אוגדן עלוני השבת
פרשת קדושים

פנינים לפרשת קדושים

גליון מס' 325

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

משלחת בעלי עסקים נכנסו לברכה ,ביניהם היה גם מנכ"ל חברת נירלייט
(חברה לייצור צבעים) .המנכ"ל ניסה את מזלו ,והציע לרב "אני אצבע את
הבית של הרב חינם אין כסף ,אינני מעונין בשותפים אני לבד אצבע את
הבית" .הרב סירב נחרצות" :גם אני לא מעוניין בשותפים "...אמר
הצניעות ומעט שבמעט מחכמתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
"קד ִֹשׁים ִּת ְהיּו" (ויקרא י"ט ,ב')
ְ

אחד מגדולי האדמו"רים צדיק וחסיד ,נהנה ממערכת יחסים
קרובה עם רב אהרן-ליב .לאחר אחד הביקורים שלו במשכנו
ברחוב חזון איש  ,5היה מוטרד ממצב הבית המוזנח ,עד ששלח את
אחד מחסידיו ,בעל חברת בניה ,כדי לתקן ולעדכן את החדרים.
רב אהרן-ליב היה נבוך מעט ,והתנצל:
"אינני צריך אחרים כדי לבצע תיקונים ,אני עצמי אנסה לעשות
תיקונים ,אך לא לבית שלי ,אלא למידות שלי!"

בארבע עיניים עם הרב שטינמן
יהודי עשיר ,מגדולי 'רואי החשבון' בארץ ישראל ,שומר תורה
אך אבוי ,לא היה 'קובע עיתים לתורה' ,נכנס לחדרו של רב
אהרן-ליב בצוותא עם אחד מ'ראשי הכוללים' כדי להציג כמה
שאלות ביחד.
בסיום השיח המשותף ,ביקר 'רואה החשבון' לדבר משהו עם
הרב ביחידות – בארבע עיניים.
בבקשה.
הוא התישב ,ואמר לרב:
"סליחה שאני אומר ,אבל זה ממש לא צורה ,ובלי טעם וריח
הרהיטים כאן בבית ,כבוד הרב תראה איזה שולחן ,איזו מיטה,
כסא עתיק יש לך ,אין לי שום בעיה להחליף לך את כל הרהיטים,
זה לא הרבה כסף ,והבית יקבל צורה נורמאלית".

שמע רב אהרן-ליב את דבריו היוצאים מן הלב ,ושאלו :מה אתה
עושה בחיים?
"אני רואה חשבון גדול ,יש לי קומת משרדים של רואי חשבון
בבנין משרדים פלוני וכו'".
אשאלך שאלה של חשבון :כאשר יושב אצלך קליינט ומציג את
עסקיו כדהלן :הוא שותף במפעל בתשעים וחמישה אחוזים ,ויש
לו שותפות נוספת במפעל אחר ובו יש לו רק אחוז אחד ,מה אתה
מייעץ לו ,היכן להשקיע את האנרגיה ואת הכוחות?
"פשוט שישקיע בתשעים וחמישה אחוזים" – השיב.
המשיך רב אהרן-ליב :בסדר .הוא ישמע לעצתך וישקיע במפעל
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הבחין בכך רבינו ואמר לו" :שמעני ,אספרה .פעם היתה ברית אצל מרן הגרי"ז
מבריסק זצ"ל .מובן שהיו שם כל גדולי ירושלים ,וגדולי ראשי הישיבות .נהרו
פני אחד הנוכחים ואמר :אהה ,אזא חשוב'ער ברית! הקפיד מרן זצ"ל ואמר:
מעשה במלמד שחלם שזכה בעושרו של ברודצקי .הגביר האדיר של רוסיה.
קם ואמר לאשתו בשמחה :היודעת את ,זכינו בעשרו של ברודצקי!
ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א על היחס שנדרש לכל אחד ואחד
"וְ ָא ַהבְ ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך" (ויקרא י"ט ,י"ח)

פעם הגיע ה"בית הלוי" לברנוביץ וביקש חדר מבעל האכסניה ,סרב
הלה ,והלינו בפרוזדור .באותו ערב הגיע לשם רבו של בעל האכסניה,
הרבי מקוברין ,והוא קיבל את פניו בכבוד גדול .הבחין הרבי בבעל
ה"בית הלוי" שוכב בפרוזדור ,והרעיש" :וכי כך אתה מקבל פני הגאון
הנודע ,רבה של בריסק!" נבוך בעל האכסניה .התנצל שלא ידע ולא
שיער...
אמר רבי יושע בער" :עתה ידעתי מה גדלותו של אברהם אבינו .כי
גם לוט הכניס אורחים אך בלוט נאמר 'ויבואו המלאכים' .הכניס רק
אנשי מעלה .אבל אברהם אבינו הכניס לביתו כל אורח ,גם אם נראה
כערבי"...
ובנו ,מרן הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל באר ,שלפיכך הביאם הקדוש
ברוך הוא בדמות ערביים כדי ללמדנו שמצות הכנסת אורחים
בשלימות היא לקבל כל אורח נקלה כאילו היה האדם החשוב
ביותר .שרץ אליהם והשתחוה לפניהם וקראם אדוניו ,ושחט עבורם
שלושה פרים כדי להאכילם שלושה לשונות בחרדל ,כמו שנוהגים
באנשי מעלה.
ומסופר ,שאברך אחד שהה בבית הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל
והביט בעד החלון ולפתע קרא" :הרב מבריסק" מגיע!"
מיד חרד רבי איסר זלמן מלצר ולבש את מעילו העליון וחבש את
כובעו ,ויצא לקבל פני אורחו הגדול שעלה במדרגות ,והנה טעות.
היה זה יהודי ירושלמי שביקש מכתב המלצה לבקשת תרומה,
מעשים שבכל יום.
ורבי איסר זלמן קיבל פניו בחרדת קודש ,וכופף בפניו קומתו
התמירה ,התבטל כליל ,והזמינו להכנס ולשבת בראש ,ושאלו האם
יאות לשתות כוס חמין .ושאלו לרצונו ,ומיהר לעשות בקשתו,
ונפרד ממנו בברכות הדדיות.
הנוכחים השתאו ,הביטו בנעשה בפליאה משועשעת .לאחר שהלך
שאלו את רבי איסר זלמן מאי כולה האי ,התברר שהוראה טעה,
מדוע חלק לו כבוד כה רב.
ענה ואמר :האמת היא ,שצריך לקבל כך כל אדם ,לאו דוקא את הרב
מבריסק .אלא מאי ,אין אנו בדרגה זו .אבל עכשיו כשהרואה טעה,
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והתכוננתי לקבל פני הרב מבריסק ,המשכתי וקיבלתיו כפי שאכן
חייב הייתי קבלו ,ביותרת הכבוד!...

גיסי הגאון רבי משולם דוד סולובייצ'יק זצ"ל דייק ,שאצל לוט כתוב
כמה פעמים שהכניסם לתוך ביתו ["ויבואו אל ביתו"" ,סורו נא אל
בית עבדך"] ,מה שאין כן אצל אברהם אבינו לא נזכר שבאו אל ביתו.
ובאר בזה שקיום מצות הכנסת אורחים בהידור הוא כשהאורח
ירגיש בנוח כאילו הוא בביתו שלו ,ולא בבית המארח.
ומרן הגרי"ז מבריסק זצ"ל סיפר לי שבית אביו היה כהפקר ,והיו
עניים ישנים ביתו כאילו היה זה ביתם הפרטי ,עד שלפעמים התנחלו
במיטתו והיה עליו לחפש איזו פינה בבית לישון בה...

בביקורו המרומם של רבינו בארה"ב לחיזוק התורה והאמונה בקרב
קהילות הקודש התאכסן בשבת קודש במעונו של הנגיד הרה"ר
דוד שטינבערג הי"ו בעל האכסניה היה מאושר על הזכות שנפלה
בחלקו .שהרי אמרו (ברכות מב ע"א) שתכף לתלמיד חכם ברכה,
שנאמר" :ניחשתי ,ויברכני ה' בגללך" ,ואיבעית אימא מהכא" :ויברך
ה' את בית המצרי בגלל יוסף".
הבחין בכך רבינו ואמר לו" :שמעני ,אספרה .פעם היתה ברית אצל מרן
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והנה מתבררת עתה נוכלותם וחציפותם הגדולה ...לא מיניה ולא מקצתיה –
הם פשוט נהנים מחברתנו ומן הסעודות הטעימות ותו לא! כשם שנסעו מכאן
במונית ,הרי מן הסתם הגיעו כמו כן במונית ...ומנין להם הכסף לתשלום?
הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א על שמירת השבת והלימוד זכות
"וְ ֶאת ַשּׁבְ ת ַֹתי ִּת ְשׁמֹרּו" (ויקרא י"ט ,ג')

העיר תל אביב ,לפני כשישים שנה שנה ,מורכבת היתה מאוכלוסיה
מעורבת – יהודים חרדים יראים ושלמים התהלכו בה לצד פורקי
עול ,כשההבדלים ביניהם חדים וברורים .היו כשרי ישראל שומרי
הדת נזהרים מאד שלא להתערב עם עוברי על הדת ,ונשמרים מהם
ומהמונם מכל משמר!
היתה משפחה חרדית אחת המקפידה על קלה כבחמורה ,שהכירה
בהשגחה עליונה זוג עולים חדשים עריריים מאחת מארצות העמים.
שהיו שניהם רופאים ידועי שם .מחמת האנטישמיות שהיתה אותה
עת בארץ מוצאם ,לא יכלו לעסוק בגלוי ביהדות ושמירת המצוות,
אבל זוך תמימותם ותשוקתם הרוחנית לא כבו ,ובהשפעת אותה
משפחה חרדית נתגלה בהם הניצוץ הקדוש .הם החלו אט אט
להתקרב לתורה ולשוב בתשובה ,ולקיים את עיקרי המצוות.
הם הוזמנו כסדר לסעודות שבת קודש בבית אותה משפחה ,ונהנו
מאוד מאווירת השבת הנעימה ,כשהם משתלבים יפה בין בני
המשפחה .זו היתה גם הזדמנות טובה לקרבם יותר ,והיו משוחחים
רבות בסעודות אלו בענייני אמונה והשקפה.
כעבור תקופה כבר היו שומרים רוב המצוות כראוי ,וכמובן החלו
גם בשמירת שבת כדת ,להנאת בני המשפחה המקרבת ,ששמחו
לראות פרות בעמלם.
כך התנהל הכל למישרים במשך כשנתיים ,עד שבאחת השבתות
נחלה האשה בעלת הבית החרדית אכזבה קשה ,שגרמה לה לסערת
רוח גדולה .היה זה כשיצאה אל המרפסת בדיוק בשעה שעזבו בני
הזוג את ביתם בתום סעודת השבת ,והנה רואה היא להפתעתה
את הבעל הרופא עומד ברחוב ומנופף בידו לערב מונית חולפת,
וכך בשאט נפש וללא שום היסוסים ,עלו שני בני הזוג אל הטקסי
בנסיעה חצופה בריש גלי ,וברמיסת כבודה של שבת מלכתא!
המחזה שנתגלתה לעיניה קומם אותה מאד – הרי עובדים אנו כאן
איתם ומשוחחים זה עידן ועידנים על חשיבות קדושת השבת
ושמירתה! הם אף העמידו פנים שאכן הדברים מקובלים עליהם,
וסיפרו שכבר החלו בשמירת השבת כדין .והנה מתבררת עתה
נוכלותם וחציפותם הגדולה ...לא מיניה ולא מקצתיה – הם פשוט
נהנים מחברתנו ומן הסעודות הטעימות ותו לא! כשם שנסעו מכאן
במונית ,הרי מן הסתם הגיעו כמו כן במונית ...ומנין להם הכסף
לתשלום? אין זאת אלא שמגיעים הם לסעודת השבת כשהארנק

המוקצה בכיסם ו'מוכרים' סיפורים שהם כבר שומרי שבת ונזהרים
בכל הלכותיה! אין כאן אלא זוג רמאים ,החליטה האשה ברוב כעסה
ואכזבתה ,עתה משנודעה המרמה ,לא יוכל ועוד לרמותנו!!!
בו במקום הוחלט על ניתוק הקשר לחלוטין!
כשהתקשרה האשה ההיא באותו שבוע ,נענתה להפתעתה בניכור
ובקוצר רוח ,היא לא הבינה על מה ולמה מתיחסים אליהם פתאום כך
בריחוק .אך בני הזוג נאלצו להשלים עם המצב ,כשהבינו לאכזבתם
הגדולה שאינם עוד אורחים רצויים בבית אותה משפחה ,ובתקופה
קצרה נותק הקשר עימם לגמרי!
חלפו כעשרה חודשים ,והנה נפטר הרופא הלה והלך לעולמו,
כשהגיע השמועה המצערת אל האשה החרדית ,חשבה שמן הראוי
לגשת לנחם את הרופאה בצערה הגדול.
יצאה אפוא האשה לניחום אבלים בהגיעה לביתה מצאה שם כמה
נשים שישבו ,כנראה שכנות ומכרות שריחמו עליה ונכנסו לבקרה
ולנחמה .הן לא שמו לב בכניסתה ,ומשתפסה את מקומה על אחד
מכסאות המנחמים שבקצה החדר ,שמעה לתדהמתה את הרופאה
מספרת לחברותיה את נסיבות הענין.
בין הדברים סיפרה כך:
"זה לנו כמה שנים שחזרנו בתשובה ,ובשנתיים האחרונות התחלנו
אף בשמירת השבת בשלמות! לפני כעשרה חדשים התארחנו
לסעודת שבת אצל משפחה חרדית שקרבה אותנו מאד ,אולם
באותה שבת לא חש בעלי בטוב – היו לו כאבים חדים בחזה ,והוא
חשש מאד שזה התקף לב ,לא עלינו .כשיצאנו מבית המשפחה
המארחת התגבו הכאבים ,ודקירות הלב הלמו בעוז .בהיותו פרופסור
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רבי ישראל החזיק עסק גדול של אריגים ,ומפני כבוד השבת היה נוהג
לסגור את החנויות בערב שבת כבר בשעה  12בצהרים .זאת ידעו כל
לקוחותיו; אפילו שהחנות תהיה מלאה בקונים ,יכריז רבי ישראל  -בדיוק
בשעה  - 12על נעילת החנות ,ולא יעזרו אז תחנוניו של אף אחד
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על כוחה של מסירות נפש למצוות
"וְ ֶאת ַשּׁבְ ת ַֹתי ִּת ְשׁמֹרּו" (ויקרא י"ט ,ג')

נצטט כאן מתוך מכתבו של מרן החזון איש ,המודפס בספר גנזי
'חזון איש' .מרן זצ"ל כותב שם על הדרך לעשיית תשובה בענין
חילול שבת ,ועל החובה להחמיר בזמני כניסת השבת ,ולא להקל
בכך בשום אופן .וזו לשונו הזהב:
'עיקר התשובה על אי־זהירות ,הוא שימת־לב על להבא .ובאמת
צריך להתרגל להחמיר בכניסת השבת ,אף במקום מצוה ,כי זה מצוי
מאוד שבשביל מצוה נכנסין למצב נלחץ ,וסוברין יכולני עדיין לגמור
קודם השבת.
'ובאמת ראוי להחליט לפרוש אף במקום מצוה ,ומוטב שיהיה
המכשול בביטול המצוה ,ממכשול של חילול השבת.
'ואמנם תיקונים הנזכרים בראשונים אין אנו ראויים להם ,ודקדוק
בשמירת השבת בכל ל"ט מלאכות הוא הטוב שבתיקונים' .עכ"ל
החזון איש במכתבו.
הבה ניתן דוגמה למצוה העלולה להיעשות על־חשבון חילול שבת.
כאשר אדם מתכונן לנסוע לשבת להוריו ,והנה הוא מביט בשעונו
ורואה שהשעה כבר מאוחרת .הוא יודע שגם אם יזמין מונית ,יגיע
לבית ההורים לאחר זמן כניסת השבת ,ועד שהנהג ישוב לביתו -
ויגרם לו חילול שבת מלֵ א ,רח"ל.
לבטח כבר תיכנס השבתֵ ,
ואז הוא עושה חשבון לנפשו ,אולי בכל זאת כדאי לנסוע בגלל
מצוות כיבוד הורים! ועל זה כותב החזון איש' ,ראוי להחליט לפרוש
אף במקום מצוה'!

הסוחר לא האמין למשמע-אוזניו
עובדה בדוקה היא ,שגדולתם והצלחתם של אנשי-המעש ,לא
מפאת חוכמתם היתירה באה להם ,אלא בגלל עוצם רצונם להגיע
להגשמת שאיפתם ומטרתם.
ולמשל ,כל 'גיבורי האומות' ,שעוררו בקרב אחיהם את ענין החירות,
ופעלו לשחרור מעול הכובש ,לא תבונתם ופקחותם היתירה ,או
תרבות-חייהם ,גרמו לכך שיֵ ָרשמו לדורות הבאים לכבוד ותהילה,
אלא מסירות הנפש שלהם ,והנכונות להקריב נפשם על רעיונם,
היא-היא שעמדה להם.
ולהבדיל ,היו שטענו שהמוניטין שיצאו לסבא מסלבודקה בכל
העולם כולו ,עד שמעריציו כינוהו כגאון-הניתוח בכוחות הנפש ,באו
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לו בשל בינתו הגדולה .אבל הוא גער בהם ואמר שההצלחה נובעת
רק מתוך מסירות הנפש לתורה וליראה.
אמנם ,אין ספק שעם התעצמותה של מידת מסירות הנפש אצל
האדם ,מתגבר גם מעין החכמה בקרבו .אבל ,אין החכמה כי אם תולדה,
והרי היא תשלום על נכונות ההקרבה העצמית למען כבוד השי"ת.
חוכמתו של עם ישראל לא באה מ...המוח
והנה ,גם אצל בצלאל נאמרו הדברים הללו ,שכן מובא במדרש רבה
(ויקהל מ"ח)" :ראו קרא ה' בשם בצלאל בן חור וכו' ,בשעה שבקשו
ישראל לעבוד ע"ז ,נתן נפשו על הקב"ה וכו'" .למדנו ,שהשיג בצלאל
את החכמה עקב מסירות הנפש ,ובזכות מרים זקנתו שמסרה נפשה
למען ילדי ישראל ,כפי שמובא שם ,במדרש.
הרמב"ן מביא ראיה לכך שהחכמה לא באה לישראל כתוצאה
מאימונו של המוח ,שהרי מעולם לא התאמנו בני ישראל בשום
מלאכת מחשבת ,כי בהיותם במצרים ,נחסמה מהם הדרך להשגת
החכמה.
וכך כותב הרמב"ן על הפסוק "ויביאו כל איש אשר נשאו לבו":
'וטעם אשר נשאו לבו ,כי לא היה בהם שלמד המלאכות האלה
ממלמד ,אבל מצאו בטבעו שידע לעשות כן'.
הרי רואים אנו בעליל עד כמה משפיע הרצון האמיץ להתאהב לפני
הקב"ה  -על חכמתו של האדם ,עד שבכוח הרצון הלזה זכו ישראל
לחכמה.
ובוא וראה כמה חשובה חכמה זו ,בת מסירות הנפש ,לפני הקב"ה,
שהרי כמה פעמים הוכפלו ונשלשו מעשים אלה בתורה ,ללמדנו
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שהקב"ה משתעשע ומתענג כביכול בכל ציץ וקמט-חן של חכמה
זו.
למדנו ,שתחילת הצלחתו של כל יהודי היא במסירות נפשו למען
אלוקיו ,וחירוף נפש כדי לעמוד בנסיונות הניצבים לפניו.
כל החיים הם בית ספר אחד גדול של נסיונות ,וגם אם האדם בטוח
שעבר את הנסיון האחד בהצלחה ,עדיין ממתינים לו בדרכו הרבה
נסיונות אחרים ,וצריך לאזור חיל ולעמוד כנגדם ,וככל שיידע
ויבין שקשיי החיים והטרדות המפריעות לו בחיי היום-יום  -הם-
הם הנסיונות ,כך ייקל לו להתגבר עליהם ,ולעמוד איתן מול כל
המשברים וההפרעות.
וכמו שכתב ה'מסילת ישרים' (פרק א')' :השלוה מצד אחד והיסורין
מצד אחד ,עד שנמצאת המלחמה אליו פנים ואחור .ואם יהיה לבן
חיל וינצח המלחמה מכל הצדדין ,הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה
לידבק בבוראו וייצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לֵ אור באור
החיים'.
אדם הנתקל בקושי מסוים ,בכל תחום בחיים ,ויודע שלפניו 'נסיון',
שבאמצעותו רוצה הקב"ה לבדוק את מידת חוסנו ואמונתו ,אדם
כזה מסוגל לעמוד בגבורה מול כל הגלים והמשברים ,המבקשים
לנתקו מבוראו ,ולצאת מהם בשלום.
כי כל יהודי מבקש להוכיח את נאמנותו לבוראו ,וכשהוא יודע
בוודאות שהקושי שבפניו הוא ניצב ,הוא הנסיון ,ייקל עליו להתאזר
בגבורה נגד כל המשטינים.
וכשהאדם עומד בנסיון ,משלמים לו מן השמים שכר כפול ומכופל,
וכמו שהיה אצל אביו של הרמ"א.

הסוחר ביקש לרכוש כמות נכבדה
לא לחינם זכה רבי ישראל איסר'ל ,לבן כמו הרמ"א.
רבי משה איסרליש נולד בשנת ה'ר"פ בעיר קראקא לאביו רבי
ישראל איסר'ל ,שהיה עשיר גדול ומראשי הקהילה ,ואחד משני
סוחרים יהודים ,שהמלך הפולני ,זיגמונד ,העניק להם רשיון לפתוח
חנויות מסחריות ללא כל הגבלה.
רבי ישראל החזיק עסק גדול של אריגים ,ומפני כבוד השבת היה
נוהג לסגור את החנויות בערב שבת כבר בשעה  12בצהרים.
זאת ידעו כל לקוחותיו; אפילו שהחנות תהיה מליאה בקונים ,יכריז
רבי ישראל  -בדיוק בשעה  - 12על נעילת החנות ,ולא יעזרו אז
תחנוניו של אף אחד.
פעם ,ביום ששי ,נכנס לחנות סוחר גדול וביקש לרכוש כמות נכבדה
מאוד של סחורה .רבי ישראל איסר'ל מדד לו בדיוק את כמות
הסחורה שביקש ,והגיש לו את החשבון.
הסוחר אמר לבעל החנות שהוא זקוק לכמות יותר גדולה של סחורה,
אבל השעון הראה כבר על השעה  5דקות לפני  ,12וכיון שההכנה
והמדידה של כמות כזו ,תארך זמן רב ,הציע אפוא ר' ישראל לסוחר
לדחות את סיום העסקה ליום ראשון.
אולם ,הסוחר דחה את ההצעה באומרו שיש עוד זמן רב עד לכניסת
השבת ,ואם לא יגמרו ביניהם עכשיו ,יבטל את כל העיסקה.

בליל שבת גילו לר' ישראל מן
השמים שהיה זה עבורו נסיון מן
השמים ,לבודקו האם יתפתה
לרווח הגדול ,וישאר בחנות,
או שמא כבודה של השבת
יעמוד גם הפעם מול עיניו
ר' ישראל הסביר לו שכך הוא נוהג תמיד ,שבשעה  12של יום ששי,
הוא סוגר את החנות ,וגם עכשיו לא ישנה את מנהגו ,גם אם מדובר
בעיסקה גדולה שיש בה חשש הפסד מרובה.
הסוחר לא האמין למשמע אוזניו ,והיה בטוח שהמוכר היהודי מהתל
בו .וכי מי יהיה מוכן לתת לרווח שכזה לחמוק מבין אצבעותיו?!
אבל כאשר השעון הצביע על השעה  ,12ביקש ר' ישראל סליחה
מהסוחר ,ביקש ממנו לעזוב את המקום ,וסגר את החנות על מנעול
ובריח.
בליל שבת גילו לר' ישראל מן השמים שהיה זה עבורו נסיון מן
השמים ,לבודקו האם יתפתה לרווח הגדול ,וישאר בחנות ,או שמא
כבודה של השבת יעמוד גם הפעם מול עיניו ,והוא לא יוותר על
מנהגו הקבוע.
מאחר שעמדת בנסיון ,תזכה להוליד בן שיאיר את עיני העולם כולו,
הבטיחו לו מן שמיא.

להכיר בנסיונות החיים
ננסה לבחון את הסיפור מנקודת המבט שבה פתחנו .אנחנו
מסתכלים על אביו של הרמ"א כאישיות מאוד-מאוד דגולה ,ובעלת
חוסן נפשי עצום ,ולכן אולי נראה לנו שהנסיון שעמד בו  -אינו
מתאים לדרגתנו.
ולא היא.
מעלתו של ר' ישראל איסר'ל היתה בכך שידע לאבחן מראש
שהסוחר ההוא נשלח אליו מן השמים כדי לנסותו האם יכשל הפעם
במבחן הפיתוי של רווח כספי ענק ,או שמא יתגבר ויעמוד בעוז
נגדו ,ויוותר על מנעמי העולם ,מול שמירה על ערך כה נכבד של
שמירת השבת.
וברגע שידע אביו של הרמ"א שמנסים אותו ,הוא עמד בכך.
ַומ ְדרגה זו שייכת לכל יהודי ויהודי ,שיכיר בנסיונות החיים ,ויידע
שנסיונות הם ,ואז יוכל לעמוד בהם ,ושכרו ישולם בזה ובבא.
(מתוך הספר 'שבת בשמחה' בעריכת הרב משה מיכאל צורן)
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הננו להזכיר דברים ששמענו ממנו ברבים פעמים רבות .וכך היה דבריו:
היה לי ויכוח עם אדם גדול [לפעמים היה אומר את שמו האדמו"ר מגור
זצ"ל בעל הפני מנחם שהיה עמו בידידות רבה] הלה אמר לי שבדורנו
קשה מאוד שיהיה יהודי שכוונתו לשם שמיים ,ואני אמרתי לו ששבעים
שמונים אחוז לשם שמים יתכן גם בזמנינו
הגאון רבי משה שטיין שליט"א רב דקהל חסידים קרית הרצוג ב"ב וראש כולל
קרלין סטולין בזכרונות מבעל 'שבט הלוי' מרן הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק"ל
ֹלקיָך" (ויקרא י"ט ,ל"ב)
את ֵּמ ֱא ֶ
"וְ יָ ֵר ָ

תפקידים רבים היו לרבינו זצ"ל ,כרב שכונת זכרון מאיר ,כרב
ביהמ"ד של ישיבת חכמי לובלין ,כראש ישיבת חכמי לובלין ,כגודר
גדר ועומד בפרץ הנהגת העיר ,וכעומד בראש מערכות היהדות
החרדית ,לשמור ולנצור את גדרי הקדושה ,בסור מרע ועשה טוב.
זכיתי ומעת היותי בן שבע ומחצה כאשר עברנו לגור מתל אביב
לבני ברק ,בשבת הראשונה נכנס אבי הרה"ח ברוך בענדיט שטיין
ז"ל לבית המדרש של רבינו זצ"ל ,ומאז לא זזה ידו מיד מרן זצ"ל
ובמשך עשרות שנים היה איש אמונו ויד ימינו ,ומכח זה במשך
חמישים וחמש שנים עד פטירת הרבי זצ"ל הייתי בבית הלוי.
לאחר שלמדתי חמש שנים בישיבת חכמי לובלין בין השנים תשכ"ז-
תשל"א רציתי ללמוד בישיבת סלבודקה .אבי ז"ל שרצה שהרבי לא
יקפיד ,נכנס עמי לספר שאני רוצה לעבור ,ופתח בשיחה עם הרבי
באיזה ישיבות למד.
הרבי סיפר שלמד אצל המהרי"א כהנא זצ"ל הי"ד רבה של אונגוואר
עוד כשהיה במאגנדרוף .ולמד אצל רבה של נייטרא הגרש"ד אונגר
זצ"ל הי"ד עוד בימי רבנותו בטירנוי [שם למד עמו הגאון רבי בצלאל
שטרן זצ"ל רבה של מלבורן ווינה בתור 'החזר בחור' שלו ,בחור
מבוגר שלומד עם בחור צעיר].
ואח"כ חזרתי לוינה ולמדתי שם בבית הכנסת 'שיף שול' עם חברים.
וכשנפתחה ישיבת חכמי לובלין אמרו לי החברים כדאי שתלך
ללמוד שם אולי יצא ממך משהו! ואז הלכתי לישיבת חכמי לובלין.
ואז סיפר אבי לרב שהבן שלו רוצה ללכת ללמוד בסלבודקא ,ואחר
השיחה הנ"ל כמובן שהרבי הסכים.
היה לו רגש אחריות כלפי הציבור והרגיש חובה לענות בכל זמן
שהיה יכול .אבי ז"ל סיפר לי שהיה אצלו פעם אחת מתוך פעמים
רבות בעניין ציבורי סמוך לשבת ,והטלפון צלצל ,הרבי הרים ואשה
שאלה איך מכינים לתינוק מאכל בננה שצריכים לרסקו בשבת ,הרב
אמר אני מניח שהילד לא נולד עכשיו ,אבל מיד לאחר מכן ענה לה
בכל הסבלנות והסביר בצורה ברורה איך למעוך את הבננה בכת
המזלג.
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סיפר לי שחודש אחד לפני עשרות שנים ספר כמה שאלות נכנסות,
וספר כ 3000בחודש ,ואם ניקח בחשבון שבאותו זמן כמעט ולא היה
טלפון הרי שמדובר על כ 100-שאלות ביום!!
שנים רבות הייתי מגיע בערבי שבתות וחגים אחרי הצהרים לבית
ההוראה כדי לענות על השאלות .באותם שנים הרב בעצמו היה
מרים את הטלפון בחדרו ,וריבוי השאלות הקשה עליו .כשאירע
בזמני לחץ שעוד לא הגעתי ,היה מתקשר לביתי ומבקש למסור לי
שאקדים לבוא כי יש הרבה טלפונים .שנה אחת לפני נסיעתו בקיץ
לחו"ל ,שאל אותי הרבי ,האם העיר לא סובלת מכך שהוא נוסע
לחו"ל ואינו נמצא כאן כמה שבועות .עניתי לו העיר שמחה שהרב
נוסע ,ומחזק את כוחותיו בגשמיות וברוחניות.
הרבי נהנה ואמר לי  ,האמן לי כי בשבילי זה רוחניות ,אני יושב שם
וכותב תשובות ,וזה נותן לי כח לכל השנה.
פעם אחת בחול המועד סוכות בקבלת האורחים בסוכה [ביניהם
ידידנו הגאון רבי צבי כהן זצ"ל מחבר ספרי טבילת כלים והגעלת
כלים ועוד שהיה מקורב לרב והיה מחבבו מאד] דיבר על שהייתו
בחו"ל ,והתבטא שם אין לי טירדות ואני יכול למשוך מחשבה
בלימוד כמה שעות!

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

ואגב אבי ז"ל נפטר בתמוז תשע"ב והרבי זצ"ל היה בחו"ל .לאחר
תום השבעה ביקש שיכנסו כל בני המשפחה והוא רוצה לנחם ולומר
דברים ,על מקורבו איש אמונו ויד ימינו במשך עשרות שנים .בתוך
הדברים סיפר ,פעם לא היה לי את האפשרות הכספית כמו היום,
ולפני נסיעתי לחו"ל היה אחד בלבד שנכנס ונתן לי סכום כסף
להוצאות הנסיעה ,וזה היה אביכם ז"ל.
לאחר שדיבר שאלתי ,מה היה סוד הקשר בין הרבי לאבי .הרבי הבין
שכוונתי מה אבי מצא בו ,הוא נע על הכסא באי נוחות והתקשה
לומר משהו עד שאמר "אני חושב שהוא ראה רב שבאמת מתכוון
לשם שמיים ולא לשם עצמו".
אמרתי לרבי התכוונתי לשאול מה היה הסוד שהרבי מצא באבי .ואז
ענה ראיתי יהודי שכל פעם שדיברתי אתו ופניתי אליו עשה הכל
עבורי בלי לחשוב על עצמו כלל!
בהמשך לדברי הרבי זצ"ל ,הננו להזכיר דברים ששמענו ממנו ברבים
פעמים רבות.
וכך היה דבריו ,היה לי ויכוח עם אדם גדול [לפעמים היה אומר את
שמו האדמו"ר מגור זצ"ל בעל הפני מנחם שהיה עמו בידידות רבה
מעת שבתם בועד הפועל של ועד הישיבות] הלה אמר לי שבדורנו
קשה מאוד שיהיה יהודי שכוונתו לשם שמיים ,ואני אמרתי לו
ששבעים שמונים אחוז לשם שמים יתכן גם בזמנינו .ומזה אפשר
להבין שאיפותיו והשגותיו לשם שמים.
ומלבד שהיה רב שלם נהג גם כרבי שלם.
תפילותיו היו בהשתפכות הנפש ,השמונה עשרה הארוכים שלו
בימי החול ,השבתות ובמועדים ,ובימים נוראים ,וגם בשנות המאה
שלו עמד במשך כל התפילה הארוכה.
סיפר לי שחוזר כל שנה על ד' חלקי שולחן ערוך עם הבאר היטב כדי
לשנן את השו"ע.
כמו כן סיפר לי שעובר על ספרי שו"ת כדי לזכור כשמתעוררת
שאלה היכן לחפש ולעיין.
והיו לו סדרי לימוד נוספים בכל חלקי התורה .יום שישי אחד ראיתי
לומד כסדר באמצע מסכת מנחות.
ראה חשיבות מרובה במסירת שיעורים והרבצת תורה ,ולא ויתר

אבי ז"ל סיפר לי שהיה אצלו
פעם אחת מתוך פעמים רבות
בעניין ציבורי סמוך לשבת,
והטלפון צלצל ,הרבי הרים ואשה
שאלה איך מכינים לתינוק מאכל
בננה שצריכים לרסקו בשבת
מלמסור שיערים בכל מקום ובכל זמן ,בכל חלקי התורה [ .ואמר שזה
מה שהחזיק אותו להישאר בלימוד התורה כשנכנס לעול הרבנות].
כידוע רגיל היה להשכים קום ,וללכת לטבול במקוה .שמענו ממנו
פעם לספר מדוע קבע את השעה עשר בלילה לשעת שינה שבשום
אופן א"א לדבר עמו .כי פעמים רבות אנשים הוציאו אותו ממיטתו
כדי לענות תשובות וזה הפריע לכל סדר יומו.
סיפר פעם לאבי ז"ל שהיה בחתונה שהיה בה אחד מראשי השלטון
החילונים ולא יכל להימנע מלתת לו יד ,אבל למחרת קמתי מוקדם
מהרגיל ומיד הלכתי למקוה.
והעולה על כולנה רבינו זצ"ל לא היה אדם חזק ותקיף ,אבל זכה
שיהיו דבריו נשמעים ,כאז"ל כל מי שיש בו יראת שמים דבריו
נשמעים.
אבל בדבר אחד היה תקיף ,כאשר הדבר נגע לענייני קדושה היה
תקיף ביותר לא היו פשרות וויתורים ונסיונות ,והרבה מערכות של
קדשי ישראל הוביל רבינו זצ"ל.
(מתוך בית הלוי – ניסן תשפ"ב)
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"כשהגעתי לגיל בר מצוה ,מינו שומר אחר במקומי קראו לו אהרן
הוניגסברג .כשהוא הגיע לגיל בר מצוה ,אמר לו מרן הגר"ח ,נו אהרן
הוניגסברג היית כזה שומר טוב ,מגיעה לך מתנה ...איזו מתנה ניתן לך???
חשב רבי חיים מעט ,אולי אלמד איתך בחברותא מסכת מגילה???
סיפורי קודש ועובדות נפלאות ששמענו ממגיד המישרים
הג"ר אליעזר יוטקובסקי ,על חוויות הילדות בצל מרן הגר"ח
אליעזר (לייזר) רוט
רוב בני האדם נוהגים להתרפק בבגרותם ,על הזיכרונות הנעימים
משנות הילדות שלהם ,השכונה בה התגוררו ,החברים עימם
שיחקו ,ובית הכנסת בו התפללו .תמיד נעים להיזכר בשנות הילדות
ובשכונת הילדות ,ואם זכית להתגורר בסמיכות לגדולי עולם כמו
מרן הסטייפלער ובנו מרן הגר"ח קנייסקי זצ"ל ,הנוסטלגיה הזאת
מלאה בסיפורים מדהימים שיכולים למלא ספרים עבי כרס.
הדברים נכונים לכל אדם ,קל וחומר בן בנו של קל וחומר כשהילד
שהתגורר בשכנותם של גדולי עולם ,הוא מגיד המישרים הג"ר
אליעזר יוטקובסקי שליט"א ,יו"ר 'אנחנו וצאצאנו' שיודע לזהות את
ה'סיפור' שבכל אירוע ,ולעשות בו שימוש לאחר מכן בדרשותיו...
בגיליונות שהתפרסמו לקראת שבת הגדול ולקראת חג הפסח,
הבאנו חלקים מתוך שיחה מרתקת שקיימנו עם הרב יוטקובסקי,
ובה העלה זכרונות וסיפורים רבים מהבית הגדול של מרן הגר"ח
זצ"ל ,ורעייתו הרבנית בת שבע ע"ה .כעת נביא עוד עובדות
ומעשיות ששמענו מפיו ,את חלקם ראה בעצמו או אפילו היה
שותף להם ,ואחרים שמע מפי חברים ומכרים.
"אבי מורי היה לומד חברותא בקביעות עם מרן הגר"ח" ,מספר הרב
יוטקובסקי" ,כל לילה היה רבי חיים מגיע לביתנו בשעה  2:00לפנות
בוקר .הנקישות היו נשמעות על הדלת בדיוק בשעה  2:00והם היו
לומדים עד השעה  4:00בדיוק .כך היה עד שנולד הילד הראשון ,אז
אמר מרן הגר"ח לאבי מורי ,עכשיו אתה יכול ללמוד איתי ,רעייתך
כבר לא תישאר לבד בבית ,יש לה תינוק שיישאר איתה ,"...ואכן
מאז היה אבא הולך ללמוד עם רבי חיים.
"אגב ,פרט מאוד מעניין בחברותא הזאת :מרן הגר"ח ואבי היו
לומדים גמרא עם תוס' ,הם לא למדו רש"י .כמובן ששניהם ידעו כל
מילה ברש"י עוד קודם ,אבל זה מעניין מאוד העניין הזה".

חברותא עם הגר"ח
"זה המקום לציין שאצל מרן הגר"ח ,הדיוק בכל הקשור לשעות
הלימוד היה חשוב מאין כמוהו .אני זוכר שפעם כשהיינו בישיבה
קטנה ,אחד הבחורים בשכונה אמר לנו שהוא רוצה ללמוד בחברותא
עם רבי חיים קנייבסקי ...צחקנו עליו ,מזל שהוא לא מבקש ללמוד
8

עם החפץ חיים .רבי חיים קנייבסקי היה כבר אז מפורסם בכל העיר
כתלמיד חכם משכמו ומעלה ,מה פתאום שילמד בחברותא עם
בחור צעיר?
"עוברים כמה ימים והבחור הזה מגיע כשהוא זורח מאושר...
לשמחה מה זו עושה??? "אני החברותא של רבי חיים קנייבסקי",
כך הוא מספר לנו .שאלנו אותו מה? איך? מי סידר לך דבר כזה?
והוא השיב שהוא ניגש לביתו של הגר"ח ,דפק בדלת ,רבי חיים פתח
ושאל לרצונו והוא אמר שהוא רוצה ללמוד עמו בחברותא.
"נענה רבי חיים ושאל מה אתה רוצה ללמוד ,הוא אמר איזו מסכת
הוא רוצה ,אני לא זוכר מה איזו מסכת זו היתה ,ורבי חיים אמר לו
שבסדר גמור ,אין שום בעיה" .תבוא בכל יום בשעה  19:30ונלמד עד
השעה  .20:00אבל יש לי שני תנאים :בלי איחורים ובלי חיסורים .אם
אתה מאחר פעם אחת ,החברותא מסתיימת".
"הם למדו יחד במשך כשנה וחצי אם אני זוכר נכון .ואז אחרי שנה
וחצי הבחור החסיר פעמיים ,בפורים ובשושן פורים .הוא הגיע
למחרת שושן פורים ,דפק בדלת ,רבי חיים פתח לו ואמר לו שהוא
כבר קבע חברותא עם מישהו אחר...
"התנצל הבחור מעמקי לבו והתחנן על נפשו" .היה פורים ,לא
יכולתי לבוא" ,הוא אמר .שאל אותו רבי חיים" :נניח בפורים לא
היית ,אבל למה לא באת אתמול?" .הבחור השיב שהיה שושן
פורים וכל המשפחה נסעה לירושלים והוא לא רצה להישאר לבד
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ועוד הסברים כהנה וכנה ,אבל כבר נגזרה גזרה ,רבי חיים כבר קבע
חברותא עם מישהו חדש ולא יכול היה לבטל".

מסכת אחת במתנה
מנהג היה לנו בבית הכנסת 'לדרמן' ,שבהפסקה שהיתה בין 'קבלת
שבת' לתפילת ערבית בליל שבת ,היו לומדים לאור ה'לוקסים'
שהוצבו בבית הכנסת ,ומאחר ואסור לקרוא בשבת לאור הנר
מחשש שמא יטה ,היו צריכים להציב שומר ,ולכן היה שומר קבוע,
ילד כבן  12או קצת יותר שהיה שומר עד הבר מצוה .כשהוא היה
מגיע לגיל בר מצוה ,היו ממנים ילד אחר.
"גם אני הייתי שומר כזה ,במשך תקופה ארוכה הייתי עולה אחר
כבוד אל הבימה מיד אחרי 'קבלת שבת' ,ושומר משם על כולם שלא
יגעו בלוקסים ...הייתי צריך לסקור את הלומדים כולם.
"כשהגעתי לגיל בר מצוה ,מינו שומר אחר במקומי קראו לו אהרן
הוניגסברג .כשהוא הגיע לגיל בר מצוה ,אמר לו מרן הגר"ח ,נו אהרן
הוניגסברג היית כזה שומר טוב ,מגיעה לך מתנה ...איזו מתנה ניתן
לך??? חשב רבי חיים מעט ,אולי אלמד איתך בחברותא מסכת
מגילה??? כמובן שהילד שמח מאוד על המתנה הנפלאה שזכה
לקבל בלי שציפה לכך ,וכל הילדים האחרים ששמרו לפניו ואחריו
יכלו רק לקנא בו על כך שהוא זכה למה שאנחנו לא זכינו."...
"אגב ,אם כבר דיברנו על התאורה ב'לדרמן' ,אחת מחוויות הילדות
הכי מתוקות שהיו לנו היתה להדליק את האור במוצאי שבת ...הרי
הלוקסים לא הספיקו עד מוצאי שבת ,וכשהגיע מוצאי שבת ,בית
הכנסת היה חשוך מאוד ,ואז ,בדיוק בזמן היה ניגש אחד הילדים
ומדליק את תאורת החשמל ...היה לנו תור מסודר איזה ילד מדליק
באיזה שבוע את האור."...

שידוך על הגג
"אני זוכר שסיפרו בשכונה סיפור מאוד יפה ,שמתאר היטב את
מידת הזריזות של מרן הגר"ח לקיום המצוות .הרי רבי חיים היה זריז
שאין כדוגמתו .הוא תמיד היה מתפלל שחרית כוותיקין ,מנחה ב12-
וחצי בצהרים ,מעריב הוא תמיד התפלל בזמן ,אף פעם לא דחה את
התפילה למניין הבא או רבע שעה אחר כך .מצווה הבאה לידך אל
תחמיצנה .וכך בכל המצוות.
"ביום מן הימים עלה הגבאי המיתולוגי של בית הכנסת 'לדרמן' ,אל
הגג ,כדי לסדר איזו תקלה שאירעה בדוד המים .על הגג היה דוד
עם מים שהוכנו מראש לשימוש בשבת ,כדי שלא יהיה חשש של
שימוש במים שמגיעים על ידי שאיבה חשמלית וכו' וחשש הוצאה
מרשות לרשות ,ומדי פעם היו צריכים לעלות על הגג כדי לסדר את
הדוד ואת הצינור וכו'.
"רבי חיים הגיע לבית הכנסת אולי רבע שעה לפני מנחה ,וראה את
בנו של הגבאי .שאל אותו "איפה אבא שלך?" ,השיב לו הבן שהאבא
נמצא על הגג וגם הוא עולה עכשיו לגג כדי לעזור לאביו .נענה רבי
חיים אומר לו" :תגיד לאבא שלך שאני מחפש אותו יש לי משהו
חשוב לומר לו אחרי שירד מהגג".

"עוברים כמה ימים והבחור הזה
מגיע כשהוא זורח מאושר...
לשמחה מה זו עושה??? "אני
החברותא של רבי חיים קנייבסקי",
כך הוא מספר לנו .שאלנו אותו
מה? איך? מי סידר לך דבר כזה?

"עולה הבן אל הגג ומספר לאביו שרבי חיים מחפש אותו .האבא
שמע ואמר בסדר גמור ,תיכף אני יורד למנחה ,אגש לרבי חיים
ואשאל אותו לרצונו .עודם מדברים זה עם זה והנה רבי חיים עצמו
מגיע ...הגג של לדרמן הוא גג די גבוה ,צריכים לעלות שלושה
מפלסים עד שמגיעים למקום שבו עומד דוד המים ,ולכן הגבאי
נבהל ,הוא חשב שיש כאן איזה משהו מאוד דחוף.
"אבל רבי חיים אמר לגבאי" :ראיתי שיש לך בן בגיל השידוכים,
הוא עושה רושם של בחור מאוד מיוחד ,דיברתי עליו עם רעייתי,
ואנחנו חשבנו להציע אולי איזו הצעה כשידוך ,נערה שרעייתי
מכירה ולדעתה יכולה להתאים ...אתה רוצה לקחת את הפרטים
ולברר???".
"רבי משה כהן כמובן מאוד שמח לקבל את המחמאות וגם לשמוע
את הצעת השידוך ,אבל הוא לא הבין מה כל כך דחוף" ,בעוד עשר
דקות מתפללים מנחה" ,הוא אמר למרן הגר"ח" ,הרב יודע שאני לא
אפסיד את התפילה וממילא הוא יפגוש אותי בבית הכנסת .למה
הרב היה צריך לטפס על הגג רק כדי להציע לי שידוך???".
"ענה לו רבי חיים זצ"ל" :מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה .להציע
שידוך זו מצוה ,ומצוות לא דוחים למועד אחר .מקיימים אותן ברגע
הראשון שהדבר מתאפשר".

'עזרה' חד פעמית
"בביתו של מרן ,היתה הרבנית עושה את הכל ,ומעולם לא ביקשה
מבעלה שיעזור לה במטלות הבית ,חוץ מפעם אחת שהרגישה
מאוד לא טוב ,ושכבה במיטתה לנוח .היא שאלה את מרן זצ"ל ,אולי
הוא יכול להכין לה כוס תה .כמובן שרבי חיים הסכים בשמחה ,הוא
ניגש אל המיחם שהיה על הפרימוס ,וניסה למזוג מים אל הכוס,
אלא שהמיחם היה סתום מאבנית והמים זרזפו בקצב איטי מדי.
זה לוקח שניות ארוכות עד שהכוס מתמלאת ,ורבי חיים לא יכול
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להפסיד כל כך הרבה שניות ...הוא פתח ספר ועיין בו עד שהכוס
תתמלא ,וכמובן שכח את עצמו בתוך הספר ,כשבינתיים המים
זורמים החוצה והמיחם מתרוקן ,ומתמחם עד ועוד ,עד שלבסוף
התפוצץ בקול רעש גדול ,וגרם לנזקים...
"אמרה הרבנית ,זאת היתה הפעם הראשונה שביקשתי מבעלי
עזרה ,וזאת גם הפעם האחרונה בעזרת ה' .הבנתי את הרמז העבה,
יותר אני לא מבקשת ממנו כלום ,הוא קודש קודשים לה'."...

תנור בשיא הקיץ
זכורני שפעם נשרף ביתו של מרן ,ואני הייתי נוכח שם אחרי שכיבו
את השריפה ,כשבאו לפנות את כל הלכלוך לקראת שיפוץ הבית.
מרן זצ"ל עמד שם בחוץ ,ודאג שלא יזרקו את ארון הספרים לפח,
כי תשמישי מצוה צריכים גניזה ...הוציאו את הארון חלקים חלקים,
ומרן אמר ,החלק הזה צריך גניזה ,המדף הזה אינו צריך גניזה כי
עשיתי תנאי שאוכל להניח עליו את המגבת שלי וממילא הוא לא
נחשב תשמיש מצוה"...
"הוא נזהר לא להניח את המגבת במדף של ספרים ,אלא אם
עשה תנאי על המדף לפני שהחל להשתמש בו להנחת ספרים!!!
מויראדיג!!!
"בכל אופן ,כשכיבו את הלהבות הגיע חוקר השריפות ושאל מי פה
בעל הבית? רבי חיים" :אני גר כאן" ,החוקר לא הבין" ,אבל מי בעל
הבית פה?" ,ורבי חיים בשלו" ,אני גר כאן" .המשיך החוקר ואמר:
"זה נראה שהשריפה פרצה מהאמבטיה ,מה יש לך באמבטיה?",
ורבי חיים עונה לו" ,אני לא יודע ,לא הייתי שם" ."...אולי יש שם
מכונת כביסה או מכשיר חשמלי אחר?" ,עונה לו רבי חיים" ,אולי."...
"כעין זה מספרים שפעם התקלקל תנור האפייה בביתו של מרן והיו
צריכים לקנות תנור חדש ,אבל היו אלו ימי בין המצרים והרבנית
התלבטה אם היא צריכה להמתין עד אחרי תשעת הימים או שהיא
יכולה לקנות את התנור כבר עכשיו כי היא צריכה לאפות חלות
ועוגות וכו'.
"ניגשה הרבנית לרבי חיים ושאלה אותו" :חיים ,מותר לקנות תנור
או שצריך לחכות לאחרי תשעת הימים" ...רבי חיים הסתכל עליה
בחוסר הבנה" :למה לקנות תנור? מזג האוויר מאוד חם עכשיו."...
"אמרה לו הרבנית" ,לא תנור שמחמם את הבית .תנור אפיה שאופה
עוגות וחלות .התקלקל לנו התנור הישן ,וצריכים לקנות חדש."...
"רבי חיים התנצל על השאלה שלו והסביר את עצמי" :לא ידעתי
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שיש לנו תנור אפייה" .הרבנית לא הבינה" ,מה זאת אומרת ,מה
חשבת ,איך אני אופה לך את החלות כל שבוע???" ,ורבי חיים השיב
בפשטות" :חשבתי שאת הולכת למאפייה".
הערת אגב ,סביר להניח שרבי חיים כן ראה את התנור ,וידע על
קיומו ,אלא ששכח זאת שוב ושוב ,כי הוא היה מתפלל על עצמו
שלוש פעמים ביום שיישכח מזיכרונו כל מה שאינו דברי תורה או
קשור בלימוד התורה ובקיום המצוות ,ולכן שכח בכל פעם מחדש
את הפרטים ה'לא חשובים' ,כמו העובדה שיש לו תנור ומכונת
כביסה...

