אוגדן עלוני השבת
פרשת ויקהל

פנינים לפרשת ויקהל

גליון מס' 316

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

פעם אירע שהסבא הגיע למסירת השיעור ,וכשיצא מהרכב נטרקה הדלת
בטעות על אצבעו ,והיה ברור שצריך לקחת אותו לבית חולים כדי שיעשו
טיפול כירורגי ,אבל השעה של מסירת השיעור כבר הגיעה ,והוא לא ויתר
בשום אופן על מסירת השיעור
שיחה מרתקת עם מגיד השיעור ב'דף היומי בהלכה' ,הרה"ג רבי מרדכי דוד ברנסדורפר שליט"א,
נכדו של הגאון רבי מאיר ברנסדורפר זיע"א ,בעל ה'קנה בשם' ומגדולי הדיינים ב'עדה החרדית'
אליעזר (לייזר) רוט
בימים בהם מתחיל עם ישראל את לימוד המחזור השלישי של 'הדף
היומי בהלכה' ,שוחחנו עם אחד מחשובי מגידי השיעורים ,הגאון רבי
מרדכי דוד ברנסדורפר ,מגיד שיעור ב'דף היומי בהלכה' וב'דף היומי
בבלי' זה רבות בשנים ,ונכדו של הגאון האדיר רבי מאיר ברנסדורפר,
זצ"ל.
השיחה נסובה אודות הדבקות המופלאה של הסבא הגדול בשולחן
ערוך ,והאופן בו קיים אותו בדקדוק ובלי שום חיפוש קולות או היתרים,
ואדהכי והכי שמענו מפיו עוד כמה עובדות נפלאות המפנות אלומות
אור לדרך חייו וצורת התנהלותו של הגאון הגדול ,ענק שבענקים,
אשר האיר מהודו על הארץ ועל הדרים עליה ,בשו"ת שלו 'קנה בשם',
בתפקידו כדיין מן המניין בבית הדין של 'העדה החרדית' בירושלים ,וכן
כמוהל מומחה וזריז במלאכתו ,אשר פעל ללא ליאות כדי להעמיד את
הדת על תילה בכל תחומי החיים.
"מבחינתו של הסבא ,השולחן ערוך לא היה רק ספר שלומדים בו
ופוסקים על פיו ,אלא בעיקר ספר שחיים איתו בכל רגע נתון",
מספר לנו נכדו רבי מרדכי דוד ברנדורפר שליט"א ,בן לבנו הגאון רבי
אהרן ברנסדורפר שליט"א ,אשר יצא שמו ברחבי תבל כאחד מגדולי
המומחים באמנות השחיטה והבדיקה ,שתהיה כדת וכדין ,על פי
המסורת ובכפוף להוראות שקיבל מאביו הגאון זיע"א.
"כל הגישה של הסבא ה'קנה בשם' לחיים ,כל צורת ההסתכלות שלו

הגאון רבי מאיר ברנסדורפר זיע"א

על דברים היתה דרך השולחן ערוך .מה שכתוב בשולחן ערוך עושים,
מה שכתוב שלא לעשות לא עושים .בלי להתחכם ובלי לחפש דרכים
עוקפות וכל מיני היתרים וקולות" ,מספר הנכד שליט"א.
"העולם היה אומר על הסבא שהוא 'מחמיר' ,אבל האמת שהוא לא היה
אדם הנוטה לחומרות וכדו' ,אלא הוא פשוט דבק בשולחן ערוך בלי
לחפש היתרים ,לא בגלל שהוא החמיר ,אלא בגלל שהוא לא ראה שום
סיבה לסטות ממה שכתוב בשולחן ערוך ...גם אם לפעמים קצת קשה,
זה לא אומר שצריך לוותר ולהתגמש ,חלילה וחס.
"היו מקרים רבים ,שדווקא ההליכה הזאת לאורו של השולחן ערוך בלי
לנטות ימין ושמאל ,העמידה אותו בצד המיקל ,לפעמים גם היה זה נגד
גאוני עולם מצוקי ארץ שסברו להחמיר .כך למשל היה פעם פולמוס
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נכנסו אנשים נכבדים ,וביקשו שהרב יחתום על מכתב לכבודו של פלוני,
שתרם כסף לפעילות ציבורית חשובה .רב אהרן-לייב עיין ,וראה כי
בברכות ובתארים עליו כתבו' :אילו פינו מלא שירה כים ...אין אנחנו
מספיקים להודות' וכו''' ...בכמה כסף הוא נהיה הקב"ה?" – שאל
חכמת הלב של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
ֹלקים ּבְ ָחכְ ָמה ּבִ ְתבּונָ ה ּובְ ַד ַעת" (שמות ל"ה ,לא")
רּוח ֱא ִ
"וַ יְ ַמּלֵ א אֹתֹו ַ

רב אהרן-ליב הכירו היטב .קיבלו בסבר פנים יפות.
היהודי סיפר כי מעונין להקים 'תלמוד תורה' חדש בעירו .לשאלת
הרב מדוע מעוניין להקים משהו חדש ,מה רע בתלמוד תורה שיש
כעת?
הוא ענה" :גיליתי ,כי מלבד ההקמה של חיידר טוב משופר ומחודש,
שזו מעלה טובה בפני עצמה ,עושים מזה גם פרנסה ,ואני רוצה
להתפרנס!".
אמר לו רב אהרן-ליב" :אם כך ,תפתח ואי"ה תצליח ,אבל בתנאי
אחד ,שתיקח לצדך 'מנהל חינוכי' ואתה לא תתערב בחלק הרוחני,
אלא בהקמה ובניהול השוטף".
השואל העז לתמוה ,מדוע? (מדוע דווקא לי מרן אומר לקחת 'מנהל
רוחני' לצידי ולא לאחרים שפותחים) רב אהרן-ליב שהעריכו השיב:
"השבוע ,היו אצלי כעשרה אנשים המעוניינים לפתוח מוסדות
שונים ,ושאלתי כל אחד את השאלה ששאלתיך ,והם הציגו סיבות
רוחניות שונות – שהמוסד הקיים פחות מחנך ,או שיש צורך במוסד
ברמה רוחנית גבוהה יותר וכדו' ,והאמן לי שאצל כולם הסיבה
האמיתית היא כסיבתך ,ואולי לא ענין של כסף אלא ענייני כבוד,
אלא שמשקרים (את עצמם) ועם שקר אי אפשר לפעול ולהצליח –
גם אם אני יאמר לו לצרף מפקח רוחני ,כי אדם הפותח מוסד כאילו
לשם שמים ,כיצד יסכים שאחר יפקח על הענין החינוכי? הרי הוא
המחנך הגדול (ודואג לרוחניות של הכלל והפרט) אבל אחד כמותך
שברור לך כוונותיך ,אתה תסכים שמישהו יפקח אתך ויעמוד כמפקח
רוחני ,וכך תנחל הצלחה!".

עסקנות ומפתחות הרכב
הוא היה מחשובי עסקני המוסדות בדרום ובצפון ,והתייגע במשך
כמה שנים .כעת ,נכנס לחדרם של כמה מגדולי ישראל ,בטענה
רבתי כי איננו יכול יותר לנהל את המוסדות.
"אני לא יכול ולא מסוגל יותר ,וכשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך
אקבל על הפרישה!" – אמר להם .הם שמעו וכאבו יחד אתו ונתנו
לו עצות כיצד לצאת מהסבך ,אבל כבר היה קשה לעודדו ,הוא היה
כבר שבור ומותש.
בסוף היום נכנס גם לרב אהרן-ליב שהכירו והעריכו מאד .הוא דיבר
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בכאב ותוך כדי ,זרק את המפתחות על השלחן בצער אמיתי:
"שהרב יקח אותם וימסרם לאיש אחר המסוגל לכך ,לי כבר אין
כוחות!".
הביט רב אהרן-לייב על צרור המפתחות ושאל" :האם מפתחות
הרכב שלך גם הם בצרור שעל השולחן?"...

יהודי חשוב נכנס וסיפר על רצונו לזעזע את אמות הסיפים בתחום
ציבורי מסוים.
רב אהרן-ליב שמע את התכוניות והגיב" :יכול להיות שתצליח
ותהיה לך השפעה ,אך תדע לך עוד כלל נכבד (מה ששמעתי בשם
רבי חיים בריסקר):
"כי ישנם שני אנשים הטוענים בכוח שלהם :הרב והשוטר ,הרב
חושב שיש לו כוח ,אבל במקרים רבים אין לו כוח ,והשוטר להיפך,
הרבה פעמים הוא חושב שאינו כלום ,אבל באמת כוחו רב מחמת
כוח העונש והחוק שיש בידו .ללמדך ,שגם אנשים מרכזיים ,יכולים
לטעות בכוח שיש להם ,לכאן או לכאן ,גם אתה תחשוב פעמיים,
וה' יעזרך!".

העולם יסתדר בלעדיך
הכניסו לחדר עסקן דגול ,שהיה שקוע ראשו ורובו בפעילויות
ציבוריות רבות ,עד שהפקיר את בריאותו ,כמעט ולא ישן ,לא אכל
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מסודר ,שתה מעט ,עישן הרבה על מנת לפרוק את הלחץ שבו היה
נתון ,ורק הוסיף על עצמו לחץ ומתח.
רב אהרן-ליב התעניין בו ובפעילותו הציבורית ,שאל פרטים
והקשיב ,ואז פנה אליו" :וכי אתה חושב שכל העולם עומד עליך?!"...
הוא השיב בפשיטות כי לדעתו ,העניינים שעוסק בהם אכן עומדים
רק עליו ,ולא עוד אלא שממתינים רק לו – תחומים נוספים דחופים
וחשובים למען הציבור.
"תאמר לי ,האם אחרי ה'מאה ועשרים שלך' העולם ימשיך
להתקיים?"
האיש חייך.
"אם כך ,זו ראיה ניצחת שהעולם לא עומד על כתפיך ...ועליך לדאוג
לבריאותך כדי שתוכל לעשות מה שצריך".

לא הכל נקנה בכסף
נכנסו אנשים נכבדים ,וביקשו שהרב יחתום על מכתב לכבודו של
פלוני שתרם כסף לפעילות ציבורית חשובה .רב אהרן-לייב עיין,
וראה כי בברכות ובתארים עליו כתבו' :אילו פינו מלא שירה כים...
אין אנחנו מספיקים להודות' וכו'''...בכמה כסף הוא נהיה הקב"ה?"
– שאל...
מנהל הארגון ענה בשנינות" :בהרבה כסף" .רב אהרן-ליב חייך ,אבל
לא חתם על המכתב...

פרסום ועסקנות
"התבקשתי לפעול בפעילות ציבורית מסויימת" – סיפר יהודי נכבד.
כשנכנסתי לקבל את ברכתו ,הוא הורה לי" :מה שפחות פרסום! מה
שפחות פרסום!"
כששאלתי מדוע? השיב לי:
"כשיש לך זמן לפרסם מה שאתה עושה ,אין לך זמן לעשות; וכשיש
לך זמן לעשות – אין לך זמן לפרסם את מה שאתה עושה"...
"אחרי המשפט שיצא מלבו ,קיבלתי 'אלרגיה' לפרסום" – סיפר.
ואכן אותו איש ציבור ,מצליח לעשות רבות בהצנע ובשלווה ,במשך
עשרות שנים.
ישנם יהודים כאלו ,שקיבלו אלרגיה לפרסום ,בזכות שהיו בקודש
פנימה!

הוכיח כל אחד לפי מה שהוא
מפי השמועה:
היה זה באחת המערכות הציבוריות המשמעותיות ,רב אהרן-לייב
העמיד עסקן פלוני מטעמו להתמודדות על כהונה במשרה ציבורית.
כמו תמיד ,היו מי שלא ראו את זה בעין יפה .אחד מהם עלה ונכנס
לרב אהרן-לייב להביע את דאגתו הכנה ,כי העסקן המדובר עסוק
מעל לראשו בעניינים אחרים וחשובים ,כך שהכהונה החדשה
המוצעת עלולה לגרום להפרעה בעיסוקיו האחרים.
הרב האזין לו ברוב קשב ,ומשסיים ,שאלו" :אמור לי ,במה הנך עוסק
כיום?" ,האיש שש על ההזדמנות ,והחל מונה בפני הרב בפרוטרוט

כשנכנסתי לקבל את ברכתו ,הוא
הורה לי" :מה שפחות פרסום!
מה שפחות פרסום!" כששאלתי
מדוע? השיב לי" :כשיש לך זמן
לפרסם מה שאתה עושה ,אין
לך זמן לעשות; וכשיש לך זמן
לעשות – אין לך זמן לפרסם
את מה שאתה עושה"...
את שלל פעולותיו לתורה ,חסד וחינוך ,כהנה וכהנה ,כשהוא פורט
את כולן בטוב טעם ודעת אחת מהנה לא נעדרה.
רב אהרן-לייב החל חוכך בדעתו ,ואמר כמשיח עם עצמו" :ראה נא,
אם כה רב נסיונך ומעשיך ,אולי אכן נעמיד אותך לכהונה המוצעת.
אני סבור שאתה מתאים לכך על הצד הטוב ביותר".
הלה כמעט בלע את לשונו" .לא חשבתי על כך ,אבל אם הראש
ישיבה ככה חושב ,אז נעשה מאמץ בס"ד .רק אלך ואיוועץ עם בני
ביתי".
רגע לפני שעזב לשם התייעצות עם בני ביתו ,השיגו קולו של רב
אהרן-לייב שהוכיחו כנגדו:
"ומה עם שלל הפעולות שלך ,אותן מנית כעת? האם אינך חושש
שהכהונה החדשה הנוספת הזו עלולה לגרום שתפגע בשאר
עיסוקיך?!"...
הוא יצא מהבית ,בוש ונכלם.

מי מצליח בזיכוי הרבים?
אחד מהפעילים ממזכי הרבים שח עמו .לא שמעו מה הם דיברו ,אך
בסיום קרא האיש מתוך התרגשות" :בדור הזה זכינו שרובם ככולם,
ברוך ה' ,הם מזכי הרבים!".
הפטיר רב אהרן-לייב" :הבעיה ,שמזכה את הרבים ולא את עצמו...
קודם שיזכה את עצמו ואחר כך את הרבים"...
כי אפשר לעסוק ולעסוק אבל יש צורך במפתח להצלחה ,ובמשפט
קצר זה הניח רב אהרן-לייב לפניו מפתח להצליח בזיכוי הרבים.

סגולה להצלחה – עין טובה!
ראש מוסדות שיצא אל מעבר לים לאיסוף כספים למוסדותיו,
ביקש עצה להצלחה.
"עין טובה! –שתהיה לך עין טובה בהצלחת השלוחים האחרים!".
"!!!"שעמך שם בחוץ לארץ".
(מתוך הספר 'חכימא דיהודאי')
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לאחר השיחה ,לקח אבא את חברי המשלחת החילונית לסיור בפנימייה .הם
הביעו התפעלות גדולה למראה הסדר והניקיון השוררים בפנימייה .כמה
מהם אף הציצו אל העציצים הפזורים ברחבי הפנימייה ותמהו" :איך ייתכן
שהעציצים אינם מלאים בבדלי סיגריות?!" .אמא ,שהתלוותה אף היא
לסיור ,שמעה אחד מהם אומר לחברו" :הייתי רוצה להביא את הבן שלי
לראות את הבחורים האלה ,אבל אני חושש שהוא ירצה להישאר כאן - - -
הרה"ג ר' אלחנן חדש שליט"א  -על דרכי הכרת הטוב של אביו הגאון רבי משה חדש זצ"ל
"מ ְרּבִ ים ָה ָעם לְ ָהבִ יא ִמ ֵּדי ָה ֲעב ָֹדה" (שמות ל"ו ,ה')
ַ

הכרת הטוב הייתה נקודה מרכזית במשנתה של סלבודקה .אדם
שאינו מכיר טובה ,חסר לו עיקר בצורת ה'אדם' ,כי מלבד ה'בין אדם
לחברו' שיש בהכרת הטוב ,יש בה 'בין אדם למקום' ,כדברי חז"ל" :כל
הכופר בטובתו של חברו ,לבסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא".
"פעם נכנסתי לאבי המשגיח" ,היה אבא מספר" ,וסיפרתי לו על
מאורע שהתפרסם באותם ימים :דין ודברים היה בין שני אנשים
ונידון בבית המשפט .והנה נודע לאחד הצדדים כי בעבר קיבל
השופט טובת הנאה כלשהי מבעל הדין השני .הוא דרש מהשופט
שיפסול עצמו מלדון בתיק ,אך השופט סירב והכריז ברוב יהירות:
'בית המשפט יודע להתעלות מעל קטנוניות שכזו ,ודן בתיק בצורה
אובייקטיבית לחלוטין!'
"הגיב אבי המשגיח' :טעות גדולה היא זו .הבעיה שקבלת שוחד אינה
תכונה שלילית אלא להפך – נקודה חיובית של הכרת הטוב .זו הסיבה
שאף גדולי התנאים חששו מכל שוחד ,ואפילו משוחד רחוק מאוד.
"'אם כן' ,הוסיף המשגיח' ,שופט זה ,שאומר שביכולתו להתעלם
מהכרת הטוב על טובת הנאה שקיבל ,אינו 'מעל' הקטנוניות של בני
האדם ,אלא 'מתחת' המינימום של בן אדם!!!'".

הנהגה זו נספגה באישיותו של אבא .הרוממות שלו התבטאה בין
השאר בהכרת הטוב על כל דבר ודבר שקיבל בימי חייו ,הן מהקדוש
ברוך הוא הן מבני אדם.
תלמידים שזכו ללוות את אבא בנסיעותיו או בלכתו בדרך ,זכו ליחס
מיוחד של הכרת הטוב .אף שהיו תלמידיו ,אף שידע כי הם ששים
ללוותו ,לא ויתר על יחס זה .הן הכרת הטוב – זוהי צורתו של האדם!
"התלוויתי לראש הישיבה לנסיעה" ,מספר תלמיד" ,ולאחר מכן
רציתי לשוב לישיבה .ראש הישיבה היה צריך להמשיך משם למקום
אחר ,אך למרות מחאותיי התעקש להחזירני ברכבו לישיבה ,משום
הכרת הטוב".
4
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כך סיפר גם הרב שמואל כהן ,שליווה את אבא פעמים רבות
בנסיעותיו" :תמיד כששבנו לישיבה היה מתעקש שהנהג ימשיך
ויוריד אותי סמוך לביתי ,אף שאני מתגורר קרוב למדי לישיבה".

כאשר נסע לגדולי הדור היה מקפיד תמיד להכניס עימו את מלוויו,
ומעולם לא השאיר אותם להמתין בחוץ .אף כאשר היה לו דבר
אישי לדבר עם הגדולים ,היה מבקש להשאירו לבד בחדר רק אחרי
שהכניסם להתברך.
פעם נסע אבא להתייעץ בעניין מסוים עם רבי מיכל יהודה ליפקוביץ,
והשיחה התארכה יותר מהרגיל ,בעוד המלווה ממתין בחוץ .כשיצא
אבא פנה אל תלמידו ואמר לו" :אתה חיכית לי זמן רב ,עכשיו היכנס
אתה לדבר כמה רגעים ביחידות עם רבי מיכל יהודה"...
"פעם נסעתי עם ראש הישיבה לחו"ל" ,סיפר תלמיד" ,ומקומי
במטוס היה רחוק ממקומו של ראש הישיבה .פתאום שאל אותי
אחד היושבים בסביבתי' :האם זהו אבא שלך?'...
"זה היה אחרי הפעם השלישית שבה קם ראש הישיבה ממקומו
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וצעד עד מקומי כדי להתעניין אם הכול בסדר! הרי ,מי אם לא אבא
דואג כך לבחור הנוסע עימו?!".

כאשר היו תלמידים מנסים לוותר על הכבוד שחלק להם ,היה מגיב
בלשון הגמרא" :כך עושים לבני לויה?"...
על המושג 'בני לויה' סיפר גיסי ר' זאב רוטנברג" :ניגשתי לאבא
להתייעץ עימו על משרה תורנית שהוצעה לי .היו לי כמה ספקות,
ושטחתי אותם לפניו.
"להפתעתי הרבה שאל אותי אבא' :אם תקבל את המשרה ,האם
תוכל להמשיך בלימודך הקבוע עם החברותא שלך?' והסביר לי:
'אם לא תוכל להמשיך ללמוד איתו ,יש כאן שיקול נוסף של 'כך
עושים לבני לויה' .הרי אתם לומדים כבר שנים ביחד ,ויש לשקול
אם במצב כזה נכון לנטוש בן לויה!'
"זה היה כיוון חשיבה מפתיע מאוד בעבורי!".

"מדוע המושג 'הכרת הטוב' טבוע בלשון הזו דווקא?" ,היה אבא
שואל" ,הרי היה מתאים יותר לנסח' :החזרת טובה'!".
והשיב" :זאת משום שיסוד הדבר הוא ההכרה בטוב שנעשה לאדם,
ואילו השבת הטובה היא רק תוצאה .אדם שחסר לו במידת הכרת
הטוב ,הרי הוא מנסה לכפור בטובה .הוא משכנע את עצמו שהטובה
שקיבל מפלוני אינה גדולה כל כך ,או שנעשתה מטעמי רווח ...וכך
אינו חש מחויבות להשיב עליה.
"משום כך נקראת המידה 'הכרת הטוב' ,כי ההכרה בטובה וההודאה
על האמת שאכן נעשתה טובה ,היא השורש לכול!".
ומהי משמעות הביטוי המצוי 'אסיר תודה'?
"אכן" ,היה אבא מזהיר" :זו צריכה להיות התחושה של אדם שקיבל
טובה מחברו .עליו להרגיש שהוא קשור באזיקים עד להשבת
הטובה!".

בהיותנו ילדים סידר אבא שאחד הבחורים ילמד איתנו בקביעות.
אבא רצה לשלם לו על טרחתו ,אולם הוא סירב בתוקף לקבל
תשלום.
אבא הכיר לו טובה כל הימים ,ותמיד חיפש הזדמנויות לגמול לו על
כך .כאשר שב מחו"ל נשק לבחור הזה באהבה ואמר לו" :כל הזמן
אני זוכר את החסד שאתה עושה עימדי כאשר אתה לומד עם בניי,
ובלי נדר אשיב לך כגמולך!".
כאשר הגיע בחור זה לפרק השידוכים ,נרתם אבא לסייע ככל
יכולתו ואף דחף מאוד את השידוך שלו .לאחר האירוסין אמר לו:
"אני מקווה שהצלחתי להשיב לך מעט ממה שאני חייב לך ,שהרי
אתה ה'רבי' של בניי!"...

"פעם נסעתי עם ראש הישיבה
לחו"ל" ,סיפר תלמיד" ,ומקומי
במטוס היה רחוק ממקומו של
ראש הישיבה .פתאום שאל
אותי אחד היושבים בסביבתי:
'האם זהו אבא שלך?'...

אבא שב מחו"ל .הנסיעה הייתה ארוכה ומתישה ,ולמרות עייפותו
נכנס אבא לבית המדרש .הוא התיישב על הספסל האחורי ,ועד
מהרה ניגשו אליו שני בחורים ובפיהם קושיא על הסוגיה הנלמדת.
במשך דקות ארוכות טרח לבאר את הנושא ,כשהוא נותן להם מבט
חדש על הסוגיה ,ומבהיר להם מושגים והיבטים בעניין ,ולאחר מכן
אמר להם" :אני רוצה להודות לכם! הגעתי עכשיו מטיסה ,והייתי
עייף וחסר כוח ,והנה באתם והחייתם אותי ,הכנסתם אותי מחדש
ל'ברען' ולסוגיא!"...
גם לעובדי הישיבה היה אבא מאיר פניו ,ומביע בפניהם את הערכתו
על תרומתם לישיבה.
כלתו מספרת שבעת בניית דירתה הגיע אבא לביקור באתר הבנייה,
והנה – אחד הפועלים הערבים רץ לקראתו בהתרגשות .התברר כי
הפועל עבד בעבר בבניין הישיבה ברוממה ,ומאור הפנים של אבא
והכרת הטוב שלו שבו את ליבו ,עד שחש ידיד קרוב של אבא...

את חיוב הכרת הטוב הנחיל אבא גם לתלמידים .תמיד היה מעורר
אותם להנהגה ראויה זו ,המתאימה למי שהוא בדרגת 'אדם'" .אל
תגידו 'תודה' ,תעשו 'תודה'!" ,היה אומר לאלו שבאו להודות לו בכל
מיני הזדמנויות.
אבא דרש מהתלמידים לחלוק כבוד רב לנדיבי הישיבה בבואם
לביקורים ,והתמיד לדבר בשבחם על תמיכתם בישיבה.
הוא היה חוזר ומשנן לתלמידים ,שעליהם להתחזק בלימוד וביראת
שמיים ,שכן הם נהנים ממה שטורחת הישיבה בעבורם ומתמיכתם
של הנדיבים ,והרי כל אלו מתאמצים בעבורם במטרה לכלכל
תלמידי חכמים.
"עליכם לזכור שבעצם לא ראוי ליהנות ממתנת אחרים ,אלא שאנו
עושים זאת כדי שנוכל להתעלות בתורה וביראה .אם כן ,חובה עלינו
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להתאמץ ולמלא את תפקידנו בשלמות ,כדי להכיר טובה לנדיבים
היקרים ולזכות אותם בהחזקת התורה!".

אבא הרבה לשוחח עם הבחורים על מצוות כיבוד הורים כחלק
מחיוב הכרת הטוב" .הנחת הגדולה ביותר שיש להורים ,היא כאשר
הבן שקוע בלימוד" ,היה חוזר ומשנן להם.
הוא היה רגיל לומר לתלמידים ,כי יש הסבורים שאם ישובו הביתה
לעיתים תכופות ישמחו את הוריהם ,אך לא כן הדבר .כשהבן שב
הביתה בתדירות גבוהה ההורים מודאגים שמא לא טוב לו בישיבה
ולכן הוא 'בורח'" .אמנם לכם ,ההורים מראים שהם שמחים
בבואכם"' ,גילה' להם" ,אבל אלי הם מתקשרים בדאגה רבה ,לשאול
מדוע אין בנם נהנה בישיבה."...
כאשר נודע לו שאחד התלמידים ערך סיום מסכת או מסר 'חבורה'
ולא סיפר על כך להוריו ,היה מוכיחו" :הרי זו ענווה שאינה במקומה!
איך ייתכן למנוע נחת כזו מההורים?".
לפעמים נטל את התפקיד על כתפיו ,והיה מתקשר בעצמו אל
ההורים ,לספר להם על הצלחת הבן כדי לשמחם .פעם אחת אף
ציין שהוא שמח יותר כאשר האם עונה לטלפון ,מכיוון שבקולה
ההתרגשות ניכרת יותר...

רבות שמענו מאבא על גישתו הייחודית של סבא המשגיח ,בעניין
הדרך הנכונה לקיום מצוות 'כיבוד אב ואם' .במבט ראשון נראה
שהאופן הטוב ביותר לגלות להורים את גודל הכרת הטוב שחשים
כלפיהם ,הוא להוכיח להם כמה טרחנו ועמלנו בעבורם ,אולם באמת
ההורים אינם שמחים לשמוע שנדרש מאמץ גדול כדי לסייע להם.
הרי טבע ההורים להעניק לילדיהם ,וכאשר הם זקוקים לקבל מהם
עזרה נגרמת להם עוגמת נפש.
נמצא שהדרך הטובה ביותר לקיים מצוות כיבוד הורים היא להראות
להם שהדבר לא היה לטורח כלל ולא היה כרוך בשום מאמץ.
סבא היה אומר שכך נהג יעקב אבינו;
כאשר הביא לפני אביו את המטעמים שהכינה אמו ,אמר" :כי הקרה
ה' אלקיך לפני" .במקום לספר לאביו כמה טרח בהכנת המאכלים

– התאמץ להרגיעו שלא התייגע יותר מדי אלא בנקל עשה את
מצוותו.
משלחת גדולה מטעם משרד הרווחה הגיעה לביקור בישיבה ,כדי
להכיר מקרוב פנימייה של ישיבה ,לראות כיצד היא מתנהלת ולקבל
החלטות בעניין התקציבים הניתנים לפנימיות ממשרד הרווחה.
העסקנים ,הטורחים רבות בהשגת תקציבים לישיבות ,ביקשו
שהנהלת הישיבה תקבל את המשלחת ואף אבא ישוחח איתם
בעצמו ,כדי להציג להם את הדברים באופן המיטבי.
המשלחת מנתה כעשרים איש ,חילוניים כולם ,אנשים שלא ראו
ישיבה מעולם וזה היה להם המפגש הפיזי הראשון עם ישיבה.
במאור פניו הידוע הכניסם אבא לסלון ביתו ,הושיבם סביב השולחן,
ובעוד אמא מגישה תקרובת מכובדת פתח עימם בשיחה .השיחה
התנהלה בנעימות .האנשים גילו התעניינות רבה ,שאלו שאלות
וקיבלו את תשובותיו הפיקחיות של אבא.
"איך אתם מתמודדים בפנימייה עם הבעיה הידועה של אלימות
הנוער?" ,נשאלה השאלה.
אבא לא ענה ישירות" .ברצוני לתאר לכם איך אנו מחנכים את
התלמידים לכיבוד אב" ,הוא אמר.
תמיהה נראתה על פניהם של חברי המשלחת; כיצד קשור עניין
כיבוד אב לאלימות בתוך הפנימייה? אולם הם היטו אוזן והקשיבו.
אבא תיאר להם את גישתו של סבא ,המדריכה לסייע לאב ולטרוח
בעבורו ככל האפשר ,ועם זאת להדגיש בפניו כי הטרחה לא עלתה
בקושי ,אלא "כי הקרה ה' אלקיך לפני".
"כאשר מדברים על דברים כאלו ,ברמה מוסרית שכזו ,האם יש
צורך לטפל בבעיה של אלימות הנוער?!" ,סיים אבא את דבריו.
המסר הובן היטב .לאחר השיחה לקח אבא את חברי המשלחת
לסיור בפנימייה ולביקור בבית המדרש .הם הביעו התפעלות גדולה
למראה הסדר והניקיון השוררים בפנימייה .כמה מהם אף הציצו אל
העציצים הפזורים ברחבי הפנימייה ותמהו" :איך ייתכן שהעציצים
אינם מלאים בבדלי סיגריות?!"
אמא ,שהתלוותה אף היא לסיור ,שמעה אחד מהם אומר לחברו:
"הייתי רוצה להביא את הבן שלי לראות את הבחורים האלה ,אבל
אני חושש שהוא ירצה להישאר כאן" - - -
( קטעים מתוך הספר שעומד לצאת לאור בתקופה הקרובה)

מחזור חדש

מתומצת
התחלה חדשה
שיעור חדש בעברית ממוקד וברור
עכשיו בקו השיעורים
077-2222-666
של דרשו
שלוחה 1/2
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הרגע הגדול הגיע¨ הסיומים הגדולים כאן בארץ הסתיימו¨
לא ניתן לפרט את הרטט הרוחני שעבר כל מי שהשתתף
במעמדות הגדולים של קידוש דÆß

עתה הגיעו הרגעים הגדולים Æהרגע שבו אלפי
רבבות ישראל מתחילים יחד בלימוד
’המשנה ברורה‘ במסגרת הßדף היומי בהלכהß

הצטרפו גם אתם למסגרת הלימוד
והמבחנים Æאתם לא תפסיקו
לנוÆÆÆÆÆ
להודות לנוÆ
אנחנו מחכים לכםÆÆÆ
ניתן להצטרף בעמדות ßנדרים פלוסß
או במוקד דרשו ∞∞∞∞≤≠μ∂∞π
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מתחילה לא נראתה לי הצעתו של הרב ,רציתי קצת פרטיות ושקט ודחיתי
את ההצעה בנימוס .אמרתי שאין זה נעים לי להטריח את הרב והרבנית
החשובים ,שהרי אין מדובר בלינת לילה אחד ,כי אם לתקופה של שבוע
ויותר .אך משום מה ,הרב לא אבה כל כך מהר לוותר על המצוה הגדולה
שנפלה בחלקו ,וניסה בכל מיני דרכים לשכנע אותי להתארח בביתם
הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א ,על עבודת
מלאכת השלום והאחדות שנוהגת בכל ששת ימים
"ש ֶׁשׁת יָ ִמים ֵּת ָע ֶשׂה ְמלָ אכָ ה" (שמות ל"ה ,ב')
ֵ

תמיהה מפורסמת ,מה פרוש "אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות – ששת
ימים תעשה מלאכה"? וכי מצווים אנו על עשיית המלאכה בששת ימים?
הלא עיקרה של מצוה היא שביתת השבת ,והיה צריך להסמיך אל הציווי
את מצוות "ביום השביעי קודש שבת שבתון" .ברם ,מפרש המהרש"ל
זצוק"ל מלענטשנע ,שתבות 'אלה הדברים אשר צוה' וכו' מוסבות על
האמור לפניהם ,וכך שיעור הכתוב" :ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"
– הקהיל ואיחד כל הכינוסים וכל ישראל יחדיו – "ויאמר אליהם אלה
הדברים" ,שפעלתי עתה באיחוד ובכינוס לב ישראל ,זהו "אשר צוה ה'
לעשות אותם" – .ועבודת מלאכה זו של השלום והאחדות נוהגת בכל
ששת ימים ,כדי להגיע מתוכה אל "ביום השביעי יהיה לכם קודש שבת
שבתון לה'".
את המעשה המיוחד בטיבו שלפנינו ,סיפר לי נכדו של הגאון המפורסם
רבי משה קליערס זצ"ל ,רבה של טבריה:
מידי שנה בשנה ,ביום היארצייט של רבי משה קליערס ,היה מגיע לעליה
לציון יהודי זקן אחד ,שהטריח את עצמו מירושלים ,בנסיעה קשה של
הימים ההם ,אל קבר הצדיק שבבית הקברות העתיק בטבריה של מעלה.
באחת השנים ניגש אליו אותו נכד הנ"ל ,ושאלו לסיבת טרחתו המרובה
מידי שנה ,כאשר אין הוא מבני המשפחה ,וגם לא מתושביה של טבריה
– בוודאי ישנה סיבה מיוחדת לבואו של זקן זה ,ניחש הנכד .כנראה
מסתתרת כאן עילה מעניינת ,שתשפוך אור נוסף על גדלותו של הסבא.
לכן ההין לברר אצל הזקן ,ולחקור סיבת עלייתו ,כדי ללמד דעת לדורות
הבאים.
הזקן נענה ברצון לפנייתו של הנכד ,ופתח בסיפור:
"לפני שנים בהיותי אברך צעיר ,נפגע ה'שלום בית' אצלנו ,שהתגבר
והתעצם כל העת .וכטבעה של מחלוקת ,הכעס והמרירות חלחלו פנימה
יותר ויותר ,ורק יצרו עוד ועוד מריבות ,כאותה 'פקעת' המסתבכת בינה
לבין עצמה ,באין דרך מוצא .הדברים החמירו והלכו ,עד שיום אחד לא
יכולתי יותר לסבול היסורים והמריבה ,והחלטתי שעלי לקחת מעט
הפוגה.
קמתי אפוא ,ארזתי את מזוודתי והפלגתי אל טבריה הרחוקה ,גם בשביל
8

צורך מנוחת הנפש והחלפת הכוחות ,אבל בעיקר כדי להתבונן ביני לבין
עצמי בכל הסיפור הזה ,לאיזה כיוון עלי לפנות ...האם בכלל ניתן להשכין
'שלום בית' ביני לבין אשתי ,או שמא חלילה אפסה כל תקווה?
"הגעתי לעיר טבריה ,שכרתי דירה קטנה לתקופה קצרה ,פרקתי את
מזוודתי ,וסידרתי את חפצי האישיים .הדירה היתה יפה ונחמדה ,וגם
שקטה ושלוה .מחלונות הבית נשקפה הכינרת פרושה ככינור ,עם
מימיה השקטים והמרגיעים ,שבסגולתם ליישב דעתו של אדם ,ולהביאו
למנוחת הנפש – שמאד הייתי זקוק לה באותה עת.
"לאחר שהיה הכל מסודר כראוי וכיאות ,יצאתי להתפלל מנחה מעריב
בבית הכנסת המרכזי של העיר .לאחר התפילה ברכני רב העיר ,הרב
קליערס זצ"ל ,בברכת 'שלום עליכם' לבבית ,כדרכו בתור הרב הראשי
לקרב את האורחים המגיעים אל העיר וכו' .פעמים רבות היה מצליח
בדרכי שיחות נועם אלו ,לסייע להם במטרת בואם ,בכל מיני דרכים
ואופנים שהיו ברשותו.
"גם במקרה שלי" – ממשיך הזקן בסיפורו" ,פתח עמי הרב בשיחה
נעימה .כששמע שמדובר באורח מירושלים עיר הקודש ,שמח מאד.
'והיכן כבוד ומתאכסן פה בטבריה?' ,שואל הרב .סיפרתי לו על הדירה
הצנועה והנחמדה שהשגתי במחיר לא יקר ,שמתאימה מאד לתקופת
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מנוחה קצרה .על הצרות הרבות שלי ,ועל 'שלום הבית' המעורער ,כמובן
לא סיפרתי לו .גם הרב הפיקח מצידו לא חיטט יותר מידי ,לשאול על
סיבות שאילצו אותי לקום ולעזוב את ירושלים ,ולהרחיק עד טבריה.
הספיקה לו עצם העובדה ,שיש לנו כאן אורח יקר מירושלים קרתא
דשופריא ,ועל כך גדלה שמחתו.
"לאחר אתנחתא קלה ,פונה אלי הרב' :בעצם מדוע לא תבוא ללון אצלי
בביתי ,הרי שכירת דירת הנופש שמצאת עולה לך מחיר לא מבוטל,
ומדוע לא אזכה אני וביתי במצוה כה חשובה ,של הכנסת אורחים?
אצלנו' ,אומר הרב בחיוך כובש' ,תוכל ליהנות ממנוחה נעימה ושקטה,
לא פחות מאותה דירת חמד שמצאת! גם השקט והרחבת הדעת עם
אותו נוף פסטורלי של טבריה העתיקה ,ישתקפו בפניך .ואולי גם נוכל
ללמוד קצת יחדיו ,וכך תוכל להעביר כאן את ה'חופש' שלך בטוב
ובנעימים ,וללא הוצאה כספית מיותרת!'.
"האמת" ,מספר האיש" ,מתחילה לא נראתה לי הצעתו של הרב ,רציתי
קצת פרטיות ,שקט .אחר התקופה הקשה והסוערת שעברה עלי
חפצתי להיות יותר עם עצמי ,ודחיתי את ההצעה בנימוס .תרצתי את
עצמי בכך ,שאין זה נעים לי להטריח את הרב והרבנית החשובים ,שהרי
אין מדובר בלינת לילה יחיד ,כי אם לתקופה של שבוע ויותר .אך משום
מה ,הרב לא אבה כל כך מהר לוותר על המצוה הגדולה שנפלה בחלקו,
וניסה בכל מיני דרכים לשכנע אותי להתארח בביתם' .אין זו טרחה
עבורנו כלל וכלל' ,הפציר בי הרב' .אדרבה הרבנית תהנה ותשמח מאד!
אנחנו אוהבים לארח אורחים בביתנו ,שכן האורחים מביאים איתם את
השמחה ואת האור' – ביקש הרב.
"קיצור הדבר ,הרב לא הרפה ממני ,וביקש לכל הפחות לנסות כמה
ימים בביתם ,ואם בכל זאת ארצה אחר כך בפרטיות לעצמי ,אוכל
תמיד לעבור לאותה דירת נופש .לא נותרה בפני שום ברירה ,שכן אין
זה נאה כך לדחות ולסרב לבקשה חוזרת ונשנית של רב גדול בישראל.
ביטלתי אפוא את שכירות הדירה ,שוב ארזתי את המטלטלים ,והפעם
לא לנסיעה ארוכה בת שעות ,כי אם להליכה קצרה באויר הצח והנעים
של טבריה.
"משהגעתי לבית הרב ,קיבלו אותי הרב והרבנית בסבר פנים יפות
ובשמחה ,הם הציעו בפני חדר צדדי בביתם לסדר בו את חפצי ,ולאחר
שסעדתי את לבי בארוחה נעימה ,פרשתי לחדרי ללינת הלילה.
"הארוח בבית הרב והרבנית נעם לי מאד ,ישנתי שנת ישרים שקטה
ושלוה ,זה היה נחוץ מאד לי ולעצמותי ,לאחר תקופה ארוכה של סבל,
מריבה וחוסר שקט נפשי.
"למחרת בבוקר עם שחר ,התעוררתי בכוחות רעננים ומחודשים
לטבילת מקוה בימה של טבריה ,ולתפילת שחרית .בטרם יציאתי את
הבית רואה אני את הרב טורח בכמה טרחות בביתו ,מתחילה הכין עבור
הרבנית נטלה עם מים וקערה לנטילת ידים ,לאחר מכן הוציא את המים
ושפכם ,ושוב רץ אל המטבח והעמיד קומקום להרתיח מים ,ומשנשמעה
שריקת הרתיחה ,יצק את המים על גרגרי הקפה והכין כוס קפה חם
ומהביל ,בטעם ובארומה נפלאים!
"כך מניח הרב את כוס הקפה המהביל על גבי מגש נאה ,כשהוא מצמיד
על ידה צלחת קטנה עם עוגיות טעימות ,כך נכנס עם ה'שי' הנאה

והמלבב הזה אל חדרה של הרבנית ,והגיש לפניה את התקרובת ,כדי
שתתחיל את יומה בכוס קפה המחמם את הגוף וגם את הלב...
"אני בעמדי מן הצד" ,ממשיך האיש בסיפורו המרתק" ,הבנתי שכנראה
הרבנית לא חשה בטוב ונחלשה מעט ,ולכן מטריח את עצמו הרב הצדיק
לשרת אותה ,בשרות כה אדיב ומסור .לכן הודעתי לרב בטרם יציאתי
לבית הכנסת ,שהנה מיד לאחר התפילה בעזרת השם אבוא לפנות את
חפצי ,ואחזור אל דירת הנופש ששכרתי אמש' .אינני רוצה להטריח את
הרבנית החולה ,חלילה' ,טענתי.
"הרב התפלא מאוד ,וגם נפגע קצת' :הרי הרבנית אינה חולה כלל וכלל!
היא בריאה ושלמה ברוך השם כאחד האדם! ושמא לא נהנית אצלנו
בבית? אולי היה חסר משהו ,או אולי היה לך קר מידי בלילה? מדוע עוזב
אתה אותנו כל כך מהר?' ,תהה הרב.
"אמרתי לרב ,שהיות ורואה אני שהוא צריך כל כך לטרוח ולשרת
את אשתו הרבנית ,הבנתי שלבטח היא אינה חשה בטוב ,ואינני רוצה
להקשות עליה יותר.
"'מה פתאום' ,עונה הרב ,אין כאן שום חולי ושום מחלה ,חלילה וחלילה!
אלא שראיתי בכתבי האריז"ל שצריך האדם לקבל על עצמו מצות
(ויקרא יט ,יח) 'ואהבת לרעך כמוך' לפני התפילה .וזה לשון קודשו
(שער הכוונות דרושי ברכת השחר)' :קודם שהאדם יסדר תפילתו
בבית הכנסת ,צריך שיקבל עליו מצות ואהבת לרעך כמוך .ויכון לאהוב
כל אחד מבני ישראל כנפשו ,כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל
תפילות ישראל ,ותוכל לעלות מעלה ולעשות פרי' .עד כאן לשון קודשו.
לכן חשבתי לעצמי' ,הסביר הרב' ,למה לי לחפש אחר חבר בחוצות העיר
או בבית הכנסת ,כדי לקיים בו מצות 'ואהבת לרעך כמוך'? הנה יש לי
כאן מן המוכן בתוך הבית ,אפשרות קרובה ,נינוחה ונגישה לקיום מצוה
מופלאה זו.
"שהרי כבר יסד מורנו הרב חיים ויטאל זצוק"ל בספר הליקוטים (פרשת
עקב פ"ח) ,שכל עיקר כוונת מצוות הנישואין אינה באה כי אם בכדי
לקיים בה מצוה זו של 'ואהבת לרעך כמוך' ,כשיאהב אותה כגופו,
[וכמרומז בסוגיא דריש פ"ב דקידושין (דף מא ע"א) .עיין שם].
"כמובן" ,סיים האיש את סיפורו" ,שלאחר שיעור מוסר חי ומאלף שכזה
השתנתה כל תפיסתי ביחס לנישואין ,כשהתבוננתי באורחות חייהם של
חכמי התורה ,שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום .למדתי היטב
דרכי חיים ושלום ,כיצד צריך האדם לכבד את אשתו ולאהוב אותה .מיד
קיצרתי את חופשתי ,קמתי ונסעתי לביתי .ומאז התהפכה כל צורת
התיחסותי לאשתי ,התחלתי לכבד אותה ולדרוש בשלומה ובטובתה.
במקום להתקיף בכל מקום על המגרעת ,או להתגונן מחיצי ביקור
הרסניים ,העלתי על נס את הצדדים החיוביים ,והשתדלתי להשרות
תמיד אוירה נעימה ופיסנית בשמחה ובאהבה .כמובן כמים פנים אל
פנים ,אף היא החזירה לי באותה מטבע ,וחזר השלום לשכון בביתנו.
"מאז ועד היום מכיר אני טובה לרב הגדול ,שבזכותו חזר השלום לבתינו,
אורחות חייו ומידותיו הנאצלות הם אור חיינו תמיד .ולכן מגיע אני בכל
שנה אל קברו ,כדי להדבק בדרכיו ובמעשיו" ,סיים הזקן את טיב סיפורו
המופלא.
(מתוך 'טיב המעשיות')
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סיפרתי להם על מחזה שנחרט בליבי מימי ילדותי בעיר תל אביב .גם
אז היתה תקופה שבה ראשי הציבור נכנסו בעובי הקורה כדי לחזק את
חומת השבת .אחת הפעולות הלא-שגרתיות שנעשו אז ,ושהצליחה לעורר
אנשים רבים ,היתה כאשר יהודי הדור-פנים ָׂשכַ ר מדי ערב-שבת משאית
גדולה ,הסתובב ברחובות העיר ותקע בשופר...
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,על שמירת השבת כהלכתה
יעי יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ק ֶֹדׁש ַשּׁבַ ת ַשּׁבָ תֹון" (שמות ל"ה ,ב')
"ּובַ ּיֹום ַה ְּשׁבִ ִ

יופייה וטהרתה של השבת ,וקווי-האופי שנצרבו בה ע"י הבורא
יתברך ,מגביהים את אישיותו של היהודי טפחיים מעל אדמה ,גם
אם לא ירצה בכך .עצם כניסתה של שבת-קודשַ ,והכָ לָ ָתּה על היקום
כולו ,גורמת לשינויים-של-ממש בנפשו של כל מי שדם יהודי זורם
בעורקיו.
כניסת-השבת מחוללת התרוממות-רוח והשראה-רבתי ,ואם רק לא
נתעלם ממנה ,ולא 'נבריח' אותה מאתנו בכוח ,נוכל להגיע באמצעותה
לדרגות גבוהות ,שבימי החולין הן היו רחוקות מאתנו עד מאוד.
בימינו ,כאשר הכל מחפשים סגולות לשמירה ,יש להוסיף כאן דברים
מתוך 'ערוך השלחן' בשם השל"ה" :כאשר שמענו כן ראינו בכמה
מקומות ,והדורות הקודמים היו מקדימים הרבה בקבלת שבת",
וכו'.והשל"ה בסידורו קודם קבלת שבת מבאר ,שהאומר 'מזמור
שיר ליום השבת אחר השקיעה' מביא סכנה רבה ,ולכן יזהרו לומר
קודם שקיעת החמה ,שאם לא כן ,המזיקים שנבראו בערב שבת בין
השמשות מתעוררים ממקומם להזיק".
דברי השל"ה ברורים :אם נרצה לשמור עצמנו מן המזיקים ,עלינו
לקבל שבת לפני שקיעת החמה.

הגעתי פעם לישוב פלוני ,והעסקנים התורניים באותו מקום התאוננו
בפניי על חילולי השבת המתרבים בישוב ,ושאלו כיצד ניתן לחזק
את התושבים בענין השבת ,ולהביאם למצב שבו ירצו להיות שומרי-
שבת.
העסקנים סיפרו על פעולות שונות שכבר נעשו בישובם בענין זה,
אבל בינתיים ללא הועיל" .מה אנחנו יכולים לעשות עוד כדי לחזק
ולהתחזק בשמירת השבת?"  -שאלו.
סיפרתי להם על מחזה שנחרט בליבי מימי ילדותי בעיר תל אביב .גם
אז היתה תקופה שבה התרבו חילולי השבת בעיר זו ,וראשי הציבור
נכנסו בעובי הקורה כדי לחזק את חומת השבת.
אחת הפעולות הלא-שגרתיות שנעשו אז ,ושהצליחה לעורר אנשים
רבים ,היתה כאשר יהודי הדור-פנים ָׂשכַ ר מדי ערב-שבת משאית
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גדולה ,הסתובב ברחובות העיר ותקע בשופר...
תקיעה זו היתה אמורה לבשר על כניסת השבת ,אבל החזות
המעניינת שנפרסה לפני התושבים ,דיברה לליבם יותר מהרבה מלים.
זכורני שהיו כאלה שניסו להתנכל לפעילות זו ,ולחסום את דרכה של
המשאית ,אבל היהודי ההוא המשיך בעקביות לצאת אל הרחובות
מדי ערב-שבת ולתקוע בשופר.
היה זה כמובן בדור שבו הרמקולים וְ יֶ תר ַמגְ ּבְ ֵרי-הקול עדיין לא היו
בעולם ,והשופר היה הכלי היותר-מתאים כדי להביא בפני הציבור את
בשורת השבת.
אני כילד ,וגם חבריי בני גילי ,חיכינו כל השבוע למשאית זו ,וייחלנו
לבואה.

'תסעו ברחובות הישוב'
'אולי תעשו גם אתם כמעשהו של היהודי התל-אביבי הדּור-הפנים?'
 הצעתי לאנשי הישוב ההוא ,שהתאוננו על חילולי השבת המתרביםבישובם' .תשכרו גם אתם משאית ,תסעו ברחובות הישוב ,ותתקעו
בשופר'.
מעלתו של השופר במקרה זה ,הסברתי להם ,מתבטאת בשני דברים:
ראשית ,אם תשתמשו ברמקולים ,יתכן שהדבר יעורר עליכם את
חמתם של מחללי השבת ,אבל התקיעה בשופר אינה מחרישת-
אוזניים ,ולכן יש לה הרבה יותר סיכוי להתקבל בקרב התושבים.
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ושנית ,עצם המראה התקדימי הזה של תקיעת השופר ,שאינה
נראית במחוזותינו כל יום ,יש בו כדי לעורר את הלבבות ולהביאם
לידי המטרה הנכספת של שמירת השבת.
יכולני להעיד על יהודים רבים בתל אביב של אז ,שהפסיקו לחלל שבת
רק בגלל המשאית ותקיעת השופר שריתקו אותם למקומותיהם,
וגרמו להם להתעוררות.

כיון שהזכרנו את תל-אביב ,וכיצד היתה נראית בימים-עברו שמירת
השבת בה ,נספר על דבר נוסף שהתרחש בעיר זו ,בענין שמירת
השבת ,ובדרך-אגב נתחזק גם בענין שמירת התורה.
על-אף שהכל רואים בעיניים שקיומו של עם ישראל תלוי בנסים
ובנסי-נסים ,עדיין יש כאלה ֶׁש ַּטחּו עיניהם מראות את המצב לאשורו.
כיון שאנחנו מדברים על אנשים שאין כוונתם להקניט ,ננסה להסביר
את הענין בסיפור היסטורי שאירע בתל אביב ,שאני זוכרו מימי
ילדותי:
תל-אביב של היום איננה תל-אביב של פעם .בתי מגורים היו בה אך
מעט ,ובתי מסחר קטנים נראו פה-ושם .בשכונת פלורנטין בדרום
תל-אביב ,שם התגוררתי ,היה אזור תעשיה קטן ,עם כמה מפעלים,
שאחד מהם היה מפעל לייצור מימיות.
במפעל עבדו כ 20-עד  30פועלים ,ואחד הלקוחות המרכזיים של
המפעל היו אנשי הצבא הבריטי ששלטו כאן בארץ ,ונלחמו בין היתר
נגד הצבא הנאצי ,שאחת מחטיבותיו בפיקודו של הגנרל רומל ,הגיעה
כידוע עד שערי ארץ ישראל ,ואיימה לכובשה.
כילד ,זוכרני אפילו את הצורה המיושנת שבה הרכיב המפעל את
המימיות .כך או כך ,בבית-העסק ההוא עבדו שעות רבות כדי לספק
את צרכי הצבא.
עד כדי כך שאחד האירועים הבולטים הזכורים לי מאותה תקופה,
היא ההפגנה ההמונית של יראי-השם בתל אביב נגד פתיחת המפעל
ההוא בשבת קודש.
כתוצאה מעומס-הייצור ,ביקשו מנהליו להעסיק את הפועלים גם
בשבת ,והגאון רבי יצחק-ידידיה פרנקל זצ"ל ,שכיהן בזמנו כרבה של
השכונה (ומאוחר יותר כרבה של תל אביב) ,ארגן הפגנה נגד העבודה
בשבת.
גם אני ,כילד קטן ,מתחת לגיל הפעוטות ,השתתפתי בהפגנה זו,
וזכורני שהמנהל הגוי של המפעל ,שנמנה על האזרחים הבריטיים
שהיו בארץ בשל שלטונה של הממלכה הבריטית על ארץ ישראל,
ניגש אל הגרי"י פרנקל ואמר לו" :הרי עבודתנו במפעל זה הינה פיקוח
נפש המותר בשבת ,ומדוע אתם מפגינים נגדנו?"...
רבה של השכונה השיב לו בעוז ובגאון ,והסביר לו שאי-אפשר
להשתמש במקרה הנוכחי בטיעון זה של פיקוח נפש .בסופו של דבר
הגיעו הצדדים להסכם שלא יעבדו בשבת ,וכדי לספק את הביקוש
הרב של הצבא ,יוסיפו עוד משמרת בשעות הלילה ,בין  12ל ,3-וכך
תתוגבר כמות המימיות המיוצרת במפעל.
והנה ,למרות שכל בני הישוב היהודי היו מגויסים באותה תקופה

לצבא הבריטי ,כדי להדוף את האויבים המאיימים לעשות ַׁשּמֹות
ביהודי ארץ ישראל ,אנשי מפעל-המימיות לא גויסו ולא הלכו
ֵ
רח"ל
לצבא ,ואע"פ כן לא נשמעה מעולם זעקת-מחאה מאף גורם שהוא,
שניסה לטעון שעובדי המפעל הם משתמטים...
מדוע?  -כי כל אחד הבין שהם עוסקים בעבודות הכרחיות המסייעות
גם לפעילות הצבא ,ואי-אפשר בשום אופן להימנע מכך ,וממילא
בודאי שלא מדובר באנשים המנסים להשתמט מהגיוס לצבא הבריטי.
כך ,באותה מידה  -והרבה ֵמ ֵעבֶ ר לזה ,יש להסתכל על תפקידם של
לומדי התורה ,שהרי הם תורמים יותר מכל אחד אחר למצבם של
יושבי ארץ ישראל.
בניגוד למייצרי המימיות בשכונת פלורנטין ,שבמקרה הטוב יכולים
להיחשב כמי ש'סייעו' לחיילי הצבא ,ולא יותר מכך ,הרי שבני
הישיבות וכל לומדי התורה מסייעים לייצור כלי הנשק עצמם!
ולא רק 'מסייעים' ,אלא 'מייצרים' אותם ,שהרי אנחנו מאמינים
בלב שלם שאלמלא כוח התורה לא היו ממציאיה של 'כיפת ברזל'
מקבלים את הסיעתא דשמיא להביא אותה לעולם!

בארגון 'לב לאחים' סיפרו על שידוך מוצלח שנעשה בין בעל תשובה,
בוגר המדרשה של הארגון ,ובין בוגרת 'שלהבת' .רכזי המדרשות
שידכו בין השניים ,ובחתונה היתה שמחה פורצת גבולות ,כאשר
המשפחות משני הצדדים היו חילוניות לחלוטין ,והחתן והכלה -
שניהם בני עליה.
והנה ,תקופת-מה לאחר החתונה מגיעים ההורים של החתן לבקר את
הזוג .היה זה בעיצומה של השבת ,ובני הזוג ידעו שהוריהם עשו את
הדרך בנסיעה ,רח"ל ,אבל לא על זה הם באו בשאלה.
ההורים הביאו עמהם עוגה טעימה ,והיתה זו כמובן עוגה כשירה
למהדרין" .אנחנו מתחשבים בכם ,וביקשנו מהמוכר שייתן לנו
עוגה בהכשר הבד"ץ" ,אמרו ההורים .האורחים ישבו כשעה וחצי,
כשהילדים משתדלים לכבדם בכל מאודם ,ולאחר מכן קמו ההורים
ו...נסעו בחזרה לביתם.
במוצאי שבת מתקשר האבא לבנו ,ומודה לו על האירוח הנפלא,
ואומר לו כדלהלן" :אני יודע שאתה אברך הלומד בכולל ,והפרנסה
לא ממש מצויה בביתך .תיגש לארון הספרים בסלון שלך ,ושם תמצא
במדף פלוני ,מאחורי ספר פלוני ,מעטפה .הכנתי לך שם הפתעה".
הבן כבר הבין במה מדובר ,והזדעזע .הוא ניגש למדף המדובר ,ומוצא
שם מעטפה ובה צ'ק על סך  1,000שקלים ,מתנתם של ההורים .ואת
כל זה הם הביאו בשבת-קודש.
לפתע אומרת האשה לבעלה" :תראה מה כתוב כאן ,חושבני שבכך
נוכל לפתור את הבעיה; על הצ'ק כתוב תאריך של יום חמישי ,דהיינו
שהוא לא נכתב בשבת".
ההורים הבינו שכשם שצריכים להביא עוגה כשירה למהדרין ,כך
הוא הדבר באשר לצ'ק ,ואם הם רוצים שהבן ואשתו ישתמשו בו ,הם
צריכים לכותבו לפני שבת...
השאלה היתה האם להשתמש בצ'ק ובעוגה .היה ברור שאם לא יפדו
המשך בעמוד 30
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פעם הזדמנו יחד מרן הגרא"מ שך זצ"ל והגאון רבי חיים קריזווירט זצ"ל
בחופה ,וכיבדו את רבי חיים בברכה .ביקש רבי חיים שיגישו לו סידור,
והוא ברך מתוכו .אחרי החופה שאל אותו הרב שך" :לשם מה הנך צריך
סידור ,הרי יודע אתה את כל הש"ס בעל פה ,ובגמרא בכתובות מופיע כל
סדר הברכות ,אם כן יכולת פשוט להקריא את הברכה מהגמרא?"
הגאון רבי שלמה לוונשטיין שליט"א על חכמתם של גדולי ישראל
ֹלקים ּבְ ָחכְ ָמה ּבִ ְתבּונָ ה ּובְ ַד ַעת" (שמות ל"ה ,ל"א)
רּוח ֱא ִ
"וַ יְ ַמּלֵ א אֹתֹו ַ

רבי שמשון פינקוס זצ"ל סיפר ,כי בהזדמנות מסויימת נתבקש
לספר 'סיפור יהודי' .לאחר מחשבה ,סיפר את הסיפור הבא ,כאשר
הוא מטעים ומסביר כי לדעתו – אין סיפור יהודי מזה ...וכך סיפר
הרב פינקוס:
הגאון רבי חיים בריסקער ,ידוע היה במידת הצדקה שלו ,שהיתה
מעל ומעבר להשגתנו ...כך למשל ,ביתו של הגר"ח היה פתוח
לרווחה ,כפשוטו ,ממש הפקר ,וכל מי שרצה יכול היה להיכנס אל
הבית ,למצוא לעצמו דבר מה לאכול ,לתפוס מיטה וללכת לישון...
לא אחת ארע ,שכאשר ביקש הגר"ח עצמו לשכב על מיטתו לאחר
יום של עמל התורה מפרך – הוא מצא כי מיטתו כבר נתפסה על
ידי האורחים ...במקרים מעין אלו ,הוא היה עוקר את אחת הדלתות
מצירה ,מניח אותה על הרצפה ,ויש עליה את שנתו הקצרה ,כאשר
למחרת היום הוא כמובן ממשיך את שגרת עמלו כרגיל...
מספרים שפעם ניגש אחד מעוברי האורח אל הגר"ח ,מבלי שיהיה
לו שמץ של מושג בדבר העובדה שהעומד מולו הינו בעל הבית,
ושאל" :אינני יודע ,כמה זמן אוכל לשהות כאן? אני כבר נמצא פה
מספר שבועות ,ואין לי מושג מה מקובל כאן :האם אני יכול עוד
להישאר?"...
תשובתו של הגר"ח היתה מדהימה ...מבלי לחשוב פעמיים הוא
השיב לשואל ואמר לו" :האמת? אני לא יודע ,אבל אני נמצא פה
כבר שנים ,ואף פעם לא אמרו לי כלום!!!" ...נפלא!!
מכל מקום ,המעשה אותו ביקש הרב פינקוס לספר ,הינו המעשה
הבא:
באחת השנים נכנסו גבאי העיר בריסק אל ביתו של הגר"ח ,וגילו
לחרדתם כי בבית שורר כפור נוראי .אם נביא בחשבון את הקור
האירופאי ,בצרוף העובדה שהבית לא היה מחומם כלל ,נוכל לקבל
מושג מה אודות הקור הנורא ששרר בו...
כאשר התגלה הדבר לגבאי העיר ,הם מיהרו לעשות מעשה :הם
שלחו ומילאו את המחסן של הרב בעצים ,אשר די בהם כדי להספיק
לחימום במשך תקופה ארוכה.
אלא שלאחר מספר ימים ,כאשר שבו הללו לבקר בביתו של הרב,
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גילו שהמצב לא השתנה כלל וכלל ...הכפור עודנו עומד בעינו...
"מה קרה?" ,הם שאלו את הרבנית" ,מדוע אינכם משתמשים
בעצים ששלחנו לכם?" ,התפלאו ,אך הרבנית הסבירה כי העצים
אזלו מזמן...
היא סיפרה כי מיד כאשר נודע לרב שמחסן ביתו מלא בעצי הסקה,
הוא הזמין את כל העניים ליטול מהעצים כאוות נפשם כדי לחמם
את בתיהם ,והללו לא היו זקוקים להזמנה נוספת ...תוך שעות
ספורות לא נותר במחסן אפילו כפיס עץ לרפואה...
חשבו הגבאים וחשבו ,עד שעלה בדעתם רעיון נפלא כיצד יוכלו
לחמם את ביתו של הרב ,מבלי שתהיה לו האפשרות לחלק את
כל עצי ההסקה לעניים ...הם הביאו אפוא מטען נוסף של עצי
הסקה ,מילאו את המחסן בשנית ,ואף נעלו אותו כראוי ,כאשר
הפעם הם מבהירים לרבנית בלשון שאינה משתמעת לשני פנים,
כי העצים הינם רכוש הקהילה וכי לרב ובני ביתו אמנם ניתנה רשות
להשתמש בהם לצורך עצמם ,אולם בשום פנים ואופן לא לחלק
אותם לאחרים...
למחרת היום באו הגבאים לבדוק את מצב החימום בביתו של הרב,
ולהפתעתם המוחלטת התברר להם כי הכפור עדין שולט ברמה...
"היתכן?" ,טענו הגבאים באוזני הרבנית" ,הלא אתמול הבאנו עצי
הסקה ,ואסרנו עליכם לחלק את העצים לאחרים! אם העצים עדין
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נמצאים – מדוע אינכם משתמשים בהם? ואם הם חולקו לעניים
– הלא גזל יש בדבר ,שכן לא ניתנו לכם אלא לצורך שימושכם
הפרטי!" ,הוסיפו ,והרבנית נענתה והסבירה:
"אתם בודאי צודקים .הרב לא יכול לחלק את העצים לעניים – שכן
גזל גמור יש בדבר .אולם דווקא משום כך סרב הרב להשתמש
בעצים אלו ,באמרו כי כל עוד אין לעניים איך לחמם את ביתם ,גם
הוא אינו מוכן לחמם את ביתו!"...
זהו הסיפור הנפלא ,אותו הגדיר הרב פינקוס כ'מעשה יהודי'...
כי אמנם ,מי יכול לעשות מעשה שכזה? מי יכול להתנהג כך? רק
יהודי!!

אין זקנים
פעם התבטא מרן החזון איש באוזני מישהו" :בדור שלנו ,אין זקנים!"
שאל אותו" :אבל הרי רואים שיש?".
אמר לו" :לא ,הם מהדור הקודם"...
סיפר מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל ,שפעם בא לסנדלר
בעיירתו ,שהיה יהודי צדיק [בשעה שלא היתה לו עבודה ,ספר
הזוהר היה פתוח לפניו] ,והוא התחיל לתקן לו את הנעל.
לפתע נכנסה אשה אחת ואמרה" :טוב שאתה נמצא ,אני רוצה
שתתקן לי את הנעל ,כי פעם שעברה תיקנתי אצל משה ,והוא לא
תיקן לי אותה כמו שצריך."...
התרומם הסנדלר במקומו בכעס ואמר לה" :גברת תצאי מחנותי ,לך
לא אתקן נעלים ,כי דיברת לשון הרע!"...
כך היה נראה סנדלר של פעם ,ומדובר בסך הכל לפני שבעים שנה,
לא שבע מאות שנה...

יודעים את התורה
רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל אמר פעם על אחיו ,רבי זלמל'ה ,שיודע הוא
את כל התורה כולה" .אבל" – הוסיף ואמר – "הוא יודע אותה רק ישר
ולא הפוך ,ואילו הגאון מוילנא ידע את התורה גם הפוך!".
שאלוהו מה הענין לדעת את התורה הפוך ,והוא הסביר" :הנה את
הפרק 'אשרי יושבי ביתך' מתהילים כולם יודעים בעל פה ,ועם כל
זאת אף אחד אינו יכול לאמרו מהסוף להתחלה .אם אדם ינסה
לעשות זאת ,יוצרך כל פעם לחשוב ולחשבן את המילה שבאה
אחרי המילה שהוא אוחז בה.
"אבל ,אם מונח סידור מול עיניו ,גם אם יבקשוהו לקרוא את הפרק
מהסוף להתחלה ,לא תהיה לו כלל בעיה לעשות זאת ,כי יקרא מילה
אחרי מילה מתוך הסידור ,אלא בסדר הפוך.
"הגאון מוילנא" ,אמר רבי חיים" ,היה יודע את התורה כולה ישר
והפוך .מדוע? כי היתה אצלו בבחינת 'כתבם על לוח לבך' (משלי ג,
ג) ,היא היתה חקוקה בליבו והוא קרא ממנה כמו מתוך ספר".

הגאון רבי חיים קריזווירט זצ"ל ,רבה של אנטוורפן ,נודע בבקיאותו
העצומה בכל הש"ס אשר היה שגור על פיו בעל פה.

סיפר לי ד"ר הרט ,שמישהו ניגש
פעם לרבי חיים קניבסקי שליט"א
ושאל אותו כמה פעמים כתובה
בתורה המילה 'משה'? על אתר
השיב לו רבי חיים בהחלטיות:
"שש מאות וארבע עשרה!" .שאל
אותו יהודי" :אבל כבוד הרב,
בדקתי במחשב ויצא שיש שש
מאות ושש עשרה פעמים?"
ומספרים ,שפעם הזדמנו יחד מרן הגרא"מ שך זצ"ל ורבי חיים
בחופה ,וכיבדו את רבי חיים בברכה .לפני שברך ,ביקש רבי חיים
שיגישו לו סידור ,והוא ברך את הברכה מתוכו.
אחרי שהסתימה החופה ,שאל אותו הרב שך" :לשם מה הנך צריך
סידור ,הרי יודע אתה את כל הש"ס בעל פה ,ובגמרא בכתובות
מופיע כל סדר הברכות ,אם כן יכולת פשוט להקריא את הברכה
מהגמרא?".
אמר לו" :כן ,אבל אם אקרא מתוך הגמרא ,אני לא אדע היכן
להפסיק"...

סיפר לי ד"ר הרט ,שמישהו ניגש פעם לרבי חיים קניבסקי שליט"א,
ושאל אותו כמה פעמים כתובה בתורה המילה 'משה'?
על אתר השיב לו רבי חיים בהחלטיות" :שש מאות וארבע עשרה!".
שאל אותו יהודי" :אבל כבוד הרב ,בדקתי במחשב ויצא שיש שש
מאות ושש עשרה פעמים?".
אמר לו רבי חיים" :המחשב טעה ,יש בדיוק שש מאות וארבע
עשרה פעמים!".
תמה האיש" :כיצד יתכן שהמחשב טועה?" ,ורבי חיים הסביר:
"אתה ביקשת מהמחשב שימצא את המילה 'משה' ,וכתבת זאת בלי
ניקוד .בתורה כתובה המילה משה שש מאות וארבע עשרה פעם,
ומלבד זאת האותיות מ.ש.ה מופיעות פעמיים נוספות אך בניקוד
אחר :האחת – "ואם ימעט הבית מהיות משה" ,והשניה "שמט כל
בעל משה ידו"...
"ולכך נקראו סופרים שהיו סופרים כל אותיות בתורה" (מדרש
תנחומא פרשת בשלח ,סימן טז).
(מתוך הגדה של פסח ומתוק האור)
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ביום הנישואין העשירי שלהם ,אמרה לו אשתו שהיא צריכה לתת שבח
והודיה מיוחדת להשי"ת ,כי בישיבה היכן שלמד ,היה עוד יעקב-זלמן "אבל
הוא לא היה כזה מיוחד כמוך!!!" ,שמע את הדברים וחישב להתעלף...
הגאון רבי אשר דרוק שליט"א ,על כוחו העצום של הדיבור
"מּלֵ א א ָֹתם ָחכְ ַמת לֵ ב" (שמות ל"ה ,ל"ה)
ִ

לפני הכל – פותח הג"ר אשר דרוק שליט"א ,מחובתנו ,ומזכותנו
לדעת שהדיבור הוא הכוח הכי עליון שיש באדם:
הגר"א (בביאורו על משלי א ,ג) אומר דבר נורא" :וידוע שהמצוה
הגדולה מכל המצוות היא לימוד התורה – ולהיפך דברים בטלים
וליצנות שהוא היפך התורה" ,היינו כשם שלימוד התורה הוא כנגד
כולם ,כך ביטולה הוא כנגד כולם!
אז הנסיון הכי קשה לאדם זה להימנע מ"דברים בטלים" .ומדוע?
משום שהמצווה הגדולה ביותר היא תלמוד תורה ,ששקולה כנגד
כל התרי"ג וכנגדה מתייצבים ה"דברים בטלים".
אגב ,זה שתלמוד תורה שקול כנגד כל התרי"ג ,אמר רשכבה"ג מרן
שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ,שהכוונה כנגד כל המצוות
שקיימו מאז ומעולם ועד עתה!
בשיחה האחרונה שמסר מו"ח הגר"ש ברעוודא זצ"ל ,הביא שהסיבה
שכה החמירו בדברים בטלים ,היא משום שכמו שעולם הקדושה
נבנה מדיבור של קדושה ,כך עולם הסטרא-אחרא נבנה מדיבור בטל!
הכוח הכי עליון שיש בקרב בני האדם הוא כוח הדיבור!

אאמו"ר זצ"ל [מגיד מישרים הנפלא ,הגאון רבי מרדכי דרוק זצ"ל]
נהג כך בביתו .מגיל קטן החדיר בילדיו אמון במה שהם עתידים
לצמוח – ואכן זכה שאחי יצאו תלמידי חכמים מובהקים!
אבל לפעמים כן צריך להשתמש בכוח הדיבור לתוכחה ,ואף לגערות
בתחום החינוך!
גם כשאבא גוער בבנו ,זה צריך להיות בנוסח "אני יודע שבסוף יהיה
לנו ממך הרבה נחת – אבל מה קורה בינתיים?" .ושוב ,לא לומר זאת
מן השפה ולחוץ ,אלא באמת לבנות בנפשנו פנימה את האמון בילד.
סיפר לי בחור בדמעות-שליש ,שאביו היה מוכיח אותו בנוסח הנ"ל –
"המשפט הזה של אבא שלי הציל אותי ,כי ידעתי שתמיד אני אצא
מזה!"
על הפסוק "אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך" (משלי
ט ,ח) אומר החיד"א שכאשר אתה מוכיח אדם לא תאמר לו 'לץ',
כי זה יגרום שהוא ישנאך ,אלא 'הוכח לחכם' ,תאמר לו 'חכם' ,ואז
'ויאהבך' ויקבל תוכחתך!
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המשנה ברורה מביא בהלכות שבת בשם השל"ה ,לומר על הדברים
שקונים 'לכבוד שבת קודש' משום "שהדיבור פועל הרבה בקדושה".
ואנו נאמר :אתה רוצה לפעול הרבה בקדושה על הילדים? תוכל
לעשות זאת בכוח הדיבור! זה לא 'במקרה' אלא כתוצאה מכך
שהכוח העליון ביותר באדם הוא כוח הדיבור .הדיבור חודר לנפש
ברבדים הכי עמוקים!

מעשה שהיה ממחיש עד כמה ניתן להעצים את הזולת בעזרת
'מילים':
במשפחה מסויימת נפטר הסבא שהיה תלמיד חכם ,אציל נפש ובעל
מידות טובות ,ושמו ר' זלמן .באותה תקופה גם הלך לעולמו אחד
מגדולי ישראל ושמו ר' יעקב זצ"ל – שהיה בשכנות עם המשפחה.
כאשר נולד במשפחה בן-זכר נתרפאה המשפחה כולה ,וייקרא שמו
בישראל 'יעקב זלמן'.
עם השמות הנפלאים בהם זכה הרך הנימול ,היו כולם משוכנעים
שיסב נחת גדול להוריו .אבל כאשר החל הילד לגדול ,אפילו יום
אחד של נחת לא היה ממנו ...בהתחלה גוננו עליו ההורים ,ומצאו
הסברים לכל התלונות ,אבל עד מהרה נאלצו להודות שהבעיה
צומחת בביתם .לא בחיידר ולא בקרב חבריו.
מה עשו ההורים? התפללו .לא הפסיקו להתפלל! מי שהיה רואה
את אמו מדליקה נרות בערב-שבת קודש ,היה בטוח שקרה פה
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היום אסון – "וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים אוהבי ד',
יראי אלקים ,אנשי אמת ,זרע קדש ,בד' דבקים ,ומאירים את העולם
בתורה ובמעשים טובים ובכל מלאכת עבודת הבורא" - - -

כאשר סיים הצדיק'ל את שנות החיידר ,המליץ המלמד לחפש לו
מקום שמשלב רכיבת-סוסים ,כי במסגרת סטנדרטית אין לו סיכוי.
מצאו לו מקום ,וגם שם לא רוו ממנו נחת .אבל איכשהו חלפו השנים
ולישיבה-גדולה הצליח להשתחל למקום סטנדרטי .בכל זאת,
דמעות של אמא בהדלקת נרות!...
בישיבה למדו מאות תלמידים ,וביניהם עוד אחד בשם 'יעקב זלמן'.
בין שני ה'יעקב זלמנים' היו שני הבדלים :ההבדל הראשון פיזי,
יעקב-זלמן 'השני' היה רזה וגבוה – ויעקב-זלמן 'שלנו' הפוך .ההבדל
השני רוחני ,יעקב-זלמן שלנו בקושי למד – השני הפוך! מתמיד!
פיינער! עדין-נפש! פשוט כליל המעלות!
איך מבדילים בישיבה בין שני היעקב-זלמן? אם מגיע טלפון למשל,
איך ידעו למי הכוונה? החליט מי שהחליט להצמיד ליעקב-זלמן
המתמיד את התואר 'גדול' ,שהרי דרכו לגדלות סלולה ועומדת!
אז היה את 'יעקב-זלמן' .והיה את 'יעקב-זלמן-הגדול'.

חלפו -עברו השנים ,והבחורים הגיעו לפרק "האיש מקדש" .יום
אחד הגיע לארץ ראש ישיבה מארה"ב ,אשר תר אחר חתן לבתו
המהוללה .ניגש אליו שדכן והודיע לו שאם ברצונו לחגוג בליל
החתונה גם "הכנסת ספר תורה" ,יש לו הצעה מתאימה עבורו –
ספר תורה חי!
 איך קוראים לו?"יעקב-זלמן-הגדול".
 הגדול?כן .זהו כינוי שנועד להבחין בינו לבין מישהו אחר בשם דומה ,אך
ממש לא "גדול"...
אהה!...
יצר קשר עם בחורים בישיבה והאינפורמציה כמעט שיכרה אותו.
"הבחור הכי טוב בישיבה" היה השבח הבסיסי ,מכאן זה רק עלה
ל"בחור הכי טוב בכל עולם הישיבות" ...שאל בחור שני ,שלישי,
רביעי שישי ,שביעי .כולם פה-אחד נמנו וגמרו בשבח מעלתו.
סבר וקיבל.

יצר מיד קשר עם שדכן .השדכן ניסה לומר משהו ,אך ראש-
הישיבה ,בהתלהבותו כי רבה ,דחק בו לסדר מיד פגישה שכן "הבת
שלי הגיעה איתי לארץ!".
משהשתתק הצליח השדכן להתנצל ולספר שהוא באבל.
"אנטשולדיקט!" [ -סליחה] התנצל הראש-ישיבה "ורק בשורות
טובות!".

הוריד את השפופרת ושאל את עצמו מה אני עושה? עכשיו נמתין
שבוע שהוא יקום? היה לא תהיה! ...מי יודע אם היהלום לא ייחטף
בתוך אותו שבוע!
הגיע הראש-ישיבה לנחם ,ביקש סליחה ומחילה ואמר שעקב
דחיפות הענין הוא מבקש רשות לעביר את ניהול השידוך לאחד
מתלמידיו שמתגורר בארץ .הוא מתחייב שאם השידוך יעלה יפה
יבוא השדכן על שכרו באופן מושלם ,כאילו הוא ,ורק הוא ,ניהל את
כל השידוך מרישא ועד גמירא.
להצעה כזו לא יכל השדכן לסרב...
מיד פנה הראש-ישיבה לתלמידו ,ביקש ממנו ליטול על עצמו
"מצוה שאינה יכולה להעשות בידי אחרים" ...ואז נזכר ראש הישיבה
שאפילו את הטלפון של המשפחה לא לקח מהשדכן .מה לעשות,
ככה זה כשאתה נופל באמצע סעודת-הבראה .אז מה עושים? אין
ברירה .תיסע לישיבה ,תקרא ל'יעקב-זלמן-הגדול' ותבקש ממנו
את הפרטים של הוריו .שים לב; יש שם שני בחורים באותו שם.
יעקב-זלמן סתם ויעקב-זלמן-הגדול .אל תטעה ביניהם!
מיהר השדכן לישיבה .תפס את הבחור הראשון שנקרה בדרכו
וביקש ממנו לקרוא ל'יעקב-זלמן-הגדול' .לא חלפו כמה דקות
והצדיק ניצב מולו .שוחח עמו מעט ,ביקש את הפרטים ויצא לדרכו.
דבר אחד לא ידע הראש-ישיבה :באותו יום נכנסו לפני כסא-הכבוד
הדמעות הרבות שהורידו הוריו של יעקב-זלמן ('הקטן') והא ראיה:
שהבחור שהשדכן החדש ביקש ממנו לקרוא ליעקב-זלמן-הגדול
היה בחור שהגיע לישיבה ל'חיזוק' ...הוא עדין לא למד לעמוד על
ההבדלים שבין יעקב-זלמן ליעקב-זלמן-הגדול ,אבל כיון ששמע
את הכינוי 'הגדול' הבין שהכוונה ל'גדול במידות גופו' .לא חשב
פעמיים וקרא ל'יעקב-זלמן' שלנו – ממנו קיבל את פרטי ההורים...

אמו של יעקב-זלמן עונה לטלפון .מתוך היכרות עם ההצעות
הקודמות שהגיעו ,הבינה שהפעם נפלה טעות .היא הרי מכירה את
המשפחה שמציעים ,ואין סיכוי שהם יבחרו בבן שלה כחתן .כדי
למנוע מבוכה ,ביקשה מהמתקשר לברר עוד על הבן ,אך הוא מילא
את פיו בשבחים והסביר שכבר יש לו תשובה חיובית מהצד השני...
השפופרת נפלה.
קיצורו של דבר :הם הקימו בית-נאמן בישראל! בשבתות שהתארח
אצל השווער הכין דבר-תורה בעזרת חבריו ,ואיכשהו העניינים
הסתדרו.
מה שצלצל באזניו כל הזמן היה הפתגם של אשתו "במה זכיתי
לשמש ספר-תורה?" ...הוא לרגע אחד לא הבין את זה ,הוא הרי
מכיר את עצמו ויודע היטב עד כמה הוא לא ספר-תורה!
אבל היא חוזרת על זה שוב ושוב ,אז אולי יש בזה משהו?...
יום רדף יום ,וספר-תורה רדף ספר-תורה .האמון האדיר שהם נטעו
בו – מתוך מחשבה מוטעית אמנם שהוא הספר-תורה המדובר– ...
חלחל אל ליבו ויצר את המהפך .הוא דבק בתורה ,עד שהפך בעצמו
לספר-תורה.
המשך בעמוד 29
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ואגב ,באותה תקופה ,בשנת תרצ"ג ,חיתן הרה"ק ממונקאטש ה'מנחת
אלעזר' זי"ע את בתו היחידה .חתונה כזו היתה מאורע נדיר בפני עצמה,
ויהודי אמריקה שלחו במיוחד אדם עם 'מסרטה'  -שלא היה בנמצא בימים
ההם – לתעד את השמחה .בעת שהבחין המנחת אלעזר במסרטה ניצל
את ההזדמנות וצעק בריש גלי בראש כל חוצות ,לעיני קהל האלפים ,את
צעקתו המפורסמת' :יהודים שמרו שבת! יהודים שמרו שבת!'
גאב"ד חרדים הרה"צ אשר אנשיל כ"ץ :ב'שמירת שבת' זוכים לברכה המשולשת
"ֹלא ְתבַ ֲערּו ֵאׁש ּבְ כֹל מ ְֹשׁב ֵֹתיכֶ ם ּבְ יֹום ַה ַּשּׁבָ ת" (שמות ל"ה ,ג')

ארה"ב שנת תרע"ג ,שב"ק ויקהל ופקודי.
עננים שחורים העיבו על שמי העיר מנהטן ,תוצאה משריפה אדירה
שפרצה בעצם יום השבת בתוך מפעל בדים גדול ,כאשר כל עובדי
המפעל לכודים בתוכה ללא יכולת לצאת .השריפה ושלהבותיה
שנראו מרחוק גבתה את חייהם של עובדי המפעל ,מאה ארבעים
ושש במספר ,לבד מנערה יהודיה שחייה ניצלו אודות לשמירת
השבת.
סיפורנו מתחיל אי שם בפולין ,כחודשיים לפני ,בבית משפחת
גולדשטיין.
חיי היהודים באותה תקופה בפולין היה בשפל המדרגה ,הם סבלו
חיי עוני וצער קשים ומרים .גם על משפחת גולדשטיין לא פסחו
המחסור והרעב ,ואף הם רעבו ללחם כפשוטו ,ה"י .אב המשפחה
שראה כי אין ברירה אחרת החל חוסך פרוטה לפרוטה במטרה
לצבור מחיר נסיעה לארץ האפשרויות ה'גאלדינע מדינה' (-ארץ
הזהב) אמריקה ,ואולי כך יהיה בידו לחם לפי הטף.
האב צבר פרוטה ועוד אחת ,אך כעבור שנים עדיין לא הצטבר בידו
סכום שיספיק .עם המעות שבידיו יכל לרכוש כרטיס נסיעה יחידה
באניה רעועה .המשפחה הסתפקה ,עד שנפל הפור על הבת בלומא
רויזא ,היא תיסע.
כך ,אחר הכנות רבות ,יצאה השיירה כולה מביתם הקט לעבר הנמל,
ללוות את הבת .טרם עלתה על סיפון האניה ,פרץ אבי המשפחה
בבכי עז ,עד שנעו אמות הספים והאניה הטלטלה .בקושי רב
ביטא את מילותיו ,אך הם נאמרו בתוקף" :בלומא רויזא ,בתי ,זכרי
כי בת ישראל כשרה את! מסרי נפשך על קדושת השבת! וזכרי כי
לאורך הדורות יותר מששמרו היהודים את השבת ,שמרה השבת על
היהודים".
האניה הפליגה...
על חופי ניו-יורק המתינו לה קרוביה ,שמעתה יהיו עבורה כבית.
הם גם דאגו לה בהמשך לעבודה מסודרת במפעל הבדים הידוע
18

'המשולש' (טרייענגל בלע"ז) ,והיא החלה במלאכה.
ביום השבת ,גילתה לחרדתה כי אין זכר ליום השבת ר"ל ,לא בבית
מארחיה-קרוביה וכל שכן לא במפעל הבדים ,היום השביעי היה
יום ככל הימים ,וכמעשיהם בששת ימי המעשה כן מעשיהם ביום
השבת ,ר"ל .מנהלי המפעל מחייבים עבודה רצופה ללא יום מנוחה,
וכבוד השבת נתון למשיסה ורמוס ביד מחלליה ,ה"י.
[בכדי לשבר את האוזן נבהיר את הידוע כבר :בתקופה ההיא הייתה
שמירת שבת  -ניסיון הדור .באמריקה המתחדשת לא היה מקום
לזכרה ולשמירתה כלל ,כל המפעלים ושאר מקומות העבודה לא
הכירו כלל ביום מנוחה ,הן 'זמן שוה כסף' ,וחייבו את עובדיהם לבוא
כל יום .מי שלא בא לעבודתו ביום השבת פוטר לאלתר ביום ראשון.
היו הם החרדים לדבר ד' שמסרו נפשם על קדושתה ,והחלו בעבודה
אחרת מידי שבוע בשבוע ,אך רובם ככלום נכשלו ולא החזיקו
מעמד ה"י.
ואגב ,באותה תקופה מדוברת ,כמה שנים לאחמ"כ ,בשנת תרצ"ג
חיתן הרה"ק ממונקאטש ה'מנחת אלעזר' זי"ע את בתו היחידה.
חתונה כזו היתה מאורע נדיר בפני עצמה ,ויהודי אמריקה שלחו
במיוחד אדם עם 'מסרטה'  -שלא היתה בנמצא בימים ההם – לתעד
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את השמחה .בעת שהבחין ה'מנחת אלעזר' במסרטה ,ניצל את
ההזדמנות וצעק בריש גלי אל תוכה ,בראש כל חוצות ,לעיני קהל
האלפים ,את צעקתו המפורסמת" :יהודים שמרו שבת! יהודים
שמרו שבת!"].

