופן מוחלט את אמונתו ואת
האידיאולוגיה שלו.
ולא זו בלבד שציווי זה עמד בסתירה
לאמונתו הפנימית של אברהם -אלא שהוא
אף עמד בסתירה לאמונה ולאידיאולוגיה
אשר הוא עצמו הציג בפני כל באי עולם!
במשך כל חייו ,אברהם אבינו הִ ְרבָּה לפרסם
את מידת חסדו וטובו של בורא עולם ,והנה
עתה מצווה אותו בורא עולם לעשות את
המעשה אשר נראה כלפי חוץ אכזרי מאין
כמוהו ,לקחת את בנו יצחק ולשחוט אותו
כקרבן לאלוקיו.
בניסיון העקידה -אברהם אבינו קיים אותו
מבלי להבין ,וכל שכן שהוא לא יכול היה
להסביר.
הוא עמד בסתירה מוחלטת לכל מה שהוא
עשה ולימד עד לאותו היום ,ועובדה זו-
העצימה שבעתיים את הקושי ואת הניסיון
הקשה כשלעצמו!
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

42:71

43:81

42:14

43:87

41:93

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

42:14

43:87

41:91

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

42:11

43:81

41:44

לרפואה שלימה

לרפואה שלימה

הנפש אשר נדרשו ממנו בוודאי בכדי לעשות
את הצעד הכל כך קשה ,ולהיכנס לתוך כבשן
האש!

41:47

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

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

תירה אִ ִ
ס ִ
ע ֵ
ידיאֹולֹוגִ ית
קדה ְ
ֲ

פרשת וירא

י"ז חשוון ה'תשפ"ב

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלכה-
שֹואל
שיב בַּ ֲ

מי ִם ֵ -
שבת -עֵ רּוי ַּ
ַּ
חלֶ ק ה

האם מותר לערות מים רותחים מהמיחם בשבת על גבי דבש?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
אין לערות רותחין על גבי דבש ישירות מן המיחם ,היות ועירוי מבשל כדי קליפה .אלא יתנו לתוך הכוס עם מים חמים ,שהוא
כלי שני .ולדעת בני אשכנז יש להחמיר .הערה :היות והדבש לא עובר שום תהליך בישול ,אלא חימום קל .ולדעת בני אשכנז ,יש

י"ד
בספרלק
לחשוש מטעם קלי הבישול ואין ליתנו אף בכלי שני .וכמ"ש -ח
שבת כהלכתה' (שם) .יש לציין ,כי אף דבש של חברת 'יד מרדכי',
'שמירת
שעובר חימום אינו מגיע לחום של יד סולדת.
מותר לסנן את עלי הנענע ,כאשר חוששים מתולעים ,ואין בזה משום איסור בורר .מקורות :שו"ת אור לציון ח"ב (פ"ל ה"ה).

מותר מעיקר הדין למזוג תמצית הנמצא תוך קומקום אף שיש בראשו מסננת .מקורות :חזון אי"ש (סדר מועד סימן נג) ,והראש"ל
בשו"ת 'יחוה דעת' ח"ב (סימן נא) .ובשו"ת 'אור לציון' ח"ב (עמוד רמד) חילק אם עלי התה מעורבים בתמצית שאסור ,או נמצאים בתחתית
הכלי ומותר.
ויש אוסרים .מקורות :הגרי"ח ב'בן איש חי' (ש"ב פרשת בשלח אות יח)' ,כף החיים' (סימן שיט אות קיג).

מותר להניח חלה אפויה כל צרכה על גבי פלטה חשמלית בשבת כדי לחממה ,ואין לחוש בזה משום אפיה ,כיון שאין אפיה
אחר אפיה .וכן אין בזה איסור 'מחזי כמבשל' .מקורות :חזון עובדיה -שבת ח"א (עמוד פ) ,שו"ת 'שבט הלוי' ח"י (סימן יא אות ב).
ויש שכתבו ,שאין לתת בתחילה תבשיל על גבי הפח שעל הכיריים .מקורות :שו"ת 'אגרות משה' (או"ח ח"ד סימן עד דיני בישול
אות לב)' ,שבות יצחק' (פ"ח) משם הגרי"ש אלישיב .וע"ע שו"ת 'אור לציון' ח"ב (פ"ל אות יג).
כאשר ה חלה קפואה ,יש שהחמירו משום בישול הקרח שעליו .ויש מתירים וכן עיקר .מקורות :ראה בספר 'מאור השבת' ח"ב
(עמוד תריב) שיש שאסרו משום בישול הקרח ,ויש שהתירו בזה משום שמעט כפור שעל גביו לא חשיב.
מעיקר הדין ,מותר לתת חלה אפויה כל צורכה סמוך לאש או על גבי ה'פלטה' כדי לעשותה כולה או חלקה צנימים .מקורות:
היות ואין אפיה אחר אפיה כן דעת הראש"ל הגר"ע יוסף בספרו 'לוית חן' (סימן מה) ובשו"ת 'יביע אומר' ח"ט (עמוד רסד) ומטעם מכה
בפטיש קיימ"ל שאין באוכלין ,והיות והלחם ראוי לאכילה עוד לפני שיעשה צנימים ,אין לחוש כלל .וע"ע בספרו 'חזון עובדיה -שבת' (כרך ד
עמוד רצ).
ויש מחמירים .מקורות :שו"ת 'רב פעלים' ח"א (סימן טז ,יח) ,הגרש"ז אוירבך בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (פ"א הלכה עא) ובספר
'שולחן שלמה' (סימן שיח אות כ) .ובשו"ת 'אור לציון' ח"ב (עמוד רלג) כתב ,כשם שמצינו שאסור לצלות דבר שהתבשל ,כיוון שהופכו ממבושל
לצלי ,כך יש לאסור כאן ,כיוון שהופכו מלחם לצנימים .ועיין ב'ביאור הלכה' (סימן שיח ד"ה והדחתן).
אולם ,אף לדעת המחמירים מותר לתת על גבי הפלטה לחמם בלבד ,אף שחלק ממנה מתקשה מעט .מקורות :הגרש"ז
אוירבך (שם) היות ואין הלחם מתקשה בכך .אולם יש המחמירים ,שלא להניח דבר מאכל ישירות על הפלטה כיוון שמעשה זה הוא 'מיחזי
כמבשל' ,אא"כ הוא נותן הפסק של מתכת וכדומה .ראה שו"ת 'שבט הלוי' ח"א (סימן צא) ובספר 'ארחות שבת' ח"א (פ"ב הערה קיג) בשם
הגרש"ז אוירבך זצ"ל.

ִ
מצְ וַּת בִ יּקּור חֹולִ ים

מסופר כי הגאון ר' יצחק עפרון מוולוז'ין ,חותנו של הגאון מרן רבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק מבריסק זי"ע (ה'בית הלוי' .אשתו
בזיווג שני היתה מרת צירל שילדה לו את הגאון ר' חיים ,רבה של בריסק זיע"א) היה ממקורבי הרה"ק האדמו"ר רבי משה פאלייר

מקוברין זיע"א .כשהיה רבי חיים ילד קטן חלה מחלה אנושה וכל הרופאים התייאשו ממנו והכינו את אביו לגרוע מכל.
באותו זמן הזדמן הרה"ק מקוברין לעיר .הוא בא לבקר בבית ר' יצחק עפרון זיע"א .מיד כשנכנס לבית ,פנה בעל הבית אליו
ואמר" :רבינו ,צרה גדולה יש לי בתוך ביתי .נכדי היקר חיימ'קה חולה אנוש ל"ע והגיע עד שערי מוות" .אמר לו הרה"ק
מקוברין זיע"א" :בא ונבקר את החולה בחדרו" .נכנסו שניהם לחדר .הרה"ק האדמו"ר מקוברין פתח ואמר" :בפרשת וירא
כשהמלאכים באו אל אברהם אבינו והוא נתן להם לאכול ,נאמר' :ו ְהּוא ע ֹּמֵ ד עֲ לֵיהֶ ם ַּתחַּ ת הָּ עֵ ץ ו ַּי ֹּאכֵלּו' (בראשית יח ,ח) .ע ֹּמֵ ד-
לשון הווה ,ולכאורה היה צריך לכתוב והוא 'עמַּ ד' עליהם ,לשון עבר".
"אלא שמבואר בספרים הקדושים ,שבכל פעם ,שיהודי מכניס אורחים ,בא אברהם אבינו ע"ה ועומד איתם .על כן נאמר לשון
הווה .באברהם אבינו מצינו בגמ' (בבא בתרא טז ):שאמרו מרגלית טובה היתה תלויה בצווארו ,וכל חולה הרואה אותה
מתרפא .אם כן היות ואתה מקיים עימי כעת הכנסת אורחים ,הרי נמצא כאן איתנו עתה אברהם אבינו ע"ה ,והחולה מביט
במרגלית שלו ,ובטוח אני ,שהילד יתרפא בעזרת ה' יתברך" .ואכן כן היה!
עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 250-4409266הנייד באישור ועדה רוחנית)

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144

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

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

מינויים

(הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

PnineEH@gmail.com

אִ ם ִראשֹונִים ְכמַּ לְ ָאכִים  -הַּ גאֹון ה ַּרב י ְשּועה עֲ טִ יה זצ"ל

הגאון הרב ישועה עטיה זצ"ל -נולד בשנת ה'תרע"ד ( )2926בירושלים .את חינוכו קיבל רבינו
בישיבת 'פורת יוסף' בירושלים העתיקה ,אצל שאר בשרו ראש הישיבה רבי עזרא עטיה ואצל
רבי יעקב עדס .עוד בהיותו צעיר לימים למד בהתמדה עצומה עד שנקרא בפי רבותיו בשם
'המתמיד' .בהיותו בן עשרים וארבע שנים בשנת ה'תרח"צ ( )2941הוסמך לדיינות על ידי רבו
ראש הישיבה הגאון חכם עזרא עטיה .וזכה להסכמתו של הראשל"צ מרן הרב יעקב מאיר.
בשנת ה'תש"ו ( )2965הוסמך לשחיטה על ידי רבי מרדכי מיוחס (ראש השוחטים בירושלים),
ובשנת ה'תש"ח ( )2961הוסמך למילה על ידי המוהל רבי יהודה משה וייס ,באישורם של חברי
מועצת הרבנות הראשית ובראשם הגאון רבי צבי פסח פראנק (רבה של ירושלים) .באותה שנה
ניגש רבינו לבחינות לדיינות והבוחנים התפעלו מטיב ידיעותיו.
רבינו סירב לכהן כדיין בפועל ,כי לא רצה להשתמש בכתרה של תורה ,עד שרבו רבי עזרא
עטיה הכריחו לכך באומרו ,כי אין אדם כמוהו המתאים למשרה זו .הוא התגלה כבעל זיכרון
מופלא .סוגיות רבות ועמוקות בש"ס היו מונחות בזכרונו והיה בקי בהן בצורה מפליאה .היה
בקי במדרשי חז"ל ובמקורות .בשנת ה'תשי"ח ( )2951החל לכהן כדיין בבית הדין בחיפה,
בראשותו של הגאון הרב יואל קלופט (ראב"ד חיפה) .בשנת ה'תשכ"ו ( )2945החל לכהן בבית
הדין בתל אביב .בכל השנים הללו השאיר את בני משפחתו בירושלים כדי שיגדלו במקום
תורה .בשנת ה'תשל"ג ( )2910החל לכהן כדיין בירושלים.
כשחזר מבית הדין מיהר לביה"מ לאחר אכילה קצרה .רבינו קבע את מקום לימודיו בשכונת
'אחווה' ליד שכונת 'גאולה' בהיכל ישיבת בריסק ,והיה עוסק בתורה שעות רבות ביום ובלילה
בשקידה עצומה .אהבתו לתורה באה לידי ביטוי גם בכך שביום שהשיא את ילדיו היה נמצא
בבית המדרש עד סמוך לחופה ,בטענה שיש זמן עד שהרב המקדש יאחז את הכוס .בשנת
ה'תש"מ ( )2912פרש מהדיינות כדי לשקוד על התורה בלא טרדות .מאז התמסר בכל כוחו
להרבצת תורה בשיעורים קבועים בשכונת נחלאות בבתי הכנסת 'האורפלים' ו'הג'רמוקלים'
ובישיבת 'תורה מציון' .רבינו מסר שיעור יומי קבוע בבית הכנסת של המקובלים 'בית א-ל'
ברחוב רש"י בירושלים .הקפיד ביותר על מוסר ושמירת הלשון ,נהג בצניעות וחילק כחצי משכורתו לצדקה .נפטר ב-י"ט
חשוון ה'תשמ"ח ( .)2911חי כ 16-שנים .ציונו בהר המנוחות 'גבעת שאול' בירושלים .על שמו הוקמה ישיבה בשם 'שערי
ישועה' ובה כולל להוראה ודיינות ובה מתקיימים בנוסף גם שיעורי תורה.
אביו :חכם ר' יצחק (מצאצאי רבי ישעיה עטיה מח"ס 'בגדי ישע' ומצאצאי ר' חיים מרדכי לבטון מח"ס 'נוכח השולחן' ורבה הראשי של
אר"ץ) .אימו :מרת ג'מילה .אישתו :מרת צופיה (בת ר' יהודה קצין .נישא בשנת ה'תרצ"ה .)2945 -בניו :ר' אברהם (דיין בבית הדין
באשדוד) ,ר' ניסים יעקב (דיין בבית הדין לממונות) ,ר' גדעון (מח"ס 'גביע הכסף') ,ר' יצחק (מייסד ומנהל ישיבת 'שערי ישועה').
מרבותיו :הגאונים ר' עזרא עטיה ,ר' יעקב עדס .מספריו• :שערי ישועה -חידושים על התורה והש"ס ,הלכה ,תורה ,מדרשי
חז"ל ,מעשיות והגהות ל'עץ חיים'.

ר

בינו לא פסק פומיא מגירסא  ,וניצל כל רגע מחייו ללימוד התורה .לימים התמנה כדיין בישראל ,ובין דיון לדיון ניצל את הזמן לפתוח ספר
וללמוד ,עד שכינו אותו רבותיו וחבריו בישיבה ,כי 'חכם עטיה' הוא סמל השקדנות והלמדנים בדורינו .לא לחינם אמרו עליו את המליצה
בישיבת 'פורת יוסף' שרק יחידים זכו לזאת" :אילולא לא קמה ישיבת 'פורת יוסף' אלא רק לרבינו ישועה עטיה ,דיינו!' .וכן העיד עליו חבֵרו הדיין
ר' יוסף כהן זצ"ל ,שכאשר נכנס שעה לפני כניסת יוה"כ לביה"מ וראה את רבינו שוקד על לימודו ,פנה לרבינו ושאל האם כבר הספיק לאכול
סעודה מפסקת? רבינו ענה" :יש עוד זמן ,חבל לבטל כל רגע ,כמה זמן לוקח לאכול סעודה מפסקת?!" .רבי יוסף התפעל מאוד ,שאף
בשעה שכולם נמצאים בבתיהם ומתכוננים לכניסת הצום ,רבינו שוקד על לימודו והוגה בתורה ,כך שלא משנה באיזה יום ובאיזה זמן ,ניצל כל
רגע ללימוד התורה .וכך נהג גם בשעה שקנה ארבעת המינים ,לא בזבז זמן רב בקניית ארבעת המינים ,אלא היה דרכו ללכת לבדוק במהירות
את ארבעת המינים ,לקנות ,ומיד לחזור ללימודו .והיה מתרעם על בני התורה המבזבזים זמן רב ,כדי לבדוק את האתרוג האם הוא מהודר לפי
כל השיטות וההידורים? וכך היה אומר" :הידורים באתרוג זה דרבנן ,ואילו לימוד התורה זה מדאורייתא"...

ר

בינו ציווה לבניו" :כאשר בניכם ובנותיכם בשעה טובה מתחתנים ,אנא קראו לי בדיוק כאשר החופה מתחילה ולא לפני כן כדי שלא יגרם
ביטול תורה" .לכך היו מסדרים לרבינו חדר צדדי במשרדי האולם ,שם היה יושב ולומד ,ורק כאשר החופה היתה מתחילה היו מודיעים לו ,והיה
מזדרז מיד לערוך את החופה .וכדי להמחיש כיצד ניצל רבינו כל רגע מחייו וזה היה ממש טבוע ברמ"ח איבריו .בצוואתו לבניו ציווה כך ,בזו
הלשון :יזהר שלא לאבד אפילו רגע אחד בחיים ,ורק אם הוא מרגיש חולשה ועייפות ישנן לעצמו פרקי אבות או פרקי תהלים שלא להתבטל
מהלימוד .אולם בדף האחרון של הצוואה בתיקונים כתב לא לבטל אפילו 'שניה' אחת בחיים ולא כמו שכתב למעלה 'רגע' אחד .ולא לחינם ראו
במחברתו ,שנמצאה בין כתביו ,כי במשך עשרים וחמש שנה האחרונים לחייו זכה לסיים שמונה פעמים את כל הש"ס על בוריו .אולם רבותיו
ראשי הישיבה העידו עליו שסיים לפחות עשרים וחמש פעם את הש"ס ומה שכתב שמונה זה מחמת ענוותנותו.

ס

יפר שכל ההכנות לשבת לא אורכות אצלו יותר מעשר דקות .במוצאי יוה"כ ,כעשרים דקות לאחר הצום ,כבר למד בביהמ"ד עד לשעת לילה
מאוחרת .כשהשיא את בנו ,ראו אותו בביהמ"ד .ניגשו א ליו ושאלו ,אם שכח שמחתן היום בן .הרב השיב ,שלא שכח ,אלא שעדיין לא הגיע זמן
החופה ולכן מנצל את הזמן ללימוד .לאחר עריכת החופה ,יצא מיד מאולם השמחות ופנה לבית-מדרש סמוך כדי ללמוד ,בזמן שהאורחים סעדו
את ליבם.

ג

ם בזמן שישב בביה"ד ניצל את זמנו ללימוד תורה .כשהגיע זמן החתימה על פס"ד ,היד השניה הייתה על הספר .כשאושפז ובאו לבקרו
דיברו דברים בטלים הוכיחם" :לשם מה טרחת לבקר אותי? אנא ,לימדו לרפואתי ואל תבטלו אף רגע מלימוד התורה"( .המתמידים)

אֹור ִ
הכְנ ַּ
ַּ
חים
סת
ְ
להלן סיפור מופלא ,המעובד מתוך 'ווי העמודים' ויש לנו
ללמוד שמקיום מצוות לא מפסידים לעולם ,וכן מהי הזכות
העצומה של הכנסת אורחים .ומעשה שהיה  -כך היה:
יהודי בארה"ב היה רגיל לארח בשבתות בביתו אדם קשה
יום .אותו קשה יום השתלט על כל מהלך הסעודה ,בכל משך
הסעודה היה מרבה לדבר ,והיה דורש ,שכולם יקשיבו
להגיגיו ,ומצוות האירוח הפכה לקשה משבת לשבת.
בני הבית התלוננו לאביהם שהאירוח הפך עבורם למטרד.
הם ביקשו מאביהם למנוע את הזמנת האורח .אבל האב
שהיה אמון על מצוות הכנסת אורחים ,הסביר לבני ביתו ,שכל
מצווה שבאה בקושי ,היא מצוה גדולה עד מאוד.
בנוסף האב ציטט מדברי חז"ל" :יפה פעם אחת בצער
ממאה פעמים שלא בצער" (אבות דרבי נתן ג,ו) .האב הסביר:
"שכר מצווה ,שנעשית בצער הוא פי מאה משכר אותה
מצווה ,כשהיא נעשית בלי צער".
ואכן בני המשפחה קיבלו את דברי האב ונשכו את שפתם.
אבל כשהאב הבחין ,שסעודות שבת הפכו עבור בני ביתו
למטרד.
במקום להעניק להם סעודות שבת יפות ופוריות ,הוא כל
הזמן מתעסק עם האורח ,החליט להתייעץ עם הרב שלו,
ולאחר שסיפר לרב את כל הסיפור בעצתו הוחלט להגביל את
האורח.

האחרון ,מחלת החצבת" .במוצאי השבת ,מיד כשהאורח
יצא מביתם ,המצב בבית הפך ל'סערה גדולה'.
אומנם כל ילדיו חוסנו מהמחלה ,אבל בנם בן החמש ,שסבל
מילדותו ממחלת עור קשה ,היה רגיש מאוד לחיסונים
וכשהיה צעיר ורצו לחסנו ,פחד מאד מהחיסון.
כשלקחו אותו לחיסון ,ברגע שראה את המחט ,התחיל
לבכות בצורה היסטרית ,עד שההורים החליטו שלא
לחסן אותו ממחלת החצבת.
כעת לאחר האירוח השבתי ,כשהאורח סיפר שהוא סובל
ממחלת החצבת ,החלו בני הבית לחשוש לגורל הבן,
שממילא כבר סובל קשות ממחלת עור ,וכעת מי יודע אם
לא נדבק מהמחלה.
האב ניסה להרגיע את בני ביתו ואמר ,שמקיום מצוות לא
מפסידים לעולם ,ושומר מצווה לא ידע דבר רע ,ואי
אפשר שיצא נזק ממצוות הכנסת אורחים.
מספר ימים לאחר מכן התחיל חומו של הילד לעלות.
לאחר בדיקה קצרה אצל הרופא אובחן הבן שנדבק
ממחלת ...החצבת!
(מחלת החצבת היא בין המחלות הזיהומיות המדבקות ביותר.
בחלק מהמקרים ,סיבוכי המחלה עלולים להיות קשים בדרכי
הנשימה ובמערכת העצבים ,דלקות אוזניים ועיניים ואף במקרים
מסוימים גורמת לדלקת ריאות ודלקת המח והחולה עלול להגיע
לסכנת חיים .יתר על כן ,אדם שאינו מחוסן הנחשף לחולה חצבת,
יש סיכון גבוה מתשעים אחוז להידבק במחלה!!!)

הרב פנה אליו בשפה יפה ואמר לו" :אורח חשוב כמותך ,אי
אפשר שיבא כל שבת ,כי זה פוגם בחשיבותו ובכיבודו .ולכן
כדי שנוכל לכבדך כראוי ,מעתה נזמין אותך רק בשבתות
מיוחדות ,כמו 'שבת מברכים' או בכל שבת ,שיש בה איזה
יחוד ,כמו 'שבת שקלים' וכיו"ב".

על בני הבית עברה תקופה לא קלה של התמודדות עם
מחלת החצבת ,אבל ברוך השם ברחמי שמיים מרובים
הילד התגבר על המחלה והבריא.

האורח שמע את הדברים והסכים .אולם ביום שישי שלאחר
מכן ,פנה האורח לבעל הבית וביקש ממנו להתארח בשבת
בביתו.

כעת קרה דבר מאד מפליא .יחד עם הבראתו המחלה,
הילד הבריא באורח פלא גם ממחלת העור הקשה שסבל
ממנה!

הוא אומנם הזכיר ,שהם סיכמו שמעתה יבוא רק בשבת
'מברכים' .אבל שבת זו ,היא גם מיוחדת ,כי היא שבת
שלאחר שבת מברכים ,ומה עוד שהשבת אינו מרגיש כל כך
טוב ,ולכן הוא מבקש להתארח בביתו.

הרופאים הסבירו את התופעה ,כי ברגע שהגוף הרגיש
במחלה ,הגוף פיתח נוגדנים למחלה ,ומערכת החיסון
הטבעית של הגוף נכנסה לפעולה נרחבת כדי להילחם
במחלה.

בעל הבית הסכים כמובן לארח את האיש ,הרי שאם האורח
מבקש אסור לסרב לו ,ומה עוד כשהאורח מציין ,שאינו
מרגיש כל כך טוב וסביר ,שהשהות בביתו תעזור לו
להחלמתו.

מכיוון שהקב"ה ברחמיו הגדולים פיתח באדם אפשרות
לנוגדנים טבעיים שילחמו במחלה ,במהלך המלחמה של
הגוף במחלה ,מערכת החיסון של הגוף גם ריפאה את
מחלת העור הקשה של הילד.

לאחר סעודה השבת ,שאל בעל הבית את האורח" :אמרת
שאינך מרגיש כל כך טוב ,מה יש לך?" .האורח השיב כמסיח
לפי תומו" :אני סובל מהמחלה ,שמאוד נפוצה בזמן

ואכן האבא צדק ,לא רק שהילד לא ניזוק כתוצאה מהמצווה,
אלא שעוד נרפא מהמחלה הקשה שקיננה בגופו במשך
שנותיו המעטים.

הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
מסעוד בן יקוט ז"ל
רחמים בן רחל ז"ל
חיים משה גרשון בן שלמה יחזקאל ז"ל שמואל בן רבקה ז"ל
רפאל בן אסתר ז"ל
ר' עוליאל ישועה בן סטה מקנין זצ"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
דרור יהושע בן ארץ מיוחס ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
דוד בר חסיבה ז"ל
ר' יצחק בן מסעודה קדוש ז"ל
חווה בת יעקב צבי ע"ה
אסתר בת נעמי ע"ה
יצחק יצקן בן רחל ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
אורה בת נעימה ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
דוד יצחק בן פרחה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל

לע"נ

תנצב"ה

הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ" ולד יחיא בן יוסף ז"ל
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל
יצחק בן ברקו דב ז"ל
מאיר מורד בן שושנה ז"ל
פואד אברהם בן רג'ינה ז"ל
מאירה בת יפה ע"ה
זהבה בת שושנה רייזל ע"ה
אביבה בת איירין ע"ה
אביגדור בן ג'ולי ז"ל
עמירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
ר' שאול בן סילביה זצ"ל
סעידה בת תופחה ע"ה
יצחק בן חביבה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מזל בת שמעון ע"ה
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
מסודי בת חביבה ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
דב בן יצחק ז"ל
אסתר בת גולה גאולה ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה
יוסף בר סעדה ז"ל
רחל רפאת בת השמת ע"ה
סלים בן פרחה ז"ל
שלום בן אסתר ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
יעקב בן סלימה ז"ל
מרים בת שרה ע"ה
דניאל רפאל בן חגית ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אביבה לושי ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
שרה בת נרקיס ע"ה
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן טובה ז"ל

וירא

תוכן הענינים
פרשת וירא

והאלוקים ניסה ' -פרשת הנסיונות' לדורות
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פרשת וירא
והאלוקים ניסה – 'פרשת הנסיונות' לדורות עולם

äîù òéâä êàå ,'äëøá äéäå êîù äìãâàå êëøáàå ,'åâå
,á"åéë .äúåà áåæòì çøëåäå 'õøàá áòø' ùéù àöî
úéá äùàä ç÷åúå' ãéî 'äîéøöî íøáà ãøéå' øùàë
äìéçúáù êë ìò äåîúì íå÷î äéä ,á"åéë ...'äòøô
åäìòäå' óåñáìå 'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë' åì øîàð
äèåùô äðåîàá åááìá ÷æçúä àåä êà ,'äìåòì íù
äìòúð íùîå ,ììë åéúåãéî øçà øäøäì àìù åàøåáá
úåáàä åçáúùð åæ äãéîá ïëàå .åéúåâøãî íåøì
ä"á÷ä åì øîà' (.àé÷ ïéøãäðñ) 'îâá àúéàãëå ,íéùåã÷ä
)äîë éøä ,ïéçëúùî àìå ïéãáàã ìò ìáç ,(äùîì
,é¯ã¯ù ì¯àá á÷òéå ÷çöé íäøáà ìò éúéìâð íéîòô
.'éúåãî ìò åøäøä àìå

,'åâå 'íäøáà úà äñéð íé÷åìàäå' ,(à áë) ïúùøôá
äñðúð úåðåéñð äøùò' (â ä úåáà) àúéà äðä
î"îøä ÷"äøä øîà úåàøåð .'ïìåëá ãîòå åðéáà íäøáà
éë (àúìéîã àììë ä"ã ïúùøôá õøàä éøô) ò"éæ ÷ñôòèéååî
ïðåáúä] äðåîàä ïéðòá åúåñðì åéä 'úåðåéñð äøùò' ø÷éò
'äøéçá' åéðôì äúéä àì úåðåéñðäî ÷ìçá éë ,äàøå
,ïåâëå ,àì åà 'ä ìå÷ì òåîùì íàä ¯ úåøéøá éúù ïéá
'úìåòô äæéà úåùòì åãéá äéä éëå ,'õøàá áòø éäéå
úà 'ìá÷é' ãöéë ÷ø äæá äñðúð àìå ,áòøä ãâðë áåè
äñðúðù úåðåéñðä íúåàá óà ,íìåò úâäðäå àøåáä úøéæâ
'ø÷éò äéä àì íäá íâ ,÷çöé úãé÷ò ïåâëå ,'äùòîì
éøáã úà ìá÷é íàä àìà ,'ä ìå÷ì òîùé íàä ïåéñðä
 íéðáì ïîéñ úåáà äùòîå éåðéùë åì äàøð äéä åìà ìëá éë ,[äðåîàá ú"éùäא ÷éæçäìå úåáà éëøãá êìéì
êöøàî êì êì' åì øîàð äìéçúîù ,ú"éùä ìöà ïåöø
 'äðåîàä ãåîò'áבåéúåãéî éøçà øäøäì àìá ,

א .ודע ,דאיתא בספה"ק כי ה'עשרה נסיונות' עדיין חיים וקיימים ,וכל יהודי באשר הוא עובר במשך ימי חייו 'עשרה
נסיונות' ,וכמו שכתב הרה"ק ה'מאור עיניים' זי"ע )וארא ד"ה וארא( בזה"ל ,אך שצריך כל אחד ואחד לבוא לידי
נסיונות ,אף שמקבל אלוקותו במחשבתו מכל מקום מנסין את כל אדם בעשר נסיונות ,כמו שאמרו באברהם 'עשרה
נסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולן' ,עכ"ל ]וז"ל הרה"ק ה'אהבת שלום' זי"ע 'דהנה ידוע שאין אדם יכול
לבוא לידי לב נאמן עד שינוסה בעשרה נסיונות כאברהם'[.
ומעתה ייאמר לדידן בני דור האחרון ,אשר לדאבון כל לב ,רבים מאחינו בני ישראל מתנסים ב'עשרה נסיונות',
במכאובי הגוף והנפש וצעקתם עולה עד לשמים ,יש מי שמדוכא בקושי הפרנסה ,ובלחץ זה הדחק מרוב החובות
המשתרגים ובאים על צווארו ,ויש אשר מדוכה במכאובי הגוף ומשווע לבריות גופא ונהורא מעליא ,פלוני כבר כלו
בדמעות עיניו בתוחלת ממושכה לבשורת הבנים ,ואילו רעהו מצפה בקוצר הרוח אימתי יזכו 'שיירת' בניו ובנותיו
שבגרו זה עידן ועידנים ,למצוא את זיווגם ההגון ,רבים אשר ליבם דווה עליהם בצער גידול בנים ,ובשברון לב
מייחלים לרוות נחת דקדושה מכל יוצ"ח שילכו בדרך ה' ,ועל כולנה הצער האיום ונורא בŁיכול הבנים אשר הינו
ממש כ'עקדת יצחק' .הצד השווה שבכולם ,שהם שקועים בייסוריהם ודעתם קצרה לדעת מה ה' אלוקינו שואל
מהם ,צא תאמר להם ,כי אכן ,עיקר רצונו של הקב"ה בהעמידו נסיונות קשים ומרים אלו הוא שיקבל כל אחד
באשר הוא את כל הקורות אותו באמונת איתן ,ולקיים 'בטל רצונך מפני רצונו' .ולא לחינם נכתב בתורה הק' כל
פרשת הנסיונות ,אלא ללמד לכל הדורות הבאים ,כי כשם שאברהם אבינו ע"ה נתנסה על חוזק אמונתו )כדברי ה'פרי
הארץ' הנ"ל( ,כך הקב"ה מנסה את בני ישראל לדעת אשר בלבבם אם יחזיקו בחבל האמונה הטהורה אשר היא יסוד
כל התורה והמצוה ,גם בשעות קשות ובמצב של הסתר פנים .על כן חזקו ואמצו ועמדו היטב ב'מבחן' החיים,
לטוב לכל כל הימים.
ב .פעם ביקש יהודי מחו"ל את הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע שישלח עמו דברי חיזוק לבני קהילתו) ,והיה זה בחול המועד
הסוכות ,לאחר שרקדו וזמרו ניגוני שמחה והתפזרו כל הקהל ורק הוא נשאר שם בביתו של החזו"א ,שאלו לרצונו ,השיב האיש ,כי תושבי חוץ

לארץ מבקשים 'חיזוק'( ,נענה לו החזו"א ואמר ,כתיב בנח )ו ט( 'תמים היה בדורותיו' ,וכלומר שלכל דור יש את הצדקות
והחיזוק שלו ,בדורנו ,החיזוק הוא החוזק באמונה )עיי' 'מעשה איש' ח"ה קכז( ,וכלומר ,לזאת ממתינים לנו מן השמים
בדור זה – שנתחזק שוב ושוב באמונה פשוטה ותמימה.
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 ììëå ììë ä"á÷ä ìùג ä"á íå÷îä éëøã ïéáäì åðéãéá ïéà íà óàå ,דàéä ä"á÷ä ìù åúâäðä ìëù ïéîàð î"î ,
וכבר ביארו המפרשים את דברי הגמרא )מכות כג-:כד' (.שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה וכו' ,בא
דוד והעמידן על אחת עשרה וכו' ,בא ישעיהו והעמידן על שש וכו' ,בא מיכה והעמידן על שלש וכו' ,חזר ישעיהו
והעמידן על שתים וכו' ,בא חבקוק והעמידן על אחת שנאמר )חבקוק ב ד( וצדיק באמונתו יחיה' ,שחלילה מלומר
שבאו הנביאים שעמדו אחר משה רבינו והפחיתו מתרי"ג מצוות שנאמרו בסיני ,והרי מאמינים אנו באמונה שלימה
שזאת התורה לא תהא מוחלפת ולא תהא תורה אחרת מאת הבורא ית"ש ,אלא הכוונה שנביאים הללו ראו ברוח
קדשם לפי מצב הדור מה הם המצוות העיקריות השייכים לאותו הדור שעל ידיהם יוכלו עמוד ,ולקיים את כל
התורה .ואכן ,אחרון אחרון ,בא חבקוק ואמר לנו בני דור האחרון ,שעיקר תפקידנו ועבודתנו להתחזק ביסודות
האמונה ,שעל ידי זה 'נחיה' בגוף ובנפש ונוכל לקיים את כל התורה .וכמו שכתב המהרש"א )שם ד"ה שבא חבקוק(
בזה"ל ,ועל זה רמז דוד שאמר )תהילים קיט פו( 'כל מצותיך אמונה' ,רוצה לומר שכל המצוות נכללים במצוה הראשונה
שהיא אמונה ששמענו מפי הגבורה ,וכמו שהעמידה חבקוק שנאמר וצדיק באמונתו יחיה .עכ"ל.
וככל שהדורות מתמעטים והולכים בירידת הדורות ,והחושך יכסה ארץ בדור עקבתא דמשיחא ,כך דבר ה' שבפי
חבקוק הנביא מאיר שבעתיים ו'מכריז בקול גדול' – צדיק באמונתו יחיה ,הגבירו חיילים בהשרשת האמונה במח ובלב,
ועי"ז תהיו בגדר 'צדיק' ,שתוכלו לקיים את כל התורה ו'תחיו' בטוב ובנעימים.
ביסוד הדברים ביאר כ"ק האדמו"ר מ'תולדות אהרן' זי"ע )בהקדמה ל'דברי אמונה'( בלשון הכתוב 'כל מצותיך אמונה שקר
רדפוני עזרני' ,שלכאורה קשה מה עניין סיפא לרישא ,מה ענין 'שקר רדפוני' ל'כל מצותיך אמונה' ,אלא ביאורו ,עפ"י
דברי חז"ל )סנהדרין צז (.שבזמן עקבתא דמשיחא תהיה 'האמת נעדרת' ויתרבה השקר רח"ל ,וזהו שאמר הכתוב שבאותו
הזמן ש'שקר רדפוני' וזקוקים אנו ביותר ל'עזר אלוקי' הרי אין עצה ואין תבונה אלא להחזיק ב'כל מצותיך אמונה'.
וכך כתב הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע )קובץ אגרות ח"ג א( 'רצוני היה לקבוע הדיבור בקירוב הלב ליסודי האמונה ,כי
זה כל האדם ,והרפיון בבחינת המושגים של עיקרי האמונה הוא שורש המחלה שנתנה למחשבות שליליות והרהורי
דברים בטלים להיכנס לחדרי הלב'.
ג .סיפר הגרא"י הכהן קוק שליט"א ראש ישיבת 'מאור התלמוד' בעיר רחובות ,לפני שנים רבות ישבנו שבעה על
אחינו זצ"ל ,רעייתו הרבנית ושנים מילדיהם הרכים ע"ה שנספו בתאונת דרכים מחרידה ,באותה שעה הגיע
הגרא"מ שך זצ"ל לנחמנו ,ואלו היו דבריו' ,נישט מהרהר זיין אחר מידותיו של הקב"ה איז נישט קיין פרומקייט,
ס'איז א קלוגשאפט'  -לא להרהר אחר מדותיו של הקב"ה אין זו צדקות אלא חכמה ופקחות ,כי סוף דבר רואים
תמיד שהכל נעשה לטובת האדם .והוכיח ,ממה שאירע בשנות ה'מלחמה' ,שבתחילה כבשה מדינת רוסי' את ארץ
ליטא וחלק ממדינת פולין ,ולאחר הכיבוש הם הגלו רבים מאחינו בני ישראל לסיביר .באותה שעה היה 'ברור' לכל,
שאלו שנשארו הם ה'מאושרים' שנשארו בחיים ,ואילו אותם הגולים סופם שיבואו לידי מיתה ל"ע ,והכל התאבלו
עליהם כאילו הרגו אותם ,אבל ,כשנגמרה המלחמה התברר ,כי דייקא מאלה שהוגלו לסיביר נשארו הרבה בחיים,
ואילו היהודים שנשארו במקומם נהרגו ל"ע ע"י הדייטש'ן )הגרמנים( ימ"ש מיד כשכבשו אותם חבלי ארץ .והרי להדיא,
שאין ביד בן אנוש להעריך בראייתו הקצרה ובשכלו המוגבל מהו טוב עבורו.
ד .מסופר על הגה"ח ר' ניסן שטיצבערג זי"ע )מחסידי הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע( ,שאחת מבנותיו נישאה בשעטומ"צ
עם חתן ירא שמים מרבים ,והנה באמצע 'שבעת ימי המשתה' – תאניה ואניה ,אסון נורא מצאם והחתן נסתלק
לבית עולמו ,ואם לא די בכך ,עוד נתברר שה'כלה' תהיה מעתה 'עגונה' עוד שמונה שנים ,כי אחיו היחיד של
ה'חתן' היה אך ורק ילד כבן חמש שנים ,והרי 'קטן' אינו יכול לקיים מצוות 'חליצה' עדי הגיעו להיות 'בן י"ג
למצוות' ,אז תוכל לחלוץ נעלו להשתחרר מכבלי עגינותה ולהינשא לאיש אחר ,בצערו כי רב נכנס ר' ניסן אל
ה'יסוד העבודה' לשמוע מהרבי 'מה זה ועל מה זה' ,אמר לו ה'יסוד העבודה' ,התבונן נא מעט ,ותראה שמן השמים
גזרו שבתך לא תקים בית בישראל עד שמונה שנים מהיום ,והנה ,אם לא היה קורה מה שקרה ,הרי עדיין לא
היתה באה בברית האירוסין עד עתה ,והייתם משתדלים עבורה במציאת זיווגה ההגון לה )כמו שכך צריך להיות( ,כעבור
זמן והיא תתבגר יותר הייתם מחזרים אחר 'סגולות' ' -ברוח ובגשם' ,מתפללים ומעתירים ,מרעישים עולמות,
ומבקשים מכל מי אשר 'ריח שדכנות' בו שיביא איזה 'הצעה' ,ומה היו הבריות אומרות – בתו של זה אינה נישאת,
מן הסתם חסרונות יש בה ,בלילות היית מתהפך מצד לצד מרוב דאגה ויגון ...עד שלבסוף תמצא את זיווגה ...אבל
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'òåâøîá çèá ïåëùé íåúá êìåääå .'êúàðäìå êúáåèì
ä"á÷ä éãéá ãéîú ã÷ôåî åìøåâù òãåé éë ,äååìùáå
 åéãòö ìëìëîä àåäå ,åîìåò ìäðîäהáéèéî ãéîúå ,
.äòù ìëáå úò ìëá åîò
להנאתך ולטובתך  -כל קושי אינו אלא טובה גמורה עבורו

â

íôåâ úà èåùôì ¯ äæ øáã
ïëì ,øçà ãâá ùåáìì åùåáì úà èùåôä íãàì (äîùðå
àì íâ ,'íéãùë øåà'ã ïåéñðä äøåúá ììë øëæåä àì
åøñîéù äéä èåùô éë ,ä"ò åðéáà ÷çöé ìù åùôð úåøéñî
áùçð åðéáà íäøáàì íðîà .'ïåéñð' ìë àìì íùôð
,úåäéîúå úåøéúñ åúòãá æà åìò éë ,'ïåéñð'ë äãé÷òä
,'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë' àøåáä åçéèáä ãçà ãöî
êøöåäù ãò ,'äìåòì íù åäìòäå' åäååöîå äúò àá êàéäå
'ïåéñðä äæá éì ãåîò êîî äù÷áá' åéðôì ïðçúäì àøåáä
)úåîéîúá êìä åðéáà íäøáà ,íðîà .(à áë é"ùø ,àîåçðú
 àøåáä éååéö éøçàוäæ ïåéñðá åúãéîò äáåùç ë"ë ïëìå ,
.(å áë é"ùø) äøëù ïéìëåà åðà íåéä ãòù
)çåø ùôð úðéçáá úåìòúäìå

,'åâå 'íäøáà úà äñéð íé÷åìàäå' ,(à áë) ïúùøôá
úñçééî òåãî ,äøåúä éùøôî åù÷ä øáëå
éøäå ,÷çöéì àìå ,íäøáàì äãé÷òä ïåéñð úà äøåúä
ïáø÷ë äèéçùì åøàååö èåùôì íéëñäù àåä ÷çöé
'ä"ã) ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä äù÷ä ãåò .'äìåò
øåà'ã äùòî äøåúá ùåøéôá áúëð àì òåãî (éäéå
äôéøùì åîöò úà åðéáà íäøáà êéìùä åá 'íéãùë
äúéä àì 'äãé÷ò'äù éã àì ,øáã ìù åúéîàìù ,òãå
.ìåãâä åîù úùåã÷ ìò
àìà 'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë' úçèáäì äøéúñ
æà ãò éë ,äçèáää äîéé÷úð äãé ìò à÷ééã äáøãà ïåéñðå éùå÷ äéä àì íéùåã÷ä úåáàä éðéòá éë ,øàáîå
ãöî äúééä åúîùð éë ãéìåäì éåàø ÷çöé äéä àì íäì äîãð éë ,äúéîì óåâäå ùôðä øåñîì ììë

חס רחמנא עליכם ,ומנע ממכם את כל התלאה הנזכרת ,ומעתה תנוחו בשלום ובשלווה ,עד שיבוא ה'אח החולץ'
לכלל עול תורה ומצוות ,תעשה 'חליצה' ומיד תנשא להראוי לה בשעטומ"צ ,ותעמיד דורות ישרים מבורכים ,מתוך
בריות גופא ונהורא מעליא.
ומילתא דפשיטא היא ,כי 'מחשבה' כגון דא אינה יכולה לעלות בשכל בר אנוש קצר רואי ,וללמד על הכלל כולו
יצא עד כמה 'גדלו מעשיך ה' מאוד עמקו מחשבותיך'.
ה .מעשה היה אצל הגאון רבי מרדכי פאגערמאנסקי זצ"ל אשר פעם יצא מחוץ לעיר בלווית מוהל מפורסם מהעיר
מינסק )שהביאו החרדים לדבר ה' למול כמה תינוקות בעירו – קובנא( ,בעודם מהלכים תעו בדרכם )שכחו לרדת מהרכבת בתחנה
הנצרכת ,וממילא כבר הוכרחו להמשיך עמה עד סוף דרכה ,ושם היה המעשה( והגיעו למקום שאינם מכירים ,נענה רבי מרדכי ואמר,
התורה כתבה )בפרשתן כא יד( 'ותלך ותתע במדבר באר שבע' ,וברש"י' ,חזרה לגילולי בית אביה' .ולכאורה צ"ב ,היכן
מרומז בקרא שחזרה לעבוד עבודת אלילים ,אלא ,דהמאמין בה' לעולם אינו 'תועה' ,כי יודע הוא שכל מקום אשר
תדרוך כף רגלו בו 'שם הוא המקום שהוא צריך להיות בזה הרגע' ,ולכן כשמצינו שהפסוק אומר עליה ש'תעתה'
בדרכה ,סימן הדבר שאבדה אמונתה שהיתה לה בבית אברהם ,ו'חזרה לגילולי בית אביה' ,כי המאמין אינו תועה
)כעי"ז מתאמרא בשם הרה"ק מקאצק זי"ע( .ויהי בגמרו את דבריו ,הופיע לנגדם יהודי המחפש אחר 'מוהל' שימול את בנו
הנולד לו למזל טוב ,אז ראו עין בעין שאין יהודי תועה ...אלא הקב"ה סיבבו והביאו לכאן בשליחותו היעודה לו
)נכתב ע"י תלמידו בקונטרס 'גדולת מרדכי' שבסו"ס שיח יוסף עמ' כ'(.
ו .כיו"ב ביאר גם הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )חלק ד' פ"ב אות ז( ,וז"ל .אברהם אבינו ,מה שזכה הוא ויצחק ויעקב
אין הפה יכול לדבר  -ואין מחשבת אדם בעולם משיג ,ואפי' מלאכי עליון אינם משיגים מעלתם וכו' ובכ"ז,
בנסיון דעקידה לא נצח את היצה"ר כ"א ע"י תמימות גדולה ואמונה פשוטה' .וירא את המקום'  -ר"ל מה שהשי"ת
הנקרא 'מקום' הבטיחו על זרע יצחק שהוא יעקב הנאמר בו 'ויפגע במקום' )להלן כח יא( ,דבר זה ראה וסילק זאת
ממחשבתו למרחוק ,לאמר  -בער אני ולא אדע כי אין נברא יכול להשיג מחשבת בוראו ית"ש ,עכ"ל ,ביאור דבריו,
כי בהליכתו להר המוריה ראה ברוח קדשו את יעקב בן בנו יצחק ,וכמרומז באומרו 'מקום' ,ותמה עד מאד ,כיצד
יקרה כדבר הזה ,והרי הנני הולך לשחוט את יצחק כיצד יצא ממנו בנו יעקב ,אכן אברהם סילק מחשבה זו למרחוק,
בהתחזקותו באמונה תמימה 'בער אנכי ולא אדע' ואין לי אלא לעשות רצון אבי שבשמים.
וללמדנו בא על מעלת האמונה הפשוטה בתמימות ,כי אברהם אבינו על אף כל מדרגותיו העצומות והנשגבות
מכל מקום לא עמד בנסיון בגבורה אלא ע"י אמונה פשוטה בתמימות.

ã
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.ø÷éòå ììë êëì íééåàø åéäé àì íà óà ,íúåìâì àøèñî äùãç äîùð åá äñðëð äãé÷òä úòáå àá÷åð
äìëéù àèç íåù íåøâé àìù çèáåä äðäå ,åðåùìëå äñðëð úîãå÷ä åúîùðå) ãéìåäì éåàø äùòð äæáå àøëåãã
äçèáä åæ äðäå .íå÷é àìå åéáéåà ãéá ìåôéù åà ,åòøæ úåéôìú ùøãî ,÷çöé úèéçùë ìéàä úèéçù áùçð ë"ò ,ìéàä êåúì
.ì"ëò ,åðì äãéúòä äìåàâá äîéìù
.(÷çöé ¯ 'é
íùî à÷ééã ïåéñðäå éùå÷ä íå÷îîù Y ïàëî åðãîìå
íìåò úåøåãì åúàðäå åúáåè ìë íãàì åì åàåáé
àì éùå÷ä úòùáå .êëì éåàø äéäé àìù äòùá óà
,äáåè äåå÷úá ïéîàé àìà ,ùàåð øîåì åéãé úà íéøé
 äøåà ìù çúô àìà äæá äæ ïéàùזåîò úåøå÷ä ìëå ,
 ãáìá 'êúáåèìå êúàðäì' àåä ìëä åééçáח.

õøà ìà êì êì' áåúëä ïåùì áèéä øàáúé äúòîå
áéúë úîãå÷ä äùøôä ùéøá àìäù ,'äéøåîä
','êúáåèìå êúàðäì ¯ êì êì' é"ùøéôå ,'êöøàî êì êì
êì êì' äãé÷òä úùøôá ïàë íâ ùøôì êéøö æ"éôìå
êúàðäì éäîå ,'êúáåèìå êúàðäì Y äéøåîä õøà ìà
åãéçé åðá úà ã÷åîä ìò úåìòì êìåä àåäùë êúáåèìå
äáåèù ,åøåàéá àìà .íéðù äàî ïáë åúåéäá åì ãìåðä
 é"ò ÷ø éë ,äãé÷òä äùòîá åì äúéä äìåãâ äàðäåויכלת עמוד – אין הקב"ה מנסה אלא אם ביכולתו לעמוד
בנסיון
.'òøæ êì àø÷é ÷çöéá éë' äçèáää åá íéé÷úéù äëæ
éúòãì àåä ïåéñðä ïéðò ,ì"äæá (à áë) ï"áîøä áúë
åãéá úèìçåî úåùø íãàä äùòî úåéä øåáòá
äãé÷òä úåëæáù (æè ÷åñô) ï"áîøä áúëù àìà ,ãåò àìå
ïåéñð àø÷é äùòé àì äöøé àì íàå äùòé äöøé íà õ÷å óåñ òéâäá ìàåâä úàéáì ìàøùé éðá åëæé

ז .והוא על דרך שהעירני ת"ח אחד ,שמצינו בכתוב בפרשת נח )ז טז( 'ויסגור ה' בעדו' ,ובתרגום 'ואגין ה' עלוהי',
הרי לך כי פעמים נראה לאדם שהקב"ה סגר בעדו מכל צד ואופן ,וח"ו חשך עליו עולמו ,אך אדרבה ,ב'תרגום'
הדבר יתגלה לו שהקב"ה 'מגין' עליו ,ולא סוגר עליו ומחשיך חלילה )כידוע שהתרגום אינו מפרש 'לשון' המקרא ,כי אם את
תוכן הענין(.
ח .והנה רבים אומרים היאך יתכן צרה צרורה כזו היא לטובה ,ומה טובה יכולה לצמוח מכאן ,ומה עוד ,שמוכנים
'לוותר' על הטובה העיקר שלא יעברו אותה צרה ,אך נפלאות מצינו בדברי הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )ויצא תרנ"ח
ד"ה במדרש( בזה"ל ,ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא 'בעל הנחמות' ,כי הנחמות של בני אדם אין יכולים לתקן כל הצער
העבר ,אבל הנחמה שיהיה מהקב"ה יהיה מהופך כל הצער לטובה .והגם כי אין אנו מבינים איך יהיה מתהפך מה
שעבר  -לפי שאנחנו בתוך הטבע והזמן ,אבל לעתיד נראה ונבין זה ההיפוך לטובה .עכ"ל.
כיו"ב ,אמר הרה"ק מהרי"ד מבעלזא זי"ע לבאר בנוסח ה'קדיש' שאומרים 'לעילא מכל ברכתא ושירתא תושבחתא
ונחמתא' ,שאכן שבח הוא להקב"ה שהוא למעלה מכל מיני שירות ותשבחות ,שאי אפשר לספר בכל תהילותיו,
אך מה הכוונה ב'שבח' שמשבחין שהוא 'לעילא מכל נחמתא' ,אלא פעמים שיש לאדם צער גדול כל כך עד שאי
אפשר בשכל אנושי לנחם אותו ,אכן הקב"ה הוא כל יכול ,וגם בשבר הנורא ביותר אשר נמנע מידי בני אדם לנחם
– הקב"ה הוא לבדו יכול לנחם ,כי הוא 'לעילא מכל נחמתא'.
זאת ועוד ,כי יתכן שכל מקור חיותו של האדם הוא רק מחמת אותה צרה שבאה עליו ,וכמו שכתב רבינו יהודה
החסיד זי"ע ב'ספר חסידים' )אות תקא עיי"ש( ,יש בן או בת שפודים את אביהם ,שלפעמים מתים הבנים כשהם קטנים
והכל עצבין ואינם יודעים שבאמת היה נגזר על האב או על האם למות ,ועצבון זה מצילם ממיתתם.
מסופר על אחד מחסידי הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע שהיה 'בעל חוב' גדול מאד והנושים לא נתנו לו מנוח ,מאידך
היה לו נכס אחד שהיה שווה הון רב ,וחכך בדעתו למכור אותו ולפרוע במעות שיקבל את כל חובותיו ,ואף ישתיירו
לו כמה פרוטות בכיסו למחייתו .הלך היהודי לשאול בעצת רבו כדת מה לעשות ,ענהו הרבי ,איעצך שלא למכור
את הנכס ,כעבור תקופת מה נתרבו חובותיו עוד ועוד ,חזר היהודי אל רבו ,אך הרבי בשלו' ,איעצך שלא למכור
את הנכס' .אמנם משרדף יום אחר יום והנוגשים אצו לאמר שלמו חובותיכם ,ויראו בניו כי באו מים עד נפש -
מכרו את הנכס ופרעו במעות שנתקבל את כל החובות ,ותהי הרווחה בבית האב .כעבור שבועיים נסתלק האב
לעולם שכולו טוב .הבנים נכנסו לקודש פנימה אל ה'שפת אמת' וסיפרו לו על כך ,מיד שאלם הרבי אודות הנכס,
ומשנענה שמכרוהו ,אמר להם ,הנה איתא בגמרא )פסחים קיג' (:שלשה חייהם אינם חיים' ,ישנם כאלו שכל 'חייהם'
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àéöåäì åá äåöé êøáúé äñðîä ìáà ,äñåðîä ãöî
,áåè äùòî øëù åì úåéäì ìòåôä ìà çëä ïî øáãä
íéìäú) 'ïçáé ÷éãö íùä' éë òã ,ãáìá áåè áì øëù àì
å÷éãöäì õôçå åðåöø äùòéù ÷éãöá òãåé àåäùë (ä àé
úáåèì äøåúáù úåðåéñðä ìë äðäå ,'åëå ïåéñðá åúåà äåöé
,íéáø åäîú øáë éë ,'÷ä åéøáã øåàéáå .ì"ëò .äñåðîä
åéðôì éøäå ,íãàä ìò ïåéñð ä"á÷ä àéáî êøåö äæéàì
ãâðî øúñð ïéàå åðîî íìòð øáã ïéà ,úåîåìòú ìë åìâð
íãàä äùòé äî 'ïåéñð'ä íãå÷ ãåò àåä òãåéå ,åéðéò
,å"ç êôéäì åà íééçäå áåèä êøãá íà ,øçáé äîáå

ä

ä"á÷ä éë ,ï"áîøä øàáîå ,úåðåéñðä ìëá úéìëúä äîå
ïë ìò ,äáøä øëù åì úúìå ìàøùé úà úåëæì õôç
ïåöø úåùòì áåèä åðåöøù éãëá ,ïåéñð éãéì åàéáî
,äùòî éãéì àåáéå ìòåôä ìà çëä ïî àöé ú"éùä
øáã úà åúééùòå ïåéñðá åúãéîò ìò íìùåî øëù ìá÷éå
íéøéãàå íéáø úåçåë íãàá íéðåîèù àìà ,ãåò àìå .'ä
ãîåòù éãé ìòå ,åîöò åðîî íéñåëîå íéîìòð íäù
,ìòåôä ìà íéàöåéå åìà úåçåë íéìâúî ïåéñðá äøåáâá
äúòî ìëåé æ"éòù äñðúîä íãàì äîåöò äáåè éäåæå
 úåîåöòúáå æåòá ,úàù øúéá 'úé åãáòìט.