לענות תשובות כמו הגר"ח
"סיפור מעניין מספרים שפעם בא הג"ר בצלאל פכטהלט לפני מרן
ושאל אותו שאלה קשה" :הרי אנחנו רואים שהרב עונה לכל אחד
תשובה אחרת ,גם אם אנשים באים עם אותה שאלה .שניים באים
עם אותה בעיה ,לאחד הרב אומר לעשות ניתוח ולאחר לא לעשות,
שניים באים עם אותה שאלה על שמות בשידוכים ,לאחד אומר הרב
שיש לחשוש לבעיה הזאת ולשני לא.
"פעם באו לבקש ברכה על אשה אחת ,אמרו את שמה 'עדינה' בת
רבקה למשל .נענה מרן ואמר "מה זה עדינה? 'עדינא' היתה אשתו
של לבן הארמי .צריך להחליף שם ,ואכן שמעו בקולו והחליפו.
שמע מישהו אחר את הדבר ,ומיהר לבוא לרבי חיים ולמר שיש לו
בת ושמה עדינה ,האם גם הוא צריך להחליף את שמה .שאל רבי
חיים ,למה להחליף??? מה רע בשם עדינה? היא היתה אמא של רחל
ולאה."...
"בכל אופן ,שאל הג"ר בצלאל פכטהלט ,ילמדנו רבינו ,למה לפלוני
משיב הרב כך ולפלמוני ההיפך הגמור .איזה היגיון יש בזה?
"ענה לו רבינו ,מה ששמים לי משמים בפה ,את זה אני עונה.
התשובה הראשונה שעולה לי ,היא התשובה שאני עונה...
"שאל אותו הרב פכטהלט ,האם גם אני יכול לעשות כך ולפסוק
לאנשים איך להתנהג כי 'זה מה שעלה לי? או שרק הרב יכול לענות
כאלו תשובות?".
"ענה לו מרן הגר"ח תשובה מאוד פשוטה" :אם לא תחשוב
במחשבה שלך על שום דבר חוץ מעל תורה ויראת שמים ,ואלו
יהיו המחשבות היחידות שעולות בראשך כל הזמן ,תוכל גם אתה
לענות ולהדריך אנשים כיצד לנהוג ,לפי התשובה שתעלה בפיך,
ולא תטעה לעולם".
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היתה תקופה שהגאון רבי רפאל ברוך טולידנו זצ"ל התגורר ברחוב סעדיה
גאון בשכנות לר' בן ציון .כמה פעמים שר' בן ציון סיפר לנכדיו ,כי אחד
הדברים שהתפעל לראות היה זה בשעות הצהרים בביתו של הרב טולידנו.
כאשר בניו שבו מהלימודים לאכול ארוחת צהרים בבית ,מיד כאשר נכנסו עוד
לפני שאמרו שלום ,רבי רפאל ברוך התעניין ושאל אותם :מה למדתם היום?
הגאון רבי בן ציון פלמן זצוק"ל על הטבח המקצועי לתבליני התורה
"יִ ְהיֶ ה ּכָ ל ּפִ ְריֹו ק ֶֹדׁש ִהּלּולִ ים" (ויקרא י"ט ,כ"ד)

סיפר חברותא
ר' בן ציון אמר לי פעם כאשר ליוויתי אותו בליל שבת:
בתפילות שבת מבקשים" :קדשינו במצוותיך ,ותן חלקינו בתורתך,
שבענו מטובך ושמחנו בישועתך ,וטהר לבנו לעבדך באמת".
הגשמיות" ,שבענו מטובך" נדחקה כאן שלא במקומה ,פלא כיצד
"שבענו מטובך" נכנס באמצע בקשות רוחניות "ותן חלקנו בתורתך
– וטהר לבנו לעבדך באמת".
תמוה.
והוא ביאר בטוב טעם ,על פי מעשה.
ברוסיה הכריחו את הבחורים היהודים להתגייס לצבא ,היו אלו
תקופות קשות ,בצבא הרוסי האכילו את החיילים נבלות וטריפות.
החפץ חיים יסד בכל עיר בסמוך למחנות הצבא 'מטבח יהודי' –
תושבי העיירות בישלו במטבח מאכלים כשרים ,כדי שחייל יהודי
השוהה באזור יכול להגיע ולאכול – בחינם ,מתי שהוא רוצה ,ובכך
ינצל ממאכלי טריפות .החפץ חיים עבד על כך קשה ,להקים ולהשיג
תרומות לצורך הענין.
יום אחד באו לחפץ חיים להתלונן :רבי ,יש לנו צער רב .אנחנו רואים
כיצד חיילים יהודים נכנסים לאכול במטבח הכשר ,וכאשר הם
מסיימים לאכול הם יוצאים מהמטבח הכשר והולכים גם למטבח
של הגויים ואוכלים שם טריפות ,ואם כן מה הרווחנו מכל המאמצים.
החפץ חיים הגיב" :נראה לי כי במטבח הכשר אין די אוכל ,לכן,
עליכם להגיש יותר אוכל כשר בשפע גדול".
"רבי ,הרי יש לנו במטבח שפע רב של אוכל ,החייל יכול לאכול ככל
שהוא רק רוצה".
הגיב החפץ חיים" :אם כן ,כנראה שהאוכל לא טעים כל כך ,ובמטבח
של הגויים האוכל טעים יותר ,עלינו להשיג טבחים מעולים ולהשקיע
בבישול מאכלים טעימים במיוחד" .ענו תושבי העיר" :רבי ,מה
פתאום הרי האוכל טעים מאד" .התעקש החפץ חיים לאמר" :בכל
זאת כנראה שהאוכל שם טעים יותר".
נמצינו למידים שהיה ברור לו להחפץ חיים ,שרק אם הוא אוכל ואינו
נהנה ,רק אז! הוא מחפש משהו אחר.
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הגביה ר' בן ציון את קולו :וזה מה שאנו מבקשים ואומרים בתפילה:
רבונו של עולם "שבענו מטובך" .אין הכוונה למאכלים גשמיים ,לא,
הבקשה היא על תורה ומצוות ,אנא ממך הקב"ה – בד בבד עם שאנו
לומדים תורה ומקיימים את המצוות שלך "שבענו מטובך" שנהיה
שבעים ונהנים מתורה וממצות ,כי אם נהנים מהם לא מחפשים
את המרכולת שהרחוב מציע ,לא מסתכלים על תענוגי עולם הזה.
שוב הגביה ר' בן ציון את קולו ,עוד יותר :מדוע אנשים מחפשים
את תענוגי העוה"ז? מסיבה אחת בלבד ,כי אין להם את ההנאה
המושלמת ,את השביעה והחיות מלימוד התורה ומקיום המצוות.
כי למי שיש את השביעה מטובך – מהרוחניות ,בשום אופן לא יחפש
לשתות מים דלוחים
יצויין כי לא היתה זו אמירה בעלמא .זו היתה משימה .משימת
חיים של ר' בן ציון – להשביע אברכים מטובו "להתענג בתענוגים".
להנעים ולהמתיק את ההלכה.
וכשם ש"דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב" כמו כן "תענוגים
היוצאים מן הלב נכנסים ללב" כמו כן "תענוגים היוצאים מן הלב
נכנסים ללב"...
וכך ,על ידי התענוגים הללו שהיו בליבו של ר' בן ציון ,בישל תבשילים
לחיילים ,הקים מטבחים ובהם קדרות ותבשילים ניחוחים.
לא כל אחד יכול להיות השף – הטבח המקצועי ,במטבח מהסוג
הזה .לר' בן ציון היתה סיעתא דשמיא שריח התבלין שלו – "תורה
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תבלין" ,השביח את התבשילים עד שהם הדיפו ריח עצום מסוף
העולם ועד סופו.
כך ה"שלמי תורה" – העניקו תענוגים כאכילת שלמים ותודה –
"שבענו מטובך" .הבנתם ,באלו תענוגים מדובר?
אם לא הבנתם ,כנראה שלא ישבתם איתו בצוותא לסכם סוגיא
בגמרא ,ובוודאי שלא השתתפתם בשיעורים בהלכה של ר' בן ציון
פלמן זצ"ל.

כיצד זוכרים את התורה?
"בחנות ספרים ידועה בירושלים" – סיפר ר' בן ציון בדרשת בר המצוה
בלנו" ,חנות ענקית במיוחד ,מסתובב מוכר הספרים ,ויודע לומר על
כל ספר היכן מקומו המדויק בחנות ,וגם מה מחירו .פלוני שמכיר
אותי ואותו ,שאל אותו בהשתוממות :יש כאן בחנות כל כך הרבה
ספרים ,וכיצד אתה זוכר היכן נמצא כל ספר ומחיר והמדוייק?!"
השיב לו המוכר" :זה החיים שלי".
וזו תשובה אמיתית .נכונה.
"וכך גם בתורה הקדושה ,בני היקר ,אם היא תהיה החיים שלנו,
נזכור אותה – את כל התורה .דוד המלך ע"ה אמר בתהילים "לעולם
לא אשכח פיקודך כי בם חייתני" כי זו חיותי ,מי שהחיות שלו היא
מהתורה ,לא ישכח את התורה" .אם כן ,צעד בני היקר ,בדרך זו,
ותעלה למעלה למשכיל – .אמר ר' בן ציון בעת שמחת בר המצוה
לבנו .והמשיך.
במשנת אבות נאמר כי רבי יוחנן בן זכאי היה מונה את שבחם של
תלמידיו ,שאחד מהם הוא רבי אליעזר בן הורקנוס ומעלתו "בור סוד
שאין מאבד טיפה" ,תמה החפץ חיים ,מה מעלה יש למי שחננו אותו

במתנת שמים של כוח הזיכרון שהוא כבור סיד שאינו מאבד טיפה?!
החפץ חיים תירץ על פי זמן מופלג שסיפר לו ,כי בצעירותו ראה
את ניקולאי בעת שהגיע לביקור במדינתם ,ואותו יהודי זקן ,סיפר
בהתלהבות ותיאר את פרטי הפרטים כיצד המרכבה של ניקולאי
היתה נראית ,איזה צבע ,ובעיקר כל פרט מהעיטורים הציצים
והפרחים והכפתורים שעל חליפתו .אנשי העיירה שהכירו את הזקן
אמרו כי אין לו כח זיכרון מיוחד ,אבל ,מרוב התלהבותו מהמעמד
המלהיב ,המראות נחקקו בליבו לעולם .הוא ראה תמיד מולו את
ניקולאי על פרטיו ופרטי פרטיו .זו היתה מעלתו של ר' אליעזר בן
הורקנוס ,לא בגלל כוח הזיכרון אלא שכל נקודה של תורה ,הפעימה
אותו בכזו עוצמה ,עד שלא היה שוכח את הלימוד ההוא לעולם.

החיים הם התורה – והאוכל דבר טכני
היתה תקופה שהגאון רבי רפאל ברוך טולידנו זצ"ל התגורר ברחוב
סעדיה גאון בשכנות לר' בן ציון.
כמה פעמים שר' בן ציון סיפר לנכדיו ,כי אחד הדברים שהתפעל
לראות היה זה בשעות הצהרים בביתו של הרב טולידנו.
כאשר בניו שבו מהלימודים לאכול ארוחת צהרים בבית ,מיד כאשר
נכנסו עוד לפני שאמרו שלום ,רבי רפאל ברוך התעניין ושאל אותם:
מה למדתם היום? הם השיבו ודיברו איתו על מה שלמדו בבוקר
בישיבה ,ורק אחר כך (ולפעמים הדבר לקח כחצי שעה) אמרו שלום
לאמא ולאנשי הבית וניגשו לאכול ארוחת צהרים .התפעל ר' בן ציון
לאמור :כך מחנכים את הבנים שידוע כי החיים זה תורה ,וכי האוכל
אינו מטרה ,אלא ענין טכני בלבד כיון שהגוף זקוק לו.
(מתוך הספר 'ללא שם')

* שיעורי משנה ברורה לפי
סדר דף היומי בהלכה

* תוכנית יומית מענייני דיומא
בהגשת הרב אברהם פוקס

* שיעורים על הדף היומי ועל כל
הש"ס ממבחר מגידי השיעורים

* מידע כולל לנבחני דרשו על מועדי
המבחנים מסלולי הלימוד ועוד

* שיעורים מבוארים בעיון לביאורי
תוס' על פי סדר הדף היומי

* שיעורי משניות על מסכת
שביעית לתוכנית קניין שביעית

הכל במקום אחד

השיעוריםשלשל'דרשו'
השיעורים
קו קו
077-2222-666
*4992אואו077-2222-666
'דרשו' *4992
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כך גם אני משתדל מאוד להעביר לתלמידים היקרים את הגישה לעניין
המבחנים ,שזה כלי עזר יעיל .כשאני מלמד ומכוון אותם להסתכל וללמוד
מתוצאות המבחנים ,איך להשתפר לעתיד .כשברוך השם .זה מצליח
ומוסיף הרבה לתלמידים...
סדרת שיחות עם אנשים מופלאים הנבחנים על כל הש"ס
הרה"ח אהרן כהן
זה עתה יצאנו מחג המצות 'זמן חירותנו' .עד כמה אנו גבוהים ומרוממים
יותר מכל ה'גשמיות' וה'עולם הזה' בו אנו מסובבים ושקועים בתוכה
בימות השנה כמרור בחרוסת .אך מה שבטוח שבוודאי מאות ואלפי
חברי מסגרת 'קניין ש"ס' מרגישים זאת באופן הכי מוחשי וממשי.
אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה .חברי לגיונו של מלך משתתפי
המסגרת הייחודית 'קניין ש"ס' ההולכים ומתכוננים בימים אלו ברגש
ובצהלה ליום הגדול ל' ניסן ,בו יזכו לעמוד בכור המבחן הרביעי במסגרת
'קניין ש"ס' ולסכם בכתב  840דפי הגמרא הראשונים מהש"ס.
די בקלות אפשר לראות ולהבחין בכל מקום במובחרים בעם הזוכים
להתקדם במעלות לימוד וידיעת הש"ס כולה .כשביתר פירוט ולהפנמת
ההיקף נזכיר שמדובר על מבחן מיוחד וכולל על המסכתות דלהלן;
ברכות ,שבת ,עירובין ,פסחים ,שקלים (ירושלמי) ,יומא ,סוכה ,ביצה,
ראש השנה ,תענית ,מגילה ,מועד קטן ,חגיגה ,וכן גם חלק מיבמות עד
דף מז ,:כך שדי מבן למה תראו אותם בערב החג ובלילות חול המועד
שניתנו לעסוק בתורה יושבים ומתענגים בשינון וחזרות מאות הדפים
ברוב אושר וסיפוק שרק ידיעת התורה יכולה להביא ולמלא בהם את
נפש האדם השוקקה להתענג על השם ועל תורתו.
בימים אלו ,סמוך ונראה למבחן ההולך ומתקרב ,פנינו לשיחה עם
הרה"ג שאול ריינר שליט"א מחשובי הלומדים והיודעים בעיר אשדוד
שלצד היותו מלמד מומחה ומחנך בתלמוד תורה 'חכמת שלמה-חסידי'
בירושלים ,הולך ומתעלה ב'קניין ש"ס' להבין ולהשכיל ממנו כ'חכם מה
הוא אומר' .מה הגישה הכדאית והמומלצת בכל עניין המבחנים ,ואיך
מצליחים לעשות את זה למעשה .לקרוא ולהחכים.
מתי התחלת ולמה?
ברוך השם ,פותח הרב ריינר .כבר במחזור הקודם זכיתי ללמוד ה'דף
היומי' ואף רציתי והשקעתי לזכות לדעת את הלימוד ,אך בתחילת
המחזור הנוכחי בהפקת לקחים אישית וכנה ,הבנתי והפנמתי ,שבאם
אני רוצה אכן לזכות 'לדעת' את הלימוד על בריו ,אני חייב להשתתף
במסגרת מבחנים מדרבנת .כה ,הצטרפתי להיבחן על הלימוד החודשי.
ואז הצטרפת גם למסגרות המבחנים המסכמים?
האמת ,מציין הוא בענוות חן ,לקראת המבחן המסכם הראשון על מאה
ועשרים דף לא הספקתי להתכונן כראוי וכבר חשבתי שלא לעשות
המבחן ,אבל אז החלטתי ,שאסור לי לזלזל במאמץ שהשקעתי בעצם
הלימוד והשינון בחודש הלימוד וכן ניגשתי למבחן ,וברוך השם ראיתי
14

שיחסית די ידעתי והצלחתי...
וכך החלטת לקפוץ למים התורניים למסגרת הנעלה 'קניין ש"ס?
כן ולא .נשמע הוא מחויך .לרגע לא חשבתי להתקדם למסגרת 'קניין
ש"ס' .זה כבר באמת גדול עלי ,אמרתי לעצמי .גם אין לי כל כך הרבה
שעות ביממה .ברוך השם אני מלמד בתלמוד תורה ואני כבר מחתן
ילדים .אך אז בסייעתא דשמיא זכינו וארגון 'תלמודו בידו' המדרבן
אצלנו בקהילת בעלזא להיבחן ולהתקדם בידיעת התורה ארגנו כנסים
למשתתפי ה'מבחן המסכם בדרשו' על  120הדפים הראשונים ,ושם
בעצם העבירו את המסר הקליט; כפי שלא חשבתם שתוכלו להיבחן
על  ,120כך אתם לא יכולים לדעת ,מה עוד אתם יכולים ...עד שתנסו.
וכך הגעתי למסקנא ,אני ממשיך להתקדם...
בכל זאת ,אנו מתעקשים להבין ,זה לא מפחיד?
הכל תלוי מה הגישה לכל עניין המבחנים על הלימוד .מפתיע אותי הרב
ריינר ,כשהוא פותח צהר למבט האישי שלו ,שבזכות זה הוא לא נכשל
אלא רק ממשיך ומתקדם.
לרוב האנשים ,מציין הרב ריינר בנועם ,הגישה למבחנים הוא פחד
מהכישלון וזה בעצם מה שחוסם אותם לגשת ולהצליח ,כי הרי אף
אחד לא אוהב להיכשל .ועדיין לא הזכרתי אלו שחקוק להם ה'טעם'
מהמבחנים בימי הנעורים...
נו ,אז מה הפיתרון? מבקשים אנו לשמוע.
פשוט להחליף דיסק .זה לא כל כך קשה .ממהר הוא להרגיע כבעל
ניסיון מאושר .אם בעבר עשינו מבחנים בגלל המשגיח/המגיד שיעור/
ההורים ,ואז אכן היה לנו לחץ שלא להיכשל וכדומה .כעת מדובר על
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משהו אחר לגמרי .מטרת המבחן ,הינו אך ורק מטרה אישית שלי; שאני
אזכה להוסיף ולהתקדם בידיעת הלימוד.
אבל איך נעלם כאן הפחד מהכישלון? מבקשים אנו להרחיב.
ראית פעם מישהו מתעמל על 'מתקן כושר'?! משיב הוא בשאלה
רטורית .כל אלו שמכל סיבה מתעמלים על מתקני כושר משלמים יותר
כסף שיהיה להם מכשיר עם 'צג' שסופר את ירידת הקלוריות .וזאת,
מהסיבה הפשוטה ,הם רוצים לראות מול העיניים את ההתקדמות..
להבדיל בין חול לקודש .ממשיך הוא בלהט; אני זוכה ולומד את הדפים
כסדר ,לצד סדרי הסיכום שינון והחזרות ,כשאני ניגש למבחן ,אני פשוט
ניגש לצג שכותב לי ,כמה התקדמת .כמה אתה כבר יכול .באם אני
מצליח כראוי ,אני מקבל דרבון להמשיך ,ובאם לא ,אני מיד בודק וקולט
איפוא לא השקעתי מספיק ,ובחודש הבא בסייעתא דשמיא חוזר ועולה
במשקל ידיעת הלימוד.
זאת ועוד ,חוזר הוא מדגיש .הלומד הזוכה ומשתתף בבחינות ,כל
הלימוד שלו מתרומם לאטמוספרה אחרת .כל הלימוד נעשה במחשבה
ובתוכניות; איך מתקדמים מכאן עוד ,איך מוסיפים בידיעה ,בכמות
הלימוד ובאיכות ההבנה והזיכרון .ברוך השם אני מרגיש זאת על עצמי
ובשרי ,לצד עדויות חברים נלהבים הזוכים ונהנים מההרגשה בכל חודש
מחדש.
בכל זאת ,איך מצליחים לשנות את הגישה וללכת להיבחן בפעם
הראשונה?
בכל מבחן שאני ניגש ,אני חושב לעצמי .שרק עכשיו אני נבחן .לא
יודע מה יהיה בהמשך .כך שחלק גדול ממחושבות הכשילון ,שאולי לא
אצליח במסכתות הקשים או כשיהיה אלפי דפים ביחד וכדומה .כל זה
לא רלוונטי ,אני עכשיו נבחן על הלימוד של החודש ,או במסגרת 'קניין
ש"ס' על סכום הדפים של עכשיו.
לצד זה ,מוסיף הוא ומציין .כדאי לזכור ,שלא הציון זה מה שקובע ,זה
אכן מדרבן ומכוון להשקיע יותר וכדומה ,אך לא יותר מזה .בעבר נשמע
הוא מתחייך ,רבי אריה לייב בנו של מרן ה'חפץ חיים' מביא ברשימותיו
על אביו .שבימי נערותו הגיע אליו אחד והשמיע בפניו עלילות על
יהודי .בתגובה המשיל לו ה'חפץ חיים' שבעבר עד שהודפס הש"ס
במהדורת 'וילנא' המתוקן ,היה נפוץ הש"ס מהדורת 'זולצבאך' שהיו
שם טעיות דפוס .היעלה על הדעת שלמהדורת 'זולצבאך' אין קדושה
והיא לא חייבת בגניזה?! כך גם ,הסביר ה'חפץ חיים' ,אפילו באם נכון
ויהודי עושה טעיות ,עדיין הוא קדוש ואסור לדבר עליו.
לעניינינו מגביר הרב ריינר את קולו .כל מבחן אפילו כזה שיש בו ציון לא
יודע מה ,עדיין הוא חייב בגניזה ,ואסור לזלזל בזה.
אשית ,מוסיף הוא ומשתף; בהתחלה במבחנים החודשיים ,לא היו לי
כאלו ציונים מוצלחים ,אך אפילו הכי ,המשכתי והצטרפתי למבחנים
המסכמים ול'קניין ש"ס' ,כשברוך השם המציאות מוכיחה ש'עם האוכל
בא התיאבון' כשהציונים רק משתפרים ומתחזקים כי כאמור המבחנים
הם כלי עזר יעיל ללמוד להבין ולזכור.
איך אתה מתכונן למבחנים?
במשך הזמן ,בעקבות השתתפותי במבחנים ,מצאתי את עצמי מפנים
את טעם ההלכה המובא ב'אבדורהם' בעניין העברת הסדרה 'שניים

מקרא ואחד תרגום' שאולי הסיבה שלא מספיק רק קריאת התורה
לבד ,הוא ,כי הרבה פעמים בפעם הראשונה לא קולטים ומפנימים את
הפרשה כראוי .כך גם בלימוד הגמרא ,בדרך כלל לא מצליחים לקלוט
ולהבין את הגמרא בלימוד ראשוני.
לכך בסייעתא דשמיא אני נוהג כיום ,שאחר לימוד ה'דף היומי' ,אני
ממשיך ולומד את ה'דף' של מחר כשלש פעמים באופן קצת מהיר
כהכנה למחרת .כך בכל יום ,כשאני מגיע ללמוד ,לרוב כבר קלטתי את
מהלך הגמרא והסוגייה ,ואז ברוב הנאה אני עובר ברוגע ולמד את הדף
בהבנה .בהמשך ,כפי ששמעתי פעם ,שה'חזון איש' כשהיה חזור עם
הבחורים גמרות שכבר ידעו היה חוזר על דברי הגמרא בלבד ,כך שיוכלו
לחזור מהר .כך ,אני מוסיף ומשקיע לעבור כסדר על דפי סיכום תמצית
הש"ס/הדף לצד לימוד-מהיר בתוך הגמרא באם אני מרגיש שזה עדיין
לא ברור ומחוור לי מספיק.
כמלמד ומחנך מה הוסיף לך הצטרפותך להיבחן כסדר?
בהחלט .מסכים ומרחיב הרב ריינר ,אחד מהמעלות בהשתתפות
במבחנים הוא; שהרי ,כל אחד לפי מהלך מוחו מבין וקולט משהו אחר
מהר .ישנם כאלו שמתחברים יותר לגמרות עם חישובים וחשבונות,
אחרים דווקא קולטים מהר הסוגיות התלויים בסברות ולומדע'ס .כך
או כך ,לפעמים זה גורם שלא שמים לפרטים האחרים ,אך כשנבחנים
ונתקלים במשהו שלא מונח בזיכרון ,זה גורם להבא ,לשום לב לכל פרט
ועניין.
כך גם אני משתדל מאוד להעביר לתלמידים היקרים את הגישה לעניין
המבחנים ,שזה כלי עזר יעיל .כשאני מלמד ומכוון אותם להסתכל
וללמוד מתוצאות המבחנים ,איך להשתפר לעתיד .כשברוך השם .זה
מצליח ומוסיף הרבה לתלמידים .מציין הוא בסיפוק.
דברי תורה צריכים חיזוק בכל יום .איך מצליחים בזה?
הגמרא בסוטה לו :מציינת שבשעת הניסיון של יוסף הצדיק "באותה
שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון ,אמר לו יוסף ,עתידין
אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם ,רצונך שימחה שמך
מביניהם?!" ...כשלומדים ה'דף היומי' ומי מדבר כשזוכים ונבחנים בכל
חודש ,יחסית ,קל מאוד ,להתגבר ולשמור על העקביות .הרי איזה
הרגשה תהיה לנו כשכולם יסיימו את הש"ס ,ונידע שבעצם אנו כמעט
אותו דבר ,אך חסר לנו שלש דפים ...או חודש אחד שלא נבחנו ...רצונך
שימחה שמך מביניהם?!
כמובן ,ממהר הוא להדגיש; עיקר העיקרים תלוי בתפילה ,כנודע מכל
הספרים שהצלחה בתורה תלוי מאוד בתפילה להשם יתברך שאכן נזכה
ללמוד ודלעת את דברי תורתנו הקדושה.
מה אתה משיב לחבר/מכר המתעניין אצלך על הצטרפות למסגרת
מבחנים וכדומה?
אין הרבה מה לומר .נשמע הרב ריינר מאושר .טעמו וראו כי טוב .כל
מי שמצטרף ומרגיש בעצמו את ההנאה והסיפוק עם הטעם הערב של
ידיעת הלימוד ,מוסיף הוא וממשיך .צריך פשוט לנסות.
תודה להרב אברהם צבי ווייס על עזרתו בשיחה המחכמת.
לשליחת תגובות לכותב המאמר,
כתבו לa0533185209@gmail.com :
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כשמתחוורת התמונה לר' משה – הוא מחוויר כסיד .מסתבר ,כי ה'מסעדה'
בה הוא יושב – היא סלון ביתו של הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר
זי"ע ,לא זו אף זו – המלצר החייכן שהציע לו אוכל בחדווה והגישו לפניו
בהכנעה – הוא הוא הצדיק בעצמו
באיזו מסעדה לא משלמים?
"וְ ָא ַהבְ ָּת לְ ֵר ֲעָך ּכָ מֹוָך( "...ויקרא י"ט ,י"ח)

סחבה ודלי בידי הרבי...
שעת ערב מוקדמת בעיירה ניערדאהז שבהונגריה .בחדר הסמוך
לבית המדרש המקומי התכנסו ראשי הקהל ,לדיון בסוגיית שמש
בית הכנסת ,אשר לאחרונה מתרשל במלאכתו .ביודעם כי השמש
מתקשה בפרנסתו ,התקשו להחליט לפטרו מתפקידו ,אולם לנוכח
העובדה שתקופה כה ארוכה שבית הכנסת לא הואר כראוי ,לא
נוקה במועד ,לא חומם בחורף ולא טופח בקיץ ,המקווה אינו מוסק,
ועוד ועוד – גמרו אומר והודיעוהו על פיטוריו.
לא חלפו אלא כמה שעות ,וראשי הקהל נקראו לביתו של הדיין
בעיירה ,הלא הוא מי שלאחר מלחמת העולם השניה נודע ברבים
כאדמו"ר מטאהש זי"ע .אז שימש הרבי כדיין בעיירה ,והשמש זימן
את ראשי הקהל אליו לדין תורה ,תובע להשיבו למשרתו כמימים
ימימה ,כשהוא מבטיח להשתפר ומתחנן על פרנסתו.
ראשי הקהל נענו ואמרו ,כי ניתנו לו כבר אינספור הזדמנויות
להשתפר ,ובכל זאת הוא מוסיף להתרשל .מבחן התוצאה מוכיח
כי בית הכנסת והמקווה מוזנחים ואינם מטופלים כראוי ,הניקיון,
החימום ,התאורה – העסק לא עובד' .בלית ברירה ,מי שלא עובד –
לא נשאר בעבודה!' – הסבירו ראשי הקהל את עמדתם.
הדיין ביקש שהות להרהר ,ואחר ביקש רשות מהנתבעים לשוחח
עם השמש ביחידות ,כשלאחר השיחה שב אל ראשי הקהל והציע:
'ראו נא ,שוחחתי עם השמש ,והבנתי ממנו שהפעם – הוא מבין שזה
רציני ,והמשך הרשלנות יעלה לו בפרנסתו .לפיכך ,מבקש אני מכם
כי תתנו לו ארכה של עוד חודש ימים על תנאי :אם יוכיח את עצמו –
יוכל להאריך ימים על ממלכתו ,ואם לאו – הריהו מפוטר אוטומטית,
כבר מהיום!'
ראשי הקהילה נענו ,והמתינו לראות כיצד יפול דבר .למרבה
השמחה ,בימים הבאים ,הופתעו בני העיר מהמהפך שהתחולל
בבית הכנסת ובמקווה .המקום הפך למצוחצח ,נקי ונוצץ .הקירות
מורקו ,הכיורים הוברקו ,נברשות השמן הענקיות נוערו מכל פירור
אבק ,בית ה' הפך לנעים ומפואר .גם המקווה הפך למוסק ומחומם
כראוי ,פשוט תענוג!
עברו שבועיים ,וראשי הקהל עלו למעונו של הדיין להודות לו .הרב
שמח לשמוע ,ביקש לוודא כי אכן השמש ימשיך במשרתו כמובטח,
16

וכמובן שראשי הקהילה אישרו זאת מיד.
חלפו כמה חודשים ,ואחד מראשי הקהל שב לעיירה בשעה מאוחרת
בלילה .מרכבתו עוברת על יד בית הכנסת ,והנה הוא מבחין כי בית
הכנסת מואר' .אני רואה שהשמש חזר להתרשל – '...הרהר באנחה,
'הנה ,רק עברה תקופה לא ארוכה ,והוא כבר החל לשכוח לכבות את
מנורות השמן בלילות'...
הלה חס על השמן הבוער לחינם ,עצר את מרכבתו ונכנס בשערי
בית הכנסת ,על מנת לכבות את המנורות הדולקות .כפי שצפה,
בית הכנסת היה ריק מאדם ,אולם ניכר כי לפני שעה קלה הסתיימה
מלאכת נקיונו .כששמע קולות עולים מן המקווה ,החליט לרדת
ולבדוק מי הוא זה ואיזה הוא אשר נמצא במקווה בשעה כה
מאוחרת...
ואז – – –
האיש נעמד על עומדו ,פניו החווירו ולבו החסיר פעימה .בתוככי
בור המקווה ,על סולם קטן ,עמד דיין העיירה – הלא הוא האדמו"ר
מטאהש זי"ע ,כששרווליו מופשלים ,דלי מים בידו האחת ,סחבה
בידו השניה ,והוא משפשף במרץ רב את קירות בור המקווה,
מצחצח אותם כדבעי...
דקה ארוכה עמד האיש המום ,מתקשה לעכל את המראה .הנה כי
כן ,בחודשים האחרונים – מאז הבין הרב כי קיים איום על פת לחמו
של השמש האומלל ,החליט להיכנס בנעליו ,שלא לומר במגפיו,
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ונטל על שכמו את מלאכת הנקיון .הכל ,כדי שהשמש יוסיף ויקבל
את פרנסתו בכבוד ,כשהרב הוא העומד וממרק את בניין בית
הכנסת והמקווה מדי לילה!
את הסיפור המפעים סיפר הרה"ח ר' שלום מיכל ארגעל שליט"א,
אשר זכה לשמש כיד ימינו של האדמו"ר מטאהש זי"ע ,ומתוך
המקווה המואר באישון ליל ניבטת לנו דמות אבהית שכל כולה
אהבת ישראל זכה ,כדי ללמדנו:
אהבת ישראל אמיתית ,היא כזו שאין לה גבולות של מקום וזמן,
כבוד ומעמד .מי שאוהב כל יהודי כמו את עצמו ממש – אינו מרגיש
כל פחיתות כבוד לסייע לזולת או להאיר פנים למסכן ,לומר מילה
טובה או להתמסר לצורך של חבר .אהבת ישראל אמיתית היא
לאהוב כל יהודי באמת ,להיות נכון להתמסר אליו ,לפעול למענו,
להקל מעליו ,לגרום לו לחייך.

הוא מתקשה להבין מה מקום
לשחוק יש כאן ,וצועד לשולי
האולם – כדי לשאול יהודי
מקומי מה קורה פה .מהי
שיטת התשלום המוזרה הזו

באיזו מסעדה לא משלמים?
את הסיפור הבא סיפר בעל המעשה ,הרה"ח ר' משה טייטשער
זצ"ל – מחסידיו של הרה"ק בעל ה'אהבת ישראל' מויז'ניץ זי"ע,
ושמענוהו מפי הרה"ג רבי מנשה ישראל רייזמן שליט"א ,ומעשה
שהיה כך היה:
ר' משה זה ,היה סוחר עצים גדול ,שמסחרו בכריתת עצים ביערות
סביב חוסט ,והסעתם בנהר בין ערי הונגריה ,שם נמכרו לכל מבקש
עצים .באחת השנים ,בערב תשעה באב ,העמיס ר' משה סחורה
רבה על רפסודת ענק ,מתוך מחשבה כי הרפסודה תועמס היום,
ותצא לדרכה ביום שאחרי התענית .דא עקא שהרפסודה ככל
הנראה לא היתה קשורה יפה ,ומיד כשהסתיימה מלאכת ההעמסה
– החלה הרפסודה מפליגה בנהר ,באין איש עליה...
בהיתר של רב עקב דבר האבד ,בבוקרו של יום צום תשעה באב
הפליג ר' משה בסירה קטנה ,על מנת לחפש את הרפסודה הסוררת
ש'ברחה' לו עם הסחורה .כעבור כמה שעות גילה את הרפסודה
תקועה אי שם ,על סלעים בשולי הנהר .ר' משה סיים את אמירת
הקינות ,ומיד החל מושך את הרפסודה בכוחות מאומצים ,כדי
להשיבה למסלול הנהר.
כמה שעות של עבודה מיוזעת ומייגעת בעיצומו של הצום ,והנה
שבה הרפסודה והתייצבה כבתחילה ,כשהפעם – ר' משה יושב עליה
היטב ,אוחז במשוטיה ומשיט אותה בבטחה .החמה החלה לשקוע,
ור' משה – שהיה מותש ועייף מיום של צום שבעיצומו עבד בפרך
– חיפש מזח קרוב ,לקשור בו את הרפסודה היטב ולרדת לחפש
משהו לאכול .עד שמצא מקום כזה כבר היתה שעת ערב ,החמה
שקעה זה מזמן ,הוא ממהר לעצור את הרפסודה ולקושרה היטב,
ויורד ממנה.
ר' משה יורד ובודק באיזו עיירה נעצר ,ועובר אורח מגלה את אוזנו
כי הגיע לעיירה קערעסטיר .ר' משה ממשיך ושואל היכן יש כאן
מקום לסעוד ,ועוברים ושבים מפנים אותו אל אחד הבתים ,שנראה
בית פשוט למדי אך רחב ידיים .הוא נכנס פנימה ומגלה אולם מלא
עד אפס מקום ,בו יושבים אנשים רבים וסועדים בהנאה לאחר הצום

הארוך.
הוא מחפש לעצמו כסא לשבת ,אולם מגלה כי כל המקומות
תפוסים ,האולם פשוט מלא ואין מקום לסיכה .לבסוף ,הוא מגלה
כי בקדמת האולם יש כסא אחד פנוי ,והוא רץ ומתיישב עליו ,נח
קמעא מהדרך ותר בעיניו אחר מלצר המסעדה ,שיבוא להגיש לו
את הארוחה הדשינה – כפי שכולם אוכלים.
לא חולפות כמה דקות ,ומיד מגיח המלצר מן המטבח ,פונה לר' משה
ושואלו מה ירצה לאכול .ר' משה היה סוחר עשיר ומשופע בממון,
והוא החליט כי בתום יום כזה – יפנק את עצמו קמעא במעדנים
מיוחדים .לפיכך ,הוא מבקש מהמלצר כיסי בצק ממולאים בירקות
מטוגנים בחמאה ,אחד המעדנים היקרים והאהובים עליו בדרך
כלל...
המלצר נענה מיד ,רץ ונעלם בתוככי המטבח ,ושב משם עם מגש
עמוס כל טוב .לחם טרי וריחני ,סלטים ללפת בהם את הפת ,וכמובן
– צלחת גדולה ומלאה בכיסי בצק מטוגנים בחמאה ,כפי שר' משה
הזמין .הוא מגיש את כל האוכל לפני ר' משה שהחל מיד לאכול,
ומרוב רעב לא שת לבו כי כל הנוכחים באולם יושבים וצוחקים...
הוא מסיים לאכול את הארוחה הנאה והמפוארת ,מברך ברכת המזון
בכוונה ,וניגש לשלם .הוא מבקש מהמלצר את פירוט התשלום,
והמלצר מפטיר לעברו' :בירכת ברכת המזון? הודית להשם? – זהו,
שילמת!'
ר' משה מתבלבל ,מביט לאחוריו נבוך ותוהה ,ועתה הבחין כי כל
הנוכחים פשוט יושבים וצוחקים .הוא מתקשה להבין מה מקום
לשחוק יש כאן ,וצועד לשולי האולם – כדי לשאול יהודי מקומי
מה קורה פה .מהי שיטת התשלום המוזרה הזו ,מדוע כולם יושבים
ולועגים לו ,ובכלל – כל העסק נראה לו מוזר מאין כמוהו...
כשמתחוורת התמונה לר' משה – הוא מחוויר כסיד ורגליו רעדות
בפיק ברכיים .מסתבר ,כי ה'מסעדה' בה הוא יושב – היא סלון ביתו
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של הרה"ק רבי ישעי'לה מקרעסטיר זי"ע ,הצדיק אשר שמו נפוץ
בכל הארץ .לא זו אף זו – המלצר החייכן שהציע לו אוכל בחדווה
והגישו לפניו בהכנעה – הוא הוא הצדיק בעצמו ,ואם לא די בכך –
הרי שהכסא הריק עליו ישב – הוא כסאו של הצדיק בעצמו ,אשר
כל האורחים ידעו כי הוא מקומו של הרבי ולא העזו להתיישב בו,
ולכן היה פנוי!
ר' משה נחרד .הוא חשב כי נכנס למסעדה ,הזמין בחופשיות
מהמלצר ,מתוך כוונה לשלם – כמקובל .עתה הבין כי ביזה את
הצדיק ,ישב על כסאו ,הפנה אליו דרישה למזון ,והצדיק פשוט הגיש
לו את האוכל כמלצר .פניו החווירו והסמיקו חליפות ,והוא רץ אל
המטבח ,נופל לרגליו של הצדיק ומבקש מחילה...
ור' ישעי'לה ,באותו חיוך נלבב בו הציע את האוכל ,משיב לו
בפשטות' :למה ידבר כבודו כדברים האלה? ניכר עליך שאתה עייף,
בוודאי התאמצת היום עד מאוד ,ולכן אתה נופל מרגליך .הבה אקח
אותך לחדר הסמוך ,בו יש מיטה מוצעת ונוחה ,תנוח כמה שעות
מטלטולי הדרך ,ואז כבר תרגיש בנוח'...
סיפור זה שסיפר בעל המעשה בעצמו – ויהיו הדברים לטובת
נשמתו של הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זי"ע שבשבוע הקרוב חל
יומא דהילולא שלו – יש בו מסר מדהים ומפעים :מסירות ליהודי
אחר ,היא להרגיש אותו ,להבין את העובר עליו .רבי ישעי'לה ,מעבר
להיות דמות מופת של אהבת ישראל בוערת ,הרי מתוך תהלוכותיו
של היהודי שלפניו הבחין שהוא מותש ועייף ,ושש להציע לו ארוחה
דשנה ומיטה חמה.
הבה נראה לנגד עינינו את דמות של רבי ישעי'לה ,את מסירותו
ללא גבול .הבה נרגיש בצרתו של יהודי אחר ,הבה נתמסר אליו ככל
יכולתנו ,הבה נפעל להקל מעליו בכל דרך אפשרית .זוהי אהבת
ישראל זכה וטהורה ,בעזרתה נזכה להיוושע מכל צרה וצוקה ,ואם
נפנימה אל הלב עכשיו – נזכה שהיא תישאר בוערת בליבנו ,ותלווה
אותנו לאורך ימים!

סיסמא או משימה?
סיפר הגה"צ רבי דניאל פריש זצוק"ל ,שהזדמן פעם לבית מדרשו
של הרה"ק רבי איציק'ל מפשעווארסק זי"ע באנטווערפן ,והנה הוא
רואה מחזה לא שגרתי :קודם תפילת שחרית ,מגיע חתנו של הרבי –
הלא הוא הרה"ק רבי יענק'לה זי"ע שלימים מילא את מקומו ,וסובב
הולך בין מתפללי בית הכנסת ,לשואלם אם רוצים לשתות משהו,
אם מצאו מקום להניח את מעילם כיאות ,אם הם זקוקים לעזרה,
וכן הלאה...
התפלא רבי דניאל :הלא רבי יענק'לה זה נודע כנוהג בגינוני קדושה
מופלגים ,ומצופה ממנו כי ינהג במנהג חסידים נעלים ,ויימנע
מלשוחח קודם התפילה ,וכיצד זה אפוא מסתובב הוא בבית הכנסת
ומשוחח?! המתין רבי דניאל לתורו ,וכשרבי יענק'לה הגיע אליו,
ושאלו בחיוך אם הוא זקוק למשהו ,נענה לו באמירת 'שש ...שש,'...
כשהוא מורה על פיו ,כמסמן שאין ראוי לדבר לפני שמדברים עם
מלך מלכי המלכים...
השיב לו רבי יענק'לה' :וכי מה אתה חושב ,שהאמירה 'הריני מקבל
על עצמי מצות ואהבת לרעך כמוך' היא לחש בעלמא ,מין סיסמא
כזו נטולת משמעות מעשית? חלילה! מצוה זו נוהגת בכל עת ,וביתר
שאת עכשיו ,קודם התפילה .הריני לא רק מקבל עצמי ,אני מקיים
מצות אהבת ישראל במו ידיי!'
לימים ,סיפר רבי דניאל כי הדברים הותירו בו רושם כה עז ,עד ששינו
את מבטו על מצוה נעלה זו ,ועל כל חייו .כי כאן הבין ,עד כמה אהבת
ישראל נוגעת בכל מצב ובכל זמן ,והיא ערך נעלה שבכוחו לגבור על
ערכים נעלים רבים אחרים!
הבה ניקח לתשומת ליבנו את המסר העולה מסיפור נפלא זה ,אותו
סיפר המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א .יש לנו הרבה
ערכים ,ערך 'אהבת ישראל' אינו נופל מאף אחד מאלה .הבה נוודא
בכל עת כי אנו מקפידים על אהבת ישראל בכל לב ונפש ,פועלים
למען הזולת מכל הלב ובמסירות נעלה!
('מתוך הספר 'פניני פרשת השבוע
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״מי הוציא את הספר?״ ממשיך המגיד שיעור ושואל .״אני״ ,משיב האברך.
״מדוע אתה מוציא ספרים?״ החל המגיד שיעור להוכיח את האברך" .כדי
לזכות את הרבים" ,השיב הלה תשובה בלתי צפויה לחלוטין...
עצתו של רבי יחזקאל מקוזמיר לדון לכף זכות
הרב בנימין בירנצוויג
יתָך" (ויקרא יט ,טו)
שּפֹט ֲע ִמ ֶ
"ּבְ ֶצ ֶדק ִּת ְ ׁ

אחד מהמצות החשובות המקיימות את העולם ,ובלעדיה איש את
רעהו חיים בלעו ,היא המצוה של לדון כל אדם לכף זכות ,והיא מצות
עשה המפורשת בתורה בפסוק "בצדק תשפוט עמיתך" ופירש
רש"י ,הוי דן את כל האדם לכף זכות.
מצוה זו מלבד חיוניותה לקיום יחסי אנוש בין בני האדם ,שהרי רוב
הבעיות המחלוקות והמריבות ,נובעות מחוסר ראיה נכונה ועין טובה
כלפי האחר ,יש בה גם סגולה ומעלה גדולה לאדם ,וכמו שהביא מרן
רבי מחיים שמואלביץ (שיחות מוסר) עצה נפלאה לזכות ביום הדין
לפי דברי חז"ל (שבת קכז ,ב) שהדן את חבירו לכף זכות ,דנים אותו
לכף זכות.

עצה נפלאה כדי להגיע למידה זו של ראית הזכות אצל שני ,הביא
מרן רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל ,בדייקו את לשון המשנה באבות (א,
ו) 'הוי דן את כל האדם לכף זכות' ,מדוע לא כתב התנא 'הוי דן את
האדם' מה זה 'את כל האדם'? אלא ללמדך שהדרך לדון את השני לכף
זכות ,זה לראות את כולו! לראות את כל הצדדים שבו ,לראות את כל
הסיבות והמסובבים למעשיו! ,רק ככה נוכל לדונו לכף זכות ,שהרי ֵאם
כל חטאת של ראיית מעשהו של האדם באופן שלילי ,הוא ההסתכלות
הצרה על המעשה כמות שהוא מבלי לבחון את כל המצב שהיה בו
האדם בעת עשיית המעשה ,ומבלי לראות את הסיבה והמסובב
למעשהו ,רק כשנדון את 'כל האדם' מכל בחינותיו ומצבו ,אז נראה
שברוב הפעמים הרי הוא צודק וצדיק ולא אשם ורשע!
נפלא מאד מסבירים לפי זה את דברי בלק לבלעם בבואו לקלל את
עם ישראל ,כאשר חיפש חסרונות בעם ישראל כדי שתחול עליהם
קללתו "אפס קצהו תראה וכולו לא תראה" (במדבר כג ,יג) ,שבזה
רצה בלק לומר לבלעם ,תסתכל על עם ישראל רק על קצהו ,ואז
תמצא בו 'מומים ופגמים' ,אבל "וכולו" – אם תתבונן בכולו בכל
מעלותיו" ,לא תראה".
נפלא למתבונן – בא נסתכל בכל אדם את כל האדם ,את כל צדדיו
ומצביו ,ובודאי נמצא בו 'כף זכות'!

מעשה נעלה של מחשבה של זכות גם כשלא נראה לכאורה שום צד
וצידוד לזכות ,קרה במעונו של מרן הגאון רבי שמואל סלאנט זצ"ל,
כשבאחד הימים הוכנס לחדרו יהודי פצוע וזב דם .המלוים של אותו
יהודי צעקו לרבי שמואל ,רבנו ,אלו הם מעשי ידו של פלוני ,יראה
רבנו כמה רוע יש לו כיצד הכה עד זוב דם את חברו זה ,מבקשים
אנו שרבנו יעכב ממנו את 'החלוקה' הקבועה עד שיעמוד לדין על
מעשהו האכזרי!
רבי שמואל אכן הראה רחמים על המראה של אותו יהודי ,אך לא
היה ניכר כלל סער בפניו ,ומיד קרה למשמשו ואמר לו 'מהר ולך
לביתו של אותו פלוני שמאשימים אותו במעשה זה ,וראה מה
שלומו?'......
הנוכחים במקום התחילו להתרעם 'וכי לא רואה רבנו את מצבו
של המוכה??? וכי רבנו לא מאמין לנו? ...אולם רבי שמואל כלל
לא התרשם ,ואמר 'נמתין ונראה מה מצבו של אותו פלוני ,והוסיף,
מחוייב אני לבדוק את הטענות ,וחוששני ,כי מצבו של פלוני
המואשם בהכאה ,חמור יותר ממצבו של היהודי שהבאתם לפני...
אני חושש שמצבו כה חמור עד שלא היה בכוחו לבא לפני'......
המתינו כולם בדריכות לשמש שיחזור ..וכשהוא חזר תיאר בפנים
קודרות את מצבו של אותו פלוני בדיוק כפי שחשש רבי שמואל.
התברר אכן כי אותו פלוני הוכה כמעט עד יצאת נשמתו ,וניסה
להתגונן מפני מתקיפיו ,ולא היתה בו כל אשמה ...ממשמעו זאת
הנוכחים חפו פניהם על האשמה שניסו לגולל על יהודי חף מפשע,
וכולם נדהמו מכח הראייה של רבי שמואל ,שאף שהמראה שהיה
המשך בעמוד 21
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המשך מעמוד  | 1מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
של התשעים וחמשה ,אך וודאי שגם יבקר מידי שבוע במשרד
בו יש לו שותפות של אחוז אחד.
בכניסתו למשרד ,אחד מהשותפים מעיר לו' :תראה השולחן
שלך עם אבק ולא מסודר ,כדאי שתדאג לכיסא חדש' ,מה הוא
יענה לו? 'אין לי אפילו רגע אחד לחשוב על המשרד הלא מסודר,
אני ממהר למשרד המקביל בו אני עושה הרבה ,שם אני מרוויח
פי תשעים וחמשה מהרווח שאתם נותנים לי כאן ,לא מענין אותי
כמעט מה קורה כאן.
רואה החשבון הסכים לרעיון.
אשאלך שאלה נוספת המשיך הרב שטיינמן:
כמה אחוזים מהעולם אדם חי?
"לא הבנתי את השאלה ,מה הכוונה אחוזים מהעולם?" שאל
האיש.
העולם קיים ששת אלפי שנה ,הבה נחשב כמה אחוזים מתוך
ששת האלפים הללו אנו נמצאים כאן?
"חשבון פשוט – שבעים או שמונים שנה ,מתוך ששת אלפים.
אלו אחוזים מועטים" השיב.
עכשיו שמע נא יקירי ,אני לומד תורה .מי שלומד הוא שותף בכל
העולם ,בכל ששת אלפי השנים ובכל המפעל הגדול הענק הזה,
ולכן ,כיון שאני דואג לעצמי ,ל'אחוזים' הטובים שלי בשותפות
של העולם הגדול והענק ,לא מענין אותי בכלל הרהיטים כאן
במשרד ,שאין לי בו כמעט כלום ,אחוזים מזעריים ,הביזנעס הוא
בדברים אחרים ,ומה אכפת לי הרהיטים שאתה מדבר עליהם!
(ואת זה אמר בסערת רוח וקול חזק).
רואה החשבון שיחי' יצא מהבית מסוחרר.
בדרכו למשרדים בתל אביב ,התקשר למזכיר הממונה על היומן
שלו ,וביקש ממנו" :תבדוק ,האם יש לי כמה שעות בשבועות
הבאים ,בשביל עצמי?"
ה'מזכיר' עיין ביומן ולא מצא "עד סוף הרבעון ,הימים עמוסים
ב'פגישות עסקים' עם 'לקוחות' אין שעות פנויות" ,היהודי שהיה
נסער מדבריו של רב אהרן-ליב ,צרח לתוך השפופרת" :אני לא
עובד אצלך ,ואני מבקש ממך בתקיפות שתסדר לי שעה וחצי
פנויה מידי יום לעצמי ,מה זה שלא השארתם לי לעצמי כלום".
המזכיר שנבהל מהצעקות ,לא הבין מה קרה ,והחל מיד בדילול
כמות הפגישות המיועדות לחודשים הבאים .הוא דחה כמה
מהם והודיע על ביטול כמה מהם.
מהבוקר שלמחרת 'רואה החשבון' שיחי' פנה מידי יום – לקביעת
"עיתים לתורה" ותוך זמן קצר גם ארגן בעצמו שיעור מסודר
ורגוע ללימוד גמרא במתינות ובהבנה (בסיוע 'מאורות הדף
היומי') ,ועד היום הזה הוא 'קובע עיתים לתורה'.

מי צריך להשתנות?

תושב חו"ל ,עלה לארץ ישראל ונכנס לבית רבו משכבר הימים,
 מרן הגראי"ל .הוא ביקש להתייעץ ולהתברך .לפני שיצא נפלטמפיו משפט מרחשי ליבו "רבי ,הייתי כאן בבית לפני  30שנה
וכלום לא השתנה".
הרב אחז ביד תלמידו לא עזבה ,ואמר לו בחום" :וכי הבית צריך
להשתנות?! האדם צריך להשתנות".
חלפו על ראשו של התלמיד כבר יותר ממחצית משנות חייו,
והמשפט הזה הועיל לו רבות למחצית השניה של החיים.

הבית שלי הכי יפה
י"ב חשון תשע"ז .רב אהרן-ליב בשלהי ימיו ,זקן ושבע.
אבר ממקורביו נכנס ביחד עם שתי בנותיו הקטנות .לפני שיצא
מחדרו ,סיפר כי בתו שאלה אותו" :מדוע הבית פה כל כך פשוט?"
ומה ענית לה?
השבתי לה "כי אצל ראש הישיבה הבית אינו העיקר" ,והיא
שאלה לעומתי "אז למה אצלנו כן הבית העיקר?"...
ומה ענית לה? – ס'איז אגוטע קשיא"...
הוא לא ענה.
ואז נשאל :האם באמת יש לך בית יפה?
"יותר יפה מהבית כאן"...
רב אהרן-ליב הגיב בנחרצות ,לא הסכים בשום אופן למילים
"יותר יפה מהבית כאן" ,והכריז בנעימות תקיפה" :הבית שלי הכי
יפה!" (אח"כ שיבח בפני האב את הבנתה של הילדה).
בהזדמנות אמר לפלוני ,בפשטות מוחלטת" :יש לי בית יותר יפה
מבוש נשיא ארצות הברית!"

"הייתי רוקד משמחה"
אחד העסקנים סיפר לרב אהרן-ליב "יש לי ידיעה מכלי ראשון,
כי פלוני מחברי הממשלה שביקר כאן בבית לאחרונה ,יצא ואמר
כי הוא משתומם מהבית הפשוט שראה לפניו "וכי זה בית של
מנהיג?!" – תמה "עם צבע ישן וקיר דהוי".
רב אהרן-ליב הגיב:
בית פשוט?! אם הייתי יודע שכזה בית יש לי בעולם האמת ,הייתי
רוקד משמחה.

מנהל חברת 'נירלייט'
משלחת בעלי עסקים נכנסו לברכה ,ביניהם היה גם מנכ"ל חברת
נירלייט (חברה לייצור צבעים).
המנכ"ל ניסה את מזלו ,והציע לרב "אני אצבע את הבית של
הרב חינם אין כסף ,אינני מעונין בשותפים אני לבד אצבע את
הבית".
הרב סירב נחרצות" :גם אני לא מעוניין בשותפים "...אמר.

י"ד סיון תש"ע .תלמיד ה'ישיבה הקטנה' פוניבז' לשעבר כיום
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(מתוך הספר 'חכימא דיהודאי')

המשך מעמוד  | 2הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א
הגרי"ז מבריסק זצ"ל .מובן שהיו שם כל גדולי ירושלים ,וגדולי ראשי
הישיבות .נהרו פני אחד הנוכחים ואמר :אה ,אזא חשוב'ער ברית!
הקפיד מרן זצ"ל ואמר :מעשה במלמד שחלם שזכה בעושרו של
ברודצקי .הגביר האדיר של רוסיה .קם ואמר לאשתו בשמחה:
היודעת את ,זכינו בעשרו של ברודצקי!
משראה שאינה מתלהבת ,אמר לה :האמת ,שאני עשיר יותר ממנו.
כי הוא ,יש לו רק את עושרו של ברודצקי ותו לא .אבל אני ברודצקי,
און נאך א מלמד דערצו .ובנוסף ,אני גם מלמד...
צחוק .מה יתן ומה יוסף ה'מלמד' לברודצקי!