בלומא רויזא שנבהלה מראות עיניה ,חידדה לעצמה שוב ושוב את
צוואת אביה למסור נפש על קדושת השבת ,וכך עשתה ,בכל שבוע
מצאה אמתלא אחרת איך להתחמק מעבודתה .פעם היו אלו כאבי
אוזניים ושיניים שתקפו אותה לפתע פתאום ,ופעם היה זה חולי
וחולשה אחרת .גם בבית נשמרה ר"ל לא להכשל ,וכך צלחה שבתות
מספר ללא חילולן.
אך לא לעולם חוסן ,וביום ששי אחד נקראה אל מנהל המפעל,
שהודיע לה כי 'נגמרו הסיפורים' .הוא אינו פתי המאמין לכל דבר,
הוא אינו מאמין כי תמיד באותו יום ובאותה שעה תוקפים אותה
מכאובים פתאומיים ,הוא מבין כי השבת היא המונעת ,וכאן במפעל
– היו לא תהיה! או עבודה לשבעה ,או כלל וכלל לא .ותיפול לפני רגליו
בבכי ובתחנון לחוס על נפשה – אך דבריה לא נשמעו ועקשנותו של
המנהל גברה .וכך בפחי נפש חזרה לבית ,כשאינה יודעת מה תעשה
למחר ,ניסיון קשה עמד בפניה .ואם לא די באלה ,בבואה הודיעו לה
קרוביה כי קשה כח סבלם ,ומה שהיא דרה אצלם עולה עבורם ממון
רב ,משכך תצטרך מעתה לישא בעול הוצאות הבית ,ואם חלילה
היא תפוטר ולא יהיה לה לשלם – לא יוכלו להמשיך להחזיקה ,על
אף רצונם הטוב.
ותחלחל בלומא רויזא מאוד ,ולא ידעה להשית עצות בנפשה .היא
קמה ביום השבת כשדברי אביה מצלצלים באוזניה 'מי ששומר שבת
– השבת מגנת עליו' והחליטה באחת :יהיה מה שיהיה! אני לא אחלל
שבת! הנני מוכנת ומזומנת למסור נפשי למען קדושת השבת!
היא העמידה פניה כהולכת לעבודתה ,אך למעשה הלכה וישבה
ברחובה של עיר לאורך כל שעות היום ,בתוך הקור והכפור האמריקאי,
בשיאו של חורף ,בהותירה אחריה את עבודתה לצמיתות ,ואף את
האכסניא .כך ישבה שעות רבות על אחד הספסלים בו מצאה מנוח,
מנסה להיזכר מעט מעונג השבתות בנעוריה בבית אביה ,אי שם
לפני ימים לא רבים .רק גבורת מסירות הנפש חיממו במקצת את
עצמותיה מהקור הנורא שנשב בחוצות.
בהעריב השמש ,משהופיעו שלושה כוכבי שמיא ,ברכה ברכת 'ברוך
המבדיל בין קודש לחול' ,וצעדה הביתה ,בידיעה כי שמא הלילה או
למחרתו הינם הלילות האחרונים שם ,טרם תושלך החוצה לרחוב
העיר ...אולם על פניה נסוכה היה שלווה וגבורה יהודית ,על שעמדה
בנסיון ושמרה שבת כראוי וכדת.
בהגיעה לבית קרוביה מצאה את כולם סהרהורים ומפוחדים ,וכשאך
נכנסה על סף הדלת ,מיד פלטו כולם זעקה גדולה ,מה ,את חיה?!
האומנם?! הלוא הבנין היה מלוכד סגור ומסוגר אין יוצא ואין בא!
איך יצאת מהבנין? איך ניצלת?
היא שלא ידעה כלל במה דברים אמורים ,ולמה פתאום חרדים כולם

לשלומה ,ענתה כמשיחה לפי תומה ,ואמרה בפשטות שלא הלכה
היום לעבודתה אלא החליטה במסירות נפש לשמור את השבת ,גם
אם תשאר בגין כך ללא קורת גג וללא לחם ושמלה.
המה שמעו כן תמהו ,ובאחת נענו כולם" :ברוך ד' אשר נתן מנוחה
לעמו ישראל' ,בזכות כך שלא הלכת לעבודה ניצלת ממוות!".
משבאו הידיעות הברורות יותר ,התוודעה הנערה לממדי האסון
הנורא שממנו ניצלה בזכות השבת .באותו יום השבת פרצה
שריפה נוראית במפעל ,כשרוב רובם של העובדים לכודים פנימה
ללא יכולת בריחה ,כיוון שכל הדלתות היו נעולות וסגורות ,ועובדי
המפעל ששכנו בקומות הבניין העליונות ,הן אלו שנמנעו מלקפוץ,
והן אלו שקפצו ,כולם קפדו חייהם ונהרגו ר"ל .מתוך מאה ותשעים
עובדים נספו רובם ככולם ,מלבד ניצולים יחידים שאחת מתוכם
היתה הנערה היהודיה בשם בלומא רויזא גולדשטיין ,וזאת ,לאור
מסירות נפשה על קדושת השבת.
הוי אומר מעתה 'כי אשמרה שבת אל ישמרנו' (זמירות לליל שבת,
פיוט מה'אבן עזרא')  -יותר ממה שאנו שומרים את השבת ,השבת
שומרת עלינו.

ושמרו בני ישראל
ואת זה אמרו חז"ל (דברים רבה ד ד ).עה"פ (שם יא כב) "כי אם
שמור תשמרון את כל המצווה הזאת" וגו'" ,מהו 'את כל המצווה
הזאת' ,רבנן אמרו זוהי השבת ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה,
לומר לך ,אם שמור את השבת תזכו אשר ִּת ָׁש ֵמרּון מכל רע" .וכן אמר
רבי יוחנן (תנחומא כי תשא .מדרש תהילים יז) 'אם אתה משמר את
שלי אני משמר את שלך' ,ע"כ.
סוף מעשה היה ,שסיפורה של אותה נערה עורר לבבות הרבה וגרם
לקידוש שם שמים נשגב ,והתעוררות גדולה בקרב אחינו שבגלות
אמריקה שלא זכו לשמור שבת ה"י ,ורבים השיבה מעוון בהתחזקות
במסירות נפש לשמור מעתה את השבת בכל פרטיה ודקדוקיה,
כאשר בראש השבים בתשובה היו בני משפחתה  -מארחיה שהמה
ראו את גודל הנס ,והתחזקו בשמירת השבת כתיקונה ,וכמובן
נשארו מארחיה ולא השליכוה ,עד שזכתה בלומא רויזא בבוא הזמן
להקים בית נאמן בישראל בזכות שמירת השבת.
ושמא על פי מעשה זו יש לפרש בצחות את הפסוק בפרשתן
בה פתחנו" :לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" שהכי
קאמר :אנא שמרו שבת בכדי 'שלא תבערו' ע"י חילולה 'אש בכל
מושבותיכם ,ביום השבת' כעונש על על מעשיכם.
ובהכי ניתן להוסיף טעם ,בהא שמתוך כל הל"ט מלאכות ,מונה
התורה מלאכת הבערה בלבד ,וכפי שדייקו חז"ל וחלקו בדבר,
ולדידן ניתן להוסיף עוד דלהכי קאתי ,לומר ,שכעונש על חילול
שבת על כל הל"ט מלאכות גם בנוסף יבוא האש ,ירחם המרחם.
וכמסופר על אנשי העיר 'טשערנאביץ' ששנים רבות נהגו לפזז
ולכרכר בריקודים ביום השבת כשהשטן מרקד ביניהם ,מתוך
רמיסת הדת והצניעות והשבת ,והכל באמתלא של "לכבוד שבת",
ולעומת זאת מאותה תקופה שהחלו בריקודיהם החלו לפרוץ הרבה
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שריפות בעיר .משעלה הרה"ק ה'באר מים חים' בעל 'סידורו של
שבת' זי"ע לשמש ברבנות 'טשערנאביץ' ,התקין לבטל את מנהג
ריקודי החילול שבת והתערובת ,והבטיח לבני העיר כי בשכר זה לא
תפרוץ שם שריפה לעולם ,וכן הוי ,בני העיר קבלו על עצמם תקנת
רב העיר ,ומאותה יום והלאה פסקו באחת השריפות שפרצו שם.
כעבור שנים הרבה ,משעלה ה'באר מים חיים' והשתקע בארה"ק,
שכחו בני העיר הבטחתו וחזרו לסורם הקדמון ,וראה זה פלא,
לאלתר שבה האש להשתולל והציתה את בתי העיר.

והכינו את אשר יביאו – ההכנה לשבת קודש
וודאי ופשוט הדבר ואין צריך לומר אשר בכדי לשמר את השבת
כדבעי ,צריך להתכונן אליה כראוי וכנכון .וכדמתאמרא משמיה
צדיקים (דרשות חת"ס תקס"ב עמוד קנא ,וב'אמרי חיים' פרשתן)
על הפסוק הנזכר 'לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת',
דהפסוק בא לומר :אי אפשר להדליק ביום השבת את האש קודש
של השבת ,שתבער בך בתוכך פנימה ,אלא בכדי להדליק בך
ובקרבך את האש ,יש תנאי של 'ששת ימים תעבוד' (לעיל כ ט),
היינו שתעבוד את ה' כדבעי במשך ששת ימי המעשה ,ורק כך תזכה
להמשך הכתוב 'וביום השביעי שבת לה' אלוקיך'  -שתרגיש את אור
השבת .והכי קאמר :לא תבערו את האש ביום השבת – אלא הסיקו
את הלב קודם לכן בכדי שתבער בקרבכם קדושת השבת ,עכת"ד.
(וכעי"ז ראה ב'קדושת לוי' פר' כי תשא ד"ה ושמרו ,שעבודת ה'
של ימי השבוע גורם לשמירת שבת ,שתהא כהלכתה בכל פרטיה
וחקותיה לבל יכשל בה).
את אור השבת מדליקים ע"י תורה ועבודה של ששת ימי המעשה,
בעבודה של תורה ומצוות ,אם בלימוד הל' שבת טור שו"ע ונושאי
כלים ,אם בלימוד 'דף הלכה היומי' ,אם בספרי מוסר וחסידות וכד',
ככה ,ורק ככה ,תוקד בו אש קודש בשבת שירגיש חיות ומתיקות
בשבת .שהרי 'קדירת החמין' לבד אין בכוחה לגרום שבהגיגו תבער
אש ,עוד ארוכה לפניו הדרך...
היא זו שאמרו חז"ל (ע"ז ג' :).מי שטרח בערב שבת  -יאכל בשבת'
שרק מי שהוא טורח בעבודת ה' לפני השבת זוכה לאור השבת.
כי מה שאינו טורח בערב שבת ומנהל את ימי המעשה לא כדבעי,
וודאי לא יאכל בשבת את טעמה הרוחני המעונג.
ובזה ניתן לפרש דברי חז"ל שאמרו (שבת קיח" :).עשה שבת חול
ואל תצטרך לבריות" היינו – בנוסף לפשוטו – הכי קאמר 'עשה שבתך
חול'  -תעשה ותתכונן לשבת כבר בימות החול ,אז תתחיל להתכונן
לקראתה ,ובפרט בערב שבת להוסיף מחול על הקודש ,שתהא
'חשה למהר ביאת שבת' ,להגיע לתוך השבת בשלווה כדבעי,
ולהכין עצמו כראוי בשעות שעדיין חול ,לא מתוך נפש בהולה,
בדקה האחרונה בצפצוף המעיד על בוא השבת אז לסיים הבישולים
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ולרוץ לטהרת המקווה[ ...ואולי נוסיף בזה המשך המאמר ,בדרך
צחות ,שאם תתנהג כך לעשות השבת כבר בחול ולהקדים בואה
ולא ברגע האחרון ,אזי 'ואל תצטרך לבריות' – לא תבוא ללעג בפי
הבריות שיאמרו לך לאמר 'נו נו ,סאיז שוין שבת '..ודי למבין].
וכבר פסק כן הרמב"ם (הל' שבת פרק ל ה"ב) 'איזהו כבוד שבת וכו'
זה המתעטף בציצית ויושב בכובד ראש ,מייחל לקבלת פני השבת
כמו שהוא יוצא לקראת מלך'.
הוי אומר ,ההכנות לשבת אינן מתחילות ביום שישי בבוקרו של יום,
הן מתחילות כבר בששת ימי המעשה מיד בצאת השבת שלפניו,
מחד בשבא לשבתא ,כך זוכים לשבת כדבעי .מסופר על הרה"ק
ה'אהבת ישראל' זי"ע מויזניץ ,ששאלוהו טעם למה שהוא נוהג
למהר ב'סעודה שלישית' עת רעווא דרעווין ,הלא מנהגנו בחצרות
קודש אחרים שאנו מאריכים מאוד בדבר הזה ,השיב – אני ממהר
כבר לשבת הבאה ...ודפח"ח .הכנה לשבת מתחיל במוצאי שבת.
הוא זה שאומר הרמב"ן (לעיל כ ח) שמהאי טעמא תיקנו להזכיר
את השבת בשיר של יום במשך כל השבוע לומר 'היום יום ראשון
בשבת' 'שני בשבת' וכן הלאה 'שהוא בכדי לעורר כיסופין וציפוי
הלב לצפות ולהשתוקק ליום השבת' שיהיה 'אכסוף נועם שבת'.
עוד זאת יש בהכנה לקראת השבת ,והוא מה דמתאמרא משמיה
דהרה"ק רבי שמעלקע מניקלשבורג זי"ע על הפסוק (לעיל לא יז)
'ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם'  -שהרוצה לדעת מה מצבו בינו
לבין קוב"ה ,יבדוק כמה שייכות יש לו ל'אות הוא' של שבת ,כמה
הוא מצפה ומשתוקק במשך ימי השבוע לביאת השבת ,אם ממתין
ומצפה כל השבוע לבוא השבת' ,יושבת וממתנת עד כלות ,לביאת
שבת' היינו עד כלות הנפש  -ער שרייט מנהמת לבבו 'שבת קודש
נפשי חולת אהבתך' ,אז סימן הדבר כי קרוב הוא לה' וחזק חיבורו
בינו ובין קונו .אך להיפך אם השבת הוא לו כעול וכמשא וטרחה ,הוא
ממתין לסיומו ואינו מזדרז לביאתו ,סימן הוא כי ירחק ממך המקום,
והקשר של עם ריבונו רופף ,וזו העת שיעשה לעצמו חשבון הנפש.
בפרט בהאי שעתה ששבת קודש זו היא 'שבת שקלים' בה אנו
מצפים ומבקשים (בפיוט יוצרות) 'ושקל אשא בבית נכון ונשא',
בוודאי שעלינו להתכונן לשבת ולצפות לה כראוי ,ובשכר זאת יקיים
בנו הבטחת חז"ל (שבת קיח :ובירושלמי תענית פ"א ה"א) 'אולי
שמרו ישראל את השבת מיד נגאלין'.
הרי לן ששמירת שבת הוא מקור הברכה ' -ברכה המשולשת':
השומרה כראוי זוכה לשמירה עליונה בבני חיי ומזוני .גם מינה
מתברכין שיתא יומא משפיע בשפע ברכה ופרנסה .וגם ואני קרבת
אלוקים לי טוב ,השבת מקרבת האדם להיות קרוב לקוב"ה ,וכדברי
הרה"ק מניקלשבורג.
א"כ ,בכל לב בכל נפש ובכל מאוד ,שרייט'שעט יודלעך גוט שבת!
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(מתוך שיחת גאב"ד חרדים שליט"א)

'דרשו' יוצא במבצע ענק – חלוקה של
אלפי ספרי קודש ,לבתי כנסת וישיבות
במבצע יחולקו אלפי סטים של משנה ברורה במהדורת 'דרשו' ,ספרי 'חפץ חיים' ו'לקראת שבת' שבהוצאת הארגון

בימים אלו של תחילת הלימוד במחזור החדש במסגרת
ה'דף היומי בהלכה' יוצא ארגון 'דרשו' במבצע ענק ,של חלוקת
ספרים לבתי כנסת והיכלי התורה בכל רחבי הארץ .מדובר
בספרים המודפסים בהוצאה לאור שע"י הארגון ,ובחלוקה
המתבצעת על פי צוואת מרנא החפץ חיים זצוק"ל ,שכל
המדפיס את ספריו יעניק ארבעה אחוזים מהם לבתי מדרש
ללא כל עלות.
בנוסף יחולקו ספרי 'לקראת שבת' ו'מועד לדוד' .ב'דרשו'
מקפידים במיוחד להוראתו של קדוש ישראל ,ומבצעים
חלוקה נדיבה של אחוזים גבוהים ביותר מספרי המשנה ברורה
במהדורת 'דרשו' ,שכידוע נמכרה עד כה במאות אלפי עותקים.
כך גם לגבי ספרי 'חפץ חיים' במהדורת 'דרשו' ,המחולקים גם
הם לבתי כנסיות ובתי מדרשות.
עם הדפסתה של מהדורה נוספת של המשנה ברורה
מהדורת 'דרשו' ,עם פירוש ה'ביאורים ומוספים' אשר הפך
לנכס צאן ברזל בהיכלי התורה ,וכן הדפסה מחודשת של ספרי
'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון' ,לאור הביקוש הרב בכל העולם,
יוצא הארגון במבצע מחודש של חלוקת ספרים .ב'דרשו'
פונים לגבאי בתי הכנסת ,שמעוניינים לקבל ספרים במהלך
החלוקה ,לפנות בהקדם ולמלא טופס רישום .את הטופס
ניתן למלא בעמדות 'נדרים פלוס' וכן אפשר לשלוח למייל
שכתובתו  ,b025609000@gmail.comוטופס הרישום
יישלח אל הפונים במייל חוזר בסייעתא דשמיא.

חשוב לציין ,כי לאחר לימוד הלקחים מהחלוקות הקודמות,
העומס וההוצאה הכספית הגדולה שהעניין גרם לגבאים ,ולאור
ההצלחה בחלוקה הקודמת ,לכן הוחלט שגם הפעם יובאו
הספרים במשלוח עד לפתח ביתו של הגבאי ,או לבית הכנסת,
לפי בחירתו .זאת ,בכפוף לתשלום סמלי והשתתפות של 30
שקלים עבור דמי המשלוח.
הנהלת 'דרשו' מדגישה ,כי ההחלטה לאלו בתי כנסת לשלוח
ספרים ,ואלו יצטרכו להמתין לחלוקה הבאה ,תתקבל רק לאחר
שיצטברו הטפסים השונים ,לפי קריטריונים שנקבעו על ידי
ההנהלה.
בכל מקרה ,דמי המשלוח ייגבו כמובן רק מבתי הכנסת
שבקשתם לקבל ספרים תאושר.
חשוב לציין ,כי בחלוקה זו ,חובה למלא את הטופס
הממוחשב ,ולא יתקבלו פקסים או פניות טלפוניות למשרדי
דרשו.
גם מי ששלח בעבר בקשה ומילא טפסים ,חייב למלא את
טופס הבקשה מחדש.
יצויין ,כי תינתן עדיפות למוסדות שלא קיבלו את הספרים
בחלוקה הקודמת .ויש לציין בטופס עניין זה.
כאמור ,אין לשלוח פקסים או לפנות באמצעות הטלפון למשרדי
דרשו בעניין זה ,ואת הפנייה ניתן למלא אך ורק בעמדות 'נדרים
פלוס' או לשלוח למייל שכתובתו ,b025609000@gmail.com
וטופס הרישום יישלח אל הפונים במייל חוזר.
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לפני תקופה היתה לו נסיעת עסקים לסין .הוא ניסה להתאים את לוח
הזמנים כך שלא יפספס את המבחן ,אבל לא הצליח ...באותו רגע הוא
החליט שלא מעניין אותו כמה כסף הוא יוכל להרוויח באותה נסיעה,
והוא לא מוותר על המבחן של 'דרשו'!
הרב חיים שלום פריינד ,אחראי על מבחני 'דרשו' בבית המדרש 'בני הישיבות'
בשכונת 'גרין פארק' במודיעין עילית ,עם כל התירוצים וכל התשובות אודות
לימוד 'הדף היומי בהלכה' • מיוחד לקראת התחלתו של המחזור החדש
אליעזר (לייזר) רוט
רבבות אלפי ישראל החלו השבוע את לימוד המחזור השלישי של
'הדף היומי בהלכה' .המהפכה כבר כאן ,החזון רקם עור וגידים.
הפך לעובדה קיימת .שמחה גדולה ,בלי שום ספק .אבל השאיפה
התמידית של הנהלת 'דרשו' ,היא להוסיף עוד ועוד ,להרחיב את
הקיים ולהעמיק אותו ,לתקוע יתד ולהכות שורש ,עד שלימוד
ההלכה יהיה חלק בלתי נפרד מסדר יומו של כל יהודי שומר תורה
ומצוות ,בדיוק כמו הנחת תפילין ,לבישת ציצית ,ותפילה שחרית
מנחה וערבית.
"האמת שזה היה צריך להיות מאוד פשוט" ,אומר לנו הרב חיים
שלום פריינד ,אחראי מקום מבחן בבית המדרש 'בני הישיבות'
בשכונת 'גרין פארק' שבמודיעין עילית.
"כל יהודי שומר מצוות יודע שהוא מחויב להלכה .המשמעות:
כל יהודי שומר מצוות אמור להבין לבד שהוא חייב ללמוד הלכה.
חז"ל הקדושים אמרו שצריך ללמוד לפחות שתי הלכות ביום,
ואנחנו יודעים שהלימוד צריך להיות עם סדר ,כי אחרת אי אפשר
להספיק שום דבר.
"כמו כן מבין כל אחד שהכי חשוב והכי נחוץ ,זה ללמוד את חלק
'אורח חיים' שבשולחן ערוך ,כי זה החלק הנוגע למעשה בחיי
היום יום ,כמו שמרנא החפץ חיים זיע"א כותב בהקדמה לספרו
'משנה ברורה'.
"אם ניקח את כל הנתונים הללו ונחבר אותם יחד ,כל אדם בר
דעת יגיע למסקנה המתבקשת והפשוטה שזועקת מאליה :צריך
ללמוד משנה ברורה עם סדר יומי קבוע!!!
"אז למה בכלל צריך לחלק מלגות ולעשות פרסומת אינסופית,
כדי לשכנע אנשים חרדים ללמוד 'דף היומי בהלכה'???
"זה היה אמור להיות הפוך ,היינו צריכים לראות תור שמשתרך
מרחוב הקבלן בירושלים עד צומת מסובין שליד בני ברק ,כשכולם
עומדים בתור ומבקשים לקנות 'משנה ברורה' במהדורת 'דרשו'
בכסף מלא ,ומתחננים לעשות מבחן כדי לבדוק את עצמם אם הם
הבינו משהו מכל ההלכות שלמדו בחודש האחרון או לא.
"אז למה באמת לא כולם באים מעצמם ללמוד 'דף היומי בהלכה'
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הרב חיים שלום פריינד בפעילות ,במבחן שארגן למאות מחסידי באיאן
במוצאי 'שבת סליחות' ,בבית המדרש הגדול בירושלים

ולהיבחן ב'דרשו'? הסיבה ברורה :היצר הרע עומד ומנהל מאבק
עיקש נגד כל לומד נוסף ,נגד כל נבחן נוסף.
"יש וארט מאוד מתאים לעניין הזה ,מאת המגיד הגדול ממעזריטש
זיע"א ,על הפסוק בתהילים' :דברי פיו אוון ומרמה חדל להשכיל
להיטיב'.
"אומר המגיד ממעזריטש ככה' :אוון ומרמה' זה היצר הרע שכל
עיסוקו באוון ומרמה .אז מה הם דברי פיו של האוון ומרמה? מה
הוא אומר היצר הרע??? 'חדל להשכיל להיטיב' .הוא לא מודאג
מזה שנקיים מצוות ,הוא לא מודאג כל כך שנלמד תורה בכל
מקצועות התורה ,בכל אלו המאבק שלו אינו בכל הכח והעוצמה.
על מה הוא שם את כל הכוח ,היצר הרע? על 'להשכיל להיטיב',
מזה הוא רוצה שנחדול .להשכיל זה ללמוד הלכה למעשה,
שנשכיל ונדע איך אנחנו צריכים להתנהג' ,ולהיטיב'  -זה לימוד
המוסר שגורם לאדם לשפר את מעשיו ולהיות טוב יותר .היצר
הרע יודע ,שיהודי שאינו לומד הלכה מובטח לו שייכשל בעשרות
ומאות הלכות יום יום ,ויהודי שאינו לומד מוסר רחמנא ליצלן ,לא
יהיה אכפת לו כל כך לעבור על ההלכות.
"זו הסיבה שהיצר הרע מנהל כזה מאבק נגד לימוד 'הדף היומי
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בהלכה' ,שזאת תוכנית שכוללת כידוע לא רק לימוד הלכה אלא
גם לימוד קבוע בספרי המוסר של מרנא החפץ חיים זיע"א ,ואם
כן התוכנית הזאת היא בדיוק מה שהיצר הרע לא מוכן להסכים לו
בשום אופן...
"וכאן מגיע ארגון 'דרשו' ומשיב מלחמה שערה ,עם פרסומות,
עם מלגות ,עם תעמולה ושכנוע וסיומי ענק בראשות מרנן ורבנן
גדולי ומאורי הדור.
"אבל כשמנהלים מלחמה נגד המונעים והמפריעים ללימוד 'הדף
היומי בהלכה' ,צריכים להגדיר אותם ,ולתת להם מענה אחד אחד.
"במשך השנים האחרונות ,אני פועל ומשכנע רבים להצטרף
ללימוד ,ועם הזמן שמתי לב שיש שלוש טענות עיקריות:
 1.מי אומר שצריך בכלל ללמוד הלכה?
 2.למה דווקא על פי סדר 'הדף היומי בהלכה'?
 3.למה צריך להיבחן על הנלמד מדי חודש?
"על שלוש הטענות הללו צריכים לענות" ,אומר הרב פריינד,
"ואנחנו נשתדל לעשות זאת בעזרת ה' ,ובתקווה שיהיו הדברים
יוצאים מן הלב ונכנסים אל הלב".

לימוד הכרחי
"אולי חלק מהקוראים יופתעו ,אבל יש לא מעט אנשים שבטוחים
שלימוד הלכה זה משהו שמיועד אולי לכאלה שלא התחנכו על
דרך התורה ,או למי שרוצה להיות רב ,שצריך להיות ממש בקי
בכל פרט כדי שיוכל להשיב לשואליו דבר .לפי הגישה שלהם ,מי
שגדל בבית חרדי ,לימדו אותו מה מותר ומה אסור .אם יש שאלה
מורכבת יותר כמו מזלג בשרי שהשתמשו בו לטגן חביתה במחבת
חלב ,פשוט שואלים רב את השאלה הספציפית הזאת ,וממשיכים
הלאה.
"כמובן שהגישה הזאת שגויה מעיקרה! אני לא יודע מאיפה
להתחיל להסביר את זה ,ומי שלומד הלכה יודע עד כמה שזה
מופרך לחשוב ככה ,אבל נתקלתי לא פעם ולא פעמיים באנשים
שלא מצאו עניין בלימוד הלכה מהסיבה הזאת.
"אני זוכר שפעם בא אלי בחור שהתחיל ללמוד הלכה ,ואמר לי
שהיה לו חידוש עצום ...למדו אז הלכות ברכת המזון ,וכמה ימים
אחרי שהוא התחיל ללמוד הלכה ,הוא גילה שבזמן שמברכים
ברכת המזון אסור לעשות שום דבר ושום פעולה אחרת ,מלבד
העיסוק בברכה עצמה .תמיד הוא היה מסדר את השולחן אחרי
האוכל ,תוך כדי ברכה ,הוא לא חשב שיש בזה איסור!
"כמובן שרוב האנשים כן יודעים שזה אסור .בנאדם שגדל בבית
חרדי ,לימדו אותו שזה אסור ,אבל תמיד יש אנשים והלכות
ש'נפלו בין הכיסאות' ושלא עברו הלאה בצורה הטבעית.
"כמה אנשים נוטלים ידיים כהלכה?" ,מוסיף הרב פריינד ותוהה
בקול" ,מי שלומד הלכות נטילת ידיים חזקה עליו שימצא כמה
וכמה טעויות בצורה שבה הוא נוטל ידיים .ומי מדבר על הלכות
ברכות הנהנין ,הלכות יום טוב ,הלכות שבת! הרבי רבי יונתן
אייבשיץ אומר ,שמי שאינו בקי בהלכות שבת על בוריין לא יימלט

רבי יונתן אייבשיץ אומר שמי
שאינו בקי בהלכות שבת עם בוריין
לא יימלט שיעבור על איסור שבת
החמורים ...הוא לא דיבר על בעלי
תשובה ועל גרי צדק .הוא דיבר
על אנשים שגדלו בבית יהודי,
בנים של רבנים ותלמידי חכמים

שיעבור על איסור שבת החמורים ...הוא לא דיבר על בעלי תשובה
ועל גרי צדק .הוא דיבר על אנשים שגדלו בבית יהודי ,בנים של
רבנים ותלמידי חכמים.
"פעם הצעתי לאברך כולל חשוב ,להצטרף ללימוד 'הדף היומי
בהלכה' ,והוא ענה לי בצורה הזאת' :אני לא בעל תשובה ,אבא
שלי ואמא שלי לימדו אותי מה מותר ומה אסור .אני משקיע את
כל היום בלימוד גמרא ואין לי זמן ללימודים נוספים'...
"אמרתי לו :אין בעיה ,אני מקבל את הטענה שלך .אבל יש לי
בקשה אחת קטנה :קח טופס אחד של מבחן 'דף היומי בהלכה',
אני נותן לך גם את הדף של התשובות .שב בבית ,כשאף אחד לא
רואה ,ותעשה את המבחן .אחר כך תבדוק כמה ידעת ומה הציון
שמגיע לך לדעתך .אחרי זה אני מבטיח לא לשכנע אותך שוב
ללמוד 'דף היומי בהלכה'...
"אחרי כמה ימים הוא חזר אלי בעיניים מושפלות' :ניצחתני!',
ככה הוא אמר' ,עשיתי מבחן פשוט בהלכות תפילה ,וראיתי שאני
לא יודע כמעט כלום .התביישתי מעצמי ,וכמה ימים שאני מנסה
לאזור אומץ כדי לבוא ולומר לך שאכן צדקת'...
"מיותר לומר שאותו אברך חוגג בימים אלו את הסיום של המשנה
ברורה ,הוא השלים גם את מה שהחסיר מתחילת המחזור ועד
להלכות תפילה.
"אבל האמת שגם בלי זה ,יהודי חייב ללמוד הלכה כל יום! חז"ל
הורו לנו כך ,ואנחנו לא יכולים להתווכח עם זה".

למה דווקא 'דרשו'?
"התירוץ השני והנפוץ עוד יותר ,הוא הטענה שאין שום חובה או
עניין ללמוד דווקא לפי הסדר של הדף היומי בהלכה" ,ממשיך
הרב פריינד.
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"אוקיי" ,אומרים לי אנשים" ,הבנתי שאני צריך ללמוד הלכה.
זה בהחלט נחוץ מאוד .מי שלא לומד הלכה חזקה עליו שייכשל
באיסורים חמורים דבר יום ביומו.
"אבל איפה כתוב שצריך ללמוד דווקא בסדר של 'דרשו'? ואם אני
לומד לבד כל יום כמה סעיפים עם משנה ברורה ,יקרה משהו?
ואם אני רוצה ללמוד עם חברותא שעה ביום ,בקצב מהיר יותר,
זה רע? זה לא טוב?
"לאנשים כאלו אני אומר דבר אחד' :חלומות באספמיה' .הרי
כולנו יודעים שזה נדיר מאוד שזה מצליח .ברוב רובם של המקרים
אנשים לא מצליחים לסיים חיבור כזה גדול כמו המשנה ברורה,
בלי שיהיה 'מחייב' אמיתי עם קצב יומיומי של לימוד.
"פעם שכנעתי מישהו להצטרף ללימוד ,והוא אמר לי שהוא ילמד
לבד ...זה היה בתחילת החורף ,כמו השנה ,שנה מעוברת .באתי
אליו בבין הזמנים של חודש ניסן ושאלתי אותו' :נו ...עבר עלינו
זמן חורף של שנה מעוברת ,שישה חודשים תמימים ,כמה סימנים
למדת במשנה ברורה במהלך החורף הזה??? יותר משניים או
פחות משניים???'...
"הרי ברור שבקצב הזה אדם צריך לחיות לפחות כימות מתושלח,
כדי לסיים את כל ששת חלקי המשנה ברורה פעם ראשונה ...מי
מדבר בכלל על חזרות ועל לימוד פעם שנייה? המציאות מוכיחה
שהלימוד שנעשה יחד עם הכלל ,עם סדר לימוד יומיומי בקצב
מסודר ,זאת השיטה להצליח!
"בנוסף ,אנשים שלומדים לבד ,בדרך כלל לא נצמדים לסדר.
מדלגים מנושא לנושא ומעניין לעניין ,פעם לומדים הלכות שבת,
כשמתקרב פסח לומדים הלכות פסח ,אחר כך עוברים לברכת
הנהנין ואז מגיעים ימי בין המצרים וחודש תשרי ...מדלגים מפה
לשם ומשם לפה ,ומפסידים הלכות חשובות כמו הלכות תפילה
והלכות חול המועד ,הלכות עירובין כמובן בכלל לא נועדו שילמדו
אותן...
"לפני שנוסדה התוכנית של 'הדף היומי בהלכה' ,יכולת להיכנס
בכל בית כנסת ,להסתכל על ה'משנה ברורה' ,לראות את כרך ג'
בלוי משימוש ,כרך א' ,כרך ו' ,אבל מי שהסתכל על כרך ד' הוא
נראה כמו חדש ,אף פעם לא השתמשו בו ...רק אם באותו בית
כנסת יש תלמיד חכם מופלג ,אולי הוא מציץ שם מדי פעם.
"הלימוד בחבורה עם כלל ישראל ,בסדר יומי קבוע ,מוכיח את
עצמו .ועם ההצלחות אי אפשר להתווכח!".

אני לא ילד קטן
הרב פריינד מציין שהשלב הקשה ביותר הוא לגרום לאנשים
להגיע ולהיבחן על תלמודם.
"המלגה הכספית היא לא גבוהה .היא לא נועדה להוות שכר עבור
הלימוד ,זה רק תמריץ קטן שיעודד אנשים להקדיש זמן ולעשות
את המבחן ,אבל לומדים רבים מוותרים על התמריץ ועל האתגר,
ומעדיפים שלא להיבחן.
"חלקם פשוט מפחדים ממבחנים ,כי הם עוד זוכרים את החוויה
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הלא נעימה מהחיידר ומהישיבה .אחרים חושבים שרק ילדים
קטנים צריכים להיבחן ולא אנשים מבוגרים ,ושי מי שטוענים שזה
פשוט מיותר .מה שאני יודע אני יודע ,מה שאני לא יודע אני לא
יודע ,בשביל מה אני צריך שיתנו לי ציון על זה? ואם אני אקבל
רק  70במבחן ,זה יעזור לי שפתאום אני אזכר במה ששכחתי? זה
יגרום לי לחזור עכשיו שוב על כל מה שלמדתי בחודש האחרון,
סביר להניח שלא ,אז למה להיבחן???
"רבותיי ,השאלה הזאת היא שגויה מיסודה .ולמה? כי המציאות
מוכיחה את זה באופן יומיומי ,שמי שהתחיל להיבחן הרגיש שינוי
בצורת הלימוד.
"כשאתה יודע שבסוף חודש יש לך מבחן ,אתה לומד טוב
יותר מהיום הראשון של החודש ,אתה משקיע יותר ,אתה
מחדד את הדברים מגדיר את המושגים לעצמך בצורה טובה
יותר ,אתה מסכם כל דבר ונערך מראש לאפשרות שיישאלו
אותך כזאת שאלה או כזאת שאלה ,אתה חורט לעצמך את
הדברים בזיכרון ,ואתה חוזר עליהם שוב ושוב כי אתה רוצה
להצליח במבחן.
"זה לא בגלל המלגה ,אני מכיר אנשים אמידים שבכלל לא
לוקחים את המלגה ,ובכל זאת הם מעידים באופן ברור ובפה מלא
שהלימוד שלהם השתבח עשרת מונים מאז שהתחילו להיבחן.
"לא מזמן שוחחתי עם יהודי מכובד מאוד ,בעל בעמיו ,שסיפר
לי שהוא נבחן כל חודש ומשקיע הרבה בלימוד של 'הדף היומי
בהלכה' .לדבריו ,לפני תקופה היתה לו נסיעת עסקים לסין ,והוא
ידע שבאותו חודש הוא יפסיד את המבחן ב'דרשו' .הוא ניסה
להתאים את לוח הזמנים כך שהוא לא יפספס את המבחן אבל לא
הצליח ,ויצא ככה שהוא למד חודש שלם מתוך ידיעה ,שהפעם
הוא לא עומד להיבחן על החומר.
"אי אפשר להסביר את ההבדל בצורת הלימוד" ,הוא אמר לי" ,כל
הלימוד היה ברמה נמוכה יותר ,פחות התאמצתי להגדיר לעצמי
את הדברים ,פחות השתדלתי לזכור אותם ,לא רשמתי סיכומים.
באותו חודש הרגשתי שהלימוד שווה פחות מחצי מהלימוד
בחודש שבו אני נבחן .באותו רגע החלטתי שבפעם הבאה לא
מעניין אותי שום דבר ,ולא משנה כמה כסף אני אוכל להרוויח
באותה נסיעה ,אני לא מוותר על המבחן של 'דרשו' ,ואני מגביל
את הנסיעות שלי ברחבי העולם בזמנים שבהם יש מבחן ,למדינות
שבהן יש סניפים של 'דרשו'."...
"מעבר לנושא הזה של השבחת הלימוד עצמו ,יש כמובן גם את
החלק של ה'מחייב' שתלוי במבחנים ,כשאדם יודע שיש לו בסוף
החודש מבחן ,הוא חייב לעמוד בקצב ואינו יכול לייצר פיגורים
וחסרים .הרי כולנו יודעים מה קורה כשיש שמחה וכדו' ,יש טרדה
גדולה ולא מספיקים ללמוד ,אז פשוט מדלגים קצת ,או שהלימוד
מתעכב ונשארים מאחור .אם יש 'מחייב' לעמוד בזמן ,עושים
מאמץ מיוחד ומדביקים את הפער ,ורק התועלת הזאת לבד כבר
מצדיקה בפני עצמה את ההתייצבות החודשית במוקדי המבחן
של 'דרשו' ,ועשיית המבחן מדי חודש בחודשו".
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"האם למדת מימיך גמרא - "?...שאל אותו רבי חיים" ,לא!" – השיב הכפרי
בכנות" ,אולי למדת נ"ך?" – הוסיף רבי חיים לשאול" ,לא ,גם נ"ך לא למדתי!"
– השיב" ,ומה למדת?"  -שאל רבי חיים" ,למדתי חומש -"...ענה הכפרי בענווה.
"הבא לי חומש" – ביקש רבי חיים ופתח לפניו בפרשתנו – פרשת ויקהל...
הכפרי שתרם חמישים רובל לישיבת וולאז'ין
הרב ישראל ליוש
ֹלקים ּבְ ָחכְ ָמה ּבִ ְתבּונָ ה ּובְ ַד ַעת" (שמות ל"ה ,ל"א)
רּוח ֱא ִ
"וַ יְ ַמּלֵ א אֹתֹו ַ

כאשר מרנא הגאון רבי חיים וולאז'ינער זצ"ל יסד את ישיבתו -
מסופר בספר 'קהלת יצחק' – נשלחו משולחים כדי להקים חברת
מחזיקי הישיבה ע"י נדיבי לב שיתמכו בישיבה בנתינה שנתית
קבועה.
מידי פעם היה רבי חיים מבקש מהמשולח את פנקס התורמים
ומעיין בזהותם .פעם אחת התפלא רבי חיים לראות שאיש כפרי
שלא היה מוכר כעשיר גדול ,ואף הרבה פחות מכך ,תורם לישיבה
כל שנה חמישים רובל  -סכום עתק בימים ההם .וכך מידי שנה היה
רואה רבי חיים בפנקס התורמים את שמו של אותו כפרי ,כשלצדו
מצוין הסכום האגדי חמישים רובל ,ושוב מתפלא :הכיצד יתכן
שאיש כה פשוט ישכיל לתרום למען ישיבה סכום כה גדול? עד
שבאחת השנים ראה רבי חיים שהכפרי הפסיק לתרום ...אם עד
עתה דבר התרומה הפליא את רבי חיים ,עתה התפלא שבעתיים
מה ארע שהכפרי הפסיק את קביעותו?
באותה תקופה פנה המשולח לרבי חיים ,וביקש ממנו לקנות מקופת
הישיבה סוס ועגלה ,במקום שיזדקק לשירותם של בעלי עגלה ,ובכך
יחסוך זמן יקר עד שימצא עגלון שיקח אותו למחוז חפצו .המשולח
גם הוסיף לבקש נער משרת ,שיעזור לו במלאכתו הקשה ,וכן
חליפות חדשות ומהודרות כדי למצוא חן בעיני העשירים ,כי איש
מכובד הוא ואינו עוד כאחד המשולחים" ,כל אלו"  -שכנע המשולח
את רבי חיים – "יעזרו לי במלאכתי ,וקופת הישיבה בוודאי תרוויח
מכך יותר "...רבי חיים נענה לבקשותיו והם מומנו מקופת הישיבה.
כאשר בא המשולח לאותו כפרי עם העגלה המהודרת כשהוא לבוש
במחלצותיו הנאים כשלצידו נער משרת ,הבין הכפרי כי כל זה מומן
מקופת הישיבה ,ועל כן סירב לתרום את תרומתו הקבועה ,ועוד
הוסיף ,כי הוא מצטער על כל תרומותיו עד עתה.
את כל זה סיפר המשולח לרבי חיים ,כאשר בירר אצלו מדוע הפסיק
הכפרי לתרום את תרומתו הקבועה...
"אנא ממך" – ביקש רבי חיים מהמשולח – "כאשר נוסע אתה שוב
לאזור של אותו כפרי ,קרא לי ,כי רוצה אני לבקר אצל הכפרי"...
ואכן כך היה ,וכאשר נכנסו לבית הכפרי ,נחרד הכפרי עד מאוד...
לביקור כה חשוב ומפתיע לא ציפה ...ואחר ברכת שלום ושאר

מילות נימוסין ניגש רבי חיים ישר לענין ,ושאל את הכפרי על דבר
הפסקת תרומתו הקבועה.
"לא אכחד"  -ענה הכפרי – "תמיד שמחתי מאוד לתרום לישיבתו
החשובה של מר ,ועשיתי כך בלב שלם ובנפש חפצה ,אך כאשר
ראיתי כי המשולח בא בבגדי פאר ובעגלה הדורה ,ועוד הוסיפו
לו נער משרת ,הבנתי כי כספי הולך לתאוותיו של המשולח ולא
ללימוד תורה ,ועל כן הפסקתי את תרומתי ,כי אין רצוני שכספי
הצדקה שלי ייועדו למטרות אלו."...
"האם למדת מימיך גמרא - "?...שאל אותו רבי חיים" ,לא!" – השיב
הכפרי בכנות"" ,אולי למדת נ"ך?" – הוסיף רבי חיים לשאול" ,לא ,גם
נ"ך לא למדתי!" – השיב" ,ומה למדת?"  -שאל רבי חיים" ,למדתי
חומש -"...ענה הכפרי בענווה.
"הבא לי חומש" – ביקש רבי חיים ופתח לפניו בפרשתנו – פרשת
ֹאמר מ ֶֹׁשה ֶאל ּבְ נֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל
ויקהל וקרא לפניו את הפסוקים הללו" :וַ ּי ֶ
ֹלקים
רּוח ֱא ִ
אּורי בֶ ן חּור ...וַ יְ ַמּלֵ א אֹתֹו ַ
ְראּו ָק ָרא ה' ּבְ ֵׁשם ּבְ ַצלְ ֵאל ּבֶ ן ִ
ּבְ ָחכְ ָמה ּבִ ְתבּונָ ה ּובְ ַד ַעת ...וְ לַ ְחׁשֹב ַמ ֲח ָׁשבֹת לַ ֲעׂשת ּבַ ּזָ ָהב ּובַ ּכֶ ֶסף
ּובַ ּנְ ח ֶֹׁשתּ :ובַ ֲחר ֶֹׁשת ֶאבֶ ן לְ ַמֹּלאת ּובַ ֲחר ֶֹׁשת ֵעץּ ...בְ כָ ל ְמלֶ אכֶ ת
ַמ ֲח ָׁשבֶ ת"" .אינני מבין" – תמה רבי חיים בפני הכפרי – "הרי הגמרא
בברכות דף נ"ה ע"ב דורשת שבצלאל ידע לצרף אותיות שנבראו
בהם שמיים וארץ ,אם כן איך היא כותבת עליו שהוא ידע לעשות
בזהב ובכסף ולמלאות בחרושת עץ ואבן ?...וכי אין זו פחיתות ערך
לומר על אדם שהוא גאון גדול ,צדיק יסוד עולם ו ...חייט טוב?"
"אלא" – הסביר רבי חיים לכפרי – "הרי ידוע שבמשכן היו מקומות
המשך בעמוד 30
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"חודשים ארוכים לפני סיום המחזור השני ,כבר ישבנו והגינו תוכנית איך
להתמודד עם העומס של אחרי הסיום .זאת לא הפעם הראשונה ,אנחנו
כבר מתורגלים מתחילת מחזור קודם גם ב'דף היומי בהלכה' וגם ב'דף
היומי' בבלי ,אבל את המספרים האלו לא יכולנו לחזות מראש"...
הרב אהרן כהן והרב שמעון דייטש ,מספרים על הפעילות האינטנסיבית ,על ה'אכזבה' המתוקה
ועל המתח הגובר לקראת המבחן הראשון של המחזור השלישי של 'הדף היומי בהלכה'
אליעזר (לייזר) רוט
ביום ראשון השבוע ,החלו המוני בית ישראל את לימוד 'הדף היומי
בהלכה' .המספרים עדיין לא ברורים ,גם במשרדי 'דרשו' עדיין לא
יודעים להגיד בכמה מדובר ,אבל ברור לכל שמדובר בעשרות אלפי
מצטרפים חדשים ללימוד שהפך להיות חלק בלתי נפרד מיומם של
יהודים שומרי תורה ומצוות.
האווירה במשרדי 'דרשו' אכן היתה פעלתנית בהתאם .הטלפונים
לא מפסיקים לצלצל ,אנשים מתקשרים מכל רחבי הארץ ,מבקשים
לשאול איך לומדים ,מה ההספק היומי ,איפה יש שיעור באזור
מגוריהם ,מתי יתקיים המבחן הראשון ,באילו מיקומים ניתן יהיה
להיבחן ,האם הם יהיו זכאים למלגה כבר מהמבחן הראשון ,וכן על
זו הדרך עוד שאלות רבות מספור.
בתוך כל המהומה הזאת ,הצלחנו לתפוס את הרב אהרן כהן ,פעיל
ותיק ב'דרשו' ומי שממונה כיום על מערך המבחנים בדף היומי
בהלכה.
"אני חייב להודות שטעיתי" ,הוא מספר לנו" ,טעיתי בגדול! לפני
הסיומים הגדולים עבדנו מסביב לשעון ,וכל הזמן אמרתי בבית
שלא נורא ,עובדים קצת קשה אבל אחרי הסיומים העסק יירגע
ונוכל לחזור לשגרה.
"אני שמח לומר שהתבדיתי ...לא רק ש'העסק' לא נרגע ,אלא
שהמצב החמיר שבעתיים .הטלפון לא מפסיק לצלצל ,אני כל הזמן
חייב לבצע משימות חדשות ,התגובה הציבורית פשוט עצומה,
האפקט האדיר של הסיומים כמו הכה בקדקודם של רבבות בני
אדם ,וכולם כאחד החליטו להתחיל את לימוד המחזור השלישי של
'הדף היומי בהלכה'".
הרב שמעון דייטש ,האחראי על הפרויקטים המיוחדים ב'דרשו'
וממונה מחלקת קהל וקהילות ,מצטרף לשיחה" :האמת שכל תחילת
מחזור חדש מייצר הד גדול .ראינו את זה גם לפני שנתיים כשהחל
המחזור ה 14-של 'הדף היומי' על הש"ס בבלי ,מספר הלומדים גדל
משמעותית לעומת מספרם במחזור שלפניו.
"אבל יש משהו מיוחד דווקא במחזור השלישי" ,הוא מוסיף" ,בעצם
אפשר לומר שהמחזור הראשון רק חפר את היסודות לסדר 'הדף
היומי בהלכה' .לא מספיק מפורסם ,עוד לא היה אפילו את המשנה
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ברורה של 'דרשו' שהנגישה מאוד את לימוד ההלכה כידוע .אבל
אנשים ראו פה ושם שיש מודעה בעיתון ,יש גם שיעור או שניים
שבהם לומדים 'דף היומי בהלכה' ,זה התחיל להיכנס למודעות
הציבורית.
"ואז הגיע המחזור השני .הוא הפציע בקול רעש גדול ,אחרי הסיום
הענק שעשה 'דרשו' ב'יד אליהו' בתל אביב ,ושבו הופיעו כבוד מרנן
ורבנן גדולי הדור ובראשם מרן ה'שבט הלוי' זצ"ל ומרן ה'איילת
השחר' זצ"ל .הדרמה הגדולה שעשו אז מהסיום ,זרזה משמעותית
את המהפכה שאכן התרחבה כאש בשדה קוצים .בסיומו של
החודש הראשון נבחנו למעלה מעשרת אלפים במוקדי המבחן של
'דרשו' .ואכן מספר החתנים המסיימים היה גבוה הפעם פי כמה
וכמה ממספר מסיימי המשנה ברורה בסיום הקודם.
"כשיש  22אלף נבחנים ,המשמעות היא שעכשיו כולם כבר יודעים
על תוכנית 'הדף היומי בהלכה' .זאת לא תוכנית שקוראים עליה
בעיתון ,היא נמצאת בבית הכנסת שלך ,אחרי מעריב ,בדמות שיעור
של שמונה או עשרה אברכים ,שמתיישבים ללמוד משנה ברורה.
רואים אותם לומדים בחברותא בבוקר לפני התפילה או בין מנחה
לערבית ...זה כבר הפך להיות חלק מחיי היום יום של כל קהילה
שומרת תורה ומצוות ,רואים את זה בכל בית כנסת ,בכל ישיבה,
בכל כולל אברכים.
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"ועכשיו ,אחרי שבע שנים שכולם נחשפו לתוכנית 'הדף היומי
בהלכה' ,מגיע שלב קצירת הפירות .עכשיו מספר המצטרפים הוא
עצום .עדיין אין לנו את המספרים הסופיים ,אבל זה מחזיק לדעתי
ביותר מ 50-אלף שנרשמו ,וההרשמה נמשכת ומתגברת כל הזמן.
"אני עכשיו חוזר לכאן ,למשרד הראשי של 'דרשו' ברח' הקבלן
בירושלים ,מביקור שעשיתי במשרד המקביל שלנו שברח' הרב
קצנלנבוגן ,הוזעקתי לשם בדחיפות כי הקווים פשוט קרסו ,אנשים
מתקשרים ל'דרשו' להירשם ,והם מקבלים צליל ניתוק ,מה לעשות
שנערכנו עם מערכת רב קווית שמסוגלת להחזיק עד  100שיחות
טלפון בו זמנית ,ובפועל מספר המתקשרים גבוה הרבה יותר? כל מי
שמעבר ל 100-הקווים הללו ,מקבל צליל ניתוק."...

ערוכים ,אבל לא מספיק
"האמת שניסינו להיערך להצפה הזאת" ,מספר הרב אהרן כהן.
"חודשים ארוכים לפני סיום המחזור השני כבר ישבנו והגינו
תוכנית איך להתמודד עם העומס של אחרי הסיום .זאת לא הפעם
הראשונה ,אנחנו כבר מתורגלים מתחילת המחזור הקודם גם ב'דף
היומי בהלכה' וגם ב'דף היומי' בבלי ,אבל את המספרים האלו לא
יכולנו לחזות מראש...
"כחלק מאותה היערכות פתחנו גם ערוצים נוספים להרשמה .אם
עד עכשיו היה אפשר להירשם רק דרך הטלפון ,במייל ,ובחיבור
מאובטח למחשבי 'דרשו' ,עכשיו אנחנו עובדים גם עם מערכת
'נדרים פלוס' שמותקנת ברוב בתי הכנסת בארץ ,ואפשר להירשם
גם דרכה ,כל שיש לו גישה יכול להירשם בעצמו .אכן היתה הצלחה
גדולה.
"אנחנו גם לוקחים בחשבון ,שלא כל מי שהתחיל ללמוד 'דף היומי
בהלכה' כבר נרשם" ,מוסיף הרב דייטש" ,קודם כל המבחן הראשון
של המחזור החדש יתקיים רק בעוד כחודש ,ולכן רבים שלא הצליחו
להירשם עכשיו בגלל העומס על הקווים ,פשוט דחו את ההרשמה
בכמה ימים או שבועות נוספים.
"בנוסף ,חשוב שהציבור ידע שאין חובה להירשם לפני המבחן.
אנחנו מאוד משתדלים שכולם יירשמו ,זה עוזר לנו ומקל על עבודת
המשרד והמזכירות .אבל מי שלא הספיק להירשם ,יכול לגשת
למבחן ולהירשם תוך כדי .בטופס הבחינה יש אפשרות למלא את
כל הפרטים הרלוונטיים' ,קוד דרשו' אומנם לא יהיה לנבחן שלא
נרשם מראש ,אבל לא נורא ,במשרד כבר ייתנו לו קוד וישלחו לו
בדואר את מספר הקוד שלו".

מאות מקומות מבחן חדשים
"מעבר לעצם ההרשמה של הנבחנים ,שזה יותר החלק של המוקדנים
שיושבים על קווי הטלפונים ומשיבים לכל פונה ,יש לנו עבודה רבה
עם פתיחת מוקדי מבחן חדשים שייתנו מענה לכל נבחן.
"המדיניות של 'דרשו' היא כזאת :המבחנים של יום שישי שבהם
אפשר להיבחן על כל התוכניות של 'דרשו' חוץ מ'דף הכולל',
מתקיימים רק במוקדים מרכזיים מאוד.

"אבל מבחני 'דרשו בכולל' ,שזה אומר מבחני 'הדף היומי בהלכה'
וכן 'קנין חכמה' ,מתקיימים גם במוקדי מבחן קטנים .אפילו אם יש
לכם רק  30נבחנים בבית הכנסת' ,דרשו' יאפשר לכם לפתוח מוקד
בחינה עצמאי וממוקד .במחזור הקודם היו לנו כ 500-מוקדי מבחן
כאלו של 'דרשו' בכולל ,וכעת נפתחים מאות נוספים.
"כמובן שאנחנו כן משתדלים לאחד מקומות מבחן ,זה מונע
הרבה בעיות וחוסך עבודה כפולה ומכופלת בחלוקה ובאיסוף של
המבחנים על ידי שליחי המשרד.
"ולכן כל פתיחת מקום מבחן עוברת תהליך של תשאול ובדיקה,
כמה אנשים צפויים להיות במוקד המבחן הזה ,אנחנו גם צריכים
לדעת כמה טפסי מבחן לשלוח .יש מוקדי מבחן שמקבלים 1,500
טפסי מבחן ויש כאלו שמספיקים להם  20או  30טפסים ,הכל תלוי
במיקום ,בשעת קיומו של המבחן ובשאלה עד כמה הוא רחוק
ממוקדי מבחן אחרים שנפתחו כבר באזור.
"כמו כן אנחנו פועלים לפתוח מוקדי מבחן במקומות שעד עכשיו
לא הגענו אליהם .כך למשל טיפלתי היום בפתיחת מוקדי מבחן
ביהוד ,יבניאל ,גן יבנה ,גבעתיים ,חדרה ועוד .במקומות הללו לא
היה עד עכשיו מוקד מבחן ,ומהמבחן הקרוב בעז"ה יהיה".

האתגר הגדול ביותר
"אין ספק שהמבחן הראשון צפוי להיות אתגר גדול במיוחד עבורנו",
אומר הרב שמעון דייטש" .אנחנו יודעים שיהיו עשרות אלפי
נבחנים ,אבל אנחנו לא יודעים איך הם יתחלקו בין מוקדי המבחן.
יש לנו הערכות כלליות ,אבל עד שזה לא קורה בפועל אי אפשר
לדעת איך זה ייראה".
הרב כהן מוסיף ,כי למרבה המזל יש ל'דרשו' כבר ניסיון רב
בפרויקטים מהסוג הזה ,גם אם בהיקף קטן יותר" :כחלק מהפקת
לקחים מהאירועים הקודמים ,הוחלט עכשיו להחזיק 'ניידות
חלוקה'  -רכבים של 'דרשו' שבהם ייסעו עובדי הארגון ושיהיו עם
מטען של טפסי מבחן ,כך שנוכל לתת מענה מהיר לכל מקום שבו
יסתיימו טפסי המבחן .כמובן שבמקומות קטנים ורחוקים זה יהיה
קשה יותר ,ולכן אנחנו מלכתחילה נשלח להם יותר טפסים עם
עודף גדול ,אבל במקומות המרכזיים ,שבהם קשה יותר לצפות את
מספר הנבחנים ,אנחנו נערכים למספרים גבוהים במיוחד ,ובמקביל
מכינים גם צוותים שייתנו גיבוי ויוכלו לפתוח באופן מאולתר מוקדי
בחינה ארעיים ,בסמוך לאלו שכבר יהיו מלאים עם נבחנים וכן על
זו הדרך".
"גם צוותי האיסוף תוגברו משמעותית" ,מדגיש הרב דייטש" ,כמו
כן אנחנו נעבוד על זה בשבועות הקרובים בסייעתא דשמיא ,שכל
אחד מהאחראים החדשים על מקומות המבחנים יקבל הדרכה
מפורטת וברורה ,כיצד עליו לבצע את עבודתו ,כדי שלא ייאבד אף
מבחן חלילה ,וכדי שכל מי שנבחן יזכה לקבל ציון על המבחן שלו,
וגם מלגה אם הוא יהיה זכאי לכך בסייעתא דשמיא.
"יש לנו גם בשורה משמחת מאוד לנבחנים :לקראת המחזור החדש
הגענו להסדר עם חברה חיצונית שתבצע את בדיקות המבחנים .עד
המשך בעמוד 30
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המשך מעמוד  | 1הגאון רבי מאיר ברנסדורפר זיע"א
אדיר בירושלים סביב שאלת החזרת סיר חמין לפלטה החשמלית,
כשבסיר יש עצמות שעדיין לא התרככו ,והבישול הממושך ירכך אותן.
היו שטענו שזה נראה שאין העצמות מבושלות כל צרכן ,וממילא אסור
להחזירו ,אבל הסבא טען בתוקף להקל בזה ,וגם אם התבשיל משתבח
אחרי שמחזירים אותו לפלטה ,אין בכך שום איסור על פי השו"ע.
"מקרה אחר שהקל בעניין שעורר פולמוס רחב ,היה הסכך שכיום
מכונה 'קיינעס' וכדו' ,שמחברים את הקנים זה לזה כעין מחצלת או
שטיח ,והיו מי שפקפקו וטענו שזה חורג מהמסורת המקובלת ויש
לאסור ,אבל הסבא היה הראשון שטען בתוקף ,שעל פי השו"ע הסכך
הזה כשר ומהודר לכתחילה בלי שום פקפוק ,ואכן נתקבלה ההוראה
שלו בכל רחבי העולם ,וכיום אין כמעט מי שמפקפק בהלכה זו.

מלח בנרות השבת
"אני זוכר שפעם שוחחתי עם הסבא בעשרת ימי תשובה ,והוא התעניין
בעניין הכפרות .אמרתי לו שאני כרגע מאוד דחוק בכסף ,ואין לי
אפשרות להוציא דמים מרובים כדי לקנות תרנגול או תרנגולת ככפרה
עבור כל אחד מבני ביתי ,ולכן אני עושה כמו שכתוב בהלכה ,שאפשר
לקחת תרנגול אחד לכל הזכרים שבבית ותרנגולת אחת לכל הנקבות
שבבית וכך לצאת ידי חובה ,כי אומנם על פי האר"י הקדוש יש עניין
מיוחד לעשות לכל אחד כפרות באופן פרטני עם עוף נפרד ,אבל במצב
הכספי שלי כרגע ,כך טענתי ,אני לא יכול לעמוד בדברים שהם אינם
בגדר חובה מעיקר הדין.
"ללא אומר ודברים שלף סבא את הארנק ,הוציא שטר של  100דולר
ונתן לי ,שיהיה לי לקנות כפרה לכל אחד מהילדים.
"הוא לא אמר כלום ,אבל ההרגשה שהוא נתן לי אז היתה ,שהוא פשוט
לא מבין אותי .מה אני מחפש להתחמק מקיום המנהג? אז מה אם אין
כסף? הקב"ה ישלח כסף! וכי קצרה ידו מלשלם לנו את הכפרות שאנחנו
עושים לילדים?
"אתן דוגמה נוספת ומעניינת מאוד :מנהגו של הסבא היה שכשהכין את
הנרות בערב שבת ,היה מוסיף מעט מלח לשמן .מה הסיבה? כי הרמ"א
כותב בסימן רס"ד שנותנים גרגיר של מלח על פי הנר ,והמשנה ברורה
מסביר שהמלח 'צולל את השמן' שיימשך טוב יותר אחר הפתילה.
"המנהג הזה כמעט עבר מן העולם .כיום השמנים מאוד צלולים ודולקים
יפה ,וכל האחרונים סוברים שאין צורך לתת מלח בשמן ,אבל הוא לא
הלך לבדוק בכלל אם השמן דולק יפה או לא ,ואם המלח מוסיף לבעירה
הטובה של השמן או לא .מה כתוב בשולחן ערוך? מה אומר הרמ"א?
ששמים מלח? אז שמים מלח! למה ללכת לחפש קיצורי דרך ולבדוק
אם זה כן חסר או לא חסר???
"זאת רק דוגמה אחת להרבה מאוד הנהגות שהיה נוהג בצורה מאוד
פשוטה ,מה שכתוב בהלכה הוא עושה ,בלי לעגל פינות ובלי לחפש
קיצורי דרך".

בין כביסה וכלים
"באופן כללי הוא היה אדם מאוד ענייני .הוא לא ביטל רגע מיותר ,כל
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היום שלו היה עמוס מאוד .הסבתא תליט"א אומרת תמיד ,שהסבא
זיע"א היה עוזר לה בבית הרבה יותר מאברך ממוצע בדורנו .הוא גידל
 16ילדים בלי עין הרע ,כמובן שבבית היו מטלות לרוב ,והרבנית לא
הסתדרה עם העול הכבד לבדה .היו תקופות שהיו כמה וכמה ילדים
קטנים ,והוא היה שוטף כלים ומכבס כשהיה צורך בכך .הוא היה מסדר
את הבית ועוזר בכל מה שהיה צורך ,אבל הכל נעשה בצורה מאוד
יעילה ,בלי לבטל זמן.
"ביום שישי הוא היה קם מוקדם מאוד ,מתפלל באחד המניינים
הראשונים ולאחר מכן היה מגיע הביתה ,עוזר בבית שלוש או ארבע
שעות ,ובשעה  11או  12בצהרים הבית כבר היה מוכן לשבת ,או אז הוא
היה אץ רץ אל בית המדרש ,ושוקע בלימוד עד כניסת השבת ,כשהוא
משאיר לעצמו רק זמן קצר לטבילה של ערב שבת ,ולהתארגנות
אחרונה לכבוד שבת קודש.
"פעם הגיע יהודי אחד שהכיר את המצב בבית ,וראה שהריהוט מאוד
בסיסי .אותו יהודי אמר שהוא רוצה לקנות לסבא מתנה ,שידה שתעמוד
ליד מיטתו כדי שתהיה לו אפשרות להניח עליה ספר שהוא מעיין בו
כשהוא שוכב לישון וכדו'.
"הסבא התנגד בתוקף ,ולמה? כי הוא לא מבין למה צריך שידה? במיטה
ישנים ,הוא לא צריך מדפים או שידות ליד המיטה ,זה מיותר .שאלתי
את הסבתא שלי ,איפה סבא שם את המשקפיים כשהוא נכנס לישון,
היא הסתכלה עלי בתימהון ואמרה לי' :מה זאת אומרת? על השולחן
בסלון ,על יד הספרים ,כשהוא סוגר את הספרים כדי ללכת לישון ,לשם
מה הוא זקוק למשקפיים?'...
"זאת היתה דרכו ,מסיימים ללמוד  -הולכים לישון ,קמים בבוקר -
רצים לבית הכנסת ,אין אף רגע אחד שהולך לבטלה .ככה נהיים גדול
בישראל!".
"ההתמדה שלו היתה מן המפורסמות ,ורבים היו עדים לה ,כי הסבא
גם היה מוהל מומחה כידוע ,וכמעט כל יום היה משתתף בברית ,אבל
בהגיעו לברית הוא לא היה מבטל זמן בהמתנה עד שהכל יהיה מוכן
ומאורגן ,הוא פשוט היה פותח ספר ומנצל את הדקות הבודדות שנותרו
פנויות ,עד לרגע שבו יצטרך להתחיל בברית עצמה".

ללמוד מחדש
"אבל כשזה הגיע ללימוד ,היה לו את כל הזמן שבעולם .הוא אמר לי
פעם 'לפום חורפא שבשתא' ,לפעמים אנשים שיש להם כישרונות
מאוד חזקים ,עלולים ללמוד בצורה לא נכונה ,הם מבינים מדי מהר ולא
מתאמצים לעיין בדבר ולהבין אותו בצורה מסודרת ,מה שגורם להם
להישאר עם טעויות.
"לא פעם הוא הזמין אותי ללמוד איתו בראש חודש .הרי בראש חודש
אין מושב בית דין ,ומילא היו לו כמה שעות פנויות .בחלק מהפעמים
הוא הקדיש את השעות הללו ללמוד איתי .פתחנו שולחן ערוך ,ספר
שהוא היה בקי בו ישר והפוך והיה שגור על לשונו ,ובכל זאת הוא למד
איתי כאילו זאת היתה הפעם הראשונה שהוא לומד את הסימן הזה,
הוא קרא מילה במילה ,במתינות ובאיטיות ,רצה לוודא שאני מבין
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ושהוא עצמו מבין כמו שצריך ,סיכם את מה שקרא ,שאל שאלות,
חיפש תשובות ,כאילו מעולם לא למד שולחן ערוך לפני כן.
"דרך הלימוד שלו היתה ללמוד כל דבר ביסודיות ,אבל לא להיבהל
משאלות שאינן מתורצות .רגיל היה על לשונו לומר ,שגם בעלי התוס'
נשארו פעמים רבות בקושיא ,לא על כל שאלה שלהם היה להם תירוץ,
וכמאמר העולם "מקושיא לא מתים" .והרבה יותר חמור לענות תירוץ
שאינו ישר ואינו נכון ,מאשר להשאיר שאלה פתוחה בלי תשובה.
בכלל הוא היה מאוד מתרחק מפלפולי סרק ומסברות שאין להן אחיזה
בפשט.
"גם כשהיה פוסק הלכה לשואלים ,הוא תמיד היה מסביר את עצמו
ואת ההגיון שבדבריו .זה לא היה בדרך של 'ככה אמרתי וככה תעשו',
אלא הוא היה מסביר לכל מי שביקש מה המקורות שלו ,ולמה הוא
הגיע למסקנה כזאת .לא פעם היו השואלים מתווכחים איתו ,והוא
השיב להם דבר דבור על אופניו ,ואם אירע שהוא נוכח לדעת שאכן
היה מקום להשיב אחרת ,הוא לא היסס לשנות את דעתו ולקבל את
הדעה שכנגד ,כי החתירה שלו היתה כל הזמן רק לדבר אחד :לאמיתה
של תורה.
"גם כשניהל מערכות ציבוריות ,הוא אף פעם לא עשה זאת מתוך רצון
לנצח או להשפיל חלילה את הזולת ,אלא אך ורק מתוך כוונה אחת
ויחידה :לתקן את הטעון תיקון כדי שההלכה תישמר בלי שום פקפוק.
ואכן ,הוא ניהל לא מעט מערכות מתוקף תפקידו כדיין ב'עדה החרדית',
ומכח הבקיאות העצומה שלו בכל תחומי ההלכה .הוא היה בקי מופלג
בהלכות טהרה ,בהלכות מקוואות ,בהלכות שחיטה ,בהלכות מילה,
ובכל מקצועות התורה .לכן הוא זיהה הרבה דברים שהיו טעונים תיקון
ועמד על כך בכל תוקף.
"זכורני שפעם דיברתי אתו על איזה דקדוק הלכה ,ואמרתי לו שאני לא
כל כך בטוח שבבית יקבלו את זה ,גם אם נאמר שאני כן רוצה לדקדק
בעניין זה יותר מהרגיל .השיב לי הסבא במתק לשונו את דברי הפסוק
'ברצות ה' דרכי איש ,גם אויביו ישלים אתו' ,הוא הסביר את הפסוק כך:
'ברצות ה' – דרכי איש'  -כלומר אם הדרך של האדם היא לרצות את ה',
לעשות את רצון ה' והוא באמת באמת רוצה בזה בכל לבו ובכל מאודו,
ממילא 'גם אויביו ישלים אתו' ,אפילו השונאים שלו ישלימו איתו ולא
ימנעו אותו מלעשות את רצון ה' ,על אחת כמה וכמה בני הבית וחברים
וכדו' ,בוודאי שהם יתמכו בידיו של מי שבאמת ובתמים רוצה לקיים את
רצון ה' יתברך".
לסיום אנו מבקשים לשמוע דברי חיזוק על פי דרכו של הגר"מ

ברנדורפר זיע"א ,למאות מגידי השיעורים החדשים ,וליותר מאלף
מגידי השיעורים הוותיקים שמוסרים שיעורי 'דף היומי בהלכה' בכל
אתר ואתר.
"הסבא היה אומר שיעורים במסירות נפש של ממש" ,מספר הנכד רבי
מרדכי דוד שליט"א" ,הוא לא ויתר על מסירת השיעורים הקבועים
שהיה מוסר מספר פעמים בשבוע ,הן בעיון ההלכה והן הלכה למעשה,
ושום דבר בעולם לא הזיז אותו מהם.
"זכורני שהיתה תקופה מאוד סוערת בירושלים החרדית ,באיזו פרשה
גדולה שה'עדה החרדית' היתה מעורבת בה בכל העוצמה ,וסבא זיע"א
היה שקוע בעניין עד למעלה מראשו ,והיו לחצים אדירים מכל קצווי
תבל ,ממש באופן שהדיר שינה מעיניו במשך מספר שבועות .באחד
מימי השישי הסוערים ,כשכל העיר היתה מלאה בפשקווילים וכדו' ואין
צורך להאריך בתיאור איך נראית פרשה סוערת בירושלים ,היו בטוחים
שהסבא ייעדר הפעם מהשיעור ,גם בגלל העיסוק האינטנסיבי בעניין
וגם מפני הסכנה ...אבל הוא לא מנע את עצמו מהשיעור ,והגיע ומסר
אותו עם כל החיות וה'ברען' ,והיה ממש פלא גדול ,איך שהוא מצליח
ברגע אחד להתנתק מכל העניין שהעסיק אותו כל כך ,ולצלול בשנייה
אחת אל עומק הלימוד של ההלכות החמורות שביורה דעה.
"פעם אחרת אירע ,שהוא הגיע למסירת השיעור ,וכשיצא מהרכב כדי
להיכנס לבית המדרש בו מסר את השיעור ,נטרקה הדלת בטעות על
אצבעו של הסבא ,ונגרם לו נזק משמעותי לאצבע ,והיה ברור שצריך
לקחת אותו לבית חולים כדי שיעשו טיפול כירורגי ,אבל השעה של
מסירת השיעור כבר הגיעה ,והוא לא ויתר בשום אופן על מסירת
השיעור .הוא נכנס לבית המדרש ,הביאו לו ספל על מים ,היד הפצועה
היתה בתוך הספל מתחילת השיעור ועד סופו ,והוא מסר את השיעור
בבהירות ובעמקות מופלאה ,כשהוא לא מרגיש בכלל את הכאב הנורא.
רק לאחר שסיים את השיעור הוא פנה לבית הרפואה ,ואכן היו צריכים
לבצע טיפול כירורגי לא פשוט.
"כל מי שישב שם ,נזכר בדברי הגמרא בשבת (פח) שמספרת על רבא
שישב ולמד כשאצבעו שתתה דם ולא הרגיש בכך ,עד שאמר לו אותו
צדוקי 'עמא פזיזא' ,והשיב לו רבא 'אנן דסגינן בשלימותא כתיב בן
תומת ישרים תנחם'.
"אני חושב שזה החיזוק הגדול ביותר למסירת שיעורים הן ב'דף היומי
בהלכה' והן בכל מקצועות התורה .מי שמוסר שיעורים הוא בכלל מזכי
הרבים ,אשר חז"ל העידו עליו שהוא גדול ככוכבי השמים ,וכי יש לך
אדם שיכול לוותר על כזה דבר גדול רק בגלל שקצת קשה לו???".

המשך מעמוד  | 15הגאון רבי אשר דרוק שליט"א
ביום הנישואין העשירי שלהם ,אמרה לו אשתו שהיא צריכה
לתת שבח והודיה מיוחדת להשי"ת ,כי בישיבה היכן שלמד היה
עוד יעקב-זלמן "אבל הוא לא היה כזה מיוחד כמוך!!!" .שמע את
הדברים וחישב להתעלף...
כיום הוא מחשובי מרביצי התורה בארץ ישראל שליט"א! [ - - -השם
כמובן בדוי]

מדובר בסיפור אמיתי – מסיים הרב דרוק – ואם היה בידי הייתי מביא
את אימו שתציץ בחלון הישיבה היכן שהוא מרביץ תורה ,ותוריד
דמעות – אך הפעם של שמחה!...
(מתוך מוסף שבת קודש פסת תשע"ח)
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המשך מעמוד  | 11הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
את הצ'ק ,תהיה לאב עוגמת נפש רבה ,ואז הוא יתרחק עוד יותר
מהדרך שבה בחר הבן שלו.

מהומה בבית הכנסת
הצעתי את השאלה לפני מו"ח מרן הגרי"ש אלישיב ,ולפני כן נביא
כאן שאלה נוספת ,שהובאה כבר ב'עלינו לשבח' ,על אדם שהיה לו
יאהרצייט ובא בשבת לבית הכנסת כדי לכבד את זכרו של אביו.
הוא קיבל עליה לתורה ,וכשהגבאי אמר 'בעבור שנדב' ,אמר האיש
' 300שקלים' ,ו...הוציא מכיסו  3שטרות של  100שקלים ,והניחם לפני
הגבאי.
למותר לתאר את המהומה שהתעוררה בבית הכנסת ...התורם
בעצמו לא ידע על מה קמה המהומה ,והסביר שכיון שהוא עוזב את
המקום ,ולא יוכל להביא את הכסף לאחר השבת ,לכן החליט לתת
כבר עכשיו...
שנורה לו את הדין .גם כאן
הגבאי לא ידע מה לעשות ,ובא אלינו כדי ֶ
היה חשש גדול שאם לא יקבלו ממנו את הכסף ,יתרחק היהודי ההוא
משמירת מצוות ,ושנית  -הוא ייכשל בקיום הנדר.
את שתי השאלות הללו הצגנו בפני מרן הגרי"ש ,שהכריע שהשאלה

השניה עם הגבאי היא הרבה יותר קשה ,כיון שהדבר נעשה בפרהסיא,
והכל ראו כיצד הוא מניח את הכסף על התיבה שלפני הגבאי ,ולכן
במקרה זה אין עצה ואין תבונה ,ואי-אפשר לקחת את הכסף .חילול
השם גובר על הכל.
אבל ,בענין האבא שהביא בשבת את הצ'ק לבנו ,השאלה היא קלה
יותר ,כיון שהדברים נעשו בצנעה; למרות שגם במקרה זה כדאי
לכתחילה שלא לקבל את הכסף ,כי זה דומה למקרה של אדם שזרק
כביכול אבנים על אבא שלי  -האם הייתי מסוגל לקבל ממנו את
האבנים הללו כדי לשבצם בקיר הבית שלי?!
הגר"י זילברשטיין הציע שאפשר לומר לאבא שאדרבה ,בגלל
החשיבות שהם מייחסים למתנה שלו ,הם יקחו את הצ'ק ויציבוהו
בתוך מסגרת מפוארת ,ויתלוהו בסלון הבית ,לאות ולכבוד על המתנה
היפה שהביא להם...
אם ההצעה הזו תסתדר ,אמר מרן הגרי"ש אלישיב ,בודאי כדאי לנהוג
כך ,ובאם לא  -הרי שבדיעבד אפשר לפדות את הצ'ק ,כדי להציל את
האב שלא יתרחק מהתורה (ויעוין ב'ביאור הלכה' סימן שי"ח שאדם
שטילטל מרשות לרשות בשבת ,בדיעבד אין זה מעשה-שבת).
(מתוך הספר 'שבת בשמחה' בעריכת הרב משה מיכאל צורן)

המשך מעמוד  | 25הרב ישראל ליוש
שונים בדרגות קדושה שונות ,קודש הקדשים קדוש מכולם ,ולאחריו
ההיכל ,עזרת כהנים ,עזרת ישראל ועזרת נשים ,כל אחד בדרגת
הקדושה שלו ,הרי כל אחד מישראל רצה שתרומתו תיועד לקודש
הקדשים ,אלא שאם כל התרומות יילכו לשם ,מי יתרום את ההיכל
והעזרות? לכך בחר הקב"ה בבצלאל שחוץ מכל חכמות המלאכות
שידע ,ידע אף לצרף אותיות שנבראו בהן שמיים וארץ ,וברוח קדשו
ידע את מחשבתו וכוונותיו של כל תורם ,מי שכוונתו היתה טהורה
וזכה לשם שמיים ,תרומתו הופנתה אכן לקודש הקדשים ,ומי שתרם
מהשפה ולחוץ ומחשבתו לא היתה כה זכה וטהורה ,אלא לשם כבוד
או ענין אישי אחר ,תרומתו יועדה לדברים פחות קדושים...
ֹלקים ּבְ ָחכְ ָמה ּבִ ְתבּונָ ה
רּוח ֱא ִ
"זאת כוונת התורה' :וַ יְ ַמּלֵ א אֹתֹו ַ

ּובְ ַד ַעת '...שע"י ידיעותיו בצירוף אותיות ידע גם לכוון את התרומות
לפי טהרת כוונת התורמים...
"לכן" – סיים רבי חיים את דבריו לכפרי – "דע לך שלמען הצלחת
המגבית זקוקים למשולח בגדים נאים ,נער משרת וסוס ועגלה ,אך
אם כוונותיך אכן יהיו טהורות לשם שמים ולמען כבוד התרומה ,אזי
הקב"ה יסובב שכספך יילך ישירות ללומדי התורה ,ומי שאין כוונתו
רצויה וטהורה אלא הוא תורם לשם כבוד ,כספו יפרנס את הסוס
והעגלה שגם הם קדושים ונצרכים עבור מגבית הישיבה"...
לשליחת תגובות לכותב הטור הרב ישראל ליוש ,כתבו ל:
israel.layosh@gmail.com

המשך מעמוד  | 27הרב אהרן כהן והרב שמעון דייטש
עכשיו הבדיקה היתה מתבצעת על ידי סריקת המבחנים במשרד
ולאחר מכן ניתוח שלהם על ידי תוכנה מיוחדת ,שאכן היתה מאוד
מוצלחת למספרים שאליהם היינו רגילים בעבר ,אבל המספרים
גדלו ,וכעת אנחנו מתחילים לעבוד עם חברה שתספק ציונים לכל
הנבחנים בתוך ימים בודדים" ,כך הרב כהן.
"בקיצור ,ב'דרשו' עושים כל מה שאפשר כדי שיותר אנשים ילמדו
'דף היומי בהלכה' ,ויותר אנשים ייבחנו מדי חודש בחודשו על 'הדף
היומי בהלכה' .השאיפה של 'דרשו' היא שבסיום הבא ,כל אולמות
האירועים יהיו מלאים עד אפס מקום ב ...חתני הסיום! שיהיו שם 15
אלף יהודים שסיימו את המשנה ברורה ,וזאת רק ההתחלה...
"ואני יכול להעיד שזה אכן מגיע לכל מקום ,המהפכה מתרחבת
30

ומתפשטת ,מכה שורשים ותוקעת יתד בכל בית ובכל פינה .אני
רואה את זה גם בסביבה הקרובה אלי ,אנשים צעירים ומבוגרים
כאחד ,כולם מתחילים ללמוד 'דף היומי בהלכה' .גם אבי שליט"א
אמר לי שהוא מצטרף ללימוד ,הוא קבע עיתים ללימוד הלכה גם
קודם לכן ,אבל עכשיו הוא רוצה ללמוד יחד עם כל עם ישראל .גם
אני עצמי למדתי עד עכשיו לבד ,ומעכשיו אני לומד עם חברותא.
אכן ,רואים בכל מקום את המהפכה של 'הדף היומי בהלכה'
שהולכת ומתרחבת בלי סוף ,ובקצב הזה ,אני מתחיל לחשוב שאולי
באמת במחזור הבא האולם כולו יהיה מלא במסיימי המשנה ברורה,
שלא הפסידו אפילו לא מבחן אחד במשך כל שבע שנות הלימוד
של 'הדף היומי בהלכה'."...
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
מי שסיים את שנת הלילה אך בכוונתו להשתהות במיטה – האם צריך ליטול את ידיו לאלתר?
האם ניתן לומר את פרשות הקרבנות בלילה?
האם יש איסור דאורייתא בעשיית מעשים הגורמים לשכחת התורה?
ֵמהלכות השכמת הבוקר

פרטית ,וריבוי ההשתדלות אינו מועיל.