 היינו כל זכות קיומם וחיותם בעולם הזה אינו אלא מחמת ש'אינם חיים' ,שייסורים רבים עליהם עד שאין להםכל טעם בחיים .אביכם היה בכלל אלו ,וקצבת חייו כבר נשלמה זה זמן רב ,אלא שהחובות והייסורים החזיקוהו
בין החיים ,ועתה כשמכרתם את הנכס ונפטרתם מן החובות שוב לא היה לו במה להחזיק את חייו.
כיוצא בדבר היה הגרא"מ שך זצ"ל מספר בשם הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,שלאחד ממקורבי הגה"ק רבי
ישראל סאלאנטער זצוק"ל )שהיה נוהג לפזז ולזמר לפני הגרי"ס בכל מוצאי יום הכיפורים את התיבות 'קדש את שמך על מקדישי שמך',
בניגון אשר זימר גר הצדק הנודע הגרף פאטאצקי זי"ע הי"ד בשעה שהלך לכבשן( הייתה בת יחידה חולנית מאד ,והיה האב מטפל
בה יומם ולילה במסירות אין קץ ,ויהי היום הגיע זמנה ונפטרה מן העולם ,לאחר כ'חודש ימים' נפטר האב ,נענה
הגרי"ס ואמר ,הנה עד עתה היה נראה כי כל קיומה וחיותה של הבת היה רק בזכות האב ,שהיה מטפל בה ומחזיק
אותה ,אך כעת רואים אנו שאיפכא מסתברא ,אותו יהודי נשאר לחיות בזה העולם ,רק בזכות שהיה מטפל בבתו,
והיא אשר החזיקה אותו בחיים ,ומכאן ,שקצרה השגת בני אנוש להבין את הנעשה בעולם הזה.
פעם נכנס איש יהודי אל הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע ושפך לפניו שיחו וצערו כי יש לו ל"ע כמה ילדים חולים,
וצערו קשה מנשוא ,חיזקו הגה"ק ואמר לו ,הנה פעמים שמידת הדין מתוחה על האדם להביא עליו רעה רח"ל,
ואין מנוס ממנה ,אך מידת ה'רחמים' עולה כנגדה וממתקת את הגזירה ,אשר תחת שתבוא עליו צרה אחת גדולה
וקשה ' -יחלקו' את הרעה בין כמה מילדיו ,ואכן מן השמים מרחמים עליו ומתחלקת הצרה והגזירה לכמה ילדים.
עד"ז ייאמר כאשר מרגיש האדם שאפפוהו צרות רבות ורעות ,הן במצב הפרנסה בחשבון הבנק ...והן בבית פנימה
כאשר שלום ביתו מעורער ,ולכל פינה שפונה אינו רואה אלא צרה ו'סבוני גם סבבוני' ,עצתו אמונה ,מתוך התחזקות
ברחמי ה' ,אשר יתכן כי כל הצרות הללו אינם אלא במקום צרה אחת גדולה אשר מי יכילנה.
ט .מאמר נפלא ויקר אמר איש חכם ונבון שליט"א ,כשהוא מקדים לספר ממה שהיה לפני שנים רבות במקום
מגוריו בעיר חיפה יצ"ו ,איש אומלל ומסכן היה חי בגפו' ,כולו אומר עניות דלות ואביונות' ...בבגדים מטולאים
קרועים ומטונפים ,ואף 'עני בדעת' היה ,ודיבורו עילג .ל'פרנסתו' עסק האיש בקיבוץ נדבות בכל הזדמנות ,בבית
ובשדה ,בבית הכנסת ובשמחות וכו' ,ואכן הכל היו מרחמים עליו לנוכח מראהו וממלאים ידו ב'מצלצלין' .באחד
הימים ראהו )המספר( עומד בשערי הבנק ,כש'בן שיחו' הוא 'לא פחות ולא יותר' ' -מנהל הבנק' בכבודו ובעצמו,
הלבוש מחלצות בהידור רב ,והמה משוחחים במשך זמן רב ,וכך חזר ונשנה המראה מידי כמה ימים ,ועשה אותו
ת"ח 'חשבון' לעצמו ,מה לאותו הלך ולמנהל הבנק ...בעל כרחך תאמר שהלה 'גביר' אדיר ובעל בעמיו ,ואין 'תוכו
כברו' ...אלא שמאחר שמנהל הבנק חס על לשכתו המכובדת שלא תיטנף ח"ו על ידי אותו 'קבצן' על כן הטריח
עצמו לצאת לרחוב העיר ולדבר עמו ,ומעתה אם היה 'שווה' למנהל בכבודו ועצמו לצאת מלשכתו ,לרדת 'מן ההר
אל העם' הרי זה מוכיח בעליל שאינו סתם עוד אחד ממשתמשי הבנק ,אלא הוא עשיר אדיר ויש לו למנהל 'רווחים'
עצומים ממנו )ומאז חדל להעניק לו ולקיים בו 'מצוות צדקה'( ,ואכן 'חכם עדיף מנביא' ,ואחר מותו מצאו בדירתו הרים של
מטילי זהב ) (Gold barsכבדים ,והתברר שכיוצא בזה הפקיד בכספת )סעי"ף( הבנק.
ממעשה זה למד המספר לקח טוב ומוסר השכל ,כי אם 'שווה' למלך מלכי המלכים הקב"ה בכבודו ובעצמו
'להתעסק' עם בריות שפלות כמונו ,קרוצי חומר ובשר דם ,הרי לך ראייה גדולה ש'גבירים אדירים' אנו ,וכביכול כדאי
לו 'העסק' ,באשר יש לו מאתנו רווחים גדולים ועצומים...
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íåùì åúåà íéçéðî ïéàå ,ìáçá øåù÷ åîë òøä øöéì àìà íãàä ìò ïåéñð àéáî ä"á÷ä ïéà éë åðãîììå
 åá ãåîòì ìåëéù òãåé íàיúåøåà) åúåà øåáùì íãàä ìëåéù øåòéùä éôë àìà íãà øîà äæä ïåùìëå ,
 (â úåà úåçéù ¯ à"øâäיא.
÷éæçîù ù"úé àøåáä úåàìôð øëéð ,ò"éæ àðìéååî à"øâä
וביותר אומץ נאמר ,למי שהקב"ה מנסה אותו בגוף או בנפש רח"ל ,אל ידמה בנפשו חלילה שהוא 'מסכן ועני',
או שח"ו השי"ת מאס בו ח"ו ,ומשנאתו הביא עליו ייסורים הללו ,אלא אדרבה ,יבין וישכיל ,כי אם 'שווה' לו לאבינו
שבשמים 'לרדת' אליו – לנסותו בדברים קשים ופחותים ,הרי זה אות ומופת כי יש לו בזה כביכול 'רווחים' בלי
גבול ...אלא שפעמים שה'אוצר' מוטמן ומכוסה נעלם מעיני כל חי ואפילו מה'קבצן'  -זה שעומד בנסיון בעצמו...
ואין לו אלא לפקוח עיניו ולהאמין בעצמו...
י .כיוצא בדבר ,אין הקב"ה מביא ייסורים ופורענות על האדם אלא אם בכוחותיו לשאת אותם ,ואם הגיעו שמע
מינה שאכן יכול לעמוד בהם .כן איתא ברש"י על הפסוק )תהלים קמז יז( 'משליך קרחו כפתים'' ,ומדרש אגדה,
כפתים ,הכל לפי משא הבריות ,העני לפי חוסר מלבושיו מיקל עליו' ,והיינו שהקב"ה משליך 'קרחו' כפי מידת הבגדים
שיש לו לאדם שיוכל להחם עצמו בצינה ובכפור ,אבל אם אין לו מלבושים להתחמם בהם אזי לא יביא ה' עליו
את ה'קרח' .וכדבר הזה ממש ידוע מה שאמרו צדיקים על הפסוק הקודם לו )טז( 'הנותן שלג כצמר' – שהקב"ה
מוריד את השלג כפי ה'צמר' שיש לבריות ,כי לעולם אין הקב"ה מביא רעה על האדם שאינו יכול לעמוד בה.
מסופר על בחור מיושבי בית מדרשו של הרה"ק הרבי רבי זושא מאניפולי זי"ע ,שבאחד הימים נשלח עבורו
מכתב המודיעו על פטירת אמו ,ויהי כראות הבחור את דבר המכתב נחלש עד שנתעלף ,מיד חשו אליו יושבי בית
המדרש ועוררוהו מעלפונו ,כששבה אליו נפשו אמר לו הרבי רבי זושא  -הכל טעות גמור הוא ועדיין אמך בין
החיים .ואכן כעבור כמה ימים באו שלוחי ה'בי דואר' לומר שהיה כאן טעות סופר והמכתב נשלח לאדם אחר.
כעבור מחצית השנה נשנה הדבר ונשלח עבורו הודעה על הסתלקות אמו מהאי עלמא ,ובהאי זימנא 'קיבל' את
הידיעה בשלוות הנפש ,או אז אמר לו הרבי ,מהר ,סע לביתך כי נכון הדבר ,והסביר הרבי רבי זושא שאין כאן
'רוח הקודש' ,אלא ,בפעם הראשונה שראיתי שאין בכוחו להכיל את הבשורה הקשה הבינותי שיש כאן טעות ,כי
יחד עם כל קושי ונסיון נותנים לו לאדם 'כוחות הגוף והנפש' שיוכל לסבול הצרה ,ומכיוון שהוא לא עמד בזה וודאי
שאין צרה זו שלו כי אם של אחר )שקיבל כוחות לעמוד בזה( ,כמו שנתאמת לבסוף .אמנם בהגיע ה'מכתב' השני ראיתיו
'עומד' בהאי צרה ועקתא בלא לאבד עשתונותיו ,הבינותי שעתה אכן כנים הדברים ,וקיבל מן שמיא 'כוחות' לעמוד
בקושי הצרה ,על כן שלחתיו מיד לביתו.
בדומה לכך סיפר הגה"ח רבי זלמן בריזל זצ"ל עובדא שהתרחשה אצל הרה"ק 'ינוקא' מסטאלין זי"ע ,פעם באה
ידיעה לאחד מחסידיו )שהיה עשיר גדול(  -שאחת מספינותיו שנשאה על גבה הון רב טבעה במצולות ים ,ויהי כשמעו
כי כן ,התעלף העשיר ,וממש היה מסוכן למות ,כי לא היה ביכולתו לסבול הצרה ,כבוא דבר המעשה אל הרבי,
שלח לאמר לו 'אין השמועה נכונה כלל וכלל' ,למותר לציין שכעבור כמה שעות חזרו והודיעוהו שהספינה שטבעה
איננה שלו .והסביר הרבי ,שלא רוח הקודש היתה כאן ,אלא ,אחר שלא היו לו כוחות הנפש ל'קבל' את הבשורה
הקשה ,הבנתי שאין זה ספינתו ,כי אין מנסים את האדם אם לא שנתנו לו תחילה עוז ותעצומות לעמוד בקושי
הנסיון.
יא .עוד ייאמר בזה ,שהנה הגה"ק רבי חיים מוואלוז'ין זי"ע )רוח חיים אבות ה ב( מדקדק בלשון המשנה שם 'עשרה
דורות מנח ועד אברהם להודיע כמה ארך אפיים לפניו שכל הדורות היו מכעיסין ובאין עד שבא אברהם וקיבל
שכר כולם ,עשרה נסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו
עליו השלום' ,וכל המתבונן יתמה ,מדוע במשנה הראשונה נכתב 'אברהם' בלא תוספת התואר 'אבינו' ,ואילו במשנה
השניה לגבי עשרה נסיונות כתיב 'אברהם אבינו' ,וצריך ביאור טעם הדבר.
ומבאר על פי מה שנאמר )משלי כ ז( 'מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו' ,כלומר' ,כי כמה מידות שהצדיק
טרח ויגע להשיגם – לבניו אחריו המה כטבע מוטבע ובקצת יגיעה יגיעו לזה' ,וכן נראה בחוש ,שרבים מעמי הארץ
מוסרים את עצמם על קידוש ה' ,כי הדבר מוטבע בתכונות נפשם בירושה מאברהם אבינו שמסר נפשו באור כשדים.
ולטעם זה היו כל עשרה נסיונות – ליישר את הדרך לפנינו ,וכגון ,הכח לקבל את הנהגת הבורא באמונה שהכל
לטב עביד חקוק בקרבנו בתולדה מאותו נסיון של 'ויהי רעב בארץ' שלא הרהר אחר מידותיו של הקב"ה ,וזאת
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ועמד בכולם – דרכים ועצות היאך יעמוד איתן בנסיונות
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åé÷åìà 'äù íãà éøùàå .åúåñðì éãë íãàì ïéðò äæéà
 ì"ëò ,åúáùçîá ãéîúיג.
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øåñîéå øñåî íãà ãîìé äãé÷òä úùøôî ,àðùéì
 êøáúé íùä úùåã÷ ìò åùôðיבøåñîéù ïëù ìëîå ,
ãåîòì ïåâë ,äåàú äæéà úøéáù åà åéøáàî øáà
,íéâåðòú øàù øåáùì åà ,äìôúìå äøåúì äîëùäá
ïåöø éðôî åðåöø ìèáé ,äæá àöåéëå äìèá äçéù ïëå
÷"äøä øîàù äîá ïì òîùî à÷ äáåè äöò ãåò äøéáò äæéà åãéì äàá íàá ,íãàä áåùçé ãåò .íå÷îä
,'íìåëá ãîòå' ì"æç ïåùìá ùøôì ò"éæ ùèéååëòìî
éúåà äñðî êøáúé íùä éìåà áåùçé ,äåöî äæéà åà

רמזו חז"ל בלשון המשנה 'נתנסה אברהם אבינו' ,שכל אותם הנסיונות היו לסיבת היותו 'אבינו' ,שהוא היה ראש
האומה הישראלית ,ומכח עמידתו בכל אותם הנסיונות 'כבש את הדרך לפנינו' ,למען יהיה נקל עלינו לעמוד בכל
מיני נסיון .ומעתה אין לך מי שיכול לומר שהקב"ה ניסה אותי בדבר שאיני יכול לעמוד בו ,שהרי כולנו בני אב אחד
נחנו ,כולנו מזרע אברהם אבינו ,ושורש הקדושה חי וקיים בקרבנו.
יב .וכמו שכתב ה'משנה ברורה' )סי' א ס"ק י"ג( לבאר מה שנכתב בשו"ע )ס"ה( 'טוב לומר פרשת העקידה' – כדי
לזכור זכות אבות בכל יום ,וגם כדי להכניע יצרו כמו שמסר יצחק נפשו' ,ר"ל ,שבאמרו בל יום פר' העקידה
יתבונן בעצמו במעשה אבות ,וילמד 'לעקוד' את עצמו בעניינים שלו ובנסיונות הנוגעים אליו...
יג .מעשה באחד שהיה מראשי משמר הצבא בארץ מגוריו ,וכל סודות הצבא גלויים היו בפניו ,באחד הימים עצר
בדרכו טרעמ"פ )היט"ש( ,ומשעלה על הרכב שהסכים לקחתו ,ראה שיושבים שם שנים מהמדינה היריבה עם
מדינתו ,והבין על פי ה'הלוך ילך' שלהם שכל רצונם הוא לאסרו אצלם ,וכך להוציא מפיו את הסודות השמורים
עמו ,אך כבר לא היה באפשרותו לברוח .כך הוה ,מיד לקחוהו לביתם והחזיקוהו תחת מסגר ובריח ,והחלו לבדקו
ולחקרו בחקירות ודרישות ....אמנם בתחילה עמד כצור חלמיש שלא לגלות כלום ,ועל אף שהשונאים הכוהו וייסרוהו
רבות לא הגיד להם מאומה מגנזי מדינתו ,עד שפעם אחת איימו עליו שבפעם הבאה אם לא יפתח פיו לגלות
ולחשוף את סודות הצבא יכוהו בפטישים על ראשו ,כשמוע האיש כי כן ,נשבר בקרבו וגמר אומר למלאות רצון
השונאים ויהי מה ,אך השניים לא נזהרו דיים ובצאתם מהחדר אשר היה אסור בו ,שכחו לסגור הדלת כראוי,
ובזאת שמע הלה את דיבורם ביניהם ,ושמע ששפתם כשפתו ולא כשפת ארץ השונאים ,או אז הבין ששניים אלו
אינם נמנים כלל על עדת השונאים ,אלא אדרבה הם נשלחו מטעם הממונים בארצו להעמידו על כור המבחן ולראות
עד כמה כח סבלו בשמירת הסודות ,כי רצו להעלותו במדרגה שאז ייחשפו בפניו סודות עלומים יותר ,ולפני גילויים
כאלו יש להוסיף בבדיקה על בדיקתם שעשו לו בעבר ,מכיוון שכך ננסכו בו כוחות מחודשים והחליט בדעתו 'יעבור
עלי מה' ,אני את פי לא אפתח לגלות הסודות אף לא ברמיזה...
הבה נתבונן ,וכי מה נשתנה עתה מקדם ,אלא בעצם הידיעה שידע שכל ההסתרה והקושי שעוברים עליו – אינו
אלא נסיון שמנסים אותו כעת ,נותנת לו כוחות עצומים לעמוד כנגד כל הקשיים שבהתגברות שהרי לא נשתנה
מאומה מעמדו בבית הסוהר – אלא שנודע לו שהוא עומד עתה ב'כור המבחן' ועת נסיון היום לו ,וכעצה טובה
שנתן לנו השל"ה לחשוב בעת נסיון אולי מנסה אותי הקב"ה כמו שניסה את אברהם בעת העקידה ,והיינו דאמרינן,
שאם יכיר שבעת הזאת מנסים ובוחנים אותו מן השמים ,שוב לא יקשה לו להתגבר על כל קושי.
וכמסופר על אחד מצדיקי הדורות שאחד מחסידיו התאונן בפניו שלקוי הוא מאד במידת הכעס ,ומכל דבר -
קטן כגדול היתה חמתו בוערת בו ,עד כדי סכנה לסובביו ,אמר לו הרבי ,המתן נא מחוץ לחדרי ,ובעוד שעה קלה
איעצך עצה ההוגנת להפטר מן הכעס ,כצאת החסיד מחדר הרבי נכנס אחריו יהודי נוסף ,נענה אליו הרבי בקול
גדול )בכדי שהראשון ישמע את דבריו תוך כדי שהותו מחוץ לחדר( ,אבקשך ,שביציאתך מחדרי תנסה בכל דרך שהיא להביא
את העומד בחוץ לכלל כעס .החסיד 'השני' יצא מהרבי ,ומיד נפנה 'לעשות רצון צדיק'  -בתחילה שפך 'בטעות'
משקה רותחין על רעהו )הראשון( ועל בגדיו ,ובראותו שכל המשקה נשפך על חברו החל לפייסו בדברים ,ולהתנצל
בפניו 'לא הבחנתי בך' וכדו' ,אנא ימחל לי מר על אשר עוללתי לו ,וראה זה פלא' ,כעסן' גדול זה לא די שלא

ç
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äãéîò ïéà' (:åë úåëøá) åðéöîù êøã ìò àåä äðååëäù
 'äìéôú àìàידêåôùéå íéðåðçúáå äìéôúá ãåîòéù ì"øå ,
ä"á÷äùå ,ïåéñðá ãåîòì äëæé ïëàù åðå÷å åøöåé éðôì åçéù
 úåðåéñðä ìë úà åðîî ÷ìñéטו.

)àåä äìöà äãéìä ïéðò éë ,ä÷çö ïëìå ,(æè ã 'á íéëìî
úëøá éãé ìò åìéôà à"à äæå ,'íéúîä úéçú'ë ùîî
ìò ÷ø øùôà äæë ìåãâ òáè éåðéùã ,íé÷åìà êàìî
ïç úâùî äìéôúá åà úéèøô ì¯àä (éååéö) úååöî éãé
øúåé äìåãâ àéäù äìéôú ìù äçåë åðãîìì .åúàî
 êàìî ìù åúëøáîטז.

äáø÷á äøù ÷çöúå' (áé çé) ïúùøôá áéúë øáëå
áúëå ,'äðãò éì äúéä éúåìá éøçà øîàì
יז
øáëå , úå÷æçúääå äçîùä úìòîá ÷"äôñá åâéìôä íâ ,êàìîä úëøá àåäù äáùç éë '÷çöúå' ,'åðøåôñ'ä
,íéèå÷éì íéøôà äðçî ìâã) íé÷éãö åùøéôù äî òåãé
úéîðåùä úà êøéáù òùéìà úëøá ïéòë àéáð úëøáëå

רתח מזעם ,אלא אף הוסיף לדבר בדברי פיוסין אל 'השופך' ,לאמר לו ,לא אתה עשית זאת ,כי אם האלוקים אשר
המנסה' ,שהכל
שלחך .כך ניסהו בכה וכה ,והעלה חרס בידו – 'הכעסן' לא קצף ולא רגז ,ועל כל דבר נענה אל
ֶַ
נהיה בדברו' – בדבר ה' .לאחר זמן נקרא לשוב אל הקודש פנימה ,ויאמר לו הרבי ,שמעתי 'מאחורי הפרגוד' היאך
עומד אתה בנסיון הכעס ממש 'הפלא ופלא' ,ואף כשחברך ניסה אותך ב'עשרה נסיונות' של כעס לא העלית רוגז
אף לא בלב ,ואם כן מה תתאונן על ה'כעס' שאין בך ,ענהו החסיד בבת שחוק ,אם היה הרבי מדבר מעט יותר
בלחש היה זה 'נסיון' ,אך מאחר ושמעתי את דברי הרבי אל הנכנס אחרי ,וידעתי בשעת מעשה שמנסים אותי,
בזה נתבטלה ממני כל הבחירה .אחר הדברים האלה אמר לו הרבי ,בכל עת זכור נא ש'מנסים' אותך מן השמים,
וממילא יקל מעליך כל קושי הנסיון ,ולא רק לענין 'כעס' הדברים אמורים ,אלא על כל נסיון ונסיון שלא יבוא ,אם
ידע שהוא עומד עכשיו ב'מבחן' יוכל לעמוד בו בנקל יותר.
יד .ויש לרמז זאת בדברי חז"ל )יומא כח' (:צלותיה דאברהם מכי משחרי כותליה' )עיי"ש( ,ולדידן ייאמר ,כי בשעה
שעולם חשך בעדו ,ומרגיש שהעולם עומד כנגדו כמו כותל ,והוא 'תקוע' מבלי מוצא מהסבך ,אז הוא שעת
הכושר להרבות בתפילה ב'צלותיה דאברהם' ,כי ע"י התפילה יש בכוחו להמלט מכל קושי ומכאוב ,חושך והסתר,
והיא היא כוחו ומשענתו.
טו .מעשה באחד שתינה צערו בפני הרה"ק מקאצק זי"ע באמרו – רבי ,באו מים עד נפש ויותר אין בי כח לסבול
הצרות ,שאלו הרה"ק ומדוע אינך מתפלל ,השיב הלה ,לרוב צער אינני מסוגל להתפלל ,אמר לו הרה"ק מקאצק,
תדע שגדולה צרתך זו  -שאינך יכול לעמוד בתפילה ,וחמורה היא מכל הצרות העוברות עליך ,ומדוע הזכרת צרה
זו רק לבסוף ולא פתחת בעיקר הצרה שאין בכוחך להתפלל.
טז .וממילא לא ימנע עצמו מלבקש רחמים אפילו במקום שנראה שכבר 'כלו כל הקיצין' ,ואין שום סיכוי בדרך
הטבע ,שהרי בכחה של תפילה להביא עד 'תחיית המתים' ....וכך כתב ה'ספורנו' )פסוק כב( על הא דכתיב 'ויפנו
משם האנשים וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפי ה'' ,וז"ל ,אף על פי שהמלאכים אשר שלח להשחית כבר
הגיעו לסדום ,מכל מקום אברהם עודנו עומד לבקש רחמים וללמד זכות כאמרם ז"ל )ברכות י (.אפילו חרב חדה מונחת
על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים ,עכ"ל.
יז .וכמשמעות לשון המשנה ועמד בכולם ,כלומר ,להחזיק 'מעמד' בכל גל וגל מבלי להישבר ומבלי נפילת הרוח.
וכאשר סיפר הרה"צ רבי ישראל דב הלבערשטאם זצ"ל ,שהנה בשנות המלחמה הראשונה עזב הרה"ק מהרי"ד
מבעלזא זי"ע את חצר הקודש בבעלזא וגלה לאונגרין )הונגריה( ,וכשוך המלחמה יצא הרה"ק לשוב לכיסא ממלכתו,
Łבת לראשונה בעיר האלאשיץ ,ולרגל המאורע נקהלו שם הרבה חסידים לרוב עד מאד ,ואף זקנו הרב
ובדרכו ָ ַ
נפתלי צבי אונגאר זצ"ל ערך 'נסיעה' ולקח עמו את בנו רבי ברוך אברהם זצ"ל שהיה אז כבן י' שנה .ולגודל הקהל
העצום שנאסף מקרוב ומרחוק היה הלחץ והדחק עד 'לב השמים' ,והיו צריכים לפלס דרך למהרי"ד בכח גדול ,ואף
השתמשו לשם כך בזרועותיהם ...וכשנכנס המהרי"ד בליל שבת קודש לפני 'עריכת השולחן' קיבל הילד 'מכה' עזה
מהדוחפים ,ומיד ברח הילד לבית האכסניא ושוב ל אבה ללכת לביהמ"ד ,ואכן הלך האב ר' נפתלי צבי בצפרא
דשבתא וב'שלש-סעודות' לבדו .בעת רעוא דרעוין פנה אליו הרה"ק ושאלו היכן הילד )היה זה לפלא גדול בעיניו ,כיצד
הבחין הרה"ק בתוך הדוחק והמהומה שאמש נלווה אליו בנו ,וביותר ,כיצד שם לבו היום שהילד איננו ,(...והשיב לו רנ"צ כי ספג הילד
מכות 'זרוע' ב'לחיים' מהלחץ והדחק וממילא החליט להשאר בבית ,נענה לו המהרי"ד ,לך אמור לבנך ,א איד טאר
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 úåøöä ìëî ìöðéäì øùôà äçîùä éãé ìòù äçîùá éë' (áé äð äéòùé) áåúëä ïåùìá (÷"äôñ äáøä ãåòáåיטúàöìå ,
 ìåãâ øåàì äìéôàîכ.
 ïé÷éòîã ïéìéáç éðä ìëî 'åàöú äçîùá éë' ì"ø ,'åàöúיח,
זיך נישט דערשערקן ווען ער כאפט א גוטן קלא) 'ïאסור לו ליהודי להתפעל אף כשמכים אותו מכות נאמנות( ...ואמר ה'ילד',
שעבר את שנות המלחמה הנוראה ,ובמהלכה עבר צרות צרורות וספג מכות הרבה ,ודברות קדשו של המהרי"ד
שלא להתפעל מכל מכה הן הן שעמדו לו להחזיק מעמד...
יח .הרה"ק רבי רפאל מבערשיד זי"ע נתארח פעם בביתו של הרה"ק רבי שמואל מקאמינקא זי"ע )עיי' אמרי פנחס,
שער תורת אדם אות יד( ,נגשה אליו בתו של רבי שמואל – שהייתה עקרה ,ובקשה מאתו ברכה לזש"ק ,אמר לה
רבי רפאל 'שמחה' היא סגולה לזכות לזרע של קיימא ,כשסיפרה הבת לאביה ר' שמואל את דברי הצדיק אמר לה
האב ,צדיק זה למד זאת מן התורה ,מן הנביאים ומן הכתובים .מן התורה ,דכתיב )בפרשתן יח יב( 'ותצחק שרה בקרבה'
ובאותה שעה נתברכה ביצחק בנה )בהיותה בת תשעים שנה( ,מן הנביאים דכתיב )ישעיה נד א( 'רני עקרה לא ילדה' ,כי
על העקרה אשר לא ילדה לשמוח ברננה ואז תוושע מצרתה ,ומן הכתובים דכתיב )תהילים קיג ט( 'מושיבי עקרת
הבית אם הבנים שמחה' .ומכאן למדנו שהעצה הטובה ביותר היא להיות 'תמיד בשמחה'.
יט .ומלבד שהשמחה פועלת בעליונים וממתקת כל הדינים לטובה ,הרי טובה גדולה יש בה גם בארץ מתחת,
וכמעשה שהיה עם הרה"ק רבי בונם מפשיסחא זי"ע בעת שהיה בדאנציג ,שראה שנפל אחד להים ,וכמעט
שנטבע שם ,אמר לו הרב הנ"ל בלשון אשכנז 'גריס מיר דעם לוויתן' )דרוש בשמי בשלום הלוויתן( ,ואח"כ עזר לו ה'
שאחז בדף אחד וניצול ,וביאר הרה"ק את פשר מעשיו ,כי בחור זה לרוב חרדתו ופחדו נתייאש לגמרי מעצמו ולא
היה בידו מוח לחשוב מחשבות היאך ובמה להינצל ,ורק ע"י המילתא דבדיחותא נתרחב לבו במעט שמחה ,וכבר
העלה בראשו כמה עצות היאך להינצל )אור ישרים הערה לט ,נפלאות חדשות  -ליקוטים(.
כ .וכי תאמר כיצד ניתן לשמוח במצב כזה ,אך שמע נא למעשה באברך אחד שתינה את מר נפשו אצל הרה"ק
רבי שלום מקאמינקא זי"ע שצרות ומצוקות רודפים אחריו וחייו מרים עליו .ענהו הרה"ק הכל לטובה מאת
הבורא הטוב ומיטיב לכל ,אמר האברך ,וכי אפשר להתכחש למציאות הדברים כי רע ומר חלקי ,אמר לו הרה"ק
ה'מבינים' ישבחו את משקה היי"ש ושאר 'משקאות החריפים' ,וישתו ממנו לרוב .לעומתן ,אדם מן השורה שיטעם
מהמשקה יזדעק מיד ויחמיץ פניו לנוכח מרירותן כי רבה ,ומהי תשובת ה'מבין' ,כי אכן ,כך הוא טבעו של המשקה
 'מרירות' זו תביאנו בתוך זמן קצר לידי 'ששון ושמחה' ,וממילא מתחילת שתייתו כבר מרגיש בו מתיקות שאיןכמוהו ,אף אתה כיוצא בו ,הנך מתאונן על המרירות שבחייך ,אין זה כי אם אחר שאינך 'מבין' עד כמה מתוקים
המה דרכי ה' ,ואם תבין זאת ,הרי מיד בעת 'שתיית המרורים' תגיל ותשמח כל ימי חייך.
חיזוק נוסף ,במעשה בשנים מחסידי הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע )ר' ברוך יהושע ור' משה דודקע'ס( אשר עמדו בתחנת
הרכבת והמתינו לבוא הרכבת אשר תובילם למחוז חפצם ,באותה שעה עבר בסמוך להם חייל רוסי ,והגיד להם
אשר הוא יהודי ,וכה סיפר להם ,שבצעירותו היה אברך בעל משפחה והיה יושב על התורה ועל העבודה ,עד
שבאחד הימים נלקח בעל כרחו לצבא הצאר הרוסי ,שם מצא עצמו עומד מול נסיונות קשים ומרים על שמירת
התורה והמצוות .נאנחו החסידים מרוב צער על שככה עלה בגורלו .אמר להם החייל ,הנה היה 'עדיף' להקב"ה
שאשב בבית ,על התורה ועל העבודה ,מקיים מצוותיו ומחנך את בניי ובנותיי לשמור דרך ה' ,ומדוע הגלה אותי
מביתי וממשפחתי ,ושלחני אל הצבא במקום אשר איני יכול ללמוד ולשמור מצוותיו ,ואף לבניי ובנותיי אין אב
שיחנך אותם ,אין זאת אלא מפני שלתועלתי עדיף שיהיה באופן הזה ,שעל ידי כן תגיע נפשי לתיקונה ולשלמותה,
נמצא ש'וויתר' הקב"ה על התועלת שלו כביכול מפני התועלת שלי ...ואם כה רבו רחמיו עד שבחר להעדיף אותי
מאותו מה לי כי אתלונן ואצטער...
ומכאן יתבונן האדם יראה ויבין את גודל אהבתו של הקב"ה אליו ,כי מדוע הביא עליו 'נסיונות' קשים כאלו,
ומייסר אותו כאב המוכיח את בנו ,ומן הנראה היה שיעדיף הקב"ה כביכול שישבו בניו דשנים ורעננים מבלי מניעות
ונסיונות ,ישבו בנחת ,ויעסקו בתורה ובתפילה מתוך מנוחת הדעת ,אלא ,כביכול 'וויתר' הקב"ה על התועלת שלו
מפני התועלת של בניו...
עוד נימא בה מילתא ,במה שפירשו צדיקים על יסוד דברי הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע )ייטב פנים לר"ה אות כט( בלשון
הכתוב )תהילים לג ג-ד( 'שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה ,כי ישר דבר ה' וכל מעשהו באמונה' ,שהנה 'תרועה'
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ä"á÷ä äîë ãò àá ãîìì ìáà ,ùåã÷ä åðéáøì úåëééùå àìôð ùøãî àéáî ('ä ìåãâä øòù à"åú) '÷ä ä"ìùáå
.' כאíìåòä ìù åáåùé' àéä éë äçîùá äéäðù äöåø ä"á÷ä åì øîà ,ùøãîáå ,ì"æå ,äæ ïéðòá
øùà äéäà' éîù éë ìàøùéì íäì øåîà êì äùîì
 וירא אליו ה' – השראת השכינה ביותר בזמן הסתר ונסיוןéðà êë éîò äååä äúàù íùë ¯ (ãé â úåîù) 'äéäà
ïî øâä ìà íé÷åìà êàìî àø÷éå' ,(æé àë) ïúùøôá äî ,'êìö 'ä' (ä àë÷ íéìäú) ãåã øîà ïëå ,êîò äååä
äúà íàå êì ÷çùî àåä åì ÷çùî äúà íà êìö
éàøéú ìà øâä êì äî äì øîàéå íéîùä
å÷ééãå ,'íù àåä øùàá øòðä ìå÷ ìà íé÷åìà òîù éë íéðô åì äàøî äúà íàå ,êãâðë äëåá àåä åì äëåá
ìàòîùé ïäå øâä ïäù ,÷åñôä ïåùìî (ãé âð ø"øá) ì"æç ä"á÷ä óà ,êë êì ïúåð àåä óà úåøáåñî åà úåîåòæ
ìå÷ ìà íé÷åìà òîù êà ,ìàòîùé úàåôø ìò åììôúä .ë"ò .êîò äååä àåä êë åîò äååä äúàù íùë ¯ êìö
,ì"äæá åøàéáå ,øâä úìéôúì òîùù äîî øúåé øòðä
åîöòì äìåçä úìéôú äôé ,åîöò úåëæá ,íù àåä øùàá' åîåé÷ åäæå ,äçîùá úåéøáä åéäéù õôç ä"á÷ä éë òãå
äìåçä úìôú äôéù ïàëî' é"ùø àéáä ïëå .'ìëî øúåé íúç'ä ÷"äøä éøáãá åðéöî úåàøåð ,íìåòä ìù
ìò 'îâá íù àúéàã àä ìò (:ð íéøãð 'éç) ò"éæ 'øôåñ
.'ìá÷úäì úîãå÷ àéäå ,åéìò íéøçà úìôúî
àéöåäå ,åðá ïåòîù éáø úà àéùäì ãîòù ùåã÷ä åðéáø
ïé'æàìàååî (íééç éáø ÷"äâä ïá) ÷çöé éáø ïåàâä øàéáå øáì äéðîæà àìå' ,ïéàåùéðä úçîùì äáøä úåàöåä
éë ,àøåð ïôåàá øáãä íòè ('ùåã÷ äô' åøôñá) ò"éæ
øá åìéàå ,æ"äåòá ÷åçùì àìù ãéô÷î äéä ùåã÷ä åðéáø éë) àøô÷
ìù åéúåùàøî äìòîì äðéëù' (:áé úáù) ì"æçá àúéà åðåöø éøáåòì íà äéì øîà (åçîùìå åçãáì ìãúùî äéä àøô÷
àöîðå ,'éåã ùøò ìò åðãòñé 'ä (ã àî íéìäú) øîàðù äìåç øîà ,äéðîæà ,äîëå äîë úçà ìò åðåöø éùåòì êë
åúðéëù ä"á÷ä äøùä äìåç äéä ìàòîùéù äòù äúåàáù äîë úçà ìò àáä íìåòì êë äæä íìåòá åðåöø éùåòì
òåãîå ,øòðä ìå÷ ìà íé÷åìà òîù øîàù åäæå ,åéìò øá øîàéù ïëúé êàéä íéùøôîä åäîú øáëå .'äîëå
,íù äúéä àéäù '÷ä äðéëùì äðååëäå ,'íù àåä øùàá' .(à"ùøäî 'òå) å"ç 'åðåöø éøáåòì' àåäù éáø ìò àøô÷
øúåé àåää íå÷îá äúéäù äìéôúä äìá÷úð ïë ìòå ä"åî ïåàâä éðúåçîî éúòîù ,ì"æå ,øôåñ íúçä áúëå
úàøùä ë"ë íù äúéä àìù øâä ìù äúìéôúî ìò øáò ùåã÷ä åðéáøã ,óøàãñøèàî ÷"÷ ã"áà íðåá
, כגáì éøáùðì 'ä áåø÷ äîë ãò åðãîììå . כבäðéëùä æ"äåòá äöø ä"á÷äù ,æ"äåòá åì ùéù ä"á÷ä ìù åðåöø
úåøåîçä 'â ìò øáò øáëù ìàòîùéë òùø àåä íà åìéôàå äöø àì àåäå ,åàøá åäåú àìå ,åðîî úåéøáä åðäéù
.(ãé íù) äòø úåáøúì àöé íâå (è àë é"ùø 'ééò)
ë"à ,åðá úðåúç úçîùá çåîùì àìù åìéôà ,úåðäéì
ìù åáåùéá ä"á÷äì ùéù ïåöø åúåà ìò àåä øáåò
 נס להתנוסס – גודל חיבתו של הקב"ה לאותם העומדים בנסיונותåðçîùéù àøô÷ øá òãéå åðéîæäùë óåñáìå ,äæä íìåòä
,'åâå 'íäøáà úà äñéð íé÷åìàäå' ,(à áë) ïúùøôá ä"á÷ä ìù åðåöø äùåò àåäù øîà Y ïî÷ìãë åãå÷éøá
ñ íéìéäú) áéúë' ,(à äð ø"øá) ùøãîá àúéà
äâùä õîù åðì ïéàù àèéùôã àúìéîå .ì"ëò .æ"äåòá
 כיצד ניתן לשמוח ולנגן בזמן של שבר,' וא"כ מה שייך לומר היטיבו נגן ב'תרועה,בר – ילולי ילילŁ
ֶ ֶ הוא מלשון
 מה טעם יש בזה לבאר- ' גם צריך להבין את 'נתינת הטעם' באומרו 'כי ישר דבר ה' וכל מעשהו באמונה,ובכיה
 אלא שבשעה שבאים ייסורים על האדם והוא 'שומע קול תרועה' ומקבל על עצמו.את השיר והניגון בתרועה
 כי 'כל מעשהו, הרי הקב"ה כביכול 'מאמין' לו שאכן ישפר מעשיו וישתנה לטובה,להיטיב דרכיו מעתה ואילך
 אם כן כבר ניתן מעתה להיטיב נגן ולשיר שיר חדש על הטובה, ומיד פוסק להביא עליו טובה וברכה,'באמונה
.העתידה לבוא מאחר שקיבל על עצמו לשוב אל השי"ת
 אימרה נאה אמר הרה"ק ה'אמרי חיים' זי"ע במה שנאמר בפרשתן )יח כח( 'אולי יחסרון חמישים הצדיקים.כא
 כי תיבת חמשה,' ויאמר לא אשחית אם אמצא שם ארבעים וחמשה,חמשה התשחית בחמשה את כל העיר
-  אלא שיחסר להם מידת השמחה, וכך שאל אברהם אבינו אולי יהא שם חמישים צדיקים,היא אותיות שמחה
,וחמשה- אך בתנאי ש, ענה הקב"ה לא אשחית אפילו אם אמצא רק ארבעים, וכי תשחית עבור חסרון השמחה,חמשה
...שארבעים אלו יהיו שרויים בשמחה
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)åìòúð àìå ïìåë úååöîä úà åîéé÷ íéáø éë ,(:çë àîåé
åúãéîò úåëæá äéä úàæ ìë àìà ,åäåîë úåâøãîá
 'úåðåéñð äøùò'á äøåáâáכדúåáà) äðùîá åøîàù åîëå ,
ïìåëá ãîòå åðéáà íäøáà äñðúð úåðåéñð äøùò' (â ä
...åúáéç äîë òéãåäì Y

ïåéñð ,äìñ èùå÷ éðôî ññåðúäì ñð êéàøéì úúð (å
íìåòá ïúåñðì ìéáùá ,ïéìåãéâ øçà ïéìåãéâå ,ïåéñð øçà
¥ © íìåòá íìãâì ìéáùá
åðééäå ,'äðéôñ ìù äæä ñpk
ìâã) ñð' ïåùìî àåäù 'ïåéñð' ïåùì ì"æç åùøéôù
ïåéñðä úéìëúù ,øîåìëå ,'äðéôñ ìù (äáåâì ññåðúîä
,'ïéìåãéâ øçà ïéìåãéâ' åìãâìå íãàä úà íîåøì àåä
...éúòãé äúà éë' ,(áé áë) ÷åñôá 'åðøåôñ'ä áúë ïëå
.äééìò øúá äééìò
éúòãé' ,ì"æå ,'éðîî êãéçé úà êðá úà úëùç àìå
íøîàë ,åéëàìî ìò ì¯àä êìéãâé ïéãáù êàìîä éðà çáúùð àì (å"ô 'ïåçèáäå äðåîàä') ï"áîøä áúë êëå
.'úøùä éëàìîî øúåé íé÷éãö íéìåãâ (.âö ïéøãäðñ) ì"æ äøåúä ìë úà íéé÷ù äî ìò åðéáà íäøáà

כב .וכבר כתב הרה"ק ה'נתיבות שלום' )נת"ש מכתבי קודש ,מכתב רכ ,ובהערה שם( וז"ל .בהיותי ל"ע בבית החולים בעיתים
הקשים ביותר ,חייתי ממאמר חז"ל שאמרו 'הקב"ה מראשותיו של חולה' ,והרגשתי כי 'כותל המערבי' שאמרו
חז"ל )שמו"ר פרשה ב ,ב; מדרש שוח"ט תהלים יא( שלא זזה שכינה ממנו הרי בחי' זו לי מראשותי ,וזה נתן לי כח להתגבר
על כל המצבים.
ודע ,כתב המהר"ל זי"ע )'גור אריה' ,ויחי ד"ה שהשכינה( שלאו דווקא ב'חולה' הדברים אמורים ,אלא כל מי שתשש
כוחו ונשבר לבו כחולה ,הקב"ה שורה עליו ,כי כל הטעם ששכינה למעלה מראשותיו של חולה  -כי 'את דכא
ושפל רוח אשכון' ,ואין לך דכא כחולה ,ואם כן ,ה'חכם' יביא על עצמו את השכינה ,אף בלא חולי ל"ע – על ידי
'שברון לב' .וכעין זה היה אומר הרה"ק מרוז'ין זי"ע  -ייסורי הנפש הינם כייסורי הגוף ויותר מהם ,וגם אצלם 'שכינה
למעלה מראשותיו של חולה'.
ומעתה יתבונן כל 'חולה' וכל מי שעוברים עליו ייסורים בגוף ובנפש רח"ל כי המקום אשר הוא עומד עליו אדמת
קודש הוא ,ו'זה שער השמים' ,ומשם דייקא מתקבלים התפילות 'באשר הוא שם'...
כג .אמנם ,פעמים שבעת הנסיון אין האדם מרגיש את קרבת ה' אליו ,וכבר ביאר הרה"ק המגיד מקאז'ניץ זי"ע
)עבודת ישראל ד"ה ויקרא( בלשון הכתוב )פסוק ד( 'וירא את המקום מרחוק' ,שרומז על הקב"ה  -שהוא מקומו של
עולם )בר"ר סח ט( ,והיינו ,שבשעה שהלך אברהם אבינו להר המוריה ,נאבדה ממנו בהירות האמונה והדבקות בבורא
ית"ש עד שראה את הקב"ה 'מרחוק' ,ולא הרגיש שום קירבת אלוקים לי טוב ,וכיו"ב ביאר במה דאיתא ב'תרגום
ירושלמי' על מה שנאמר )פסוק יד( 'ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה – את הוא ה' דחמי ולא מתחמי' -
רואה ואינו נראה .והיינו ,שבשעת הנסיון אין הקב"ה נראה לאדם ,אלא נדמה לו שהקב"ה התרחק ממנו ח"ו ,וכל
תפקידו בזאת השעה להאמין כי הקב"ה עמו בחמלה גדולה ובקירבה יתירה אף שאינו מרגיש.
וכבר שאל 'בעל ייסורים' את רבו מפני מה אינו מרגיש את אהבת השי"ת אליו וגודל קרבתו בתקופה כזו ,ונענה
לו מיניה וביה ,אם היית מרגיש שוב לא היה 'נסיון'...
וכך אמרו לבאר בלשון הכתוב )לעיל יב א( 'ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך' ,שהנה ידוע הביאור במה שנאמר
)שמות י א( 'ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה' ,שלכאורה היה צריך לומר 'לך אל פרעה' ,אלא שכביכול כך אמר לו
הקב"ה למשה בא עמי לפרעה ,וא"כ יש להקשות מדוע לגבי אברהם כתיב 'לך לך' ולא כתיב 'בא' ,וכי תאמר
שהקב"ה עזבו – שילך לו לבדו ...וביותר תגדל הקושיא שהרי מקרא מפורש כתיב )יהושע כד ב-ג( 'כה אמר ה' אלוקי
ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם וגו' ,ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך אותו בכל ארץ
כנען' ,והרי להדיא שהקב"ה הוליך את אברהם ולא הלך מעצמו ,וא"כ מדוע נאמר לך לך ...ולא 'בא' .אלא ביאורו,
כי בוודאי היה הקב"ה עם אברהם בכל הילוכו ,אלא שהא גופא היה ה'נסיון' – שיהיה נדמה לו כאילו הולך לבדו,
אך באמת לא עזבו הקב"ה ח"ו ,ולא עוד אלא שהקב"ה התקרב אליו באותה שעה יתר מכפי הרגילות תמיד ,שכביכול
הוא נשא אותו והוליך אותו ,אלא שזהו מהות הנסיון הוא ה'הסתר' וההעלם...
כד .הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ביאר בכתוב בריש פרשתן )יח א( 'וירא אליו ה'' ,וברש"י 'לבקר את החולה' ,כי כך
אמר הקב"ה ,ראיתי כיצד אברהם אבינו עומד בנסיונות ב'ימים הטובים' ,עתה אלך ואראנו כיצד הוא עובד
אותי כשהוא ב'חליו' ,בימים הקשים ...ולדרכנו ייאמר עוד ,שהקב"ה מתגלה אל האדם דייקא 'לבקר את החולה',
כשהוא מוקף בצרות מכל עבר ,והוא מתגבר על כל הקשיים ,או אז הקב"ה בא לבקרו.
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 úåðåéñðá äãéîòä éãé ìò éë åðééäåכה  äìòúîå äìåòכו ,øøåöä øöä ãâðë äøåáâá íçìð àåäå åéúååàú øçà
äæ éøä ,ú"éùä ïåöø éðôî åéòáèå åéúåðåöø øáùîå
 úøùä éëàìî ìò äøéúé àâøãáכז.
 ùîî äãé÷òë áåùçכט'åéðø÷á' áåúëä íééñî äæ ìòå ,
ãì úåîù) 'åéðô øåò ïø÷ éë' åîëå äøàä ïåùìî àåäù ãçà ìë ìù 'åúáéç òéãåäì' ,íéðáì ïîéñ úåáà éùòîå
 (äì 'úåðåéñð äøùò'á åøöé ãâðë äøåáâá ãîåòä ãçàåל.'ãåáëä àñë ãò åøåà ìäú' ïåéñðá ãîåòäù ,
 äéìéãá ãçå ãç ìë ìùכחøåà'ä ÷"äøä àéáä øáëå .
úà ãáåòå 'åðåöø' úà çáåæä úìòî äúáø êë ìëå äæåç'ä ÷"äøä íùá (øàá éìò ä"ã ú÷åç) ò"éæ 'íéîùì
àîìò éàäá åìéôàù ,åâæîå åòáè ãâðë åàøåá
øçà ìéà äðäå' (âé ÷åñô) áåúëä øåàéáá ò"éæ 'ïéìáåìî
åøåáò úåðùì ¯ 'äãéî ãâðë äãéî' åìòôîë 'ä åì íìùé ìéà' íäøáàì ä"á÷ä åäàøäù ,'åéðø÷á êáñá æçàð
 åì áéèäì òáèä úà ,äæ (äãé÷ò) ìéà ãáìî (äãé÷ò) 'ìéà' ãåò ùéù Y 'øçàלאøàá'ä ÷"äøä áúëù åîëå .
åðéáà íäøáà ìöà äðäù ,(ãé çð 'øô) ò"éæ 'íééç íéî åëùåîå åëáñîä ,øöéä 'êáñá æçàð' íãàä øùàë àåäå
כה .פשיטא ואין צריך לומר שלא לאנשים כערכנו להביא עלינו בידיים את ה'נסיונות' ,ואדרבה ,הרבה יש לשפוך
לב כמים בבקשתנו )בברכות השחר( 'אל תביאנו לא לידי נסיון' ,אלא ,שאם כבר נקלע לידינו נסיון כלשהו – נזכור
היטב מעלת הנסיונות ועד כמה ניתן להתרומם על ידם.
כו .צא ולמד ,מדרכו של עולם ,אחר שנדבק ב'נגיף' יש בקרבו 'נוגדנים' )  ,(Antibodiesכי אחר שהוכרח גופו לריב
ולהתגבר נוצרו בו כוחות מנגדים ,כך הוא גם ברוחניות ,מי שנולד עם תכונות קשות והוא מתגבר עליהם ,הרי
הוא קונה קנין נצח 'רוממות' הרבה יותר ממי שהכל אצלו חלק ופשוט.
כז .כיו"ב כתב הרה"ק מראפשיץ זי"ע )זרע קודש פר' לך בסופו ,ליקוטים( וז"ל .מה שנכתב בתורה מעשי אבות ולא נכתב
מה עשה מיכאל המלאך ושאר המלאכים ,רק ,שהאבות הקדושים המשיכו התורה ע"י שבירת טבעם הגשמית
– שעשו כל דבר היפך טבעם הגשמית ונעשה מזה תורה ,למשל אברהם שבר טבע הגשמי שלו ,והעלה בנו יחידו
ונעשה מזה תורה ,עכ"ל .כלומר ,אין להקב"ה 'עסק' עם מלאכים ,ואין שום חידוש במעשיהם הנשגבים מאחר
שכולם קדושים וכולם טהורים והם רוחניים לגמרי ,וכל הנחת רוח שיש לאבינו שבשמים הוא רק מבריותיו העשויים
מבשר ודם השוברים טבעם הגשמי ומתאפקים מלילך אחר תאוותיהם ,ורק מהם 'נעשה תורה'...
כח .וכבר אמרו צדיקים ,מאין ידע אברהם אבינו ש'מצוה' יש לו בשחיטת האיל ,אלא ,בראותו שהאיל נאחז בסבך,
וקשה עליו לקחתו לשחטו ,ודבר שבא בקושי אינו מן היצה"ר ובוודאי הוא מהיצר טוב ומונח שם מצוה.
כיו"ב איתא מהגר"א )ביאור הגר"א ,רות א יח( 'ותרא כי מתאמצת' ,אחר שראתה שקשתה עליה ההליכה אעפ"י
שצעירה היא ,מיד ידעה כי ביאתה עמה מצד הקדושה היא ,ולכן מערים היצר קשיים כדי שלא תלך ולא תבוא,
וחיזקה אותה כדי שתבוא עמה.
כט .יש שביאר עפ"י דבריו את נוסח התפילה )ברכת זכרונות מוסף דר"ה( 'ועקידת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור',
שהכוונה היא ועקידת יצחק לזרעו היום ,ר"ל אותה בחי' עקידת יצחק הנעשית היום על ידי זרעו המוסרים
ומבטלים רצונותיהם ותשוקותיהם אל הקב"ה ,ברחמים תזכור.
ל .רבים מבני ירושלים של מעלה היו מהדרים לפאר סוכתם בתליית 'שושנים' )רויזן( שהיו בעצמם מכינים מתוך
יגיעה עצומה – בחיתוך עשרות חתיכות נייר קטנים צבעונים ושוזרים אותם זו בזו באומנות מיוחדת ,שמעתי
מהגה"ח רבי ישעיה אשר ברנשטיין שליט"א שאביו הגה"ח רבי יעקב חנניה זצ"ל שלח פעם 'שושנה' כזה להרה"ק
רבי אברהם אלימלך מקארלין זי"ע ,לאחר זמן כשהיה הרה"ק בארה"ק נכנס אליו רי"ח ,נענה אליו הרה"ק ,דעו נא,
כי הרבה 'צאהל' )מס( שלמתי על הרויז )במעבר הגבולות( ,תמה רי"ח ,ומה ראו שומרי הגבולות לקחת מס גבוה על
חיבורי ניירות שאין בהם כל ערך ,אמר לו ,הרה"ק" ,די צאהל איז לויט די הארעוואניע" ,כלומר ,גובה הערך לתשלום
המס ,נקבע כפי מידת היגיעה הנדרשת לייצר חפץ זה .אף אנו נאמר לכל איש ישראל באשר הוא ,דע לך ,אל
ישבר לבך מגודל היצר הבוער בקרבך ,ולנוכח היגיעה הנדרשת ממך על כל דבר קטן כגדול ,כי כל הערך אינו נמדד
אלא אך ורק לפי היגיעה ולא לפי ענין אחר.
לא .וכמו שכתב הרה"ק ה'כתב סופר' זי"ע )וירא ד"ה עוד נ"ל ע"ד צחות( על הכתוב )יח ט( 'ויאמרו אליו איה שרה אשתך,
ויאמר ,הנה היא באוהל' ,כי בראות המלאכים את ה'שפע' הרב שהוגש לפניהם בבית אברהם – ג' לשונות
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,òáèä êøãî äìòîì íéñéð àøåáä åì äùòù åðéöî
åãéáù øôòä êôäðù äîå ,'íéãùë øåà'î åúìöä ïåâëå
ïéøãäðñ) åéàðåù ìò øôòä å÷øæá úåàøèñéìáå íéöéçì
÷éô ìò ÷ø äúééä '÷éãö ùéà' çð úìöä åìéàå .(.è
ìëåúù øôåâ éöò úáéú úåðáì êøöåäù ¯ òáèä êøã
ìåáîä ïî ìöðéù ñð åì äùòð àìå ìåáîä ãâð ãåîò
äæ ìù åðéã äðúùð äîå ,äæá àöåéëå 'äáéú' àìì
.äæî

âé

,'äãéî ãâðë äãéî' ãçà ìë íò âäåð ä"á÷ä éë ,àìà
êøãá ìáà ¯ åçåë ìëá 'ä úà ãáòù çð ,ïëìå
'çð êìäúä íé÷åìàä úà' (è å) áéúëãë íìåòä òáè
)éë äúééä àì åúìöä ñð íâ ïë ìò ,(òáèä àéøèîéâá íé÷åìà
úà øáéùù åðéáà íäøáà ïë ïéàù äî .òáèä êøãá íà
æéøëî äéäù ,òáèä êøãî äìòîì åàøåá úà ãáòå ,åòáè
øáòî àåäå ãçà øáòî íìåòä éðá ìë åéäå Y 'äá åúðåîà
 òáèä êøãî äìòîì äúééä åîò 'ä úâäðä íâ ïëì ,øçàלב.