כך ,ברית המילה שנכרתו עליה י"ג בריתות ,ואמרו עליה שאלמלא
היא לא נתקיימו שמים וארץ ,כלום יעלה ויוסף אם יהיה הרך הנימול
נכד לבריסקער רב ,ואם הסנדק יהיה פלוני ואת הברכות יאמר
אלמוני!?..
הוא הדין לענייננו .חז"ל לומדים מהכנסת האורחים של אברהם
אבינו עליו השלום שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה,
היש לנו מושג בזה .ולא מפני יחוסם ,הן כערבים נדמו לו .ומה יוסף
מי הוא האורח ,אם תלמיד חכם או עם הארץ!...
(לקט מתוך 'הגדה של פסח' ויגד משה)

המשך מעמוד  | 3הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א
מומחה הבין בעלי שהוא לקה בהתקף לב חמור ,ושעליו לסור תכף
ומיד לבית החולים לניתוח דחוף להצלת לבו המפרפר .מיד עצרנו
מונית חולפת ,והאצנו בנהג לדהור לבית החולים ,תוך שאנו מסבירים
לו את המצב הדחוף ,ומבטיחים לשלם את שכרו לאחר השבת ,כי
מחמת קודשת השבת לא היה כסף בידינו ...ומאז השתנו בבת אחת
כל חיינו ,כשאנו חולקים את עשרת החודשים האחרונים לחיי בעלי
ז"ל בין הבית לבית החולים ,וחוזר חלילה ,הוא עבר מאז עוד כמה
ארועי לב קשים – סיימה האלמנה את סיפורה הכואב.
האשה החרדית שישבה מן הצד ושמעה את הסיפור לא האמינה
למשמע אוזנה! היא ניגשה בהתרגשות גדולה והתקדמה אל מקום

האלמנה האבלה ,ונפלה על צואריה כשכולה נרגשת וסוערת,
בהשתתפות כנה בצערה הגדול! לאחר שנרגעה מעט וניחמה את
רופאה ,ביקשה את מחילתה מקרב לב ,על מה שהרחיקוה מביתם
בתקופה האחרונה .בלב מלא בושה וצער סיפרה לפניה דברים
כהוויתם ,שראתה אותם בדיוק באותה נסיעה של פיקוח נפש הדוחה
את השבת ,כנלמד מהפסוק (יח ,ה)" :אשר יעשה אותם האדם וחי
בהם – ולא שימות בהם" (יומא פה ,):והתנצלה בפניה בלב שלם על
שדנה אותם לכף חובה! מאז שבה האלמנה לביתם ,בשמירה שלמה
והדוקה של כל מצוות התורה כל ימיה לטובה.
(מתוך 'טיב המעשיות')

המשך מעמוד  | 19הרב בנימין בירנצוויג
לפניו אמר כולו 'חובה' על אותו פלוני ,הוא מיד חיפש צד זכות
שהתברר כאמת לאמיתה.
בכל המצבים ,גם כשנראה הדבר כרחוק ....תמיד יש לנסות למצוא
צד זכות על כל אדם! הוי דן את 'כל האדם' לכף זכות!

היה בית כנסת בבני ברק שסבל מתופעה לא רצויה :אנשים הוציאו
ספרים מבית המדרש בלי רשות ,ולא מיהרו להשיבם ,דבר שהפריע
מאוד ללומדי בית המדרש.
יום אחד באמצע שיעור דף היומי שנמסר בבית הכנסת ,והנה נכנס
אברך צעיר ,מניח ספר על השולחן הקרוב לכניסה וממהר לצאת.
המגיד שיעור עוצר אותו ושואל :״זה שלנו?״ והאברך משיב ״כן״.
״מי הוציא את הספר?״ ממשיך המגיד שיעור ושואל.
״אני״ ,משיב האברך.
״מדוע אתה מוציא ספרים?״ החל המגיד שיעור להוכיח את האברך.
"כדי לזכות את הרבים" ,השיב הלה תשובה בלתי צפויה לחלוטין....
וכך מספר האברך בעל המעשה:
זכיתי בס״ד להוציא ספר בשם ״לחיות כהלכה״ ,ואני משתדל להפיץ

אותו בין היתר דרך תרומה לבתי כנסת .פעם בעת חלוקת הספרים
נכנסתי לבית הכנסת באמצע שיעור ,וכמובן שהשתדלתי לא
להפריע לכן הנחתי הספר על השולחן הראשון ומיד פניתי לצאת.
אבל אז המגיד שיעור שואל אותי לפני כולם :״זה שלנו?״
עניתי שכן ,שהרי תרמתי את זה לבית הכנסת.
והוא שואל :״מי הוציא את זה?״ וכמובן שעניתי – אני ,שהרי אני
הדפסתי את הספר ...לזיכוי הרבים ולא למטרת רווח.
ואז הוא התחיל לומר לי בלשון תוכחה :״למה אתה מוציא ספרים?״
עמדתי נבוך ,כי חשבתי שכוונתו שיש כבר כל כך הרבה ספרים,
ולמה כל אחד מדפיס עוד ספרים ...עד שמישהו ממשתתפי
השיעור הציל את המצב והסביר בקול את אי ההבנה ...והמגיד
שיעור התנצל בפני.
יש ללמוד מכאן מוסר השכל חשוב ,שהרי זה קרה אפילו אחרי
שהמגיד שיעור היה זהיר לשאול את כל השאלות שאפשר כדי
להיות בטוח שאין פה מה ללמד לכף זכות ,ונלמד מזה שגם כאשר
מישהו הודה באשמה ,עדיין שייך לדונו לכף זכות.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג,
כתבו ל7622500@gmail.com :

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

21

סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
מהי מידת הבגד המחייבת בציצית לדעת הרמ"א?
איסור תפירת בגד ציצית שנקרע בשפתו
האם מותר ללמוד בספר פרטי ללא רשות בעליו?
מידת הבגד המחייבת בציצית
• לדעת השולחן ערוך ,בגד בן ארבע כנפות שלא ניתן לכסות
בו את ראשו ורוב גופו של יֶ לֶ ד ממוצע בן תשע ,אינו חייב
בציצית מדאורייתא .ויש מהאחרונים שכתבו ,כי מדדו שיעור
זה ומצאו ,שאורך הבגד צריך להיות לפחות אמה וחצי .ורצוי
שאורכו יהיה שתי אמות.
• לדעת הרמ"א ,גם בגד שניתן לכסות בו את ראשו ורוב גופו
של ילד בן תשע ,אינו חייב בציצית מדאורייתא ,אלא כאשר
על פי הנוהג המקובל במקום ,נער ממוצע בן שלוש עשרה אינו
מתבייש לצאת באקראי לרחוב ,כאשר הוא לבוש בבגד זה,
בגין מידתו הקטנה.
תפירת בגד ציצית שנקרע
• בגד ציצית שנחתך לשניִ ם ,ושני החלקים עדיין חייבים
בציצית ,דהיינו שיש בגודלָ ם שיעור חיוב ציצית ,וכן נותרו בכל
אחד מהם ארבע כנפות כדין – אם איחו את חלקי הבגד ,רצוי
להסיר את החוטים ֵמאחד החלקים ,ולקושרם מחדש.
• בגד ציצית שנקרע בתוך הטווח של שלוש אצבעות משפת
הבגד – אין לתופרו .לשיטת רש"י – האיסור הוא מחשש
שהתופר ישייר מעט מחוט התפירה ,ויחשיבֹו כאחד מחוטי
הציצית .והאיסור הוא אף בקרע כלשהו ,אך רק כשהתפירה
לׁשמש כחוט ציצית .ולשיטת רב עמרם
נעשית בחוט הראוי ַ
גאון – האיסור הוא משום שחתיכת בד שגודלּה פחות
משלוש אצבעות אינּה נחשבת כבגד ,ואף לאחר חיבורּה לבגד
באמצעות תפירה; וחוטי ציצית הקשורים בּה ,אינם נחשבים
כקשורים לְ בֶ גֶ ד .ואיסור התפירה הוא בכל חוט שהוא ,אך רק
בחתיכה שנקרעה לגמרי מהבגד.
• בגד ציצית שנקרע בשפתו ,בתוך הטווח של שלוש אצבעות,
לכתחילה ,ראוי להחמיר ככל שיטות הראשונים ,ולתופרו

ובק ַרע בלבד,
לׁשמש כחוט ציצית לבגד זה; ֶ
בחוט שאינו ראוי ַ
ולא בחתיכה שנקרעה לגמרי מהבגד .אך בשעת הדחק ,ניתן
לתפור את הקרע בחוט הראוי לשמש כחוט ציצית.
• במקרה של ספק בנוגע לתפירת בגד ציצית שנקרע בשפתו,
רצוי לתפור בכנף הבגד חתיכת בד חלקה – ללא תפרים – שיש
בשטחּה לכל הפחות שלוש על שלוש אצבעות .ומנהג ישראל
מקדמת דנא ,לתפור בכל בגדי הציצית חתיכת בד כזו בכל
ארבע הכנפות.
הלכות שונות ֵמהלכות ציצית
• בגד בן ארבע כנפות השייך לשותפים ,חייב בציצית .ואף אם
אחד מהשותפים הוא אשה ,או גוי ,הפטורים ממצוַ ת ציצית –
הבגד חייב בציצית ,אך אין לברך על לבישתו.
כׁשרים ,אסור להסירם
• בגד ציצית שקשורים בו חוטי ציצית ֵ
לׁשמש עוד כבגד של מצוה,
ממנו .אולם ,אם הבגד אינו מיועד ַ
וכגון שהתבלה – מותר להסיר את החוטים .וכמו כן ,מותר
להסיר חוטי ציצית מבגד ציצית ,במטרה לקושרם בבגד ציצית
אחר; אך אם ניתן להשיג חוטים אחרים עבור הבגד האחר ,ראוי
להחמיר ולא להסירם.
שימוש בחפצי מצוה ללא רשות בעליהם
• מותר להשתמש בטלית ובתפילין של חבירו ללא ידיעתו,
משום שאנו מניחים כי כל אדם מתרצה בכך שיקיימו מצוה
בחפציו .והיתר זה ,אמּור גם ביחס לחפצים השייכים לקטן.
• אסור ללמוד בספר של חבירו ללא רשותו .ויש מגדולי
האחרונים שכתב ,שבספר המונח בבית הכנסת ,מותר ללמוד
ללא בקשת רשות ,כיון שהמביא ספר לבית הכנסת ,מביאו על
דעת כן.

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 519
שנה י"א תשפ"ב

ולא תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו

מצפונו הזדעזע ,מוחו המה וסער.

ולפני עור לא תתן מכשול וגו'

לשמי לשקר )י"ט – י"ב(

וקשה היה לו לבוא לידי מסקנה,

רבי חייא ורבי יוסי הלכו במדבר ועסקו

מסופר מעשה נורא ,על יהודי אחד

הוא התפרץ בבכיה וקרא מתוך

בתורה ,בדרך פגשו באדם אחד נושא משא.

שהלשינו עליו כי חטא נגד חוקי

כאב וצער:

אמר רבי חייא כדאי שנתחמק ממנו אולי

המדינה ,האשמה היתה חמורה מאד

רבש"ע ,בתורתך הק' שנתת לנו

טובי

"לא

היה

וצפוי

לעונש

מוות.

מהר

סיני

כתוב

לאמר,

נכרי הוא או עם הארץ ,ואסור לנו ללכת
אתו ,השיב לו רבי יוסי ,נשב כאן ונראה
אולי להפך ,אולי אדם גדול הוא .עודם

הפרקליטים שבאוקריינה ,השפיעו

תכחשו ולא תשקרו ולא תשבעו

על השופט להטות חסד אם שני

בשמי לשקר" .לפניך גלוי וידוע כי

להם ,הדרך שלפניכם מסוכנת היא ,מכיר אני

צדיקי הדור בימים ההם הרה"ק רבי

כל ימי חיי התרחקתי משמץ של

דרך אחרת ,למקום שאליו אתם הולכים,

משה צבי מסאווראן זיע"א והרה"ק

שקר ,ועתה כאשר זקנתי הבאתני

בואו אתי ואוביל אתכם ,מכיון שאינני רוצה

רבי רפאל מבארשיד זיע"א ישבעו

לידי נסיון ,אנא ה' ,קח נא את

לעבור על מה שכתוב "לפני עוור לא תתן

כי זוהי רק עלילת שווא ,וכי הנאשם

נפשי ממני כי טוב מותי מחיי ,וכך

מכשול" ,אתם כעוורים בדרך שאינה מוכרת

הוא חף מפשע.

הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה,

רבי משה צבי הסכים אחרי היסוסים

לבו התכווץ בקרבו ,עד כי אחזהו

רבים ואמר ,מוכן ומזומן אני לרדת

השבץ ויצאה נשמתו בטהרה.

לגהנום

ובלבד

שאציל

אדם

תוהים על קנקנו ,ניגש אליהם האיש ואמר

לכם ,ועתה הבה נצא לדרך .שמחו החכמים
ורבי יוסי אמר ברוך הרחמן שעצרנו כאן
וחיכינו לך .הלכו עם האיש והוא אמר להם
לשתוק עד שיעברו את המקום המסוכן,
לאחר הליכה ממושכת ,אמר להם האיש זה

מישראל ממיתה .ורבי רפאל גם

למחרת ביום המשפט ,כשהודיעו

עתה יצאנו בעזרת ה' מהמקום המסוכן,

הרהר שפקוח נפש דוחה הכל ,וכל

הפרקליטים לשופטים על מותו

ואספר לכם מדוע מסוכנת דרך זו ,פעם עברו

המקיים נפש אחת מישראל כאילו

של רבי רפאל ,נזדעזע הנאשם

כאן שני כהנים אחד חכם ואחד עם הארץ,

קיים עולם מלא ,וכמעט החליט

וקם והודה באשמתו .כשסיפרו

לעמוד ולהישבע ,אך הוא שהיה

הדברים להרה"ק רבי ישראל

נזהר כל ימיו למלא אחרי דברי

מרוז'ין זיע"א ,אמר על שניהם

חכמינו )ברכות דף ד'( תלמד לשונך

יחדיו על רבי רפאל הנפטר ועל

שם במקום שבו הקדוש ברוך הוא תובע את

לומר איני יודע ,שמא תתבדה

רבי משה צבי יבדל לחיים ,אני

דם הכהן שנרצח רח"ל.

ותאחז ,פקפק בדבר ומחשבות שונות

קורא את הפסוק )משלי יב כא(

הרגיזו את נפשו ,עצביו נתרגשו,

'לא יאונה לצדיק כל און'.

זמני כניסת החג
ירושלים 6:36 :ת"א6:52 :

פרשת קדושים

התנפל עם הארץ על החכם והרגו ,ומאותו
יום כל מי שעובר כאן מסתכן ,שודדים
אורבים לו וגוזלים את כספו והורגים אותו,
לכן נזהרים אלה היודעים על כך לא לעבור

)זוהר ח"ב מט(

זמני יציאת השבת
ירושלים 7:52 :ת"א 7:54 :ר"ת8:28 :

זא לל שוין ק ומען די
גא ולה mp3 .

מצאתי מציאה ועוד איזו מציאה

הקבצנים הסכימו פה אחד לשתף פעולה עם חברם ,למחרת בסובבם בין

מסופר על יהודי עני ,שנאלץ לחזר על הפתחים .פעם נסע העני מעיר

הבתים ,מצאו הקבצנים הזדמנות לגלות את אוזני בעלות הבית בדבר

מולדתו לעיירה אחרת ,במקום זה היה מנהגם של הקבצנים המקומיים

אוצרו של חברם הקבצן בר המזל ,ודאג לכך כי הסוד יהי גלוי לכל ,ברור

שהם קיימו בקפדנות את מצוות הכנסת אורחים ,והיו מקבלים לחיקם

הם הוסיפו ואמרו כי לפי השמועות ,הביא עמו הקבצן האורח יהלום

כל עני וקבצן אשר הגיע לעיירה לזכות יהודים במצוות צדקה .ולכן

שגדלו כגודל ביצה .בשעת מנחה בבית המדרש ידעו כבר כל היהודים

הם קרבו גם את הקבצן החדש שבא לתחומם ,הם הזמינו אותו

על הסוד והעיירה היתה כמרקחה ,כל עקרת בית איחלה לעצמה כי

להתלוות אליהם בשעה שהם מחזרים על הפתחים ,סדר העבודה של

הקבצן בר המזל יבוא אליה הביתה ,היא כבר תכבד אותו במנת דג ממולא

הקבצנים היה כך שהיו מחלקים עיניהם את רחובות העיירה ,ולאחר

ובפרוסת חלה פריכה ,מי יודע הלא יש לו יהלום גדול.

מכן יוצאים זוגות זוגות או לפעמים שלשה שלשה ,ומחזרים על

למחרת היה זה יום שישי בשבוע לא יצא הקבצן שלנו כדי לחזור על

הפתחים .יהודים ידועים לרחמנים בני רחמנים ולכן לא היה כמעט

הפתחים ,חבריו שלא שבתו ממלאכתם ,נהנו הנאה מרובה מיוקרתו

מקום שבו לא נתנו לעניים מטבע כל שהוא ,בבתים אחדים אף נתנו

המדומה ,בכל מקום קיבלו אותם בחמימות ונתנו להם ביד נדיבה לנשים

להם בהזדמנות זו גם פרוסת לחם ,או שבקשו אותם להיכנס למטבח

היו סקרניות לשמוע יותר ויותר פרטים על אודות הקבצן המאושר

ולאכול קצת מרק זכו'.

שהיהלום שלו גדל מרגע לרגע .הקבצן שלנו חיכה עד שעה קלה לפני
הדלקת נרות ,אז הוא בא אל ביתו של הגביר והתדפק על הדלת,

יהודי זה הלך איפוא עם חבריו למקצוע וכמוהם אף הוא אסף אגורה

המשרתת שפתחה לו את הדלת ,הביטה בו בבוז והרימה עליו קול צעקה,

לאגורה ,אכל מרקים משופעים במים וקינח בפרוסת לחם יבש.

הסתלק מכאן אבל מיד ,אין אתה יודע שזה לא מוסד הכנסת אורחים

בסובבם מבית לבית הגיעו לבית גדול בנוי לבנים אשר גינה יפה

בשביל קבצנים ,אולם הקבצן לא הרפה ,אני זר בעיר זו אין לי איפה

מקיפה אותה ,ניכר היה על הבית כי האדם שגר הינו עשיר גדול,

להיות בשבת ,ושמעתי כי לבעל הבית כאן יש לב של זהב ,בשעה שדו

וכנראה הוא הגביר של העיירה ,הקבצן החדש שלא הכיר את תנאי

שיח זה התנהל בחוץ ,התכונן הגביר ללכת לבית המדרש ,כאשר שמע

המקום ,שמח שמחה גדולה ,הנה כאן נקבל תרומה ביד נדיבה ,וכן

את הדיבורים מעבר לדלת הוא צווה להכניס את הקבצן הזר מסתבר שגם

ארוחה הגונה חשב בלבו .אולם להפתעתו ולצערו הרב ,המשיכו

אליו הגיעה כבר השמועה על אודות הקבצן בר המזל ,ובסתר לבו שמח

חבריו ללבת ולא ניסו אפילו לדפוק על דלתו של הבית ההוא .מדוע

שהקבצן בא דוקא אליו ,מי יודע אולי אפשר יהיה לקנות ממנו איזו

אנחנו עוברים ליד בית גאה כזה מבלי לנסות להיכנס? מדוע לא נזכה

מציאה גדולה,

את הגביר במצווה? שאל הקבצן את חבריו ,הללו השיבו בחיוך מריר,
אנו מצדנו היינו מוכנים לזכות אותו במצווה אמרו ,אולם מה לעשות
כשהוא אינו משתף פעולה

בינתיים העמיד הגביר פנים כאילו לא ידוע לו מאומה אודות הקבצן
הזר ,בפנים זועפות הוא שאל אותו מדוע הוא בא להפריע לו את מנוחת
השבת? חס ושלום אדוני הגביר ,השיב הקבצן ביראת כבוד ,אתה הלא

באמרם זאת הסבירו הקבצנים המקומיים לחברם החדש שהגביר

סתם מהתל בי ,אני שמעתי שהאמת היא שיש לך לב של זהב ואתה רק

שלהם ,קמצן גדול הנו שחבל לו להוציא פרוטה ,וממילה לא דרך עני

מעמיד פנים אחרות ,אני אורח כאן והייתי רוצה להתייעץ אתך בדבר מה,

מעולם על סף ביתו .הדברים ששמע גרמו לעני שלנו מורת רוח רבה,

בבקשה! השיב העשיר ,למשל במה אתה רוצה להתייעץ אתי? על זה אני

הייתכן שאל את עצמו שיהודי יוכל להיות אדם כזה שלא ירצה להנות

יכול לדבר אתך רק מפה לאזן ,אמר הקבצן כממתיק סוד ,הגביר נטל את

מהזכות הגדולה שמעניקה לאדם מצוות הצדקה ,הלא פשוט רחמנות

הקבצן והכניסו אל משרדו פנימה ,שמעת אולי משהו על אודות קבצן

על יהודי כזה ,חשב והרעיון לא נתן לו מנוח ,לעת מנחה נהגו הקבצנים

שמצא אוצר? שאל הקבצן ,כן שמעתי מן שמועה כזו ,אני הוא הקבצן

להתכנס בבית המדרש ,כאן הוציא כל אחד מהם את האגורות שקיבץ

אשר על אודותיו מתהלכת שמועה כזאת .באמת ,אמר הגביר בשוויון

במשך היום ,ושמו את הכסף על השולחן .ראשית דבר ספרו את הכסף

נפש מעושה ,אם כך הרי שבאת בדיוק למקום הנכון ,אין עוד בעיירה

והפרישו ממנו מעשר עבור הקבצנים החולים והחלשים שלא יכלו

שלנו מומחה יותר גדול ליהלומים ממני ,שלא לדבר על כך שאין עוד מי

לחזור על הפתחים ,את הנותר הם חילקו ביניהם שווה בשווה כמנהגם

שהוא שיכול לקנותו ולשלם תמורתו במזומנים ,אולם הנה עוד מעט קט

מתמיד .כאשר גמרו לחלק את הכסף ,הודיע להם הקבצן האורח כי

מדליקים נרות שבת ,לאחריה צריכים ללכת לבית המדרש ,בבקשה

בשבת הבאה הוא מתכונן להיות אורחו של גביר העיירה.

הישאר אצלי לשבת ,ואחרי ההבדלה נשב ונדבר תכלית .הגביר קיווה כי

בשומעם זאת הביטו עליו חבריו הקבצנים בעיניים תמהות ואחדים
מהם אף לא התאפקו ופרצו בצחוק קולני ,קל יותר לעבור את נהר
הסמבטיון מאשר לעבור את סף ביתו של הגביר הקמצן העיר אחד

הכנסת האורחים שלו ,תזכה אותו באמונו של הקבצן ,וכך יוכל לקנות
ממנו מציאה עוד יותר גדולה.
הוא החליט להראות לאורח יחס ידידותי במיוחד ,הלבישו כותונת

הקבצנים ,ומה יהיה אם אדרוך על סף ביתו ואף אהיה מוזמן להתארח

נקיה וחליפה חדשה ,לקח אותו עמו לבית המדרש והושיבו לידו במושבו

בביתו בשבת? השיב הקבצן האורח בשאלה ,לשאלה במקרה כזה

שליד כותל המזרח ,המתפללים נעצו בהם מבטים של קנאה ,וכולם היו

נמנה אותך כמלך הקבצנים ונתן לך את מחצית הכנסותינו אמר לו זקן

מלאי התפעלות איזה עסק טוב הגביר עשה ,גם הקבצנים שעמדו מאחורי

הקבצנים ספק בצחוק וספק ברצינות ,האחרים הניעו בראשם לאות

הבימה קרוב אל הדלת ,הביטו איש ברעהו מתוך השתאות ,והיו קרובים

הסכמה אני מוחל על הכבוד ומוותר על הכסף שלכם ,השיב הקבצן

לפרוץ בצחוק גדול ,אולם הם החליטו לחכות ולראות איך יפול דבר ,ומה

האורח ,אולם לביצוע התוכנית שלי אני זקוק לעזרתכם ,מה פירוש

יהיה אחרי שבת .במשך השבת קיים הגביר הקמצן את מצוות הכנסת

הדבר שאלו כולם וכי מה עלינו לעשות? כל מה שעליכם לעשות הוא

אורחים ,כפי שלא עשה זאת מימיו ,לסעודות השבת הזאת היתה צורה

רק להפיץ שמועה בעיר שהקבצן החדש סיפר לכם בסודי סודות ,כי

אחרת לגמרי ,ואוירה אחרת שררה בהן ,במקום לשבת ליד השולחן לבדו

הוא הביא עמו יהלום יקר ערך ,וכאשר ישאלו אתכם איך זה בא אל

שותק ומסוגר במרה שחורה הרגילה שלו ,נמשך הפעם הגביר לשיחה

קבצן יהלום יקר כל כך? תשיבו בסודי סודות כי הוא כלומר אני הקבצן

ערה עם האורח שנסע הרבה וראה עולם ,ועתה סיפר לגביר כיצד חיים

החדש ,גילה ביער אוצר שלם ששודדים קברו באדמה בשעתו.

יהודים במקומות רחוקים.

הלה ראה כי האורח שלו אינו עם הארץ ואולי מבין באותיות
הקטנות אף יותר ממנו ,ואכן היה לאורח פה מפיק מרגליות ,הוא
פירש פסוקים מפרשת השבוע ,ציטט סיפור מהמדרש והזכיר
מאמרי חז"ל ,הוא הפליג בשבחם של היהודים ומידותיהם הטובות,
והעלה על נס את גודל המצווה של צדקה וגמילות חסדים .הגביר
נהנה מאד מהאורח ,ושכח כמעט לגמרי על אודות היהלום אותו
הוא עמד לקנות מאורחו במוצאי שבת קודש מיד אחרי ההבדלה.

העולם הזה דומה לפרוזדור
פעם המשיל ה"חפץ חיים" הקדוש זיע"א סיפור זה
לענין "העולם הזה דומה לפרוזדור ,העולם הבא דומה
לטרקלין" .בעיירה זלווה פלך גרודנא ,היה מתקיים
יריד שנתי גדול שהיה נמשך ארבעה שבועות

גם בבית הכנסת הבחין הגביר בשינוי שחל בשבת זו לגביו ,יהודי
העיירה שבדרך כלל הסתייגו ממנו ולא רצו אפילו להביט בפניו,
אמרו לו הפעם )גוט שבת( "שבת שלום" ידידותי ,ברכו אותו על
שזכה לאורח לשבת ,ואיחלו לו שיזכה למצוות ולכל הברכות .הוא
אף זכה למפטיר ונדר סכום הגון שלא כדרכו ,גם האורח שלו קיבל

תמימים ,כל תושבי העיירה היו מצפים בכיליון עיניים
במשך השנה ליריד הזה ,שכן בהשכירם כל פינה,
ובקחתם מחיר טוב תמורת כל חדר ,היו מרוויחים

עליה ,קיצורו של דבר ,הגביר הרגיש מצויין ,ויתר על כן נדמה היה

רווחים גדולים כדי להתקיים במשך כל השנה .תושבי

לו כי הרגשה טובה כזו לא היתה לו מעודו.

זלווה היו נעשים עייפים ויגעים במשך תקופה זו ,ללא

בצאת השבת הבדילו על הכוס וערכו מלווה מלכה ,עתה היה כבר

מזון ושינה כראוי ,היו עסוקים בעבודתם לספק צרכי

הגביר חסר סבלנות ,וכבר ציפה שיסיימו את הסעודה והזמירות של

המשתכנים אצלם ,ולשם כך היו אף שוכרים אנשים

הזמן לגשת לעסק ,מה גודלו של היהלום ,וכמה אתה מבקש

שיעזרו להם בעבודה זו .ה"חפץ חיים" שאף הוא עשה

תמורתו? איזה יהלום? היתמם האורח ,אל תתלוצץ אתי ר' יהודי,

פעם בזלווה בתקופת היריד ,שמע פעם יהודי ייגע

השיב הקבצן מתונות ,לי אין כל יהלום ,מה? קפץ הגביר כנשוך

שעבד אצל בעל בית קורא" :מתי אזכה כבר שהיריד

מלווה מלכה ,לאחר ברכת המזון פנה אל האורח ואמר ,הנה הגיע

השיב בעל הבית בחומרה ,עסק זה עסק .יש לך כנראה טעות אדוני
נחש ,אם כך הרי אתה סתם רמאי ,חס ושלום השיב הקבצן בשלוות
הנפש ,וכי אני אמרתי לך כי מצאתי אוצר ,או שיש ברשותי יהלום?
אני בסך הכל אמרתי לך ,כי אני הוא זה אשר על אודותיו מתהלכת

יגיע לקיצו? נפשי כבר שואפת למנוחה ".בעל הבית
בשומעו את דברי הפועל ,גער בו ,מה זאת תדבר?

השמועות ,פירוש הדבר הוא כי אינך אלא לץ מתלוצץ ,ורצונך

הלוואי וימשך היריד זמן יותר ממושך ,אמנם אתעייף

להציג אותי כטיפש מטופש ,קרא הגביר שהוא כמעט נחנק מרוב

עתה ,אולם ברווחים אוכל לחיות לאחר מכן במנוחה,

נסיתי לשטות בך ,והוא הוסיף ואמר בארשת רצינית ,אם תרצה

וליהנות במשך שנה שלמה.

כעס .השם ישמרני ,השיב הקבצן ,לא לץ אנכי ולא בן לץ ,ואף לא
הרי שבאמת מצאתי אוצר ,אוצר גדול אפילו ,אולם לא אוצר של
יהלומים ,כי אם אוצר הרבה יותר גדול מזה ,אוצר גדול לאין
שיעור בלב היהודי שלך ,הרבה אוצרות כאלה הצלחתי לגלות בימי
חיי ,אני מתהלך מפה לשם ומגלה כל הזמן אוצרות חבויים של
אהבת ישראל ומידות טובות ,אשר יהודים מסויימים כבר שכחו על
קיומן ,אני מגלה אוצרות כאלה המכוסים באבק ולעתים אף בבוץ,
אוצרות עזובים ושכוחים ,אוצרות היקרים יותר מזהב ומפז.
הגביר ישב משתומם ולא היה מענה בפיו הוא שקע בהרהורים
כשראשו מורכן ,הוא נזכר בכל השבתות והחגים העצובים אותם
בילה בבדידות מזהירה בשנים האחרונות ,ולעומתם נזכר בחמימות
אותה הביא לביתו קבצן זה בשבת האחרונה ,ובשמחה הפנימית
שהיתה מנת חלקו הן בבית והן בבית המדרש ,אין זאת הרהר
הגביר ,כי הקבצן הזה הוא צדיק נסתר למ"ד ואוניק ,אך איך שלא
יהיה הוא צודק ,הגביר נעמד על רגליו ,לחץ בחמימות את ידו של
הקבצן והודה לו נרגשות על האוצר שהביא לו.
למחרת נעלם הקבצן הזר ולא נודעו עקבותיו ,אולם יהודי העיירה
זכרו אותו היטב ועוד זמן רב שימש נושא לשיחות בבית המדרש
בין מנחה למעריב וכו' ובראות האנשים את פני הגביר שהפיקו
שביעות רצון ,לא היה להם כל ספק כי הלה עשה עם הקבצן הזר
ועם האוצר שמצא עסק טוב ביותר ,וכאשר הרהיבו אחדים מהם
עוז ושאלו את הגביר על טיב המציאה שקנה מהקבצן ,השיב להם
הלה בחיוב ובשמחה "מציאה ועוד איזו מציאה".

הנמשל :כדאי לו ליהודי שיתעייף ,לא יאכל ולא ישן
כהוגן ,ויגור במסדרון במשך כל תקופת היריד ,כדי
שברווחים הגבוהים יחיה לאחר מכן ברווחה ,יתר על
כן איננו מרגיש כלל עייפות ,והנהו מרוצה לקבל
באהבה את כל אי הנוחות ,ביודעו שדוקא זה יביא לו
את הרווחה ,מה מאושר היה האדם אלמלי היה
מתאר לעצמו שהעולם הזה הוא פרוזדור לטרקלין,
יריד קצר ששומה על האדם לצבור בתקופה זו
אמצעים להתפרנס בהם מבחינה רוחנית בעולם הבא,
וממילא לא ירגיש שום צער באי נוחות כלשהי.

שיתבטל השידוך ולא לבייש יהודי

נתן את כולו עבור הזולת

כבר בנערותו ,הצטיין הרה"ק רבי

הרה"ק רבי ברוך בר ליבוביץ

עקיבא

איגר

הרה"ק רבי משה מקאברין ב"ר ישראל )תרי"ח(
הרה"ק רבי מרדכי שלום יוסף ב"ר אהרן

בשקידתו

זיע"א ראש ישיבת קמיניץ ,היה

חמש

מאיר פנים בחיוכו הטוב לכל אדם,

עשרה היה ידוע כעילוי בלתי רגיל,

מסירות

מסאדיגורא )תשל"ט(
יום ראשון ל' ניסן
רבינו יוסף אבן מיגאש ב"ר מאיר הלוי )ד"א

בצורה

מופלאה לעזרת הזולת ,השוהה

מדהימה .גביר מפורסם בעיר אחת

במחיצתו הרגיש כאילו הוא נמצא

תתק"א(
רבינו חיים ויטאל ב"ר יוסף )ש"פ(
הרה"ק רבי יעקב ב"ר צבי )יעב"ץ  -תקל"ו(

שהיה גם תלמיד חכם ,שמע על

ליד מעיין המרווה אהבה וחסד ,ר'

העילוי הצעיר ורצה להשיא לו את

ברוך בר כתב כמעט בכל יום

יום שני א' אייר
הגה"ק רבי צבי הירש אשכנזי ב"ר יעקב )חכם צבי

בתו .נסע הגביר עם שני תלמידי

מכתבי

כושלים

חכמים נוספים לעיר ברסלאו ,כדי

ונזקקים ,כשהיה מתחיל לכתוב ,לא

לפגוש את העילוי ולתהות על קנקנו.

במהרה סיים ולא קימץ במילים,

התחילו להתפלפל בסוגיה בגמרא

אלא היה שופך במכתבים אלו את

והקשו קושיות חריפות .הנער עקיבא

כל לבו הרחב ,ואף שזה עלה לו

היטה אוזן לדברים ,אך לא פצה את

ובפרט

בקשיים

פיו ,שמע ושמע ,ושתק .לא התערב

מרובים .פעם ביקש אדם אחד מרבי

בדברי התורה כפי שציפו ממנו,

ברוך בר שיתפלל עבור אשתו ,מאז

נראה היה כאילו אינו מבין מה שהם

לא נפגש עמו ,כעבור עשר שנים

יצאו

נפגש שוב עם אותו אדם ושאלו

בפליאה:

לשלום אשתו .התברר שבמרוצת

הלזאת יקרא עילוי? לאחר שהלכו,

כל עשר השנים הוא לא חדל

שאל האב את בנו :מה קרה לך? למה

להתפלל עבורה .בסיום מלחמת

השתתפת

העולם הראשונה נסע ר' ברוך בר

בפלפול? איך יתכן שלא הבנת? ענה

ברכבת מרוסיה לפולין ,הדרכים

הבחור הצעיר" :יודע אני ,אבא,

היו משובשות בגייסות .קרה באחת

שתמהת על התנהגותי .לא יכולתי

התחנות שאשה זקנה עם בתה רצו

לענות להם דבר ,כי הקושיות שלהם

לעלות לרכבת ,אולם מסיבה כל

נשאלו שלא כהוגן .אחד שכח גמרא

שהיא לא נתנו להן להיכנס והן

בתוספות.

נאלצו להישאר בתחנה .בראות ר'

מכיוון שהם גדולים ממני ,לא רציתי

ברוך בר את האשה ובתה בחוץ,

להעמיד אותם על טעותם ולביישם.

החליט לא להמשיך בנסיעה" ,לא

לענות ,לא יכולתי ,כי השאלות לא

נשאיר זקנה ובתה בין רוצחים"

היו שאלות ,לפיכך שתקתי"" .עכשיו

הכריז לפני בני לוויתו ,מיד נטל את

לא ירצה אותך האיש לבתו" ,אמר

כל מטלטליו ועם כל בני משפחתו

האב" .נח לי שיתבטל השידוך",

ירד מהרכבת ,הם שהו יחד עם אותן

השיב הבחור" ,ואני לא אלבין חלילה

נשים והמתינו עד לבואה של רכבת

פני איש".

אחרת שבה יכלו כולם להיכנס.

ובהתמדתו.

הבקי

לדרכם

לא

כשהגיע

בש"ס

מדברים.

לגיל

ובפוסקים

תמהו
חזרה,

פתחת

מפורשת,

זיע"א

שבת קודש כ"ט ניסן
הרה"ק רבי יהודא מאיר שפירא משפיטיווקע ב"ר
פינחס מקאריץ )תקפ"ט(

פיך

והשני

האנשים,
ושאלו

ולא

טעה

מברכים חודש אייר

המולד במוצש"ק
בשעה  5:20לפנות בוקר חלק 1
ר"ח ביום ראשון ושני

והיה

שקוד

עד

המלצה

לעת

כדי

עבור

זקנותו

 תע"ח(הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעפסק ב"ר משה
)תקמ"ח(
הרה"ק רבי עקיבא יוסף שלעזינגער ב"ר יחיאל
)תרפ"ב(
יום שלישי ב' אייר
הרה"ק רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ב"ר צבי
הירש )תקל"ח(
יום רביעי ג' אייר
הרה"ק רבי יהודה לייב פיסטינר מקאלמיי )תלמיד
הבעש"ט  -תק"ה(
הרה"ק רבי אריה לייב צונץ ב"ר משה )הגאון
מפלאצק  -תקצ"ג(
הרה"ק רבי ישעי' מקרעסטיר ב"ר משה )תרפ"ה(
יום חמישי ד' אייר
הרה"ק רבי ליפא מסאמבור ב"ר יצחק אייזיק מכפר
ספרין )תקפ"א(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ספר לפני שבירך )א'(
א( מי ששואל אותו חבירו בין השמשות
כמה ימי הספירה בזה הלילה ,יאמר לו
אתמול היה כך וכך ,שאם יאמר לו היום כך
וכך ,אינו יכול לחזור ולמנות
בברכה ,אבל קודם בין השמשות כיון שאין
זמן ספירה ,אין בכך כלום) .שו"ע ,או"ח,
סימן תפ"ט ,סעיף ד'(
ב( אם לא אמר לו היום כך וכך ,אלא השיב
לו כך וכך לעומר ,לא יצא בזה לדברי הכל,
ויחזור ויספור בברכה ,ומכל מקום יותר טוב
לומר אתמול היה כךוכך) .שו"ע הרב ,שם,
סעיף י"ד(

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב
מכל החברות 052-7655-222

העלון מוקדש לעילוי נשמת מרת אימי דליה אפרת בת נעימה ע"ה
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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 ְקדו ִֹׁשים -

אּמֹו וְָאבִ יו ִ
איׁש ִ
" ִ
יראּו"
ת ָ

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'ולייט
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
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
אסף בן סופיה
נעמה בת יפה
נתנאל בן ג'ינה

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

ִ
הֹורים
שכר כִּבּוד
גֹּדל ְ

במצוות כיבוד אב ואם ובמוראם התבארו
דינים שונים .התורה הקדושה הבטיחה ,כי
מי שיהיה זהיר במצווה זו -יזכה לשכר רב,
כמו שכתוב בתורה הקדושהַּ " :כבֵּד אֶ ת ָאבִיָך
ו ְאֶ ת אִ מֶ ָך -לְ מען יאֲ ִרכּון י ָמיָך על הָ אֲ ָדמָ ה
אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹלקיָך נ ֵֹּתן לְָך" (שמות כ ,יא).
מרן החיד"א זיע"א מקשה :מדוע דווקא
במצווה זו גילתה התורה מה השכר הצפון
למקיימים אותה ולא הסתירה זאת כבשאר
מצוות? מרן החיד"א מתרץ :מכיוון שגלוי
וידוע לפניו יתברך שהגבולות בין הדורות
עתידים להיטשטש ,וההורים עתידים
למחול על כבודם .גם במקרה שההורים
ימחלו על כבודם לפי ההלכה ,הבן לא יזכה
להבטחת התורה לאריכות ימים ,מכיוון
שהשכר מגיע אך ורק לזהיר בקיום מצווה זו
על כל פרטיה.
מרן הגאון ר' חיים קניבסקי זיע"א הביא
בספרו 'אורחות יושר' מעשה נורא על יהודי
תושב בני ברק שנפטר .שבועות ספורים
לאחר פטירת אותו יהודי הלך לעולמו גם בנו
יחידו .הלכו לשאול את מרן ר' אברהם
ישעיהו קרליץ זצ"ל (החזו"א זיע"א) לפשר
המעשה הנורא .מרן החזו"א אמר שהבן
נפטר מכיוון שלא היה זהיר בכיבוד הורים.
עד כמה רבותינו כיבדו את הוריהם ,זאת
ניתן ללמוד מהמעשה המופלא הבא.
המעשה התרחש בבית נכדיו של הגה"ק ר'
שלמה זלמן אונסדארפר זצוק"ל ,שזקנם
הרש"ז היה מגיד מישרים בפרשבורג .כל
ימיו השתוקק לעלות לארץ הקודש.

(ויקרא יט ,ג)

באותם ימים הדרך לארץ ישראל ארכה
כחודשיים וחצי! מאחר והפרוטה לא הייתה
מצויה בכיסו ,הדבר נשאר בגדר חלום ,והיו
כל מכיריו רואים את צמאונו העז.
שנה אחת בפורים עשיר אחד ניגש אליו
ונתן לו במתנה כרטיס נסיעה לארץ .הוא
החל בהכנותיו לקראת הנסיעה .כשהתקרב
מועד נסיעתו ,נסע לבית הוריו שגרו בעיר
אחרת כדי לקבל את 'ברכת הדרך' לפני
צאתו ...בעודו מדבר עם אימו היא אמרה:
"אני מבקש ממך שמיד כשתגיע לארץ,
תשלח אלי מברק שמודיע לי שהגעת
בשלום ,כך אוכל לישון רגועה" .כששמע
זאת הבין שבמשך כל ימי הנסיעה אימו
לא תישן רגועה.
רבינו מיד אמר" :אבטל את הנסיעה" .אימו
אמרה" :חס וחלילה ,עליך לנסוע אלא תודיע
לי כשתגיע" .רבינו מסר את נפשו וביטל
את הנסיעה – עם כל השתוקקותו העזה
ונפשו הצמאה לנסיעה זאת( .מתוך באר
הפרשה)

מכאן אנחנו למדים עד כמה עלינו להשתדל
בכל כוחנו לכבד את ההורים תמיד .כפי
שהאדם מתנהג עם הוריו ,כך בניו שלו
ינהגו איתו -שהרי מידה כנגד מידה לא
בטלה מן העולם.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

העלון מוקדש לעילוי נשמת

משה בן גורג'יה ז"ל

להצלחת דביר בן נלי רחל

לרפואה שלימה

80355

80311

8035:

0134:

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

8031:

80355

01344

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

80318

80354

0134:

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

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

פניני עין חמד

8134:

01344

פרשת קדושים

כ"ט ניסן ה'תשפ"ב

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב ּב ֲ

העֹּמר – ֵ
חלק ג'
ספִ ירת ָ
ְ

האם נשים צריכות לספור 'ספירת העומר'? האם צריכות לספור עם ברכה? מה הדין אם אדם טעה
במניין השבועות אבל צדק במניין הימים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
נשים כידוע פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא .לכן נשים פטורות ממצוות ספירת העומר ,מכיוון שהמצווה
תלויה בזמן .אם אשה רוצה ,היא יכולה לספור .לדעת הספרדים ,סופרת בלי ברכה .מקורות :או"ח תקפ"ט ,ו.
למנהג בני אשכנז ,דעת הרמ"א שאישה שמקיימת מצוות עשה שהזמן גרמא ,יכולה גם לברך עליה .יש פוסקים אשכנזים
שהורו ,שעדיף שאישה לא תברך על הספירה ,מכיוון שלא מצויה בבית-הכנסת ,ויש חשש גדול יותר שתשכח לספור יום אחד.
יתכן שלא תשים לב לכך ותמשיך לספור לאחר מכן בברכה .השוכח לספור יום אחד (בלילה לא בירך וגם ביום  -שכח ולא ספר) ,לא
רשאי להמשיך ולספור בברכה .מקורות' :משנה ברורה' תפ"ט,ג.
לכן ,מי שנוהגת להתפלל בכל יום תפילת ערבית או שבני ביתה רגילים להזכיר לה לספור ,החשש שתשכח לספור באחד מימי
ספירת העומר קטן יותר ,ולכן אם תרצה ,תוכל לשיטת בני אשכנז לברך ולספור .מקורות' :מגן אברהם' תפ"ט,א.
יש אומרים שלפי הקבלה ,אין לנשים לספור את ספירת העומר אפילו בלי ברכה .מקורות' :רב פעלים' ח"א סו"י י"ב.

לגבי ילדים ,מצווה לחנך את הילדים הקטנים לספור את ספירת העומר בברכה מדין חינוך .אפילו קטן שהגדיל ,כלומר :נהיה
בר-מצווה בתוך ימי הספירה ,אם הקפיד לספור את ספירת העומר לפני שנהיה בר-מצווה מידי יום ,מכיוון שבעודו קטן לא היה
מחויב במצוות מן התורה כמו גדול ,לא יכול להמשיך לספור בברכה בשאר הימים .מקורות :שו"ת 'יביע אומר' ח"ג או"ח כ"ז.
הטועה בספירת העומר במניין השבועות ,ואת המספר הימים מנה כראוי ,יכול להמשיך לספור בברכה.

מ ִ
סירּות נפׁש
ְ

עד כמה רבותינו שקדו על התורה הקדושה מתוך מסירות נפש ומתוך עניות מופלגת ,זאת ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא.
הגאון רבי יעקב ('בעל הטורים') סיפר" :אני הלכתי לשאול את אבי הרא"ש (הגאון ר' אשר בן יחיאל) ,כגון אני ,האם אני כבר
הגעתי לדרגת עניות כזו ,שיכול לעשות שבתי חול? ולא קיבלתי תשובה".
מדוע רבינו 'בעל הטורים' לא קיבל תשובה מאביו הרא"ש? אם לאביו הגאון הרא"ש היה כסף ,הוא היה שולח לבנו תשובה.
כלומר גם רבינו הרא"ש וגם רבינו יעקב 'בעל הטורים' היו עניים מרודים והפרוטה לא היתה מצויה אצלם ,אבל הם נודעו
כגדולי עולם ושמם התפרסם בעולם .ראשונים ואחרונים ,נודעו בעניותם ,מסרו את נפשם בלימוד התורה הקדושה וזכו
שהתפרסמו כגדולים בתורה מכיוון שלימודם היה מתוך מסירות נפש .הגאון ר' אריה לייב גינצבורג זצ"ל התפרסם כשכתב את
הספר 'שאגת אריה' .בתקופה מסוימת היה עני מרוד עד שאמר על עצמו שהוא 'אדם רע' -ר"ת אביון ,דך ,מך ,רש ועני.

מידת השבוע :תפארת (שבוע שלישי).
צדיק המרכבה למידה :יעקב אבינו .איבר המרכבה למידה :כללות הגוף
הגדרת המידה :אמת-עסק התורה-התפארות .אמנם לא בעניין גאווה ח"ו ,אלא יפאר התורה ,ויתאהב של שמים על ידו .וזה יעשה על-ידי שיראה את יופיה של
התורה שדרכיה דרכי נועם .עבודה עיקרית :מידת הגאווה

הדגשות מיוחדות :יזהר ממאכלות אסורות ,מקללות ,מגזל וגניבה ,מהזכרת שם שמים שלא בכוונה ,ולא יחדש הקדמות( .וספרתם לכם)

יום
בחודש

יום
לעומר

הנהגה הפרטית ליום

מידה
פרטית

מידה ממ"ח קנייני
התורה

ל' ניסן

ט"ו

חסד

במשנה

ישתדל לעזור בכל הקשור ללימוד ,ובגופו ,כגון להחזיר ספרים לטובת הכלל

א' אייר

ט"ז

גבורה

במיעוט שינה

יתגבר על כל ההפרעות בלימוד (כגון עצלות ודיבורים וכו') ,ויתחזק במידת האמת

ב'

י"ז

תפארת

במיעוט שיחה

ילמד בהתמדה ,ויכוון לעמוד על האמת לא לניצוח .גם יפאר התורה ולומדיה

ג'

י"ח

נצח

במיעות תענוג

יקבע סדרים קבועים ללימוד ויקיימם ,ויאמת ויקיים כל מוצא פיו בלי פשרות

ד'

י"ט

הוד

במיעוט שחוק

ללמוד בעמידה אם יכול ,להדר בקימה בפני ת"ח ,ויודה לקב"ה שזכה ללמוד

ה'

כ'

יסוד

במיעוט דרך ארץ

יטהר במקווה ,וירבה בביהמ"ד (לא בבית) וכל מחשבותיו תמיד רק בדברי תורה

ו'

כ"א

מלכות

בארך אפים

ילמד בפיו ויתפלל על הלימוד ,ויכוון לבקש רפואה כדי להרבות כבוד שמיים

עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 250-8409266הנייד באישור ועדה רוחנית)

מינויים

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

נא לפנות לרב אליהו
פנחסי בטל' 052-
6329144

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

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

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

PnineEH@gmail.com

(הנייד באישור ועדה רוחנית)

אִ ם ִראׁשֹונִים

כְמלְ ָאכִים -הגָאֹון הָ רב מְ נחֵ ם מנְדל מְ וִויטֵ ּבְסְ ק זצ"ל
הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מוויטבסק זצ"ל -נולד בשנת ה'תצ"ט בערך (.)2346
כבר בילדותו דבק במגיד רבי דב בער ממזריטש זי"ע שקירבו מאוד .היה מראשי
התלמידים ובמשך מספר שנים רבינו השקיע מאמצים גדולים בלימוד תורה על כל
חלקיה.
לאחר פטירת המגיד ממזריטש בשנת ה'תקל"ג ( )2330התיישב בליטא ,אבל בגלל
ההתנגדות עבר להורודוק ואח"כ לוויטבסק ,שעל שמה נקרא .הקים שם חצר גדולה
ורבים אליו נהרו לקבל הדרכה בעבודת ה'.
בשנת ה'תקל"ז ( )2333עלה לארץ ישראל וכשלש מאות נפשות עלו איתו .כשהגיע
לארץ ישראל התיישב בצפת ולאחר מכן עבר לטבריה .רבינו בנה שם בית מדרש.
בארה"ק יסד את קופת הצדקה לרבי מאיר בעל הנס עבור עניי ארץ הקודש.
ענוותן .היה חותם 'השפל באמת' .בעל רוח-הקודש .מלומד בניסים .בנו רבי משה
לא התמנה לרבי כצוואת אביו הק' ,אשר הורה לו שגם לא יחתום שמו 'בהרב' .נפטר
ב-א' אייר ה'תקמ"ח ( .)2366חי כ 52-שנים .ציונו בבית החיים הישן בטבריה.
אביו :ר' משה (למד אצל הבעל שם טוב) .מרבותיו :ר' דב בער (המגיד ממזריטש).
מתלמידיו :הרה"ק ר' שניאור זלמן שניאורסון מלאדי (בעל התניא) ,ר' אברהם הכהן
מקאליסק ,ר' ישראל מפלאצק ,ר' ברוך מקוסוב .בנו :ר' משה.מספריו• :פרי הארץ-
מדברי תורתו •פרי עץ -חידושים •מאמר מרדכי הארץ -סיפורים על רבינו.

ה

גה"ח רבי ישעיה הלוי הורביץ סיפר ,ששמע מאביו ששמע מחותנו-זקנו ,הרה"ג מוהרי"ש
העליר זצ"ל ,כי רבינו בשבתו בעיה"ק טבריה ת"ו דרכו היתה לקבל שבת קודש מוקדם .פעם
אחת ישב בערב שב"ק סמוך לערב ומקטרתו בפיו.
פניו היו כלפי ים כינרת וניראה שהוא טרוד מאוד במחשבותיו .הקהל היו כולם מוכנים להתפלל,
אבל רבינו לא זז ממקומו עד כמעט סמוך לשקיעה .אז זרק מידו את מקטרתו ועמד להתפלל.
כולם תמהו על כך אבל כמובן שאף אחד מהם לא הרהיב בנפשו לשאול את הצדיק על כך.

כשהצדיק ישב בס עודת שבת קודש סיפר לחסידיו ומקורביו שבכל ערב שבת ,כל תפילות ישראל
וכל תורתם ומצוותם שעשו בכל השבוע בכל העולם כולו ,מתקבצים ובאים לארץ הקודש
ומתעלים לשער השמיים .כולם באים דרך ים כינרת וטובלים שם.
ים כינרת שואל אותם" :באיזה זכות אתם באים מארץ טמאה להיכנס לארץ הקודש?",
ותשובתם" :בזכות שמחזיקים את הישוב בארץ הקודש".
בזמן ההוא היה המנהג שהיו שולחים שד"ר מארץ ישראל לחו"ל .הוא היה מסתובב בכל קהילות ישראל ,כדי לקבל את הכסף מקופות רבי
מאיר בעל הנס זיע"א .אחר-כף היה חוזר לארץ הקודש תובב"א עם תיבת הכסף .בשבוע ההוא אירע אסון נורא ,כי השד"ר עם תיבת הכסף,
שנסע דרך העיר קאנסטאנטינאפול שודדים קפצו עליו והרגו אותו ר"ל ,ולקחו את הכסף.
מכיוון שהתרומה של בני חו"ל הלכה לטמיון ולא הגיעה לבני ארץ ישראל ,לכן איבדו את זכותם .ים כינרת לא נתן להם להכניס את תפילתם
ותורתם וכו' ,והדבר היה קשה לבני חו"ל .לאחר מכן התברר כי רבינו כיוון שהשודדים יתפסו ותיבת הכסף נמסרה לרב שם כדי לשלוח אותה
לארץ ישראל ת"ו .רק אז הים הניח להם להכניס את תפילתם ותורתם( .מגדל עוז)

פ

עם אחת רבינו התאכסן אצל אחד מחסידיו .כשהסב לסעודה נשמע קול פעמונים .הרבי התעניין לפשר הקול ,בעל הבית סיפר לו ,כי בסמוך
לו עומד בית עבודה זרה ומשם בא הצלצול .רבינו הגיב על דבריו בלשון פליאה" :איך יתכן שבית תיפלותם יעמוד בסמוך למעונו של איש
יהודי?".
עוד לפני שרבינו גמר את סעודתו הכומר החליט לפתע פתאום כי לא ראוי שבית תיפלותם יעמוד במקום הזה .הוא ציווה להרוס את הבניין
ולעקור משם את העבודה זרה לחלוטין...