• המסיים את שנת הלילה ,צריך ליטול ידיו לאלתר ,ואף אם

• מנהג טוב לומר בכל בוקר את פרשת עשרת הדברות; אך אין

בכוונתו להשתהות במיטתו .ואין ללכת ארבע אמות ללא

לאומרן בציבור ,מחשש שפורקי העול יאמרו שהתורה כוללת

נטילת ידים ,בשל רוח הטומאה השורה עליהן.

רק את עשרת הדברות.

• מנהג ישראל ,לומר בעת הקימה בבוקר" :מודה אני לפניך
מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה ,רבה אמונתך" .ויש
"מודה אני" ,לשון נקבה.
שכתבו ,שאשה תאמר ָ
• בסידורים נדפסו תחינות ובקשות ,ואמירות שונות ,לפני
תפילת שחרית ולאחריה; וכתבו הפוסקים ,שטוב לומר מעט
מהתחינות בכוונה ,מאשר לומר את כולן ללא כוונה.
• האדם צריך לנהוג בצניעות בכל מקום ובכל מצב ,מפני כבוד
השי"ת ,אשר מלוא כל הארץ כבודו .ולכן ,אין לגלות ללא צורך
את חלקי הגוף שדרך בני מקומו לכסותם.
• בלבישת הבגדים ובנעילת הנעליים ,יש להקדים את הצד
הימני לשמאלי ,בשל חשיבות הימין .וכן ברחיצה ובסיכה ,יש
להקדים ימין לשמאל ,אך ברחיצת כל הגוף יש להקדים את
הראש.

ענינים שונים בעבודת השי"ת ובקיום המצוות
• אין לאדם להתבייש מפני בני אדם המלעיגים עליו בעובדו את
עבודת השי"ת ,אך לא יתקוטט עמהם ,כיון שבשעת הקטטה
משתמש האדם במידת העזות ,שהיא מגונה מאוד.
• ראוי לאדם לעבוד את השי"ת בהצנע לכת ,אך אם על ידי
שיעשה את המצוות ברבים ,בפני אנשים ּכְ ֶע ְרּכֹו ,ילמדו ממנו,
אדרבה ,ראוי לו לעשותן ברבים ,ובלבד שיכוון בהן לשם שמים.
• המצוות שחיובן תמידי :האמונה שה' ברא את העולם ומהווה
הכל ,האמונה שה' מנהיג ומשגיח על הכל ,אמונת הייחוד,
אהבת ה' ,יראת ה' ,ושלא להמשך אחר הרהורי הלב וראיית
העינים.
• בעת אמירת הפסוק 'ואהבת' בקריאת שמע ,יש חיוב מיוחד
לעורר את אהבת ה' בלב; ומי שקשה לו לכוון כוונה זו בעת

האמירות השונות לפני תפילת שחרית ולאחריה

קריאת שמע ,יתבונן באהבת ה' לפחות פעם אחת ביום ,לאחר

• את פרשות הקרבנות ,יש לומר ביום ,שהוא הזמן הראוי

שחרית.

להקרבה ,כיון שאין מקריבים קרבנות בלילה; אך מי שאין לו

• ראוי לכל ירא שמים להצטער על חורבן בית המקדש ,אולם

פנאי לאומרן ביום ,רשאי לאומרן בלילה.

את לימוד התורה והתפילה יש לעשות מתוך שמחה ,ולא מתוך

• בכל בוקר ,לאחר אמירת פרשת העולה ,יש לומר" :יהי רצון

להעשות בשמחה.
צער ,כי עבודת השי"ת צריכה ֵ

מלפניך שיהיה זה חשוב ומקובל כאילו הקרבתי עולה" .וכן

• ישנם מעשים העלולים לפגוע בזכרונו של העושה אותם,

בדומה לכך לאחר אמירת פרשות המנחה והשלמים.

ולשּכֵ ח את תלמודו .ונחלקו הפוסקים ,אם העושה אחד מהם,

• מנהג טוב לומר בכל בוקר את פרשת ירידת המן ,שבפרשת

"ה ָּׁש ֶמר לְ ָךֶּ ...פן ִּת ְׁשּכַ ח" ,שנאמר על השוכח
עובר על האיסור ִ

בשלח ,כדי לקבוע בלב את האמונה שהמזונות באים בהשגחה

דבר ממשנתו.
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השבוע
הדמעות לא זלגו בגלל שמוליק עצמו ,אלא בגלל כל אותם מאות ואלפי

הרב יהושע לייבזון

'שמוליקים' שבהם ממשיך ארגון 'אחינו' להשקיע גם בימים אלו .כי
מאחורי כל 'שמוליק' אחד כזה ,מסתתרים עוד הרבה מאוד 'שמוליקים'
שיבואו בעקבותיו ,זרעו וזרע זרעו עד סוף כל הדורות...
רגע אחד מרגש של קצירת הפירות ,עשרים שנה אחרי ההשקעה...
היה זה במוצ"ש האחרון .התקופה הנוכחית עמוסה מאוד ב'דרשו'.
זה לא שבתקופות אחרות אנחנו נחים על זרי הדפנה ...אבל הפעם
יש באמת עומס גדול במיוחד .למרות שכל העמדות תוגברו,
ההצטרפות של המוני עמך בית ישראל ללימוד 'הדף היומי בהלכה'
נמצאת בעיצומה.
בתפקידי הנוכחי אני אחראי על ההוצאה לאור של ספרי 'דרשו',
מלאכה שמצריכה השקעה מרובה ביתר שאת בימים אלו ,כשבכל
יום נמכרים מאות סטים חדשים של משנה ברורה ,בכריכה רכה
ובכריכה קשה ,במהדורה רגילה ובמהדורת כיס.
ובעוד אני יושב ומחשב אם להמשיך את המבצע הגדול שבו
דרשו מעניק סטים של ספרי דרשו לתורמי 'אחינו' (זרוע הקירוב
של 'דרשו') והנה הטלפון מצלצל .ראיתי מספר לא מוכר מחו"ל,
והחלטתי להתעלם ,אני באמצע חשבון מורכב ומסובך ,בהמשך
אשתדל לחזור למתקשר האלמוני.
הטלפון לא שב לצלצל ,אבל אחרי שסיימתי את העבודה ראיתי
שנשלחה לי הודעה בדואר האלקטרוני :תמונה של אברך בעל
מראה 'חוצניק' משהו ,מחייך מאוזן לאוזן .הוא שואל אם אני מכיר
אותו...
האמת שלקח לי קצת זמן אבל לבסוף נפל האסימון .היה זה שמוליק
(שם בדוי) .אחד משני הבחורים הראשונים שטופלו על ידי כשהייתי
האחראי והקמתי את המחלקה החסידית של 'אחינו' לפני כעשרים
שנה .אז הוא היה בחור צעיר שלא הסתדר בישיבה בה למד ,והיה
במרחק של פסיעה בודדת לפני יציאה ממנה אל הרחוב המסוכן.
השקענו בו אז אברכים שילמדו איתו ,ובנינו מערך גדול של תוכנית
להצלחה.
היום ,כך הוא סיפר לי בשיחת הטלפון הנרגשת שקיימנו באותו
המעמד ,הוא אברך חסידי לכל דבר ועניין ,אב לחמישה ילדים
ומתגורר באחת מארצות אירופה.
"אני כאן בסיום של 'דרשו'" ,הוא סיפר לי" ,כבר כמה שנים שאני
מקפיד ללמוד כל ערב 'דף היומי בהלכה' ,ועכשיו הגעתי לסיום
שנערך אצלנו בקהילה ברוב פאר והדר על ידי הנהלת 'דרשו'

העולמית .ישבתי כאן וחשבתי :רגע ,הרי אני מכיר את האנשים
ב'דרשו' וב'אחינו' מלפני  20שנה ,אז למה לא נשוחח קצת? החלטתי
לברר וקיבלתי מהמארגנים את פרטי הקשר שלך ,וכאן אני רוצה
לספר לך שהמאמצים ההם שהשקעת בי אז ,לפני  20שנה ,אכן
נשאו פרי .נשארתי בישיבה ,התחברתי ללימוד ,ועד היום אני ב"ה
ממשיך לקבוע עיתים לתורה ,וכל זה בזכות הפעילות של 'אחינו',
בזכות היחס ותשומת הלב שנתתם לי אז .החלטתי לעדכן אותך,
שתרווה קצת נחת מהפירות של היגיעה שהתייגעת אז!!!"...
את שיחת הטלפון בקושי הצלחתי לסיים .דמעות של התרגשות
חנקו את גרוני .בטח שאני זוכר את שמוליק! כמה השקענו בו
והתאמצנו למענו שיצליח ...מי היה מאמין שיבוא יום והוא יבחן
ב'דרשו'?...
אבל הדמעות לא זלגו בגלל שמוליק עצמו ,אלא בגלל כל אותם
מאות ואלפי 'שמוליקים' שבהם ממשיך ארגון 'אחינו' להשקיע גם
בימים אלו ,בישיבות החסידיות ,ובישיבות הספרדיות ,במדרשיות
ובישיבות לבעלי התשובה .כי מאחורי כל 'שמוליק' אחד כזה,
מסתתרים עוד הרבה מאוד 'שמוליקים' שיבואו בעקבותיו ,זרעו
וזרע זרעו עד סוף כל הדורות!
אשרינו שזכינו...

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 510
שנה י"א תשפ"ב

לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום

מימי חול המועד נכנס הסבא הרה"ק

השבת )ל"ה – ג'(

רבי נתן צבי פינקל זיע"א לבקר את

ונחושת )ל"ה  -ה'(

מסופר על הרה"ק רבי נחום מצרנוביל

רבי שרגא פיבל פרנק ,לאחר הביקור

מסופר בתלמוד ,רבי עקיבא ואחד מהחכמים

בעל ה"מאור עיניים" זיע"א ,ששהה פעם

הלכו שניהם לקובנה להתפלל מנחה

הלכו לעיר אחת להתרים את תושביה לצדקה.

בשבת קדש אצל הרב ר' שמעון שלמה,

באחד מבתי הכנסת .לפתע רץ אליהם

באו וביקשו להיכנס לביתו של אדם אחד

אביו של הרה"ק רבי משה מסאוורן זיע"א,

יהודי ובקש נדבה של חמש קופיקות.

ששמו בן מביא יין )ובתלמוד בבלי פסחים נז

והדליקו אז בערב שבת נר גדול שידלק כל

רבי שרגא פיבל לא נענה למבקש ולא

קראו שמו בן בוהיין( .שמעו את קולו של הבן

הלילה עד הבוקר ,כדי שאפשר יהיה

נתן לו אף לא קופיקא אחת .לאחר

שאומר לאביו ,מה נקנה היום לארוחה? השיב

ויהי

שנים רבות סח הסבא מסלבודקה את

לו האב ,קנה ירק זול הנקרא עולשין ,ולא ירק

באשמורת הבוקר כשרבי נחום קם משנתו,

המעשה לתלמידו רבי יצחק רודרמן

ובחוץ עדיין היה חושך ואפלה ,ראו ר'

והוסיף ואמר :התפעלותי מרבי שרגא

שמעון שלמה ובני ביתו ,שרבי נחום הולך

פיבל והערכתי אותו יותר בעקבות

בבית וממשש הדרך ,כמי שהולך בחושך,

מעשה זה שראיתי .עד אותו יום

וקרוב לכך שיחבוט את ראשו בהליכתו.

הכרתי את רבי שרגא פיבל כבעל לב

ורבי נחום פנה אליהם בשאלה ,למה לא

טוב ואיש חסד ,אשר נותן סכומי כסף

הדלקתם נר שידלק כל הלילה? והיה

עצומים כתרומות ונדבות ,לצרכי

שביני ובין בני ביתי יודעים אתם ,אך מה שביני

הדבר לפלא בעיניהם ,שהרי בבית דולק

ציבור ,לנזקקים ולמטרות שונות,

ובין בוראי אין אתם יודעים ,כלומר) ,אף על פי

נר ומאיר .תיכף דרשו וחקרו ונודע להם,

סבור הייתי שכל נתינותיו הן ,מתוך

שמקמץ אני בהוצאות הבית ,אינני מקמץ

שהנר כבה בלילה והמשרתת הנכרית

היותו בעל לב טוב ורחום ,בפעם

בהוצאות צדקה( .ואף על פי כן לכו ואמרו

עמדה והדליקה אותו ,ומחמת שהודלק

הזאת נתגלתה לפני גדלותו במידת

לאשתי שתתן לכם מדה אחת של דינרים.

הנר בשבת קדש ,לא האיר כלל לצדיק

הצדקה ,כאשר סבור היה שאין לתת

הלכו החכמים לאשתו ואמרו לה ,שבעלה אמר

שהיא

שהיא תביא להם מדה אחת של דינרים ,שאלה

להשכים

בעוד

לילה

וללמוד.

ולא ראה כלום לאורו.

לפלוני

נדבה

מסיבה

כל

שהיתה ידועה לו ,הרי שאפילו סכום
קחו מאתכם תדומה לה' כל נדיב לבו וגו'

פעוט של חמש קופיקות גם הוא כסף,

)שמות ל"ה  -ה'

ואין לתת סכום כזה למי שאינו זקוק

רבי שרגא פיבל פרנק היה מגדולי

לנדבה ,ראיתי אז ,אמר רבי נתן צבי

הנדיבים נותני הצדקה ומחזיקי התורה

פינקל לתלמידו ,שאת כל אותם

בדורו .הסבא מסלבודקה סיפר עליו את

סכומי הכסף שרבי שרגא פיבל נותן

הסיפור הבא סיפור שהגדיל בעיניו את

לצדקה הוא נותן מתוך חשבון ,וזה

דרגת נדיבותו של ר' שרגא פיבל .באחד

בעל מידת הצדקה.

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:58 :ת"א5:13 :

פרשת ויקהל-שקלים

כל נדיב לבו יביאה את תרומת ה' זהב וכסף

טרי של היום ,אלא ירק כמוש של אתמול
שהוא זול יותר .שמעו זאת החכמים אמרו
שכנראה אין לו עתה מעות ,הניחוהו והלכו
להם .לאחר שגמרו להתרים את האחרים ,חזרו
ובאו לפניו ,אמר להם מדוע לא באתם אצלי
בתחילה כמנהגכם? אמרו לו באנו כבר אליך,
ושמענו מה שאמרת לבנך .אמר להם ,מה

אותם ,מה אמר לכם מידה גדושה או מחוקה?
השיבו לה הוא אמר לנו מדה סתם ,ולא פירש
לנו אם מחוקה או גדושה .אמרה להם ,אני אתן
לכם מדה גדושה ,ואם הוא חשב על מדה
גדושה הרי עשיתי כרצונו ,ואם לאו אנכה את
הגודש מכתובתי .כיון ששמע בעלה כך ,כפל
לה כתובתה.
)ירושלמי פסחים ד'  -ט'(

זמני יציאת השבת
ירושלים 6:11 :ת"א 6:13 :ר"ת6:49 :

זא לל שוין ק ומען די
גא ולה mp3 .

חשיבותה של עניית אמן

ששנא במיוחד את ידידו היהודי של המלך ,כומר זה השתדל תמיד

סיפור המעשה אירע לפני קרוב לחמש מאות שנים ,בזמנו של

להסב צרות ליהודים שישבו במדינת המלך ,ומפעם לפעם הציע

הגאון הקדוש רבי מרדכי יפה "בעל הלבושים" זיע"א ,בהיותו רב

הצעות לגירוש היהודים ,הצעות אלו נתבטלו תמיד בהשפעת הידיד

וראש ישיבה באחת העיירות הקטנות של פולין ,הגיעה אל רבי

היהודי של המלך ,ודבר זה העלה עוד יותר את חמתו של הכומר,

מרדכי יפה משלחת מהעיר פוזנן ובידה כתב רבנות ,לבוא ולכהן

שגמר אומר לסלק את היהודי מן הדרך ויהי מה .הוא חיכה לשעת

אצלם כרב אב בית דין וראש ישיבה ,רבי מרדכי יפה הסכים

כושר שלא איחרה לבוא.

להצעה ,אולם אמר לחברי המשלחת כי לפני שישב על כס
הרבנות של עירם ,עליו להשתלם תחילה בחכמת עיבור החודש,

פעם כאשר המלך נזקק לכסף ,יעץ לו הכומר לגרש את כל

דבר הדורש לימוד בעומק ובעיון בנושא החשוב והמורכב ולרכוש

היהודים ,ולהחרים את רכושם לטובת אוצר המלוכה ,שוב באו

ידיעה יסודית בעניין .ולשם כך עליו לנסוע לאיטליה וללמוד שם

מנהיגי הקהילות אל ידידו היהודי של המלך ,וביקשוהו להתערב

אצל אחד מרבני וחכמי הספרדים הגדולים הידועים כבקיאים

לביטול הגזירה ,בבואו לארמון נתקבל על ידי המלך בידידות חמימה

במיוחד בחכמה זו .שלוחי פוזנן קיבלו את התנאי של הרב ,והם

כתמיד ,דבר זה שימח מאד את היהודי השתדלן ,שהיה סמוך ובטוח

הודיעו בשם ראשי קהילתם כי הם מוכנים לחכות עד שרבי מרדכי

כי גם הפעם יעלה בידו לבטל את הגזירה .בינתיים הגיעו פקידי

יפה ישתלם בחכמת עיבור החודש ,ויבוא לכהן פאר בעירם.

מלוכה חשובים וביניהם גם כומרו האיש של המלך ,והלה ניהל עמהם

ואכן למחרת היום שם "בעל הלבושים" את פעמיו לדרך ,הגיע
לוונציה שבאיטליה והתארח בביתו של החכם הספרדי רבי אבוהב
זיע"א ,הלה קיבל אותו בסבר פנים יפות ,והסכים ללמדו את חכמת
האסטרונומיה .שלשה חדשים ישב רבי מרדכי יפה בביתו של רבי
אבוהב ,הם למדו תורה וחכמה ,ובמיוחד הדברים שהיו נחוצים לו
להשתלמותו בחכמת העיבור.
באחד הימים כאשר השניים ישבו ולמדו ,נכנס לחדר בנו הקטן
של החכם הספרדי ובידו פרי ,הילד בירך על הפרי בורא פרי העץ,
ואביו ענה אחריו אמן ,אולם רבי מרדכי יפה שהיה שקוע
בתלמודו ,לא השגיח בו ולא ענה אחריו אמן .החכם הספרדי
השתומם מאד ,ונזף בתלמידו על כי לא ענה אמן אחרי הברכה,
רבי מרדכי יפה קיבל את הנזיפה ,ולא התראה לפני רבו לפי הדין
במשך שלושים יום .לאחר מכן בא אל רבו וביקש ממנו סליחה
ומחילה ,ולפני שרבו מחל לו ,אמר לו דברים כדרבונות על החובה

שיחה .היהודי שלנו נזכר כי עדיין לא התפלל מנחה ,ומאחר שהיה
כבר מאוחר במקצת ,ניצל את ההזדמנות שהמלך היה עסוק עם
אורחיו האחרים ,נעמד לו בפינה שקטה והחל להתפלל תפילת שמונה
עשרה.
להזדמנות זו חיכה הכומר הערמומי ,הוא קם פתאום ואמר כי הוא
יתן למלך ברכה קדושה ,וכל הנוכחים יענו אחריה אמן ,כאשר סיים
את ברכתו ,ענו כולם אמן ,פרט ליהודי שלנו שעמד והתפלל שמונה
עשרה .הכומר העמיד פנים כמי שמצטער מאד ,הוא פכר את ידו,
תפס את ראשו וצעק שהיהודי קלקל לו את הברכה ,בכך שלא ענה
אמן ,הנה זהו הידיד היהודי הנאמן שלך צעק למלך ,הוא לא רוצה
ליטול חלק בברכתי ,בגלל שבלבו הוא בז לך ,וחורש נגדך מזימות,
סינן הכומר הארסי .חמתו של המלך בערה להשחית נגד היהודי שכה
העליבו ,הוא ציווה להוציאו מיד להורג במיתה משונה ולשלחו
למשפחתו.

לענות אמן ,וביקש אותו להתחייב להקפיד על עניית אמן ,ללא

מובן מאליו כי הפעם לא היה מי שיבטל את גזירת הגירוש ,וכל

הבדל אם הוא שומע את הברכה בבית המדרש בתפלה בציבור,

היהודים גורשו ממדינת המלך ,מזלו הנורא של היהודי הצדיק שכל

או משפתיו הטהורות של ילד יהודי.

הרבה עשה ופעל עבור אחיו היהודים ,הפיל אימה ופחד על כל

יחד עם זאת אמר הרב אבוהב לתלמידו כי הנזיפה לא כיפרה

היהודים ,ויותר מכולם התרגש רבה של הקהילה ,שהיה חברו של

לגמרי על חטאו ,וכי תיקונו יהיה שבכל מקום בו יעבור בדרכו

הקדוש ,אותו הוא הכיר בתור ירא שמים מושלם הנזהר במצוה קלה

הביתה ,ישא דרשות בזכות עניית אמן ,ויעורר את הלבבות לקיום

כחמורה ,הרב התפלא ולא יכול היה להבין מדוע היה סופו של צדיק

מצוה זו שהיא מוזנחת וצריכה חיזוק גדול ,כמו כן ביקש את רבי

כזה כה חמור ,הוא לא הטיל כמובן ספק בצדקת ההשגחה העליונה,

מרדכי יפה לצוות על בניו ועל בני בניו אחריו ,להקפיד על קיום

והיה ברור לו כי הצור תמים פעלו ,אך בכל זאת היה רוצה לדעת על

מצוה זו של עניית אמן .ורק אחרי שהוא הבטיח כל זאת ,מחל לו

מה ולמה קרה לצדיק מה שקרה ,הוא רצה לדעת מה היה חטאו של

רבו בלב שלם.

הצדיק שגרם למות כה משונה ,הרב רצה לדעת זאת כדי להזהיר את

בהזדמנות זו סיפר לו הרב אבוהב את הסיפור הבא ,וביקשו

היהודים לבלתי יחטאו .התענה הרב בצום תעניות אחדות ,והתפלל

לחזור עליו בכל הזדמנות אפשרית :לפני שנים חי בספרד יהודי

וביקש שיודיעו לו מן השמים את סיבת הדבר .בקשתו נענתה והצדיק

תלמיד חכם וצדיק שהיה קרוב למלכות ,המלך נהנה מחכמתו של

בא אליו בחלום ,כדי להודיעו פשר הדבר ,וכך אמר לו :אל תדאג

ידידו היהודי ונוהג היה להיוועץ בו מפעם לפעם בכל מיני עניני

ואל תפחד ,אני באתי בזה לומר לך את הסיבה מדוע היה סופי ככה,

המלוכה .למלך ספרד היה גם כומר אישי שונא ישראל מובהק,

למה ומדוע זכיתי לגזר דין קשה כזה.

ובכן ,אתה הרי יודע כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם
הצדיקים כחוט השערה ,חטאי היחידי היה ,כי פעם אחת
החסרתי עניית אמן אחד ,כאשר בני הקטן ברך המוציא לחם
מן הארץ ,זה היה איפוא חטאי היחיד ,אולם הקב"ה האריך אפו
ודחה את מתן העונש לשעת מצוא ,שעה זו באה ,כאשר לא

כח הדיבור ניתן לאדם כדי למלא את יעודו בעולם
ולהשתמש בו לצורך תורה ותפילה
מנהל עסקים גדול קם בבוקרו של יום ולתדהמתו ,הוא מגלה
כי הפך להיות אילם .כח דיבורו ניטל ממנו .הוא חש כמי
שעולמו חרב עליו ,הוא אינו מסוגל לנהל את עסקיו ולדבר עם

עניתי אמן על ברכת הכומר ,והמלך הרגיש עצמו נעלב מאד,

חבריו .ידידיו ובני משפחתו ניסו לעזור לו בכל דרך אפשרית.

בשעה זו העמידו אותי לדין בפני בית דין של מעלה ,והקטגור

נדדו אל מרכזי הרפואה הגדולים ,אל מומחים בעלי שם עולמי,

אמר ,הלא דברים קל וחומר ,ומה לפני מלך בשר ודם נחשב

אולם הם לא הצליחו להושיע ולו במעט .התיישב האיש בביתו

לעבירה חמורה ,אם לא עונים אמן על ברכה שמברכים אותו,

וסירב לצאת אל העולם ,לשוב לעסקיו ולנסות להסתדר בשפת

בפני מלך מלכי המלכים הקב"ה על אחת כמה וכמה ,וכך יצא

הידיים .אט אט התרחקו ממנו מכריו וידידיו .כך ישב סגור

דיני למיתה ,ונענשתי על שלא עניתי אמן על הברכה שבירך

בביתו ,פניו נכאות ולבו שבור .החיוך שהיה נסוך על פניו דרך

בני הקטן.

קבע ,נמחה כליל ולא נותר ממנו זכר .לאחר חודשים של שברון
לב עמוק ובדידות ,נשמעה דפיקה על הדלת .בפתח עמד אחד

ועתה ידידי אמר הצדיק לחברו בחלום הלילה ,ספר נא את

מחבריו הוותיקים ,שהגיע לבשר לו ,כי זה עתה שמע שלעיר

הסיפור הזה לבני ביתך ,ולכל היהודים הבאים במגע עמך ,כדי

הגיע רופא מומחה ,ואולי דרכו תצמח הישועה .האיש שכבר

שיידעו להיזהר כולם בענין החמור הזה של עניית אמן אחרי
ברכה ,למרבה הצער אין היהודים נזהרים בכך וזו גם אחת
הסיבות מדוע המשיח עדיין לא בא עד כה ,במיוחד שהיהודים
מזלזלים בעניית אמן אחרי שתי ברכות הקשורות בעניין

שבע מרופאים ותרופות סירב לשמוע .ורק לאחר שכנועים
והפצרות נאות לנסות את מזלו שוב .הגיע האיש אל הרופא
מלווה בידידו שהיה לו לפה ,והסביר לרופא את שארע לו.
הרופא העמיק לבדוק את הגרון ואת קנה הנשימה ,וגילה כי
מדובר בחיידק נדיר שהתיישב על קנה הנשימה" .אתן לך

הגאולה ,האחת היא ברכת "המחזיר שכינתו לציון" ,שמיד

כדורים .הקפד נא לטול שני כדורים בבוקר ושניים בערב .בעוד

אחריו אומר הקהל מודים דרבנן ,מבלי שיענו תחילה אמן על

שבועיים ניפגש שוב" .אסיר תודה על התקווה שנטע בו הרופא,

הברכה ,והברכה השניה היא :ברכת "הפורס סוכת שלום" גם

ביקש האיש לשלם ,אך הרופא מיאן לקבל מידיו כסף באומרו:

כאן שאומרים אחרי זה "ושמרו" ,מקדימים את ה "ושמרו"

"אם רק תשוב ותבשר לי כי שב אליך כח הדיבור ,יהיה זה

לאמן שצריכים לענות אחרי הברכה ,והמשיח יושב ומחכה

בעבורי התשלום הגדול ביותר" .שב האיש לביתו ,נטל את

שהיהודים יענו אמן על שתי הברכות הללו.

הכדורים כדברי הרופא ,והנה ,ראה זה פלא ,כעבור ימים מספר
שב קולו כאחד האדם .תחילה דיבר בלחש ,אך אט אט גבר

בכלותו לספר את סיפורו ,ביקש שוב הרב אבוהב את רבי

הקול ,עד ששב להיות כבתחילה .שמחתו לא ידעה גבולות,

מרדכי יפה ,שיתקן את הדבר על ידי כך שיפרסם את עניין

ובהודיה לבורא עולם על כל הטוב שגמלו אסף את ידידיו ואת

עניית "אמן" בכל הזדמנות ,הוא אמר לו גם כי כאשר לא עונים

בני משפחתו ,ויחד עמם ביקש להודות ולהלל על הנס שראה.

לברכה של שליח ציבור גורמים לכך שהברכה ההיא תהיה
לבטלה ,ומתחייבים ח"ו מיתה בידי שמים ,אותה מחליף הקב"ה
בעוני לאחר שעני חשוב כמת .הרב אבוהב סיים את דבריו
באומרו ,כי כתוב "ועמך כולם צדיקים" כל יהודי הוא בבחינת

התאספו הידידים שמחים יחד עמו ,ותוך כדי המסיבה החל
מתאר את כל התהליך הארוך  -ההלם הראשוני ,ההתרוצצויות
והנדודים מרופא לרופא ,תוך כדי כך החל לתאר את הרופא
שהעלה ארוכה למחלתו .הוא תיאר בלעג את דמותו המגוחכת,
את עיניו הקטנות המתרוצצות בחוריהן ,את רגליו הארוכות

צדיק ,וצדיק הוא זה המקיים כל יום את כל מה שאותיות צדי"ק

ואת אפו העקום .המשיך ותיאר את אופן דיבורו המצחיק

מרמזות" :צ" תשעים פעם עונים אמן על ברכות ,אומר "ד"

והמגומגם .כל זאת לקול צחוקם של הנאספים שנהנו לשמוע

פעמים קדושה ,שומע "י" קדישים ,ואומר "ק" ברכות.

את ידידם ,שכשרון דיבורו שב אליו משעשע את הנוכחים

רבי מרדכי יפה הגאון הגדול שהתפרסם מאוחר יותר כ "בעל
הלבושים" ,נסע הביתה לאחר שסיים את לימודיו באיטליה,
הוא היה אסיר תודה לרב אבוהב לא רק בשל לימודי חכמת
העיבור ,אלא גם ובעיקר בגלל הערותיו המועילות בדבר
הנחיצות הגדולה של עניית אמן אחרי כל ברכה וברכה.

בתיאוריו העסיסיים .העומד מן הצד ועיניו פקוחות ,משתומם
על המראה ותמה .כלום אין זה כפיות טובה וחסר לב ללגלג על
איש חסדו?
הנמשל :כח הדיבור ניתן לאדם כדי למלא את יעודו בעולם
ולהשתמש בו לצורך תורה ותפילה ,מעשים טובים ועבודת
השם .ויש בני אדם ,שנוטלים את הכח הגדול שניתן לו ,והוא
משתמש בו נגד מי שבראו ,בדברי לעג וכפירה רח"ל ,ובלשון
הרע וברכילות וכו'.

)אחד המגידים(

יתן אפילו מאה פעמים

ומי כעמך ישראל
מסופר על הרה"ק רבי לוי יצחק

בהרה"ק

מעשה

פישל

רבי

מבארדיטשוב זיע"א ,שהבחין פעם

מסטריקוב זיע"א ,שנכנס אליו עני

באחד

וקיבל נדבה יפה ,יצא והחליף כובעו

בשיחה

ושוב בא לקבל נדבה ,לחש בנו של

טפלה ,קרב למקום הצדיק ושאל

הרבי ואמר :האיש זה הוא נוכל,

אותם בנועם "על מה אתם מדברים"?

עתה קיבל כסף והנה החליף כובעו

אחד מהחבורה שנון לשון ובר אוריין

כדי לקבל שנית .חייך רבי פישל

השיב ,השתעממנו וכדי להפיג את

ואמר :הנח למסכן הזה ,עשירים

השעמום אנו משמיעים מעט לשון

עושים תחבולות כיצד להשיג כסף

הרע ורכילות ,אך ידע רבנו כי כל

ואף הוא כמוהם .כלום להם מותר

הדברים הנאמרים כאן דברי אמת

ולו אסור? .העניק לו הרבי שוב

הם ,אמר רבי לוי יצחק בעצב ,הורונו

נדבה יפה.

בחבורת

יהודים

מרחובות

העיר

שניצבה
ועסקה

חכמינו )ברכות ו'( כי בתפילין של
למנוע חלישות דעת

הקדוש ברוך הוא כתוב "ומי כעמך

שבת קודש כ"ה אדר
הרה"ק רבי אברהם גרשון מקיטוב ב"ר אפרים
)תקכ"ה(
הרה"ק רבי ישראל מקאלוש ב"ר אהרון לייב
מפרעמישלאן )תר"מ(
יום ראשון כ"ו אדר
הרה"ק רבי אליעזר ליפא מחאמעלניק ב"ר אלימלך
מליזענסק )תק"ע(
הרה"ק רבי אהרן ב"ר שמשון )ד"ר גארדאן תלמיד
המגיד  -תק"ע(
הרה"ק רבי איתמר הכהן מדזיקוב )חותנו של הרה"ק
רבי יצחק מקאלוש זיע"א(
יום שני כ"ז אדר
הרה"ק רבי ישעי' שור אב"ד יאס ב"ר משה
)כליל תפארת  -תרל"ט(
הרה"ק רבי יוסף שאול נאטאנזאהן ב"ר
אריה לייבוש )שואל ומשיב  -תרל"ה(
יום רביעי כ"ט אדר
הרה"ק רבי שלמה הכהן מראדומסק ב"ר דוב צבי
)תפארת שלמה  -תרכ"ו(
הרה"ק רבי יואל בעער מראצפערט ב"ר יעקב שלמה
)תש"ן(
יום חמישי ל' אדר
הרה"ק רבי יצחק אייזיק ב"ר צבי מכפר ספרין )אבי
ה"עטרת צבי" תק"ס(
הרה"ק רבי ברוך מגארליץ ב"ר חיים מצאנז )תרס"ו(

ישראל גוי אחד בארץ" ,יוצא אפוא

סיפור מרגש שקרה בזמנינו :שני

כי כאשר אתם מדברים לשון הרע

אברכים

לתשלום

על אדם מישראל ,ואפילו דבריכם

באחד הסופרים הגדולים ,לפניהם

הינם דברי אמת ,אתם מוציאים בכך

בתור היו מספר קונים ,והם המתינו

הרה"ק רבי יצחק אייזיק ב"ר צבי מכפר ספרין )אבי

חלילה לעז על התפילין של בורא

בסבלנות תוך כדי שיחה על הא ועל

ה"עטרת צבי" תק"ס(

העולם.

דא ,כשהגיע תורם ,עזב לפתע אחד

עמדו

האברכים

את

בתור

המקום

יום שישי א' אדר ב'
רבינו אברהם ב"ר מאיר )אבן עזרא  -אד"א ד"א
תתקנ"ד(
רבי שבתי ב"ר מאיר הכהן )ש"ך  -אד"א תכ"ג(

הרה"ק רבי ברוך מגארליץ ב"ר חיים מצאנז )תרס"ו(

והלך

זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הכנסת אורחים של ה"חפץ חיים"

לקופאית אחרת ,שגם שם היו לא

רב אחד שלא הכיר את הרה"ק

מעט קונים .ושוב היה עליו להמתין

ה"חפץ חיים" זיע"א בפניו ,בא פעם

שיגיע תורו .כשנפגשו לאחר מכן,

לראדין כדי להפגש איתו .בהגיעו

שאל האחד את חברו לסיבת הענין.

לראדין לפנות ערב פגש יהודי ברחוב

נמנע

וניסה

ושאל אותו ,היכן נמצא בית המלון?

להתחמק ,ורק לאחר בקשות חוזרות

הלה הראה על ביתו עצמו שהוא בית

ונשנות סיפר :בהגיעי קרוב לקופה,

המלון ,הזמין את הרב להיכנס ,נתן

הבחנתי שעל יד הקופה יושבת

לו חדר מתאים ושרת אותו כדרך

אשה שכבר עברו שנים לא מעטות

אורחו.

מנשואיה ועדיין לא זכתה לפרי

מוכחת עליו שמפני כך ישב .ויש לסמוך

למחרת בשעת התפילה בבית הכנסת

בטן ,והיות ואני קניתי שם שני

על דבריו אם אי אפשר לו בקל להרחיק

לאחותי

ארבע אמות ,ולישב שם) .שו"ע או"ח

שמה

סימן ק"ב סעיף ב' ,ובשו"ע הרב שם סעיף

שנוהג

בעל

מלון

לגבי

החבר

מלפרט

ביקש הרב האורח שיראו לו את

בגדים

לתינוק,

מתנה

ה"חפץ חיים" ,ומה נבהל להיוודע

שילדה

במז"ט,

וחששתי

שמארחו בעל המלון היה ה"חפץ

תיגרם לקופאית זו חלישות הדעת

חיים" בעצמו ,הרב ניגש מיד לצדיק

כשתראה את הבגדים המתוקים,

וביקש את סליחתו שנתן לו לשרת

החלטתי לעבור לתור אחר .דמעות

אותו ,תמה ה"חפץ חיים" ואמר :וכי

של התרגשות זלגו מעיניו של

אני פטור ממצות הכנסת אורחים?

החבר ,נוכח מעשה אצילי זה.

לע"נ
הרה"ק רבי יואל בעער מראצפערט זיע"א
ב"ר יעקב שלמה זיע"א
נלב"ע כ"ט אדר תנצב"ה

לעבור בפני המתפלל )ג'(
א( יש מי שאומר שאם היושב בצד
המתפלל ,הוא חלש ,מותר לו לישב ,שאין
ישיבתו נראית גנאי ,לפי שחולשתו

ב'(
ב( ההיתר ליישב ליד המתפלל בחלוש,
הוא דוקא בצד המתפלל ,אבל לפני
המתפלל יש מחמירין אפילו בחלוש,
שלא לישב לפני המתפלל) .משנה ברורה
שם ,ס"ק י'(

מברכים חודש אדר שני
המולד אור ליום ה'  17 3:51חלקים
ר"ח יום חמישי ושישי
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הצלחה בגו"ר
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
קסירר אפרים וב"ב
רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית
רחל ברכה בת פדילה דליה
נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב

פָּ ָּרשת וי ְקהל -

שבִ ִ
לאכָה ּובַ ּיֹום ַ
ָמים ֵׁ
שת י ִ
" ֵׁ
יעי
מ ָ
ת ָ
ה ְ
שה ְ
ע ֶׁ
ש ֶׁ
דש" (שמות לה ,ב)
ִהי ֶׁה ָ
לכֶׁם ק ֹ ֶׁ
י ְ

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

זרע קודש בר קיימא

מדוע התורה הקדושה חוזרת שוב ושוב על
הציווי של שמירת השבת?

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
מיכאל יהודה בן מרים
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
עינת בת רחל ברכה
משה בן נזימה
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
בנימין בן ברכה
אליהו בן רחל
נעימה בת שרה
אלן אסתר בת שרלוט
יהודה לייב בן אסתר מלכה
נעם אלימלך בן אושרית -רפואה שלמה ובריאות
איתנה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

העלון מוקדש לעילוי נשמת

בתחילת הפרשה התורה הקדושה חוזרת
ומצווה את עם ישראל על שמירת השבת:
"שֵׁ שֶׁ ת י ָמִ ים תֵׁ עָ שֶׁ ה מְ ָלאכָה ּובַּיֹום הַ שְ בִיעִ י
י ִהְ י ֶׁה ָלכֶׁם ק ֹדֶׁ ש שַ בַת שַ בָתֹון לַה' .כָל הָ ע ֹשֶׁ ה בֹו
מְ לָאכָה יּומָ ת" (שמות לה ,ב).
זאת למרות שצווי שמירת השבת כבר הופיעה
גם בפרשה הקודמת ,חוץ ממה שנכתב
בפרשת יתרו ,בעשרת הדברות.

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

מפני שאנחנו לא יודעים כל כך מהי שמירת
שבת אמיתית .לא מדובר מבחינה טכנית של
אי עשיית איסורים ושמירתה במצוות עונג
שבת של אכילה ושתיה ,אלא הכוונה בעונג
הרוחני שהנשמה שלנו זוכה ביום הנפלא
הזה.
מה הכוונה? בגמרא (שבת דף י ע"ב) מובא:
הקדוש ברוך הוא ,שברא את כל העולם כולו,
פונה למשה רבינו ואומר לו" :מתנה טובה יש
לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה
לישראל .לך והודיעם".
כעת נחשוב :בבית גנזיו של עשיר גדול יש
מיליוני דולרים וזהב רב בבית גנזיו של העשיר
הגדול בעולם יש מליארדי דולרים וזהב גולמי
במטילים טהורים חוץ מיהלומים יקרי ערך.
מה יש בבית גנזיו של מי שאמר והיה
העולם? יש בבית גנזיו את השבת!

לרפואה שלימה

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

פניני עין חמד

"מהו העולם הבא? הראנו דוגמתו!" -בורא
עולם הראה להם את השבת!
כאשר עם ישראל היו צריכים לכפר על חטא
העגל ,מה הם קיבלו כתרופה לאותו חטא
נורא? את השבת הקדושה!
כעת נשאל את עצמנו ,האם אנחנו חשים
את העונג הנפלא של העולם הבא ביום
השבת שלנו? האם אנחנו חשים שנשמתנו
מלאה בשמחה בכל רגע מרגעי השבת
מפני העוצמה האדירה של התענוג
שמפעפע בתוכה ביום האדיר הזה?
אם התשובה היא לא ,כנראה שעדיין לא
הרגשנו את העונג הרוחני שהנשמה שלנו
זוכה ביום השבת!
לכן התורה הקדושה חוזרת ומצווה אותנו
כמה פעמים שיש "מתנה טובה" ,כלשון
הקדוש ברוך הוא.
כדי לחוש אותה ממשות בנפש וגוף ,צריך
לעשות את ההכנה לשבת ,הן הכנה גשמית,
והן הכנה רוחנית ,להתבונן במתנה היקרה
שנתן לנו הקדוש ברוך הוא.
יהי רצון שנזכה לחוש באמת את העונג
המופלא הרוחני ביום שבת קודש.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

יתרה מכך ,כאשר ישראל אמרו לפני הקב"ה:

משה בן גורג'יה ז"ל
לנוריאל בן אסתר

ַ
נה טֹובָ ה
ת ָ
מ ָ

להצלחת דביר בן נלי רחל

61:59

61:61

61:51

61:61

61:19

61:41

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

61:61

61:19

61:41

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

61:61

61:66

61:49

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

פרשת ויקהל

כ"ה אדר א' ה'תשפ"ב

ּומ ִ
ֵׁ
ֵׁ
הלָ כָה-
שֹואל
שיב בַ ֲ

קלִ יםֵׁ -
ַארבַ ע פָ ָר ִ
חלֶׁ ק א'
ש ָ
שּיֹותְ -
ְ

מה הן ארבע פרשיות ומה עניינה של פרשת שבת שקלים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
ארבע פרשיות הן פרשות מיוחדות ,שחז"ל תיקנו לקרוא ,בנוסף לפרשת השבוע ,בארבע שבתות לאורך חודש אדר שסמוך
לניסן .בשנה רגילה הקריאה נעשית בחודש אדר ובשנה מעוברת באדר ב' .השבתות עצמן נקראות בשמות מיוחדים:
'פרשת שקלים'' ,פרשת זכור'' ,פרשת פרה' ו'פרשת החודש'.
בשנה מעוברת זמנה לפני ראש חודש אדר ב' ובשנה פשוטה בשבת שלפני ראש חודש אדר (או כשחל ר"ח אדר בשבת).
בשבת מוציאים שני ספרי תורה .בספר השני קוראים את פרשת שקלים (ספר שמות ל ,יא-טז) .אם שבת זו היא גם ראש
חודש ,מוציאים שלושה ספרים :בראשון קוראים את פרשת שבוע ,בשני את פרשת ראש חודש ובשלישי פרשת שקלים.
הסיבה לתקנת חז"ל שקוראים פרשת שקלים ,מפני שבזמן בית המקדש היו משמיעים על השקלים באחד באדר .בתי הדין
היו מכריזים בכל ערי ישראל .שכל אחד מישראל חייב לשקול מחצית השקל בשקל הקודש ולהביא לבית המקדש .היו
מקריבים ממעות מחצית השקל אלו החל מיום ראש חודש ניסן והלאה ,קרבנות מתרומה חדשה .מקורות :מגילה (כט,).
ירושלמי (שקלים ב ,).טור וש''ע סי' תרפ"ה.

עוד אמרו חז''ל :גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל ,כמו שנאמר" :ו ַעֲ שֶׁ ֶׁרת אֲ לָפִים ִככַר
כֶׁסֶׁ ף אֶׁ שְ קֹול עַ ל י ְדֵׁ י ע ֹשֵׁ י הַ מְ לָאכָה" (אסתר ג ,ט) .לפיכך הקדים שקליהם לשקליו .מקורות :מגילה (יג .):לכן גם אנחנו קוראים
בשבת זו פרשת שקלים.
אצל האשכנזים והתימנים ,מפטירים בספר מלכים ב' פרק י"ב פסוקים א'-י"ז ,ואילו הספרדים מתחילים בפרק י"א ,פסוק
י"ז .ההפטרה עוסקת בנדבת העם לבדק הבית בבית המקדש.
אם חל ראש חודש ביום ראשון לאחר שבת ,נוהגים לומר בסוף ההפטרה פסוק ראשון ואחרון של הפטרת 'מחר חודש'.
בשבת שקלים ,אם התגלה טעות בספר הראשון שבו קוראים בפרשת השבוע ,עדיף לגלול את ספר התורה השני ,לסיים בו
את קריאת פרשת השבוע ,ואחר כך יגלול אותו לפרשת כי תשא ,מכיוון שהפרשיות אינן רחוקות אחת מהשנייה .זה עדיף
מכך שיוציאו ספר תורה אחר.
אם טעה המפטיר ,ולאחר שקרא בספר תורה פרשת שקלים קרא את הפטרת השבוע ,אם נזכר באמצע ההפטרה ,מפסיק
ומפטיר" :ויכרות יהוידע" ויברך ברכות ההפטרה לאחריה .אין צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה של ההפטרה.
אם לא נזכר עד שסיים את הפטרת השבוע ובירך ברכות שלאחריה ,יש אומרים שצריך לחזור ולברך ברכות ההפטרה
לפניה ולאחריה כדי להפטיר" :ויכרות יהוידע" כתקנת חז''ל .יש אומרים שחוזר ומפטיר" :ויכרות יהוידע" בלי ברכות .ספק
ברכות להקל ,לכן יחזור להפטיר "ויכרות יהוידע" בלי ברכות .והוא הדין בשאר ההפטרות של ארבע פרשיות .מקורות' :ילקוט
יוסף מועדים' עמוד רסח.

תצִ יל ִ
קה ַ
מוֶׁת
מ ָ
צ ָד ָ
ְ
בשכונה שלנו יש קונדיטוריה מיוחדת של עוגות ומאפים יקרים מאוד .בורא עולם בירך את בעל הבית והוא מצליח מאוד.
ביום שישי אחד הגיע יהודי יקר ,שהחליט לעשות זיכוי הרבים .הוא חשב כי כדאי לקיים שיעור קודש ביום שבת לעשרה
אברכים שילמדו בין השעות  00:11ל 08:11-בהתמדה.
כדי לתת להם שכר על לימודם ,פנה למנהל המאפיה וביקש ממנו ,אם הוא יכול לתרום לאברכים כסף ומיני מאפה לשעת
לימודם .בעל המאפיה סירב בהתחלה ,בטענה שכבר נותן ותורם כספים רבים לצדקה ,אבל אז המתרים אמר לו" :תזכור,
צדקה תציל ממוות".
טענה זו גרמה לבעל האפיה לשנות את דעתו .הוא מיד נתן לו  011ש"ח לכל אברך וכן נתן עוגות טעימות ויקרות ,שיחלק
להם בזמן הלימוד בשבת קודש .בערב שבת קודש ,כאשר מנהל המאפיה סגר את החנות ,הוא התחשמל ל"ע ונפל לרצפה
ללא הכרה .הבהילו אותו לבית החולים .הרופאים אמרו שאינם יודעים מה יהיה איתו  -ואם בכלל יקום.
אבל זכות המצווה עמדה לו .בשבת קודש בדיוק בשעה  ,00:11כשהתחילו האברכים ללמוד וטעמו ואכלו מהעוגות שתרם,
ַ
באורח פלא עד שבסוף לימודם בשעה  08:11דיבר וקם ,כאילו לא היה כלום .והיה לפלא!
התעורר והתחיל להתאושש
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 ( 150-0409066הנייד באישור ועדה רוחנית)

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

מינויים

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

(הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

PnineEH@gmail.com

כמַ לְ ָאכִים -חֲ ַכם סַ לְ מָ אן חּוגִ'י עָ ִ
בּודי זצ"ל
אִ ם ִראשֹונִים ְ

מרן הרב חכם סלמאן חוג'י עבודי זצ"ל -נולד בחודש תמוז ה'תרנ"ד ( )0896בבגדאד.
בילדותו למד בתלמוד תורה 'מדרש תלמוד תורה' ובישיבת מדרש בית זלכה .התבלט
בשקידתו העצומה ועמד בראש חבורת תלמידים שלמדו יחד מעבר לשעות סדרי הישיבה ,עד
חצות הלילה .כדי להימנע מגיוס לצבא העות'מאני במלחמת העולם הראשונה ,נמלט בשנת
ה'תרע"ד ( )0906עם הרב משה יהושע (לימים שימש כרבה של גבעתיים) לבצרה .שם התארחו
בבית רב העיר חכם יחזקאל ששון.
רבינו יסד את ישיבת 'עזרא הסופר' בתקופה זו (בכפר שבו נקבר עזרא הסופר ,ולכן קרא לישיבה על
שמו) .עד אז היתה שם קבוצה שלמדה רק תהילים וזוהר .רבינו בחר קבוצת תלמידים והתחיל

ללמדם תלמוד .בסיום המלחמה חזר לבגדאד והתחיל לשמש כראש ישיבת 'תומכי תורה'.
בשנת ה'תרפ"ג ( )0904נבחר לשמש כחבר הוועד הרוחני וחבר בית הדין בבגדאד .בשנת
ה'תרפ"ח ( )0908התחיל לשמש כאב בית הדין בבגדאד .בשנת ה'תש"ז ( )0968התחיל לשמש
כרבה הראשי של בגדאד וראש בית הדין לערעורים .עמד בראש הנהלת התלמוד תורה
והחברה קדישא .מסר שיעורים גם במדרש בית זלכה.
בשנת ה'תשי"א ( )0950עלה לארץ ישראל .בהתחלה לא הכירו אותו ורבינו בענוותנותו לא
פרסם את עצמו .רבינו עסק לפרנסתו בקטיף ובזיפות כבישים! אחד ממכריו ראה אותו ודאג
לפרסם את שמו .בחודש שבט ה'תשי"ב ( )0950התחיל לשמש כדיין בבית הדין בפתח תקוה.
בתקופה זו התגורר בבית מרן הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל .בשנת ה'תשט"ז ( )0958התחיל
לשמש כאב בית דין בירושלים .בשנת ה'תש"ך ( )0901התחיל לשמש כנציג של מועצת הרבנות
הראשית בועדה לבחירת הרבנים הראשיים .בשנת ה'תשכ"ד ( )0906שימש כחבר מועצת
הרבנות הראשית .שנה לאחר מכן התמנה לבית הדין הרבני הגדול לערעורים .גאון אדיר.
ענוותן מופלא .מסר שיעורים בבית הכנסת 'אוהל רחל' בשכונת רוחמה' ,מנחת יהודה'' ,בחר',
'טוויג' ו'עזרא הסופר'.
גאון עולם .בקי עצום בכל ספרי הפוסקים! חסידותו ,פרישותו וענוותנותו היו מן המפורסמות.
היה רגיל בתעניות ובסיגופים .נהג להתענות גם בעשרת ימי תשובה .היה אוהב שלום ורודף
שלום וגם למתריסים נגדו ומעליבים אותו היה שותק כשחיוך על פניו .נפטר ב-כ"ה אדר א
ה'תשל"ג ( .)0984חי כ 80-שנים .ציונו בהר-הזיתים בירושלים.
אביו :ר' יצחק .אימו :מרת רימה .חברותא :המקובל הרב יעקב מוצפי .מרבותיו :המקובלים הצדיקים הרב יהודה פתיה,
הרב שמעון אגסי ,הרב שמעון מרדכי ,הרב צדקה חוצין ,הרב יצחק מכמל.

ח

כמי בגדד היו נוהגים לבקר בחגים בבית העשירים שהיו מחזיקי תורה .פעם אחת רבינו ביקר בביתו של אחד מעשירי העיר ,שהיה מוקיר
רבנן .המשרת כיבד את רבי סלמאן בכוס תה מהביל ממותק בשלוש כפיות סוכר גדושות .העשיר ביקש ממשרתו להכין לו תה עם כפית סוכר
אחת בלבד .העשיר ורבי סלמאן קיבלו את כוסות התה ,בירכו ולגמו.
פניו של העשיר מיד השתנו .טעמו של התה היה דוחה .התברר כי המשרת טעה והחליף בין הסוכר למלח .הוא הכניס כפיות גדושות של מלח
במקום סוכר .העשיר הביט בפני רבי סלמאן ונדהם .רבינו ,שקיבל כוס תה 'ממותק' בשלוש כפיות גדושות במלח ,לגם בהנאה את כל תכולת
הכוס ,כשהוא מראה שכולו שבע רצון ומדושן עונג ובלבד שלא לבייש את המשרת.

העשיר התפלא ושאל" :כיצד רבינו מסוגל לשתות כוס תה גדושה בשלוש כפיות מלח?!" .תוך כדי דיבור העשיר התנצל על הטעות המצערת
של המשרת .רבי סלמאן רמז לו שלא יקרא למשרת ויספר לו על טעותו המבישה ובכך יבייש אותו חלילה .רבי סלמאן הסביר" :אין דבר .מה
ההבדל בין סוכר למלח ? גם הסוכר לבן וגם המלח לבן .ה' יתברך ברא גם את זה וגם את זה ובהחלט עלולה לקרות טעות בהחלפה ביניהם".
(מעובד מתוך 'הלמות עמלים')

פ

עם אחת תלמיד הגיע לפני רבינו הגאון מרן הרב בן ציון אבא שאול עם רשימת שאלות בהלכה .התלמיד התחיל להרצות את שאלותיו בזו
אחר זו ומר ן הרב בן ציון עונה לעומתו" :מותר!"" ,אסור!" .נותרו מספר שאלות שמרן הרב בן ציון אבא שאול חשש להתיר ,לכן אמר לתלמיד:
"בבית הכנסת 'עזרא הסופר' ,יושב חכם סלמאן חוג'י עבודי ,מגאוני חכמי בבל ו'אב בית הדין הגדול' בירושלים".
"לך אליו ,שאל אותו את אותן שאלות ותחז ור אלי כדי שאדע מה הצדיק ענה!" .התלמיד בירר באיזה שעה רבינו מגיע .אמרו לו" :הרב פותח
את שיעורו בשעה שתיים .אפשר לבוא לשאול אותו בין אחת לשתיים .הרב עונה על שאלות בשעה זו!" .התלמיד הגיע בשעה אחת .הוא ראה
אדם מבוגר שניקה את הספסלים בתוך בית-הכנסת.

המנקה שא ל אותו" :מה אתה מחפש כאן?" .התלמיד השיב" :היכן נמצא חכם עבודי?!" .רבינו ענה" :מה אתה רוצה ממנו?" .התלמיד הבין כי
האדם המבוגר שמנקה את הספסלים ושאל אותו הוא רבינו .בענוותנותו רבינו לא חס על כבודו ולכן גם מרשה לעצמו לנקות את בית-הכנסת.
עושה את תפקיד השמש.
התלמיד שאל את השאלות .על כל אחת ואחת רבינו ענה" :מותר!" כשהוא במקביל ממשיך לנקות את בית הכנסת .אותו תלמיד יצא במורת
רוח ובתסכול גדול .הצדיק ענה על כל השאלות הקשות 'מותר' .התלמיד אפילו לא חשב לחזור ולהודיע למרן הרב בן ציון אבא שאול את
תשובותיו של רבינו.
ל מחרת ,מרן הרב בן ציון אבא שאול קרא לתלמיד ושאל" :נו ,מה ענה לך חכם סלמאן?" .התלמיד סיפר דברים כהוויתן" :הוא השיב מהר
כלאחר יד .כיצד אסמוך על הוראתו?!" .מרן הרב בן ציון נחרד ונזף בו" :מה עולה בדעתך? דע לך שהוא גאון עולם .בקי עצום בכל ספרי
הפוסקים! לפני שענה לך 'מותר' ,העביר בראשו עשרות מראי מקומות מש"ס ופוסקים ,ראשונים ואחרונים .אתה יכול לסמוך בוודאות
על מה שפסק לך"( .מעובד מתוך 'רבינו האור לציון')

ֵׁ
עז ְִרי
מַאי ִן י ָבֹוא ֶׁ
לעיתים אנחנו עלולים לשכוח ,או חלילה לא להרגיש ,כי בורא
עולם הוא שמשגיח עלינו בכל צעד ושעל .עלינו להאמין בו
בלבד  -ולא חלילה באדם פלוני או אלמוני .עלינו לדעת כי
הישועה היא רק מאת בורא עולם .האדם הוא למעשה רק
'צינור' שדרכו הישועה יורדת לעולם.

מאין יבוא עזרי? לאן אני יכול ללכת לאחר שהמיליונר ,אשר
אליו כה קיוויתי וציפיתי ,אכזב אותי קשות?!".
בעודי תוהה ובוהה חלף יהודי זר על פני .הוא נעץ בי מבט
בוחן ,ולאחר מכן מיהר לגשת אלי ושאל" :סליחה ,האם
אתם רב פלוני?" הנהנתי בראשי.

אם אדם חלילה סומך על כוחו שיוכל לפעול ,או סומך על
אחרים שיעזרו לו ושוכח את בורא העולם ,הוא עלול
להתבדות ולגלות כי אותו אדם לא עזר לו במאומה.

היהודי התלהב" :מה כבודו עושה כאן? איזו זכות גדולה
שהגעת למדינתנו!" אמרתי לו" :לא באתי סתם ,אלא עבור
מטרה מסוימת ,לפגישה עם עשיר גדול".

אחד הביאורים על מה שדוד המלך ע"ה כתב" :מֵׁ ַאי ִן י ָב ֹא
עֶׁ ז ְִרי" (תהילים קכא ,א) הוא רק כשאנחנו עושים את עצמנו אין-
אז יבוא עזרי מאת הבורא יתברך ,מכיוון שיראה שאנחנו
סומכים רק עליו.

סיפרתי לו על האכזבה הגדולה שנחלתי .הוא הקשיב
בהשתתפות אמיתית ,אבל לא היה בידו לסייע לי בעניין.
לפני שנפרד ממני ,אמר כי היום מתקיימת אזכרה כלשהי,
וכי הציבור יתכבד מאוד ,אם אוכל לבוא ולהשתתף בה.

להלן סיפור המעובד מתוך 'אוצרות יוסף '.יש בו כדי ללמדנו
על רעיון זה .אחד מגדולי ראשי הישיבות בבני ברק סיפר:
טסתי לארצות הברית כדי לפגוש את אחד העשירים הגדולים
ברחבי תבל ,עבור תרומה לישיבה ,שאני עומד בראשה.

אמרתי מיד" :אומנם לא באתי לכאן עבור דרשות ,מכיוון
שבארץ ישראל יש לי די והותר הזדמנויות לדרוש .אבל אם
כבר באתי ,וכסף אין ,וכך בורא עולם גלגל את העניינים,
לכל הפחות אזַכה את הרבים" .אמרתי לו היכן אני
מתאכסן .סיכמנו מתי הוא יגיע לקחת אותי לאזכרה.

הלכתי בביטחון גדול ,מתוך תחושה שאני והישיבה הולכים
להיות 'מסודרים' .סוף כל סוף פגישה עם אדם ,שנחשב
כאחד העשירים הגדולים בעולם ,אינה דבר של מה בכך.
בנוסף ,אני מגיע כנציג של הישיבה שאני עומד בראשה.
ישיבה שכבר צברה ב"ה שם טוב בארץ ובעולם .אין ספק,
שאזכה לתרומה נכבדת ממנו.
ישבתי עם העשיר במשך שעה ארוכה והצגתי בפניו את
פעילות הישיבה ,את צרכיה ,את ההוצאות ואת ההכנסות.
הוא שמע אותי בתשומת לב.
הוא אמר לי כעבור זמן מה" :הרב ,הכל טוב ויפה ,אבל אתה
ודאי יודע ,שכמוך באים אלי עוד מאות אנשים .אני לא יכול
לתת לכולם .בכל זאת ,מכיוון שטרחת ובאת אלי במיוחד
מארץ ישראל ,אתן לך משהו".
העשיר הוציא צ'ק ושרבט עליו סכום כלשהו .לאחר מכן הכניס
אותו למעטפה ונתן לי אותה .בזה פטר אותי לשלום ושלח
אותי לדרכי.
הודיתי לו ויצאתי מחדרו .לא היה נעים לפתוח אותה
במדרגות הבית ,אבל במרחק מספר רחובות מביתו פתחתי
את המעטפה.
הבטתי בסכום שהעשיר כתב בצ'ק .הסכום שכתב בצ'ק
היה מאה ושמונים דולר בלבד ...זה הכול .כרטיס הטיסה
כדי להגיע אליו עלה פי כמה וכמה יותר ממה שתרם.
עמדתי ברחובה של עיר ואמרתי לעצמי" :ריבונו של עולם,
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
יצחק בן חביבה ז"ל
אביחי בן אסתר ז"ל
אהרון (אורי) בן רבקה ז"ל
נעימה בת גורג'יה ע"ה
דב בן יצחק ז"ל
חי זיזי בן קלרה ז"ל
סוליקה בת עישה ע"ה
ר' יצחק בן מסעודה קדוש ז"ל
סלים בן פרחה ז"ל
אסתר בת נעמי ע"ה
יעקב בן סלימה ז"ל
ר' דב בן בנימין אלתר ז"ל
ספירנס תקווה בת נעימה ע"ה
אורה בת נעימה ע"ה
יהודה בן סעידה ז"ל
מישא אסתר בת זהרה ע"ה
עפאת בת השמת ע"ה
אברהם בן טובה ז"ל

לע"נ

תנצב"ה

באתי ודרשתי .בסיום הדרשה ניגש אלי אדם שלא הכרתי.
הוא הודה לי על הדרשה והתעניין ,עד מתי אני פה" .כרטיס
הטיסה חזור הוא לעוד שבוע" ,השבתי.
האיש אמר" :כבוד הרב ,אני טס כעת לצורכי מסחר .בעוד
שלושה ימים אני עתיד לחזור .אשמח אם תסור למשרדי
ואתן לך משהו צנוע".
חשבתי בליבי" :אותו מיליונר הבטיח 'הרים וגבעות' .לבסוף
הסתפק בלתת משהו צנוע .זה שמודיע לי מראש שיתן
משהו צנוע ,כמה יתן? חצי דולר? בשביל סכום שכזה עלי
לטרוח וללכת אליו?".
מארחי ,ששמע את כל השיחה ,שיכנע אותי ללכת אליו
בהטעימו" :דין פרוטה כדין מאה .תאפשר לו לתרום
לישיבה".
לפני שעזבתי את הבית ,הנחתי את ידי על המזוזה
ואמרתי" :ריבונו של עולם ,אני מאמין שרק מה שאתה
תכתוב – זה מה שיהיה ,ורק מה שתרצה שיהיה לי–
אקבל .אני יודע שזה אתה ורק אתה!".
כעבור שעה קלה יצאתי מביתו של הסוחר ההוא עם
המחאה על סך חמישים ושניים אלף דולר!!! זאת היתה
תרומתו ה'צנועה'...
שבתי לארץ ישראל ,אספתי את תלמידי ואמרתי להם:
"דעו ,כשהקב"ה נמצא עם האדם ,וכשהאדם נמצא עם
הקב"ה ,הוא מתעלה מעל הטבע וחי בהנהגה אחרת".
הרב יצחק בן תפאחה כדורי זצ"ל הרב שמואל בן שמחה דרזי זצ"ל ולד יחיא בן יוסף ז"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
מירם בן דבורה ז"ל
אברהם בן יונה ז"ל
צדיק חכם בן חזלה ז"ל
ר' שאול בן סילביה זצ"ל
סעידה בת תופחה ע"ה
דוד בר חסיבה ז"ל
שני בת אסתר ע"ה
מזל בת שמעון ע"ה
חווה בת יעקב צבי ע"ה
מסודי בת חביבה ע"ה
יוסף בן מרים נוסרת ז"ל
יצחק יצקן בן רחל ז"ל
א סתר בת גולה גאולה ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יוסף בר סעדה ז"ל
רחל רפאת בת השמת ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שלום בן אסתר ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
דוד יצחק בן פרחה ז"ל
שרה בת מורברי רחל ע"ה
מרים בת שרה ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל
אביבה לושי ע"ה
כל נשמות עם ישראל
אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה
שרה בת נרקיס ע"ה

ויקהל (שקלים)
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פרשת ויקהל שקלים
לחם לפני תמיד  -כי הוא א-ל זן ומפרנס לכל תמיד

'ïçìù'ä äðä ,'ïçìùä úà ùòéå' ,(é æì) ïúùøôá
òôù êùîð åðîî éë 'äñðøô'ä ãâðë àåä
 ìàøùé ììëì äñðøôå úåøéùòא'úééâåñ'á úåãåñé äîëå .
äéäù íéðôä íçìå ïçìåùä éðéãá åæîøð äñðøôä ÷ñòå
.åéìò çðåî
ú÷ìãäá ,à ,'ãéîú' íäá øîàðù íéøáã 'â åðéöî äðä éë
,'ãéîú øð úåìòäì' (ë æë ìéòì) øîàðù åîëå ,äøåðîä
.äìéì ìëá äøåðîä úåøð úà ÷éìãäì àéä äåöîäå
,'ãéîú úìåò' (å çë øáãîá) áéúëãëå ,ãéîúä ïáø÷á ,á
ãçàå ø÷åáá ãçà ïáø÷ áéø÷äì àåä áåéçä øãâå

úúðå' (ì äë ìéòì) ÷åñôä ïåùìëå ,íéðôä íçìá ,â .áøòá
çðåî àäéù äúååöîå ,'ãéîú éðôì íçì ïçìùä ìò
óàå ,ïçìåùä ìò äòù ìëáå úò ìëá ãéîú íçìä
íéðäë éðù åéä úáùá 'ùãç'ä íçìä øåãéñ úòùá
úà íéçéðî íéøçà íéðùå ,'ïùé'ä íçìä úà íéëùåî
åìéôà ïçìåùä øàùé àìù éãëá ,(:èö úåçðî) ãéî ùãçä
òåãî ,øåàéá êéøö äúòî .åéìòî íçì àìá ãçà òâø
ìëá ¯ åèåùôë 'ãéîú'ä ùøôúð ïçìùä éáâì à÷ååã
éáâ åîë òåáùá úçà íòôá éãù åøîà àìå ,òâøå òâø
ïëå ,íåéä ìë ÷éìãäì êéøö ïéàù äøåðîáù 'ãéîú'ä
ìò úåðáø÷ áéø÷äì êéøö ïéàù ãéîúä ïáø÷ ïééðòá
.íåéä ìë çáæîä

א .דבר נפלא שמעתי ,שהנה מקום הנחת הכלים במקדש היה 'שולחן בצפון ומנורה בדרום' ,וכבר איתא בגמ'
כה' (:הרוצה שיחכים ידרים ושיעשיר יצפין ,וסימנך שלחן בצפון ומנורה בדרום' ,וידוע שהשולחן הוא מקור השפעת
הפרנסה לישראל ואילו המנורה השפיעה אור וחכמת התורה .והנה פתח בית המקדש היה בצד מזרח ,נמצא שהנכנס
לבית המקדש היה רואה את השולחן מימינו והמנורה משמאלו ,שהרי העומד במזרח ופניו למערב אזי צד צפון
לימינו וצד דרום לשמאלו ,ומעתה יש להקשות היאך יתכן שכאן בבית המקדש מניחים את העשירות בצד ימין ואילו
התורה מונחת ב'שמאל' ...וכי ניתן להעלות על הדעת שהעשירות חשובה יותר מן התורה...
אכן באמת קושיא מעיקרא ליתא ,שרק למי ש'נכנס' לבית המקדש נדמה לו שהשולחן בצד ימין ,אבל העומד
בבית קדשי הקדשים שהיה במערב ופניו כלפי מזרח יראה את האמת כי המנורה אכן מונחת בצד ימין והשולחן
נמצא כפי מקומו הראוי לו בצד שמאל ...ובזה יומתק לחיך מה שאמרו חז"ל )הוריות יג (.בפירוש הכתוב )משלי ג טו(
'יקרה היא מפנינים' – 'יקרה היא מכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים' ,כי מי שהוא ככה"ג הנכנס לפני ולפנים ,הוא
רואה את האמת עד כמה התורה יקרה ,כי הוא מבחין שהמנורה והתורה בימין ואילו השולחן והעשירות אינם
אלא בשמאל ,אך כל זמן שעדיין אינו עוסק בתורה ואינו 'נכנס לפני ולפנים' טועה הוא לחשוב שהעשירות היא
ה'ימין' ...ואם אנו רואים כיצד בהאי עלמא מכבדים ומייקרים את בעלי הממון ,ונדמה שהם העומדים ב'ימין' והם
היושבים בכבודו של עולם הרי אין זה אלא מצד קוצר הרואי ,אך מי שזכה 'להיכנס לפני ולפנים' ויש בו את
ההשקפה הנכונה מבין היטב כי אין ערוך לחשיבות לומדי התורה ועובדי ה' ,והם ימינו של עולם ואילו ה'עשירות'
אינם אלא ב'שמאל'...
עוד נביא מה שכתב בזה הגה"ק ה'בית הלוי' זי"ע )יתרו ד"ה איתא( בהקדמת דברי חז"ל )שבת סג (.על הכתוב )משלי
ג טז( 'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד' – ש'למיימינים בה' ,דהיינו אותם הלומדים לשמה זוכים לאורך ימים
ולעושר וכבוד ,ו'המשמאילים בה' שלומדים שלא לשמה זוכים רק בעושר וכבוד ,נמצא ש'שמאל' רומז על שלא
לשמה ואילו 'ימין' היינו כשעוסק בכוונת לשמה .עוד אמרו חז"ל )פסחים נ' (:לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות
שלא לשמה ,שמתוך שלא לשמה בא לשמה' ,וכתב ה'בית הלוי' כי 'הבטחה' זו נאמרה רק לעניין לימוד התורה
ועשיית המצוות ,אבל אצל העוסק בפרנסתו שגם הוא צריך לכוון 'לשם שמים' שעושה כן כדי שיהיה יכולת בידו
לקיים את התורה והמצוות – לא נאמרה הבטחה זו ,ואם יתעסק תחילה 'שלא לשמה' אלא להגדיל הונו וממונו
ולהרבות תאוותיו אזי ישאר קשור בתאוותיו ולא 'יבוא לשמה' ,על כן עליו כבר 'בתחילה' עליו לעסוק לשם שמים.
על כן ה'נכנס' לבית המקדש היה לפניו מנורה משמאל ,לרמז על 'תחילת' עסק התורה שיכולה להיות בחי' שמאל
– שלא לשמה ,כי בסוף יבוא לידי 'לשמה' ,אכן השולחן היה אצלו מימין הרומז על לשמה ,כי כבר בהתחלת העסק
ועבודת הפרנסה צריך להיות אצלו בחי' ימין ,דהיינו שיעמול למלאכתו מתוך הכוונה הנכונה.
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 íéðôä íçì éáâì åðéöî ãåòהá"é úà íéçéðî åéäù ,
úáùìå ,øåäèä 'ïçìåù'ä ìò úáùä íåéá íéîçìä
åøîàå .øîùîä éðäëì íé÷ìçîå íúåà ïéìèåð äéøçàìù
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àë 'à ìàåîù) øîàðù Y å÷åìéñ êë åøåãéñë íéðôä íçìá
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äîá éæç ÷åô ,äðä éë ,àìôð ïôåàá (äîåøú
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,úîàáå ,éøåáò âàãé éî éîöòì âàãà àì íà ,íøîåàá
íúâàã àìá óà éøäù úøúåéî àìà äðéà íúâàã ìë
äéøá ìë ìù åéëøö ÷ôñî ä"á÷ä ¯ ìåòá íúàéùðå
íçìä à÷ééã ïë ìò ,àåä øùàá åîìåòá úàöîðä
ìò ùîî ãéîú àöîð ,ìàøùéì äàá äñðøôä íùîù
,ìàøùé éðáì íäì úåøåäì ...òâø ÷ñôä àìì Y ïçìåùä
ìëá íúñðøôå íëøåö éãë íäì ïéîæîå âàåã ä"á÷ä éë
 (:âð÷ äîåøú øäåæá æ"éòë 'ééò) òâø ÷ñôä àìì äòùå úòבäæ ñðá ùé 'äáéç' éåìéâ äæéà ,øåàéá êéøö äøåàëìå .
 íëáéìî äâàã åøéñä àìéîîåג íéîùá åðì áà éë
øàùî øúåé åøåãéñë å÷åìéñá íç íçìäù
 åðøåáò 'âàåã'äד.
åàøä òåãîå ,ùã÷îä úéáá åðéúåáàì åùòðù íéñéðä
),äøåúä úîëçá 'ééò

ב .ליכא מידי דלא רמיזי באורייתא ,לכשתמנה מס' האותיות והתיבות של הפסוק הנודע – המדבר אודות פרנסתו
של אדם 'פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון' תמצא שתיבותיו שבעה ,ואותיותיו עשרים וארבעה ,והוא כלישנא
דעלמא האומרים על מי שדלתו פתוחה בכל עת ומשרת את הפונים אליו בכל זמן ,שהוא משרת  24) 24/7שעות
ביום ,שבעה ימים בשבוע ,והכוונה לגויים שנאסרו בשמירת שבת ,או בבני ישראל במה שאינו כרוך בחילול שבת( ,והוא כמנין האותיות
והתיבות של פותח את ידך וכו' כי  24/7עינו פקוחה למלא כל מחסורנו ,במאכל ומשקה ,מדור וכסות וכל צרכנו...
ג .וכך דרש הרה"ק ר' מאיר מפרימישלאן זי"ע )תפארת מהר"ם ,אמרי נועם אות ה( בלשון הכתוב )תהילים ב ז-ח( 'אספרה
אל חוק ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך ,שאל ממני ואתנה' ,כי 'אספרה' מלשון מתאונן ,וחוק  -הוא
לישנא דמזוני כדכתיב )משלי ל ח( 'הטריפני לחם חוקי' ,וכלומר ,כאשר האדם בוכה ומתאונן על חסרון הפרנסה ,ה'
אמר אלי פונה הקב"ה ואומר לי ,בני אתה הרי בני אתה ,וכי דואג הבן מאין ימציא לו אביו לחם לאכול ,והרי
בוודאי שהאב מתייגע ועושה כל מה שבידו כדי להביא טרף לביתו ,וא"כ מאחר שבני אתה מה לך טרוד ומבולבל
הרי אני אתן לך ,ולא עוד אלא שהוא מתמה והולך וכי אני היום ילדתיך ,הרי זה ימים ימימה שהינך חי בהאי
עלמא ,וכבר ראית עד היום שלא עזבתיך ולא חסר לך מזון ,ומה לך כי 'תבכה ותתאונן' ,אלא שאל ממני את
משאלות לבך ומבוקשך ,ואתנה לך ככל שתבקש ממני ,כי אינך נצרך אלא לתפילה.
'בעלי הרמז' אמרו כי 'פרנסה' עה"כ ) (396בגימטריא 'הוא יקראני אבי' )תהילים פט כז( ...ללמד ,כי הדרך לזכות
לŁפעת פרנסה בהרחבה הוא על ידי ש'הוא יקראני אבי' ,כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו...
ִ ְַ
ד .אחד מבניו של הרה"ק ה'ברכת אברהם' זי"ע ביקש פעם מאתו סיוע ועזר בפרנסתו ,אמר לו הרה"ק ,וכי נראה
לך שהקב"ה הוא 'אבי שבשמים' ואילו לך אינו אלא 'זקנך שבשמים' – כי אני בנו ואתה נכדו ,לא ולא ,הרי
כמוני כמוך ,שנינו 'בניו' ...הקב"ה אביך כדרך שהוא אבי ,וישפיע עליך ממרומים כל טוב ,כרחמי האב על הבן.
ה .הרה"ק ה'דברי ישראל' זי"ע )משפטים ד"ה א"י ואלה( רמז ב'לחם הפנים' ,כי הנה 'פנים' מרמז ל'יראת ה'' ,וכדכתיב
)לעיל כ יז( 'בעבור תהיה יראתו על פניכם' ,וה'לחם' ופרנסתו של אדם תלויה במידת היראה שיש לו ,וכדכתיב
יאתה' ) -יבוא( ,ואיתא בזוה"ק )ח"א כו (:ש'צפון' רומז ליראה ,וכבר נאמר מפורש )תהילים לד י(
)איוב לז כב( 'מצפון זהב ֶ ֱ ֶ
'כי אין מחסור ליראיו' ,וזהו 'לחם הפנים' ,ר"ל לחם לפי הפנים דהיינו יראת ה' טהורה.
ואגב גררא נזכיר עוד מענייני יראת שמים ,כתיב בפרשתן )לה לב( 'לחשוב מחשבות' ,וביאר הרה"ק ה'דברי ישראל'
זי"ע ,ש'לחשוב' הוא מלשון 'להחשיב' ולייקר ור"ל 'שיהיה המחשבה חשובה בעיניו ,שלא לטנף את מחשבתו
במחשבות זרות'.
וכה כתב הרה"ק המגיד מזאלזיץ זי"ע )ברית אברם ד"ה את בגדי( על האמור )לה יט( 'את בגדי השרד לשרת בקודש'
– 'השרד' ר"ת הרהור שמיעה ראיה דיבור ,שכל אלו יהיו 'לשרת בקודש'.