בחרדל וכו' ,אמרו לו איה שרה אשתך לבטח איננה בבית ,שהרי 'אשה עיניה צרה באורחים' )ב"מ פה ,(.ומכיוון שאיננה
בבית היית יכול להגיש לנו הרבה כפי רצונך ...ויאמר להם אברהם ,לא כדבריכם ,אלא הנה היא באוהל והיא אשר
הכינה את כל השפע הרב ,כי שיברה את טבעה ,שלא להיות 'עיניה צרה באורחים' ,אלא מכנסת היא את האורחים
כראוי – כדרך הצדיקים שמשנים טבעם ,אמרו המלאכים אם כן ,ראויה היא שישלם לה ה' מידה כנגד מידה וישנה
בעבורה את הטבע שתלד בן ,ואז בישרו 'שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך'.
ובזה יש לבאר עוד בדברי חז"ל )בר"ר נא ו( על הפסוק )יט כט( 'ויזכור אלוקים את אברהם וישלח את לוט מתוך
ההפיכה' ,והובא ברש"י' ,מהו זכירתו של אברהם על לוט ,נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של אברהם ...ולא
גילה הדבר ,לפיכך חס הקב"ה עליו' .ולכאורה יפלא ,מדוע דייקא זכות זו עמדה לו ,שלא היה מושחת ורשע ולא
גילה אודות שרה ,והרי מן הנראה כי זכות גדולה יותר היה לו במה שקיים 'הכנסת אורחים' במלאכים ומסר נפשו
עליהם ,ולא התיירא מהאנשים אשר פתח הבית ,אמנם לפי האמור לעיל יתבאר שפיר ,כי מה שהכניס את האורחים
לביתו לא היה לו אלא מאחר ש'מבית אברהם למד להיות מחזר אחר אורחים' )רש"י יט א( ,והייתה מצווה זו כמי
שבאה לו בירושה ,ומובן מאליו שיקיימנה שהרי גדל ב'אוויר' כזה )משא"כ שמירתו על מוצא פיו עלתה לו ביגיעה עצומה( ,מצווה
כזו אין בה כל כך כוח כמצווה שעולה לאדם ביגיעה ,ורק קנין נפש זה הגן בעדו.
ומכאן ,כל אחד ואחד בעניינו ,כאשר ישבר טבעו למען שמו יתברך ,יזכה לישועות וניסי ניסים למעלה מעלה
מדרך הטבע ,וכלומר ,שבכדי 'להזכר לטובה' לא די לנו במצוות שבהם הורגלנו מבית אבינו כהנחת תפילין ותפילה
ג"פ ביום וכיו"ב – אף שמעלתם שגבה עד מאד ,אבל להזכר לטובה ולהצלה נזכה דייקא בזכות מה שעולה לנו
בקושי ,וכגון ,בשעה שה'דיבור' עומד הכן לפרוץ מפיו ובכוחותיו האחרונים הנו 'בולם פיו' ,או כשמתגבר על רצון
הטבעי להביט וכו' ו'עוצם עיניו' וכיו"ב ,עי"ז 'יזכר לטובה' להנצל מכל פגע ומקרה.
דוגמא לדבר מה שהיה הגאון רבי יעקב איידלשטיין מייעץ כ'סגולה' לזיווג הגון למי שנתעכב בפרק האיש מקדש,
שיקבלו ע"ע 'קבלה' טובה ,שלאחר נישואיהם ימסרו את ביתם ל'אורחים' בכל עת שיצאו מביתם בשבתות וכיו"ב,
היות שמטבע העולם קשה להעמיד את הבית לזרים ...ועל ידי שישברו את מידותיהן יזכו ש'יקרע להם הים' ,ועל
דרך זה ייאמר ,כי בכל עת שהאדם מתאווה מאוד לדבר והוא מתאפק למען שמו ית' ,או 'מקריב' בשאר עניינים
ממה שליבו מתאווה הרי הוא זוכה שיפתחו בפניו שערי הישועה לטוב לו בכל העניינים.
לב .מוסיף ה'באר מים חיים' לומר 'ואפילו בדורותינו ,כמה העין רואה בחוש ניסים שנעשו לגדולי ישראל ולצדיקי
אמת ,שנתהפך הטבע בפניהם ,וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ה' ושם ה' נקרא עליהם ,שמהוה לנגדם
התהוות חדשות ,ומשדד כל מערכת השמים ומזלות הרקיע בשבילם ,והכל עבור כי עז צדקתם ואמיתתם בדרך ה'
שלא בטבע ...והקב"ה מיחד שמו על אדם הזה' עכ"ל .ולדידן ייאמר ,כל חד לפום דרגא דיליה ,יעבוד את ה' בכל
לבו נפשו ומאד ,יתגבר על טבעיו ויראה פלאות.
בזו הדרך ביאר המהר"ל זי"ע )דרך החיים עמ"ס אבות ה ג( שתיבת 'נסיון' נגזרת מתיבת 'נס' ,כי כמו ש'נס' פירושו
למעלה מן הטבע כך אי אפשר לאדם לעמוד בנסיון אלא בעבודה ויגיעה למעלה מדרך הטבע.
ומהא טעמא המתגבר על יצרו ונסיונותיו יזכה לנס )ספר חסידים קצו(.
הנה כתיב בפרשת לך לך ,ששרה אמנו אמרה אל אברהם אבינו )טז ב( 'הנה נא עצרני ה' מלדת בא נא אל
שפחתי אולי אבנה ממנה' ,וכי מה ההסבר וההגיון ב'אולי אבנה ממנה' ,ומה גם ,ששרה היתה עקרה ובמציאות לא

ãé
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לעשות צדקה – להיות טוב ומיטיב לבריות

åæ äùøôáã (ú"äò åùåøéôá) ïúùøôá äðåé åðéáø áúë
 äøëù ïúîå 'úåáéãð'ä ïéðò úåáéùç åðãîìלג.
áéúë äðäã .äùðåòå úåìéëä äñåàî äîë ãò ,êôéäìå
)åúéá úàå åéðá úà äåöé øùà ïòîì åéúòãé éë' (ë¯çé çé
 'ä÷ãö úåùòì 'ä êøã úà åøîùå åéøçàלדúåëæáå ,
ìåãâ éåâì äéäé äéä íäøáàå' úåéäì äìòúð ä÷ãöä
úåéäì êôäðù åðééäå ,'õøàä ééåâ ìë åá åëøáðå íåöòå
íåãñ ú÷òæ 'ä øîàéå' (ë ÷åñô) ,êãéàì .äëøáä øå÷î
íéòîåù íðéàå ,'ãàî äãáë éë íúàèçå äáø éë äøåîòå
'íò ä÷ãöå ãñç ìåîâì àìù íéøæëàúîå ,'ìãä ú÷òö
åùò Y 'òøäì äîä íéîëç'ù àìà ãåò àìå .úåéøáä
úëñî óåñá àáåîë ('íéçöåø ò'ùéãîåì') 'äîëç'á íúåòùø
äðéàù äèéî çøåàì íéðúåð åéäù ïåâëå ,(è÷ óã) ïéøãäðñ
íéòùø íúåà åéä øúåé êåøà äéä íàå ,åéúåãéî éôë

,áëåù àåä åéìò äèéîì åîéàúéù åéìâø úà íéëúåç
åôåâ úà íéçúåî åéä éãî äøö÷ äèéîä äúéä íàå
àì ë"éôòàå .íé÷øôúî åéøáà ìëù ãò äèéîä êøåàì
ïåéáàå éðò ãéå' ìò ÷ø íðéã øæâ íúçðù àéáðá øëæð
ïååò äéä äæ äðä' (èî æè ìà÷æçé) áåúëë ,'ä÷éæçä àì
òø êë ìëå ,'ä÷éæçä àì ïåéáàå éðò ãéå ...êúåçà íåãñ
åðéöî àìù ùðåò Y øéòä úà êôäù ãò 'ä éðéòá øáãä
 (äáåùúá íéáù åéä àì åìéà äåðéðá ÷ø) íåãñá éúìåæ úàæëלה.
øéîçä òåãî øàáì (ë çé) ééçá åðéáø áúë á"åéë
êë ìë ùðåòá íùéðòäì íåãñ éùðà íò àøåáä
,äøåú äðúéð àì ïééãòù óà ìò ,øéòä úëéôäë àøåð
úà ïéñàåî åéäù ïååòá ¯ íðéã øîâð ìáà' ,øàáîå
åéäù íäéòø ìòå íäééðò ìò íéçéâùî åéä àìå ,ä÷ãöä
(ä÷ãöá) äá ïéñàåî åéä íåãñ éùðàå ...áòøá ïéìèåî

היה שייך שתלד זש"ק ,אלא ביאורו ,כי אדרבה ,מאחר והיא זקוקה לישועה למעלה מדרך הטבע ,על כן אמרה,
אף אני אעשה מעשה טוב שהוא למעלה מדרך הטבע ,שהרי הכנסת 'צרה' לבית הוא מעשה נאצל ,הדורש מהאדם
כוח מעל לדרך הטבע ,ובזכות זה יושיעני ה' בישועה ממעל לדרך הטבע ,וכן הווה.
לג .כתיב )ירמיה לא יד-טו(' ,קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה וגו' ,כה אמר ה' מנעי קולך מבכי
ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו' ,וקצת צ"ב דהרי אמרו חז"ל שבעת ה'חורבן' באו כל האבות והאמהות
הק' בבכיה ,וכל אחד הזכיר זכותו למען הציל את בני ישראל ,ומדוע דייקא רחל נענתה ורק לה נאמר מנעי קולך
מבכי .אלא ,שמצינו ברחל שהסכימה לשלם מחיר יקר בכדי למנוע אחרים מלבכות ,שהרי 'עיני לאה רכות' – שהיתה
בוכה ומצירה שלא תפול בחלקו של עשו ,עד שגילתה לה רחל את הסימנים בכדי שתוכל להיכנס לחופה ולהינשא
ליעקב ,אף שידעה היטב שעי"ז תפסיד היא עצמה את זכותה ושוב לא תהיה לחלקו של יעקב ,ומי שמשלם משלו
כדי למחות דמעת אחרים ,הקב"ה נוהג עמו באותה מידה ומוחה את דמעתו...
לד .דבר נורא שמענו מאת האברך המופלג הרה"ג רבי מנדל פרלמוטער זצ"ל ,שהנה אמרו חז"ל )אבות ה ט( 'עשרה
דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ...ויש אומרים אילו של אברהם אבינו'  -הוא האיל אשר נשחט תמורת
יצחק אבינו בעת העקידה .ותמוה הדבר ,כי לא נראה שיש בזה אחד מיסודות האמונה או מדברים ההכרחיים לקיום
העולם )כשאר דברים הנזכרים במשנה ,כגון 'פי הבאר' שבא להציל ולהשקות ס' ריבוא מבני ישראל במדבר( ,מדוע היה צורך למהר ולברוא
את האיל ,וכי לא סגי להזמין אותו בבוא העת .אלא ביאורו ,שהרי איל זה בא להציל את יצחק משחיטה ,ולהציל
יהודי מצער ומכל שטאך )דקירה( הרי זה מיסודות קיום הבריאה ...ויש למהר להכין את הצלתו ,וללמדנו ,עד כמה
צריך לטרוח ו'לשנות סדרי בראשית' למען הצלת יהודי מכל צער וצוקה.
מסופר כי אצל הגה"ק ה'חזון איש' זי"ע נאספו במשך השנים הרבה 'קוויטלעך' )פתקאות( של אנשים שהעלו על
גבי 'הכתב והמכתב' את צרותיהם השונות ובקשו ממנו שיעתיר בעדם ,ואת כולם שמר במקום מיוחד ,משנתרבו
באופן מוגזם רצו בני הבית לסלקם ולהשליכם אל האשפה ,ולא נתנם החזו"א ,באמרו כיצד היאך אפשר להשליך
דף שנכתב בתמצית דם הלב של יהודי ברוב מועקתו...
ידוע שכשהיה החזו"א יוצא מביתו להשתתף בשמחה וכיו"ב היו ניגשים אליו רבים לשפוך בפניו ליבם ,וככה היו
מלווים אותו עד שנכנס לתוך הרכב שהסיע אותו ,ואמר ל'נהג' שאת כברת הדרך הראשונה יסע לאיטו ,ואל ימהר,
שלא יחשבו חלילה שהוא רוצה 'לברוח' מצרותיהם...
לה .אמרו בעלי המוסר לבאר מדוע מצינו שהפך את סדום ועמורה ללא התראה בטרם ההפיכה ,ואילו בנינוה כתיב
ששלח את יונה הנביא להתרות בהם 'עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת' .אלא משל למי שנתמנה להיות פקיד
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äøåú äðúéð àìù éô ìò óàå ,úéìëúá íéøæëà åéäå
úååöîî åðééä) úåìëùåîä úååöîä ïî ä÷ãöä äðä ,ïééãò
'íãà) åðéî úà íãà äàøéù àåä áòåúî øáãå ,('úåéìëù
åðéàå áåè ìëî òáùå øéùò àåäå ,áòøá ìèåî (øçà
äîëå äîë úçà ìò .åùôð úà áéùäì åéìò íçøî
åîò íéøãä åúîåà éðá ìò íçøî åðéàù éî áòåúî
åéäù íåãñ éùðàì ú"éùä ïãáéà ïë ìòå ,úçà øéòá
.'íééðòä úî÷ð ç÷ìå (ãñçäå ä÷ãöä úà) äúåà íéòðåî

åè

ויטע אשל – סגולת הכנסת אורחים לכל העניינים ובפרט
לזש"ק

úìéçúá ,'íéçøåà úñðëä' ïéðòá úùøãð äôé åæ äùøô
ïëå ,íéùøãîáå äøåúä é÷åñôá úåëéøàá äùøôä
äèåñ úëñîáå ,'òáù øàáá ìùà òèéå' (âì àë) êùîäá
)íäéðéáù äååùä ãöä Y íäøáà òèð äî íéàðúä å÷ìçð (.é
áéèéäì êàéä äáùçîáå äùòîá úåáø ÷ñòúäù
 åéçøåàìלו íéçøåà úñðëä úååöî àéä äìåãâ ,ïëàå .לז ãò

ב'בנק' ,והיה הלה מקבל את כל באי הבנק בסבר פנים יפות ,אך דא עקא ,שלא מצא את ידיו ורגליו בחכמת
החשבון ,והיה מזכה את החייב ומחייב את הפטור ,כשמוע המנהל כי כן הוא מיהר לשלחו עד מהרה .למחרת היום
הביא פקיד חדש שהיה בקיא נפלא בתכונות החשבון ,אלא שחסרון היה לו ,שהתנהג ברוגזה ובקפידה אל באי
הבנק ,ניגש אליו המנהל והזהירו שיתנהג בשובה ונחת אל קהל הפונים אליו .עתה ישאל הרואה מאי בין הראשון
לשני ,הרי שניהם לא נהגו כהוגן ,ומדוע זה רק הוזהר לשנות הנהגתו ,וזה מצא עצמו בבית ללא כל הזהרות
מוקדמות ,אלא ,כי כל הרוצה לעבוד בבנק ,מחויב לדעת את ה'יסוד' – הבנה בענייני ממון ,שהרי שם הוא מקום
מסחר המעות ,ממילא אם יש לו ידיעה טובות בענייני ממון ,עדיין אפשר לסבול שאר חסרונות שיש לו ,אבל אם
הוא חסר את ה'יסוד' ,אף אם בשאר עניינים יש לו מעלות ,מה לו ולבנק...
כיו"ב ,מיסוד קיום העולם שיהא האדם בעל חסד ומידות טובות כמו"ש )תהלים פט ג( 'עולם חסד יבנה' ,ע"כ ,אם
יש בו מידות טובות עדיין אפשר לסבול את שאר חסרונותיו ,משא"כ אם את היסוד אין לו מה יועילו כל שאר
מעלותיו.
ומעתה יבואר שפיר ,כי אנשי סדום היו רעים וחטאים בענין זה שלא גמלו חסד איש את רעהו ,ואדרבה הרעו
איש לזולתו ,ע"כ נחסר להם ביסוד העולם ,א"כ אין להם זכות קיום בעולם .משא"כ אנשי נינוה אף שחטאו בחטאים
רבים להשי"ת )עיי' במפרשי תנ"ך תחילת ספר יונה( ,דומים הם לחסרונות שיש לפקיד השני ,שנחסר לו הרבה ממעלות
הנצרכות לאדם ,אבל לא ביסוד עבודתו.
וכך אמר הרה"ק ה'אהבת שלום' זי"ע לפרש בלשון התפילה )ברכת יוצר אור( 'המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים',
כי אימתי הקב"ה מאיר לארץ ,בזמן שהדרים עליה נוהגים ברחמים זה לזה) ...הובא בהג"ה פר' קדושים(.
לו .פעם סיפר הרה"ק הרמ"מ מלעלוב זי"ע לפני חבורת החסידים בשבח צדיק אחד מיוצאי תימן ,והפליג את
מעשיו הטובים שבעת מלחמת העולם דאג להאכיל מאות יהודים פליטי חרב שברחו מבתיהם מחמת המציק,
העיר אחד מן היושבים והוסיף ,שאותו צדיק היתה לו קביעות ללמוד סתרי תורה עם אחד מגדולי המקובלים ,נענה
הרה"ק 'מה אתה סח  -הרי אנו מדברים ממה שהיה מאכיל יהודים ,'...כלומר ,שמעלה זו חשובה וגבוהה יותר
מלימוד סתרי תורה ,כי ידעו והבינו אותם קדושי עליון שאין לך דבר גדול יותר מלהאכיל ולהשקות יהודים רעבים
וצמאים.
ובמדה כנגד מדה יזכו גומלי חסדים ,שהקב"ה ישקה את צמאי חסדו בכל הישועות והרפואות ,וכן ביארו דבריהם
)סנהדרין קג' (:גדולה לגימה שמרחקת את הקרובים ,ומקרבת את הרחוקים ,ומעלמת עינים מן הרשעים' ,ופירש"י,
מעלמת מעיני המקום שלא להביט ברשעו לשלם לו כדרכו הרעה ,אלא עושה כאילו אינו רואה במעשיו ,ולכאורה
נראה שהדברים סותרים את דברי הגמרא )ב"ק נ' (.כל האומר הקב"ה ותרן הוא ,יותרו חייו' ,אך באמת לא קשיא,
כי בודאי אין כאן וותרנות ואין שום דבר נעלם מעיניו יתב"ש ,אלא שהנוהג עצמו בחסד וברחמים לרעהו מבלי
לדקדק מה טיבם מעורר בזה שגם הקב"ה יתנהג עמו במדה זו ברחמים וחסדים ,ויזכה לכפרה על פשעיו מצד
שורת הדין ,דבמדה שאדם מודד מודדין לו.
לז .ידועה זהירותו של הגה"ק המהרי"ל דיסקין זי"ע במצוות 'הכנסת אורחים' לצד התמדתו העצומה בעסק התורה
הק' .פעם ניגש המהרי"ל באמצע לימודו לזקן אחד שהיה סמוך על שולחנו ,והפריד לו את החלק הקשה מהרך
של הלחם ...לאחר מכן שאלוהו בני הבית ,כיצד הבחין הרב מתוך לימודו בעמקות נפלאה שזקן זה נצרך לעזרה,
ויענם המהרי"ל ,הנה מצינו בפרשת וירא שהקב"ה נגלה אל אברהם אבינו והנה רואה אברהם כי 'שלושה ערביים'
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 íéçøåà úñðëä äìåãâ (.æë÷ úáù) ì"æç åøîàùלח åøîàù åîëå ,'àîéé÷ ìù òøæ'á íéîçøå äòåùé úãå÷ôá øúåé
íéðá äøëù ïúîù úåöî ùéå' (á àöú éë àîåçðú) ùøãîá
 äðéëùä éðô úìá÷îלט.
äìá÷ù ìò úéîðåùå ,íéçøåàä úà äçøéàù äøù åîë
 (ã"ô 'á íéëìî) 'òùéìà úàמב.
åøù÷ð ,íéçøåà úñðëä úåöî ìù äúåáéùç ãáìîå
 úåàåôøì ,úåáåè úåìåâñ äáøä ë"â äáמ ,'ìùà òèéå' (âì àë) ÷åñôä ìò 'ééçá åðéáø'ä áúë
êãéàå ,àëä ,äæ øôñá 'òèéå' 'á ùé äøåñîá
 íéðééðòä ìëá úåòåùéåמאã÷ôéäì ãàî àéä úìâåñî íâ ,
מתקרבים ,ביקש מהקב"ה הניצב עליו – אל נא תעבור מעל עבדך ,וירא וירץ לקראתם ,וכל הרואה יתמה ,כיצד
ראה אברהם כי ג' ערביים לפניו והרי הוא עומד עתה ב'גילוי שכינה' בפועל ממש ...אלא כי כן כלל הדברים ,במה
שהאדם שקוע ומונח ראשו ורובו יראהו אף מתוך עמידתו בגילוי שכינה ,אף אתם אל תתמהו כיצד הבחנתי מתוך
לימודי בצרכי הזקן )דרש מרדכי(.
לח .דבר נפלא כתב הגה"ק ה'בן איש חי' בדרשותיו 'ורצה שלוש סאים ,כדי שיהיה מהם שארית הרבה ויאכלו
אח"כ מהם הוא ובני ביתו ,שנחשב זה לשיורין של סעודת מצוה שיש בהם מצוה באכילתם' ,עכ"ל .ור"ל,
שכשמכניס אורחים לביתו כל הסעודה מתקדשת ומתעלה להיות 'סעודת מצוה' ,עד שיש מצוה באכילת ה'שיריים'...
כיוצא בדבר מסופר על הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע שהיה מצווה לתת לחולים שהזכירום בפניו להיפקד בדבר
ישועה ממיני מאכל ומשתה שהכינו עבור ה'יושבים' ששהו בצל קדשו ,באמרו שהם 'שיירי מצווה' של הכנסת אורחים...
לט .בדרך צחות פירשו ,כי הנה מקבילים אנו את פני השכינה פעם אחת בחודש בעת 'קידוש לבנה' )כדאמרינן אלמלא
לא זכו בני ישראל להקביל את פני אביהם שבשמים פעם אחת בחודש דים( ,ולכן גדולה הכנסת אורחים  -שלא יאמר אדם
אלמלא לא זכו בני ישראל להכניס אורחים פעם אחת בחודש 'דים' ,אלא גדולה הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני
השכינה ,לומר שזה נצרך לנו הרבה יותר מפעם אחת בחודש.
אך עם כל מעלתה שהיא יותר מקבלת פני שכינה ,יש לו לעשותה תוך שמירת כל גדרי הקדושה ,והרי לך
שכששאלו המלאכים 'איה שרה אשתך' ,אמר להם אברהם 'עד כאן' ...עם כל מעלת הכנסת אורחים ,לא תבוא שרה
הנה ,אלא 'הנה היא באוהל' ,גם שינה הנהגתו ואף לצורך חסד נמנע מלדבר עמהם על עניני האשה מחוסר צניעות.
ֵָ
מ .בימי ילדותו של הגאון הנודע רבי חיים הלוי סאלאוויטשיק זצ"ל מבריסק חלה מאוד ,וכבר נואשו כל הרופאים
משלומו ,באותו זמן הגיע הרה"ק מקאברין זי"ע לבריסק ,ונכנס לבקר בבית זקינו של הילד ,החסיד רבי איטשע
עפרון ז"ל )חותנו של ה'בית הלוי'( ,מיד פתח בזעקה ,צרה גדולה יש לי בתוך ביתי ,נכדי היקר חיימ'קה חולה אנוש,
נענה הרה"ק ואמר ,נלך לבקר את החולה .כאשר נכנסו אל החדר ,פתח הרה"ק מקאברין זי"ע ואמר ,שהנה נאמר
)בפרשתן יח ח( 'והוא עומד עליהם תחת העץ ויאכלו' ,ולכאורה היה צריך לנקוט בלשון עבר – והוא עמד עליהם,
ומדוע כתיב בלשון הוה ,אלא ללמדנו ,כי בכל פעם שיהודי מקיים מצוות הכנסת אורחים מגיע לשם אברהם אבינו
'עמוד החסד' ,ולכן נאמר 'עומד' ,כי הוא עומד תמיד להשתתף בהכנסת אורחים .והנה אמרו חז"ל )ב"ב טז' (:אבן
טובה היתה תלויה בצווארו של אברהם אבינו שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא' ,ומאחר שאתה מקיים בי הכנסת
אורחים ,ואף אברהם אבינו נמצא כאן בבית ,ממילא ודאי תבוא הרפואה לילד החולה ,ואכן כך הוי )הובא בספר מחשבת
נחום מהגה"צ רבי מנחם נחום מקאנטיקוזיבא-חיפה זצ"ל עמ' רלט ,בהוספה ,שהמחבר הנ"ל חזר על עובדא זו בפני הגר"ח מבריסק ונענה לו שאף

הוא יודע ממעשה זה כפי שקבלו מאביו(.
מעין זה מסופר עוד ,שהרה"ק מקאברין זי"ע נקלע לביתו של הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע בעת שבתו
היתה חולנית ,והזכירה אביה לטובה אצל הרה"ק מקאברין ,ואמר לחולנית ,הרי אביך מקיים עתה מצות הכנסת
אורחים ,ואותה ה'אבן טובה' תלויה על צווארו ,הסתכלי על אביך ותתרפאי )מזקנים אתבונן עמו' יג(.
מא .הרה"ק ה'אהבת ישראל' זי"ע דקדק בלשון הכתוב )יח ה( 'ואקחה פת לחם' ,שלכאורה היה צריך לומר 'ואתנה
פת לחם' ,שכן אברהם אבינו נתן לחם ל'אורחים' ולא לקח ...אלא שכבר אמרו חז"ל )ויק"ר לד ח( 'יותר ממה
שבעל הבית עושה עם העני – העני עושה עם בעל הבית' ,ונמצא שכשאדם 'נותן' לחם לעני הרי באמת אינו אלא
'לוקח' מקח טוב לעצמו ,על כן שפיר אמר אברהם 'ואקחה'.
מב .הרה"ק בעל התניא זי"ע המתין על זרע של קיימא כי"ד שנים מעת נישואיו ,וכאשר בא להזכיר עצמו אצל
רבו הרה"ק ה'מגיד' ממעזריטש זי"ע יעץ לו לקיים מצוות הכנסת אורחים כסגולה ,ורמז לה בפסוק )תהילים קיט

באר הפרשה  -פרשת וירא

æé

),åðàø÷ íåéá åððòé àåä åðá ÷çöéì íäøáàì äðòù éî êãîìì ,'íã÷î ïãòá ïâ íé÷åìà 'ä òèéå' (ç á
ìàøùé ìëå åðì úåòåùéå úåàåôø äøäîá åðì çìùéå
ùøåé (íéçøåà úñðëä) 'äéðñëà' úååöîá ÷éæçîä ìëù
.à"áá
.ïãò ïâ

ט( 'במה יזכה נער את ארחו' במה יזכה האדם לנער ,על ידי את ארחו ,שיכניס אורחים לביתו ,להאכילם ,להשקותם
ולמלאות כל סיפוקם בסבר פנים יפות .וסיפר לו שגם אביו של הבעש"ט נושע בדרך זאת .יש שרמזוהו בכתוב )מז
כג( 'הא לכם זרע' ' -הא' נוטריקון הכנסת אורחים ,שעל ידי קיומה בהידור רב יהיה לכם זרע ,דורות ישרים מבורכים.
יש שהוסיפו שמסגולת הכנסת אורחים להינצל מצער הלידה ,כי 'בעצב תלדי בנים' )ג טז( ר"ת עיניה צרה באורחים.
וזו שגוברת על טבעה ומכנסת אורחים בעין יפה הרי יצאה מכלל 'עצב' ,וממילא אינה בכלל הקללה.
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נושא השבוע :חינוך הילדים

פרשת וירא

איזה מיזם עוצמתי הוטל על אלמנה לעשות לעילוי נשמת בעלה?
ויתן אל הנער (י"ח ,ז)
חיי האדם בתקופה זו ,הינם רצף של משימות ומטלות ,אתגרים והתמודדויות,
יעדים ומטרות .מהרגע שאדם פוקח את עיניו בבוקרו של יום ,נכנס הוא למירוץ
רצוף של ביצוע משימות שונות המוטלות על כתפיו  -אם לטובת חייו הרוחניים
ואם לטובת חייו הגשמיים  -ומנסה להספיק את כל המשימות המוטלות עליו
במינימום זמן ,כדי להספיק יותר...

בפרשת השבוע אנו למדים על אברהם אבינו היושב בפתח אהלו כחום היום ,כאוב
אחר ברית המילה ,מחפש אורחים ,ובד בבד נגלה אליו ה' .זהו עומס משימות
וטרדות המוטלות עליו בבת אחת,ולמרות זאת הוא לא שוכח את תפקידו החשוב
מכל.הוא קורא לישמעאל בנו על מנת שיכין את האוכל לאורחים ,וזאת ,כפי
שרש"י מגלה על אתר' ,כדי לחנכו במצוות'.

אמור מעתה ,אברהם אבינו טרוד ,לחוץ ,יש לו מגוון אתגרים עימם הוא מתמודד
מהרגע שהיום נפתח בתפילת שחרית נלהבת ,כבר אז אנו נאלצים להתמודד
בפרק זמן אחד .והוא עדיין ממוקד במטרה ,נחוש למען המשימה החשובה מכל,
עם מחשבות והפרעות הטורדות את שלוות התפילה .אחר כך ,עם תחילת
לחנך את בנו למצוות .גם ברגעי הלחץ הללו,
משימות היום יום ,אנו מנסים להספיק כמה
מתוך כאב אישי ,ביקור מרומם של ה' ,מצוות חסד
שיותר ,ותמיד נשאר משהו שלא הצלחנו להגיע
הילדים!
למען
אישי
איכות
זמן
נעלית  -הוא לא שוכח את המטרה החשובה מכל,
אליו ...יושבי אוהלי תורה כמו אנשי עסקים,
את מה שניצב בראש סדר העדיפויות :חינוך בנו
כולם טרודים בהספקים במגוון יעדים שהם
האמת ניתנת להיאמר ,שכל הגיליון הזה עוסק לכאורה במובן מאליו:
הרי כל אחד חפץ בהצלחת ילדיו ,ורוצה לעשות הכל למענם .כמה
למצוות!
מציבים לעצמם ,ובתוך כדי השגת יעד אחד -
אנו מבררים על מוסדות החינוך בהם לומדים ילדינו ,משוחחים עם
תמיד יש משימות נוספות שנאבקות להיכלל
ומדרכו של אברהם אבינו ,הבה נלמד לחיים שלנו:
מלמדיהם ,משקיעים בהם את כל אשר לנו .מה עוד נוכל לעשות?!
בלו"ז היומי...
אמת ,לכולנו יש דברים מאוד חשובים ונחוצים,
הבה נעשה סדר :מה חשוב יותר ומה פחות? מה
היא המשימה שאין למעלה הימנה? על איזה יעד
נשאף אסור לוותר? מה ממטרות חיינו עלינו לשים
בראש סדר העדיפויות ,ואיזו מכל המטלות שלנו
זכאית לקבל את המקום הראשון?!
ובכן ,פרשת השבוע שלנו חושפת את התשובה:
מעל כל מטרות החיים ,מה שאמור לתפוס את
המקום הראשון ולהיות בראש מעיינינו ,הם
אותם פקדונות יקרים ואהובים שהקדוש ברוך
הוא הפקיד בידינו ,אלה הם ילדינו החביבים.
בורא עולם מעניק לנו נכסי נצח ,ומטיל עלינו את
התפקיד הנשגב לגדלם ,לחנכם ,ללוותם ,ולבנות
את הדור הבא של העם היהודי.
משימת גידול וחינוך הילדים היא משימה רציפה,
יומיומית ,שגרתית וקבועה ,אולם בד בבד בל נשכח
כי היא דרמטית ומכריעה לדורות ,ממש כך .ולכן,
למרות שיש הרבה דאגות ומפריעים ,גם אם ראשנו
טרוד במשימות אחרות או עסוק במטלות שונות,
בל נשכח את המטרה החשובה מכל ,את הנכס
היקר מכל נכס אחר  -את הילדים שלנו!

ובכן ,לצד הזכות והחובה להתנתק לעתים תכופות מכל מפריע
ולשבת לשיחת איכות עם ילדינו ,גילה הרה"ק הריי"צ מליובאוויטש
זי"ע שעלינו לעשות את אותה שיחת איכות למען ילדינו גם עם
עצמנו ...כלומר ,לשבת מדי יום כמה דקות עם עצמנו ולחשוב על
הילדים שלנו ,מה אנו יכולים להוסיף ולפעול למענם ,מה נוכל לרענן
בגידולם ,אלו כלים אנו יכולים להעניק להם...
כי אם אנו מבינים שהילדים שלנו זה הדבר הכי יקר לנו בחיים ,אזי
לצד השיחה איתם וההשקעה הישירה בהם ,נקדיש מהזמן שלנו
גם כדי לחשוב עליהם ,להתבונן ולהתרכז מה נוכל להוסיף באיכות
גידולם וחינוכם המיטבי .את מסקנות החשיבה הזו נפעל לבצע
בהקדם ,וכך נזכה לרוות מהם רוב נחת!
את המסר הזה מפי הריי"צמליובאוויטש זי"ע שמענו מהרה"ח רבי
אשר זעליג חנון שליט"א ,משב"ק האדמו"רים מ'שומרי אמונים'
ומנהל ה'תלמוד תורה' ,וכמה כדאי להפנים אותו :כמה חשיבה
והתבוננות אנו משקיעים בכל נכס יקר לנו ,לפעול להפוך אותו
לטוב ביותר ,למניב ביותר .על אחת כמה וכמה בנכס היקר לנו מכל
 בילדים שלנו!ואין ספק ,שילדינו יחושו גם יחושו את העובדה שאנו חושבים
עליהם ,והדבר ישפר את דימויים העצמי לאין ערוך ,תוך הבנה שאין
צורך לעורר פרובוקציה או התנהגות שלילית בולטת כדי לקבל
תשומת לב ,כי הנה ,הורינו חושבים עלינו גם בימים כתיקונם .כמה
הדבר מרומם את נפש הילדים!...

כפי שאם חלילה וחס קורהשאחד הילדים סובל מבעיה רפואית או חינוכית קשה,
כל בר דעת מניח בצד את כל יתר משימותיו ודאגותיו ומופנה כל כולו לטובת
ילדו ,כך אנחנו אמורים להתייחס גם למלאכת השגרה בגידול וחינוך הילדים .כי
בפיקדון הזה זכינו כדי לשמור עליו ,לבנות אותו ,לגדל אותו לתפארת .והמשימה
הזו  -היא רצף של פעולות יומיומיות ושגרתיות פשוטות ,אבל חשובות וקריטיות
ממש לחייו של הילד.
לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)
ת.נ.צ.ב.ה.

אם דברים שכואבים לנו אישית ודורשים טיפול,
אם משימות רוחניות כמו מצוות חסד או השגת
יעד רוחני כזה או אחר .ובכל זאת ,מעל כל אלה,
ניצבת משימת החיים שלנו ,לגדל ולחנך את
ילדינו לתורה ולמצוות ,ולכן אנחנו כה ממוקדים
במשימה הזו ,ומשקיעים בה זמן וכוחות לא פחות
והרבה יותר מכל משימה אחרת!
חינוך הילדים ,יודע כל הורה ,אינו מסתכם בשליחה
למוסדות החינוך עם סנדוויץ' בתיק ,ובוודאי שלא
רק בגערה או במחמאה מדי פעם .חינוך הילדים זה
להשקיע זמן בהקשבה לכל אחד ואחד מהם ,לדעת
מה עובר עליו ,להכיר את קשייו ולתת לו כח .חינוך
מיטבי הוא יחס חם ואישי ,הענקת התחושה לכל
ילד שהוא בן יחיד החשוב לנו מכל ,שיחה פתוחה
מלב אל לב ,עידוד רציף וקשר קרוב עם כל ילד
וילד.

הבה נלמד מדרכו של אברהם אבינו ,עליו נאמר
בפרשתנו 'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם' .נזכור כי ילדינו
הם בראש סדר העדיפויות שלנו ,ונשקיע בהם זמן ,כוחות ואנרגיה מדי יום ביומו.
נסיר כל מפריע או מטריד ,נכבה את הטלפון הנייד והנייח גם יחד ,ונתמסר באמת
להקשיב לילדים שלנו ,להכיר אותם ,לעודד אותם ,להרגיש אותם ממש  -ולסייע
להם לגדול ולהתפתח.

וככל שנעשה זאת ביתר ריכוז והשקעה ,ככל שהילדים שלנו ירגישו שהם אכן הכי
חשובים לנו ,ככל שהם יחושו שהם הנכס היקר לנו מכל נכס אחר – כלכלי ואף
רוחני ,כך נזכה בסייעתא דשמיא לרוות מהם רוב נחת לדורי דורות!
מצוה לפרסם! סגולה בדוקה לעורר רצון לקדושה ,לטבול לעילוי נשמת
הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג
מזקני חסידי בעלזא ,נעקה"ש בשנות הזעם  -י"ג בסיון תש"ד

השעה המקודשת ביותר?
בית משפחת פלמן בבני ברק ,השעה  11:00בלילה .בדלת ביתו של הגאון רבי בן
ציון פלמן זצ"ל נקש יהודי אמיד ,וביקש לשוחח עם הרב .זה מכבר שמע אודות
הרב גדולות ונצורות ,ועתה הבריק במוחו רעיון :הוא יזמין את הרב למסור
שיעור הלכה בשכונת מגוריו ,ואף ישלם על כך טבין ותקילין .בכך יזכה בכמה
רווחים בעיסקה אחת :החזקת ידי אחד מגדולי ישראל ,הקמת שיעור הלכה
שיסחף מקשיבים רבים ,וסיוע לתושבי השכונה בקביעת עתים לתורה...
הוא נכנס אל הרב ,שישב בסלון הבית ושקד על תלמודו לאור פנס קטן ,שכן גם
ילדיו נמו את שנתם בשלווה באותו סלון צפוף ...הוא הסביר את מעלת שיעור
ההלכה שהוא מבקש לייסד ,ועד כמה הגעת הרב למסור את השיעור תהא רבת
תועלת .אחר כך הניח הצעה שאי אפשר לסרב לה ,לפחות לדעתו :הוא מוכן
לשלם עבור שיעור ההלכה היומי הזה ,בן השעה בלבד ,סכום נכבד מאוד  -יותר
ממה שהרב מקבל בכולל עבור יום שלם!
הרב הקשיב להצעה בקשב רב ,ומעלותיה היו רבות בעיניו .הן כל אשר לו מסר
הרב פלמן למען הרבצת והפצת תורה ,ועתה יש לו הזדמנות להפיץ את דבר
ההלכה בקרב חברים מקשיבים מדי יום .לצד זאת ,מוטלת עליו משימת החזקת
בית בישראל ופרנסתו ,ואין ספק כי הסכום המדובר  -הוא סכום שיש בו ממש,
ויותר...
ואז ,התעניין הרב באיזו שעה עליו למסור את השיעור .היהודי שלפניו כלל לא
העלה בדעתו שיש בעיה כלשהי ,ואמר מיד' :בין שש וחצי לשבע וחצי בערב'.
אלא שאז ,הרב הניע את פניו לאות לאו מוחלט ,חייך בנימוס ,והשיב:
'אתה רואה את הילד שישן כאן במיטה העליונה?'  -אמר והחווה בידו אל עבר
בנו הגדול שנם את שנתו בשלווה' ,אתו אני לומד מדי יום בין מהשעה שש וחצי
ועד עשרה לשבע .וזה שלצידו'  -אמר והצביע על ילד נוסף ששכב בצד  -אתו
אני לומד מעשרה לשבע ועד שבע ועשרה .וזה שמתחתיהם'  -אמר ,ושוב הצביע
על בן נוסף שישן אחרון בשורה' ,אתו אני לומד אחר כך ,עד שבע וחצי .אז אתה
מבין שאינני יכול למסור שיעור בין שש וחצי לשבע וחצי ,נכון?!'
הוא מבין?!  - - -ממש לא .לתומו חשב שהצעה כה מפתה ,שיש בה הפצת תורה,
מסירת שיעור והכנסה נכבדה ,הרב לא ידחה בשוויון נפש .אבל הרב פלמן  -כלל
לא הבין איך יתכן אחרת :הן השעה היומית הזו מוקדשת לילדיו ולא בכדי ,אלא כי
היא המתאימה והנכונה ביותר לשעת האיכות שלו עימם .כיצד אפוא ניתן להעלות
על הדעת להכניס משימה אחרת לשעה המקודשת הזו?!
הוא ניסה לדבר על לב הרב ,אך מהר מאוד הבין שאין על מה לדבר .דעת הרב
כלה ונחרצת :הוא בעד למסור שיעור ,בכל שעה אחרת .שעת הלימוד עם ילדיו
יקרה וחשובה לו מכל משהו אחר ,והוא מוותר בחפץ לב על כל משימה אחרת,
כדי להותיר את השעה הזו מוקדשת לטובת ילדיו!
לימים ,סיפר אותו יהודי ,שבהיותו איש עסקים עסוק למדי ,עד אותו ערב  -לא
כל כך השקיע בלימוד משותף עם ילדיו ,שכן המשימה הזו נזנחה תחת הררי
משימות אחרות שבערו לו יותר' ...אמנם ,עם שיעור הלכה לא יצאתי מהרב
פלמן ,אבל עם שיעור לחיים יצאתי גם יצאתי ,כי מאותו ערב הבנתי במה צריך
להשקיע באמת ,והתחלתי ללמוד עם ילדיי ולחוש את מה שעובר עליהם!' -
אמר ,כפי שהופיעו הדברים מפיו בספר 'ללא שם'.

ורצינות .היא נכנסה אל הרב וסיפרה את העובר עליה בעת האחרונה ,כאשר
בעלה ז"ל נפטר בטרם עת לאחר מחלה קשה ,והותיר אותה לבדה עם ארבעה
יתומים קטנים .אבל לא זו סיבה בואה הנה ,אלא - - -
לכל אורך תקופת מחלת בעלה ,תמכה בו ללא לאות .היא טרחה למענו ,עשתה
הכל כדי להקל עליו ,לא נחה ולא שקטה כדי שייסוריו יהיו קלים יותר ,ולו
במעט .עם כל זה ,כעת  -לאחר פטירתו  -ליבה מלא ייסורי מצפון שמא לא
עשתה למענו מספיק ,והיא מבקשת לעשות פעולת הנצחה גדולה ועוצמתית
לעילוי נשמתו ,לפתוח ארגון חסד כדי להקים לו שם ושארית בארץ!
הרב הקשיב לה היטב ,ושמע את הצער שבקולה .אשה אלמנה ,מטופלת בארבעה
יתומים קטנים ,אולם מעייניה נתונים לטובת בעלה  -לפעול למען נשמתו בגנזי
מרומים .היא מוכנה להקדיש לכך את חייה ,לפתוח ארגון חסד ארצי גדול ורב
זרועות ,להקים כולל לטובת נשמתו .מה שיצווה לה הרב  -את זאת תעשה,
תתמסר למען המטרה העילאית הזו בכל לב!
'את רוצה לעשות משהו טוב באמת?'  -שאל אותה הרב פעמיים ,מבקש לוודא...
'את מוכנה ליטול על עצמך משימה עילאית ,משהו רב רושם ,פרוייקט שבאמת
ישמח אותו בגנזי מרומים?!'  -שב הרב ושאל ,מוודא שהיא מוכנה לכל אשר ישית
עליה .והאשה ,באמת היתה מוכנה לעשות הכל ,ואישרה מיד כי תעשה ככל אשר
יורה לה הרב ,וכבר המתינה לשמוע איזו משימה גרנדיוזית יטיל עליה הרב...
ואז ,חייך הרב והשיב' :אם לעצתי תשמעי ,עשי נא שלושה דברים :הראשון,
בצאתך מכאן ,קחי את כל הילדים לחנות צעצועים ,ותרכשי עבור כל אחד מהם
צעצוע שישמח אותו .השני  -פעם בשבוע תקחי את הילדים לטיול ,אל פארק
או גינה מרחיבי לב ,ותשהי איתם שם כדי שישתחררו וירגישו טוב .והשלישי -
הקפידי נא להשרות בבית אווירה שמיחה ונעימה ,כדי שיהיה לילדים נעים ונוח
בבית!
זה הכל :השקיעי בילדייך ,תני להם תשומת לב ,הפיגי מהם את תחושות העצב,
תני להם כוחות ויחס .אין דבר גדול מזה!'  -סיכם הרב ,אולם האשה תמהה' :זהו?
זה הכל? לא לעשות איזו פעילות גדולה חובקת עולם? אין צורך בארגון חסד
גדול ומשמעותי?!'
'ממש לא!'  -נענה לעומתה הרב אויערבאך' ,הדבר החשוב באמת  -הוא להשקיע
בבניין הדור הבא .הענקת יחס לילדייך היא המעשה הנכון המוטל עלייך ,כי רק כך
הם יזכו לגדול לתפארת .השקיעי רק בהם את הזמן שלך ,תני להם את תשומת
הלב שלך במלואה ,השקיעי ביחס אימהי וחינוכי חם .זה מה שחשוב!'  -סיים הרב,
ונפרד מהאלמנה בברכת הצלחה לגידול ילדיה מתוך שלווה ונחת...
סיפור מאלף זה ,שהופיע בספר 'הפרשה בהלכה' ,פוקח לכולנו את העיניים.
הרי כמה אנו רוצים ושואפים לחולל דברים גדולים ,לפעול גדולות ונצורות .אם
ברוחניות ואם בגשמיות  -לכל הורה יש אינסוף תוכניות אישיות ,חלומות שהוא
מבקש להגשים ,יעדים ומטרות שהציב בחייו ,והוא חותר אליהם...

וללמדנו בא :אמת ויציב ,לכולנו יש משימות חשובות ונעלות .ישנן משימות
רוחניות  -ללמוד תורה ,להפיץ תורה ,להרבות במעשי חסד ,ויש משימות גשמיות
 כמו דאגה לפרנסה ועסקי הבית והמשפחה .אבל הבה לא נשכח ,שהרחק הרחק,גבוה ונעלה מכל אלה ,יש את משימת גידול וחינוך הילדים ,ועלינו להשקיע בהם
מדי יום ביומו שעת איכות אמיתית ,להבטיח שאנו בקשר טוב ורציף איתם ,ולוודא
את גדילתם לתפארה!

ורבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,מאיר אבוקת אור :כל אלה חשובים מאוד ,אבל
יש חשובים מהם ,והם הילדים שלנו .לתת להם את הזמן שלנו ,להשקיע בהם
את היחס שלנו .להכיר אותם ואת העובר עליהם ,לשהות איתם בגינה או בפארק,
לשוחח עימם באהבה ,להעניק להם משחק ושעת איכות .זה נצרך כפליים ומועיל
שבעתיים ,זה מה שחשוב באמת!

וככל שנשקיע בילדינו זמן וכוחות ,ככל שנקדיש למענם תשומת לב ודאגה הורית
כנה ,ככל שנקשיב להם ונכיר היטב את העובר עליהם ,ככל שנבטיח שאנו באמת
מסורים להם  -כך נזכה לרווח שבעתיים בריבית דריבית ,בנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצוות ,הולכים בדרך ה' ומרווים אותנו מלוא חופניים נחת!

אחים יקרים ,הבה ניקח את הדברים לתשומת ליבנו .כאשר בסייעתא דשמיא
שני ההורים חיים וקיימים עד מאה ועשרים ,על אחת כמה וכמה שמוטלת על
שניהם החובה להעניק לילדיהם את שעת האיכות ,את השיחה המלבבת ,את היחס
האישי ,את החינוך המיטבי .הבה נשקיע בילדינו את זמננו וכוחותינו ,הלא זה מה
שחשוב לנו באמת!

המיזם החשוב באמת!
האשה שנקשה בדלת ביתו של הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,למרות
חזותה שהעידה על עצב וכאב בהם היא שרויה ,ניכרו עליה גם אותות נחישות

וככל שנשקיע בילדינו את מירב ומיטב כוחותינו ,נקדיש להם זמן ,נשב איתם,
נלמד איתם ,נפעל להנעים את זמנם עימנו  -כך נזכה לראותם עולים ומתעלים
כשאיפתנו הטהורה ,ונזכה לרוות מהם מלוא חופניים נחת!

משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
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בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַו ֵ ּי ָרא

תשפ"ב

ּ ְפ ִנ ֵיני ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
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ּ ְפ ִני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַעל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

אוֹר ִחים
ת ְ
ְתּ ִפ ָלּה ַעל ַהכְ נָ ַססת
יהם ַתּ ַחת ָה ֵעץ וַ יֹּאכֵ לוּ" )יח ח(
"וְ הוּא ע ֵֹמד ֲע ֵל ֶ

בּוֹרז',
ֶאת ְלשׁוֹן ַהכָּ תוּב 'ע ֵֹמד' ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי יְ ַשׁ ְעיָ ה ִמ ְפּ ֶשׁ ְד ְ
ַתּ ְל ִמיד ַהחוֹזֶ ה ִמ ֻלּ ְבּ ִליןַ ,על ִפּי ִדּ ְב ֵרי ֲחכָ ִמים
"אין ֲע ִמ ָידה ֶא ָלּא ְתּ ִפ ָלּה"ַ :א ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ – ַעמּוּד
ב( ֵ
ַה ֶח ֶסד – ָע ַמד וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְפנֵ י ה' ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ְל ַקיֵּ ם ֶאת
אוֹר ָחיו יִ ְת ַאוּוּ
אוֹר ִחים כָּ ָראוּי – ֶשׁ ְ
ִמ ְצוַ ת ַהכְ נָ ַסת ְ
ַל ַמּ ֲאכָ ִלים ֶשׁיַּ גִּ ישׁ ִל ְפנֵ ֶיהם וְ ֶשׁיִּ ְהיֶ ה לוֹ ֵדּי ָמזוֹן ָל ֵתת
פּוּקם.
ָל ֶהם כְּ ֵדי ִס ָ
'אוֹצרוֹת ַה ֵחן' ]לרנ"ג וַ יִ נְ ְטרוֹיבְּ[
ְ
ְ)בּ ָרכוֹת ו

לוֹט ִתּ ֵקּן ְתּ ִפ ַלּת וָ ִת ִיקין
ֹאמר לוֹט ֲא ֵל ֶהם ַאל נָ א ֲאדֹנָ י; ִהנֵּ ה נָ א ָמ ָצא ַע ְב ְדּ
"וַ יּ ֶ
ֵחן ְבּ ֵעינֶ י וַ ַתּגְ ֵדּל ַח ְס ְדֲּ א ֶשׁר ָע ִשׂ ָית ִע ָמּ ִדי ְל ַה ֲחיוֹת
ֶאת נַ ְפ ִשׁי וְ ָאנֹכִ י א אוּכַ ל ְל ִה ָמּ ֵלט ָה ָה ָרה ֶפּן ִתּ ְד ָבּ ַקנִ י
ָה ָר ָעה וָ ַמ ִתּי" )יט יח-יט(
יָ ַ
"תּ ִפלּוֹת ָאבוֹת
דוּע ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת כו ב(ְ :
בּוּד ְר ַהם ִ)תּקּוּן ַה ְתּ ִפלּוֹת( ֶשׁ ָבּאוֹת
ִתּ ְקּנוּם" ,וְ כָ ַתב ָה ַא ִ
ַה ְשּׁנִ יָּ ה ְבּ ֵשׁם כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ָאבוֹת ,נִ ְר ְמזָ ה ַה ְתּ ִפ ָלּה
ֶשׁ ִתּ ֵקּן'ַ :א ְב ָר ָהם' – בּ ֶֹקר' ,יִ ְצ ָחק' – ָצ ֳה ַריִ ם' ,יַ ֲעקֹב' –
ֶע ֶרבַ .ה ִ'ח ֵ
הוֹסיף וְ ָא ַמר כִּ י ֶאת ְתּ ִפ ַלּת
דּוּשׁי ָה ִרי"ם' ִ
'וָ ִת ִיקין' ִתּ ֵקּן לוֹט ,וְ ַאף זוֹ נִ ְר ְמזָ ה ָבּאוֹת ַה ְשּׁנִ יָּ ה ֶשׁל
ְשׁמוֹ' :לוֹט' – וָ ִת ִיקין.
וירשׁוֹבֵ ,ה ִביא ְר ָאיָ ה
ַר ִבּי ָשׁאוּל מ ֶֹשׁה זִ ְיל ֶבּ ְר ָמןָ ,א ָב"ד וִ ְ
ְל ִד ְב ֵרי ַה ִ'ח ֵ
דּוּשׁי ָה ִרי"מ' ֵמ ַה ְמּב ָֹאר ְבּ ִד ְב ֵרי ַר ִשׁ"י כָּ אן
"הנֵּ ה נָ א ָמ ָצא ַע ְב ְדּ"...
אוֹמרוִֹ :
)וְ כֵ ן הוּא ְבּ ַת ְרגּוּם יוֹנָ ָתן( ֶשׁ ְבּ ְ
כִּ וֵּן לוֹט ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַלה' ֶשׁיְּ וַ ֵתּר ַעל ֲה ִפיכָ ָתהּ ֶשׁל צ ַֹער
וִ ַיא ְפ ֵשׁר לוֹ ְל ִה ָמּ ֵלט ֵא ֶל ָיה .וַ ֲה ֵרי ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה ַהזּוֹ
ֶשׁנֶּ ֶענְ ָתה ְל ַבסּוֹף ,נָ ָשׂא לוֹט ְבּ ֵעת ָהנֵ ץ ַה ַח ָמּהְ ,דּ ַהיְ נוּ
"ה ֶשּׁ ֶמשׁ יָ ָצא ַעל
ִבּזְ ַמן ְתּ ִפ ַלּת וָ ִת ִיקין ,כַּ כָּ תוּב )פס' כג(ַ :
ָה ָא ֶרץ וְ לוֹט ָבּא צ ֲֹע ָרה".
יוֹסף' ח"ב
ֶה ָערוֹת הגרש"מ ְבּרֹאשׁ ֵס ֶפר ַ'פּ ְר ֵדּס ֵ

יוֹתר
ְתּ ִפ ַלּת ַה ָקּרוֹב ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֵ
אתי ָפנֶ י גַּ ם ַל ָדּ ָבר ַהזֶּ ה ְל ִב ְל ִתּי
ֹאמר ֵא ָליו ִהנֵּ ה נָ ָשׂ ִ
"וַ יּ ֶ
ָה ְפכִּ י ֶאת ָה ִעיר" )יט כא(
כֵּ ַיצד יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַא ְב ָר ָהם ַעל ַה ָצּ ַלת ָח ֵמשׁ
ָע ֵרי 'כִּ כַּ ר ַהיַּ ְר ֵדּן' א ִה ְת ַק ְבּ ָלה ,וְ ִאלּוּ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל לוֹט
ַעל ַה ָצּ ַלת ֶא ָחת ֵמ ֶהןֲ ,הא ִהיא צ ַֹערִ ,ה ְת ַק ְבּ ָלה?
יח ַר ִבּי יְ ֶחזְ ֵקאל ְלוִ ינְ ְשׁ ֵטיין:
ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
כּ ָֹחהּ ֶשׁל ַה ְתּ ִפ ָלּה ָתּלוּי ְבּ ִמ ַדּת כַּ וָּנַ ת ַה ֵלּב ֶשׁ ָבּהּ ִהיא
נֶ ֱא ֶמ ֶרתַ .א ְב ָר ָהם ָאכֵ ן ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּכָ ל ִלבּוֹ ְל ַה ָצּ ַלת

אוֹר ָחיו ֶל ָע ִתיד ָלבֹא
ִבּ ְרכוֹת ַא ְב ָר ָהם יְ ַלוּוּ ֶאת ְ
"וַ יִּ ַטּע ֵא ֶשׁל ִבּ ְב ֵאר ָשׁ ַבע וַ יִּ ְק ָרא ָשׁם ְבּ ֵשׁם ה' ֵא-ל
עוֹלם" )כא לג(
ָ
נֶ ְח ְלקוּ ֲחכָ ִמים
הוּבא ְבּ ַר ִשׁ"י( ַבּ ֵפּרוּשׁ ֶשׁל
)סוֹטה י אָ ,
ָ
ֵ'א ֶשׁל' :יֵ שׁ ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ ַ'פּ ְר ֵדּס' וְ יֵ שׁ ֶשׁ ֵפּ ְרשׁוּ ֻ'פּנְ ָדּק'.
ָ
ַר ִשׁ"י
סּוֹבר ֶשׁ ֵ'א ֶשׁל'
)סוֹטה ָשׁם ד"ה ֻפּנְ ָדּק( ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ַה ֵ
"אכִ ָילה
אשׁי ַה ֵתּבוֹתֲ :
הוּא ֻפּנְ ָדּקִ ,מ ְס ַתּ ֵמַּ על ָר ֵ
ְשׁ ִתיָּ ה ְלוָ יָ ה"ֶ ,שׁכֵּ ן ֶשׁ ַבּ ֻפּנְ ָדּק ֶשׁ ֵה ִקים ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה
וּל ַא ַחר ִמכֵּ ן ְמ ַלוֶּה
ַמ ֲאכִ יל ַ
אוֹר ָחיו ְ
וּמ ְשׁ ֶקה ֶאת ְ
ָ
אוֹתם ְבּ ַד ְרכָּ םֶ .את ֶה ְמ ֵשׁכוֹ ֶשׁל ַה ָפּסוּק" :וַ יִּ ְק ָרא
הוּבא ְבּ ַר ִשׁ"י(
)שׁם בָ ,
ָשׁם ְבּ ֵשׁם ה'" ֵפּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ָ
גּוֹרם ֶשׁ ֵשּׁם ה'
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ָה ֵ'א ֶשׁל' ָהיָ ה ַא ְב ָר ָהם ֵ
אוֹר ָחיו ְל ָב ְרכוֹ
יִ ָקּ ֵרא ְבּ ִפי כֹּלֶ .שׁכֵּ ן כַּ ֲא ֶשׁר ִבּ ְקּשׁוּ ְ
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָאכְ לוּ וְ ָשׁתוָּ ,א ַמר ָל ֶהם" :וְ כִ י ִמ ֶשּׁ ִלּי
עוֹלם ֲאכַ ְל ֶתּם! הוֹדוּ וְ ַשׁ ְבּחוּ
קי ָ
ֲאכַ ְל ֶתּם? ִמ ֶשּׁל ֱא ֵ
עוֹלם".
ָוּב ְרכוּ ְל ִמי ֶשׁ ָא ַמר וְ ָהיָ ה ָה ָ
וּפ ֵרשׁ
הוֹסיף ֵ
אל ִמין ִ
ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ְ
רוֹט ְשׁ ֵטיין ִמ ַדּיָּ נֵ י ָה ְ
ֶאת ֵתּ ַבת ְ'לוָ יָ ה' ְבּ ַמ ְשׁ ָמעוּת ֶ
נוֹס ֶפתַ :בּזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ
ָ
מוּבא ְ)ר ֵאה ֵע ֶקב רעא א( ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ְמּ ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן
כוֹתיו
ְבּכַ וָּנָ הִ ,בּ ְשׁ ַעת ְפּ ִט ָירתוֹ ְמ ַלוּוֹת אוֹתוֹ ִבּ ְר ָ
וּמכְ ִריזוֹת ָע ָליו ֶשׁ ֵבּ ֵרַ ל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְבּכַ וָּנָ ה.
ַ
אוֹר ָחיו
ֵמ ַא ַחר ֶשׁ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ָהיָ ה ְמ ַחנֵּ ֶ את ְ
אוֹתם ִבּ ְב ָרכוֹת ֶשׁ ֲע ִתידוֹת
ְל ָב ֵרַ על ַה ָמּזוֹן ,זִ כָּ ה ָ
וּוֹתם ְל ַא ַחר ְפּ ִט ָיר ָתם.
ְל ַל ָ
ֵ'בּית וַ ַעד ַל ֲחכָ ִמים'

ָח ֵמשׁ ָע ֵרי כִּ כָּ ר ַהיַּ ְר ֵדּן וְ ִה ְת ַא ֵמּץ ְמאֹד ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ְל ַב ֵטּל
אוּלם ְתּ ִפ ָלּתוֹ א ָדּ ְמ ָתה
נּוֹר ָאהָ ,
ֵמ ֲע ֵל ֶיהן ֶאת ַהגְּ זֵ ָרה ַה ָ
ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל לוֹטֶ ,שׁ ֲה ֵרי הוּא ִבּ ֵקּשׁ ַעל ַה ָצּ ַלת צ ַֹער
כְּ ֵדי ֶשׁהוּא ַע ְצמוֹ יִ נָּ ֵצל ִע ָמּהִּ .מי ֶשׁ ַה ָצּ ָרה נוֹגַ ַעת לוֹ
יוֹתר ִמ ִמּי ֶשׁ ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל
וּמע ֶֹמק ַה ֵלּב ֵ
ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְבּכַ וָּנָ ה ֵ
וּל ִפיכָ ִ ה ְת ַק ְבּ ָלה ְתּ ִפ ָלּתוֹ.
ֲא ֵח ִריםְ ,
'יַ ד יְ ֶחזְ ֵקאל'

'כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר' – כְּ נֶ גֶ ד ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים
"וַ ה' ָפּ ַקד ֶאת ָשׂ ָרה כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר וַ יַּ ַעשׂ ה' ְל ָשׂ ָרה כַּ ֲא ֶשׁר
ִדּ ֵבּר" )כא א(
בוּתא ִהיא
ָמה ֵפּ ֶשׁר ַה ַה ְדגָּ ָשׁה" :כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר" ,וְ כִ י ְר ָ
ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְמ ַקיֵּ ם ְדּ ָב ָריו?
אוֹמר כִּ י כַּ ֲא ֶשׁר
וּוֹר ָקא ָהיָ ה ֵ
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ִמ ְ
ָח ֵפץ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְל ֵה ִיטיב ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,ה ֵרי הוּא
ַמ ְק ִדּים ַ
וּמכְ ִריז ַעל כַּ וָּנָ תוְֹ ,בּ ֶט ֶרם יִ ְק ְפּצוּ ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים

ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל ָבּרוּ טוֹלִ ַידנוֹ זָ ָצ"ל
י"ח ְבּ ֶח ְשׁוָ ן תשל"א
ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל ָבּרוֵּ בּן ַר ִבּי יַ ֲעקֹב טוֹלִ ַידנוֹ ָהיָ ה ַר ָבּהּ ֶשׁל
ָה ִעיר ֶמ ְקנֶ ס ֶשׁ ְבּ ָמרוֹקוִֹ .בּ ְשׁנַ ת תשכ"ג ָעלָ ה לְ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ִה ְתיַ ֵשּׁב ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק .נִ ְפ ַטר ְבּי"ח ְבּ ֶח ְשׁוָ ן תשל"א וְ נִ ְק ַבּר ְבּ ֵבית
יבז' ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק.
יבת פּוֹנִ ֶ
יבי יְ ִשׁ ַ
ַה ַחיִּ ים ֶשׁל נְ ִצ ֵ

כְּ נֶ גְ דּוֹ ְבּ ַט ֲענָ ה כִּ י ֵאין יִ ְשׂ ָר ֵאל ְראוּיִ ים ֶשׁיֵּ ִיטיב ִע ָמּם.
ְל ַא ַחר ֶשׁכְּ ָבר נֶ ֶא ְמרוּ ַה ְדּ ָב ִרים ִמ ִפּי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
כוֹלים ְלנַ סּוֹת וְ ִל ְמנ ַֹע
הוּא ,שׁוּב ֵאין ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים יְ ִ
זֹאתֶ ,שׁכֵּ ן ְדּ ַבר ה' א יָ שׁוּב ֵר ָיקםְ .לכָ ָ אנוּ ְמכַ וְּנִ ים
ְבּ ָא ְמ ֵרנוּ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁ ֶ
שׁת ָה ְרגָ ִלים" :כַּ ֲא ֶשׁר ָר ִצ ָית
טוֹב ֵתנוְּ ,ל ִפיכָ 
וְ ָא ַמ ְר ָתּ ְל ָב ְרכֵ נוּ" – ְל ִפי ֶשׁ ָ"ר ִציתָ" ְבּ ָ
"א ַמ ְר ָתּ ְל ָב ְרכֵ נוּ" ,כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יוּכְ לוּ ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים
ִמיָּ ד ָ
ִל ְמנ ַֹע זֹאת.
ַעל ִפּי ְדּ ָב ָריו ֵפּ ֵרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ַא ְריֵ ה
תּוֹרה ַבּ ָפּסוּק
ִ'ימין ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַה ְדגָּ ַשׁת ַה ָ
ֵמ ַר ְדז ִ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ" :וַ ה' ָפּ ַקד ֶאת ָשׂ ָרה" ,וְ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁיָּ ְר ָדה
בוֹהה כְּ יִ ְצ ָחק ,א יָ כְ לוּ
עוֹלם נְ ָשׁ ָמה כֹּה גְּ ָ
ַעל יְ ֵדי כָּ ָ ל ָ
ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ִל ְמנ ַֹע זֹאת" ,כַּ ֲא ֶשׁר ָא ָמר" – כֵּ יוָ ן ֶשׁכְּ ָבר
מּוֹעד ָאשׁוּב
"ל ֵ
יָ ְצ ָאה ַה ַה ְב ָט ָחה ִמ ְלּ ָפנָ יו ְ)ל ֵעיל יח יד(ַ :
וּל ָשׂ ָרה ֵבן".
ֵא ֶלי כָּ ֵעת ַחיָּ ה ְ
ִ'דּ ְב ֵרי ָא ִבי"ב'

חוֹלה' – ַעד גִּ יל ֶע ְשׂ ִרים
'יָ ָפה ְתּ ִפ ַלּת ַה ֶ
קים ֶאל קוֹל ַהנַּ ַער ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ָשׁם" )כא יז(
"כִּ י ָשׁ ַמע ֱא ִ

חוֹלה ִמ ְתּ ִפ ַלּת ֲא ֵח ִרים ָע ָליו,
"מכָּ אן ֶשׁיָּ ָפה ְתּ ִפ ַלּת ַה ֶ
ִ
קוֹד ֶמת ְל ִה ְת ַק ֵבּל" ַ)ר ִשׁ"י ,ע"פ ב"ר נג יד(.
וְ ִהיא ֶ
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )ה ב( ְמ ַס ֶפּ ֶרת ַהגְּ ָמ ָרא כִּ י כַּ ֲא ֶשׁר נָ ַפל
יוֹחנָ ן ְל ִמ ְשׁכָּ ב ִהגִּ ַיע ַר ִבּי ֲחנִ ינָ א ְל ַב ְקּרוִֹ .מ ֶשּׁ ָר ָאה
ַר ִבּי ָ
יוֹחנָ ן ֶשׁיִּ ֵתּן לוֹ ֶאת יָ דוְֹ ,וּבכָ 
סּוּריו ִבּ ֵקּשׁ ֵמ ַר ִבּי ָ
ְבּיִ ָ
דּוּע א ֵה ִקים ַר ִבּי
ֱה ִקימוֹ ֵמ ָח ְליוָֹ .תּ ְמ ָהה ַהגְּ ָמ ָראַ :מ ַ
"אין ָחבוּשׁ ַמ ִתּיר ַע ְצמוֹ
יוֹחנָ ן ֶאת ַע ְצמוֹ? וְ ֵת ְר ָצהֵ :
ָ
סוּרים".
ִמ ֵבּית ָה ֲא ִ
ִמ ִדּ ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ְתּ ִפ ַלּת ֲא ֵח ִרים ַעל
ַה ֶ
חוֹלה ֲע ִד ָיפה ִמ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ַעל ַע ְצמוֹ .וְ ָת ְמהוּ ַעל כָּ 
סוֹת ִרים ַה ְדּ ָב ִרים ֶאת ִדּ ְב ֵרי
ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים ,כִּ י ִלכְ ָ
אוֹרה ְ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ ִדּ ְל ֵעיל?
הוֹבּ ְר ָמן:
ֵבּ ֵאר ַה ַצּ ִדּיק ֵמ ַר ֲענָ נָ הַ ,ר ִבּי יִ ְצ ָחק ַהכּ ֵֹהן ֶ
ַהכְּ ָלל ֶשׁלֵ :
"אין ָחבוּשׁ ַמ ִתּיר ַע ְצמוֹ" נֶ ֱא ָמר ַרק ַעל
ישׁים
ִמי ֶשׁ ָע ַבר ֶאת גִּ יל ֶע ְשׂ ִריםֶ ,שׁ ִמּ ֶמּנּוּ וָ ֵא ָילַ מ ֲענִ ִ
שׁוֹרה ִמ ַדּת
וּמגִּ יל זֶ ה ָ
ְבּ ֵבית ִדּין ֶשׁל ַמ ְע ָלה ַ)שׁ ָבּת פט ב(ִ ,
ַה ִדּין ַעל ַהנִּ כְ ָשׁל ְבּ ֵח ְטאִ .מי ֶשׁ ֶטּ ֶרם ִהגִּ ַיע ְלגִ יל זֶ ה
וּלכָ ָ ע ִדיף
ֵאין ִמ ַדּת ַה ִדּין ָ
שׁוֹרה ָע ָליו גַּ ם ִאם ָח ָטאְ ,
יוֹחנָ ן ֶשׁ ָח ָלה ְל ַא ַחר
ֶשׁיִּ ְת ַפּ ֵלּל ַעל ַע ְצמוְֹ .ל ִפיכָ ַ ר ִבּי ָ
ֶשׁ ִהגִּ ַיע ְלגִ יל ָהעוֹנְ ִשׁיןֻ ,ה ְצ ַרֶ שׁ ֲא ֵח ִרים יְ ִקימוּהוּ
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ַרק ֵבּן
אוּלם יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ָהיָ ה ְבּ ָ
ֵמ ָח ְליוָֹ .
וּלגַ ָבּיו ַמ ְת ִאים
ְשׂ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה )יַ ְלקוּט ִשׁ ְמעוֹנִ י וַ יֵּ ָרא ֶר ֶמז צד(ְ ,
חוֹלה ִמ ְתּ ִפ ַלּת ֲא ֵח ִרים ָע ָליו".
"שׁיָּ ָפה ְתּ ִפ ַלּת ַה ֶ
ַהכְּ ָללֶ :
ֵ'בּן ְל ָא ְשׁ ִרי'

¿ל ַמ ַﬠן י ƒז¿ ּ¿כר ּו ַל ֲﬠנו… ˙ ָ‡ ≈מן ַּכ ֲָ ‰ל ָכ‰
ַָ ‰רב טו… ƒל ַי„נו… נו… ַ„ע ¿ ּב‚ ∆…„ל ַָ ּ ˜¿ ‰פ ָ„˙ו… ¿לעו… ≈רר ַﬠל ֲﬠנּ ַ ƒי˙ ָ‡ ≈מן ַּכ ֲָ ‰ל ָכַ ּ .‰פ ַﬠם
ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר ‰ƒז¿ „ַּ ּ≈מן לו… ¿ל ַ ּ ˙¿ ‰ƒפ ≈ּלל ¿ ּב ≈בי˙ ּ¿כנ∆ ∆ס˙ ¿מ ֻכ ָ ּב„ ¿ ‰ƒב ƒחין ַָ ‰רב ׁ ∆˘ ≈ח ∆ל˜
≈מ ַƒּ ‰מ ¿˙ ּ ַפ ¿ּל ƒלים ≈‡ינָ ם עו… נ ƒים ָ‡ ≈מן ַּכ ֲָ ‰ל ָכַ ‡ַ ‰חר ּ ƒב ¿רכו… ˙ ֲחזָ ַר˙ ַ.ı"˘ָ ׁ ּ ‰
יח ∆‡˙ ַ ƒּˆ‰בּ וּר ַﬠל
¿ ּב ƒס ּיוּם ַƒ ˙¿ּ ‰פ ָּלƒ ‰ט ּ ≈פס ַﬠל ַס ¿פ ָסל ,ו ּƒמ ּ¿מרו… ם ָﬠ ¿מ„ּ ו… ‰ו… ƒכ ַ
ָּכ ¿ך ׁ ∆˘ ≈‡ינָ ם נ ƒז¿ ָƒ ‰רים ַ ּב ֲﬠנּ ַ ƒי˙ ָ‡ ≈מןƒ .ל ׁ ¿˘ ≈‡ ַל˙ נ∆ ¿כ„ּ ו… ַמ„ּ ו ַּﬠ ל…‡ ַחס ַﬠל ּ¿כבו… „ו… ,
י˙י ׁ ∆˘ ּ ƒיז¿ ּ¿כר ּו ∆‡˙ „ּ¿ ƒב ≈רי ּ˙ו… ַכ ¿ח ּ˙ƒי¿ ,ו ≈כ ָיון ׁ ∆˘ ָ‡ ¿מר ּו ֲח ָכ ƒמים
"‰ל…‡ ָר ƒ ˆƒ
≈˘ƒ ׁ ‰יבֲ :
)ח ּƒלין ע ‰ב( ׁ ∆˘ ָּכל „ָּ ָבר ¿מ ׁ ֻ˘ ∆ ּנ‡ֲ ‰נָ ׁ ˘ƒים זו… ¿כ ƒרים ‡ו… ˙ו… ַ ,מ„ּ ו ַּﬠ ָ‡חוּס ַﬠל
ֻ
י‡ל ָּ ‚ּ ƒליו… ן ל‚ עמ' ˙˜לט(.
)'מ ַ˜ ¿ּב ≈ ˆƒ
¿
ּ¿כבו… „ƒי ¿ול…‡ ַﬠל ּ¿כבו… „ ˜ו… נ ƒי?!"

אוֹ ְצרוֹ ת ֱאמ ּו ִנים

ּפוֹֹו ְת ִחין לוֹ ׁ ַש ֲע ֵרי ַ ּגן ֵע ֶדן

שׁדּרשׁ ַה ַסּ ָבּא ִמנֶּ כְ דּוֹ
ם ֶשׁ ָדּ ַר
ַה ַתּ ְשׁלוּם

ַמ ְחרֹ ֶזת ֵ ּבאו ִּרים )ג(
וּמיֻ ָחד
ֲחכָ ִמים ַ
)שׁ ָבּת קיט ב( ִה ְב ִטיחוּ ָשׂכָ ר ֻמ ְפ ָלא ְ
"א ַמר
ַל ַמּ ְק ִפּיד ַל ֲענוֹת ָא ֵמן כָּ ָראוּי ,וְ כָ ָ א ְמרוָּ :
פּוֹת ִחין
ֵרישׁ ָל ִקישׁ :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוְֹ ,
לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדןֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר) :יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב('ִ :פּ ְתחוּ
ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים' – ַאל ִתּ ְק ִרי
אוֹמ ִרים ָא ֵמן'"ַ .בּ ַמּ ֲא ָמר
'שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים' ֶא ָלּא ֶ'שׁ ְ
דוֹלי
אוּרים ִמגְּ ֵ
נוֹסיף וְ נָ ִביא ַמ ְחרֹזֶ ת ֵבּ ִ
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ִ
ַהדּוֹרוֹת ַעל אוֹדוֹת ַמהוּתוֹ ֶשׁל ָשׂכָ ר זֶ ה וְ ַעל
ַשׁיָּ כוּתוֹ ַה ְמּיֻ ֶח ֶדת ְל ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.

כַּ ְר ִטיס ְל ַמ ְח ָל ָקה ִראשׁוֹנָ ה

"היכָ ן
רוֹת ַח ִמזַּ ַעםֵ :
ַהכַּ ְפ ִרי ִמ ַמּ ְחבּוֹאוֹ כְּ ֶשׁכֻּ לּוֹ ֵ
כַּ ְר ִט ְיסִ "!?ה ְר ִעים ָע ָליו ְבּקוֹלוֹ.
הוֹציא ַבּ ֲח ָשׁשׁ ֶאת כַ ְּר ִטיסוֹ
ַהכַּ ְפ ִרי ִח ֵטּט ְבּכִ ָיסיו וְ ִ
ַה ְמּ ֻק ָמּטַ .ע ָתּה ִה ְת ַח ֵלּף כַּ ֲעסוֹ ֶשׁל ַהכַּ ְר ִט ָיסן
תּוֹמם ְלנֹכַ ח ַבּ ֲערוּתוֹ ֶשׁל
ְבּ ַר ֲח ִמים וָ בוּז .הוּא ִה ְשׁ ֵ
עוֹלם!
"שׁוֹטה ֶשׁ ָבּ ָ
ֶ
ַהכַּ ְפ ִרי וְ ָק ָרא ְל ֶע ְברוֹ ְבּ ִלגְ לוּג:
ֲהא ְבּיָ ְד כַּ ְר ִטיס ַל ַמּ ְח ָל ָקה ָה ִראשׁוֹנָ ה
ַה ְמּפ ֶֹא ֶרתְ ,פּ ָ
תוּחה ְל ָפנֶ יַ ה ֶדּ ֶרַ ל ָמּקוֹם ַה ְמּכֻ ָבּד
חוּתה
יוֹתר ,וְ ַת ַחת זֹאת ִה ְתיַ ַשּׁ ְבתָּ ְבּ ַמ ְח ָל ָקה ְפּ ָ
ְבּ ֵ
זוֹ .וְ ִאם א ַדּי ְבּכָ ַ ,אף נִ ְד ַח ְק ָתּ ִמ ַתּ ַחת ַה ַסּ ְפ ָסל
יּוֹשׁ ִבים כָּ אן?!"
ְל ִמ ְר ָמס ַתּ ַחת ַרגְ ֵל ֶיהם ֶשׁל ַה ְ
יוֹרד ַעד ַח ְד ֵרי ָב ֶטן; ֵהן ְבּיַ ד כָּ ל
נוֹקב וְ ֵ
וַ ֲה ֵרי ַה ֶמּ ֶסר ֵ
ֶא ָחד ֵמ ִא ָתּנוּ כַּ ְר ִטיס כְּ נִ ָיסה ַל ַמּ ְח ָל ָקה ָה ִראשׁוֹנָ ה,
וּמה גְּ ָ
ָ
דוֹלה ִהיא ַהזְּ ִהירוּת ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת ֵמ ִא ָתּנוּ ְל ַבל
נִ ְהיֶ ה כְּ אוֹתוֹ כַּ ְפ ִרי ֶשׁ ֵאינוֹ ַמכִּ יר ְבּ ֵע ֶרַ ה ַמּ ָתּנָ ה
ַהנִּ ְפ ָל ָאה ֶשׁ ְבּיָ ָדיוָ .ע ֵלינוּ ְל ַה ְח ִשׁיב ֵאפוֹא ֶאת
פּוֹת ַחת ְבּ ָפנֵ ינוּ ַשׁ ֲע ֵרי
ַה ַמּ ָתּנָ ה ֶשׁ ְבּיָ ֵדינוּ ,זוֹ ַה ַ
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ְבּכָ ל ִהזְ ַדּ ְמּנוּת
גַּ ן ֵע ֶדןְ ,
ַהנִּ ְק ֵרית ְל ָפנֵ ינוּ
)'נוֹט ֵרי ָא ֵמן' ח"א עמ' מט(.
ְ

שׁוּבה
פּוֹת ַחת ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ָא ֵמן ַ
ַר ִבּי ְשׁמֹה ִמ ַקּ ְר ִלין ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ' ַשּׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן' ֵהם
שׁוּבה'ָ ,וּבאוּ ֲחכָ ִמים ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁכָּ ל
ַ'שׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
שׁוּבה.
פּוֹת ִחים לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
הוֹסיף וְ ָא ַמר,
טוֹליןִ ,
ְמ ַמ ֵלּא ְמקוֹמוַֹ ,ר ִבּי ָא ֵשׁר ִמ ְסּ ִ
"פּוֹת ִחין
ֶשׁ ִמּכָּ ֶ שׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ ה –
ְ
לוֹ" וְ א ִבּ ְלשׁוֹן ָע ִתיד – "יִ ְפ ְתּחוּ לוֹ"ַ ,מ ְשׁ ָמע
פּוֹת ִחין ְבּ ָפנָ יו ַשׁ ֲע ֵרי
ֶשׁ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
וּמיָּ ד ְלא שׁוּם ִעכּוּב.
שׁוּבה ֵתּכֶ ף ִ
ְתּ ָ
ְבּכַ וָּנַ ת ִדּ ְב ֵר ֶיהם ֵבּ ֵאר ַבּ ַעל ַה ְ'בּ ֵאר מ ֶֹשׁה' ֵמאוֹזְ 'רוֹב
כָּ :
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְמ ִב ָיאה ִל ֵידי יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ םֶ ,שׁ ֲה ֵרי
בּוֹראוֹ ֶשׁהוּא ֵ'א-ל ֶמ ֶל
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
"מ ִעיד ַעל ְ
נֶ ֱא ָמן'" ַ)ר ִשׁ"י ַשׁ ָבּת קיט ב ד"ה אֵ-ל(ֵ .עדוּת זוֹ
כְּ ֶשׁ ִהיא נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְבּכַ וָּנַ ת ַה ֵלּב ְמ ִב ָיאה ֶאת ָה ָא ָדם
ְליִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ,כְּ ִד ְב ֵרי ָה ַרמָּ"א )או"ח א א(:
"כְּ ֶשׁיָּ ִשׂים ָה ָא ָדם ֶאל ִלבּוֹ ֶשׁ ַה ֶמּ ֶלַ הגָּ דוֹל ַה ָקּדוֹשׁ
עוֹמד
ָבּרוּ הוּאֲ ,א ֶשׁר ְמא כָ ל ָה ָא ֶרץ כְּ בוֹדוֵֹ ,
ָע ָליו וְ ֶ
רוֹאה ְבּ ַמ ֲע ָשׂיוִ ...מיָּ ד יַ גִּ ַיע ֵא ָליו ַהיִּ ְר ָאה
וְ ַה ַהכְ נָ ָעה ְבּ ַפ ַחד ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרִ "...מתּוֶֹ שׁ ָבּא
ָה ָא ָדם ִל ֵידי יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ֲה ֵרי הוּא ִמ ְת ָח ֵרט ַעל
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמהְ ,וּבכָ  הוּא ִמזְ ַדּכֵּ 
ֲח ָט ָאיו וְ ָשׁב ִבּ ְת ָ
"עוֹל ְמ
עוֹלם ַהזֶּ הִ ,בּ ְב ִחינַ ת ָ
וְ זוֹכֶ ה ְלגַ ן ֵע ֶדן כְּ ָבר ָבּ ָ
ִתּ ְר ֶאה ְבּ ַחיֶּ י)ְ "בּ ָרכוֹת יז ב(.
ׁוֹמר ֱאמוּנִ ים' ִה ְמ ִליץ ַעל כָּ ֶ את ַה ָפּסוּק
ַבּ ַעל ַה'שּ ֵ
ֵ
"קחוּ ִע ָמּכֶ ם ְדּ ָב ִרים וְ שׁוּבוּ ֶאל ה'",
)הוֹשׁ ַע יד ג(ְ :
"'קחוּ ִע ָמּכֶ ם ְדּ ָב ִרים' ֶשׁ ִבּ ְק ֻד ָשּׁה כְּ גוֹן ֲענִ יַּ ת
ֵ
וּפ ֵרשְׁ :
שׁוּבה –
כוּתם יִ ָפּ ְתחוּ ִבּ ְפנֵ יכֶ ם ַשׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
ָא ֵמןִ ,וּבזְ ָ
)'בּית ַא ֲהרֹן' הגש"פ ד"ה ָ'הא ַל ְח ָמא
'וְ שׁוּבוּ ֶאל ה''" ֵ
'שׁוֹמר ֱאמוּנִ ים'
ֵ
ַענְ יָ א' ְלרֹאשׁ ַה ָשּׁנָ ה ד"ה כְּ ִתיב וְ יָ שׁוּב;
אשׁית עמ'
ַמ ֲא ָמר ִ'פּ ְתחוּ ְשׁ ָע ִרים' ֶפּ ֶרק טו; ְ'בּ ֵאר מ ֶֹשׁה' ְבּ ֵר ִ
קלו(.

הוּתם ֶשׁל ַ'שׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן'
ַמ ָ
עוֹס ֶקת ְבּ ֵבאוּר ַמ ֲא ָמר זֶ ה ,כָּ ֵ בּ ֵאר ַר ִבּי
ָבּ ִאגֶּ ֶרת ָה ֶ
נַ ְפ ָתּ ִלי ִה ְירץ ַה ֵלּוִ יַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל יָ פוֶֹ ,את ַמ ְשׁ ָמעוּת
יחת ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן:
ְפּ ִת ַ
ַ
"בּ ֲענוֹתוֹ ָא ֵמן ָאז נִ ְפ ָתּ ִחים ַה ְשּׁ ָע ִרים ֶשׁל ַהגַּ ן ֵע ֶדן,
וּמ ְצווֹת
תּוֹרה ִ
עוֹלם ַהזֶּ ה – ָ
כִּ י ַה ְשּׁ ָע ִרים ֵהם ָבּ ָ
– ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָע ִרים ְל ִהכָּ נֵ ס ְלגַ ן ֵע ֶדןַ .וּב ֲענוֹתוֹ
גּוֹרם ֶשׁיִּ ָפּ ְתחוּ לוֹ ַה ְשּׁ ָע ִרים –
ָא ֵמן ְבּכַ וָּנָ הָ ...אז ֵ
ַשׁ ֲע ֵרי ַה ָחכְ ָמה ,וְ ָ
שׁוֹרה ָע ָליו ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ָה ֶע ְליוֹנָ ה
וְ ַה ַה ְשׁגָּ ָחה ַהנִּ ְפ ָל ָאה ַל ֲעלוֹת ִמ ַמּ ְד ֵרגָ ה ְל ַמ ְד ֵרגָ ה"
)'כֶּ ֶתר ְמלוּכָ ה' עמ' רעו(.

עוּדה ָהיָ ה
תּוֹרה וְ ַל ְתּ ָ
ַרב ְפּ ָע ִלים ַל ָ
טוֹל ַידנוֹ זָ ָצ"ל,
ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל ָבּרוִּ 
ִמי ֶשׁכִּ ֵהן ְבּ ֶמ ֶשֲׁ ע ָשׂרוֹת ַבּ ָשּׁנִ ים כְּ ַר ָבּהּ
ַהנֶּ ֱע ָרץ ֶשׁל ָה ִעיר ֶמ ְקנֶ ס ְבּ ָמרוֹקוַֹ ,וּב ֲערֹב
יָ ָמיו ָע ָלה ְלחוֹנֵ ן ֶאת ֲע ַפר ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ.
ְבּכַ ֲהנוֹ כְּ ַרב וְ ָא ָב"ד ֶמ ְקנֶ ס ָפּ ַעל ְלא
ְלאוֹת כְּ ֵדי ְל ָהגֵ ן ַעל ְק ִה ָלּתוֹ ַה ַמּ ֲע ִט ָירה
אוֹתם
ִמ ְפּנֵ י ֶח ֶרב ַה ַה ְשׂכָּ ָלה ֶשׁיָּ ְצ ָאה ְבּ ָ
ירוֹפּה ְבּ ַד ְרכָּ הּ ִלגְ דּ ַֹע
יָ ִמים ֵמ ַא ְרצוֹת ֵא ָ
וּל ַד ְר ֵדּר
ֶאת ֲע ֶט ֶרת יַ ֲהדוּת ְצפוֹן ַא ְפ ִר ָיקה ְ
רוּחנִ י ַעד ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית,
ֶאת ַמ ָצּ ָבהּ ָה ָ
ַר ֲח ָמנָ א ִל ְיצ ָּלן .כְּ ֵדי ִל ְמנ ַֹע ֵמ ַה ְשׁ ָפּעוֹת
זָ רוֹת ְל ִהכָּ נֵ ס ִל ְק ִה ָלּתוֵֹ ,ה ִקים ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל
מוֹסדוֹת ִחנּוּ
ָבּרוֶּ ר ֶשׁת ֲענֵ ָפה ֶשׁל
ְ
ישׁ ָיבה,
תּוֹרהֵ ,בּית ֵס ֶפר וִ ִ
ֶשׁכָּ ְללוּ ַתּ ְלמוּד ָ
כְּ מוֹ כֵּ ן יִ ֵסּד ִא ְרגּוּנֵ י ֶעזְ ָרה ְבּכָ ל ְתּחוּם
ַהנִּ ְצ ָרִ ל ְבנֵ י ַה ְקּ ִה ָלּה.
תּוֹרה
נוֹדע ְבּ ַא ֲה ַבת ַה ָ
ַר ִבּי ְר ָפ ֵאל ָבּרוַּ 
ַהנְּ ִד ָירה ֶשׁ ִקּנְּ נָ ה ְבּ ִק ְרבּוֹ ,כְּ ִפי ֶשׁיָּ ִעיד
שׁוֹרר
"א ֵ
נּוֹדע ַבּ ְשּׁ ָע ִרים ֲ
ַעל כָּ ִ פּיּוּטוֹ ַה ָ
תּוֹרהֲ ,"...א ֶשׁר כָּ ל
ִשׁ ָירה ִלכְ בוֹד ַה ָ
שׁוֹמ ָעיו יַ כִּ ירוּ כִּ י ִמ ָ
לּוֹתיו ֻח ְצּבוּ ִמ ֵלּב
ְ
תּוֹרהִ .מתּוֹ כָּ 
ָטהוֹר ָספוּג ְבּ ַא ֲה ַבת ָ
שׁוֹמ ֵעי ִל ְקחוֹ
ָפּ ַעל ְלא ְלאוֹת ְבּ ֶק ֶרב
ְ
ח ֶאת יַ ְל ֵד ֶיהם
כְּ ֵדי ְל ַשׁכְ נְ ָעם ִל ְשׁ ַ
תּוֹרה
ָ
ְל ָה ִמית ַע ְצ ָמם ְבּ ָא ֳה ָלהּ ֶשׁל
ְבּ ֵהיכְ ֵלי ַהיְּ ִשׁיבוֹת ְקדוֹשׁוֹתְ ,וּב ֶד ֶר זוֹ
יח ְל ַה ִצּיל נְ ָשׁמוֹת ַרבּוֹת ִמ ְסּפֹר
ִה ְצ ִל ַ
ֵמ ֶר ֶדת ַשׁ ַחת.
ַאף ֶאת ֶצ ֱא ָצ ָאיו ַא ֲח ָריו ִה ְד ִריְ בּ ֶד ֶר
זוֹ ֶשׁל ַא ֲה ַבת ָ
תּוֹרה ְלא כָּ ל ְפּ ָשׁרוֹת.
בוּרם ֶאת ַה ְמּ ַל ְמּ ִדים
דוּתם ָבּ ַחר ַבּ ֲע ָ
ְבּיַ ְל ָ
יוֹתרַ ,וּב ֶה ְמ ֵשָׁ דּ ַאג ְל ַשׁ ְלּ ָחם
טּוֹבים ְבּ ֵ
ַה ִ
ֶאל ִמחוּץ ִלגְ בוּלוֹת ְמ ִדינַ ת ָמרוֹקוֹ
ַליְּ ִשׁיבוֹת ַהטּוֹבוֹת ֶשׁ ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ַבּ ֲערֹב יָ ָמיו ָע ָלה ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִה ְתיַ ֵשּׁב
ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרק .יָ ָמיו ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ ָהיוּ
תוֹרה ְוּב ֶח ֶסדַ .ל ְמרוֹת גִּ ילוֹ
צוּפים ְבּ ָ
ְר ִ
טוֹר ַח ִלנְ דֹּד ֵמ ֲעיָ ָרה
ַה ֻמּ ְפ ָלג הוּא ָהיָ ה ֵ
וּל ָה ִביא ֶאת ְדּ ַבר ה' ֶאל ָה ָעם
ַל ֲעיָ ָרה ְ
יחוֹתיו ִה ְר ָבּה ְל ַחזֵּ ק ֶאת
ֶשׁ ַבּ ָשּׂדוֹתְ .בּ ִשׂ ָ
עוֹררוֹ ַעל
ִענְ יַ ן ַה ְתּ ִפ ָלּה וַ ֲענִ יַּ ת ָה ָא ֵמןְ .בּ ְ
ֹחוֹתיו
ִענְ יָ ן זֶ ה הוּא א ַחס ַעל כְּ בוֹדוֹ וְ כ ָ
כְּ ָלל ,וְ כָ ל ֶשׁ ָע ַמד ְבּ ֵעינָ יו ָהיְ ָתה ַא
וְ ַרק ַה ַמּ ָטּ ָרה – ְל ַחזֵּ ק ֶאת כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל
עוֹמ ִדים ְבּרוּמוֹ ֶשׁל
ְבּ ִענְ יָ נִ ים ֵאלּוּ ָה ְ
עוֹלם.
ָ
טוֹל ַידנוֹ
הוֹשׁ ַע ִ
ְמ ַס ֵפּר נֶ כְ דּוַֹ ,הגָּ אוֹן ַר ִבּי יְ ֻ
ירוּשׁ ַליִ ם:
ְשׁ ִל ָיט"א ִמ ָ
רוּתי ִבּ ַקּ ְשׁ ִתּי
אשׁית ְשׁנוֹת ַבּ ֲח ִ
"בּ ֵר ִ
ְ
אוּלם
ָ
ישׁ ַיבת פּוֹנִ ֶיבז'.
ְל ִה ְת ַק ֵבּל ִל ִ
אשׁי ַהיְּ ִשׁ ָיבה,
כְּ ֶשׁ ִהגַּ ְע ִתּי ְל ֵר ָאיוֹן ֵא ֶצל ָר ֵ
ימם
נֶ ֶא ְלצוּ ַה ָלּלוּ ַל ֲה ִשׁ ֵיבנִ י ֵר ָיקם ְבּ ַה ְט ִע ָ
ימיּוֹת ַהיְּ ִשׁ ָיבה ְמ ֵלאוֹת ַעד ֶא ֶפס
כִּ י ְפּנִ ִ
רוּתם ִל ְדאֹג ִלי
ָמקוֹם ,וְ ַאף ֵאין ְבּ ֶא ְפ ָשׁ ָ
רוּתם ְל ַק ֵבּל
וּמ ֶשּׁכָּ ֵ אין ְבּ ֶא ְפ ָשׁ ָ
ְלאֹכֶ לִ ,
חוּרים.
עוֹד ַבּ ִ
ְמ ֻאכְ זָ ב ַשׂ ְמ ִתּי ְפּ ָע ַמי ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַס ָבּא
שׁוּבה ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי.
זָ ָצ"ל וְ ִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ַעל ַה ְתּ ָ
וּמיָּ ד ָקם ִמ ְמּקוֹמוֹ וְ יָ ָצא
ַס ָבּא ָשׁ ַמע ִ
ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ָמ ָרן ָה ַרב ִמפּוֹנִ ֶיבז' זָ ָצ"ל.
ִ'אם ַה ְבּ ָעיָ ה ִהיא ח ֶֹסר ָמקוֹם ְל ִלינָ ה
וַ ֲאכִ ָילהֲ ,ה ֵרי ֶשׁמּוּכָ ן ֲאנִ י ִלטֹּל ַעל
ישׁן ַה ָבּחוּר,
ַע ְצ ִמי ֶאת ָהעֹלְ .בּ ֵב ִיתי יִ ַ
ימי יִ ְשׁ ֶתּהָ ,ה ִע ָקּר
וּמ ֵמּ ִ
ִמ ִפּ ִתּי יֹאכַ ל ִ
וּל ִה ְת ַעלּוֹת
ֶשׁיִּ זְ כֶּ ה ִל ְשׁקֹד ַעל ַתּ ְלמוּדוֹ ְ
ִבּ ִ
ישׁ ַיב ְתכֶ ם!' ָא ַמר ַה ַסּ ָבּא ְלרֹאשׁ

ַהיְּ ִשׁ ָיבה ְבּ ִב ָטּחוֹן.
כְּ ֶשׁ ָשּׁב ַס ָבּא ְל ֵביתוֹ ָשׂ ַמ ְח ִתּי ִל ְשׁמ ַֹע
ִמ ִפּיו כִּ י ָה ַרב זָ ָצ"ל נַ ֲענָ ה ְל ַב ָקּ ָשׁתוֹ
וְ ִה ְסכִּ ים ְל ַק ְבּ ֵלנִ י ַליְּ ִשׁ ָיבה ִבּ ְתנַ אי ֶשׁ ֶאת
כָּ ל ְצ ָרכַ י ַהגַּ ְשׁ ִמיִּ ים יְ ַמ ֵלּא הוּא.
הוֹרי ְבּ ִשׂ ְמ ָחהָ ,א ַרזְ ִתּי ֶאת
ַשׁ ְב ִתּי ְל ֵבית ַ
ִמ ַטּ ְל ְט ַלי וְ ָע ִשׂ ִיתי ֶאת ַדּ ְרכִּ י ִל ְבנֵ י ְבּ ַרק.
וְ ִהנֵּ הִ ,מיָּ ד ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ַק ַבּ ְל ִתּי ִבּ ְמאוֹר
ָפּנִ ים ַעל יְ ֵדי ַה ַסּ ָבּא וְ ַה ָסּ ְב ָתא ֲע ֵל ֶיהם
ַה ָשּׁלוֹםִ ,ה ְר ִצינוּ ָפּנָ יו ֶשׁל ַס ָבּא וְ הוּא
ָא ַמר ִלי'ַ :דּע ְל יַ ִקּ ִירי כִּ י ְבּ ַביִ ת זֶ ה ֵאין
אֹכֶ ל ִחנָּ ם ,יִ ְהיֶ ה ָע ֶליְ ל ַשׁ ֵלּם ַעל כָּ 
וּת ִק ִילין!'
ָט ִבין ְ
ֻה ְפ ַתּ ְע ִתּי ְמאֹד ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים ,וְ ַס ָבּא
ִה ְמ ִשׁי וְ ִה ְס ִבּיר'ָ :ה ֵארוּחַ ְבּ ַביִ ת זֶ ה
ֻמ ְתנֶ ה ְבּכָ ֶ שׁ ַה ִמּ ְת ָא ְר ִחים בּוֹ יַ ְק ִפּידוּ
ָתּ ִמיד ֶשֹּׁלא ְל ָב ֵרְ בּ ָרכָ ה ְבּא ֶשׁיִּ ְהיֶ ה
ִמי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ַא ֲח ֶר ָיה ָא ֵמן ,וּכְ מוֹ כֵּ ן יִ ְהיֶ ה
ֲע ֵל ֶיהם ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל גַּ ם ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר
כוֹתי.
ִבּ ְר ַ
מּוּבן ֶשׁ ִה ְסכַּ ְמ ִתּי ְלכָ ְ בּ ִשׂ ְמ ָחה ,וְ ָאכֵ ן
כַּ ָ
ֵמאוֹתוֹ ַהיּוֹם זָ כִ ִיתי ַל ֲענוֹת ְבּכָ ל יוֹם
ַע ְשׂרוֹת ֲא ֵמנִ ים ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַסּ ָבּא
כוֹתי נַ ֲענוּ
וְ ַה ָסּ ְב ָתא וְ ַאף זָ כִ ִיתי כִּ י ִבּ ְר ַ
ִמ ִפּ ֶיהם ְבּ ָא ֵמן.
כוֹתיו ֶשׁל ַס ָבּא ָהיוּ ְל ֵשׁם
ֲא ַציֵּ ן כִּ י ִבּ ְר ָ
הוֹציא ְבּ ָרכָ ה ִמ ִפּיו
עוֹלם הוּא א ִ
ָדּ ָברְ .ל ָ
ְבּ ֶה ֵסּחַ ַה ַדּ ַעת .כְּ ֶשׁ ֻה ְצ ַרךְ ְל ָב ֵרִ ה ְק ִפּיד
ישׁ ָיבהִ ,בּ ְמ ִתינוּת
ָתּ ִמיד ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ִבּ ִ
כוּרה ִלי
ְוּב ַה ְט ָע ָמה יְ ֵת ָרהִ .בּ ְמיֻ ָחד זְ ָ
עוֹררוּת ְבּכָ ל
כַּ ֲחוָ יָ ה ְמיֻ ֶח ֶדת ְבּ ִמינָ הּ ַה ִה ְת ְ
קוֹלן
ַליְ ָלה ַה ְר ֵבּה ִל ְפנֵ י ֲעלוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְל ָ
ֶשׁל ִ'בּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר' ֶשׁל ַס ָבּא.
בוֹדה'
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ָהיוּ ַבּ ֲעבוּר ַס ָבּא ֲ'ע ָ
ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ וַ ֲא ִמ ָיר ָתן ָא ְרכָ ה ַדּקּוֹת
עוֹרר ְבּ ָשׁ ָעה
ֲא ֻרכּוֹתַ .ס ָבּא ָהיָ ה ִמ ְת ֵ
וּמיָּ ד
ֶשׁ ָבּהּ ֲא ֵח ִרים ַרק ָה ְלכוּ ִלישֹׁןִ ,
נוֹטל יָ ָדיוָ ,היָ ה נֶ ֱע ַמד
ְל ַא ַחר ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
ַל ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,כְּ ֶשׁ ֲאנִ י ַמ ְק ִשׁיב
ֵמ ַח ְד ִרי וְ עוֹנֶ ה ַא ֲח ָריו ָא ֵמן .כָּ ל ְבּ ָרכָ ה
ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ ִק ְבּ ָלה ֵא ֶצל ַס ָבּא ָמקוֹם
ָחשׁוּבֵ ,וּבין ְבּ ָרכָ ה ִל ְב ָרכָ ה הוּא ָהיָ ה
שׁוֹפֵ מע ֶֹמק ִלבּוֹ ַבּ ָקּשׁוֹת שׁוֹנוֹת ֵמ ִענְ יַ ן
ֵ
ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ָא ַמרַ ,על ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ וְ ַעל
כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל".
וּמ ַס ֵפּר נֶ כֶ ד ַא ֵחר ְשׁ ִל ָיט"א:
ִ
מוֹסיף ְ
"גַּ ם ָס ְב ָתא ָע ֶל ָיה ַה ָשּׁלוֹם ֶשׁזָּ כְ ָתה
ְל ַה ֲא ִרי יָ ִמים כִּ ְמ ַעט ַעד גִּ יל ֵמ ָאה,
ִה ְק ִפּ ָידה ַעל ִמנְ ָהג ְמיֻ ָחד זֶ ה ,וְ ַאף
ַבּ ֲערֹב יָ ֶמ ָיה כַּ ֲא ֶשׁר נֶ ְח ְל ָשׁה ַעד ִל ְמאֹד,
ִה ְק ִפּ ָידה ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם יָ בוֹאוּ ֵא ֶל ָיה כַּ ָמּה
ֹאמרוּ
ִמנְּ כָ ֶד ָיהְ ,וּב ֶט ֶרם ֵצ ָ
אתם ַליְּ ִשׁ ָיבה י ְ
ְל ָפנֶ ָיה ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר כְּ ֵדי ֶשׁ ַתּ ֲענֶ ה
ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמן ,וְ ַאף ֵהם יַ ְק ִשׁיבוּ וְ יַ ֲענוּ
כוֹת ָיה.
ָא ֵמן ַעל ִבּ ְר ֶ
ְבּיָ ֶמ ָיה ָה ַא ֲחרוֹנִ ים ַמ ָמּשׁ ,כַּ ֲא ֶשׁר
כִּ ְמ ַעט וְ נִ ַטּל ִמ ֶמּנָּ ה כֹּחַ ַה ִדּבּוּרִ ,בּ ְקּ ָשׁה
ִמ ֶצּ ֱא ָצ ֶא ָיה ְל ַה ְת ִמיד ְבּ ִמנְ ָהג זֶ ה ,וְ גַ ם
סּוּריהָ ָהיְ ָתה
ִמתּוֹ רֹב ֻח ְל ָשׁ ָתהּ וְ יִ ֶ
כוֹת ֶיהם ָא ֵמן
ַמ ְק ִפּ ָידה ַל ֲענוֹת ַא ַחר ִבּ ְר ֵ
ישׁית".
ֲח ִר ִ
דוֹלים ֵאלּוּ ְבּ ִחנּוּ
כֹּה ָהיְ ָתה ַדּ ְרכָּ ם ֶשׁל גְּ ִ
וּל ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת
יַ ְל ֵד ֶיהם ֶל ֱאמוּנָ ה ְט ָ
הוֹרה ְ
ָא ֵמןִ ,מי יִ ֵתּן וְ נִ זְ כֶּ ה ַאף ָאנוּ ִל ְלמֹד
ִמ ַדּ ְרכָּ ם.