ר

בינו היה המקריא בתקיעת שופר אצל רבו ,המגיד הגדול ר' דב בער ממזריטש .שנה אחת רבינו לא הגיע לשם בראש השנה והרה"ק יצחק
לוי מבארדיטשוב מילא את מקומו .כשהרה"ק מבארדיטשוב התחיל לומר 'תקיעה' -הוא התעלף מיד .רבו המגיד הקדוש אמר לו" :מדוע חששת
כשראית את אברהם אבינו ע"ה? הלא חברך רבי מנדל רואה הרבה יותר ולא חושש" .רבינו היה אז רק בשנות השלושים לחייו.

ה

רה"ק בעל התניא זי"ע שהסתופף בצילו של רבינו ,נשאל פעם על ידי הרה"ק ר' נחום טברסקי (בעל 'מאור עינים') מצרנוביל" :במה היה כוחו
של ר' מנדל?" ,בעל ה'תניא' ענה לו" :רבי מנדל ידע מחשבותיו של כל אדם" .רבי נחום המשיך לשאול" :ומה בכך?" .בעל ה'תניא' ענה" :גם ידע
מחשבות אדם במשך כל ימי חייו".
הצדיק המשיך לשאול" :ומה בכך?" ,בעל ה'תניא' ענה" :כשרבי מנדל עבר בבית ,הרגיש כל מה שחשבו בבית זה מעודו ,וכל מה שעתידים
לחשוב בו עד עולם" .הרה"ק רבי מנחם נחום זיע"א התפעל עד מאוד מעניין זה.

כ

שרבינו עלה לארץ ישראל ,הוא שלח את המשמש שיעמוד ליד הכינרת בערב שבת-קודש ויאמר שרבי מנדל צריך דגים .המשמש עשה כן
אבל חזר בידיים ריקות ,כשלא העלה אפילו דג אחד .הרב שלח אותו שנית אבל גם הפעם שב בידיים ריקות .הלך רבינו בעצמו וקרא" :מנדל
צריך דגים לשבת" ותיכף יצא דג גדול .תוך כדי קפיצתו מהמים התיז על רבינו עד שנרטב מכף רגל ועד ראש .רבינו אמר למשמש" :הנה יש דג
לשבת".

ָאדם לְ כף זְכּות
ה ָ
כל ָ
הוֵה ָדן ָ
ֱ
עד כמה עלינו לדון כל אדם לכף זכות  -לא נוכל לתאר
ולשער .לעיתים רבות ,גם כאשר אנחנו רואים באופן ברור
מציאות מסוימת  -אם נחקור ,נבדוק לעומק ונדרוש היטב,
ייתכן מאוד ,שנגלה ,כי ראייתנו הייתה מוטעית.
על כן ,עלינו להיזהר עד מאוד ,לבל נשפוט את הזולת ונחרוץ
את הדין ,בטרם נחקור ונדרוש את הדברים לעומקם ,כפי
שאירע גם בסיפור המופלא שלפנינו:
ישבתי עם חברי המלמדים והקשבתי לדרשן ,שדרש בענייני
חינוך" .תדעו לכם ,שצריך לברר מה קרה .אל תענישו
תלמיד ,לפני שביררתם אצלו את כל העניין".
"אל תסמכו על השערות ,אל תחשבו ,שאם התלמיד שובב
סימן שגם עכשיו ידו במעל .אל תסמכו רק על מראה
עיניים .גשו אליו ובררו ,וכך תמנעו צער לדורות!".
להמחשת דבריו הוא הביא סיפור שאירע בישיבה אחת,
שביקשו לחזק את 'סדר שלישי' .הבחורים גילו סימני עייפות
מוקדמים מדי ,דיברו בעניינים שאינם קשורים בלימוד,
והאווירה הכללית הייתה ,שסדר שלישי אינו ככל הסדרים,
'מותר' לרופף קצת ,לצחוק קצת...
כדי לחזק את ה'מצב' ולהחזיר לסדר שלישי את מעמדו
הוחלט להביא משגיח חדש .המשגיח התחיל מיד ביד
רמה.

השיעור ,לא די ,שהוא ניגש לקבל את עונשו ,אלא הוא
מתלוצץ בשאלות .כאן לא עצר המשגיח ברוחו ,והוא סטר
לשמואל על פניו" ,לך הביתה".
שמואל התבייש עד עמקי נפשו ,כשהוא תוהה לעצמו" .מה
עשיתי? מה רע במה שאמרתי? מה לא בסדר במה
שאמרתי? מדוע המשגיח סטר לי?".
הוא חשב ,שהמשגיח ידע מסיפור ,שקרה לו עם התפילין
שלו ,ולכן שאל אודותיהם .הוא בטח ,שלא חשב שעומד
הוא בפתחה של שיחת אזהרה ,אלא היה בטוח ,שהמשגיח
מתעניין באכפתיות ושואל מתוך התעניינות היכן התפילין.
מה שאירע היה בבוקר ,בעת ששמואל היה עטור בתפילין,
הוא התכופף .התפילה של ראש נתקעה בקיר ונפסלה .הוא
נשאר רק עם התפילה של יד ,הכשרה ,ואת של ראש ביקש
לשלוח לתיקון.
עתה ,כשהמשגיח שאל אותו על התפילין ,היה בטוח
שהוא יודע על התקרית בבוקר ורוצה לעזור לו .עד כאן
היה סיפורו של הדרשן.
הסיפור נגע מאוד לליבי ,וכבר למחרת הציל אותי ואת
תלמידי .בכיתה שאני מחנך יושב ילד שסובל מבעיה
בקרישת הדם.

הוא קבע שבתחילת הסדר יערך שיעור הלכה מתוך המשנה
ברורה .את השיעור מסר בעצמו במטרה לרכז את הבחורים
באופן שיהווה פתיח טוב לסדר.

כשהוא מקבל מכה שיוצרת שטף דם פנימי ,גם ללא חתך
חיצוני ,הוא נכנס למצב של סכנת נפשות .באמצעים כל
נפילה קטנה שלו מחייבת קריאה מידית לאנשי 'הצלה'
ופינוי מהיר לבית חולים.

באחד הערבים הוא הבחין בבחור שהעז לפטפט .המשגיח
חשב ,כי הגיע העת להראות קבל עם ועדה ,כי אסור
שיתרחש רפיון בסדר ג'.

בשעת השיעור קם הילד לרגע ,והנה הילד שלידו לקח לו
את הכיסא .ברחמי שמיים הבחנתי בכך ,ניגשתי והחזקתי
אותו ,כדי שלא יפול ,חלילה וחס.

המשגיח החליט להעניש את הבחור כהוגן ,זאת למען ישמעו
וייראו .הוא מצא לנכון להרחיק את הבחור מהישיבה למספר
ימים.

חשבתי לעצמי" :מדוע שילד יעשה מעשה כזה? וכי אינו
יודע שהוא מסכן בזה את חברו כפשוטו? האם הוא החליט
לחמוד לצון וליצור אקשן של אמבולנס וסירנה? אולי סתם
כך שכח מהמגבלה של החבר והתחשק לו לצחוק על
חשבונו ועל חשבוני גם כן?".

"שמואל" ,פנה אליו המשגיח" ,גש אלי אחרי השיעור".
שמואל היה בחור טוב .אומנם הפעם נכשל בפטפוט שאינו
במקומו ,אבל בדרך כלל נשמע להוראות הצוות.
המשגיח ,בהיותו חדש ,לא שם לב שהוא 'תפס' בחור עדין,
שאין לו כל כוונות חוצפה .שמואל עצמו לא העלה על דעתו,
כי המשגיח מתכוון להעניש אותו בחומרה.
השיעור הסתיים ושמואל ניגש אליו .המשגיח שאל אותו:
"איפה התפילין שלך?" כוונתו הייתה ,ששמואל יארגן את
התפילין שלו לקראת יציאה מתחומי הישיבה ,אלא ששמואל
ענה בשאלה" :המשגיח ,אילו תפילין? של ראש או של יד?"
זה כבר היה יותר מדי .לא די ,ששמואל דיבר באמצע
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
ע"ה

לע"נ

תנצב"ה

הראש שלי דהר רק בכיוון השלילי ,כמעט גערתי בילד לעיני
כולם בתוספת עונש חמור ,אלא שהסיפור מאתמול עוד
הדהד בראשי .החלטתי לחכות להפסקה ולברר ,מה עמד
מאחורי הפעולה התמוהה של הזזת הכיסא.
קראתי לאותו הילד ושאלתי אותו" :מה חשבת ,כשהזזת
את הכיסא? הרי אתה יודע ,שאם החבר שלך נופל זאת
סכנת נפשות!"" -נכון ,בדיוק בגלל זה הזזתי לו את הכיסא",
ענה הילד" ,ראיתי שהמשענת של הכיסא אינה מחוברת,
כמו שצריך ,ופחדתי שיפול .ברגע שקם החלטתי להחליף
אתו את הכיסא שלי"...
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
מרים 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
אריה בן מרים ז"ל
מרים בת שרה ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל
אביבה לושי ע"ה
רחמה בת מסעודה ע"ה
אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה
שרה בת נרקיס ע"ה
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åðéúåáøì åðéöîå ,'êúéîò èåôùú ÷ãöá' ,(åè èé) ïúùøôá
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 ïéãä åéìò ÷éãöäì äùò úåöîא¯ 'êúéîò' åäæå ,
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א .כי אין בכח בן אנוש להשיג עומק חשבונו של עולם ,אלא מאמינים אנו באמונה שלימה ש'א-ל אמונה ואין
עול צדיק וישר הוא' ,ולעולם אין אדם יודע כמה צער ועגמת נפש נחסך ממנו על ידי הקשיים שעוברים עליו.
הנה מרגלא בפומיה דאינשי לומר על אדם ש'נפל' והוכה וכיו"ב שיצא ב'שן ועין' ...ומקור 'מאמר' זה הוא מעבד
כנעני 'היוצא בשן ועין' ,שאם אדונו הכה אותו והוציא את שינו או את עינו אזי העבד יוצא לחרות מתחת יד רבו,
ונעשה חפשי לעצמו .ונרמז בזה כי למעשה הכאת העבד עשתה לו טובה גדולה )וכדאיתא בברכות ה ,(.וכך כל 'מכה
ומכה' אשר האדם סופג טובה הרבה יש לו הימנה ,והוא 'יוצא' ידי חובתו 'בשן ועין'...
הרה"ק רבי ישעי'לע מקרעסטיר זי"ע נסע בשנתו האחרונה לפקוד את ציונו הק' של הרה"ק ה'דברי חיים' זי"ע
ביומא דהילולא דיליה )כ"ה ניסן( ,שם חלקו לו כבוד גדול ,כשרבים רבים מסתופפים בצילו ומבקשים ברכתו .והנה מרוב
דרך אחד על רגלו ונפצעה עד זוב דם ,וכל המקום נעשה מזוהם ל"ע ,מחמת כן הרגיש שלא בטוב וחש
הדוחק ָ ַ
ייסורים קשים ,בקשו מקורביו לשכור מרכבה מהירה הנקראת 'שנעל צוק' למען יוכל להגיע במהרה לביתו ולנוח שם,
מיאן רבי ישעי'לע באומרו 'א שאד אויף אידיש געלט' )חבל על הסכום הגדול כדי שכירת מרכבה זו ,הגם ש'התגלגלו' אצלו סכומים
אדירים ,אך כל זה היה מוקדש לטובתם של ישראל ולצדקותיו המרובים ולא רצה לבזבז מהם לעצמו( ,ואכן נסע ברכבת ,ובדרך הרגיש רע
מאוד ,וכשהגיעו סוף סוף לקרעסטיר רצו להחיש רופא להקל מעליו ייסוריו ,ולא נתן להם רבי ישעי'לע ,כשהוא
אומר ,שאין בידם להושיעו כי כבר נגזרה גזירה ...מאחר ששלטה בו עינא בישא .והוסיף לומר ,שבאמת גם בשנה
שעברה כשהיה בצאנז פגעה בו עין רעה ,אלא שכאשר חזרו מצאנז לקרעסטיר ועברו בגבול בין גאליציע לאונגרן
)הונגריה( עכבו שומרי הגבול כמה מהמקורבים ואנשי הבית מאחר ש'הפספורט' ואישורי המעבר היו מזוייפים ,ובאותה
שעה עבר עלינו 'עגמת נפש' על מעצרם ותפיסתם ביד השומרים ,ועגמת נפש זו המתיקה את הגזירה ממוות לחיים.
ומעתה ילמד כל אדם ,שלא להבהל ולהתעצב אל לבו בבוא עליו ח"ו איזו עגמת נפש ,הן רב הן מעט ,כי לעולם לא
ידע ,אלו 'המתקות' נתמתקו לו ע"י הצער והעגמ"נ ,ומה חסך מעליו ע"י עגמת נפש זו ,והכל לטובתו ולהצלת נפשו.
ב .בפרשתן )יט ג(' ,איש אמו ואביו תיראו' ,ובגמרא )קידושין לא' ,(:איזהו מורא  -לא עומד במקומו ולא יושב במקומו',
על זה הדרך אמר הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"א ד"ה איש אמו( להמליץ על אלו המסובבים בעולם הזה בהרגשה
כי הם הם 'מנהיגי העולם') ,באומרם מוטב היה אם היה קורה כך וכך ,ואם היה מתרחש כהנה וכהנה הרי היה דבר פלוני הרבה יותר טוב,
וכדו' רבות( ,וכנגד זה אמרה תורה )דברים ו יג( 'את ה' אלוקיך תירא' ,כמו שאמרו חז"ל ב'מורא' האב – לא ישב
במקומו ,כך כביכול נאמר על 'מורא' הקב"ה – אל ישב במקומו ,כי ה'מנהל' של העולם הוא הקב"ה ,וחוצפה היא
לבר אנוש להתייישב במקום זה ,ולחשוב על עצמו שהוא מנהיגו של עולם.
ג .וכך ביארו צדיקים )הרה"ק ה'ישמח ישראל' זי"ע בשם זקינו הרה"ק ר' פייבלע' ,תפארת רבותינו' אות נא( במה שנאמר )תהלים פט ו(
'ויודו שמים פלאך ה' אף אמונתך בקהל קדושים' ,כי בשמי שמים מודים על ה'נפלאות' הגדולות ,ומה הם אותם
'פלאות' ,אף אמונתך בקהל קדושים  -הכח שיש לקרוצי חומר להאמין בה' בכל מצב ,הן בזמני האורה והן בזמני
חשיכה כשח"ו הנהגת ה' באופן של 'אף' וחרון ,גם אז אמונתם עזה ותמימה ,וזה אכן 'פלא' וחידוש גדול...
יש שהקשו מדוע אמרו חז"ל )ברכות ס' (:לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד' בלשון
ארמי ,ולא נקטו בלשון הקודש 'כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה' ,וגם כשהובאה 'מימרא' זו להלכה ב'שולחן
ערוך' )או"ח ר"ל ה( נזכרה בלשון ארמי .ושמעתי מצדיק אחד שליט"א לבאר באופן נורא עפ"י דברי התוס' )ברכות ג.
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 'äðåîà éìòá' úìòî äàøå àáד ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä áúëù åîëå úà íäéìò íéìá÷îä
 ïîåà úðåîàá ù"úé àøåáä úâäðäה  äáäàáåו:âë à"ç) ÷"äåæá àúéàã äî øàáì (úåðúîå ,
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ד"ה היה( 'אומרים העולם ,לכך אומרים קדיש בלשון ארמית ,לפי שתפלה נאה ושבח גדול הוא על כן נתקן בלשון תרגום,
שלא יבינו המלאכים )כמאמרם שבת יב :שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי( ויהיו מתקנאין בנו' ,וע"ד זה יש לומר ,כי אין לך
מעלה ושבח גדול יותר מאיש יהודי השרוי בהסתר וחשכה ואומר בפה מלא שהוא מאמין שהכל לטובה ...והרי למלאכים
אין 'מצב' כזה ,כי לא חשכה להם עולמית ,ובכדי שלא יתקנאו בנו המלאכים תיקנו לאמרו בלשון ארמי שלא יבינו...
ד .ידועים דברי הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע על הפסוק )שמות לג כג( 'וראית את אחורי ופני לא יראו' ,דפעמים הרבה
הקב"ה מנהיג עולמו בסיבות מסיבות שונות הנעשים בארץ ,והאדם תמה למה עשה השי"ת ככה ,אבל לאחר
רבות הזמן נתגלים נפלאות תמים דעים ,אשר בכל דבר יש תכלית טוב ,והכל היה הכנות כדי שיעשה דבר גדול
פלוני ,כלומר ,בעת הצרה אין בידי אנוש להבין מדוע מייסרו הקב"ה )רק מאמין שלא דבר ריק הוא( ,וזה 'וראית את
אחורי' לאחר שנעשה תכלית הדבר ,תראה ותבין למפרע שהכל היה חסד ,אבל ופני לא יראו ,קודם עשיית הדבר
לא יראו ולא יבינו תכליתו.
מל ,'üשכן גויי הארצות
הוסיף על כך 'בעל אמונה מופלג' ,לרמז בלשון הפסוק )ד"ה א' טז לא( 'ויאמרו בגוים ה' ָ ָ
מלü
אינם מאמינים בה' אלא רק 'לאחר מעשה' – כשהתברר למפרע שהיה הכל לטובה ,לכן אינם אומרים אלא ה' ָ ָ
בלשון עבר – כלומר לאחר מעשה כשכבר ראו טובת הנהגתו ,אמנם עלינו לשבח לאדון הכל שלא שם חלקנו כהם,
אלא אנחנו מאמינים בני מאמינים גם בשעת הסתר ,כשעדיין אין ידוע מה טובה 'גנוזה' באותה צרה .ולזה אמר
מל – üבלשון הווה ,כלומר
מל üעולם ועד אבדו גוים מארצו' ,כי עיקר האמונה הוא להאמין בה' ֶ ֶ
)תהילים י טז( 'ה' ֶ ֶ
מל ,üובאמונה
להאמין כבר באותו זמן שהכל מאת ה' ולטובה ,בטרם יעמוד 'לאחר מעשה' ויראה לנוכח עיניו שה' ָ ָ
זו יזכה ל'אבדו גויים' לאבד ולבער מאתנו את חלק ה'גוי' אשר בקרבנו.
ה .מעשה נורא מספר הרה"ג רבי נפתלי זילברצווייג שליט"א ,על אחת שעברה את שנות ה'מלחמה' הנוראה
ב'אושוויץ' בסבל ובעינוי שאי אפשר לתאר ולהעלות על הדעת ,כשהצוררים הארורים ימ"ש ערכו בה 'ניסויים'
שונים רח"ל ,ולאחר שנות הרס עולם בנתה את ביתה בעיר 'באי' שבצרפת ולא זכתה להיפקד בבנים ,והנה באחד
מערבי שבתות הכינה מאכלי השבת ,ויצאה לשוק כשהיא משארת קדירה על הכירה ,בכדי שיתבשל המאכל על
האש ,ובינתיים יצאה לשוק לרכוש דבר מה ,אדהכי והכי נאחזה האש בארון עץ שבמטבח ובתוך זמן קצר גדלה
ה'בערה' וכמעט כל הבית ותכולתו היו למאכולת אש .לא ידעו השכנים היאך תחזיק אומללה זו את עצמה לנוכח
הנזק הגדול ,כי עד שבקושי הצליחה לשקם במעט את 'הריסות' חייה נוסף לה עוד הרס על הרס ,ומיהרו בבהלה
לעבר מעונו של הגה"צ רבי מרדכי פאגערמאנסקי זצ"ל שהתגורר בסמוך לדרוש בעצתו ,כיצד לבשר לאומללה זו
שעדיין אינה יודעת שנחרב ביתה וכל עולמה .שקע רבי מרדכי בהרהוריו ,ולאחר מכן אמר ,המתינו לה בקרבת
מקום בטרם תיכנס אל הבית ותראה מה שאירע ,ותספרו לה שהבית עלה בלהבות ,ותוסיפו לומר לה ,שאם תקבל
את הייסורים באהבה ובשמחה ולא תוציא אפילו אנחה אחת מפיה – אני מבטיח לה כי תזכה להיפקד בבנים למעלה
מדרך הטבע .ומיהרו לעמוד על יד הבית והמתינו עד שתשוב ,ואמרו לה ככל אשר אמר להם רבי מרדכי ,שמעה
וקבלה ובגבורת נפש ובכוחות על טבעיים חשקה שפתיים ואפילו לא נאנחה .ומסיים רבי נפתלי ,אני הוא אותו בן
שנולד לה ,שלפקודת השנה לאחר השריפה נולד לה בת ,ולאח"כ נולד לה עוד בת ,ואני הוא הילד השלישי שלה...
ו .הנה בשעה שעמדו ישראל על ים סוף ורדפו מצרים אחריהם קטרגה מידת הדין הללו והללו עובדי ע"ז )שמו"ר
פרשה כא ז( ,ולכאורה יש להקשות ,מדוע בצאת ישראל ממצרים הניחה מידת הדין לעשות להם ניסים ונפלאות
להוציאם מעבדות לחירות ,מה אירע עכשיו שהיה פתחון פה למקטרג .וביארו בשם הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע,
שכשהיו ישראל במצרים היו בתחתית שפל המצב ומשוקעים במ"ט שערי טומאה ,והכירו בעצמם שהם בבחי' 'ואת
ערום ועריה' )יחזקאל טז ז( – ערומים מן המצוות )מכילתא בא ה( ,ואין להם כל זכות שמחמתה 'מגיע' להם להינצל,
ע"כ ריחם עליהם הקב"ה וגאל אותם ביד חזקה ובזרוע נטויה .אמנם כשעמדו על הים כבר באו ב'טענות' למה
אירע להם כדבר הזה ו'מה זאת עשית לנו' וגו' ,וכאשר מרגיש האדם ש'מגיע' לו ויש לו תרעומת כש'נדמה' לו
שלא נהגו עמו 'כראוי' לו אז מתעורר ח"ו מידת הדין למעלה ,לפשפש במעשיו לבחון ולבדוק האם אכן זכאי הוא
אם לאו ...ותיכף ומיד היה מקום למקטרג להשטין עליהם.

ã
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úìéôúù ¯ 'óåèòé éë éðòì äìéôú' (à á÷ íéìéäú) ÷åñôä
íéîçøá ìá÷úäìå ä"á÷ä éðôì ñðëéäì àéä äáåø÷ éðòä
äîìù úøàôúä øàáîå ,íìåòä úåìéôú øàùî øúåé
'íà'ù àìà ,'åúìéôúá ìåãâ åçåë äæ äî ìòå äæ äî
øäøäî åðéàå åéìò ìá÷îå éðåòä éøåñé úà ìáåñ éðòä
ãéáò áèì àðîçø ãéáòã äî ìë éë ,ù"úé åéúåãéî øçà
íéøåîà íéøáãä ïéàå .'íéòé÷ø ìë úò÷åá åúìéôú æà
àéãäì øàåáîë àìà ,äñðøôä ÷çåãå éðåò éøåñééá à÷ééã
úåàìúä ìë úà åéìò ìá÷î íãàä íàù ,åéøáã êùîäá
 ïåöøá äìòîì åúìéôú ìá÷úú æ"éò åéìò úåøáåòäז.

לא תשנא ,לא תקום ולא תטור  -כי ה' אמר לו קלל

÷øô ,'êááìá êéçà úà àðùú àì' ,(æé èé) ïúùøôá
àìô'ä ìòá ïàëî ãîì 'äðåîà úåëìä'á ãáëð
úååöì êøöåä àì ,øåäèä åðåùìëå ,(äàðù êøò) 'õòåé
íåù åéìò åì ïéàå åîò áéèîù éî úà àåðùì àìù
áäåàù éàãåáå ,åúåà àðùéù éúéú àëéäîã ,úîåòøú
ù÷áîå åáéåà àåäù éîì àìà áåúëä êøöåä àì ,åúåà
 åúòøחáåäàìå åúåà àåðùì àìù äøåú äúåéö äæ ìò ,
úçú äáåè íìùì àåä äù÷ øáãù éäðå ,åôåâë åúåà
àåäù äðéî òîù åðøöåé ïë åðåéöù ïåéë ìáà ,'åëå äòø

מעין זה פירשו בדרך צחות במה שאמרו חז"ל )סנהדרין קי' (:דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא' ,כי מצינו
בהם שהיו מרבים להתלונן ולהתאונן ,וממילא אף אם היו מכניסים אותם לגן עדן – עדיין היו מתלוננים שאין זה
'גן עדן' ,וממילא אי אפשר לתת להם חלקם לעולם הבא )פשיטא שאין לנו שמץ השגה באנשי דור המדבר ובחטאיהם ,אך ללמד
יצא שלא יתלונן האדם(.
והנה כל אותם טענות ותלונות באים מחמת שהאדם מרגיש שהקב"ה 'חייב' לו ,ולכן הוא מתאונן מדוע נחסר
לו ממה שהיה צריך להיות לו ,וממילא בשעה שהוא בוכה ומתלונן מעורר עליו את ה'דין' האם אכן צריך לתת
לו ...אמנם כאשר האדם מקבל על עצמו הנהגת הבורא ית' בשמחה מתוך הכרה פנימית שאין לו כלום משלו אלא
הכל הוא מרחמי ה' אזי נשפע עליו רחמים וחסדים יותר ויותר עד בלי די.
ז .עובדא הווה לפני כמה שנים )וכל תושבי 'רמת אלחנן' מבני ברק מכירים מקרוב את דבר המעשה( בבית שכולו חסד והטבה
לזולת ,בית הרה"ח ר' מנחם לונגער שליט"א ,ר' מנחם ובני ביתו )ז"ל( נסעו לעיר מרוחקת לשבות שבתם ,בעצם
יום השבת קודש פרצו אינשי דלא מעלי לתוך הבית וגנבו משם צ'יקים שקיבל האב בחנותו מהלקוחות ,גם נטלו
עמם הגנבים חתיכות זהב שקיבלו כ'ירושה' מאחד ההורים ז"ל ותכשיטים של בתם הכלה המהוללה ,ועל כולנה
העלימו משם סך  100,000שקלים )מזומן( שנטלו ההורים כ'הלוואה' מהבנק לקראת נישואי בנם ובתם הקרבים ועומדים,
במוצש"ק עלה אחד הבנים לבית ההורים – בטרם היה סיפק ביד ההורים לחזור מצפונה של ארץ ישראל ולנגד
עיניו נראה 'מהפיכת סדום ועמורה' – כל חפצי הבית הפוכים ומעורבבים על הארץ כקדירה ברתיחתה ...הבן הבין
שסכנה היא לבריאותם לעלות הביתה ורק אז להתוודע להפסד הממון גדול כל כך יחד עם האנדרלמוסיה השולטת
בבית )כי האם 'מסודרת' היא להפליא ומה'מראות' עצמם יתקפנו לבה – מלבד הפסד ממון העצום( ,על כן קרא את כל אחיו לבית
ההורים ,ויחדיו התקשרו )דרך הפלא'( להודיע להם כי כך וכך הווה מעשה – ובכך קיוו להרחיק את הרגשת ההפסד
מראיית ההפסד ,האב עצר רכבו בצידי הדרכים כשאין בידו להמשיך בנסיעה לגודל הצער – למשך כמה דקות,
ובבואם לביתם קיבלו הבנים את פניהם מתוך שירת 'אני מאמין' ...אבל כשראו את אשר נעשה נתהפך לבם בקרבם,
ותזעק האם זעקה גדולה ומרה ,רבש"ע ,אבי שבשמים ,לפניך נגלו כל תעלומות ,רק אתה יודע עד היכן הדברים
מגיעים ,באיזה שברון לב הנני שרויה בראותי את 'חורבן הבית' ,אבל מאמינה אנוכי שרק אתה עשית זאת ברוב
רחמיך המרובים – ולא ה'גנב' עשה מאומה ...כל אשר עשית לנו לטובה וברכה עשיתו – ואף אם איננו רואים
ואיננו מבינים את זה ,כן הוא האמת ,בשעה זו אפרוש כפי אליך ה' שבזכות האמונה תושיע את שני צאצאי בזש"ק
)אחד מהם עומד בשנתו התשיעית מנישואיו והרופאים מייאשים אותו לגמרי ,והשני בשנתו השישית( ואת בני ה'גרוש' בזיווג הגון בקרוב
ובנקל ,ואכן ,לתקופת השנה נושעו כל אלו בפקודת ישועה ורחמים והגרוש נישא בשעטומ"צ...
והנה לכל איש באשר הוא יש רגעים קשים או מקרי הפסד עצומים וכיו"ב – ידע זה האיש כי שני דרכים לפניו,
או לבכות ולהתאונן על מצבו כי רע ומר גורלו ...או לקבל את הדין באהבה ומתוך אמונה ,ועי"ז ימשיך על עצמו
הנהגת רחמים וחסדים למעלה למעלה מדרך הטבע בדבר ישועה ורחמים ,והנבון ישכיל לבחור בטוב...
ח .שמעתי מ'מגיד מישרים' נפלא שליט"א לרמז בלשון הכתוב שבפרשתן )קדושים יט יח( 'ואהבת לרעך' – מדוע נקטו
לשון 'רע' )ולא איזה לשון טוב כ'ואהבת לידידך' ,או 'לחברך'( ,כי כשהידיד מיטיב אין בזה כל 'רבותא' וחידוש לאהוב אותו,
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úøùä éëàìîì äøåú äðúð àìù ,íéé÷úäì ìåëéù øáã
àìà ,(.â æ"ò) åéúåéøá íò àéðåøèá àá ä"á÷ä ïéàå
úåáùçî áùçì äáø äãîúäå äìåãâ äçøè êéøöù
ïéàå ,íãà ìù åúáåèì áåèäå úåòøä àöú ïåéìò éôîù
äîá òåâðì åà ,áéèéäì åà åøáçì òøäì ìåëé íãà
,é¯ã¯ù úøæâ éìá àîéð àìîë åìéôà åøáçì ïëåîù
ìù åúàðäì åéðéòá áåèä úåùòì íå÷îì íéçåìù äáøäå
éçä úàæëå úàæë ,àáä íìåòá åà äæä íìåòá íãà
úåáùçîá ÷æçúéå ,äîìù äðåîàá äæá ïéîàéå åáì ìà ïúé
íåôìå ,äáäàä úà øøåòìå äàðù øéáòäì ãéîú úåøåäè
.ì"ëò ,àøâà àøòö
ïééðòá íù øåîàä ìò 'êåðéçä øôñ'á åðéöî øáë á"åéë
) íå÷ú àì' (çé ÷åñôט ,'êîò éðá úà øåèú àìå
ïéîàîù éîì 'äøéèð åà äîé÷ð'ì íå÷î ìë ïéà éë ,øàáîå

ä

äîåàî úåùòì íãàì øùôà éàù äîéîúå äîéìù äðåîàá
åøîàù åîëå ,íéîùî êë ìò åæéøëéù àìá ¯ åîöòî
ïéæéøëîù ãò äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéà' (:æ ïéìåç) ì"æç
åîò ìîâù äòøäù äúòî øåîà ,(:æ ïéìåç) 'äìòîìî åéìò
çéìùë àìà ùéàä äæ ïéà éë äàá àéä åðîî àì åäòø
åì òøä àìù éîá íå÷ðé òåãî ,íéîùä ïî çìùðù
òãéù ,äåöîä éùøùî' ,(àîø äåöî) 'êåðéç'ä ì"æå .äîåàî
,òø ãò áåèî åäø÷é øùà ìë éë åáì ìà ïúéå íãàä
ãéîå .àåä êåøá íùä úàî åéìò àåáúù äáéñ àåä
íùä ïåöø éúìá øáã äéäé àì åéçà ùéà ãéî íãàä
åùôðá òãé ,íãà åáéàëé åà åäøòöéùë ïë ìò .àåä êåøá
úéùé àìå ,êëá åéìò øæâ êøáúé íùäå ,åîøâ åéúåðååò éë
ïååòä éë ,åúòø úáéñ àåä àì éë åðîî íå÷ðì åéúåáùçî
æè 'á ìàåîù) íåìùä åéìò ãåã øîàù åîëå ,ááñîä àåä
 'ìì÷ 'ä åì øîà éë ìì÷éå åì åçéðä (àéי.ì"ëò ,

מתי 'ואהבת' כשהוא 'רעך'  -הוא איש ה'רע' ,הממרר את חייך ואת שלוות נפשך מבואו ועד צאתו ,וכל כך למה,
כי אני ה'  -שהרי גם כשחברך מריע לך ,אין זה מכוחו וממעשיו ,אלא כי אני ה' גזרתי עליך שתבוא עליך 'רעה'
זו ,וממילא עדיין עליך לאהוב אותו כבראשונה.
ט .הנה מצינו בחז"ל שלא רק המשיב לזולתו כגמולו ומחזיר לו רעה תחת רעה נחשב ל'נוקם' ,אלא אף הנמנע
להיטיב למי שמנע עצמו מלהיטיב לו הוא בגדר 'נוקם' ,וכמו שאמרו )יומא כג' (.איזוהי נקימה ,אמר לו )ראובן
לשמעון( השאילני מגלך ,אמר לו )שמעון( לאו .למחר אמר לו )שמעון לראובן( השאילני קרדומך ,אמר ליה )ראובן( איני
משאילך כדרך שלא השאלתני ,זו היא נקימה' .ומבאר הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע )ח"ח עה"ת( ,כי רצו להורות לו ,מה
לך מתלונן על חברך על שלא עשה לך 'טובה' ,הרי מן השמים לא רצו שהוא ישאיל לך ,משל למי שנכנס לבית
המדרש ומבקש ,מי כאן ראובן ,מי כאן ראובן ,ולא נמצא שם ראובן ...וכי יעלה על דעתו לזעוק ולגעור באחד מהם,
מדוע אינך ראובן ...אין לו אלא לחזר אחר 'ראובן' שלו במקום אחר .כיו"ב ,מדוע יקצוף על חברו שלא אבה
להשאילו מכליו ,הרי סימן הוא כי מן השמים לא אבו שפלוני יהנה אותך מכליו .ומסיים שם ,וז"ל .אשרי אנוש
יצייר זה תמיד במחשבתו בכל מאורעותיו בחייו הפרטיים ובמסחרו ,ולבו יהיה בריא ושלם – לא תעלה קנאתו על
אחרים ,לא ינקום ולא יטור.
י .אדרבה המאמין ישיב טובה תחת רעה ,שהרי עפ"י אמונתו לא הרע לו זה האיש מאומה ,מדוע לא ייטיב לו כמו
שהוא מיטיב לכל איש מישראל ...וכך איתא בפירוש רבינו סעדיה גאון על תהלים )מא י( 'גם איש שלומי אשר
בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב ...ואשלמה להם' – ישלם להם טובה תחת רעה כפי שה' רוצה ממנו ,וכמו
שאמר )שם יב( 'בזאת ) -שאשיב להם טובה תחת רעה( ידעתי כי חפצת בי' .והוא דבר ה' )בפרשתן( לא תקום ולא תטור את
בני עמך.
מעשה נורא מסופר על הרה"ק מטאהש זי"ע ,אשר היה דואג לשלוח בכל ראש חודש סכום כסף ל'איש פלוני',
והקפיד על כך ביותר ,וגם כאשר עקר האיש דירתו טרח מאד ובירר אחריו איה מקום מגוריו ושלח שמה את
ה'מעטפה' )  ...(envelopeפעם אחת גילה את 'הסוד' להנהגתו ,כי משכבר הימים הלך לטבול בנהר ,ובאותה שעה שהה
שם אותו 'מקבל' המעות ,והלה שהיה רשע מרושע ורע מעללים הניח קורת עץ על ראשו לבל יוכל לצאת מהמים
הזידונים ,וכמעט שלא נשאר שם ...ולבסוף הניחו לצאת מן המים .וסיים הרה"ק ,הנה על מעשהו הרע – שרצה
להטביעני בתוך הנהר אין לי 'טענה' כלפיו ,שהרי לא היה אלא שליח ההשגחה העליונה ,ולא עשה כן מעצמו אלא
כי כך היה רצון השי"ת ,אמנם על כך שלבסוף הציל את חיי ,הנני מחויב בהכרת הטוב כל ימי ושנותיי ,ו'בדין'
שאשלח לו מעות תדיר מצד הכרת הטוב...

å
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ואהבת לרעך כמוך  -תיקון המידות מבית ומחוץ
ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä áúë
יב
úåáåèä úåãéîä ïééðò áúëð àì ïëìù (á"ô
 úáäàå' ,(çé èé íéùåã÷) ïúùøôáיא éðà êåîë êòøì
 ''äיג äøåúì äðëää íä úåãéîä éë ,äùåã÷ä äøåúá úåòøäå ÷åñôù àáé÷ò éáø àðúä øîà øáëå .טו,
à äáø à"áãðú) åøîà êëå .úååöîä íéé÷ì íãàä ìëåéù
 äøåúá ìåãâ ììë àåä äæיד ).(ã è íéøãð éîìùåøé
)à"ç äùåã÷ä øòù

ואם כי נראה ש'מעשה' זה אינו שייך לבן אנוש ,אך זאת נזכור כי אין מדובר בקדוש עליון שהיה בעלמא הדין
לפני כמה מאות שנים ...אלא בצדיק שחי עמנו עד לפני כמה שנים ...כי אכן הוא 'חי' כפשוטו את דברי 'החינוך'
הנ"ל ,כי ה' אמר לו קלל...
וכבר אמר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע ,כי אם כתיב )משלי יז יג( 'משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מתוך
ביתו' ,כ"ש שמצד 'מידה טובה מרובה' המשיב טובה תחת רעה לא תמיש הטובה מתוך ביתו ,ומי יאמר שאיננו
חפץ בהבטחה כזאת )מסוד שיח חסידים בשם באי ביתו של הרה"ק הא"א(.
מעשים לאין ספור מובאים על גדולי ומאורי הדורות שהפליגו בדבר קדוש זה – להשיב טובה תחת רעה .בימי
חורפו התגורר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע בעיר 'ביאלה' ,בשכנותו היה דר אברך שהיה יורד לחייו והיה רודפו עד
חרמה .השנים עברו ,ובינתיים פרצה מלחמת העולם הראשונה אשר הותירה רבים מאחינו בני ישראל ערירים וחסרי
כל ,ביניהם היה האברך הלז שנשאר ללא בית דירה וללא מאכל לפיו .אך הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע היה דואג
לכל מחסורו ,והיה שולח לו בלי גבול מאכל ומלבוש וכל הצטרכויותיו.
וכל כך הרבה להטיב עם 'רודף' זה ,עד שנכנסה הרבנית אליו ואמרה – רואה אני שאי אפשר לך 'לשכוח' את
אשר עשה לך אדם זה בעיר ביאלה ,ומבינה אנכי ,שהינך רוצה להשיב לו 'טובה' תחת הרעה אשר גמלך ,אבל מאד
תמהתי ,מדוע תטיב לו כל כך הרבה טובות ,הרי הוא לא גמלך כל כך הרבה רעות כפי הטובות שהינך מחזיר לו...
עוד מסופר ,שפעם יצא מחדרו של הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע בנו בכורו הרה"ק רבי מאיר הי"ד כשהוא נסער
מאד ,וגילה שראו עיניו בחדרו של אביו הק' ,שיש יהודי אחד החותר תחת הנהגתו של אביו באופן נבזה ביותר,
ולאידך מגיע גם הנה מפעם לפעם בחנופה ,כשהוא עושה את עצמו כחסיד מן המניין .כעת נתגלה לי קלונו ,כי
'מחוצף' זה כתב מכתב הלשנה ו'מסירה' לשלטונות אשר בפעטערבורג – ובו łם עלילות דברים על הרבי ,ולגודל
חוצפתו כתב באותו זמן ובאותו מקום מכתב אל הרבי ובו חרט עלי גליון דברי חנופה ושבחים ,אך הקב"ה מצילנו
מידם – ונתחלפו ב' המכתבים ,המכתב שהיה מיועד אל הרבי נשלח לפעטערבורג ,ואילו אגרת החרפה והמלשינות
עשתה את דרכה אל ביתו נאוה קודש של הרבי ,וכעת ראיתי את המכתב אצל אבי הק' ,ובזה אמרתי לעצמי 'אכן
נודע הדבר' – כי מעודי תמהתי על מה ולמה מקרב אבי הק' את בר נש הלז ,ועתה משראיתי כי 'רודף' הוא את
אבי מבין אנכי מדוע אבי מכבד ומוקיר מאד יהודי זה...
סיפר הרה"ק ה'חקל יצחק' מספינקא זי"ע שפ"א הגיע רב אחד לבקר את אביו הרה"ק ה'אמרי יוסף' זי"ע ,ואביו
כיבדו הרבה יותר מכפי ערכו ,ואף שינה את מנהגו ,כי בכל יום לא היה אוכל פת שחרית עד גמרו את חק לימודיו,
ולכבוד האורח מיהר לסעוד עמו על שולחנו מיד אחר תפילת שחרית ,ויהי לפלא .ומששאל את אביו מאי האי,
ענהו  -מלפנים נדדתי בערים לחזר על פתחי נדיבי עם ,בדרכי הגעתי לעיר שבה מכהן רב זה כ'מרא דאתרא',
ומשהכרזתי בבית המדרש על סיבת בואי – והיה בידי הרב לעזור לי ,אך הוא לא קם ולא זע ,ולא סייע בידי אפילו
מעט מזעיר ,עתה ,משראיתיו מגיע הנה ,מיד נתעורר בקרבי רצון להחזיר לו גמולו בראשו ולרחקו ממני כרחוק
מזרח ממערב ,על כן 'שברתי את טבעי' וקירבתיו קרבה רבה וחיבה יתירה הודעתי לו .מסיים ה'חקל יצחק' שהרבה
כהנה וכהנה ראו אצל אביו הקדוש ,שהיה מקרב ומכבד את דורשי רעתו ,בכדי לשבר את טבעיו ורצונותיו.
יא .סיפר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע לב"א הרה"ק ה'ברכת אברהם' זי"ע ,באחד ממסעותי לפקוד את אנשי שלומנו
בעיירותיהם נזדמנתי לעיירה אחת בה ישבנו ב'התוועדות' עם החסידים בשתיית 'לחיים' ודיבורי קודש ,והנה
קפץ עלי רוגזו של אחד היושבים במסיבה אשר מצא 'פירכא' וסתירה לכל דיבור שאמרתי ולכל 'עובדא' )סיפור(
שספרתי ,מתחילה לא הבנתי כוונתו ...ברגע שהבנתי כי אין כוונתו אלא לקנטרני החילותי להקל עליו את המלאכה,
בסיפורים ודיבורים שבנקל אפשר להפריכם מכל וכל ...מה אומר לך ,לבו של הלה נהפך לגמרי לגמרי ,וכהיום נעשה
לי לידיד ואוהב נאמן ,ואינו רק מידידי הנאמנים ,אלא כל אשר לו יתן בעבורי ,וגם הוא מוכן ומזומן למסור נפשו
עלי ...התדע ,מדוע נהגתי כן ,כי כך היא דרכה של תורה וכל איש יהודי מחויב לנהוג כן ,אך הסיבה שהנני מספר
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לך 'מעשה' זה ,לומר לך עצה טובה
לאוהבך הגמור ,וירווח לך.
עוד כלל גדול נימא בעניין זה ,סיפר לי אחד מנכדי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ,שפעם אמר 'ראש ישיבה' אחד
להגרש"ז ,מקנא אני במעלת כבודו אשר הוא חי בגן עדן ואילו אני חי בגהנום ...שתק הגרש"ז ולא השיב מאומה,
אך לאחר שיצא אותו רה"י נענה הגרש"ז ואמר למקורבו ,נדמה לו כי אני חי בגן עדן והוא בגהנום ...אך האמת
היא שהוא עושה 'גהנום' לעצמו ,ואילו אני בימי נערותי הרגלתי את עצמי ,שאם מתקרב אלי מאן דהו כדי 'לדחוף'
אותי ,מיד הנני חוזר לאחורי שיעור 'שתי דחיפות' ,וממילא כבר אינו יכול לדחוף אותי ...וכוונת הדברים ,כי יש
אנשים שסובלים הרבה ,כי נדמה להם על כל סביבתם שהם מושחתים ומלאים בעיות ותכונות רעות' ,ומשום מה'
נגזר עליהם מן השמים לחיות בגהנום ...אך טעות גדולה ומרה היא בידם ,כי אילו היה מתקן את עצמו כבר היה
טוב לו גם עם אחרים ,עד שהיה הוא עצמו חי 'בגן עדן' גם בעולם הזה...
הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע היה אומר בלשון הכתוב )שמות טו כג( 'ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם',
יש אנשים אשר נפשם מרה עליהם ל"ע מכל סיבה שלא תבוא או מטבע תכונתם ,ועל כן 'רואים' את כל העולם
כי הוא 'מר' ...ומאשימים תדיר את אחרים ,וזהו שאמר הכתוב ולא יכלו לשתות מים ממרה ,שהם טענו שהמים
מרים ואינם ראויים לשתייה ,אך האמת היא שאכן המים מתוקים וטובים אך כי מרים הם על כן נדמה להם כל
העולם כדבר מר ומרור...
יב .וזה לשון ה'מסילת ישרים' )פי"א( ואהבת לרעך כמוך ,כמוך בלי שום הפרש ,כמוך בלי חילוקים ,בלי תחבולות
ומזימות ,כמוך ממש .עכ"ל.
יג .ויש לדעת ,כי אף שנצטווינו מפי הגבורה 'ואהבת לרעך כמוך' – שתהא אהבתנו לכל יחיד ויחיד מבני ישראל
כאהבת איש את עצמו .מ"מ ביותר יש לו ליזהר בכך בביתו פנימה בהנהגת 'מידות' טובות לעקרת הבית )ובני
הבית( .וכך אמר הרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע ,שאין לומר שתכלית הנישואין הוא ליישובו של עולם ,שהרי הרבה
דרכים למקום היאך לעשות כן ,ובעל כרחך שהעיקר הוא למען יתקן את מידותיו כדבעי ,ובזה ברא הקב"ה את האדם
שיצטרך להנשא ,לחיות עם עוד 'בעל דעה' ,ויוכרח לשבר את מידותיו ולקבל את הזולת על כל מידותיו ותכונותיו.
הרה"ק רבי משה אונגאר זי"ע שלח פעם מכתב לחותנו הרה"ק ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע ובו מפרט הוא כמה
וכמה מעלות על בחור פלוני שהציעו לו ליקח לחתן לבתו ,שלח לו ה'דברי חיים' תשובתו' ,את העיקר לא כתבת
לי האם הוא 'מענטש' )אנושי( ככתוב בתורה )דברים כב טז( את בתי נתתי 'לאיש'...
וכבר פירשו צדיקי בית בעלזא הטעם שנשנית מסכת אבות בתוך סדר 'נזיקין' ,שמידות מעוותות הם המזיק
הגדול ביותר .וכן מתאמרא בשם הגה"ק רבי ישראל סלנטער זצ"ל שאדם הנכנס לבית המדרש בפנים זועפות ונפולות
הרי הוא בגדר 'בור ברשות הרבים' ,ואף אנן נעני אבתריה שהמראה פנים זועפות בביתו הרי הוא 'שור נגחן'...
הגה"ח רבי זלמן בריזל זצ"ל היה אומר לאברכים שעמדו בשערי הנישואין ,שכל העובר עליהם בחיי היום יום –
אם ראש הכולל גער בהם ,או החברותא עזבם לאנחות ,וכו' וכיו"ב ,כל אלו לא ישפיעו על מצב רוחם רק עד דלת
הבית ,אבל בבית פנימה – די ווענט זאלען טאנצען )כותלי הבית ירקדו ויקפצו מרוב השמחה שתשרה שם(.
והוא עצמו נהג עד אחרית ימיו ,בכל עת שנכנס הביתה לרקד ריקוד 'קאדצ'קע' )מין ריקוד שמח הנהוג בעיה"ק ירושלים(
מול בני הבית להשרות שם שמחה ,והיו מעידין בניו ובנותיו ,כי רוח השמחה הייתה שורה בבית אף בימים מקדם
כשהלכו לישן שינת הליל מבלי להכניס אפילו חתיכת לחם לסעודת הערב מרוב עוני ומחסור ,אבל השמחה לא
משה מאהלם מעולם.
הדרכה ישרה היה אומר הגה"צ רבי גד'ל אייזנער זצ"ל לחתנים בדרך צחות ,הנה רבו האברכים המתאווים
להתעלות כמלאכים ,ראשונה ,נעשים 'אויס מענטש' )מפסיקים להתנהג כאיש בין אנשים( ,ולא זו היא הדרך הנכונה אשר
ישכון בה אור ...ואכן רמז מצינו בבפרשתן המתחלת בקדושים תהיו ומיד אח"כ נאמר ואהבת לרעך כמוך ,ללמד
שהגם שצריך לחיות בקדושה אך עדיין ואהבת לרעך כמוך...
מעשה שהביאו לידיעתו של המהרי"ל דיסקין זצוק"ל על אברך שהפסיק כלל לדבר עם נוות ביתו ,וטענתו בצדו
 שכך אמרו במשנה )אבות א ה( 'אל תרבה שיחה עם האשה ,באשתו אמרו קל וחומר באשת חברו' .שלח המהרי"ללקרוא לו ,כשהגיע האברך לפניו ,עשה המהרי"ל את עצמו כמי שאינו רואהו ולא התייחס אליו כלל ,ואף לא שאלו
לשלום ,ישב לסעוד סעודתו ,בירך ברכת המזון ,לאחמ"כ ישב ועסק בתורה במשך כמה שעות ,כשבכל אותה העת
)עפ"י טבעי בני אדם ולא מצד ה'מוסר'(