ã
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'íëîçì' éáâì åãîìú ïàëî ,íéîé òåáùë éðôì äôàð
¯ øáë ìëä ,äðùä úåîé ìë êùî åçéååøúù äî ìëù
úáùî øîùðä íåçä åúåàëå ,äðùä ùàøá íúçðå áúëð
ùàø ãò äðùä ùàøî úøîùð ïåîîä úáö÷ ïë úáùì
 äðùäוïéðò ìë ìà åùâú úàæ åðéîàúå åòãúùë .
 äøéúé úåìãúùä àìá ùôðä úååìùå àúåçéðá äñðøôäז,
.íå÷îä éðôì 'íúáéç' àéäå

øùàë àìà .íéñéð øàùî øúåé íéìâø éìåòì äæ ñð
äæá åàáå .äìëìëäå äñðøôä ìò æîøî 'íçì'äã ,åðøáã
íåéä Y íãàì åì äàøð íéîòô äðä ,ìàøùé úéáì øîåì
êë íåéä éúçååøä ïë ìò áåè ÷ñòå øçñî äæéà éúéùò
åøçñî úòá äúò àì éë ,ïë åðéà úîàá êà ,úåòî êëå
íúåà çéååøä øáë íéðãéòå ïãéò äæ àìà ,íúåà çéååøä
ãòå äðùä ùàøî åì íéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî éøäù Y
éìåò' ìëì åòéãåä äòãåää úàæå ,(.æè äöéá) äðùä ùàø
ïúùøôá øåîàä úà (ìàåîù éøáã 'éò) íé÷éãö åùøéô êëå åúåîéîç úîçîù ,'íéðôä íçì' úà àð åàø ,'íéìâøä
)óñëáå áäæá úåùòì úåáùçî áåùçì' (áì äì
øáë úîàá ìáà ,åúåà åôà íåéä åìéàë äàøð åäéøä

ו .בעירו של רבינו יחיאל מפארי"ש )מגדולי הראשונים( דרו שני צורפי זהב ,שם האחד ר' יעקב אבודרהם ושם השני
ר' נפתלי עזריה ,באחת השנים בערב ראש השנה החליטו השנים בעצה אחת לצום ולהתענות בערב ראש השנה
ולבקש מהקב"ה שיגלה להם את סכום הכסף שנגזר עליהם להרוויח בשנה ההיא )עי' מהרש"א ברכות יח :ש'חלומות של
ליל ר"ה יותר אמיתיים'( ,וכן עשו .ואכן ,לרבי יעקב גילו בחלום שבמשך השנה הקרובה ירוויח מאתיים זהובים ,ואילו
לרבי נפתלי נתגלה שירוויח רק מאה וחמישים זהובים .מרוב התרגשות שנתקבלה בקשתם עלו אל מעון רבם רבי
יחיאל מפארי"ש וסיפרו לו על דבר החלום ,והוא הציע להם להעלות ע"ג הכתב בפנקס מיוחד מידי יום ביומו את
הרווחים שירוויחו ,כדי שיוכלו לבדוק בסוף השנה אם חלום אמת חלמו אם לאו ,ואף יבואו בערב ר"ה להראות לו
מה עלה בסופו של דבר.
באמצע השנה הגיעו השנים אל רבי יחיאל כדי שידין להם דין תורה ,ומעשה שהיה כך היה ,לפני זמן מה
השקיעו שניהם יחדיו מעות ב'עסק' וכבר הרוויחו סכום נאה מעסק זה ,אלא שכעת נתעורר ויכוח ביניהם ,ר' יעקב
טען ששניהם השקיעו בעסק סכום כסף שוה בשוה וממילא גם הרווח מתחלק שוה בשוה ,ואילו ר' נפתלי הכחיש
וטען כנגדו ,שהוא השקיע שני שליש מן הכסף לעומת ר' יעקב שלא השקיע אלא שליש מן הסכום ,וממילא גם
ברווחים יבוא בחלקו שני שליש רווח ולא רק מחצה ,וכיון שלא היה להם שטר הסכם חתום על כן לא יכלו לברר
הצדק עם מי.
הרב שמע את שני הצדדים וגם שמע שלא ערכו ביניהם הסכם בכתב ,על כן שאלם מי ה'מוחזק' במעות ,השיבו
השנים שהכסף נמצא בידו של ר' יעקב ,או אז פנה אל ר' נפתלי ושאלו אולי יש לו עדים שהצדק עמו ,אך הוא
השיב שכל ההסכם נעשה בע"פ ובלא עדים ,ואין לו כל דרך להוכיח את צדקת דרכו ,לפיכך פסק רבי יחיאל שאי
אפשר להוציא את הכסף מידי ר' יעקב שהרי 'המוציא מחברו עליו הראיה' )ב"ק מו ,(:אך מ"מ על ר' יעקב להישבע
שהצדק עמו ואז יוכל ליהנות ממחצית הרווחים ,אולם ר' יעקב זה ירא היה להישבע על כך ב'שם שמים' ,מכיוון
שכן ,פסק הרב דעל ר' יעקב לשלם לר' נפתלי כתביעתו ,שכל מי שאינו רוצה להישבע עליו לשלם .והנה ,ההפרש
שבין מחצית הרווחים לשני שליש הרווח עלה יחדיו לסך עשרה זהובים וסכום זה נתן ר' יעקב לר' נפתלי.
ויהי באחרית שנה  -בערב ראש השנה בבוקר עלו שני השותפים אל ביתו של רבי יחיאל מפארי"ש ,וכל אחד
הראה את פנקסו עם חשבון ההכנסות שהרוויח בזאת השנה ,וכאשר עשו את החשבון מצאו שר' יעקב אבודרהם
הרוויח במשך השנה קפ"ט ) (189זהובים – והם אחד עשר זהובים פחותים ממה שנקצב לו ,ואילו ר' נפתלי הרוויח
קס"א ) (161זהובים – אחד עשר זהובים יתירים על קצבתו...
כראות רבי יחיאל כי כך הם פני הדברים ,פנה אל ר' נפתלי ואמר לו  -הלא בראשית השנה חלמת שאתה תרויח
רק ק"נ ) (150זהובים ואילו חברך ירוויח מאתים ,ועתה מצאת כי אתה העדפת אחד עשר זהובים וחברך ר' יעקב
החסיר אותם ,הרי לך להדיא ,שבאותו דין תורה שהיה ביניכם באמצע השנה צדקו דברי ר' יעקב ,ואתה קבלת
ממנו עשרה זהובים שלא כדין .איעצך ,מהר קח את מלא הסכום ותתנהו לר' יעקב ,אך ר' נפתלי לא הסכים לכך,
כי הקשה ,הרי הרווחתי בזו השנה אחד עשר זהובים יתר על מה שנאמר בחלום וגם ר' יעקב חסר 'אחד עשר'
מתוך הקצוב לו בחלום ,ואם היו דברי החלום אמת היה ההפרש בינינו רק עשרה זהובים ,שהרי ה'דין תורה' שבינינו
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ïëéäî åìåë ìë ãåøè úåéäì ,'åùàøá' òâééúé ìà úùåçðå óñë áäæá äùåòùë íâù øîåì áåúëä àáù ,'úùåçðáå
נסוב רק על עשרה זהובים .הפריך רבי יחיאל את טענתו ,כי באותה שעה נתחייב ר' יעקב לשלם זהוב אחד לספרא
דדיינא כיון שיצא חייב בדין – גם זהוב זה עליך לקבל ע"ע ,כי ע"פ האמת עליך היה לשלם על כך )ולכן יש הבדל
של י"א זוז ברווחים( ,אך ר' נפתלי לא אבה להודות על האמת ,ועמד בטענתו הראשונה שהוא השקיע שני שליש מן
הממון לכן כספו בא אליו כדין ומשפט ,ובכלל היתה תשובתו ,הרי 'דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין' .שמע
הרב וקיבל ,כי אכן אי אפשר מחמת טענות אלו להוציא כסף מצד הדין ,ופטרם לשלום...
באותו היום רבו הקונים בחנותו של ר' יעקב ,ובבואו לסגור את החנות בחצות היום חישב את רווחיו ,ומצא
שהרוויח היום י"א זהובים ,ובזה נשלמו רווחי אותה השנה למאתיים זהובים ,כפי שחזה בחלומו בראשית השנה,
ואילו אצל עמיתו ר' נפתלי לא דרכה כף רגל בחנותו במשך כל היום ,ולא עוד אלא שביציאתו מן החנות נתקל
בדרכו ,ובנפילתו גרר בבגדו שלחן מלא בכלי זכוכית יקרים שהעמיד אחד הרוכלים הנכריים בשוק ,השולחן התהפך,
והכלים נפלו וגם נשברו ,ויחר אף הרוכל ותבעו תשלומי נזקו ,אך ר' נפתלי הצטדק בטענת אונס ,ופרצה מריבה
ביניהם ,אשר במהרה באה לידי מכות נמרצות והגוי הכהו עד זוב דם ,ואף העמידו מיד למשפט לפני שופט העיר...
הלה ששונא ישראל פסק לאחר שעות ארוכות שעל ר' נפתלי לשלם את מלא הסכום ,וראה זה פלא – כי סכום
ההפסד שנתחייב לשלם לנכרי היה בסך י"א זהובים ,וחזר לביתו כשהוא חבול ומוכה בגופו ובנפשו כשכמעט קידש
עליו היום.
כאשר הגיע למחוז חפצו פנה תיכף אל ביתו של המרא דאתרא ,וסיפר לו דברים כהוויתן ,וביקש סליחה ומחילה
מכבוד הרב ,נענה הרב והשיב ,שכלל לא היה לו עמו כל 'דין ודברים' ,אלא עליו לפייס את שותפו ר' יעקב קודם
ראש השנה ,וכן עשה ,ולמחרת בעת ה'דרשה קודם התקיעות' סיפר רבי יחיאל מעשה זה לפני בני הקהילה ...ללמדך
דעת ,כי אין אדם מרוויח ומפסיד אפילו שווה פרוטה בשונה מהנכתב ונקצב בספרים הנפתחים בשמים ממעל בראש
השנה )רבי יוסף משאש' ,מעיין המועד'(.
ז .מעשה היה ב'דרשן' שדרש לפני הציבור ,באמצע הדרשה ניגש אליו אחד מה'עסקנים' ותחב בידו פתק קטן,
הדרשן עיין בכתוב ,והראה סימני התלהבות והתפעלות ,ולהתרגשות השומעים גילה את אזנם ,שזה עתה נתקבל
סכום נכבד ע"י החפץ בעילום שמו על מנת לחלקו בין כל הנאספים כאן ,ולמען הסדר הטוב – כדי שלא תפול
תגרה בין הנאספים החליט שכל אחד יקח לעצמו 'חברותא'  -סך הכל חמישים חברותות ,ויתקעו כף יד ,אחד בכף
יד רעהו ,וכל אחד ינסה לכופף יד רעהו ולהשפילה עד שתגיע לשולחן ,ובכל פעם שיצליח וינצח יזכה בחמישה
דולר .מיד נחפזו ועטו על ה'מציאה' כמוצא שלל רב ,ובזריזות התחלקו לחמישים והחלו ב'עבודת' כיפוף הידיים זה
את זה .כעבור עשרה רגעים הכריז הדרשן עד כאן ...עתה נתחיל בחלוקת הכסף כפי המגיע לכל אחד כמניין
הפעמים שהצליח ,הזוג הראשון ספר את מנין הנצחונות ,והודיע' ,ראובן' הצליח שלושה פעמים יטול בשכרו 15
דולר ואילו 'שמעון' הצליח רק שני פעמים וזכה ב 10דולר ,אח"כ ניגש לזוג השני ,וענו לו פחות או יותר כמו
הראשונים ,זה הצליח ארבע פעמים וזה הצליח פעם אחת בלבד ,וקבלו שכרם המובטח להם ,וכך על זה הדרך
בכל שאר הזוגות ,עד שהגיע לזוג האחרון ,ולפליאת כולם השיבו שניהם כי כל אחד מהם הצליח שלוש מאות
פעמים ,וזכאי ליטול  1,500דולר ...המה ראו כן תמהו ,מה 'סוד' הצלחתם ,השיבו השניים בפשטות גמורה ,אתם
ניסיתם להוריד איש את יד השני ובד בבד נאחזתם בחזקה שהוא לא יצליח עליכם ,נמצא שכל אחד השקיע כוחות
מרובים ומחשבות רבות כיצד להתגבר כנגד השני ,ואכן ההתנגדות הצליחה וממילא היו מתי מספר של 'נצחונות',
לאידך ,אנו החלטנו יחדיו ,תחת ה'מחלוקת' וההתגברות להפיל איש את יד רעהו ,הבה נסייע זה לזה ,כל אחד יעזור
לרעהו להורידו בנחת ,וכך עשינו בתחילה הראשון כפף את יד רעהו ברגע אחד בהסכמת רעהו ,ומיד חזר השני
וכפף את הראשון בהסכמתו ,שוב חזר הראשון והוריד יד השני ותיכף ומיד השני הורידו בחזרה ,וכך המשכנו עד
שכלה הזמן ,וממילא הספקנו כל כך הרבה פעמים...
נמצא ,כי כל אותם שהתאמצו והתייגעו הרי לא זו בלבד שלא הועילו ברוב עמלם אלא רק הפסידו ומנעו מעצמם
רווח הרבה ,ולא עוד אלא שכל העמל היה לחנם ורק הכאיבו לעצמם ,אכן אלו שעשו במנוחה וברוגע מבלי התאמצות
ויגיעה זכו עשרות מונים יותר ...ויש במעשה זה לימוד גדול לדידן ,כי הגם שצריך לעשות השתדלות ,אך אין מקום
להשתדלות מבוהלת ומטורפת מתוך לחץ ודאגה ,כי לא תועיל ההשתדלות להרוויח לו מאומה יותר מהנקצב לו,

å
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äðåîàá íéîùì åéäé åéúåáùçî àìà ,åúéáì óøè âéùé
àìà ,ïééðî äâàã ë"àå ,ñðøôîå ïæ ä"á÷äù äøåäè
.'úùåçðå óñë áäæ'á úåùòì åéãéá çåøèì åéìòù
כל נדיב לב  -לפום צערא אגרא

áéãð ìë íéùðä ìò íéùðàä åàåáéå' ,(áë äì) ïúùøôá
'éò) ùøãîá àúéàå ,'åâå 'íæðå çç¨ åàéáä áì
íéîæðá ,íäì äöøúð íéîæðá åàèç íéîæðá' (ä çî ø"åîù
éîæð úà íòä ìë å÷øôúéå' (â áì ìéòì) áéúëã åàèç
çåøå ,ïëùîì åàéáä íéîæð ïúåàå 'íäéðæàá øùà áäæä
øùà íå÷îá äéäå' (à á) òùåä éãé ìò úçååö ùãå÷ä
,'éç ì¯à éðá íäì øîàé íúà éîò àì íäì øîàé
êééù äî .à ,éúøúá ò"éæ 'øôåñ áúë'ä ÷"äâä äîúå
íúåà äæ ïéà éøäå ,'ïëùîì åàéáä íéîæð íúåà' øîåì
íéîæð ïëùîì åàéáä àìà ìâòä äùòð íäîù íéîæð
øîàé øùà íå÷îá äéäå' ÷åñôä úåëééù äî .á .íéøçà
.åðà åððééðòì 'åâå 'íäì

úèòåî äðéúð ïúåðä éðò äðäù ,'øôåñ áúë'ä øàáîå
,äáøä ïúåðä øéùòî øúåé åúáãð äáåùç ä÷ãöì
úåèåøô úúì éðòì äù÷ øúåéå ,'àøâà àøòö íåôì' éë
àúéàãëå ,äáøä íéñëð ã"ñá åì ùéù øéùò øùàî úåîåòæ
éôì' é"ùø ùøéôå ,'àðçéù àìîâ íåôì' (.æñ úåáåúë) 'îâá
øùåòä áåø éôëù øîåìëå ,'àùî åäåðéòèé ìîâä çë
éðá äðäå .åðåîîî ä÷ãö øúåé úúì êéøö êë íéñëðäå
úæéáî åìèðù áäæå óñë áåø äìéçúá íäì åéä ìàøùé
,íðåîî èòîúð ìâòä úà åùòù øçàì ïëà ,íéøöî
íúáãð åîéøäùëå ,ìâòä úééùòì äáøä åðúð éøäù
äðéúð äúåàî øúåé éùå÷á äæ äéä ïëùîä úîåøúì
,øúåé íééðò åéä äúòå íéøéùò åéä æàù øçàî ,ìâòì
äáéùçäå äîîåøù àéä àèçì äðéúð äúåà à÷ééãù àöîð
àìéîîå ïåîî åøñçð äãé ìòù ,ïëùîì äáãðä úà øúåé
íúåà ì"æç åøîàù åäæå ,éùå÷ êåúî ïëùîä úáãð äúéä
åîøâ (íéðåùàøä) íéîæð 'íúåà' éë ,ïëùîì åàéáä íéîæð
,ä"á÷ä éðôì øúåé äáéáçå äáåùç ïëùîä úáãð àäúù
 úåöîàúäå éùå÷ êåúî äàá àéä éëח.

ואדרבה היא מונעת את שערי הפרנסה ,וגם מכלה כוחות הגוף והנפש לריק ...אכן המשתדל מתוך יישוב הדעת
ובאמונה בא-ל חי הרי הוא מוצא 'מאה שערים' ,ומתקיים בו מה שנאמר 'וברכתיך בכל אשר תעשה'...
עוד יש ב'מעשה' ללמדנו ארחות חיים ,כי מי שהיה 'שקוע' בעצמו ,וכל מחשבתו היתה נתונה אך ורק כיצד הוא
יצליח וינצח – התייגע לחינם ולא הצליח אלא 'משהו' ...אך מי שחשב על הזולת הביא ברכה מופלגת על עצמו...
ויסוד הדברים מפורש כבר ב'ערבי נחל' )בפר' מקץ ,דרוש א' ד"ה ואמנם( בשם 'האלשיך' הקדוש )והוא גם מעניינא דיומא,
בעמדנו בתוך שלושים יום קודם חג הפורים הבעל"ט( ,הנותן עצה טובה למי שזקוק לישועה ,וז"ל ,וכן הוא בפרטות באנשים
פרטיים ,אם יתחברו ב' אנשים באהבה אמתית בלב שלם שכל אחד ייטיב להשני ,ויהיה כ"כ האהבה ביניהם עד
שכל אחד מהם לא יחשוב טובת עצמו ,רק ישים כל מגמותיו אל טובת ותועלת חבירו ,אזי ממשיכים הנהגה זו על
עצמם מהשי"ת ,שכביכול יפנה מכל עסקיו ויחשוב רק להיטיב לאלו האנשים ,כי נודע מה שאמרו רז"ל 'ה' צלך'
)תהלים קכא ה( ,שכל מה שהאדם מתנהג ,כך ממשיך על עצמו מהשי"ת .משא"כ האנשים שאין ביניהם אהבה גמורה,
אף על פי שגם שנאה אין ביניהם ,מ"מ כיון שכל אחד אינו חושב רק עניני עצמו ואינו נותן לב לטובת חברו ,כך
השי"ת אינו חושב ח"ו בטובתם .ולכן בכל עת צרה שיש ח"ו על האדם טוב לו שיתחבר באהבה גמורה עם ריע
אחד או יותר ...ובזה יגרום שכביכול יפנה עצמו מכל עסקיו ולא יחשוב רק בטובתו ,וינצל מכל רע .וכן היה במרדכי
ואסתר ,כי מרדכי לא חשב לעולם טובתו רק טובתה ,לכן בהתוודע לו מענין בגתן ותרש ידע כי המציל את המלך
מהמות ישיגהו יקר הרבה ,לכן הגיד זאת לאסתר ,ואמנם אסתר לא חשבה לעולם רק בטובת מרדכי ולכן הגידה
למלך בשם מרדכי ,ועי"ז עזר ה' להם ,ולכל ישראל בזכותם ,עכ"ד.
ח .ידוע המעשה שהובא בגמ' )יומא לח' ,(.ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו' ,כשהלך ניקנור להביא דלתות לשערי המקדש
מאלכסנדריא של מצרים ,עמד נחשול שבים להטביע הספינה ,נטלו היושבים בספינה דלת אחת והטילוה למים,
ועדיין לא שקטו המים ,ביקשו להטיל לים אף את הדלת השנייה ,הלך ניקנור ותפש עצמו בדלת ואמר 'הטילוני
עמה' ,מיד נח הים מזעפו ,והיה מצטער על חברתה )שהטילוה לים( ,כיון שהגיע לנמלה של עכו היתה מבצבצת ויוצאה
מתחת דופני הספינה .ואמרו שם בגמ' 'לפיכך כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור',
שלאחר שהעשירו ישראל החליפו את כל השערים שהיו עשוים מנחושת לדלתות של זהב ,אך את 'שערי ניקנור'
השאירו על מעמדם ועל תילם .וביארו בזה ,כי לכאורה מה חשיבות יש ל'זהב' בבית ה' ,והרי לה' הארץ ומלואה
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äáåùú äìåãâ' (:åô àîåé) ì"æç åøîàù äî øàåáî äæáå
àèç íãàù øçàì éë ,'úåéëæë åì úåùòð úåðåãæù
,ì"çø àøåñéàã àîòè íòè øáë àåä éøä äøéáò äùòå
àìù éîî úååöî úåùòìå òøäî ùåøôì åì äù÷ øúåéå
'úé åàøåá ìà áåùì øáâúî úàæ ìëá íàå ,ììë àèç
íéáåùç íéáåèä åéùòî éøä áåè úåùòìå òøî øåñìå
ïë ìòå ,÷çåãå øòö êåúî íéùòð íä éë êåøò ïéàì
íéìåëé íéøåîâ íé÷éãö ïéà íéãîåò äáåùú éìòáù íå÷îá
 ãåîòìט )äëøòå äåöîä úìòî ø÷éò éë ,(:ãì úåëøá
íãàä øùàë ,äúééùòá êåøëä éùå÷ä éôë àåä íéîùá
 åîöòî 'òåø÷ì'å øáâúäì êéøöיàéä äøéáòäù àöîð ,
,äúìòîáå äëøòá óéñåäìå äåöîä úà 'úåôééì' äîøâù
äøéáòù ìë' åðåùìëå ,úåéåëæë åì úåùòð úåðåãæ ïë ìò
äæáå .'äååöîì êôäúú øúåéá ¯ øúåéá äìåãâ äùòù
úçååö ùãå÷ä çåøå' ùøãîä éøáã íåéñ íâ øàáúé
øîàé íúà éîò àì íäì øîàé øùà íå÷îá úøîåàå
,÷åñôä ïåùìá ì"æçì äù÷åäù ,'éç ì¯à éðá íäì
àì íäì øîàé øùà íå÷îá' øîåì êéøö äéä äøåàëìù

æ

äîî êôéää åäæù 'íúà éîò íäì øîàé íúà éîò
íäì øîàé' øîàù åäîå ,'íúà éîò àì' äìéçú øîàðù
åðéà íéòøä åéùòîî áùù àèåçäù àìà ,'éç ì¯à éðá
àåä éøä àìà ,àèçä íãå÷ äðåùàøä åúâøãîì øæåç
åéúååöîù ïåéë ,àèçä éðôì äéäù úåîëî øúåé äìòúî
øîàé áåúëä øîàù åäæå ,øúåé éùå÷á íéùòð äúòî
åéäù 'íúà éîò' úâøãîî åìòúðù ,éç ì¯à éðá íäì
÷ïëùîä úáãðù åîëå ,'éç ì¯à éðá' úâøãîì åàèçù íãå
íä íéîæð íúåàå ,àèçä úîçî à÷ééã øúåé äáåùç
íé÷çåøî åéäù äî ìë éë' ,ïëùîä úáãð úà åîîåøù
.''äì íáø÷ú åîöò äæ øúåéá äìéçúá
ò"éæ '÷ä 'íééçä øåà'ä øàéá äæ êøãá
àéáäì ïëùîä úáãð ìò éååéöá øîàðù íòèä
'øçàì (è äì) äðåøçàá ÷ø 'íéàåìéî éðáàå íäåù éðáà
óàå ,äëàìîì àéáäì åëøöðù íéøáãä ìë øàù
áéúëãëå ,íãå÷ áåùç áåùçä úà áåúëä è÷ð äìéçúáù
)'éðù úòìåúå ïîâøàå úìëúå ,úùåçðå óñë áäæ' (ç¯ä
)(æ äë ìéòì

תבל ויושבי בה ,ואין אצלו שום הבדל בין זהב לעפר הארץ ,אלא שמעלת הזהב היא מאחר שאצל הבריות הרי
זה דבר יקר ערך לרוב נדירותו ,וכשאדם נותן זהב יש בזה חשיבות במה שהתייגע יותר להרים תרומתו בדבר החשוב
והחביב אצלו ,וממילא אותם שערים שהגיעו במסירות נפשו של ניקנור כפשוטו ממש ,הרי הם החשובים ו'הזהב
הטהור ביותר' ...כי אין לך דבר גדול ממה ש'שילמו' עליו במסירות נפש.
ט .ובזה ביאר הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרמ"ג ד"ה בשם( בשם זקנו הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע מה שנאמר 'ויבאו
האנשים על הנשים' ,שכבר עמדו המפרשים לפרש בכוונת הכתוב באומרו 'על' ,ומבאר בזה"ל ,לרמוז על מעלת
בעלי תשובה ,שאנשים שחטאו נתעלו מעל הנשים שלא חטאו ,עכ"ל .וכלומר ,שהרי המשכן בא לכפר על מעשה
העגל ,ובחטא זה נכשלו רק האנשים ולא הנשים )שהם לא רצו להביא את תכשיטיהן( ,ובנדבת המשכן נתכפר לבני ישראל,
ונמצא שהיו 'האנשים' בדרגת בעלי תשובה ,שהם חטאו וחזרו ממעשיהם הרעים ,אכן 'הנשים' שלא חטאו הן
בבחינת צדיקים גמורים .ולזה בא הכתוב ואמר ויבואו האנשים על הנשים ,כי האנשים היו במעלה יתירה על הנשים,
שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אין יכולים לעמוד.
ומכאן חיזוק גדול למי שנפל בחטאו ,ומדרכו של היצר הרע להכניסו ליאוש ולעצבות ,כשהוא מכניס בו את
המחשבה שכבר אבד סברו והוא חוטא ופושע ...אך האמת היא ,כי לעולם לא ננעלו שערי תשובה ,ואדרבה אם
ישוב יתעלה יותר מכמות שהיה בראשונה.
י .וזאת למדנו גם מהאמור בפרשתן בנדבת המשכן שהיו צריכים להביא 'אבני מלואים' )לה ט(  -הם האבנים שהיו
קבועים בתוך ה'חושן' ,ופירש רש"י )לעיל כה ז( 'על שם שעושין להם בזהב מושב כמין גומא ונותנין האבן שם
למלאות הגומא קרויים אבני מלואים' ,והנה זה פשוט וברור שה'אבנים' היו יקרים יותר מהזהב שהיה סביבם ,אכן
לכאורה נראה מהפסוק להיפך שהעיקר הוא הזהב והאבנים רק ממלאים את הגומא )וסותמים חורים (...ותמוה מאוד,
כי אדרבה הרי האבנים הם עיקר היופי וה'תכשיט' ואילו הזהב נועד רק להקיף סביבותם .אלא ביאורו ,שהרי אין
החשיבות נמדדת לפי שווי החפץ וכפי השער בו נמכר בשוק ,אלא הכל תלוי כמה קושי היה בנתינתו ,על כן,
ה'אבנים' שהגיעו על ידי העננים ולא היו כרוכים בקושי חשובים פחות מהזהב שהיו צריכים ל'הקריב' מעצמם .ומכאן
ילמד כל אחד לקח טוב לעצמו עד כמה יקר בעיני ה' אותה מצווה ואותה התגברות הנעשית על ידי שהוא מקריב
את 'חלבו ודמו' בכדי לעשות רצונו ית'...

ç
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ä"á÷ä éë .äéìò å÷çãå åô÷åúå åúéñî åøöé ïéàù úåöî éðáàå íäåù éðáà' åøëæð òåãî äù÷ àìéîîå ,'åâå
 åéúåðåéñð ìò øáâúäì íãå øùáì äù÷ äîë ãò òãåé ,àìà .äðåøçàá úåáãðä ìëî íéø÷éä íäù 'íéàåìéîיא .יב
éððò éãé ìò øáãîì ñð êøãá åòéâä 'íéðáà'ä íúåà éë
,ä"á íå÷îä éðôì áéáçå áåäà úåéäì äëæé äæáå
ïúùøôá øåîàä úà (.äò àîåé) ì"æç åùøãù åîëå ,àéîù
éîå (é"ô äáåùúä øòù) 'úåááìä úåáåç'á ùøåôîë
)ïåéëå ,'ùîî íéàéùð àðú ¯ åàéáä íéàùðäå' (æë ÷åñô
,øöä çúôä ïî ñðëéé ,åàøåá ïåöøì òéâäì äöåøù
éë ,óåñá åðîðå åøëæð ïë ìò íàéáäì åöîàúä àìù
äëæé äæá éë .ì"ëò ,íéìáåñä íéãéñçä åðîî åñðëééù
äáéáçå äáåùç ìîòå äòéâé éãé ìò äàáä äãåáòä
.äìòî äìòî úåìòúäì
ë"ë êøò úø÷é äðéàù ô"òà ä"á÷ä ìöà øúåé äáøä
).(ïåîîä éååùá
לא תבערו אש  -זהירות ממחלוקת בכל עת ובפרט
בער"ש ושב"ק

,ãàî ìãâé åøëù åäéî ,ùã÷îáù äù÷ äãåáò åæù íâäå
íåéáå äëàìî äùòú íéîé úùù' ,(â¯á äì) ïúùøôá äàîî øòöá úçà íòô (å â ð"øãà) åøîàù éôëå
 'äì ïåúáù úáù ùãå÷ íëì äéäé éòéáùäיג
(äð÷ úåà) 'íéãéñç øôñ'á àáåî ïëå ,øòöá àìù íéîòô
.'úáùä íåéá íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì ,'åâå äàîî øúåé åøöé úà óôåë íãàäù äî áåè øëù ìá÷îå
יא .יש שביארו ביסוד זה ,מדוע נקט התנא )אבות ה ה כב( לומר 'לפום צערא אגרא' בלשון ארמי
בלה"ק( ,דהנה מבואר בתוס' )ברכות ג .ד"ה היה( 'לכך אומרים קדיש בלשון ארמית ,לפי שתפלה נאה ושבח גדול
הוא על כן נתקן בלשון תרגום ,שלא יבינו המלאכים )שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי ,שבת יב ,(:ויהיו מתקנאין בנו',
והכי נמי אמר 'לפום צערא אגרא' בלשון שהם אינם יודעים כדי שלא יקנאו בישראל.
יב .ולחיזוק העומדים במערכה כנגד הצר הצורר הוא היצר הרע נביא מה שמתאמרא בשם הבן איש חי זי"ע על
הכתוב בפרשתן )לח ח( 'ויעש את הכיור נחושת ואת כנו נחושת במראות הצובאות' ,שרמז יש בדבר ,כי המראה
הנראה בתוך המראה נראה כ'מציאות' אמיתית ,אך באמת אינו אלא דמיון חזק של המשתקף בה עד שנראה כאילו
זה האדם עצמו .כיו"ב הנם כל פיתויי היצר – נראים לאדם כטובה ,אבל באמת אין זה אלא דמיון שווא ,ובזה פי'
את הכתוב 'מים גנובים ימתקו' והרי אין 'מתיקות' במים ,אלא שהיצר מדמה לאדם שיש במים מתיקות ,וזה כל
עניין החטא שאם האדם רק יתבונן ולו מעט יראה לנכון שהכל הבל ודמיונות שוא ,ולכן עשו מהם את הכיור,
שהוא 'טהרתן של כהנים' מעבירות שבידם – שידיעה זו שכל הפיתויים דמיון הם תציל אותם מטומאת יצר הרע.
משל אמרו למה שנהוג להכניס ילדים למערה חשוכה לגמרי ,בהילוכם רואים התינוקות כמי שיש בצידי המערה
חיות טורפות המשחרות לטרף ב'עיניים' מטילות אימה ,ואף 'ישמעו' שם את קולות החיות והמזיקים ,והילדים
זועקים ובוכים לרוב פחדם העצום .פעם היה ילד שבעודו מהלך שם נפלה הכיפה שחבש על ראשו על ריצפת
המערה ולא מצאה עד שיצאו הוא וכל חבריו מתוככי המערה העמוקה והחשוכה המטלת אימה ופחד .ויאמר
ה'מנהל' לילד בוא עמי ואמצא יחד עמך את כיפתך ,החל הילד מצעק ובוכה תמרורים  -לכל מקום שבעולם אלך
עם המנהל ב'אש ובמים' ,אבל לא למקום מפחיד כל כך שכמעט שפרחה נשמתי מפחד החיות הטורפות ,ולאו בכל
יומא איתרחיש ניסא ...אך המנהל הצליח במתק לשונו לקחת עמו את הילד ,אלא שעתה כבר האירו את המערה
באור יקרות )שכבר גמרו כל התלמידים להלך שם( ובזה ראה הילד כי פחדו וחששו היה אך פחד שווא – חלומות ודמיונות,
כי ה'עיניים' המציצות מתוככי ה'חיות' לא היו אלא שברי זכוכית ,והחיות אינם אלא בגדים בלויים על שברי מקלות...
והנמשל ,המתפחד מן היצר ושלל פיתוייו אינו אלא כאותם נער המתפחד ממקלות שבורים ,ושברי זכוכית הבל
הבלים אין בו ממש .ואם תרצה להינצל ממנו 'הדלק את האור' האר לעצמך במחשבתך והתבוננות אמיתית ,ותראה
שהכל הבל ,וכי יש אדם שבידו לומר על הנאת עבירה וכדו' שהייתה לו ב'עבר' שעדיין הוא מרגיש טעמה הערב,
הרי אחר מעשה יראה בעיניו ש'לא אמר כלום'.
יג .הנה אמרו חז"ל )שבת י' (:מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ,ואני מבקש ליתנה לישראל ,לך והודיעם',
ואפשר לבאר עפ"י המסופר ,שפעם נדברו הני תרי גאוני ,גאב"ד פוניבז' והגר"י גלינסקי זצ"ל ,ונזרקה שאלה
מפיהם ,הנה אמר דוד המלך )תהילים כז ד( 'אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי ולבקר
בהיכלו' ,כי הוא סותר עצמו ,שהרי היושב בבית ה' כל ימי חייו אינו 'מבקר' אלא תושב )ואילו ה'ביקור' אינו אלא לשעה(,
)בשעה שכל המסכתא

באר הפרשה  -פרשת ויקהל שקלים

'øôåñ íúç'ä áúë
÷"äåæ) äùòîä éîé úùù íéëøáúî úáùä éãé ìòù
àöî àì'å ,äëøáä ÷éæçäì éìë êéøöù àìà (.çô åøúé
,(ïéö÷åò óåñ äðùî) 'íåìùä àìà äëøá ÷éæçî éìë ä"á÷ä
íåéá Y úáùá áéø êéøçäì ïèù ìù åúîâî ìë ïëìå
ìá÷ì ïëåî éìë àöîú àìù éãë ,äéåöî äëøáäù
éðà æ"ãòå .äùòîä éîé ìë íéì÷ìå÷î æ"éòå ,äëøá
¨ ¥ íéîé úùù ùøôî
äéäé éòéáùä íåéáå äëàìî äùòú
íëì äùòð äùòîä éîé úùù úëàìîù 'éô ,íëì
ú÷åìçîä ùà åøòáú àì ïëìå ,éòéáùä íåé úùåã÷ úåëæá
 ìåçì íå÷î äëøáä àöîúù éãë ,úáùä íåéáיד ì"ëò ,טו.
)(íéîé úùù ä"ã ìä÷éå íéèå÷éì

.ì"æå

è

øîàðù äî ùøôì (ç"î æ"å÷éú 'ééò) ÷"äåæá àúéà øáëå
'ìëá ñòëä ùà åøòáú àì' Y 'ùà åøòáú àì
àì 'íéøåèä ìòá' áúë ïëå ,'úáùä íåéá íëéúåáùåî
íðäéâ ìù 'éô éìù øåà ,ä"á÷ä øîà ¯ ùà åøòáú
óéñåä .úáåù àäé íëìù øåà íâ ,íëìéáùá úáåù
íâäù ,(á"ô ÷"îøäì 'äøåáã øîåú' 'ééò) ÷"äôñá êë ìò
äåöî êøåöì ñòëá åéðô úåàøäì íãàì åì øúåîù
íåé àéä úáù íðîà ,'ä åððç øùà íéãìéä êåðéçì
åäæå ,õåç éôìë åìéôà ñòëá úåéäì åì øåñàå äçåðî
åøòáú ìà ¯ íëéúåáùåî ìëá ùà åøòáú àì øîàù
úãîòä' äúåà åìéôàå ,àåäù íå÷î ìëá ñòëä ùà

וביאר הרב מפוניבז' עפ"י מעשה שהיה עמו ,ששמע אודות 'מוזיאון' שהיה באחת מערי אירופה בה היו טמונים
וגנוזים כת"י למכביר מתקופת ה'ראשונים' ,ורבים רבים היו משחרים לפתח המוזיאון לראות ולעיין באותם הכתבים,
והחשתי פעמי לאותה מדינה ,בהגיעי שמה מצאתי שעלי לקנות טיקעט )כרטיס( בכדי לזכות להיכנס לאותו מוזיאון,
ואחרי קניית הטיקעט יש להמתין ב'תור' זמן ארוך ,ובהגיע התור נותנים לכל אחד רשות לשהות במקום עשרים
דקות תמימות 'לא פחות ולא יותר'.
בעת שהמתנתי שמה ,פגשתי באיש יהודי אשר כיתת רגליו ממקום מרוחק ה"ה מדינת אוסטרליה ,משנכנסתי
עמו בדברים מצאתי שהוא 'אוצר בלום' ידען נפלא שאן כמוהו בכל תחומי התורה ,ידיעותיו מופלגים ומופלאים,
ובכל רגע ורגע של דיבור עמו גיליתי עוד חידוש ועוד חידוש ,עד שבהגיע תורי להיכנס פנימה עמדתי בפני מבוכה
קשה ,האם להמשיך לשמוע חידושים מאותו פה מפיק מרגליות – שא"א לבר אנוש להתנתק מ'מתיקות' כזאת ,או
להיכנס פנימה ,כמובן שהכרעתי כצד השני ,שהרי עשרים הדקות שלי פוחתים והולכים ,והיא אבידה שאין לה
תמורה – עולמית ,מה גם שעל זה כיתתי רגלי מרחוק תמורת 'דמים' תרתי משמע .ובזה יתבאר הקרא ,פעמים
שהיושב בבית ה' נדמה לו שעדיין לפניו 'כל ימי חייו' ולא ימהר לקיים חטוף ואכול חטוף ושתה בדברי תורה ,לזה
ביקש דוד שרוצה להרגיש תמיד בכל עת ושעה את ה'לבקר בהיכלו' ,כמי שלא בא הנה אלא לבקר לזמן קצר
שעותיו ורגעיו כלים והולכים ,וינצל כראוי את כל הזמן.
ויתכן להוסיף ,שאף על השבת ייאמר כן ,שהקב"ה אמר למשה 'לך והודיעם' ,שלא ידמה אדם בנפשו שעדיין
לפניו 'כל יום השבת ולילו' ,ולא ימהר ח"ו לקנות בה קנייני נצח  -תענוגות עולם הבא ,לזה הודיענו  -השבת היא
כאותה 'בית גנזיו' ,שם לא יתיר איש לעצמו להיות כסיל המאבד אפילו רגע אחד משהותו פנימה...
וכמו שאמר מרן הבעש"ט הק' זי"ע לבאר מה שאומרים בתפילת ליל שב"ק )'ושמרו' לפני שמו"ע( 'וביום השביעי
שבת וינפש' ,שהרי אמרו חז"ל )ביצה טז' (.וינפש  -כיון ששבת וי אבדה נפש' ,וא"כ מדוע קבעו לאמרו בליל שב"ק,
טפי הוי ליה למימר כן במוצאי שבת כי אז הנשמה היתירה מסתלקת מן האדם ,אלא שכבר בתחילת השבת מזרזים
את האדם שלא יבטל זמנו לריק ,כי עוד מעט יתאונן ויצטער 'וי אבדה נפש' ואת הנעשה אין להשיב...
יד .עפי"ז ביאר אחד מצדיקי הדור שליט"א טעם ריבוי הבקשות בליל שב"ק לזכות ל'שלום' ,וכמו שאומרים וחוזרים
ושונים ומשלשים ברכוני לשלום מלאכי השלום ,כן מבקשים 'אדון השלום מלך שהשלום שלו ברכני בשלום
ותפקוד אותי ואת כל בני ביתי ואת כל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום' ,ושוב מתחננים 'מלאכי השלום
בואכם לשלום ברכוני לשלום' ,ולכאורה מה 'הרעש' הגדול הזה ...אלא כי אין גבול ל'ים' ההשפעות היורדים משמי
מרום בליל שב"ק ,ומאחר ש'לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום' ,על כן מבקשים אנו שנזכה ל'כלי' בכדי
שנוכל לקבל את כל ההשפעות הטובות.
טו .וכבר כתב ב'ספר חרדים' )פס"ו י( 'מי שאבד לו פרח ,היתכן שבעיצבונו וכעסו ישבור כלי ששווה אלף פרחים...
לכן סבול בשמחה כהלל כל הבא עליך' ...ומעתה כל איש חכם ונבון יעמיד על כף המאזניים את ה'רווח' שיש
לו על ידי הכעס ,ולעומת זאת ההפסד הגדול ,הן בשבירת לבבות אנשי ביתו שהם שווים הרבה הרבה יותר מאלף
פרחים ...והן את הפסד הפרנסה לכל ששת ימי המעשה.
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éìòîã àéðôá øúåéá '÷åæéç íéëéøö äøåú éøáãå' ë"â õåçáî íëéðô ìò ÷ø ñòë äàøî àéäù 'íéðô
 àúáùטז'éç ùéà ïá'ä ÷"äâä áúëù åîëå ,
.åøòáú àì
טז .סיפר הרה"צ בנש"ק הרב ל"ל שליט"א מעי"ת ווילאמסבורג יצ"ו .זכיתי לארס את בני בכורי בשעטומ"צ ,וזמן
החתונה נקבע ליום ראשון פרשת שמות תשפ"ב .היות והנני נכד לשושלת קאמארנא על כן נוהגים אנו במסורת
אבותינו להשתמש ל'טבעת קידושין' בטבעת זהב מרובעת )עגולה מבפנים ומרובעת מבחוץ( ,גם עתה מיד אחר האירוסין
נדברתי עם נוו"ב שבטבעת מרובעת עתידה הכלה להתקדש ,ושאלו את הכלה ואמרה הן.
בהגיע עת דודים ,במעמד קבלת הפנים ,ניגש אלי האברך הממונה על האולם ,ושאל אותי ,היכן טבעת הקידושין,
אמרתי לו בכיס בגדו של בני החתן ,אמר לי הלה ,מתוך נסיוני' ,כבר היה לעולמים' שנאבדה הטבעת מידי החתן ,ע"כ
ראוי וכדאי שתיקח ממנו הטבעת ותניחנו בכיסך ,כעבור זמן מה וכבר עמדנו כמעט לפני ה'באדעקן' )כיסוי הינומא ,על
ראש הכלה( שאלני האחראי בשנית היכן הטבעת ,וכששמע שהיא אצל בני החתן חזר בפני שוב וכמעט ש'ציווני' לקחת
ממנו הטבעת .וכן עשיתי ,משום מה פתחתי את קופסת הטבעת ואויה ...עיני חשכו וידי רעדו למצוא שם טבעת עגולה...
ומיד ,רגלי הוליכוני לכיוון עזרת נשים ,לברר אצל בני ביתי ,היתכן כדבר הזה ,אחר שדברנו כ"כ הרבה פעמים דברים
ברורים עד מאד אודות הטבעת המרובעת ,כיצד הגיענו לידי כך  -שעתה הנני מחזיק בטבעת עגולה ,וגם הוסיף 'שמן
למדורה' אחי שליט"א אשר עודד אותי לכך מתוך כוונה טובה – הרי מנהגנו ומסורת שלנו לקדש בטבעת מרובעת...
אך בחסדי ה' עלי ,נזכרתי ,כי בלילה שלפני כן ,פניתי לבן דודי שגם הוא השיא לאחרונה את בנו הגדול ,ושאלתי
בפי – היות והנני עומד בפני נישואי בן בכור ,והנני מרגיש כ'יוון בסוכה' )כינוי למי שאינו מתמצא ושולט בנעשה סביבו( ,אנא,
תן לי כמה עצות ...אמר לי בן דודי בחכמתו ,הנה את כל העניינים אשאיר לאחרים ללמדך ,אבל זאת אודיעך –
השטן אינו מסכים שתהא שמחת בנ"י שלימה ,על כן אינו נח ושקט לרגע ,וממציא בכל כמה רגעים ענין אחר להביא
את המחותנים לידי רוגז וכעס ...אי לכך ,נקוט משנה זהירות ,ולפני שיארעו לך לכל הפחות עשרה מקרים של
בעיות וכיו"ב זכור היטב כי 'מעשה שטן' בדבר ,ואל תעלה טינה וכעס בלבך ,והוסיף ,האם הינך זוכר כשנכנסת
אלי לחתונת בני ומצאתני יושב בשולחן המזרח -כאיש זר ,וכאילו כל שמחת הנישואין איננה קשורה אלי כלל...
זה היה מאחר שמאן דהו לחש באזני איזה 'אמירה' חריפה ,והוציאני משלוות נפשי למשך כל ליל החתונה ,לז' ימי
המשתה ועד עתה  -כעבור חודש ומחצה עדיין לא נרגעתי מזה .על כן איעצך ,לשמור על שלוות הנפש ,ולא לתת
למקרים רעים להשפיע עליך ועל שמחת לבך.
והנה משנזכרתי בדבריו הנכוחים שבתי למקומי ,מבלי גשת לעזר"נ ולדרוש מנוו"ב הסבר על טבעת עגולה אשר
בידי )משראה אחי שבאמצע הדרך לעזר"נ סבתי על עקבותי ,הראה לי בידו ,מה אירע ...מדוע שבת בידים ריקות – עם טבעת עגולה בידך ,מיד
הראיתי באצבע לעבר אותו בן דוד אשר גם השתתף באותה שעה בשמחתי ,כאומר ,הוא יסביר לך הכל( .ואכן החתן  -קידש בטבעת
עגולה ,ואותו לילה נחוגה שמחת הנישואין באופן נפלא ,למעלה מדרך הטבע ,למעלה מן המשוער ,ללא כל פגע
ומכשול ,וממש הרגישו סייעתא דשמיא על כל צעד ושעל ,גם למחרת בבואי לביהמ"ד הפליאו הכל בשבח החתונה
שעברה בהתרוממות נפלאה ,בשמחה עצומה ובכל שבח ומעלה אשר ניתן להיאמר.
ויהי לפנות הבוקר ,בדרך חזרה לביתי אחר שמחת הנישואין ,אמרתי לנוו"ב ,הידעת ,תמהתי למצוא בידי טבעת
עגולה ,אך היא לא ענתה על כך דברים ברורים ,והחלטתי שאין הזמן 'שעת הכושר' לדבר על כך ,והעברתי את
השיחה לעניינים אחרים ,רק לאחר כמה ימים ,שאלתי אותה שוב ,ותען האשה ותאמר ,הן לא אמרת לי מאומה
על טבעת מרובעת ...אמרתי לה ,והרי דברנו דברים ברורים ,ולא עוד אלא שגם הכלה הסכימה לכך מפורשות...
ענתה נוו"ב ,אכן מיד אחר האירוסין דברנו על כך ,אבל 'בשעת מעשה' כשהלכתי לקנות הטבעת לא אמרת לי שוב
)והבינה שאין בזה קפידא עד כדי כך( ...ומתוך דבריה ,נמצאת אומרת ,אף אני זוכרת את יום חופתי ,שם קבלתי טבעת
מרובעת ,זוכרת אני את העגמת נפש שהיה לי מכך ,בשופו"א לא אתן לכלתי החדשה להרגיש ג"כ כיו"ב.
עתה בואו חשבון ,רווח כנגד הפסד ,אילו הייתי ממשיך בדרכי לעזר"נ לפני החופה ושואל את נוו"ב על דבר
הטבעת ,והיא היתה עונה לי 'לא אמרת לי מאומה על כך' ,נקל להסביר מה היו מחשבותיי על כך ,והרי דברנו גם
דברנו ,ואיזה 'אש' הייתה מתלקחת בלבי ובלבה ,ובוודאי היו כל המשתתפים בשמחה שותפים לאש בוערת זו...
באלו פנים היינו נראים כל אותו הלילה .ועתה מששתקתי ,לא די שלא נתלקחה האש ,אדרבה ,קבלנו מתנות לרוב
מן השמים ,סייעתא דשמיא נפלאה על כל צעד ושעל...
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ò"éæ à"ãéçä ÷"äâä íùá (à äéðù äùøô àøéå 'øô) ò"éæ
ïëåñî úò àåä 'úáù áøò'á äçðîä úåìòá ,(î"÷ òáöàá
çøåè äáøäå ,íéúøùîä ïéáå ,åúùàì ùéà ïéá ú÷åìçîì
àìå ,åøöé óåëé àøéä ùéàäå ,áéø øçøçì äæá à"èñä
.ì"ëò ,íåìù ù÷áé äáøãàå ,äãô÷äå ú÷åìçî íåù øøåòé

)äøåî

,òãå ,(äéðù äðù àøéå) åéøáã ìò 'éç ùéà ïá'ä óéñåî
íò äáéøîå äèè÷ äùåòä íãà ìë äðä éë
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åîò ïéãäù åì äàøð éàãåå åéúøùî åà åéðá åà åúùà
éðéðòá íãé úçúî äàöéù äìùëîä ìò áéøì éåàøå
ïéáé ïéá åã÷ã÷á çî åì ùéù éî ,úîàá êà ,úéáä
,íúàî äùòð äæ ïéà ,íãé úçúî ìåùëî äæéà àöé íàù
 ïèù äùòî àåä àìà ,íäéãé äùòî äæ ïéàåיז éãë
ïéáî ùéà ìë ,ïë ìò ...àéää úòá ïåãîå áéø øçøçì
àì úéáä ìù íéðéðòá ïåøñçå ìåùëî äæéà äàøéùë
ïúé àìà ,íúà áéøì åéúøùîå åúùà ìò äîùà íéùé

הנה מקום אתנו לבאר ,כי אין כל ספק שעל כל אחד ואחד לשמור על מנהגי אבות כעל בבת עינו ,כי יסודתם
בהררי קודש ,ואין אתנו יודע עד מה – עד היכן הדברים מגיעים ,וכבר אמר הקרא )משלי א ח( 'אל תיטוש תורת
łàעיר עד חרמה' ,שאם האדם מזלזל ומשנה
אתכם ְ ֵ ִ
éçתֶ ְ ֶ ä
אמך' ,וכך רימזו צדיקי הדורות בפסוק )דברים א מד( ַ'ו ַ ְ
ממנהג אבותיו 'בשעיר'  -אפילו כחוט השערה ,הרי הוא עלול ליפול לשאול תחתית 'עד חרמה' ,ואעפ"כ עלינו
לדעת לתת לכל דבר את מקומו הנכון ,וכל ערום יעשה בדעת לתת 'דין קדימה' לעיקר עיקר קודם.
באופן נוסף ייאמר לדידן ,הנה כל שב"ק הוא בחי' נישואין ,בו מקדש השי"ת את עמו באהבה רבה ובאהבת
עולם ,וכמו שאומרים בתפילה 'אתה קדשת' )כמבואר במטה משה סי' תנ( ,וה'שטן' רוצה להשבית את השמחה ,ופעמים
שמערים ומוצא פתח להביא כעס על 'עניינים שבקדושה' )וכעין ה'טבעת' אם תהיה עגולה או מרובעת (...ואין צורך להכביר
בדוגמאות ממעשים המצויים ושכיחים ...הגם שכל 'ענינים' הללו יסודתם בהררי קודש ,ואסור לזוז מהם אפילו כמלא
נימא ,מ"מ יחשב הפסד כנגד רווח ,ויעשה כל אחד חשבון לעצמו האם כדאי הוא אותה 'רוח קנאה' ושמירה על
מנהג טוב וכיו"ב בשביל להרוס ולקלקל את כל 'שמח הנישואין' של שב"ק ...ומה יאמרו ה'אורחים' אלו שני מלאכי
השרת הבאים בליל שב"ק לבית כל יהודי ...וכי רוצה שיאמרו 'אף לשבת הבאה יהי כן' ...והחכם עיניו בראשו
לשמור על שלווה והשקט ועי"ז יזכה לסייעתא דשמיא ,מנוחה ושמחה אור ליהודים.
וכה סיפר הרה"ק ה'נתיבות שלום' ששמע מחתן אחד ,שבזמן הכי גבוה – בעמדו תחת החופה נזכר ששכח
להוציא מכיסו את ה'מטפחת' )כעין טישו( ,ומאחר שידע כי מנהג ישראל להריק את הכל מתוך הכיסים של ה'חתן'
לפני הכנסתו לחופה )מחמת איזה סיבה לא היה יכול להוציאו משנזכר( ,הטריד הדבר את מנוחתו וכל מחשבותיו בעמדו תחת
החופה נסובו על ענין זה – כיסי מלאים או ריקנים .ואמר לו הרה"ק לאחר מעשה ,ראה והביטה ,עד כמה הצליח
הבעל דבר להסיח את דעתך מהעיקר לחשוב מחשבות שאינם נחוצות ...תחת להשקיע כראוי בעיקר העיקרים.
וכבר הבאנו מעשה שהיה אצל הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,שפעם נכנס אברך בליל שב"ק אל ה'טיש'
)עריכת השולחן( ,תיכף קרא לו הרה"ק ולחש לו באזניו דבר מה ,הלה החוויר ויצא מיד ,הבחורים )ואותו 'דרשן' ביניהם(
שביקשו לדעת מה אמר לו הרבי שבגין כך ברח משם רדפו אחריו לשמוע ממנו את דבר הרבי ,מתחילה לא אבה
לספר ,אך משגברו הפצרותיהם נענה להם ,וכה אמר ,מזה תקופה ששלום ביתו מעורער עד היסוד ,ובינו לנוות
ביתו יש 'וויכוח' חריף עד מאד ,הוא עומד על שלו שעליה להדליק את נרות השבת על גבי איצטבא )מדף( העומד
בצידי החדר ,והיא רוצה להדליק על השולחן דייקא ,ובכל שבוע ,הוא מסדר את הנרות על המדף ,ובבואה להדליק
כשהוא כבר יצא מהבית היא מעבירה אותם אל השולחן ...לא עלינו ולא עליכם ...והנה היום החלטתי לעשות 'סיום'
להנהגה זו ,והזהרתי אותה  -אם כשאחזור מהתפילה אמצא את הנרות על השולחן לא יהיה כאן לא 'קידוש' ולא
'סעודה' ,ואכן ,מעשה בע"ד הצליח ,ובבואי לביתו מצאתי את הנרות על השולחן ,מיד אמרתי צאתכם )לא( לשלום'
וברחתי ...והלכתי לביהמ"ד )כשאינו מעניש אלא את עצמו ,לא קידוש ולא סעודה ,וד"ל ,אך כך היא דרכה של מחלוקת שהחולק סובל
בעצמו יותר מרעהו( ,וכאשר שמעתי את קול השירה הבוקע מהיכלו של הרבי עלה בליבי לעלות לשם ,ואכן ,הרבי
הרגיש בכל זה ,ומיד קראני וכה אמר ,כל עניין הדלקת הנרות הוא 'משום שלום ביתו' )שבת כה ,(:ואם מריבים עמה
אודותם הרי בטלה כל התקנה...
יז .וכה כתב הרה"ק ה'עטרת צבי' זי"ע מזידיטשויב )עיי' סידור 'בית מנוחה' כניסת השבת סק"ז( 'קבלה בידינו לגרש השטן
הזה לפרוס מפה על השולחן קודם חצות'.
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úáéùé Y 'ìä÷éå' äðä ,ìàøùé éðá íòì äùî øîà êë æàå ,àåä úîà éë åðáúëù úàæä úåìöðúä åáì ìà
 ñòëúé àìå íúà áéøé àìå ÷åúùéיחåîöò àåä äæ ,úåãçàáå àãç àúååöá ìàøùé éðá íìåòá åì áåèå ,
 ì"ëò ,àáä íìåòáå äæäיט.
,íù íééñîå .íúåà úåùòì 'ä äååéö øùà íéøáãäî
'úåéøîåçä øéñî ìàøùéî úåøáçúääå äéñðëä
ויקהל משה  -בחשיבות אסיפתן של ישראל
 (íééçä øåà 'ééòå ,í"éøä éèå÷éì) .'é"ðáî úåéîùâäåכ.
ìàøùé éðá úãò ìë úà äùî ìä÷éå' ,(à äì) ïúùøôá
'÷ä éãåäé ,íåìù úáäà ,íòåð éøîà) åøîà úåîåùø éùøåã 'ä äååéö øùà íéøáãä äìà íäéìà øîàéå
éë ,ò"éæ í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øàéáå ,'íúåà úåùòì
àéøèîéâá äìåò ìä÷éå úáéúù ,(íäøáà úéá 'ééòå
עוד 'סגולה' לגרש את השטן המחרחר ריב מצינו בדברי השל"ה הקדוש )מסכת שבת ,נר מצוה אות ד( ,וז"ל ,כתב בעל
'ראשית חכמה' בספר 'תוצאות חיים' וזה לשונו ,מורי נ"ע כתב שיפנה קורי עכביש מהבית בערב שבת ,לסוד הרמז,
ויתקן הבית בנרות דולקות ומטה מוצעת ,עכ"ל .ואני הולך רכיל אגלה סודו וכו 'והוא סוד הקליפות שרצונם למנוע
שלום בית ,והם המה העכביש שצריך לפנותם מהבית ,ע"כ) .ועיי"ש שהאריך בזה( .וע' ב'כף החיים' )סי' ר"נ סק"י( שהוסיף
'ויש ליזהר לפנותו קודם שעה חמישית ,משום דמשעה חמישית ואילך נכנסת הארת שבת'.
יח .פעם אחת נסע הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע עם בנו הרה"ק ר' אשר מסטאלין זי"ע בערב שב"ק לפנות
בוקר ,בהגיעם סמוך לעיר ראו מרחוק את העשן היוצא מהיסק התנורים שעקרות הבית כבר הסיקו לצורך
הכנת מאכלי שבת קודש ,נענה הבית אהרן ואמר לבנו בזה"ל 'זעה דיא מלאכים וואס גייען ארויס פון דעם רויך
פון דיא קוימענס'  -ראה נא את המלאכים היוצאים מהעשן היוצא מהארובות הקבועות בגגות הבתים ,ודע ,שהנשים
מרוב יגיעה בעבודתן להכנת צורכי שבת קודש היו יכולות להגיע למדרגת רוח הקודש 'נאר מיט זייער ירגזון מאכן
זייא דאס קאליע' ] -אלא ,שעם ה'ירגזון' – הכעס והקפידא הן מקלקלות את הכל[.
יט .סיפר הגה"צ רבי משה אריה פריינד זי"ע גאב"ד ירושלים עיה"ק מה ששמע מחמיו ,שפעם נסע עם רעהו לשפוך
שיח על קברי הצדיקים בגולה ,בהגיעם לבית החיים העתיק בעיר לעמבערג ,ראו שעל מצבה אחת חרוט 'פה נטמן
פלוני בן פלוני צדיק נסתר' ,ויתמהו מי האיש הטמון כאן ומה מעשיו ,ע"כ ,פנו השניים אל הנהלת החברא קדישא
לשאול על כך ,לאחר שנתנו מתת יד הגונה הסכימו אנשי חברא קדישא לפתוח בפניהם את פנקסי החברא הנושנים,
ומצאו את דבר המעשה ,וכך הוה ,רבה של לעמבערג שהיה צדיק נשגב וקדוש עליון ,הלך כדרכו לטבול בערב יום
השבת קודש ,בעודו עומד בבית המרחץ ניגש אליו אחד מיהודי העיירה ,שהיה עני מרוד וכמעט אינו נראה ,והיכהו
חלושות על כתיפו עם המטאטא שבידו ואמר לו ,הנה בשבוע זה צמת היום וגם מתמול שלשום ,דע לך שגם אני
צמתי כן ,לאחר דקות מספר היכהו שוב ואמר לו הנה בשבוע זה התענית 'תענית הפסקה' משבת לשבת ,דע לך שגם
אני צמתי כן .אמנם הנפקא מינה בינינו הוא ,שאתה בבואך מבית הכנסת לאחר תפילת ליל שבת ולאחר כל השבוע
שלא טעמת מאומה ,תאכל בשר ודגים וכל מטעמים ,ואילו אני בבואי לביתי לא אוכל כי אם פת קיבר במלח ומים
לחץ ,ודע לך ,שבאם תבוא בליל שבת ותראה שחתול אכל את הדגים שהיו מוכנים עבורך ותעלה חמתך ותבוא לידי
משהו של כעס ,שוב אין שום ערך ושוויות לכל התענית הפסקה שהתענית .ויהי כבוא הרב לביתו בליל שבת קידש
על היין וכבר באה שעת אכילת הדגים אמרו לו בני ביתו שחתול אכלם ,נזכר מיד הרב במה שאמר לו העני בבית
המרחץ ,ולא כעס כלל ,אז הבין שזה העני אינו איש פשוט כלל וכלל ,וודאי קדוש עליון הוא ,שלח הרב את משמשו
אל ה'צדיק הנסתר' ,אמר לו מיד ה'צדיק נסתר' ,הנה בשעה שצדיק נסתר בא לידי גילוי עליו להסתלק מן העולם
תיכף ומיד ,ובאם היה הרב בעצמו בא הנה היה באפשרותי ללמדו רזי עולם בעת הזאת ,וישב המשמש את הדברים
אל הרב ,כשמוע הרב את דבריו רץ בזריזות אל ביתו של ה'צדיק נסתר' אבל כבר לא הספיק לדבר עמו לאחר שכבר
שבק חיים לכל חי ,לאור מעשה זה טמנוהו בחלקה חשובה וחרטו על מצבתו בציווי הרב פה נטמן פלוני ופלוני צדיק
נסתר .נמצאנו למדים ממעשה נורא זה ,שאותו צדיק נסתר היה מוכן להתגלות ,ואף להסתלק בגין כך מן העולם ,וכל
זאת למנוע מהרב 'כעס' אחד ,כי מידות רעות בכלל ,ומידת הכעס בפרט מוציאים את האדם מן העולם.
לדידן ייאמר ,גם אם 'חתול' בדמות בן אדם 'אכל' את שלך וכיו"ב אל תכעס  -שלא תאבד טובה הרבה.
כ .וכבר הגידו צדיקי הדורות כי 'צבור' ר"ת צדיקים בינונים ורשעים ,לרמז כי אפילו רשעים יש להם עליה כשהם
נמצאים ומתאחדים בתוך ה'ציבור'.
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íùì àáù êàìî åìéôà ,ìàøùéî äøùò åá ùéù íå÷î íúøäèî ìä÷äá ìàøùé éðá úáéùé éë ,(151) äå÷î ïéðîë
 äå÷îä úøäèë íúùã÷îåכא.
 àéøù àúðéëù äøùò éá ìëã íåùî ãçôî ââåîúîכב.
äùåã÷ä åúøâàá ò"éæ 'àéðú'ä ìòá ÷"äøä áúë úåàøåð
)éë ,éúåáøî éúòîù' .ì"æå ,(â"ë ùãå÷ä úøâéà
אתה זוקף את ראשן  -שפע רב הנשפע בשבת שקלים
ìàøùéî äøùò ãîòîá ãîåò ãçà êàìî àöîð åìéà
,ä"á÷ä éðôì äùî øîà' (â àùú àîåçðú) ùøãîá àúéà åéìò ìåôú ,äøåú éøáãá íéøáãî íðéàù óà ,ãçéá
,ä"á÷ä åì øîà ,øëæð éðà ïéà úî éðàùî ò"ùáø
,åäééìò éøùã àúðéëùî úéìëúå ìåáâ éìá ãçôå äúîéà
íéì÷ù úùøô íäì ïúåðå åéùëò ãîåò äúàù íùë êééç
.ì"ëò .'éøîâì åúåàéöîî ìèáúî äéäù ãò
ïéàøå÷ù äðùå äðù ìëá êë ,ïùàø úà ó÷åæ äúàå
ó÷åæå äòù äúåàá íù ãîåò äúà åìéàë ,éðôì äúåà àéáî (úåòåáù ,æ"òøú úåãìåú) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä
ìëù ,ò"éæ áåìòìî ãåã éáø ÷"äøä íùá ïë
 'ïùàø úàכג.
כא .וכך ביארו במשנה )יומא פה (:אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל ...ואומר 'מקוה ישראל ה'' .כי ג' טהרות הללו
שווים הם ,ואלו הם .א .מקוה .ב .ישראל .ג .ה' .כלומר שישיבת בני ישראל יחדיו וכן עצם הדביקות בה'
וה'מקוה' מטהרים ומקדשים את האדם ,ואם במקוה מצינו שהטבילה בה מהפכת את הגוי להיות יהודי – בטבילת
גירות ,כיו"ב בשאר הטהרות שנדמו לה.
וידוע כי רבים מצדיקי הדורות נהגו 'לטבול' בין יהודים ,כדוגמת הרה"ק ה'אהבת שלום' זי"ע )תורת חסד ,ויקהל( וכן
צדיק יסוד עולם שהילך בינינו הרה"ק רבי חיים זאנוויל מרבניץ זי"ע שהיה מרבה בטבילות במקווה ,ופעמים שהיה
מעמיד סביבו כמה וכמה יהודים והיה נכנס ביניהם ומרכין ראשו ביניהם כטובל במקוה )אם כי פשוט שלדידן אין בזה
משום 'טבילה' ל'טומאה' ...מ"מ עלינו לדעת גם מעשה זה – כמה קדושה וטהרה נוסף ליהודי בישיבתו בין אחיו(.
כב .נפלאות אמר הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאליב זי"ע על דברי חז"ל )סנהדרין לט' (.כל בי עשרה שכינתא שריא',
שיש לפרש 'שריא' מלשון מתיר ופותח ]כלשון חז"ל )ב"מ פו' (:כיון דחזא דקא אסר ושרי' ,עי"ש[ ,כי כאשר
בני ישראל באחדות ובצוותא גורמים להחיש את הישועה ,שתוכל השכינה להתיר את עצמה כביכול מחבלי ויסורי
הגלות המר הזה .ורמזו זאת בלשון הכתוב )אסתר ח יא( 'להיקהל ולעמוד על נפשם' ,כי ההתקהלות והאחדות סגולה
היא לעמוד על נפשותינו ולהצילנו מכל פגע רע.
גדולה מדת האחדות שעל ידה מתעלה כל יחיד ויחיד עשרת מונים ,כמו שאמר הגאון ה'אור שמח' זצ"ל ,שקדושת
קרבן שלמים אינו אלא קדשים קלים ,ואילו זבחי שלמי ציבור קדשי קדשים הם ,אע"פ ששניהם 'קרבן שלמים' הם,
כי הבא מכוחו של ציבור מתקדש להיות קודש קדשים.
וכתב הרה"ק ה'שם משמואל' זי"ע )חנוכה תרע"ד ליל ב( לבאר אומרם )פסחים עז' (.טומאה 'דחויה' בציבור' ,שבישיבת
בנ"י בציבור הטומאה נדחית ומסתלקת מאתם.
כה אמר הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע ,כי מלכותא דשמיא כעין מלכותא דארעא ,ובארעא מצינו ,כי בדורות קודמים
היה ה'צאר' מחליט בעצמו כיצד תהא הנהגת המדינה ,ואוי לו למי שימרה את פיו ,אך כהיום הנהיגו בכל מדינות
העולם ,לקבוע החלטות רק בישיבת ה'סובייט' )מועצת השרים ,וכיו"ב( ,כך נמי ,כביכול ב'מלכותא דרקיעא' – כהיום הזה
כשיהודים ישובים יחדיו כח אדיר יש בידם ,לשנות הנהגת עולם לטובת בני ישראל.
כג .ומדבריהם שמענו ,שסגולת שבת זו להינצל מכל פגע ומחלה ,ונכללים בו רפואות וישועות ברוחניות ובגשמיות,
שהרי כאשר האדם מתייסר ביסורים רח"ל גוו נכפף ,וכשהוא ניצל מהם נזקף ראשו והולך קוממיות ,ועל כן בכלל
'זקיפת הראש' הוא שנושעים בשבת זו בכל משאלות לבם לטובה.
באמת אמרו ,כל שבת ושבת יש בה 'סגולה' זו של 'זקיפת הראש' ,וכמו שדרש הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע
)ליקוטי הרי"ם פרשת כי תשא( בפסוק )שמות ל יב( 'כי תשא את ראש בני ישראל' ,שכאשר תגביה את תיבת 'ראש' כלומר
שתקח את האותיות הבאות לאחר אותיות ראש יעלה בידך תיבת 'שבת' )אחר ר' – ש' ,אחר א' – ב' ואחר ש' – ת'( ,כי
השבת זוקפת ומרוממת ראשם של בני ישראל ,אכן מעלה יתירה בשב"ק זו לזכות לזקיפת הראש למעלה למעלה...
ומעתה החכם עיניו בראשו לנצל שב"ק דנא כדבעי ,ועל כגון דא רימז ב'נתיבי ישורון' )כי תשא( בלשון המשנה )אבות
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ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäì 'úåëæä øôñ'á
äúà' ìéòì) äæ ùøãîá åðì ùé äìåãâ äçèáä áúë
úùøô úàéø÷ úòá øåãå øåã ìëáù ,('ïùàø úà ó÷åæå ãîåò
 ìàøùé éðá ìù ïùàø ä"ò åðéáø äùî óå÷æé íéì÷ùכד.
)(íéì÷ù 'øô

çåúôì íãàä ìò 'ùàø úôé÷æ'ì úåëæì éãë ,íðîà
àåäù ùéèäå ùôøäî úàöì ÷÷åúùäì ,çúô
,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîàù åîëå ,åá òå÷ù
åéúåéèð øîåìë) åôåâ ìë êùîäì íãàä êéøö åæ úáùáù
íò åìòé àì åôåâ éøáà íà éë ,ùàøä øçà (úåéîäáä
 ùàø éåìúë å"ç øàùéé ùàøäכה.

ì"æç éøáã é"ôò øúåéá øàåáéå .äùåã÷ä
'úøùä éëàìîë äùìù ,íãà éðáá åøîàð íéøáã äùù
êàìîì äîåã íãàäù íéøáãä ïîå ,'äîäáë äùìù
åìéàå ,úøùä éëàìîë äôå÷æ äîå÷á êìåäù äî àåä
,àîòè åðééäå ,äèî éôìë ïùàø íò úåëìåä úåîäáä
åæå ,úåéöøàä øçà ãéîú øæçìå ùôçì ä÷åñò àéä éë
êìéì åîöò ãéîòäì Y åøöé ìò øáâúäì íãàä úãåáò
úáùáå ,äìòî éôìë úåàåùð åéðéò åéäéù äôå÷æ äîå÷á
ãîåò äùî éøäù äæì úãçåéî àúòééñ åðì ùé íéì÷ù
óåò äéáâäì åðéãéá ùé àìéîîå ,ìàøùé ìù ïùàø ó÷åæå
äîå÷á ãåîòì Y äîäá äùòîå úåéöøàä ìë ìòî
 úøùä éëàìîë åðé÷åìà 'ä éðôì äôå÷æכו.
)(.æè äâéâç

ùåã÷ä 'íééçä øåà'ä øàéá 'ùàøä úôé÷æ' ìù äúåäî
)íøåâ àèåçä éë ,ì"æå ,('ùàø úà àùú éë' ìò
מטבע של אש  -העיקר אש ההתלהבות והתשוקה בלב
ìà àéä äúåäî òøä úðéçá éë ,åùàø úôéôë åàèçá
(àùú éë ô"éø é"ùøá àáåä ;â ,áé äùøô ø"áãîá) ì"æç åøîà úàéùð àéä äùåã÷ä úðéçáå ,àéä äìôù éë èéáú õøà
'ïéîë ä"á÷ä ìèð ,øéàî éáø øîà ,åðúé äæ
àúòééñ ùéù éøäå ,÷"ìëò ,úåëéàäå úåäîä úîøäå ùàø
 ùà ìù òáèî 'éçáá ÷áãéäìå òøä 'éçáî øåñì ÷"áù éàäá àéîùãכז úéöçî äì÷ùîå) ãåáëä àñë úçúî

א יג( 'ודאשתמש בתגא חלף' ,כי האותיות 'תגא' הם האותיות שאחר תיבת 'שבת'
והממתין ליום שאחר השבת ,כבר 'חלף' ואיבד הכל...
כד .הרה"ק מרוז'ין זי"ע היה אומר ,שבארבע פרשיות יכול כל יהודי להידבק בשכינה ,וכל פרשה מהם היא כנגד
אות אחת משם הוי"ה ב"ה ,והמשכיל ינצל את הטהרה והקדושה הנשפעת בימים אלו כדי להתדבק בו יתברך,
וכמו שמבקשים )יוצרות לתפילת מוסף( 'אור פניך עלינו אדון נשא'.
כיו"ב אמר הרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע' ,איך ווארט שוין געהרין עס זאל קומין דיא ד' פרשיות ,איך זאל
מיך זעהן מיט דעם אייברשטין' ,פירוש שהוא עומד ומצפה לשבתות שקוראים בהן ארבע הפרשיות כי אז נפגשים
עם הקב"ה כביכול )אמרי פנחס שער ד רכה(.
מעשה בחסיד אחד ושמו רבי מאיר כהנא ז"ל מעיר 'דראגמירעשט' שהגיע עם אחיו רבי זאנוויל ז"ל להסתופף
בפעם הראשונה בצל רבו ה'אמרי יוסף' בשבת שקלים שנת תרמ"ג ,הני תרי אחי בעלי יסורים גדולים היו ,כי רבי
מאיר היה חשוך בנים ל"ע וב"ב היתה חולנית ,ואחיו רבי זאנוויל הוליד בנים חולים וחלשים רח"ל .בערב שב"ק
נכנס החסיד רבי מאיר אל הקודש וביקש להיוושע בדבר ישועה ורחמים ,נענה ה'אמרי יוסף' שיתן לו פדיון של
מאה זהובים ,ר"מ נתן את הסכום והרבי הבטיחו בישועה שלימה .ואילו אחיו לא הספיק להיכנס קודם כניסת
השבת .בליל שב"ק העמידו יין ב'טיש' כמנהג ,ובהגיע תורו של רבי זאנוויל ברכו ה'אמרי יוסף' שבניו יזכו לרפואה
שלימה ,והסביר ואמר ,שבשבת שקלים נענים כל התפילות ,שהרי מ'מחצית השקל' קנו את 'קרבנות התמיד' ,והרי
אמרו )ברכות כו' (:תפילות כנגד תמידין תקנום' ,אם כן ,בשבת זו שמכינים ומכשירים את ה'תמידים' ,לכל השנה אף
התפילות שהם 'כנגד התמידים' יתקבלו לרצון ,ואפשר לבקש עליהם שיתקבלו לרצון ,למותר לציין ששני האחים
נושעו במשאלותיהם לטובה ולברכה )הובא בספר פאר יוסף עמוד כה(.
כה .עוד אמר הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע לרמז בפרשת שקלים ,כי 'שקל' בלשון הגמ' הוא לקח ונטל ,וכלומר
שהזמן מסוגל 'לקחת' את עצמו בשתי ידיים) ...הובא בליקוטי יהודה(.
כו .וידועים דברי הרה"ק רבי אשר מסטאלין זי"ע ,אוהבים אנו את הסוסים )כלומר ,את הנלמד מהם( שבהילוכם במקום
מדרון – ירידה ונפילה ,הם מהלכים כשראשם כלפי מעלה ...כלומר אינם נותנים לעצמם ליפול ולהתייאש ,אלא
ראשם למעלה לשוב ולהתעלות.
כז .ובזה פירשו הא דאמרו חז"ל )והובא ברש"י פר' שקלים( גבי מחצית השקל שבא לכפרה אחר חטא העגל והראהו הקב"ה
'כזה יתנו'  -מטבע של אש ,שהרי ב'מתן תורה' פסקה זוהמתן ,ובחטא העגל חזר להם היצר הרע )זוה"ק בראשית
)ת' אחר ש' ,ג' אחר ב' ,וא' אחר
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ùé éëå ,àìô àåäå ,'åðúé äæë äùîì åì äàøäå ,(ì÷ùä
àåä íù éøäå ,ãåáëä àñë úçúî íééîùâ úåòáèî
àñë úçúî úåáåöç íä øùà ìàøùé úåîùð ïëùî
.äæë äåáâ íå÷îì áäæ úåòáèî ïéðò äîå ,ãåáëä
éùåãéç'ä ÷"äøä øôéñù äî éô ìò ïéðòä øàåáé àìà
ñðëðå 'æðëùà õøà'ì òì÷éà íòôù ,ò"éæ 'í"éøä
ìä÷ä éðôì ùøåã íëçä úà íù òîù ,úñðëä úéáì
,'ùà ìù òáèî' äùîì ä"á÷ä äàøä òåãî ,äù÷îå
ìåëé äéä ì÷ùä úéöçîä ì÷ùî úà ïéáäì éãë àìäå
äàøä àì éàãåáù õøéúå ,úëúî ìù òáèîî íâ ïéáäì
òáèîä úðéúð àäúù åäàøä àìà àãéøâ òáèî úãî åì

åè

 ùãå÷ ùà úåáäìúä êåúîכח éë ,øîàð äæ éôìå ,ã"ëò
éàãååá éë ,íééîùâ úåòîì 'ùà ìù òáèî'á íúðååë ïéà
úå÷÷åúùää 'ùà'ì àìà ,ãåáëä àñë úçú ïîå÷î ïéà
ïëà åæ 'ùà' ,íúãåáòá ìàøùé éðá íéëøöðù úåáäìúäå
òùòúùîå âðòúî ïúåáéáç áåøáå ,ãåáëä àñë úçú äæåðâ
.ìåëéáë ïäá ä"á÷ä
úúì àøåáä åðååéö äæ íòèîù ,øàáì øùôà øúåéå
 íìù ì÷ù àìå ì÷ùä úéöçî ÷øכטúåøåäì ,
úà øøåòðù àìà ,ììë åðéì÷ùì ÷å÷æ ä"á÷ä ïéàù åðì
àðîçøã ,ù"áúé åéìà áø÷úäì õåôçì ÷÷åúùäì åðááì
 éòá àáìלäéä ìåãâ øáã àéáäì äøåú äøîà åìéàå ,

נב ,:ועוד( ,החלו בני ישראל מתפחדים ,מה יעלה בגורלם מעתה ,לזה הראה להם 'כזה יתנו' כשתלכו עם מטבע של אש
– באומץ חוזק וגבורה ,אין לכם ממה לחשוש ,כי היצר וכל חיילותיו נסים ומתפחדים מהבא כנגדם בחזקה וגבורה.
בענין זה סיפר הגה"ח ר' מענדל פוטערפאס זצ"ל ,שפעם נשלחה קבוצה מחיילי הצאר )ניקולאי( להילחם באויב,
וכך הייתה דרכם ,ביום היו נוסעים במסעם ונלחמים בכל כוחם ,ובלילה היו שותים לשכרה כדרכם של גויי הארצות
עד שנפלו ארצה בשינה מתוך שכרותם ,בבוקר היו קמים וממשיכים במלחמתם ,וחוזר חלילה .פ"א שתה אחד
הגויים מבני בניו של לוט יתר על המידה באופן נורא ,כשהשכימו חבריו להמשיך בדרכם ,היה הלה עדיין שקוע
היטב היטב בתרדמת שכרותו ולא הצליחו חבריו לעוררו ,הללו שאצה להם הדרך הניחוהו לנפשו והמשיכו בדרכם,
וכך ישן לו החייל עד הלילה הבא לאחריו ,משקם החייל מצא את עצמו בודד במקום חשוך ,ובקושי הבין היכן
הוא ומה מעשיו כאן .מה עשה ,אותו הלילה ליל שבת היה ,ע"כ נכנס לאחד מבתי היהודים ומצא קדירת הטשולנט
שהוטמנה מבעוד יום כשהיא רותחת ומבעבעת ,עלה הריח באפו ,מילא בכליו הניחם על גבי סוסו והחל ממשיך
בדרכו ,הסוס שנכווה בגבו מבעבוע הטשולנט החל 'לנוס' ולברוח כל עוד נפשו באפו במהירות עצומה ,ובתוך שעה
השיג את בני קבוצתו ,ועדיין רתח הטשולנט ע"ג ,לכן לא הסכים הסוס לעצור ,המשיך במרוצתו הטרופה עדי הגיעו
לגבול האויב .והנה ,מרחוק הבחינו חיילי האויב שמתקרב אליהם סוס דוהר ברדיפה טרופה – באומץ וחוזק – בכח
על טבעי ,מכיוון שכן ,נבהלו מפניו עד עמקי נשמתם ,ונסו על נפשם בחשבם מי יודע אלו מוקשים וכלי זיין יש
לו על גביו ,ובזה תמה המלחמה ללא כל הרוגים...
כיו"ב לגבי היצר ,אם יראך היצר שאתה בא כנגדו באומץ ללא חת ומורא ימלא רעד ופחד מחשש איזה 'כלי
משחית' הנך טומן בבגדך להוציא בבוא עת כנגדו ,ויניחך לנפשך.
כח .לימים חזר ה'חידושי הרי"ם' על דבריו אלו לפני רבו הרה"ק רבי מנחם מנדל ה'שרף' מקאצק זי"ע ,והשתומם
איך בא לאותו דרשן ממדינת אשכנז לומר תורת אמת כזו ,השיבו רבו 'שבמקומם מחשיבים ומהדרים מאד
במצות הכנסת אורחים ,לכן זכה לחדש תורה זו'.
כט .יש שביארו כעי"ז ,דלכן ציווה הקב"ה להביא מחצית השקל דייקא ולא שקל שלם ,להורות לנו שאין רצונו
של המקום ב"ה דווקא בשקל שלם ובשלמות ,אלא אפילו רק ב'מחצית' ,שאם עשה ככל יכולתו חשוב בעיני
המקום כמי שהגיע לרום המעלה .כי אם יפתח פתח כפתחו של מחט ,כפי מה שבכוחו של בשר ודם לעשות,
הקב"ה יעזרהו להשלים ,לקל גומר עלי.
וכך פירשו בשם הרה"ק ה'ייטב לב' זי"ע את הפסוק בפרשת שקלים )ל יב-יג( 'ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד
אותם וגו' ,זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש' ,דלכאורה יש מקום לשאול מדוע מזקיקין
ל'בשר ודם' שיביא כופר נפש על חטאיו ,והרי בידו לטעון טענת 'אנוס הייתי' ,כי יצירתו מן האדמה ,ומחמת טבעו
החומרי נמשך אל הרע ,להכי אמרה תורה 'כופר נפשו לה'  -מחצית השקל בשקל הקודש' ,הרי מחצית  -זו התחלת
העבודה אין מונע בעדך מלעשות ,ועל מניעתו ממחצית זו יביא 'כופר נפש'.
ל .הנה כתיב בפרשתן )לה יט( 'את בגדי השרד לשרת בקודש' ,וברש"י )בפרשת תרומה ,לא י( פירש 'ואני אומר שהוא
לשון ארמי כתרגום של קלעים ותרגום של מכבר שהיו ארוגים במחט עשוים נקבים נקבים' ,ואפשר לרמז בזה
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ìöà úìá÷úî úèòåî äðúî íâ éëä íåùîå ,åìùî ïëì .ïúðù òáèîä íöò ãöî àéä úåáéùçäù äàøð
ïåöø àìà úìá÷úî 'äðúîä' àì éë ,ïåöøì ä"á÷ä çåø úçð ø÷éòù úåøåäì ,ãáìá ïè÷ øáã àéáðù åøîà
 áìäלא.
íåøúìå úúì íãå øùá ìù ïåöøäî àåä ä"á÷äì ùéù
עפ"י משלו של הגה"ק החפץ חיים זי"ע )תורת הבית פי"ג( שהמשיל למלך רם ונישא שקרא לכל העם אשר במדינות
מלכותו להתכנס על שפת הנהר ,ובבואם נתן בידם כלים ריקים וציווה אותם למלאותם במי הנהר ,ויהי בעת שאיבתם
ראו שהכלים מנוקבים ויזל מים מדליו כלעומת שבא ,על כן ,עזבו את הכלים על שפתו של נהר ופסקו מלשאוב,
באמרם ,המלך ציוה עלינו דבר שאי אפשר לקיימו ,זולתי אחד ויחיד שחשב לעצמו – לא עלי לפשפש ולמשמש
בגזירת מלך ,אם המלך נתן לנו כלים בעלי חורין וסדקין בוודאי 'טעם כמוס' עמו ,אמלא את תפקידי נאמנה ,ואכן,
לפנות ערב חזר המלך ומצא את העם ישובים בטילים ומבוטלים לבד מאיש אחד השואב ושואב ושואב ,מיד פנה
המלך על עבדו הנאמן ושאלו ,מדוע אתה עומד לבדך וכל העם יושב על מקומו בשלום ,הראה לו האיש כי הכלים
מחוררים ולכן עזבו הכל את הכלים לאנחות ,אבל הוא הבין שבוודאי כוונה נסתרת למלך ,והמשיך לקיים שליחותו,
אמר לו המלך ,אכן ,לזאת הייתה כוונתי ,כי כלים הללו חשובים בעיני ,והם היו מטונפים בתכלית ,עד שלא היה
ברירה אחרת ,רק להעביר בהם מים שוב ושב ,וראה נא את הכלי אשר בידך שהוא נקי עתה בתכלית הנקיון
והיופי ...והנמשל ,לפעמים רואה אדם שנסיונות באים עליו מכל עבר ,הנה הוא יושב לעסוק בתורה מיד קופץ עליו
רוגזו של יצר המטרידו ומבלבלו מלהגות בדברי התורה ,עד שהוא כבר מחשב בנפשו לעזוב את ספסלי דבי מדרשא,
כי לבטח לא לזאת כיוון ה' כשציווה את בני ישראל על לימוד התורה ,וכיו"ב בכל עניניו ,בתפילה ומידות ,שמירת
גדרי קדושה וכו' ,לרוב הנסיונות הנו מתייאש מעצמו ,באמרו לא אלי הדברים אמורים – כלי מלא נקבים כמוני.
אך האמת היא שזאת אשר רוצה ה' שיתייגע וינסה ככל יכולתו שוב ושוב ,ובזה יבוא לידי תכליתו ומעלתו .ולכן
אמרו 'בגדי השרד לשרת בקודש' ,כי אף אם הם עשויים 'נקבים נקבים' – דייקא בהם 'ישרת בקודש' ,כיון דעיקר
המבוקש אינו 'בגדים שלימים ויפים' ,אלא היגיעה עצמה ,ואע"פ שהבגדים הם מחוררים.
באופן אחר יש לבאר ,עפ"י מעשה שהיה ,פעם נגנבו ה'טלית ותפילין' של המשמש של הרה"ק מראפשיץ זי"ע,
ובא להתאונן בפני רבו על איבוד חפצי הקודש ,נענה לו הרבי כדרכו בקודש במליצה ואמר לו' ,מה כל הרעש',
הרי התפילין אינם כלל שלך ,אלא אחד של רש"י ומשנהו של רבינו תם ,והטלית שהיתה שם הרי היא 'טערקישע
טלית' – של מדינת טורקי' ...וגם הסידור לא שלך היה אלא 'בארדיטשובער סידור' ,אם כן מה היה שלך ומה גנבו
ממך ,רק את ה'נרתיק' שהיה ממילא קרוע ומחורר לגמרי ,וכי שווה להקים על כך תאניה ואניה...
רמז רמזו בדבר מעשה זה ,כי הנה ,התורה והמעשים טובים שהאדם מקיים ועושה אינם שלו כלל ,אלא הוא
מקיים אותם כאשר נתחנך מאבותיו ורבותיו] ...ובכלל כבר אמרו )ויק"ר כז ב( שכל קיום מצוותנו לא בא לידינו רק
במתנת הבורא שהרי 'מי מל את בנו עד שלא נתתי לו בן זכר וכו'[ ומה נחשב של האדם  -רק החורים שבכלי
הקיבול – כלומר הנסיונות שהוא עובר הם שלו ,ובהתגברותו עליהם נחשב לו קנין שלו ,ורק הם נקראים על שמו...
ולרמיזא בעלמא יאמר ,שעל כן מקובל אצל העולם לכתוב את שמם על נרתיק התפילין ,ורמז יש בו ,שחלק זה
שייך לו באמת.
יתר על כן ייאמר ,כי זה קניינו של אדם בעצמו – עצם ההכרה שכל מה שיש לו הוא מתנת הקב"ה ,ושהוא
בעצמו אינו כלום ,וזה היה טמון בדברי הרה"ק מראפשיץ שהנרתיק קרוע ומחורר ,כלומר שאפילו אם כל הכלים
ומצוות שיש לאדם הם של הקב"ה ,מ"מ יכול הוא בעצמו להשיג את 'החורים בתיק' ע"י הענוה והשפלות ,וזהו
באמת של האדם בעצמו.
ויש לפרש כן בדרך רמז בדברי רש"י הללו 'שהיו ארוגים במחט עשוים נקבים נקבים' ,כי בגדי השרד מרמזים
לאדם שבגדיו היינו התיק לנשמתו הוא עשוי עם נקבים שמכיר ומשיג בשפלות עצמו וזהו לשרת בקודש ,זהו
עבודה המתייחסת אליו ,שעבודה זאת שלו היא לשרת בקודש.
לא .והיינו דכתיב )לעיל כד יז( 'ומראה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר' ,וכפירושו של ה'קדושת לוי' שכאשר האדם
רוצה לדעת אם הוא מקושר עם 'כבוד ה'' ,יבדוק את מדת התלהבותו בדבר מצוה ובעבודת הקודש ,כי זה
יוכיח על זה ,והיינו דקאמרי תורה 'ומראה כבוד ה'' ,הסימן כמה הוא מקושר לכבוד ה' – 'כאש אוכלת בראש
ההר' ,כגודל התלהבותו בעבודת הבורא.
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,(åéìàî åáì ìò íù íãàù äòðëäå éåãø ïåùì 'úçà úåãøî' é"ùøáå)
êàéä áì íåùì 'íéì÷ù úùøô' ø÷éò ïáøåçä øçà äðäå
úéáá ì÷ùä úéöçî ìå÷ùì åðéëæ àìå áåè ìë åðãáà
úúì ä÷åùúäå ïåöøä ,øîåìë ,åæ 'úåãøî'å .ùã÷îä
øúåé åðì úãîåò àéä äæä íåéäë óà ì÷ùä úéöçî
äìò ïëà úéáä ïîæáù àöîð ,äëë íéîòô äàîî
éô ïåáùçä äìåò íåéäë ìáà 'øëë úàî'ì ïåáùçä
ìéôëúùë éë ,óñë øëë 'íéôìà úøùò' àåäù äàî
,'íéôìà úøùò' êãéá äìòé øëë úàî íéîòô äàî
äøåúá åàø÷ ÷ø íéì÷ùä åðúð àìå ,úéáä áøç äéä ïîä éîéá éøäå)
äìåò äæä íåéäë åðúàéø÷ ïëå ,äøåúá íúàéø÷å ,'íéì÷ù úùøô'

íéôìà úøùòù 'ñåúä éøáã åðáåé äæáå .(íéôìà úøùòì
åðéàå ¯ ìàøùé éðá ìù íéì÷ùä ïåáùçë äìåò ïîä ìù
íéì÷ùä ãâðë àìà ,ìòåôá íéðúéðä íéì÷ùä ãâð øáãî
éðá ìù úå÷÷åúùäå áì úîéù é"ò ¯ ìåëéáë 'íéðúéð'ä
'åéì÷ùì íäéì÷ù ä"á÷ä íéã÷ä' åøîà íäéìòå .ìàøùé
óà ,ùåøååùçàå ïîä úøéæâá õøçå ïåéìëî íìéöäì ¯
.áìáù úå÷÷åúùäá àìà ,íãé ìòåôá 'íäéì÷ù' íðéàù
éë ,ì÷ùä ì÷ùî ïéáäì äùî äù÷úð äîá éîð ïáåéå
éîùâ òáèî éãé ìòù ïëúé êéà äùî ïéáä àì
òáèî ä"á÷ä åì äàøä úàæì ,ùôð øôåëì íãàä äëæé
,ø÷éòå ììë òáèîá úåáéùçä ïéàù åðãîìì ,ùà ìù
,(ç á éâç) 'úå÷áö 'ä íàð áäæä éìå óñëä éì' éøäù
ìàøùé éðá ìù íáì úåáäìúää ùàá 'ä õôç ÷øå
,'éì êáì éðá äðú' (åë âë éìùî) áåúëë ,äðéúðä úòá
.åì øôëúé øéôù äæáå

àìà ,ø÷éò ì÷ùä úéöçî úîåøú àìù ,ïéãîì åðàöîð
äáäì ùàë åááì úà áéäìî íãå øùáù äî
äæ éôìå , לבù"áúé åúãåáòì åîã úçéúø úà áéø÷îå
ïîæáì íéé÷ äéä ÷"îäéáù ïîæáù íéì÷ù úåöî ïéá ïéà
ùé ïééãò éøäù ,ùã÷îä úéá åðì ïéà ø"äåòáù äæä
éøä øåîàä éôìå ,íéì÷ùä úà úúì ÷÷åúùäì åðéãéá
.åæ äååöî ìù äùøåùå ø÷éò äæ
íéì÷ùä úà åðì ïéà äæä ïîæáù ïåéëã àìà ,ãåò àìå
éúî ¯ '÷÷åúùäì' àìà åðì øùôà éàå ìòåôá
øúåé äáåùç åæ úå÷÷åúùä ,äðîéé÷ðå åðéãéì åàåáé
êëå ,íéé÷ äéä ÷"îäéáù ïîæá äååöîä íåé÷ øùàî
úåáéãðä éë ,äàøð' (â"ìøú íéì÷ù) 'úîà úôù'á ùøåôî
÷ø ïåöøì åìá÷úð úåðáø÷ä ìë éë ,æà åîë ìá÷úî
ìë åéä äæîù ,ìàøùé ìù úåáéãðä çë éãé ìò
¯ øúåé øùôàå ,äúò íâ ùé úåáéãðä äæå ,úåðáø÷ä
íéëåæ æ"éòå ,'äðåùàøáë ú"éùäì áãðì ïé÷÷åúùîù é"ò
íéì÷ù) éîìùåøéá øàåáîëå ,åðéúåðååò ìë ìò äøôëì
éãå÷éô ïäù ,úååöîä åìà) íéãå÷ôä ìò øáåòä ìë' (â"ä á"ô
.' לגìâòá åàèçù ¯ (íéøùé 'ä

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä áúë àìôð ïéðò
éî éðôì òåãéå éåìâ' (:âé äìéâî) àøîâä éøáãá (:èé÷
ìò íéì÷ù ìå÷ùì ïîä ãéúòù íìåòä äéäå øîàù
àúéà 'ñåúáå 'åéì÷ùì íäéì÷ù íéã÷äå ãîò ìàøùé
íä éøä äù÷å ,íðåéãô ìë ïúð ïîäù (éçãå ä"ã .æè íù)
çì úåîù) áéúëãë 'øëëä úàî' àìà 'ïåéãô'ë åðúð àì
ïúð àåä åìéàå ,'øëëä úàî äãòä éãå÷ô óñëå' (äë
ïåëð úéáì áåø÷á äëæðå ,àùð ïåãà åðéìò êéðô øåà .íðåéãôî äàî éô ïúðù àöîðå 'óñë øëë íéôìà úøùò'
 לדäñðøô äîçð äòåùéå äëøá ,áø òôù ,àùéðå íø
äáåè (.æ úåëøá) ì"æç åøîà àäã ,øôåñ íúçä øàáîå
.íåìùå íééçå íéîçøå äìëìëå
úåéå÷ìî äàîî øúåé íãà ìù åáìá úçà úåãøî
à"ç úåùøã)

 רש"י כה לא( כאשר נתקשה משה, פעם אחת )בפר' תרומה,' כי פעמיים מצינו 'השלכת זהב לאור, דבר נורא אמרו.לב
... ולהבדיל אא"ה בין הקודש ל,בעשיית המנורה ואמר לו הקב"ה השלך את הככר לאור והיא נעשית מאליה
 שאם משתוקק האדם, ללמדנו שהכל הולך אחר כוונת הלב,(כשהשליך אהרן את הזהב באש 'ויצא העגל הזה' )לב כד
... אכן יצא 'העגל' הזה...ב'מטבע של אש' אל הקב"ה אזי יוצא מנורה ואם ח"ו משתוקק ל
יוןé
ָ ֵ .עלמא
ָ ְ ַ כלâ
ָ ְ וןäê
ָ ַ וע
ִ ְ ניןàקר
ִ ָ ְ ָ לéמ
ָ ִ ãיëק
ֵ ַ יבŁִ  ָחŁדבר ָנ
ַ ְ תאä
ָ רעäְ '  וכבר איתא בזוה"ק )זו"ח רות( בהאי לישנא קדישא.לג
' – ורצון בן אדם חשיב לפניו יותרãיàלג
ֵ ַ ְ תחï
ַ ָ לאâ
ָ ְ ,רקיעין
ִ ִ ְ ןäכל ִאינà
ָ ְ רעאô
ָ ְ ַ  ֵלית,בהäŁתà
ָ ְ ִ ãתיä
ֵ י ְרעäŁ
ֵ ַ Łבר ָנâ
ַ ְ
. כיון שבן אדם מעורר רצונו בתשובה אין שער בכל הרקיעים שלא נפתח אליו,מכל קרבנות ועולות של כל העולם
... בכל שבת ושבת של הארבע פרשיות יורד שפע לעולם-  כתב הרה"ק ה'גנזי ישראל' מטשארטקוב זי"ע.לד
( שקלים-  וכן מבואר בארוכה ב'עטרת ישועה' )מועדים משפטים...בפרשת שקלים יורד שפע של עושר והרחבה
 שבשבת, והרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע אמר, עיי"ש מילתא בטעמא,ששבת שקלים מסוגלת לפרנסה
.זו אפשר לבקש שיתקבלו כל התפילות שבכל ימות השנה לרחמים ולרצון
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פרשת ויקהל

כיצד מחסום בלילה מושלג הציל חיים?
ויקהל משה (ל"ה ,א)
כל יהודי שואף ורוצה לזכות להתקרב לבורא עולם ,להתדבק בו ולראות בישועתו.
כל אחד ואחד מאיתנו חפץ וחושק להיות קשור ומחובר לה' יתברך ,לדבר אתו על כל
אשר על לבו ,לשפוך בפניו את כל העובר עליו ,ולראות עין בעין כי תפילתו מתקבלת
ברחמים וברצון ,בורא עולם נענה לבקשותיו ומרעיף עליו שפע ישועות ממעל.