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

נִ ְשׁ ַמע ִמ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה

)אגֶּ ֶרת ָה ַר ְמ ָבּ"ן(
ִ
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)שׁ ָבּת קיט ב( גִּ לּוּ ָלנוּ כִּ י ְבּ ַמ ֲא ָמץ ַקל
ֲחכָ ִמים ַ
יָ כוֹל ָא ָדם ִלזְ כּוֹת ֶשׁיִּ ָפּ ְתחוּ ְבּ ָפנָ יו ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן;
ְבּ ַה ְק ָפּ ָדתוֹ ַעל ִמ ְצוָ ה ַק ָלּה כַּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכֶ ה
הוּא ְבּכַ ְר ִטיס כְּ נִ ָיסה ְל ָמקוֹם ֶשׁבּוֹ יִ זְ כֶּ ה ְל ִק ְר ַבת
קים ֵמ ֵאין כְּ ָ
ֱא ִ
מוֹתהֶּ .א ָלּא ֶשׁ ַלּ ְמרוֹת זֹאת
ימים ֵדּי ַהצּ ֶֹר
דּוֹמה כִּ י ַר ִבּים ֵמ ִא ָתּנוּ ֵאינָ ם ַמ ְפנִ ִ
ֶ
ֶאת ַה ַמּ ֲע ָלה ַהנִּ ְפ ָל ָאה ֶשׁ ָלּהּ ֵהם זוֹכִ ים וְ ֵאינָ ם
עוֹר ִרים ִמתּוֹ כָּ ַ ל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כָּ ָראוּי .נִ ָתּן
ִמ ְת ְ
ְל ַה ְמ ִחישׁ זֹאת ַעל ִפּי ָמ ָשׁל נִ ְפ ָלא ֶשׁנֶּ ֱא ַמר ִמ ְשּׁמוֹ
ֶשׁל ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים':
דוֹלה.
ַמ ֲע ֶשֹה ְבּכַ ְפ ִרי ֶשׁ ֻה ְצ ַרךְ ְל ַהגִּ ַיע ָל ִעיר ַהגְּ ָ
כְּ ָב ִקי וְ ָרגִ יל הוּא ִה ְתכּוֹנֵ ן ִל ְרתֹּם ְל ֵשׁם כָּ ֶ את
עוּעהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ַפּ ַעם ָע ְצ ָרה ַבּ ֲעדוֹ
ֶעגְ ָלתוֹ ָה ְר ָ
זוּגָ תוֹ וְ גִ ְלּ ָתה לוֹ כִּ י זֶ ה ַע ָתּה ָחנְ כוּ ַרכֶּ ֶבת ֲח ָד ָשׁה
דוֹלה,
מּוֹב ָילה ֵמ ָה ֲעיָ ָרה ַה ְסּמוּכָ ה ָל ִעיר ַהגְּ ָ
ַה ִ
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
דוֹלה
עוּתהּ יוּכַ ל ְל ַהגִּ ַיע ָל ִעיר ַהגְּ ָ
וּלא ַמ ֲא ָמץְ .מיֻ ָדּ ֵענוּ ֶשׁ ַעד כֹּה א
ִבּ ְמ ִהירוּת ְ
ָשׁ ַמע ַעל ַה ֻמּ ָשּׂג ַ'רכֶּ ֶבת' ,נִ זְ ַקק ְל ֶה ְס ֵבּר ַמ ִקּיף
וּמפ ָֹרט ְבּ ֶט ֶרם ִה ְשׁ ַתּכְ נֵ ַע ִלזְ נֹחַ ֶאת ֶעגְ ָלתוֹ וְ ָל ֵצאת
ְ
ֶאל ָה ָר ִציף ֶשׁ ָשּׁכַ ן ָבּ ֲעיָ ָרה ַה ְסּמוּכָ ה.
ָשׁ ָעה ַק ָלּה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן כְּ ָבר ָע ַמד ַהכַּ ְפ ִרי ַבּתּוֹר
ַה ִמּ ְשׂ ָתּ ֵרִ ל ְפנֵ י דּוּכַ ן ְמכִ ַירת ַהכַּ ְר ִט ִיסיםְ ,בּ ֵלב
הוֹמה ,כְּ ֶשׁכֻּ לּוֹ נִ ְרגָּ שׁ וְ נִ ְס ָער ,כָּ ָראוּי
ָה ָר ִציף ַה ֶ
עוֹמד ִלנְ סֹעַ ָבּ ַרכֶּ ֶבת ָל ִראשׁוֹנָ ה ְבּ ַחיָּ יו.
ְל ִמי ֶשׁ ֵ
פּוֹעם ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
ְבּ ַהגִּ ַיע תּוֹרוֹ נִ גַּ שׁ ֶאל ַה ֻקּ ַפּאי ְבּ ֵלב ֵ
ְשׁ ָאלוֹ ַה ָלּה ְל ֵאיזוֹ ַמ ְח ָל ָקה הוּא ְמ ֻענְ יָ ן ִל ְרכֹּשׁ
כַּ ְר ִטיס ,נֶ ֱא ַלם דֹּםֶ ,שׁכֵּ ן א ָהיָ ה לוֹ כָּ ל ֻמ ָשּׂג
שׁוּבה
ַעל ַה ֶה ְב ֵדּ ִלים ֵבּין ַה ַמּ ְח ָלקוֹתִ .בּ ְמקוֹם ְתּ ָ
הוּא ִהגִּ ישׁ ַל ֻקּ ַפּאי ֶאת ְצרוֹר כַּ ְספּוֹ ,וְ ַה ָלּהִ ,מ ְבּ ִלי
ַל ֲחשֹׁב ַפּ ֲע ַמיִ ם ָס ַפר ִמתּוֹכוֹ ֶאת ַה ְסּכוּם ַהנִּ ְד ָרשׁ
יוֹתרַ ,ל ַמּ ְח ָל ָקה ָה ִראשׁוֹנָ ה.
ַלכַּ ְר ִטיס ַהיָּ ָקר ְבּ ֵ
כְּ ֶשׁ ַהכַּ ְר ִטיס ַה ְמּ ֻה ָדּר ְבּיָ ָדיו ִמ ֵהר ַהכַּ ְפ ִרי ְל ֵע ֶבר
ָה ַרכֶּ ֶבת .הוּא א יָ ַדע ְל ֵהיכָ ן ִל ְפנוֹת ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
דוֹלה ֶשׁל ֲאנָ ִשׁים ַהנִּ ְד ֶח ֶפת
בוּצה גְּ ָ
ִה ְב ִחין ִבּ ְק ָ
וְ נִ ְד ֶח ֶקת ְל ֵע ֶבר ַא ַחד ַה ְקּרוֹנוֹתֵ ,ה ִבין כִּ י ָע ָליו
וּל ֵה ָעזֵ ר
ְל ִה ָדּ ֵחק ִע ָמּםָ .היָ ה ָע ָליו ְל ִה ְת ַא ֵמּץ ְ
ְבּ ַמ ְר ֵפּ ָקיוָ ,
אוּלם ַה ַמּ ֲא ָמץ ָהיָ ה ָשׁוֶ ה כַּ ֲא ֶשׁר הוּא
יח ְל ַבסּוֹף ְל ַט ֵפּס ָל ַרכֶּ ֶבת וְ ַאף ִל ְמצֹא ְמקוֹם
ִה ְצ ִל ַ
שׁוּטים
יְ ִשׁ ָיבה ָפּנוּי ְל ַצד ָא ָדם ַה ָלּבוּשׁ ִבּ ְבגָ ִדים ְפּ ִ
כָּ מוֹהוּ.
ְצ ִליל ַחד ֶשׁל ַפּ ֲעמוֹן ִה ְת ִר ַיע ַעל בּוֹא ַהכַּ ְר ִט ָיסן.
וּמיֻ ָדּ ֵענוּ
ַהכֹּל ִמ ֲהרוּ ִל ְשׁף ֶאת כַּ ְר ִט ֵיס ֶיהם ְ
ֵבּינֵ ֶיהםִ .מ ְס ַתּ ֵבּר כִּ י ַה ָשּׁכֵ ן ֶשׁ ְלּ ִצדּוֹ ָהיָ ה ֵ'מ ִבין'
וּמ ֶשּׁ ִה ְב ִחין כִּ י ַהכַּ ְר ִטיס
כְּ מוֹתוֹ ְבּ ִענְ יְ נֵ י ַרכָּ בוֹתִ ,
ַה ְמּ ֻה ָדּר ֶשׁ ְבּיַ ד ַהכַּ ְפ ִרי שׁוֹנֶ ה ֵמ ַהכַּ ְר ִטיס ַה ָפּשׁוּט
יוֹשׁ ֵבי ַה ָקּרוֹןִ ,הזְ ִהירוֹ ִמיָּ ד כִּ י טוֹב
ֶשׁ ְבּיַ ד יֶ ֶתר ְ
יַ ֲע ֶשׂה ִאם יִ ְת ַח ֵבּא ְבּ ִפנָּ ה נִ ְס ֶתּ ֶרתְ ,בּ ֶט ֶרם יָ בֹא
ַהכַּ ְר ִט ָיסן וִ ַיס ְלּקוֹ ִמן ַה ָקּרוֹן.
כּוֹפף
וּמיָּ ד ִה ְת ֵ
ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים נִ ְב ַהל ַהכַּ ְפ ִרי ִ
חוֹשׁבוֹ כִּ י
וְ ָד ַחק ַע ְצמוֹ ֶאל ִמ ַתּ ַחת ַל ַס ְּפ ָסל ְבּ ְ
כָּ  א ִתּ ְשׁז ְֹפנָ ה אוֹתוֹ ֵעינֵ י ַה ְמּ ַב ֵקּרֶ .א ָלּא
וּמנַ ֶסּה ַל ָשּׁוְ א ֶל ֱאסֹף ֶאת
ֶשׁ ְבּעוֹדוֹ ִמ ְצ ַטנֵּ ף ְ
ַרגְ ָליו ֶאל ַה ַמּ ְחבּוֹא ַה ַצּר ,נִ ְשׁ ַמע ְל ֶפ ַתע קוֹל
ֲח ָב ָטהְ .לר ַֹע ַמזָּ לוֹ ָהיָ ה זֶ ה א ַא ֵחר ֵמ ַהכַּ ְר ִט ָיסן
כְּ ַבד ַהגּוּףֲ ,א ֶשׁר נִ ְת ַקל ְבּ ַרגְ ָליו ,נָ ַפל וְ נֶ ְח ַבּל.
יח ַהכַּ ְר ִט ָיסן ְל ִה ְת ֵ
רוֹמם ,גָּ ַרר ִמיָּ ד ֶאת
ִמ ֶשּׁ ִה ְצ ִל ַ

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ

ִס ּפ ּוּר ׁ ְשבו ִּעי
ַעעלל ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה
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מאמר ראש הישיבה
אהבת ישראל למעשה
המברק שבושש לבוא
הרב מנחם מנדל הגר היה האדמו"ר הראשון לבית
ויז'ניץ ,חסידות גדולה ומפוארת עד ימינו אנו .בתו ,שרה,
נישאה לבנו של האדמו"ר רבי יהושע מבעלז ,ועברה
להתגורר בעיר בעלז ,עיר משפחת בעלה .באחד הימים
נפלה שרה בת האדמו"ר למשכב ,והייתה קודחת מחום
ומפרפרת בין חיים למוות .כל החסידים של שתי החצרות
נרתמו כמובן לתפילה ,אבל ראש וראשון למתפללים
היה אביה האדמו"ר.

כך מודאג ומיוסר והוא ניסה בכל כוחו לחזק ולרומם
את רוח האב ,ואמר לו כי בוודאי בהמשך היום יגיע
המברק שיבשר להם כי הבת והאחות בריאה ושלימה.
אך השפעת הדברים לא ניכרה על האב והוא היה עדיין
שקוע ביגונו ובדאגתו.

לא הבנת מה ראית

לאחר ציפייה ארוכה של בוקר וצהריים מורטי עצבים
הגיע המברק המיוחל.
בשעות אחר הצהריים
התבשר האב הדואג כי
מצווים על מצוות אהבת
כולנו ֻ
בתו חזרה לאיתנה וכי היא
בריאה ושלימה .הרגשת
ישראל ,לאהוב כל יהודי כמונו
הקלה גדולה הורגשה
ממש ,שמה שהיינו עושים עבור
בחצר הרבי ובעיירה כולה.

הריחוק הפיזי בין האב
לבתו המוטלת על ערש
דווי הגביר את תחושת
החרדה של האב והעצים
את הדאגה .ולכן הקפידו
האדמו"ר
בני משפחת
עצמנו ומשפחתנו ,נהיה מוכנים
היחיד שלא נרגע היה
מבעלז לשלוח עדכונים
רבי ברוך ,בנו של הרבי.
לעשות עבור כל יהודי.
שוטפים לאדמו"ר מויז'ניץ
הוא התפלא מאוד על
בנוגע למצבה של הבת.
אביו הצדיק .ידֹוע יָ דע
באותם ימים לא היה
את מדרגתו העצומה של
קשר טלפוני ,אבל הייתה
האב הקדוש ואת אמונתו
אפשרות לתקשורת מהירה
האיתנה ,והיה לפלא בעיניו
על ידי הטלגרף שהיה אמצעי מיושן לשליחת מברקים
כיצד ייתכן שצדיק כזה נופל ממדרגתו למוחין דקטנות
באמצעות מערכת עמודים וחוטים.
ולצער בעקבות דאגה אישית ,בגלל כמה שעות של
בכל בוקר קיבל האדמו"ר מויז'ניץ מברק ,טלגרם ,עיכוב בקבלת המברק.
מהעיר בעלז המעדכן אותו בכל התפתחות.
בדחילו ורחימו ניגש לאביו והציע בפניו את פליאתו:
בוקר אחד לא הגיע המברק המיוחל .רבי ברוך מוויז'ניץ "אבי אבי ,רכב ישראל ופרשיו ,תורה היא וללמוד אני
בנו וממשיכו של האדמו"ר נכנס לחדרו של אביו וראה צריך .ילמדנו רבינו ,איך יכול הצדיק ליפול ממדרגתו
אותו יושב חסר מנוח דואג ומצר ,והיה ברור לו שהאב בעקבות ניסיון שכזה".
דואג כנראה מכך שלא הגיע היום שום עדכון מבתו,
ענה לו האב" :אתה צודק בהחלט בני היקר ,לא ראוי
והוא חושש שמא ארע הגרוע מכול.
למאמין לחוש וליפול ממדרגתו גם במצב הקשה ביותר.
רבי ברוך נקרע מבפנים בראותו את אביו הדגול כל ראית אותי בצער ,אבל לא ידעת מה ראית ועל מה היה

יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"
רח' שמואל הנביא  13ת.ד 50226 .טל02-5812210 :
פקס 02-5812252 :מיילal5308000@gmail.com :
צערי הגדול .ואכן לא העיכוב במברק גרם לי לצער.
אספר לך על מה הייתי בצער.
"דע לך בני ,כי את כל מידותי זיככתי ואת כל כוחות
הנפש שלי העליתי בשלימות אל הקדושה .הדבר היחיד
שבו התקשיתי היה להגיע למדרגת אהבת ישראל
מושלמת .עבודה זו הייתה קשה עלי יותר מכל העבודות.
אבל לאחר ימים ושנים של עבודה נדמה היה לי שכבר
זכיתי להגיע לקיום מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' בשלימות,
באופן כזה שאין שום חילוק אצלי בין אם הצער נוגע
לי ולבשרי ולמשפחתי ובין אם הצער נוגע לשאר כל
איש מישראל.
"והנה היום ברגע שהתעכבה הידיעה מבתי ,נבהלתי
מאוד והרגשתי שהצער הזה נוגע לי יותר מצער של
שאר כל אחד מישראל ,והתבוננתי בעצמי והבנתי שעדיין
לא הגעתי למדרגה של 'ואהבת לרעך כמוך' בשלימות,
ועל זה היה לי צער גדול מאוד ,ולכן ראית אותי דואג
ֵומ ֵצר וחסר מנוחה .באתי בתביעה קשה לעצמי ,שהרי
אני מקבל פתקאות ושומע את צרות ישראל בכל עת
ובכל שעה ,מקרים רעים וחוליים רעים ,כלום לא ידווה
לבי עליהם כמו על בתי יחידתי?! הדבר הזה ציער אותי
כפלי כפליים ממחלתה של בתי ומהדאגה והחרדה
לשלומה .לפיכך הייתי מצטער .ולכן גם כל דברי הנחמות
שניסית לנחם אותי לא הועילו לי בכלום ,שהרי לא על
כך היה צערי הגדול"...

אל תגיד ‘בלי נדר’
וצריכים לדעת שזו היא מדרגת הצדיקים השלימים
שהם מרגישים צער של כל יהודי כמו צערם שלהם
ממש .וכל אחד ואחת מאתנו יכולים וחייבים לשאוף
מצווים על מצוות
להגיע לכך ,שהרי זו לא חסידות ,כולנו ֻ
אהבת ישראל ,לאהוב כל יהודי כמונו ממש ,שמה
שהיינו עושים עבור עצמנו ומשפחתנו ,נהיה מוכנים
לעשות עבור כל יהודי.
והדבר הגדול ביותר שאנחנו יכולים לעשות עבור כל
עם ישראל הוא להתפלל עליהם .ולא סתם להתפלל,
המשך בעמ' 3
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מוסר הפרשה

חידושים לפרשת שבוע
תפילת החולה על עצמו
בפרשתינו (כא ,יז) כתוב "וישמע אלוקים את קול
הנער" וכתב רש״י :״מכאן שיפה תפילת החולה על
עצמו יותר מתפילת אחרים עליו ,והיא קודמת להתקבל״
(בר״ר נג ,יד).
כתב בספר מעלות התפילה (עמ׳ ס״ח) ,למדים אנו
מזה כמה חשובה היא איכות התפילה ,עד כמה התפילה
באה מעומק הלב .כי אע״פ שהגר גם היא התפללה
כמו שנאמר :״ותשא את קולה ותבך״ (כא ,טז) ,ובודאי
בכתה וביקשה רחמים על בנה בכל ליבה ,בכל זאת
לא שמע ה׳ לקולה אלא לקול הנער .כי סוף סוף הייתה
בתפילת הנער על עצמו ,יותר התאמצות והתקשרות
לבקש על נפשו ,מתוך שהוא היה בצרה.
ואף שבוודאי לא היו בתפילתו כוונות גדולות ויחודים,
רק תפילה פשוטה ובכיה מתוך ייסורי צמא ,מכל מקום
זו היא התפילה המעולה שמתקבלת יותר ,כי העיקר
בתפילה הוא הזעקה מעומק הלב וההתקשרות לקב״ה.
חסרון נוסף ישנו לכאורה בתפילת החולה ,שלפעמים
זעקת החולה באה רק מכח שהוא מתייסר ביסורים,
ולא מתוך הכרה גדולה בקב״ה .אך מכל מקום דווקא
תפילת החולה אהובה ומקובלת יותר לפני הקב״ה,
ולמה? משום שדווקא החולה הוא זה שמכיר בגודל
מצוקתו ,והוא מתפלל וזועק אל ה׳ בכל ליבו.
כמו כן מצינו שאמרו על דרך זה לגבי תשובה :״תשב
אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם״ ,וביאר רבינו יונה

(שערי תשובה ש״א אות א׳) כי התשובה מקובלת גם
כי ישוב החוטא מרוב צרותיו .וכעין זה פירשו המפרשים
(אור החיים ועוד) גם בענין התפילה ,שנאמר במצרים:
״ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה״ (שמות ב,
כג) ,שאע״פ שלא צעקו שיושיעם אלא מתוך צרתם
בעבודתם ,בכל זאת עלתה שועתם.
ללמדנו שכאשר האדם זועק בכל ליבו בתפילה לה׳,
אפילו אם אין הכרתו בהשגחת ה׳ גדולה כ״כ ,אפילו
אינו מתפלל אלא מתוך ההכרח ,מתוך כאבו וצרתו,
או עול השעבוד שמשתעבדים בו ,בכל זאת תפילתו
מתקבלת לפני ה׳ .כי העיקר של התפילה לזעוק אל
ה׳ מעומק הלב.
איתא בגמרא (ר"ה יח ).ב' בחינות מתפללים :היה
רבי מאיר אומר :שנים שעלו למטה וחוליין שוה( ,פירוש
חולים במחלה מסוכנת) וכן שנים שעלו לגרדום לידון
(לחבל תליה על ידי פסק המשפט) ודינן שוה ,זה ירד
וזה לא ירד ,זה ניצל וזה לא ניצל .מפני מה זה ירד וזה
לא ירד ,זה ניצל וזה לא ניצל? זה התפלל ונענה ,וזה
התפלל ולא נענה .מפני מה זה נענה וזה לא נענה? זה
התפלל תפלה שלימה (התכוון בתפלתו .רש"י) – נענה,
וזה לא התפלל תפלה שלימה  -לא נענה .ע"כ.
ישנה שאלה פשוטה על דברי הגמרא ,מילא אדם
שמתפלל שמונה עשרה בבית כנסת שייך לומר שלא
מכוון ,שחושב על כל דברי העולם חוץ מהמלים .אך
עכשיו שהוא בסכנת נפשות לפני הגרדום ,יש לו רק
לפנות לבורא עולם ,אז איך שייך לומר "לא התכוון"?

שו"ת של חסד

ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

מקבץ שאלות מ”קו ההלכה”
האם מותר לקנות ברד או קפה בחנויות
שמצהירים שהמוצרים כשרים אבל החנויות
עובדות בשבת?
אסור לקנות במקומות אלו כל מוצר שהוא בלי
אריזה ,כי אינם נאמנים לומר שהמוצר כשר,
ובפרט בענייננו שהמכונה נאסרה עקב
העבודה שעבדו בה בשבת והיא צריכה
לעבור הגעלה( .אף שיש המקילים
שאין המכונה צריכה הגעלה כמ”ש
בהליכות עולם חלק ד עמוד ל"ט ,מכל מקום
יש להחמיר ולהרחיק כי יש עוד כמה
סיבות נוספות).
ודברים באריזה סגורה וחתומה מעיקר הדין מותר
לקנות ,אבל ראוי להרחיק ולא לקנות ממקומות אלו
כל דבר ,כדי שלא לסייע בידי עוברי עבירה.

אדם ההולך בגילוי הראש ,האם מותר לו
לשמוע ולדבר דברי תורה ,או שצריך לכסות
ראשו?

ראוי מאד להקפיד לשים כיפה וכיסוי ראש כדי שתהיה
עליו יראת שמים בשעה ששומע דברי תורה (שו”ת זכרון
יהודה סימן כ’) וכמו שמובא בגמרא שבת (דף קנ”ו) שכיסוי
ראש גורם ליראת שמיים ,אמנם אם אין בידו כיפה
ועלול מחמת כן להתבטל מהשיעור תורה ,אפשר להקל
ולשמוע השיעור גם בלא כיסוי ראש( .יביע אומר חלק
ו’ אורח חיים סימן ט”ו אות ז’)

ַעל יְ ֵדי ַהכְ נָ סֹות א ְֹור ִחים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֲא ִמ ִּתּיִ ים
לְ תֹוְך ּבֵ יתֹוַ ,על ֵיְדי זֶ ה זֹוכִ ין לָ ֱאמּונָה ּולְ ַׁשּבֵ ר ַהּכְ ִפירֹות,
ו ְַעל יְ ֵדי זֶ ה ַמ ֲעלִ ין ְּומ ַת ְּקנִ ין ַהּת ָֹורה ַהּנְ פּולָ ה ֶׁשל
ֲה ַתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֶׁש ֵאינָ ם ֲהגּונִ ים ֶׁש ֵהם ְּב ִחינַ ת ֶׁש ִּדין
יְ ה ָּוד ִאיןֶׁ ,ש ֵּמ ֶהם ָּבא ּכָ ל ִה ְתנַ ּגְ דּות ַעל יִ ְר ֵאי ַה ֵּׁשם,
ו ְַעל יְ ֵדי זֶ ה זֹוכִ ין לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ַעל ַה ִּמ ְתנַ ּגְ ִדים.
אֹור ִחים ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים הּוא ִּתּקּון
ַהכְ נָ סֹות ְ
ַה ְּת ִפּלָ הּ ,כִ י יֵ ׁש לְ כָ ל ָא ָדם ְּת ִפּלֹות ָרעֹות ְו ֵהם
ְמ ַבלְ ְּבלִ ין אֹותֹו ּכְ ֶׁשע ֵֹומד לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּת ִפּלָ ה ָה ָראּוי
לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ,ו ְַהכְ נָ סֹות א ֵֹור ַח ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם הּוא ַה ִּתּקּון
לְ זֶ ה ( .ליקוטי עצות הכנסת אורחים)

עונה ר' איצל'ה בלזר זצ"ל ,יש שני סוגים של
מתפללים :האחד מתפלל מתוך ייאוש ,אין לו מה
להפסיד ,לא מאמין באמת שהקב"ה יושיע אותו ,אומר
לעצמו "כמה עוונות יש לי" וכו' ...אינו מאמין שתתקבל
תפילתו אז לא נענה ,ואכן לא ניצל( .לא מכוון בכל
כוחו ולא מאמין שהתפילה תעזור) .השני מאמין מאד
בכוחה העצום של התפלה ,תפילתו אינה משום שהוא
מיואש ,להפך הוא יודע כמה כוחה גדול של תפלה מתוך
צער  -ואז הוא נענה ,כי האמין בתפילתו .ככל שאדם
מאמין יותר בכוחה של התפלה כך היא פועלת יותר.

הרה"ג ר' ירון אשכנזי שליט"א ר"כ חושן משפט
בישיבת "חוט של חסד" מנהל רוחני ב"קו ההלכה"
קו ההלכה הספרדי*3030 :

שקית חלב קפואה שהניחו אותה בכלי בשרי
שבישלו בו בשר בתוך  24שעות ,וכעת עירו
מים רותחים על שקית החלב ,האם נאסר
החלב או הכלי?
אם השקית חלב היתה נקיה ,יש להתיר את הכל,
משום שלהלכה אנו נוקטים שעירוי של מים רותחים
שאינם על גבי האש מבשלים “כדי קליפה” וא”כ השקית
נתבשלה לבדה ולא החלב ,וממילא לא היה מגע של
חלב ובשר זה בזה ,אמנם אם על גבי השקית היו שיירי
חלב ,הכלי צריך הכשר מחמת השיריים של החלב שהיו
על השקית ויש לערות מים רותחים על הסיר ולהכשירו.

אדם שהלך במקום הפקר וראה
עץ שהבשילו פירותיו וקטף
מהפירות והביאם לביתו האם האם מותר להניח סיר חמין שאינו מבושל
על הפלאטה קודם השבת ,כדי שיתבשל
חייב במעשרות?
במשך השבת ,או שצריך להקפיד שכל
כעת הפירות נחשבים לפירות של שנה שישית כי
השנה ,האוכל יהיה מבושל קודם השבת?
החנטה (יציאת הנץ של הפרי) היתה קודם ראש
ולכן פירות הגודלים בחצר וכדומה חייבים במעשרות
כרגיל ויעשה מעשר ראשון ומעשר עני ,אבל פירות
הפקר פטורים ממעשרות (שלחן ערוך יורה דעה סימן של”א),
ולכן אם לקח מעט פירות אינם חייבים במעשרות,
אבל אם הניח הפירות בארגז באופן שזה נחשב כמו
שרגילים לקבץ לצורך מסחר חייב לעשר .ראב”ד (הלכות
תרומות פרק ב’ הלכה י”ב).
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פנינים חסידות ברסלב

מותר לתת מערב שבת קדירה עם תבשיל שלא
נתבשל כלל על גבי האש ,אף שהולך ומתבשל מאיליו
בשבת .כך מבואר בגמרא שבת (יח) .אמנם אסור להרים את
כיסוי הסיר בשבת עד שהאוכל שבו מבושל לגמרי,
ולכן אם הרימו את מכסה הסיר והאוכל אינו מבושל,
אסור להחזיר את כיסוי הסיר למקומו ,משום שגורם
בזה תוספת בישול.

סיפור לשולחן שבת
הכנסת אורחים עד היכן
כאשר ראה הרבי שהחסיד מרגיש שלא
בנוח ,הפיס את דעתו" :מצווה כה
חשובה של הכנסת אורחים אינני
יכול לקיים כל יום .בזכותך אני
זוכה לקיים אותה בהידור".
בעיר ריישא שבגליציה התגורר רבי צבי ,שהיה
חסידו של האדמו"ר הקדוש רבי ישכר-דוב רוקח,
האדמו"ר מבעלזא (יום פטירתו כ"ב בחשוון).
רבי צבי הנ"ל היה מכניס אורחים בצורה מפליאה,
ונקודה זו קשורה לנלמד מפרשתנו ,עם אברהם אבינו
והמלאכים.
בימי מלחמת העולם הראשונה ,בשנת תרע"ד ,היו
הרבה פליטים שברחו מערי מגוריהם ונקלעו לעיר
ריישא .ביתו של רבי צבי הפך למעין תחנת מעבר
ענקית ,ובו אכלו שתו ולנו אורחים רבים .כאשר הוא
ובני ביתו עמדו וסיפקו לכל אחד די מחסורו.
אחד האורחים היה חסיד בעלזא שקבע את דירתו
בביתו של רבי צבי ,ושמו רבי חיים-נטע כ"ץ.
רבי חיים נסע ביום מן הימים לעיר בארדיוב ,שם
התאכסן רבו הקדוש מבעלזא ,שאף הוא נאלץ ליטול
את מקל הנדודים ולברוח מביתו יחד עם כל בני משפחתו
מפני החיילים הרוסים.
כאשר הגיע לבארדיוב ,נכנס אל המהרי"ד מבעלזא
לקבל ממנו ברכה ,והאדמו"ר התעניין היכן הוא מתגורר
כעת .רבי חיים שיבח והילל בכל פה את בעל האכסניה
רבי צבי ,וסיפר לרבי שיחד עימו מארח רבי צבי פליטים
רבים ,ודואג לכל מחסורם ,ומשרה עליהם אווירה טובה,
ולכן הם יכולים ללמוד ולהתפלל ביישוב הדעת.
עבר זמן-מה ורבי צבי נסע אל רבו  -האדמו"ר מבעלזא.
כאשר עבר בליל שבת אחרי התפילה לקבל ברכת
שלום מרבו ,שאל אותו המהרי"ד היכן הוא מתאכסן
בשבת .ענה לו רבי צבי שהוא הגיע ממש בערב שבת
ועוד לא מצא היכן לשהות ,אבל סמוך ובטוח הוא שיהיה
מי שיארח אותו.
ענה לו הרבי מבעלזא :אתה הרי מכניס אורחים כפי
ששמעתי מרבי חיים .ולכן אני רוצה שתישן אצלי.
בחדרו של האדמו"ר הייתה כורסה רחבה ,והאדמו"ר
כעת נטלה בעצמו והוציאה מחוץ לחדר כדי שיוכלו
להכניס שם מיטה נוספת .ולא זו בלבד ,אלא שעמד
וטרח להציע את מיטתו של החסיד.

צ ב י
רבי
לקבור עצמו
חיפש היכן
הצליח לסבול
מבושה .לא
ומשמש אותו ,והוא
שהרבי הקדוש עומד
ניסה למחות חלושות ולומר שהוא יסדר את המיטה.
אבל האדמו"ר מיאן לשמוע" :אתה מכניס אורחים גדול,
וכעת שנזדמנה לי הזכות לארח אותך ,אינני מוכן לוותר
על כך ואף אחד לא יעשה זאת במקומי"...
באותו הלילה לא נרדם רבי צבי ,יראת הכבוד מרבו,
בתוספת השיעור החדש שלמד בהכנסת אורחים כאשר
יהודי קדוש מתעקש במו ידיו להציע לו את המיטה,
גרמו לו להתהפך במיטה מצד לצד כשהוא מלא בושה
מהרבי שככה טרח למענו.
כאשר חזר רבי צבי לביתו ,פנה אל רבי חיים-נטע
ואמר לו בחיוך" :הייתי צריך להוציא אותך מהבית שלי
כעונש על כך שבגלל השבחים שסיפרת לרבי ,הוא
טרח כל כך עבורי"...
ועובדה נוספת לסיום :יהודי שהגיע לעיירה בעלזא
באישון לילה ,פנה לביתו של רבי ישכר דוב בראותו
שהאור דולק שם .היה בטוח שיש מבני הבית אנשים
שערים ויוכלו לארח אותו עד שיעלה השחר.
להפתעתו פתח הרבי בעצמו את הדלת .וכאשר
ראה אותו נתמלא שמחה" :האם כבר אכלת משהו?"
שאלה הרבי ברכות.
היהודי ענה בשלילה.
והרבי טרח בעצמו אל המטבח להכין לו ארוחה.
כאשר ראה הרבי שהחסיד מרגיש שלא בנוח ,הפיס את
דעתו" :מצווה כה חשובה של הכנסת אורחים אינני יכול
לקיים כל יום .בזכותך אני זוכה לקיים אותה בהידור".

מאמר ראש הישיבה
המשך-אלא להתפלל במסירות נפש ,כמו שאני חוזר ומעורר
שכל אחד יקבל על עצמו לפחות חצי שעה ביום של
תפילה על עם ישראל שיזכו לחזור בתשובה שלימה
בפרט על עוון שנאת חינם ,ועל ריחוקם מקיום מצוות
אהבת ישראל .אז איך נוכל לומר 'אין לי זמן'? איך
נוכל לומר בכל יום לפני התפילה "הריני מקבל עלי
מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" ,אם אנחנו לא
מתכוונים לכך ,ואם אנחנו לא מוכנים להקדיש לפחות
את החצי שעה של התפילות עבור עם ישראל?
דיברתי עם יהודי והוא מאוד רצה לקבל על עצמו
את החצי שעה על עם ישראל ,והוא אמר לי" :בעזרת
ה' ובלי נדר גם אני רוצה להתפלל חצי שעה ביום על
עם ישראל" .אמרתי לו" :וכי אתה אומר כך גם על
שמירת שבת ,שבעזרת ה' ובלי נדר ובלי להתחייב
אתה תשתדל לשמור שבת? חס ושלום! ברור לך
כשמש שלא ייתכן שלא לשמור שבת .כך צריך להיות
לך ברור כשמש שאין שום אפשרות שלא לאהוב
את עם ישראל ולא להתפלל עליהם".

לא ביקשו ממך לשחוט עגלים
בשבוע שעבר כתבנו על המסירות של אברהם
אבינו על הגויים עובדי העבודה הזרה ,ושוב בפרשה
רואים דוגמה חיה כיצד אברהם יוצא מגדרו :רץ
ושוחט שלושה עגלים עבור שלושה ערביים .וכל
מטרתו היא לקרב אותם .הוא לא סתם מחייך ומזמין
אותם בנימוס למנוחה עם מים וכמה סנדוויצ'ים,
אלא הוא ממש יוצא מגדרו ומוסר את נפשו ורותם
את כל משפחתו למשימה .ותוכלו לתאר לעצמכם
שמכיוון שהצדיקים עשו כל דבר בתפילה הוא גם
היה מתפלל על בני דורו ועל כל הנפשות שקירב
בדיוק באותה מסירות ,כמו שרואים מיד בהמשך
כיצד הוא מתפלל וטוען טענות קשות לה' עבור
אנשי סדום שהיו סמל הרוע וחלאת המין האנושי.
אז לא ביקשו ממך לשחוט עגלים ,ולא ביקשו
ממך להכניס כל יהודי לתוך ביתך ,אבל לכל הפחות
להכניס את עם ישראל לתוך ליבך ,לכל הפחות
שתהיה מוכן להקדיש פרק זמן חשוב מזמנך בכל
יום עבור האחים שלך .אנא יהודים יקרים ,תקראו
את החוברת "אהבת ישראל במסירות נפש" וקבלו
על עצמכם בקבלה חזקה להתחיל לאהוב את עם
ישראל באמת ,לא רק להלכה אלא גם למעשה,
לקום ולעשות ולמסור את הנפש ולהשקיע ולהתאמץ
עבור האחים שלנו ,ולעשות עבורם מה שהיינו רוצים
לעשות עבור עצמנו ועבור ילדינו.
כמה אנחנו חייבים לה' יתברך האם זה מוגזם
להקדיש חצי שעה עבור הילדים של ה' ולהחזיר לו
על מעט מאינסוף הטובות שהוא עושה עמנו? בואו
ונשים את דמותו של אברהם אבינו מול עינינו ונלך
לאורו ,וניישם את מידותיו לפי הכוחות והכלים שלנו,
ולפחות שלא נפחות מחצי שעה ביום של דאגה כנה
מקרב לב ,של אהבת אמיתית ,ושל תפילה במסירות
נפש על עם ישראל.
בברכת שבת שלום ומבורך
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מרפא לנפש

מאת הרב שלום ארוש שליט"א

תחליף ליסורים
ההתבודדות היא הדרך לבטל לגמרי ,או על כל פנים להפחית
במידה ניכרת את הסבל והייסורים שיש לאדם בעולם הזה,
כמו שנבאר .ונקדים לזה משל:
אבא נתן עונש לבניו  -הבן הטיפש כועס על העונש שקיבל
ושונא את אביו.
הבן שהוא יותר חכם  -יודע שאביו אוהב אותו ,ונתן לו את
העונש בשביל להיטיב עמו .לכן הוא מקבל את העונש בשמחה
ופונה לאביו :אבא ,יודע אני שכל כוונתך היא לעורר אותי
ולקרב אותי אליך ,תודה רבה לך ,אבי היקר ,על שאינך מניח
לי לטעות .והוא מפשפש במעשיו ומחפש על מה נתן לו אביו
את העונש ,וכאשר הוא מוצא  -הוא מתוודה ,מתחרט ,מבקש
סליחה ומקבל על עצמו לתקן ולא לחזור שנית.
מובן שהבן הזה הוא בדרגה גבוהה מאוד ,כי הוא שמח בייסורים.
אלא שבכל זאת ,יש לו חיסרון גדול ,והחיסרון הוא ,שרק אחרי
שהוא מקבל עונש ,רק אז הוא מתעורר לתקן מעשיו.
אבל ישנו בן שבאמת אוהב את אביו בשלימות .הוא אינו
מחכה לקבל עונש בשביל להתעורר ולהבין שהוא חטא ,אלא
בכל יום הוא בודק ושואל את עצמו :מה אבי ציווה עלי היום?
האם קיימתי מה שציווה עלי בשלימות? האם מתנהג אני כמו

שאבי רוצה? הוא עושה חשבון נפש ומפרט על כל מחשבה,
דיבור ומעשה ,אם כך ראוי לו להתנהג אם לאו .על כל הדברים
הטובים שזכה לעשות הוא מודה לאביו שזכה אותו לעשותם
והוא מתמלא בשמחה .ועל כל הדברים שנהג בהם שלא
כשורה הוא מתמלא בחרטה .והוא בא לפני אביו ,מודה לו
על כל הטובות שהוא עושה עמו :שמפרנסו ומכלכלו ומלמדו
חכמה בינה ודעת וכדומה .ועל מה שלא נהג כראוי הוא מתוודה
לפניו ,ומביע חרטה ,ומבקש סליחה ,ומבטיח להשתדל להבא
לתקן מעשיו.
כמובן שאביו של הילד הזה מתמוגג מנחת ותענוג ,ואומר
בלבו :הלוואי וכל בני יבואו לפני כל יום וידברו עמי כך ,ויבקשו
ממני למלא חסרונם ,בוודאי אתן להם מבוקשם .ואפילו בני
חסר ההבנה שכועס כאשר אני מענישו  -אם רק ידבר עמי
ויפנה אלי לבקש על חסרונותיו ,מיד אמלא אותם ,ואולי יבין
כמה אני אוהב אותו.
לכן ,ראוי שכל יום אדם ישפוט את עצמו על כל מה שעשה
מהשעה התבודדות של אתמול עד השעה התבודדות של היום,
ובזה יסיר מעליו כל הפחדים וכל הייסורים ,מכיון שכאשר יש
דין למטה אין דין למעלה ,ואין שולחים לו ייסורים מלמעלה
כדי לעוררו ,כי הוא בעצמו מתעורר.

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

עוד בנעוריו ניכר בגדולתו .כח הלימוד וההתמדה הם שהגדילו
את רבינו ,וכשנתגדל התבטא פעם" ,שכל מדריגות רוח הקודש
לקח על ידי לימוד חושן משפט" ואף גדולי דורו כינוהו בשם
הגאון החריף ,ובמכתביו שנשארו אף רואים את גודל עמקותו
בתורה והפלפולים העמוקים בש"ס ,בתוס' ,וברי"ף ,ומקשה
מהא להא ,וכמקחה גדולה מביא מהשו"ע ,והוכחות מהש"ך
והתומים ,ולבסוף מישב ע"פ סברתו שמתיישבת אליבא דכולא
עלמא ,אף שקודם היו נראים כחלוקים ,הפלא ופלא( .כשמו
כן הוא אהבת שלום)
רבו הראשון לחסידות היה רבי זאב ואלף מטשרניאוסטר
זי"ע רבו זה התבטא על רבינו שבכוחו להיות פועל ישועות
כמוני ממש ,מאוחר יותר הסתופף בצל רבו ,רבי צבי הירש
מנדבורנא בעל צמח לצבי זי"ע ,עד לפטירת רבו י"ב שנים,
כל השנים האלו לא זז מרבו ,ואף נצטווה ללון בבית המדרש
הסמוך לחדר רבו ,ובחצות היו משכימים יחדיו ומיחדים יחודים,
וכן אצל רבי צבי הירש שימש כשליח ציבור ובפרט בימים
נוראים ,שכן תפילתו היתה מעוררת מאד .לאחר פטירת רבו
זה ,המשיך להסתופף בצל החסידות אצל רבו רבי משה ליב
מסאסוב זי"ע ,שם ראה התמסרות לעם ישראל ,כיאה לר'
משה ליב מסאסוב זי"ע שהיה ידוע ברוב רחמנותו כפועל
ישועות גדול בקרב הארץ.
רבינו עבד את קונו בהתלהבות אש ,ובכל יום ויום התעלה
בעבודתו הטהורה ,ואמר "שליום קדוש זוכים ע"י ראשית ,דהינו
שמיד בהקיצו משנתו יקדש את מחשבתו בדברי קדושה שעל
ידי זה ימשיך על עצמו שפע קודש".
אהבת שלום :רבינו העמיד יסודותיו על שלושה דברים
שבהם העולם עומד ,אשר שמם "שלום" :א .נתינת צדקה אשר
עליה קורעין גזר דין של שבעים שנה ,וע"י יש שלום בעולם.
ב .קדושת שבת ,ושבת קודש ג"כ נקרא שמו שלום .ג .אות
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התבודדות
ומעלת התפילה
הספר של
הרב שלום ארוש
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רבי מנחם מנדל מקוסוב
בעל אהבת שלום
י"ז מר חשוון
ברית קודש ,וכמו שנאמר בפרשה זו ונתתי את בריתי שלום.
א .נתינת צדקה וחסד :רבינו היה נקרא בפי כל עמוד החסד,
מעשים נוראים ונפלאים מסופרים על רבינו לגודל הצדקה
שהיה עושה עם הבריות .ב' שבת קודש שבת שלום :ניחוח
מיוחד ניחוחה השבת אצל רבינו ,שבת של קדושה וטהרה
שבת של התעלות ורוממות הרוח ,כל ששת ימי החול היה
כוסף ומשותוקק לשבת ,עד כדי שהיה מגיע לידי חולי מרוב
צער והכיסופין ובשבת היה חוזר לאיתנו.
התקשרות לצדיק[ :מתורתו] הצדיק הוא שדרכו עוברת
ההשפעה לישראל ,כדוגמת הצינור ,ובאמצעות ההתקשרות
בינם לבינו ,הרי ממילא הם קשורים אל השי"ת ,משום שהצדיק
מקושר בו יתברך ,וזה תוכחת מוסר שאותם אנשים שנוסעים
לצדיקים ומחברין את עצמן לצדיקים ,ובבואם לביתם נשכח
הכל מלוח ליבם ,רק כל איש המשכיל צריך להיות מקושר
להצדיק אפי' בבואו לביתו ,ובזה הוא מקושר תמיד בהשי"ת.
החולקים על הצדיקים ,והמכניסים קרירות בקרב החסידים,
ומונעים מהם את הנסיעה לרבותיהם ,ע"י צינון הרגשות
והתחלשות ,ועיפות וכדומה ,מקורם ושרשם הוא עמלק.
הסתלקותו :רבינו השאיר לתלמידיו כצוואה את שלושת
הדברים כזכור שהם שלום ,ובשנת תקפ"ו רבו בכיות נבונים
וחסידים והשיב את נשמתו ליוצרו ,ומנוחתו כבוד בעירו
קוסוב זיע"א.
זרע קודש :בנו ממלא מקומו הרה"ק רבי חיים מקוסוב
זי"ע כפי הקרוי התורת חיים ,בנו השני הרה"ק רבי דוד זי"ע
בעל הצמח דוד ,בתו הצדקנית מרת שרה לאה ע"ה נישאה
בזיווג שני להרה"ק רבי גרשון מקאלימיא זי"ע בעל עבודת
הגרשוני .ספריו" :אהבת שלום" הנחילנו אוצר רב ,לפי סדר
פרשיות התורה .זכותו יגן עלינו אמן.

כך

האור
יכבוש

כל חושך

ראיון ייחודי עם תלמידי הרב שלום ארוש שליט"א | הפעם :הרב נאור דוד

האברך החשוב נאור דוד בן  39נשוי ממוצא תימני
גדל בנתניה ממשפחה רחוקה משמירת תורה ומצוות
בעבר היה מפקד בקורס טכנאי רכב.

אבל אז נזכרתי ברבי נחמן שאמר שיעזור למי שהיה אצלו על הקבר.
צעקתי לו " :רבי נחמן תעזור לי אתה הבטחת ,אתה הבטחת!" ככה
שלוש פעמים ובפעם השלישית "בום" קמתי! ככה כולי מזיע ,נוטף
מים .הרגשתי פחד ,לא קלטתי שאני חי עדיין .הייתי בלחץ מטורף,
קמתי למטבח .אמא הייתה שם ,לא הבינה מה קורה .שאלה אותי
מה יש לך? מה קרה? סיפרתי לה את הכל! והיא עוד הייתה רחוקה
מתורה ומצוות .אמרה לי " :תירגע ,הכל בסדר" אבל אני לא יכולתי
לקבל את זה .הכל לא בסדר!

גדלתי בבית חילוני בנתניה עם קצת אמונה ובית כנסת אבל לא
רציני .החיים שלי היו מרוכזים בספורט ,גלישות ,מסיבות ובילויים לא
ידעתי משהו אחר.

רצתי לבית כנסת התפללתי בדבקות ,אחר כך לקחתי תהילים.
יומיים לא עזבתי אותם זה היה הדבר ששינה אותי באמת וגרם לי
זהו ,לקחת את עצמי בידיים ובאמת ברוך השם הייתי בקבע וחבר בא
ולקח אותי לשיעורי תורה ושם הרגשתי שזה האמת משהו שנתן לי
חיות ושמחה בתוכי .הבנתי שזה הכיוון ולאט לאט התקדמתי יותר עם
השיעורים והתקרבתי בעיקר לברסלב התקדמתי עם זה בהתבודדות
בתפילות בלימוד התורה ועבודת השם.

ספר לי בקצרה את סיפור מיוחד מהילדות שגרם לך להתקרבות
ולחזרה בתשובה?

במשך החיים בערך בצבא הגעתי למצב קצת מבולבל בקשר
לתכלית התחלתי לא להנות מכל הכיף הזה עד שיום אחד אני עומד
באמצע מסיבה ומרגיש חוסר חיות רצינית כזו ,כאילו המסיבה לא
ממלאת אותי .התחלתי להתבונן ולראות איך אני יוצא מפה חסר בלי
שום ההנאה ואני שואל את עצמי מה אני עושה פה למה אני מגיע
לפה כל הזמן .ואז באופן תמידי התחלתי להרגיש את החיסרון הזה
של הנפש ששום דבר מהחיים האלה לא ממלא אותי אז זה נשאר
כך לא ידעתי מה לעשות.
ואז התחיל לקרות אצלי דבר מוזר ,התחלתי לקבל מסרים מהשמים
על ידי חלומות ורמזים .הרגשתי שמישהו קורא לי .לילה אחד סבא
שלי הגיע אלי בחלום עם עוד כמה אנשים שאני לא מכיר והסתכל עלי
בפרצוף כועס ,זועף וצעק עלי" :מה אתה רוצה שיצא מהחיים שלך
לאן אתה רוצה להגיע?" זה זעזע אותי! יש משהו שאני צריך לעשות!
אני צריך להתחזק להתקרב להשם לנסות לדעת מה קורה פה.
באמת התחזקתי קצת ואיכשהו גם הגעתי לאומן .אבל זה לא היה
כזה חזק .עד שיום שישי בלילה אני שוכב במיטה מנמנם כזה ואני
רואה את מלאך המוות מגיע אלי ואומר לי יש לך עוד שעה לחיות
ונעלם .זה היה אמיתי זה לא דמיון אני מרגיש ורואה את זה בחוש.
אני הולך בחדר ומתחיל לחשוב שעה אחרונה מה אני עושה והשעה
עברה מהר מאוד ואז הוא חזר מלאך המוות הגיע ולקח אותי למעלה.
אנחנו עולים עד איזה מקום נראה כמו חדר עם זקנים כאלה שיושבים
ואוכלים .הם הסתכלו עלי ואמרו " :אה הוא חדש פה" .נבהלתי ,לא
ידעתי מה לעשות .מלאך המוות השאיר אותי שם והלך .הוא חזר
אחרי כמה דקות ולקח אותי לאיזה מקום ושם שמעתי צרחות של
נשמות .נכנסתי לפחד לא הבנתי מה זה.
הוא החזיר אותי בחזרה למקום הזה עם המבוגרים ושם התחלתי
לצרוח להשם שיעזור לי אני לא רוצה להיות פה אני צריך עזרה אני
מתחרט אני מצטער על הכל .עוד לא הספקתי שום דבר בעולם אני
רוצה לחזור .ואז אני שומע בת קול שאומרת" :נאור ,פה זה עולם האמת.
אני לא יכול לעזור לך כאן רק במשפט" .ולא ידעתי מה לעשות ,הייתי
בחוסר אונים .אמרתי ,אם הקדוש ברוך הוא לא יכול לעזור לי מי כן?

למה דווקא ברסלב ולמה הרב ארוש?
את אמת ההתבודדות והחיות של ברסלב זה מיוחד .מי שלא טעם
לא יכול לדעת זה דבר שמהתחלה נגע בי בשיעורים של הרב ארוש.
למדתי את חוקי החיים האלה והפלא הכי גדול שלמדתי זה שאני
יכול להיות יהודי טוב עובד את השם איך שאני בלי לשנות את עצמי
זה דבר מאוד חשוב להרגיש את עצמך באמת בתשובה לדעת מי
אתה באמת מה הרצונות שלך התיקון שלך זה משהו שאפשר להגיע
אליו בהתבודדות במיוחד.

מסר מיוחד לקוראים
אני עושה שיעור כל שבוע לבחורים מתחזקים ליד מושב אורה
וזה הדרך שלי להפיץ ואני רוצה להגיד שבאמת כל אחד יכול לחזק
אנשים כל אחד יכול לתת מעצמו לדבר הזה הרי זה המטרה שלנו
שכולם ידעו שבורא עולם אוהב אותם ושיתקרבו כמה שיותר לטוב
הזה.ורואים תוצאות ברוך השם זה.

האם אתה רואה פירות בעמלך?
הדברים שהכי מחזקים אותי בהפצה זה שאתה רואה את הפירות
בשיעורים .היה מקרה שבא אלי מישהו ואמר לי על אחד פלוני שחזר
בתשובה שם ציצית וכיפה בזכות השיעור שאנחנו עושים ואפילו היום
היה לו מסיבה שהיה צריך להגיע אליה והוא לא הלך בגלל השיעור.
לא היה מוכן לפספס .זה כל כך חיזק ושמח אותי .אנשים צמאים
לאמונה ,צמאים לחיות מבורא עולם .אני אומר באמת שכל אחד
שיכול ,אם זה להפיץ בעצמו או לתרום ממעשרות להפצה או פשוט
לנסות להקשיב מסביבו אם מישהו צריך חיזוק קטן .אנחנו לא יודעים
מה קורה בנפשות של כולם ומי צריך איזה חיוך עכשיו או שיקשיבו
לו כל טיפת אור דוחה מהחושך.

"הרי זה
המטרה
שלנו
שכולם ידעו
שבורא
עולם אוהב
אותם
ושיתקרבו
כמה שיותר
לטוב הזה"

ביננו

מבחוץ להשיב אל הלב
הפרשה שלנו זה פרשת עקדת יצחק וכל הזמן ה’ זוכר את
העקדה ה’ ,וממתיק את הדינים מעמ”י ,בכל דור ודור ,אבל
לכאורה צריך להתבונן ,הרי בסופו של דבר אברהם לא שחט
את יצחק ,אלא מה הדבר הגדול הזה שהיה כאן – זה הרצון.
אברהם רצה לעשות את רצון הבורא ולשחוט את יצחק ,אבל
זה לא יצא לפועל ,אלא מה  -רואים שהעיקר זה הרצון .ה’
רוצה את הכיסופים שלנו לעשות רצונו ,להתפלל בנץ ,לשמור
שבת כמו שצריך וכו’ וכו’ .וכל הזמן הזה שאדם ברצונות טובים
לתכלית ,הזמן הזה הוא מתוקן .וכך אדם יתקן את עצמו.
אשים מחפשים תיקונים בכל מיני מקומות ,פשוט תרצה את
ה’ ,תרצה כל מצווה ומצווה.
לכן ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל ,כי אתה
מביע בדיבורים את הרצונות שלך הטובים להתקרב לה’ ,שבעצם
 זה שאתה מדבר עם הבורא ,אתה בא לבורא ,אתה מאמין בו.כי זה באמת אתה ,אתה זה לא הלבוש אתה זה הנשמה,
שהיא רק רוצה את ה’ רק רוצה לעשות טוב ,ולכן מה שנאמר
 אל תשפוט בן אדם עד שתגיע למקומו .כי המקום האמיתישלך זה רק לעשות טוב ,ורק לרצות את ה’ ,זה אתה .ואתה
צריך להאמין בזה.
מישהו אמר לרבי מלובוויץ ,תראה את הצעירים האלה כל
השנה עושים עברות ופתאום ביום כיפור לובשים מסכה של
צדיקים ,וצמים .אמר לו הרבי :בדיוק הפוך ,ביום הכיפורים זה
הם האמיתי ,כי הם רק רוצים את ה’.
וגם אנחנו צריכים לדעת שיש רק רצון אחד אצל ה’ בכל
מה שעובר עליך ,זה רק לעשות לך טוב ,רק אתה לא מבין.
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וזה שאתה לא מבין זה לא אומר שזה לא טוב המצב שלך.
אל תחשוב שה’ רע ,ואל תחשוב שאתה רע .תגיד‘ :איזה טוב
שיש לי חיסרון הזה ,איזה טוב שאין לי זיווג’.
וכך יהיה לעתיד לבוא שיעשו מסיבות על הדברים הרעים ,כי
יהיה דעת .אבל כל החכמה זה עכשיו לפני שיבוא משיח ,שנאמין
בה’ ,שנגיד שהמשיח שלנו כבר בא ,כמו שרבי נתן מברסלב אמר
שהמשיח שלו כבר בא .וזה עיבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו
ברננה .שמתי אתה עובד את ה’ כמו שצריך ובשמחה – שאתה
בא לפניו  -שאתה עומד מול הבעיה שלך והחיסרון שלך ומביט
בהם מול העניים ואומר תודה מכל הלב .כי זה האמת שאדם
צריך להגיע  -אני לא רוצה כלום ,אני רוצה רק להגיד תודה
על הצרה .וזה עיקר הצער של ה’ ,שאתה לא עומד בניסיון של
האמונה .שאתה לא מסתכל על הצרה בעניים ואומר תודה,
אלא אתה רוצה להיוושע ,כבר ,אתה לא רוצה לעבוד ,אתה
רוצה שלווה ומנוחה ,שקט ,אתה רוצה שה’ יעבוד את עצמו,
שהוא יעשה תשובה ,ואתה תילך לישון.
רבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר”ן“ :הדיבור יש כח לעורר
האדם אף על פי שנדמה לו שאין לו לב ...אף על פי כן יבוא
אחר-כך להתעוררות גדול”.
אתה תביע את הרצונות בפה ,תביע את האמונה בפה ,אפילו
בלי לב ,תגיד”:אבא אוהב את הבן שלו ,ה’ אוהב אותי ,אני הבן
שלו ,אבא לא עושה רע לבן שלו” ,ואפילו שלא מגיע לך ,ואפילו
תעשה רשימה של כל מה שהיצר אומר לך שאתה לא ראוי
ולא מגיע לך ,וכו’ ,ה’ יש לו אהבה גדולה אליך למרות הכל כי
הוא אבא שלך ,והרחמים שלו כאלה גדולים שהוא ירחם עליך”.

הרב שלום מזור
מהמרצים הבכירים
של
"חוט של חסד"
058-4180994

ילדים מספרים

רוצה לזכות בפרס? שלח לנו סיפור תודה
בעל תוכן ייחודי ותזכה בפרס ללא הגרלה
al5308000@gmail.com | 02-5812252

תודה

אבא במתנה
לכבוד מערכת העלון חוט של חסד שלום
וברכה,
הסיפור שלי הוא סיפור ניסי מופלא ומרגש
מאוד .אבי חלה ומצבו הרפואי החל להידרדר,
הוא התאשפז בבית החולים במצב קשה
מאוד כשהוא מורדם ומונשם .לאחר
זמן מה שאבי מונשם ומורדם
יוצאת מחדרו הדוקטור ופניה
לא בשרו טוב היא אמרה לנו
שכדאי שניפרד מאבינו כי זה
רגעיו האחרונים...
נפלו פנינו ,נחרב עלינו עולמנו וכמעט
שיכלנו ליפול לייאוש חלילה.

נפל למשכב ,על הבשורה המרה שרק מקודם
קיבלנו מהדוקטור ,ותודה על עצם היותו אבינו.
התחזקנו עוד בתודה ובתפילה ,מזמור לתודה,
באמונה שהכל מאיתו יתברך .הכנסנו לתודעתינו
כי "כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד" –כל
מה שעושה הקב"ה לטובה הוא עושה.
תוך כדי כך שאנו אומרים תודה
המכשירים הראו את הלא יאומן
 אבא חזר לנשום בכוחות עצמו,אבא היקר צלח את המשבר
וחזר לחיים .הרופאים כלל לא
האמינו למראה עיניהם ואמרו לנו כי
ברפואה קוראים לזה נס רפואי .אך אנו
ידענו שהכל זה בזכות התודה והצדקה.אך זה
היה יותר מכך ,הרגשנו את החיבוק של אבא
שבשמים ראינו והרגשנו את הנס ממש מי יודע
מה יכול היה להיות אילו לא הינו מכירים בתודה
היקרה מפז ובברכת הרב.

ילדון חידודון
מניין בפרשתנו למדנו על התפילה ,שכל
המבקש על חברו נענה תחילה?
תשובה פרשת בראשית :לאחר שהאדם חטא בעץ הדעת ,נתקלל
האדם 'ארורה האדמה בעבורך' .ולאחר שחטא קין בהריגת הבל
נתקלל קיין' ,ארור אתה מן האדמה' ,וברש"י 'יותר ממה שנתקללה
היא כבר בעוונה'.

הזוכה :יעקב פרל בית שמש
al5308000@gmail.com | 02-5812252

אך רגע .מהר מאוד הבנו כי אם זה מה שה'
רוצה ,זה אך לטובתינו ולא הכל אנחנו מבינים.
שמענו על ענין התודה מכבוד הרב שליט"א
עשינו פדיון נפש אצל כבוד הרב והעברנו
את שמו של אבינו .במקביל התחלנו להודות תודה רבה לה' יתברך שהחזיר לנו את אבינו
להשם על אבי ,על האבא היקר והמיוחד שנתן האהוב ברוך הוא וברוך שמו.
לנו ה' ,על אבינו היקר שהיה בריא ורק אמש

אמרתי תודה ואבי חזר לחיים!