כי רק בדרך זו תקנה את לב שונאך ותהפכהו

ç
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עומד האברך לפניו ומחריש ,ואינו מבין מדוע קרא לו הרב ומה רצונו מאתו .אחר זמן רב ,נענה המהרי"ל ואמר
לו כך מרגשת זוגתך יומם ולילה ...שהיא כ'אוויר' בבית ,שאין משימים לב אליו כלל ,הנני מאד מקווה שהבנת כוונתי...
יד .כבר אמרו ,כי אם 'ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה' ,נמצא שמי שאינו הולך בדרך זו ,יצא מן הכלל...
מצינו לגדולי וצדיקי הדורות שהפליגו במידה זו ,פעם ביקר הרה"ק מבארדיטשוב זי"ע את החולה שלטענת
הרופאים כבר הגיע עד שערי מוות ...כיון שנכנס פרץ החולה בבכי מר ,על כך שהוא עומד לעלות לעלמא דאתי,
לתת דין וחשבון מפעלו אבל לרש אין כל ,אמר לו הרה"ק אם דבר זה הוא הטורד את מנוחתך – תנוח דעתך כי
אתן לך מחצית מחלקי בעוה"ב ומהשכר המגיע לי על כל פעלי בתורה ומצוה מעודי ועד היום הזה ,ואכן נתן לו
את חצי חלקו 'בקבלת קניין' ...לאחר כמה שעות החזיר את נשמתו ליוצרה ,שאלו תלמידיו ,הלוא ידע הרבי כי
בקרוב ממש יסתלק הלה מן העולם ,וכי היה שווה לתת לו חצי עוה"ב בעד חיי שעה ...אמר להם כדאי לתת את
כל העולם הבא ,העיקר למנוע איין קרעכץ )אנחה אחת( של יהודי.
וכבר העיד הרה"ח ר' יואל אשכנזי ז"ל ששמע מהרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע שאמר מ'דארף וויסען אז אויסהערן
א איד ,און אריינברענגען אין איהם א גוטע הרגשה ,איז נישט ווייניגער ווי זאגן טויזנט מאהל נשמת ]צריך לדעת
שלהקשיב ליהודי ולתת לו הרגשה טובה לא חשוב פחות מלומר אלף פעמים נשמת[ )שיח זקנים ח"ג(.
וכך היה מעשה אצל הגה"צ רבי אליהו לאפייאן זצ"ל ,אשר פעם אחת ביוה"כ נחלש אחד המתפללים שהיה זקן
בא בימים מחמת הצום ,והלך לנוח בחדר צדדי ,לפני נעילה קרא ר' אליהו לאחד הבחורים ושלחו לשהות בסמוך
לאותו זקן להשגיח עליו ועל שלומו ,נענה הבחור כי נכספה וגם כלתה נפשו להיות בתפילת נעילה בהיכל הישיבה,
לשפוך שיחו ולהיות שותף להתעוררות הגדולה האוחזת בקהל ,אמר לו רבי אליהו ,לגמול חסד עם הזולת חשוב
יותר מתפילת נעילה...
סיפר הגאון רבי משולם דוד סאלאווייציק זצ"ל שבצעירותו שלחו אביו הגרי"ז זצ"ל למסור סכום מעות לאיש פלוני
עני ואביון .התנצל הבן ושאל אם אפשר לו לדחות את השליחות לזמן מאוחר יותר ,כי זה כשעה ומחצה הוא מתייגע
בסוגיא חמורה מאד שלא מצא בה ידיו ורגליו ורק עתה הוא מתחיל להבינה ,על כן ברצונו לסיים את לימודו ומיד
לאחמ"כ יקיים שליחותו ,נענה הגרי"ז וסיפר מעשה שהיה אצל אביו הגר"ח זצ"ל ,פעם ישב באסיפת הרבנים עם גדולי
הדור ,ובין הדיבורים נתגלגלה השיחה אודות הגאון רבי אליהו מייזל זצ"ל ,נענה אחד מן היושבים ואמר אודותיו בנימת
ביטול ,שמכיוון שעסק כל כך הרבה בצרכי ציבור בצדקה וחסד על כן לא נותר ממנו ספר חידושים )ואם היה ממעט ב'חסדים'
היה יכול ללמוד ולחדש יותר( ...כשמוע כן הגר"ח נעמד על מקומו בסערה ,וזעק 'כשיהודי לומד תורה ,ובאמצע לימודו מבקשים
ממנו לעשות איזה 'טובה' ליהודי )במקום שאינה נעשית על ידי אחרים( ,והוא דוחה אותם בטענה שאינו יכול להפסיק מלימודו,
אזי גם כאשר הספר פתוח לפניו הרי הוא כסגור ...אבל אם הוא סוגר את הספר והולך לסייע ליהודי ,אזי גם כאשר
הספר סגור הרי הוא כפתוח ...ובזה יזכה לסייעתא דשמיא ,והתורה מתברכת אצלו.
טו .הגה"צ רבי אליהו לאפייאן זצ"ל היה אומר .כי הקובע עם ה'בנאי' שיבנה עבורו בית מהודר ,הרי הוא מפרט
לו כל פרט ופרט של הבניין ,כמה גדול יהיה כל חדר מחדרי הבית ואיככה יבנה .אך לגבי בניית ה'יסודות' לא
יקבע עמו מאומה ,כי מובן מאליו שעל הבונה להניח יסודות כנדרש ,כי ללא יסודות אין כאן 'בניין' כלל ...כיו"ב
לענין המידות ,התורה ציוותה לנו הרבה מצוות בעשה ולא תעשה ,אך לא נתפרש בה ענין המידות ,כי המידות
המה היסודות שעליהם הושתתה כל התורה .ומבלעדי ה'יסודות' לא יוכל האדם להעמיד את 'בניין' התורה כראוי...
טז .פעם כשהגיע הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל למקום ש'רבים מצויין בו' ומיד נתקבצו מסביבו קהל אנשים ,כשכל אחד
ניגש אליו לקבל מאתו ברכת הקודש ,אחד מהנאספים שראה כי הציבור גדול וראה אותם כמעכבים אותו מלגשת
לקבל הברכה ,דחף ימין ושמאל ומצא עצמו עומד בפני הרב ,הגרשז"א שראה את דחיפותיו בירכו 'אברכך שתהיה
מענטש') ...שתתנהג כ'אדם' ולא כחיית השדה( ,וכדי שלא יתבייש כל כך שאלו מיד 'מדוע אינך עונה לי – וכן למר'...
יז .בדרך צחות אמר הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע לבאר ,מהו לשון כף זכות ,כי ברצות האדם ליטול דבר מאכל המונח
בתחתית הקדירה ,מה יעשה  -יהפך ויגיס ב'כף' עד שימצא את אשר יחפוץ .כיו"ב הרואה בחברו חשד של צד
חובה ,יקח כדוגמת הכף  -יגיס ויהפוך הנה והנה בצד הזכות ,עד שימצא את הדרך להצדיקו.
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עוד אמר בזה ,למי שבא ללבוש מנעל לרגלו ,אך לא עלה הדבר בידו מכיוון שהנעל קטנה ממידת רגלו ,מה
יעשה ,יכניס לתוך הנעל 'כף' המיוחדת למנעלים ואז תכנס רגלו ,והרואה יתמה – וכי הכף הרחיבתו למנעל ,או
הקטינה את רגל האדם ,לא ולא .והיאך נכנסה רגלו – איני יודע ,אבל זוהי המציאות – הכף דוחפת את הרגל
לתוככי המנעל ,וכיו"ב הוא ה'דן לכף זכות' – אף שלא ימצא דרך להבין את מעשיו של האדם בצד הזכות ,יקח
כף זכותו וימצא תירוץ אפילו בדוחק להוציא צדקו לאור.
מעשה ברב גדול מישראל שדרש דרשתו בביהמ"ד גדול ומפורסם בארה"ק ,והנה רואה הרב שבירכתי ביהמ"ד
יושבים שניים שאינם פוסקים לרגע מלשוחח ביניהם )והדבר הפריע לרב( ,בגמר הדרשה עברו קהל השומעים להודות
לרב על דיבוריו הנפלאים ואף אלו השניים באו בין כל הקהל ...וישאלם הרב ,על מה הנכם מודים ,וכי דבר אחד
מדברי נכנס באזנכם ,ויען האחד מהם ,הנה חברי העומד לצידי מבני חו"ל הוא ,ואינו מבין את שפתו של הרב ,כי
רק ענגליש )אנגלית( יבין הלה ,ע"כ ברצונו כי עז לשמוע את דבריו החוצבים להבות אש של הרב בא ונתיישב לידי
ואנכי הקטן תרגמתי לו את כל דברי הרב בדרשתו הנפלאה .לימים סיפר הרב את דבר המעשה לפני תלמידיו,
והוסיף לומר ,הביטו וראו 'דיון לכף זכות' עד היכן הוא בא...
מעשה באברך שנכנס אל הגאון רב"צ אבא שאול זצוק"ל ,הלה שה'שלום' היה מרוחק מאד מביתו כת"ק פרסאות
החל מונה בפני הרב את חסרונותיה ומגרעותיה של 'בני ביתו' ,ולא פסיק פומיה מלמנות 'שבחיה '...בזה אחר זה.
נענה אליו רב"צ ואמר לו ,הינך מזכיר לי את היהודי שנכנס לטרקלינו של עשיר העיירה ,תחב אפו לתוך פח האשפה
והחל זועק זעקה גדולה ומרה ,אוי ,אוי ,ריח נורא שורר כאן בבית ,וכי לזה 'ארמון העשיר' ייקרא ,עד שבא החכם
ואמר לו ,מדוע שקוע ראשך בתוככי פח האשפה ,הוצא ראשך משם ,ובא עמי לחדר האורחים ,ותשבע בדשן נפשך
לרוב פאר והדר וריח בשמים הטובים ...כיו"ב לענינך ,מדוע תשקיע ראשך בחסרונותיה ,ותזעק איני רואה לנגד עיני
אלא אשפה ודברים רעים ,פתח ראשך ועיניך – הבט על מעלותיה ותמצא רוב נחת ועונג ,ויתרבה השלום בביתך.
יח .מסופר על נפוליאון קיסר צרפת ,שבאחד הפעמים בברחו מפני חיילות רוסי' נכנס במנוסתו לבית אחד היהודים,
והתחנן על נפשו שיתן לו להסתתר בביתו מחמת הרוצחים ,החביאו היהודי בזווית הבית ,הערים מעליו סדינים,
כרים וכסתות לרוב לבל ירגישו בו .ואכן ,את אשר יגור בא לו ...חיילי רוסי' נכנסו אל הבית והחלו לחפש בכל
פינות הבית ,ואף לזווית זו הגיעו ,והחלו להסיר מההר כר אחר כר ,וכסת אחר כסת ,וכמעט שתפסוהו ...אך בהגיעם
לתחתית ה'הר' שהיה מעליו עזבו את הבית וניצל מידם.
לאחר ששב לארמון מלכותו ,שלח לקרוא ליהודי שהצילו ,ואמר לו 'נקבה שכרך עלי ואתנה' .העז היהודי ושאל
את המלך ,מה הייתה הרגשתו בשעה שהסירו החיילים את הסדינים – אחד אחד ,וכבר היה כפסע בינו לבין המוות.
ויקצוף המלך על חוצפתו של היהודי וחמתו בערה בו ,ויצוו את עבדיו משרתיו עושי רצונו לתלותו מיד על העץ,
הללו העמידו את עמוד תליה ,וכבר כרכו את החבל סביב לצווארו ...אז נזדעק המלך  -הרפו ממנו ,והורידוהו לחיים
ולשלום.
כשוב היהודי אל המלך ,נענה המלך כהרגשתך זה עתה – כשהחבל כרוך על צווארך ,זאת ממש הייתה הרגשתי
באותה שעה שהסירו החיילים את הסדינים ,ושמא תשאל מדוע הוצרכתי להפחיד אותך כ"כ ,ולהוציא נשמתך
שבקרבך מרוב פחד ,כי הרגשה זאת אי אפשר בשום אופן להסביר איש לרעהו – עד שירגיש אותה בכבודו ובעצמו.
על כן הבאתי אותך לאותו מצב כדי שתבין את אשר עבר עלי באותם הדקות בביתך.
כיו"ב לענינינו  -לעולם אין האדם יכול לתאר לעצמו על מה ולמה עשה לו פלוני כך וכך ,ומדוע נוהג הוא במנהג
פלוני ,ואם כן ,מה לו לדון את חברו כשאינו יודע מה הם הסיבות למעשיו...
יט .היה אומר הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע ,דלכאורה צ"ב מהו הלשון 'בצדק תשפוט עמיתך' ,טפי היה לו
לומר לכף זכות תשפוט עמיתך מהו 'בצדק' ,אלא מכאן מוכח ,דאכן רוב רובן של 'לימודי הזכות' הם הם 'בצדק'
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ואמת לאמיתה – אף אם נראה לך כי 'צדיק' אתה ומצאת איזו סברא רחוקה להצדיקו ,אינך טועה אלא כן היה
באמת .וכבר ידועים דברי החכם כי כשהאדם יבדוק עצמו 'באמת' ,יגלה שלימודי החובה שלו עקומים הרבה יותר
מלימודי הזכות שלו.
סיפר לי משגיח חשוב באחת הישיבות בארה"ק שלאחרונה מסר שיחת מוסר לתלמידיו ,והנה בא לו בחור אחד
באיחור של  15דקות תמימות ופוסע מעדנות למקומו בהיכל הישיבה – כשכוס תה רותח בידו משל היה הוא 'ראש
הישיבה' בעצמו ,המשגיח רצה על אתר להשיב לו כגמולו בראשו ,אבל בכוחות על אנושיים העמיד עצמו והתאפק
מלהשיב לו מנה אחת אפיים ,לא עברו כ 10דקות ,והנה הוא רואה כי הבחור מוציא את שקית התה מתוך המים
הרותחים ומניחה על עיניו ...אז הבין המשגיח שהבחור הלז לקה בעיניו – מה שהיה גורם לכל בחור אחר שלא
להכנס כלל לשיחתו של המשגיח ,והוא בגודל חשקו כי עז – לשתות בצמא את דברי המשגיח נכנס כשהתה בידו
עבור עיניו...
שוב מעשה – שמעתיו מאחד מפארי חשובי חבורתינו בעי"ת לעיקוואד ,כי בישיבה שהוא לומד בה בלעיקוואד
יושבים כ 400אברכים ובחורים אשר רובם עוסקים באותו לימוד ,והנה אחד האברכים )היושב בסמיכות לאברך הנ"ל(
ברצותו להכיר מרחוק את ה'שולחן ערוך' שלו כרך אותו באופן משונה מאד משאר הספרים שבהיכל הישיבה למען
יכירנו מרחוק ...ויהי היום ,לא מצא האברך את השו"ע שלו ,וגם למחרת כן ,ביום השלישי מצא את שכנו היושב
משמאלו ולפניו אותו שו"ע הכרוך ככריכתו ,ניגש האברך אליו ושאלו – האם השו"ע הלז שלך ...ויען ויאמר ,כן.
מתוך מחשבה כי הלה משקר במצח נחושה אמר לו נראה לו שטעות חמורה טעה מע"כ ,שמא אוכל לראות את
העמוד הראשון ,והנה נפתח השו"ע ומצאו כתוב בו שמו של האברך מחוק ומתחתיו כתוב שמו של המשתמש,
כאן גבר רוגזו של האברך – חוצפה כזו ...לקחת שו"ע שלי ,למחוק השם ולטעון טענת 'בעלות' עליו .אך זה טען
'קניתי' אותו בחנות פלונית...
עד שנזכר שאכן לפני כשנה קנה שו"ע ,ומצא בו שחסר בו כעשרים דפים מדפי השו"ע ,החזיר את הספר לחנות
וקיבל אחר תחתיו ,שאל האברך את שכנו הידעת כי חסר בו כעשרים דפים ,אמר השכן ,הן ,וגם קניתיו בחצי
ממחירו הרגיל .כאן למד האברך פרק בהלכות 'דיון לכף זכות' כי לא זכר כלל שבעבר כבר היה ברשותו שו"ע כזה
שנכרך בשינוי ,ולא ידע כי בעל החנות חוזר ומוכר את הפגומים בחצי מחיר ,ועל כולנה – נתברר לו צירוף מקרים
כי מתוך עשרת אלפים לומדי שו"ע נמכר זה הספר דייקא לשכנו היושב בסמיכות אליו יום יום ...ואין כל גניבה
ולא חוצפה מצד שכנו.
באמת אמרו ,לעולם יהא אדם סבלן ,ומאריך אפו ורוחו לרעהו ,כי במעט התבוננות יבין כי בכל מעשה בני האדם
יש מקום לשופטם לטובה ולדונם לכף זכות .וכבר אמר הגאון גאב"ד פוניבז' זצ"ל ,כי מעולם ידענו ש'כל פעל ה'
למענהו' )משלי טז ד( ,מעתה יקשה לשם מה ברא הקב"ה 'סברא עקומה' אלא בכדי ליישב יהודי )הנראה כ(עקום.
הרה"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע היה אומר בשם אביו הרה"ק המהר"י זי"ע שגדלה אהבתו ל'דרך הפלפול' כי על
ידה יש ליישב 'יהודי מוקשה' .הוסיף על זה בנו הרה"ק רבי אהרן זי"ע ,שיש להתאמץ ליישב כל יהודי כמו
שמתאמצים ליישב רמב"ם מוקשה...
אחד מראשי הישיבות המפורסמות בארה"ק נסע לארצות הגולה לזכות את אחינו בני ישראל לקחת חבל ונחלה
בהחזקת ישיבתו ,בבואו לבית אחד העשירים הראה לו תמונות מבית ישיבתו ,מעמלי התורה ולומדיה ,ותרב התפעלותו
של העשיר מפעולות ראש הישיבה והחליט להוציא סכום הגון מבית גנזיו ולהעניקו לראש הישיבה ,כשפנה לחדרו
ביקש ראש הישיבה את רשותו לעיין אדהכי והכי בגמרא שעמדה על השולחן ...והנה ,משחזר וראה את ראש
הישיבה עוסק בתורה נענה ואמר 'חוזרני בי' אף לא פרוטה אחת אשלשל לידכם ...תמה ראש הישיבה וכי מה
אירע ,מדוע חזר בו מע"כ 'תוך כדי דיבור' מהבטחותיו ,מתחילה לא ענהו העשיר ,ורק לאחר הפצרות נענה ,לא
אעניק משלי מאומה לישיבה ש'ראש הישיבה' שבה אינו מכיר בצורת אות ,ואינו יודע מאיזה צד מחזיקים את
ה'גמרא' ...ולא ידע ראש הישיבה מה פשעו ומה חטאתו ,עד ש'תפס' במה דברים אמורים והסביר לו ,הנה בוודאי
תמהת כי בבואך הנה מחדרי אוצרותיך מצאתני עוסק בתורה כשגמרא 'הפוכה' בידי ,דע לך כי יליד 'צנעא' שבתימן
אני ,וידועים דברי קורות הימים כי לא היו ספרים מצויים במחוזותינו ,והיינו יושבים לפני ה'מארי' )'מלמד'( כשארבע
עד חמש תלמידים קוראים באותו ספר כל אחד מצדו האחר ולימדונו לקרוא בספרי הקודש מכל ארבעת צדדיהם
בשווה ,ונמצא שהחזקתי את הגמרא כדרך שלימדוני בבית תלמודי .ואם תאווה נפשו הבא נא ב' ספרי קודש אני
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.úåëæì íëúà ïéãé
קדושים תהיו  -שמירת מידת הקדושה וגדריה

ìàøùé éðá úãò ìë ìà øáã' ,(á èé íéùåã÷) ïúùøôá úåà óåñ ,äáåùú úáùì â"ë ùåøã) ç"ìöä éùåøãá àúéà ïëå
éðà ùåã÷ éë åéäú íéùåã÷ íäéìà úøîàå
åéìò ìá÷é 'ä øáã úà àøéä ïë ìò .ì"æå ,(ç
כא
'åéäú íéùåã÷' úååöîá ï"áîøä øàéáù äî òåãé . ''ä ìë úà ïåãìå ,'êåîë êòøì úáäàå' íìù áìá äúòî
àøåáä ïåöø éë .'äøåúä úåùøá ìáð àäé àìù' ¯ åéòùô ìë ìò åì åøéáòéù äëæé æà ,úåëæ óëì íãàä
אקרא הפוך ומע"כ יקרא ישר ונראה מי קורא מהר וברור יותר ,בחן העשיר את אמיתת הדברים ונתרגש עד כדי
דמעות שניצול מדיון לכף חובה שלא בצדק והעניק לו ממתת ידו פי שניים ושלושה ממחשבתו הראשונה .מכאן
ילמד כל איש ואיש בדיליה ,אף שנראה לו כי פלוני הפוך לגמרי ,ואינו יודע מאיזה צד מחזיקים את הספר או
שאר עניינים שבעולם אם ברוחניות אם בגשמיות ,דע לך כי אתה הפוך ,וזה האיש ישר והגון הוא...
וכן איתא בפירוש החסיד יעבץ )אבות ב ה( וז"ל .לכן הזהיר 'אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו'  -ויהיה דעתך
ונפשך תחת נפשו ,למשל ,אם חרפך בן אדם על איזה דבר שעשית לו ,אל תשיבהו עד שתדין אתה בעצמך אם
היה הוא עושה לך מה שעשית לו אם לא הת מחרפו יתר ממה שחרפך.
כ .הגה"ק ה'בן איש חי' זי"ע )בניהו שם( דקדק הטעם ששינו חז"ל בלשונם ,שבתחילה נקטו 'לכף זכות' ,וסיימו
'לזכות' ולא אמרו 'לכף זכות' ,ומבאר עפ"י מה דאיתא בספרי קדמונים לבאר מה שנאמר )תהילים יח א( 'ביום
הציל ה' אותו 'מכף כל איביו ומיד שאול' ,כי תפיסה ב'כף' אינה חזקה כל כך כמו התופס ב'יד' ,וכלומר שהיה
נתון בידי שאול יותר ממה שהיה לגבי שאר אויביו ,עפי"ז מבאר בזה הלשון :ולזה אמר כל הדן את חברו לכף
זכות ,ר"ל אפילו שהוא לא דן אותו לזכות גמור הרומז לתפיסת הידים ,אלא דנו לזכות קטן שהוא נגיעה בעלמא
שדומה לתפיסה בכף ,אפילו הכי זוכה כי מן השמים או אחרים ידונו אותו לזכות דהיינו זכות בסתם שהוא זכות
גמור .עכ"ל.
ואולי הביאור בדבריו ,כי לפעמים קשה לו לאדם לדון את השני לזכות לגמרי ,ובפרט באופן שהמעשה נראה
לחובה ,אך הקב"ה מבקש מהאדם שיעשה מה שבידו ,אם אינך יכול לדונו 'לזכות' אזי לכל הפחות תדון אותו ל'כף
זכות' ...תאמר בלבבך שהגם שאין הצדק עמו לגמרי אבל מעט צדק יש במעשיו ...וכאשר האדם עושה מה שביכולתו
הקב"ה מקבל אותה 'מנחת עני' ומחשיב זאת כאילו עשה הכל וכאילו דנו 'לזכות' ממש ,וכבר נותנים לו שכר
משלם לדונו לזכות גמורה.
כא .כתב ב'חידושי מהר"ם צבי' )מרבי משה צבי וינגרטן אב"ד שעדליץ ,שהיה מגדולי הדור לפני כמאה וחמישים שנה( משל נפלא
אשר דרש בשנת פטירתו )בשבת תשובה תרי"ט( לבאר דברי הכתוב קדושים תהיו כי קדוש אני ה' ,וצ"ב ,מה ענין
זה לזה ,ומה נתינת טעם יש בדבר ,כיצד יתדמו בני ישראל להקב"ה ,כי הוא קדוש אחרי שאין בו כל חומר ,ואילו
אנו חומר גס יש בנו המושך אותנו מטה מטה ,והרי זה על דרך שתאמר גיבורים תהיו כי גיבור אני ה' ,והרי אין
הנידון דומה לראיה  -הקב"ה גיבור ואנו איננו גיבורים ,מעתה אף גבי קדושה יקשה כיו"ב ...אלא ביאורו ,בדרך
משל לבעל חנות גדולה ,גודל החנות כגודל כל הרחוב ,מלאה סחורה מזן אל זן ,אה ,פלאי פלאות ...ויהי היום,
ובעל הבית הוכרח לעזוב את ארצו ואת מולדתו למשך חודש ימים תמימים ,ג' ימים וג' לילות לא הצליח בעה"ב
לעצום עין בשינה לגודל דאגתו אודות עניני החנות ועסקיה ,עד שהחליט בעצמו להאציל מכוחו על הגדול שבפועליו,
עליו יטיל את אחריות כל ה'עסק' ,וכן עשה ,מיד בבוקרו של יום ערב 'מסע הקודש' קרא לו בעה"ב ,הפקיד בידו
את 'המפתח' של בית העסק ,והורה לו על שמירת העסק וכל הכרוך סביבו ,גם הוסיף להזהירו באלפי אזהרות
וציווים לבל יהין לזלזל בתפקידו הרם והנישא כי אחריות גדולה בידו .משם נסע בעה"ב ומשפחתו ויחנו במחוז
חפצם ,שם עשה מה שעשה ופעל מה שפעל ,עד שבעזהשי"ת הגיע עתו וזמנו לחזור לעירו ...ויהי בבואו העירה,
מרחוק כבר 'הריח' כי משהו איננו כהוגן ,בראותו כי החשיכה שולטת בסביבות החנות ,לבו החל לדפוק בקצב מהיר
בכפליים ,וישא רגליו וירץ לתוככי החנות ולעניו נגלו 'בוקה ומבולקה' ,אין מוכרים ואין קונים ,כל הסחורה נגנבה,
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'áåø'ù åøîà òåãî ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä íùî òåãé äîäáëå ñåñë äéäð àìù ,åðì øúåîá åðîöò ùã÷ðù
ùé 'àöú éë' úùøôá éøäå ,äá ïééåìú äøåú éôåâ
ùã÷ð àìà ,íúååàúå íáì ìò äìåòä ìëë íéùåòä
 åéðôì åðîöòכבäá ïééåìú äðååëä ïéàã ,àìà ,äøåú éôåâå úååöî øúåé éðà ùåã÷ éë' áåúëá 'åðøåôñ'ä ïåùìëå ,
¯  ïåéòá øùôàä éôë éìà åîãúù éåàøåכג ,'åéäú íéùåã÷' ÷åñôá ¯ äá ïééåìú àìà ,äùøôä ìëá ¯ .'äùòîáå
.åæ 'úåùã÷úä'á ïééåìú äøåú éôåâ áåø éë
,àáà éáø éðàú' (.àô íéùåã÷) ùåã÷ä 'øäåæ'á àúéà
ùåã÷ éë ì"ú ,éðåîë ìåëé' ,àúéà (è ãë ø"÷éå) ùøãîáå àúééøåàã àììë ('åéäú íéùåã÷' úùøô) àã àúùøô
 äìòîì éúùåã÷ éðàכד  'íëúùåã÷îכה,
éðá úãò ìë ìà øáã' (á èé) é"ùøá àåä ïëå .'àéä
,'éðåîë ìåëé' àðéîà äååää øåàéáá íéùøôîä åèáçúðå áåøù éðôî ,ìä÷äá åæ äùøô äøîàðù ãîìî ¯ ìàøùé
úåîãäì åãéá ùé 'íãå øùá'ù úòãä ìò äìòé éëå
.'äá íééåìú äøåú éôåâ
אויה ,שוד ושבר ,כל השקעותיו עלו בתוהו .ב'נשימה אחת' עלה לביתו של ה'שומר' ,העירו משנתו ופתח פיו בגערה
ושאגה אדירה ,מה עשית ...מדוע לא מלאת אחר פקודתי ,ולא שמרת את כל בית העסק ,על מה ולמה מסרתי
בידך המפתחות ...אמר לו ,אדוני הבוס ,תנוח דעתך ,ותשקוט סערת רוחך ...מה ההפסד ,מפתח אחד ...נו ...כמה
שווי המפתח ,סך חמשה שקלים ,קח חמשה שקלים והנח לי לישן שינת הליל ...ולא הבין סכל זה ,שב'מפתח' זה
תלויה ועומדת כל מצבו ומעמדו ,פרנסתו ועשירותו של בעליו.
כיו"ב ייאמר לבאר בקרא' ,קדושים תהיו' ,ובל תחשבו כי 'מצווה' יש בזה ככל המצוות דוגמת חמשת השקלים,
אלא המפתח של כל בית העסק נמצא כאן ,וזהו כי קדוש אני ,ב'קדושה' זו תלויה כל האידישקייט )היהדות( ,על כן
יש לכם להיזהר בה ביותר )אף שבאמת אין ערך אפילו למצוה קלה שבקלות ,מ"מ האדם עלול לדוש בעקיביו מצוות קלות ולהחשיבם בטעות
כדבר קל ערך ,אבל עליו לדעת שהקדושה היא היא המפתח של התורה ומצוות(.
כיוצא בדבר ,היה אומר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע ,הנה ,אומרים בנוסח הקידוש 'אשר קדשנו במצוותיו
ורצה בנו' ,ולכאורה נראה שמן הראוי היה לנו לומר להיפך 'אשר רצה בנו – וקדשנו במצוותיו' ,שהרי תחילה בחר
ורצה בנו ולאחמ"כ נתן לנו את התורה ומצוות ,אלא ,כי אכן ,בלא קדשנו אי אפשר שיהא ורצה בנו ,רק אחר
שיתקדש האדם ]כפי יכולתו[ יתרצה וירצה בו ה'.
כב .הרה"ק מז'מיגראד זי"ע היה אומר משמם של צדיקי קמאי ,של"ו הצדיקים הנסתרים )סוכה מה ):אינם בדווקא ששה
ושלושים צדיקים 'קבועים' ,אלא משתנים הם בכל עת ובכל שעה ,כי כל העובד את ה' ב'סתר' ,ומתגבר על נסיונותיו בינו לבין קונו )שעפ"י

רוב אין מישהו בעולם היודע מכך (...הרי הוא באותה שעה אחד מל"ו הצדיקים 'נסתרים'.
כג .כתב הרה"ק ה'דברי ישראל' זי"ע בזה"ל ,או יאמר 'ואהבת לרעך כמוך' ,יש לדעת ,אמאי לא נאמר אחיך או
עמיתך ,כמו שנאמר )פסוק יז( 'לא תשנא אחיך' כנ"ל ,והוי ליה למימר 'ואהבת לאחיך כמוך' ,אלא רמז גם כן
באומרו 'רעך' על לשון רעיון ומחשבה ,כמו שנאמר )תהלים קלט יז( 'ולי מה יקרו רעך א-ל' שפירושו לשון רעיון
ומחשבה )עי"ש ברד"ק ואבן עזרא( .ובזה יתבאר הכתוב ,דהנה כל האדם ה'גוף' יקר אצלו עד מאד ושומרו היטב ,אבל
הרעיון והמחשבה זול אצלו שמניחה לעוף בארבע רוחות העולם ובאשפתות וטינופת בכל מיני מחשבות זרות ,וזהו
שאמר דוד המלך ע"ה 'ולי מה יקרו רעך א-ל' ,פי' הרעיון והמחשבה יקר ואהוב לך כמוך כמו הגוף שעליך ,וזה
שפירשו )בר"ר כד ז( 'זה כלל גדול בתורה' ללמוד ברעיון נקי ומחשבה טהורה ,עכ"ל.
כד .נוראות מצינו בדברי הרה"ק הרבי רבי בונם זי"ע )תורת שמחה ,והוא ח"ג מספר שמחת ישראל ,אות פט( המבאר את הכתוב
'קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוקיכם' ,דהנה בתורה כתיב 'קדשים תהיו' חסר וא"ו ,ואילו 'כי קדוש אני'
נכתב מלא וא"ו .ומבאר בהקדימו את מה שאמרו בשם הרה"ק המגיד הגדול ממעזריטש זי"ע על דברי רש"י 'כי
קדוש אני ה' אלוקיכם  -קדושתי למעלה מקדושתכם' ,וכה אמר ה'מגיד' קדושתי למעלה ,קדושתו של הקב"ה
למעלה בגבהי מרומים ,באה כביכול מקדושתכם ,מקדושתם של בניו עם בני ישראל ,שעל ידי שיהודי מתקדש הרי
הוא גורם כביכול להקב"ה שיתקדש לעילא ולעילא .ובזה יבואר 'קדושים תהיו' ,דמתחילה הקדושה כביכול 'חסרה',
ורק אחר שנתקדש בקדושה של מעלה יהיה 'כי קדוש אני' ,מלא וא"ו ,כביכול תתמלא הקדושה בשלימות.
כה .כך ביאר הרה"ק מרוז'ין זי"ע )עירין קדישין השלם בפרשתן( את דברי המדרש )דלעיל( שבאו חז"ל להורות לנו את
ôלמõד
הדרך על ידה נוכל להתקדש ,וכך אמרו יכול כמוני )בניחותא( כלומר ,כיצד היא הדרך להיות קדוש כמוניְ ִ ,
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 פרשת קדושים- באר הפרשה

íéã÷äù äî (á çé éøçà) ùåã÷ä íééçä øåàä ùøéô ãåò
ïåãàä äðä ,ì"æå ,'íëé÷åìà 'ä éðà' øîåì áåúëä
,òøä øöé ãâð øáãå åæ äåöî åúååöá íëçúð úåà¯áö 'ä
àéä øùà åúåàúá ìåùîì éòáè ùåðà ìåëé êéà øîàéù
åúøéîù 'ä áééçéù úòãäî ììùåî àåä äæ øáã ,åúñðà
øåöòî ïéà éë íãà øîàéù ãöìå .'åëå äàåùäá ìëì
áåèä åøáã äìçúá 'ä íéã÷ä ïëì ,äæ øáãá åçåøá
,íëé÷åìà 'ä éðà íäéìà úøîàå ìàøùé éðá ìà øáã øîàå
éë åæ äðòèá åðùé ìàøùé úìåæ éùåðà ïéîá úîà ïä éë
ïë ïéàù äî ,åðîî å÷ùç íöåò òåðîì åçëá àöîé àì
äâùä àéäå ,íëé÷åìà 'ä éúåéä ãöì ìàøùé éðá íúà
äøåöä éë ,éîùâ éòáèä çë çöåðé é÷åìàä çëá ,úå÷ìà
'äá ÷áãúäì ìàøùé ùéà íéëñéùë øîåçá èåìùú
'÷ä åéøáãá øàåáîå .÷"ìëò . כוåòáèá èåìùé åé÷åìà
ùøãð àìù ,äùåã÷ä éðééðòá íééçä êøãå äãåáòä ãåñé
íéëñéù' ¯ ïåöøä ÷ø àìà ,ùåã÷ äéäéù äàöåúä íãàäî
,åîöò úà ùã÷ì åîöòî ìéçúéùå ,'åé÷åìà 'äá ÷áãúäì
.äìòîìî äáøä åúåà ùã÷éå åãòá øåîâé 'äå

íéøåàéá äæá åøîàðå ,ù"áúé åúùåã÷ë ùã÷úäìå
.åèåùô éãéî àöåé àø÷î ïéà î"î êà ,íéðåùå íéáø
,ùã÷úäìå íîåøúäì íãàä ãéá äîë ãò ,ïàëî åðãîìå
åðéáø äùî åìéôàå ,äùåã÷ä úåâøãîì ìåáâ ïéà éë
ãçà ìëìå ,åéäú íéùåã÷ úååöîá äååèöð ë"â ä"ò
íéùåã÷' åì øîàð ,åáöîå åîå÷îá ¯ àåä øùàá ãçàå
äúà øùà íå÷îäî øúåé íîåøúäå ùã÷úä ,'åéäú
.åéìò ãîåò

àöåé àìì ìàøùé éðáî ùéà ìëì íéøåîà íéøáãäå
éë ,íéúåçôáù úåçôì åìéôàå ¯ ììëä ïî
àúéà êëå .åúååàú øåáùìå ùã÷úäì äéøá ìë ãéá
äöøé ãåò' ,'åéäú íéùåã÷' ÷åñôá '÷ä 'íééçä øåà'á
äøéáò øáò àìå íãà áùé (:èì ïéùåãé÷) ì"æ íøîåà ã"ò
áåúëä øîàî àåäå ,äåöî äùåòë øëù åì íéðúåð
÷çøúé åãéì äøéáò àááù ,äùò úååöî ¯ åéäú íéùåã÷
.åéäú íéùåã÷ ìù äùò úååöî íéé÷ äæáå ,äúåùòî
,øîåì ,íéùåã÷ ìù äæ ïåùìá åæ äåöî ïåøëæ àéöåäå
÷ã÷ã äæ íòèìå .ùåã÷ àø÷ð åæ äåöî íéé÷îä ìëù
àöåî äúàù íå÷î ìë' (å ãë ø"÷éå) ùøãîá àúéà äðäå ¯ åæ äåöî éë ,øîåì ,ìàøùé éðá úãò ìë ìà øîåì
,' כזäùåã÷ øãâ åá àöåî äúà äåøò øãâ åá
ùéà ìëù .íãà ìëá äðùéù äåöî àéä ,åéäú íéùåã÷
כח
÷çøúäì íéâééñå íéøãâá íãàä äáøéù ìëëù ,øîåìëå äâøãä ïéàå ,åì øîàé ùåã÷ åæ äåöî åîéé÷á ìàøùé
.äùåã÷ úôñåúì äëæé êë  כטäøéáòä ïî
.'åæ äâùäî úòðîð äéäúù ìàøùéá

 עד, עלי להתאים הנהגתי למדרגת הקדושה, שילמד אדם את עצמו לומר בכל עת כי קדוש אני,לומר כי קדוש אני
.שלבסוף אכן יזכה להיות קדוש
 הנה,' כה אמר הרה"ק הרבי רבי העניך מאלכסנדר זי"ע על הכתוב 'קדושים תהיו – כי קדוש אני ה' אלוקיכם.כו
 הרי הנני, וכי איככה אוכל להתנהג בקדושה, ואם יאמר האדם,'קודשא בריך הוא מצווה אותנו 'קדושים תהיו
 לזה אמרה תורה 'כי קדוש אני ה' אלוקיכם' – כדוגמת הבן שאביו,מצוי בתוך חומר גס – המושך אותי מטה מטה
 קשה עלי להינשא כי גדלה דאגתי על, אבי, פונה אליו הבן ואומר לו, ומשבא להשיא את בנו,עשיר וגביר אדיר
' הרי 'יש לך אב עשיר, מדוע תדאג, ענה לו האב. ולא אדע מניין אקח לכלכל את נפשות אנשי ביתי,הפרנסה
 ואני קדוש וכל אשר, הלא אני הוא אביכם הקדוש,' כן אומר הקב"ה 'כי קדוש אני ה' אלוקיכם.ועליו כל מחסורך
. ואני אבוא אחריכם לפתוח לכם שערי קדושה כפתחו של אולם, על כן פתחו נא את דרך הקדושה,לי קדוש
 וביאר הרה"ק ה'חוזה מלובלין' זי"ע )הובא ב'דברי יחזקאל' ליקוטים בפרשתן( כי באמת כל מצווה ומצוה מקדשת את.כז
 אלא שבשאר מצוות פעמים שאין האדם מרגיש...' כדאמרינן בברכת המצוות 'אשר קדשנו במצוותיו,עושיה
 כל איש ואיש – יהיה מי שיהיה ירגיש התעלות, אתה מוצא קדושה, משא"כ בענייני קדושה.שהוא מתקדש על ידה
 ויעידו כל בני עולם איש איש ממדרגתו – שאחר 'התגברות' מתמלא הלב.והתקדשות בגדר לקדושה שהוא עושה
.בסיפוק והתעלות עצומה
 דהיינו 'בשביל,' הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע מבאר בפסוק בפרשתן )קדושים יט כח( 'ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם.כח
 אל תעשו- ' ובא להזהיר את האדם 'ושרט לנפש לא תתנו. ומרמז על עסקי האדם לצורך פרנסתו,'בשרכם
,' ייאמר על כל ה'כלים' הנצרכים כביכול ל'צרכי פרנסה, ולזמן הזה, בעד עסקי הפרנסה,' חריצין ונעיצין ב'נפש,שריטות
. שלא לשרוט הנפש והנשמה עבור הפרנסה,היזהרו והישמרו על נפשותיכם
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באר הפרשה  -פרשת קדושים
והייתם לי קדושים  -ישלח עזרך מקודש

ïéàùë àìå ,êìîä åì äååéö ïë éë ¯ åðîî òðîðå øáãì
ìåëé' ,øàáúé æ"éôìå .äæ ïéðòá ïåéñðå äååàú ììë åì
úåéäì äöåø àåäù øîåì íãàä äöøé àîù ¯ 'éðåîë
÷ìëå ïåéñéð ìë åì ïéàù ä"á÷ä úîâåãëå åòáèá ùåã
éúùåã÷ ,éðà ùåã÷ éë øîåì ãåîìú ,äìéìç äååàú
éðééðò ìëî ìãáð àåä ä"á÷ä ÷øù ,íëúùåã÷î äìòîì
åøáâúúù é"ò à÷ééã 'åéäú íéùåã÷' íúà ïëà ,íìåòä
.'ä õôç äìàá éë ,íëéúååàú ìò

úøîàå ìàøùé éðá úãò ìë ìà øáã' ,(á èé) ïúùøôá
'ä éðà ùåã÷ éë åéäú íéùåã÷ íäéìà
,åéäú íéùåã÷' ,(èé ãë ø"÷éå) ùøãîá àúéàå ,'íëé÷åìà
éúùåã÷ ¯ éðà ùåã÷ éë øîåì ãåîìú ,éðåîë ìåëé
øîåì êééù äî úòãåð àéùå÷äå ,'íëúùåã÷î äìòîì
'åúùåã÷á úåîãäì ùåðà ïáì øùôà éëå ,'éðåîë ìåëé
'éðà ùåã÷ éë' øîåì áåúëä êøöåäù ãò ù"úé àøåáì
áúë'ä ÷"äâä øàéáå .íëúùåã÷î äìòîì éúùåã÷å
íéàáä úåðåéñðä çëåðì åáø÷á åçåø ìåôé ìà äúòî ,çë÷ ë ë"åú) ì"æç øîàî é"ôò (á íéùåã÷ ä"ã) ò"éæ 'øôåñ
úîçìî ìåî ìà âåñé ìàå ,'íéø÷áì íéùãç' åéìò
,øéæç øùáá éùôà éà íãà øîàé ìà' (åë ë é"ùøá àáåä
àìîúéå ,çøåà õåøì øåáéâë ùéùé äáøãà àìà ,øöéä ,'éìò øæâ íéîùáù éáàå äùòà äîå éùôà øîàé ìáà
éë äòéãéä êåúî åøöé úà ùåáëì äøåáâ çåøå äçîù äååàúîùë àåä úååöîä íåé÷áù úåáéùçä ø÷éòù åðééäå
עוד יש לפרש בלשון הכתוב 'ושרט לנפש לא תתנו בבשרכם' ,כי מילתא דשכיחא שאין היצר 'מבקש' ,מסית
ומדיח אלא שריטה בעלמא ,דבר הנראה כחסר ערך ,לוותר על 'גדר' קל בלבד ,ועל כך הזהיר הכתוב 'ושרט לנפש
לא תתנו' – אל תתנו לו אפילו שריטה קטנה ,מדרס כף רגל...
כט .כי הגדרים והסייגים 'סחור סחור' ,הם השומרים על ה'עיקר' ונקודת היהדות ,התורה והמצווה ,וכך מסופר בענין
השאלה הידועה אודות 'קו התאריך' – באיזה יום יחול השבת ושאר המועדים במדינת יפאן ,והנה רבים מהגולים
לשם ,היו מחמירים לשמור שבת )לבד משבת( גם כשיטת החזו"א אך ורק לגבי עניינים דאורייתא ,והעידו כי אחר
שלא היה עליהם עול של דינים דרבנן  -נכשלו כולם בכל שבוע אף בדינים האסורים דאורייתא.
פעם נשאל הגאון רבי שמעון שקאפ זצוק"ל ע"י תלמידו שהיה מבני מדינת דייטשלאנד )גרמניה( ,ילמדנו רבינו
היאך נהיה כדבר הזה במדינתנו בדייטשלאנד ,שהרבה יראים ושלמים ,מדקדקים בקלה כבחמורה ,עוברים בשאט
נפש על לאו של 'ולא תשחית את פאת זקנך' )קדושים יט כז( ,והם מגלחים זקנם בתער.
השיב לו הגרש"ש כי בלאו זה אין שום גדר וסייג מדרבנן ,כי בזמנם של חז"ל היו הכל מגדלים זקנם ,ולא
הייתה כל סיבה לגזור על כך ,ממילא באו לבסוף לעבור על הדאורייתא גופא ,כי יהיה מי שיהיה  -בלא סייג וגדר
ייכשל בגופי תורה.
ובעניין זה הקשה הרה"ק החידושי הרי"ם זי"ע )ליקוטי הרי"ם בפרשתן( מדוע באמת לא עשו חכמים שום סייג וגדר
על איסור גילוח הזקן שהוא מהעבירות החמורות  -שיש בו ה' לאוין .ומבאר ,שאכן ,בזמן החכמים הייתה מחלוקת
גדולה בין החכמים והצדוקים אודות עשיית 'גדרים וסייגים' למצוות התורה .הצדוקים טענו שאין להגביל את בני
ישראל ב'גדרים וסייגים' ,כי סייגים הללו יכבידו על האדם עד שיבוא למנוע לגמרי מלקיים את התורה והמצווה,
לעומתם ענו 'חכמי ישראל' שבלא סייג והרחקה יבואו להקל במצוה לגמרי .עד שבאו לידי פשרה ,שיקחו מצוה
אחת של גילוח הזקן שחמורה היא עד מאד ,וכל העובר עליה מתחייב כאחת בחמשה לאוין ,ובוודאי כל בר ישראל
יזהר בה מאד ,ובה לא יעשו סיג ונראה מי יצדק ,ובזה יתבאר מדוע לא עשו החכמים שום גדר וסייג במצוה זו.
ומסיים הרי"ם ,עתה רואים באמת מה שיצא ,שהחכמים צדקו.
שמעתי בשם חכם אחד ששאל פעם את אחד ממכריו ,מדוע שינה מארחות אבותיו )בעניני גדרי חסידות במלבוש
וכיו"ב( ,ענהו ה'מכר' כי במהותו הנו רחוק מלהיות 'ירא שמים' ,ומידת ה'אמת' שבו איננה נותנת לו לחיות תוך כדי
'סתירה' בין תוכו )פנימיותו( לברו )חיצוניותו( ,אמר לו החכם ,בשלמא ,אם היו אומרים בגמרא ברו כתוכו – כלומר שיש
לדמות את החיצוניות לפנימיות ,היה איזה צדק בדבריך ,שהרי ב'תוכו' חסרה לך היראה ולכן אף 'ברו' היא החיצוניות
אין לה להראות 'מעלה' יותר מה'תוכו' ,אבל מכיוון שאמרו תוכו כברו נמצינו למדים ,שאדרבה ,זוהי הדרך ישכון
בה אור ,תחילה יעמיד האדם את 'ברו' בצורה הראויה )כמנהג אבותיך( ,ולאחמ"כ יתייגע להתאים את ה'תוכו' שגם
יהיה באופן הראוי.

באר הפרשה  -פרשת קדושים

äùåã÷á úåìòúäìå úåìòì ìåëé åìà úåðåéñð é"ò ÷ø
 'úé åøöåéì çåø úçð äùåò àåä äæá ÷øå ,äìòî ìùל.
áéúëã àä ìò êéîñäì (ã ãë ø"÷éå) ùøãîá àúéà äðäå
'÷çìùé' (á ë íéìéäú) øîàðù äî úà 'åéäú íéùåã
¯ ùãå÷î êøæò çìùé ì"æç íéùøôîå ,'ùãå÷î êøæò
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'øôåñ áúë'ä ÷"äâä øàáîå ,êãéá ùéù íéùòî ùåãé÷î
(àùú éë 'øô ùéø) ééçá åðáø éøáã ãåñé ìò (â íéùåã÷) ò"éæ
ùã÷é íàù íãàì äàøð íà íâù øîåì ì"æç åàáù
äùåã÷ä éë àéä úîàä êà ãñôä åîöòì íåøâé éæà åîöò
 äîöòå çë åì úôñåî äîöòלאíåù åãéì àåáé àìå ,
 (ù"ééò) äçååøå úåãô ÷ø äáøãà àìà ÷æðלב.

ל .ולעולם ,אל יתייאש אדם לומר הנה כבר ניסיתי כהנה וכהנה להתקדש ונפלתי – א"כ אינני שייך בכל 'פרשת
קדושים תהיו' ,אלא ישמע לדברי הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע )בפרשתן ד"ה קדושים( כי 'פרשת קדושים' מתחלת
בקדושים תהיו משם ממשיכה התורה לדבר בכל מיני פגמים וענייני עריות ,ולסוף הפרשה נאמר שוב והייתם לי
קדושים )כ כו( .והיינו ,כי מתחילה אומרים לאדם שמור עצמך בקדושה ,אך אם נכשל ונפל ממדרגתו ,לא יאמר נואש,
אלא מכאן ואילך והייתם לי קדושים – שוב וקדש עצמך מעתה .כי נפשו של כל יהודי קשורה לאביו שבשמים ,אף
אם עבר את העבירות החמורות ביותר ,ויזכור שהמקדש עצמו מעט מלמטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה )יומא לט.(.
זה עתה קראנו בתורה בשביעי של פסח שעעל"ט שאמרו פרעה ועבדיו 'מה זאת עשינו כי שלחנו את ישראל
מעבדנו' ,ובאמת אין דבריו אלו אלא דברי הבל ורעות רוח ,וכי פרעה שילח את בני ישראל והלא יצאו רק לפני
כשבוע ימים בעל כרחו – אחר שהוכה בעשרת מכות אחת קשה יותר מחברתה ,וכבר לא יכול נשוא אותם ,ומה
ראה הכתוב להביא דברי שטות שאמר פרעה ,אלא ביארו בזה ,כי רצה הקב"ה ללמד ארחות חיים לבניו ישראל,
הנה עד עתה פרעה הרשע ספג מכה אחרי מכה ועדיין נשאר בשלו – לא אשלח את בני ישראל ,ומאויבי תחכמני
לדעת כיצד להחזיק בעבודתו ית' גם אחרי 'עשרת המכות' ,שלמרות כל הקשיים לא נזוז כמלוא נימה מדרך ה' ,אך
עדיין לא נשלם 'סוגיית ההתחזקות' עד לאחר שכבר יצאו בני ישראל ממצרים ,ופרעה הרשע וכל חילו הפסידו
במערכה ,אך שוב התחזק פרעה כאילו לא היה כלום ואמר אני הוא שהוצאתי את ישראל ממצרים ,וזאת רצה
הקב"ה ללמד את בניו ,גם לאחר שכבר נכשל האדם ונפל ל"ע לתחתית שפל המצב עדיין יתחזק ויחדש כנשר נעוריו,
ישכח מכל מה שעבר עליו ויתחיל מחדש...
מעשה היה בימי הרה"ק ר' דוד מטאלנא זי"ע אשר איש אחד ביקש לשלוח יד בנפשו ח"ו ועלה על הגג כשהוא
מתכונן לקפוץ מן הגג עדי ארץ ,ניגש אליו הרה"ק ואמר לו ,וכי 'חכמה' היא לקפוץ מלמעלה למטה ,הרי אפילו
נער קטן וטיפש יכול לעשות כן ,הבה ונראה כוחך וגבורתך אם תוכל לקפוץ מלמטה עד למעלה ...ולענייננו אנו,
אין כל 'חכמה' להוריד את האף ולהישבר לאחר 'נפילה' ,שהרי כולם יכולים לעשות כן ...אלא בזאת יתפאר האדם,
שגם במצב שכבר נפלו פניו יצליח לרוממם עדי מרום...
לא .נפלאות כתב החת"ס )דרשות תקס"ב ד"ה קדש( וז"ל' ,קדש ורחץ'  -המקדש ורוחץ עצמו מחלאת עוה"ז ,עי"ז 'כרפס
יחץ'  -רצה לומר ,פורקים ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ ,כי כרפס הוא עול מלכות .וכל זה למי שקדש רק
את עצמו ,אמנם 'מגיד רחצה' – שהוא גם מוכיח את אחרים ,ומעמיד אותם על דרך טוב ,גם הוא 'מוציא מצה'
ומריבה  -כעובדא דאהרן אוהב את הבריות ועי"ז הוא מקרבן לתורה ,גם הוא 'מרור כורך'  -כלומר סובל מרירות
עולם על עצמו ואינו קץ טרחם משאם וריבם על כל הקושי שיש בהם ,זהו שזוכה לדברים הרבה .א' .שלחן ערוך'
בעוה"ז ,ב' .צפון ברך'  -בעולם הצפון )הבא( ,ג .וגם יזכה ל'הלל' שבחו והלולו בפי כל כדכתיב )משלי כח כג( מוכיח
אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון עכ"ל.
כתב הגה"ק ה'סטייפלער' זי"ע )קריינא דאגרתא ,טו( וז"ל ,וצריך לדעת כי בהתגברו על התאווה לשם שמים מתקדש
מאוד שם שמים והוא עבודה קדושה לשמה ממש כי אין אדם יודע מזה ,וזוכין עי"ז לסייעתא דשמיא נפלאה בכל
העניינים ,הן בהצלחת התורה הן בתיקון כל המידות והן בענייני עוה"ז ,רק צריך סבלנות וכו' ,וצריך לדעת כי בכל
פעם שעומד בנסיון מקיל עי"ז את הנסיון על להבא וכו'.
ורמזו לה בלשון הכתוב שנאמר אצל יוסף הצדיק 'ויעזוב בגדו בידה' )בראשית לט יב( ,שהנה 'בגד' רומז ל'בגידה'
וכשלון ]וכמו שפירש הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע במה שנאמר שם 'ותתפשהו בבגדו' ,שאמרה לו שאחר שכבר
'בגדת' ונכשלת שוב אין לך תקנה[ ,וכאשר עמד יוסף הצדיק בנסיון בגבורה עילאית אזי הניח הוא את ה'בגד'
והכשלון אצלה – שהחליש את כוחו של היצר הרע ע"י שניצח אותו...
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איש אמו ואביו תיראו  -שלא לבזות את אביו ואמו על ידי
מעשיו הרעים

÷"äøä øàáîå ,'åàøéú åéáàå åîà ùéà' ,(â èé) ïúùøôá
åéáà íùá (á íéùåã÷) ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä
íéìéäáî íéøáã é"ôò ,ò"éæ øãðñëìàî ï÷æä ø"åîãàä
øå÷ç ,úåøîàî äøùò) ò"éæ åðàôî ò"îøä ÷"äâä áúëù
åðéúåáà íò åðàèç' (å å÷ íéìéäú) àø÷á (ã"ô ä"ç ,ïéã
,'åðéúåáà íò åðàèç' åäî .à ,äåîúå ,'åðòùøä åðéåòä
.äúò íîéò àèçé ãöéë ,äæä íìåòá íðéà øáëù øçà
íéøçàì íøâù åðééä 'åðòùøä åðéåòä' ïåùìä úåòîùî .á
)úìéçúì åðééðò äî ë"à ,(íéøçà úà åðòùøäå åðéåòä øîåàëå
øåøáä úîàä'ù øàáîå .'åðéúåáà íò åðàèç' åéøáã
äùåìù' (.ì ïéùåãé÷) ì"æç åøîàù äî òãåð éë ,'àåä
ãçà ìëáù àöîð ,'åîàå åéáà ä"á÷ä ,íãàá íéôúåù
íøåâ àåä éøä å"ç àèåç íãàùëå ,åéúåáà ÷ìçî åá ùé
 åéáàì íâ àèçå íâôלג'ùîî' åá ùéù ÷ìçä íâ éøäù ,

íò åðàèç øîàù åäæå ,àèçá óúúùä åéáà ìùî
åéùòîá êà ,íéøåîâ íé÷éãö åéä íäù íâäå ,åðéúåáà
,øîåì óéñåîå ,àèçå ïåøñç íäì íøåâ íéæåìðäå íéòøä
åðéåòä óà àìà ,ùîî åéúåáà íò àèçù éã àìù
íøâ äæáå ,ì"çø ãéæîá úåøéáòä úà äùòù ,åðòùøäå
.òùôå ïååò åéúåáàì
ìçæéå àøééù' ,'åàøéú åéáàå åîà ùéà' øàáúé äæáå
,å"ç àèçé íà éë ,åîàå åéáà ÷ìç úîçî àèçî
ùðåòäå íâôä íäì òâåð æàå ,åîàå åéáà ÷ìçá íâ àèçé
íéðáäá òáèäá òáèåî àåä øùàë äìàä íéøáãå ,'åëå
,ïåéìòä íìåòì åòñé øùàë íâ äîå ,íúåáàì äáäà
åéáàì íøåâù ïåáìòäå øòöä øåëæì ãçàå ãçà ìë êéøö
 'ïåéìòä íìåòá åîàåלד  'åëåלה.
,àùéã÷ àðùéì éàäá (:åè÷ â"ç) ÷"äåæá àúéà øáëå
'ãáëé ïá ,(å à éëàìî) 'åéðåãà ãáòå áà ãáëé ïá