מצדיקים שיתפללו עבורם ,בעוד תפילתם יכולה להיחשב כתפילת צדיק הדור ממש,
אם רק יזכו להתפלל בציבור .תפילתם תפעל אז כתפילת צדיקי הדור!
וכך מגלה גם ה'חפץ חיים' זצ"ל ,שמנתח את העובדה שכל יהודי שואף שתפילתו
תעלה השמימה בעת רצון ,והרי אמרו חז"ל שעת הרצון היא בתפילת הציבור! כל יהודי
שזקוק לישועה וחפץ שתפילתו תתקבל בעת רצון ,אין לו צורך להמתין ליום או לזמן
מיוחד ,רק להיכנס לבית הכנסת הקרוב ,להצטרף לתפילה
במניין .זו עת רצון נעלית שכל אחד מאיתנו יכול להפעיל
בשיטת 'עשה זאת בעצמך!'

לפיכך ,אין פלא שכל אחד מאיתנו מסתער בהתרגשות על שעות התפילה הקבועות
לנו ביממה ,בהן ניתנת לנו ההזדמנות לפתוח את
ליבנו ולשפוך שיח לפני ה' .אנו יודעים ומכירים בערך
ההזדמנות העילאית הזו – אף שיש לנו כזו  3פעמים ביום,
ובכל פעם מחדש נלהבים לנצל אותה היטב ,להתפלל
יחיד ומיוחד היה הגה"צ רבי יצחק זילבר זצ"ל ,שמסר
נפשו כדי 'להישאר יהודי' – כשם הספר המספר את סיפור
מעומק הלב ולצפות שה' ישמע את תפילתנו.

למרות הכלבים...

דא עקא ,שלא תמיד זה כל כך פשוט .לפעמים אנחנו
מתקשים להתרכז או לכוון ,עתים שהדאגות משתלטות
על השכל הישר ואינן נותנות להתפלל ברוגע .לא פעם
הזמן לחוץ או בוער ,ופעמים שאנו מתקשים לשפוך
את הלב כרצוננו האמיתי .האם זה אומר שתפילתנו לא
תתקבל? האם בכך אנו נועלים את שערי התפילה בעדנו?
האם תפילה שאינה נישאת כראוי – מאבדת את הסיכוי
להשיב לנו בשורת ישועה נכספת?!
התשובה ,והיא ייחודית למקרה הזה ,היא מילה אחת:
תלוי .כן ,זה תלוי במשהו שנעשה בעת התפילה ,אם הוא
קיים אם לאו .מהו המשהו הזה? – ובכן :חז"ל תיקנו כי את
שלוש התפילות היומיות נתפלל במניין ,עם עוד תשעה
יהודים .זו תקנה שמרימה את התפילה לאירוע משמעותי
ורב קהל ,אבל טמון בה משהו עמוק בהרבה:
כשאדם מתפלל לבדו – תפילתו נמדדת בפלס ,נשקלת
במאזניים .בשמי מעל בודקים את המתפלל ואת תפילתו
הדק היטב ,בוחנים האם מגיע לו שימלאו את בקשתו
אם לאו .בודקים האם התפילה נערכה לאחר ההכנה
הראויה ,בכוונה המקסימלית ,באופן מושלם .אם התפילה
לא עומדת בסטנדרטים הגבוהים הדרושים  -קשה לה
להתקבל בשמים ,היא חסרת נשמה...

חייו ,ובו מובאת העדות הבאה:
באחת השנים ,ארגן רבי יצחק מניין חשאי באחד הבתים,
לתפילות ראש השנה ויום הכיפורים .בעל הבית – שאירח
את המניין  -חשש ממלשינים ,ולפיכך שחרר את כלביו
האימתניים לחצר ביתו ,כדי שכל מי שיעז להתקרב יכובד
בנשיכה הגונה מהכלבים ...התפילה נמשכה בהתרוממות
הרוח לאורך היום ,ובסיום הצום – ביקש רבי יצחק לשוב
הביתה ,להבדיל ולסעוד את לבו.
הוא יוצא אל החצר ,והכלבים שאינם מבחינים בין אורח
רצוי לפולש זר ,הסתערו עליו ונשכו אותו .הוא זעק
לעזרה ובעל הבית מיהר להגיע ולהרגיע אותם ,אולם
עבור רבי יצחק היה זה מאוחר מדי – הוא נזקק לטיפול
רפואי ולהתאוששות בעקבות הנשיכות .למזלו – הכלבים
היו ביתיים וללא מחלת הכלבת המסוכנת ,כך שלא נזקק
לטיפול ארוך מדי...
לא מעט פעמים ננשך רבי יצחק על ידי כלבים בבואו
לארגן מניינים ,ולעתים גם הוזקק לקבל זריקות במשך
תקופה – כדי להינצל ממחלת הכלבת הקשה .אולם עבורו
– לא היה בכך כל ניסיון ,הוא מוכן להתאמץ עבור תפילה
במניין ,עם כל הלב ותוך מסירות נפש של ממש!
אשרינו שזכינו ,בימינו אלה אין כלבים המאיימים עלינו לבל
נתפלל במניין ,כל אחד יכול להתפלל במניין ביישוב הדעת
בבתי הכנסת הפזורים בכל קרן רחוב .אם זה דורש מאיתנו
מאמץ או מסירות ,זמן או אנרגיה ,הבה נראה את דמותו של
רבי יצחק ננשך על ידי הכלבים ,ובכל זאת ממשיך להתפלל
במניין ,וממנו נלמד :כן ,כדאי להתאמץ להתפלל במניין ,זו
הדרך להוביל את התפילה ישירות אל מלך מלכי המלכים!

לא כן כשאדם מתפלל במניין .תפילה בציבור עוברת
חלק ,מגיעה היישר לכסא הכבוד .אין בוחנים לעומק את
כוונותיו של כל אחד ואחד ,לא בודקים בדיוק מה עשה
ועד כמה התרכז .כשתפילה מגיע מציבור המתפלל יחדיו
– כח הציבור מעביר אותה במעבר וי .איי .פי .ישירות לבורא עולם ,בלי מחסומי ביקורת
שקשה לעמוד בהם!

כמה טוב לעמוד על סודה של תפילה במניין ,דווקא בתקופה בה כולנו זקוקים לישועות
גדולות .הן זה בדיוק המפתח – להתפלל מעומק הלב ,ולפעול שהתפילה תגיע לכסא
הכבוד .כשתינשא בציבור היא תגיע ביתר קלות ,כי לתפילה בציבור יש כוחות עילאיים!
עד כדי כך הדברים מגיעים ,שהרה"ק בעל ה'בית אהרן' מקארלין זי"ע כותב בספרו,
כי תפילה בציבור יש לה כח כתפילת צדיק הדור! הרי יהודים כה מתאמצים לבקש
לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)
ת.נ.צ.ב.ה.

פרשת השבוע שלנו פותחת בצמד המילים 'ויקהל משה',
הפותח בדבריו 'אלה הדברים אשר ציוה השם לעשות
אותם' .הרה"ק בעל ה'חידושי הרי"מ' זי"ע מאיר את
הפסוק ,כי כוונת הדברים שעצם ההקהלה – היא היא
הדבר שה' ציוה לעשות ,שיהודים יתכנסו יחדיו .כי
ההתכנסות יחדיו מעוררת קורת רוח שמימית ,ולפיכך –
אין פלא כי תפילה בהתכנסות יחדיו פותחת את שערי
השמים לרווחה ומרעיפה ישועות לרוב!
אחים יקרים ,הבה נעמוד על ההזדמנות יקרת הערך הזו,
לפתוח שערי שמים בתפילת הציבור .הרי כולנו זקוקים
לישועות ,כולנו שואפים שה' ישמע לתפילתנו .הדרך
פתוחה ובטוחה :תפילה בציבור ,עם הקהל ,מעניקה לנו
את הזכות והיכולת לפתוח את שערי השמים .אז גם אם
זה אורך יותר זמן ,גם אם זה דורש מאמץ קטן או גדול ,גם
אם אנו חשים שאין לנו סבלנות – הבה נקפיד בכל שלוש
התפילות להתפלל במניין ,עם הציבור כולו.
ותפילה בציבור תהא מושלמת ,כשמתחילתה ועד סופה
היא בציבור .בהגעה בזמן לבית הכנסת ,בתחילת התפילה
עם הקהל ,בהישארות עד הסוף .זו הדרך לנצל היטב את
המתנה יקרת הערך שבתפילה בציבור ,וזו הדרך לזכות
שהתפילות שלנו יגיעו במעבר מהיר לבורא עולם ,ויפעלו
עבורנו ישועות גדולות בכל העניינים!

השוד שהציל...

שעת לילה מאוחרת ,בלונדון הסואנת בדרך כלל
והקפואה תרתי משמע בעת הסיפור .סופת שלגים
השתוללה בחוצות והניסה את יושבי העיר ואורחיה אל
הבתים והמלונות .נפש חיה לא נראתה ברחוב החסום כולו בהררי שלג צחור ,ורק
תאורת הרחוב האירה בעדינות מה ,כמנסה שלא לקלקל את הקסם שבשילוב שמיים
כהים וקרקע צחורה...
בבית מפואר אחד יושב ר' יצחק ג ,.יהודי שבראשית ימיו לא נמנה על חובשי ספסלי
בית המדרש ,אולם בעת האחרונה התחזק והחליט להקפיד על קלה כבחמורה ללא
פשרות ,כשבין קבלותיו הטובות מתנוססת לתפארה גם הקבלה להתפלל במניין
באופן קבוע .הוא מעיף מבט בשעון המורה כי הלילה הולך ואוזל ,ומבין כי אם הוא
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

רוצה להתפלל במניין עליו להחיש את פעמיו לבית הכנסת המרכזי ,שם ימצא
את המניין האחרון ללילה זה...
הוא נועל מגפיים גבוהים ומתעטר במעיל פרווה סמיך ,יורד אל החניון התת
קרקעי ונכנס אל הרכב המפואר שבחניה .יוצא אל הרחוב השקט ,ונפעם
מהעובדה שהוא לבד כאן ,הכי לבד שיש .חושך אפילה שורר מסביב ,אין נפש
חיה או אפילו חיית מחמד שמסתובבת בחוצות .הוא מנסה להתחיל לנהוג
בזהירות בין הררי השלג שבשולי הכביש ,ואז נתקע במחסום שלג מאולתר ,ממש
מול ביתו...
או אז גילה ,לחרדתו ,שהוא לא באמת לגמרי לבד ברחוב .יש אנשים ברחוב –
ובעצם – אולי הם חיות ,מהלכות על שתיים ולא ממש מחמד .שני גויים חסונים
הם שהעמידו לקראתו מחסום שלג מאולתר ,כשהם נחושים לתפוס אותו ולכלות
בו את זממם ,לשדוד אותו ואת רכבו...
הוא מביט בהם ולרגע קופא במקומו ,ואז חלון הזכוכית מתנפץ באבחת אגרוף
רב עוצמה ,הדלת נפתחת ,והם מנסים להוציאו מהרכב .ברגע קט הוא מחשב
את סכום העתק שמונח בכיסיו כעת ,ומחליט להיאבק בהם עד זוב דם ,הוא לא
יתן לשודדים תאבי בצע לשדוד אותו בקלות יתירה ...גם לו יש כח משלו ,וכך –
במשך שעה ארוכה הוא עומד ונאבק בהם ,כשהוא מכה אותם והם מפליאים בו
מכות בחזרה ,הוא והם נחושים באותה מידה ליטול את הכסף ואת הרכב...
דקות ארוכות שנדמו כנצח חלפו עד שקול זעקות 'הצילו' שזעק בגרון ניחר תוך
כדי התגרה עם השודדים הגיעו לאוזני רעייתו ששהתה בבית .היא מיהרה לצאת
החוצה ,ולגודל חרדתה לא העזה להתקרב אל הרכב ואל שני השודדים המאיימים,
אולם להצטרף לזעקות ה'הצילו' של בעלה יכלה גם יכלה ...עוד שכן שמע ועוד
אחד ,אנשים החלו להתקרב ,ואז השודדים נמלטו על נפשם...
כעת ,יושב ר' יצחק המום ונסער ,תמיה איך כל זה קרה .הן כל שביקש הוא לנסוע
להתפלל במניין ,היתכן כי מסירותו לתפילה עלתה לו בשוד כה אימתני?! הוא
בוחן את מצבו ומגלה כי דם רב זב מכתפו ,ולאחר התייעצות והתאוששות קצרה
– הוא ממהר לנסוע לבית החולים לבדיקות...
הרופא בחדר המיון מביט בכתפו הפצועה ובעצמותיו המפורקות כתוצאה
מהתגרה ,ומחליט לשלוח אותו לצילום רנטגן מקיף ,לבחון את ההשלכות.
כשהצילומים מגיעים אל הרופא – עיניו כמו יוצאות מחוריהן ,והוא אומר בחרדה
לר' יצחק' :אני מעביר אותך למחלקה הקרדיולוגית ,לצנתור .עכשיו!'
'קרדיולוגיה? רפואת הלב?!' – תמיה ר' יצחק .אמנם לבו נחרד עד אימה ,אולם
הפציעות חיצוניות .מה לו ולרפואת הלב בשעת לילה מאוחרת זו ,על מה ולמה?!
– אולם הרופא ממהר להעלותו אל מיטה המתגלגלת במרחבי בית החולים בואכה
המחלקה הקרדיולוגית .כשהם בדרך ,לוחש לו הרופא' :אין לי מושג למה השם
אוהב כל כך את היהודים ,איך הוא סידר לך שוד שבעקבותיו גילינו את זה'...
ר' יצחק תוהה ומבולבל ,אבל הרופאים מאיצים בו .רק כשהצנתור הסתיים
התבהרה התמונה במלואה :תוך כדי הצילום ,נחשף כי עורק לב ראשי סתום
כמעט לחלוטין! ר' יצחק לא הרגיש בדבר ,אולם הצילום חשף את מצבו הקריטי,
וכי הוא עומד למעשה לפני התקף לב בכל רגע! הודות לכך שהתפנה לבית
החולים ומצב העורק נחשף – זכה להיכנס לצינתור בעודו בריא ,וגם לצאת ממנו
בשלום! אחרת – מי יודע...
ואז הוא מבין ומפנים ,שכל זה קרה בזכות התעקשותו לצאת לתפילה במניין .כל
הקטטה עם השודדים בעקבותיה הגיע לבית החולים  -לא היתה באה לעולם אם
לא שעמד בקבלתו לנסוע להתפלל במניין .התפילה במניין היא שהצילה את חייו,
היא שהעניקה לו את הזמן הדרוש לעבור צינתור לבבי בעיתוי הנכון!

הציבור התקבץ במנייני מרפסות מאולתרים ,בחצרות ובחניונים ,והרחוב כולו
דמה לבית הכנסת אחד גדול ...לצד זאת ,רבים החלו להתפלל בתוך הבית,
מתקשים להתאמץ למצוא את הדרך להתפלל במניין גם בתקופה כה טרופה...
מתנדב באחד מארגוני החירום סיפר ,כי מיד כשניתנה לו האפשרות לצאת
מהבית באותם ימים ולהצטרף למניינים בכל מקום ,הוא החליט לעשות מעשה
ולארגן מניין חצרות בבניין שלו .לא קלה היתה המלאכה ,היה עליו לשמוע
עשרות דעות משכניו השונים – כולל בני ביתם ,בסוגיות הרות גורל כמו מתי
והיכן תתקיים התפילה ומה יהיה נוסחה ,כידוע...
אולם הוא החליט להתאמץ ,ועלה בידו .הוא ארגן מניין מאולתר בבניין שלו ,וכך
זכו הוא ושכניו לתפילה במניין ,אף שכאמור – הוא יכול היה להסתדר גם אחרת...
ואז ,יומיים אחר כך ,הוא הצטווה להיכנס לבידוד בשל חשיפה לחולה מאומת .רק
אז הבין כי יד ה' היתה בעזרו לסייעו ,כי הלא כעת הוא אינו יכול לצאת מהבית.
לולא המניין שארגן במו ידיו – נאלץ היה להתפלל ביחידות במשך כשבועיים!
המתנדב סיפר את סיפורו לחברו ,אשר עוסק במשלוחים .גם ידיו של החבר היו
עמוסות עבודה באותה תקופה ,אולם התחושה כי יד ה' מסייעת למקבלים על
עצמם להתפלל במניין – חלחלה אל לבו .מנגד ,הרי הוא ,בניגוד לרוב הציבור,
נמצא ברוב שעות היממה בדרכים ולא בביתו ,ובאין מניינים בבתי כנסת – היכן
ימצא מניינים לתפילות השונות ,הרי הוא כלל לא מכיר את המניינים המאולתרים
באיזורים אליהם הוא מזדמן...
ובכל זאת ,הוא שאף ,רצה ,וקיבל על עצמו להתפלל במניין ,ויהי מה .ואז ,ביום
הראשון לקבלה ,הוטל עליו להעביר משלוח למאן דהוא .הוא מגיע אל הכתובת,
מתקשר לנמען המשלוח ,והלה לא עונה .במצב כזה עליו להמתין כרבע שעה,
ובאותו זמן קצר ,ראו זה פלא ,מול עיניו מתארגן לו מניין לתפילת מנחה בחצר
הבניין!
הוא מצטרף בשמחה למניין שזימן לו ה' ,ולאחר התפילה התברר כי הנמען גם
הוא השתתף באותו מניין ,ולכן לא ענה .עם סיום התפילה – שמח לקבל את
החבילה שנשלחה אליו ,כשהוא מגלה שהודות לכך שהתפלל במניין – גם
המשלוחן זכה להתפלל במניין...
והסיפור הזה ,באופנים שונים ואחרים ,חזר על עצמו מדי יום ביומו .בעיניו ראה
כי יד ה' מסייעת בעדו ,וגם כאשר סיכוייו להתפלל במניין היו נראים אפסיים –
לפתע פתאום משום מקום צץ לו מניין ,בו התפלל בחדווה ...באחד הימים חיפש
וחיפש מניין ולא מצא כזה ,השעה היתה קרובה לשקיעה ,הוא ממש נלחץ ...ואז
--הוא נקלע לפקק תנועה ,וכבר היה מאוכזב ומתוסכל שלא יגיע להתפלל במניין.
להפתעתו ,מהמכוניות שחלקו אתו את הפקק צצו להם  12יהודים ,שלמרות
השעה המאוחרת יחסית – הסתבר שגם הם לא התפללו מנחה ...וכך ,גם כשהדבר
נראה היה חסר סיכוי – היה לו מניין בו התפלל ,בורא עולם שלח לו הפתעה בכל
פעם מחדש...

סיפור מדהים זה ,אשר פורסם בגיליון 'יביע אומר' ,חושף טפח מהנעשה בעולמות
שמעלינו ,בעולמות העליונים .שם מצפים לתפילת בני ישראל ,מייחלים כי היא
תינשא במניין ,בציבור ,עם הקהל .מי שמקפיד על תפילה בציבור תמיד מרוויח
מזה .ר' יצחק יודע עד כמה – עד כדי הצלת חייו!

עדותו של המשלוחן ,שהופיעה בגיליון 'טיב הקהילה' ,מעניקה טפיחה חמה
על שכמם של המקפידים להתפלל במניין וגם מעודדת את כולנו .אמת ,היתה
תקופה קשה ,רבים שהו בבידוד ,לתקופת מה נסגרו היכלי התפילה .אבל - - -

אחים יקרים! נמצאים אנו בימי חודש אדר ,אשר ניסיו ונפלאותיו הם תוצאה של
'נקהלו היהודים' .זה הזמן לאמץ את הנהגתו של ר' יצחק ,ולהחליט להתאמץ
ולהקפיד להתפלל בציבור תמיד – בכל תנאי מזג אוויר ,גם כשהזמן דוחק ,גם
כשהדבר קשה עבורנו .וככל שנעמוד בקיום קבלה זו ונתפלל בציבור – כך נזכה
לראות שה' ישמע את תפילתנו ויחיש לנו את ישועתו!

הרוצה להתפלל במניין – ה' מסייע לו .השואף לזכות להתפלל בציבור ומוכן
להתמסר – נוכח ורואה כי בורא עולם עוזר לו .זה הזמן לשוב ולהתחזק בנחיצות
התפילה במניין ,להבין את חשיבותה ולהפנים כי תפילה במניין היא הדרך להתפלל
כראוי ,ולהעביר את התפילה ישירות לבורא עולם!

מניין מאולתר ,מוזמן...
הימים – ימי המגיפה המתפשטת ,כאשר למרבה הצער נסגרו היכלי התורה
והתפילה .אחת התופעות הנפוצות והיפות באותם ימים היתה העובדה כי

וככל שנקבל על עצמנו לעמוד איתנים בנושא התפילה במניין ,להקפיד על כך
ולעשות כל שלאל ידינו כדי לזכות להתפלל במניין – כך נראה כי ה' מסייע בעדנו
להגשים את השאיפה הזו ,ונזכה גם לראות כי ה' שומע את תפילת עמו ישראל,
ויחיש לנו את ישועתו!

משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
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בשביל לשאול את פיו על בני משפחתו ,ולא עלתה בידו .לימים ,בא עני אחד
הסובב ומחזיר על הבתים .והנה כבואו אל ביתו הכיר בו שהוא מעיר מולדתו
ושמח מאד לקראתו ,ורצה להשתעשע עמו לשאול אותו על בית אביו
ומשפחתו הכבודה ,אמר לו העני "מדוע תעצרני ,הלא לעשות מלאכתי באתי
הנה ,לאסוף כסף ,ולמה תגרום לי הפסד" .אמר לו האיש ,אם כן הגידה נא לי
כמה עלה בדעתך לקבץ פה ,אמר לו העני ,ב' וג' זהובים .אמר לו האיש ,הא לך
ג' זהובים ושב עמי ,הסכים העני ויעש כן וישב עמו והתחיל לספר לו עסק
משפחתו ואודותיהם ושלום בניהם .ויהי אך התחיל העני לספר נפלה עליו
תרדמה והוא יושב ומתנמנם ,ויאמר העני אחר כי זכיתי להיות לי מקום לנוח
בו ,אבקש את הבעל הבית ויתן לי מקום מנוחה ואשכבה ואישן ...כעס עליו
הבעל הבית ואמר הלא אנכי עשיתי אותך איש בטל היום הזה למען הפק
טובתי למען תספר לי משלום משפחתי ועתה מה לך לנוח או מדוע תשכב
ותרדם .הנמשל ,הקב"ה נתן לאדם נפש עליונה חצובה מתחת כסא כבודו
ונתרחקה ממעונתה ובכל ימי השבוע גם כי הקב"ה משתוקק לשמוע טובות
ממנה .אך האדם טרוד בעסקיו לכן הגביל להשתעשע עמנו ביום השבת
והספיק לנו בעבור זה ביום הששי לחם יומיים .למען נהיה נקיים ביום השבת
מכל טרדה ונוכל להשתעשע בקרבת אלקים יתברך שמו ולשוש באהבתו.
וזהו ששת ימים תעשה מלאכה ואתה טרוד בעסקי הגוף ואם כן וביום השביעי
שבת לה' אלקיך ,כלומר ליחד את היום ההוא רק לה' לבדו כי הוא נתן לך את
המנוחה רק למען יהיה לו מקום להשתעשע עמך ולא שתתעדן בתנומות עלי
(ציוני תורה)
משכב או בענינים אחרים וזהו שבת לה' אלוקיך.
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'
כל העשה בו מלאכה וגו'( .לה ,ב)
בשו"ע סימן עו סעיף ג נוהגין לומר בתפלת ערבית "וינוחו בה" ובשחרית
"וינוחו בו" ובמנחה "שבתות קדשך וינוחו בם" ,אמר אאמו"ר מאוה"ג זצ"ל
עס איז ביטער צו זאגן אזוי א פשט [מר לי לומר את הפירוש הבא] אבל
בעוונותינו הרבים כך נוהגים רבים מאחינו בני ישראל .בכניסת השבת עומד
הבעל בבית מסחרו ואילו האשה יושבת בביתה ומכינה צרכי שבת (וינוחו בה
 האשה לבדה נחה בליל שבת ואילו האיש מחלל את השבת) ביום השבתבבוקר עומדת האשה בחנות ואילו הבעל הולך להתפלל לבית הכנסת (וינוחו
בו  -הבעל לבדו נח ואילו האשה מחללת את השבת) לפנות ערב בעת תפילת
המנחה סוגרים את החנות והולכים לטייל האיש ואשתו (וינוחו בם  -שניהם
(בית ישראל  -טויסיג)
נחים)...
ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה
לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא( :לו ,ו)
הגמרא במסכת ברכות (כח ,א) מביאה שרבן גמליאל הי' מכריז ואומר 'כל
תלמיד שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש' ,ואיתא שם שהעמידו על זה
שומר הפתח .מובא בשם החידושי הרי"מ ז"ל שהקשה דמנין הי' שומר הפתח
יודע מי הוא אשר תוכו כברו? ואמר ,שבאמת השומר לא הי' מניח לאף אחד
להכנס( ,מסתמא הכוונה שלא הכניסו אלא אותם שהיו ידועים ומוחזקים
בכשרות ומשאר העם לא הניחו אף אחד להכנס) אלא שמי שהי' תוכו כברו
כבר מצא עצה לעצמו האיך לדחוק ולהכנס עכדה"ק .והנה בפרשת תרומה
כתיב ויקחו לי תרומה ופירש"י לי לשמי ,וא"כ היו הגזברים יכולים ליקח
לתרומת המשכן רק ממי שנותן לשם שמים ,וקשיא נמי דמהיכן ידעו הגזברים
מי הוא הנותן לשם שמים? ולכן יש לומר דבאמת עשו כמו שעשה שומר
הפתח של ר"ג ולא קבלו נדבה רק מהיחידים המוחזקים בכשרות ,אולם אלו
שרצו בלב שלם להביא נדבתם למשכן כבר ידעו האיך לדחוק ולהביא .ומי
שרצה להביא באמת לשם שמים כבר מצא דרך לדחוק ולהביא וכענין הנ"ל.
ויש לפרש בזה בדרך צחות מה דכתיב בפרשת ויקהל "איש ואשה אל יעשו
עוד מלאכה לתרומת הקודש" היינו שהיתה מלאכה רבה וגדולה  -לדחוק
(טעם הצבי ,מובא באוצרותיהם של צדיקים)
ולהביא התרומה....

ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה
ה' לעשות אותם" (לה ,א)
פירש"י למחרת יום הכפורים ע"כ .יש לומר בדרר צחות ,דהנה בעונותינו
הרבים ישנם אנשים באחינו בני ישראל שביום הקדוש באים לבית הכנסת
ומתפללים ומתענים ומתודים ,ועושים את כל מצות היום כדת וכדין כצדיקים
ממש ,אבל למחרת יום הכפורים שוכחים הכל מה שעשו אתמול וחוזרים
לסורם לחיי היום יום ,וזהו מה שאומר הפסוק "ויקהל משה את כל עדת בני
ישראל למחרת יום הכפורים ויאמר אליהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות
אותם" שגם למחרת יום הכפורים חייבים לקיים את כל התורה ולא רק ביום
(עוללות אפריים)
הכפורים....
‘ויקהל משה את כל עדת בני ישראל’.
ואילו בפ’ כי תבא נאמר ‘ויקרא משה לכל ישראל ויאמר אליהם’ ,ויש
להבין מהו הלשון ‘ויקהל’ ,ומהו הלשון ‘ויקרא’.
וביאר רבי שלמה קלוגר שיש שני דרכים לאסוף את הציבור ,דרך אחד
להסתובב עם מקרופון ולקרוא את כולם שיבואו לככר השבת ,מתי מעט
יבואו .אך יש עוד דרך ,למשל אם יעמוד ר’ יוסלה רוזנבלט בככר השבת
ויתחיל לנגן בקול נעים ,בלי שום מודעות ורמקולים ,כולם יבואו לשמוע.
הראשון הוא ‘ויקרא’ השני הוא ‘ויקהל’ ,כי ר’ יוסלה אינו קורא ,אלא מקהיל
את העם סביבו את כל הציבור ,לשמוע חזן כשר.
משה רבינו כשקרנו עור פניו ,לא היה צריך ‘לקרוא’ להם ,אלא נהיה מצב
של ‘ויקהל’ ,לא שקראו להם ,אלא כולם נקהלו והביאו את הילדים שיסתכלו
על פניו של הצדיק ,כך זה נראה כשזוכים.
וכ’ הרש” ק בשם מדרש שיר השירים שקרני הוד שאיבדו בחטא העגל,
הוחזר להם במעשה המשכן ,וזהו שחורה אני ונאוה ,שחורה אני במעשה
העגל ,ונאוה במעשה המשכן ,כי חזרו קרני ההוד.
ומה שאמר האריז”ל שבשבת החזירם להם ,כפי הנראה זה היה בין מעשה
העגל למעשה המשכן ,וכן היום כשאין לנו בבית המקדש ,אנו זוכים לבחינה
זאת בשבת קודש ,אך כשהקב” ה יחזיר לנו את המקדש וכליו ,יחזרו לנו קרני
ההוד גם בימות החול.
וכן הובא בילקוט ראובני בפ’ כי תשא אות פ”ז .ובזה פי’ רש”ק שכיון
שראה משה שכולם נקהלים אליו בלי שיקרא אותם ,הבין שהסיבה הוא
מחמת שקרנו עור פניו ,וחשש שמא נחלשה דעתם שאין להם את קרני ההוד,
לזאת חיזק אותם שיש שבת קודש ,כולם תזכו לקרני ההוד ,ויתרה מזאת,
כשתעסקו במלאכת המשכן ,אפי’ רק תתחילו לעסוק בכך ,שוב יחזרו לכם
קרני ההוד .ולזאת נקהלו כולם אל משה ,כי דרכו של בעל האבדה לחזר אחר
אבדתו ,כיון שקירון עור הפנים לא היו של משה אלא של בני ישראל ,ממילא
נקהלו אצל משה ,כי צריך לנסוע להצדיק לחזר על אבדתו( .הגרמ"י רייזמן)
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'
כל העשה בו מלאכה יומת( :לה ,ב)
בכמה מהמפרשים מביאים לפרש את הפסוק "יהיה לכם קודש" עפ"י
דברי הגמ' "חציו לה' וחציו לכם" ,שכאן מזהיר הפסוק שגם את ה"לכם"
תעשו קודש ,דהיינו שגם כשמענג את עצמו בשבת שיהיה זה "לכבוד שבת"
ולא לכבוד עצמו.
בספה"ק "תולדות יעקב יוסף" (פרשת כי תבא אות א) מביא בשם
הבעש"ט" ,שמעתי ממורי" :משל לבן מלך שנשתלח למרחקים לכפר אחד
שדרים שם אנשים נבערים פחותי ערך ,ובהאריך הזמן שמה ,הגיעו יום אחד
מכתב מאביו המלך .רצה בן המלך לשמוח בו מאד ,אך חשש מבני הכפר
שילעיגו עליו באומרם מה יום מיומים ושמחה מה זו עושה .מה עשה בן
המלך ,קרא לבני הכפר וקנה להם יין ושאר מיני יין המשכרים עד ששמחו העם
ביין ,והתחילו כולם לרקוד ולשמוח ,הם על היין והמעדנים והוא על שמחת
המכתב מאביו ,ודפח"ח .והנמשל מובן ,כי הנשמה שמחה עם בא השבת ,אבל
מה תעשה שהגף אינו מבין לשמחה זו מהיא עושה ,לכן נותנים סעודה טובה


לגוף ,ואז הגוף שמח מחמת האוכל והנשמה שמחה על השבת.
ויבאו האנשים על הנשים כל נדיב לב (לה ,כב)
עוד בעניין הזהירות בקדושת השבת ,מובא בספר "משלי יעקב" למגיד
כתב בספורנו" ,ויבאו האנשים על הנשים .עם הנשים המתנדבות באו
מדובנא ,משל בעניין חובת האדם להקדיש עתותיו בשבת קודש קודש לה':
המשל בזה לאחד שהרחיק נדוד ועזב את משפחתו וכל בית אביו לגור בארץ האנשים שלהן להסכים בנדבה ,כדי שיקבלו הגבאין מהן ,שאין מקבלים מן
רחוקה ,והיו עיניו נשואות וכלות אולי יראה איזה אורח הבא מעיר מולדתו הנשים אלא דבר מועט".

מאוצרות המגידים

א

בעניין הזה ,מן הראוי להסמיך שני סיפורים נפלאים מהגאון הצדיק רבי
יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל ,כפי שמובאים בספר "האיש על החומה" ,הסיפור
הראשון על נסוב על נקודה זו שמוזכרת כאן בספורנו מדברי הגמ' בבבא
בתרא שאין לקחת צדקה מאשה בלא הסכמת בעלה ,והסיפור השני גם כן
מעניין זה ,מראה על זהירותו המופלגת שלא לגעת בממון שאינו שלו:
מספר הרב משה בלוי בספרו :שמעתי מפי אבא מורי ,שאשה אחת
בהונגריה היתה חשוכת בנים ,בעלה היה עשיר והיא היתה לו לעזר בהנהלת
העסקים .באה האשה אל רב העיר ,ובידה סכום של ארבע מאות זהובים
שהיא מבקשת לשלוח פדיון נפש לאחד הצדיקים שיתפלל עבורה לזש"ק ,רב
העיר אמר לה שהוא מייעץ לה לשלוח את הכסף להצדיק רבי יוסף חיים
זוננפלד בירושלים .האשה מסרה לו את הכסף והוא שלחו אל רבינו.
כעבור שלשה שבועות ,בא בעל האשה אל רב העיר בתרעומת על שקבל
סכום כה גדול מאשתו לצדקה ,הרב אמר שהוא חשב שהאשה עשתה זאת
בידיעתו ,אולם הלה תבע שהרב ידרוש חזרה מירושלים את הכסף .מאד לא
נעם להרב לעשות זאת ,והוא הציע לבעל האשה שאם הוא רוצה דוקא חזרה
את הכסף ,אזי ישלם הוא לו קמעא קמעא את הסכום הזה ,באותו מעמד נכנס
לפתע שליח הדאר לבית הרב ,והביא לו מכתב באחריות שבא מירושלים .הרב
פתח את המכתב ,ומצא בו את הארבע מאות זהובים ששלח לרבינו זיע"א,
צהלו פניו ומסרם תיכף לבעל האשה .האיש התרגש מאד ,ובקש מהרב שיגיד
לו גם מה שהרב זוננפלד כותב במכתב המצורף ,אז הקריא לפניו הרב כדברים
האלה :קבלתי את מכתבו יחד עם הכסף ,אולם מכיון שמע"כ כותב שאשה
מסרה לו זאת ,חושש אני אולי עשתה זאת מבלי רשות בעלה .הנני משיב לו
חזרה את הכסף ,בבקשה למסרו חזרה להאשה ,.אולם כמובן שלא מעטתי
בשביל כך למלא את בקשתה בדבר התפילות שתפקד ,ויה"ר שהתפלות
תקובלנה" .עיני הרב ועיני בעל האשה זלגו דמעות".
עיקרון זה לא לקבל מאשה בלי הסכמת בעלה היה מקובל אצל מורנו ,לא
רק לגבי אחרים ,אלא אפילו מאחותו היחידה 'יעטל' ,הקפיד שלא לקבל אלא
בהסכמתו המפורשת של הבעל ,כפי שהוא כותב באחד ממכתביו לאחיו ר'
שמואל" :כתיבתך שימחה אותי מאד ,את החבילה מאחותנו היקרה קבלתי
ע"י מר פאפנהיים ,אבל את סכום הכסף שהכיל לפי השערתי כ 1500כתרים
לא הסכמתי לקבל ,כי סכום כזה הוא גדול מדי עבורה ,וביקשתי ממר
פאפנהיים להחזירו לה ,וביחוד שלא היתה לי ידיעה ברורה אם בעלה היקר
מסכים לכך .בצעירותי הייתי מקפיד מאד ומזהירה שלא תשלח בלי ידיעת
בעלה ,כל שכן לעת זקנה ,יש להקפיד עוד יותר לא לנגוע במה שאינו שלי.
תקותי בה' יתברך בחסדיו ורחמיו שהוא ימשיך לפרנסני מתחת ידו הרחבה
בכדי שאוכל להמשיך להתנהג כפי שהורגלתי מנעורי".
סיפור אחד מני רבות ,מפי עד ראיה ושמיעה שרשם אותו בדיוק נפלא
מפיו של מרא דעובדא הקדוש פרופ' יעקב ישראל דיהאן:
רעש והמולה בשכונת "בתי מחסה" אשר בעיר העתיקה .פמליא מכובדת
פלשה לפינה שקטה זו ,אל בית רבי יוסף חיים צועדת הפמליא ,אשר בראשה
ה"ליידי סמואל" ,אשתו של הנציב העליון לא"י ,הרברט סמואל.
ורבי חיים עומד באותה שעה ושופך צקון לחשו בתפלת המנחה בביהכ"נ
הגדול אשר בחצר "בתי מחסה" .בחצר בית הכנסת נתעכבה הפמליא תוך
צפיה לסיום תפלתו של "הרב".
כשסיים מורנו את תפלתו ,הוגד לו ע"י שליח כי ה"ליידי סמואל" ,מבקשת
לחלות את פניו.
כשיצא מורנו מבית הכנסת ,נגשה אליו הליידי סמואל בנימוס רב
ובהכנעה ,שאלה בשלומו ומסרה למרן פריסת שלום מבעלה "סיר הרברט
סמואל" ,בתום פגישה קצרה זן ,נפרדה כל הכבודה ממורנו והלכה לה .ויהי
הדבר לפלא ולשיחת היום מה פשר ביקור פתאומי זה ,ומה ראתה על ככה.
למחרת ,כשביקר פרופ' די האן בבית מורנו ,גילה את פשר הביקור הבלתי
צפוי מאתמול .ומעשה שהיה כך היה:
במסיבה חגיגית ב'מעון לבנות' של מר גולדשמיד ,שבה השתתפו מסלתה
ומשמנה של החברה הגבוהה של הפקידות האנגלית ,ובראשם הוד מעלתו
הנציב העליון לא"י הרברט סמואל ,נקשרה שיחה בין הרברט סמואל והפרופ'
דיהאן ,כשלפתע פנה הנציב העליון לפרופ' דיהאן "הלא תגיד לי ידידי
המלומד ,ביני לבינך ,איך זה הולם את מעמדך כאישיות בינלאומית רמת
מעלה ,ששמך מהולל בפי כל ,להתחבר לאותה כת שמרנית הלוחמת
בעקשנות נגד כל קידמה ומודרניזציה בחיים הציבוריים?!"
"לאט לך ידידי הלורד ,ענהו פרופ' דיהאן ,הבה ואספר לך מה שקרה איתי
לפני שבועות אחדים עם ראש העדה הזאת ,ותגיד לי אז אם תוכל למצוא בין
כל אנשי הקידמה והאצולה שלך ,אישיות טהורה ודגולה כזאת".
"עומד אני בראש קרן מיוחדת אשר מטרתה לתמוך בידי 'אנשי רוח'.
בישיבה האחרונה של הנהלת הקרן ,הסברתי לחבר הנאמנים שעקב טרדותי
ונסיעתי לארץ ישראל ,ומסיבות שונות אחרות ,אני מציע לסיים את פעילות
הקרן ,ולמסור את שארית הסכום שבידינו לאישיות הדגולה ביותר שהכרתי
מעודי ,וזהו הצדיק רבי יוסף חיים זוננפלד מירושלים"
שוכנעו נאמני הקרן ,והסכימו למסור בידי את כל הסכום שנשאר ברשות
הקרן ,ע"מ שאעבירהו לידי אותו צדיק אשר בירושלים ,ידוע ידעתי את
מצוקתו הכלכלית הקשה של הרב זוננפלד ,וביחוד את מצוקת בני משפחתו
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שסבלו מעוני ומחוסר כל .כשהגעתי לירושלים דרכי הראשונה היתה אל הרב
זוננפלד ,לראות את פניו הקדושות ,לדרוש בשלומו ,והעיקר ,למסור לו את
הסכום הגדול שהצלחתי להשיג עבורו אחרי מאמצים קשים.
אחרי שיחה נימוסית ראשונה ושאילת שלום הדדית ,הוצאתי מאמתחתי
את הצ'ק הגדול ,והושטתי אותו להרב זוננפלד ,בהסבירי לו את מטרת הסכום,
ואת הזכות הגדולה שנפלה בידי להביא לו את הסכום הנכבד הזה שבודאי
יקל על מצוקתו הכלכלית ועל מצוקת בני משפחתו הרב זוננפלד נשאר שליו
ורגוע ובקול שקט והחלטי הצהיר "אינני לוקח!".
ברגע הראשון לא תפסתי את כוונתו ,והתחלתי לגמגם ולתמוה "מה
פירוש? הלא זו קרן מיוחדת לאנשי רוח ומיועדת למטרה זו ,ובהסכמת כל חבר
הנאמנים הבאתי למורנו את הסכום ,ואין לך מציאה כשרה מזו שהושגה בדרך
הלגלית ביותר!"
"אין זה בשבילי ואינני לוקח" ,היתה תשובתו ברורה והחלטית.
במבוכתי ,פניתי לבית יו"ר העדה הרב ר' ראובן שלמה יונגרייז ,סיפרתי לו
את כל הענין ,והפצרתי בו שישפיע על הרב לקבל את הכסף ,הרב יונגרייז,
בידעו את דרכו של הרב ,לא נתן לי סיכויים רבים להצלחתי ,אבל משום כבודי
ניאות לבוא אתי לרב ולהסביר לו כמה שהענין כשר וחלק ,ואדרבה ,בזה
מתגשמת מטרת הקרן בצורה הנאותה ביותר וגם מצילה את משפחת הרב
ממצוקתה.
גם השתדלותו של הרב יונגרייז לא נשאה פרי ,ונאלצתי באין ברירה
להחזיר את כל הכסף לאמסטרדאם".
ועתה ,הבנמצא כזה איש אשר טוהר הנפש ואצילות הרוח בו בין כל
החברה המתקדמת שלך?!"
הלורד סמואל נתרגש מאד למשמע הסיפור ,וקרא אליו את ה"ליידי",
וביקש ממני לחזור באזניה על כל הסיפור.
הליידי הביעה את משאלתה לראות במו עיניה עוד באותו היום את
האישיות המופלאה הזאת ,ועם תום המסיבה פנתה עם כל מלוויה לעבר "בתי
(האיש על החומה)
מחסה" אשר בעיר העתיקה של ירושלים".

"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל( "...לה ,א) – " ...וזה לא יתכן לבנות
הבית הגדול והקדוש הזה מן הגזל"( "...כלי יקר").
"ועשית את הקרשים למשכן עצי שטים עומדים"  -למה עצי שטים? לימד
הקב"ה דרך ארץ לדורות ,שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילין עושה פרות,
אומר לו :ומה מלך מלכי המלכים שהכל שלו ,כשאמר לעשות משכן ,אמר:
לא תביא אלא מאילן שאינו עושה פרות  -אתם על אחת כמה וכמה" (שמות
רבה לה ,ב).
הסיפור המצמרר הבא אירע באחד ממחנות ההשמדה בזמן השואה.
השמים כחולים הם .מסביב הכל ירוק .מרחבים אין סופיים של ירוק .יעקב
מנסה להביט ,לשאוף אל ריאותיו את האוויר ,את הנוף ...לשאוף רק לרגע
אחד ,ולו לרגע אחד ...וחבטה עזה על גבו מקפיצה אותו.
פה אסור לשאוף .פה צריך לעבוד .להתענות .אושוויץ.
הוא הידק את אחיזתו במעדר והמשיך עם ידיים זבות דם להכות באדמה
הקשה .להכות ,להכות ...אם יפסיק לרגע יכו בו...
שריקה חדה נשמעה .נעמד זקוף .שתי שריקות ,ומיד הסדרו כולם
בשורות ,שמאל ימין ,שמאל ימין ...כמו חיילים ממושמעים .השמים כבר לא
כחולים ,והחושך כיסה ארץ .מובלים אל הבלוק ,להניח קצת את העצמות
השבורות ,לאגור כוח למחר .במבנה פח ,רחב ממדים ,על רצפת אבן ,שכבו
בתוך שורות צפופות מאות אנשים .כולם ,עם ראשים מגולחים ועל גופם
שמלת פסים .כולם שוכבים .חלקם ישנים ,אחרים מנמנמים ועוד שלא
הצליחו להירדם ,מכונסים בתוך עצמם ושותקים .אולי מהרהרים ...אולי
נזכרים ...רק קול אנחה עולה מידי פעם.
לפתע ,אומר מישהו מילה .מילה אחת ,אשר מחשמלת את גופו" :חנוכה"!
חנוכה .חג הניסים .עוד שלושה ימים חנוכה!!! הוא חש איך האדרנלין מבעבע
בגופו .חנוכה!!! עוצם את עיניו .נזכר בבית .עומדים כולם .שרים "מעוז צור"...
הנרות מרצדים וריח סופגניות נישא באוויר.
החלטה מתגבשת בלבו .בחג חנוכה זה ידליק נרות חנוכה! יאירו הם את
מחשכי אושוויץ! יתנו תקווה למעטים שנשארו! כן ,בחג חנוכה זה ידליק
נרות!!! אך מנין? מנין ישיג השמן? הפתילות?
תכף דוחף הוא בידו את יוסי ,חברו לדרגש .יוסי עובד בבית החרושת ,אולי
יוכל להשיג לו משם פתילות .תמורת פרוסת לחם ,מסכים יוסי מיד .עוצם את
עיניו ,די להיום .מחר יחפש מנין ישיג שמן.
במסתרים ,הוחלפו שני תפוחי אדמה וחצי פרוסת לחם ב 50-גרם
מרגרינה .פתילות יש לו ,מרגרינה כבר יש לו .הערב ,אי"ה ,יזכה להדליק נרות
חנוכה!!! התרגשות אוחזת בו.
יעקב רעב ,רעב ללחם עד לכדי כאב ,הרי ויתר על פת לחמו כדי לזכות
לפתילות ,למעט המרגרינה ...רעב ,אך האושר ממלא את כולו ,נותן בו חיות.
במרץ רב מכה הוא באדמה ,עוד ועוד ועוד ...מצפה הוא בכיליון עיניים
לשריקה המיוחלת .ואז ...כשיגיעו לבלוק ...איזו הפתעה תהיה לכולם שם!!!
כמה חיזוק ישאבו מהנרות!!! אורם יאיר את מחשכי הלב!!! יבשר על ניצחון

הנזכרת להלן קובעת שישנם דברים שאין לעשותם בשבת ,ומדוע אומרת
התורה" :אלה הדברים אשר צוה ה' "לעשות"?
לפיכך ,הוא מבאר ,שפסוק זה אינו מוסב בדווקא אל הזהרת השבת ,אלא
אל כל יריעת התורה והמצוות שציוה משה לישראל .כל הגישה לעבודת
המצוות צריכה להיות מתוך השכל ודעת ,ומתוך חישוב המעשים בפלס דק
ומדוקדק.
לא זו בלבד שהאדם צריך לשקול את מהלכיו במאזני התבונה ולהימנע
מכל מה שיש בו שמץ חטא ,אלא אפילו המעשים הטובים טעונים ביקורת
קפדנית.
ברוח זו ניתן להבין מדוע התורה חוזרת וכופלת אזהרות וציוויים אודות
שמירת השבת לבל תחולל גם במחיר מצות בניית המשכן.
הנה בתחילת פרשתנו (פסוק ב) נאמר כי בהקהיל משה את העם בשביל
להורותם על דב ר הקמת המשכן ,הקדים להזהירם אודות שמירת השבת:
"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'
כל העושה בו מלאכה יומת".
וכדברי רש"י" :הקדים להם אזהרת שבת לציווי מלאכת המשכן לומר
שאינו דוחה את השבת".
כיוצא בזה מופיעים הדברים גם בפ' כי תשא (לא ,יג) שם נאמר" :אך את
שבתותי תשמורו" .על כך הביא רש"י את דברי חז"ל" :אף על פי שתהיו רדופין
וזריזין בזריזות המלאכה (מלאכת המשכן) שבת אל תדחה מפניה".
בבית המקדש ובמשכן עצמו לא שבתה עבודת הקורבנות אף לא יום אחד.
גם בשבת היו מקריבים תמידים כסדרם ומוספין כהלכתן ,למרות שהדבר היה
כרוך בעשיית מלאכות שבת .אולם בניית והקמת המשכן או המקדש אינם
דוחים איסורי שבת .רק עבודת הקרבנות עצמה היא שהותרה בשבת ,אך לא
מלאכה שנועדה להכשיר לעבודת בית המקדש.
האברבנאל מבאר (שם) כי ממה שהוצרכה התורה להזהיר לבל תידחה
השבת מפני בניין המשכן משתמע שהיה מקום לסבור שראויה השבת
להידחות מפניו .כלומר ,אלמלא נצטווינו במפורש ,היה מקום לסבור
שהאזהרות שנאמרו בעניין שמירת השבת אינן תקפות כאשר המדובר
במלכות שנועדו לצורך בניין המקדש.
הוא מסביר כי מדעת עצמנו יכולנו לסבור שבניין המשכן שב"קום ועשה",
עדיף על ה"שב ואל תעשה" שבשביתה בשבת .הרי מטרת כל המצוות הינה
דביקות בה' והשראת השכינה בעם ,והדביקות באלוקים לכאורה מושגת מן
העיסוק במעשים חיוביים ,יותר מאשר בהימנעות ממעשים אסורים.
כלל גדול נאמר בהלכה" :עשה דוחה לא תעשה" .כל מקום שיש בו
התנגשות בין מצוות "עשה" שעלינו לקיימה ,לבין איסור "לא תעשה" שניאלץ
לעבור עליו אם נקיים את ה"עשה" ,ההלכה קובעת כי ה"עשה" דוחה את "לא
תעשה" .המצווה תתקיים גם במחיר דחיית הלאו( .כמובן שגם להלכה זו
הרבה גדרים וסייגים שלא כאן המקום לפרטם ,אולם עיקרון זה ידוע ומקובל
ומוסכם על הכל).
כיון שכן ,יכלו ישראל לסבור שעדיף לעסוק בפעילות חיובית ,גם אם על
ידה נדחים איסורי השבת ,מה גם שפעילות חיובית זו היא מלאכת בניין
המשכן ,שמטרתו השראת השכינה בעם ישראל.
כדי להוציא מלב מי שעלול לטעות כן ,באה התורה והדגישה כי למרות
החשיבות הרבה שנועדה לבניין המשכן ,השבת לא תזוז ממקומה ,וכל איסורי
השבת יישמרו גם בעת העיסוק בבניין המקודש.
זהירות מגזל  -אפילו לשם שמים
ה"כלי יקר" שואל שאלה מעניינת :בתחילת הפרשה נאמר "ויקהל משה
את כל עדת בני ישראל ,"...ורש"י מפרש שמדובר כאן למחרת יום הכיפורים
כשירד מהר סיני .ואילו לעיל בפרשת יתרו (יח ,יג) נאמר "ויהי ממחרת וישב
משה לשפוט את העם" ,ופירש"י שם כי היה זה למחרת יום הכיפורים?
מתרץ ה"כלי יקר" וזה לשונו" :ונראה לפרש שידוע שהקהל זה היה
להודיע להם מצות המשכן והנדבה כמו שיתבאר בסמוך ,והיה משה חושש
פן יתנדב אחד מהם למשכן דבר שאינו שלו והוא חושב כי הוא תופסו בדין.
וזה לא יתכן לבנות הבית הגדול והקדוש הזה מן הגזל ,ומקום המשפט שם
הרשע ,על כן הכריז משה תחילה :מי בעל דברים יגש אלי למשפט ,באופן שכל
העם על מקומו יבוא בשלום .ונודע לכל אחד מה שהוא שלו או אינו שלו על
ידי שהוא דן ביניהם .ואז היה מודיעם עניין הנדבה לאמר קחו מאתכם תרומה
לה' ,ומאתכם היינו משלכם ולא משל חברכם "...עכ"ל.
*
ואמרו חז"ל במדרש (שמות רבה לה) על הפסוק" :ועשית את הקרשים
למשכן עצי שטים עומדים" .למה עצי שטים? לימד הקב"ה דרך ארץ לדורות,
שאם יבקש אדם לבנות ביתו מאילן עושה פירות ,אומר לו :ומה מלך מלכי
המלכים שהכל שלו כשאמר לעשות משכן אמר :לא תביא אלא מאילן שאינו
עושה פירות  -אתם על אחת כמה וכמה".
גם כשציוה לבנות את המשכן  -את המוסד הרוחני ,מרכז השכינה
והקדושה  -הקפיד והזהיר את העם ,לבל יביאו אלא מאילן שאינו עושה
פירות!

המעטים על הרבים!!! כמעט ושומע הוא את כולם שרים "מעוז צור" ,חש על
בשרו ממש את אווירת החנוכה.
כולם עומדים סביבו ,נרגשים .יעקב טובל את הפתיל במרגרינה ,ואז הופך
אותו ותוקע את צידו היבש בתוך המרגרינה .עכשיו יידלק הפתיל ,המרגרינה
תימס ו...
אין לו סידור כדי לקרוא מתוכו את הברכות ,אך הוא יודע אותן על בוריין.
הברכות מאירות בראשו :להדליק נר של חנוכה ...שעשה ניסים ...שהחיינו
וקיימנו ...כולם סביב משתתקים .מתרגש הוא כל כך ...תיכף ויברך ...תיכף
ויאירו הנרות את הלבבות הכבויים סביב...
לפתע ...זעקה מחרידה מרעידה את הבלוק .אחד מהראשים המגולחים
סביבו נופל ארצה .באחת ,מסובב יעקב את גבו ,מביט בנופל .הנופל ,מביט בו,
ומבטו מתחנן .מרים הוא את ידו ומצביע על המרגרינה...
יעקב מתבונן בעיניו .מבין הוא כי אחזו בולמוס .משתוקק הוא למרגרינה,
ואם לא יקבלה ...אם לא יקבלה ...אבל גם הוא כבר יומיים לא אכל ,כדי לזכות
ולהדליק נרות חנוכה!!! גם הוא רעב!!! וכולם מחכים!!! וצריכים חיזוק רוחני!!!
והברכות ...והאור!!!...
הלמות פטישים במוחו .כל ההסברים מדוע כן לברך ,מדוע כן להדליק...
אבל מנגד ,אם ידליק שמא זו תהיה מצוה הבאה בעבירה ,שהרי הנופל ...שרוע
הוא על הרצפה ...מביט הוא בעיניים קרועות לרווחה על המרגרינה ,מבקש
לטעום ,מבקש חיים...
ביד רועדת הוא מוציא את הפתיל מהמרגרינה .אי מי מנסה לעצור אותו,
אך הוא מזיז את העומדים בדרכו .מתכופף ,מתיישב על יד הנופל ,פותח את
פיו ,וביד רחימאית מכניס אל תוכו את המרגרינה.
שלוש שנים הוא באושוויץ .הערב ,הערב הוא בכה לראשונה.
הנופל מוצץ את המרגרינה בקול ,מ חפש את מבטו של יעקב ,רצה להודות
לו .עיניו של יעקב מסומאות בדמעות .אין הוא רואה דבר .נתח ממנו ,מבשרו,
נתן הוא היום .ועוד יותר מכך .תחת אור הנרות אשר ביקש להפיץ ,חש הוא
את האור הגנוז אשר הדליק הערב הזה .אור הגנוז לצדיקים .אור המצוה...
הדרך לפסגת ההצלחה בנויה מעלות :שלב אחר שלב ,מעלה אחר מעלה
עד לשלמות הנכספת.
יש פעמים בהם עליה על שלב מסוים דורכת על ערך מוחלט ,על נשמה
יהודית או אפילו על יבלת קטנה של בן אדם .וניצב האדם על פרשת דרכים:
מחד ,הוא יכול להעפיל להגשמה אמיתית יהודית ולרכוש פסגות בעבודת ה',
ומנגד יתכן שהתעלותו הוא תבוא על חשבון משהו אחר ,או ערך חשוב אחר.
האם יעלה ,חלילה ,על חשבון בן אדם או ערך? או שמא ימנע עצמו מהגשמה
איכותית?
הדילמה קשה והנסיון הוא עצום .בעל ה"חידושי הרי"ם" זי"ע עמד בנסיון
כזה ויכל לו.
באחת מנ סיעותיו אל הרבי מקוצק זי"ע לקח החידושי הרי"ם תכריך
כתבים עב כרס ,חיבור על שולחן ערוך חושן משפט ,אשר עמל ויגע עליו שנים
ארוכות כדי ליישב בקדושה עצומה את כל הקושיות שהיקשה עליהם בעל
ה"שפתי כהן" ע"י בירור ההלכה בדרך האמת.
הראה ה"חידושי הרי"ם" את החיבור לרבי מקוצק שעיין בו זמן רב ואמר
לבסוף" :חיבורך זה טוב הוא ,נאה ומשובח .אולם חוששני שבאם יודפס,
חיבור זה ייטב עד למאד בעיני הלומדים והדיינים והם יפסקו ממנו הלכה
ויפסיקו לעיין בש"ך .על כן דעתי ,שתבער את החיבור מן העולם ,שכן אין זה
מן היושר שחיבור מאוחר ידחה חיבורו של הש"ך ,אשר למד תורה לשמה
ביגיעה ובהתמדה".
ה"חידושי הרי"ם" יצא מן החדר ופניו כלפיד אש בוערות ,זוהרות ,ועיניו
דומה שדמעו .הוא חזר לחדרו שבאכסניא ,ופסע בחדר אנה ואנה כשהוא
אחוז שרעפים ורעיונות .כעבור זמן נטל מספר קסמי עץ ומעט חומר דליק,
הפכם ללהבה והטיל לתוכה עבודה מאומצת בת שנים רבות.
הוא היה אומר  -הוא קודם היה ועשה :השחית הגשמה של דברים ,של
כוחות ועמל .לאחר מכן ,כעבור שנים ,אמר לחסידיו:
אחד מכלי הנגינה בבית המקדש היה 'הנבל' .מדוע נקרא הכלי בשם זה?
משום שנגינתו היתה כל כך יפה ומושלמת שהיה מנבל את כל הכלים האחרים
בנגינתו .מדוע אם כן קראו לו נבל (-בשם מכוער כ"כ ,כאילו הוא הנבל) ולא
קראו לו בשם מנבל?
הוא מתרץ :משום שמי שמנבל אחרים בנגינתו  -הוא נבל!
יש פעמים שביטולה הוא קיומה ,שהגשמה היא כליאת היכולות והדחקת
הנתונים; שהדרך לפעול היא דווקא לחדול.
אם ההצלחות וההישגים באים על חשבון אנשים או ערכים  -זה המקום
והזמן להדחיק הכוחות ,לכלוא כישרונות ,לוותר על הגשמה איכותית וטובה
למען שמו בהמון אהבה.
האדמו"ר רבי שמחה בונם מפשיסחא זצ"ל היה מפרש לאור יסוד זה את
הפסוק הפותח את פרשתנו" :ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ,ויאמר
אליהם ,אלה הדברים אשר צוה ה' לעשות אתם" (לה ,א).
אם נפרש מקרא זה מפשוטו ,שהוא מוסב על מצות השבת שנאמרה
בהמשך ,תמוה הביטוי "לעשות" ,שבו משתמשת התורה .הרי מצות השבת
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ועוד שנו רבותינו בגמרא (בבא קמא צד ע"א)" :הרי שגזל סאה של חיטים,
טחנה ,לשה ואפאה  -והפריש ממנה חלה ,כיצד מברך?  -אין זה מברך אלא
מנאץ".
וכנגד אותם ה"מתחסדים" הטוענים כי לשם שמים  -בעבור קיום מצוה,
מותר לעשות הכל ...היה אומר הרבי מקוצק :כתוב בתורה "וכל העם רואים
את הקולות" (שמות כ ,טו).
מדוע נזקקו ישראל לראות את הקולות במו עיניהם?
שלא יפרשו את ה"לא תגנוב" " -לו תגנוב" כאילו ש"לשם שמים"  -הגניבה
(בנועם שיח)
מותרת!

אלפיים שנה  -עד המגיד מקוזניץ
סיפור נורא תשמעו היום ,סיפור אמיתי ,ובין השיטין טמון בו פרט צדדי
אך מופלא ,בענין שבת קודש  -קדושת השבת ,שבה מתחילה פרשתינו.
היו שני נביאים  -זכריה .הנביא זכריה המופיע בכתובים לא נרגם ,אלא
הנביא זכריה בן יהודע הכהן כמו שכתוב בדברי הימים (ב' כ"ד)" :ורוח אלוקים
לבשה את זכריה בן יהודע הכהן ויעמוד מעל לעם ויאמר להם כה אמר
האלוקים למה אתם עוברים את מצוות ה' ולא תצליחו ...ויקשרו עליו
וירגמוהו אבן במצות המלך בחצר בית ה' ...ובמותו אמר (הנביא) ירא ה'
וידרוש" .ואכן שנה אח"כ ,ה' דרש את מותו ,ליום השנה בדיוק באותו יום -
עלה חייל ארם על ירושלים הרג והשחית כמו שכתוב שם.
חלפו שנים ארוכות  -ונבוזראדן שר הטבחים נכנס לעזרה והבחין בדמו
של זכריה הנביא שתוסס ורותח ,אותו דם עמד על סלע ורתח במשך כמאה
שנה מהריגתו של זכריה עד חורבן הבית.
נבוזראדן שאל "מאי האי?" נאלצו לספר לו שהוא דמו של זכריה נביא ה'
שהוכיח אותם במילי דשמיא וקמו עליו והרגוהו" :נביא הוה בו דהוה קא מוכח
לן במילי דשמיא קמינן עילויה וקטלינן ליה והא כמה שנין דלא קא נייח
דמיה" .אסון גדול התרחש שם באותה שעה כאשר נבוזארדן רצה להפסיק
את רתיחת הדם ושחט עליו את זקני העם  -הסנהדרין ,אח"כ בחורים ובתולות
ותינוקות של בית רבן עד שגם הוא עצמו הזדעזע משפיכת הדם ,והתחנן
כביכול  -שהדם כבר יפסיק מרתיחתו  -עד שהדם נח .ואז נרעש כפליים,
התגייר ושב בתשובה( .גיטין דף נז).
ועתה ,נשמע היטב .אצל הליטאים ידוע על "הנובהרדוקע'ר דיבוק" היה
זה בחור יהודי מנובהרדוק שנכנסה בו רוח (נשמה תועה שנכנסת בגוף חי,
ככל ה'דיבוקים' שהיו מתגלים לפני שנות דור) .אצל החסידים ידוע גם על
דיבוק מופלא ,וסביר להניח ,כפי שיובא להלן ,ששניהם מדברים על אותו
דיבוק  -שתחילת דרכו הייתה בנובהרדוק והובא לביתו של תלמיד הגר"א רבי
חיים מוולאזין ,ולאחר מכן עבר לאיזור אחר שם הובא אל המגיד הקדוש
מקוזניץ זי"ע.
כפי עדות איש מפי איש  -מגדולי הליטאים( .וכמצוטט בספר 'הצדיק ר'
שלמה') אותו בחור היה פוסע ברחובה של עיר ,פוגש אנשים והיה פורט
לפניהם את עבירותיהם ,כפי הסדר דלהלן :הוא ניגש ליהודי ואמר לו בשמחה
"איך האב דיר האלט ,כלומר " -אהבתיך ,אני אוהב אותך!" ומיד בידידות -
התחיל לפרט את חטאיו שעשה בימי חייו .היהודי היה מתמוסס מבושה על
פרסום מעשיו בקול ברחובה של עיר לפני רבים ,ומיד היה מהרהר בתשובה,
אז הרוח היה הופך את הטון והסגנון ואומר לו "איך האב דיר פיינט"  -אני
שונא אותך!" מגביה את רגליו ונס ממנו...
לפעמים עוד לפני שהיה אומר "אני שונא אותך" היה מנסה בדרך אחרת.
היה פונה אליו כאילו בתחנון" :אחי היקר למה לך כך (לחשוב מחשבות של
חרטות) ,מה אתה צריך לעסוק בכך?!" כלומר למה אתה מהרהר בתשובה ,אך
משהיה ממשיך להרהר בתשובה ,נפרד ממנו במנוסה .היינו שרוח טומאה
לפפה אותו ,כי כידוע ,התאוות והשאיפות לא נפרדות מהאדם לאחר פרידת
הנשמה מהגוף .הנשמה ,נפרדת רק מהגוף אבל לא מהרצונות שלה שהינם
חלק מהנפש ונשארים בה ...יסורי העונשים ,אולי הם ,מפרידים אותם
מהנפש.
אותו רוח גילה ואמר ,נורא ואיום ,כי הוא הראשון שזרק את האבן על
זכריה הנביא .יותר מאלפים שנה שהוא נע ונד ואין לו אפשרות להכנס
לגיהנום להזדכך שם מעבירותיו ,וכך נכנס בגופו של הבחור למצוא מנוח
ומרגוע לזמן קצר .דבר פלא נוסף נמסר ,שכמעט ולא יכל להמצא בסביבת
תלמידי חכמים וצדיקים ,כאשר פגש רשע  -חיבקו גיפפו ונשקו שוב ושוב.
אבל כשנקלע בדרכו לארבע אמות של צדיק לא יכל להביט בו  -ברח ,קילל
וחירף.
רבי יוסף שלמה כהנמן הרב מפוניבז' נכנס פעם ל'חדר האוכל' בישיבת
פונביז' והבחין כי מספר שולחנו לא מכוסים במפה .היה זה ביום שבת קודש.
פנה הרב אל קבוצת בחורים ואמר להם :בחורים יקרים! שמעו נא .מקובל
אצלי על הנובארדוקער דיבוק ,כי באחת השבתות הכניסו בכח את אותו בחור
אשר בו הרוח אל ביתו של הגר"ח מוואלזין .הבחור נבהל והתהלך אנה ואנה
בבית כמי שאחזו טירוף ,הוא פשוט לא מצא לעצמו מקום אחיזה  -מפאת
קדושת הבית והשבת ,הוא רץ בסחרור .עד שמצא פינה קטנה באחד
משולחנות הבית  -שם המפה התקפלה והשולחן היה מגולה .מיד התכופף
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קיפץ חיבק ונישק את המקום (כי רק שם היתה אחיזה לחיצונים) מעשה
שהיה .ע"כ דבריו.
פעם כאשר איימו עליו שאם לא יצא יקחו אותו אל הגר"א מוילנא ,השיב
הרוח" :איני מפחד ממנו ,כי להגר"א אין עסק עימנו (כהקדמת הגר"א לספרא
דצניעותא) כך סיפר החפץ חיים לתלמידו רבי שלמה בלוך .עוד שאלו אותו
האם ידוע לו מי הם הל"ו צדיקים שבדור .הוא מנה שמות רבים לא ידועים
ביניהם גם הגר"א ,אלא שאת הגר"א מוילנא לא מנה בין הראשונים ממש.
שאלו אותו וכי הגר"א אינו הראשון או לפחות משלושת הראשונים?! והשיב
"לא ,מפני שהוא הרי קצת מפורסם ,חלק ממעלותיו מפורסמות"...
לביתו של המגיד מקוזניץ
בספר "שומר אמונים" מוזכר (לראשונה) שייכותו של המגיד מקוזניץ אל
אותו רוח ,וזה לשונו" :כי פעם אחת הביאו לרבינו מקאזניץ איש אחד כדי
לתקן את הנפש שנכנס (=כדיבוק) שאלו המגיד מי הוא היה בגילגול הקודם
ובאיזה זמן והשיב כי יותר מאלפיים שנה שהוא בצער ויסורים וכי הוא היה
הראשון שזרק אבן על זכריה הנביא ומאז אין לו מנוחה והולך מדחי לדחי.
וברחמי ה' נתקן ע"י הקדוש הנ"ל".
איך עבר מנובהרדוק לקאזניץ? ושמא היה זה איש אחר  -שאח"כ נכנסה
בו אותו רוח של זורק האבן? קשה לדעת בבירור ,אלא מה שנספר לכם להלן,
אולי יועיל לבירור הדברים.
"שאלתי את רבי אליהו לאפיאן"  -סיפר רבי יעקב אדלשטיין (שליט"א)
[זצ"ל] " -מה עלה בסופו של אותו בחור שהסתובב ורוח בקרבו" הוא השיב
כי כפי הידוע לו ,דבר הדיבוק התפרסם עד שרבים באו לשומעו ולקבל פחד
ויראת העונש ,ללמוד משפטי שמים על עבירות ,עד שהענין דווח לחלונות
הגבוהים ,לממשלה ,אנשי הממשל חשדו כי מכשף מסתובב לו בין היהודים
והגויים .כאשר מבחינה חוקית נאסר כל מעשה כישוף והעוסק בו הסתכן אז
בגזר דין מוות ,משום כך ,נכנס אותו בחור לכלל פיקוח נפש .והוחלט כי צריך
להצילו ,לא בגלל הרוח שבקרבו אלא סתם מדין הצלת נפשות .הבריחו אותו
מחוץ לגבולות המדינה ,מקום בו החוקים שונים .כך עזב את נובהרדוק וילנא
וולאזין .א"כ שמא אז אכן זכה והגיע לקרבת יהודים אחרים שגררו אותו אל
המגיד מקוזניץ .שם בסופו של דבר הגיע אל תיקונו כפי שמובא ב"שומר
אמונים".
רבי משה הולצברג זצ"ל ראש ישיבת קרלין סטולין ,גילה פעם כי פרטי
התיקון של המגיד מקוזניץ ,עברו לאוזנו ,איש מפי איש .והוא נאות לספר זאת
לרבי יעקב אדלשטיין (שליט"א) [זצ"ל] ,וכה גילה:
בתחילה ,המגיד ניסה להוציא את הרוח מגוף הבחור ע"י שמות ויחודים.
ולחש באוזנו יחודין בשמות הקדושים ,גיחך הרוח צחק בקולי קולות ואמר
אתם חושבים להפחיד אותי בדברים אלו ,את כל היחודים הללו ידעת עוד
בהיותי ילד לפני הכנסי למצוות ,הלא אני מתקופת הבית  -הלא אני זרקתי את
האבן הראשונה על זכריה הנביא (ואז געה בבכי) אל תפחידוני!
שאל אותו המגיד "ואיך ישנה אפשרות לתקן את נשמתך?" (כי הוא רצה
גם לתקן את נשמתו המיטלטלת והמתייסרת ביסורים נוראים יותר מאלפיים
שנה) .השיב הרוח ואמר :מאז מותי ועד היום לא היה תלמיד חכם שלימד עלי
זכות ,אם יהיה מי שימצא לי 'לימוד זכות' יציל את נשמתי שאבוא למנוחתי.
הוא הדגיש שחייבים ללמד עליו סנגוריה בפה מלא .המגיד חשב ומצא לו
זכות אך הודיע לו שיעשה זאת בתנאי שיראה לו את דרגתו (את מהות רוחו
 נפש ונשמה מתקופת בית המקדש) הרוח הסכים אך "לא כאן בבית ובעירפנימה ,בשדה מחוץ לעיר ארעה לך אם תוציאני למנוחה" אמר .המגיד הק'
נתעטף ויצא מהעיר ואמר בפיו לימוד זכות עפ"י הלכה ואח"כ נראה לפניו
עמוד אש מהארץ עד לרקיע ,ומה שעוד ראה כמובן שלא סיפר.
מה היה לימוד הזכות? גם זה סיפר ר' משה הולצברג זצ"ל :הוא מצא לו
סברה הלכתית ,שבסברא זו קיימת הבנה בטעות  -להתיר לרגום אותו באבן.
טעות בהלכה ,אבל יש בה כבר לימוד זכות מסוים:
הוא חשב כי ההלכה היא שנבואה רעה מאת ה' יתברך יכולה להשתנות
כל זמן שהנביא לא אומרה בפיו .והרי זכריה נביא ה' ניבא אז לרעה כציווי ה'
אלוקים ,א"כ היה לו להימנע מלהינבא בשם ה' כדי לנסות להציל ע"י כך את
עם ישראל ,ואע"פ ש"הכובש נבואתו חייב מיתה" היה לו למסור את חייו
ונפשו בזה ובבא ,בשביל להציל את כלל ישראל .ואע"פ שאסור לנביא לעשות
כך ,אבל זו כבר צד טעות מבחינת ההלכה ולימוד זכות איך יכול היה לחשוב
(רחמנא ליצלן) שמותר לרוגמו באבנים.
(להגיד)
ראה מש"כ בספה"ק "תפארת שלמה" על מועדים  -שער התפילה:
"כאשר ידענו כן המעשה מפי אדומ"ו הרב הקדוש המגיד מקאזניץ זלה"ה
שספר על דברי הרוח הדבוק באחד שבא לפני הרב ר' יהודה חסיד
משידלאווצי .והרב הנ"ל נתכוון בשמות הקדושים לבעבור לגרשו מנפש
האדם ההוא אז שחק עליו ואמר כי בימיו הילדים הקטנים היו יודעים מכוונות
כאלה והוא הי' הראשון אשר הרים ידו ראשונה בזכרי' הנביא ע"ה בעת
הריגתו בבהמ"ק ומן אז והלאה יותר מב' אלפים שנה הוא נדחה מכף אל כף
ולא ינוח ולא ישקוט אף בגיהנם .כאשר שמע ר"י את דברי הרוח התחיל
לבכות ולהתמרמר מאד ואמר הוי ואבוי אם בזמן הרב כזה עדיין לא נתכפר

לפשעי האדם מה נאמר ומה נצטדק מי יוכל לעמוד ביום הדין הגדול והנורא
מי יאמר זכיתי מפשעי".