פתרונות יש לשלוח עד יום שני למיילal5308000@gmail.com :

או לפקס | 02-5812252 :יש לציין שם מלא ,כתובת מלאה וטלפון

זוכה פרשת בראשית :מוישי אלפרוביץ רחובות
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חינוך באהבה

הרב יצחק אבוחצירא
משפחה אחת ,ילדים שונים פרק ה'
בשבוע שעבר ,דיברנו על הצורך להכיר את "המיוחד"
שבכל ילד ,על מנת לדעת כיצד יש לגשת אליו ,לטפל
ולחנך אותו .אי אפשר לחנך את כל הילדים בשווה.
חינוך ילדים אינו "קו יצור" במפעל לקופסאות שימורים,
שכל המוצרים עוברים בסרט-נע ויוצאים בצורה אחידה.
ילדים ,הם נשמות שחצובות מתחת כסא הכבוד ,וכל
אחד הוא "עולם בפני עצמו" וצריך לחנך אותו "על פי
דרכו" השונה והייחודית לו.

במשנה בסנהדרין שנינו:
לְ ִפיכָ ְך נִ ְב ָרא ָא ָדם יְ ִח ִידי ,לְ לַ ֶמ ְּדָךֶ :שׁכָ ּל
ַה ְמ ַּא ֵבּד נֶ ֶפׁש ַא ַחת ִמיִ ְּש ָׂר ֵאלַ ,מ ֲעלֶ ה ָעלָ יו
ַהכָ ּתּוב כְ ִּאּלּו ִא ֵבּד עֹולָ ם ָמלֵ א; וְכָ ל ַה ְמ ַּקיֵ ּם
ֶנֶפׁש ַא ַחת ִמיִ ְּש ָׂר ֵאלַ ,מ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַהכָ ּתּוב כְ ִּאּלּו
ִקיֵ ּם עֹולָ ם ָמלֵ א...
ּולְ ַהגִ ּיד גְ ֻּדלָ ּתֹו ֶשׁל ַה ָ ּקדֹוׁש ָ ּברּוְך הּואֶ ,ש ָׁא ָדם ט ֵֹוב ַע
כַ ָּמּה ַמ ְט ֵ ּבעֹות ְ ּבח ָֹותם ֶא ָחד ,וְכֻ לָ ּן ּד ִֹומין זֶ ה לָ זֶ ה; ֶּומלֶ ְך
ַמלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים ַה ָ ּקדֹוׁש ָבּרּוְך הּואָ ,ט ַבע כָ ּל ָא ָדם ְבּח ָֹותמֹו
ֶשׁל ָא ָדם ָה ִראׁשֹון ,ו ְֵאין ֶא ָחד ֵמ ֶהן ּד ֶֹומה לַ ֲח ֵברֹו.
לְ ִפיכָ ְך כָ ּל ֶא ָחד ו ְֶא ָחד ַחיָ ּב ל ַֹומרִ :ב ְּש ִׁבילִ י ְנִב ָרא ָהעֹולָ ם.
וכדברי הרמב"ם בהלכות תשובה :שאדם שעשה מצוה
אחת ,הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף
זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה ...נכניס בדעתנו שכל
ילד בנוי אחרת ,בעל נטיות ותכונות אחרות וההצלחה
בחינוך תהיה רק במידה שנבין שאנחנו צריכים קודם
"להכיר" את הילד כדי לדעת באיזה דרך לגשת אליו
ולחנך אותו.

הכר את ה"אויב"
דוגמא לכך :ילד שנולד עם מידת "העקשנות" בוודאי
אינו ילד סטנדרטי ,אם לא נשכיל להכיר את ה"אויב"
– את "מידת העקשנות" שלו ,בוודאי נתנגש עם הילד
בלי סוף .אם נתעקש עם מידת העקשנות שלו ,ונראה
לו מי יותר עקשן ,במקום ליהנות עם הילד ,כל משימה
פשוטה תהיה איתו כהכרזת מלחמה .במלחמות כידוע,
אין מנצחים ,שני הצדדים מפסידים .את החינוך לילד
עם מידת העקשנות ,יש לעשות דווקא עם רגישות.
ראשית יש להכיר את אופי עקשנות הילד ,מה הוא
רוצה להשיג עם עקשנותו ,להבינו ולהכיל את בעייתו,
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הרב אבוחצירא -יועץ ,מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :

להאמין שגם לו בעצמו לא קל עם עצמו ,ורק אחר
כך לבקש/לדרוש ממנו לבצע את הפעולה .עם ילד
עקשן עדיף לעבוד בנחת מבלי "להדליק" אותו .אם יש
לי ספק של "גילוי עקשנות" רצוי לשוחח איתו בשקט,
אחד על אחד ,לא ליד שאר הילדים ,ואפילו לומר לו
בעדינות "דוד נכון שאתה רוצה לשמח את אמא? תרים
בבקשה את המשחקים! אני יודעת שאתה זריז ,בא
נראה איך אתה אוסף מהר" .כאשר נבין את ה"בעיה"-
נדבר אליו בשפה שהוא מבין .ואל תתבלבלו ותחפשו
את הקוסם שיעזור לכם .בחינוך אין קוסמות ,יש עבודה
מקצועית ,כי גם אם נדבר יפה ,לא בהכרח שהוא
יצא מעקשנותו ויבצע .במקרה זה ,לא רק הילד
זקוק לתפילה ,אלא גם ההורים זקוקים
לתפילה -לא להיכשל איתו במידת הכעס.
הורים לילד עקשן ,נדרשים מטבע הדברים
להדרכה מקצועית מפורטת.

קורבן על "מזבח החינוך"
ואם יבא "החכם" וישאל" :סליחה! אני אמור לדבר
עם הילד בעדינות?! מה זאת אומרת?! מה ההפקרות
הזו? אני ההורה .אני יצווה ,וכולם יעשו .ואם לילד יש
בעיה ,שילמד הוא להתמודד איתה"...
ובכן הסיפור הבא יענה לנו! יששכר (שם בדוי) הוא
בחור שנשר מהדת כתוצאה מטעות חינוכית של אביו.
המצער ביותר היה ,שהוא לא נשר כתוצאה מחוסר
חינוך ,אלא הוא נשר מרוב חינוך .לא אגזים אם אומר:
שהוא ממש נשחט כקורבן על "מזבח החינוך" .לא רק
יששכר הוא קורבן להשקפה החינוכית המוטעית של
האב ,אלא כל המשפחה שהתפרקה ,נפגעה מהשיטה.
הבחור מספר ,שאביו לא יכול היה לסבול "חוסר חינוך"
וכל דבר שביקש מילדיו היה צריך להתבצע במהירות
ובדייקנות .מי שהתרשל או התעצל מיד "חטף עונש
חינוכי" שהיה בדרך כלל סטירת לחי מצלצלת וביזיונות
משפילים והכול בשם "החינוך" .לאחרונה יששכר קיבל
אומץ ובמפגש ש"סידרה" לשכת הרווחה השכונתית,
הוא שאל את אביו" :אבא מה הרווחת שהתעקשת
והכית אותנו ללא רחמים כשלא עשינו את רצונך ,הרי
אמא התגרשה ממך ,אתה חי לבד עם עצמך ,אף אחד
מהילדים חוץ ממני לא מדבר איתך ונשארת לבד?"
האבא ענה לו "אני לא לבד ,אני עם האמת!!!"

בדיחות הדעת
אישה לבעלה:
אני קופצת לשכנה לכמה דקות,
בבקשה תערבב את המרק כל חצי
שעה...

העלון מוקדש להצלחת

הילה בת גאולה
ואמליה בת הילה
להקדשת העלון02-5308000 :
כששמעתי את תשובת האב ,ריחמתי עליו ,איזה אב
מסכן ,ממש רחמנות! -לאבד משפחה בשביל טיפשות!
הרי ברור שהוא נגוע במידת הניצחון והכעס .הוא לא
היה מסוגל לקבל את זה שלא יעשו את רצונו ,הוא הרי
התנהג בביתו כעריץ והכול בשם החינוך!
נחשוב ונבדוק את עצמנו האם במקרים מסוימים
אנחנו לא נכשלים ומתנהגים כאביו של יששכר?! פעמים
רבות אנחנו כל כך מאמינים בשיטת החינוך שלנו עד
שאנחנו מוכנים להקריב את הילדים בשביל החינוך הזה.

במקום לכעוס-תרחם
במאמר מוסגר ,אם כבר דיברנו על "ילד עקשן" בוודאי
זהו ניסיון גדול מאוד שהורים רבים מתקשים לעמוד בו,
כי בשביל "לסבול" ילד עקשן צריך ערמות של סבלנות
ואורך רוח שבדורינו זה מצרך יקר ונדיר מאוד.
רביה"ק רבי נחמן מברסלב נותן לנו "טיפ" חינוכי קטן:
"כשמישהו נגדך (כמו ילד עקשן) במקום לשנוא אותו,
פשוט תבין באיזה מצב הוא עצמו נמצא -ותרחם עליו"
ולכן הורים שינסו קצת להבין באיזה "צרה" נמצא הבן
העקשן שלהם ,בוודאי ירחמו עליו ובמקום להתווכח
ולריב איתו הם ירחמו ויתפללו עליו וכך בע"ה יורידו את
מפלס העקשנות שלו .והחשוב הנוסף הוא ,להתייעץ עם
אנשי חינוך .ישנם פתרונות חינוכיים ,שמעו ותחי נפשכם!

מכון אהבת אמת  -המרכז להעמקת ערכי אהבת הזולת
ע"ש ר' צבי יהודה דומוביץ ז"ל  -רח' אבן עזרא  2ירושלים 9242402
טל 02-5671812 :פקס 077-7671812 :דוא"לpaypal: ahavemet@012.net.il :

ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב

שבת קודש יז חשון תשפב :הדלקת נרות :ירושלים 5:23 :תל-אביב 5:38 :חיפה 5:29 :מוצאי שבת :ירושלים 6:35 :תל-אביב 6:37 :חיפה 6:36 :ר"ת7:15 :

פרשת וירא

מצווה לבקר את החולה ולסדר כל
ל
הדרוש לו!

נלמד מהפסוק" :וירא אליו ה' באלוני ממרא" )פרק יח-א(

וכתב רש"י :לבקר את החולה .אמר רבי חמא בן חנינה יום שלישי
למילתו היה ובא הקב"ה ושאל בשלומו" .אף אנו נלמד לבקר את
החולה ,וכפי שדרשו חז"ל בגמרא )ב"ק ק וב"מ ל" (:את הדרך"  -זו
גמילות חסדים" .ילכו"  -זו ביקור חולים .וכן דרשו בדומה לזה )סוטה
יד( "אחרי ה' אלוקיכם תלכו"  -להלך אחר מדותיו של הקב"ה מה הוא
ביקר חולים אף אתה בקר חולים.
מנין לחז"ל שבא הקב"ה לבקר את החולה הרי לא מוזכר זאת
בפסוק?! ומפרש המהר"ל זצ"ל )בספרו גור אריה( משום שנאמר
"וירא אליו" ...ולא מוזכר שדיבר עמו ,ומכיון שלא הוזכר דיבור עמו
הרי ראיה שבא לבקר את החולה .שכן לענין זה אין צורך בשום
דיבור ואמירה אלא רק לבקר את החולה.
תמיד
מצות ביקור חולים צריכה להעשות בדעת ובחכמה .לבחון
ד
שיהיה הביקור מועיל ,מיטיב לחולה ומשמחו ,ולא שיכבד עליו
ויצערו ,וכמו שכתב הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל )בספרו תוכחת
חיים  -ויחי( בזה"ל:
"לפעמים מצטער החולה בבוא אליו אדם לבקרו ,כי רוצה לאכול
ולשתות דבר כלשהו ,או רוצה לנטות ימין ושמאל ,או לעשות צרכיו,
והוא מצטער ומקפיד על האדם הבא אליו .כי כן הנכון והישר,
להיות הבא לבקר את החולה נוהג בקלות ולא בכבידות שלא
להכביד עליו ,וכשנכנס לחולה יראה לפי הסברת פנים שעשה לו
החולה כן ינהג עמו".
הגרא"א דסלר זצ"ל כתב )בספרו מכתב מאליהו ח"ד( שלוש
תועלתיות בביקור חולים :א( להשיח דעת החולה מחוליו .ב( להנאותו
בהתקרבות ובהבעת התענינות במצבו .ג( לברר אם יש אפשרות
לעשות דבר-מה עבורו .וכל אלו נלמדים מביקורו של הקב"ה אצל
אברהם בחוליו ,ואפילו אם יודע מראש כל צרכי החולה ,יעיין עוד
שמא ימצא עוד צרכים שנזקק להם החולה.
וראיה לכך ,עפ"י מה שלכאורה קשה על מה שכתב רש"י" :הוציא
הקב"ה חמה מנרתיקה ...ולפי שראהו מצטער" ...והלא הכל גלוי
וידוע לפניו יתברך ומה שייך לומר אצלו "ראוהו מצטער"?!
אלא  -כותב הרב דסלר  -ללמדנו בא ,שאין די בבירורים בצרכי
החולה ,שהרי הקב"ה ידע הכל ובכ"ז נאמר "ראהו" והרי זה כאילו
הקב"ה ,כביכול ,הסתכל עוד וראהו מצטער.

אצל חולים שאין להם מבקרים...

במשך תקופה מסויימת ,נהג הגאון רבי משה פיינשטיין
זצ"ל ,לעקוף את דרכו הרגילה מבית הכנסת לביתו לאחר
התפילה בשבת שחרית ,כדי לבקר חולה כרוני.
פעם העיר לאדם שנתלווה אליו ,כי מצוה זו חשובה באופן
מיוחד ,כיון שמטבע הדברים ,אנשים החולים תקופה ממושכת
נשכחים עם חלוף הזמן.
יום אחד ,אדם שאושפז בבית החולים בניו יורק ,נדהם
והופתע לראות את רבי משה מבקרו ,אף שמעולם לא הכירו
אישית .רבי משה נימק את פשר מעשהו ,כי באותו יום נודע
לו שיש יהודי זקן מאושפז ,השרוי בלי אף מבקר .כאשר בא
רבי משה לבקרו ,החליט לערוך ביקור חולים גם אצל יתר
המאושפזים האחרים.
רבי משה פיינשטיין

"הספיק לבקר אצלי פעמיים"...

כאשר אחד המתפללים בבית הכנסת בו התפלל הגאון
רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,היה נעדר יום או יומיים
מבית הכנסת ,היה זה רבי שלמה זלמן אשר התענין מיד
ושאל אודותיו .אם שמע שהלה שוכב בבית חולים ,לא
השתהה אלא מיד נסע לבקרו.
פעם אירע ,ויהודי מאיזור שכונת שערי חסד אושפז בבית
החולים למשך מספר שבועות ,לאחר שלקה בהתקף לב ל"ע.
והנה שני אנשים ממתפללי אותו בית הכנסת שהחולה התפלל
בו ,קבעו ביניהם ללכת לבקרו ,ואולם הדבר נדחה שוב ושוב,
ולא איסתייע מילתא .ועדיין לא היה סיפק בידם לבקרו.
כעבור שבועות ספורים החלים החולה והופיע בשערי בית
הכנסת .ניגש אליו אחד משני המתפללים הנ"ל במבוכה
ובושת פנים ,והתנצל על שלא הספיק לבוא לבקרו.
התריס החולה כלפיו" :הנך מתפלל עמי במשך כל השבוע,
ולא היה לך זמן לבוא לבקרני ,ואילו עם רבי שלמה זלמן
אויערבאך התפללתי רק במנחה של שבת וכבר הספיק לבקר
אצלי פעמיים"] ...והוסיף באירוניה :כנראה שלרבי שלמה
זלמן יש זמן מיותר ,ואילו אתם עסוקים יותר הימנו[...
חיכו ממתקים  -ס"ה

מצוה להכניס אורחים לביתו ולספק להם אכילה שתיה ולינה!

נלמד מהפסוק" :ויאמר ...אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך""...
)פרק יח-ג(

למדו מכאן חז"ל :גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה .דכתיב "ויאמר ...אם נא מצאתי ...אל
נא תעבור" )שבת קכז.(:
נמצאנו למדים על מרוצת אברהם אבינו לקראת האורחים והפצרתו בהם להכנס לביתו .מה
מבקש הכתוב ללמדינו בזה?
מבאר המגיד מדובנא )בספרו אהל יעקב( ,כי בא הכתוב ללמדינו אופן קיומה של מצות הכנסת
אורחים בשלימות .ויובן עפ"י מה שיש לכאורה לתמוה :מצד אחד אמרו חז"ל )ביצה לב" :(:כל
המצפה על שולחן אחרים ,עולם חשך בעדו" .הוי אומר ,שיש צער ובושה לאורח .ומאידך גיסא
רואים אנו פעמים רבות את ההיפך ,שאדם מרגיש מכובד כשמזמינים אותו להתארח ,וכפי
שמצינו בגמרא )חולין מד (:על רבי זירא שאמר שאם מזמינים אותו יקבל ההזמנה כי מתכבדים
ם
בו .וכי אין סתירה בין הדברים?
אלא הביאור הוא ,שאכן ישנם שני מצבים שונים ,שבאחד חש האורח ש"עולם חשך בעדו",
ובשני מרגיש חשוב ומכובד :כאשר בעל הבית מקדים את פני האורח בשמחה ובהארת פנים,
ומבקש  -מתחנן בפניו ,שיואיל נא לעשות עמו חסד ויכבד אותו לאכול על שולחנו ,אזי יחוש
האורח כבוד גדול .אך אם בעל הבית יעלים עיניו מן האורח ויראה כי אינו זקוק לו ,עד כי
האורח יצטרך לבא בעצמו ולבקש לסעוד על שולחנו ,או-אז ,אף שיזמינו בעל הבית על שולחנו,
עולם חשך בעדו ומרגיש בזיון.
את זאת בא הכתוב להורות לנו ,למען נלך בדרך הנהגתו הטובה של אברהם אבינו ,לחזר
ר
אחר האורח ולבקשו להתארח ,באופן שיחוש שהוא העושה טובה לבעל הבית ,וכעין שאמרו חז"ל
)במדרש רות( "יותר ממה שהבעה"ב עושה עם העני ,העני עושה עם בעה"ב"] .וכמו שאמרה רות
לנעמי" :שם האיש אשר עשיתי עמו היום" ולא אמרה "אשר עשה עמי"[.
מטעם זה שילם הקב"ה לבניו של אברהם על הטובה שעשה עם האורחים ,עשרת מונים ,כדברי
חז"ל )במד"ר( :על מה שאמר "יוקח נא מעט מים" וכו' ועל מה שאמר "והשענו תחת העץ" פרע
להם הקב"ה מן במדבר וסוכות בארץ .ועל מה שאמר "ואקחה פת לחם" המטיר להם לחם מן
השמים במדבר ו"ארץ חטה ושעורה" בישוב .על מה שרץ אל הבקר ,פרע הקב"ה לבניו "ויגז
שלוים מן הים" במדבר .ו"מקנה רב היה לבני ראובן" וגו' בישוב .וכל כך למה? משום ,שכאמור,
יותר ממה שבעה"ב עושה עם העני ,העני עושה עם בעה"ב.

מצוה
לדרכם!

ללוות

את

האורחים
ם

נלמד מהפסוק" :ואברהם הלך עמם לשלחם""...
)פרק יח-טז(

ופירש רש"י :ללוותם כסבור אורחים הם .וכתב הרמב"ם
)פרק יד מהל' אבל ה,ג( "כופין ללויה כדך שכופין לצדקה.
ובית דין היו מתקנים שלוחין ללוות אדם העובר ממקום
למקום .ואם נתעצלו בדבר זה מעלה עליהם כאילו שפכו
דמים..
ידועים ב' טעמים לליווי אורחים :א( ללוותם כדי
להראותם הדרך שלא יטעו בה .ב( לכבדם בכך שמראים
ם
להם כי קשה פרידתם על המארח .וזהו חסד שהוא חלק
ק
ממצות הכנסת אורחים.
והביא הגר"מ שטרנבוך שליט"א )בספרו טעם ודעת -
וירא( כי לדעת החזון איש הרי שבזמן הזה אין חובת
לויה כל כך ,כיון שברחוב או ברכב מצויים אנשים והם
נחשבים כמלווים לאדם.
ואולם ,הגה"צ רש"י רבינוביץ זצ"ל החמיר מאד בזה
ודעתו שיש בלויה גם מכבוד האורח ,והוא בגדר מצות
גמילות חסד ששייך תמיד.
ואומנם יש להבין :מדוע החמירו חז"ל לדמות את
המתעצל מללוות שהוא כאילו שופך דמים? ביאר
המהר"ל ז"ל )בסוטה מו (:שבליווי מראה שהיוצא לדרך
הוא חלק מהכלל ,ואז אין למזיקין שליטה עליו ,אך
כשנותר ללא לווי הופקע ממנו כח זה ,ולכן נחשב כאילו
שפכו דמו.

"אתה האורח
שלנו"
ביתו של הגה"צ רבי הירש
פאלי זצ"ל )משגיח דישיבת
חברון( היה משמש תמיד
מען ל"הכנסת אורחים".
בשבתות כמו בימות החול,
כאשר כל עבודת קודש זו
נעשית בפנים מאירות ובלב
שופע ,מתוך אהבה גלויה
לבריותיו של מקום.
העיד אחד השכנים :כאשר
אשתי היתה יולדת ושהתה
בבית החולים בשבת ,הופיעה
הרבנית פאלי בפתח ביתנו
ובפשטות טבעית ונחרצת
אמרה קצרות" :אתה האורח
שלנו בשבת עם כל הילדים"!
המשפט הנחרץ הזה ,לא
הותיר אחריו אפשרות סירוב
בשום צד שהוא.
"אבל לא זו בלבד .כדי
שאשתי לא תשהה לבדה
בבית החולים כל יום השבת,
הלכה הרבנית רגלית לבקרה
בבית החולים ,חרף זקנותה,
כאשר כבר כמעט מלאו לה
שמונים שנה".
ר' הירש

"אין לנו לכבדו אלא במצות לויה"...
הגאון רבי יוסף חריף זצ"ל רב באונגרין ,ביקר פעם אצל כ"ק
האדמו"ר רבי שלום מבעלז זצ"ל .כאשר הלך לדרכו ,ליווהו הרבי עד
לרחובה של עיר ,אמר לו רבי יוסף" :אל נא יטריח עצמו ללוותינו"...
החזיר לו הרבי מבעלז :מוצאים אנו כי אברהם ויצחק קיימו הכנסת
אורחים באכילה ,שתיה ולינה ,אבל יעקב שלא היה לו אלא רק את
מקלו )"כי במקלי עברתי את הירדן הזה"( לא קיים אלא רק לויה .זהו
פירוש הפסוק "כי יעקב בחר לו י-ה"  -אותיה לויה.
אנו  -הפטיר הרבי  -אין לנו במה לכבד את כבוד הרב אלא רק
במצות לויה ,למה יפריע אותי מלקיימה.
אמירה יפה

"לכל הפחות לקיים מצות לויה"...
כאשר שהה הגרי"ז סולובייצ'יק זצ"ל בציריך לצורך בריאותו,
נסע רבה של לוגאנו ,הגאון רבי שלמה פרידמן זצ"ל לבקרו .כאשר
הגיע ,עמד הגרי"ז בעיצומה של תפלה מנחה ,כשהוא מעוטר בטלית
ותפילין.
אמר בעל האכסניה לרבה של לוגאנו כי הוא מצטער מאוד אך
נקבע להגרי"ז תור אצל פרופסור חשוב מאוד ,ואי אפשר לאחר את
התור .לכן אי אפשר לבקר עתה את הגרי"ז.
החל רבה של לוגאנו לרדת ולצאת מן הבית .אך לפתע רץ הגרי"ז
אל מעלה המדריגות כשהוא קורא" :לוגאנו רב ,אני רוצה לכל הפחות
לקיים עמכם מצות לויה ...לארח אתכם איני יכול ,שכן נקבע עבורי
תור אצל רופא חשוב ,אולם לכל הפחות הנני רוצה לקיים עמכם
מצות לויה"...
עובדות לבית בריסק

ד
להטיב לזולת ולגמול חסד
עמו בכל עת ובכל מצב !

ה
נלמד מהפסוק" :כי ידעתיו למען אשר יצוה
את בניו ואת ביתו אחריו") "...פרק יח-יט(
ואמרו חז"ל :שלשה סימנים יש באומה זו ]ישראל[[
רחמנים ביישנין וגומלי חסדים ...גומלי חסדים דכתיב::
ת
"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו ...לעשות
צדקה ומשפט" )יבמות עט(.

ט
כתב הגאון רבי אליהו הכהן מאיזמיר זצ"ל )בספרו שבט
ה
הצדקה
מוסר  -פרק ל(" :כדי שיתחזק האדם בדרכי
ת
והחסד ,ישים לנגד עיניו ,שהקב"ה מקור הצדקות
ד
והחסדים ,ותמיד בלי הפסק רגע ,עושה צדקה וחסד
ד
בעולמו עם הכלל ועם הפרט ,וכיון שכן ,כאשר יזמין ביד
האדם לעשות צדקה וחסד ,נמצא שהקב"ה עושהו שלוחו,,
ל
והשליח כמשלח ,כדברי חז"ל )קידושין מא" (:שלוחו של
אדם כמותו".
ה
"ואם כן כמה שמחה צריך שיקח האדם בעצמו ,וכמה
ח
שליח
השתדלות וזריזות נמרץ לעשותו ,כיון שנעשה
ם
מעליונים
של בוראו ,וכמה מהכבוד והמעלה יגיע לו
ם
מעליונים
ותחתונים לכבודו ולנשאו ,ונמצא מכובד הוא
ותחתונים".
ן
ראובן
באחת משיחותיו לפני תלמידיו ,אמר הגאון רבי
ק
להדבק
גרוזובסקי זצ"ל את הדברים הבאים" :חיוב האדם
בדרכי הקב"ה כפי שנאמר "והלכת בדרכיו" הוא באופן
זה ,כמו שדרכו של הקב"ה שהוא עושה חסד חינם
וחסדו בכל רגע ורגע ,כך מחוייב האדם לעסוק תמיד
בטובתו של חברו .וכשם שבשור המועד ,מה קובע את
ה"דרך" של השור להיות מועד להזיק או לשנות טבעו?
ע"י שחוזר על הנהגתו ג' פעמים ,כך בהטבה עם הזולת!
כאשר מפסיק האדם מלהטיב עם זולתו ג' פעמים בזה
אחר זה ,הוא כבר לא ב"דרך" של הקב"ה ואינו מקיים
"והלכת בדרכיו".
לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,ישנם שני סוגי חסדים
בעולם :ישנו חסד הקשור לתורה כמו שאמרו חז"ל
)סוטה י" (.תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות
חסדים" ...על חסד זה נאמר" :עולם חסד יבנה" )תהלים
סט-ג( ,ויש חסד שאינו קשור לתורה .חסד כזה הוא
מזויף עליו נאמר "חסד לאומים חטאת" )משלי יד-לב(
ביסוד זה מבאר הרב אלישיב את דברי חז"ל )מד"ר
בראשית ח-ה( :בשעה שבא הקב"ה לבראות את אדם
הראשון ,נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים וחבורות
חבורות ,מהם אומרים "לא יברא" ,ומהם אומרים
ם
ושלום
"יברא" ,הוא שנאמר "חסד ואמת נפגשו צדק
ת
ואמת
נשקו" .חסד אומר "יברא" לפי שהוא גומל חסדים,
אומרת "אל יברא" לפי שכולו שקרים"...
ולכאורה צריך להבין מה טוענת האמת ,הרי מדת
החסד כדאית היא בעולם שכן "עולם חסד יבנה" ואם
כן ,מה תשובה היא זו שכולו שקרים ,הרי גם אם העולם
כולו שקר מכל מקום החסד ישנו בעולם?!
אלא טענתה של האמת היא  -אומר הרב אלישיב -
שאם לחסד אין קשר עם האמת נמצא שהחסד מזוייף
מעיקרו והוא כמו "חסד לאומים חטאת" ו"כל חסדו
כציץ השדה" )ישעיה מ-ו( ותוצאותיו הוא שפעם מתאכזר
על רחמנים ופעם מראה רחמנות על אכזרים ולכן "אמת
אומר אל יברא שכולו שקרים"  -גם החסד שלו הוא
שקר .אין זה חסד שעל ידו נבנה העולם.
רק כאשר "חסד ואמת נפגשים" .כשמקודם נוצר עמוד
התורה ורק אחר כך הגמילות חסד ,וחסד ואמת נפגשים
יחד .רק זה חסד שעליו נאמר "עולם חסד יבנה".

לגמול טוב עם הכל...
הגה"צ רבי ישראל סלנטר זצ"ל שפע מילדותו אהבה לכל אדם,
משאת נפשו היתה לעזור לזולת בקנה מדה גדול ובהקף רחב .כל הימים
היה חושב מחשבות ומטכס עצות ,כיצד לגמול טוב עם יצורי תבל
ולגרום נחת רוח לבריות.
מכאן מפעלי החסד הגדולים שלו במגיפת החולירא בוילנא ,אשר
הסתכן ומסר נפשו עליהם .מכאן עסקנותו המקיפה לעזור לעם
בסבלותיו.
את כל חייו הקדיש למען הכלל .הוא הסתלק מכל דרישות פרטיות
ולא ידע כל דאגה וכל שאיפה ,זולת דאגתו ושאיפתו של העם .לא
היה דבר אשר עמד לו בדרך דאגתו ושאיפתו זו .הוא הפקיר את הכל
למען אותה המטרה.
עוד בימי נעוריו בסלנט ,ניכרה בו דאגתו העמוקה לזולת .הוא היה
יושב בעלית בית ולומד תורה ,ואת מזונותיו היו שולחים לו מבית
חותנו ע"י אחי אשתו  -נער צעיר לימים .בבוקר היה רגיל להביא לו
עוגות וקפה.
פעם לחש רבי ישראל באוזני הנער ,כי בבית המדרש יושבים עניים
זקנים שקשה להם הלעיסה ,ויש למסור להם את העוגות ,ואילו הוא
יכול להסתפק בפת רגילה .הוא הבין שבני ביתו לא ישמחו לזה ,על
כן התנה עם הנער שלא יגלה לאיש את הדבר .ומאז ,היה נוהג במשך
שנים רבות ,למסור יום יום את עוגתו לעניים הזקנים ,והוא היה ניזון
בלחם שחור.
תנה"מ

ותורת חסד על לשונו...
פעם נכנס תלמיד אצל הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל ,ובדיוק
באותו רגע עמד לצאת מביתו להתייעצות דחופה בענין ציבורי חשוב,
או לשאת דברו בכנס המונים ,אולם כדרכו בקודש ,קיבל את התלמיד
שבא ,בחביבות גדולה ,כשהוא מנסה לקרוא מארשת פניו מה הביא
אותו אליו.
הלה ,אחד מפרחי תורה ,רק רצה לשטוח בפני ראש הישיבה חידוש
מסויים שנתחדש לו בסוגיא .והנה לא חלף אלא רגע קט מבואו ,ומיד
כבר צללו שניהם במים עמוקים .פלפולא דאורייתא ,מתוך חדוותא
דשמעתתא .ראש הישיבה מקשיב ומתבונן ,חושב ,מעיר ומאיר בעדינות
כהרגלו כבדרך אגב ,במתיקות ,בניחותא ,התלמיד מתמלא שמחה בלבו:
"ברוך השם ,הגעתי בזמן מוצלח .השעה אינה דוחקת לראש הישיבה"...
והנה בדיוק ברגע שהרהור זה חלף במחשבתו ,נשמעו פתאום נקישות
בדלת הדירה .מישהו נכנס וקורא לראש הישיבה שהרכב מוכן ליציאה
אל היעד ...מתברר ,שהוא עומד לנאום בעוד רגעים ספורים  -כפי
שתוכנן מראש  -בפני קהל אלפים שהתאסף לעצרת ב"בניני האומה".
הדבר לא הפריע לו כלל לשקוע בנתיים ראשו ורובו בפלפול שהשמיע
התלמיד באוזניו...
וזאת ליהודה

חסד בכל זמן ובכל מצב...
בליל חתונת בנו יצא הגאון רבי משה סולוביצ'יק זצ"ל )מצריך(
הוא ומשפחתו עם פמלית החתן אל אולם השמחה .עוד הם יוצאים
והטלפון מצלצל .מהעבר השני היה יהודי שלא ידע כלל מענין
החתונה ,וביקש את רבי משה כדי שיתן לו עצה .כל בני הבית
והמלווים הבינו שרבי משה יפטרו מיד בדברים קצרים ,שהרי הזמן
קצר ודוחק.
ואולם לתדהמתם ,נכנס רבי משה עמו בדברים ,בישוב הדעת בכובד
ראש כאילו כל הזמן שבעולם עומד לרשותו ,בעוד הכל ממתינים בחוץ
בקוצר רוח.
לאחר כרבע שעה ,נשמע קולו של רבי משה האומר" :עד כאן בנוגע
לדברים הדחופים .ובאשר להמשך ,יסלח נא מר ,כי יש לי איזו חתונה
עתה) ...לא פירש חתונה של מי הוא כדי שלא להביכו( ועלי להגיע לשם,
יואיל נא להתקשר אלי שוב בשעה שתים אחת חצות...
והאיש משה

"ברוכים הבאים למרפאת "...היחס המכבד שנתנה המרפאה
החדשה בלונדון ,לצד מקצועיות גבוהה ומחיר נמוך ,גררו
אחריהם המוני לקוחות.
באזור פעלה מרפאה מוצלחת אחרת ,שהבחינה אט-אט כיצד
לקוחותיה עוזבים אותה לטובת המקום החדש .המרפאה הוותיקה
השתייכה לרשת גדולה שפעילה באנגליה ,והנהלת הרשת הניחה
את המרפאה המתחרה החדשה "על הכוונת".
זה התחיל במסר תקיף וחד-משמעי ליהודי  -מנהל המרפאה
החדשה  -שעליו לסגור .והמשיך בתביעה משפטית ֶׁשלּ ֻ ְּו ָתה
בהשמצות בתקשורת .היהודי לא חשב לוותר להם ,והוא חישב
את צעדיו בתבונה.
*

*

*

אך לפתע ,ללא כל הקדמה ,הגיעה ממנו שיחת טלפון בה הוא
מבשר לכל עובדיו על סגירה מיידית של המרפאה החדשה .הם
היו בהלם .כל אחד מהם שמח בקריירה החדשה וחשב להתקדם
הלאה ,הלוא ההצלחה האירה פנים למרפאה! ובכלל; מה יהיה
עם ההשקעה הכספית שהבעלים השקיע במקום החדש ,והפיצויים
שהוא יצטרך לשלם למפוטרים!
והוא אפילו לא שהה באנגליה באותה שעה .הוא התקשר
אליהם מחו"ל והודיע על ההחלטה.
מוזר.
*

*

*

חלף זמן והעניינים התבהרו.
כאשר גברו ההתקפות עליו ,החליט ַה ַ ּיזָּם שהקים את המרפאה
החדשה ,להתייעץ עם מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל אשר שאל
אותו :מדוע שלא תצטרף כשותף אל המתחרים שלך? האיש ענה
שהם לא צריכים אותו ,כי יש להם כבר מרפאה באזור .שקל ֶרבּ -
אהרן-לֵייבּ את הצדדים ואמר' :אז תסגור את המרפאה החדשה'.
בּ -וּ-ם!
ומה עם ההשקעה הכספית של העבר? ומה עם מקור הכנסה
גו ֶׁש ִּי ּ ָפגְ ע ּו קשות?...
בעתיד? ומה עם הכבוד וְ ָה ֵא ֹ
'מ ִּו ּתוּר לא מפסידים'.
'מ ִּו ּתוּר לא מפסידים'ִ .
ִ
אבל כולם יצחקו ממני! עד עכשיו אני נלחם בכל כוחילהפעלת המרפאה ולהצלחתה ופתאום להיכנע ככה?'

*

*

*

לאחר חזרתו ללונדון קבע פגישה עם המתחרים .הם הגיעו
למקום חדורי רוח-קרב אך נדהמו לשמוע ממנו במפורש שהוא
סוגר את המרפאה .בחושיהם המחודדים הגיעו למסקנה :היהודי
הממולח מכין להם מארב-מתוכנן! הרי לא ייתכן שלפתע-פתאום
הוא החליט לוותר! ועוד ככה ,בלי שום תנאים מוקדמים?! אין
זאת אלא שהוא פועל בערמומיות .רק צריך לנסות להבין מה
הוא מתכנן ,על מנת להקדים אותו בצעד אחד.
היהודי ידע שהצעד שלו לא נשמע הגיוני )על הכבוד הוא כבר
וויתר (...והוא פשוט סיפר להם שמדובר בעצה שקיבל מרבו.
ִה ְת ַענְ יְ נ ּו אודות הרב ובכך הגיעה הפגישה לסיומה.
הטלפון הבא שלהם היה לשגרירות האנגלית בישראל .האם
שמעתם על הרב הזה? ומה יש לכם לומר אודותיו? האינפורמציה
שהעביר להם האיש השגרירות אמרה שמדובר ברב חכם ושקול
 "אפשר לסמוך עליו".הם תהו כיצד להתקדם הלאה עם הפרשייה ,והוא היא כבר
בעצם מאחוריהם? אחד השותפים ברשת החליט שחייבים לוודאות
באופן ישיר האם לא מדובר במזימה .הוא עלה על המטוס
הראשון ובירר מתי ניתן להיכנס לחזון איש .5
הוא הזכיר את המקרה ושאל בפשטות' :מה הייתה הכוונה
בעצה שניתנה ליהודי? מי ישלם לו את ההפסדים? כיצד נדע
שהוא לא מתכנן לו משהו ,או חושב להרוויח על חשבוננו?'
הרב השיב בפשטות שאת ההפסדים ישיב לו אלוקים .ומהי
"המזימה"? אין מזימה ,פשוט היה מוטל עליו לוותר כי המרפאה
שלכם במקום קדמה למרפאה שלו.
אז איך בכל-זאת יכוסו ההפסדים שלו?!
'מ ִּו ּתוּר לא מפסידים'...
ִ
*

*

*

ואז חשף האיש שגם הוא רוצה להתייעץ' :ברגע שהציבור ישמע
שהמרפאה החדשה נסגרה ,יִ ּ ָפגְ ע ּו יחסי-הציבור שלנו .אף אחד
לא יאמין שהוא עצמו החליט לוותר ולסגור .מה אנחנו יכולים
לעשות בנדון?'
הרב הרהר מעט והשיב בשאלה' :יש לכם מרפאה במנצ'סטר?'
'לא'.

'נו ,ומה תפסיד קצת כבוד?! אתה אדם-צעיר שצריך כסף
ופרנסה ולא כבוד!'

'אז תיקחו את המתחרה בתור שותף והוא ינהל את הסניף של
מנצ'סטר!'

האיש נכנע והודיע שעם חזרתו ללונדון יסגור את המרפאה ,וזהו.

וכך הווה .בתוך כחודשיים כבר הוקם הסניף החדש אותו מנהל
'מ ִּו ּתוּר לא מפסידים'...
בחכמה ובתבונה מיודענו היהודי .כיִ ,
)'השמח בחלקו'(

'תסגור עכשיו ,תתקשר'...

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -וירא
לפתע נשמעה נקישה בחלונו" .מי זה? " שאל" .אני סנדלר",
"והוא ישב פתח האהל כחם היום" (יח ,א)
נשמעה התשובה" ,ולפני שעות אחדות ילדה אשתי בן למזל טוב,
לראות אם יש עובר ושב ויכניסם לביתו( .רש"י)
אבל בביתנו קר ואין עצים להסיק את התנור" .מיד יצא ר’ חיים
בספר "אדיר במלוכה" מסופר על טביעת העין שהיתה לרבי
מביתו והלך עם הסנדלר לביתו של העשיר מבני העיר והתחיל
הקדוש רבי יצחק מבוהוש זצ"ל והבנתו בנפש האדם.
דופק בחזקה על דלתו.
ביתו היה פתוח לרווחה לכל רעב ונצרך.
העשיר נבהל וכששאל" :מיהו הדופק כל כך? " נענה" :זה הרב!"
פעם אחת הגיע יהודי שנראה כגביר ובפיו היתה בקשה שונה
מיד נפתחה הדלת .הרב נשאר עומד בחוץ וסירב להיכנס למרות
מבקשות הצדקה והעזרה השגרתיות – הוא אמר כי הוא גביר
הפצרותיו של העשיר.
גדול המקבל הרבה מאוד דברי דואר ,אך ילדי השכנים מחטטים
מפני הנימוס נאלץ העשיר לצאת אף הוא החוצה ,למרות שהיה
בתיבות הדואר והוא חושש שמא דברי דואר נעלמים לו ,ולכן הוא
לבוש בחלוק הבית שלו ,וכך לשמוע את דברי הרב.
מבקש להפנות את המכתבים למעונו של הרבי.
הקור היה גדול ושוב התחנן העשיר בפני הרב" :היכנסו נא אל תוך
הסכים הרבי בחפץ לב לסיע לו בכך ,וכך בכל יום היה מופיע
הבית! אתם עלולים לקפוא למוות! " ועדיין הרב מסרב.
בשעת הצהריים לשאול אם הגיעו דברי דואר עבורו.
"רצוני שתרגיש מעט ממה שמרגישים הסנדלר ואשתו והתינוק
משחלפו הימים ואפילו דבר דואר אחד לא הגיע עבורו ,סיפרה
שזה עתה נולד להם" ,הסביר .לא היה צריך הרב להאריך בדיבורים
הרבנית לרבי על הגביר המגיע לשווא יום אחר יום לביתם.
ובו במקום הבטיח העשיר לספק
"כנראה שהוא רעב ורוצה לאכול אלא
למשפחת הסנדלר עצים וזרדים
שמתבייש הוא" הגיב הרבי.
למשך כל החורף.
הרבנית,
"אם הוא מתבייש" ,סברה
(תעֲנִ ית עא)
"א ֹו חַ ְברו ָּתא א ֹו ִמיתו ָּתא" ּ ַ
אברהם אבינו מסמל את מידת
לו
כשאציע
"ודאי יתבייש גם
ֵּכיצַד עוֹבֵּ ד ַמכְ ִׁשיר הַ ֶּפלֶּאפוֹן? אֵּ ְ
יך יָכוֹל לִׁ ְהיוֹת
החסד .אברהם אעפ"י שיכל
אוכל" ...חייך הרבי ואמר" :כשיבוא
להתחמק מאורחים שהרי יום
ש ַליִׁם  -ו ְמ ַד ֵּבר ִׁעם חָ בֵּ ר ֶּש ִׁנ ְמצָא
ֶּשאֲ נִׁ י עו ֵֹּמד ִׁבירו ָ
מחר אמרי לו כי הדוור עדיין לא
שלישי למילתו היה ,אעפ"כ לא
ְבאָ תונָה?
הגיע ,תציעי לו להמתין מעט,
נרתע מלעסוק בעצמו במצווה.
ובינתיים תגישי לו משהו לאכול"...
ְבכָל ַמכְ ִׁשיר ֶּפלֶּאפוֹן יֵּש ֶּחלְ ִׁקיק ָקטָ ן ובִׁ לְ ִׁתי נִׁ ְראֶּ ה.
מסופר על רבי ישראל מסלנט
הרבנית עשתה כדברי הרב,
הַ ַתפְ ִׁקיד ֶּשל הַ חֶּ לְ ִׁקיק הוא לְ ַת ְק ֵּשר ֵּבין הַ ַמכְ ִׁשיר
זצ"ל ,שבערב יום הכיפורים
ומאותו יום ואילך כאשר היה מגיע
ובֵּ ין הַ לַוְ יָן ,לְ ַק ֵּבל אֶּ ת הַ ְת ָד ִׁרים הַ נְכוֹנִׁ ים ִׁ -כי כָךְ
הציבור ציפה לבואו והוא טרם
אותו אדם לברר פרטים אודות מה
יוכְ לו לְ ִׁה ְתחַ ֵּבר לְ ַמכְ ִׁשיר הַ ֵּטלֵּפוֹן ֶּשל אֲ נ ִָׁשים
הגיע לבית הכנסת .כשראו
שנשלח לו בדואר ,ענתה שעדיין
שוֹחֵּ חַ ִׁע ָמם.
אֲ ֵּח ִׁרים ולְ ׂ
שהשעה עוברת התפללו "כל נדרי"
לא הגיע ,ובנתיים הושיבה אותו על
בלעדיו ושוב המתינו לו לתפילת
ָמה י ְִׁק ֶּרה ִׁאם נוֹצִׁ יא אֶּ ת הַ חֶּ לְ ִׁקיק הַ זֶּה ֵּמהַ ַמכְ ִׁשיר?
יד השולחן והגישה לו ארוחה חמה.
ערבית ור’ ישראל איננו.
הוא יוכַ ל לִׁ ְהיוֹת הַ ַמכְ ִׁשיר הֲ כִׁ י נ ֹוצֵּץ וְ חָ ִׁדישִׁ ,עם
הלה היה אוכל לשובע נפשו,
החליטו לחפשו בביתו בעיירה ולא
ְ
ולאחר מנוחה קלה ,הלך לדרכו...
שכְ לָלוֹת ְביו ֵֹּתר  -אַ ך לְ ִׁה ְתחַ ֵּבר
הַ פו ְנ ְקצִׁ יוֹת הַ ְמ ֻׁ
מצאוהו וכמעט לקראת סיום
הנה כי כן ,מצוות הכנסת אורחים
לַאֲ נ ִָׁשים אֲ ֵּח ִׁרים הוא פָשוט ל ֹא יו ַכל!
התפילה מופיע ר’ ישראל מעוטף
צריכה להיעשות ברגישות רבה,
אָ ְמנָם ,גַם ִׁאם ֵּכן י ְִׁהיֶּה ב ֹו אֶּ ת הַ ֶּחלְ ִׁקיק הַ ָקטָ ן הַ הוא
בטלית ועומד להתפלל ביחידות.
תוך שימת לב לכל פרט שהוא
 ִׁאם הַ ַמכְ ִׁשיר י ְִׁהיֶּה ַב ַמ ְר ֵּתף ְבלִׁ י ִׁט ַפת ְקלִׁ יטָ ה הואבסוף מסתבר שרבי ישראל היה
ייטיב עם תחושותיו של האורח.
לְ ע ֹולָם ל ֹא יו ַכל לְ ִׁה ְתחַ ֵּבר לְמַ כְ ִׁש ִׁירים אֲ חֵּ ִׁרים!
שמרטף לילד בן שנתיים שנתעורר
(ומתוק האור)
מהשינה בבכי גדול ואמו עזבה
אותו שישן כדי לשמוע את כל נדרי
"והוא יושב פתח האהל" (יח ,א)
לחצי שעה ורחמיו של ר’ ישראל לא נתנו לו ללכת לבית הכנסת
לראות אם יש עובר ושב ויכניסם לביתו (רש"י)
ואירח חברה לתינוק שיחק אתו האכיל אותו וחיתל אותו עד
בפרשתנו התורה מאריכה ומבליטה את מידת החסד של אברהם
שאמו חזרה מבית הכנסת ,ראו עד היכן מגיע מדת החסד אצל
אבינו בקבלת אורחים ,והתורה הדגישה זאת כדי ללמדנו עיקר
הצדיקים מבלי לדרוש מאף אחד שיחליף אותו במשימה.
גדול במידת החסד.
פעם אחת התאונן איש אחד לפני הרב הקדוש ר’ מנחם מנדל
בספר "התורה המשמחת" מתאר באופן נפלא בנו בכורו של ר’
מרימינוב ז"ל ,כי למרות חפצו לקיים מצות הכנסת אורחים לא
שלמה זלמן אוירבך זצ"ל כיצד היה אביו משתתף בצער הזולת.
יוכל לעשות כן ,כי אשתו עינה צרה באורחים ,ואם יכניס אורחים
"אבא חינך אותנו לכך שמי שאינו ’חש’ את השני לא רק שאין לו
לביתו יביא מהומה ומריבה לבית ,ויושבת שלום ביתו.
דרגות במידת החסד אלא אין לו צורת אדם כלל"!
אמר לו הרב :הנה רבותינו אמרו "גדולה הכנסת אורחים יותר
היטיב להגדיר זאת ר’ אריה לוין זצ"ל כאשר רגלה של אשתו
מקבלת פני השכינה" ,ויש להבין :וכי לא די היה להגדיל מעלת
כאבה והלכו לרופא באמרו" :רגלה של אשתי כואבת לנו"...
מצוה זו עד כדי קבלת השכינה
כיצד לחוש את כאב הזולת נוכל
ולומר" :גדולה הכנסת אורחים
ללמוד ממעשה נפלא שאירע עם
כמו קבלת פני השכינה"? אלא
ר’ חיים אוירבך :באחד מלילי
לעי"נ הרה"צ
שחז"ל אמרו" :איש ואשה
טבת ,כשכל אנשי הבית כבר
ר' פנחס בן ר' בנימין בינוש
ששלום ביניהם שכינה שרויה
שוקעים בתרדמה עמוקה ,ישב
ביניהם( ,סוטה יז ,א) ,ובכן :אם
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
רבי חיים אוירבך לבדו ולמד.
חז"ל היו משווים הכנסת
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -וירא
הנמלה הזו אינה חיה אלא ששה חדשים ,וכל מאכלה בחייה אינה
אורחים לקבלת השכינה לא היה שום אדם מקיים מצות הכנסת
אלא חיטה ומחצה .מעשה היה ומצאו בבור שלה שלש מאות כור
אורחים ,מאחר שאשה עינה צרה באורחים ,ואם יכניס אורחים
מה שמכנסת מן הקיץ לחורף .לפיכך אמר שלמה" :לך אל נמלה
תעורר האישה מדנים בתוך ביתו ותסתלק השכינה מביניהם,
עצל ראה דרכיה וחכם".
ויצא שכרו בהפסדו ,על כן אמרו חז"ל ,שהכנסת אורחים גדולה
מישהו מבין? נתבונן – מעשה ומצאו בבור שלה שלש מאות כור.
יותר מקבלת פני השכינה ,שלא יבטל האדם מצוה זו ,אפילו אם
הכור הוא שלושים סאין .שלש מאות כור ,הן תשעת אלפים סאין.
בסיבתה תסלק האישה את השכינה על ידי מריבה.
הסאה היא מדת זריעה של חמשים אמה על חמשים אמה.
(סיפורי חסידים)
כשמונה מאות וארבעים מטרים רבועים ,בשלש מאות כור,
"והוא יושב פתח האהל כחום היום" (יח ,א)
למעלה משבע וחצי מיליון מטרים רבועים.
כמה "חיטה ומחצה" יש במטר רבוע אחד? המון .וכמה בעשרה,
היה זה ביום השלישי למילתו ,ביום הכואב ביותר .מה עושה
במאה ,בשמונה מאות וארבעים? להסתחרר .וזו רק סאה .ובכור,
הקדוש ברוך הוא כדי שלא להטריחו ,הוציא חמה מנרתיקה
בעשרה ,ובשלש מאות?! היא נורמלית?! וממנה דורשים שנלמד?!
והקדיר את העולם כאש להבה .אמר לו לאליעזר :לך וראה בשוק
והתשובה המפתיעה של רבי ירוחם
אם באים אורחים .קם והלך ,חזר לגביו
ממיר :אכן כן! אצל הנמלה זה לא
ואמר שלא באים אורחים .אמר
נובע ,לא מרגש ולא משכל ,אלא
אברהם ,אין אמונה בעבדים ויצא
זֶּהו סוֹד הַ ִׁחבור לַאֲ נ ִָׁשים...
מדחף ,מטבע .זה מה שנתבע
בעצמו לראות ,ולא מצא אורחים.
ֵּכיצַד ִׁמ ְתחַ ְב ִׁרים לַאֲ נ ִָׁשים? אֵּ ְ
יך אֲ נִׁי יָכוֹל לְ ִׁה ְתחַ ֵּבר
מאתנו בקיום התורה והמצוות
(ילקוט שמעוני רמז פב).
ישהו ַבעַ ל אֹפִׁ י אַ ֵּחר לַחֲ לו ִׁטין?
לְ ִׁמ ֶּ
ובמעשי החסד! התורה נמשלה
בא הקדוש ברוך הוא לבקרו.
אֵּ ְ
'בעַ ל ַמ ְד ֵּרגָה' לְ ִׁה ְתחַ ֵּבר
שר לו ַֹמר לְ אָ ָדם ַ
יך אֶּ פְ ָ
למים וישראל לדגים שבים
להסיח דעתו בנועם גילוי שכינה,
(ברכות סא.):
ואברהם אבינו מדבר עם בוראו
ל ִָׁאיש פָשוט ,לָדון אוֹת ֹו לְ כַף זְ כות וְ לֶּאֱ הֹב אוֹתוֹ,
הדגים חיים במים מחמת שכל או
ועיניו מטיפות ,אולי יבואו אורחים.
הֲ ֵּרי הֵּ ם ל ֹא ְקרו ִֹׁבים ִׁמשום ִׁכוון?
רגש? זה טבעם ,מקומם וחייהם!
כי גילוי שכינה שייך לעולם השכר,
ִׁב ְש ִׁביל זֶּה י ֵׁש ְ ּבכָל יְהו ִּדי ֶחלְ ִקיק ָק ָטן ,הַ ְּמ ֻכ ּנֶה
איזה רעיון נפלא ,יסוד מחייב!
ואילו הכנסת האורחים שייכת
'חלֶ ק ֶאלּ ֹו ַ ּ -ה ִמ ּ ַמעַ ל' ,ו ַמהו הַ ֶּחלְ ִׁקיק הַ זֶּה? הוא
ֵ
חבורת חסידים הלכה רגלי אל
לעולם העבודה! ולא היתה ברירה,
ש ִׁלי לְ ִׁרבוֹנ ֹו ֶּשל ע ֹולָם!
הַ ִׁחבור ֶּ
הצדיק רבי משה מקוברין זצ"ל.
כביכול ,אלא להלביש את מיכאל,
'חלֶּק אֶּ ל ֹוַ -ה' אֲ נִׁ י יָכוֹל לְ ִׁה ְתחַ ֵּבר
ֶּד ֶּר ְך הַ ִׁחבור ֶּש ִׁלי לְ ֵּ
בדרכם עלו על גשר עץ ,לחצות נהר
גבריאל ורפאל בלבוש ערבים
שוצף וגועש .במרכז הגשר עמד
המשתחוים לאבק רגליהם ,כדי
שיו!
לְ כָל אָ ָדם ָבע ֹולָם ְבלִׁ י לִׁ ְשפֹט אוֹת ֹו לְ פִׁ י מַ ֲע ָׂ
חיל רוסי ,וטפס על המעקה " -מה
שיוכל לרוץ לקראתם ,להשתחוות
וְ ִׁאם אֵּ ינ ִֶּׁני ַמצְ לִׁ יחַ לְ ִׁה ְתחַ ֵּבר לַאֲ נ ִָׁשים אֲ ֵּח ִׁרים? ִׁאם
אתה עושה" ,נזעקו.
בפניהם ,לקוראם אדונים ,לשחוט
אֵּ ינִׁ י ַמצְ לִׁ יחַ לִׁ ְמצֹא ְבלִׁ ִׁבי ָמקוֹם לַאֲ נ ִָׁשים ְב ִׁסגְ נוֹן
הסתובב ,ונהם" :יהודים אתם!
עבור כל אחד פר ולהאכילו לשון
ש ֹונֶּה ִׁמ ֶּמ ִׁני? ִׁאם אֵּ ינִׁ י ַמצְ לִׁ יחַ לָדון או ָֹתם לְ כַף
אתם תבינו"  -סיפר שהוא מן
בחרדל  -ועל כל פרט ופרט קבל
זְ כותָ ,מה זֶּה או ֵֹּמר?
הקנטוניסטים ,הנערים שנחטפו
שכר עצום ורב ,ולדורי דורות:
'בלִׁ י ְקלִׁ יטָ ה' ...נִׁכְ נ ְַסנו
ַכ ִׁנ ְראֶּ ה ֶּשנִׁכְ נ ְַסנו לְ אֵּ זוֹר ְ
מחיק אמותיהם לעבודת המלכות.
"במדבר ,ובישוב ,ולעתיד לבוא"
סיפר אילו לחצים הפעילו עליו ועל
(בראשית רבה מח ,י) ואם פרט
שב ֹו הַ ִׁחבור ֶּשלָנו ִׁעם הַ בו ֵֹּרא ִׁמ ְש ַת ֵּבש...
ַשטַ ח ֶּ
ל ֶּ
חבריו לנטוש דתם ,להמיר
אחד ויחיד לא נעשה בשיא ההדור
הַ ּגַאֲ וָה!
אמונתם .חלק נכנעו ,חלק מתו,
והשלמות" :מים על ידי שליח",
הוא החזיק מעמד .נשאר ביהדותו.
קבלו גם בניו מים במדבר על ידי
לא זו בלבד ,אלא שהצליח בכל עשרות השנים שלא להתגעל
שליח (ב"מ פו ,):ונסתובב ענין מי מריבה ונדחתה הגאולה ,כידוע.
במאכלות אסורים .התנזר מבשר ונזיד ,התכלכל בלחם ופרות -
והשאלה המתבקשת ,מדוע הכנסת אורחים זו נחשבת לפסגת
ועכשו גילה זאת מפקדו ,זעם ושצף .באיזו רשות מסתגף הוא,
מעשי החסד של אברהם אבינו ,על כל סעיפיה ופרטיה? והלא
מענה נפשו.
פטור היה מכל צד ,הן מצד השכל והן מצד הרגש .הן מצדו ,גילו
הרי הוא אינו שייך לעצמו ,רכוש הצאר הוא .זו חבלה בנכסי
ומצבו ,והן מצד האורחים שאינם מצויים בחום נורא זה.
המלוכה ,שעונשה מוות! עומד הוא להכריחו להתגעל בפגולים,
ויותר :מדוע מתוך כל מעשי הכנסת האורחים לאלפים ולרבבות,
והוא בוחר מוות מחיים!
שכלם נרמזו רק במלים "ויטע אשל" (כא ,לג) ,נפרט לפרטיו רק
חברו עליו ונסו להניאו .הודיעוהו שעל פי הדין אינו רשאי .המפקד
המעשה האחד שלא נצרך ,שהרי אין המלאכים נצרכים לא
אינו חפץ להעבירו על דתו אלא על בריאותו וחסנו ,ובמקרה כזה,
לאכילה ,לא לשתיה ,ולא לליוויי!
חובה לאכול ,פיקוח נפש הוא" ,וחי בהם"....
נזכיר רעיון נפלא של הגאון הצדיק רבי ירוחם ממיר זצ"ל ,שבעל
התמרמר" ,וכי האם אוכל נבילות
ה"מכתב מאליהו" זצ"ל הכתירו
וטריפות" ,וקפץ למים...
בתאר" :מגדולי המעמיקים בדורו",
הגיעו אל הרבי וסיפרו ,כמה
דור דעה .הכתוב אומר" :לך אל
לעי"נ האשה החשובה
השתאה והתפעל! האם כדין
נמלה עצל ,ראה דרכיה וחכם"
מרת מרים יוכבד ב"ר צבי
עשה? ודאי שלא! ועם זאת,
(משלי ו ,ו) מה יש להתבונן
קדוש יאמר לו ,ועם קדושים
אומר
ולהחכים מדרכיה?
ליבוביץ ע"ה  -כ"א מר חשון תשפ"א
נמנה!
המדרש (דברים רבה ה ,ב):
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -וירא
גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה (שבת קכז).
עשיר גדול היה רבי יצחק וייס ז"ל ,חותנו של הכתב סופר ומכניס
אורחים גדול ,ואף הקציב בית מיוחד לכך.
הולכי דרכים ועניים מרודים היו מגיעים עם נעליהם וגרביהם
שהיו רטובים ומלוכלכים בבוץ .מרוב הליכה היו הגרביים קרועים,
ובתו הרבנית חוה לאה היתה לוקחת את הגרביים שלהם בעת
שהלכו העניים לישון ,כדי לתפרם ולכבסם ,אף כי הריח היה נורא
מאוד ,ואילו שאר האחיות היו נגעלות מזה.
באחד הלילות ,הגיע אביה בשעות הלילה המאוחרות ,ופגש את
בתו חוה לאה בחוץ ,כשהיא תופרת את הגרביים של העניים.
תמה" :מדוע עומדת הינך בחוץ? " ענתה" :ריחמתי על עני אחד
וכיבסתי את גרביו ,אולם ריח נורא נודף מהם ,ואחיותי לא יכלו
לסבול זאת ,ושילחו אותי משם" ...או אז בירך אותה" :ה' יעזור,
שתמצאי חתן שיאיר את העולם" ,ואכן זכתה בכתב סופר לחתן.
("ספרא דמלכא"  -אוצר אמרות החת"ס)