"ויקהל משה" אני יורד מהבית ביום שישי ,ורואה שהשכן עולה עם שני
סלים מלאים ,מקיים מצות "והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו" (שמות
טז ,ה) .הלכה פסוקה (שלחן ערוך אורח חיים רנ) ,אשריו ואשרי חלקו .הזכרתי
לו שיאמר בפה מלא "לכבוד שבת קודש" ,שהדיבור פועל הרבה בקדושה
("משנה ברורה" שם ,ב) .העפתי מבט ,הסלים מלאים נירות .נו ,גם אם צריך.
אבל יש שם אותיות עבריות ,וזו בעיה" .מה זה" ,שאלתי.
"עיתונים" ,ענה" ,עונג שבת" .תמידים כסדרם ו"מוספים" כהלכתם.
מותר? נניח ("משנה ברורה" שז ,סג) .ואם מתענג ,אולי רצוי ("תרומות
הדשן" סג) .אבל אוי לו ,שזה תענוגו! והלא ה"בית יוסף" (אורח חיים רצ ,ב)
הביא דברי המדרש" :ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ...ביום השביעי יהיה
לכם קדש ,שבת שבתון לה'" (שמות לה ,א -ב) ,אמר להם הקדוש ברוך הוא
לישראל ,אם אתם נקהלים בכל שבת ושבת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
ועוסקים בתורה מעלה אני עליכם כאילו המלכתם אותי בעולמי ,שנאמר
(ישעיה מג ,יב)" :ואתם עדי נאם ה' ואני אל" ,מכאן סמכו בכל תפוצות הגולה
להתקבץ בבתי כנסיות לקרות מקרא ולדרוש בדברי אגדה אחר סעודת
שחרית .ובירושלמי (שבת פט"ו ה"ג) אמרו שלא נתנו שבתות וימים טובים
אלא כדי לעסוק בהם בתורה ,ואמרו בזוהר הקדוש (ח"ג קע"ג ,א) שבמוצאי
שבת כשחוזרת הנשמה היתרה למקומה ,נשאלת איזו חידוש חידשה בתורה.
ומי שקריאת העתונים היא עינוגו ,עליו המשילו לאמור -
ביום ההכתרה ,בקש המלך להיטיב עם נתיניו .להשביע רצון איש ואיש,
לתת ככל אשר ישאל .הזהירוהו יועציו שאוצר המלוכה יתרוקן .הסכים
לפשרה :יקציב לכך שעה .מי שיבוא באותה שעה ויבקש בקשה סבירה ,יענה.
יומיים לפני המועד השתרך תור ארוך כנחש עקלתון ,אנשים תפסו חזקה
ולנו במקום .והרי בין כך וכך לא היה סיכוי אלא לחלק קטן .לשלושים ,ואולי
ארבעים .אבל מי יוותר על החלום ,ומי יוותר על הסיכוי הקלוש .אולי יאות
המלך ויעניק לו קצבה לכל חייו ,יחליף את דירתו הדחוקה או יממן השאת
צאצאיו.
הרגע הגדול הגיע ,השער הענק נפתח והכל נדרכו ,ולפתע ניכרה תכונה
ותזוזה .אדם טיפס במעלה התורה כשכולם מפנים לו מקום ,מאפשרים לו
להקדימם.
למה ומדוע .אם תהו אלו שלפניהם ,מיד מיהרו ועשו כמעשיהם .המצורע
של המטרופולין ,זה שמנודה מכולם ומעביר את שממון ימיו בשפכי הפסולת
שבפאתי העיר .שכל גופו מכוסה פצעים מוגלתיים ודוחים ,והצחנה האופפת
אותו מרחיקה ממנו כל אדם ,מצורע זה שייט לו עתה בניחותא כשהכל
סולדים בתחושת קבס.
הגיע לראש התור ,וגרם למבוכה .החליטו לרחצו ולבשמו ולהחליף
סחבותיו המרובבות לפני שיביאוהו אל המלך.
עננת בושם מצחין בשרה את בואו והמלך נטה אליו חסדו" :מה תבקש,
במה אוכל לעזרך" ,התעניין.
"אדוני המלך" ,ניסה לקוד בגמלוניות" ,הפצעים המוגלתיים מגרדים
ומציקים ,ומדיפים ריח בואש .כולם מתרחקים ממני ,ואני ניזון מליקוט
שאריות מזון שהוש לכו לאשפתות .אין לי הנאה בחיי ,זולת אחת :כשאני
מתחכך ,אני משכך מעט את הגרוי .אבל יש לי בעיה .איני מגיע לגב...
אבקש מהמלך שיואיל ברוב חסדו לצוות שיתקינו לי שתי מברשות
ארוכות ידית ,שאוכל לגרד בהן את גבי"...
"כדברך יעשה" ,ענה המלך ,ופנה אל השליש" :רשמת?"
"כן" ,ענה בחיוך.
חיוכו הבעיר את חמת המצורע" :אדוני המלך ,יאמר נא ,כלום נאה הדבר
ללעוג למצורע?! למה הוא מחייך ,זה שרשם את הבקשה!"
"אכן" ,הסכים המלך" ,למה חייכת לבקשתו ,האם נאה הדבר?" הוכיח את
השליש.
קד השליש" :אדוני המלך ,לא למומו הגשמי חייכתי ,אלא לסיכלותו
הרו חנית! עומד הוא לפני המלך ,ויכול לבקש שרופאיו יטפלו בו וירפאוהו,
פצעיו יעלמו ועורו יתנקה ,מכאוביו ישכחו ויוכל לשוב לחברת בני האדם,
ומעדיף הוא להמשיך להדיף צחנה ולסבול מפצעיו המוגלתיים והמדממים,
לסבול מנידוי ולהתכלכל מפסולת אשפתות ,ולמצוא אשרו בהתחככות
מענגת"...
נפגע המצורע ,זיקר כתפיו ושרבב שפתיו" :שלא יגיד לי מה לעשות!"
שוטה! בקש לפחות עתה ...אין ללעוג לו ,יש לנוד לו!
ואני נזכר :נסעתי ברכבת ,מחדרה לבני ברק .מולי ישב יהודי ,ופתח שולחן.
הוציא מאמתחתו צרור תרופות וערך על הדלפק .גלולות לבנות וצהובות,
כמוסות אדומות וזהובות ,מבחר מרשים ומשובב עין .נטלם לפיו עדרים
עדרים ,הגירם לגרונו בלגימת מים .לטשתי עינים כפי הנראה ,כי הוא פנה אלי
והזדהה עמי ברחמים" :שכחת את שלך בבית?!" שכחתי בבית? אשרי שאיני
(והגדת)
צריך!

"והנשאם הביאו"

ה

"והנשאם הביאו את אבני השהם ואת אבני המלאים לאפוד ולחשן"
(שמות לה ,כז) .וכתב רש"י :מה ראו נשיאים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה
ובמלאכת המשכן לא התנדבו בתחילה ,אלא כך אמרו הנשיאים :יתנדבו
ציבור מה שמתנדבים ,ומה שמחסרים אנו משלימים אותו .כיון שהשלימו
ציבור את הכל ,שנאמר" :והמלאכה היתה דים" (שמות לו ,ז) ,אמרו נשיאים:
מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השהם .לכך התנדבו בחנוכת המזבח
תחילה .ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם" ,והנשאם" כתיב.
וכתב ה"כתב סופר" זצ"ל :יש ללמד זכות על צדיקים אלו שאחרו
מלהתנדב ,על פי המבואר (סוטה יג ע"ב) שאין המצוה נקראת אלא על שם
גומרה ,כי לולא הגמר גם ההתחלה ללא הועיל היתה .ולכן התחכמו להמתין
עד שיביאו כולם נדבתם ומה שיחסר יביאו הם ,ותהיה המצוה קרויה על שמם
הינו שיעשו עיקר וגמר המצוה .והיתה כונתם לשם שמים -
ומכל מקום שלא כדין עשו ,כי ידועה מסקנת ה"משנה למלך" (הלכות
מגילה פ"א הי"א) ו"חכם צבי" (בתשובה סימן קו) [בשר אחד שנתן רשות
לאסיר לצאת יום אחד מבית האסורים ,שיצא ביום הראשון בו יוכל לקיים
איזו מצוה שאי אפשר לו לקיימה בבית האסורים ,ולא ימתין למצוה מאוחרת
מדאורייתא כגון קריאת פרשת זכור ,משום] ש"זריזין מקדימין למצוה"
(פסחים ד ע"א) עדיף מעשיית מצוה מן המובחר .והיה לנשיאים להקדים
המצוה ולהיות מהזריזים המקדימים ,מלעשות גמר מצוה מן המובחר.
והטעם שזריזים מקדימים עדיף ,על דרך שאמרו :אל תאמר לכשאפנה
אשנה ,שמא לא תפנה (אבות פ"ב מי"ד) .והכלל הוא :אין מחמיצין את
המצוות (מכילתא בוא יב ,יז) ,אולי לא יוכל אחר כך לעשות .וכך היה לנשיאים,
שלא נשארו להם אלא האבנים .וגם הם לא היו משלהם ,אלא ירדו להם עם
המן (שמות רבה לג ,ח) ,ולא חסרו משלהם כלום.
וכן הורונו ב"מסילת ישרים" (פרק ז) ,שלא יחמיץ האדם את המצוה ,אלא
בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו ימהר יחיש מעשהו
לאחוז בה ולעשות אותה ,ולא יניח לזמן שיתרבה בינתיים כי אין סכנה
כסכנתו .אשר הנה כל רגע שמתחדש יוכל להתחדש איזה עיכוב למעשה
הטוב -
ועל אמיתו דבר זה העירונו (בראשית רבה עו) בענין המלכת שלמה,
שאמר דוד המלך לבניהו בן יהוידע" :והורדתם אתו אל גחון" ואמר בניהו:
"אמן ,כן יאמר ה'" (מלכים א א ,לג) .ושאלו :והלא כבר נאמר" :הנה בן נולד לך
הוא יהיה איש מנוחה[ ,כי שלמה יהיה שמו ושלום ושקט אתן על ישראל
בימיו והכינותי כסא מלכותו על ישראל עד עולם"] (דברי הימים א כב ,ט-י).
אלא הרבה מפריעים יעמדו מכאן ועד גיחון!
על ענין זה ,נשא ה"דברי חיים" זצ"ל את משלו -
היה היתה באבקילע ,אשה כפרית ,עני מרודה ,ולה בנים ובנות בלי עין
הרע ,מושכים בסנורה ושואלים לחם ,ואין .נשאה עין למרום ושוועה" :רבונו
של עולם ,ראה נא בעניי .המצא לי אוכל לעוללי!"
וה' שמע תפלתה .פקח עיניה ,ומצאה ביצת תרנגולת שזה עתה הוטלה,
חמה וטריה .כמה שמחה .נופפה בה וקראה" :שמעו ,ילדים ,מצאתי ביצה!"
כמה שמחו ,שמחת עניים .מה יעלה בחלקו של כל אחד מהם מביצה
בודדת זו .נשאו עיניים והושיטו ידיים ,אבל האם הגביהה עוד יותר את הביצה:
"לא ,ילדים ,הבה ננהג בחכמה! לא נאכלנה .נבקש מהשכן שירשה לנו לשימה
מתחת לתרגלתו הדוגר ת .תדגור עליה ,עד שיבקע אפרוח .אבל גם אותו לא
נאכל .נגדל אותו עד שיהיה לתרנגולת גדולה" " -הידד" ,צהלו" ,ויהיה לנו
בשר" -
"ומרק עוף!" -
"לא ,ילדים ,לא הבנתם -
התרנגולת תטיל לנו ביצים" -
"וכל יום נאכל ביצה" ,איזה אושר!
"לא ,גם את הביצים לא נאכל .נניח לתרנגולת שתדגור עליהן ,ויבקעו המון
אפרוחים ,שיגדלו ויהיו ללהקות תרנגולים" -
"איזה יופי" ,קראו במקהלה" ,ונאכל כל יום בשר!"
"לא הבנתם  -התרנגולות יטילו המוני ביצים ,שיגדלו דור נוסף של
תרנגולים ,ואז נמכור את כל התרנגולים ,ונקנה עגלה קטנה ,ונגדל אותה עד
שתהיה פרה ,ותתן חלב ,ותמליט עגלות נוספות ,עד שיהיה לנו עדר שלם .ואז
נמכור חלק ממנו ,ונקנה בית משלנו ,עם חלקת שדה .נרתום את הפרות
למחרשה ,נזרע ונקצור ,ולא יחסר לנו מאומה!"
עיני הילדים נצצו ,שכחו את רעבונם ,והבאבקילע שחקה עם הביצה
בעליצות ,והיא נשמטה מידה והתנפצה.
כל החלום נגר ארצה...
ורגע ,שלא תהיה אי הבנה -
זה לא אומר שלא לדגור על הביצה .זה רק אומר שלא לשגות בחלומות,
ולא להשתעשע איתה .קום ועשה מעשה .תטגן או תדגור ,אבל תנצל את
ההווה במקום לחלום על העתיד! ונספר סיפור מהגמרא (גיטין סח ע"ב) -
התורה אסרה להניף ברזל על המזבח .החליט שלמה המלך ,שבית
המקדש כולו יבנה בלא שיניפו עליו ברזל .לשם כך ביקש את תולעת השמיר,
שסגולתה לבקוע אבנים ,הודיעוהו שמלך השדים יודע מקומה ,ושלח את
בניהו בן יהוידע להביאו .בדרכם ראה מגיד עתידות המתימר לצפות נתרות

לאחר שעה שב ואמר :האגרטל מצא חן בעיניי מאוד .אסכים לשלם עליו
שבעים וחמישה שקלים ,על אף שנראה ששויו עשרה שקלים בלבד" .אך
הילדה בשלה :אלף שקלים .לקראת הצהריים שב הגוי לחנות ,והפעם ניאות
לשלם מאתיים שקלים ,אך הילדה בשלה.
כך ניסה עו ד מספר פעמים ,עד שלבסוף במוצ"ש שלף מכיסו את הסכום
העצום והניחו על הדלפק .הילדה נדהמה ,והוא הסביר" :טובי האדריכלים בנו
לי וילה מפוארת ,ואגרטל בגוני הטורקיז מתאים לי כל כך .לא יכולתי לוותר
עליו!"
כששבו ההורים לביתם ,סיפרה להם על השתלשלות העניינים ,והם קיבלו
על עצמם לשוב בתשובה שלימה "אין כל ספק האם לפותח "בית יעקב" סיים
הרב מבריסק את סיפורו" ,שמירת שבת של ילדה קטנה השיבה את הוריה
בתשובה שלמה".
"בואי בשלום עטרת בעלה גם בשמחה ברינה ובצהלה ,תוך אמוני עם
סגולה בואי כלה בואי כלה" (הרב שלמה אלקבץ) רבי שמעון בר יוחאי אומר,
אמרה שבת לפני הקב"ה" :לכולן יש בן זוג ולי אין בן זוג" .אמר לה הקב"ה:
"כנסת ישראל יהיה בן זוגך" וכיון שעמדו ישראל על הר סיני ,אמר להם
הקב"ה" :זכרו הדבר שאמרתי והבטחתי לשבת ,כנסת ישראל היא בן זוגך".
וזהו שנאמר לישראל "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ ,ז) (בראשית
רבה ,יא ח)
ר' ראובן קרלנשטיין זצ"ל טופל במכשיר דיאליזה ,מכשיר שמחליף ומסנן
את הדם בגוף .את הטיפול עבר יחד עם אנשים נוספים ,שביניהם היה גם חוזר
בשאלה ועוד מספר חילונים.
באחד הטיפולים ,הופיעה האחות הראשית ובידיה מגש עוגיות ובקבוק
יין ,וסיפרה שנולדה לה נכדה בשעה טובה ומוצלחת ,והיא מעוניינת לשתף
את החולים בשמחתה .ר' ראובן לא לגם ,כמובן ,מן היין שכן דינו כדין נסך.
במקום נכח חוזר בשאלה שידע על האיסור לשתות ,והוא הרים את קולו
וקרא" :נראה לכם שאין הוא אוהב יין? הוא אינו שותה כי אנו בשבילו כמו
גויים! כאילו נגע ביין הזה גוי!" מיד נעשה המקום כמרקחה ,וכולם דרשו
לשמוע תשובה מאת ר' ראובן.
בתשובה ,סיפר ר' ראובן את הסיפור הבא:
בחור חמד שעמד להתחתן חיפש מתנה יוקרתית לכלתו .הוא הסתובב
ברחובות בני ברק ותר אחר שעון זהב שימצא חן בעיניו .אחר חיפושים רבים
מצא בדיוק את שחיפש :שעון יפהפה ויקר שהרשים אותו .היה זה שעון זהב
משובץ יהלומים ,ועלותו בהתאם.
בהתרגשות מרובה הגיש את מתנתו לכלה ,והיא הסירה את העטיפה
המרשימה ,הביטה בו והבעת אכזבה נראתה על פניה .היא זרקה את השעון
היקר על הרצפה ואמרה" :כזו מתנה אני מקבלת? כזו מתנה בזויה?"
המשיך ר' ראובן ואמר" :אם לסנדלר היתה כספת ,מה הייתם חושבים
שיש בה? ובכספת של רוטשילד מה יש? ובכספת של המלך ,מה לדעתם
מונח? הקב"ה מלך מלכי המלכים ,אמר "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת
שמה" הקב"ה מעיד שזו מתנה טובה והוא מוציא אותה מכספת! ואת המתנה
הזו ,שקיבלו ישראל הם רומסים ודורסים וכלל אינם מעריכים אותה! האם
הנכם מצפים שעם כלה שכזו ישתה החתן יין?!"
(אמונה שלימה)
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה'
כל העשה בו מלאכה יומת:
הגאון רבי ישראל משקלאוו זצוק” ל מביא בהקדמת ספרו פאת השולחן
ששאלו מלפני רבו הגאון האלוקי רבי אליהו מוילנא זי”ע לבאר כוונת הפייטן
רבי אלעזר הקליר בקדושה לשבת שקלים שהאריך בלשונות הרבה בסדר
מעשי בראשית" :אז ראית וספרת .והכנת וחקרת .ומדדת וכלת ושקלת.
ואמדת וצברת .ופקדת וחשבת וסכמת .ומנית וספרת .וקצבת וחרצת וגזרת.
וטפחת ושערת והבטת .והבנת והשכלת ושרת וסקרת .וכתבת וחרטת .וחקקת
וצינת וחרת ולמדת והודעת וחוית והורית .וגזרת וצוית וקראת וענית ודברת
ואמרת" ,ואמר הגאון כי יש בכאן ל”ט תיבות שבהם מרומזים ל”ט מלאכות
שפעל יוצר הכל בעשרה מאמרותיו ,ומל”ט המלאכות שבת ביום השביעי,
ולכן נאסרו עלינו אותם ל”ט המלאכות בשבת ,עכ”ד הק’.
והנה במלאכת המשכן עשו בני ישראל אותם ל”ט המלאכות ממש,
כמבואר בגמ’ (שבת מט ב)“ :תניא אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה
היתה במשכן ,הם זרעו ואתם לא תזרעו ,הם קצרו ואתם לא תקצרו ,הם העלו
את הקרשים מקרקע לעגלה ואתם לא תכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד”,
וכו’ .היוצא לנו מכ”ז של”ט מלאכות של מעשי בראשית הן הן אשר באו ביסוד
העולם החדש שאחרי עשרת הדברות במעשה המשכן ,ושביתת ישראל
מל”ט מלאכות המשכן בשבת הינה מעין שביתת הקב”ה בשבת בראשית ,ולכן
אע”פ שטעם שביתת השבת היא זכר לשביתת הקב”ה בבריאת העולם ,מ”מ
אנו למדים המלאכות האסורות בשבת ממעשה המשכן ,מכיון דהיינו הך,
והכל הולך אל מקום אחד ]וראה בספר פנים יפות תחילת פרשת תרומה [.
יש בכאן עניין נוסף ,שגם העבודה במצרים והשעבוד לפרעה היו באותן
ל”ט מלאכות ,וכמו שביארו התוספות במסכת פסחים (קיז ב) ד”ה למען תזכור
את יום צאתך מארץ מצרים ,וז”ל“ :לכך קבעו זכר ליציאת מצרים ,שמעתי
מהר”מ שיש במדרש לפי שבמצרים עבדו בהם בישראל בפרך ,ופר”ך בא”ת

ואנשים משח רים פניו ,וחיך .שאלו מדוע חייך ,וענהו :אותו קוסם יושב במקום
בו טמנו אוצר .מה שתחתיו אינו יודע ,את האוצר שתחתיו לא חשף ,ועתידות
ידע?!
אין ספק שהמעשה היה ,אבל מדוע כתבוהו לדורות .כי לקח כה רב צפון
בו! הן כל אחד מאתנו ,כאותו קודם ,יושבים אנו על אוצר ,ועוסקים בחזוי
עתידות תלוש  -כל אחד חולם ,מה יעשה בעתיד .אח ,כיצד ילמד ויתעלה
ויכבוש מקום בצמרת .אולי ,והלואי .אבל מה לך לחלום באספמיה ,יושב אתה
על אוצר ,והוא ההווה .אותו ,חשפת? אותו ,אתה מנצל?! קום ,נצל את האוצר
שאתה יושב עליו ,נצל את הרגע הזה ואת השעה הזו .אל תדחה לעתיד ,כי
אין ספק מוציא מדי ודאי!
(והגדת)
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה'
כל עושה בו מלאכה יומת (לה ,ב)
רש"י :הקדים להם אזהרת שבת לצווי מלאכת המשכן ,לומר שאינו דוחה
את השבת.
לאחר שהקב"ה אמר למשה ביום הכיפורים" :סלחתי כדבריך" (במדבר יד,
כ) מכנס משה את עם ישראל ומדבר עמם על שני עניינים :שבת ומלאכת
המשכן.
השבת הוזכרה לפני מלאכת המשכן ,ומדוע :אומר הרמב"ם :שבת שקולה
כנגד כל מצוות התורה ,השבת היא אות ביננו לבין הקב"ה.
שמירת השבת היא גילוי כבוד ה' ,בחילול שבת יש מן הכפירה בבריאת
העולם .השבת היא אות" ,ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת
לדורותם ברית עולם" (שמות לא ,טז) מה היא אות?
ה"חפץ חיים" ממשיל משל לאדם שפתח חנות ענקית של מוצרי חשמל,
ועל החנות תלוי היה שלט גדול" :משה מוצרי חשמל" .באחד הימים היתה
החנות סגורה .העוברים ושבים שיערו שנגמרה הסחורה ,או שהמוכר חולה.
אך הזמן התארך והחנות עדיין היתה סגורה ,העוברים ושבים שיערו שהמוכר
יצא לנופש או נסע ליריד ,אך כשהגיעה חברת הובלות והסירה את השלט,
הבינו כולם שהחנות נסגרה לצמיתות .הבעלים אינו קשור לחנות ,בהסרת
השלט הסתיימה הבעלות על החנות.
יהודי השומר שבת נושא על מצחו שלט :אני יהודי! בהסרת השלט,
חלילה ,נפסקת גם השייכות.
מסופר על ר' ברוך בער שראה חנות סגורה בשבת .הוא נגש אל המנעולים,
נישק אותם ואמר" :יש כאן הוכחה שיש בורא לעולם!"
אם כן ,כיצד יתכן שיהודי עובד בשבת ומחלל אותה רחמנא ליצלן? ידוע,
שעיקר מזונו של הדג הוא דגים אחרים .ברגע שדג גדול רואה דג קטן ,מתחיל
מרדף .הפלא הגדול הוא שהדג הגדול בולע דגים ונהיה שבע ,אך כשפותחים
את בטן הדג מגלים דבר מדהים :ראשו של הקרבן נמצא בצד של הזנב ,והזנב
נמצא בצד הראש.
מה מתברר? הדג רדף אחרי הדג שאותו הוא ראה ,אך הקדוש ברוך הוא
זימן לו דג אחר! מה אנו אמורים ללמוד מכך?
חידוש עצום :בן אדם רודף אחרי כסף וחושב שעסקים ביום השבת יניבו
רווחים ,אך הקב"ה מזמן לו דג אחר -מקור אחר להכנסה .בעל ה"קיצור שלחן
ערוך" אומר שזו אחת הסיבות שאוכלים דגים בשבת.
מסופר על נהג מונית שעבד בשבת ,רחמנא לצלן ,והניח למשמרת את כל
הכסף שהרוויח בשבת .הרב ניסה לשכנע אותו שבכסף לא תשרה ברכה ,אך
דבריו נפלו על אוזניים אטומות.
הוא צבר פרוטה אחר פרוטה במשך עשר שנים והגיע לסכום גדול :מאה
אלף דולר .בתום השנים הללו קרה דבר נורא :הנהג חלה במחלה ממארת,
עלות הניתוח שהיה עשוי להציל את חייו ,היה לא פחות ולא יותר מאה אלף
דולר...
ידוע שגוי ששמר שבת חייב מיתה ,והרמב"ם כותב שאפילו גוי שהחליט
לשמור שבת באחד הימים בשבוע חייב מיתה.
הרב פינקוס זצ"ל אומר שלמעשה ,השבת היא נקודת ההבדל בין יהודי
ל גוי .הקב"ה ברא את העולם בדרך הטבע וכך הוא מתנהל .בעצם שמירת
השבת יש הכרזה שהעולם אינו מתנהל בדרך הטבע ,ביום זה היהודי אינו
עושה דבר לפרנסתו .גוי שיעשה כך ,יתחייב במיתה .ומדוע? כי בכך הוא פועל
נגד הטבע.
שאלו פעם את הרב מבריסק האם להקים בית ספר "בית יעקב" בשכונה
חילונית ,ובתשובה סיפר הרב סיפור שהתרחש בעיירה בריסק .בבריסק היה
בית ספר "בית יעקב" ומשפחה חילונית שהתגוררה בסמוך שלחה את בתם
ללמוד בבית הספר ,מפאת הקרבה .הילדה למדה מושגים שלא הכירה
מעולם ,וכמובן למדה גם על שבת.
שבת אחת ,רצו ההורים לצאת לנופש והפקידו את הילדה על החנות
שבבעלותם .הילדה החליטה שתימנע בכל צורה מלמכור בשבת .בהגיע יום
השבת ,פתחה את החנות התיישבה בה ואמרה תהילים.
אחרי שעה נכנס גוי לחנות והתעניין על מחירו של אגרטל שנצב בחלון
הראווה .הילדה ברצונה העז להימנע מלמכור נקבה בסכום הזוי ,אלף שקלים.
הגוי נדהם ועזב את החנות.

ו

מאדים לצדק ,הן חלקי כוכב גדול מאוד שהיה שם ,וכי גם הירח שלנו היא חלק
מאותו כוכב גדול].
י .הלש ברמב”ם (שבת פ”ח הט”ז)“ :המגבל את העפר הרי זה תולדת לש”,
וכ”ה בגמ’ שבת (עד ב) בעשה חבית חייב שבע חטאות ואחת משום לש .וכך היתה
יצירת האדם עפר מן האדמה ,כמו שכתב רש”י (בראשית ב ו) :ואד יעלה מן הארץ
והשקה את כל פני האדמה -לענין ברייתו של אדם ,העלה התהום והשקה עננים
לשרות העפר ,ונברא אדם כגבל זה שנותן מים ואח”כ לש את העיסה אף כאן
והשקה ואח”כ וייצר” .וכן בבריאת השמים מבואר בספר הבהיר (אות נט)“ :ומאי
שמים ,מלמד שגיבל הקב”ה אש ומים וטפחן זה בזה ועשה מהן שמים”.
יא .האופה המבשל והאופה מלאכה אחת הן .ברמב”ם (שבת פ”ט ה”ו)“ :כללו
של דבר בין שריפה גוף קשה באש או שהקשה גוף רך הרי זה חייב משום מבשל”
ובריאת הרקיע ביום שני כתב רש”י (בראשית א ו)“ :יהי רקיע  -יתחזק הרקיע
שאע” פ שנבראו שמים ביום הראשון עדיין לחים היו וקרשו בשני מגערת הקב”ה
באומרו יהי רקיע” .ובבראשית רבה (ד ב)“ :אמר רבי חנינא יצאה האש מלמעלה
ולחכה את פני הרקיע ,רבי יוחנן כשהיה מגיע לפסוק זה (איוב כו) ברוחו שמים
שפרה ,היה אומר יפה למדני רבי חנינא ,א”ר יודן ברבי שמעון יצאת האש
מלמעלה וליהטה פני רקיע” .הנה הקשה הקב”ה גוף רך בכח האש.
יב .הגוזז את הצמר (בראשית ג כא) ויעש ה’ וגו’ כתנות עור וילבישם .ובסוטה
(יד א) כתנות עור ,חד אמר דבר הבא מן העור .ופי’ רש”י :של צמר הוא.
יג .המלבנו הקב”ה ברא כח בשמש ללבן בגדים ,כמובא בספרי קדמונים .ראה
קדושת לוי (ראש השנה)“ :כבר נזכר בחכמי המחקר ,כי אם ישטח אדם בגד של
פשתן לבינה נגד אור החמ ה אזי תקלוט הבגד מאור החמה צבע שלו של לבן”.
ובמשנה ברורה (סימן שב ס”ק לט)“ :המלבן הוא מאבות מלאכות ,ולבון מקרי בכל
דבר שדרך הצמר והפשתן להתלבן ע”י זה ,ומה שנוהגין שמניח חתיכת פשתן
לאחר אריגתו בחמה וזורק עליו מים כדי שתתלבן גם זה הוא בכלל מלבן” .כן
הקדים הקב” ה לבריאת העולם ,כח התשובה .והיא מלבנת כל הלכלוכים ,כדבר
הנביא (ישעיה א יח) אם יהיה חטאיכם כשנים – כשלג ילבינו.
יד .המנפצו בשבת (עג ב) המנפץ ,פי’ רש”י :פשתן בגבעולין .וכל מלאכות
הבגד שייכים בכתנות עור שעשה הקב”ה לאדם וחוה ,ובסוטה (יד א)“ :כתנות
עור ,רב ו שמואל ,חד אמר דבר הבא מן העור ,וחד אמר דבר שהעור נהנה ממנו”.
ופי’ רש”י“ :דבר הבא מן העור  -של צמר הוא” ,דבר שהעור נהנה ממנו  -של פשתן,
שאדם לובש סמוך לעורו”.
טו .הצובע בילקוט שמעוני (ויקרא יב אות תקמז)“ :בוא וראה טווס הזה שס”ה
גוונין יש בו ,והוא נוצר מטפה אחת של לובן ,הוי אין צור כאלקינו אין צייר
כאלקינו” .ובבמדבר רבה (יב ד)?“ :רפידתו זהב ,זו הארץ שהיא מעלה פירות הארץ
ופירות האילן שהן דומים לזהב ,מה הזהב יש בו מינין הרבה וגוונין הרבה אף פירות
הארץ מהן ירוקין ומהן אדומין” .וכן בילקוט שמעוני (בראשית א ג)“ :המקרה
במים עליותיו ,מה המים הללו מהן אדומין מהן ירוקין מהן לבנים מהן שחורים ,כך
הם שמים ,פעמים אדומים פעמים ירוקין פעמים לבנים פעמים שחורים”.
טז .הטווה ,יז .מיסך ,יח .עושה שני בתי נירין ,יט .אורג כנ”ל במלאכת מנפץ.
בבגדי צמר ופשתן שארג הקב”ה לאדם וחוה .וכלל בריאת העולם מכונה בשם
אריגה במדרש רבה (במדבר יב ד)“ :מרכבו ארגמן ,זה הקב”ה ,שאורג את העולם
שיצאו כולם למיניהם ולא יתערבו מין בשאינו מינו” .ובפרקי דר’ אליעזר (פרק יא)
שיצירת האדם היתה בדרך רקימה[ .וכיום מובן היטב אחר שנגלה פלאי הבריאה
בבניין גוף האדם בDNA [ . -
כ .הבוצע ברמב”ם (שבת פ”ט ה”כ)“ :בוצע הוא המפריד את הארוג ,בין
שהוציא הערב מן השתי או שהעביר השתי מעל הערב הרי זה בוצע וחייב ,והוא
שלא יהא מקלקל אלא יתכוין לתקן ,והסותר את הקליעה לתקן הרי זה תולדת
בוצע” .וכן עשה הקב”ה בבריאת העולם [שהיה סותר מקודם את בניין העולם
המכונה אריגה כנ”ל] כמבואר בבראשית רבה (ט ב)“ :את הכל עשה יפה בעתו
(קהלת ג) ,א”ר אבהו מכאן שהקב” ה היה בורא עולמות ומחריבן בורא עולמות
ומחריבן ,עד שברא את אלו ,אמר דין הניין לי יתהון לא הניין לי”.
כא .הקושר ,כב .והמתיר הקב”ה אומר לאיוב ,שפקפק בהשגחה פרטית (איוב
לח) “ :איפה היית ביסדי ארץ? ...התקשר מעדנות כימה ,או משכות כסיל תפתח?
כינה חיבור הכוכבים והפרדתן זו מזו כקשירה והתרה.
כג .התופר כנ” ל במלאכת מנפץ .תפירת בגדי הצמר או הפשתן לאדם וחוה.
כמו כן הפליא הקב”ה לעשות בחברו בין הנשמה מהעליונים והגוף מהתחתונים,
ויפח באפו נשמת חיים .וכל המחבר ומדבק בין נפרדים הרי זו תולדת תופר
(רמב”ם שבת פ”י הי”א).
כד .הקורע ע"מ לתפור “ויפל ה’ אלקים תרדמה על האדם ויישן ,ויקח אחת
מצלעותיו [קורע ,ע”מ לתקן מקום הקרע] ויסגור בשר תחתנה”( ,בראשית ב כא).
ובכך תמו ביאורי המלאכות בסידורא דפת ,וסידורא דבגד:
כה .הצד צבי .כו .השוחטו .כז .והמפשיטו .כח .המולחו .כט .המעבד את עורו.
צידה :בחמישי לימי הבריאה ,צד הקב”ה מן המים בת זוגו של לויתן .שחיטה :והרג
הנקבה שנאמר (ישעיה כז א) והרג את התנין אשר בים [בבא בתרא עד ב] מפשיט:
והפשיט את עורה [לעשות ממנה כתנות עור לאדם הראשון ,כמבואר בפי’
הריב” א וחזקוני (בראשית ג כא) ובספר תורת חיים בבא מציעא (פד א) ,וכן הביא
בפי’ הרא”ש (בראשית שם) בשם המדרש .ועור דג חשוב כעור ,ראה שבת (קח
א)[ .אולם הסוכה העתידה להעשות מעורו של לויתן יתכן שהוא מעור הזכר
שיהרג לעת”ל ,וכמשמעות הדברים בפסיקתא דרב כהנא הנדפס מחדש עם
הוספות מכת” י] .וכן מצינו מלאכת מפשיט לדעת תרגום יונתן (בראשית ג כא)
שהקב”ה הפשיט את עורו של הנחש לעשות ממנו כתנות עור לאדם וחוה .מולח:
ומלח את בשר נקבת הלויתן לצדיקים לעתיד לבא (בבא בתרא עד ב) .ובגמ’ שבת

ב”ש וג” ל ,שהם מלאכות ארבעים חסר אחת ,וכשנגאלו ממצרים הזהירם על
השבת לשבות מאותם ל”ט מלאכות” ,עכ”ל.
הנה כי כן הקב”ה הוציאנו ממצרים מבית עבדים להיות עבדים לו ית’ ,תחת
אשר בנו בל”ט מלאכות ערי מסכנות לפרעה ,יבנו מעתה בל”ט מלאכות בניין
הקדושה לשמו יתברך .ונמצא מה שאנו מזכירים בקידוש יום השבת שהוא “זכר
למעשה בראשית” ,וגם “זכר ליציאת מצרים” מכוון לעניין אחד ,והוא שהאריך
בעל ספר “חרדים” בספרו כי הקב” ה הוציא בני ישראל מעבדות לעבדות ,להיות
עבדים להקב”ה ,וכי במצרים למד ו ישראל עבדות מהו ,לידע איך לעבוד את
הקב”ה בשלימות ביום ובלילה ,ללא הפסק.
ועל יסוד דברי החי’ הרי”ם הנ”ל שעשרה מאמרות נהיו לעשרת הדברות
באמצעות עשר המכות ,נאמר בס”ד כי ל”ט מלאכות במעשה בראשית באו לל”ט
מלאכות במעשה המשכן לעשות להקב”ה דירה בתחתונים ,באמצעות ל”ט
מלאכות שעבדו בהן בני ישראל בכור הברזל במצרים.
והנה גברא רב”א [מוילנא] אמר מילתא ,כי לכך כיוון הקלירי בל”ט לשונותיו,
להורות כי הקב”ה פעל בששת ימי בראשית בל”ט מלאכות ,וה’ נתן חכמה בלב
חכמי לב הגה”ק רבי שלום משאץ  -לאנדן זצ”ל ובנו הגה”ק רבי יעקב זצ”ל עם
חתנו הגה”ק רבי יואל זצ” ל שישבו בשבת תחכמוני ויגעו ומצאו כדי מידתם פשר
דברי הגאון ז”ל איך נמצאו ל”ט מלאכות במעשי הקב”ה בששת ימי בראשית,
והעלו את הדברים על הכתב ,ונדפס באריכות בקונטרס “שירת השבת” ,שיו”ל ע”י
נכדיו שיחיו .ואחרי שהדברים מאירים ושמחים חפצתי בס”ד ללקט הדברים
השוים לכל נפש ולזכות את כל החברים ,ויהיו הדברים לעילוי נשמתם.
א .הזורע מקרא מפורש (בראשית ב ט) :ויצמח ה’ אלוקים מן האדמה ,כל עץ
נחמד וגו’ ,וגם (שם א יא) תדשא הארץ דשא .ועוד מקרא מפורש גבי נוטע שהוא
ג”כ אב מלאכה דזורע ,כמבואר בברייתא (שבת עג ב) הזורע והנוטע כולם מלאכה
אחת הן ,וכך נאמר (בראשית ב ח) ויטע ה’ אלקים גן בעדן וגו’ ,ובפרקי דרבי
אליעזר (פרק ה) :וכל מין עשב ודשא נטע מהם ,ובהם זרעם על הארץ ,שנאמר
(שם א יא) אשר זרעו בו על הארץ .וכן המשקה מים לזרעים תולדה דזורע (לרב
יוסף ,מועד קטן ב ב) ונאמר (בראשית ב י) ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן.
ב .החורש החורש והחופר מלאכה אחת הן (שבת עג ב) ,ובפרקי דרבי אליעזר:
בשלישי היתה הארץ מישור כבקעה ,והיו המים מכסים על פני הארץ ,וכשיצא
הדיבור מפי הגבורה (בראשית א ט) יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה ,עלו
מקצות הארץ ,ההרים והגבעות ,ונתפזרו על פני כל הארץ ונעשים עמקים עמקים
ועלה תוכו של ארץ ונתגלגלו המים ונקוו המים לעמקים”.
ג .הקוצר בירושלמי שבת (מח ב)“ :רבנן דקיסרין אמרין ,ההן דצייד כוורא וכל
דבר שאתה מבדילו מחיותו ,חייב משום קוצר” .והובא במגן אברהם (או”ח סי’
תצז סק” ו) ,ובחמישי בשבת הוציא מן המים בתוך המים לויתן ובת זוגו ,והוציא
וקצר את הנקיבה מגידולה ומלחה לצדיקים לעתיד לבוא (בבא בתרא עד ב).
ד .המעמר בשבת (עג ב) “ :אמר רבא האי מאן דכניף מילחא ממילחתא [צובר
מלח ממשרפות המים] חייב משום מעמר [שאף הוא כמאסף שבלין הוא]”.
ובשישי בשבת ברא הקב”ה האדם עפר מן האדמה (בראשית ב ז) ,וברש”י שצבר
הקב”ה עפרו מארבע רוחות .ובפרקי דרבי אליעזר (פרק י)“ :התחיל מקבץ עפרו
של אדם הראשון מארבע פנות העולם” .וכן במלאכת המים שהקווה הקב”ה המים
מכל העולם למקום אחד.
ה .הדש מלאכת הדש היא כשמפרק תבואה מהכיסוי שלה ,וראה רש”י (שבת
צה ע”א ד” ה מפרק) שפורק אוכל ממקום שנתכסה בה ,והקב”ה ביום השישי
הוריד מטר לראשונה מאד שעלה מן הארץ ,ומטר המתמצה מהענן כתבואה
המתפרקת מקשיה.
ו .הזורה ,ז .הבורר ,ח .המרקד היינו זורה היינו בורר היינו מרקד (שבת עג ב),
וברש”י “ :והלא כולן מלאכה אחת הן דמפריש אוכל מן הפסולת” .והמחבץ
[המעמיד החלב בקיבה ,עד שנקרש] חייב משום בורר (שבת צה א) .ובבראשית
רבה (ד ז) “ :רבי יצחק אמר ,שמים שא מים ,טעון מים ,משל לחלב שהיה נתון
בקערה ,עד שלא תרד לתוכו טיפה אחת של מסו [קיבה המעמדת את החלב]
הוא מרפף ,כיון שירד לתוכו טיפה אחת של מסו מיד הוא קופא ועומד ,כך עמודי
שמים ירופפו ,ניתן בהם את המסו ויהי ערב ויהי בקר יום שני ,כדאמר רב לחים היו
בראשון ובשני קרשו” .ובכתבי האר”י ז”ל (ליקוטי תורה  -פרשת בראשית) מבואר:
“ ויאמר אלקים יהי אור ,הוא סוד חסד עילאה ,דהיינו מלך הח’ הדר ,שעל ידו
נתקנו ,ותחלה הוברר הפסולת ,והקליפה קדמה כדרך שהקליפה קודמת לפרי,
...עד יום הששי שנברא אדם שהוא האוכל הנשאר ,ועל כן בשבת נאסר ברירת
הפסולת מתוך האוכל ,מפני שזה היה דרך ברירות למעלה ,פסולת מתוך האוכל,
ובשבת לא היה הבירור ,אבל אוכל מתוך הפסולת לעולם מותר ,מפני שזה לא היה
למעלה” .ובפסיקתא (רבתי פרשה טו) :ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי (ויקרא
כ כו) “ ...ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי ,כזה שהוא בורר את היפה מן הרע
וחוזר ובורר” .והבורר אוכל מתוך פסולת להניח חייב (שבת עד א) .וישראל נתבררו
במחשבה תחילה (בראשית רבה א ד) ,להיות נבדלים מכל העמים.
ט .הטוחן ברמב”ם (שבת פ”ז ה”ה)“ :הטוחן לוקח גוף אחד ומחלקו לגופים
הרבה וכל העושה דבר הדומה לזה הרי זה תולדת טוחן” .וברש”י שבת (עד ב) האי
מאן דעביד חביתא של חרס ,חייב שבע חטאות  -טוחן הרגבים ושוחקן הדק הוי
טוחן” .ואי’ בפי’ הרא”ש (בראשית א טז) ובספר תולדות יצחק לר’ יצחק קארו ז”ל
(שם)“ :אמרו במדרש בשעה שנזף הקב”ה בלבנה נפלה ,ונפלו ניצוצות ממנה על
פני כל הרקיע ,ומזה נעשו הכוכבים ,ולפי שנפלו מאוריה נשארה חשוכה ,וגם
הניצוצות שהם הכוכבים אינם מאירים כמו כשהיו חלק לבנה מאירה כשמש ,ולכן
נקראו כוכבים לפי שכבו מלשון לא תכבה” ,ע”כ[ .וראה בספר קסת הסופר
(קראקא תרעב ,בראשית דף כז עמוד ב) מה שכתב בזה דבר פלא ,ממה שמשערים
חכמי הטבע כי חגורת האסטרואידים [עשרות אלפי חלקיקי כוכבים] המקפת בין

ז

(עה ב) “ :אמר רבה בר רב הונא האי מאן דמלח בישרא חייב... ,אמר רב אשי אפילו
רבה בר רב הונא לא אמר אלא דקא בעי ליה לאורחא” ,שמולחה הרבה כשנצרך
להניחה לזמן ארוך .וכן בזה נמלח ומונח לזמן ארוך לצדיקים לעתיד לבוא .מעבד
את עורו :כנ”ל במפשיט.
ל .ממחק בגמ’ שבת (עה ב) “ :אמר רבי אחא בר חנינא השף בין העמודים
בשבת חייב משום ממחק” ,וברש”י (ד”ה השף)“ :כגון עמודי אכסדראות ...והשף
שם בקרקעית הבנין שנשענין עליו כדי שיהא חלק חייב משום ממחק” .ובריאת
הרקיע פעל ה’ במלאכת ממחק להחליק פני הרקיע כמבואר בברייתא דלב מדות
(אות יב)“ :בשעה שאמר הקב”ה יהי רקיע ,וכבר נבראו ביום ראשון ,אלא שלא היו
מצוחצחות ,עד שהביא האש מלמעלה וליהטה פני הרקיע”.
לא .מחתך ברמב”ם (הל’ שבת פי”א ה”ז)“ :המחתך מן העור כדי לעשות קמיע
חייב ,והוא שיתכוין למדת ארכו ומדת רחבו ויחתוך בכונה שהיא מלאכה... ,וכן
כל חתיכה שיחתוך חרש עץ מן העצים ,או חרש מתכת מן המתכות ,חייב משום
מחתך” .ובבריאת חוה מן האדם חתך הקב”ה פרצוף הנוסף לפי מדה וכמבואר
בבראשית רבה (ח א)“ :א”ר שמואל בר נחמן בשעה שברא הקב”ה את אדם
הראשון דיו פרצופים בראו ,ונסרו ועשאו גביים ,גב לכאן וגב לכאן” ,וראה גם
עירובין (יח א) .וגם לדעה שנבראה חוה מזנב ,כנאמר ויקח אחת מצלעותיו ,הרי
חתך הקב”ה את הזנב בדקדוק לפי מידתה.
לב .הכותב שתי אותיות ברש” י (בראשית ב ד) אלה תולדות השמים והארץ
בהבראם“ :בה’ בראם שנאמר (ישעי’ כו) בי-ה ה’ צור עולמים ,בב’ אותיות הללו
של השם יצר שני עולמים ,ולמדך כאן שהעולם הזה נברא בה”א ,ועוה”ב נברא
ביו”ד” .ונהגין זה עם זה (משנה שבת יב ה) ,כי העולם הזה דומה לפרוזדור כלפי
הטרקלין העולם הבא (משנה אבות ד טז) .ובספר יצירה (פרק ב משנה ב)“ :עשרים
ושתים א ותיות ,חקקן חצבן שקלן והמירן ,צרפן וצר בהם נפש כל היצור ,ונפש כל
העתיד לצור” .ובפי’ הרמב”ן חקקן  -כל אות ואות שבהן חקק .וצירפן  -זיווגם אות
עם אות .ובכלל ,בריאת הכתב נמנה בין עשרה דברים שנבראו בערב שבת בין
המשמשות ,כמבואר במשנה אבות (פרק ה משנה ו) ובפי’ הרע”ב (שם) והכתב:
“צורת האותיות שהיו חקוקות בלוחות” .וברמב”ם (הל’ שבת פי”א הי”ז)“ :רושם
תולדת כותב הוא ,כיצד הרושם רשמים וצורות בכותל ובששר וכיוצא בהן כדרך
שהציירין רושמים ,הרי זה חייב משום כותב” ,והקב”ה צר כל הצורות שבעולם
בששת ימי בראשית ,בצומח בחי ובמדבר ,וכנדרש בגמ’ ברכות (י א)“ :בא וראה
שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם ,מדת בשר ודם צר צורה על גבי
הכותל ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים ,והקדוש ברוך הוא אינו
כן ,צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים ,והיינו דאמרה
חנה (שמואל א פ”ב) אין קדוש כה’ כי אין בלתך ואין צור כאלהינו ,מאי אין צור
כאלקינו? אין צייר כאלקינו”! .ובסנהדרין (לז א)“ :להגיד גדולתו של הקדוש ברוך
הוא ,שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד  -כולן דומין זה לזה ,ומלך מלכי
המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ,ואין אחד מהן
דומה לחבירו”.
לג .המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות במדרש רבה קהלת (ג יד) את הכל
עשה יפה בעתו“ :א”ר אבהו מכאן שהיה הקב”ה בונה עולמות ומחריבן ,בורא
עולמות ומחריבן ,עד שברא את אלו ,ואמר דין הניין לי יתהון לא הניין לי” .וע”פ
הנ”ל שהקב”ה ברא העולמות באותיות שבספר יצירה ,הרי היה בהעברת
העולמות כמחיקה על מנת לתת מקום לכתב החדש והמתקיים.
לד .הבונה כתוב בתורה (בראשית ב כב)“ :ויבן ה’ אלקים את הצלע אשר לקח
מן האדם לאשה” ,ובמפיס מורסא לעשות לה פה חייב (שבת קז א) ופי’ רש”י
(כתובות ו ב) שהחיוב משום בונה ,שיש בניין בבני אדם כנאמר ויבן את הצלע.
ולדעת רבי אליעזר גודלת שערותיה חייבת משום בונה (שבת צד ב) ויליף לה מויבן
ה”א את הצלע ,שהקב” ה קלע שערותיה של חוה לפני שהביאה לאדם .והוא
מלאכת בונה .וכלל בריאת העולם הוא בניין ,וכמו שנאמר (ישעיה מ כב)“ :הנוטה
כדוק שמים ,וימתחם כאוהל לשבת” .ובירושלמי חגיגה (פ”ב ה”א)“ :בית הלל
אומרים הארץ נבראת תחילה ואחר כך השמים... ,משל למלך שעשה פלטין,
משבנה את התחתונים עשה את העליונים ,ונאמר (ישעיה מח) אף ידי יסדה ארץ
וימיני טפחה שמים” .ובזוהר חדש (בראשית ד”ה בחכמה יבנה בית)...“ :צריך אדם
להשתדל לכונן בית בראש ,ולעשות ישוב בבית ,וממי אתה למד ,מהקב”ה .קודם
בנה בית וכוננו ,וזימן כל הפרנסה והמזונות ,קודם שיבוא אדם לעולם .האיך ,ברא
את העולם בראש ,שהוא הבית .וזימן כל הפרנסה האיך .ברא את הבהמות ,ואת
החיות ,ואת העופות והדגים הצמחים והאילנות ,שהם זימון כל הפרנסה .לאחר
שהכין הביא את האדם ,וברא אותו ואת אשתו והולידו בנים ועשו ישוב בבית .ועל
כן נאמר בראשית ,בי”ת רא”ש .כאשר תבין באותיות ,תמצא בי”ת ראש .וכן
התחילה התורה ב’ ראשית ,כלומר בית ראשית ,והכל ענין אחד” .הרי לך שהעולם

כבניין בית בכלל .וכן בפרט ,דרך יצירת הארץ מבואר בגמ’ יומא (נד ב)“ :תניא רבי
אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא שנאמר (איוב לח לח) בצקת עפר למוצק
ורגבים ידבקו ,ופי’ רש” י :מוצק אחד היה לו ,ומשם נדבקו רגבים סביביו .רבי
יהושע אומר עולם מן הצדדין נברא ,ופי’ רש”י :ארבע מוצקות היו לו ,ונמתח והלך
מכל צד ,עד שנדבק באמצעיתו ,וחכמים אומרים מציון נברא ,ופי’ רש”י :ציון
נבראת תחילה ,וסביביה נדבקו רגבים עד סוף העולם מכל צד .וזו תולדת בונה
כמבואר ברמב”ם (הל’ שבת פ”ז ה”ו)“ :כל המקבץ חלק אל חלק ודבק הכל עד
שיעשו גוף אחד הרי זה דומה לבנין”.
לה .הסותר ע"מ לבנות ראה לעיל מלאכה לג  -מוחק ע”מ לכתוב.
לו .המכבה בפירוש הרא”ש (בראשית א טז)“ :את המאור הגדול ואת המאור
הקטן ,חז”ל דרשו בתחלה נבראו שוין ונתמעטה הלבנה ע”י שקטרגה... ,ואיתא
במדרש בשעה שנזף הקב”ה בלבנה ונפלה ,נפלו ניצוצות ממנה על פני כל הרקיע,
וכבו המאורות ,ונקראו כוכבים על שם שכיבו מאור הלבנה” .ובתולדות יצחק
(קארו ,שם) כעין זה“ :אמרו במדרש ,בשעה שנזף הקב”ה בלבנה נפלה ,ונפלו
ניצוצות ממנה על פני כל הרקיע ומזה נעשו הכוכבים ,ולפי שנפלו מאוריה נשארה
חשוכה ,וגם הניצוצות שהם הכוכבים אינם מאירים כמו כשהיו חלק לבנה מאירה
כשמש ,ולכן נקראו כוכבים לפי שכבו מלשון לא תכבה” ,עכ”ל.
לז .המבעיר ביום שני לימי הבריאה הבעיר הקב”ה אשו של גיהנום“ ,נפח באש
והסיק שבעה מדורי גיהנום”( ,מדרש כונן פ”א ,בראשית רבה ד ו) .בו ביום נבראו
המלאכים שעליהם נאמר (תהלים קד ד)“ :משרתיו אש לוהט”.
לח .המכה בפטיש ברש”י (שבת קב ב) המכה בפטיש...“ :לאחר שחצב את
האבן סביב ,ומבדיל מן ההר קצת הוא מכה בפטיש מכה גדולה ,והיא מתפרקת
ונופלת ,וזהו גמר מלאכה של חוצבי אבן ,וכל הגומר בשבת מלאכה תולדת מכה
בפטיש היא” .ובתרגום יונתן (דברים לב יב) שלוחות הראשונות שעליהן נאמר
(שמות לב יז) והלוחות מעשה אלוקים המה ,חצבן הקב”ה ממחצב סמפרינון ,והן
מעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות כמבואר במשנה אבות (פ”ה
מ”ו) ,ושם בפי’ הרע”ב שחצבן הקב”ה מגלגל חמה ,וראה שם בפי’ תוס’ יו”ט
שהביא מפי’ רש”י שהמכוון ללוחות ראשונות .עוד י”ל לפי הרמב”ם (הל’ שבת פ”י
הי”ח) “ :המצדד את האבן ביסוד הבנין ותקנה בידו והושיבה במקום הראוי לה
חייב משום מכה בפטיש” ,הנה מבואר בגמ’ יומא (נד ב) אבן שתיה שממנה
הושתת העולם “ :רבי יצחק אמר אבן ירה הקדוש ברוך הוא בים ,ממנו נשתת
העולם ,שנאמר (איוב לח ו) על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה” .עוד י”ל
ע”פ הרמב”ם (שם הט”ז)“ :כל העושה דבר שהוא גמר מלאכה הרי זה תולדת מכה
בפטיש וחייב ,כיצד המנפח בכלי זכוכית הרי זה תולדת מכה בפטיש” ,ובמעשה
בראשית אחרי יצירת האדם גולם מן האדמה נאמר (בראשית ב ז)“ :ויפח באפיו
נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה”.
לט .המוציא מרשות לרשות ויגרש את האדם ...וישלחהו ה”א מגן עדן
(בראשית ג כג-כד) .והוצא מרשות יחידו של עולם לרשות הרבים למדור הקליפות
[ראה עץ חיים (שער יא פרק ז)] .הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת.
וכאמור ,לרוב חיבת הקב”ה לבניו בחוניו ,נצטוו להיות בדמותו ובצלמו ,לברוא
עולמות כמותו ,ולצרף אותיות שנבראו בהם שמים וארץ ,וכיבכול לבנות משכן
עבור שכינת כבודו ית’ .כשהם עושים כל אותן המלאכות ממש ,ושובתין מהן
בשביעי ,כשם ששבת מהן הקב”ה במעשה בראשית.
וראה דבר נפלא מאוד בהקדמת הספר טל אורות הקדמון על לט מלאכות
להגאון רבי שאול ב”ר דוד ז”ל (נדפס בפראג שנת ה’ שע”ו) וזה לשונו“ :והנה
ראיתי בעזרת הקל יתברך סוד נפלא בשתי דברות זכור ושמור ,דהיינו אם תצרף
כל המלות שבדבור זכור עד ויקדשהו (שמות כ ט-יא) אז יעלה המניין (גימטריא)
מכוון עם מספר שמות הל”ט מלאכות בזה הלשון :זורע ,חורש ,קוצר ,מעמר ,דש,
זורה ,בורר ,טוחן ,מרקד ,לש ,אופה ,גוזז ,מלבן ,מנפץ ,צובע ,טווה ,מיסך ,עושה שני
בתי נירין ,אורג שני חוטין ,בוצע שנים ,קושר ,מתיר ,תופר שני תפירות ,קורע
לתפור ,צד ,שוחט ,מפשיט ,מולח ,ומעבד ,ממחק ,מחתך ,כותב שני אותיות ,מוחק
לכתוב שנים ,בונה ,סותר ,מכבה ,מבעיר ,מכה בפטיש ,המוציא”[ .ומה שנרמז גבי
מעבד עם ו’ הנוסף ,יותר משאר המלאכות ,הוא מפני שמקשה בגמ’ (שבת עה ב)
היינו מולח היינו מעבד ,וכו’ ,לזה רמז כאן מולח ומעבד ,עיין שם] .ועולה מניינו
 . 17,303וראה שם עוד חשבון נפלא שגם דיבור שמור שבתורה עולה כמניין ל”ט
מלאכות ממש ,ראה שם החשבון .וממשיך“ :ואני והבקיאין בחשבונות באנו
בחשבון ,חשבנו דרכיו ושקלנו אותו במאזני צדק ואמת הוא ,נכון הדבר מעם
אלוקים ,רוחו דיבר בי ומלתו על לשוני עט סופר מהיר הוא במלאכת ה’ ,לפני
מלכים יתייצב ולפני גדולי ע ולם ינחנו ואין עמו לא חסר ולא יתר אפילו אות אחת,
והוא פלאי”.
(הגרמ"י רייזמן)

 בדרך הדרוש 
והם הביאו איליו עוד נדבה בבוקר בבוקר (כח כא) ראוי
לתת טעם למה הביאו נדבת המשכן בבוקר דייקא ,ונ"ל דידוע
מ"ש ז"ל יבא זהב המשכן ויכפר על זהב העגל ,גם מבואר
במפרשים דב' מיני חוטאים היו בעגל ,א' מה שעשו העגל
בפועל ממש אשר הרגום בני לוי ואשר נגפם הקב"ה ,ב' מה
שלא חטאו בפועל רק הי' בהם חטא שלא מיחו וגם אותן
ביקש הקב"ה לכלותם ועליהם התפלל משה ,ובס' אמרי
שפר להג' רש"ק מבראד ז"ל כ' בזה דבר נפלא בפסוק וביום
פקדי ופקדתי עליהם חטאתם ,וקשה מ"ט דוקא כשיעניש
אותם הקב"ה על חטא אחר אז יפקיד עליהם ג"כ עון העגל
ובלא"ה לא ,ולפ"ז אתי שפיר דהנה חטאם הי' על שלא מיחו

בעושי העגל ועברו על מ"ע הוכח תוכיח וגו' וידוע מ"ש
במנחות דאין הקב"ה מעניש על מ"ע רק בעידן ריתחא ע"כ
יען דבאותה שעה הי' ריתחא גדולה על עושי העגל רצה
הקב"ה לענוש גם אותן שלא מיחו והועילה תפילתו של משה
שלא ענשם תיכף ושוב אח"כ ליכא עידן ריתחא ואין ראוי
לענו על מ"ע ,ומעתא יובן היטיב מ"ש הקב"ה ביום פקדי,
היינו שיעשו חטא אחר ויהיה עידן ריתחא לענוש אותן על
חטא אחר  ,אז ופקדתי עליהם חטאתם ואענישם גם על שלא
מיחו בעושי העגל ועברו על מ"ע דהוכח תוכיח והבן .והנה
בס' תיבת גומא פ' וירא הביא בשם רבינו הגדול הפנ"י ז"ל
בפסוק השמש יצא על הארץ ולוט בא צוערה ,כי על מ"ע

ח

מענשין בעידן ריתחא ולוט עבר מ"ע של הוכח תוכיח ואמרו
חז"ל כשהשמש יוצאת ומלכי מזרח ומערב משתחוים
הקב"ה כועס לכך הי' צריך לילך משם עכ"ל
וא"כ מובן היטב מה שהביאו נדבת המשכן בבוקר,
דעיקר ההבאה היה כדי להצילם מעונש חטא העגל ,אך
בלא"ה אין עונשין על מ"ע רק בעידן ריתחא ,אמנם בבוקר
כשהשמש יוצאת ומלכי מזרח ומערב משתחווים הקב"ה
כועס ובעידן ריתחא מענשין גם על מ"ע ויש לחוש שיענשו
גם הם לכן הביאו אז את נדבת המשכן כדי שיכפר בעדם
(ילקוט הגרשוני)
וינצלו מעונש .וא"ש.

וְ כֹ

ַמ ֲא ִמינִ ים

ִ ּגּג ּלָּל י וֹ ן ׁ ְש ב ּו ִע י ִמ ֵּב י ת ' ְּב נֵ י ֱא מ ּו נִ י ם
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ּ ְפנִ ינֵ י ֱאמ ּונִ יﬧ

ּ ְפנִ ינֵ י ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ְמנ ּו ַחת ַה ּׁ ַש ָּבת – לְ ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם
"ש ׁ ֶשת י ִָמים ֵּת ָע ֶׂשה ְמלָ אכָ ה וּבַ ּיוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי י ְִהיֶה לָ כֶ ם
ֵׁ
ק ֶֹד ׁש ׁ ַש ַ ּבת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן לַה'" )לה ב(
יוֹסף ָשׁאוּל נָ ַתנְ זוֹן:
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ֵ
תּוֹרה וְ ִהזְ ִה ָירה ֶשׁ ְשּׁ ִב ָית ֵתנוּ ִתּ ְהיֶ ה
ִדּ ְק ְדּ ָקה ַה ָ
"שׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ַלה'" – ֵמ ֲח ַמת ִצוּוּי ה' ,וְ א
ַ
וּצ ִב ַירת
בוּע ַה ֵ
נוּחה ֵמ ֲע ַמל ַה ָשּׁ ַ
ְלצ ֶֹרְ מ ָ
קּוֹדם ְ
אוֹמ ִרים ַאף
בוּע ַה ָבּא .יְ סוֹד זֶ ה ָאנוּ
כּ ַֹח ַל ָשּׁ ַ
ְ
נוּחת ֱא ֶמת
"מ ַ
ְבּנֻ ַסּח ְתּ ִפ ַלּת ַה ִמּנְ ָחה ֶשׁל ַשׁ ָבּתְ :
רוֹצה ָבּהּ".
נוּחה ְשׁ ֵל ָמה ָשׁ ַא ָתּה ֶ
וֶ ֱאמוּנָ הְ ...מ ָ
רוֹצה ָבּהּ? "יַ כִּ ירוּ בָנֶ י
נוּחה זוֹ שׁ ַָא ָתּה ֶ
וּמ ִהי ְמ ָ
ַ
נוּח ָתם
נוּח ָתם וְ ַעל ְמ ָ
וְ יֵ ְדעוּ כִּ י ֵמ ִא ְתִּ היא ְמ ָ
)'דּ ְב ֵרי ָשׁאוּל' מהדו"ק(.
יַ ְק ִדּישׁוּ ֶאת ְשׁ ֶמִ "

ֲא ִמ ַירת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכן
ְּכ ִה ְת ַע ְּסק ּות ְּב ִבנְ יָ נוֹ
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ָּכל ֲע ַדת ְ ּבנֵ י ִי ְׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר זֶה ַהדָּ בָ ר
"וַ ּי ֶ
זֶה ַהדָּ בָ ר ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה ה' לֵ אמֹר" )לה ד(
)ל ֵעיל
ְבּנוֹגֵ ַע ְל ִצוּוּי ַה ְשּׁ ִב ָ
יתה ְבּ ַשׁ ָבּת נָ ַקט ַהכָּ תוּב ְ
"א ֶשׁר ִצוָּה ה' ַל ֲעשֹׂת"ִ .מ ְפּנֵ י ָמה
פס' א( ָלשׁוֹןֲ :
ְבּ ָפסוּק זֶ הַ ,ה ְמּ ַד ֵבּר ַעל ְבּנִ יַּ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ןִ ,שׁנָּ ה
"א ֶשׁר ִצוָּה ה' ֵלאמֹר"?
ַהכָּ תוּב ַל ָלּשׁוֹןֲ :
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ֵמ ִר ִימינוֹב:
ְבּ ִחלּוּק ָלשׁוֹן זֶ ה גִּ ָלּה ָלנוּ ַהכָּ תוּב ְסגֻ ָלּה ְמיֻ ֶח ֶדת
ַה ַקּיֶּ ֶמת ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ןֶ ,שׁ ֵ'לּאמֹר'
אוֹמר ֶאת
כָּ מוֹהוּ כְּ ַ'ל ֲעשׂוֹת'ְ .ל ַל ֶמּ ְדֶ שׁכָּ ל ָה ֵ
ָפּ ָר ַשׁת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ק ֶֹדם ַה ְתּ ִפ ָלּה נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ֲא ִמ ָירתוֹ
כְּ ִאלּוּ ָע ָשׂה ִמ ְשׁכָּ ן.
אלישׁ ַבּ ַעל 'מְלֹא
ַתּ ְל ִמידוֹ ַהגָּ דוֹל ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ְצ ִבי יַ ִ
לוֹמר ִמ ֵדּי יוֹם
רוֹעים' ֵה ִעיד כִּ י ָאכֵ ן נָ ַהג ַרבּוֹ ַ
ָה ִ
ִל ְפנֵ י ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ִצוּוּי ַה ִמּ ְשׁכָּ ן" ,וְ כִ וֵּן
ָבּזֶ ה ְל ַה ְמ ִשׁיְ ל ַע ְצמוֹ ְבּ ִחינַ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
)'מנַ ֵחם ִציּוֹן' ְמצ ָֹרע; 'קוֹל יַ ֲעקֹב' וַ יִּ ְק ָרא(.
ְבּתוֹכוֹ" ְ

ה' נוֹ ֵתן ָחכְ ָמה ְּבלֵ ב
'כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר נְ ָשׂ אוֹ לִ ּבוֹ '
"וַ ּי ְִק ָרא מ ׁ ֶֹשה ֶאל ְ ּבצַ לְ ֵאל וְ ֶאל ָאהֳ לִ ָיאב וְ ֶאל ָּכל ִא ׁיש
ֲחכַ ם לֵ ב ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ה' ָחכְ ָמה ְ ּבלִ בּ וֹ כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר נְ ָׂשאוֹ לִ בּ וֹ
לְ ָק ְרבָ ה ֶאל ַה ּ ְמלָ אכָ ה לַ ֲעשׂת א ָֹת ּה" )לו ב(
ָדּ ַרשׁ ֶה ָ'ח ֵפץ ַחיִּ ים':
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ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים

"א ֶשׁר נָ ַתן ה' ָחכְ ָמה ְבּ ִלבּוֹ – כֹּל
ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּקֲ :
ֲא ֶשׁר נְ ָשׂאוֹ ִלבּוֹ ְל ָק ְר ָבה ֶאל ַה ְמּ ָלאכָ הַ "...מ ְשׁ ָמע
ֶשׁכָּ ל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ָר ָצה ְבּכָ ל ִלבּוֹ ַל ֲעסֹק
ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַה ִמּ ְשׁכָּ ן ,נָ ַתן ה' ָחכְ ָמה ְבּ ִלבּוֹ ְל ַמ ֵלּא ֶאת
ְרצוֹנוֹ וְ ַל ֲעסֹק ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ַהקּ ֶֹדשִׁ .מכָּ אן יֵ שׁ ִל ְלמֹד
תּוֹקק ְבּכָ ל ֵלב ְל ַב ֵצּ ַע ְפּ ֻע ָלּה ַה ַשּׁיֶּ כֶ ת
ֶשׁכָּ ל ַה ִמּ ְשׁ ֵ
תּוֹרה וְ ַל ֲע ַ
ַל ָ
בוֹדת ה'ַ ,אף ִאם ְמ ֻד ָבּר ְבּ ִענְ יָ ן ֻמ ְרכָּ ב
ֶשׁכְּ ֵדי ְל ַב ְצּעוֹ נִ ְד ָר ִשׁים יְ כוֹלוֹת וְ כִ שּ ִׁוּרים ְמיֻ ָח ִדים
ֶשֹּׁלא חוֹנַן ָבּ ֶהם ,יִ ֵתּן ה' ָחכְ ָמה ְבּ ִלבּוֹ כְּ ֵדי ֶשׁיּוּכַ ל
ַ
ְל ַב ֵצּ ַע ֶאת ֶח ְפצוֹ
)'תּוֹרת ַה ַבּיִ ת' ֶפּ ֶרק ז(.

לְ ָב ֵר ְך ְּב'נִ ְד ַבת לֵ ב'
"וַ ָ ּיבֹא ּו ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַעל ַה ָ ּנ ׁ ִשים כּ ֹל נְ ִדיב לֵ ב ֵהבִ יא ּו
ָחח וָ נֶ זֶם וְ ַט ַ ּב ַעת וְ כו ָּמז ָּכל ְּכלִ י ז ָָהב" )לה כב(
אל ְתּ
בּוּח ִצ ָירא ַהיָּ "ד ִמ ַת ִ
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ָדּוִ ד ַא ֲ
ּאפ ַיל ְ
ֶשׁ ְבּ ָמרוֹקוֹ:
ימ ְט ִריָּ ה
אשׁי ַה ֵתּבוֹת" :כֹּל נְ ִדיב ֵלב" ֵהם ְבּגִ ַ
ָר ֵ
חוֹבת ֲא ִמ ַירת ֵ'מ ָאה ְבּ ָרכוֹת'.
ֵמ ָאה – כְּ נֶ גֶ ד ַ
בוֹדה ֶשׁ ַבּ ֵלּב",
"ע ָ
ַה ְתּ ִפ ָלּה ְמכֻ נָּ ה ַ)תּ ֲענִ ית ב א( ֲ
כוֹתיו
וּמכָּ אן ֶר ֶמז כִּ י ַעל ָה ָא ָדם ְל ָב ֵרֶ את ִבּ ְר ָ
ִ
)'פּ ַתח
וּב ִשׂ ְמ ָחה ֶ
ִמתּוֹ נִ ְד ַבת ַה ֵלּב – ְבּכַ וָּנָ ה ְ
ָהא ֶֹהל'(.

ׁ ְש ַבע ֵמאוֹ ת ְּב ָרכוֹ ת ְּבכָ ל ׁ ָשב ּו ַע
"ש ׁ ֶשת י ִָמים ֵּת ָע ֶׂשה ְמלָ אכָ ה וּבַ ּיוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי י ְִהיֶה לָ כֶ ם
ֵׁ
ק ֶֹד ׁש ׁ ַש ַ ּבת ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן לַ ה'" )לה ב(
)ענְ יְ נֵ י ַשׁ ָבּת אוֹת
כָּ ַתב ַבּ ֵסּ ֶפר ַ'מ ְט ַע ִמּים ֶה ָח ָדשׁ' ִ
כא(ַ :ה ַמּ ְק ִפּיד ְל ָב ֵרִ מ ֵדּי יוֹם ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת,
בוּע ְשׁ ַבע
זוֹכֶ ה ִל ְצבֹּר ְבּ ֶמ ֶשִׁ שׁ ְב ַעת יְ ֵמי ַה ָשּׁ ַ
רוֹמז ְשׁמוֹ ֶשׁל יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת;
ְמאוֹת ְבּ ָרכוֹתְ .לכָ ֵ 
]שׁ ַבע ֵמאוֹת[
ַ'שׁ ָבּת' – ָר ֵ
אשׁי ֵתּבוֹת'ַ :תּ"שׁ ְ
ְבּ ָרכוֹת' ַהנִּ ְשׁ ָלמוֹת ְבּיוֹם זֶ ה.
ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ַא ְב ָר ָהם ְשׁמֹה ְמגַ ֶ'לד ֵמ ַחכְ ֵמי
הוֹסיף כִּ י נִ ָתּן ִל ְמצֹא ְלכָ ֶ ר ֶמז ַבּ ָפּסוּק
ַבּגְ ָדּד ִ
"שׁ ֶשׁת יָ ִמים ֵתּ ָע ֶשׂה ְמ ָלאכָ ה ַוּביּוֹם
ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוֵּ :
ימ ְט ִריָּ ה ֵ'מ ָאה'; ִאם
ַה ְשּׁ ִב ִיעי' – "...יָ ִמים' ְבּגִ ַ
ְתּ ָב ְרכוּ ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּ ֵשׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה
ְוּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּתֲ ,אזַ י "יִ ְהיֶ ה ָלכֶ ם ק ֶֹדשׁ ַשׁ ַבּ"ת
חוֹתם ֶאת
ַשׁ ָבּתוֹן ַלה'" – ְבּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ַה ֵ
)'צ ַלח
כוֹת
בוּע ִתּ ְהיֶ ינָ ה ִבּ ֵידיכֶ ם ַתּ"שׁ ְבּ ָר
ַה ָשּׁ ַ
ְ
ְרכַ ב'(.

דְּ ַבר ְמיַ ֵּסד ּונְ ִשׂ יא ְּ'בנֵ י ֱאמ ּונִ ים'

'וְ ָא ַמר ָּכל ָה ָעם ָא ֵמן'
קוֹר ִאים ַבּ ְתּ ִפלָּ ה וְ ַאף ְמזַ ְמּ ִרים
ְ
כֻּ לָּ נוּ
רוֹק ִדים ְבּ ִה ְתלַ ֲהבוּת ֶאת ַה ָפּסוּק" :וְ ָא ַמר
וְ ְ
כָּ ל ָה ָעם ָא ֵמן!"
ְמ ַענְ יֵ ן לְ ִהוָּכַ ח כִּ י ִבּ ְשׁ ֵתּי ַה ְפּ ָע ִמיםֶ ,שׁ ָבּ ֶהן
לוֹמר ָא ֵמן ֻמזְ כֶּ ֶרת ַבּ ָתּנָ "ִ ,היא
יאה ַ
ַה ְקּ ִר ָ
פּוֹנָ ה ִבּלְ שׁוֹן ַר ִבּים – לְ "כָ ל ָה ָעם"ַ .פּ ַעם
קי
"בּרוּ ה' ֱא ֵ
ַא ַחת ִבּ ְת ִהלִּ ים )קו מח(ָ :
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָהעוֹלָ ם וְ ַעד ָהעוֹלָ ם וְ ָא ַמר כָּ ל
דּוֹמה
וּפ ַעם ְשׁנִ יָּ ה ָ
ָה ָעם ָא ֵמן ַהלְ לוּיָ -הּ"ַ ,
ַאְ בּ ִשׁנּוּי ַקלְ ,בּ ִד ְב ֵרי ַהיָּ ִמים )א' טז לו(:
קי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָהעוֹלָ ם וְ ַעד
"בּרוּ ה' ֱא ֵ
ָ
ֹאמרוּ כָ ל ָה ָעם ָא ֵמן וְ ַהלֵּ ל לַ ה'".
ָהעֹלָ ם וַ יּ ְ
כִּ ְביָ כוֹל יֵ שׁ כָּ אן ְפּנִ יָּ ה ְמ ַחיֶּ ֶבת לְ כָ ל
יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,אנָ ִשׁים נָ ִשׁים וָ ַטףִ ,מכָּ ל ַמ ֲע ָמד
רוֹמם ֶאת ֲענִ יַּ ת ָ'א ֵמן'.
וְ ַד ְרגָּ ה לְ יַ ֵקּר וּלְ ֵ
ֹאמרוּ""-וְ ָא ַמר"
זֹאת וְ עוֹדַ ,הלָּ שׁוֹן; "וַ יּ ְ
ְמ ַר ֶמּזֶ ת ַעל כָּ ֶ שׁ ֵאין לָ נוּ לְ ִה ְס ַתּ ֵפּק ְבּכָ 
נוֹסיף
ִ
ֹאמר ָ'א ֵמן' ְבּ ַע ְצ ֵמנוֶּ ,אלָּ א
ֶשׁנּ ַ
עוֹרר ֲא ֵח ִרים לַ ֲעשׂוֹת כֵּ ן.
וּנְ ֵ
נוֹסף נִ ָתּן לִ לְ מֹד ִמכָּ אן :נַ ְב ִחין
וּמ ֶסר ָ
ֶ
וְ נָ ִשׂים לֵ ב כִּ י ִבּ ְת ִפלַּ ת 'הוֹדוּ' ֻשׁ ַבּץ ַה ָפּסוּק
ֹאמרוּ" ,וְ ִאלּוּ
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ִבּלְ שׁוֹן ָע ָבר – "וַ יּ ְ
לִ ְפנֵ י ָ'בּרוֶּ שׁ ָא ַמר' )לְ נֻ ַסּח ְס ָפ ַרד(ְ ,מ ֻצ ָטּט
ַה ָפּסוּק ִמ ְתּ ִהלִּ ים – "וְ ָא ַמר"ֶ ,שׁהוּא לְ שׁוֹן
ָע ִתיד .כִּ ְביָ כוֹל ָר ְמזוּ לָ נוּ ְבּכָ ְ מ ַת ְקּנֵ י
ַה ְתּ ִפלָּ ה :לְ ַא ַחר ֶשׁ ֲא ַמ ְר ֶתּם ָ'א ֵמן' ַעל
לוֹמר ָ'א ֵמן'
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,זִ כְ רוּ לְ ַה ְק ִפּיד ַ
ַאף ַעל ִבּ ְרכוֹת ַה ְתּ ִפלָּ ה.
כֵּ ןַ .ה ְתּ ִפלָּ ה וְ ָה ָא ֵמן ְקשׁוּרוֹת זוֹ לְ זוֹ ְבּ ֶק ֶשׁר
ַבּל יִ נָּ ֵתק.
ָה ָבה נַ ֲענִ יק לְ ַע ְצ ֵמנוּ ֶאת ַהזְּ כוּת לְ ַא ֵמּץ
ֶאת ְדּ ָב ָריו ָשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּלֶ ָ עלָ יו ַה ָשּׁלוֹם
עוֹרר
בוּרנוּ; נִ ְת ֵ
הוֹר ָאה יְ ִשׁ ָירה ַבּ ֲע ֵ
כְּ ָ
לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ֲח ֵב ֵרינוּ וּנְ ַב ֵקּשׁ
כוֹתינוּ ,וְ כָ 
ֵמ ֲח ֵב ֵרינוּ ֶשׁיַּ ֲענוּ ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְר ֵ
נִ זְ כֶּ ה ִבּ ְמ ֵה ָרה לִ ְראוֹת ְבּ ִה ְתגַּ ְשּׁמוּת ֲחזוֹן
ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים" :וְ ָא ַמר כָּ ל ָה ָעם ָא ֵמן".
רוֹמ ָמה ְשׁמוֹ יַ ְח ָדּו',
יאת 'וּנְ ְ
ִבּ ְק ִר ַ
וּמב ָֹר,
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ְ

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ַמ ֲע ֵשׂ י ֱאמ ּונִ יﬧ

ִס ּפ ּור ׁ ְשב ּו ִעי ַעל ָא ֵמן ּו ְת ִפ ָּלה

ְּב ָרכָ ה גּ וֹ ֶר ֶרת ְּב ָרכָ ה
צּוּמם ֶשׁל יְ ֵמי
ִאיָּ ר ַתּ ְש ָׁפּ"אָ .היָ ה זֶ ה ְבּ ִע ָ
ַה ִשּׁ ְב ָעה ַל ֲהרוּגֵ י ֲ'אסוֹן ִמירוֹן' ,אוֹתוֹ ָאסוֹן
הוּדי
נוֹרא ֶשׁ ִה ְר ִעיד ֶאת ִלבּוֹ וְ נַ ְפשׁוֹ ֶשׁל כָּ ל יְ ִ
ָ
ַבּ ֲא ֶשׁר הוּאֶ .אל ֵבּית ִמ ְשׁ ַפּ ַחת זֶ ְק ָבִּ בּ ְשׁכוּנַ ת
ְק ִריַּ ת ֶה ְרצוֹג ֶשׁ ִבּ ְבנֵ י ְבּ ַרקָ ,ע ָלה ָוּבא ָה ַא ְב ֵר
ָה ַרב ַחיִּ ים ג .שיחי' .הוּא ִבּ ֵקּשׁ ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ
ישׁי כְּ ָאב ַשׁכּוּל ל"ע ,כְּ ֵדי
ְבּנִ ְסיוֹן ַחיָּ יו ָה ִא ִ
ְלנַ ֲח ָמם ַעל ְפּ ִט ַירת ְבּנָ םָ ,ה ַא ְב ֵרֶ בּן ָה ֲע ִליָּ ה
ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ָא ֵשׁר זָ ָצ"לֶ ,שׁנֶּ ֱה ַרג ָבּ ָאסוֹן וְ הוּא ר' ְמנַ ֵחם ֶשׁ ִה ְת ַחזֵּ ק ָבּ ִענְ יָ ן ְבּ ַע ְצמוַֹ ,אף
עוֹרר ֶאת ַמכָּ ָריו ְל ִה ְת ַחזֵּ ק בּוֹ.
ִה ְר ָבּה ְל ֵ
ֵבּן ֶע ְשׂ ִרים וְ ַא ְר ַבּע ִבּ ְל ַבד.
ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָראוּ ְבּ ֻע ְב ָדּה זוֹ ֶאת ַצוּ ָָאתוֹ
ר' ַחיִּ ים נִ כְ נַ ס ֶאל ַה ָסּלוֹן ֶשׁ ָהיָ ה ָעמוּס וְ ֶה ְח ִליטוּ כִּ י ְבּ ַמ ֲה ַלַ ה ִשּׁ ְב ָעה יְ ַח ְלּקוּ ְמאוֹת
יעוֹררוּ ֶאת ַה ְמּנַ ֲח ִמים ְל ַק ֵבּל ַעל
ַל ֲעיֵ ָפה ְבּעוֹד ַר ִבּים ֶשׁ ָבּאוּ ְלנַ ֵחם כְּ מוֹתוִֹ .בּ ְרכּוֹנִ ים וִ ְ
ִמיָּ ד ִבּכְ נִ ָיסתוֹ ִה ְב ִחין ַבּ ֲע ֵר ַמת ַה ִבּ ְרכּוֹנִ ים ַע ְצ ָמם ְל ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִמתּוַֹ הכְּ ָתב
ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ָמתוֹ.

תּוּריםְ .בּכָ ל ַפּ ַעם ֶשׁ ָע ַמד
ְלא כָּ ל ְפּ ָשׁרוֹת וּוִ ִ
ִלטֹּל יָ ָדיו ַל ְסּ ֻע ָדּה ִה ְק ִפּיד ִל ְבדֹּק ַה ִאם יִ ְהיֶ ה
ִבּ ְרשׁוּתוֹ ִבּ ְרכּוֹן ְל ָב ֵרִ מתּוֹכוֹ ֶאת ִבּ ְרכַּ ת
נוֹטל יָ ָדיו כְּ ָלל.
ַה ָמּזוֹן ,וְ ִאם ָלאו – א ָהיָ ה ֵ
גַּ ם ִבּ ְשׂ ָמחוֹת ַרבּוֹת ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ָבּ ֶהן א נָ ַטל
יָ ָדיו ,כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא יָ ַדע ְבּ ֵברוּר ַה ִאם ְל ַא ַחר
ַה ְסּ ֻע ָדּה יִ ְהיֶ ה ִבּ ְרשׁוּתוֹ ִבּ ְרכּוֹן.

ִמ ַמּ ְח ָשׁ ָבה ְל ַמ ֲע ֶשׂה ,הוּא נָ ַטל ֶאת ַה ִבּ ְרכוֹן
וְ ֵה ֵחל ְל ַה ֲע ִתיק ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן,
שׁוּרה .הוּא
ָ
שׁוּרה ַא ַחר
ָ
אוֹת ַא ַחר אוֹת,
כָּ ַתב ְבּ ִרכּוּז ַרב ,כְּ ֶשׁתּוֹ כְּ ֵדי כְּ ִת ָיבה הוּא
וּמ ַשׁ ֵפּר ֶאת כָּ ל ַה ָטּעוּן ִשׁפּוּר,
ְמ ַד ְק ֵדּק ְ
אוֹתיּוֹת ֶשׁ ַבּ ִבּ ְרכּוֹן ֶשׁמּוּלוְֹ .מ ֶלאכֶ ת
ְבּ ֶה ְת ֵאם ָל ִ
ַה ַה ֲע ָת ָקה ָא ְרכָ ה לוֹ כְּ ָשלוֹשׁ ָשׁעוֹת ְתּ ִמימוֹת
ישׁי,
ֶשׁ ְלּ ַא ֲח ֵר ֶיהן ָהיָ ה ְבּיָ דוֹ ִבּ ְרכּוֹן ְבּיִ צּוּר ִא ִ
וּמפ ָֹאר.
כָּ תוּב ִבּכְ ָתב ַאשּ ִׁוּרית נָ ֶאה ְ

א ָח ְלפוּ ֶא ָלּא ָח ֵמשׁ ַדּקּוֹת ִמ ִסּיּוּם ֲע ָ
בוֹדתוֹ,
וְ נִ ְשׁ ְמעוּ נְ ִקישׁוֹת ַעל ַה ֶדּ ֶלתַ .בּ ֶפּ ַתח ָע ַמד
סוֹפר ְס ָת"ם" :ר' ַחיִּ ים"ָ ,פּנָ ה
יְ ִדידוַֹ ,אף הוּא ֵ
"ה ִצּיעוּ ִלי ִלכְ תֹּב ַעכְ ָשׁו ֵס ֶפר
ֵא ָליו ַהיָּ ִדידִ ,
בוֹדה וְ ֵאינִ י יָ כוֹל
תּוֹרהַ ,אֲ אנִ י ָעמוּס ַבּ ֲע ָ
ָ
ר' ַחיִּ ים ָבּא ְל ַחזֵּ ק וְ נִ ְמ ָצא ְמ ֻחזָּ ק .הוּא ֶה ֱח ִליט ַל ֲעשׂוֹת זֹאת ְבּ ַע ְצ ִמיַ .ה ִאם ִתּ ְר ֶצה ְלנַ סּוֹת
הוּא ָע ַמד ִלטֹּל ֶאת ָיָדיו ְוּל ֶפ ַתע נִ זְ כַּ ר
דוֹשׁה זוֹ ְל ַה ִצּ ַיע ֶאת ַע ְצ ְמ"!?
ַעל ֲא ָתר ְל ַק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ַק ָבּ ָלה ְק ָ
ַבּ ַקּ ָבּ ָלה ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ִל ְפנֵ י ִיָמים
– ְל ָב ֵרֵ מ ַע ָתּה וָ ֵא ָילֶ את ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ַא
ר' ַחיִּ ים ֶשׁ ָר ָאה ְבּכָ  אוֹת ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֵה ִשׁיב
וְ ַרק ִמתּוַֹ הכְּ ָתב.
פוּרים ְבּ ֵבית ָה ֲא ֵב ִלים .הוּא ֵהנִ ַיח
ְס ִ
"בּוַ ַדּאי!" וְ תוֹ כְּ ֵדי ִדּבּוּר
ְבּ ִה ְת ַל ֲהבוּתְ :
ֵאפוֹא ֶאת ַה ֵסּ ֶפל ִמיָּדוֹ וְ ֵה ֵחל ָלתוּר
קוּפה ָע ַמד ר' ַחיִּ ים ִבּ ְפנֵ י ק ִֹשׁי
אוֹתהּ ְתּ ָ
ְבּ ָ
הוֹשׁיט ֶל ָח ֵבר ֶאת ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ֶשׁזֶּ ה ַע ָתּה
ִ
ַא ַחר ִבּ ְרכּוֹןְ .ל ַא ַחר ַדּקּוֹת ֲא ֻרכּוֹת
סוֹפר ְס ָת"םִ ,
גָּ דוֹל .הוּא ְמ ַשׁ ֵמּשׁ כְּ ֵ
קוֹח ֶאת ַה ֻדּגְ ָמה ַהזּוֹ.
"הנֵּ הַ ,תּ ְר ֶאה ַל ָלּ ַ
וּמזֶּ ה כָּ ַתבִ ,
ל
כָּ
לוֹ
ה
ת
ָ
ה
ָ
ֹּלא
שׁ
ֶ
בוּעוֹת
שׁ
ָ
ה
ע
ָ
בּ
ָ
ר
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ַ
יְ
כְּ ְ
אוֹתהּ"...
ַמ ָמּשׁ ַעכְ ָשׁו ִסיַּ ְמ ִתּי ִלכְ תֹּב ָ
ֶשׁל ִחפּוּשׂ ְמיַגֵּ ַע הוּא ָמ ָצא ִבּ ְק ֵצה
ֲע ָ
רוֹצץ
בוֹדהְ .בּ ֶמ ֶשׁ ח ֶֹדשׁ ָשׁ ֵלם הוּא ִה ְת ֵ
ַא ַחד ַה ַמּ ָדּ ִפים ִבּ ְרכּוֹן ָק ָטן.
סוֹח ֵרי ְס ָת"ם שׁוֹנִ ים כְּ ֶשׁ ֻדּגְ ַמת כְּ ַתב יָ דוֹ כַּ ֲח ִצי ָשׁ ָעה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַק ֵשּׁר ֶה ָח ֵבר ְלר'
ֵבּין ֲ
בוּרם
"בּנֵ י ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ֶשׁ ַבּ ֲע ָ
אוּלם נַ ֲענָ ה ִמכֻּ ָלּם ַחיִּ ים וְ ָא ַמר לוְֹ :
ְבּיָ דוָֹ ,
שׁוּבה
ִבּ ְת ָ
ְשׁ ִל ִילית .נִ כְ ָתּב ַה ֵסּ ֶפר ִה ְת ַל ֲהבוּ ְמאֹד ֵמ ַהכְּ ָתב ֶשׁ ְלּ.
ְדּ ַבר ָמה ִבּכְ ַתב יָ דוֹ ִתּ ְר ֶצה ְל ַה ְת ִחיל ַבּכְּ ִת ָיבה?"
א ָמ ָצא ֵחן ְבּ ֵעינֵ ֶיהם.
"בּוַ ַדּאי!" ֵה ִשׁיב ר' ַחיִּ יםִ ,
"בּ ֵאיזוֹ
ְ
וּמיָּ ד ָשׁ ַאלְ :
הוּרי
ַה ָדּ ָבר גָּ ַרם לוֹ ְל ִה ְר ֵ
יוֹד ַע'ָ ,ח ַשׁב ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ְמ ֻד ָבּר?"
יֵ אוּשׁ; ִ'מי ֵ
ר' ַחיִּ ים ְל ַע ְצמוֹ ְבּשׁוּבוֹ
שׁוּבה ֶשׁ ִקּ ֵבּל ָה ְמ ָמה אוֹתוָֹ :היְ ָתה זוֹ א
סּוֹפ ִרים' ְל ַא ַחר ַה ְתּ ָ
ַל ֲ'ח ַדר ַה ְ
נוֹסף ַא ֶח ֶרת ִמ ִמּ ְשׁ ַפּ ַחת זַ ְק ָבֶּ ,שׁ ְבּיָ זְ ָמתוֹ ְוּב ִסיּוּעוֹ
סוֹחר ָ
ישׁה ִעם ֵ
ְפּגִ ָ
מוּאל ָדּוִ ד ַהכּ ֵֹהן
'אוּלי ֶשׁל ַהנָּ גִ יד ַהנִּ כְ ָבּד ,הג"ר ְשׁ ֵ
ַ
ֶשׁ ֱה ִשׁיבוֹ ֵר ָיקם,
ארקִ ,ה ְתנַ ְדּ ָבה
ִבּכְ ָלל ֵאינֶ נִּ י ַמ ְת ִאים ְפ ִר ְיד ָמן ְשׁ ִל ָיט"א ִמבּוֹרוֹ ַפּ ְ
תּוֹרה ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת ְבּנָ םַ ,ר ִבּי
אוּלי ִלכְ תֹּב ֵס ֶפר ָ
ַ
צוֹע ַהזֶּ ה...
ַל ִמּ ְק ַ
ָע ִדיף ִלי ְל ַח ֵפּשׂ ְמקוֹר ְמנַ ֵחם ָא ֵשׁר זָ ָצ"ל.
דוֹשׁי ִמירוֹן
תּוֹרה ְלזֵ כֶ ר ְק ֵ
ַמ ֲע ַמד ְתּ ִח ַלּת כְּ ִת ַיבת ַא ְר ָבּ ִעים וַ ֲח ִמ ָשּׁה ִס ְפ ֵרי ָ
ַפּ ְרנָ ָסה ַא ֵחר'...
ֵ
"אין כָּ ל ֶדּ ֶרַ א ֶח ֶרת ְל ַה ְס ִבּיר זֹאת"ִ ,סכֵּ ם
"אלּוּ ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ַרק יַ ד ַה ַה ְשׁגָּ ָחה
חוּשׁה ָק ָשׁה זוֹ ר' ַחיִּ יםֵ ,
ִמתּוְֹ תּ ָ
הוֹביל; ִהנֵּ ה זֶ ה ַע ָתּה
כוֹלה ְל ִ
הוּא נִ כְ נַ ס ַל ַמּ ֲא ִפיָּ ה ַה ְסּמוּכָ הָ ,רכַ שׁ ְל ַע ְצמוֹ ָה ֶע ְליוֹנָ ה יְ ָ
סּוֹפ ִרים' ֶשׁבּוֹ הוּא ִק ַבּ ְל ִתּי ַעל ַע ְצ ִמי ְבּ ִע ְקבוֹת ַ'צוּ ָָאתוֹ' ֶשׁל
ַה ְמּ ֻע ָצּ ִבים ֶשׁ ָהיְ ָתה ֻמנַּ ַחת ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַל ְח ָמנִ יָּ ה וְ ָע ָלה ֶאל ֲ'ח ַדר ַה ְ
ֶשׁ ַבּכְּ נִ ָיסה וַ ֲע ֵל ֶיהם נִ ְר ַשׁם ְבּ ִ
אוֹתיּוֹת כְּ סוּפוֹתָ :רגִ יל ַל ֲעסֹק ִבּ ְמ ַלאכְ תּוֹ .הוּא ָע ַמד ִלטֹּל ֶאת ָה ַרב זַ ְק ָבְּ ל ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִמתּוֹ
"צוּ ָָאתוֹ ָשׁל ָה ַרב ְמנַ ֵחם ָא ֵשׁר זָ ָצ"לֵ ,בּן יָ ָדיו ְ
וּל ֶפ ַתע נִ זְ כַּ ר ַבּ ַקּ ָבּ ָלה ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ַהכְּ ָתבַ .הנְ ָהגָ ה ֶשׁכְּ ִד ְב ֵרי ַבּ ַעל ֵס ֶפר ַה ִחנּוּ
ַ
שיבדלח"ט ַר ִבּי ֵמ ִאיר זֶ ְק ָבְּ ,ל ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ִל ְפנֵ י יָ ִמים ְס ִ
זוֹנוֹתיו יִ ְהיוּ ְמצוּיִ ים
נּוֹהג ָבּהּ ֶשׁ ְמּ ָ
פוּרים ְבּ ֵבית ָה ֲא ֵב ִלים .הוּא ֻמ ְב ָטח ַל ֵ
ֵהנִ ַ
יח ֵאפוֹא ֶאת ַה ֵסּ ֶפל ִמיָּ דוֹ וְ ֵה ֵחל ָלתוּר לוֹ ְבּ ַה ְר ָח ָבה כָּ ל יָ ָמיוְ .בּ ִע ְקבוֹת ַק ָבּ ָלה זוֹ
ַה ָמּזוֹן ִמתּוַֹ הכְּ ָתב".
ר
ח
ַ
א
ַ
ל
כּוֹן.
ר
בּ
ִ
ר
ַא ַח
פּוּשׂ
ח
ִ
ל
שׁ
ֶ
כּוֹת
ר
ֻ
א
ֲ
קּוֹת
דּ
ַ
ְ
ְ
וּמ ָצ ִ
ִח ַפּ ְשׂ ִתּי ִבּ ְרכּוֹן ָ
אתי א ַא ֵחר ֵמ ֲא ֶשׁר
ר' ַחיִּ ים א ֵה ִבין ֶאת ֵפּ ֶשׁר ַהכָּ תוּב ַ
"צוּ ָָאה"; ְמיַ גֵּ ַע הוּא ָמ ָצא ִבּ ְק ֵצה ַא ַחד ַה ַמּ ָדּ ִפים ִבּ ְרכּוֹן ִבּ ְרכּוֹן ִבּכְ ָתב ַאשּ ִׁוּריתִ .שׁ ַפּ ְר ִתּי ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ
ן
ֹפ
ֶ
א
בּ
ֲהיִ ָתּכֵ ן כִּ י ָא ָדם כֹּה ָצ ִעיר ֶשׁנִּ ְפ ַטר
ְ
ן.
ט
ָ
ק
ָ
וּמיָּ ד ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִק ַבּ ְל ִתּי ַהזְ ָמנָ ה
ֶאת כְּ ַתב יָ ִדיִ ,
אוֹמי כְּ ָבר ִה ְס ִפּיק ִלכְ תֹּב ְבּ ַחיָּ יו ַצוּ ָָאה?
ִפּ ְת ִ
תּוֹרה ְל ִעלּוּי נִ ְשׁ ַמת ִמי ֶשׁ ֵה ֵחל
הוּא ָפּנָ ה ל ֶא ָחד ִמבּנֵ י ַה ִמּשׁ ָפּ ָחה ַה ָלּה ַה ִבּ ְרכוֹן ָהיָ ה כָּ תוּב ִבּכְ ָתב ַאשּ ִׁוּרית ,אוֹתוֹ ִלכְ ִת ַיבת ֵס ֶפר ָ
וְ
ְ
ְ
ְ
ִה ְס ִבּיר לוֹ כִּ י ִל ְפנֵ י כִּ ְשׁמוֹנֶ ה ָשׁנִ יםְ ,בּ ֶע ֶרב ַהכְּ ָתב ַה ְמּ ַשׁ ֵמּשׁ ִלכְ ִת ַיבת ְס ָת"םַ .הכְּ ָתב ֶאת ַמ ְעגַּ ל ַה ְבּ ָרכָ ה ַה ֻמּ ְפ ָלא – ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ָא ֵשׁר
וּל ַא ַחר ֶשׁ ִסּיֵּ ם ְל ָב ֵרָ ע ָלה ז ְֶק ָבּ זָ ָצ"ל".
פּוּריםִ ,ק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ר' ְמנַ ֵחם ָהיָ ה נָ ֶאה ִבּ ְמיֻ ָחדְ ,
יוֹם ַהכִּ ִ
ָא ֵשׁר ְל ָב ֵרִ בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ִמתּוַֹ הכְּ ָתבֵ .מ ָאז ְל ֶפ ַתע ַר ְעיוֹן ְבּמֹחוֹ :הוּא יִ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ַבּ ִבּ ְרכּוֹן
יט"א,
גּוֹלד ְשׁ ִל ָ
יוֹאל ְ
ֻס ַפּר ע"י ָה ַרב ֵ
ִמ ִפּי ַבּ ַעל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה
וְ ַעד ִל ְפ ִט ָירתוֹ ִה ְק ִפּיד ַעל כָּ ְ בּכָ ל ְמאוֹדוֹ ,כְּ ֵדי ְל ַשׁ ֵפּר ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ ֶאת כְּ ַתב יָ דוֹ!

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ִּב ְר ַּכת ְ ּ'ג ֻא ָּלה'
ְמקוֹ ר ַה ְּב ָרכָ ה

ַמה ּות ַה ְּב ָרכָ ה

זוֹרים ְבּנֵ י ִשׁ ְב ָעה
כְּ ִפי ֶשׁ ַהיָּ ִמים ְמ ֻס ָדּ ִרים ְבּ ַמ ֲח ִ
וּל ַא ֲח ֵר ֶיהם יוֹם ְשׁ ִב ָיתה
יָ ִמיםֵ ,שׁ ֶשׁת יְ ֵמי ַמ ֲע ֶשֹה ְ
ִמ ְמּ ָלאכָ ה – ַ'שׁ ָבּת' ,כָּ ַ אף ַה ָשּׁנִ ים ְמ ֻס ָדּרוֹת
ְבּ ַמ ֲח ִ
זוֹרים ֶשׁל ֶשׁ ַבע ָשׁנִ יםֵ ,שׁשׁ ְשׁנוֹת ְמ ָלאכָ ה,
וּל ַא ֲח ֵר ֶיהן ְשׁנַ ת ְשׁ ִב ָיתה – ְ'שׁ ִמ ָטּה'ֲ .חכָ ִמים ָא ְמרוּ
ְ
יח ִתּגְ ַבּר
ֶשׁ ִבּ ְשׁנַ ת ַה ְשּׁ ִמ ָטּה ֶשׁ ִתּ ְק ַדּם ְל ִב ַיאת ַה ָמּ ִשׁ ַ
יַ ד יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ֵהם יְ נַ ֲהלוּ ִמ ְל ָחמוֹת גְּ דוֹלוֹת ִעם
]'מוֹצ ֵאי
ָ
אוֹיְ ֵב ֶיהםִ ,וּב ְת ִח ַלּת ַה ָשּׁנָ ה ַה ְשּׁ ִמינִ ית
יחְ .ל ִפי ֶשׁ ַה ְת ָח ַלת גְּ ֻא ַלּת
ְשׁ ִב ִיעית'[ יָ בוֹא ָמ ִשׁ ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִתּ ְהיֶ ה ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ְשּׁ ִב ִיעיתִ ,ס ְדּרוּ ֲחכָ ִמים
ְל ַב ֵקּשׁ ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה ַבּ ְבּ ָרכָ ה ַה ְשּׁ ִב ִיעית ִבּ ְת ִפ ַלּת
ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ְ)מגִ ָלּה יז ב(.
ִמ ְלּ ַבד זֹאת ֵפּ ֵרשׁ ַה ְ'לּבוּשׁ' )או"ח קטו א( כִּ י ָראוּי
יחה,
ְל ַה ְס ִמיֶ את ַבּ ָקּ ַשׁת ַהגְּ ֻא ָלּה ְל ִב ְרכַּ ת ַה ְסּ ִל ָ
מוּרה.
יחה גְּ ָ
ְל ִפי ֶשֹּׁלא נִ זְ כֶּ ה ִלגְ ֻא ָלּה ַרק ַא ַחר ְס ִל ָ
עוֹד ֵבּ ֵאר ַה ֵ'סּ ֶדר ַהיּוֹם' ֵ)ס ֶדר ְתּ ִפ ַלּת ֲע ִמ ָידה( כִּ י
יחה וְ ַהגְּ ֻא ָלּה,
ִה ְס ִמיכוּ ֲחכָ ִמים ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ְסּ ִל ָ
ְל ִפי ֶשׁכּ ֶֹבד ַהגָּ לוּת הוּא ַהמּוֹנֵ ַע ֵמ ִא ָתּנוּ ַל ֲעסֹק
ווֹת ָיהְ ,וּב ִע ְקבוֹת כָּ ַ מ ְר ִבּים
תּוֹרה ְוּב ִקיּוּם ִמ ְצ ֶ
ַבּ ָ
ָאנוּ ְל ִהכָּ ֵשׁל ְבּ ֵח ְטא.

ִמ ְבנֵ ה ַה ְּב ָרכָ ה
מוּרה ָהיְ ָתה ְבּ ָרכָ ה זוֹ ְל ִה ָפּ ַתח ְבּ ַהזְ כָּ ַרת
אוֹרה ֲא ָ
ִלכְ ָ
נוֹשׂא ַה ְבּ ָרכָ ה – 'גּ ֲֹא ֵלנוּ' ,כְּ מוֹ'ֲ :ה ִשׁ ֵיבנוּ''ְ ,ס ַלח
ֵ
פּוֹת ַחת
דּוּע ִהיא ַ
וּמ ַ
נוֹספוֹתַ ,
ָלנוּ''ְ ,ר ָפ ֵאנוּ' ְוּב ָרכוֹת ָ
יח ַר ִבּי ַחיִּ ים
ַבּ ִמּ ִלּים"ְ :ר ֵאה נָ א ְבּ ָענְ יֵ נוּ"? ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ְפ ִר ְיד ַלנְ ֶדּר ֵפּ ֵרשׁ כִּ י ִבּ ְמכֻ וָּן נִ ְפ ְתּ ָחה ַה ְבּ ָרכָ ה
ִבּ ְלשׁוֹן זוֹ .כְּ ֵשׁם ֶשׁ ִבּגְ ֻא ַלּת ִמ ְצ ַריִ ם ָה ְ'ר ָאיָ ה' ָהיְ ָתה
ַה ְת ָח ַלת ַהגְּ ֻא ָלּהֶ ,שׁ ַא ַחר ֶשׁ ָצּ ֲעקוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאל
)שׁמוֹת ב כה(" :וַ יַּ ְרא
ה' ַעל ק ִֹשׁי ַה ִשּׁ ְעבּוּד ,נֶ ֱא ָמר ְ
וּפ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י
קים"ֵ ,
קים ֶאת ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ יֵּ ַדע ֱא ִ
ֱא ִ
ָ
)שׁם(" :נָ ַתן ֲע ֵל ֶיהם ֵלב וְ א ֶה ֱע ִלים ֵעינָ יו" ,כָּ 
גַּ ם ָאנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶשׁה' יִ ְר ֶאה ְבּ ָענְ יֵ נוּ וְ א יַ ְס ִתּיר
וּמתּוֹ כָּ ֻ מ ְב ָט ִחים ָאנוּ ֶשׁיִּ גְ ֲא ֵלנוּ
ָפּנָ יו ֵמ ִא ָתּנוִּ .
רוֹתינוּ ִ
ִמ ָצּ ֵ
)'שׂ ְפ ֵתי ַחיִּ ים' – ִ'רנַּ ת ַחיִּ ים' שמו"ע עמ' קיז(.
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְבּ ָרכָ ה ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ" :וּגְ ָא ֵלנוְּ ...ל ַמ ַען
ְשׁ ֶמֶ ,"שׁכֵּ ן כָּ ל זְ ַמן ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל נְ תוּנִ ים ְבּ ַצ ַערֵ ,שׁם
רוֹק ַח סי'
רוּשׁי ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָל ֵ
)פּ ֵ
ה' ִמ ְת ַח ֵלּל ַבּגּוֹיִ ים ֵ
נא(ִ .מ ְלּ ַבד זֹאת ְמכַ וְּנִ ים ָאנוּ ְבּכָ ַ אף ְל ַמ ַען כְּ בוֹד
רוֹת ֶ
ַה ְשּׁכִ ינָ ה ַה ִמּ ְצ ַט ֶע ֶרת ִעם יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָצ ֵ
יהם )'יְ סוֹד
וְ שׁ ֶֹרשׁ ָה ֲע ָ
בוֹדה' ַשׁ ַער ה פ"ד(.

ַא ַחת ׁ ָש ַאלְ ִּתי

)מגִ ָלּה יז ב ד"ה
ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ֲחכָ ִמים כִּ נּוּ ְבּ ָרכָ ה זוֹ כְּ ִ'ב ְרכַּ ת ַהגְּ ֻא ָלּה' ,כָּ ַתב ַר ִשׁ"י ְ
ַא ְת ַח ְל ָתּא( כִּ י ֵאין ִהיא ַבּ ָקּ ָשׁה ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידהֶ ,שׁכֵּ ן ַעל כָּ  יִ ֲחדוּ ָלנוּ ָשׁלוֹשׁ

ירוּשׁ ַליִ ם' וְ ֶ'צ ַמח ָדּוִ ד'[ְ .וּב ָרכָ ה זֹאת
]'קבּוּץ גָּ ֻליּוֹת'' ,וְ ִל ָ
ְבּ ָרכוֹת ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְתּ ִפ ָלּה ִ
ִהיא ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה ִמן ַה ָצּרוֹת ַה ָבּאוֹת ָע ֵלינוּ ְבּכָ ל יוֹם.

ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יְ ֻ
עלז ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ְלּ ִשׁ ַיטת ַר ִשׁ"י ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ְבּ ַב ָקּ ָשׁה זוֹ,
הוֹשׁ ַע ִמ ֶבּ ְ
בּוֹרא עוֹד ֶט ֶרם ַהגְּ ֻא ָלּה ְמ ַעט
יח ָלנוּ ַה ֵ
ֶשׁ ַאף ִאם א ִהגִּ ָיעה ֵעת ַהגְּ ֻא ָלּה ,יַ ְצ ִמ ַ
ֵמ ָ
אוֹתנוּ
פּוֹקדוֹת ָ
אוֹתן יְ שׁוּעוֹת ַה ֻמּ ְב ָטחוֹת ָלנוּ ְבּ ֵעת ַהגְּ ֻא ָלּה ,וְ יִ גְ ָא ֵלנוּ ֵמ ַה ָצּרוֹת ַה ְ
יוֹסף' וַ יְ ִחיְ .וּר ֵאה ִ'א ְמ ֵרי ִפּינְ ָחס' ַשׁ ַער ֵס ֶדר ַהיּוֹם אוֹת פחֶ ,שׁ ְלּ ִשׁ ַיטת ַר ִשׁ"י ֵאין
לוּתנוּ )'וַ יְ ִחי ֵ
ְבּגָ ֵ
לוֹמר ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ "גְּ ֻא ָלּה ְשׁ ֵל ָמה"ֶ ,שׁ ֲהא ֵאין ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידה(.
ַ
אוּלם ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א )ח"אְ ,מגִ ָלּה יז ב( ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ִמ ְתיַ ֶח ֶסת ַלגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידה.
וְ ָ
)תּ ִה ִלּים לא
וְ כֵ ן ַמ ְשׁ ָמע ִלכְ ָ
אוֹרה ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְד ָרשׁ )שוח"ט ְתּ ִה ִלּים לא ט( ַעל ַה ָפּסוּק ְ
אוֹמ ִרים ָ'בּרוְּ מ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים'ֶ ,וּב ֱאמוּנָ ה
"אמוּנִ ים נ ֵֹצר ה'" – ֵ
כד(ֱ :
"אלּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ְ

עוֹנִ ין ָ'א ֵמן'ֶ ,שׁ ַמּ ֲא ִמינִ ים ְבּכָ ל כּ ָֹחם ְבּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁ ְמּ ַחיֶּ ה ַה ֵמּ ִתים ,וַ ֲע ַדיִ ן
גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וַ ֲע ַדיִ ן א נִ גְ ֲאלוָּ ...א ַמר ַה ָקּדוֹשׁ
אוֹמ ִרים ֵ
א ָבּא ְתּ ִחיַּ ת ַה ֵמּ ִתיםְ ,
ָבּרוּ הוּא' :יִ ְשׂ ָר ֵאל א נִ גְ ֲאלוּ ֶא ָלּא ְל ָשׁ ָעה וְ ָחזְ רוּ וְ נִ ְשׁ ַתּ ַע ְבּדוּ ,וְ ֵהם ַמ ֲא ִמינִ ים ִבּי
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת'(.
)'עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה' ֶשׁ ַבּ ִסּדּוּר ַ
ֶשׁ ֲאנִ י ָע ִתיד ְלגָ ֲא ָלםִ "'...

ֲח ִת ַימת ַה ְּב ָרכָ ה 'גּ וֹ ֵאל יִ ְשׂ ָר ֵאל'
עוֹמ ֶדת ַעל ַה ֶה ְב ֵדּל ֵבּין ִבּ ְרכַּ ת ַהגְּ ֻא ָלּה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְל ַא ַחר
ַהגְּ ָמ ָרא ְ)פּ ָס ִחים קיז ב( ֶ
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ֶשׁ ִהיא נֶ ְח ֶתּ ֶמת ְבּ'גָ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל' – ְלשׁוֹן ָע ָברְ ,ל ֵבין ִבּ ְרכַּ ת ַהגְּ ֻא ָלּה
וּמ ָב ֶא ֶרת כָּ ִ :ע ַקּר ָתּכְ נָ הּ ֶשׁל
ִבּ ְת ִפ ָלּה ַהנֶּ ְח ֶתּ ֶמת ְבּ ֵ
'גוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל' – ְלשׁוֹן הוֹוֶ הְ ,
ִבּ ְרכַּ ת 'גְּ ֻא ָלּה' ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ְל ַא ַחר ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע הוּא ֶשׁ ַבח ַעל גְּ ֻא ַלּת ִמ ְצ ַריִ םְ ,ל ִפיכָ 
אוּלם ִבּ ְרכַּ ת 'גְּ ֻא ָלּה' ֶשׁ ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה ַ"ר ֲח ֵמי
נֶ ְח ֶתּ ֶמת ִהיא ִבּ ְלשׁוֹן ָע ָבר .וְ ָ
לוֹמר ִע ָקּ ָרהּ ֶשׁל ְבּ ָרכָ ה זוֹ הוּא ַבּ ָקּ ַשׁת ַר ֲח ִמים ַעל ַה ָצּרוֹת ַה ִמּ ְת ַרגְּ שׁוֹת
נִ ינְ הוּ" ,כְּ ַ
"גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל" )'יַ ֲערוֹת
ָוּבאוֹת ָע ֵלינוּ ְבּכָ ל ֵעתְ .ל ִפיכָ ִ היא נֶ ְח ֶתּ ֶמת ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ ה – ֵ
ְדּ ַבשׁ' ח"א ְדּרוּשׁ א ,ע"פ ַר ִשׁ"י ְמגִ ָלּה ָשׁם(.
"שׁ ָאנוּ
לוֹתא( ֵפּ ֵרשׁ ֶאת ְלשׁוֹן ַהגְּ ָמ ָרא"ְ :דּ ַר ֲח ֵמי נִ ינְ הוּ" – ֶ
)שׁם ד"ה ִדּ ְצ ָ
אוּלם ָה ַר ְשׁ ָבּ"ם ָ
ָ
לוֹמר ֶשׁ ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ַעל ַהגְּ ֻא ָלּה ַה ְשּׁ ֵל ָמה.
ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלין ַעל ֶה ָע ִתיד" ,כְּ ַ
ְל ַד ְעתּוֹ ָצ ִריַ 
'גּוֹאל יִ ְשׂ ָר ֵאל'
חוֹת ִמים ֵ
לוֹמר ֶשׁ ַאף ֶשׁ ָאנוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָבּהּ ַעל ֶה ָע ִתידְ ,
ִבּ ְלשׁוֹן הוֹוֶ ה .זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁיֵּ שׁ ְדּ ָב ִרים ַהנּוֹגְ ִעים ַלגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידה ַה ִמּ ְת ַקיְּ ִמים
יח ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ִה ָטּ ַמע ָבּ ֻאמּוֹת,
ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹם ,כָּ ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵאינוֹ ֵמנִ ַ
'גּוֹאל
)סדּוּר יַ ֲע ֵב"ץ ִבּ ְרכַּ ת ֵ
יהם ,כְּ ֵדי ֶשׁיִּ גָּ ֲאלוּ ֶל ָע ִתיד ִ
ַאף ֶשׁ ַבּגָּ לוּת ֵהם ְמ ֻפזָּ ִרים ֵבּינֵ ֶ
'אוֹצר ַה ְתּ ִפלּוֹת' ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ(.
יִ ְשׂ ָר ֵאל'ְ ,וּר ֵאה ִ'עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה' ֶשׁ ַבּ ִסּדּוּר ַ

ַּכ ָ ּונַ ת ָא ֵמן
רוֹתינוּ
רוֹתינוּ ְבּכָ ל ֵעת ,וִ ִיהי ָרצוֹן ֶשׁ ִתּגְ ָא ֵלנוּ ִמכָּ ל ָצ ֵ
אוֹתנוּ ִמ ָצּ ֵ
גּוֹאל ָ
ֱא ֶמת ֶשׁ ַא ָתּה ֵ
הוֹרא ַה ָשּׁ ֵלם'(.
)סדּוּר 'נְ ָ
ִבּ ְמ ֵה ָרה ִ

ׁ ְש ֵאלָ ה ְּב ִהלְ כוֹ ת ְּב ָרכוֹ ת וְ ָא ֵמן

נוֹס ֶפת – ִבּ ְרכַּ ת ֲ'ענֵ נוּ'.
יח ַה ִצּבּוּר ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת 'גְּ ֻא ָלּה' ְבּ ָרכָ ה ֶ
מוֹסיף ְשׁ ִל ַ
ימי ַתּ ֲענִ ית ִ
ְשׁ ֵא ָלהִ :בּ ֵ
יֵ שׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה ָק ְבעוּ ְבּ ָרכָ ה זוֹ ַדּוְ ָקא ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת 'גְּ ֻא ָלּה'?
ח ְל ַפ ְקס ֶשׁ ִמּ ְס ָפּרוֹ 08-9746102
ְתּשׁוּבוֹת נִ ָתּן ִל ְשׁ ַ
אוֹ ִלכְ ת ֶֹבת ַה ֵמּייל9139191@gmail.com :

פּוֹת ִרים נְ כוֹנָ ה
ֵבּין ַה ְ
חוֹברוֹת
יֻ גְ ַרל אי"ה ֵסט ְ
הוֹצ ַאת
ִמ ְק ָראוֹת גְּ דוֹלוֹת ָ
'עֹז וְ ָה ָדר'ַ .ה ַהגְ ָר ָלה
בוּע ְבּיוֹם
ִתּ ְת ַקיֵּ ם ִמ ֵדּי ָשׁ ַ
הוֹפ ַעת
ישׁי ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ָ
ְשׁ ִל ִ
שׁוּבה וְ ֵשׁם
ֶה ָעלוֹןַ .ה ְתּ ָ
ַהזּוֹכֶ ה יְ ֻפ ְר ְסמוּ אי"ה
ַבּ ֲעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת וְ יִ ְק ָרא.

ְשׁמוֹת ַהזּוֹכִ ים ְבּ ַהגְ ָר ָלה ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה ָלעוֹנִ ים ֶשׁל ַה ְשּׁ ֵא ָלה
קוּדי
יוֹפיעוּ אי"ה ַבּ ֲעלוֹן ְפּ ֵ
ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְר ְס ָמה ְבּ ָפ ָר ַשׁת ְתּ ַצוֶּ ה ִ

וְ כַ ֲא ֶשׁר ָתּקוּם ִמן ַה ֵסּ ֶפרְ ,תּ ַח ֵפּשׂ ַבּ ֲא ֶשׁר ָל ַמ ְד ָתּ ִאם יֵ שׁ בּוֹ ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר תּוּכַ ל ְל ַקיְּ מוֹ

ֵמאוֹ צְ רוֹ ת ֱאמ ּונִ ים

"הַ ּיוֹם נִכְ ָ ּבד
ִלבְ נֵי ֱאמ ּונִים"

ַמ ֲעלַ ת ַה ְּב ָרכָ ה ַה ַּנ ֲענֵ ית ְּב ָא ֵמן

ְּב ָרכָ ה לְ לֹא ָא ֵמן ְּכ ַת ְב ׁ ִשיל ָּת ֵפל
רוּשׁ ַליִ ם תשכ"ח
ַבּ ֵסּ ֶפר ַה ַקּ ְדמוֹן ֶ'פּ ַתח ֵעינַ יִ ם' ְל ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ב"ר יָ ָקר ַא ְשׁכְּ נָ זִ י )מהד' יְ ָ
עמ' ז( ִדּ ָמּה ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשֹּׁלא נֶ ֶענְ ָתה ְבּ ָא ֵמן כְּ ַת ְב ִשׁיל ָתּ ֵפל ְלא ֶמ ַלח ,וְ כָ  כָּ ַתב:

ִמ ֶ ּק ֶרב ֵלב ְנ ׁ ַש ֵ ּגר ָ ּבזֹ את ִ ּב ְר ַּכת ַמ ָּזל טוֹב ֵמעָ ְמ ָקא
דְּ ִל ָ ּבא ְל ַמעֲ ַלת ְּכבוֹד ַאלּ ו ֵּפנ ּו ו ְּמיֻ דָּ עֵ נוּ ,רו ֵֹדף צְ ָד ָקה
וָ חֶ ֶסדִ ,מ ַּמצְ דִּ ֵיקי הָ ַר ִ ּבים ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ֶד ֶר ְך ֱאמ ּו ָנה ָ ּבחַ ר.
וִ יהִ י יָ ָדיו ֱאמ ּו ָנה ְלהָ ִאיר ָל ָא ֶרץ וְ ַלדָּ ִרים עָ ֶליהָ ,
ְל ָפ ֵאר ְלרו ֵֹמם ו ְּלהַ ֲא ִדירְ ,ל ַפ ְר ֵסם ו ְּלהָ ִפיץ עַ ל ּ ְפ ֵני
ֵּתבֵ ל ֶאת יִ ְק ַרת ַמעֲ ַלת עֶ ְר ָּכהּ ׁ ֶשל ִמצְ וַ ת עֲ ִנ ַ ּית ָא ֵמן,

נּוֹתנִ ין ְבּ ַת ְב ִשׁיל
וּמ ַעט ֶמ ַלח ֶשׁ ְ
"בּ ָרכָ ה ְבּא ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כְּ ַת ְב ִשׁיל ָתּ ֵפל ְבּא ֶמ ַלחְ ,
ְ
ַרב – יִ ְהיֶ ה כָּ ל ַה ַתּ ְב ִשׁיל ְמ ֻת ָקּן וְ טוֹבִ .אם כֵּ ן ַה ֶמּ ַלח הוּא ִע ָקּר ַאף ַעל ִפּי ֶשׁהוּא
ְמ ַעט ,כָּ ָ ה ָא ֵמן הוּא ְמ ַעט וְ ִע ָקּר".

ְּב ָרכָ ה לְ לֹא ָא ֵמן – ּ ְפלַ ג גּ ּו ָפא

יַ עֲ קֹב דּ ֹב
ַמְרמוְֹר ְׁש ֵטיין

"בּ ָרכָ ה ְבּא ָא ֵמן
יְ ָ
דוּעה ִהיא ִא ְמ ָרתוֹ ֶשׁל ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ ִמזִּ ִיד ְיטשׁוֹבְ :
לּוּלים' ַשׁ ַער ַה ְבּ ָרכוֹת פ"ד(.
)'פּ ִרי ק ֶֹדשׁ ִה ִ
הוּא ַמ ָמּשׁ כִּ ְפ ַלג ָ
גּוּפא" ְ
"ה ְמּ ָב ֵר וְ ֵאין עוֹנִ ים ָא ֵמן
קוֹל ַעַ :
ַבּ ַעל ַה ִ'מּ ְשׁנֵ ה ֲה ָלכוֹת' ִה ְמ ִשׁיל ַעל כָּ ָ מ ָשׁל ֵ
עוֹשׂה ֶק ֶשׁר ְבּ ִסיּוּם ַה ְתּ ִפ ָירה .כְּ ִפי ֶשׁ ַבּ ְתּ ִפ ָירה
תוֹפר ֶבּגֶ ד וְ ֵאינוֹ ֶ
ַא ֲח ָריוֲ ,ה ֵרי הוּא כְּ ֵ
ְבּא ַה ֶקּ ֶשׁר ַה ְתּ ִפ ָירה ִתּ ְת ָפּ ֵרק וְ א ִתּ ְת ַקיֵּ ם ,וַ ֲה ֵרי זֶ ה כְּ ִאלּוּ ָע ָשׂה ַרק ֲח ִצי
חוֹתם ַה ְבּ ָרכָ הִ ,אם ֵאין עוֹנִ ים ָא ֵמן ַא ַחר
ְמ ָלאכָ ה ,כָּ  גַּ ם ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֶשׁ ִהיא ַ
חוֹתם ַה ְמּ ַחזֵּ ק" )שׁוּ"ת ִ'מ ְשׁנֵ ה ֲה ָלכוֹת' ֵח ֶלק טו סי' מב(.
ַה ְבּ ָרכָ הֲ ,ח ֵס ָרה ַה ְבּ ָרכָ ה ֶאת ַה ָ

ַר ִ ּבי

ְמיַ ֵּסד ּו ְנ ִ ׂשיא ְ ּ'בנֵי ֱאמ ּונִים'

ו ְּלכָ ל ְ ּבנֵי הַ ִּמ ׁ ְש ּ ָפחָ ה הַ ְּכבו ָּדה תחי'

ָה ָא ֵמן קוֹ ַב ַעת ֶאת ְשׂ כַ ר ַה ְּב ָרכָ ה
הוּבים ,וְ ָא ְמרוּ
ֲחכָ ִמים ֻ)ח ִלּין פו ב( ָק ְבעוּ כִּ י ֶע ְרכָּ הּ ֶשׁל כָּ ל ְבּ ָרכָ ה הוּא ֲע ָשׂ ָרה זְ ִ
הוּביםַ .ה ָשּׁ") חו"מ
כִּ י ַעל כֵּ ן ִמי ֶשׁמּוֹנֵ ַע ְבּ ָרכָ ה ֵמ ֲח ֵברוֹ ַחיָּ ב ְל ַשׁ ֵלּם לוֹ ֲע ָשׂ ָרה זְ ִ
הוּביםֶ ,א ָלּא
"אין ָל ָא ָדם ְשׂכַ ר ְבּ ָרכָ ה ֲע ָשׂ ָרה זְ ִ
הוֹסיף וְ ִח ֵדּשׁ יְ סוֹד גָּ דוֹלֵ :
שפב ד( ִ
ַעל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ְמּ ָב ֵרִ בּ ְפנֵ י ֲא ֵח ִרים וְ עוֹנִ ים ָע ֶל ָיה ָא ֵמןֲ ,א ָבל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ְמּ ָב ֵרֵ בּינוֹ
נוֹסף ַבּ ֲח ִשׁיבוּת ָה ָא ֵמן ַבּ ֲעבוּר ַה ְבּ ָרכָ ה ,כִּ י ָה ָא ֵמן
ְל ֵבינוֹ – א"ֲ .ה ֵרי ְל ָפנֵ ינוּ ר ֶֹבד ָ
ִהיא זוֹ ֶשׁ ַ
קּוֹב ַעת ֶאת ֵע ֶרַ ה ְבּ ָרכָ ה.
וְ כֵ ן כָּ ַתב ְבּ'יַ ְלקוּט ֵמ ַעם ֵ
עז' ִ)מ ְשׁ ָפּ ִטים עמ' תשלא(" :זֶ ה ֶשׁ ָא ַמ ְרנוּ ֶשׁ ְשּׂכַ ר ְבּ ָרכָ ה
אוֹתהּ ְבּקוֹל ָרם ֶשׁהוּא ְמזַ כֶּ ה ֶאת ָה ַר ִבּים
אוֹמר ָ
הוּביםַ ,דּוְ ָקא כְּ ֶשׁהוּא ֵ
ֲע ָשׂ ָרה זְ ִ
ֶשׁעוֹנִ ין ָא ֵמן .וַ ֲה ֵרי זֶ ה כְּ בוֹדוֹ ֶשׁל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרְ ל ָב ְרכוֹ ִבּ ְפנֵ י ְק ַהל ַעם ,כְּ ִפי
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ִ)מ ְשׁ ֵלי יד כח('ְ :בּ ָרב ָעם ַה ְד ַרת ֶמ ֶל.'
לוֹמר ַה ְבּ ָרכוֹת ִבּ ְפנֵ י ַה ָקּ ָהל ְבּקוֹל ָרםֵ ,הן ִבּ ְרכוֹת ַהנֶּ ֱהנִ ין וְ ֵהן
וּמכָּ אן יִ ְל ַמד ָא ָדם ַ
ִ
עוֹלים
אוֹמ ִרים כְּ ֶשׁ ִ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,כְּ ֵדי ֶשׁ ַה ָקּ ָהל יַ ֲענוּ ָא ֵמןִ .וּב ְפ ָרט ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ְ
אוֹמ ִרים
ַל ָ
אוֹמ ָרן ְבּקוֹל ָרם כְּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁ ְמעוּ ָה ֲאנָ ִשׁיםֶ .שׁ ִאם ְ
תּוֹרהֶ ,שׁ ִמּן ַה ִדּין יֵ שׁ ְל ְ
ְבּ ַל ַחשׁ ֵבּין ַה ִשּׁנַּ יִ םֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ ְבּ ָרכוֹת ְל ַב ָטּ ָלה"...

צַ דִּ יק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ
א ֶֹהל ַבּ ַעל ַה ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת
אדוֹמ ְסק
ְשׁמֹה' זי"ע ְבּ ַר ְ

הי"ו

ְלֶרגֶ ל הַ ּ ִ ׂש ְמחָ ה הַ ׁ ּ ְשרוּיָ ה ִ ּב ְמע ֹונָם
ִשו ֵּאי נֶכְ דָּ ָתם עב"ג בשעטו"מ.
ְ ּבנ ּ ׂ
יְ הִ י ָרצוֹן ׁ ֶש ִ ּיזְ כּ ּו ִל ְרווֹת רֹב ַנחַ ת ֵמהֶ ם ו ִּמ ָּכל יוֹצְ ֵאי
חַ ְלצֵ יהֶ ם ,וְ יִ ׁ ּ ָש ַמע ִ ּב ְמע ֹו ָנם קוֹל ָ ׂש ׂשוֹן וְ קוֹל ִ ׂש ְמחָ ה
ְלא ֶֹר ְך יָ ִמים וְ ׁ ָש ִנים טוֹבוֹת ִמתּ ו ְֹך ְ ּב ִריאוּת וְ ׁ ֶש ַפע
ְ ּב ָרכָ ה ,וְ ָא ַמר ָּכל הָ עָ ם ָא ֵמן.
ַּכעֲ ִת ַירת וּבִ ְר ַּכת הַ ְּמבָ ְרכִ ים ֵמע ֶֹמק ֵלב,

צֶ וֶ ת
ְ ּבנֵי ֱאמ ּונִים

ִרבְ בוֹת ְ ּ'בנֵי ֱאמ ּונִים'
ָ ּב ָאֶרץ וּבָ עו ָֹלם

ָא ֵמן ּו ְב ָרכוֹ ת ְּב ִמ ׁ ְשנַ ת ַּב ַעל ַה ִהלּ ּולָ א

ַה ִּ'ת ְפ ֶא ֶרת ׁ ְשלֵ ָמה'
כ"ט ַּב ֲא ָדר תרכ"ו

ווֹלוֹשצ'ו ָֹבה
ְ
ינוֹביץ נוֹלַ ד לְ ָא ִביו ַר ִבּי דֹּב ְצ ִבי ָבּ ֲעיָ ָרה
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְשׁמֹה ַהכּ ֵֹהן ַר ִבּ ִ
תּוֹרהַ .היֶּ לֶ ד ֶשׁנֵּ ַחן ְבּכ ַֹח ַה ְת ָמ ָדה ָעצוּם
ֶשׁ ְבּפּוֹלִ יןִ .בּ ְהיוֹתוֹ יֶ לֶ ד ָק ָטן לִ ְמּדוֹ ָא ִביו ָ
לוֹמד לְ ַבדּוֹ.
ְוּבכִ ְשׁרוֹנוֹת ְבּרוּכִ ים ָהיָ ה נִ ְשׁ ַאר לְ ַא ַחר ִסיּוּם ַהלִּ מּוּד ְבּ ֵבית ַה ִמּ ְד ָרשׁ וְ ֵ
קוּע ְבּלִ מּוּדוֹ.
א ַא ַחת ְמ ָצאוּהוּ ִמ ְת ַפּלְּ לֵ י ִמנְ יַ ן וָ ִת ִיקין כְּ ֶשׁהוּא ֲע ַדיִ ן ָשׁ ַ
ִבּ ְשׁנוֹת ַבּגְ רוּתוֹ ָהיָ ה ִמ ַתּלְ ִמ ָידיו ַה ֻמּ ְב ָה ִקים ֶשׁל ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי ֵמ ִאיר ֵמ ַא ְפּ ָטא
לוֹמר ִמ ֵדּי יוֹם לִ ְפנֵ י ְתּ ִפלַּ ת ַשׁ ֲח ִרית ֶאת
ַבּ ַעל ָה'אוֹר לַ ָשּׁ ַמיִ ם' ,וְ ַאף ָהיָ ה ָרגִ יל ַ
דוּעה"ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם יָ ַד ְע ִתּי כִּ י ִהנְ נִ י ְבּיָ ְד"...
ְתּ ִפלָּ תוֹ ַהיְּ ָ
לוֹשׁים וְ ַא ְר ַבּע ִבּלְ ַבד ,נֵ אוֹת ַר ֵבּנוּ לְ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ֶאת
ִבּ ְשׁנַ ת תקצ"ד וְ הוּא ֵבּן ְשׁ ִ
יוֹתר
אדוֹמ ְסקֶ ,שׁ ָבּהּ כִּ ֵהן ַעד יוֹם ְפּ ִט ָירתוֹ .כְּ ֵת ַשׁע ָשׁנִ ים ְמ ֻא ָחר ֵ
ְ
ִמ ְשׂ ַרת ָה ַר ָבּנוּת ְבּ ַר
ִבּ ְשׁנַ ת תר"ג נִ כְ נַ ע לְ ַה ְפ ָצ ַרת ַה ֲח ִס ִידים ָה ַר ִבּים ֶשׁ ָפּ ְקדוּ ֶאת ֵבּיתוֹ וְ ֵה ֵחל לְ ַהנְ ִהיג
ֶאת ֲע ָדתוֹ.
ְבּלֵ יל ִשׁ ִשּׁי ,כ"ט ַבּ ֲא ָדר תרכ"וְ ,בּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל לִ מּוּד ְבּ ֵס ֶפר ַהזּ ַֹהר נִ ְשׁ ַמט רֹאשׁוֹ ַעל
אדוֹמ ְסק.
ְ
רוֹמים .נִ ְט ַמן ְבּ ֵבית ֶה ָעלְ ִמין ְבּ ַר
ַה ֵסּ ֶפר ,וְ ָעלְ ָתה נִ ְשׁ ָמתוֹ לְ גִ נְ זֵ י ְמ ִ

הוֹ ָד ָאתוֹ ׁ ֶשל ָהעוֹ נֶ ה ְ ּגדוֹ לָ ה ֵמהוֹ ָד ַאת ַה ְּמ ָב ֵר ְך
בוֹראוֹ ֵאינָ הּ ְצ ִריכָ ה ְל ִה ְת ַמ ֵקּד ַבּטּוֹבוֹת
ִע ַקּר ָ
הוֹד ַאת ָה ָא ָדם ְל ְ
בּוֹרא ַעל
ישׁיּוֹת ֶשׁ ָע ָשׂה ִעמּוֶֹ ,א ָלּא ַבּטּוֹבוֹת ֶשׁ ַמּ ְר ִעיף ַה ֵ
ָה ִא ִ
טוֹבת ָה ַר ִבּיםֲ ,ה ֵרי הוּא ַמגְ ִדּיל
הוֹד ָאתוֹ ַעל ַ
כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ .שׁכֵּ ן ְבּ ָ
רוֹממוּתוֶֹ ,שׁ ֵאינוֹ ֵמ ִיטיב ִעמּוֹ ִבּ ְל ַבדֶ ,א ָלּא
ֶאת ֶשׁ ַבח ַה ֵ
בּוֹרא וְ ְ
רוּאיו.
ַמ ְר ֶבּה ְל ֵה ִיטיב ִעם כָּ ל ְבּ ָ
וּמ ַה ֵלּל ֶאת ה' ַרק ַעל ַהטּוֹבוֹת
ִבּ ְב ָרכוֹת ַרבּוֹת ַה ְמּ ָב ֵרֶ 
מוֹדה ְ
ָה ִא ִ
ישׁיּוֹת ֶשׁ ֶה ֱענִ יק לוֹ ְבּ ַח ְסדּוֹ .כָּ ְ ל ֻדגְ ָמה ְבּ ֵס ֶדר ִבּ ְרכוֹת
מוֹדה ָבּזוֹ ַא ַחר זוֹ ַעל טוֹבוֹת ַרבּוֹת ֶשׁ ַמּ ֲענִ יק
ַה ַשּׁ ַחר ַה ְמּ ָב ֵרֶ 
בּוֹרא ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹםְ .ל ֻע ַמּת זֹאת ָהעוֹנֶ ה ָ'א ֵמן' ַא ַחר
לוֹ ַה ֵ
טוֹבתוֹ
זוּלתוֹ וְ א ַעל ָ
טוֹבת ָ
מוֹדה ְבּכָ ַ על ַ
ַה ְמּ ָב ֵרֲ ,ה ֵרי הוּא ֶ
בוֹהה ִמ ַדּ ְרגַּ ת ַה ְמּ ָב ֵר,
הוֹד ָאתוֹ גְּ ָ
ישׁיתְ .ל ִפיכָ ַ דּ ְרגַּ ת ָ
ָה ִא ִ
יוֹתר
ְוּב ֶשׁל כָּ ָ א ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נג ב(" :גָּ דוֹל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
ִמן ַה ְמּ ָב ֵרִ "
)'תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה' ַשׁ ַער ַה ְתּ ִפ ָלּה(.

ִמ ְת ַח ֵ ּד ׁש ִמ ּ
ֵדי י ֹום

קוֹ ֱ אמ ּונִ ים ַ -קו ַה ּ ֹתכֶ ן ׁ ֶשְּ בנֵ י ֱאמ ּונִ ים

ִח ּז ּו ִקים יוֹ ִמ ִ ּיים | ִס ּפ ּו ִרים ְמ ַר ְּת ִקים | ִמגְ וַ ן ְּתכָ נִ ים
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -ויקהל
"ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"
(לה ,א)

מה הרב חושב? – לעג העשיר – וכי בגלל פסוק אחד
בתורה ,אסגור את בית החרושת שלי? איני מסכים!
המשיך העשיר לחלל את השבת בבית החרושת ,אולם
זמן קצר לאחר מכן ,עיקלה הממשלה הרוסית את כל
רכושו של האיש ונשאר עני וחסר כל...

הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל פסק פעם פסק הלכה
שאחד מן הפוסקים יצא לחלוק עליו ולפסוק כנגדו.
קבוצת אברכי כולל ,תלמידיו של אותו פוסק ,החליטו
לעלות לביתו של רבי בן ציון להתווכח ולהתעמת עמו
"וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון
ולהוכיח לו כי הצדק עם רבם...
לה'" (לה ,ב)
כששמע רבי בן ציון על מה באו ,אמר להם" :לשוא
קיווי ברנהרד הוא יהודי שומר תורה ומצוות מדרום
טרחתם ,חזרתי בי מאותו פסק".
אפריקה.
שמחו על חזרתו אך התאכזבו מהעימות שבוטל...
לפני מספר שנים הוציא ברנהרד ספר המלמד כיצד ניתן
כשהלכו ,תמה מקורבו :האמנם חזר בו ולא ידענו?
ליישם תכונות מסויימות ,ולתרגם אותן להצלחה בעולם
אמר לו רב"צ" :מדוע אחזור בי ,הן פסקתי לאמיתה של
העסקים הקשוח בעידן המודרני.
תורה! אבל ראיתי שבאו להתנצח ולעורר מחלוקת ולא
הספר הפך להצלחה רבה ,והפך לרב מכר בינלאומי.
כדי להבין דעתי ,הרי "מצוה שלא לומר דבר שאינו
במקביל – הביקוש
נשמע" ,ומצינו בגמרא
של
להרצאותיו
(ברכות כז ):שרבי
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ברנהרד הלך וגבר,
יהושע אמר לרבן
"ע ְדכּ וּן ִ ּג ְרסָ ה!!!"
הו ָֹדעָ ה קוֹפֶ צֶת מוּל עֵׁ ינָיוִ :
והוא הוזמן להרצות
גמליאל שחזר בו
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בכנסים
ולהנחות
למרות שעמד בדעתו
עסקיים בכל העולם.
כדי שלא להתעמת...
ׁ ְשנִ ּיוֹת.
יום אחד הוא מקבל
(יגילו במלכם)
ל ֹא חוֹלְ פוֹת ּ ַכ ּ ָמה ׁ ְשנִ ּיוֹת ,וְ אָ כֵׁ ן ,הַ ּ ָמסָ ְך הַ ּקו ֵֹׁדם ֶנ ֱעלַם ,וְ ַת ְח ּ ָתיו
טלפון
שיחת
עוֹלִ ים קו ִֹדים ל ֹועֲזִ ִ ּיים צְ פוּפִ ים וְ חַ ְס ֵׁרי סֵׁ ֶדרִ .מ ּ ִלים ַח ְס ֵׁרי
בכיר
מסמנכ"ל
ימים
"ששת
ימנִ ים.
ַמ ׁ ְש ָמעוּתִ ,מ ְס ּ ָפ ִרים וְ ִס ָ
בחברת מייקרוסופט
ַּבעַ ל הַ ּ ַמ ְח ׁ ֵׁשב נִ ְבהַ לָ :מה יִ ְהיֶה ּ ָכאן? נִ ְראֶ ה ׁ ֶשהַ ּ ַמ ְח ׁ ֵׁשב ִה ְת ַקלְ ֵׁקל
תעשה מלאכה"
העולמית ,שמייסדה –
סוֹפִ ית! ָמה עו ִֹשים? י ֵׁׁש לִ י ְ ּבתוֹכ ֹו ִמ ְס ָמכִ ים כּ ֹה חֲ ׁשו ִּבים!
(לה ,ב)
ביל גייטס הוא מגדולי
פעם אחת ,הגיע רבי
עשירי העולם.
ושמע
אחת,
לעיר
"
חיים
חפץ
"
ה
בעל
ישראל מאיר הכהן,
קיווי הוזמן להרצות בכנס בו ישתתפו כל מנהלי החברה.
כי יש שם יהודי עשיר בעל בית החרושת ,המעסיק
הרצאתו של ברנהרד תהיה הרצאת הפתיחה.
של
פועלים יהודים בשבת .הלך ה"חפץ חיים" אל ביתו
קיווי ברנהרד רצה לענות בחיוב להזמנה ,כמובן ,אולם
העשיר ,וביקש ממנו להפסיק את העבודה בשבת.
כשפתח את יומנו כדי לבדוק את התאריך ,גילה כי יומו
יודע אתה – אמר העשיר – כמה אני מרוויח ביום אחד?
הראשון של הכנס אמור להיות בשבת.
אפסיד
ארבעת אלפים רובל! אם אסגור את המפעל בשבת
"בשבת אני לא עובד" ,הודיע ברנהרד לסמנכ"ל הבכיר.
סכום עצום .לפיכך איני יכול לסגור!
התגובה היתה נדהמת .הוצע לו סכום כפול ומשולש,
עלול
בשבת,
תסגור
לא
דע לך – אמר ה"חפץ חיים" – שאם
מאות אלפי דולרים ,אבל ברנהרד בשלו" :בשבת אני לא
אתה להפסיד את כל רכושך!
עובד ,וזה לא משהו שכסף יכול לפתור".
כתוב בתורה – המשיך הרב – "ששת ימים תעשה
בסופו של דבר חברת מייקרוסופט נאלצה לשנות את
מלאכה" .לכאורה קשה ,מדוע מצווה התורה לעבוד ששה
תאריכי הכנס ,ולהתחילו ביום ראשון ,כי זו היתה הדרך
ימים? הרי העיקר הוא לשמור את השבת ,ואם כן היה
היחידה שלהם לקבל הרצאה פותחת מקיווי ברנהרד...
צריך להיות כתוב רק "ביום השביעי יהיה לכם קדש שבת
חדשים ספורים לאחר הכנס ,קיבל ברנהרד שיחת טלפון
שבתון לה'".
נוספת מאותו סמנכ"ל .לפני
פרנסת
כל
–
הרב
הסביר
אלא –
מספר ימים הוא שהה יחד עם
לעי"נ הרה"צ
האדם תלויה בשמירת השבת!
ביל גייטס במטוסו הפרטי.
אם לא תשמור שבת ,גם
דיברו שם על הכנס ועל
ר' פנחס בן ר' בנימין בינוש
במשך ששת ימי השבוע לא
ההרצאה ,והוא סיפר לבוס על
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן
תהיה לך עבודה!
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -ויקהל
הסכום האדיר שהוצע לברנהרד ,ועל עקשנותו שלא
להרצות בשבת.
כעת התקשר הסמנכ"ל כדי לשתף את ברנהרד בתגובתו
המתפעלת של מר גייטס" :אני יכול לקנות כל דבר
שארצה – כל בנין ,כל מטוס או כל יאכטה שאחפוץ בהם",
אמר המיליארדר" ,אבל כל כספי אינו מספיק ,כדי לקנות
שבת אחת של יהודי."...
כאשר היהודי עושה את שבתו קודש ,ושומר עליה מכל
משמר ,גם הגויים מכירים בכך שהשבת היא ערך עליון
עבורו ,ואף יודעים להעריך את הנחישות והעקביות
ששמירת השבת מעידה עליהן.
(לקראת שבת  -דרשו)

"וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון
לה'" (לה ,ב)

במוצאי שבת הוא שוב מקבל הודעה – ראש הממשלה
מבקש שיגיע למשרדו בדחיפות.
כשנכנס רוטשילד למשרד ראש הממשלה ,התקבל
בחיבוק חם" .אני חייב לך כסף רב" ,בישר לו ראש
הממשלה ,והסביר" :היה אצלי סיני אחד ,מיליארדר,
דיברנו ,והשיחה התגלגלה .במהלך הדברים אמרתי לו
שאני מכיר יהודי שלא ימכור את השבת שלו בשום מחיר.
הוא לא האמין לי ,ואני התעקשתי.
התערבנו על סכום עתק ,ואז שלחתי לקרוא לך"" .בזכותך
ובזכות השבת שלך הרווחתי סכום כסף עצום" ,סיים
ראש הממשלה" ,מגיע לך מחצית ממנו(."...לקראת שבת)

"וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת"
(לה ,ב-ה)

מסופר על הרב הקדוש רבי נטע מאובריטש ,שהיה
מסופר על אחד מבני משפחת רוטשילד ,שהיה שותף עם
מתגבר על עצמו שלא להירדם במשך השבת כולה ,והיה
ראש ממשלת אנגליה בכל מיני עסקים ,ושימש גם כיועצו.
מתמיד בלימודו ,עד
ליל שבת אחד ,בעודו
שהיה מסיים מדי
יושב עם כל משפחתו
שבת בשבתו את כל
הוּא ִמ ְת ַק ׁ ּ ֵׁשר ִ ּב ְב ִהילוּת לְ ֶטכְ נַאי ַמ ְח ׁ ְש ִבים ֻמ ְס ָמ ְך  -וְ הַ הוּא
השבת,
לסעודת
מסכת שבת.
ַמ ְס ִ ּבירּ ְ :בסַ ְך הַ כּ ֹל ְמ ֻד ָּבר ְ ּב ִע ְדכּ וּן ִ ּג ְרסָ ה!
נקישות
לפתע
נשמעו
שאלוהו פעם אנשי
יתי ְ ּבהו ָֹדעַ ת הַ ּ ַמ ְח ׁ ֵׁשב! אֲ בָ ל ָמה זֶה ִע ְדכּ וּן ִ ּג ְרסָ ה?"
"כן ,אֶ ת זֶה ָר ִא ִ
ּ ֵׁ
על הדלת ,בפתח עמד
אין
האם
ביתו:
הַ ּ ֶטכְ נַאי ,לְ מוּד סַ ְבלָנוּתַ ,מ ְס ִ ּביר ְ ּבטוּב טַ עַ ם :ל ּ ְַפעֻ לּ ָה הַ זּוִֹ ,ע ְדכּ וּן
"ראש
שליח:
בהנהגה זו משום
ּ
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להתענות בשבת?
ְ
ר!
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בפיקוח
"אם מדובר
השיב להם הצדיק:
נפש ,אבוא" ,ענה
מסופר על הקיסר
אם
רוטשילד" ,אולם
נפוליאון ,שמעולם לא שכב לישן במשך היום ,אף לא
הנושא קשור לענייני מסחר ותעשיה – איני יכול לבוא.
למנוחה קצרה.
שבת היום".
כשנשאל נפוליאון מדוע נוהג כך ,השיב :בשעה שאני ישן,
השליח חזר לאחר זמן קצר והודיע" :מדובר בעסקים ,אבל
איני נוהג באופן שונה מיתר האנשים ,ואיני מרומם ונעלה
ראש הממשלה מוסר כי הוא מוכרח לראותך כעת".
מהם ,ועל כן בשנתי הריני אדם פשוט ולא קיסר.
אינני
רוטשילד לא התרשם" .הסיכום בינינו הוא כי בשבת
מכיון שכך ,מוותר אני על השינה ,ובלבד שלא להפסיד
עובד .לא אוכל להגיע".
ולו לשעה קלה את מעמדי המיוחד כקיסר.
ראש
"
רציני:
איום
עם
השליח
הגיע
בפעם השלישית
כך גם אני  -סיים רבי נטע את דבריו  -השבת היא מתנה
הממשלה ביקש להודיע לך ,כי אם אינך מופיע מיד
כה קדושה ויקרה ,עד שחבל להפסיד ממנה אפילו רגע
במשרדו ,הוא מבטל את כל העסקים המשותפים שלכם,
(סיפורי צדיקים)
קטן בשנה.
ואתה מפוטר".
"קיבלתי את הודעת הפיטורין" ,השיב רוטשילד ,סגר את
"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום
הדלת ,ושב לסעודת השבת.
השבת" (לה ,ג)
צריך להבין שלא מדובר בפיטורין
בתיקוני זוהר דרשו על
מעבודת המזכירות ...מדובר
חומרתה הנוראה של מדת
לעי"נ האשה החשובה מרת
היה בסכומי כסף עצומים
הכעס ,ובפרט ביום השבת.
שילכו לאבדון ,וגם בהפסד
מרים יוכבד ב"ר צבי
הגאון רבי שבתי פרנקל זצ"ל
של כבוד ושל מעמד ,אבל
ליבוביץ ע"ה  -כ"א מר חשון תשפ"א
היה אוד מוצל מאש התופת
רוטשילד עמד בניסיון.
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נפלאים  -ויקהל
העוזר ואמר לו" :כמדומני שכוס הקפה שלך נשפכה .קח,
שתה!"...
דומה שכל מלה נוספת מיותרת .כמה עוצמה גלומה
במעשה זה של רבי שבתי! כמה גדלות נפש! כמה כבישת
הכעס ועבודת המדות דרושות בשביל כך!
מי יודע ,אולי מעשה זה מצטרף לשלל זכויותיו הגדולות
של רבי שבתי ,שבעטיין זכו אותו משמים להאדיר את
ספרי הרמב"ם ,ולגרום איתם מהפכה של ממש בעולם
(לקראת שבת  -דרשו)
התורה.

הנאצית ,איש רם משכמו ומעלה ,תם וישר שעשה
מלאכת ה' באמונה.
משאת חייו היתה להוציא לאור את ספרי ה'יד החזקה'
להרמב"ם במהדורה חדשה ומפוארת ,נקיה מכל שגיאה
וטעות ומסוננת מכל רבב.
למען מטרה קדושה זו ,השליך נפשו מנגד להשיג את
המהדורות הראשונות של הספרים ,ולהתחקות אחר
כתביו המקוריים של הרמב"ם.
הוא הקדיש שנים ארוכות להשלימם בצורה היותר טובה
ומפוארת.
באחד הימים ,לבש משרדו של רבי שבתי אווירת חג.
"לא תבערו אש" (לה ,ג)
חודשים ארוכים של עמל ויגיעה באו לסיומם .כתב יד
כשחזר הרה"ק בעל התניא זיע"א לביתו בויטעבסק בפעם
עתיק ונדיר של אחד מתלמידי הרמב"ם נמצא במצרים,
הראשונה ,מאז שהגיע לרבו המגיד הקדוש ממעזריטש
ובתווכם של שרים ,שגרירים ,חברי פרלמנט וראשי
זיע"א ,היה שוהה רוב שעות היממה בעליית הגג ,שם היה
ממשלה במדינות שונות ,הצליח רבי שבתי לרכוש את
לומד ומתפלל.
כתב היד המיוחד מהשלטונות המצריים תמורת סכום
פעם נשמע מכיוון העלייה קול חבטה שהעיד ,כי ככל
עתק.
הנראה הרבי נפל ארצה.
והנדיר
העתיק
הקלף
זוגתו הרבנית וגיסו
היה מונח על שולחנו,
שהיו בבית באותה
ועוזרו נקרא לחדר
"מה עָ לַי ַלעֲשוֹת ּ ָכעֵׁ ת? הַ ִאם
"רגַע" ַּבעַ ל הַ ּ ַמ ְח ׁ ֵׁשב נִ זְ ּ ַכר לִ ׁ ְשאֹלֶ ,
ֶ
שעה ,מיהרו לראות
כדי לבחון עמו את
לִ ְמחֹק ֶאת הַ ִּמ ּ ִלים הַ לּ ֹועֲזִ ּיוֹת? הַ ִאם לְ כַ בּ וֹת וּלְ הַ ְדלִ יק?"
מה אירע ,ומצאו אותו
כתב היד.
שוכב בפישוט ידיים
ֲשה
"חָ ס וְ חָ לִ ילָה!" ַמזְ ִהיר הַ ּ ֶטכְ נַאי" ,כָּל ְּפעֻ ָּלה הֲ כִ י ְּק ַטנָּה ֶׁש ַתע ֶׁ
בידו,
קפה
כשכוס
ורגליים על הרצפה
כָּעֵ ת ַתהֲ רֹס ֶׁאת מ ַֹח הַ ַמ ְּח ֵשב לַ חֲ לו ִטין! אַ ל ִּת ְמ ַחק אַ ף אוֹת ,אַ ל
נכנס העוזר לחדר,
ונראה כמעולף.
ִּתכְ ֶּבה אֶ ת הַ ּ ַמ ְח ׁ ֵׁשב וְ אַ ל ְּתנ ּ ֵַׁתק אוֹת ֹו ֵׁמהַ ַח ׁ ְש ַמל ְ ּ -פעֻ לּ ָה הֲ כִ י
לחזות
כשהוא נרגש
מיד
החלו
הם
ֲשה ,ל ֹא יִ ְהיֶה לְ אַ ף אֶ חָ ד דֶּ ֶר ְך ַל ֲעזֹר לְ ָך!
ְקטַ ּנָה ׁ ֶש ּ ַתע ֶ
בעיניו בכתב היד
בפעולות על מנת
הַ ַתפְּ ִקיד ֶׁש ְּל ָּך כָּעֵ ת הוא  -לָּ ֶׁשבֶׁ ת ְּבסַ ְּבלָּ נות עַ ד ֶׁשהָּ ִע ְּדכון
שכה ייחלו להשגתו.
להשיב אליו את רוחו.
י ְִּס ַתיֵם".
התלהבות,
מרוב
גיסו הביט לרגע בפניו
נתקל העוזר באחת
והבחין כי לא מדובר
מרגלי השולחן ,וכוס
יש
בהתעלפות,
הקפה התהפכה על השולחן ,הישר על הקלף העתיק ויקר
להניח לו לנפשו ,הוא לא מעולף ,הוא פשוט נמצא
המציאות.
בעולמות נשגבים וטמירים ,להיותו איש צדיק עליון מורם
היה זה עניין של שניה עד שהבינו השניים כי כתב היד
מעם ,אמר הגיס .לאחר רגעים ארוכים ,התעורר הרבי,
העתיק ,סכומי הכסף האדירים ,ההשקעה והמאמצים
עמד על רגליו כאילו דבר לא אירע.
חובקי העולם – הכל ירד לטמיון.
לשאלתם ,ענה הצדיק :באמצע תפילתי ראיתי כי נגזרה
מעיסה של קלף מתפורר וקפה  -אי אפשר היה לעשות
גזירה על העיר ויטעבסק להישרף ח"ו ,התחלתי להתפלל
דבר.
כדי להעביר את רוע הגזירה ,וברוך ה' הצלחתי בתפילתי.
העוזר ,שלא ידע את נפשו מרב צער ופחד ,השפיל את
אמנם ,מכל גזירה נשאר רושם כלשהו ,בעוד זמן מה
עיניו וקפא במקומו.
תפרוץ שריפה קטנה בעיר ,אך היא תכלה רק את ביתו של
מרוב מבוכה ואשמה לא העז כלל לזוז ,ונותר כך דומם
גוי אחד ,ולא תתפשט הלאה.
כשמבטו נעוץ ברצפה.
חלפו רגעים ספורים,
החדר,
רבי שבתי יצא מן
והנה נשמעו קולות
וכעבור שתי דקות חזר
פעמונים בכל העיר,
לעי"נ האשה החשובה מרת
ובידו ...ספל קפה .הוא
אות על שריפה גדולה
צפורה פייגא ע"ה ב"ר משה אליעזר
הניח את הספל לפני
להתפשט
המאיימת

שיחי' יודלביץ  -ג' שבט תשפ"א

בעיר.
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -ויקהל
כוחות כיבוי התחילו נעים ברחובות במרוצה ,ובני הבית
המודאגים התחילו לארוז במהירות ארגזים עם חפצים
יקרים ,כדי להציל את מה שניתן.
מדוע חוששים אתם? שאל הרבי ,הלא אמרתי כי רק בית
אחד יישרף ויהיה זה בית ברחוב הגויים.
כך היה ,השריפה עצרה וכילתה לבסוף רק בית אחד
ברחוב הגויים.
(סיפורי צדיקים)

"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום
השבת" (לה ,ג)

לרפואתו על כן מחממים לו שם מים...
רואה – אמר לו רבי יהושע – אתה ,שחי אתה ,בטלה
גזרתך כבר ביום הראשון! ובמה בטלה? בדבר שאין בו
פיקוח נפש כלל .ומי עבר על דבריך? אחד מחשובי
שריך!...
ואילו משה רבנו ,משעה שגזר עלינו מה שכתוב בתורה:
"לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" ,לא נמצא
אף יהודי שידליק אש בשבת ,ואף על פי שמשה רבנו מת
לפני שנים רבות ,גזירתו לא בטלה והיא שרירה וקיימת!

"כל איש אשר נשאו ליבו ...אותו הביאו את
תרומת ה׳" (לה ,כא)

המגיד רבי יעקב מדובנא ,הלך פעם בשבת ברחוב
היהודים בברלין ,והנה לקראתו יהודי משכיל המטייל
ברחוב ועשן עולה מפיו.
פנה אליו המגיד ושאלו" :שמא שכחת כי שבת היום"?
הלה השיב בעזות מצח" :יודע אני ששבת היום ,ויודע אני
"והם הביאו אליו עוד נדבה בבקר בבקר"
גם שהתורה אמרה 'לא-תבערו אש' ואף על פי כן אני
(לו ,ג)
מעשן היום".
מעשה באחד מחסידי גור שהיה חייב לנגיד הידוע ר'
השיב לו המגיד מנה אפים" :רואה אני שאיש אמת אתה,
שלמה סירקיס סכום
ואינך מנסה לסובב בכחש
כסף גדול ,ובא אל ר'
את מעשיך ,ואם כך
שלמה והתנצל לפניו
ַּבעַ ל הַ ּ ַמ ְח ׁ ֵׁשב ֵׁמ ִבין" .אֲ בָ ל ֶרגַעַ ּ ,כ ּ ָמה זְ ַמן זֶה אָ מוּר ל ַָק ַחת?"
תמה אני ,מה לאיש
שאין לו לשלם ,וביקש
"אין ל ַָדעַ ת! יָכוֹל ל ַָקחַ ת ׁ ְש ּ ֵׁתים עֶ ְש ֵׁרה דַּ ּקוֹת  -וְ יָכוֹל ל ַָק ַחת ׁ ְש ּ ֵׁתים
ֵׁ
אמת כמותך להתהלך
ממנו שיעזור לו לצאת
עדיין בעולם השקר?
שעוֹת" ּפוֹסֵׁ ק הַ ּ ֶטכְ נַאי.
עֶ ְש ֵׁרה ׁ ָ
מחובותיו ,על ידי
ָּ
והלא מקומך בעולם
הַ ַתפְּ ִקיד ֶׁש ְּלך ...לָּ ֶׁשבֶׁ ת ְּבסַ ְּבלָּ נות.
שישיג עבורו סכום
האמת"...
(נְּ ֻקדוֹת ֶׁשל אוֹר ְּ -ס ִפינְּ ָּקא)
כסף בהלוואה מכמה
אנשים.
"לא תבערו אש
הסתכל ר' שלמה ברשימת שמות האנשים שמהם רצה
בכל מושבותיכם ביום השבת" (לה ,ג)
החסיד ללוות את הכסף ואמר :אני רואה בין עשרת
האנשים שרשמת ,רק חמישה שיוכלו להלוות לך ,ואת
במדרש (ילקוט שמעוני) מסופר ,כי פעם אחת בא אדרינוס
השאר אני אלווה לך.
הרשע קיסר רומי ,ואמר לרבי יהושע בן חנינא :דע לך ,כי
החסיד יצא מכליו מרוב התפעלות ,שהרי לא די שהוא
אני יותר טוב ממשה רבך!מדוע? שאל רבי יהושע.
חייב לר' שלמה סכום כסף גדול ,הוא עוד מוכן להלוות לו
זאת משום שאני חי ,ואילו משה רבך מת! ענה אנדרינוס
עוד.
הרשע.
כשהיה החסיד בגור אצל רבו ה"שפת אמת" ,סיפר לו את
אשאל אותך שאלה – אמר רבי יהושע – האם יכול אתה
כל הענין ,ביקש הרבי להכיר את היהודי אציל הנפש.
לגזור על נתיניך שלא ידליקו אש במשך שלושה ימים?...
הביא החסיד את ר' שלמה לרבו ,הרבי קרבו מאד ,ומאז
ודאי! – התגאה הקיסר – ואוכיח לך כי כך.
נקשר אליו ר' שלמה בכל נפשו.
אמר ועשה .גזר גזירה על כל עמו שלא ידליקו אש במשך
שלושה ימים .בערבו של היום הראשון ,עלו הקיסר ורבי
יהושע בן חנינא אל גג הארמון והביטו סביב .לפתע ראו
"והם הביאו אליו עוד נדבה בבוקר בבוקר"
מרחוק עשן מיתמר ועולה...
(לו ,ג)
זה מהו? הצביע רבי יהושע על העשן.
זה סימנה של נדבה הניתנת ברצון ובכל הלב ,שהנותן בא
זהו ביתו של שר העיר – ענה הקיסר – והרופא יעץ לו
בעצמו ומביאה "בבוקר-בבוקר" ,משכים ונותן(.כלי יקר)
לשתות מים חמים
"אותו הביאו" – את הלב .לא דיי שתורמים למשכן;
(אור ישרים)
התרומה צריכה להיות בלב שלם.

לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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בסיעתא דשמיא

{ אז נדברו }
פרשת ויקהל תשפ"ב | לסדר" :שבת שבתון לד' " | גליון מספר548 :
להצטרפות לרשימת התפוצה

למה היהדות עושה כ"כ עסק מכסף??? פרשת שקלים (חדשים)!
נמצאים אנו בפרשת שקלים!!! יש את הוורטים הידועים על פרשת שקלים ...את העניין של החצי והעשיר לא ירבה והדל
לא ימעיט ...אבל אני רוצה לגעת בנקודה הרבה יותר רחבה...
פרשת שקלים מלמדת אותנו את קדושת הכסף!!!! מה הכוונה??
התורה מלמדת אותנו את הערכים של החיים ...יש את קדושת התורה!! יש את קדושת הארץ!! ויש את קדושת השבת!!
ויש כמובן את קדושת החיים!! ויש אתה קדוש ושמך קדוש ...אז זהו שבפרשת שקלים התורה מלמדת אותנו שיש גם
קדושת הממון !!! אתה לוקח מחצית השקל ...שבינינו ...מדובר בכמה שקלים בודדים ...ברגע שנתת אותם לעבודת
המקדש ...זהו!! אתה בפנים ...יש לך חלק בקרבנות ציבור ...אי אפשר לקחת לך את זה!!! זו מציאות!!!
ובאותה מידה ההיפך ...אם אתה מחזיק אצלך כסף שלא שייך לך ...יש פה מציאות של כסף שלא שייך לך!! וזה לא צחוק...
עלול להיות לזה השלכות מרחיקות לכת ...אתה יודע מה???
לצורך העניין אני אתן לך דוגמא :שמעתי שיש כזה מנהג שלא להשתמש בארנק שהיה שייך למישהו אחר ...נניח שהיה
למישהו ארנק והוא קנה חדש וזרק את הארנק שלו ליד הפח ...ואני מגיע ורואה אנרק יפהפה ..לא!!! אל תגע בארנק שלו...
אל תעיז ...למה?? כי ארנק של בן אדם מסמל את המזל שלו ...ואם אתה לוקח את הארנק שלו ...אתה כאילו "שואב" אליך
את המזל שלו ...חכה חכה ...בלילה יתחילו להגיע אליך כל מיני רוחות ואתה גממור...
אז זהו שאני לא יודע מאיפה לקוח המנהג הזה והאם יש לו בכלל מקור ...דבר אחד ברור לי כשמש בצהרים :אם יש לך עשר
שקל ששייך לחבר שלך והוא נמצא אצלך שלא כדין!!! פשוט וברור שכאן אתה בהחלט משחק עם המזל שלך ...הההראיה:
ברגע שמחצית השקל שלי נמצא במקדש אני שם!!! יש לי חלק ממוני בקרבנות ציבור!! אז על אותו משקל ..אם עשר שקל
של חבר שלך נמצא אצלך בתוך הכיס ...ונניח שנגזר עליו בר"ה שהוא יפסיד את ממונו ועליך לא נגזר!!! ותכל'ס ...אתה
הלכת למחסני חשמל ...קנית מכונת כביסה ב 0333-שקל ...ועשר שקל מתוכם זה היה של חבר שלך ...ופתאום המכונת
כביסה התקלקלה!!! למה?? כי נגזר עליך להפסיד כסף ??...לא! נגזר על חבר שלך להפסיד ...מה נעשה שעשר שקל
במכונת כביסה הזו שייך לחבר שלך ...העשר שקל הזה הוא מספיק דומיננטי שיהיה לו חלק ממוני במכונת כביסה שלך כדי
לקלקל אותה ...אין לי שום ספק בחידוש הזה!!! זה ברור לי כשמש בצהרים!!!! אתה יודע מה? זה אפילו פסוקים מפורשים
בתורה ...כשקורח ועדתו הלינו על משה רבינו ...משה רבינו מתפלל לה' אל תפן אל מנחתם!!! אומר רש"י במקום :יודע אני
שיש להם חלק בתמידי צבור ,אף חלקם לא יקובל לפניך לרצון ,תניחנו האש ולא תאכלנו ...מה כתוב כאן?? משה רבינו
יודע שעדת קורח חוטאים!! וממילא החלק שיש להם בקרבנות ציבור (מהמחצית השקל שהם שילמו) הוא כעת רק מזיק לכלל
ישראל ...אבל מה נעשה ...זו מציאות!!! יש להם חלק ממוני בקרבנות ציבור ...ואת זה אי אפשר לקחת מהם ...ולכן אין
ברירה ...משה רבינו מתפלל לה' ...שה' יפריש את החלק שלהם בצד בנפרד ותניחנו האש ולא תאכלנו ...על אותו משקל:
אם אתה מחזיק מאה אלף שקל בידיים ועשרת אלפים שקל מתוכם זה כסף לא ישר ...כסף ששייך למישהו אחר ...זה כסף
שאין בו ברכה!!! (ממה נפשך :לך בודאי אין ברכה בכסף הזה כי הוא לא שלך ...ולמי שהכסף הזה שלו בודאי שהוא לא ראה ברכה בכסף הזה...
הראיה שהכסף הזה לא אצלו משום מה )...ואם אתה לא תפריש אותו ותבדיל אותו משאר הכסף ...אז אל תתפלא אם פתאום לא
תהיה ברכה בכסף הזה למרות שאתה נותן מעשרות ועושה צדקות ...כי עם כל הכבוד ...זה לא הכסף שלך!!!! ברכת
והריקותי לכם ברכה עד בלי די נאמרה על ממון שלך ...ולא כשהממון של השני נמצא אצלך שלא כדין...
זה מה שנקרא :קדושת הכסף!!! התורה מתייחסת ברצינות תהומית לבעלות ממונית!!
איך מישהו פעם העיר לי ...למה אתה מדבר יותר מידי על כסף?? צחקתי ואמרתי לו :יש עוד מישהו שמדבר הרבה על
כסף ...אתה יודע מי??? השולחן ערוך!!! יש טור שלם של שולחן ערוך חושן משפט שכל הנושא שם זה כסף כסף כסף...
אה ...מה צריך לדבר כ"כ הרבה על כסף?? בא נשאל ככה :גם יעקב אבינו מדבר הרבה על כסף ...ממונו חביב עליו יותר
מגופו וכו' וכו' ...לעומת זאת עשיו ...אף פעם הוא לא דיבר על כסף ...אתה יודע למה?? כי עשיו לא צריך לדבר על כסף...
פעם בחודש חודשיים הוא יוצא ל"סידורים "...עומד בפרשת דרכים ומלסטם את הבריות ...במקום לעבוד  12שנה בצאן
לבן ...ברגע אחד של פחד הוא לוקח לבן אדם את כל הכסף שהוא עבד עליו שנים ...בטח ..כשככה זה נראה ..בשביל מה
צריך לדבר כ"כ הרבה על כסף ...אני יכול להביא כסף בשניות.
כן ...יש כאלו שכל היום מדברים על כסף ...למה?? כי הם מאמינים בקדושת הכסף!!! שכסף צריך להגיע בישרות!! כסף
צריך להגיע מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה בישרות ובכשרות ..ומי שזהיר בדיני ממונות ...הוא באמת מדבר הרבה
על כסף ...כי כסף אצלו זה עבודת ה'...
אבל אני??? אני רק דורש דירה!!! וזהו ...במשפט אחד סיימתי לדבר על כסף..
בטח ...שודד ים לא צריך לדבר הרבה על כסף ...בשניה אחת הוא מרוקן כיסים של אנשים...
הגיע הזמן שנפנים את המסר הנרחב שטמון בפרשת שקלים :בכסף יש משהו קדוש!!! כסף זה משהו שצריך להיות נקי
וזך ...והיה מחניך קדוש מטומאת גזל( ...במילואים של פרשת תצווה יש קרבן חטאת מיוחד לטהר את המזבח מכל נדנוד גזל )...זה לא
חכמה לקבל כסף בצורה לא ישרה ...גם אם קבלת דירה מהשווער ..גם אם הצלחת לעשות קומבינה ולהיות רשום בכמה
מקומות כדי לקבל מילגה מוכפלת ...בסופו של דבר יש פרשת שקלים!!! והעשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ...החלק שלך לא
ישתנה ...כסף זה לא ביזנס ...כסף זה אוצר שלא יוצא אף פעם מידו של הקב"ה...