בחודש ניסן שנת תרל"ו חלה ה"דברי חיים" מצאנז את חוליו
האחרון .הלך ונחלש ,והרופאים חששו שלא ישרוד את החג
הקדוש ,ואכן ,בכ"ה בניסן נפטר.
לדרישת הרופאים ישב כמעט לבדו בחדרו לשולחן הסדר הארוך
שיצא מהדלת הפתוחה אל החדר הסמוך ,שם הצטופפו בני
המשפחה וכמה מקורבים ,כדי להניח לו לשאוף אויר צח.
את ההגדה אמר בלהט אש ,כדרכו ,אך בהגיעו למצות אכילת מצה
ידעו שאינו יכול לבלוע מאומה .בהתלהבותו אכל את שני
ה'כזיתים' בכדי אכילת פרס ,ואמר" :האמת ,שזה פיקוח נפש
עבורי  -אבל אני יודע מה מצבי ,ואני רוצה להראות לבני ולנכדי,
שצריך למסור נפש על מצוה מדאורייתא!"
הגיעו לאכילת מרור ,החריין ,החזרת החריפה .דאגו לחייו ,פשוטו
כמשמעו ,אבל הוא נטל כזית בגודש ובירך בהתלהבות עצומה,
אכל והשתעל ודמע ,ונשימתו נעתקה ,ואמר" :האמת ,שזה פיקוח
נפש עבורי ,פשוטו כמשמעו  -אבל אני יודע מה מצבי ,ורציתי
ללמד לצאצאי שיש למסור את הנפש גם על מצוה מדרבנן!"
ואז אכל את הכורך במאמצים עצומים ,חרף כל הנסיונות למונעו.
באמרו" :רוצה אני להנחיל לבני ולנכדי,
שיש למסור את הנפש על מנהג!"
והלא מרום וקדוש היה ,גאון אדיר
ִׁאם אֲ נִׁי שוֹפֵּ ט אֶּ ת הָ אֲ נ ִָׁשים ְבחוֹבָ ה וְ ל ֹא מוכָן לְ הָ כִׁ יל
ופוסק נודע .האמנם יש למסור את
של
ש ֵּבש ְקלִׁ יטָ ה ֶּ
או ָֹתם ַ -כ ִׁנ ְראֶּ ה ֶּשל ַָק ְח ִׁתי לְ עַ צְ ִׁמי ְמ ַ
הנפש על מנהג ,ואפילו על מצוה
ימא ַמר עו ְקבָ א כָל אָ ָדם ֶּשיֵּש
'אָ ַמר ַרב ִׁח ְס ָדא וְ ִׁא ֵּת ָ
דרבנן ,או דאוריתא .האם זה עומד
ב ֹו גַסות הָ רוחַ אָ ַמר הקב"ה ֵאין אֲ נִ י וְ הוּא יְכוֹלִ ין
במבחן ההלכה?! אבל הוא אשר
לָ דוּר ָּבעוֹלָ ם' (סוֹטָ ה ה א)'...
אמרנו :איך אפשר שלא לאכול
אֲ בָ לָ ,ב ֶּרגַע ֶּשאֲ נִׁ י ֵּמ ִׁסיר ֵּמעַ צְ ִׁמי אֶּ ת הַ גַאֲ וָה ו ֵּמ ִׁבין
מצה ומרור וכורך כשמונחים לפניך!
למה הדבר דומה ,להבדיל אין סוף,
ֶּשאֲ נִׁ י ל ֹא יו ֵֹּתר טוֹב ִׁמ ֶּמנוִׁ ,כי הַ הֶּ ְב ֵּדל הַ י ִָׁחיד ֵּבינִׁי
לנסיון לשכנע נמלה שכבר אגרה
ובֵּ ינ ֹו הוא ֶּ -שהַ בו ֵֹּרא ע ֲַדיִׁן ל ֹא נִׁ ָסה או ִֹׁתיְ ...באוֹת ֹו
דיה .ושלא להבדיל ,לומר לאברהם
ֶּרגַע אֲ נִׁי פו ֵֹּתחַ ַבחֲ ז ָָרה אֶּ ת הַ ְש ִׁביל לְ ִׁה ְתחַ ֵּבר אֵּ לָיו
אבינו שהוא פטור מהכנסת
ולְ הַ ְש ִׁפיעַ אֵּ לָיו טוֹבִׁ ,כי אֲ נִׁי ֵּמ ִׁבין ֶּשאֲ נִׁ י גַם נִׁ ְמצָא
(מקרבן לתורה)
אורחים...
ירה ,ו ְשנֵּינו צְ ִׁריכִׁ ים ִׁחזוק ְבאו ָֹתה ִׁמ ָדה...
ְבאו ָֹתה ִׁס ָ

"והנה שלושה אנשים
ניצבים עליו" (יח ,ב )

"והוא עומד עליהם תחת
העץ ויאכלו" (יח ,ח)

רבי אליעזר ,רבי יהושע ורבי צדוק
הוזמנו למשתה שעשה רבן גמליאל
לבנו.
ישבו הקרואים ,ורבן גמליאל עמד
עליהם לשמשם .הגיש רבן גמליאל
את כוסו לרבי אליעזר ,וסרב רבי
אליעזר לקבלה  -שרבן גמליאל
אדם גדול ונכבד היה ,ולא ההין רבי
אליעזר להשתמש בכוסו.
וכשהגיש את הכוס לרבי יהושע -
הסכים רבי יהושע לקבלה .שאל
רבי אליעזר את רבי יהושע" :האם
מן הראוי אנו עושים שאנו יושבים,
ורבן גמליאל גדול הדור  -עומד
עלינו כשמש ומשרתנו?! " השיב רבי
יהושע" :כבר מצאנו שאדם גדול שמש את אורחיו .אברהם אבינו,
אף שהיה גדול עולם ואבי האומה ,עמד על שלושת אורחיו
לשמשם .אכן ,האורחים מלאכים ,אך לאברהם נראו כעוברי ארח
ערביים ,ולמרות זאת  -שרת אותם בעת שהיו תחת צל קורתו".
ענה לעומתו רבי צדוק" :וכי צריך אתה להביא ראיה מאברהם
אבינו ,שעמד על אורחיו לשמשם?  -והלא הקדוש ברוך הוא ,מלך
מלכי המלכים ,שאנו אורחים בעולמו ,משרת אותנו בכל עת ובכל
שעה :מוריד לנו מטר ,מביא טללים ומזמן לכל אדם ואדם שלחן
ערוך בכל ימי חייו( "...ע"פ קידושין לב  -מעשיהם של צדיקים)

פירש רש"י "אחד לבשר לשרה ,ואחד להפוך את סדום ואחד
לרפאות את אברהם".
הקשה רבינו המהר"ל בספרו "גור אריה" :מדוע היה צריך המלאך
שנשלח להפוך את סדום לעבור דרך ביתו של אברהם ,הרי לא היה
לשליחותו שום קשר לביתו של אברהם אבינו?
ומתרץ רבי יחזקאל אברמסקי ז"ל בספרו "חזון יחזקאל" שאותו
מלאך התקשה לעשות שליחותו להפיכת העיר ,והיה טוען
שהתנהגותם של אנשי סדום היא תוצאה טבעית שקיימת אצל
האדם שיש בו יצר הרע ,וכפי שטענו המלאכים לפני בריאת
האדם" :מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו".
"כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו
אמר לו הקב"ה לאותו מלאך ,בוא ואראך את אברהם אוהבי
אחריו ושמרו דרך ה'" (יח ,יט)
ותראה עד כמה מסוגל אדם להתרומם ולהתגבר על יצרו ,זה מה
מעשה בנגר אומן שהיה מוציא מתחת ידו רהיטים שאין כמותם
שכתוב לקמן "ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום",
פאר והדר ,מלכים ורוזנים היו מזמינים רהיטים ממעשה ידיו
שאחרי שראו את מעלת
והלה אך בקושי היה מצליח
אברהם שמתגבר על יצרו לא
לעמוד בביקוש הרב .בן
היססו לעשות משפט
לעי"נ האשה החשובה מרת
יחיד היה לו ,ולאחר
באנשי סדום.
נישואיו פתח לו אביו דוכן
צפורה פייגא ע"ה ב"ר משה אליעזר
"אל נא תעבור מעל
לממכר פירות וירקות
שיחי' יודלביץ  -ג' שבט תשפ"א
עבדך" (יח ,ג)
בשוק העיר.
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -וירא
המקום אשר עמד שם" ,ואין עמידה אלא תפילה.
הייתכן?!  -שאלוהו ידידיו  -והרי עשיר אתה ,ופרנסתך מצויה
כאשר התחיל הצדיק רבי אברהם מרדכי אלתר מגור ,בעל
ברחבות ,ומדוע זה בחרת לבנך את מקצוע הירקנות?
ה"אמרי אמת" :להנהיג את חסידיו הורה להם כי יתפללו תפילת
אינכם מבינים דבר  -ענה הנגר  -אתם חושבים בלבכם כי אני
שחרית בזמנה ולא כמנהג החסידים להתכונן לתפילה אף אם
מתעשר בקלות ,אולם איש מכם אינו נותן את דעתו על הטירחה
מחמת כן יאחרו את זמנה .כאשר שמע הצדיק רבי אברהם
הרבה הכרוכה בעבודתי .ראשית עלי לבחור את העצים
מפוריסוב על הנהגה זו ציוה למקורביו כי כן ינהגו אף הם כמצוותו
המתאימים ולסחוב אותם אל הנגריה שלי ,לאחר מכן אני חותך
של הרבי מגור ,ואף נימק את דבריו במשל.
את העצים לפי מידה ,חיתוך זה כרוך במאמץ רב .בעת העבודה
אשה אחת היתה רגילה להכין לבעלה מטעמים כאשר אהב .הכנת
עצמה עלי לעבוד בריכוז רב ,כי טעות קטנה עלולה לשבש את כל
המאכלים הללו דרשה זמן רב אולם בעלה המתין בסבלנות עד
המלאכה כולה ...ואת הפציעות הבאות תוך כדי עבודה כלל לא
שתהא ארוחתו מוכנה ,כי ידע שבסופו של דבר יוגשו לו המאכלים
הזכרתי ...משום כך  -סיים הנגר  -בחרתי לבני עבודה קלה!
האהובים עליו .יום אחד חיכה האיש שעה ארוכה ,כהרגלו ,אלא
כן הוא גם הנמשל :אברהם אבינו עבד את ה׳ בכל לבבו ובכל
שהפעם הגישה לו אשתו מאכלים פשוטים שהכנתם אינה
מאודו אולם ההוכחה הגדולה ביותר לכך שהאמין בה׳ היא
דורשת זמן ...אמרי נא לי  -תמה האיש  -כאשר הכנת לי מעדנים
העובדה שבדרך זו גם בחר לחנך את בניו וביתו אחריו שישמרו
המתנתי ביודעי כי הכנתם של אלה דורשת זמן רב ,אולם היום
(וקראת לשבת עונג)
את דרך ה׳! אין ראיה גדולה מזו!
מדוע התמהמהת כל כך בהכנת מאכל פשוט זה? ...
"ואברהם עודנו עמד לפני ה'" (יח ,כב)
כן הוא גם הנמשל ,אמר רבי אברהם ,בעבר ,כאשר התפילה הייתה
ה"שמונה
תפילת
כאשר שאלו את חתנו של החפץ חיים מדוע
בכל הכוונות ובכל הרצינות ,דרושה היתה הכנה רבה לכך ,אולם
עשרה" שלו היא בקולות רמים ובתנועות
כיום ,בעוונותינו הרבים ,שהתפילה
רבות ואילו מרן החפץ חיים מתפלל
נראית כפי שהיא נראית ...לתפילה
בקול דממה דקה וכמעט שאינו זע
כזאת אין כל צורך בהכנות!...
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בתפילה? השיב :שהדבר דומה ל 2 -
(וקראת לשבת עונג)
אנשים שנפלו לתוך מימיו
לְ הַ ְש ִׁפיעַ עָ לָיו ,וְ אֶּ צְ עַ ק ַבחֲ לַל הַ ֶּח ֶּדר" :אַ ָתה ל ֹא
"ויקח אברהם צאן ובקר
העמוקים של הנהר .האחד יודע
ַמ ְס ִׁפיק ַמאֲ ִׁמין ַב ֵּשם!" ָמה י ְִׁק ֶּרה ְבאוֹת ֹו ֶּרגַע? ַבחֲ לַל
שיודע
לשחות והשני  -לא .זה
ויתן לאבימלך ויכרתו
הַ ֶּח ֶּדר ֻׁמנָח ִׁמ ְשפָט טָ עון ֶּשאו ֵֹּמר "אַ ָתה ל ֹא ַמ ְס ִׁפיק
לשחות הגיע במהירות ובשקט
שניהם ברית" (כא ,כז)
ַמאֲ ִׁמין!",
לשפת הנהר ללא כל תנועות
ָ
פעם אחת ציווה הצדיק רבי שמחה
הַ ֵּשנִׁ י י ִַׁביט עָ לֶּיך ו ְבמוֹח ֹו ְיצַלְ צְ לו או ָֹתם הַ ִׁמ ִׁלים
חריגות ,ואילו השני ,החל להכות
בונים מפשיסחא לאסור את
ְב ִׁדיוק :אַ ָתה ,אַ ָתה הוא זֶּה ֶּשל ֹא מַ ְס ִׁפיק ַמאֲ ִׁמין
במימי הנהר כדי להחזיק מעמד
מרכבתו כי ברצונו לנסוע לוורשה.
ַב ֵּשם...
שלא יטבע.
עשו החסידים כמאמר רבם ועד
זה ההבדל ביני לבין חותני :החפץ
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מהרה יצאו הרבי וחסידיו לדרך.
חיים נהירים לו שבילי התפילה
צ ִָׁר ְ
יך יו ֵֹּתר לְ ִׁה ְתחַ זֵּק ֶּבאֱ מונָה!" ְבאוֹת ֹו ֶּרגַע ְיצַלְ צְ לו
בהגיעם לוורשא שאל החסידים
והכוונות כזקן ורגיל ואילו אני נאחז
ֹאמרו :אֲ נִׁ י ,אֲ נִׁ י הוא זֶּה ֶּשצ ִָׁר ְ
יך
הַ ִׁמ ִׁלים ְבאָ זְ נָיו וְ י ְ
את הרבי להיכן מחוז חפצו ואילו
בכל כוחי לבל ישטפוני מחשבות
הוא השיב כי יתנו לסוסים ללכת
לְ ִׁה ְתחַ זֵּק ֶּבאֱ מונָה...
ולא אטבע בים הטרדות בזמן
כאוות חפצם ברחובות העיר.
(נקודות של אור  -ספינקא)
התפילה...
לפתע פתאום ציווה הרבי על
העגלון לעצור את המרכבה .היה זה בסמוך לבית מזיגה פשוט.
"אולי יש חמישים צדיקים
נכנסו הרבי וחסידיו אל בית המזיגה ומצאו שם יהודים פשוטים
בתוך העיר" (יח ,כד)
היושבים במקום ומשוחחים.
הרה"ק רבי שמחה בונים מפרשיסחא זיע"א ,שהה פרק זמן
האזין הרבי לשיחתם של שני יהודים שניכר בהם שעבודתם
מסוים בברלין ואיש לא הכירו שם.
כסבלים וכה שוחחו השניים :אמור נא לי ,שאל אחד את חברו,
פעם נזדמן לברלין סוחר יהודי מוורשה ,ובלכתו ברחוב הופתע
האם כבר למדת היום חומש? אכן כן! ענה האיש .אף אני למדתי,
לראות ממולו את הרבי מפרשיסחא הולך בגפו כאדם אלמוני.
אמר הראשון ,והיה קשה לי מאוד הפסוק" :ויכרתו שניהם ברית",
ניגש אל הרבי ותמה ,הכיצד רבי שאתם כאן בברלין ואנשי המקום
כיצד זה כרת אברהם ברית עם גוי?! ..
אינם יודעים על כך כלום?
אף אני שאלתי על פסוק זה ,ענה חברו ,למה כתוב "ויכרתו שניהם
אמר לו רבי שמחה בונים ,החשבת פעם ר' יהודי ,מדוע אמר
ברית" ,והרי די היה לכתוב "ויכרתו ברית" ללא המילה "שניהם".
אברהם אבינו אולי יש חמישים צדיקים בתוך העיר ,הרי אם היו
אלא ,המשיך האיש ,על ידי קושייתך מתורצת גם קושייתי ,כוונת
שם צדיקים ,בוודאי שהיה הדבר מפורסם? אלא מלמד שבסדום
הפסוק שאכן כרתו ברית אבל למרות זאת נשארו להיות בבחינת
יכולים להיות צדיקים ואין איש יודע עליהם.
"שניהם" ,כל אחד נותר לעצמו ולא נתאחדו בברית זו! כאשר
שמע רבי שמחה בונים את הדברים ציווה על חסידיו שישובו
"וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד
לביתם.
שם" (יט ,כז)
כל מטרת נסיעתי לוורשא ,אמר רבי שמחה בונים ,לא היה אלא
מפסוק זה לומדים חז"ל בגמרא (ברכות כו ב) שאברהם אבינו
כדי לשמוע פשט נפלא זה.
תיקן תפלת שחרית שנאמר:
(אור השבת)
"וישכם אברהם בבוקר אל
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :

בסיעתא דשמיא
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פרשת וירא תשפ"ב | לסדר" :ויאמר הנני " | גליון מספר531 :
להצטרפות לרשימת

ישמעאל נמצא במשבר ...אומרים עליו שהוא פרא אדם...

התפוצה במייל,

יום אחד מתקשר אלי בחור ...הוא רוצה להתייעץ איתי ...הוא במשבר ...איך קוראים לך??
ישמעאל!!! כן ...לא פחות ולא יותר ישמעאל התקשר אלי ...והוא התחיל לשפוך את הלב ...אל תשאל :דבר ראשון
אני הבן של השפחה ...עוד לפני שנולדתי ...כבר הודיעו לאמא שלי מראש שאני הולך להיות פרא אדם!!! זה תואר
שעוד ניתן לי לפני שנולדתי ...כל מקום שאני הולך אז עושה סקנדל ...בלגן ...כולם מחפשים להתפטר ממני...
ועכשיו בכלל!! נפלה עלי צרה צרורה ...נולד לי אח ...וכולם כ"כ מתרגשים ממנו ...כולם מצביעים עליו ואומרים
שהוא הממשיך של אבא ...כי ביצחק יקרא לך זרע ...ומאז שהוא נולד אז בכלל הייחס אלי הופלה לרעה ...יום אחד
אבא שלי גירש אותי ואת אמא שלי מהבית ...ומאז אני מתגלגל ברחובות ...ואני מאוד מאוד שבור מזה ...אני מאוד
מקנא ומתוסכל ...אני מרגיש סוג ב' ...מרגיש דחוי ...מה עושים???
אמרתי לו :צר לי!!! אין לי מה לענות לך!!! אתה צודק!! אתה באמת דחוי!! אתה באמת סוג ב'!! אתה באמת פרא
אדם!! אין!!! אין לי איך לעזור לך ...מה אעשה שכתוב בתורה בפירוש שאתה פרא אדם ואתה באמת סוג ב' ...זה
מה שיש ...הנער פרץ בבכי קורע לב וניתק את השיחה ...אז זהו!! למי שדמעות כעת זולגות מעיניו והוא מצטרף
לבכי של ישמעאל שמהעבר השני של הטלפון ...אני רוצה להרגיע אתכם" שלא היה ולא נברא!! ישמעאל מעולם
לא התקשר אלי!! ואתה יודע למה הוא לא התקשר אלי?? כי זה אף פעם לא הפריע לו ...אף פעם לא היה לו רע
עם זה שהוא פרא אדם ...הוא דווקא נהנה מזה מאוד ...הוא גם בכלל לא מקנא ביצחק (חוץ מענייני כספים שחבל לו
שיצחק היורש ולא הוא )...אף פעם לא הפריע לו שהוא סוג ב' ...אתה יודע למה?? כי הוא באמת סוג ב'!! תזכור כלל
ברזל :סוג ב' אף פעם לא מרגיש נחיתי בזה שהוא סוג ב' ...למה?? כי זה מה שהוא!!!! מי מתוסכל?? מי שהוא סוג
א' וחושב שהוא סוג ב' ...הוא מתוסכל ...פרא אדם לא מתוסכל מזה שהוא פרא אדם בדיוק כמו שעורב מהצבע
שלו ...כי זה מה שהוא ...לישמעאל אני לא יכול לעזור ...לא רק בגלל שאין לי מה לענות לו. ..אלא בגלל שהוא לא
בפרשה ...טוב לו לבוסס בבוץ של עצמו...
אבל מי הבעיה הגדולה?? הבעיה הגדולה זה יצחק!!! יצחק שהוא כן סוג א' א' א' ...הוא הוא החתן הגדול שכולם
מסתובבים סביבו ...כל המשתה הגדול שאברהם עשה ...הכל סביבו ..כל גדולי הדור הגיעו לכבוד היגמל את
יצחק ...למרבה האבסורד דווקא יצחק הזה מרגיש קטן!!! המדרש אומר שהעריסה הראשונה בהיסטוריה היתה
בבית של אברהם ...כלומר :התינוק הראשון בהיסטוריה היה יצחק ...עד יצחק כל תינוק שנולד זה היה נראה כמו
חתול ...תוך כמה שעות הוא כבר הולך על הרגלים ועד השחרור מהבית חולים הוא כבר כמו ישיבוחר( ...הוא כבר
יוצא משם עם טרמפים )..אבל יצחק היה התינוק הראשון!!! הוא היה תינוק אמיתי ...הוא התפתח לאט לאט ...הוא
היה יצור מאוד מוזר ולא שגרתי ...תחשוב :העולם עדיין לא הכיר תופעה שכזו ...כולם יודעים שתינוק גדל
במהירות ונהיה כבר בחור ואילו דווקא יצחק יצור זעיר ...מסתובב ומתפתח לאט לאט ...זה ממש מצחיק ...מעורר
גיחוך( ...זה לא כמו היום שאנחנו יודעים שככה זה התהליך ...כולם הסתכלו עליו כמו איזה פיגור התפתחותי)
כן ...לא לחינם דווקא יצחק אבינו!!! דווקא הוא נבחר להיות התינוק הראשון בהיסטוריה ...דווקא הסוג א' א' ...זה
שכולם מסתובבים סביבו ...זה שהולך להיות הממשיך של אברהם אבינו ...דווקא הוא מרגיש קטן קטן ...דווקא
הוא בסיכון משמעותי להרגיש סוג ב'...
למה?? למה ככה הקב"ה עשה?? למה האבסורד הזה שדווקא החתן הראשי ...יצחק שבו יקרא לזה זרע ...דווקא
הוא כזה קטן ?...התשובה היא:
זה חלק מהעיסקת חבילה של יהודי!!! יהודי הוא שותף לה' דווקא לא בממדים שלו ...ודווקא לא בכישורים
ובמוצלחות או בציניות העסיסית שלו ...אלא אדרבה ...בהכנעה שלו!! ב-תנה בני לבך לי!!! תהיה כנוע לי ...תהיה
כלי שנמצא במקום של מקבל מאבא שבשמים ...כן ...בשביל להיות סוג א' באמת צריך לפעמים להיות דווקא
במקום השברירי והפחות עוצמתי ...דווקא במקום הלא זחוח ...הלא כ"כ מהר מצחק( ...זו הסיבה שעם ישראל בשביל

בטלפון9800-171412 :

להיות עם הנבחר היו צריכים לעבור את כור הברזל בשביל להיות כנועים בעצם ...כן ...בשביל להגיע לסוג א' של עם הנבחר,
היה צריך להיות לפני כן בעמדה הנחותה של עבדים ואכמ"ל)...

בדואר :פולק ,גאולה  27חיפה

וזה אתה!!! אתה שמרגיש לפעמים כזה קטן ולא שווה ...כן ...למרבה האבסורד דווקא אתה שמסתכל מבועת על
החבר שלך החזק הזה!! העוצמתי הזה ...מלך הכיתה הזה שדבריו נשמעים ויודע לעמוד על שלו ...ואתה מצטנף
לך בפינה ומרגיש פחות רצוי ...קח בחשבון שאתה פה החתן!!!! את הרבש"ע לא מעניין הבדיחות של החברה ...הוא
יתברך גם לא מתרגש מהמעמד החברתי של מישהו ...הרבש"ע רוצה מישהו שיעמוד מולו בצורה הנכונה ביותר...
במקום כנוע ומקבל וזה אתה!!! אל תקח ללב שאתה לפעמים מרגיש קטן ...זה חלק בלתי נפרד מהעיסקה ...אתה
נמצא בחברה טובה ...אתה מצטרף לרשימה של הלבנה המתמעטת ...ושל יעקב הוא הקטן ...ודוד הוא הקטן...
וכנסת ישראל הנמשלת ליונה ...תדע להעריך את התכונה הזו!! ו ...ובמקביל תישא ראש ...אל תהיה קטן בעיניך...
אל תתבלבל מאחיזת עיניים!!! המדרש מספר שביום הגמל את יצחק הגיע עוג!!! ועוג פגש את יצחק ...תחשוב
איזה פגישת פסגה ...הענק הכי גדול מול הזאטוט הכי קטן ...כתוב בחז"ל שעוג גיחך על יצחק ...אבל לא נראה
שיצחק לקח ללב .יצחק במקרה הטוב הפטיר :ולעוג מלך הבשן כי לעולם חסדו...

להערות והארות:

a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את הגיליון
בשירות פקס באמצעות
שיחת טלפון:

רוצה שעוד אנשים יקראו,
כמוך ,את העלון?
קדימה!
זה זמן להצטרף לשותפות
בהו"ק להחזקת העלון..
ותהפוך שותף קבוע
בזכויות החזקת העלון!
להשתתפות בהוצאות
הגליון:
בבנק :בנק פאגי
סניף 281
חשבון 818827
באשראי" :נדרים פלוס"

תודה מראש!!!

השתגעת??? רצו להרוג לה
את הילד!!!
כולם היו המומים ...אוה ...לא ידענו ...לא ידענו שזה היה
הסיפור האמיתי!!! חשבנו שהסיפור היה אחר לגמרי לגמרי...
תבין :בימים האחרונות הרוחות סוערות בכל השכונה ...כולם
מדברים על הפרשיה המסעירה ...מה ...לא שמעת?? פתאום!!!
ביום בהיר אחד שרה הודיעה לאברהם :או אני או הגר!!! אני
דורשת שהיא וישמעאל יסתלקו מכאן כעת ועכשיו ...אברהם
לא חשב פעמיים ...הוא ניגש להגר והודיע לה שתארוז חפצים
ותוך שעה תסתלק מכאן ...ואז התברר שלישמעאל יש שפעת...
הוא שוכב קודח מחום ...אבל זה לא עניין את שרה ...היא
התעקשה שהם יסתלקו מפה תיכף ומיד ..והשכנים באמת
מספרים שהם ראו במו עיניהם איך הגר לוקחת את ישמעאל
על הידיים ועל שכמה ציוד דל של לחם ומים ...וזה היה נראה
מחזה קורע לב ...לא יאומן ...לא מתאים לאברהם ושרה...
עכשיו ...מה שהכי מסעיר את הרוחות בסיפור הזה ...שסו"ס
הרי כולם מבינים שלא סתם יצא הקצף ..אם שרה החליטה ללא
הודעה מוקדמת לגרש את הגר וישמעאל כנראה שקרה משהו
מאוד מאוד מאוד חמור ...אז זהו ...שבררנו אצל אנשי החצר...
ולעת עתה מתברר שכל הסיפור היה בסה"כ ששרה ראתה
סמארטפון אצל ישמעאל והוא ניסה להראות שמה ליצחק איזה
משהו!!! זה כל הסיפור!! זה כל הפרשיה!!!
על זה יצא הקצף ...זה עורר מהומה .עם כל הכבוד לשרה .עם כל
הכבוד למאבק בפגעי הטכנולוגיה ..יש גבול!!! יש גבול
לתוקפנות ...לקחת ילד חולה עם אמא שלו ולגרש אותם ללא
הודעה מוקדמת עם לחם וחמת מים ...ולמה?? בגלל שראית
אותו עובד ע"ז ...או קצת גולש בגילוי עריות ...זה מוגזם לכל
הדעות! זה לא מידתי!!! ועל זה יש סערת רוחות .כל השכונה
מדברת .אברהם מגיע לבית מדרש והוא רואה שהציבור זועם.
אברהם מנסה לברר מה קרה ...ומספרים לו שהציבור כועס על
הפאנטיות של שרה ...למה היא מגרשת ילד חולה מהבית רק
בגלל שיש לו סמארטפון ...בפרט שהוא בסה"כ בן ...51
אה ...מיד מזדעק אברהם ...יש פה טעות ...הדברים יצאו
מהקשרם ...מיד אברהם אבינו מכנס מסיבת עיתונאים ושולח
הצהרה לתקשורת ...רבותי :יש פה טעות חמורה בפרטי
הסיפור!!! אם הייתם יודעים את הסיפור האמיתי לא הייתם
שואלים שאלות ...אל תשכחו שיש עוד פירוש ברש"י ...ותרא
שרה את בן הגר המצרית מצחק!! אומר רש"י בפירוש השלישי:
מצחק לשון רציחה!!! שרה האמא המאושרת ..שנולד לה ילד
לאחר תשעים שנה עומדת לה בחלון ומביטה ולפתע חשכו
עיניה!!! היא רואה את ישמעאל לוקח אקדח אמיתי!! מכניס
כדורים ומנסה לצלוף לכיוונו של יצחק!!! והכל בצחוקים ...ומול
עיניה הנדהמות היא רואה איך שהוא דורך נשק ו ...ו...
היא כמעט קרסה מתעלפת ...איצלה שלי ...אתה חי????
ואז היא רואה שבניסי ניסים!!!!!! בניסי ניסים הוא לא הצליח
לפגוע בו ...היא יצאה מהבית בהיסטריה נוראית ...היא רצה כל
עוד נשמתה לכיוונו של ישמעאל ולפתה את ידו וצרחה עליו
בפאניקה מה?? מה זה?? מה אתה עושה? ישמעאל התחיל
לצחוק ...לא ...זה בצחוקים ...אני רק רוצה לבדוק שזה פוגע...
"כמתלהלה היורה חיצים ...ואמר הלא משחק אני"..
מסיים אברהם את הסיפור המחריד ופונה לציבור :תגידו לי...
בכזה מקרה ...מה אתם הייתם עושים במקומנו??? תחשבו
שיש לכם בן יחיד שהגיע לכם אחרי תשעים שנה ...והבן של
השפחה כמעט הרג אותו ...והוא עוד עושה את זה בצחוק ...הוא
אפילו לא מבין מה המשמעות של המעשים הנוראים שלו ...מה
אתם הייתם עושים איתו?? לא הייתם זורקים אותו על טיל
מהבית?? אברהם אבינו מסיים את דבריו וכולם עומדים
המומים!!!! אף אחד לא ידע שזה הסיפור האמיתי...
המשך בטור השמאלי......
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(המשך מהטור הימני)
אה ...ככה?? לא ידענו ...סליחה אברהם ...סליחה שרה ...סליחה שחשדנו בכם ...לא ידענו שישמעאל רצה להרוג
את יצחק!!! פשוט עוברי אורח העידו שישמעאל רק רצה להראות ליצחק איזה סרטון קקקורע מהסמארטפון
שלו ...ולכן יצא הקצף ...וכי על זה לזרוק ילד חולה מהבית?? אבל כעת זה נשמע אחרת לגמרי ...כשאתה שומע
את הסיפור האמיתי אתה לא מבין איך אברהם ושרה החזיקו מעמד עד הבוקר ...אני הייתי מעיר את הגר
וישמעאל באמצע הלילה וזורק אותם על טיל ...שה' ישמור .נס שזרקתם אותם מהבית....
אז זהו!!! שמקובלנו שכשיש שני פירושים ברש"י זה לא תמיד בהכרח שני פירושים שונים לגמרי ...לפעמים זה
פירוש אחד ש---מסביר את הפירוש השני!!!
הסיפור האמיתי היה (לכה"פ לחד שיטה) שישמעאל החזיק מכשיר לא חסום והוא רצה להחטיא את יצחק
הקטן בעבודה זרה וגילוי עריות ...מכאן ואילך תן לנו ההורים להחליט איך אנחנו מגיבים על כזו פרשיה ...שרה
אמנו טוענת בתוקף :אם ישמעאל היה מנסה להרוג את יצחק הייתם מבינים אותי למה התפרצתי בכזו פאניקה
ודרשתי לגרש את הילד ואת אמא ...אז תדעו לכם שאצלי היידישקייט של יצחק ...זה משהו שעולה לי
בחיים!!!! אם מלאך המוות יגיע ויבשר לי שיצחק (כאילו) לא עמד בניסיון של העקדה ולכן הוא נשאר בחיים...
באותו רגע ותמת שרה!!!! אצלי העתיד הרוחני של יצחק זה חיים ומוות!!! אם ככה .אפשר להוציא הבהרה
לתקשורת שישמעאל רצה להרוג את הבן יחיד שלי ...זו האמת האמיתית! כי בשבילי אם ישמעאל רצה
להחטיא את הבן שלי זה להרוג אותו ואותי
את המסר הזה שרה אמנו מנחילה לנו לדורות ...איך להתנהל ולהתנהג מול מפגעים רוחניים המשכימים
לפתחנו ...האם להתנהג באיפוק או באפס סבלנות?? איך להתנהל מול חבר שמקרר את היידישקייט שלי? כל
זה אתה תחליט!!! אתה תחליט עד כמה היידישקייט תופסת לך בחיים!!! ועל פי זה צריך לנהוג...
--אני מכיר באופן אישי יהודי שהוא יחסית מודרני ...טיפוס מאוד פתוח ...מאוד מאוד רחוק מלהיקרא פאנאט...
ויום אחד הילד שלו הלך לבני דודים שהם עוד יותר מודרניים ושם הוא הסתכן במעידה רוחנית חמורה (בידיעתם
של המשפחה ובחוסר אחריות מצידם )...ברגע שנודע לאותו יהודי מה שכמעט קרה לבן שלו אצל הבני דודים!!! הוא כ"כ
רתח מזעם על החוסר האחריות מצידם ...שהוא קם בבת אחת וניתק איתם קשר הרמטי!!! והוא גרם בזה
לפירוק וניתוק כל מערכת הייחסים שלו עם המשפחה המורחבת!!!
ניסיתי לגשר ...ניסיתי להסביר לו שזה לא לעניין לשבור את כל הכלים ולנתק קשר ...אבל לא היה עם מי לדבר...
הבן אדם רתח מזעם ואמר :רצו להרוג לי את הילד!!! זה המשפט היחיד שהוא אמר!!! הוא חזר על המשפט הזה
פעם ועוד פעם ועוד פעם ..רצו להרוג לי את הילד ...רצו להרוג לי את הילד ...עד שגם אני בשלב מסוים קלטתי:
הההלו ...רצו להרוג לו את הילד!!! מה תעשה עם בן אדם שרצו להרוג לו את הילד ...לך תנסה להרגיע בן אדם
ש ...ש ...שרצו להרוג לו את הילד ...לך תסביר לו שזה לא היה רציני ...רק בצחוק ...לך תסביר לו בשכל קר שלא
צריך לקחת ללב וצריך לסלוח להם ולהמשיך עסקים כרגיל ...תנסה!
יצאתי בהתפעלות מאותו יהודי ...הוא לא סתם התפרץ ושבר כלים בחמתו ...הוא פשוט הבין עניין!!! כי אני מכיר
אותו באופן אישי ...הוא לא קנאי ...הוא ממש לא פאנאט ...אבל הוא כן קרא את המפה!!! והוא הפנים שברגע
שהיידישקייט של הבן שלו היתה בסיכון מבחינתו רצו להרוג לו את הילד!! נקודה!!! עכשיו בינינו :לגופו של
העניין ...להגיד לך שזה נכון מה שהוא עשה?? האם זה נכון לנתק קשרים ולפרק קשרי משפחה?? לא יודע...
(במאמר המוסגר :בלי כל קשר הסיפור הזה הוא לא מודל לחיקוי (בגלל כל מיני פרטים מורכבים נוספים שהיו בסיפור שהם לא רלוונטים
בשבילנו )...יתכן שלא!!! אבל זה לא קשור פה לנכון ולא נכון ...זה עניין של כל אחד ואחד מאיתנו איך הוא מחליט

לקחת את היידישקייט שלו ללב ...אותו אחד לקח את המעידה הרוחנית של הבן שלו ברמה של "רצו להרוג לי
את הילד" נקודה!!! אחרי שכך הוא ראה את זה ...אי אפשר לדון אותו שהוא ניתק קשר ...כי רצו להרוג לו את
הילד ...תעשה משהו( ...ושוב אני חוזר ומבהיר במאמר המוסגר ...אל תבא ותספר לי שנתקת קשר עם המשפחה בגלל הסיפור הזה...
כי ...הסיפור שם היה הרבה יותר מורכב ...כך שאת הסיפור הזה תקח כמדגם בעלמא)...

--כבר נכתב כאן לא פעם ולא פעמיים שבתקופות הבוערות של הקורונה הוכח שברגע שבן אדם חושש על החיים
שלו הוא מתנהג בדפוס התנהגות אחר ולא באים אליו בטענות ...פתאום כל מיני אנשים נחמדים ואדיבים שעד
כה לא הרגו זבוב ...פתאום הם למדו לדבר! למדו להתעצבן בקול ואפילו לצעוק על אדם שהולך בלי מסיכה
ומסכן אותם בקורונה( ...זוכר את זה ...או שהספקת לשכוח??) נו ...ואני שואל אותך :זה יפה לצעוק ולבזות בן
אדם שנעבאך יש לו חום והוא חולה קורונה והוא החליט לבקר בבית הכנסת עם מסיכה?
מה התשובה?? זה לא קשור ליפה ולא יפה ...זה מתחיל ממקום אחר!! זה מתחיל מהאיום של הקורונה ...אם
כעת בשלב זה אנחנו חוששים מהקורונה ברמות הזויות של "כי אמרו כולנו מתים "...אז אדם שאמור להיות
בבידוד ...אם הוא הגיע לבית הכנסת ...שלא יתפלא אם אנחנו נתפרץ עליו בצעקות ואנחנו נהיה צודקים!! זה
בדיוק הסיפור עם שרה אמנו!! האם זה לעניין לקחת ילד שרק רצה להחטיא את הבן שלה ולזרוק אותו ללא
רחם מהבית עם חום ??...מה התשובה?? תלוי!!! תלוי איפה אני מעמיד את היידישקייט שלי ...אם
היידישקייט שלנו עולה לנו בחיים ...אז מה אתה רוצה ...רצו להרוג לה את הילד..
---

כאן טמונה התש ובה על רשימה ארוכה של שאלות איך להתמודד מול כל מיני פגעי טכנולוגיה שאנחנו מתחככים איתם
במשפחה המורחבת/מה לעשות עם חבר שאני מרגיש שמוריד אותי רוחנית /על כאלו שאלות אי אפשר לענות תשובה
חותכת!! אתה יודע למה?? כי ...כי דבר ראשון :בכל דבר צריך להפעיל היגיון!!! זה תמיד נכון ...וממילא כל מקרה

לגופו ...דבר שני :התשובה מתחילה ממך!! אתה אמור להחליט איפה אני מעמיד את היידישקייט שלי ...עד כמה
זה עולה לי בחיים!!! אם זה עולה לי בחיים אז מותר לי להתנהג כמו אדם שמאיימים על החיים שלו ו ...ויבינו
אותי!!! אתה יודע את מי לא מבינים?? את מי שמשתולל בלי קשר ...את מי שמשתולל כי כתוב לו על הגב
שהוא צריך להיות פאנאט ...אבל חבר שלי שדיבר כמו חיה פצועה וכמו שרה אמנו בשעתו ...אף אחד לא יכל
לעמוד מולו!! לך תתמודד עם אדם שנאבק על החיים ..בקיצור :בנושאים האלו זה לא תלוי לאיזה סגנון אני
משייך את עצמי האם לסגנון הפרומער או הסגנון הפתוח ...את הסידור מדפים הזה תשאיר למקומות קצת
פחות מהותיים ..כאן כל העניין איזה מקום היידישקייט שלי תופס לי בחיים ודו"ק...
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אודות הקושי הרגשי להקשיב
לצרות של אנשים...
כמידי שנה בפרשת וירא מוקדם כאן בגיליון מאמר
מיוחד למצוה היקרה והאהובה ..מצוות גמילות
חסדים!!! שאברהם אבינו מלמד אותנו בפרשה זו
שזה אחד מסימני וסממני אומה קדושה -גומלי
חסדים!!!
ובכן :כבר הוזכר בגיליון זה כמה פעמים ...שיש
תחום אחד בגמילות חסדים שהוא מאוד נחוץ!!!
כמה שהוא מפותח וכמה שיש כבר ארגונים נפלאים
בנושא הזה עדיין אף פעם זה לא מספיק ...הנושא
של "אוזן קשבת"!!! דאגה בלב איש ישיחנה ...כי
הצורך בזה הוא מאוד גדול ...ויש מחסור חמור
באזניים!!!! ממילא מי שאין לו תקציב לגמ"ח
מיטות מתקפלות או לסכו"ם לשמחות ...אנא...
אזניים יש לך?? אתה מוכן להקצות שעה שעתיים
שלוש בשבוע להקשיב לשני? אז לא ...אל תכתוב
את זה בידיעון של השכונה ...כי מסתמא צריך אותך
בתוך המעגל הקרוב ביותר של המשפחה
והידידים ...אם רק תביע נכונות להקשיב אתה
תהיה תפוס למעלה מהראש ב"עניי ביתך" ממש...
בקיצור :אין לך גמילות חסדים גדולה מזו!! מומלץ
בחום לאמץ אותה...
--בנושא של "אוזן קשבת" ישנה נקודה חשובה שכבר
הוזכרה כאן בגיליון בקצרה ולתועלת העניין אפתח
את זה קצת יותר בהרחבה...
ובכן :היה יהודי אחד שהיה מתקשר אלי בקביעות
לשפוך את הלב ...מדובר ביהודי שיש לו חיים לא
פשוטים ...המון כאב ותסכול ...הרבה סבל ...והוא
היה מספר ושופך ושופך במשך חצי שעה ...וכמובן
שאתה מבין לבד שהוא לא סתם התקשר אלי...
כנראה שהוא רוצה משהו ...הוא רוצה שאני אעזור
לו ...ותכל'ס אני רואה שאני לא!! לא יכול לעזור
לו!!! עם כל הרצון הטוב זה מסוג הדברים שאני
רואה שאני לא יכול לעזור ...ואני מקשיב ומקשיב...
ומשתדל קצת לעודד ...להגיד כמה מילים טובות...
לתת קצת כח ...והוא באמת היה מתעודד...
הרגשתי שהדברים שלי באים עליו כמים קרים על
נפש עייפה ...אבל עדיין!! עדיין הבעיה נשארה
בעיה!!! ותכל'ס לא הצלחתי לפתור לו את
הקשיים ...אפילו לא קצת ...אפילו לא בכיוון...
והשיחה הסתיימה ...ואני יצאתי ממנה כמו רימון
סחוט( ...אם יצא לך פעם לשמוע הרבה סבל וכאב ותסכול
ויסורים ואין לך איך לעזור ...זה פשוט סוחט את כוחות הנפש)...

ואחרי שבועיים שלוש ...שוב ...שוב הוא מתקשר...
שוב פורק אצלי את כל הכאב ...ופורק ומספר
בשטף כמה שהכל נורא ואיום ואיך שהכל דפוק
מכל הכיוונים ואין שום סיכוי ולא תקווה באופק...
ואני שוב יושב ומקשיב ומקשיב ונאנח לעצמי
בשקט ...נו ...מה אני אעשה איתו??? אין לי איך
לעזור לו! ושוב אני משתדל פה ושם לעודד ולהגיד
לו ...אוה ...איזה תעצומות נפש יש לך ...איך אתה
שורד את כל הקשיים האלו( ...אגב :אני מתכוין בשיא
הרצינות!! לא איכפת לי שאותו אחד יקרא שורות אלו ...והוא
מסתמא קורא את זה ...מה שנכון נכון ...אני באמת מתפעל איך
יש לו כוחות לשרוד )...אבל תכל'ס הבן אדם רוצה שאני

אעזור לו ...ואין!! אין לי איך!!! השיחה הסתיימה עם
כמה מילות עידוד .ותכל'ס .לא עזרתי לו.
והנה אחרי חודש הוא שוב מתקשר ...עם אותם
סיפורים ואותם תסכולים ...ודי ...אני כבר לא יודע מה
לעשות איתו ...אני כבר מכיר את הבעיות שלו בעל
פה ...והייתי מאוד שמח אם הייתי יכול לעזור ...אבל
אני לא יכול ...אני מרים ידיים ...די ...וככה כל
שבועיים שלוש או חודש ...שוב ...שוב מגיע טלפון
ממנו ...וכל פעם שאני רק רואה את הטלפון שלו על
הצג הלב שלי נופל לריצפה ...אוי ...מה אני עושה
איתו??
עד שיום אחד החלטתי ש-די!!! בטלפון הבא שהוא
מתקשר אני אנשום נשימה עמוקה ואני אודיע לי:
שצר לי לאכזב אותו ...אבל אני כנראה לא הכתובת...
תחפש מישהו אחר ...הייתי מאוד שמח לעזור לך...
אבל כפי שאתה רואה אני לא מצליח ...אתה רואה
שלא זז כלום!!! אז כנראה שאני לא הכתובת ...ככה
תכננתי לענות לו בטלפון הבא שהוא מתקשר...
ואז!!!! פתאום תפסתי את עצמי ...רגע רגע רגע .יש
פה משהו מוזר!!
בעצם למה הוא בכלל ממשיך להתקשר אלי כל פעם
מחדש???
הרי אני לא צריך להגיד לו שאני לא מצליח לעזור לו...
את זה הוא יודע יותר טוב ממני!!! הוא כבר מתקשר
אלי למעלה משלושים טלפונים ...ואנחנו כבר
מדברים כל פעם יותר מחצי שעה על אותם בעיות...
אני כבר אמרתי לו עשרות פעמים את כל מה שיש לי
לומר בנושא וזה לא עזר ...אז למה הוא!!!! למה הוא
ממשיך להתקשר?? מה ...הוא לא קלט שאני גבר לא
יוכל להושיע?? (במילים אחרות :אני מתכנן לגלות לו כעת את
אמריקה שאני לא מצליח לעזור לו ושיחפש מישהו אחר ...בוקר
טוב ...הוא לא צריך שאני אגיד לו! הוא יודע את זה יותר טוב ממני.
ואם כך אז למה הוא ממשיך להתקשר?)

ואז פתאום קבלתי פלע'ש ...הבזיק לי פרוז'קטור...
נפל לי האסימון:
רגע רגע ...מי אמר שהוא בכלל מצפה ממני שאני
אעזור לו??? מי אמר?
אולי הוא בכלל לא "בונה עלי" שאני אעזור לו כי
באמת אי אפשר לעזור לו ...הוא בסה"כ רוצה לשפוך
את הלב ...ובזה אני באמת עוזר לו!!! הוא שופך את
הלב ואני מקשיב לו ...וזהו!! עזרתי לו ...במה??
בזה גופא שהקשבתי לו ...אוה ...זה היה בשבילי
פתיחת ראש...
לא עברו יומיים והנה הוא שוב מתקשר ...עניתי לו
והחלטתי שהפעם אני רק מקשיב לו ומעודד אותו...
והוא שוב מתחיל עם התקליט ...שוב מספר את כל
הסיפורים המוכרים ..אני מקשיב לו ברוב קשב...
ונותן לו כח!! מעודד!! מחזק!! מתפעל מהתעצומות
נפש שנדרשות ממנו ואיך שהוא עומד בהם בגבורה...
ואז לראשונה שמתי לב בקול שלו ...איך שכל משפט
נוסף שאני אומר הנימה משתנית ...הקול שלו
מתייצב והוא נשמע הרבה יותר טוב ושמח ...ועד סוף
השיחה היה כבר צחוקים ...סיימתי את השיחה

ולראשונה הרגשתי טוב!!! לא הרגשתי סמרטוט...
כבר לא הרגשתי שיש פה בן אדם שבור שמבקש
עזרה ואני לא יכול לעזור לו ...אדרבה ...הרגשתי
שיש פה אדם שביקש עזרה ועזרתי לו! בזה
שהקשבתי לו...
--ומאז עקבתי אחרי התופעה וגיליתי שיש סוג של
אנשים שחשוב שנדע על קיומם ...ובכן :תדע לך
שיש אנשים שעוברים חיים לא פשוטים!! נקודה!!!
הרבה מרירות ..הרבה סבל ויסורים ...וזה לא קשור
אליך ...זה חשבונות שמים( ...אגב :זה לא בהכרח אנשים
שעוברים צרות גדולות ..הרבה פעמים זה בעיקר עניין של אופי
שברירי ...וזה מסתמא סבל יותר גדול מבן אדם שיש לו אופי
פלדה שעובר צרות באמת אמיתיות ...האופי פה זה הסיפור!!!)