במייל:
a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את הגיליון בפקס
באמצעות שיחת טלפון:

970-1950505

נודה להשתתפותכם
בהוצאות הגדולות!!:
בבנק :בנק פאגי
סניף 281
חשבון 818827
ע"ש :שב שמעתא

(ע"ר)
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מה ה'סקופ' הגדול של פרשת ויקהל???
יש את התמיהה הנצחית שמלווה אותנו מידי שנה
כשמגיעים לפרשת ויקהל ...פרשת ויקהל נראית לכאורה
פרשה מ י ו ת ר ת ! ! ! חלק נכבד מפרשת ויקהל ..התורה
פשוט חוזרת מילה במילה על מה שכבר כתוב בפרשת
תרומה ...בינינו ...זה נראה ח"ו מיותר ...בשביל מה לחזור
על אותם "שלושה גביעים משוקדים" ועוד "עשר אמות
אורך הקרש" עוד פעם??

אז זהו!!! שאני אגלה לך סוד...
אתה יודע למה פרשת ויקהל נראית לי פרשה מיותרת??
אני אסביר לך מאוד מאוד פשוט :בראש שלי ושלך נתפס
שאם בפרשת תרומה ה' מדבר ברור ומצוה אותנו ועשו לי
מקדש ...ועשית ארון ...ואת המשכן תעשה עשר יריעות...
נו ...אז מה כבר יכול להיות?? אם ה' ציוה בטח הם עשו
מה שה' אמר ...מה ...לא?? מה חשבת??? שה' מצוה
ואומר מה לעשות ועם ישראל הסתכלו בעיני עגל וחבקו
ידים ולא עשו כלום ...ברור שאם ה' ציוה לעשות אז ...אז
בטח עשו ...לכן!!! אני מצידי ...כבר מפרשת תרומה
קבלתי עדכון שהמשכן נבנה ...מבחינתי כבר ממזמן היתה
הקמת המשכן ...ואז!!! לפתע מגיע פרשת ויקהל...
והתורה פתאום "נזכרת" לתאר בדרמטיות ש ...תקשיב...
הם עשו את זה!!! הם עשו את המשכן!!! אני מצידי לא
מבין :מי חשב שלא?? מה ...חשבת שה' יצוה לעשות
משכן ו ...ו ...ועם ישראל לא יעשו?? באמת חשבת שזה
לא יקרה??
אז זהו!!! שתתפלא לשמוע שהתורה כן!! כן רואה לנכון
לבשר לנו ולעדכן אותנו בתגלית המרעישה שאכן אל
תשאל ...ה' ציוה ו ...והם עשו!!! והם עשו בדיוק מה שה'
אמור ,כאשר ציוה ה' את משה...
אה ...אתה שואל מה החידוש הגדול?? מי חשב
אחרת???
סליחה אדוני היקר ...אפשר בבקשה לשאול שאלה
אישית ...אתה לא צריך לענות לי ...ה' ציוה אותי ואותך
לשמור על העיניים ...אנחנו עושים את זה? בטוח??
לגמרי לגמרי? כאשר ציוה ה' את משה ??...ה' ציוה אותי
ואותך לא לדבר לשון הרע ...וה' חזר על זה כמה פעמים
ואמר לנו שהנושא הזה מאוד חמור אצלו ...בינינו ...אני
ואתה מושלמים בזה? אנחנו לא לא לא מדברים לשון
הרע אף פעם?? אני לא יודע מה קורה אצלך ..אבל אצלי...
לצערי הרב יש עוד הרבה מה לעשות בנושא ...ואתה יודע
מה ...עזוב שמירת העיניים ולשון הרע ...למה לדבר על
נושאים מביכים ...בא נדבר על משהו הרבה יותר פשוט..
ה' ציוה אותנו בעשרת הדברות להאמין בו!!! נאר אמונה
און בורא כל עולמים ...להאמין שהכל ממנו ...ולא לחמוד
מה שיש לשני כי הכל בגזירת עליון ..לא לפחד מאף אחד
כי הכל משמים ...נו ..אנחנו חיים את זה??
אאאפססס ...לא בדיוק ...חצי חצי...
אה ...אבל איך זה יכול להיות?? הרי ה' דיבר ברור!!! ה'
ציווה אותי להאמין בו!! ובעיקר דיבר איתי על זה וגילה לי
שהכל ממנו יתברך ואני הרי מאמין ל--ה'( ...לא רק מאמין
בו אלא גם לו) אז למה בשטח ביום יום ...אני לא תמיד חי
את זה ומשנן את זה??? הרי ה' ציווה את ה'!!! ה' ציוה
אותנו לשבת וללמוד תורה ולא להקניט את החבר......
ואיכשהו היצר הרע מגיע באלגנטיות ומשהו שם קורה...
איך זה באמת קורה?? (הרי אני לא מדבר עכשיו על מי
שאין לו יראת שמים ...אני מדבר על היראים ושלימים
שבינינו ...שגם לנו יש כל מיני פקשושים)...
--ההמשך בדף  6בגיליון זה...

מחממים מנועים לקראת מסכת יבמות --ה"קשה" הזו...
מתנצל :יש לי יותר מידי הרבה מה להגיד על מסכת יבמות( ...סליחה שאני לא מדבר על הסיום המרגש של סדר
מועד ...את זה נשאיר את זה לבני הבית ...מה נעשה ...אנחנו יותר מידי עסוקים ביום שאחרי) אני רוצה להתמקד בנקודה

אחת די כללית שהיא קשורה לאו דווקא למסכת יבמות :...מסכת יבמות נקראת מסכת קשה!! בפירוש!!
באופן הכי רשמי!!! המסכת הכי קשה!!!
אז זהו ...שאני מרגיש היימיש לדבר על הנושא של קושי ...כי בעבר הייתי קשה הבנה עצום ואני אלוף
בלהבין מה זה קשה ...ישבתי שעות מול גמ' ולא ידעתי אפילו איפה לפסק את המשפטים ...אני זוכר את
הרגעים האלו שני יושב מול הגמ' ובוהה ...מקמט את המצח ...וחוזר שוב ...ולא מבין ...ומהמקום הזה
שהייתי בו אני רוצה לגלות לך סוד כמוס:
אליבא דאמת אין כזה דבר גמרא קשה!!!! הגמ' היא לא באמת דבר כ"כ קשה...
מה אני מתכוין?? אז ככה :באופן כללי יש הבדל בין קשה של מבוגרים לקשה של צעירים!!!
כשצעיר אומר קשה לי הוא מתכוין למשהו אחד ,וכשמבוגר אומר קשה לי הוא מתכוין למשהו אחר
לגמרי ...מה ההבדל?? ילד הוא באמת מוגבל ...יש דברים שהם באמת מעבר ליכולות שלו ...לדוגמא :ילד
שאומר קשה לי להרים שק תפו"א עשר קילו ...הוא באמת לא יכול!!! הוא עדיין ילד ...הכוחות הפיזיים שלו
מוגבלים ויש משימות שהם למעלה מגבול היכול ת שלו ...לעומת זאת מבוגר שאומר ...קשה לי להרים שק
תפו"א ...אתה מבין ל בד שהוא מתכוין למשהו אחר לגמרי ...זה לא שיש לו באמת קושי פיזי להרים את
זה!! זה לא שהוא באמת מוגבל ו לא יכול להרים את זה!!! רק מה?? אין לי כח ...כבד לי ...לא מתחשק לי...
אני לא בשביל לסחוב עכשיו כזה כובד ...תבא אחרי החגים -במאי...
אתה מבין את ההבדל בין קשה לי של צעיר לקשה לי של מבוגר???
אותו דבר בלימוד ...ילד או בחור צעיר ...המוח שלו לא תמיד בשל מספיק כדי להבין דברים קצת
מסובכים ...אם תלמד עם ילד מסכת יבמות והוא יגיד קשה לי להבין ...יתכן שהוא פשוט לא מסוגל להבין!!
זה גדול עליו ...לעומת זאת כשבן אדם מבוגר יושב מול גמ' יבמות ואומר קשה לי ...זה לא קשה מהסוג
של ילד!!! זה לא שזה מעבר ליכולות ההבנה שלי...
רק מה?? זה דורש ממני מאמץ טיפה יותר גדול ...ולא מתחשק לי להתאמץ...
למה כ"כ חשוב לי להגיד את זה??? אספר לך בנימה אישית :אני די מתבייש לספר ...אבל היות ויש לי
משקעים מהעבר מגמרות קשות ...לכן כל הזמן ברחתי ממסכת יבמות ...רק פתחתי יבמות פתאום המילים
ריצדו לי מול העיניים ...ובמשך שנים מסכת יבמות היתה החולשה שלי ...שאני רק רואה את מסכת יבמות
בצד אחד של המדרכה אני עובר למדרכה השניה ...והנה עכשיו ...כבר לפני חצי שנה לקחתי בחשבון
שהולכים ללמוד מסכת יבמות בדף היומי ...אמרתי לעצמי :אני חייב כבר עכשיו לשבור את הקרח עם
מסכת יבמות ...אני רוצה ללמוד את זה עוד לפני שלומדים בדף היומי ...כדי שאני אדע להערך לזה ...אולי
באמת צריך להזהיר את כולם שלא יעיזו להתקרב למסכת הזו כי היא קשה ...ותכל'ס ...התחלתי ללמוד
איתה והבנתי!!! בטח שהבנתי!!! והיא מסכת מתוקה מדבש ונופת צופים ...ואני אומר לך שגם אתה תבין
וזה לא קשה!! מבטיח לך!!! רק מה פתאום קלטתי?? ש-לנו היותר מבוגרים ...עדיין תקוע לנו בראש
מהילדות ששכשאומרים לך על מסכת שהיא קשה המשמעות היא שאי אפשר להבין אותה!!! אי אפשר!!!
חסום!!! מעבר לגבולות היכולת!!!
אז זהו שלא!!! בתור ילדים זה נכון ...ילד באמת לא מסוגל להבין כל דבר ...יכולת ההבנה שלו מוגבלת..
אבל מבוגר??? תעשה לי טובה ...יש לך חשבון בנק?? אתה יודע איך עובד סילוק האשראי? סליחה ...אתה
יוד ע לבדוק מד מים ...אתה משלם משכנתא ??...אתה מבין איך זה עובד? אם אתה מבין את זה ...אז אתה
יכול להבין גם מסכת יבמות!! יבמות לא יותר מסובכת מכל חשבון אחר שכל בן אדם מבוגר נורמלי צריך
לעשות בחיים ...המסכת הכי הכי קשה בש"ס ..היא מסכת שאפשר להבין אותה ...בפירוש אפשר!!! רק מה??
צריך טיפ טיפה להתאמץ יותר ...ואם אתה לא מוכן להתאמץ ואתה אומר קשה לי ...בסייידר ...אז יש פה
עצלות ...החלטת להתעצל ...אבל אל תקרא לזה קושי של חוסר הבנה ...זה לא קושי מהסוג של הילדים..
אלא קושי של מבוגרים שלא בא להם להתאמץ...
יש לי שאלה :אני לא יודע לפרמט מחשב!!! אני גם לא מבין את המינימום מושגים של מינוס ופלוס
בחשמל ...כל פעם שמישהו ניסה להתחיל להסביר לי ...אמרתי לו :תעשה טובה ...לא הצקתי לך ...אל תציק
לי ...עכשיו :אני שואל אותך :זה כ"כ קשה להבין??? מסתמא שלא!!
אז למה זה כ"כ קשה לי?? כי אין לי סבלנות לזה ...אין לי את המינימום עצבים וסבלנות להקדיש חמש דקות
נוספות להקשיב לאדון חשמל שבא לתקן לי פה משהו ...זה סוג הקושי שלי להבין דברים כאלו ...וזה בדיוק הקושי של
מסכת יבמות ...אז כן!!! מסכת יבמות היא מסכת קשה!! בפירוש קשה!!! ומה הקושי שלה?? שמי שיתעקש

לא להשקיע אפילו עשר דקות נוספות בשביל להבין איך הדברים עובדים ..הוא באמת לא יבין( ...אני
מדבר בעיקר בייחס ל 32-הדפים המסוימים והיותר "קשים" של יבמות )...אבל אל תקרא לזה מסכת
קשה!!! המסכת לא יותר קשה מכל חשבון הכי קטן שאתה צריך לחשב (כמה לשלם למטפלת וכמה לקזז
מזה לימי שלישי שבדיוק הוצאת אותו יותר מוקדם )...עכשיו חוץ מזה ...מסכת יבמות בין הייתר יושבת על
סוג מסוים של חשיבה!!! מה שנקרא :חשיבה משפחולוגית ...משפחולוגיה זה סוג של חוש ...יש כאלו
שמאוד אוהבים משפחולוגיה ...יש שפחות ...ויש שלא מסוגלים לסבול את זה ...וזה אני ...אבל בא נגיד את
זה ככה ...מי שיודע להגיד בחתונה של צאנז ...מכמה פעמים וכמה צדדים החתן הוא אייניקל של הדברי
חיים ...או כמה פעמים החתן מבית ויזניץ הוא איינקל של הסבא קדישא אהבת ישראל ...מי שיודע לעשות
חשבונות כאלו ...עליו נאמר :חילך לאורייתא ...ולא צריך להגיע לחסידים ...יש מושג שנקרא "דו שיח של
שני זקנים מרוקאים שנפגשים ...סבא שלי ..דוד שלו ...נכד שלו ...גיס שלי ...הוא הסבא רבא של פורטונה...
מי שיודע לחשבן כאלו חשבונות ...קדימה!! יבמות זו המסכת שלך...
אז אני דווקא לא חזק בזה ...ובכל זאת אני מתעקש לטעון שמסכת יבמות מבחינה מסוימת יותר קלה
ממסכתות ביצה תענית מגילה מועד קטן חגיגה ...זה נשמע לך מוזר ..אבל אתה תסכים איתי ...כי מסכת
יבמות זה עקרון מסוים!!! שאם רק היה לך סבלנות הייתי אומר לך את זה פה בכמה משפטים ...ואם
קלטת את העקרון ...זהו ..אתה בפנים ...אתה כבר יודע לחשבן את הכל לבד ...משא"כ בכל המסכתות
היותר קלות ..דווקא בגלל שהם קלות יש בהם אוסף של מלא מלא פריטים ...מלא מימרות ...ולכן דווקא
מסכת יבמות שיש בה עקרון אחד היא יותר קלה!!! מי שזוכר ...כשהיינו בבית ספר יש מקצוע שנקרא
מתמטיקה!!! לי מתמטי קה היה מאוד מאוד קשה ...פשוט לא הבנתי ..אבל מי שכן הבין ...זה הכי קל
בעולם!! כי ברגע שהבנת את העקרון אז גמרנו ...אין פה אפילו מה לזכור ...לא כך בכל שאר המקצועות
שיש חומר לימודי ...יש הרבה מה לזכור ...אתה מבין את ההבדל? אז זה בדיוק הרעיון של יבמות!!! צריך
נכונות נקודתית לקלוט את העקרון ואתה בפנים..
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להיות מעודכן בנעשה בממשלה
או עדיף שלא???

האם איך שהייתי לפני שמונה שנים ...או איך שאני
עכשיו???

ברשותך קורא יקר :אני רוצה לשתף אותך בתהליך
אישי שעברתי עם עצמי בכמה שנים האחרונות...
סוג של שינוי גישה בחיים ..מעניין אותי איך אתה
תראה את זה ...האם זה הלכתי קדימה או
אחורה....

איך יותר נכון לחיות?? האם כמו שאני עכשיו ...לא
מעודכן ...לא יודע ...לא מעניין אותי ...חי את העולם
הפנימי שלי ומשתדל לעבוד את ה' בעבודה
האישית שלי ...או!!! או איך שהייתי לפני שמונה
שנים ש ...שהייתי מעורב בכל מה שקורה ומתפתח
והגזירות והיה יותר איכפת לי כבוד שמים...

ובכן :הכל מתחיל (בזכות) מהממשלה הרעה שקמה
עלינו בחצי שנה אחרונה ..שהציבה לעצמה מטרה
להתנכל ולהעיק לכל דבר שבקדושה ...מדובר
ברשעים שמנסים כל הזמן לחבל בכרם ה'...
ובשבוע האחרון פתאום נזכרתי שלפני שמונה
שנים בערך עברנו תקופה ממש דומה!!! מי
שזוכר ...גם אז קמה ממשלה שכל מגמתה היה
נגד היהדות ...וזה היה גם אותם פרצופים פחות או
יותר ...גם אז הציבור החרדי עבר תקופה לא
פשוטה בכלל( ..היה אז את הפגנת המיליון למי שזוכר ...היו
ימים )...ואז!!! בסקרנות אישית נוסטלגית ...סיקרן
אותי לחזור אחורה ולראות מה כתבתי אז -בעלון
אז נדברו באותם ימים ...התחלתי לנבור בעלונים
ישנים של אותה תקופה ...והייתי המום!!!! כמעט
בכל מאמר שני מוזכר יאיר לפיד ובנט ...ואוי...
איזה נורא ואיום ...ה' ישמור ויציל ...וה' יושיע
אותנו בקרוב מכל אויבינו ומבקשי רעתנו ...וככה
במשך שנה וחצי!!! כמעט בכל עלון יש לכה"פ
מאמר אחד שמדבר על הממשלה הנוראית הזו
ואוי ...מי יקום לי עם מרעים ...רבת שבעה לה
נפשנו הלעג השאננים ...הבט ימין וראה ואין לי
מכיר ...בקיצור :אל תשאל ...קול נהי נשמע מציון
איך שודדנו ...ואוי לאזניים שכך שומעות...
והנה אני עכשיו שמונה שנים לאחמ"כ ...אני
פתאום מסתכל על עצמי!! רגע ...מה קורה פה...
כבר למעלה מחצי שנה שקיימת כאן ממשלה
מזעזעת שהיא ממש בבחינת "צא ולמד מה ביקש
לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו "...ויודעי דבר
טוענים שהממשלה הזו עוד יותר רעה ויותר
ומתנכלת ליידישקייט מאשר הממשלה שהייתה
לפני  8שנים( ...זה נכון??)
ואילו אני -אני כעת חוזר לעצמי ...אני פה בעלון
כמעט אף פעם לא מדבר על זה ...לא נעים לי לומר
אבל הנושא של הממשלה והגזירות כמעט ולא
עומד לי בראש ...שלא תבין :זה לא שאני מנותק
לגמרי מכל הויות העוה"ז ...אני שומע פה ושם...
קורא פה ושם ...ואפילו מזדעזע פה ושם ...אבל זה
תופס אצלי מקום מאוד מסוים בראש ...זה לא
אופף אותי אפילו לא רבע ממה שהיה אז ...אז
הייתי כל כולי סחוף ודווי מהממשלה ...ועכשיו...
לא יודע ...מידי פעם אני אולי נזכר בזה...
כמובן שהשינוי הגדול מתחיל מבחירה אישית שלי
שהיום אני כמעט ולא קורא עיתונים ומאוד ממעט
לשמוע את המידע (גם המסונן ביותר )...ממילא אני
פשוט לא בעניינים ...עד כאן השינוי שעברתי
בשנים האחרונות!!!!
ועכשיו אני שואל אותך :מה נראה לך ...מה יותר
נכון ...מה יותר נורמלי..

יש פה שני צדדים ...מצד אחד ההיגיון הנורמלי
אומר שאיך שהייתי פעם זה יותר נכון ...ואני אתן
לך דוגמא להמחיש את זה :לפני חודש וחצי בערך...
כשפתאום מוצרי החד פעמי התייקרו וגם השתיה
התייקרה (וגם דיברו על ההתייקרות במעונות )...פתאום
כתבתי על זה מאמר ...איך שליברמן הזה עושה ככה
וזה לא בסדר וכו' וכו' ...ואז מישהו עורר את תשומת
לבי :סליחה אדון אז נדברו ...הפירצה החמורה בגיור
רפורמי לא מעניינת אותך ...רמיסת גופי הכשרות
לא שווה אצלך מאמר בעלון ...כל ה"חירופין וגידופין
המענין נפש השומען" שנאמרים מידי יום במליאת
הכנסת לא שווה אצלך התייחסות ...רק מה??
ההתייקרות של החד פעמי וגזירת המעונות?? זה
מה שמוציא אותך מהכלים ...זה הנושא??? אני
מודה ועוזב :קבלתי את הנזיפה!!! עניתי לו:
תשמע ...אתה צודק!!! אין לי מה להגיד לך ...רק
מה ...מה בכל זאת הסיפור שלי??? איך יכול להיות
שחד פעמי מעניין אותי יותר מכל היידישקייט??
מסיבה פשוטה :היות ואני כמעט ולא קורא
עיתונים ...אז אני לא בעניינים ..אני לא מעורב ולא
מעורה וממילא זה לא מונח לי בראש ...רק מה???
יום אחד הגעתי למכולת לקנות כוסות חד פעמי
ואני רואה שמחכה לי ד"ש מליברמן ...את זה אני
כבר כן פוגש ...אז ...אז כתבתי על זה!!!
אל תשכח ...את המכולת אני פוגש כל יום ...הרבה
יותר מאשר העיתון ...לכן כתבתי על קפיצת
המחירים כי את זה אני פוגש ואילו את שאר
הגזירות לא ...אתה מסכים איתי שזה לא לגמרי
לעניין???
זה מצד אחד!!!! ואילו מצד שני ----יש פה גם צד
שני!!!
וכאן אני רוצה להגיד לך משהו ...אבל חשוב לי
להדגיש מראש :שלא מקובל לחשוב ככה!!! החינוך
החרדי המוכר שגדלנו עליו לא מתואם עם מה שאני
הולך להגיד עכשיו ...הרי כך :אני גדלתי בעיר
מעורבת ...ראיתי חילולי שבת מול העיניים מידי
שבת בשבתו ...ראיתי חילונים מול העיניים ...ידעתי
שהם קיימים!!! גדלתי על זה ...וממילא גדלתי על
חינוך מסוג של של "אני וביתי נעבוד את ה' "...מה
ששמעתי בבית זה שאנחנו זכינו להיות חרדים
לדבר ה' ...ולכן אנחנו צריכים לשמור שבת ואנחנו
זוכים לקיים מצוות ולעשות רצון ה' למרות שיש
כאלו שלא עושים רצון ה' ...ולא נותר לנו אלא
להתפלל עליהם שהם יחזרו בתשובה ואבא שלי
היה יוצא בערב ללב לאחים כדי להשיב יהודים
לאביהם שבשמים...
ממילא בתפיסה שלי ...גדלתי על חינוך של עבודה
עצמית!!!

שתבין :אני מגיע לעיר החרדית ואני רואה שנלחמים
ונאבקים נגד חנות של פלאפונים לא כשרים( ...וזה
כמובן מאבק חשוב וה' יעזור שיצליח )..אבל אני לא
גדלתי על מאבק מסוג שכזה ...כי אצלנו החנות
טלויזיה זו היתה עובדה!!! יש פה חנות טלויזיות וזה
לא נושא לדיון ...אין פה מה להיאבק שיסגרו את
החנות ...רק מה כן?? המאבק היה אישי!!! אני הייתי
עסוק בלהיאבק עם עצמי ...שאני!!! אני לא אסתכל
בחלון ראווה של כל הטלוויות הפתוחות שם ...ויום
אחד אני מגיע לבני ברק ...ואני רואה שנאבקים...
מה יש?? יש פה חנות של פלאפונים לא כשרים!!!
נו ...אז מה אתה נאבק?? אנחנו נאבקים לסגור להם
את החנות!!!
הופה!!! בשבילי זה היה חידוש .אני לא כ"כ מכיר
מאבקים נגד אחרים...
אותו דבר חילולי שבת ...גדלנו על חילולי שבת ...אף
פעם לא ניסינו למנוע חילולי שבת (חוץ ממתי שחיפשנו
עקשען )...אז מה כן?? נאבקנו עם עצמנו לחיות את
השבת למרות החילולי שבת ...אותו דבר בחידר...
המנהל חידר שלנו אף פעם לא ניהל מאבק נגד
הבעלי בתים ...אדרבה ...אבא שלי בתור אברך ניהל
מאבק מול עצמו להישאר אברך למרות שהוא
מהבודדים ...בקיצור :מי שמתגורר בעיר מעורבת
אין לו מה להיאבק מול אחרים ...ממילא באופן
טבעי הוא עסום בעיקר עם עצמו .בלהיאבק מול
עצמו ...ולשמור על עצמו ...ולעשות עבודה בעיקר
עם עצמו...
לעומת זאת מי שגדל בעיר חרדית ...פחות פוגש את
המאבק עם עצמו ...וממילא הוא בעיקר פוגש את
המאבק מול אחרים!!!
בקיצור :חונכתי לעבודה עצמית!!!! שעיקר העבודה
שלי היא ביני לבין עצמי( ...אגב :שלא תבין ...אני בעצמי
לא הייתי טלית שכולה תכלת ...אני מדבר בעיקר על החינוך
שקבלתי!!! מה אני בעצמי הייתי?? עזוב ...גם אני גררתי פחים
לכביש ...אבל לכה"פ לא חשבתי לרגע שזה מגיע ממקום של
חינוך ...אלא ממקום של נטו וילדער)....

עכשיו :יום אחד האפרוח יצא מהקן ...ואז הגעתי
לעיר החרדית הגדולה ...ואז גיליתי עולם חדש
וקסום ...יש עולם חרדי ורוד ששם הכל בסיידר...
שם אין חנות טלוויזיות ואין חילולי שבת ...אתה לא
צריך לעבוד מידי קשה עם עצמך ...רק מה? מידי
פעם אם מישהו פותח חנות של טלוויזיות ? ! צריך
לשבור לו את החנות!!! מישהו מחלל שבת?? צריך
לחסום לו את הכביש ...בקיצור :צריך לחנך את
השני!!! הציונים האלו ...החילונים האלו...
המודרניים האלו ...והאייפוניסטים האלו...
זה שפאך מוכר!!! לדבר מהבוקר עד הלילה נגד
השני ...כמה הוא גרוע וכמה הוא לא בסדר ...וכמה
צריך להוקיע אותו ולהילחם ולהיאבק נגדו ...ויש
לציין שזה דווקא מאוד מצא חן בעיני ...למה לא...
לחנך את השני זה חיים הרבה יותר קלים מאשר
להתמקד עם עצמך...
וממילא לפני שמונה שנים ברגע שקמה ממשלה של
יאיר לפיד והוא נלחם נגד היהדות ...אז מה היה
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הנושא שלי כל הזמן??? החילונים האלו ...וה'
ישמור איך הם מזלזלים ביידישקייט ..ואיך הם
מזלזלים בלומדי תורה ...בום בום בום ...הם לא
בסדר ...והם חוטאים ופושעים ורח"ל ומה יהיה...

כזה דבר!!! אתה יודע מה ...בא נקרא לזה כיתה
מקדמת ...בכל בית ספר גדול מצטברים כך וכך ילדים
שיש להם קשיי למידה והם בקצב אחרי כולם..
ובשביל זה יש כיתה מקדמת...

זה היה הגישה שלי לפני שמונה שנים כשעדיין
הייתי תחת הרושם של גיל הבחרות ...אבל ב"ה
חזרתי מהר לכור מחצבתי ..אחרי החתונה שוב
חזרתי לקוטב הצפוני ...שוב מצאתי את עצמי
מהלך ברחובותיה השוממים של חיפה המעורבת...
מתמודד מול "חזירי בר" (תרתי משמע )...ושוב חזרתי
לחינוך המוכר שגדלתי עליו מגיל ינקות ...עזוב את
השני ...תפסיק לחנך את השני ...תתחיל להתעסק
עם עצמך!!! תתחיל לטפל ביאיר לפיד שבך ובנט
שבך .כשתסיים עם עצמך תתפנה לחנך את השני.

אז יתכן שבכלל ישראל ישיהודים שגדלו בחממה של
קדושה וטהרה ובאמת אין להם כ"כ הרבה מלחמות
מול עצמם ...מה שנקרא "קדישי דארעא ישראל ...ובנן
של קדושים דלא ידעי צורתא דזוזא "...ואני מוכן
לקבל כזו גירסא שיש אנשים כאלו שקדושים מרחם
והם יכולים להרשות לעצמם כבר מגיל צעיר להילחם
מלחמות ה' ...אז בשביל זה אני מתכבד להציג בפניך
את הכיתה מקדמת של אלו שלא זכו להיות כאלו
מחוננים ויש להם עדיין מה לעבוד על המידות
שלהם ...ואני פה בשביל לגלות לך שיש כיתה כזו!!!
קיימת כזו גישה ביהדות שאני דבר ראשון מתקן את
עצמי ...דבר ראשון אני נאבק מול המידות רעות שלי
ומול הבנט והיאיר לפיד והליברמן שבי ...לא יודע...
אנחנו מאוד מזועזעים מדברי הבלע והגידופים של
שר האוצר מול התורה ולומדיה ...מי שנמצא שם
בכנסת הוא באמת צריך לעשות קריעה ...אבל מי
שכמוני זרוק אי שם בחיפה ...מה אעשה שלפעמים
אני מוצא את עצמי גם מדבר קצת בצורה שכזו...
בינינו ...אני ואתה מתוך המערכת עצמה ...לפעמים יש
לנו רגעים של מרמור ונרגנות ...אוף ...הרבנים כל היום
אומרים לי מה לעשות ..חוסמים לי ...ומכתיבים לי את
החיים ...אה ?...מכיר את השיחות השקטות האלו
שאני ואתה מוציאים קיטור ...ומרגישים נחיתיים
שאנחנו לא שוים כלום כי ...אנחנו חרדים ...ואז אנחנו
מדברים כמעט כמו ....כמו ....כמו...

זה התהליך שעברתי בכמה שנים האחרונות לחזור
בחזרה לעצמי!!! וזו הסיבה שכבר למעלה מחצי
שנה יש פה ממשלה נוראית שנלחמת נגד הקדוש
והיקר ובאמת חובה קדושה להיאבק ולהילחם וכל
הכבוד לנציגים שלנו שעושים את העבודה השחורה
הזו ...אבל אני???
אני עסוק!! עסוק עם עצמי ...עם העבודה האישית
שלי מול עצמי ...ולכן באמת לא בסדר שכתבתי על
עליית המחירים בחד פעמי בו בזמן שיש גזרות
הרבה יותר חמורות ...זה לא בסדר!!! אבל תבין...
אני לא בזירה ...אין לי את הלוקסוס שיש
לאחרים ...אני עסוק במאבק יום יומי בשמירת
עיניים בחיפה!!! יש לי חזירי בר מול העיניים
שאני!!!! אני צריך להיאבק עם עצמי להישמר
מהם ...אין לי אנרגיות פנויות להילחם על סגירת
כבישים בחיפה ולהפריש את החילוני מאיסורא...
מה אעשה ...קודם אסיים עם עצמי ואח"כ אתפנה
להפריע לחילוני לנסוע בשבת...
מאיפה יש לי פניות להילחם נגד חנויות
פלאפונים ...אני עסוק בלהיאבק עם עצמי לא
להיכנע לאיש הקטן הזה שלוחש לי באוזן ...תפסיק
להיות כזה פאנאט ...נו ...יש לי זמן לחנך אחרים??
אז שוב :שלא תבין לא נכון (ואל תתקשר אלי כשאתה
קורא מאמר בדילוגים) צריך להיאבק נגד חנויות
הפלאפונים האלו ...צריך שמישהו יוביל מאבק
עיקש נגדם ...ובשביל זה יש עיתון ובשביל זה יש
עובדי ה' מיוחדים שעוסקים בצרכי ציבור ויודעים
להוביל מאבקים במקומות היותר קריטיים ...וברוך
שמסר עולמו לשומרים( ...וסתם ככה מותר לדעת שיש
שבט מיוחד שנקרא שבט שמעון שעיקר שליחותו בתיקון

השלם זה להיאבק ולשמור על המחנה )...אבל אני ...תבין
אותי ...אני עדיין עסוק בעצמי...
--עכשיו :מי שיתווכח איתי ויטען לי שזה לא נכון...
אני לא יכול להתווכח איתו כי תכל'ס ...לא ככה
חונכנו!! בגגדול ...אנחנו כן גדלנו על הפגנות נגד
חילולי שבת ונגד חנויות של מאכלות אסורות ...יש
כזה דבר!! אי אפשר להתעלם מהגישה והחינוך
שאנחנו כן צריכים להיאבק כדי לשמור על היהדות
החרדית ועל כלל ישראל ...הכל טוב ויפה...
אני רק אומר שאני לא גדלתי על זה!!! ואני רק פונה
לאלו שלא סיימו לעבוד עם עצמם ...שידעו שיש

ותאמין לי!!! שכשאני מרגיש שהתורה שלי לא שווה...
זה הרבה יותר כואב לרבש"ע מאשר שליברמן אומר
את זה( ...מכל הסיבות שבעולם )...אז תגיד לי :יש לי
זמן להתייחס לליברמן?? אדרבה ...אם כבר ..הוא
מזכיר לי להתחיל לעבוד עם עצמי!!! הוא מחדד לי
את העמדה שלי!! בינינו ...כשליברמן אומר
שלאברכים לא מגיע כסף כי הם לא משרתים את
המדינה ...זה מעצבן אותי ...מזעזע אותי לשמוע
משפטים כאלו ...למה?? כי אני פתאום נתקף בהכרה
הפנימית החבויה בי עמוק עמוק בתוך הלב שאני יודע
שהתורה זה אילנא דחיי והיא מגנא ומצלא וכו' וכו'...
אז קדימה ..עזוב אותו ...בא נפנים את זה יותר ונחיה
את זה יותר ...ובינינו ...יש לי הרבה עבודה בהפנמה
הזו ...כשאני אפנים עד כמה הוא לא צודק ...אני
אעריך הרבה יותר את הלימוד שלי ...לאשתי יהיה
הרבה יותר כח לצאת לעבוד בשביל הלימוד של
בעלה ...בקיצור :יש לנו הרבה מה לעשות בשיעורי בית
האישיים שלנו...
--ואתה יודע מה?? אם כעת מדברים על גיורים
רפורמים ...וצפה השאלה :מיהו יהודי ...סליחה על
השאלה :אני שואל אותך :באמת מי הוא יהודי??
אתה!! אתה כן יודע להסביר לי מה מהותו של יהודי...
אני אזרוק לך שאלה רטורית :הרי נח היה צדיק תמים
לא פחות מאברהם אבינו ...ובכל זאת נח הצדיק הוא
לא יהודי ואברהם אבינו כן ...זאת אומרת :נח היה
חרדי לדבר ה' לכל דבר ועניין ...וזה לא סתירה שהוא
לא יהודי!!! נו ...אם ככה :מה זה יהודי?? מי אמר...
אולי גם אני חרדי גמור וצדיק תמים ומדקדק קלה

כבחמורה כמו נח ...אבל אני עדיין לא באמת
יהודי?? האם יש לך תשובה על השאלה הכ"כ
בסיסית שלי ...מה זה יהודי??? בקיצור :אנחנו
נאבקים על הזהות היהודית של הרפורמים
וצועקים גיוואלד על איזה ח"כ כהנא שאין לו
ערכים מינימלים ב-מיהו יהודי ...ואני ואתה??
אנחנו כן יודעים משהו על היהדות שלנו?? אז
שלא תבין!!! הנציגים שלנו צריכים להילחם נגד
הפירצה הזו גם אם הם לא יודעים לענות על
השאלה שלי ..כי סו"ס זו פירצה וצריך להיאבק
נגדה וטוב שיש לנו נציגים שעושים את העבודה
הזו ...אבל אני ...שאני לא מקבל משכורת להיות
שם ...מי אמר שאני צריך לזעוק גיוואלד על מי
שלא יודע מיהו יהודי ...בו בזמן שאני בעצמי לא
יודע הרבה יותר טוב ממנו במה זה מתבטא שאני
איש יהודי ...הנה ..נתתי לך חומר למחשבה!!! (עד
שאתה לא עונה תשובה על השאלה הזו ...אל תדבר על אותו
חבר כנסת ...לא בגלל שאסור לדבר עליו ...אלא בשביל להזיז
אותך שתתחיל להתעסק עם עצמך ותעשה שיעורי בית
עצמיים)

--עד כאן דברתי השקפתית למה אני לא מתעסק
עם הפוליטיקה ואני מתמקד בעבודה העצמית
שלי ...אבל עכשיו בינינו ...עזוב השקפה ...כמו
חבר ...אם אתה אוהב את עצמך ואתה לא
מזוכיסט ...אני ממליץ לך בחום להתנתק
מהמידע ...להתנתק מהעיתונים ...ולאו דווקא
משיקולי ביטול תורה ודבקות בה' ...פשוט
משיקול של איכות חיים!!! אם אתה לא מבין על
מה אני מדבר ...אתה פשוט מוזמן לקרא את
העלונים שלי לפני שמונה שנים ...אתה תפגוש
שם בן אדם פצוע ...יש בנימה שלי עלבון אישי...
אני באופן אישי נעלבתי מיאיר לפיד שהוא
מזלזל בלומדי תורה ...אני באופן אישי
הסתובבתי ברחוב והרגשתי מותקף ...הרגשתי
שאני אך עשוק ורצוץ כל הימים ואין מושיע ...ויש
הרבה חרדים שככה מרגישים עכשיו!! אז זהו..
שכיום אני כבר לא מרגיש ככה ...נאמרים אותם
משפטים באותה מליאת כנסת ומסתמא בצורה
הרבה יותר אגרסיבית ...ובכל זאת אדון אז נדברו
מהלך מחויך ברחוב ...מחבק את העצים ...אני
אוהב את כולם וכולם אוהבים אותי ...אני לא
מרגיש מותקף ...והכל בסדר ...מה קרה?? מה
נשתנה?? פשוט אדון אז נדברו בחר להישאר
בבית שלו ולא לרוץ כל רגע למשכן הכנסת
לראות מה מדברים עליו ...תבין :מילא הייתי חבר
כנסת ...אין מה לעשות ...אני פה!! תקוע פה!!
איש יהודי היה (תקוע) בשושן הבירה ...מי
שנמצא שם אני באמת מרחם עליו ...אבל אני
ואתה הרי לא מקבלים משכורת של חבר כנסת...
אף אחד לא מחייב אותי להיות ב"שימוע" הזה
ולספוג את כל הרפש והטיט של ה"מי שאחזו
קרדייקוס "..הזה ...אז למה להעכיר לעצמי את
המצב רוח?? משנכנס אדר מרבים בשמחה .עזור
לעצמך בחיים ..עזוב בן אדם.

5
בקרוב ממש

פרק ב' :סיפור מתח!!! ההטבלה של המאתים עבדים כנענים...
תקציר משבוע שעבר :פתחנו עם גברת לוי שילדה בשעטו"מ בדיוק בערב פסח ,כך שהיא טמאה לידה גם בפסח ראשון ...אח"כ עברנו ר' חצקל
הסוחר הממולח שעשה עיסקא חפוזה וקנה  088עבדים כנענים ...וכעת הוא במתח גדול ...הוא חושש שבדקה ה 66-יהיה פה מחטף של
התגיירות המונית ...אולי אפילו בחסות הממשלה הנוכחית...
---

בשעת לילה מאוחרת התקיימה התייעצות חירום ב ביתו של אחד מהסנהדרין ...והוא בנה להם תכנית ביצוע מפורטת איך "לתת
עליו עול מלאכה במים כדי שתהא נראית כטבילת עבדות שאפילו יאמר הוא לשם בני חורין לא קנה עצמו ולא יהיה ממשות
בדבריו "...יום אחד ר' חצקל קורא לכל העבדים ...יוצאים לטיול חווייתי בכנרת ...בננות!!! החברה שם כולם אלופים בשחיה...
(רובם מגיעים ב מקור בכפר דייג באפריקה) ונכנסים ליאכטה ...ר' חצקל מתואם עם הנהג ...וכשמגיע הרגע ...ר' חצקל מתקרב
להגה ...והופ!! עושה סיבוב חד וכולם עעעפים למים ...איזה כיף חיים ...צוללים ...משתכשכים ...ר' חצקל לבנתיים מכוין שטבילה
זו תהיה לשם עבדות!!!! והם שם חוגגים ...שי משיכו לחגוג ...ואז!!! באלגנטיות לפתע "נופל" לר' חצקל כמה שטיחים ומזרונים
לתוך המים ...ור' חצקל צועק לעבדים ...הההלו ...נפל לי משהו לתוך המים ...מהר להביא לי את זה!!! העבדים רצים ...שוחים
במהירות גדולה ...ומביאים לו ...הנה!!! כעת התקיים "וצריך לתקפו במים" לבנתיים עומדים שני עדים ביאכטה סמוכה ...עוקבים
אחרי העבדים ...איך שכולם נכנסו לגמרי בתוך המים ...ושכולם עשו שם פעולה של שירות שמבטאת עבדות .וזהו!!! סיימנו את
המשימה של הטבילה לעבדות
--סו"ס עברנו את המשימה של הגיור לשם עבדות בשלום ...סו"ס נכנסים לשגרת חיים עם  088עבדים כנענים שהם אמנם כלהיום רוצים לישון( ...י' קבין של שינה ירדו לעולם ט' נטלו עבדים) ר' חצקל מנסה להפעיל אותם כדי שיהיו שוים את המחיר ...מידי פעם
הם עושים מהומות באזור ...סו"ס מרבה עבדים מרבה גזל וכל פעם עבד אחר נתפס עם איזה כיוס שהוא ניסה לעשות ...בקיצור:
זה לא נעים ולא תכל'ס ...תושבי השכונה לא מתלהבים במיוחד מהדיירים החדשים משכבת סוציו אקונומי נמוך ביותר שנפלו
עליהם ככה ביום בהיר...
ועל כולנה ...חג הפסח הלך והתקרב ...הגיע ז' בניסן ור' חצקל מתכונן לעלות לירושלים ...הוא משאיר את העבדים בבית( ...הוא לא
חושש שהם יברחו לו ...שהרי זה בכלל "ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך )"...ר' חצקל מגיע לירושלים ...ואז כולם נגשים אליו ..אל תשאל ...יש
עליך נייעס בבית המדרש ...כולם מדברים שעשית בשכל שקנית עבדים והתנית מראש עם המוכר בתנאי שהם לא יצטרכו למול...
ר' חצקל השתומם ..מה?? על מה אתם מדברים? עשיתי בשכל? איזה שכל?? עשיתי תנאי ...איזה תנאי בראש שלכם?? בקיצור:
ארך לר' חצקל חצי שעה להבין מה הסיפור ...ומה מתברר?? שבשבועיים האחרונים יש נייעס בבית מדרש ...איך ר' חצקל יעשה
קרבן פסח ...הרי "כל עבד איש מקנת כסף ומלתה אותו אז יאכל בו "...ולפי רבי עקיבא "אז יאכל בו" הולך על האדון ...שהאדון לא
יכול לאכול קרבן פסח עד שהוא לא מל את העבדים ואז התחילו פרשנויות ...יש כאלו שטענו שר' חצקל הוא תלמיד של ר'
ישמעאל שסובר ש"אז יאכל בו" הולך על העבד ...אבל תכל'ס ...כולם יודעים שר' חצקל הוא תלמיד מובהק של ר"ע ...אז
הפרשנים הגיעו למסקנה שר' חצקל כנראה התנה מראש עם הגוי שהוא קונה אותם רק על מנת שהוא לא מל אותם ...ורק אז
קיי"ל שזה לא מעכב...
בקיצור :ר' חצקל החויר כסיד!!!! רבותי ...לא דובים ולא יער ...הפרשנות לא נכונה ...כשקניתי את העבדים לא התניתי שום דבר
ולא חשבתי על כלום ...שכחתי מזה לגמרי ...היה כזה לחץ וחפזון שלא התנינו ולא כלום ...ר' חצקל כמעט קרס מתעלף ...אני
בהלם ...שכחתי לדבר על חיוב מילה של העבדים ...רגע ...אז מה יהיה עם הקרבן פסח שלי?? ר' חצקל רתח מכעס ...הוא התחיל
להסתובב כארי בסוגר ...סטופ!!!! עד כאן!!! העבדים האלו מספיק הצליחו למרוט לי את העצבים בחודשים האחרונים ...מאז
שקניתי אותם כל הזמן מספקים לי כותרות ומאתגרים אותי בהרפתקאות ...עד כה עוד החרשתי ...אבל כעת שהם מאיימים על
הקרבן פסח שלי!!! עד כאן!!! ר' חצקל רץ מהר לסנהדרין קטנה שבהר הבית ליעוץ דחוף ...עכשיו ערב פסח ואני נחוש להקריב
קרבן פסח!!! ובכל מחיר!!! טוב ...אמרו לו סנהדרין ...אם אתה כ"כ נחוש להקריב קרבן פסח אז תחזור מהר הבייתה ...תתפוס את
העבדים לשיחה לבבית ...ותנסה לשכנע אותם בדרך טובה למול את עצמם ...ר' חצקל חזר ברגלים כושלות לביתו ...אה ...אני לא
נותן לזה הרבה סיכוי ...כי מילה -אי אפשר לכוף את העבד לעשות( ...כי מילה זה גירות לכל דבר ואי אפשר לכוף אדם להתגייר) ויודע צדיק
נפש בהמתו והסיכוי שהשייגצים האלו פתאום יסכימו לעבור ניתוח באמצע החיים הוא סיכוי קלוש( ...גם אם כמעט כולם יסכימו...
מספיק אחד שלא יסכים והוא תוקע לי את כל הקרבן פסח )...ר' חצקל בכל זאת ניסה ...ביקש ...הסביר ...שכנע ...איים ...ושום דבר לא עזר!!!
דבריו נפלו על אזניים ערלות (תרתי משמע )..החברה לא "בקטע"...
ר' חצקל הסתובב הלוך חזור בבית והכריז שוב ושוב :אני השנה עושה קרבן פסח בכל מחיר!!!!! לא מעניין אותי כלום ...אם הם
יסכימו לימול מה טוב ...ואם לא אני אמכור אותם בחזרה לגוי ...ואם לא אמצא מישהו שיקנה ...אני אפקיר את כולם ...לא מעניין
אותי כלום!!! אני השנה עושה קרבן פסח יתהפך העולם!!! גדולי העסקנים נכנסו לתמונה ...מנסים להפעיל לחץ על העבדים
לימול ...במקביל מחפשים איזה גוי באזור שמוכן לקנות עבדים ...אבל הפרשיה הספיקה להתפרסם ...והגוים קלטו שיש להם פה
קלף מיקוח והחליטו לעשות בלוק חוסם להכריח את ר' חצקל להוריד את המחיר לאפס ...ר' חצקל רץ מהר לירושלים ליעוץ
חירום האם להפקיר את העבדים או למכור לגוי ...ושם מישהו הציע רעיון מבריק ...עזוב ...אל תמכור לגויים ...לא מוכרים בלחץ...
(מי שמוכר בלחץ נאלץ להוריד מחירים )...בא נחפש יהודי צדיק וירא שמים שהוא במקרה טמא עכשיו ובלאו הכי הוא לא מקריב קרבן
פסח ...תמכור לו את העבדים או יותר נכון תקנה לו אותם כמו מכירת חמץ ...שהעבדים יהיו שלו לכה"פ עד אחרי פסח ואז הם
יחזרו אליך ותמכור אותם בישוב הדעת ...אוהו ...זה רעיון מצוין ...הזמן דוחק והשעון דופק ...היום י"ג בניסן ...עד מחר זה חייב
לקרות...
עכשיו :לך תחפש בירושלים יהודי שלא מקריב קרבן פסח ...וכאן!!! גברת לוי נכנסה לתמונה ...זוכר את גברת לוי מלפני שבוע שילדה ביום
י"ב בניסן ..אוהו ...ר' חצקל ניגש לבעלה של גברת לוי וביקש ממנו אם תוכל לבקש מאשתך שתסכים לקנות ממני מאתיים עבדים במחיר סמלי
אבל בתנאי שאין לבעלה רשות בהם( ...אחרת בעלה לא יוכל להקריב קרבן פסח )...הרב לוי רץ לבית חולים שערי צדק ...והתחיל לדבר איתה...
רוצים לתת לך מאתיים עבדים ...היולדת הטריה בקושי הבינה מה רוצים מהחיים שלה ...מה עכשיו מאתיים עבדים על הבוקר ...יש לי פה
תינוק ...תנו לי לחיות ...הרב לוי ראה שזה לא עובד ...והוא החליט לדבר בשפה שלה :נכון בעוד חודש ושבוע יש לנו קרבן יולדת ...נכון אנחנו
נחשבים עניים ואנחנו ככל הנראה נאלץ להקריב קרבן יולדת עניה ...אם עכשיו תסכימי לקנות את המאתים עבדים האלו ...יש לנו מעכשיו דין
של עשירים ו הקרבן יולדת יהיה של יולדת עשירה ...הופה!!! כאן התחלת לדבר ...גברת לוי הסכימה ...בבית חולים שערי צדק נעשה קנין...
ובאותו רגע ר' חצקל התפטר מהעיסקא הפחות מוצלחת שהוא עשה בחייו ...והוא אץ רץ לרועה הרגיל אצלו לקחת ממנו כבש בן שנה ולקשור
בכרעי המיטה ..אמנם לפי הסיכום מיד במוצאי החג המתנה חוזרת אליו. ...אבל הוא כבר סיכם עם ר' לוי שחמשה עבדים הוא משאיר אצלו
מדין נושא בעול עם חבירו ..ושיתמודד איתם ...העיקר שיהיה לו קרבן עשיר ..קורא יקר ...נראה לי שהפעם יש הרבה טעויות ...לידיעתך!!

האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו -שבוע
שעבר...

בשבוע שעבר קראנו בתורה שמשה רבינו קורא מי
לה' אלי ויאספו אליו כל שבט לוי ואז משה רבינו
מצווה אותם חגרו איש חרבו ...והרגו איש את אחיו
וכו' ...ואכן משה רבינו משבח אותם לפני מותו:
האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר
ואת בניו לא ידע ...ויש לי קושיה מאוד פשוטה:
הרי שבט לוי היו עשרים ושתים אלף איש!!!
לעומת זאת מספר הנהרגים בחטא העגל היה
בסה"כ  0333איש ...ויפול מן העם ביום ההוא
כשלושת אלפי איש ...אם ככה :איך משה רבינו
משבח  00.333איש על זה ש-אומר לאביו ולאמו
לא ראיתיו ...הרי במקרה הטוב רק  0333לויים
מתוך  00.333עשו את זה( ...וגם זה קרוב לודאי
שלא ...לא כל החוטאים בחטא העגל היו בדיוק
המשפחה הקרובה של שבט הלוי )...אז איך אפשר
לשבח  00.333איש שאמרו לאביו ולאמו לא
ראיתיו כשרק  0333איש נהרגו שם??

(האמת שאפשר קצת לתרץ שסו"ס הלויים שהיו ראוים
לעבודה "ולתת עליכם היו ברכה" היו הרבה פחות ...רק
 0333לויים ...אבל עדיין זה קשה )...ואפשר לומר ע"פ

זה על דרך הדרש:
שזה בדיוק ההבדל בין שבט לוי ל--שוטר תנועה!!!
כששוטר תנועה יוצא לעשות סדר בכביש ...הוא
חייב לספק תוצרת ...הוא מוכרח להביא קצת
דוחו"ת ...אחרת ישאלו אותו מה עשית??? אין לו
ברירה ...נהגים יקרים ...תעשו טובה ...קצת
עבירות תנועה ..יש פה בן אדם שצריך לתת דו"ח
(תרתי משמע) שהוא עשה משהו ..הוא מוכרח
להביא איתו טיפ טיפה תוצרת של דוחו"ת...
והנה משה רבינו קורא לשבט לוי ובאיזשהו מקום
הוא ממנה אותם להיות השופטים ושוטרים של עם
ישראל( ...כן ...לדורות זה כך ,ששבט הלוי היה הזרוע
הצבאית של העורף!! הם אחראים על האכיפה של דיני התורה
"בשעריך "..בתוך גבול ישראל ...עם ישראל הם בצבא החזיתי
מול האויב והלויים הם השופטים והשוטרים שתתן לך
בשעריך ...יש למונחים האלו הגדרות צבאיות גם בדורנו ...ואני
לא זוכר אותם וטוב שכך)

לוי יוצא לשטח וכעת משה רבינו רוצה לראות
שהוא אכן נאמן לה' ו"אומר לאביו ולאמו לא
ראיתיו ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע"...
ותכל'ס ...הוא לא מצא מישהו שחטא בהשתחוויה
וכו'..
אז הלוי חוזר בידיים ריקות ...ושמח לבשר שלא
מצאתי עוון במשפחה הקרובה שלי וגם לא בכל
השכונה שלי ...אה ...אבל משה רבינו משבח את
מי שאומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ...וזה כדאי
"לתת עליכם היום ברכה "...אז מה!!! אני לא שוטר
תנועה...
אני לא צריך לחזור הבייתה בכל מחיר עם
דוחו"ת...
אם יש צורך לקנא קנאת ה' ...נעשה מה שצריך
לעשות וקנאים פוגעים בו ...אבל אם אין אז אין...
וברוך ה' שאין!!
ועל זה משה רבינו משבח אותם "האומר לאביו
ולאמו לא ראיתיו "..מי??? גם אותו אחד שלא הרג
את אביו ואמו ...עצם הנכונות לעשות מה שצריך
לעשות ...זה הסיפור!!! לא חייבים להביא
תוצרת ...אין צורך בלגרור גופות ...ממש ממש
לא...
--זה נשמע וורט די טפשי ...מה נעשה שלא כולם
מבינים את זה...
יש כאלו שאם כתוב להם על המצח שהם קנאים...
אז הם חייבים לסחוב איזה גופה ולהגיד הנה...
עשיתי משהו היום ...הם חייבים לתלוש איזה
מודעה כדי להצדיק את הניידת שלהם...
אז זהו שלא!!! תהיה רגוע ...משה רבינו משבח את
שבט לוי גם אם הוא לא יהרוג את העיר שכם ...גם
אם הוא בסוף יבין שאין סיבה לעשות משהו...
משה רבינו יזהה את הנכונות והוא יתן לו ברכה
ויזכה אותו במעשרות גם אם הוא לא יבא עמוס
דוחו"ת...
אין צורך להיות בלחץ בנושא של קנאות ...לא צריך
להסתובב ברחוב ולחפש טרף ...צריך להסתובב
עמוק עמוק במעמקי הנפש ולבדוק שהכוונה שלי
לשם שמים גרידא ...ודו"ק.

“

(המשך )...למה פרשת ויקהל לא משעממת???

אז רגע ...רגע לפני התשובה ...אני רוצה טיפ טיפה לחדד את השאלה :אני כעת מדבר על
אנשים כמוני וכמוך שאנחנו יראי שמים באמת( ...אני לא מדבר כעת על יראת שמים מזוייפת)...
וכשה' אומר משהו אז אנחנו עושים רצון ה' בלי חכמות!!!! ובכל זאת!!!! אני לא צריך
לספר לנו שגם לאנשים כמונו יש כל מיני מחדלים כאלו ...שנכון ...ה' לא מרשה ...אבל בכל
זאת משהו שם מתפקשש ...ואין צורך להנהן בראש ...כל אחד מאיתנו יודע טוב מאוד במה
מדובר( ...כל אחד והחולשה שלו ...אצל אחד זה קימה מאוחרת ...אצל השני זה נייאעס ...אצל השלישי זה
בדקויות מסוימות של קדושה וכן הלאה) ואני שואל :אז איך זה קורה לנו?? איך זה בורח לנו?? הרי
אנחנו יראי שמים ...איך גם ליהודי ירא שמים קורה שהיצה"ר מצליח להוציא ממנו
מחדלים על הגבול של קרוב למזיד?? מה התשובה??
התשובה היא משהו כזה שהולך עם הרבה נקודות ........וחצאי משפטים כאלו .הרי כך:
בטח!!! אסור לדבר לשון הרע!! בטח -צריך לשמור על העיניים ...מה פירוש ..ברור ...נישט
שייך ...ברור שצריך לשמור על העיניים ...נו ...אז קדימה ...תתחיל כבר לשמור על
העיניים ?...כן ...ברור ...נכון ...זה באמת לא בסדר ...צריך להתחזק ...מה חשבת ...ברור ...זה
לא צורה של יהודי ...מה ...זה באמת לא בסדר ...הבנת מה אמרתי פה עם כל הנקודות
האלו??? בקיצור :ברור ...ונכון ...ונישט שייך ...ויש לי עוד רשימה של מילים (אפילו באידוש)
שאני יודע להגיד אותם ...ותכל'ס בשורה תחתונה לא הייתה פה החלטה מעשית!!!! היו פה
כל מיני חצאי משפטים בחומרת העניין ...בכמה שזה לא בסדר ...וכמה שצריך להתחזק...
וזה באמת גרוע מאוד ...ומה עושים ...וה' ירחם ...ואי אפשר ככה להמשיך ...ותכל'ס לא היה
פה את השלב שנקרא :ויעש!!!!
זה נשמע מוזר ...זה נשמע אפילו טיפה קטנוני ...כי מדובר בבן עליה אמיתי ...עובד ה' ירא
שמים ...שעבודת ה' שלו זו עבודת חיים ...וברור לי שבתור יהודי צריך לשמור על העיניים
ואסור לדבר לשון הרע וצריך להאמין בה' שהוא קיים ...וזה המושגים הכי בסיסיים אצלי...
אבל יש עוד משהו נורא פשוט ...את ההחלטה המעשית הסופית שנקראת ויעש!!!! ויעש
לולאות ...ויעש קרסי נחושת ..ויעש יריעות עיזים ,ויעש מכסה לאוהל ...ויעש את הקרשים,
ויעש את הבריחים ...ההחלטה הסופית שנקראת ויעש!!!! כל זמן שלא מגיעה ההחלטה
הסופית הזו לא יקרה פה כלום ...אתה יכול לקרא את כל פרשת תרומה ואת כל פרשת
תצוה וגם את פרשת כי תשא ...ויהיה כתוב שם את ככככל הציווים שה' מצוה ועשו לי
מקדש ,ועשית ארון ,ועשית שלחן ,ועשית מנורת ...ואל תתפלא!!! שאחרי כל מה שה'
מצווה ועשית בפרשת תרומה ...נכון ...ה' ציוה ...דיבר ...ביקש ...ובסוף יתברר ששום דבר לא
נעשה!!!! אה ...ה' ציוה ??...אה ...ה' דיבר ברור ...אז איפה זה??
נכון ...ה' דיבר ...וברור ...ובטח ...וצריך להתחזק ...ועובדים על זה ...וצריך לתפוס חיזוק...
ותכל'ס שום דבר לא יזוז ...ולכן אם מקודם שאלתי שאלה :שפרשת ויקהל זה נשמע
פרשה מיותרת ...שהרי הכל כבר כתוב בפירוש בפרשת תרומה ...אז זהו שלא!!!
יש הבדל של שנות אור בין פרשת תרומה לפרשת ויקהל ..ההבדל הוא שבפרשת תרומה
ה' ציוה להאמין בו ,ה' ביקש לשמור על העיניים ,ה' הביע את רצונו שלא נדבר לשון הרע,
ה' ממש מ בקש שנעבוד אותו עם כל הלב ולא נפזול ולא נתור ימינה ושמאלה ...ואילו
בפרשת ויקהל מגיעה ההודעה המרעישה ...שאל תשאל ...זה אכן קרה בפועל!!! ה' לא רק
ביקש שנעשה ...אלא באמת עשינו מה שה' ביקש...
פרשת ויקהל מלמדת אותנו ש-ההחלטה לקום ולעשות ולבצע בפועל!!! זו ...זו סוגיה בפני
עצמה ...אתה יכול לדעת הכל ..להיות ירא שמים מרבים ...תכל'ס ...מניסיון ...אם לא יהיה
את הרגע שתקום על שני רגליך האחוריות ותחליט לגשת ל-ויעש!!!! זה לא יקרה!! לא!!
לא יקרה!!
יש הרבה בחורים בני עליה ויהודים יראי שמים מרבים שיש להם את פרשת תרומה ...יש
להם המון המון נכונות ונדיבות לב ...הם מאוד מאוד רוצים לקום בבוקר ...מאוד רוצים
להתחזק ...אבל מה נעשה ..זה לא מספיק ...עם כל הכבוד -זה שיש לבחור הזה פרשת

תרומה ...זה עדיין לא אומר שיש לו פרשת ויקהל!!!
ויש המון אנשים שמתבלבלים בין פרשת תרומה לפרשת ויקהל ...רוב האנשים לא מבינים
מה צריך את שניהם ...בררתי עליו ...ראיתי שיש לו כזו פרשת תרומה ...יש לו כזו נדיבות
לב בעבודת ה' ...והוא כזה נשמה טובה (והוא באמת נשמה טובה ...אין פה טעות בדיאגנוזה) הוא כ"כ
רוצה להתחזק ...אז מה צריך עוד לברר האם זה קורה בפועל???
אז בבקשה!! בדיוק בשביל זה יש לנו את פרשת ויקהל!!! הההלו ...אתה צודק ...מי שיש לו
פרשת תרומה הוא באמת הערלעכר ייד ...הוא באמת נשמה טובה ...אבל סו"ס עדיין יש
פרשת ויקהל ...והיא פרשה לא מיותרת בכלל!!! גם אחרי התרומה והנדיבות לב שזה דבר
גדול בפני עצמו ...עדיין צריך את המיומנות לגשת ל-ויעש!!! לקום ולהחליט אני מבצע את
זה בפועל!!! אני מהיום קם בבוקר -נקודה!! סוף פסוק!! זה לא רק חשוב מאוד ...וה'
יעזור ...וצריך להתחזק ...והוי איך שאני רוצה ...כל זה טוב בשביל פרשת תרומה ...תכל'ס...
יום אחד אתה צריך לקום או בעצבים או בשמחה ולהחליט אני קם בבוקר!!! ויעש!! אני
תופס את עצמי לידיים ...אני מתנתק מהרשת ...אני מתחיל לשמור על העיניים שלי...
ולפעמים זה ממש אבסורד!!! יש פה בן עליה שיש לו את כל הנתונים להיות צדיק גמור...
ורק מה חסר פה?? את הטופס ארבע שנקרא :ויעש!!! לקום ולהחליט :זה קורה!
כן ...זה מאוד מזכיר את התחום של הפשרת קרקעות ואישורים שצריך להביא בשביל
בניה ...שאתה יכול לעבור בהצלחה את כל הפרוצדורה המייגעת ויש לך כבר כמעט את כל
האישורים בידיים ...אבל עדיין!!! עדיין יש טופס אחד סופי שנקרא טופס ארבע ...אם אין
לך את זה לא עשינו כלום!!!! מהו הטופס ארבע של יהודי עובד ה'??
זו ההחלטה לביצוע מעשי כעת ועכשיו!!!! תבין :יש יהודים חלשים שיש להם שכבות של
מחדלים בעבודת ה' ...ואצלם הנפילות הרוחניות תקועות בחוסר יראת שמים ...ביצר הרע
שעובד שעות נוספות (והם נותנים לו )...בעצלות ...בחוסר נכונות ...בחוסר אמונה ...בקיצור :חסר
להם אישורים בסיסיים לאישורי בניה ...אבל אצל עובד ה' יכול להיות שיש לו כמעט את כל
האישורים ואת כל המסמכים ...יש לו מספיק יראת שמים ומספיק נכונות ורצינות והבנה ...ורק
חסר את הצעד הסופי של ההחלטה המעשית!! זה קורה!!! וזה קורה היום!! ואני כעת ניגש
לפרטי הביצוע הטכניים!!! (תסלח לי ...אני הייתי ממליץ בשלב הזה לעזוב את הספרי חיזוק

1
בצד ...תפסיק לברוח אליהם כל הזמן בתירוץ שצריך להתחזק ...סיימנו עם הדיבורים...
כעת נגשתי לפרקטיקה ...לפעמים ספרי חיזוק עלולים להיות סוג של בריחה ...כמובן
שזה נכון רק לאלו שמתקשים לבצע ...כי בדרך כלל ספרי חיזוק זה חמצן נחוץ)

זו העבודה של פרשת ויקהל!! לספור כמה פעמים כתוב ויעש!!!! ולדעת שגם
אחרי שכתוב בפרשת תרומה "ועשית" עדיין ה"ויעש" הוא בשורה!!!
--אז שוב :כמובן ...אי אפשר לזלזל במי שיש לו רק את פרשת תרומה ...מה שישלו יש לו ...סו"ס פרשת תרומה זו גם פרשה בפני עצמה בתורה וחולקת מקום
לעצמו ...אבל סו"ס אנחנו הרי רוצים יום אחד לזכות לראות פה את הקמת
המשכן ...אתה רוצה הקמת המשכן?? בשביל זה צריך את פרשת ויקהל!!! ולא
להשתעמם ממנה ...לא להגיד נו ...הבנו את העניין ...כן ...זה מוכר!!! אחד
מהסימנים המובהקים של מי שלא שייך לעולם העשיה ...זה שברגע שאתה
מתחיל לדבר איתו בשפה של פרקטיקה ...תכל'ס דיברנו ...סיכמנו משהו ...הגענו
להבנה שזו הנקודה וכעת ...קדימה ...בא נדבר תכל'ס ...מה הלו"ז לשבוע הקרוב??
מה אנחנו עושים עם זה?? פתאום!!! פתאום הוא מאבד סבלנות ...נו ...בסיידר...
הבנתי את העניין ..הלאה ...מה אתה טוחן שוב ושוב ...תעבור לנושא הבא ...אז
זהו!!! תדע כלל :ברגע שזה מתחיל להיות משעמם ...כנראה שמשהו פה מתחיל
לקרות!!! משהו פה מתחיל לדגור באותו מקום ...וסימן שמתחילים לחפור יסודות
במגרש ...ואתה יודע איפה רואים את זה הכי בולט???
במגילת אסתר!!! מגילת אסתר היא מרתקת!!! סיפור מתח ...עד!! עד פרק ט'...
מפרק ט' פתאום נהיה מממזה משעמם ...על כן היהודים הפרזים ,עושים!! ועשה
אותו ימי משתה!! ויכתוב מרדכי ...לקיים עליהם להיות עושים!! לעשות אותם!!
וקבל היהודים!! על כן קראו!! קיימו וקבלו ...ושוב :להיות עושים!! והימים האלה
נזכרים ונעשים!! ולא יעברו ...ותכתוב אסתר ..לקיים את אגרת הפורים!! ושוב:
לקיים את ימי הפורים ,כאשר קיים ,ומאמר אסתר קיים ,ונכתב בספר ...שמת לב
כמה פעמים כתוב את המילים נעשים ועשה ולהיות עושים?? כמה פעמים כתוב
קיים לקיים?? מה יש??? ויכתוב מרדכי ...ותכתוב אסתר ...ונכתב בספר? מה קרה
פתאום שחוזרים שוב ושוב על אותם משפטים???
מה התשובה?? הנה ...פה הגענו לפרשת ויקהל של המגילה!!! עם כל הכבוד
ל מגילת אסתר ...כל הסיפור מתח שכתוב שם ...הוא סיפור מאוד טוב ונחמד או
בשביל להירדם איתו בלילה או אפילו במקרה הטוב להיכנס איתו לאורות של
פורים של שיכור שבוכה -ותוסף אסתר ותדבר ...אבל אם אתה רוצה באמת
להפוך את היום הזה לקיום אמיתי בעבודת ה'!!! אם אתה רוצה לתרגם את ימי
הפורים האלו לקבלת התורה ברצון שלא יעבור מתוך היהודים( ..ולא יעבור גם בבין
הזמנים) פה צריך את פרק ט' ששם מרדכי ואסתר מקבעים את ימי הפורים!!!
ולקבע זה להיות עושים!! ושוב לעשות אותם ,ועשה אותו!! ותכתוב ויכתוב
לקיים!! ושוב לקיים!! ואין מילה אחת בפרק ט' מיותרת ...אדרבה תלמד את פרק
ט' בעיון ותראה איזו עבודה יסודית היתה שם ...איך לקחת את הפורים ולהפוך
אותו מבימים ההם ל--בזמן הזה!! איך לקחת את פרשת תרומה ולתרגם אותה
לפרשת ויקהל...
ואסיים בסיפור מעניין :אני מכיר בחור בן עליה שהיה לו כמה קשיים והתמודדויות
נפשיים בנושאי תלות וכפייתיות ונשלח לפסיכולוג לטיפול למעלה מחצי שנה
שהסתכם בהון רב ...מדובר בבחור פיקח ...ויום אחד הוא אומר לי ...תקשיב :שמתי לב
לדבר מעניין ...אני כבר חצי שנה הולך לפסיכולוג ...ואחרי כל מה שהוא אמר לי...
בשורה תחתונה הגעתי למסקנה שהוא בסה"כ אמר לי בדיוק מה שמרן ר' גרשון
אדלשטין שליט"א אומר כל הזמן ...לא להתייחס ..להמשיך הלאה ללמוד ...ולדעת
שהכל דימיונות וכו' ...ואם ככה :שאל אותי אותו בחור :אז בעצם ...בעצם למפרע ...אני
שואל את עצמי למה הייתי צריך ללכת לפסיכולוג ולהוציא כ"כ הרבה כסף ...הרי מרן
שליט"א אמר לי את זה בחינם אין כסף?? אמרתי לו :נו ...שאלת שאלה מצויינת!!!
כעת תגיד אתה את התשובה ...נו ...קורא יקר ...מה אתה אומר ...מה התשובה??
התשובה היא :שכשמרן ר' גרשון אדלשטין שליט"א אומר שלא להתייחס
ולהמשיך ללמוד ...זה ...זה שיחות חיזוק ..אה ...דברי אלוקים חיים ...שמענו דברים
נפלאים מאוד ...באמת צריך להתחזק ...כל אחד יקח את הדברים לתשומת לבו...
אה ...איזה דברים נפלאים ...כנתינה מסיני...
אתה מכיר את המשפטים האלו באידיש עם ה-אה ...גיוואלדיג??
אז זהו שכשהולכים לפסיכולוג!!! כאן המונה דופק!! כל דקה זה  51שקל ...וכל עשר
דקות  511שקל ...והפסיכולוג אומר :אדוני היקר ..אתה מהיום מפסיק להתייחס
לפלוני ...לא מסתכל עליו ...ואתה מתנהג כרגיל ומבין שהכל דימיונות!! ברגע
שהמשפטים האלו יצאו מפי כבוד קדושתו של הפסיכולוג זה כבר לא דברי חיזוק...
פה ה 011-שקל ששילמתי דופק לי על הראש ...אדוני ...לא מפטפטים פה ...אתה עושה
מה שהפסיכולוג אמר לך ...אחרת זרקנו פה  011שקל לפח ...וקיי"ל :חזקה אין אדם
טורח בסעודה ומפסידה ...אם אתה לא ניגש כעת ועכשיו לבצע את הוראתו של
הפסיכולוג הלכה למעשה אז אין טעם לחזור אליו שבוע הבא ...וזו הסיבה שאתה
יכול לשמוע שיחות חיזוק במשך שששנים ואתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות
ותכל'ס לא לזוז מילימטר ...כי ..כי יש פה פרשת תרומה ...אבל אין את הדפיקה על
השלחן של ויעש!!!! ויום אחד הגיע הפסיכולוג או המטפל הרגשי ואמר את אותם
משפטים בדיוק ...ופתאום זה קורה!!! פתאום השינוי נעשה ...ולמה?? לא תמיד בגלל
שהוא חידש לך איזה חידוש מיוחד ...אלא בגלל שיש פה נכונות לשינוי מעשי!!!
הדרמטיות הפגישה הרשמית והתשלום בסוף הביקור והסיכום להיפגש שבוע הבא
שוב ...זה דופק על הראש ואני מפנים שצריך פשוט לקום ולעשות!! אני לא אומר
שתמיד אפשר לחסוך את הפסיכולוג( ...כי לפעמים יש לפסיכולוג כן מה לחדש)..
אבל בעבודת ה' בהחלט זה עניין של מיומנת שנרכשת לדעת בשלב מסוים לדפוק על
השלחן ולהכריז :ניגשים לפרשת ויקהל!! ניגשים לביצוע!!! המגרש נסגר ומוכרז כעת
כאתר בניה ...וניגשים ל--ויעש!!!!!

גיליון מס'  463פרשת ויקהל-שקלים
תשפ"ב שנה עשירית
לקבלת הגליון בפקס יש לחייג
מדי שבוע למס'073-3518015 :
לקבלת קטלוג הפצת הספרים שע"י
'קובץ גליונות' שלחו בקשה למייל:
k.gilyonot@gmail.com


 החובות


 מעניני הפרשה

כשמו כן הוא
"ואת הבשם ואת השמן למאור ולשמן
המשחה ולקטורת הסמים"
נין רבנו יניק וחכים שלח שאלה דחופה
לסבא :בתרגום יונתן על הפסוק
והנשיאים הביאו וגו' ,שהשמן בא מגן
עדן ,והשאלה הרי צריך שמן 'זית' והיכן
הזית?! תאמר לו שזה מגיע מגן עדן
התחתון ששם גדלים עצים ,וכמבואר
בתמיד ל"ב :המעשה עם המלך אלכסנדר
מוקדן וגן עדן והי' גולגלת אדם ,וכתבתי
בלמכסה עתיק על הפסוק בבראשית ב'-
ח' ויצמח ה' שהצמיח ח' ריבוא מיני
אילנות.
)כל משאלותיך(

סדר לימוד חובותיו היומיים

של רבינו שליט"א
סדר יומו הגדול בלימוד העיון
וכתיבת ספריו והשבת תשובותיו
ועול הציבור שנושא על שכמו למען
הרבות אהבת וחשקת התורה,
)מלווה בעשרות תמונות צבעוניות(.
לאחר שאזל מן השוק יצא לאור
השבוע מהדורה נוספת של היצירה
הנפלאה של נכד רבינו:
הגר"ג הוניסברג שליט"א
ניתן להזמין דרך המערכת
במס'  053-3145900משלוחים חינם
ברחבי הארץ) ,בכפוף למוקדי הפצה(
מחיר הספר ₪ 35 :
הזדרזו להזמין ,כמתנה וכהשקעה
להחדרת ולאהבת התורה הקדושה.


 שמירת השבת וסגולתה
פרשת השבוע פותחת באיסור חילול שבת "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" ,ואפילו עבור בנית בית
המקדש אסור לחלל שבת.
כידוע ,רבינו משקיע מאמצים לפעול ולהפעיל למען שמירת השבת בהידור ובכשרות ,בין היתר באמצעות הזירוז
והעידוד לשימוש בחשמל המיוצר ללא חילול שבת ח"ו ,כפי שהורה מרן החזון איש .בפסקו זה גילה החזון איש את
דעתו שמלבד חשש איסור חילול שבת שיש בדבר ,יש גם איסור חילול השם בכך שיהודי שומר תורה ומצוות משתמש
בחשמל שמספקים לו אחיו התועים באיסור .את הסיפור הבא קבלנו באדיבות "ארחות יושר".
לפני כשנתיים ,נכנס יהודי שסיפר לרבינו בצער כי השנים חולפות והוא עדיין לא זכה להיפקד בזרע של קיימא ,הורה
לו רבינו להתחיל להשתמש בחשמל כשר בשבת" .בזכות זה" ,אמר" ,תזכה לקיומה של הבטחת החפץ חיים במשנה
ברורה לבנים תלמידי חכמים".
כעבור פחות משנה הגיע אותו יהודי להזמין את רבינו לסנדקאות ביום שבת קודש!
"ילד של שבת" ,התבטא רבינו בהתרגשות...
השבת נלחמת את מלחמתה
ולעומת הברכה ששרתה בביתם של המצייתים לדברי רבינו בנושא חשוב זה ,עדים כותלי הבית הגדול גם למקרים
הפוכים רח"ל.
אחד התושבים בשכונה מסוימת עמד בראשות מאבק עיקש נגד העמדת גנרטור בשכונתו ,מטעמים שונים ומשונים של
איכות סביבה וכדומה .בגודל עיקשותו פנה הלה אף לבית המשפט והגיש עתירה נגד הקמת הגנרטור.
רבינו יצא מגדרו וכתב מכתב חריף וכאוב בדם לבו ,בו התרה כי הנלחם נגד שמירת השבת כהלכה לא יינקה ועתיד
ליתן את הדין על מעשהו.
שבועות ספורים חלפו ,ובשעת לילה מאוחרת הגיע אותו יהודי לבית רבינו נסער .בשעות אלו נעצר שותפו לעסקים
בידי משטרת ארצות הברית – כך סיפר  -ולכאורה לא יחלוף זמן רב והם יגיעו אף אליו ,ואז ודאי שיסתבך עד למעלה
מראשו ...ברור לו למעלה מכל ספק כי הכל אירע בעקבות מלחמתו בקדושת השבת.
"אנא" ,התחנן היהודי" ,אני מסכים לעשות ככל שיורה לי הרב ,ובלבד שיינצלו חיי ,משפחתי וכספי".
רבינו נענע לו בראשו ואמר" :אם אתה מקבל עליך לשמור על השבת ולדאוג לה ,השבת תשמור עליך ותדאג לך".
היהודי יצא מבית רבינו מעודד ,ומיהר להסיר את עתירתו בבית המשפט.
כתשובת המשקל הפך עד מהרה לאחד מראשי התומכים בהעמדת הגנרטור החדש ,כשהוא ניצב בחזית מול המתנגדים.
והנה ,לפליאת כל המתמצאים בנושא ,דבר מעורבותו בעסקי הכספים הבעייתיים נשמט כביכול מרשויות המס בארצות
הברית ,בעוד שותפו לעסקים עדיין עצור...
ויעזור ה' שנזכה לגאולה בזכות שמירת השבת כמ"ש "אלמלי שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים".

ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות
על גדולי הדורות
חדש! לא בא כבושם הזה !
מדור ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות  -לשבועות הבאים בעזה”י
פרשת פקודי – הגאון רבי דוד פוברסקי ר"י פונבי'ז (יו"ד ו' אדר) .פרשת צו – שר התורה הגאון רבי יוסף ראזין זצ"ל 'הרוגוצ'ובער
(י"א אדר) .פרשת שמיני – מרן הגרי"ח זוננפלד זי"ע ,ירושלים (יו"ד י"ט אדר ב')
נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים ,תמונות ,עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

מרן הגאון הגדול רש"ז אויערבאך זצוק"ל (ב)
הטענות של הרבנית אויערבאך

אותו עד לתחנת המוניות ,שכן הגרש"ז לא הסכים ליותר מכך,
הגרש"ז נענה להזמנה ונכנס למכונית.
הסטייפלר ישב בשתיקה בכסא שליד הנהג ולא דיבר כלום,
ובמושב האחורי ישבו הגרש"ז והגר"ח ,ואז הגרש"ז החל לדבר
איתו על המסקנה שכתוב בספר זכרון שלא לאכול זיתים ,והעיר
לו ,הרי זיתים זה אחד משבע מינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל,
וקשה לומר שאין לאכול זיתים .והוסיף שזוכר שגדולי עולם נהגו
לאכול זיתים ,וכך המשיכו לשוחח עד שהגיעו לרחוב רשב"ם שם
ירדו הסטייפלער ובנו שליט"א והגרש"ז נפרד מהם לחיים ולשלום.
(וראה עוד בספר דברי יעקב ,על סידור הרש"ש ,עמוד תרכ"ב,
אות ד' ,שלאחר כמה שנים הגרש"ז שלח להגיד לרבינו שעל ידי
שנחלש בבריאותו ,הכרחי עבורו לאכול זיתים ולכן חזר לסמוך
להקל לאכול זיתים בשמן ,והיות ובעבר אמר שמחמיר ,לכן שולח
לומר שלאחרונה שוב אינו מחמיר ,שלא יהיה כאומר שקר).

סיפר חתנו של רבינו ,הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א:
כאשר בערב ראש חודש ניסן תשל"ג נפטרה הרבנית פעשא מרים
קניבסקי ע"ה ,אמו של להבחל"ח רבינו שליט"א ,תקופה קצרה
אחר כך הדפיס רבינו חיבור מיוחד לעלוי נשמתה ,החיבור שנקרא
'ספר זכרון' הוא ליקוט מדברי חז"ל כל דברים המועילים ומזיקים
לזכרון.
בפתח החיבור (שנדפס בשנים המאוחרות בתוך ספר 'שיח השדה')
מביא שם (באות י"א) מהגמרא בהוריות י"ג ב' שהאוכל זית משכח
תלמוד של שבעים שנה ,ומוסיף כי 'יש אנשים שרגילים לאכול
זיתים יחד עם שמן זית ,ואומרים דהזית משכח תלמוד של שבעים
שנה והשמן משיב תלמוד של שבעים שנה אם כן יצאו זה בזה...
ואינו נראה לעניות דעתי ...ואפשר שהזיתים יזיקו הרבה יותר ממה
שהשמן יועיל .ראה שם עוד.
מספר שנים אחרי זה (בחודש אדר א' תשל"ח) הזדמן מרן הגרש"ז
גדולי ישראל הגרש"ז
אוירבך זצ"ל לבני ברק לניחום אבלים (אצל משפחת רבי זלמן
אוירבעך ,הגרי"ש אלישיב
זקס) בדרכו הוא פגש ברבינו ,ואמר לו בחיוך ,לרעייתי יש קפידא
זצוק"ל ,ולהבלחט"א רבינו
על הרב ...כי היתה רגילה כל השנים להכין לי למאכל הבוקר זיתים
הגר"ח קניבסקי בנישואי
בשמן ,ומאז ראיתי בספר החדש שאין זה כדאי ,ביקשתי להימנע
אחד מנכדי הגרי"ש אלישיב
מזה ,וממילא אין לה מה להכין( ...מחתניה דבי נשיאה הגר"ש
שטינמן שהיה במקום ,וראה
עוד באורחות רבינו הקהילות אשת חבר כחבר
יעקב ח"ד עמוד קמ"ב).
העיד הגר"ש שטינמן שליט"א "כמדומה שנסעתי פעם עם מו"ח
שליט"א לנחם את הגרש"ז שישב שבעה יחד עם בנו הג"ר עזריאל,
אין להם בעולמם כי אם שמחת ומסתבר שזה היה כאשר נפטרה רעייתו של הגרש"ז ,בטבת
התורה .רבינו והגרש"ז בברית תשמ"ד.
בה שימש רבינו כסנדק
הלוית הגרש"ז

שיחת תלמידי חכמים באוטו
המשך מעניין להעובדא הנ"ל ,שמענו מנכדו חביבו של הגרש"ז
שהתלווה אליו:
בהלויתו של ראש ישיבת סלבודקא הגאון רבי מרדכי שולמן
זצ"ל שנערכה בגבעת הישיבה (בתאריך כ"ז שבט תשמ"ב) ,הגיע
הגרש"ז מירושלים לבני ברק כדי להשתתף בההלויה ,וכשהסתיימו
ההספדים והמיטה החלה לנוע ,הוא פגש במרן הסטייפלער ובנו
הגר"ח שליט"א ,כשהם עומדים להיכנס לרכבו של ד"ר ר' משה
רוטשילד ,שתיכנן להסיע את הסטייפלר לביתו.
כשהבחין בו ד"ר רוטשילד ,הציע לו מיד להיכנס לאוטו ,והוא יקח

בהלויתו של הגרש"ז זצ"ל בחודש אדר תשנ"ה ,נסע רבינו ויצא
מגדרו ושהה שם זמן רב ,ובהמשך ההלויה יצא מהאוטו ללוות
בגופו ממש (מפי בן רבינו הגרי"ש).
ומספר ימים אחרי ההלויה נשאל רבינו מפי מקורבו הגר"א מן,
האם כאשר מלוים את הנפטר יש ענין שהמיטה תלך בראש
והמלוים אחריה או שאין זה משנה ,תשובת רבינו היתה :מדין
הלכות כבוד המת ,גם אם הולכים לפני המיטה זה כבוד עבורו,
אבל מכל מקום עדיף לילך לאחריו ,ובהלויה שהיתה השבוע של
הגרש"ז זצ"ל ,חכיתי עד שתעבור המטה ,ואז קיימתי מצות הלויה.

(מערכת וארכיון “דברי שי”ח” שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות).