כעת תקשיב טוב טוב :יאמר לשבחם של אותם
אנשים שכמה שהחיים שלהם קשים ומרים ...בכל
זאת הם מצליחים לצוף ע"ג המים ..יש להם
תעצומות נפש עילאיות להתעלות מעל כל
ההתמודדויות ...ולנהל חיים תקינים ואפילו לפרוח
ולהצליח ולעשות ולפעול מעל ומעבר ...זה כוחות
מיוחדים שיש להם!!
אבל!!! יש תנאי אחד!!!! בשביל שאותו אחד באמת
באמת יצליח לצוף מעל כל הקשיים ...בשביל זה הוא
צריך ממך עזרה קטנה מהצד!!!
הוא צריך אחת לשבועיים או לחודש להוציא
קיטור ...הוא צריך מישהו שהוא יוכל לשפוך ולרוקן
אצלו את הלב ...ולספר לו כמה שהחיים שלו זוועה
אחת מתמשכת וכמה שהכל קטסטרופה בלתי
נסבלת לחלוטין...
זהו ...זה כל מה שהוא צריך ...בקשה צנועה...
והוא נפל עליך!!! הוא בחר בך בתור האיש הטוב
שיכול לספק לו את החסד הצנוע הזה ...והוא
מתקשר אליך או מפטפט איתך ושופך אצלך את
הלב ...והוא בבת אחת פורק עליך את כל התסכול
וכל המרירות של החודש האחרון וזה משטחים
שלימים ...קונטיינרים שלימים...
ואם אין לך היערכות מוקדמת לזה ...אתה פשוט לא
עומד בעומס ...אתה שומע פה בן אדם שכל הסבל
והיגון שבעולם בוקעים מקולו ...כל הצרות ביחד
התנקזו לבן אדם אחד ...ומרוב שאתה לא עומד
בזה ...מה אתה עושה?? אתה מסתמא עושה את
הטעות שאני עשיתי ...אתה מנסה להוציא ממנו
כמעט בכח איזה נקודת אור ותקווה .מנסה לדלות
ממנו שיש לו בכל זאת איזה אי קטן של שמחה
ונחת בחיים ...והוא לא מסכים לשתף פעולה!! הוא
לא מוכן לתת לך את זה ...כי הוא כעת עסוק
בלפרוק אצלך רק קיטור!!! רק מרירות!! והוא כעת
לא מוכן לפתוח איתך את החצי כוס המלאה שיש לו
כי זה לא הנושא שלו ...לא זה מה שמרגיע אותו
כעת .הוא כעת צריך לפרוק רק סבל ותסכולים
וזהו ...אז פעם ...כשלא הייתי ערוך לזה ...לא יכולתי
לעמוד בעומס הזה ...לא ידעתי איך להתמודד מול
בן אדם שרק סבל וצרות ויסורים ותסכולים ...רק זה
מנת חלקו בחיים ...גדול עלי ...לא בממדים שלי...
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עד שקלטתי שלא!!! זה בסדר!!! הוא כעת רוצה
ממני דבר אחד :תקשיב לי ...ותשחיל מידי פעם
מילים טובות ...אני לא מבקש ממך שתגיד לי :לא
נורא!!! אדרבה ...תסכים איתי שכן נורא ...ותתן לי
רק כח ...תגיד לי שאני גיבור!!! (כי הוא באמת גיבור
ומגיע לו לשמוע את זה ...ואוי ואבוי לך אם תתעקש להגיד לו
שלא נורא ...כי אז הוא יצטרך להביא עוד משאית של מלט
ולרוקן עליך ...עד שתבין כמה קשה לו ...וכמובן שאחרי שהבנת
עד כמה שכן נורא ...כעת כן אפשר לתת תקווה שיהיה טוב
ואפילו לתת קצת עצות ...אבל רק אח"כ שהבנת את המצב!!!)

כל מה שנדרש ממך זה לשמוע! להבין כמה קשה
לו!!! ובאמת לעודד אותו לאו דווקא מהמקום של
יהיה טוב ...אלא מהמקום של אוה ...יש לך באמת
הרבה קשיים ...וצריך הרבה כוחות בשביל לעמוד
בזה ואיך אתה מצליח !!!!...ואחרי שהוא מסיים
את השיחה איתך הוא באמת מרגיש יותר טוב...
אתה באמת באמת עזרת לו...
נתת לו בדיוק מה שהוא היה צריך!! הוא לא היה
צריך יותר מזה!!
ברגע שהבנתי את זה נהיה לי הרבה יותר קל לדבר
עם אותו אחד...
קלטתי שאני לא עומד מולו בחוסר אונים ושומע
צרות ולא יודע מה לעשות איתם ..אדרבה ...אני
פה בשביל להקשיב ...ולתת כח!!! וברגע שעשיתי
את זה זו העזרה שלי ...הצלחתי לעזור לו מעל
ומעבר...
--הנושא הזה מאוד חשוב בעיקר לאנשים שצריכים
אותם כתמיכה!!!
מה אני מתכוין?? מבחינה מסוימת העולם
מתחלק לשני סוגים :יש אנשים חזקים באופי
שלהם ויש אנשים יותר רגשיים וממילא גם יותר
שבריריים...
ואיפה זה מגיע לידי ביטוי?? בתמיכה ברגעים
קשים!!!
אנשים חזקים באופי ...הם מאוד טובים בתמיכה
ברגעים קשים ...יש להם את הקור רוח ואת
השליטה במצב ...הם לא מאבדים ראש ...לעומת
זאת אני טיפוס רגיש ושברירי ...פעם כשאח שלי
היה מתקשר אלי בשביל לפרוק אצלי איזה קושי
שעובר עליו( ...נניח שהיה קשה לו בשידוכים )...אז
במקום להיות כעת במקום החזק ולתת לו תמיכה
ועידוד ...הייתי נכנס רגשית לתוך הסיפור ...ואני
שוקע יחד איתו בבוץ ...ונכנס למשבר יחד איתו...
אוי ...מה יהיה עם אח שלי בשידוכים ...ואם עד
עכשיו היה מישהו אחד שצריך עידוד ...אז כעת יש
שנים שצריכים!!! ואז כמובן שנינו מתקשרים
לאח השלישי( ...כל אחד בנפרד בלי תיאום )...מילא הוא
בעצמו מתקשר לפרוק כמה קשה לו בשידוכים...
אבל גם אני מתקשר לאותו אח ...אוי ...מה יהיה
עם אח שלנו שתקוע בשידוכים ...ואז גם האח
השלישי נכנס לבור ...ובשלב מסוים כולנו מוצאים
את עצמנו בבור משותף ...כולנו בדכאון אחד גדול
מה יהיה עם אותו אח שתקוע בשידוכים...
אתה קולט מה קרה?? במקום להישאר חזק כדי
להיות הגב התומך לאח שמתמודד וללוות אותו
ברגעים הקשים שלו ...במקום זה צללתי יחד איתו
לתהומות היגון וכעת שנינו צריכים תמיכה...
מיותר לציין שלעזור לו ..לא עזרתי לו בכלל...

וברוב המקרים אני מצטרף לרשימת הבעיות שלו...
(רוב הזוגות שממתינים לילדים מעידים שעיקר הקושי שלהם זה
הדאגה של המשפחה ...מילא אתם לא עוזרים ...אבל למה הם
צריכים לסבול גם אתכם ..לא מספיק להם הקושי שלהם .וכמובן
אותו דבר בשידוכים ובכל מיני צמתים בחיים ...בשלב מסויים
המתמודד בעצמו מגלה שהיה לו יותר קל אם הקושי היה מתחיל
ונגמר אצלו ולא מתרחב לכל המשפחה )...נו ...ומאיפה זה

נובע?? זה נובע מזה שברגע שאח שלי פרק אצלי את
כל הקושי שלו .כמה קשה להישאר ככה רווק ...וכמה
הוא סובל ורע לו ...ברגע ששמעתי אותו ...שמעתי כאן
צליל של בקשת עזרה!!!
שמעתי פה בקשה ...נו ...תוציא אותי מהבוץ ...תביא
לי שידוך...
אה ...אני צריך להביא לו שידוך?? אוי ...איך אני עושה
את זה? אני לא מצליח ...ואז בום ...גם אני נפלתי לבור
שלו ...כי גם הוא לא מצליח למצא שידוך וגם אני לא
מצליח למצא לו שידוך ...ואז האח השלישי גם לא
הצליח למצא שידוך וברוך הבא למועדון ...אז זהו
שלא!!! מי ביקש ממך לפתור בעיות ...אתה לא
הרבש"ע ...אתה אולי יכול לנסות אבל לא להושיע...
האח שהתקשר וסיפר לך כמה קשה לו ...הוא בסה"כ
צריך שתקשיב לו! תהיה איתו!! תהיה חזק מולו ...תן
לו כח ועידוד ...תגיד לו שיהיה טוב (כאן דווקא כן צריך
לתת תקווה )...ברגע שאתה תהיה חזק בשבילו ...הוא
כבר נעזר בך!!! הוא כבר מרגיש יותר טוב ...הוא כבר
לא נשמע גרוע כמו שהוא היה נשמע בתחילת
השיחה ...אם תקשיב לו טוב טוב שים לב שהוא כבר
נשמע אחרת ..כי בעצם זה שהקשבת לו ונשארת חזק
בשבילו כבר עזרת לו!! ולכן תשאר במקום החזק!! אל
תיפול יחד איתו לתוך הבעיה ..שם בבור לא תוכל
לעזור ..ואילו כאן אתה עוזר
---

אלא שכאן מתעוררת השאלה הריגשית :נו ...מה אני
יכול לעשות?? תכל'ס ...אני נשבר לרסיסים ...אני
שומע את אח שלי האהוב מדבר איתי חצי שעה
ומספר לי כמה הוא סובל וקשה לו ומר לו ...אני גם
מתרסק ...כל המילים היפות שצריך להיות חזק ולא
להיכנס לזה ...הכל טוב ויפה ...אבל תכל'ס זה באמת
שובר אותי??? מה התשובה?
אז שוב אותה נקודה!!! אתה יודע למה זה לא צריך
לשבור אותך???
כי יש לך טעות!!! אם תשים לב :הקושי העיקרי של
אחיך היה רק בתחילת השיחה ...שעד אותו רגע הוא
צבר וצבר את המועקה שלו ...ולכן בתחילת השיחה
הוא היה נשמע כמו בן אדם שצריך להקיא...
אבל אם תהיה חזק בשבילו ותקשיב לו ...תוך כדי
השיחה אתה תראה איך הוא לאט לאט חוזר להיות
חיוני ...עם יותר מצב רוח ...למה?? כי הוא כבר סיים
להקיא ...שתבין :לראות אדם שמקיא זה מחזה מאוד
מעורר רחמים!!! אבל אני כבר לא מרחם עליו ...אתה
יודע למה?? כי זהו ...הוא כבר סיים להקיא ...ואחרי
שמקיאים ...אה ...מרגישים כזו תחושת הקלה ...אז
זהו ...כבר אין צורך לרחם ..הוא כבר מרגיש טוב
על אותו משקל כאן :אתה נשבר לרסיסים לשמוע את
הקושי של אחיך ...מתי אתה נשבר?? בתחילת
השיחה!!! בטח ...הוא כעת רק מתחיל להקיא ...כעת
תן לו!! תן לו להקיא אצלך ...תאפשר לו להקיא ...תן

לו לדבר ...תן לו תחושה שאתה מקשיב ונותן לו כח
ולא צולל יחד איתו לבור ...ואתה תראה ותשמע
במו אזניך איך תוך כדי השיחה הקול שלו
מתייצב ...אתה פתאום תשמע זיק של תקווה ועד
סוף השיחה יהיו פה צחוקים ...ואז אתה באמת לא
תשבר ...כי לא יהיה לך ממה...
עכשיו :למה הנושא הזה כ"כ חשוב?? כי ...כי זו
אחת הסיבות למה הגמ"ח של אוזן קשבת סובל
ממחסור חמור של אזניים ...כי אם אין לך היערכות
נכונה איך להקשיב נכון להתמודדויות של השני...
זה עניין של פעם פעמיים שלוש שניסית לתמוך
במישהו מהמשפחה או מהשכנים הקרובים עד
שסטופ!!!! אתה לא עומד בזה!!! אז זהו!! שאל
תחזור על הטעות שלי ושל חברים שלי...
וכשמישהו רוצה לפרוק אצלך את הלב ...אל
תחשוב שאתה הולך להיות המושיע שלו!! אתה
בסה"כ מקשיב לו...
תכניס לעצמך לראש :לא כל בעיה אפשר לפתור!!!
עכ"פ אתה!! אתה לא יכול ולא צריך לפתור כל
בעיה( ...יש אלוקים גדול בעולם ולא בטוח שהוא בחר דווקא
בך לפתור בעיות משמעותיות) אז מה כן?? אתה בן של
אברהם אבינו שעליו נאמר "כי ידעתיו אשר יצווה
את בניו אחריו לעשות צדקה "...אתה יכול לעשות
חסד עם יהודי!! ולהקל עליו מהקושי שלו ...איך
אתה מקל עליו בשלב זה?? בזה שאתה מקשיב
לו ...נמצא איתו בקושי ...מלווה אותו בהתמודדות
ולא בורח או לחילופין צולל יחד איתו לתוך הבעיה
(כמובן ש-לו יצוייר שאתה יכול לפתור בעיות ..הלוואי )...ואין
לך מושג כמה צריך את זה!!! ובפרט בתוך
המשפחה הקרובה ...בתוך המעגל הכי קרוב של
החברים ...לא!!! זה לא בפריסה ארצית ...לגמ"ח
הזה אין בלנק ולא חותמת וגם מורשי חתימה ...זה
גמילות חסדים לשמה!!!
צריך אותך פה!!! אל תעלם ...יש כל מיני
התמודדויות פנים משפחתיות או בקהילה שצריך
אותך מופיע פה!! ומופיע ממקום תומך!!! לא
ממקום מזועזע וחרד ומרוב שלא יודע מה להגיד
אז הוא בורח...
רק לשבר את האוזן :כשיש התמודדות במשפחה או
בקהילה ...הטעויות מתחלקות לשני סוגים :יש את
האנשים הלא כ"כ חכמים ולא מספיק טקטיים שהם לא
יודעים איך להגיב נכון ...ויש להם פליטות פה לא במקום
ועלולים להגיד משפטים מרגיזים ומציקים ...אבל זה
עוד נסבל ...זו טעות שמתקבלת יחסית בהבנה ...אבל
יש טעות הרבה יותר חמורה ומתסכלת ומכעיסה ...זה
האנשים דווקא בעלי טאקט שמרוב שהם נבוכים ולא
יודעים איך להגיב ומה לומר ומה לא ...אז הם פשוט
בורחים ...נעלמים ...וזה בלתי נסלח ...וזו טעות הרבה
יותר חמורה מהטעות הראשונה!! תהיה פה ...שמעת
שחבר ביטל שידוך או בשורות טובות שנגדעו או מקרה
מצער של מחלה במשפחה של החבר ...אל תעלם ...אל
תשחק ראש קטן כאילו עסקים כרגיל ...תבא ...תפתח
את הנושא ..תביע השתתפות מינימלית תוך כדי רגישות
שלא להיכנס לצנעת הפרט ...כן ...זה מביך ...זה מסובך...
ואף אחד לא נהנה מהחיים ...אבל זה מה שצריך
לעשות ...זה המקום שלך בסיפור ...אז יכול להיות שעל
הדרך יהיו פה ושם טעויות ומתברר שלא תמיד
ההתערבות היתה במקום( ...אגב :זה נדיר) אבל אם תיעלם
מהזירה זה הרבה יותר גרוע ואכמ"ל...

5
בקרוב ממש

המשך :איך שלוימלה יצליח בכ"ז להוציא את הבית מידו של שמשון?
תקציר :בשבוע שעבר היכרנו של ר' שמשון שקנה בית בבתי ערי חומה במיוחד לקראת שנת השמיטה ...יום החליטה של הי"ב
חודש של הבית היה אמור לחול מיד לאחר חג הסוכות ...ביום כ"ד בתשרי ...אלא שבעיצומו של חג הסוכות ר' שמשון קיבל
מידע ששלוימלה המוכר בעקבותיו ...רוצה לבטל ברגע האחרון של המכירה ...ר' שמשון פתח במנוסה ...במשך כל חג הסוכות
הם שיחקו שוטרים וגנבים ולמרות המאמצים של שלוימלה שלנו ..הוא עדיין לא הצליח לאתר את ר' שמשון ...הספירה לאחור
החלה ובעוד שלושים ושש שעות ...אם שלוימלה לא מצליח לתפוס את ר' שמשון (קודם תקנת הלל) הרי הבית נחלט לר' שמשון
לנצח נצחים!!! לבנתיים התברר ששלוימלה הוא בן אדם קצת מפוקפק...
---

יענקי הבן דוד הגיע בחשאי למחבא של אבא והציג בפני אבא את האיומים ששלוימלה הנוכל העביר דרכו ...אדון שמשון...
תזהר לך!!! לא כדאי לך להתעסק איתי ...אני מציע לך להיכנע בצורה מכובדת ולאפשר לי לבטל את העיסקה בדרך המלך ...ואם
לא ...אתה תטעם את נחת זרועי ...אבא חשב וחשב ובסוף הוא החליט לא להיכנע לשלוימלה!!! מילא הוא היה מבקש שאעשה
איתו חסד ...אבל אם הוא מאיים כמו נוכל אני לא מסכים ...ולה' הישועה ...ה' יציל אותי מפועלי און ...ואכן עברו  63שעות והבית
נחלט בשעטו"מ !!!!...בשעה טובה ר' שמשון ומשפחתו עוברים כעת לבית החדש שנקנה ונחלט לכבוד שנת השמיטה!!!
השכנים קיבלו אותם במאור פנים ו ...וגם קצת בחשש ...אחד אפילו סינן בשקט :מה ...הצלחתם להסתדר עם שלוימלה?? מה
שבטוח אנחנו שמחים שהחלפתם אותו( ...מתברר שכולם שמחים שצדיק בא תחת).....
אחרי כמה ימים לפתע שליח בית דין נוקש בדלת ...ר' שמשון -אתה מוזמן לדין תורה ...ר' שמשון שואל בהתעניינות :מי
התובע?? זלמן!!! זלמן ? ! ? מי זה זלמן?? בחיים שלי לא התעסקתי עם אחד שקוראים לו זלמן ...אבל אמא מיד נאנחה ...אמא
מיד הבינה שזה קשור איכשהו לשלוימלה שלנו ...אני רואה שהוא כבר בישל לנו משהו( ...שלוימלה מהרגע הראשון לא הריח לה טוב) ר'
שמשון לא נבהל ...סו"ס נקראתי לבית דין!!! "שארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית "...ר'
שמשון מגיע לבית דין ...מסתכל ימינה ושמאלה בסקרנות :מי זה הזלמן הזה שתובע אותי?? בחיים שלי לא ראיתי אותו...
מעניין מי הוא...
ובכן :זלמן התובע קיבל את רשות הדיבור ...והוא מיד ניגש לעניין :לפני שנה וחצי הלויתי הלוואה לשלוימלה( ...אוהו ...עכשיו כבר
מובן מה הקשר )...נתתי לו הלוואה של  .₪633.333קצת חששתי שהוא לא ישלם ...רציתי להיות רגוע שיש לו נכסים שאני אוכל
לגבות מהם ...אז הוא הרגיע אותי שיש לו בית!! ומקסימום יהיה אפשר לגבות ממנו ...והנה הגעתי כעת לגבות ממנו והוא אומר
לי :אין לי כסף!!! מיד רציתי לגבות מהבית ...ואז שלוימלה הודיע לי בצער רב שהוא כבר מכר את הדירה לר' שמשון ...ביררתי
מתי הוא מכר את הדירה ...ומה מתברר?? שהוא מכר אותה אחרי זמן הלוואה!! וכל ילד שלמד מסכת שביעית או אפילו תחילת
מסכת ר"ה יודע ששעבוד קרקעות הוא מדאורייתא ובעל חוב יכול לטרוף אפילו מלקוחות( ...כלומר :אפילו אם הלווה מכר למישהו את
הבית ...אם זה היה אחרי!!! אחרי שהוא לווה ...אז המלווה קדם ...ויכול הבעל חוב לבא ולגבות ממי שקנה את הבית כי הבית הזה משועבד אליו עוד לפני שהוא

שייך לקונה ).ר' שמשון החויר כסיד!!! על זה לא חלמתי ...על כזה תרגיל לא חשבתי ...האב בית דין פנה לר' שמשון ואמר לו:
מה ...מה יש לך לומר בנידון? האם ידעת שאתה קונה בית שמשועבד למלווה?? (בדורנו קוראים לזה :בית שיש עליו הערת אזהרה) ר'
שמשון ענה :חד משמעית לא!!! ממש לא ידעתי!!! אם הייתי יודע ברור שלא הייתי קונה...
זלמן לא התבלבל ...והוא מיד הוציא מכיסו את שטר ההלוואה ...הנה ...יש לי שטר הלוואה חתום עם עדים ...ברגע שזה מלווה
בשטר אז קיי"ל ששטר יש לו קול!!! זאת אומרת :שטר שנעשה עם עדים זה משהו שמתפרסם ומדברים עליו וכולם יודעים
ששלוימלה הוא בעל חוב וצריך להיזהר מהנכסי דלא ניידי שלו שהם עלולים להיות מעוקלים לחובות ...וממילא כשיש שטר ר'
שמשון לא יכול לטעון לא ידעתי ...ואם אכן כך ...אז לעת עתה!!! זה נקרא שיש כעת רשות לזלמן להוציא את ר' שמשון מהבית
וכך לגבות את החוב ...אבל סו"ס בית דין לא נולדו היום" ...במקרה" הם כבר מכירים את הנפשות הפועלות ...הם כבר מכירים
היטב את שלוימלה הסיקריק מכל מיני תקריות נוספות שכבר היה להם איתו ...והאב"ד הציע לר' שמשון ארכא של שלושים יום
לצאת ולהביא הוכחות או ערעורים ...מה שנקרא "טוענין ללוקח"...
ר' שמשון יצא מבית הדין והרגיש שהשמים נפלו עליו ...היה ברור לו כשמש בצהרים שזו עקיצה!!! רק לפני יומיים שלוימלה
רדף אחרי בשביל לבטל את העיסקה ועכשיו הוא מצא דרך אחרת ...הוא הצליח לארגן שטר חוב מוקדם ...שכאילו הבית
מעוקל ...אבל אנא ה' ...מאין יבא עזרי ...מאיפה אני כעת מוכיח את זה...
כאן לפתע הוזעקו כל התלמידי חכמים שבעיר ...שחלקם מכירים את ר' שמשון מבית המדרש שבגליל( ...יש כמה וכמה שמועות בבית
המדרש שהגיעו דרכו מתנאי דסולמא דצור) וכמו שרבא אמר :תיתי לי דכי אתאי לקמיה צורבא מרבנן לדינא אני לא מניח את הראש
שלי על הכרית עד שאני לא מהפך בזכותו ...ואכן ר' שמשון בבת אחת הוקף בעשרות תלמידי חכמים שהיו נוכחים שם בבית
הדין( ...לא!! זה לא טוענים רבניים ...חס ושלום!! הם מהיושבים בשימוש בשורות שלפני הסנהדרי קטנה והם יושבים שם בשימוש מידי יום מהנץ החמה עד
שעה חמישית ביום) הם היו נכוחים במעמד של התביעה והם נחושים להפך בזכותו של ר' שמשון ולהוציא כאור צדקו ...דבר ראשון
הם ביקשו לראות את שטר ההלוואה ...אתה יודע מה זה תלמיד חכם שיודע לקרא שטר??? תוך חמש דקות כבר הופיעו כמה
סימני שאלה מהותיים אודות זהותו של השטר ...ולמחרת שוב הופיע ר' שמשון ...דבר ראשון :מי זה העדים?? האם כתב ידם
יוצא ממקום אחר?? בקיצור :העדים הוזעקו למקום ...ותוך דקות ספורות התברר שזה לא היה שטר רגיל שעומדים כאן עדים
ורואים איך ששלוימלה לקח הלוואה מזלמן ...לא!! זה היה "כותבין ללווה אע"פ שאין מלווה עמו "...זאת אומרת :יום אחד הופיע
שלוימלה בפני שני עדים וביקש מהם בתום שהוא רוצה לכתוב שטר שהוא חייב לזלמן כסף( ...למה לא?? מילא אם אתה רוצה שאחרים
יהיו חייבים לך ...כאן צריך הוכחות ...אבל אם אתה בעצמך מחייב את עצמך ...אז כותבין שטר ללווה אע"פ שאין לווה עמו) מתברר שעדים לא עשו
עסק ...לא עקבו ולא בררו אם השטר בסדר או לא ...כי שוב ...אם שלוימלה כזה נדיב שהוא רוצה להתחייב כסף אז מה כבר יכול
להיות ...ותכל'ס ...לשלוימלה ה"נדיב" היה בסה"כ חשוב שהתאריך יהיה מוקדם!!! זו היתה המטרה שלו!! שיהיה כתוב שם
שההלוואה היתה לפני המכר!! ותוך דקות ספורות העדים הודו שבאמת הם לא שמו לב שהתאריך היה מוקדם ...באותו רגע
השטר חוב נפסל עכ"פ מלגבות בו מנכסים משועבדים ...ומכאן ואילך זה כבר לא היה קשור לר' שמשון ...אבל מהר מאוד
התברר כצפוי שעורבא פרח ...לא היתה פה שום הלוואה ...שלוימלה מעולם לא לווה כסף מזלמן ...הכל היתה בסה"כ קנוניא איך
להוציא את הבית מידו של ר' שמשון ...אבל זה כבר לא מעניין את ר' שמשון ...ר' שמשון עשה חנוכת הבית ושר "ארוממך ה' כי
דילתני ולא שמחת אויבי לי "...השכנים שמחו על השכן החדש והרצוי שהגיע תחת הקודם שאיתגר אותם לא פעם ולא פעמיים
עם עקיצות שונות ...ואם על הדרך למדנו כמה הלכות נחוצות בסוגיית שטרות ..ואולי גם את הרש"י הארוך בדף ב' בראש
השנה ...והיה זה שכרנו...

מאות עובדים ...איך מזהים מי
בעל העסק??
מודעה נתלתה בפתח הראשי של ההכנסת
אורחים של אברהם :היום כל השערים סגורים...
כל האגפים שובתים עקב ...עקב ניתוח!!! אנשים
עוברים שם ושואלים :ניתוח של מי?? יש פה צוות
של כמה מאות איש?? אז כן ...אל תשאל ...כולם
עברו ניתוח ...מה ...כולם?? כולם הזמינו תור
לניתוח קילע באותו יום? לכולם היה התפרצות
של אפנדציט באותו יום? איך זה שכולם עברו
ניתוח??
אז זהו שכן!! בעצם היום הזה נימול אברהם ...וכל
אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מאת בני נכר
נימולו איתו ...ככככולם ...כולם נימולו ביום אחד!!
כל המערכת הושבתה!! כולם כואבים ...לא רק
אברהם אבינו( ...אגב :ניתן לומר על דרך חידוש שהסיבה
שאברהם ישב פתח האוהל לשמור מחשש יחוד ...שהרי ביום
הזה רק הנשים יכלו להמשיך לעבוד וללוש עוגות וכו' ..ואילו
הגברים שכבו במיטות כואבים )...ותכל'ס ...היום הכל

סגור ...זה יום לא שגרתי!!! כל הצוות חולה!!!
אבל יש מישהו אחד שמגיע לעסק בכל מצב ...מי
זה?? זה מי שהעסק הזה שלו!!! בעל העסק לא
יכול לתת לעסק לשבות ...הוא מגיע גם כחום
היום ...גם כשהוא כואב ושותת דם ...מה הפלא
שדווקא ההכנסת אורחים הזו הונצחה לאברהם
לדורי דורות ...כי שם המפגן האמיתי!!! איפה
שכולם נעלמים ...איפה שלכולם יש תירוץ הכי
טוב למה הם לא יכולים ...ודווקא אז זה המבחן
הגדול מי פה בעל העסק!!! אצל מי העסק הזה
הוא עסק של חיים...
--התופעה הזו מוכרת גם בישיבה ...אתה מכיר את
הבוקר הזה שככככולם עייפים?? כן ...היה אתמול
חתונה ...וזה היה נסיעה רחוקה וחזרו מאוחר וכן
בסדר ולא בסדר ...תכל'ס ...הפעם כולם עייפים
והתפילה בישיבה מאוד דלילה ...מה שנקרא:
"יומא דמפגרי בה רבנן "..היום כולם מפגרים...
לכולם יש תירוץ מוצדק...
אבל עדיין!! גם בבוקר העייף הזה יש את אותם
אלו שמה שיהיה ומה שלא יהיה הם יתייצבו
בפתח האוהל בתחילת התפילה ויכריזו :ואני ברוב
חסדך אבא ביתך ...מה יש?? זה העסק שלהם!!
בעל העסק עצמו לא עושה שימוש בתירוצים...
התירוצים לא עוזרים לו ...תירוצים זה טוב
בשביל -מה להגיד ל-בעל העסק ...אבל בעל
העסק עצמו ...אם יש לו תירוץ ...מה הוא יעשה
איתו?? זה עסק שלו!!! ושם!!! ביומא דמפגרי בה
רבנן ...כשכולם נעלמים ומהסיבות הכי טובות ...אז
קמה אלומתו וגם ניצבה -של בעל העסק!!! שם
ניכר ובולט מקומו של מי שבאמת מחובר לעניין...
--כן ...צריך לדעת שלא רק הביקורת של משרד
הדתות היא דווקא כשכולם ישנים ...לפעמים גם
הביקורת משמים היא בשעה הזו!!! דווקא אז וירא
אליו ה' ...זה לא חוק מרפי ...זה לא פרנציפ ...זה
באמת נקודת מבחן!!! אם אתה באמת בעל
העסק ...אם אתה באמת מחובר לבית מדרש ...אז
איפה אתה ביום ששי??
נכון ...יום קצר ...נכון הלכת לישון מאוחר ...אבל
אתה ממעמידי בית המדרש ...זה הבית מדרש
שלך ...זה הכבוד שמים שלך ...איפה אתה??
אברהם אבינו כבר שנים ע"ג שנים עושה גמילות
חסדים ...ודווקא הגמילות חסדים הזו כשכולם
ישנו ...דווקא היא זיכתה לו לנצח -בשכר ואקחה
פת לחם זכו בניו למן ארבעים שנה ,ובשכר יוקח
נא מעט מים זכו לבאר מרים וכו' וכו'...
כי ברגעים האלו אברהם אבינו קיבל אישור
לפתיחת עסק!!! כשה' מגיע ורואה שכולם נעלמו
ורק אתה נשארת ...הנה ...הנה האיש המתאים
לפתיחת עסק מורשה!! קח תקציב בלתי נדלה
לארבעים שנה במדבר ...לרגל פתיחת העסק...

“

איפה אתה לוט ...וההד חוזר וט וט וט...

אתה מכיר היום את גוש דן?? האזור הכי מבוקש וצפוף בארץ ...כל דונם לאורך כביש
איילון עולה עשרות מיליונים ...אז זהו!!! שהגוש דן של פעם היה במקום אחר .אתה יודע
איפה? לא פחות ולא יותר באזור ים המלח!!! נסעת פעם בכביש הבקעה באזור של
סדום וים המלח?? מדבר שממה!!! עולם הדממה!! אין נפש חיה ...אתה יכול לנסוע עשר
דקות במהירות של  011ק"מ ולא לראות נפש חיה ...הכל חול ...מדבר ...אין טיפת ירוק...
אפילו עץ אחד לרפואה אין שם ...כלום כלום כלום..
ולחשוב שפעם ? ! ? ! ? פעם אתה יודע מה שהיה כאן???
כגן ה' כארץ מצרים בואכה צוער!!! כולה משקה!!! חז"ל מתארים את האזור של סדום
שזה היה מעין עולם הבא ...זה היה האזור הכי ירוק ...הכי משופע ...הכי עשיר במעיינות
וצמחיה ...האזור הכי הכי מבוקש ...תבין :לוט לא פראייער!! הוא הרי היה גר יחד עם
אברהם אבינו שם באזור צומת שילת ...מודיעין עילית( ...בין בית אל ובין העי) אבל זה לא היה
לרמה שלו ...זה לגור בפריפריה ..אני מעדיף לגור במרכז!!! במקום הכי פורח ומשגשג...
ויסע לוט מקדם ...הוא בחר לעבור לאזור המרכז ...לסדום ...ים המלח ...שכולה משקה...
כגן ה'...
והנה היום אני מגיע ל"גוש דן" הזה ...אתה מוזמן יחד איתי לביקור ב"כולה משקה" הזה...
עולם הדממה!! לא נותר לי אלא לצעוק :איפה אתה לוט!!! וההד של ההרים עונה לי
בחזרה :וט וט וט ...לוט איפה אתה ...הבטחת כולה משקה ...דיברנו על גן ה'. ..איפה זה...
--כלפי מה הדברים אמורים? מישהו פעם שאל אותי :מה המקור למושג "אין יאוש בעולם
כלל"??? עניתי לו :משנה מפורשת באבות" ...ואל תתייאש מן הפורענות"!!!
הוא היה בטוח שהתכוונתי בציניות ...אבל לא!!! זה המקור הכי טוב!! הרי מה פירוש אל
תתייאש מן הפורענות?? מסביר הר"ב :שאם אתה רואה רשע שהשעה משחקת לו וה'
מאריך לו אף ...נותן לו ...מאפשר לו לעשות מה שהוא רוצה ...אל תתייאש מן הפורענות...
אל תדאג ...אין יאוש ...כל כלב בא היום שלו ...ויום אחד תתמלא סאתו וה' יעניש אותו...
ללוט כל הזמן היו מחשבות מייאשות שגרמו לו לזוז שמאלה ...מי כמוהו זוכר את השנים
הקדושות במחיצתו של אברהם אבינו ...איזה צדקות ...איזה עבודת ה' צרופה ...אבל
תכל'ס החיים היו לא קלים ...סו"ס אברהם גר במדבר ...חיי פשטות ודחקות" ...כמעט
וגרים בה "...תנאים קשים ...ואילו אני -לוט?? יום אחד עשיתי את הצעד החכם בחיי!!
והעתקתי את דירתי לכיכר הירדן כי כולה משקה ..כגן ה' ...איזה שפע ...איזה שיפור דיור...
איכות חיים ...ותכל'ס ...אנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד ...ובכל זאת הכל טוב להם...
יש להם כל טוב ...ואילו אברהם אבינו עם הצדקות שלנו כל הזמן גר ...כל הזמן נע ונד...
לוט כמעט מתייאש ...ממה? מהפורענות!!! אבל הבנות הצדקניות של לוט כל הזמן
מזכירות לו :אבא ...אל תתייאש מן הפורענות ...יום אחד זה יקרה ...יום אחד תתמלא
סאתם של אנשי סדום וה' כבר לא יוותר להם ...ואכן אין יאוש!! ויום אחד זה הגיע ...לוט
נמלט כמו גנב ...והבנות של מדדות אחריו ומה הם צועקות לו?? אבא!!! אין יאוש בעולם
כלל ...אתה רואה?? אמרנו לך ...אמרנו לך שיום אחד "ישם נהרות למדבר ומוצאי מים
לצמאון ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה "...והנה ...זה קרה...
סו"ס לוט מגיע למקום מבטחים והוא מתחיל אט אט להתאושש מהמהלומה ...הוא
מתחיל לעכל מה שקרה ...מתחיל לעכל שאכן אין יאוש מן הפורענות ...הוא מתחיל
לקלוט שגם אם אתה רואה שה' עומד ברחוק מעלים לעיתות בצרה ...בגאוות רשע ידלק
עני ...ה' מאפשר לרשע לדלוק את העני ולחמוס אותו ...והוא גם מצליח( ...עיין פרק י'
בתהילים) אבל אין יאוש!!! היום לוט כבר יודע שביום בהיר אחד" ..איך היו לשמה כרגע
ספו תמו מן בלהות .כחלום מהקיץ ה' בעיר צלמם תבזה"...
כעת!!! אחרי שכבר לוט מבין שאין יאוש מן הפורענות ...אחרי שלוט מגיע מידי שנה
לאזכרה של אשתו ...והוא עומד כמו נר מול הנציב מלח ולמד להגיד :ברוך דיין האמת!!!
אה .אתה כבר מבין שאין יאוש מן הפורענות? אם ככה ...כעת חז"ל מגיעים אליו עם
בשורה טובה ...יש לנו בשבילך עוד ברכה" :ברוך זוכר את הצדיקים"!!! מה פירוש?? אם
אין יאוש מן הפורענות אז ק"ו בן בנו של ק"ו שאין יאוש מ-ברוך משלם שכר טוב
ליראיו ...מי שהפך נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון הוא הוא זה שגם ההיפך!!! ישם
מדבר לאגם מים וארץ ציה למוצאי מים...
אותו אברהם אבינו העץ היבש שתמיד נדת עליו ברחמים שאין לו המשך והוא כזה גר
ותושב ...אין יאוש!!! מי ששם נהרות למדבר הוא הוא זה שישם מדבר לאגם מים וארץ
ציה למוצאי מים...
--ידידי החסיד :עכשיו תבין מה אנחנו אומרים כל ערב שבת במנחה ...בסוף הודו לה'...אם שמת לב הש"ץ מתחיל הודו לה' כי טוב ...יאמרו גאולי ה' ...ובסוף הוא מסיים :שופך
בוז על נדיבים ...וישגב אביון מעוני ...יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה ,מי חכם וישמר

אלה ויתבוננו חסדי ה'!!! האם פעם ניסית להבין את סוף המזמור???
בשלמא תחילת המזמור ...את זה אני מבין מצוין ...מדברים שם על אותם ארבעה
שצריכים להודות ...ואכן באמת הודו לה' כי טוב ...יודו לה' חסדו ...אבל בסוף המזמור
פתאום יש נימה קצת יותר מאופקת ...מי חכם וישמר אלה ...אתה יודע מה הפירוש של
המילולי מי חכם וישמר אלה?? הכוונה היא :שמי שהוא חכם ...אז שישמר אלה ...ישמר
מלשון "שומר ומצפה" (או ואביו שמר את הדבר )...על מה מדברים כאן?? למה צריך להיות
פתאום חכם?? מה צריך לשמור ולצפות? מה התשובה?? העניין הוא כך:
בתחילת המזמור יש לנו עסק עם כאלו שראו ישועות בעיניים!!! יאמרו גאולי ה'!! יוציאם
מחושך וצלמוות ...וישמחו כי ישתוקו וינחם אל מחוז חפצם ...כאן לא צריך להיות חכם
גדול ש'ישמר אלה '...גאולי ה' שרואים ישועות בעיניים לא נותר להם אלא לפצוח ב"יודו
לה' חסדו"...
אבל מה יעשה אותו אחד שעדיין כל אוכל תתעב נפשו ...עדיין אין לו טעם בלימוד
ובעבודת ה' ...מה יעשה מי שעדיין שרוי בתוך החושך וצלמוות אסירי עני וברזל ...מה
יעשה מי שהוא עדיין בעיצומה של סערות ומאבקי רוח ונפש ועדיין לא ישמחו כי
ישתוקו ...איזה שקט ...רק סערות כל היום ...מה יעשה אחד כזה שהוא עדיין לא אוחז
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בגאולי ה'?? איך הוא יכול להתעלות מעל עצמו ולהגיע למקום של--הודו לה' כי
טוב??? אומר דוד המלך :יש לי דרך!!!! יש לי עצה גם למי שעדיין תועה במדבר
ועיר מושב עדיין לא מצא ...יש לי בשבילו חבל הצלה איך להיאחז גם הוא ביודו
לה' חסדו ...פונה דוד המלך לאותו יהודי ...כן ...גם אני הסתובבתי שם במדבר עין
גדי ...גם אני נרדפתי שם ...אבל אתה יודע מה חיזק אותי??? הסתכלתי על המדבר
הצחיח ונזכרתי שפעם היה כאן כגן ה' ...פעם היה כאן כולה משקה ...רק מה?? אל
תתייאש מן הפורענות ...יום אחד ה' הופיע וישם נהרות למדבר ומוצאי מים
לצמאון ...ואת זה אני רואה כעת מול העיניים!! אוהו ...מי כמוני רואה עד כמה אין
יאוש מן הפורענות ...אם ככה ...אז מי חכם וישמר אלה!! מי שחכם לוקח את הנתון
הזה בעצמו ועושה ממנו קל וחומר ל"שומר ומצפה" שלו ...אם ישם נהרות
למדבר ...כ"ש שישם מדבר לאגם מים...
אם ישם ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה ...כ"ש שישם ארץ ציה למוצאי מים
ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה...
אדרבה ...אני מסתכל למדבר הצחיח בתוך השחור של העין שלו!! בתוך
הפורענות!!!! ומשם אני מוציא את הק"ו הזה..
אגב :זה הפשט במדרש שאומר :מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר ...אומר רש"י
במקום :מזמור זה אמרו דוד ביער חרת ,ולמה נקרא שמו יער חרת? שהיה מנוגב כחרס והרטיבו
הקב"ה מטוב העוה"ב "..מה פירוש?? דוד המלך היה במדבר!! והוא הצליח מתוך
המדבר להוציא את הנאות דשא ירביצני ועל מי מנוחות ינהלני ...דוד המלך זכר
שפעם פעם היה כאן נאות דשא ...היה פה פעם מי מנוחות ...רק מה?? אל תתייאש
מן הפורענות ...אז גם אני לא מתייאש מהישועה שלי ...ולכן נפשי ישובב ...גם כי
אלך בגיא צלמוות לא אירא רע ...שבטך ומשענתך המה ינחמוני ...וההשגה הבהירה
הזו הפכה את היער המנוגב כחרס באפס תקווה ...לטוב עולם הבא...
המהלך הזה הוא מאוד נחוץ בתור עזרה ראשונה למי שנמצא בשברון לב ...הבעיה
המרכזית של מי ששרוי במשבר ...שהוא בדרך כלל לא כשיר לראות תקווה!!! הוא
לא מסוגל להיות אופטימי ולקוות שה' יעזור ויהיה טוב ...וממילא ...כשזה המצב...
אין מנוס ...הדרך היחידה איך להצית תקווה בישועת ה' זה דווקא להוציא אותה
מהנתונים הקיימים והלא מעודדים ...דווקא מהזוית השלילית והחסרת תקווה!!!
אתה לא מסוגל לראות איך אתה יוצא מהמדבר הזה?? אין בעיה ...אז תתבונן
מתוך המדבר עצמו!!! את המדבר הצחיח אתה כן רואה?? אז זהו!!! שמי שהפך את
הנהרות למדבר הוא זה גם שישם מדבר לאגם מים...
אגב :זה אחד ההסברים אודות התופעה הפלאים של השנים האחרונות שהדור
שלנו (ברובו) מתרפק ומשתוקק לשמוע סיפורים על השואה ...יש לנו ממש משיכה
לנושא!!! כל פעם שסבתא שלי היתה מספרת משהו מהשואה הייתי נשאב לזה...
כל פעם הייתי שואב מזה המון חיזוק ...וזה הרי תמוה :יש לך הסבר לתופעה
הזו?? .לכאורה מה ההיגיון בזה?? איך יכול להיות שסיפורים הכי סתמיים על
השואה גורמים לי חיזוק?? הרי ההיגיון אומר בדיוק הפוך מכל הסיבות בעולם...
עד שמישהו הסביר לי :שהסיבה שכיום הסיפורים על השואה דווקא מחזקים
אותנו ...כי נכון שהשואה היתה משהו נוראי וזוועתי ...אבל סו"ס הקב"ה דפק שם
על השלחן!!! והוא דפק חזק!! הקב"ה דיבר בשואה!! והוא דיבר בקול חזק מאוד!!
הוא אמנם דיבר דיבורים מאוד קשים ומרים ...אבל הוא דיבר ...אפילו אם לא
לגמרי ברור לנו מה הקב"ה אמר שם ....אבל דבר אחד ברור לנו ...שהקב"ה הכריז
שם איזה סטופ!!!! סטופ שקשור איכשהו לעם היהודי...
אחרי שאתה פוגש את הסטופ שהקב"ה עשה בשואה ...הרבה יותר קל לך לדמיין
שאוטוטו הקב"ה שוב יופיע בגאולה העתידה ושוב יעשה סטופ!!! והפעם סטופ של
גאולה ...תבין :ביום יום די קשה לדמיין איך זה יהיה שהקב"ה פתאום יופיע ויגאל
אותנו ...אבל דווקא הסיפורים מהשואה מעמידים אותנו מול אותו יום לא כ"כ
בהיר שעננים קודרים כיסו את שמי אירופה ובורא עולם הגיע והציב עובדות
בשטח שישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון וארץ פרי למלחה ...אם ככה ...אז
באותה מידה הוא הוא זה שפתאום יבא ויאמר הנני וישם מדבר לאגם מים ועלו
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה...
האם מישהו באירופה חלם בשנת התרצ"ז שתוך כמה שנים ספורות הולך להיות
פה מהפכת סדום ועמורה אדמה וצבויים עד לשע???
האם היהודים שמוסרטים שם מחייכים בהסרטה המפורסמת של החפץ חיים בכנסיה
הגדולה .האם העלו על דעתם מה הולך להתרחש פה מתחת הרגלים שלהם בעוד
שנים ספורות? האם הם חשבו לרגע שאין טעם לקחת ללב שששששום דבר ...כי בעוד
שנים ספורות כולם הולכים להיות במצב שווה ...השוכר והמשכיר והלווה והמלווה
והעשיר והעני הרווק והנשוי המבורך בילדים והחשוך ילדים ...כולם יהיו בגורל שווה...
מישהו חחחחלם שזה מה שהולך לקרות??? זה מה שמשגע אותי כשאני שומע
סיפורים על השואה!!! כי אף אחד לא חלם שזה מה שיקרה ותכל'ס זה קרה!! ואם זה
קרה ...אז מי חכם וישמר אלה!!!!! אל תשאר שם ...תהיה חכם ...קח את זה לכאן...
אתה --שלוקח ללב ...ואתה מסתכל ימינה ושמאלה ובודק איפה אתה ממוקם בקצב
החברתי ...אתה שדואג מה יהיה ואיפה זה יגמר ...האם אתה מעלה על דעתך שברגע
קטון עזבתיך ואוטוטו ברחמים גדולים אקבצך וכל המפה תשתנה ברגע אחד ...יש לך
רגעים שאתה חושב לעצמך ...הנה כל האייפוניסטים ושלוי עולם השגו חיל ורק אני
תקוע בחיים ונגוע כל היום וצריך לוותר ולשלם מחירים על ה"והיה מחניך קדוש"
שלי ...האם אתה מעלה על דעתך שפתאום!!! כמו אותם עננים קודרים שהופיע בשמי
אירופה ...כך לפתע פתאום ארו עם ענני שמיא ...הנה ה' אלוקים בחזק יבא וזרועו
מושלה לו הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו ...וכל התמונה ברגע אחד מתהפכת במאה
שמונים מעלות??? מי חכם וישמר אלה!!! לקחת את הברוך דיין האמת של אשתו של
לוט ...לקחת את זה לברוך זוכר את הצדיקים ...שה' זוכר את אברהם ..לא להשאיר את
זה בנציב מלח ...לקחת את מהפכת הפורענות למהפכה של ישועה ורחמים!!!!
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 פנינים על הפרשה 
"ויתמהמה" )יט ,טז(
בשבעה מקומות בתנ"ך מופיע בטעמי הפסוק הניקוד של "שלשלת" .ומובא )בעטרת צבי עה"ת לרמ"פ גרוס ,חיי שרה ,ד"ה
ויאמר( שניקוד שלשלת בא להורות על אריכות בענין .ונראה לבאר על פי זה כל המקומות:
א) .בראשית יט ,טז( "ויתמהמה" ויחזיקו האנשים בידו וביד אשתו וגו'  -כי לוט התעכב ולא הזדרז מספיק.
ב) .בראשית כד ,יב( "ויאמר" ה' אלוקי אדוני אברהם הקרה נא לפני היום וגו' – אליעזר האריך בתפילתו ,כמבואר בהמשך
)פסוק טו( טרם כלה לדבר והנה רבקה יוצאת.
ג) .בראשית לט ,ח( "וימאן" ויאמר אל אשת אדוניו וגו'  -יוסף מאן ,והאריך למאן בתוקף הרבה ,שלא תפציר בו יותר.
ד) .ויקרא ח ,כג( "וישחט" ויקח משה את הדם וגו'  -אולי מפני שמשה האריך בשחיטת השלמים יותר מעולה וחטאת,

כדי שיצא יותר דם ,שיהיה ראוי להזות ממנו על התנוכים והבהונות.
ה) .ישעיה יג ,ח( "ונבהלו" צירים וחבלים ,היינו שהגויים יבהלו כשיבוא יום ה' ,ותהיה להם בהלה ארוכה ,ומצינו במכילתא
)בשלח עה"פ שמען עמים( שהגוים כועסים כשישראל שולטים ,והוא כעס שאין בו רצון והוא בהלה ארוכה ,עיין שם.
ו) .עמוס א ,ב( "ויאמר" ה' מציון ישאג ומירושלים יתן קולו  -נבואה זו נאמרה לעמוס כבר שנתים לפני הרעש )מלבי"ם
שם( ,והתארך אצלו זמן אמירת הנבואה.
ז) .עזרא ה ,טו( ואמר "לה" אלה מאניא וגו' כורש אומר לדניאל )דניאל הוא ששבצר ,רש"י עזרא א ,ח( שיטול כלי בית
המקדש למקומם .וכשהיה כורש עדין אצל נבוכדנצר ,כבר אמר לו דניאל שימלוך ויוציא כלי המקדש )ילקוט אסתר פ'
ותמאן( ,וזהו "ואמר לה" ,שכבר מזמן אמרו לו.
)שבענו מטוביך(

על הפרשה
"אולי יש חמישים צדיקים" כיצד הגיעו הצדיקים לסדום
איך מגיע לסדום צדיק ,הרי כתב הרמב"ם בהלכות דעות שאסור לדור במקום אנשים רשעים ,אם כן בעצם דיורם בסדום
כבר אינן צדיקים? הם באו להתגורר שם לפני הרשעים ,בשעה שעדיין לא היתה עיר של רשעים ,ואף שגם בכהאי גוונא
צריכים לברוח ,מכל מקום אינם חייבים מיתה בשביל זה.
"וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו"  /זריזין מקדימין
שאלו ,על מי שיש לו אפשרות כל לילה להתפלל מעריב מיד בזמן ויהיה בכך 'זריזין מקדימין' או להתפלל מאוחר יותר
)כל משאלותיך(
ליד שריד מקדשינו בכותל מערבי .עדיף זריזין מקדימין.

 שיח שמעון 
לזכרו של ידידינו הבלתי נשכח שזכה לקרבה מרובה אצל רבינו הר"ר שמעון הכהן ברכר ז"ל

זכה ר' שמעון מה שרבים לא זכו לשעות מרובות של שיחות ושאלות ותשובות במחיצתו של רבינו והשאיר אחריו תכריכי
כתבים מרובים ,אשר לאחר עמל של כמה תלמידי חכמים רואים אור בימים אלו בספר שי"ל 'שמענו כן ראינו' ואי"ה נשתדל
להביא במדור זה מתוך הספר שותי"ם שזכה לשאול ולקבל תשובות ,ומהם רואים את החשיבה בהצגת השאלה את
ההתיעצות בכל דבר ופרט ,בהנהגה ,בדרך חיים ובהלכה ,השבוע חל יום היארצייט וזכה להקמת מצבה על קברו בהשתתפות
בני משפחתו שלאחר מאמצים מרובים הצליחו להגיע לקברו לאחר שנה שלמה של המגפה בהם לא היה שייך כמעט להגיע
לארץ ישראל ונזכה לקיום מאמרם ז"ל שיהיו שפתותיו דובבות בדברי התורה שנביא לזיכוי הרבים.

החזקת תורה

ש .עשיתי שותפות יששכר וזבולון עם שני אברכים ,לא מחצה ומחצה ,אבל סכום חשוב.
ת .יששכר וזבולון זה לאו דווקא מחצה ומחצה ,אם נותן רביע מגיע לו חצי מזה לפי ערך השותפות.
ש .האם צריך לתת חצי מההכנסות שלוי או רק הוצאותיו? אם היששכר צריך עשרת אלפים לשנה עבור הוצאותיו ,ואני
מרויח מאה אלף לשנה ,כמה צריך ליתן?
ת .צריך ליתן לו רק הוצאותיו שלו שהוא צריך.
ש .היינו שצריך ליתן כל הוצאותיו?
ת .אם רוצים לקבל חצי מתורתו ,צריך ליתן את כל הוצאותיו ,אם לא ,אז לפי הערך.
ש .האם כדאי לעשות דבר כזה?
ת .יכול להיות.


 וציותי את ברכתי 
הלכות שביעית ממרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

כיצד אוכלים פירות שביעית )ב(

לשנות פעם נוספת
א .גם אם עבר ושינה כבר את הפרי מברייתו פעם אחת ,אין לשנותו שוב פעם שניה.
הפיכת משקה לאוכל
ב .להפוך משקה לאוכל )כגון להקפיא או להביא לקרישת משקה( – אם הדרך כך ,מותר ,ואם לא ,נחלקו
הפוסקים האם מותר.
תערובת אוכל ומשקה
ג .מותר לתת מעט יין שיש בו קדושת שביעת בעוגה וכדומה ,שכך דרכו ,והדבר לא נחשב כמאבד את היין ,אכן
כל העוגה נהיית קדושה בקדו"ש ,מפני שהיין נתן בה טעם.
ד .בעת שתיית יין ,מותר להוסיף בו מים בכמות שלא תקלקל את טעם היין.
בישול יין ואידויו לאלכוהול
ה .נחלקו הראשונים האם מותר לבשל יין של שביעית ,וטעם האוסרים כיון שעל ידי הבישול מתמעטת כמות
היין ,ויש לנהוג כהאוסרים  -אפילו אם רוצה לבשל כדי להצילו מנגיעת גוי.
ו .אין להתיר לבשל את היין כדי לקלוט את האדים לאלכוהול )ספירט( ,אך מותר לעשות אלכוהול ממאכל אדם
שכבר אין ראוי אלא לבהמה כגון תאנים שתססו.
ז .מותר לפטם )להוסיף דברים שישביחו( את היין ,שאין זה הפסד אלא השבחה.


 פנינים על הפרשה 
"רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי"

יום א' ראה י"ט אב תשנ"ו .ברכה לבחור שיהיה ירא שמים .ת :ברכה זו גם אני צריך.
יום ד' בראשית כ"ד חשון תשנ"ו .בחור ביקש ברכה על יראת שמים ,הגיב רבנו :גם אני רוצה ברכה על יראת שמים .וסיפר
לו שפעם אחת פלוני ביקש ברכה מהחזון איש על יר"ש ,ואמר לו :מצידי זה בסדר ועכשיו שיהיה מצדך בסדר...
בחור מפנמה שואל ,באיזה מידה מהמידות כדאי יותר לשים דגש  -ענוה ,קדושה וכו'? לשים דגש על יראת שמים .וכיצד
ישים על כך את הדגש? שילמד מוסר.
ולשאלתנו ,הציע לו רבנו ללמוד  -בספרי חפץ חיים.
בחור שואל כיצד מגיעים ליראת שמים? לימוד המוסר .ויכול ללמוד ראשית חכמה ,וכיון שהוא הרי בחור שילמד שער
הקדושה שם .ואיך מגיעים לחשקת התורה? ללמוד בבא קמא .והוסיף רבנו :מדוע שור נוגח כי זה טבעו ,כך טבע כל
)כל משאלותיך(
יהודי  -ללמוד ,רק צריך להתגבר על היצר ואז יתחדש בקרבו החשק שטבוע בדמו של כל יהודי.


 יפה מראה 
"ויעש אברהם משתה גדול" )כא ,ח(
מי מכיר?

תמונה נדירה שנשלחה אל מערכת 'דברי שי"ח'
בא נראה מרן שליט"א נכנס אל תוך אולם
שמחות ,כשהקהל מלווה אותו במבטיהם.
לשמאלו חתנו הגאון רבי יהושע צביון שליט"א.
על פי ההשערה ,צולמה בערך בשנת תשנ"ט.
נשמח לקבל מקוראנו שיחיו פרטים נוספים
הידועים להם על המקום בו צולמה התמונה.
וכמו כן נזכיר ,כי מי שיש לו תמונות או
מסמכים ממרן שליט"א ,נשמח לקבלם לתועלת
זיכוי הרבבות .בתודה מראש ,יצחק גולדשטוף