לב .ונבאר דבריו במציאות החיים הידועה לכל לגבי ה'כלים' המשחיתים רח"ל ,כי שמענו רבים אומרים ש'הכלים'
מביאים תועלת גדולה לאדם והם צורך פרנסה וכו' ,לזאת גילו לנו חז"ל כי הקב"ה ישלח לך 'עזרך' דייקא על
ידי שתתקדש ותגדור עצמך מכל הדברים הגורמים היפך הקדושה ,ולעולם לא יפסיד האדם ממה שמקיים ציווי
הכתוב 'קדושים תהיו'.
לג .סיפר הגאון רבי הלל זקס זצ"ל ראש ישיבת חברון ונכדו של הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע ,שפעם אחת הגיע מאן
דהו ותרם לישיבת חברון חמישה חומשי תורה שנדפסו עם פירוש מאחד המשכילים ,רבי הלל זצ"ל עלה מורא
על ראשו פן יציץ בו אחד הבחורים ויכשל 'ושאני מינות דמשכי' על כן אסר להכניס ספרים אסורים אלו לאוצר
הספרים ,ונטלם לביתו שהיה בבנין הישיבה ,והניחם מאחורי המדף בארון הספרים כשהם מוטמנים ומוצנעים מעין
רואה .ויהי בחצי הלילה ,והנה קמה משנתה אמו של ראש הישיבה – בתו של החפץ חיים ,והחלה להסתובב בסלון
בסערת רוח ,שאלה בנה לפשר הדבר ,וסיפרה לו כי זה עתה הגיע אביה הקדוש בחלום הליל והחווה באצבעו על
מדף זה בארון הספרים ושאלה מה לספרים אלו בבית זה ...מיד הבין רבי הלל בשל מה הסער הגדול הזה ,נטל
את הספרים הטמאים והוציאם מביתו וקיים בהם מצוות 'ובערת הרע מקרבך' ואין ביעור אלא שריפה .למחרת סיפר
רבי הלל כל המעשה הזה ואמר בהתעוררות ובהתרגשות ,בינו נא זאת עד היכן הדברים מגיעים ,שספרים חיצוניים
מפריעים אפילו למנוחת הקדושים אשר בארץ המה ומקום משכנם בגנזי מרומים.
ואף אנן נעני אבתריה כנגד ה'ספרים החיצוניים' שבימינו ,הלא המה 'הכלים הטמאים' ,שהם מזיקים לחיים ולמתים,
מכלים כל חלקה טובה ומעכבים כל השפעות החסד והרחמים ,והמחזיק בהם מונע 'מנוחה נכונה' לאבותיו ואבות
אבותיו בעולם העליון ,ושומר נפשו ירחק מהם ולא יביא תועבה אל ביתו.
לד .גם בצוואתו הקדושה )הנדפסה בסוף 'ישמח ישראל' ח"א( הביא את דברי הרמ"ע מפאנו הנ"ל ,וכתב בזה"ל ,ואז ח"ו
נחשב כאילו הבן מפיל לאביו בשוחה עמוקה רח"ל ,שימו נא על לבכם הרחמנות הגדול והנורא מאביכם ויסוריו
הנוראים ובושתו הגדולה ,שובו שובו מדרכיכם וכו'.
לה .מעתה מידה טובה מרובה ,שבכל מעשה מצוה שעושה הרי הוא גורם שאף אביו ואבות אבותיו עושים עמו
מצוה באותו החלק שיש בו משורש נשמתם ,ואין לך כיבוד אב ואם גדול מזה ,ואם על מי שמכבד את אביו
ואמו במאכל ומשתה נאמרו הבטחות מופלגות כאלו בשכרו בעולם הזה ובעולם הבא ,וכאשר האריכו בספה"ק בגודל
מעלת מצוות כיבוד אב ואם ,הרי ק"ו בן בנו של ק"ו למי שמכבד את אביו 'במצוה' ...שעשה לו טובה נצחית שאין
למעלה הימנה ,ואין הכוונה דווקא למי שהוריו בעולם העליון ,אלא גם למי שהוריו אתו עמו בארץ החיים.
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 כי בכל מצווה ומצווה שעושים הרי הם, זוכים ההולכים בדרכי ישרים כשאביהם ואימם בחיים, לא פחות מכך.לו
(. וכבר אמרו חז"ל )יומא פו,' עליה יש הבטחה בתורה 'למען יאריכון ימיך,מקיימים בזה 'גם' מצוות כיבוד אב
, ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים,'שיהא שם שמים מתאהב על ידך
.'מה הבריות אומרות עליו אשרי אביו שלמדו תורה
 ומן העניין להביא פירושו של הגה"ק החיד"א ב'נחל קדומים' )פרשת יתרו( בדרך רמז לבאר טעם הסמיכות בעשרת.לז
( שראוי לחדש חידושי תורה: דהנה איתא בזוה"ק )ח"ג קעג,הדיברות של מצוות שמירת שבת לכיבוד אב ואם
 דאף הנהגה, פרק יב( כתב, ואז מעטרין את נשמת אביו בעולם הבא ]וב'יסוד ושורש העבודה' )שער השמיני,בשבת קודש
 דבשבת כשמחדש חידושי, וזה נרמז מסמיכות הדיברות,[טובה חדשה שהאדם מקבל על עצמו הרי היא בכלל זה
.תורה מקיים מצות כיבוד אב ואם
 כדבר שכתוב ב'אור החיים' הק' זי"ע )ריש פר' קרח( שקרח פגם בשורש הענף, גם תפילה פועלת הרבה לענין זה.לח
 וכדאיתא, וביעקב אבינו לא הגיע שום פגם כיון שהתפלל על כך, יצהר קהת ולוי, דהיינו אבותיו,שיצא ממנו
.(( שביקש רחמים על עצמו באומרו 'בקהלם אל תחד כבודי' )בראשית מט ו:בגמ' )סנהדרין קט


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

קדושים תהיו כי קדוש אני וגו' (יט ,ב)
נזכיר מילתא דבדיחותא מספר עטרת יהושע להרה"ק מדז'קוב
'קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלקיכם' ,ופירש"י 'פרשה זו נאמרה
בהקהל' ,והמשך הפסוק הוא 'איש אמו ואביו תיראו' ובהמשך 'אל תפנו
אל האלילים' .ונודע שיש הרבה מצוות בפרשת קדושים ,ויש להבין מפני
מה נסמכו דווקא אלו המצוות זה לזה ,קדושים תהיו ,יראת אב ואם ,ואל
תפנו אל האלילים.
ופי' רבי יהושע'לע שיש שני מיני צדיקים ,יש צדיק שהוא צדיק בעצמו,
מתייגע לפני ה' כל ימי חייו .ויש צדיקים שקדושתו אינו מצד עצמו ,אלא
מפני שמתאספים ובאים אליו חסידים ואנשי מעשה ,ממילא הוא נהיה
קדוש ,כיון שנתמנה על הציבור ממילא אינו עושה מלאכה בפרהסיא,
ואינו יכול ללכת למקומות לא טובים ,וכן צריך להכין דברי תורה לשולחנו
הטהור ,ולבא לתפילה ולהתפלל בכח ובקול וכו' וכו' ,אדהכי והכי נהיה
קדוש באמת.
הצדיק הראשון הוא בחינת שבת והשני הוא בחינת יו"ט ,כי הראשון
הוא קדוש בעצמו כמו שבת שקדושתה קבוע ,משא"כ השני הוא כמו יום
טוב שמברכים 'מקדש ישראל והזמנים' ,שבני ישראל קדשו אותו להיות
רבי קדוש .כמו שיש זמן שמתקדש ע"י ישראל ,כך יש נפש שנתקדש ע"י
ישראל.
והקשה רבי יהושע'לא אם כך הם הדברים ,מה לנו לבחור צדיק מיוחד,
נקח כל איש מהשוק ונתחיל להסתופף בצילו וכו' וכו' עד שיתקדש
ויתעלה מדרגא לדרגא ,ויהיה לנו צדיק אמת ,מה לנו ליסוע דווקא לאדם
ששמו האגער ,אלתר ,רוקח הורוביץ ,פרלוב ,טייטלבוים ,הלברשטאם וכו'
שיש להם יחוס של כמה דורות בעלי רוח הקודש ,הרי בכל אופן האיש
מתקדש ע"י שמתאספים אצלו?
ותירץ רבי יהושע'לע שאם נגדיל איש פשוט שלא היה לו זכות אבות,
הרי כשיתעלה במעלות עליונות ,יהפוך לבעל גאווה ,וכשיתגאה אין לנו
שום תועלת מקדושתו ופרישותו ועבודתו,נמצא שכשנוסעים אל הצדיק
שהוא בחינת יום טוב ,מוכרח לנסוע דווקא ליחסן ,כמ"ש בעטרת יהושע
(פ' שמות עה"פ ויאנחו בנ"י מן העבודה) כי היחסן אינו יכול להתגאות,
שהוא זוכר את עבודתו בקודש של הסבא זכרונו לברכה ,כל ייחסן שהוא
בעל גאה מקומו בבית חולים לבריאות הנפש ,כי כשהוא בר דעת ועושה
חשבון מי אני כלפי עבודת זקני ,ותמיד הוא בשפלות הנפש.
נמצא שאם נוסעים לצדיק שהוא עצמו כאברהם אבינו ,לא איכפת לו
אם אביו היה תרח ,אך אם נוסעים לצדיק שאנו מרוממים אותו ,מוכרח
שיהיה יחסן גדול ,שאם לאו ,יכשל בגאוה והוא נזק לנו ולו.
וזה שאמר הפסוק 'קדושים תהיו' ופירש"י 'פרשה זו בהקהל נאמרה'
לרמוז על הקדושים שנאמרו בהקהל ,ע"י שבאים איליו הקהל הם
מוכרחים להתקדש ,וממילא 'אל תפנו אל האלילים' אל אנשים פשוטים
שאין להם ייחוס מאביהם ,בחי' אלילים לשון לא וכלום ,אל תלך לאחד
שהוא בעצמו אינו כלום וגם אבה"ק לא היו לו ,תלך רק לאיש כזה ש'אמו
ואביו תיראו' ,שהוא מתיירא מאבותיו הק' ומתבושש מפניהם ,איליו תלכו
ותסעו.
כך אמר היחסן הגדול רבי יהושוע'לע דז'יקובער בן רבי אליעזר
דז'יקובער בנו של הרה"ק מראפשיץ בנו של רבי מענדל'ע ליסקער חתנו
של רבי יצחק לאנדיז'ער .דורי דורות של בעלי רוח הקודש ,והוא יושב
ואומר שהיחוס מביא את האדם לידי ענווה ,שהרי הוא אמר זה הפירוש...
רבי יצחק לנדיז'ער הנ"ל היה שם משפחתו הורוביץ ,ממשפחת הלויים
המיוחסת .חתנו הרה"ק רבי מנדל'ע לינסקער היה שמו במקורו רובין ולא
הורוביץ ,אלא שבנו הרה"ק מראפשיץ קרא שם משפחתו הורוביץ על שם
זקינו רבי יצחק .ושאל אותו אחד מבניו מדוע שינית את שמך מרובין
להורוביץ ,ענה הרה"ק מראפשיץ החכם בחכמה אלוקית ,רובין הוא אבן
חן ,אבן האודם מאבני החושן ,אני לא רוצה שתחשבו שאדם שנולד הוא

פרשת קדושים תשפ"ב
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כבר אבן חן ,אני רוצה שתבינו שצריכים להתייגע הרבה בעבודת השם,
האראוועט'ס – בחי' הורוביץ .ואכן זכה שבניו נתייגעו מאוד ,אע"פ שכולם
נולדו רובינ'ס עכ"ז התייגעו .כמו שפרשו צדיקים 'אל תפנו אל האובות',
לא לסמוך על מה שיש להם אבות קדושים ,אלא להתייגע כל אחד לבדו.
רבי יצחק היה מיוחס לדדורות הראשונים ,ונקרא 'איש הורביץ' על
שהגיע מעיירה ששמה הורוביץ ,והעיד הבעש"ט הק' על כמה משפחות
שהם מיוחסות דורי דורות כשרים וטהורים ,ואחד מהם הוא משפחת
הורוביץ.
(הגרמ"י רייזמן ד' קדושים תשע"ו)
הוכח תוכיח את עמיתך (יט ,יז)
נביא כאן שתי עובדות המאלפות בינה באיזה צורה יש לקיים את
מצוות התוכחה ,מתוך הספר הנפלא "אגן הסהר" (עובדות והנהגות
מהגאון הגדול ר"א גנחובסקי זצוק"ל):
רבנו זצ"ל סיפר על חכמתו של החזו"א דכאשר רצה להוכיח מאן דהוא
היה עושה זאת בחכמה יתירה .ומובאים הדברים בספר מעשה איש :יהודי
מנהל ישיבה היה הולך לבוש בכובע קש .הדבר לא מצא חן בעיני החזו"א
שמנהל ישיבה ילך כך ,ולא רצה להעיר לו ישירות על צורת לבושו ,אך
העיר לו בדרך כבוד ברמיזה בדברים הבאים :יש לי חקירה .הדין הוא ששן
ברשות הרבים פטורה מתשלומי נזיקין ואילו קרן ברה"ר משלמת חצי נזק.
מה יהיה הדין באחד ההולך ברה"ר עם כובע קש כמו זו שלך ועז תאכל את
הכובע .מצד אחד זה אורחיה שדרכו של עז לאכול קש ,אך מאידך גיסא
זה משונה שאדם כמוך ילך לבוש בכובע קש האם יהיה חייב ברשות
הרבים חצי נזק .בכך רמז לו שמשונה ללכת כך!
הגיעה פעם שמועה אל רבינו (הגר"א גנחובסקי) על רב אחד בארה"ב
שפסק לבני קהילתו להיתר בהלכה מסויימת ביו"ט שני ,והיה בטוח
שאותו רב טועה בזה ,והלך רבינו אל הסטייפעלער והסכים עמו שבוודאי
א"א להקל בזה ושיש לו להודיע לאותו רב שטעה בהוראתו .והנה היו
בטוחים שרבינו יעיר לו בדרך כבוד וכו' .אך לא כך היו הדברים ,וזהו לשון
המכתב :לכבוד מרן הגאון הגדול מדברנא דאומתיה רבי ...אחר דרישת
שלום גאונו הגדול ,וכו' כשהייתי תחת צל קורת הדר"ג לפני כשנה בהיותי
בעירכם וזה עתה נזכרתי בדברי התורה אשר נתבשמתי מהם וכו' ונטה
הדר"ג לאסור להשתמש וכו' .כמה נפלא פסק זה שכן מבואר בשו"ת פלוני
ויש לזה הוכחה מכאן וכו'...
בצורה זו לא ידע כלל אותו רב שהגר"א מתכוון להשפיע עליו ,וממילא
קיבל את דבריו.
ואהבת לרעך כמוך אני ד' (יט ,יח)
יש לדקדק איך ישקל במאזנים להשוות לגמרי אהבת הריע לאהבת
עצמו לא פחות ולא יותר .ועוד שאמרו חז"ל (ברכות סא ,ב) יש בני אדם
שממונם חביב עליהם מגופם ,ובאלו היה ראוי להזהיר שתהיה אהבת רעו
כאהבת ממונו.
ונראה ,כי כתבו המחברים ,שהפילוסוף "אפלטון" אמר שגדר האהבה
הוא דוקא בהיות הנאהב הפוך מהאוהב ,כמו לדוגמא ,שהאדמה שהיא
יבשה בטבעה היא משתוקקת למים ומטר המרטיבה ,וכן המוכר משתוקק
אל הקונה שהוא הפכי לו המשלים ענינו וחפצו ,אבל הדומים אחד לשני
ישנאו זה את זה כמו שמצינו (בראשית רבה לב' ,ב) "כל אומן שונא בני
אומנתו".
אבל הפילוסוף "אריסטו" לעג לו וטען ההיפך ,כי דוקא הדמיון יוליד
האהבה ,כמו שרואים שבעלי דת אחת אוהבים זה את זה בעבור הדמיון
שביניהם ושונאים לזולתם וכדומה לזה הרבה ,ומה שהביא אפלטון ראיה
מאהבת ההפכיים טעה ושגה בביאור ענין אהבה ,כמו שיאמר אדם
שאוהב הוא מאכל פלוני ,הרי ,אילו היה אוהבם באמת לא היה אוכלם
ומפסידם ,אלא וודאי אוהב את עצמו ,לא שאוהב את האוכל ,כמו"כ

א

בדוגמאות הנ"ל ,האדמה אוהבת את עצמה והגשם מספק לה את רצונה,
ולא שאוהבת את הגשם .כן הדבר אצל המוכר ,שאין לו שום אהבה ללוקח
אישית ,רק מחמת שהלוקח משלים את רצון המוכר לכן מצפה ללוקח.
בזה יתבאר הפסוק כך :התורה באה לומר ,שבזה שמוכר אוהב את
הלוקח ,אין בזה גדולה כנ"ל ,אבל שמוכר אחד יאהב את המוכר השני ,בזה
יש גדולה ,ועל זה אומרת התורה ,ואהבת לרעך – לאיזה ריע? – כמוך,
שהוא באותו מצב כמוך ,שתאהב גם את המוכר השני ולוקח אחד את
הלוקח השני ,שבזה תהיה אהבה אמיתית ,לא מחמת שמספק ומשלים
את אהבת עצמך.
(ערבי נחל)
ואהבת לרעך כמוך ,אר"ע זה כלל גדול בתורה.
יש לפרש שר"ע לטעמי' דדרש ר"פ 'איזהו נשך' 'וחי אחיך עמך  -חייך
קודמין לחיי חבירך' ,וא"כ כיון שחייך קודמין איך אפשר לקיים ואהבת
לרעך כמוך? מיהו הא דחייך קודמין היינו בעניני עוה"ז ,אבל בחיי הנצחיי
דהיינו בלימוד התורה חייב ללמד לאחרים אפי' הוא מבטל עצמו מלימודו
מ"מ חייב ללמד עם אחרים .וע"כ אמר ר"ע "זה כלל גדול בתורה" דבענין
לימוד התורה הוא כלל גדול לאהוב חבירו כמוך (מ"מ לא אמר רק כמוך כי
עי"ז שמלמד לאחרים גם הוא עושה מצוה ומזכה עצמו ושניהם שוים).
(תורת משה לחת"ס)
איש אמו ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו אני ד' אלקיכם :אל תפנו אל
האלילם ואלהי מסכה לא תעשו לכם וגו'( .יט ,ג-ד)
בביאור הסמיכויות בפסוקים אלו ישנם כמה ביאורים במפרשים,
בנוסף לדרשת חז"ל הידוע:
ב"חתם סופר" כתב ,אני ה' מרמז על "נאמן לשלם שכר" ,על מצוות
כיבוד אב ואם כתבה התורה אריכות ימים וגם על שמירת שבת יש שכר
של "נחלה בלי מצרים" ,והגמ' בסוף חולין מספרת על אותו אחד שהלך
להביא גוזלות במצוות אביו ונפל מן הסולם ומת ,והגמ' אומרת שיתכן
שלא הועילו לו זכות המצוות שעסק בהן כי היתה לו מחשבת עבודה זרה.
בזה מתבאר הפסוק :איש אמו ואביו תראו ואת שבתותי תשמורו אני ה'
– דהיינו נאמן לקבל שכר ,אבל מזהירה התורה שאת השכר תקבל רק
בתנאי ש"אל תפנו אל האלילים" שכן אם יש מחשבת ע"ז לא תועיל זכות
המצווה.
בעוד דרך מבארים המפרשים ,וכעין זה איתא בחת"ס ,על פי דברי
הרמב"ן שהסיבה שלכן חייבים בכיבוד או"א הוא מחמת שהם שותפים
ביצירתו יחד עם הקב"ה והושווה כבודם לכבודו .אלא שיש להבין ,הרי
הגמ' אומרת במסכת שבת ש"נמנו וגמרו שנח לו לאדם שלא נברא
משנברא" אם כן למה מחוייב האדם לכבד את הוריו על שהביאוהו
לעולם? אלא ,שהטעם שלכן נח לו שלא נברא הוא מחמת שקרוב להפסד
יותר מאשר לשכר ,וחז"ל אמרו שמי שמשמר את השבת אפי' עבד ע"ז
כדור אנוש מוחלים לו על עוונותיו ,יוצא שע"י שמירת שבת קרוב יותר
לשכר ,ובזה מתבאר הסמיכות :איש אמו ואביו תיראו ,ואם תשאל שהרי
נח לו שלא נברא? ע"ז ממשיך ואומר "את שבתותי תשמורו".
ביאור שלישי מצאנו במפרשים :שהתורה מזהירה" ,את שבתותי
תשמורו וגו'" שהן אמנם שהשומר שבת מוחלים לו אף על עוון ע"ז ,בכל
זאת "אל תפנו אל האלילים שלא להסתמך על מחילה זו...
בצדק תשפוט עמיתך (יט ,ט"ו)
מסופר על רבי זלמל'ה מוולוז'ין ,שפעם אחת בהיותו במקוה הבחין כי
חולצתו נעלמה .לבש את חליפתו ללא החולצה ושב לביתו.
שאלה אשתו" :היכן החולצה?" ענה" :כנראה עני אחד החליף אותה
בטעות" - "...ולמה לא לקחת את החולצה שלו?" " -כי הוא שכח להשאיר
את שלו"...
(ומתוק האור)

 מאוצרות המגידים 
בצדק תשפוט עמיתך (יט ,טו)
באר רש"י" :בצדק תשפוט עמיתך  -כמשמעו ,דבר אחר :הוי דן את חברך לכף
זכות".
בילקוט "לקח טוב" כותב בשם רבו המשגיח של כפר חסידים – רבי דב יפה
זצ"ל רעיון נאה:
אפ אדם אינו דן לכף זכות ,בוודאי אינו אוהב את עמיתו .והוא ממשיל ונותן
דוגמא .לאדם נאבד חפץ ,חפץ החביב לו .ראשית כל הוא מחפש בכל
המקומות שעולה בדעתו שאפשר שימצא שם .כאשר החפץ לא נמצא ,אינו
אומר נואש ,הולך לחפש במקומות שהדעת רחוקה שהחפץ שם .אך חושב –
אולי בכל זאת .אחר כך חוזר שנית למקומות הראשונים בהם חיפש ,אולי לא
חיפש היטב ,שמא לא ראה ,שמא ושמא ימצא בסוף את היקר לו.

ב

מה אתה הולך שוב? כבר חיפשת ולא מצאת?!
מדוע באמת הוא מחפש כל כך ,וכי הוא כפייתי ,וכי יש לו נערווען? לא .הוא
פשוט מייקר את הדבר שנאבד ממנו.
כמו כן ,אם אכן היית אוהב את רעל כמוך ,היית מחפש בחורים ובסדקים
[שבמוחך] זכות עליו ,והיית מצליח להעלות ברעיונך זכויות ,ואפילו אם באופן
שטחי זה לא גלאט ,היית מחפש בנרות את צד הזכות שבענין ,ואם אינך
מחפש – זה משום שאינך אוהב את עמיתך!
יש המוציאים לאור ספרים של חיזוק ליראת שמים ומצוות ,מדוע לא
מוציאים לאור ספרי מעשיות אודות לימוד זכות? כל כך הרבה מעשיות יש על
כך שאנשים זכו ללמד זכות ואחר כך גילו שאכן כך באמת.
אספר לכם מעשה שהיה לפני כמה שנים .בלדרמן היו באותו בוקר שני מניינים
בהנץ החמה ,אחד בבית המדרש ,ושני בחדר הסמוך ,ב"בית שני" [לפלוני היה
'חיוב' ועשו למענו מניין נוסף].
ב"בית שני" היה מנין מצומצם .סיימו שמונה עשרה של לחש ,ובקשו להתחיל
חזרת הש"ץ ,אין מנין ,כי אחד נעלם.
הסתכלו בחוץ ,וראו כי אחד המתפללים יצא החוצה – לחצר בית הכנסת
לדרמן.
אמרו לו" :היכנס ,אתה עשירי".
 "לא". "מדוע אינך נכנס?" "אני צריך אוויר". "בפנים יש וינטלטור"... "לא ,לא ,אני צריך את האויר של החוץ". "מחכים לך"... "אני לא נכנס".מה לעשות ,הביאו מישהו אחר תחתיו.
תבינו ,האדם הזה היה בריא לחלוטין .בריא אולם .ג'לוב ,גיבור ממש .ופתאום
אין לו אויר" ...הסתכלתי עליו בתמיהה" אמר אחד המתפללים ,אבל מה
אפשר לעשות ,לא היתה ברירה וקראו ליהודי אחר במקומו.
אחרי התפילה ה וא ביקש שיקראו לאשתו ,כי אינו חש בטוב ,אין לו אויר ויש
לו לחצים.
בקיצער ,מה היה סוף המעשה?
בצהריים הוא כבר לא היה בין החיים .הובל לבית החולים עם התקף לב קשה.
היעלה על הדעת? אדם הנראה בריא אומר שאין לו אויר – ומתברר שלקה
בליבו?!
כן! אם הוא אומר שאין לו אויר – חייבים לדונו לכף זכות!
כאלו יש עובדות לעשרות ולמאות.
נספר לכם מעשה שבדידי הווה עובדה .לפני כמה שנים ,ה' ירחם ,לקיתי בעיני.
בעין אחת הייתי לגמרי עיוור ובעין השניה ראיתי בקושי דמויות .לא יכלתי
להכריע האם לפני עמוד או אדם .הקב"ה עזר ,עשו ניתוח קטרקט ,ו"ברוך
פוקח עורים" ,הודו לה'.
בתקופה שלפני הניתוח ,חזרתי פעם מבית המדרש בשבת קודש ,ומולי הלך
יהודי יקר ונכבד .אמר לי 'גוט שבת' ,לא שמעתי טוב באזני [בשבת הנני הולך
ללא מכשיר שמיעה] ולא הבחנתי בכלל שאומרים לי 'גוט שבת' .לא הגבתי
והמשכתי ללכת באפילה ,כי אינני רואה כלום.
באנו הביתה .אומרים לי בני הבית" :מה עשית? הלא חבר שלך פלוני אלמוני,
הגיע לבני ברק והיה גם בתפילה בבית המדרש ,והוא אמר לנו שאמר לך 'גוט
שבת' ולא ענית לו ,מה יהיה הסוף ,אבא ,אתה לא רואה ,ואנשים כועסים
עליך!"
כמובן ,במוצאי שבת התקשרתי ואמרתי לו :כך וכך הוה מעשה .שאלתי אותו:
"מה חשבת כאשר לא עניתי לך?"
"חשבתי ,שאתה לא שומע טוב ,זה אני יודע ,אבל כאב לי ,שאם אני בא והולך
ממש מולך ,מדוע אינך משיב לי 'גוט שבת'? מה קרה לר' ראובן ידידי? אבל
אחר כך חשבתי :כנראה אתה שקוע באיזה ענין ולא הבחנת ,וודאי איזו סוגיא
קשה בראשך".
סיפרתי את הבעיה שלי ,שאני פשוט לא רואה.
המקרה כאב לי ,כי נכון שהוא דן אותי לכף זכות ,אבל מה עם רבים אחרים,
ומסתמא דבר יום ביומו שנפגעים ממני ,והם אינם מעירים לי ,מה יהיה הסוף?
החלטתי :מי שלא יהיה – אפטיר לעברו 'שבת שלום' ו'גוט שבת' .מה כבר
יכול להיות ,העיקר שאדם לא יפגע בגיני ,כך עשיתי.
בליל שבת אחד מגיעים האורחים מבית המדרש אחרי מעריב ,והנה ליד הבית
שלנו עומדים אנשים בקבוצה ,מסתמא של חסידי נדבורנא ,שבית מדרשם
לידי ,אני מכיר הרבה מהם .חלפתי לידם ,וללא ראות אמרתי בקול וידידות א
גרויסע גוט שבת.

הגנב האמיתי – הוא ומשפחתו היו רעבים מאוד ,והוא חשב לעצמו שיקח
עתא ואחר כך יחזיר .הוא כמעט מת מרעב ופה מסתובב ילד עם מטבע זהב.
עוגה אפשר לקנות גם במטבע פשוטה .יענישו אותו ,אבל לא בעונש חמור
מאוד.
את מי כן ידונו? אתם יודעים את מי? את כל אלו שריכלו ...אותם ידונו בחומרה
רבה! מה אתם מתערבים? יש כאן מבוי סתום ,ויש מצוה לדון לכף זכות ,הייתם
חוסכים את כל הצער לכל הצדדים!
וכי תשאלו :מה הם היו צריכים לחשוב – שהוא לא גנב? ושכולם בסדר ,רק
שמישהו שלישי התערב?! – כן" ,בצדק תשפוט עמיתך" "הוי דן את כל האדם
לכף זכות".
נו ,רבותי ,כך יש מעשיות למאות ואולי לאלפים ,שאחרי כן מגלים את הכף
זכות.
מי שדן את חבירו לזכות – אמרו חז"ל – משמים ידונו אותו לזכות .ה' יעזרנו
ויושיענו וידון אותנו לכף זכות.
(יחי ראובן)
***
לא תעשוק את רעך ולא תגזול לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר (י"ט ,י"ג)
הפסוק עוטף את ה"לא תגזול"  -ב"לא תעשוק את רעך" מחד ,וב"לא תלין
פעולת שכיר אתך עד בוקר" מצד שני ,כדי שאם נשמע שחז"ל אומרים לנו
"רובם בגזל" שלא נבהל ...מה? וכי רובינו שייכים ללאו של לא תגזול?!
בהשקפה ראשונה נדמה לנו ש"לא תגזול" שייך לאלו שהולכים בטל ברחובות
עם חצי כיפה קטנה של צד השמאלי של הראש ...ועם עין גדולה מצד ימין על
כל מי שעובר ברחוב ...ועם יד אחת בכיס של עצמו ,ויד שניה ממתינה
להיתחב בכיס הפנוי של חברו ...מהם אנחנו מתרחקים ,ועל ראשם אנחנו
ממטירים את התפילה על גזל בסוף נעילה" ...למען נחדל מעושק ידינו" .אבל
אין הכוונה בגזל כלל עלינו.
אבל כאשר אנו רואים ,שני אנשים ,עם פאות רחבות וזקן עבות ,וגרטל ארוך,
וביניהם וויכוח על עניני ממון ,בבית או בעבודה ,בבית המסחר ,או בעסקי
שכנים ,והאחד קורא את רעהו לדין תורה ,והשני שכועס ונעלב על עצם
ההעזה לתובעו לדין ,אומר לעצמו  -טוב טוב ...אני עוד אלמד אותו לקח ...לא
איכפת לי לשלם ,אם כך יהיה הדין ,אבל בינתיים אני יוציא לו את הנשמה...
אני אחמוק מלבוא לדין עם כל תירוץ שבעולם ,ואסחוב את הזמן כמה
שאוכל ,למה? 'שיתפוצץ' ...וכי אין זה גזל.
ונוסף עוד להתבונן על מה שהפסוק אומר "לא תעשוק את רעך ולא תגזול".
מפרש רש"י "זה הכובש שכר שכיר"!
כן ...בודאי ...בסוף הוא ישלם ,הוא יתן בסוף את המשכורת הוא אינו גזלן עם
חצי כיפה על ראשו ,אבל המשכורת הזו או החוב שחויב בב"ד ,כבר תהיה
משועבדת כולה לקדיולוג שטיפל בלב שנהיה חולה מהסחבת של כל העניין,
או אולי ליורשים שישלמו מזה לחברא קדישא רח"ל.
ו'הצדיק' שלנו עוד יאמר ,זה עונש משמים על כך שהוא רושש אותי ...לפחות
שלא יהיה מהכסף ...וחוץ מזה ,עצם העובדא שקיימתי בכפיפת ראש את
פסק הדין מגיע לו שישי...
האומנם? את ה"מפטיר" האכיל בחינם את חברו ...ואת השישי ידרש
לעצמו...!?...
והכתוב צווח "לא תעשוק את רעך"! גם אם בסוף תשלם ,אבל ה"כובש שכר
שכיר" ההמתנה ,ההתכחשות ,הכבישה בכוח של הכסף' ,רק לבינתיים' ,אינה
אלא גזל!
כבוש כעסך
ולכן אל "תראה לו" ,ואל "תלמד אותו לקח" ,תסדר לרגע את המחשבות,
תשיב למקומם את הכובע והפאות שהתבדרו להם ברוח הסערה ...ובסך הכל
"לא תגזול"!! מה של שלך ,אינו שלך!! ואם נפסק שאתה לא צודק ,מהר נא
לשלם ,כשם שתמהר לצאת מהבית של השכן אם נקלעת לשם בטעות!...
ולכן גם כדאי שתמהר לבא לדין ,שמלבד עצם חובתך להתייצב לקריאת הדין,
הרי אם בסוף יתברר שטעית הרי נמצא למפרע ,שהיית גזלן קטן  -רק
לבינתיים!...
  -רובם בגזל ...הבנו??!...אח"כ מסיים הפסוק" ,לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר" ,מפרש רש"י
ששכיר יום שנגמרת עבודתו בשקיעה ,זמנו עד הבוקר ,ושכיר לילה שנגמרת
עבודתו בעלות השחר ,זמנו עד שקיעת החמה .שנתנה התורה זמן עונה אחת
לבעל הבית לחפש מעות.
כעת נתבונן ,אם נשמע סיפור על גדול אחד שקפץ מהעגלה הרתומה לבעלי
חיים בשלג ובגשם  -מחשש של איסור כלאים ,הרי נישא את עיננו לשמים
נתחוב את ידינו אל הגרטל הרחב ,ונאמר :ההא! מוירא'דיג .מי כעמך ישראל!
אבל כאשר נשמע שמאן דהוא קפץ מהעגלה באמצע הגשם לפני השקיעה,
כדי לרוץ ולשלם לפועל שרק סידר לו משהו בחשמל בבית ,או ניקז לו את

אחר י זה שאלתי ,סתם מחמת מדת הסקרנות :מי היו היהודים שאמרתי להם
'גוט שבת'? "זו קבוצת נשים" – אמר לי פלוני .געוואלד .נהיה לי חושך בעיניים.
מה יאמרו הללו? אתם יודעים ,זה קרלנשטיין מהבניין הסמוך ,או שהשתגע
או שהתפקר ,אחד משניהם ...מה הוא הולך ברחוב ואומר לכולם 'גוט שבת',
עד כדי כך...
וכי יעלו על הדעת שהוא לא רואה ,הוא עיור ,מדוע לומר שהוא עיור? כנראה
השתגע.
נזכיר דוגמא נוספת שרבי שלום שבדרון זצ"ל היה מספר ,מעשה שהיה ,א
מוראדיגע מעשה.
בירושלים של הימים ההם ,ימי מלחמת העולם הראשונה ,אנשים מתו מרעב.
באותם ימים התרחש סיפור שכל ירושלים רעשה סביבו.
ליהודי פלוני היה בביתו מטבע זהב – 'נפוליאון' .בכזה סכום יכלו לעשות
הרבה מאוד בימים ההם.
הוא הניח את המטבע מעל הארון בבית ,וידע תמיד ,שברוך ה' יש לו מטבע
לעת צרה ,שמחה וששון.
הילד הקטן ראה מידי פעם שאבא מטפס על הארון .ענין אותו לדעת מה יש
שם למעלה .פעם ,כאשר אבא לא היה בבית ,הוא טיפס וראה שם מטבע.
מטבע! אפשר הרי לקנות בו א שטיקל מזונות ,חתיכת עוגה להחיות את
הנפש.
טיפס ולקח את מטבע הזהב ,ורץ לקיוסק לקנות .בדרך פגש אותו יהודי וראה
שיש לו בידו מטבע זהב.
"יינגלע ,לאן אתה הולך?" – התעניין היהודי.
"אני הולך לקיוסק לקנות עוגה" ,סיפר הילד.
אמר היהודי לעצמו – כאן בירושלים משתולל הרעב ,והנה ילד מסתובב
ברחוב עם מטבע זהב?! החליף עם הילד את המטבע ,נתן לו מטבע פשוט של
נחושת ,ואת מטבע הזהב שלשל לכיסו.
הילד נכנס לקיוסק וקנה עוגה במטבע .יום יומיים אחר כך טיפס אביו לראות
את האוצר – והנה האוצר איננו! עשה סקנדל גדול ,מי גנב .הילד אמר" :אני
לקחתי".
"מה עשית עם הכסף?"
"קניתי עוגה".
רץ לקיוסק והתחנן לפני המוכר" :תרחם עלי ,תחזיר את המטבע שהילד נתן
לך".
אמר לו" :אני לא יודע על מה אתה מדבר".
"מה זאת אומרת אתה לא יודע? הרי הילד אומר שהוא נתן לך את המטבע!"
"באמת הילד היה אצלי ,נתן מטבע וקנה עוגה ,אבל זו היתה מטבע של
נחושת".
האבא מתחיל לצעוק" :רמית את הילד ,תרחם עלי תחזיר את הגניבה",
והמוכר בשלו :הוא נתן לי מטבע נחושת.
"איך יכול להיות ,הרי על הארון היה מטבע זהב" ,טען האב.
"אני לא יודע מה היה על הארון ,הילד נתן לי מטבע נחושת!"
הלכו לרב.
הרב שמע את הסיפור ,והכריע" :המוכר מחויב להישבע שלא לקח את מטבע
הזהב ,ויפטר".
המוכר ,שהיה ערלעכער איד ,אמר" :רבה ,אנני נשבע אפילו שבועת אמת.
ואם משום כך אצטרך לשלם – אשלם ,אבל מאיפה יהיה לי מטבע זהב?"
בכל מקרה נהיה רעש גדול ,הכל דברו כי בעל הקיוסק גנב ,אין בכך ספיקות,
הרי הילד מודה שלקח מטבע .כיצד יש לו בכלל חוצפה לומר שהוא הביא לו
מטבע נחושת!
הקונים נמנעו מלדרוך בחנותו .היו לו בזיונות ,וכמובן שהיה עליו להשיג כסף
לשלם על המטבע ,מכר את הבית.
המלחמה הסתיימה ,חלפו הימים ,נהיתה רווחה .היהודי שנטל את המטבע
מהילד הרגיש כי עליו לחזור בתשובה .הלך לאבא וסיפר את הסיפור" :ראיתי
שהילד שלך מסתובב בשנות רעב עם מטבע זהב ,החלפתי איתו .כעת אני
מחזיר לך ,לקיים "והשיב את הגזילה"...
האב נבהל" :אתה מחזיר לי ,יפה מאוד ,אבל ההוא הפסיד את פרנסתו ,ונקרא
ברחוב 'גנב'".
אמר אז אחד מגדולי הדור :הבה נחשוב ונראה געוואלדיגער מוסר השכל –
כאשר שלשתם באים לעולם האמת ,ודנים אותם :אבי הבן ,המוכר שחשדו
בו ,והגנב האמיתי ,מה דינם?
המוכר – מיד לגן עדן ,איזו שאלה – כולו בזיונות" .אשרי מי שחושדים בו ואין
בו" .ולא עוד אלא שלא רצה להישבע אפילו שבועת אמת .כאלו בזיונות –
כפרת עוונות.
האבא – מה כבר אפשר להאשים אותו? הבן מספר לו שלקח את המטבע וקנה
עוגה ,מה פתאום יעלה על דעתו שהמטבע הוחלפה בדרך?!
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הסתימה שנתקע ביום שישי ...כדי לא לעבור על "בל תלין" ,נפטיר ונאמר  -נו
נו' ...א צדיק א איד' ...ונמשיך לדרכינו...
ומה ההבדל?
הסיפור הראשון מעורר בנו געגועים לדביקות ורוחניות  -אבל רק געגועים,
לכן נתפעל ונת רגש ,ואילו הסיפור השני עושה לנו קצת כאב ראש !!...כי כך
דיני התורה וגם אני מחויב בפועל לפעול כך ,לא לשכוח את הפועל .לחיות עם
חשבון ההלכה כל הזמן וזה קשה מאוד .וכי לא כך הם פני הדברים!?!
ועוד נתבונן שבמקרה של בעל מלאכה התובע את מה שמגיע לו ,איננו רוטנים
וכועסים כמו בריב ממוני עם השכן .כי ברור לנו שאנחנו חייבים לשלם ,שהרי
קראנו ל'בעל מלאכה' והלה עשה את מלאכתו נאמנה.
ואם במקרים אלו יש כעס ,אזי הוא מופיע הפעם אצל אותו בעל מלאכה
והמסכן ,שיתמרמר לו בבית  -על כך שכולם רק מנצלים אותו ,ושוכחים לשלם
בגלל שהולך עם בגדי עבודה מטונפים ,ובקושי מקבל הגבהה בביהכנ"ס
במניין החמישי ...ואילו אנחנו לא נכעס כלל ,מה יש?! נאמר לעצמנו ברוך
ונועם ...מה כבר קרה ...עוד יומיים שלוש נשלם לו ,הרי הוא כזה בעל חסד
נפלא ,הרי הוא בא לנקז את הסתימה בערב שבת בזמן כה קשה ,בטח הוא לא
יקפיד אם נאחר עוד כמה ימים...
או שאנו אומרים ,כ"כ הרבה כסף הוא הרוויח פה 'מותר לו' להמתין קצת עם
סוף התשלום ...כלאחר פה ,הוצאנו עבורו "היתר" ,ועבורנו איסור חמור,
המכליל אותנו ברשימה של "רובם בגזל"!
אגב מילתא זהו מקום נכון לעורר ולשאול ,מהו באמת הסוד בהתנהגות שלנו,
פעם אחת אנחנו כועסים וצועקים ,קומצים אגרופים כאחוזי חרב ,ובפעם
אחרת כשיש בעיה של ממונות ,אנחנו לפתע נעשים שלווים ורגועים,
ובנדיבות לב אנחנו עושים את יריבנו לצדיק חסיד ועניו ,וממילא שיסתפק
במועט ...וכו' ,מהו הסוד ,והיכן טמון הקסם??
'מאיין מאירקה' [ - -מאירקה שלי]
בהיותי אברך צעיר ,ואני יושב בביתי ולומד ,ואשתי ע"ה ,נכנסת הביתה
בהולה ,ומאיצה בי ,בוא מהר החוצה ,ובמקום לשמוע מה קרה ,אני ממהר
החוצה לראות בעיני ,ואח"כ גם ספרו לי ,שזה היה משחק של שני ילדים
שאחד רכב על גבו של הילד השני ,אחד היה הסוס של המשחק ,והשני
העגלון ,והמשחק הסתיים בתוך הגדר של החצר סביב הבית שלי ,כאשר אחד
תקע את מצחו בגדר ,ומעל העין נפתח לו המצח ,והדם זרם.
וכך אני פוגש ילד שרוע בשלולית דם ממש ,תיכף ומיד הרמתי אותו על שני
ידי ,בינתיים אשתי ע"ה כבר הביאה מגבת ספוגה במים והניחה את המגבת
על מקום הפצע ,ושנינו ממהרים לעבר הרופא שהיה גר באיזור.
במורד הכביש ,עולה לה לאיטה מרחוק ,הסבתא של הילד הפצוע ,אשה באה
בימים מלאה טוב לב ומפורסמת ביראת שמים ובמידות ,ועל כן כבר מרחוק
שהבחינה במחזה ,והייתה כמובן סבורה שזה ילד שלנו ,אמרה  - -ר' שלום ר'
שלום ,זה לא נורא ,זה לא נורא ,ה' יעזור ,ה' יעזור... ...
וכך גם כעבור עוד כמה צעדים ,ועדיין הייתה מרחוק שוב ניחמה אותנו ברוך
ובנעימות ,זה לא נורא זה לא נורא ,ה' יעזור...
אבל כשהתקרבנו אליה יותר וכבר החלה לחשוש שאולי הילד הפצוע הוא
נכדה ...עדיין ניחמה זה לא נורא ה' יעזור .אבל כבר ניחמה בקול רפה,
כשחלפנו ממש על פניה והבחינה שזה הנכד שלה ,תיכף ומיד ,נתקפה בבהלה,
וצעקה בקול רם ,מאירקה ,מאירקה ,מאין מאיירקה גיוואלד ,גיוואלד! - -
אלא שאז קרה דבר והיפוכו ,כאשר שמעו השכנים את זעקות השבר שנשמעו
מפיה יצאו כולם מהחלונות וכל הנעימות והרכות ניחמו אותה ,זה לא נורא זה
לא נורא ה' יעזור !!!- - -
אז הבנתי את מה שתמיד הרגשתי .כשזה מאיר'קה שלי צועקים גיוואלד,
וכשזה מאירקה שלך ,זה לא נורא ,ה' יעזור...
כשאנחנו נדרשים לשלם כועסים ורוטנים ,אבל כשהעובד צריך לקבל ,וזה
נהיה מאיר'קה שלו ,אנחנו נהיים מתוקים מדבש ונופת צופים" - - ,לא נורא",
'מותר' לו קצת להמתין...
הלחישה  -בעת נעילת שער
זהו איפה ה"לא תגזול" ששייך גם שייך לנו ,ויתרה מכך מכיון שזה  -לצערנו -
כל כך שייך לנו ,לכן אנחנו כ"כ בורחים מפני הרגשת אשם ,עד שאדם לא מוכן
בשום אופן לעלות על דעתו שהו א ממש שייך ל"רוב" ,שעליהם אמרו רובם
בגזל ,ושפירושו גזל גמור ולא אבק גזל (כמו באבק לשה"ר).
ולכן רק בסוף נעילה לאחר כל ה"רייבן" וכל הגירוד שעושה האדם בלבו מר"ח
אלול ועשי"ת ,וכל היום הקדוש ,שם בסוף היום ממש יש סיכוי שנשמע את
הכאב הגדול ,ושם לוקחים אותנו חז"ל לפינה ,כביכול ,וכאילו אומרים לנו בא
רגע הצידה ולוחשים באזננו ,תפסיק להיות גנב! למען נחדל מעושק ידינו -
היינו לקיים את ה"לא תעשוק את רעך ולא תגזול"! ובסוף היום הקדוש ,אולי
יש תקווה שנשמע את אשר פינו דובר  -להפסיק לגנוב!!
פעם אמר גדול אחד ,שהנה חז"ל אומרים לנו רובם בגזל מיעוטם בעריות
וכולם באבק לשה"ר ,וזה הולך על כלל הציבור ,אבל אמר החכם ,האדם עולם
קטן ,ועל כן בתוך העולם הזה שהוא אדם אחד ,גם כן יש את הכלל של רובו
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בגזל וכו' ,וכלומר :קצת ראיות ומחשבות אסורות ,הרבה התנהגות בממון
שלא כדין ,וכולו במחשבת רע על השני ,ה' ישמרנו.
ולאחר שלמדנו והתבוננו כמה קשה הוא עוון הגזל ,נבין לעומקו את המעשה
הבא:
מעשה בחפץ חיים זצוק"ל ,שהיה אדם אחד שהידר וקנה אתרוג משובח ויפה
בארבעים רובל שזה היה מובן סכום עתק בשביל אתרוג ,והרבה כסף
כשלעצמו ,ובא לפני החפץ חיים להראות לו את האתרוג שיאמר לו מבינות
עליו.
והח"ח התחיל ב"מבינות" ראשונה על האתרוג ,סובב אותו בידו ושיבח אותו
כמש"כ ישבחנו בעיניו ,ואמר הא הא יפה מאוד ,אבל תיכף המשיך ודיבר
לעצמו ואמר "עוד מבינות" ...כשהוא לוחש ואומר ,אבל מנין יכולים להשיג
ארבעים רובל כשרים?!...
(לב שלום)
ואהבת לרעך כמוך אני ה' (י"ט ,י"ח)
מסמיכות הדברים והדגשת התורה של "ואהבת לרעך כמוך" ,לצד "אני ה'"
למדנו כמה וכמה דברים.
ראשית למדנו ,שגם בשעה שמתעסקים ב"ואהבת לרעך כמוך" ,צריך לזכור
ש"אני ה'"! ושיש דברים שה"אני ה'" אוסר לאהוב ומצווה להתרחק.
ויש דברים ההיפך .שהאדם חושב שאת איש פלוני צריך לשנוא ,והתורה
מצווה לקרבו .כך נמצא ,שאת כל ה"ואהבת לרעך" צריך לשקול בפלס ולמדוד
במשקל התורה ,כמו בכל איסור והיתר.
דבר נוסף למדנו ,שכאשר חוצץ האדם בינו לבין חברו החוצץ גם בינו לבין
ה"אני ה'" ,ויסוד זה שמעתי מגיסי ר' דוד אויערבאך זצ"ל בשם החזו"א
שאמר ,כי החלוקה של מצוות התורה לשניים ,אחד בנ"א למקום ,והשני בנ"א
לחברו ,איננה חלוקה אמיתית כלל.
כי אין זה אלא סימן להבדיל בין סוגי המצוות ,כל אחד להלכותיו שלו (כעין
הציבי לך ציונים) אבל האמת היא שגם בנ"א לחברו בכלל בנ"א למקום ,ומי
שחוצץ בינו לבין חברו חוצץ ממילא בינו לבין הקב"ה!
[ובאר בזה את המשנה שדורש ראב"ע את הפסוק "מכל חטאתכם לפני ה'
תטהרו" (יומא פ"ח ,מ"ט) שעבירות בנ"א לחברו אין יוה"כ מכפר ,והרי הפסוק
כולל את הכל ב"לפני ה'" ,והנה לנו שהכל מעכב ב"לפני ה'"!]
ודבר שלישי למדנו ,שהדרך להגיע לואהבת לרעך כמוך ,עוברת דרך המעלות
בהשגת "אני ה'" ,וכלל שאדם גדול יותר ברוחניות ,קרי ,ב"אני ה'" ,כך ממילא
גודל יותר בואהבת לרעך כמוך!
וגם יסוד זה למדנו מן החזו"א - ,לא מאימרותיו ,אלא מפועליו  -היינו מתוך
מעשה נורא ששמענו על החזו"א .את המעשה העמוק והנורא ,שהוא בבחינת
ספר חזו"א על סדר בנ"א לחברו ,שמעתי מהגר"י קמינצקי זצ"ל ,ששמע
בעצמו את כל המעשה מפי בעל העובדא הגאון ר' משה זצ"ל בעל "נזר
הקודש" על סדר קדשים .וכה סיפר ר' משה:
חסד נעוריך
בהיותי רב ומרא דאתרא של העיר קיידאן ,קבע החזו"א שם את מקום מגוריו,
כאברך צעיר ל אחר חתונתו בהיותו אוכל על שולחן חותנו ,הוא עדיין לא
התפרסם כבעל החזו"א ,אבל אני הכרתי את גדולתו ,הן בתורה והן במידות,
וכל זה מהמעשה הבא:
ככלל ,מקדים בעל נזר הקודש ומתאר ,איך שהאברך הרב אברהם ישעיהו
קרליץ ,התנהג באותה תקופה כאיש שתקן מתבודד ואינו משוחח עם אנשים,
עד ששיווה לעצמו תדמית של איש מוזר ומופנם ,ובפרט אצל הבעלי בתים
של האיזור שהיה נקרא איש משונה ממש.
כך שמרחוק היה קשה לתהות על קנקנו ,שכן התרחק מכל קשר או שיג ושיח
עם הבריות.
אולם כבר בראשית התקופה ,כאשר נכנס אלי הביתה ,ורצה ליצור קשר עמי
בלימוד כרב הע יירה ,נכנסנו לשיחה ארוכה בדברי תורה ,וככל שהתארכה
השיחה הבנתי עוד ועוד שמי שצריך לדבר עם רעהו בלימוד ,זה אני איתו ולא
הוא אתי.
והבנתי שלפני ניצב גדול וענק בתורה ,ובתוך הדברים הצעתי לו את כתבי
בלימוד ,ולאחר דיון מעמיק על הדברים ,הבנתי כי מוטב לגונזם ...ועד מהרה
כך עשיתי!
לא די בכל זה שהא יר את עיני בכמה וכמה סוגיות ,עוד הציע לי בענוותנותו
ללמוד בחברותא ,אך בתנאי מפורש שלא אספר זאת לאיש.
נעצור רגע בסיפור ,ונתבונן איך שיש לפנינו סיפור בתוך סיפור ,כיצד היו
נראים רבני הקהילות מפעם ,שבמקום להיפגע ,או לכה"פ להתווכח כרב
העיירה על מעמדו ועל גודלו בלימוד ,הנה לא לקח לו יותר מכמה שעות
בשביל לכופף את כל נכבדותו ,כרב הבא בימים ,ולקפלם תחת אברך צעיר
בשנות העשרים לחייו! והרי"ז עצמו מתוק ונפלא ממש!
נשוב ונמשיך בסיפורו של בעל נזר הקודש:

כאמור ,הרב קרליץ הציע לי ללמוד בחברותא ,ואני על אתר הסכמתי ,ומאז
אט אט הפכתי אני רב העיירה ,לתלמידו של האברך אברהם ישעיהו קרליץ!!
והנה כל העם ראו כן תמהו  -ממשיך לגולל ר' משה את הסיפור  -ולא הבינו
מה לו לרב העיירה עם ההלוך ילך הלזה ...כי ראו אותו נכנס ויוצא מביתי ,אך
על דבר הלימוד בינינו לא ידעו דבר כאשר התנה עמי מראש ,כמדובר.
והפך הדבר לפלא ולחידה ,מה כבר יכול הרב לעשות עם האיש הזה? אולי יש
להם עסקים משותפים ,או שמא מקרב הרב ומטפל באיש הבודד הזה...
המשפילי לראות
והנה באחד הפעמים כאשר נכנס אלי ללמוד אמר לי כך :יענקל דער בלעכער
(יענקל הפחח) חולה ואינו חש בטוב ,ואני מבקש ללכת ביחד לביקור חולם
אצלו בבית!
לתדהמתי הרבה ,מהיכן יודע השתקן הזה על שלומו של אדם נידח בעיירה,
נוספה תדהמה בכפל כפליים ,שכאשר ניסיתי להניא אותו ,שאין זה מקובל
מפני כבוד הרבנות ללכת לבתי האנשים רק לבית הכלה קודם החופה .ולעוד
דבר א חד (הוא סיפר מה ,רק המספר שסיפר לי שכח פרט זה) הפריך ודחה
את דברי כאשר הצביע על נחיצות הביקור וגודל חשיבותו ואמר כך- - :
[נשמע היטב עמוק עמוק!]
יראה כבוד הרב ,אשתו של הבלעכער ,אין לה דרך ארץ ממנו ,שהרי בעלה
אינו אלא הבלעכער של העיירה ,בעל מלאכה פשוט מאוד ,מתוך כך נוצר מצב
שהשלום בית שם החל להיות רופף ,וככל שהזמן חולף ,שלום הבית רק הולך
ומסתבך יותר ויותר.
על כן ,בהזדמנות זו כאשר נהיה חולה (ומי יודע אם אין זה בגין שברון לבו ג"כ)
אם כעת נלך שנינו לבקרו ,יהיה מזה כמובן רעש שהרב חרג ממנהג הרבנות
ובא לבקרו  -ויהיה לאשתו כבוד גדול שבא הרב לכבוד בעלה ,ואו אז יהיה לה
דרך ארץ ממנו וה"שלום בית" שם יושב על כנו!!
ואני ,סיים  -בעל נזר הקודש את סיפורו ,מול התדהמה על עמקותו באהבת
הבריות וכי יכולתי לסרב? כשם שכופפתי קומתי לפניו בלימוד ,כך כמובן
מאיליו שנשברה קומתי ונמסה תחתיו בבנ"א לחברו  - -והלכנו לבקר
כדרישתו.
וכשם שראה נכוחה בכל סוגיא ,כך גם כאן ראייתו הוכחה ...למחרת הביקור,
רעשה וגעשה כל העיר ויהיה הדבר לפלא ,וכמובן שאשתו לא גמרה לשוחח
ולפטפט על הביקור היוצא דופן.
ומני אז השתנה שם כל ה"שלום בית" והיה ניתן להבחין איך שהשלום בית
הושב על כנו! סיים בעל נזר הקודש את סיפורו הנורא והנפלא.
ואנחנו למדים מכך ,ומתבוננים מכך ,שכזו הבחנה והתעניינות בשלום הזולת
אין ולא נמצא אצל אף אדם פשוט! ולמה? כי קודם כל צריך להיות חזו"א,
בבבא קמא ,וביבמות ,ואח"כ ממילא ככל שאדם גדול בתורה כך גודל ממולו
ונהיה  -חזו"א  -במידות!
ורק אצל גדולי ישראל בתורה ,יכולים לשמוע גדולה שכזו במידות ג"כ ,וכל
אלו שמדברים גבוהה גבוהה על אהבת הבריות ומטיפים מוסר לגדולי התורה,
אינם אלא אוהבים את עצמם לאהוב את סביבתם.
כמו שאמרו בעלי המוסר על האומרים 'אני אוהב דגים' ,שהיינו ,אוהב את
עצמי לאכול את הדגים ...כך בלי תורה ,לא משיג האדם ואפי' לא יודע מהו
אהבת הבריות!
הוא אשר אמרנו שאת ה"ואהבת לרעך כמוך ,לא קונים בשוק ...מחיוכים
ופרישות שלום לכל צד ,לא נעשים יהודי טוב בשום דבר וגם לא באהבת
הזולת ,ורק דרך ה"אני ה'" עולים ל"ואהבת לרעך כמוך" ,ככל שגדלים בזה כך
גדלים בזה .וככל שמתרחקים מ"אני ה'" כך ממילא מתרחקים מאהבת
הבריות ,ומתקרבים רק לאהבת עצמו ולשנאת הבריות!...
(לב שלום)

ואהבת לרעך כמוך אני ה' (יט ,יח)
המצוה לאהוב את חבירו קשורה לכך ש -אני ה'! כפי שעולה מן הסיפור הבא:
לרבנו בחיי היה ויכוח עם מלך ספרד .מלך ספרד טען :אתם היהודים מדברים
תמיד על הגזע היהודי ומשתבחים בכך שאתם שונים מכל העמים ,אבל
באמת אין הבדל מהותי בין יהודי לגוי .שניהם בני אדם .כל השוני מקורו רק
בתורה שאתם מלמדים .באופי של האדם ,בתורשה ובנטיות – כמוני כמוך.
אולם רבנו בחיי השיב לו שהוא טועה .היהודי שונה לגמרי באופיו ובאישיותו
מן הגוי ,ואין בינהם שום דמיון.
מלך ספרד עמד על דעתו והבטיח שביום מן הימים הוא יוכיח לרבנו בחיי את
צדקת דבריו.
מה עשה? – הלך ללא ידיעת רבנו בחיי למקום שבו היו נשים יולדות ,ולקח
בכח תינוק יהודי מיד לאחר לידתו .היולדת האומללה ניסתה להתנגד ,אולם
איש לא שמע לה .המלך שילם לה פיצויים והודיע לה שאין לה שום ברירה
אחרת .לאחר מכן הלך לקצה אחר של ממלכתו ולקח משם תינוק גוי בן יומו.
לשתי האמהות הוא הודיע שהבנים יגדלו בבית המלך עד הגיעם לגיל עשרים,

ה

ובגיל עשרים יורשו לשוב להוריהם .במשך כל התקופה אין להורים שום רשות
לראות את הילדים ,לטפל בהם או להתקרב אליהם.
הילדים גדלו בבית המלך כתאומים .שניהם אכלו יחד ,למדו יחד ,למדו לדבר
ביחד ,ולא היה ניכר בינהם שום הבדל .איש לא ידע מי מהם הוא יהודי ומיהו
הגוי מלבד המלך עצמו ,שהכין ברצינות את ההוכחה שהבטיח לרבנו בחיי.
בהגיע הבחורים לגיל שמונה עשרה קרא המלך לרבנו בחיי ואמר לו" :האם
אתה זוכר את הויכוח שהיה ביננו לפני שמונה עשרה שנה בענין יהודי וגוי?
כעת הגיע יום פקודה .מחר אערוך אסיפה של כל שרי ויועצי ,וכל המדענים
וחכמי המדינה ,אביא לך לשם שני בחורים ועליך יהיה להכריע מי מהם יהודי
ומי מהם גוי .יכול אתה לבחון אותם בכל צורה שתמצא לנכון ולעשות להם
כל תרגיל שתרצה".
למחרת סיפר המלך את שני הבחורים בתספורת זהה ,הלביש אותם באותה
תלבושת ,כך שהיו נראים כתאומים ,והביא אותם לאסיפה .ישבו השנים
כחתנים בלי לדעת דבר ,וסביבם עמדו כל השרים שגם הם לא ידעו על מה
ולמה הוזמנו לכאן.
פתח המלך וסיפר את כל השתלשלות הדברים ואת הויכוח שהיה בינו לבין
החכם היהודי ,והזמין אותו בחגיגיות לגלות מי הוא הבחור היהודי ומיהו הגוי.
ע מד רבנו בחיי במקומו ,קיבל עצמו את האתגר שהוטל עליו ,ושאל" :אדוני
המלך ,האם יש בבית המלך ענבים?"
"ודאי" – השיב לו המלך – "דבר לא חסר בבית המלך!"
עד מהרה הובא בציווי המלך מגש מלא ענבים למאכל .אחד הבחורים הגיש
ידו ולקח את אשכול הענבים ,והשני הושיט יד ולקח מן הענבים המופרדים.
מיד אמר רבנו בחיי" :היהודי הוא מי שלקח את האשכול ,והשני הוא הגוי".
השתומם המלך ושאל" :איך ידעת?"
נענה ואמר לו" :אדוני המלך ,היהודי בוחר תמיד במה שיש לו חיבור .יהודי
נמשך תמיד אל המקור שבו .כולנו מעולם הנשמות באנו מאותו מקור ,וכולנו
נמשכים תמיד למקור הזה .לעומת זאת לגוי – לגוי אין מקור .הזוהר הקדוש
כותב (בראשית ט') שנשמות הגויים באות מהסטרא אחרא ,מהמקום שממנו
באות הנפשות של הדובים והאריות ,הברדלסים ,הנחשים ,העקרבים
והיתושים .אנחנו באנו ממקור קדוש ,מחלק אלו-ה ממעל ,ושם יש אחדות
וחיבור".
(עפ"י דורש לציון)
"לא תקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (יט ,יח).
למה? מה השאלה! "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל" ,לזכך
מידותיהם" ,לפיכך הרבה להם תורה ומצוות" (מכות כג ע"ב) .אף בכך ביקש
להחליש כח הכעס והרוגז ,כמו שכתב הרמב"ם (ח' פרקים פרק ד) ולא זו בלבד
שאסר עלינו להזכיר לרענו העוול שעשה לנו (כפירוש רש"י)" ,אלא ימחה הדר
מליבו ולא יטרנו .שכל זמן שהוא נוטר את הדבר וזוכרהו שמא יבוא לנקום.
לפיכך הקפידה התורה על הנטירה עד שימחה הענין מליבו ולא יזכרנו כלל"
(רמב"ם הלכות דעות פ"ז ה"ח)! וכן העתיק ה"מגן אברהם" (סימן קנו ,והובאו
דבריו ב"משנה ברורה" שם ובספר המצוות הקצר) שחובה עלינו למחות הענין
מלבנו!
כך ,כשיהודי מרע לחברו הגוף כולו מזדעזע ,וכמו ששנינו (ויקרא רבה ד ,ו):
"שה פזורה ישראל" (ירמיהו נ ,יז) מה שה הזה לוקה בראשו או באחד מאיבריו
וכל איבריו מרגיש ין כך ישראל ,אחד חוטא וכולם נענשים .והוסיפו (מכילתא
בחודש ב) :ואם נהרג אחד מהם כולם מרגישים ומצטערים .אבל אומות
העולם אינם כן ,אלא אם נהרג אחד מהם כולם שמחים במפלתו.
ודברי הירושלמי מדויקים כל כך בפסוק" :לא תיקום ולא תטור ,את בני עמך"
שהרי עם אחד אתם ,כגוף אחד" ,ואהבת לרעך כמוך ,אני ה'" ,ורצונכם לעשות
לי נחת רוח .וכשאדם מישראל מצטער שכינה מה אומרת כביכול ,קלני
]נוטריקון :קל איני .כלומר כובד איברים וכאב[ מראשי קלני מזרועי"(סנהדרין
פ"ו מ"ה) ,וכעין שאמרה רבקה אם יעקב ועשו "למה אשכל גם שניכם יום
אחד" (בראשית כז ,מה).
כזו צריכה להיות ההרגשה .אמת ,נעשתה לי עוולה ,וחברי ציערני וציער את
השכינה .את הורינו ,כביכול" :אביו זה הקדוש ברוך הוא ,ואמו זו כנסת
ישראל" (ברכות לה ע"ב) .ואם אנקום ואטור ,אכאיב בכפליים .נסיח דעת,
שלא לצערם!
באספקלריה זו ,נתבונן בסיפור הידוע –
הג און רבי שמשון ורטהיימר מוינה ,מקורב למלכות היה .יום אחד אמר לו
המלך" :נלאיתי שאת את הסתת הכמרים על שאתם מתגאים ואומרים" :אתה
בחרתנו מכל העמים" .במה נעלים אתם מאתנו .יודע אני בך שחכם מופלג
אתה ,סכור את פיהם!"
"כדברך ,אדוני המלך .קבע להם מועד מחר ,בעשר בבוקר .כאן ,בארמון".
למחרת התיצבו כל הכמרים המסיתים ,להוטים לדעת מה תהיה ההוכחה
הניצחת .רבי שמשון ביקש שכולם יבואו עמו לטרקלין האוכל .שולחן ארוך
ערוך היה לסעודה .פנה רבי שמשון לשלישו של המלך ,וביקש שיביא

אתה יודע מה ,אם אין לך קרקע ,תן פירות לפחות  .ב"ה היום קטפו  2טון
אפרסק ,תן לי  200ק"ג ,אני אמכור את זה ב 10-שקל קילו.
אין לי אפרסקים..
אתה יודע מה ,אין לך אפרסקים ,תן לי לפחות את הכרים והכסתות שישנתי
עליהם ,אני אמכור את זה בחוץ באלף שקל ,יהיה לי עם מה לחזור לגליל.
אין לי כרים וכסתות...
הלך לביתו בפחי נפש.
רבותי ,הבן-אדם הזה היה עובד ,לא מוציא שום מילה.
תדמיינו לעצמכם ,כל אחד מעצמו ,מה הוא היה עושה אחרי שלוש שנות
עבודה ,הוא בא לבעל הבית ומבקש הכסף ,אומר לו בעל הבית – אדוני ,אין
כסף! מה הוא היה עושה ...אני לא רוצה לבקש ממכם תשובות ,כי אני לא
רוצה לסחוט ממכם תשובות שליליות
"הייתי חונק אותו" (מישהו מהקהל)
זה מה שאומרים בראש השנה – 'ומי בחניקה'...
זהו זה ,הוא חרץ את דינו ,אין לו שום צ'אנס לצאת משם.
תארו לעצמכם ,בן -אדם כזה חוזר הביתה ,אחרי שלוש שנים,הילדים יודעים
שהוא עומד להגיע ,כי הוא שלח מכתב הביתה,שהוא יגיע לסוכות בע"ה.
הילדים שמים לו שלטים 'ברוך הבא אבא'.
איך שהוא מגיע ,כולם קופצים עליו ,מתחילים למשש לו את הכיסים ,וחוץ
מקיסמי שיניים אין לו שום דבר אבא מה הבאת???
לא הבאתי ,אבל זה יבוא עוד כמה ימים ,זה תקוע בדרך ,יהיה בסדר .
אומרת הגמרא – לאחר הרגל ,בעל הבית הלך לבנק ,הוציא הכסף ,₪ 216,000
שם את זה בשקית ,ולקח משוי ג 'חמורים אחד של מאכל ואחד של משתה
ואחד של מיני מגדים והלך לו לביתו .דופק בדלת ,ניכנס פנימה. ..
שלום עליכם .
ברוך הבא.
יושבים ,ואוכלים ושותים"...דבר ראשון ,קח מה שמגיע לך ,יש לך כאן 216,000
 ₪וחוץ מזה ,הבאתי לך שלושה משאות – אחד של מאכל ,אחד של משתה,
אחד של מיני מגדים ,זה מה שנקרא 'מענקים"'...
יושבים בחוץ ,שואל אותו בעל הבית שלו – תגיד ,כשביקשת את הכסף
ואמרתי לך 'אין לי' ,מה עבר לך בראש?
אמרתי שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בהן – חשבתי אולי בא אליך
מישהו ,ואמר לך – תשמע ,יש עכשיו למכירה מטעם המכס ,מוכרים 1000
מצלמות שהבריחו אותם ,במקום  ₪ 2000מצלמה . ₪ 1000 ,אז קנית בכסף
הזה .
תגיד לי ,בשעה שביקשת ממני בהמות ,ואמרתי לך 'אין לי',במה חשדתני ?
אמרתי שמא מושכרת ביד אחרים – אולי השכרת את הבהמות...
בשעה שביקשת קרקע ,ואמרתי לך 'אין לי קרקע' ,במה חשדתני?
אמרתי שמא מוחכרת ביד אחרים ביקשת פירות ,ואמרתי לך 'אין לי' ,במה
חשדתני?
אמרתי שמא אינן מעושרות  -אמרתי אולי זה לא מעושר ,ואתה לא רוצה
להוציא מתחת היד שלך ,דבר שאינו מעושר.
ובשעה שביקשת כרים וכסתות ,ואמרתי לך 'אין לי' ,במה חשדתני?
אמרתי שמא הקדיש כל נכסיו לשמים – אמרתי ,אם אתה לא נותן כרים
וכסתות ,יכל להיות רק דבר אחד – יכל להיות שבראש השנה צעקת ואמרת
'ותשובה וצדקה וצעקה מעבירים את רוע הגזירה '– ריבונו של עולם ,אם
צדקה מעבירה את רוע הגזירה ,כל הכסף שלי לקופת העיר !
אז היות ונתת את כל הכסף שלך ,לקופת העיר ,לכן אין לך כאן ,כרים וכסתות.
אומר לו בעל הבית שלו  -העבודה כך היה הדרתי כל נכסי בשביל הורקנוס
בני שלא עסק בתורה וכשבאתי אצל חבירי בדרום התירו לי כל נדרי ,ואתה
כשם שדנתני לזכות המקום ידין אותך לזכות.
מי אלה היו האנשים ?
הגמרא לא מספרת ,אבל בשאילתות ,כתוב מיהו היה:
האדם שגר בגליל וירד לדרום ,הוא ר' עקיבא ,והאדם שגר בדרום והעסיק אותו,
היה ר' אליעזר בן הורקנוס .כך כתוב בשאילתות .
אומרים חז"ל – זה ר' עקיבא בתור עם הארץ !!! עבר את הניסיון ,של אהבת
הבריות ,לראות את הכל בטוב ,זה ר 'עקיבא!
רבותי ,רחל לוקחת את ר' עקיבא  ...מתחתנת איתו ,זה כבר נישואין שניים.
ַע זורק את רחל
ׂבו ַ
ר' עקיבא מתחתן עם רחל  ...הוא לא יודע א -ב  ...כלבא ש
מהבית  ...איפה הם הולכים לגור?
לא בחריש ולא בקציר  ...בתוך דיר של בהמות ! וישנים על קש ...
מספרת הגמרא ,שיום אחד דופק בן -אדם בדלת – "ערב טוב ,אולי יש לכם
קש לתת לי"?

מהרחוב שלושים נכרים מהעוברים ושבים .הובאו ,ונצטוו לתפוס את מקומם.
חמישה עשר מכל עבר של השלחן .והכמרים רואים ותמהים.
להוראת רבי שמשון הופיעו המלצרים ,ובידם כלים מוזרים שיוצרו לפי הוראת
רבי שמשון :מזלגות ארוכים כשתי אמות .בראשם ,מקום הלפיתה .בסופם,
קלשון השנים .ובאמצע מריחת זפת .הניחו מזלג ליד כל סועד.
אמר רבי שמשון" :חמש דקות לרשותכם .אין לאכול אלא במזלגות ,ואין
להחזיק אלא בראשם .לתאבון!"
תמהו האנשים ,תמהו הכמרים ,ותמה גם המלך .נטלו הסועדים את המזלגות
בראשם ,תחבו בהם מן המאכלים ,וניסו להגיעם לפיהם .אך ארוכים היו ,וככל
שהתפתלו ,הורידו ידיהם והגביהו צוארם ועיקמו פיותיהם ,לא הצליחו .נראו
כה מגוחכים ,ונואשו .זמנם עבר ,ויצאו מדוכדכים.
מיד באו המלצרים ,והביאו מנות כשרות למהדרין .השליש נשלח להביא
שלושים איש מרחוב היהודים .הגיעו נפעמים וברכו את ברכת המלך" :שנתן
מכבודו לבשר ודם" .הוצבו זה לעומת זה ,ורבי שמשון חזר על ההוראות .מיד
אחז כל אחד מהם בראש מזלגו ,נעצו במנתו והאכיל בו את היהודי העומד
מולו –
"רואים אתם" אמר רבי שמשון" ,מי כעמך ישראל ,גוי אחד בארץ!"
סיפור יפה ,ולא מובן .וכי בכך הוכיח יחודיות עם ישראל ,אתמהה!
הוא היה מובן ,אילו היו כולם מקבלים מזלגות רגילים ,והגויים היו מתנפלים
ובולסים ,והיהודים היו גוחנים ומאכילים איש את רעהו ,ניחא
אבל הלא כולנו יודעים ,שאילו היו המזלגות רגילים היה כל אחד משביע
רעבונו .וכאן ,שהיו ארוכים ונבצר מהם לאכול בהם ,היו הגויים נבוכים ולא
מצאו עצה ,והיהודים מצאו תחבולה .האכילו איש את שכנגדו .מה זה מוכיח?
שהם מתוחכמים יותר ,מאלתרים פתרון .אכן" ,רק עם חכם ונבון הגוי הגדול
הזה" (דברים ד ,ו) .אבל מה לזה ול"אתה בחרתנו"?!
והתשובה ,נפלאה –
כשיש מזלגות קטנים ,רגילים ,עסוק כל יהודי בעצמו ,חש ברעבונו ואוכל
להשקיטו .כשיש מזלגות ארוכים והוא חסר אונים ,נושא הוא עיניים ורואה
את חברו מולו ,עומד גם הוא נבוך .ואז מתעוררת בו ההכרה ששניהם יהודים,
אב אחד לכולנו ,ושנינו באותה צרה ,ואז פועלים הם בשיתוף פעולה ,כשתי
ידיים של גוף אחד ,ומאכילים איש את רעהו אהדדי" ,כאיש אחד בלב אחד".
ואכן ,חבל שהכרה זו מתעוררת רק בחוסר אונים ,רק כשיש מזלגות ארוכים.
האכל אותי ואאכילך.
הכרה זו חייבת להתעורר גם כשיש סכינים ארוכות :דקרת אותי ,ולא אדקור
אותך!
(והגדת)
ואהבת לרעך כמוך
מספרת הגמרא {מסכת שבת קכ"ז ,ב} :
אדם אחד היה גר בגליל ,הוא חיפש עבודה ומצא עבודה בדרום ,אצל חקלאי,
שהיתה לו חווה בדרום .הוא קבע איתו מחיר –  ₪ 6000בחודש נטו .
אמר – אני יעבוד אצלך כמה חודשים ואז אני אלך הביתה .
אותו בן -אדם התחיל לעבוד ,הגיע חודש ראשון ,בעל הבית בא לשלם לו
משכורת ,אומר לו העובד – אין לי איפה לשים את זה .מה אני ישים את זה
בצריף ?! תעשה טובה ,תשמור לי את זה – תשים את זה באיזה תוכנית חיסכון
– 'הכוח לחוסך'' ,הכוח לישיש ' ובתום תקופת החיסכון ,אני ייקח הכסף.
עבד שנה ,יש לו כבר בחשבון יתרת זכות  . ₪ 72,000הוא לא מוציא גרוש ,הוא
אוכל על חשבון בעל הבית ,ישן על חשבון בעל הבית...
עובד עוד שנה ,יש לו כבר בחשבון . ₪ 144,000
עובד עוד שנה ,יש לו כבר בחשבון  ,₪ 216,000ב"ה.
אחרי שלוש שנים ,הוא פונה לבעל הבית שלו ,ואומר לו – אדוני היקר ,אני
רוצה לחזור הביתה  .שלוש שנים לא ראיתי את אשתי והילדים ,אני רוצה
לחזור הביתה .תוציא לי בבקשה את הכסף ,ואלך עם זה הביתה .
אומר לו בעל הבית – אני מצטער מאוד ,אבל יתרתך בחשבון,היא  .0אין כסף
בחשבון.
מה זאת אומרת אין כסף בחשבון??!
אין כסף .
טוב .הוא לא שואל שאלות איפה הכסף .
אין כסף ,אז אין .ב"ה יש חליפי כסף ,אני עובד כאן כבר שלוש שנים ,יש לך
כאן ב"ה  10,000ראשי בקר ,תן לי בבקשה עשרה ראשי בקר ,אני אמכור אותם
כל ראש ב ,₪ 10,000-לפני יום כיפור ,ואחרי זה אני יבוא וייקח עוד עשרה
פרות ,אבל כרגע ,שיהיה לי קצת כסף לחגים.
אבל אין לי פרות...
טוב ,אין לך פרות ,לפחות תן לי קרקע .יש לך  5000דונם שאתה מגדל בו
תבואה ,תן לי שתי דונם ,אני אמכור כל דונם ב ,25,000$ -שיהיה לי קצת כסף.
אין לי קרקע...

ו

רבותי ,שלא תחשבו שזה קל  ...להסתכל על השני בעין טובה,זה לא קל.
"למה אתה צריך קש" ?
"נולד לי בן במזל טוב ,ואין לי איפה להשכיב אותו" הולך ר' עקיבא ,ונותן לו אדם בטבעו ,אוהב לראות הכל שחור  ...אבל חז"ל מלמדים
את הקש...
אותנו – והוי דן את כל האדם לכף זכות.
הגמרא.
דברי
עד כאן
אמר הפני מנחם מגור – למה חז"ל אומרים לנו לכף זכות? למה הכל עם
רבותי ,כל אחד שקורא את הגמרא הזאת ,שואל את עצמו – איזה בן-אדם ,כפיות?
הולך לדפוק בדלת של דיר?
ומתרץ – אל תחשוב שהכוונה היא לכלי אוכל ,אלא הכוונה היא לכף נעליים
.
אתה מגיע לדיר ,אתה בכלל לא דופק  ...מי גר שם בכלל!?
מה קורה לנעל ,שלא נכנסת לרגל? !
ר' עקיבא לא שואל אותו בכלל "איך ידעת שגרים פה".
לוקחים כף נעליים ,ודוחפים בכוח...
כותב התוספות במקום – אותו האיש היה אליהו הנביא .
רבותי ,אליהו הנביא בא ,ודופק בדלת  ...מבקש מר' עקיבא את מה?
אמר הפני מנחם– לדון את השני לכף זכות ,לא תמיד הולך  ...צריכים לפעמים
לדחוף בכוח!
את טיפת הקש האחרונה שיש לו בבית!
אליהו הנביא ,הוא המלאך שגואל ,הוא המלאך שנותן ! הוא לא המלאך
שלוקח!
הוא נותן חיים ,והוא נותן ישועה  ...הוא אף פעם לא לוקח שום דבר!
יש לו טיפת קש  ...גם את זה אתה לוקח לו???
שמעתי מרבותי תשובה נפלאה – אליהו הנביא לא בא לקחת .
אליהו הנביא בא לתת  -הוא בא לתת לר' עקיבא להיות ,אבי התורה שבעל-
פה!
אם תיתן לי את טיפת הקש האחרון שלך ,אני אתן לך להיות ר 'עקיבא!
זה ר' עקיבא  ...ר' עקיבא היה סמל ,לפני שהוא נבחן  ...זה היה במבחן שלו,
לאהבת הבריות .
רבותי ,בחר בו הקב"ה ,להיות אבי התורה שבעל -פה  ...הוא כבר אמר למשה
רבינו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו
שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות.
אומר ר' עקיבא במדרש {קהלת רבה פרשה יא ,אות ו}  -אמר להם,
הראשונים לא מתו אלא מפני שהיתה עיניהם צרה בתורה זה לזה ,אתם לא
תהיו כן ,מיד עמדו ומלאו כל ארץ ישראל תורה.
זוהי מידתו של ר' עקיבא ,לתת את כל מה שיש לך לזולת!
אומרים רבותינו – תלמידי ר' עקיבא ,נפטרו במשך שלושים ושתים יום,
השאלה מאיפה מתחילים לחשב ...למה שלושים ושתים יום?
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הם לא נהגו כבוד זה בזה ,לכן במשך שלושים ושתים ימים,הם מתו.
אומרים תלמידי ר' ישראל סלנטר – העבודה שלנו בימים האלה ,שבין פסח
לעצרת ,זו ההכנה לקראת קבלת התורה איך מתכוננים לקראת קבלת
התורה???
לקבלת התורה מתכוננים ,ע"י קניין של מ"ח קנייני תורה ,שמביאה המשנה
באבות .היום ה  -ל"ב ,זה אהבת הבריות
ביום הל"ט ,עושים חזרה על כל הקניינים שהתורה נקנית בהם ,לקראת קבלת
התורה.
רבותי ,עכשיו נוכל להבין את ההתעניינות של ר' יהודה ב"ר אילעאי ,במעשה
של ר' יהודה בן נחמיה :
אומרת הגמרא {מסכת סנהדרין כ ,א}  -מאי דכתיב {משלי לא-ל} שקר החן
והבל היופי  ...שקר החן זה דורו של משה ויהושע והבל היופי זה דורו של
חזקיה יראת ה 'היא תתהלל זה דורו של ר 'יהודה ברבי אילעאי אמרו עליו על
רבי יהודה ברבי אילעאי שהיו ששה תלמידים מתכסין בטלית אחת ועוסקין
בתורה.
שואל ר' חיים שמולביץ' – אם זו שמיכה של עשר מטר ,אז יכולים עכשיו
להתכסות עשרה ...אז מה החידוש?
ואומר – לא ,זו היתה שמיכה של אדם אחד ,ורק אחד היה יכל להתכסות  .אז
איך יכלו להתכסות שישה?
אומר ר' חיים שמולביץ' – ינק'ל הגיע לחדר ואמר "אני לא צריך שמיכה ,אני
ברוך ה' ,יש לי מה שיחמם אותי מבפנים ...
מויש'ה מגיע אח"כ ,הוא כזה רזה ,שתהיה לו השמיכה" מויש'ה הרזה מגיע
" ...אני לא צריך שמיכה ...שיצחק יתכסה "...כל אחד דאג ,שהשני יהיה
מכוסה !
זה דורו של ר 'יהודה ברבי אילעאי – אהבת הבריות!
ר 'יהודה ברבי אילעאי הלך להתעניין – תגיד ,מה קורה עם אותו אחד ,שחייך
על ר' טרפון ?
למה הוא הלך להתעניין???
כי בדורו של ר 'יהודה ברבי אילעאי ,היו מתכסים ששה בטלית אחת!
אמרו לו  -נפטר והלך לו  ...מתי???
בין פסח לעצרת  ...אלו הימים של קניין תורה ,שכל אחד צריך לעבוד על קניין
תורה!

לראות בן אדם על מרזב בשתים בלילה ,עם לום ומברג וכובע גרב ,וגם עם
אקדח שלוף  ...מה זה???
הוא בטח עושה שילוח הקן !
לדון לכף זכות ,אתה צריך להיות עם הרבה 'כפי נעליים! '
אני לא אומר שאדם על המרזב ,במצב הזה ,צריך לדון לכף זכות אני רק מביא
דוגמא קיצונית...
אלא מה ,לדון לכף זכות ,אתה צריך כוחות מיוחדים ! מי עושה את זה???
לר' עקיבא יש עיניים כאלה ! עוד בתור עם הארץ ! הכל הוא למד לכף זכות!
רבותי ,אתם יודעים מה הגדולה של ר' עקיבא ? שימו לב...
מה אתם הייתם עושים ,אם בן -אדם היה מגיע אליכם הביתה ,לאחר שלוש
שנים ,ולא שילם לכם משכורת?
אומרת הגמרא – הם אכלו ,ושתו ורק אחרי זה הוא שאל אותו
"תגיד ,ומה היה"?
בן אדם כזה ,ד ופק לך בדלת  ...אתה מסתכל בעינית של הדלת ואומר "זה
הוא?! שידפוק עד מחר "
ר 'עקיבא פותח את הדלת  ...אוכלים ושותים ומדברים בחיוך ובשמחה ,ורק
אחרי זה הוא שואל אותו "תגיד ,מה חשבת" ר' עקיבא לא שומר טינה  ...העין
שלו היא עין טובה ! הכל הוא רואה בטוב ! המהות שלו היא טובה!
אומרים חז"ל – לב טוב ,זו המידה של מ"ח קנייני תורה .
הקניינים האלה ,של מידות טובות ,הם ההכנה של בין פסח לעצרת!
אם ככה ,למדנו מכאן יסוד נפלא ביותר שמלמדים אותנו רבותינו – לפני
שהקב"ה נותן תורה ,הוא בודק את האדם בבדיקות ,שהקב"ה מחליט לבדוק
.
אחד הוא בודק אותו ,ב'נושא בעול עם חברו'  ...את השני הוא בודק ב'האומר
דבר בשם אומרו'  ...השלישי בענין של 'אהבת הבריות'  ...את ר' עקיבא ב'לדון
לכף זכות' ...
כותב ר' אהרון קוטלר בשני מקומות בספרו – דע לך ,שתלמידי ר 'עקיבא ,היו
אמורים להיות אלה ,שיעבירו את התורה ,מר 'עקיבא לדורות הבאים .
עשרים וארבע אלף תנאים ,שנסתלקו מן העולם ,היו אמורים להיות נותני
התורה לדור הבא .
לקח אותם הקב"ה ,למה?
משום שלא נהגו כבוד זה בזה ...אומר ר' עקיבא – מפני שהיתה עיניהם צרה
בתורה זה לזה.
תלמידים שחסר בהם את הקניינים של תורה ,אומר ר' אהרון קוטלר – אומר
הקב"ה – הם לא יכולים להיות נותני התורה לדור הבא.
ר' עקיבא קיבל תורה מפי הקב"ה ,והיה צריך להעביר את זה לתלמידים
הבאים ,אבל אמר הקב"ה – התלמידים האלה לא יכולים להיות נותני התורה
לדור הבא...
אם ככה ,העמיד חמישה תלמידים ,שמהם יצאה כל התורה  -סתם מתני' ר
'מאיר סתם תוספתא ר 'נחמיה סתם ספרא רבי יהודה סתם ספרי ר''ש וכולהו
אליבא דר' עקיבא !
אם ככה ,נוכל להבין טוב מאוד – מה קשורה פרשת קדושים,
ְל – דבר אל כל עדת ישראל?
מספרת הגמרא {מסכת שבת לא ,א}  -מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי
א''ל גיירני ע''מ שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת דחפו
באמת הבנין שבידו בא לפני הלל גייריה אמר לו דעלך סני לחברך לא תעביד
זו היא כל התורה כולה – בשפת התורה ,בפרשת השבוע – ואהבת לרעך כמוך,
אמר ר' עקיבא ,זה כלל גדול בתורה !
רוב גופי תורה נמצאים כאן ,אמר הלל הזקן לאותו גוי  ...אתה רוצה להתגייר?!
דע לך ,ואהבת לרעך כמוך!
זו המידה המרכזית ,שבאותו רגע שיש לך את המידה הזאת ,אתה יכול לקיים
את כל התורה כולה !

ז

אם ככה ,למדנו כ אן את הענין של עין טובה  ...אמר ר' עקיבא לתלמידיו –
אתם ,אל תנהגו כמו התלמידים הקודמים  ...הם,עיניהם היתה צרה זו לזו
בתורה ,אתם תבחרו בעין הטובה.
(הרב ברוך רוזנבלום)
"ומקדשי תיראו אני ה'" (יט ,ל)
מכאן נלמד דין מורא מקדש ,כמו שכתב הרמב"ם (הל' בית הבחירה פ"ז ה"א):
"מצות עשה ליראה מן המקדש ,שנאמר' :ומקדשי תיראו' ,ולא מן המקדש
אתה ירא אלא ממי שציוה על יראתו".
וכתב ה'חפץ חיים' (פתיחה  -עשין)" :ובית המדרש שלנו גם כן בכלל מקדש
הוא ,כמו שמבואר בפוסקים ,ונצטוינו בזה הפסוק לירא ממי ששוכן בו ,ולכן
אין מחשבין בו חשבו נות ,כי אם של מצוה ,כגון קופה של צדקה וכדומה ,וכל
שכן דאסור בהם שחוק והתול ושיחה בטלה ,ולא מועיל בזה שום תנאי,
כמבואר בשלחן ערוך.
"וזה לשון הזוהר הקדוש פרשת תרומה' :מאן דאשתעי בבי כנישתא מלין
דחול ,וי ליה דאחזי פירודא ,וי ליה דגרע מהימנותא ,וי ליה וכו' דאחזי דהא
לית אלהא ולא אשתכח תמן ,ולית ליה חלקא בה ולא דחל מניה ,ואנהיג קלנא
בתקונא עלאה דלעילא' .תרגום  -מי שמדבר בבית הכנסת דברי חול אוי לו
שמראה פרוד ,אוי לו שגורע האמונה ,אוי לו וכו' ,כי מראה בזה ,שאין אלוקים
ואינו נמצא שם ,ואין לו חלק בו ,ואינו מפחד ממנו ,ונוהג בזיון בתיקון העליון
של מעלה ,כי בית הכנסת מתוקן כנגד המלכות העליונה" ,עד כאן דברי
ה"חפץ חיים".
למדנו עד כמה חמור הוא עוון זלזול בקדושת בית הכנסת .אחד מסוגי היצר
הרע הקשים ביותר שיש לנו ,הוא ענין הדיבורים בבית הכנסת בכלל ובשעת
התפילה בפרט.
אספר לכם מעשה מזעזע:
פעם הגיעו זוג לרב העוסק בהשכנת "שלום בית" .שאלה הרב את הבעל" :היכן
נעוצה הבעיה?" והלה השיב" :כבוד הרב ,הרי היא ניצבת כאן לפניך."...
 "מתי התחילו הבעיות?" "כבוד הרב ,לא נעים לי לספר ,אני אפילו מתבייש להעלות זאת על דל שפתי,אך הבעיה התחילה עוד כשהיינו בחדר היחוד ,ביום חתונתנו!".
 "בעיות של שלום בית בחדר יחוד?!" אכן כן! אחרי החופה נכנסנו יחד לחדר יחוד ,אחרי יום שלם של התעלות,תפילות וצום ,מותשים ורעבים ,על השלחן היה מונח מעט אוכל .טעמנו
משהו ,ולפתע הטלפון הסלולארי שלה מצלצל .היא נכנסה עם הסלולארי
כשהוא פתוח לחדר יחוד!!! הוא צלצל  -והיא ענתה! ואני ישבתי בצד
והמתנתי בסבלנות שהיא תסיים את השיחה!!!".
פנה הרב אל האשה ושאל" :האם זה נכון מה שהוא מספר?"
והאישה ענתה" :זה נכון ,אך הוא לא הציג את התמונה בשלמותה!"
 "מה היה?" "החברה הכי טובה שלי ,שברה את הרגל יום לפני החתונה ,ונאלצה לעבורניתוח .כך יצא שביום החתונה היא היתה מאושפזת בבית החולים ,מחלימה
מהניתוח .כל החברות שלי הגיעו לחתונה חוץ ממנה .לפני החופה שוחחתי
עימה בטלפון והרגעתי אותה ,ואחרי החופה היא התקשרה לאחל לנו מזל
טוב .האם לא חסד גדול הוא לדבר איתה ,כשהיא כה בודדה בבית החולים?
מה בכלל הבעיה?"
 "הרב מבין?"  -אמר הבעל " -היא אפילו לא מבינה את הבעיה ,וזו הבעיההגדולה מכל! היא הרי דיברה עם החברה הזו ביום שלפני החתונה ארבע
שעות ,בבוקר יום החתונה שעתיים ,ולפני החופה עוד חצי שעה .בדיוק
באמצע ה שהות הקצרה בחדר היחוד היא היתה מוכרחה שוב לדבר איתה?!"
"ואל יחשוב כבוד הרב שהענין הסתיים אז"  -המשיך הבעל לתאר את סבלו.
"כיום ,כמה שנים אחרי החתונה ,יש לנו ,ב"ה ,כמה ילדים ובקושי מוצאים אנו
זמן לעצמנו .והנה סוף סוף ,נסענו פעם אחת לחתונה רק אני והיא ,כאשר

הילדים נשארו בבית עם בייביסיטר ,ואת הדקות הספורות הללו של הנסיעה
המשותפת ,היא מנצלת לפטפוט עם חברותיה  -בפלאפון כמובן ...ברגעים
אלו ,כבוד הרב ,מרגיש אני את עצמי כמו אחת מחברותיה ,ולא החשובה
שבהן"...
ובכן לאמיתו של דבר את המעשה הנ"ל לא שמעתי מרב העוסק בהשכנת
"שלום בית" אלא ראיתיו במו עיני בבית הכנסת " -חדר היחוד" שלנו עם
הקב"ה:
יהודי מגיע לבית הכנסת  -חדר היחוד ,להתיחד עם בורא עולם .במשך כל
היום אדם נמצא בחוץ ,עסוק בעיסוקים שונים ,ולמשך זמן לא ארוך הוא
מתיחד עם הבורא ,בבית הכנסת .ובכן ,יהודי מגיע לבית הכנסת כשמכשיר
הטלפון הנייד שלו פתוח ,באמצע חזרת הש"ץ המכשיר מצלצל ,ו-לא יאמן כי
יסופר ,הוא עונה" :אמן ...אה-הה."...
עכשיו הזמן לדבר עם חבר? הרי דברת איתו קודם חצי שעה ,אתמול שעתיים,
בדיוק בחדר יחוד הנך מוכרח לדבר איתו?! ומיודעינו אפילו לא מבין מה
הבעיה...
סי פר הרב יהודה יוספי שליט"א שראה פעם מישהו משוחח בפלאפון באמצע
חזרת הש"ץ.
ניגש אליו ושאל" :תסלח לי ,זה היה ראש הממשלה?"
 "לא"."שר הבטחון?"
 גם לא. אז מי זה היה לא חשוב...אמר לו הרב" :זה לא חשוב ,אבל הקב"ה עוד פחות חשוב?! וכי אינך מתבייש
כך לשוחח עם אדם אחר בהיותך בחדר יחוד עם בורא העולם?!"
ומילתא דבדיחותא חדה להמחשת הענין :אם רבי לוי יצחק מברדיטשוב,
סנגורם של ישראל ,היה נכנס לבית כנסת והיה רואה שבאמצע התפילה
נשמעים צלצולי פלאפונים ויהודים עונים ומשוחחים להנאתם ,מה היה אומר
על כך? איזה לימוד זכות היה מוצא על ישראל?
הוא ודאי היה אומר" :רבונו של עולם! אפילו בתוך משרד של תחנת מוניות
עשו בית כנסת!"...
חומר עוון הדיבור בשעת התפילה מבואר בדברי ה"משנה ברורה" (סימן נו,
סק"א) שכתב בזו הלשון:
"וכל שכן שצריך להזהר מאד ומאד שלא להשיח באמצע קדיש או קדושה,
וכ דאיתא במסכת דרך ארץ דרבי חמא אשכחיה לאליהו בכמה אלפי גמלים
טעונים אף וחמה לשלם לאלו [-המדברים בשעת התפילה] ,וכל המדבר באלו
המקומות עליו הכתוב אומר" :לא אותי קראת יעקב".
"וכתוב ב'ספר חסידים' :מעשה בחסיד אחד שראה לחסיד אחר במותו ,ופניו
מוריקות .אמר לו :למה פניך מוריקות? אמר לו :מפני שהייתי מדבר בשעה
שהש"ץ היה אומר 'ויכולו' וברכת 'מגן אבות' וב'יתגדל'".
"ובספר 'מטה משה' (סימן תיא) הביא בשם מדרש ,שחכם אחד נתראה
לתלמידו בחלום ,וראה התלמיד שהיה לו כתם במצחו ,ואמר לו מפני מה ארע
לך כך? אמר לו :מפני שלא הייתי נזהר מלדבר כשהחזן היה אומר קדיש".
"ואפילו להרהר בדברי תורה אסור בשעה שהחזן אומר קדיש ,מפני שצריך
לכוין הרבה ענית הקדיש .ואין חילוק בין קדיש על תנ"ך או אגדה או משניות".
לפעמים יש לאדם 'יצר הרע' ללמוד תוך כדי תפילה ,אבל אז ,כששומע את
חזרת הש"ץ הוא עונה "אמן" כלאחר יד ,ואינו יודע אפילו על איזה ברכה ענה.
בל נשכח אפוא ,את ציווי התורה "ומקדשי תיראו" ,לירא ממי ששוכן במקדש
מעט שבו אנו מתפללים ,נזהר מדיבור בדברים בטלים בבית ה' ,נשתדל בכח
כוחנו לענות "אמן" ,ובזה נזכה לכל הטוב הנצחי הצפון לצדיקים בגן עדן.
(ומתוק האור)

 בדרך הדרוש 
והייתם קדושים כי קדוש אני (יט ,ב)
במדרש מכאן שמקבלין גרים ותמוה ,ולתרץ נקדים מה
שהקשה האר"י הקדוש ז"ל למה מקבלין גרים אי ניחא לי'
להקב"ה שיהיו ישראלים הוי לי' לבוראם ישראלים ותירץ
משום דישראל נקראו קדושים ואו"ה חול ומצוה להוסיף מחול
על הקודש והא"ש והתקדשתם והייתם קדושים ממילא נקראו
ישראל קדושים ואו"ה חול ומצוה להוסיף מחול על הקודש לזה
אמר שפיר המדרש מכאן שמקבלין גרים ודו"ק:
במדרש קדושים קרית לנו לפיכך הסר מעלינו את המות
הזה וזה תמוה ,ולתרץ נקדים דאיתא בבבא קמא (דף ס"ב)
דהגוזל ועשה שינוי השם דקנה ,איתא למה גזר הקב"ה מיתה
בעולם משום שאמר הקב"ה בראתי אתכם מעפר ותזקקו לשוב
לעפר ואיתא בגמ' הגוזל חולין ועשאה קודש קנה והא"ש

קדושים קרית לנו וא"כ קנה אותנו בשינוי השם ולא צריך לשוב
לעפר לפיכך הסר מעלינו את המות ודו"ק( :מדרש יונתן)
איתא בירושלמי במסכת ביכורים וזה לשונו מפני שיבה
תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה' .אני ה' שקיימתי
מצות זקן תחלה ,עד כאן ,ותמוה .ויש לפרש על פי מה שכתבו
המפרשים על הקושיא למה הקב"ה מדקדק שלא להשתחוות
לצבא השמים .מה שאין מלך בשר ודם מדקדק לבלי
להשתחוות לשריו ועבדיו ואדרבה כבודם הוא כבודו .וכתבו לפי
שישראל עמו ונחלתו והם חלק אלקי ממעל ,וממילא אם הוא
משתחוה לאחד משריו ועבדיו הרי החלק אלקי המעורב בו
משתחוה גם כן לאותו שר והעבד .וזה אין דרך שום מלך שיהא
שוחה ומשתחוה לעבדיו .לפיכך הזהיר הקב"ה שלא להשתחוות
אפילו לעבדיו .ועל פי זה יש לפרש גם כן הפסוק אני ה' וכבודי
לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים .שאמר הקב"ה אני לא אתן

ח

לשום אחר את כבודי ואפילו לעבדי ומשרתי ואם תקשי לך
ולמה מלך בשר ודם נותן כבודו לעבדיו המשרתים אותו .על זה
מסיים הפסוק ותהלתי לפסילים .רצה לומר שאם אני אתן את
כבודי דהיינו רשות להשתחוות לאחד ממשרתי המשמשים לפני
דומה כאלו תהלתי לפסילים דהיינו כאלו אני בעצמי משתחוה
להם שהרי באותה השתחויה משתחוה גם כן אותו חלק האלקי
אם כן אני נותן אותה התהלה של השתחויה לפסילים לפיכך
וכבודי לאחר לא אתן .ועל פי זה יבואר דברי הירושלמי הנזכר
לעיל דהיה קשה לו איך צותה התורה לחלוק כבוד ולקום מפני
זקן הא החלק אלקי משתחוה לו גם כן כנזכר לעיל .ועל זה אמר
ויראת מאלהיך אני ה' אני הוא שקיימתי מצות זקן תחלה אם כן
מותר לך לכבד לזקן דהרי גם אני מקיים מצוה זו:
(חנוכת התורה)

וְ כֹ

ַמ ֲא ִמינִ ים
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ּ ְפנִ ינֵ י ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

ַּב ָ ּק ְר ָּבן ּו ַב ְּת ִפ ָּלה
ָה ָרצוֹ ן ה ּוא ַה ַּמ ּ ָט ָרה

'מוֹ ָרא ִמ ְקדָּ ׁש' –
ַאף ׁ ֶשלּ ֹא ִּב ׁ ְש ַעת ַה ְּת ִפ ָּלה

"וְ כִ י ִתזְ ְבּחוּ זֶ ַבח ְשׁ ָל ִמים ַלה' ִל ְרצֹנְ כֶ ם
ִתּזְ ָבּ ֻחהוּ" )יט ה(

וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָיראוּ ֲאנִ י
"את ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ ִ
ֶ
ה'" )יט ל(
הוּדה ַצ ְד ָקה ,רֹאשׁ
ַפּ ַעם ִה ְב ִחין ַר ִבּי יְ ָ
מוֹד ָעה ֶשׁ ַמּאן
יוֹסף'ְ ,בּ ָ
'פּוֹרת ֵ
ָ
יְ ִשׁ ַיבת
ְדּהוּא ָתּ ָלה ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ֶשׁ ָבּהּ נִ כְ ָתּב:
"נָ א א ְל ַד ֵבּר ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִבּ ְשׁ ַעת
תּוֹרה".
ַה ְתּ ִפ ָלּה ְוּק ִר ַיאת ַה ָ
מּוֹד ָעה ִה ִבּ ַיע רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה
ְל ִמ ְק ָרא ַה ָ
מוֹרת רוּחוֶֹ ,שׁכֵּ ן ִה ְשׁ ַתּ ֵמּ ַע ֵמ ַהנּ ַֹסח
ֶאת ַ
ֶשׁ ָה ִאסּוּר ְל ַד ֵבּר ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ָחל ַרק
אוֹמר:
ֵ
ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ,וַ ֲהא ַהכָּ תוּב
"וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ ָיראוּ" – ֵבּין ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה
ִ
ֵוּבין ֶשֹּׁלא ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה .כֵּ יוָ ן ֶשׁכָּ 
הוֹסיף ָבּהּ ְשׁ ֵתּי ִמ ִלּים:
הוֹציא ֶאת ֵעטוֹ וְ ִ
ִ
וּב ְפ ָרט
"נָ א א ְל ַד ֵבּר ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת כְּ ָללִ ,
תּוֹרה" )'וְ זֹאת
ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ְוּק ִר ַיאת ַה ָ

ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי ָצדוֹק ַהכּ ֵֹהן ִמ ֻלּ ְבּ ִלין:
ַה ָקּ ְר ָבּן ֵאינוֹ ַמ ָטּ ָרה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהֶּ ,שׁ ֲה ֵרי
ֵאין ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא צ ֶֹרַ בּ ָקּ ְר ָבּנוֹת
ַע ְצ ָמםִ .ע ַקּר ַמ ְטּ ַרת ַה ָקּ ְר ָבּן הוּא ָה ָרצוֹן
וְ ַה ְתּ ָ
שׁוּקה ֶשׁל ָה ָא ָדם ְל ָה ִביא ָק ְר ָבּן
גּוֹרם נַ ַחת
בוֹראוֹ ,וְ ָרצוֹן זֶ ה הוּא ַה ֵ
ְל ְ
בּוֹרא ְ)ר ֵאה ַר ְמ ָבּ"ם 'מוֹרֶה נְ בוּכִ ים' ג
רוּח ַל ֵ
ַ
דוֹר ָשׁם ְבּ ִסיּוּם
לו(ְ .לכָ  כִ ּוְּנוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ְ
ֹאמר
"שׁ ָמּא תּ ַ
ַמ ֶסּכֶ ת ְמנָ חוֹת )קי א(ֶ :
)תּ ִה ִלּים
ַל ֲאכִ ָילה הוּא ָצ ִריַ ,תּ ְלמוּד ַ
לוֹמר ְ
נ יב('ִ :אם ֶא ְר ַעב א א ַֹמר ָל כִּ י ִלי ֵת ֵבל
אהּ' ...א ָא ַמ ְר ִתּי ֲא ֵליכֶ ם 'זִ ְבחוּ' כְּ ֵדי
וּמ ָ
ְ
ֹאמר ֶא ֱע ֶשׂה ְרצוֹנוֹ וְ יַ ֲע ֶשׂה ְרצוֹנִ י ,א
ֶשׁתּ ַ
זוֹב ִחים ֶא ָלּא ִל ְרצוֹנְ כֶ ם ַא ֶתּם
ִל ְרצוֹנִ י ַא ֶתּם ְ
זוֹב ִחים ֶשׁנֶּ ֱא ָמר'ִ :ל ְרצֹנְ כֶ ם ִתּזְ ָבּ ֻחהוּ'".
ְ
יְ סוֹד זֶ ה ָאמוּר ַאף ְבּנוֹגֵ ַע ַל ְתּ ִפ ָלּה ַה ָבּ ָאה
ִבּ ְמקוֹם ַה ָק ְּר ָבּנוֹת; ֵאין ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
רוּח ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ַע ְצ ָמהּ
הוּא צ ֶֹר וְ נַ ַחת ַ
שׁוּקה ֶשׁיֵּ שׁ ָל ָא ָדם
ֶא ָלּא ָבּ ָרצוֹן ַוּב ְתּ ָ
)'צ ְד ַקת
וּל ִה ְת ַפּ ֵלּל ְל ָפנָ יו
ִ
ַל ֲעמֹד ְ
ַה ַצּ ִדּיק' אוֹת מב(

לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ַ ּגם
לִ ְרפ ּו ַאת ַהחוֹ ֵטא
"א ֵת ֵלָ רכִ יל ְבּ ַע ֶמּי א ַת ֲעמֹד
ַעל ַדּם ֵר ֶעֲ אנִ י ה'" )יט טז(
יטשׁ-רוֹזֶ נְ בּוֹים
ָדּ ַרשׁ ַר ִבּי גֵּ ְרשׁוֹן ִל ְ
ַבּ ַעל שׁוּ"ת ֵ'מ ִשׁיב ְדּ ָב ִרים':
תּוֹרה ֶאל
סוּקים ֵאלּוּ פּוֹנָ ה ַה ָ
ִבּ ְפ ִ
נוֹדע
אוֹמ ֶרת לוֹ :גַּ ם כַּ ֲא ֶשׁר ָ
ָה ָא ָדם וְ ֶ
חוֹטא ֶשׁ ָח ָלה; "א
ְלַ על ָא ָדם ֵ
לוֹמר ֶשׁ ָח ְליוֹ
ֵת ֵלָ רכִ יל ְבּ ַע ֶמּיַ – "
וּמתּוֹ כָּ 
ָבּא לוֹ כְּ עֹנֶ שׁ ַעל ֲח ָט ָאיו ִ
ִתּ ָמּנַ ע ִמ ָלּ ֵשׂאת ְתּ ִפ ָלּה ַבּ ֲעדוֹ ֶא ָלּא:
"א ַת ֲעמֹד ַעל ַדּם ֵר ֶעֲ – "עמֹד
"אנִ י ה'"
פוּאתוֶֹ ,שׁ ֲה ֵרי ֲ
וְ ִה ְת ַפּ ֵלּל ִל ְר ָ
וּמ ְת ַח ֵסּד ֲא ִפלּוּ ִעם
ַרחוּם וְ ַחנּוּן ִ
)'א ְמרוֹת ה'' ְבּסוֹף ַה ָפּ ָר ָשׁה(.
חוֹט ִאים ִ
ַה ְ
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ׁ ְשנֵ י ִהלּ ּולִ ים ַעל 'נֶ ַטע ְר ָב ִעי'
"וּב ָשּׁנָ ה ָה ְר ִב ִיעת יִ ְהיֶ ה כָּ ל ִפּרְיוֹ ק ֶֹדשׁ
ַ
לּוּלים ַלה'" )יט כד(
ִה ִ
תּוֹרה ְבּיַ ַחס ְל ֵפרוֹת 'נֶ ַטע
ִמכָּ ֶ שׁנָּ ְק ָטה ַה ָ
לּוּלים ַלה'" – ִבּ ְלשׁוֹן ַר ִבּיםָ ,ל ְמדוּ
"ה ִ
ְר ַבעי'ִ :
ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת לה א ,ע"פ ַמ ְל ִבּי"ם כָּ אן( ֶשׁ ַעל
חוֹבה
ָ
]וּמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י[
ֵפּרוֹת 'נֶ ַטע ְר ָב ִעי' ַ
לּוּלים"ְ ,דּ ַהיְ נוּ
"שׁנֵ י ִה ִ
ַ
תּוֹרה
ִמן ַה ָ
לוֹמר ְ
ְשׁ ֵתּי ְבּ ָרכוֹת – ֶא ָחת ִל ְפנֵ י ָה ֲאכִ ָילה וְ ֶא ָחת
ְל ַא ֲח ֶר ָיהִ .מתּוֹ כָּ ָ ל ְמדוּ ֲחכָ ִמים ַא ְס ַמכְ ָתּא
ְל ַת ָקּנָ ָתם ְל ָב ֵרַ על כָּ ל ַמ ֲאכָ ל ֶשׁהוּא ְשׁ ֵתּי
ְבּ ָרכוֹת – ֶא ָחת ִל ְפנֵ י ֲאכִ ָילתוֹ וְ ֶא ָחת ְל ַא ֲח ֶר ָיה.
ַעל ִפּי זֹאת ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ְל ִבּי"ם ֶאת ַהנֶּ ֱא ָמר ְבּ'וִ דּוּי
ַמ ַע ְשׂרוֹת' ְ)דּ ָב ִרים כו יג(" :וְ א ָשׁכָ ְח ִתּי",
וּפ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ַ)מ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י ה יא(" :א ָשׁכַ ְח ִתּי
ֵ
וּמ ְלּ ַהזְ כִּ יר ִשׁ ְמָ ע ָליו"ַ .ה ְמּ ָפ ְר ִשׁים
ִמ ְלּ ָב ֶרכְ ִ 
ִה ְקשׁוּ ַעל כָּ ֲ :ה ֵרי ַה ִחיּוּב ְל ָב ֵרַ על ַה ֵפּרוֹת
הוּא ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן ,וְ כֵ ַיצד נִ ָתּן ְל ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ַה ִמּ ִלּים
"וְ א ָשׁכָ ְח ִתּי" ֶשׁנִּ כְ ְתּבוּ ַבּ ָ
תּוֹרה ִמ ְתיַ ֲחסוֹת
מוּבן,
אוּלם ְל ִפי ָה ָאמוּר ָ
ְל ִחיּוּב ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן? ָ
ֶשׁכֵּ ן וִ דּוּי זֶ ה ִמ ְתיַ ֵחס ַאף ְל ַמ ֲע ֵשׂר ֵשׁנִ י
וְ נֶ ַטע ְר ָב ִעי ֶשׁיֵּ שׁ ִחיּוּב ְל ָב ֵרֲ ע ֵל ֶיהם ִבּ ְרכוֹת
ַהנֶּ ֱהנִ ין ִמ ְדּ ָ
אוֹריְ ָתא.
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ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים
דְּ ַבר ְמיַ ֵּסד ּונְ ִשׂ יא ְּ'בנֵ י ֱאמ ּונִ ים'

אמר ָא ֵמן!'
ִ'מי ׁ ֶש ֵּב ַר ְך ...וְ נֹ ַ
תּוֹרה ָבּ ֶרוַ ח ֶשׁ ֵ'בּין
יאת ַה ָ
ִמ ֵדּי ַשׁ ָבּת ְבּ ַשׁ ָבּתוֹ ִבּ ְשׁ ַעת ְק ִר ַ
אוֹצר נָ ֶאה ֶשׁל ֲא ֵמנִ ים;
גַּ ְב ָרא לְ גַ ְב ָרא'ִ ,מזְ ַדּ ֵמּן לְ ִפ ְת ֵחנוּ ָ
תּוֹרה לִ ְפנֵ י
ֲהא ֵהן ט"ז ָה ֲא ֵמנִ ים ַעל ִבּ ְרכוֹת ָהעוֹלִ ים לַ ָ
יהְ .בּ ָ
יאה וּלְ ַא ֲח ֶר ָ
ַה ְקּ ִר ָ
נוֹסף לְ כָ ִ ,מזְ ַדּ ְמּנוֹת לָ נוּ ֲא ֵמנִ ים
אוֹמר
נוֹספוֹתֵ ,אלּוּ ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ְבּ ִסיּוּם כָּ ל ִ'מי ֶשׁ ֵבּ ַרֶ 'שׁ ֵ
ָ
וּמנְ ָהגוֹ.
ַהגַּ ַבּאי ,כָּ ל ָמקוֹם ִ
כֵּ ן! גַּ ם ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִ'מי ֶשׁ ֵבּ ַרִ 'היא ִחיּוּב גָּ מוּר .א
לְ ִחנָּ ם ָק ְבעוּ ַ
ֹאמר ָא ֵמן"! ַה ִ'מּ ְשׁנָ ה
יּוּמהּ" :וְ נ ַ
לוֹמר ְבּ ִס ָ
ׁוֹמ ַע
"א ָיתא ַבּ ִמּ ְד ָרשׁ ,כְּ ֶשׁשּ ֵ
כּוֹתבִ :
רוּרה' )רטו ט( ֵ
ְבּ ָ
ֶשׁ ֶא ָחד ִמ ְת ַפּלֵּ ל ָדּ ָבר אוֹ ְמ ָב ֵר לְ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ִפלּוּ ְבּא
ַהזְ כָּ ַרת ַה ֵשּׁם ַחיָּ ב לַ ֲענוֹת ָא ֵמן" .וְ א ַרק זוֹ ֶאלָּ א
ֶשׁ ְבּ ָא ֵמן ֶשׁ ַא ֲח ֵרי ִ'מי ֶשׁ ֵבּ ַר 'יֵ שׁ ַאף ִקיּוּם ִמ ְצוַ ת ֲע ֵשׂה
)'ערוּ
תוּבה ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ ָ
ֶשׁל "וְ ָא ַה ְב ָתּ לְ ֵר ֲע כָּ מוַֹ "הכְּ ָ
ַה ֻשּׁלְ ָחן' או"ח רטו ט(.
לוֹמר ִבּ ְפנֵ י ֵס ֶפר
נוֹהגִ ים ַ
נוֹס ֶפת; ָאנוּ ֲ
שׁוּבה ֶ
וּנְ ֻק ָדּה ֲח ָ
ַה ָ
תּוֹרה ִ'מי ֶשׁ ֵבּ ַר 'לַ חוֹלִ יםֲ .ענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִ'מי ֶשׁ ֵבּ ַר'
מוֹתהֶּ ,שׁ ֲה ֵרי כַּ ֲא ֶשׁר כָּ ל ַה ִמּ ְת ַפּלְּ לִ ים
שׁוּבה ֵמ ֵאין כְּ ָ
זֶ ה ֲח ָ
יה נַ ֲע ֵשׂית ִהיא כִּ ְ'ת ִפלַּ ת ַר ִבּים' ֶשׁכּ ָֹחהּ
עוֹנִ ים ָא ֵמן ַא ֲח ֶר ָ
וּבכְ לָ ל ,כָּ ל ְבּ ָרכָ ה
וּמזוֹרִ .
פוּאה ָ
ַרב לְ ַה ְמ ִציא לַ חוֹלִ ים ְר ָ
ֶשׁ ִהיא ,כַּ ֲא ֶשׁר עוֹנִ ים ַא ֲח ֶר ָ
יה ָא ֵמןְ ,מ ַק ֶבּלֶ ת ִמ ְשׁנֵ ה תּ ֶֹקף
יּוּמהּ ַה ְמּיֻ ָחל.
לְ ִק ָ
כַּ ָמּה ַמ ְפלִ יא לִ ְראוֹת ֶשׁיֵּ שׁ ַר ִבּים ֶשׁ ִבּ ְשׁ ַעת ֲא ִמ ַירת ִ'מי
שׂוֹח ִחים
וּ'מי ֶשׁ ֵבּ ַר 'לַ חוֹלֶ ה ִבּ ְפ ָרטְ ,מ ֲ
ֶשׁ ֵבּ ַרִ 'בּכְ לָ ל ִ
ֵבּינֵ ֶ
אוֹתהּ לְ א
יהם וְ ֵאינָ ם עוֹנִ ים ָא ֵמן אוֹ ֶשׁ ְמּ ַמלְ ְמלִ ים ָ
יצד נִ ָתּן לְ ִה ְת ַעלֵּ ם ִמזַּ ֲע ָקתוֹ ָה ִאלֶּ ֶמת
ֹוּמת לֵ ב .כֵּ ַ
ְתּש ַ
ֶשׁל ַהחוֹלֶ ה ַה ִמּ ְתיַ ֵסּר ְבּ ִמ ַטּת ָחלְ יוֹ וְ א לְ ִה ְשׁ ַתּ ֵתּף ִעמּוֹ
לְ כָ ל ַה ָפּחוֹת ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ַה ִ'מּי ֶשׁ ֵבּ ַרֶ 'שׁנֶּ ֱא ָמר
לִ ְר ָ
פוּאתוֹ?!
יוֹד ַע
יוֹד ַע ָמה ְמ ַצ ֶפּה לוֹ ְבּכָ ל יוֹםִ ,אישׁ ֵאינוֹ ֵ
ִאישׁ ֵאינוֹ ֵ
ָמה ִמ ְתחוֹלֵ ל ְבּגוּפוֹ ְבּ ֶרגַ ע זֶ ה ַמ ָמּשְׁ .בּ ִמלָּ ה ֶא ָחת ְק ַטנָּ ה
נּוֹציא ִמ ִפּינוּ נוּכַ ל לִ ְהיוֹת ְבּגֶ ֶדר ִ'מ ְת ַפּלֵּ ל ַעל ֲח ֵברוֹ'
ֶשׁ ִ
ֶשׁ ָעלָ יו ֻמ ְב ָטח' :הוּא נַ ֲענֶ ה ְתּ ִחלָּ ה' ,וְ זֹאת חוּץ ֵמ ֶע ֶצם
ַה ַמּ ֲעלָ ה ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
דוּע ָמה ֶשׁגִּ לּוּ ַק ְדמוֹנִ ים ֶשׁ ְבּ ֵס ֶדר א'-ב'
וּמלְּ ַבד זֹאת יָ ַ
ִ
אוֹתיּוֹת ֶשׁ ַא ַחר ָא ֵמן ֵהן 'בַּנֵ ס' ,לְ לַ ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ַא ַחר ָה ָא ֵמן
ָה ִ
ָבּא ַה'נֵּ ס'ִ ,
יוֹתר ֵמאוֹתוֹ חוֹלֶ הִ .אם
וּמי לָ נוּ זָ קוּק לְ נֵ ס ֵ
כֻּ לָּ נוּ נַ ְק ִפּיד לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ַה ִ'מּי ֶשׁ ֵבּ ַרְ 'בּוַ ַדּאי הוּא
יִ זְ כֶּ ה לְ כָ  ,וְ כָ מוֹהוּ גַּ ם ְשׁ ַאר ַה ִמּ ְת ָבּ ְרכִ ים ְבּ ִ'מי ֶשׁ ֵבּ ַר'
יטב – ָא ֵמן!
ַהשּׁוֹנִ יםַ ,על ְשׂ ָמחוֹת ,נַ ַחת וְ כָ ל ִמילֵ י ְדּ ֵמ ָ
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ַעל ִ'מי ֶשׁ ֵבּ ֵר 'הוּא יְ ב ַֹר,
ְבּ ִב ְרכַּ ת ַ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

ֲח ֵמ ׁ ֶשת ֲאלָ ִפים ַק ָּבלוֹ ת ּו ִ'מי ׁ ֶש ֵּב ַר ְך' ֶא ָחד
ֶאת ַה ִסּפּוּר ַה ַמּ ְר ִטיט ֶשׁ ִלּ ְפנֵ יכֶ ם ִס ֵפּר ָלנוּ ַבּ ַעל
ַה ַמּ ֲע ֶשׂהָ ,ה ְר ַה"ג ר' ֵמ ִאיר ַאזַ ְרזַ רַ ,רב ַה ְקּ ִה ָלּה
הוּדית ְבּהוֹנְ ג קוֹנְ גֲ ,א ֶשׁר ֶה ֱח ִליט ְל ַפ ְר ְסמוֹ
ַהיְּ ִ
ְל ַא ַחר ְתּגוּבוֹת נִ ְל ָהבוֹת ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַעל ַה ִסּפּוּר
ֶשׁ ִה ְת ַפּ ְר ֵסם ֵמ ַעל ָבּ ָמה זוֹ ִל ְפנֵ י כַּ ָמּה ֳח ָד ִשׁים
שׁוּעה ַהנִּ ִסּית ָלהּ זָ כָ ה ְבּנוְֹ ,בּכ ַֹח ָה ַר ִבּים
ַעל ַהיְּ ָ
ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ִלזְ כוּתוֹ ֶשֹּׁלא ְל ַד ֵבּר ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה.
נוֹשׂא
ַה ִסּפּוּר ֶשׁ ִלּ ְפנֵ יכֶ ם ָקשׁוּר ַאף הוּא ְל ֵ
ַה ְשּׁ ִת ָיקה ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ֶאת סוֹד כּ ָֹחהּ גִּ ָלּה
שׁוּעתוֹ ֶשׁל ְבּנוֹ.
ְבּ ִע ְקבוֹת יְ ָ
ָ
יוֹרק
"היָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י כִּ ְשׁנָ ַתיִ ם וָ ֵח ִציִ .הגַּ ְע ִתּי ִלנְ יוּ ְ

ַ'ר ֵבּנוּ ַהגָּ דוֹלֲ ,הא ַא ָתּה ִה ְב ַט ְח ָתּ
ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ֶשֹּׁלא
ְל ַד ֵבּר ַבּ ְתּ ִפ ָלּה יִזְ כֶּ ה ִל ְשׁ ִמ ָירה ִמכָּ ל
נֶ גַ ע ַוּמ ֲח ָלה .וְ ִהנֵּ ה יֵשׁ ִא ָשּׁה ְבּ ֶא ֶרץ
וּשׁ ָמהּ ִר ְב ָקה ֶא ְס ֵתּר ַבּת
ַהקּ ֶֹדשׁ ְ
יְהוּדים
ִ
נָ ֳע ִמיֶ ,שׁ ֲח ֵמ ֶשׁת ֲא ָל ִפים
פוּא ָתהּ ֶשֹּׁלא ְל ַד ֵבּר
ָח ְתמוּ ִל ְר ָ
ַבּ ְתּ ִפ ָלּהָ .אנָּ א ִתּ ְפ ַעל ַבּ ָשּׁ ַמיִם ֶשׁ ִהיא
ִתּ ְת ַר ֵפּא!'

'תּוֹספוֹת יוֹם טוֹב'
ְמקוֹם ְמ ָ
נוּחתוֹ ֶשׁל ַבּ ַעל ַה ְ

ְל ֶס ֶבב ַה ְר ָצאוֹת ֶשׁ ִה ְת ַב ַּקּ ְשׁ ִתּי ִל ְמסֹר ִמ ַטּ ַעם
ִא ְרגּוּן ֲ'ע ָרכִ ים'ְ .בּ ִסיּוּם ֶא ָחת ֵמ ַה ַה ְר ָצאוֹת
ִשׁ ַתּ ְפ ִתּי ֶאת ַהנּוֹכְ ִחים ִבּ ְפּרוֹיֶ ְקט ֵקרוּב ָח ָדשׁ
וּמיֻ ָחד ֶשׁ ִתּכְ נַ נְ ִתּי ְל ָה ִקים ַבּ ִמּזְ ָרח ָה ָרחוֹק
ְ
ּהוּדיִּ ים ַהנִּ ְק ָל ִעים
ְל ִר ְבבוֹת ַה ַתּ ְר ִמ ָיל ִאים ַהיְ ִ
ַל ֲא ָרצוֹת ֵאלּוּ.
ְל ָמ ֳח ָרת ַבּבּ ֶֹקר ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי ֶא ָחד ִמ ִמּ ְשׁ ַתּ ְתּ ֵפי
ַה ַה ְר ָצ ָאהִ ,אישׁ ֲע ָס ִקים ֶשׁ ִהכַּ ְר ִתּי ְבּ ִע ְקבוֹת
אוֹתי
כוּפים ְבּהוֹנְ ג קוֹנְ ג ,וְ ִה ְפ ִתּ ַיע ִ
קּוּריו ַה ְתּ ִ
ִבּ ָ
כְּ ֶשׁ ָא ַמר'ָ :ק ַב ְע ִתּי ְלְ פּגִ ָ
ישׁה ִעם נְ גִ יד ַה ֵקּרוּב
ווֹל ְפסוֹן ֶשׁיִּ ְחיֶ ה .נָ א ִה ְתיַ ֵצּב ַהיּוֹם
ַר ִבּי ַא ֲהרֹן ְ
ְבּ ִמ ְשׂ ָרדוֹ ְבּ ַמנְ ֶה ְטן ְבּ ָשׁ ָעה ַא ְר ַבּע ְבּ ִדיּוּק'.
א יָ ַד ְע ִתּי ֶאת נַ ְפ ִשׁי ִמ ִשּׂ ְמ ָחהָ .שׁ ַמ ְע ִתּי ַרבּוֹת
עוֹלם
הוּדי יָ ָקר זֶ ה ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִק ַיע הוֹן ָע ֵתק ְבּ ַ
ַעל יְ ִ
ַה ֵקּרוּבָ .היִ ִיתי מוּכָ ן ִלנְ ס ַֹע ִבּ ְמיֻ ָחד ֵמ ָה ָא ֶרץ

ִבּ ְשׁ ִביל ְל ִה ָפּגֵ שׁ ִאתּוֹ ,וְ ִהנֵּ ה ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ִס ְדּרוּ ִלי
ישׁה ַהזּוֹ כִּ ְל ַא ַחר יָ ד...
ֶאת ַה ְפּגִ ָ
ִה ְתיַ ַצּ ְב ִתּי ְבּ ִמ ְשׂ ָרדוֹ כַּ ָמּה ַדּקּוֹת ִל ְפנֵ י ַהזְּ ַמן.
כֵּ יוָ ן ֶשֹּׁלא ִה ְתכּוֹנַ נְ ִתּי ֵמרֹאשִׁ ,בּ ְשׁ ַעת ַה ַה ְמ ָתּנָ ה
נּוֹשׂ ִאים ֶשׁ ָחשׁוּב
נִ ִסּ ִיתי ְל ַס ֵדּר ְל ַע ְצ ִמי ֶאת ַה ְ
יחהֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָאז ֻה ְפ ַר ְע ִתּי
ִלי ְל ַה ֲעלוֹת ְבּ ִשׂ ָ
הוֹפ ַיע ְשׁמוֹ ֶשׁל
ִ
יחת ֶט ֶלפוֹןַ .על ַה ָצּג
ְבּ ִשׂ ַ
ִאישׁ יָ ָקר ֶשׁזָּ כִ ִיתי ְל ָק ֵרב ִל ְפנֵ י א ְמ ַעט ָשׁנִ ים
גּוֹרר
ְבּהוֹנְ ג קוֹנְ ג ,וְ כַ יּוֹם הוּא ִאישׁ ֲע ָס ִקים ַה ִמּ ְת ֵ
ָבּ ָא ֶרץִ .ל ְפנֵ י כִּ ְשׁנָ ַתיִ ם וָ ֵח ִצי זָ כִ ִיתי ְל ַח ֵתּן אוֹתוֹ,
וְ ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּינֵ ינוּ נִ ְמ ָשַׁ עד ַהיּוֹםָ .דּ ִח ִיתי ֶאת
יחה שׁוּב וָ שׁוּב ַא הוּא א ִה ְר ָפּה ְוּב ֵלית
ַה ִשּׂ ָ
ְבּ ֵר ָרה ָענִ ִיתי.
יח ְבּק ִֹשׁי ְל ַד ֵבּר:
ָה ִאישׁ ֶשׁ ֵמּ ֵע ֶבר ְל ַקו ִה ְצ ִל ַ
'כְּ בוֹד ָה ַרב' ,הוּא ָא ַמר ִלי ְבּקוֹל ָחנוּק ִמ ֶבּכִ י,
'גִּ לּוּ ֵא ֶצל ִא ְשׁ ִתּי ֶאת ַה ַמּ ֲח ָלה ַה ָקּ ָשׁה ִבּ ְשׁ ַל ִבּים
אוֹמ ִרים ֶשׁיֵּ שׁ ָלהּ
רוֹפ ִאים ְ
ִמ ְת ַק ְדּ ִמים ְמאֹדָ .ה ְ
עוֹשׂים???'
ַא ְר ָבּ ִעים וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים ִל ְחיוֹתָ .מה ִ
אוּלם א
ָ
ִה ְשׁ ַתּ ַתּ ְפ ִתּי ֵמע ֶֹמק ִל ִבּי ְבּ ַצ ֲערוֹ,
יחהִ .מ ָשּׁ ַמיִ ם ָשׂמוּ ֶאת
יָ כ ְֹל ִתּי ְל ַה ֲא ִריַ בּ ִשּׂ ָ
ַה ִמּ ִלּים ַהנְּ כוֹנוֹת ְבּ ִפי וְ ָא ַמ ְר ִתּי לוֹ'ִ :ל ְפנֵ י
ַהכֹּלְ ,בּ ַשׁ ָבּת ַה ְקּ ָ
רוֹבה ֵלְ ל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת ִעם
ֹאמר
ימה וְ ת ַ
ִבּ ְתַּ ה ִתּינ ֶֹקתִ ,תּ ְדפֹּק ַעל ַה ִבּ ָ
ַל ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים'ִ :אם ְרצוֹנְ כֶ ם ֶשׁ ַהיַּ ְל ָדּה ַהזּוֹ א
יתוֹמהַ ,ק ְבּלוּ ַעל ַע ְצ ְמכֶ ם ֶשֹּׁלא ְל ַד ֵבּר
ָ
ִתּגְ ַדּל כִּ
ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ִלזְ כוּת ִא ְשׁ ִתּיִ ,ר ְב ָקה
ֶא ְס ֵתּר ַבּת נָ ֳע ִמי! ְוּב ֶעזְ ַרת ה',
כְּ ֶשׁ ֶא ְחזֹר ָל ָא ֶרץ נְ ַטכֵּ ס יַ ַחד ֵע ָצה
ָמה ַל ֲעשׂוֹת'.
ישׁה.
ִמיָּ ד ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן נִ כְ נַ ְס ִתּי ַל ְפּגִ ָ
יחה
כְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה ְבּ ִע ְקבוֹת ַה ִשּׂ ָ
ַה ְמּ ֻד ֶבּ ֶרת ָפּנַ י ִשׁ ְדּרוּ ַצ ַער,
ווֹל ְפסוֹן ִה ְת ַענְ יֵ ן ְל ִפ ְשׁרוֹ.
וְ ָה ַרב ְ
יחה
ִס ַפּ ְר ִתּי לוֹ ִבּ ְק ָצ ָרה ַעל ַה ִשּׂ ָ
ֶשׁ ִקּ ַבּ ְל ִתּי זֶ ה ַע ָתּהֵ .מ ִענְ יָ ן ְל ִענְ יָ ן
הוּא ֵה ִבין ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֶשׁזָּ כִ ִיתי
ִל ְבנוֹת ִעם ַה ִמּ ְת ָק ְר ִבים ָה ַר ִבּים
ילוּתי ַבּ ִמּזְ ָרח ָה ָרחוֹק.
ִבּ ְפ ִע ִ
ַה ְפּ ִעילוּת ָשׁ ְב ָתה ֶאת ִלבּוֹ וְ ַעל
טוֹבת
ֲא ָתר הוּא ִה ְת ַחיֵּ ב ַעל ְסכוּם ָעצוּם ְל ַ
ֲה ָק ַמת ַה ְפּרוֹיֶ ְקטָ .היְ ָתה זוֹ ַה ְשׁגָּ ָחה ְפּ ָר ִטית
ֻמ ְפ ָל ָאה ֶשׁזָּ כִ ִיתי ָלהּ כִּ ְב ֶד ֶרַ אגַּ ב.
חוֹלה
שׁוּבי ָל ָא ֶרץ ִהגִּ ַיע ַבּ ֲע ָלהּ ֶשׁל ַה ֶ
ִ
ִעם
ַ
ְל ֵב ִיתי.
יחה,
שׂוֹח ְחנוּ ֲא ֻרכּוֹתְ .בּ ִסיּוּם ַה ִשּׂ ָ
ְבּ ַה ְח ָל ָטה ְמ ֻשׁ ֶתּ ֶפת ִה ְד ַפּ ְסנוּ ִמיָּ ִדית ֲח ֵמ ֶשׁת
ֲא ָל ִפים ִשׁ ְט ֵרי ַק ָבּ ָלה ֶשֹּׁלא ְל ַד ֵבּר ִבּ ְשׁ ַעת
ַה ְתּ ִפ ָלּה ,וְ ִה ְת ַח ְלנוּ יַ ַחד ְבּ ַמ ַסּע ַה ְח ָתּ ָמהַ .ה ַבּ ַעל
ַה ָמּסוּר ָל ַקח ֶאת ָה ִענְ יָ ן ִבּ ְמלוֹא ָה ְר ִצינוּת;
ֵמאוֹתוֹ יוֹם הוּא ָעזַ ב ֶאת ֲע ָס ָקיו וְ ִה ְק ִדּישׁ ֶאת
כָּ ל זְ ַמנּוֹ ְל ַה ְשׁ ָל ַמת ַה ַמּ ָטּ ָרה.
ִמ ֵדּי יוֹם הוּא ָה ַלִ מ ֵבּית כְּ נֶ ֶסת ְל ֵבית כְּ נֶ ֶסת.
נּוֹתרוּ
ִמ ְבּ ִלי ְל ִה ְת ַבּיֵּ שׁ הוּא ִס ֵפּר ַל ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶשׁ ְ
ְל ִא ְשׁתּוֹ כָּ  וְ כָ  יָ ִמים ִל ְחיוֹתִ ,ח ֵלּק ָל ֶהם ֶאת
ַה ְשּׁ ָטרוֹת ִוּב ֵקּשׁ ֵמ ֶהם ַל ֲחתֹםֵ .בּין ַהיֶּ ֶתר הוּא
נִ כְ נַ ס ְל ָמ ָרן רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה הגרי"ג ֵא ְיד ְל ְשׁ ֵטיין

הוֹרה
ְשׁ ִל ָיט"א ֶשׁ ִה ְת ַפּ ֵעל ְמאֹד ֵמ ָה ַר ְעיוֹן וְ ַאף ָ
לוֹ ְל ַה ְח ִתּים ַעל ַה ְשּׁ ָטרוֹת ֶאת כָּ ל ְבּנֵ י ַהיְּ ִשׁ ָיבה.
ימה
בוּעיִ ם ִבּ ֵשּׂר ִלי ָה ִאישׁ ֶשׁ ַה ְמּ ִשׂ ָ
ְל ַא ַחר כִּ ְשׁ ַ
ֻה ְשׁ ְל ָמה ְבּ ַה ְצ ָל ָחה; ַה ְשּׁ ָטרוֹת ֻה ְח ְתמוּ ,וְ כָ ֵעת
שׁוּעה.
נוֹתר ָלנוּ ְל ַקוּוֹת ַליְּ ָ
ַ
שׁה ְשׁבוּעוֹת ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןָ ,היִ ִיתי ָאמוּר ָלטוּס
ְשׁ ָ
ַל ִמּזְ ָרח ָה ָרחוֹק כְּ ֵדי ְל ָה ִקים ֶאת ַה ְפּרוֹיֶ ְקט
ֶשׁכָּ ֵעת זָ כָ ה ִל ְת ִמיכָ תוֹ ָה ְר ָח ָבה ֶשׁל ַהנָּ גִ יד ר'
לוּח זְ ַמנִּ ים ָצפוּף ֶשׁל
ווֹל ְפסוֹןָ .היָ ה ִלי ַ
ַא ֲהרֹן ְ
נּוֹשׂאֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָאז ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי סוֹכֵ ן
ְפּגִ ישׁוֹת ַבּ ֵ
ַהנְּ ִסיעוֹת וְ ָא ַמר ִלי ְבּ ַצ ַער ֶשׁ ַהנְּ ִס ָיעה ְמ ֻב ֶטּ ֶלת
קוּפה
אוֹתהּ ְתּ ָ
ֵע ֶקב ַה ַה ְפגָּ נוֹת ֶשׁ ִה ְת ַר ֲחשׁוּ ְבּ ָ
נּוֹצ ָרה ַבּ ְמּ ִדינָ ה.
ְבּהוֹנְ ג קוֹנְ ג וְ ַה ְמ ִּתיחוּת ֶשׁ ְ
ַל ְמרוֹת ַהקּ ִֹשׁי ִק ַבּ ְל ִתּי ֶאת ַה ִדּין ְבּ ַא ֲה ָבה.
וְ ִהנֵּ הֲ ,ח ִצי ָשׁ ָעה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן ִה ְת ַק ֵשּׁר ֵא ַלי
וליס ֶשׁיִּ ְחיֶ ה ִוּב ֵקּשׁ
יוֹסף וַ ִ
ַמנְ כַּ "ל ֲ'ע ָרכִ ים' ָה ַרב ֵ
יּוֹצא ַה ַלּיְ ָלה,
פּוֹליןַ ,ה ֵ
ֶשׁ ֶא ְצ ָט ֵרף ְל ַמ ָסּע ְל ִ
כְּ ֵדי ְל ַה ְרצוֹת ְבּ ִמ ְסגַּ ְרתּוֹ .כָּ ִ ,מ ָשּׁ ַמיִ ם ִס ְדּרוּ
ֶשׁ ִבּ ְמקוֹם ִלנְ ס ַֹע ִמזְ ָר ָחה ֶא ַסּע ַמ ֲע ָר ָבה...
וּמ ְר ִטיט ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ָקּ ֶשׁה
ַה ַמּ ָסּע ָהיָ ה ֻמ ְפ ָלא ַ
אקא
ְל ָת ֵאר ְבּ ִמ ִלּיםִ .ל ְק ַראת ִסיּוּם ִהגַּ ְענוּ ִל ְק ָר ָ
ֵוּבין ַה ְשּׁ ָאר ִה ְשׁ ַתּ ַטּ ְחנוּ ַעל ִציּוּנוֹ ֶשׁל ְמאוֹר
תּוֹספוֹת יוֹם טוֹב'ַ ,ר ִבּי יוֹם טוֹב
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ַעל ַ'ה ְ
עליר זָ ָצ"ל.
ִל ְיפ ָמן ֶה ִ
ְבּ ִלי ֶשׁ ִה ְתכּוֹנַ נְ ִתּי ְלכָ  כִּ ְבּ ַדנִ י ָה ַרב וַ ולִיס ְל ַד ֵבּר.
וּפ ְתאוֹם
ִה ְת ַח ְל ִתּי ְל ַד ֵבּר ַעל כּ ַֹח ַה ְתּ ִפ ָלּהִ ,
נִ זְ כַּ ְר ִתּי; ֲה ֵרי ָאנוּ נִ ְמ ָצ ִאים כָּ אן ַעל ִק ְברוֹ ֶשׁל
תּוֹספוֹת יוֹם טוֹב'ִ .מי ֶשׁ ִבּגְ זֵ רוֹת ָתּ"ח וְ ָת"ט
ַ'ה ְ
ַה ָ
נּוֹראוֹת ִה ְתגַּ ָלּה לוֹ ַבּ ֲחלוֹם ֶשׁ ַה ֻפּ ְר ָענוּת
יחה
ָבּ ָאה ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵע ֶקב ח ֶֹסר זְ ִהירוּת ִמ ִשּׂ ָ
ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּהְ ,וּב ִע ְקבוֹת כָּ  הוּא ִתּ ֵקּן ֶאת
נּוֹדע ֶשׁבּוֹ הוּא ַמ ֲענִ יק ְבּ ָרכוֹת
ַה ִ'מּי ֶשׁ ֵבּ ַרַ 'ה ָ
וּשׁ ִמ ָירה ַל ְמּ ַק ְבּ ִלים ַעל ַע ְצ ָמם
ֻמ ְפ ָלאוֹת ְ
יחה ַבּ ְתּ ִפ ָלּה.
ְל ִהזָּ ֵהר ִמ ִשּׂ ָ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ַהנּוֹכְ ִחים ָהיְ ָתה ְבּ ִשׂ ָיאהּ,
נִ ַצּ ְל ִתּי ֶאת ַה ִהזְ ַדּ ְמּנוּת וְ זָ ַע ְק ִתּי ְבּ ֶבכִ י ֶאל מוּל
דוֹשׁה:
ַה ַמּ ֵצּ ָבה ַה ְקּ ָ
ַ'ר ֵבּנוּ ַהגָּ דוֹלֲ ,הא ַא ָתּה ִה ְב ַט ְח ָתּ ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל
ַעל ַע ְצמוֹ ֶשֹּׁלא ְל ַד ֵבּר ַבּ ְתּ ִפ ָלּה יִ זְ כֶּ ה ִל ְשׁ ִמ ָירה
וּמ ֲח ָלה .וְ ִהנֵּ ה יֵ שׁ ִא ָשּׁה ְבּ ֶא ֶרץ ַהקּ ֶֹדשׁ
ִמכָּ ל נֶ גַ ע ַ
וּשׁ ָמהּ ִר ְב ָקה ֶא ְס ֵתּר ַבּת נָ ֳע ִמיֶ ,שׁ ֲח ֵמ ֶשׁת
ְ
פוּא ָתהּ ֶשֹּׁלא ְל ַד ֵבּר
הוּדים ָח ְתמוּ ִל ְר ָ
ֲא ָל ִפים יְ ִ
ַבּ ְתּ ִפ ָלּהָ .אנָּ א ִתּ ְפ ַעל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ֶשׁ ִהיא ִתּ ְת ַר ֵפּא!'
ָק ָשׁה ְל ָת ֵאר ְבּ ִמ ִלּים ֶאת ַה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ֶשׁ ָא ֲחזָ ה
ַבּנּוֹכְ ִחים .כֻּ ָלּם ָענוּ ָא ֵמן ְבּכַ וָּנָ ה וְ ַאף ִק ְבּלוּ ַעל
פוּאת
מוּרה ִל ְר ַ
ַע ְצ ָמם ְל ִה ְצ ָט ֵרף ַל ַקּ ָבּ ָלה ָה ֲא ָ
ָה ִא ָשּׁה .כְּ ֶשׁ ָחזַ ְר ִתּי ָל ָא ֶרץ ִה ְת ַבּ ַשּׂ ְר ִתּי ֶשׁ ְבּ ַח ְס ֵדי
ה' ,כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ַה ִסּכּוּיִ ים ֵה ֵחל ִשׁפּוּר ְבּ ַמ ָצּ ָבהּ ֶשׁל
חוֹלה.
ַה ָ
לוֹמר
כַּ יּוֹםְ ,שׁנָ ַתיִ ם וַ ֲח ִצי ְל ַא ַחר ַה ִסּפּוּר ֶא ְפ ָשׁר ַ
קוּפה ֲא ֻרכָּ ה ֶשׁ ְבּ ַח ְס ֵדי ָשׁ ַמיִ ם ָה ִא ָשּׁה
ֶשׁ ִמּזֶּ ה ְתּ ָ
וּשׁ ֵל ָמהִ .הנֵּ ה שׁוּב ִק ַבּ ְל ִתּי ִשׁעוּר
ְבּ ִר ָיאה ְ
ַמ ְר ִטיט ְבּכ ָֹחהּ ֶשׁל ַק ָבּ ָלה ְמיֻ ֶח ֶדת זוֹ".

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ִּב ְר ַּכת ְ'ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר'
ַה ִּמצְ וָ ה וְ ַה ְּב ָרכָ ה

נֻ ַּסח ַה ְּב ָרכָ ה

תּוֹרה ִל ְספֹּר ַא ְר ָבּ ִעים וְ ִת ְשׁ ָעה יָ ִמיםֵ ,ה ֵחל
ִצוּ ְָתה ַה ָ
תּוֹרה
ֵמ ַהיּוֹם ַה ֵשּׁנִ י ֶשׁל ַחג ַה ֶפּ ַסח – ט"ז ְבּנִ ָיסןַ .ה ָ
ְמיַ ֶח ֶסת ְס ִפ ָירה זוֹ ְל ָק ְר ַבּן ָהע ֶֹמר ַה ָקּ ֵרב ְבּט"ז ְבּנִ ָיסן,
"וּס ַפ ְר ֶתּם ָלכֶ ם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת
כַּ כָּ תוּב )וַ יִּ ְק ָרא כג טו(ְ :
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת
ִמיּוֹם ֲה ִב ֲיאכֶ ם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
ִתּ ְהיֶ ינָ ה" ,וְ ָלכֵ ן ְבּנֻ ַסּח ַה ְסּ ִפ ָירה ָאנוּ ַמזְ כִּ ִירים ֶאת ִמנְ יָ ן
ַהיָּ ִמים ְבּיַ ַחס ְל ַה ְק ָר ַבת ָהע ֶֹמר ְ)ר ֵאה ֵ'ס ֶפר ַה ִחנּוִּ 'מ ְצוָ ה
שו(ַ .אף נֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְל ִמ ְצוָ ה זוֹ הוּא:
ווֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר"
"א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמ ְצ ָ
ֲ
ָ
ַ)ר ְמ ָבּ"ם ְתּ ִמ ִידין
וּמוּס ִפין ז כה(.
ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ֶשׁ ֵאין ַמ ְק ִר ִיבים ֶאת ָק ְר ַבּן ָהע ֶֹמר ,נֶ ְח ְלקוּ
תּוֹרה אוֹ ֶשׁ ֵאינָ הּ
נוֹהגֶ ת ִמ ְצוָ ה זוֹ ִמ ִדּין ָ
ִראשׁוֹנִ ים ַה ִאם ֶ
ֶ
נוֹהגֶ ת ֶא ָלּא ִמ ַתּ ָקּנַ ת ֲחכָ ִמים ְ)ר ֵאה ֵ'בּאוּר ֲה ָלכָ ה' תפט א(.
סּוֹב ִרים ֶשׁ ִמּ ְצוַ ת ַה ְסּ ִפ ָירה
ִ
וּמכָּ ל ָמקוֹם ,גַּ ם ְל ַד ַעת ַה ְ
ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ִהיא ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן ,יֵ שׁ ְל ָב ֵרָ ע ֶל ָיה כְּ ִפי ֶשׁ ְמּ ָב ְרכִ ים
ַעל ְשׁ ַאר ִמ ְצווֹת ְדּ ַר ָבּנָ ן כְּ 'נֵ ר ֲחנֻ כָּ ה' ִ
וּ'מ ְק ָרא ְמגִ ָלּה'
)שׁוּ"ת ָה ַר ְשׁ ָבּ"א ח"ג סי' רפד(.

ַמ ׁ ְש ָמע ּות ַה ִּכנּ ּוי ְ'ס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר'
"א ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ
כָּ ָאמוּר נֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה ַעל ִמ ְצוָ ה זוֹ הוּאֲ :
"ס ִפ ַירת
ְבּ ִמ ְצ ָ
ווֹתיו וְ ִצוָּנוּ ַעל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר"ַ .ה ִמּ ִלּים ְ
סוֹפ ִרים
ָהע ֶֹמר" ֵאינָ ן ִמ ְת ָפּ ְרשׁוֹת כִּ ְפ ָ
שׁוּטן ֶשׁ ֲהא ֵאין ְ
וּפ ָ
ֶאת ָק ְר ַבּן ָהע ֶֹמרֵ ,
רוּשׁן הוּאְ :ס ִפ ַירת ַהיָּ ִמים ִמיּוֹם
ֲה ָב ַאת ָק ְר ַבּן ָהע ֶֹמר וָ ֵא ָילֲ .חכָ ִמים נָ ְקטוּ ָלשׁוֹן זוְֹ ,ל ִפי
רוּרה ְבּנֻ ַסּח ַה ְבּ ָרכָ ה ָהיָ ה
צוּרה ְבּ ָ
ֶשׁ ַהזְ כָּ ַרת ַה ִמּ ְצוָ ה ְבּ ָ
)'מ ִא ִירי' ְפּ ָס ִחים קכא ב(.
ַמ ְצ ִריֲ א ִריכוּת ָלשׁוֹן ְ
סּוֹב ִרים ֶשׁיֵּ שׁ ְל ָצ ֵרף ֶאת ַה ְסּ ִפ ָירה ַל ְבּ ָרכָ ה ַע ְצ ָמהּ,
יֵ שׁ ַה ְ
לוֹמר כָּ " :וְ ִצוָּנוּ ַעל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר ֶשׁ ַהיּוֹםָ ...לע ֶֹמר"
וְ ַ
)רוֹק ַח סי' רצד; ָמ ְר ְדּכַ י ְמגִ ָלּה ב תתגְ .ל ִשׁ ָיט ָתם ָאכֵ ן ִמ ְת ָפּ ֶר ֶשׁת
ֵ

אוּלם ַל ֲה ָלכָ ה כָּ ַתב ַה ָ'מּגֵ ן ַא ְב ָר ָהם'
ַה ִמּ ְצוָ ה ְבּגוּף ַה ְבּ ָרכָ ה( .וְ ָ
)תפט ה( ֶשׁ ֵאין ַל ֲעשׂוֹת כֵּ ןֶ ,א ָלּא ִעם ִסיּוּם ַה ְבּ ָרכָ ה ,יֵ שׁ
ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ַה ְסּ ִפ ָירה ַבּ ֲא ִמ ַירת'ַ :היּוֹםָ ...לע ֶֹמר'.

י

ּד ֶר ְך ֱאמוּנָָ ה בָָב
ָח ְר ּ ִת
ֶ

זִזי" ַע
ְך ֱאמ ּונָנה'
לע"נ
ָמ ָרן ַּבַּב ַַעעל ַה''דֶֶּּד ֶר

ְבּנֻ ַסּח ִבּ ְרכוֹת ַה ִמּ ְצווֹת ָמ ָצאנוּ ְשׁ ֵתּי נֻ ְס ָחאוֹת .יֵ שׁ ִמ ְצווֹת
"על "...וְ יֵ שׁ ֶשׁ ְמּ ָב ְרכִ ים ֲע ֵל ֶיהן ִבּ ְלשׁוֹן
ֶשׁ ְמּ ָב ְרכִ ים ֲע ֵל ֶיהן ִבּ ְלשׁוֹן ַ
"לָ ."...ה ַר ְמ ָבּ"ן ְ)פּ ָס ִחים ז א( ֵבּ ֵאר ֶשׁ ִמּ ְצווֹת ֶשׁ ָא ָדם ַחיָּ ב ְל ַקיְּ ָמן ְבּ ַע ְצמוֹ
ְ
וּת ִפ ִיליןְ ,מ ָב ְרכִ ים
וְ ֵאינוֹ יָ כוֹל ְל ַקיְּ ָמן ַעל יְ ֵדי ָשׁ ִל ַ
יח ,כְּ מוֹ ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ְ
יח כְּ מוֹ
"ל ,"...וְ ִאלּוּ ִמ ְצווֹת ֶשׁיָּ כוֹל ְל ַקיְּ ָמן ַעל יְ ֵדי ָשׁ ִל ַ
ֲע ֵל ֶיהן ִבּ ְלשׁוֹן ְ
"על".
וּשׁ ִח ָיטה – ְמ ָב ְרכִ ים ֲע ֵל ֶיהן ִבּ ְלשׁוֹן ַ
ִמ ְצוַ ת ִמ ָילה ְ
חוֹבה ַעל יְ ֵדי
יוֹצ ִאים יְ ֵדי ָ
פּוֹס ִקים ַה ִאם ְ
ְבּיַ ַחס ְל ִמ ְצוָ ה זוֹ נֶ ְח ְלקוּ ַה ְ
"שׁוֹמ ַע כְּ עוֹנֶ ה" אוֹ ֶשׁ ַחיָּ ב כָּ ל ָא ָדם
ֵ
ְשׁ ִמ ַיעת ַה ְסּ ִפ ָירה ֵמ ָא ָדם ַא ֵחר ִמ ִדּין
רוּרה' תפט ה ֵ
ִל ְספֹּר ְבּ ַע ְצמוֹ ְ)ר ֵאה ִ'מ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
אוֹרה,
וּ'באוּר ֲה ָלכָ ה' ָשׁם(ִ .לכְ ָ
דּוּע
סּוֹב ִרים ֶשׁ ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה זוֹ ַעל יְ ֵדי ַא ֵחרַ ,מ ַ
ְל ַד ַעת ַה ְ
"על" – "וְ ִצוָּנוּ ַעל ְס ִפ ַירת ָהע ֶֹמר"?
ְמ ָב ְרכִ ים ָע ֶל ָיה ִבּ ְלשׁוֹן ַ
הוֹאיל וְ ַה ִמּנְ ָהג הוּא ֶשׁ ְשּׁ ִל ַ
ָהרֹא"שׁ ְ)פּ ָס ִחים א י( ֵפּ ֵרשׁ ֶשׁ ִ
יח ַה ִצּבּוּר ְמ ָב ֵר
חוֹבה ֶאת ֵאלּוּ ֶשׁ ֵאינָ ם ְבּ ִק ִיאים ָבּהּ,
וּמוֹציא ָבּהּ יְ ֵדי ָ
ִ
ְבּ ָרכָ ה זוֹ ְבּקוֹל,
כוֹלה ְל ִה ְת ַקיֵּ ם ַעל יְ ֵדי ֲא ֵח ִרים וְ ִת ְקּנוּ
ָלכֵ ן ֶה ְח ִשׁיבוּ ִמ ְצוָ ה זוֹ כְּ ִמ ְצוָ ה ֶשׁיְּ ָ
ְל ָב ֵרָ ע ֶל ָיה ְבּ ַ
"על".
'מּ ִא ִירי' ָ
)שׁם(ַ :בּזְּ ַמן ַהזֶּ ה ֶשׁ ֵאין ַמ ְק ִר ִיבים ֶאת ָהע ֶֹמרִ ,מ ְצוַ ת
עוֹד ֵפּ ֵרשׁ ַה ְ
תּוֹרה ֶא ָלּא ִמ ַתּ ָקּנַ ת ֲחכָ ִמים – 'זֵ כֶ ר ַל ִמּ ְק ָדּשׁ'.
חוֹבה ִמן ַה ָ
ַה ְסּ ִפ ָירה ֵאינָ הּ ָ
וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ִע ַקּר ִקיּוּם ַה ִמּ ְצוָ ה ָהיָ ה ִבּזְ ַמן ַה ַבּיִ ת ,נֶ ֱח ֶשׁ ֶבת ִהיא ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה
כְּ ִמ ְצוָ ה ֶשׁ ֵאין ָ
"על"...
וּל ִפיכָ ְ מ ָב ְרכִ ים ָע ֶל ָיה ְבּ ַ
חוֹבה ְל ַקיְּ ָמהְּ ,

ְּב ָרכָ ה ְּבכָ ל יוֹ ם
נֶ ְח ְלקוּ ִראשׁוֹנִ ים ַה ִאם ַה ְסּ ִפ ָירה ְבּכָ ל יוֹם ִהיא ִמ ְצוָ ה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ .יֵ שׁ
סּוֹב ִרים ֶשׁ ְסּ ִפ ַירת כָּ ל ַהיָּ ִמים ִהיא ִמ ְצוָ ה ֶא ָחתִ ,וּב ְס ִפ ַירת כָּ ל יוֹם ְמ ַקיֵּ ם
ַה ְ
)ס ֶפר
ָה ָא ָדם ֵח ֶלק ִמן ַה ִמּ ְצוָ ה ַעד ְל ַה ְשׁ ָל ָמ ָתהּ ַבּיּוֹם ָה ַא ְר ָבּ ִעים וְ ִת ְשׁ ָעה ֵ
סוֹב ִרים ֶשׁ ְסּ ִפ ַירת
ַה ִחנּוָּ שׁם; שׁוּ"ת ֵמ ָה ַר ְל ָבּ"ח סב( .וְ ָ
חוֹל ִקים וְ ְ
אוּלם יֵ שׁ ַה ְ
בּוֹלי ַה ֶלּ ֶקט' רלד(.
כָּ ל יוֹם ִהיא ִמ ְצוָ ה ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ )רֹא"שׁ ְפּ ָס ִחים י מא; ִ'שׁ ֵ
סּוֹב ִרים ֶשׁ ִבּ ְס ִפ ַירת כָּ ל יוֹם ֵאין ְמ ַקיְּ ִמים ֶא ָלּא ֵח ֶלק ֵמ ַה ִמּ ְצוָ ה,
גַּ ם ְל ַד ַעת ַה ְ
ימי ַה ְסּ ִפ ָירהֶ ,שׁכֵּ ן ַה ְבּ ָרכָ ה ֵאינָ הּ ְתּלוּיָ ה
ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְל ָב ֵרְ בּכָ ל יוֹם ִמ ֵ
ְבּ ַה ְשׁ ָל ַמת ַה ִמּ ְצוָ הֶ ,א ָלּא יֵ שׁ ְל ָב ֵרַ על כָּ ל ֵח ֶלק ֵמ ֶח ְל ֵקי ִמ ְצוָ ה זוֹ .זֹאת
יּוּמהּ ֶשׁל ִמ ְצוָ ה זוֹ ְל ַא ְר ָבּ ִעים וְ ִת ְשׁ ָעה
תּוֹרה ֶאת ִק ָ
ִמשּׁוּם ֶשׁ ִח ְלּ ָקה ַה ָ
יָ ִמים ,וְ ֵאין ָה ָא ָדם יָ כוֹל ְל ַקיֵּ ם ֶאת כֻּ ָלּהּ כְּ ַא ַחת )שׁוּ"ת ְ'בּ ֵצל ַה ָחכְ ָמה' ח"ה
או"ח סי' מה(.

"וְ ִה ְת ַקדִּ ׁ ְש ֶּתם
וִ ְהיִ ֶיתם ְקד ׁ ִֹשים"
"עֲ ִנ ַ ּית ָא ֵמן ְמ ַקדֶּ ׁ

ֶשת ֶאת ָה ָא ָדם")ַ .ר ִּבי נַפְ ָּת ִלי ַּכץ ַּבעַ ל
ְס
'ס ִמיכַ
מיכַ ת ֲחכָ ִמים
ים' ְּב ֵ'ספֶ ר ַה ַ ּצ ָ ּו ָאה' א ֹות כא( ִּבירו ׁ ָּש ַליִ ם

ִּכ ּנ ּו ְיְיהו ִּדי ְ ּ
ִּב ְהי ֹות ֹ מ ֻס ָים ַּב ּ ֹת ַאר ָ'קד ֹו ׁש'ַ ,רק ִמ ּׁשוּם ׁ ֶש ַאף
ו ָז ֵקן וְ
ָחלו ּׁש ִה ְת ַא ֵּמץ ָל ֶלכֶ ת ְל ֵבית ַה ְּכנ ֶֶסת ְּכ ֵדי
ַל ֲעֲענ ֹות ָא ֵמן עַ ל ַה ְּב ָרכ ֹות.

ימים ֶע ֶשׂר ַדּקּוֹת ִל ְת ִפ ָלּה,
ַמ ְק ִדּ ִ
עוֹנִ ים ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר
תוֹס ֶפת ְק ֻד ָשּׁה.
וְ נִ ָגּ ִשׁים ַל ְתּ ִפ ָלּה ְבּ ֶ
ִאם נְ ָשׂ ֲאכֶ ם לִ ְבּכֶ ם לְ ה ְַק ִדּים וְ לָ בוֹא ֶע ֶשׂר דַּקּוֹת לִ ְפנֵ י ְתּ ִחלּ ַת
ה ְַתּ ִפלָּ ה כְּ ֵדי לְ ה ְַשׁלִ ים ֶאת ִבּ ְרכוֹת ה ִַמּ ְתפַּלְּ לִ ים בּ ֲַענִ יּ ַת ָא ֵמן אַחַר
שּׁחַר ,נָ א ֵה ָר ְשׁמוּ בּ ֶַטּלֶ פוֹן 03-91-7-91-91 :בּ ַיָּ ִמים א'–ה',
ִבּ ְרכוֹת הַ ַ
ֵבּין ה ַָשּׁעוֹת .22:00–20:00

ֵבּין ַהנִּ ְר ָשׁ ִמים ֵתּ ָע ֵרְך ַהגְ ָר ָלה ַעל

ִ 6מ ְלגוֹת ְבּ ַסְך ָ $ 500כּל ַא ַחת.
ָ
הוֹד ָעה ָתּ ֳע ַבר ַל ִ
זּוֹכיםְ ,
וּשׁ ֵ
מוֹת ֶיהם ֻיְפ ְר ְסמוּ ְבּ ַקו ַה ֵטּ ֵלפוֹן.

)עֵ דוּת ַה ְג ִּר"י ִז ְיל ֶּב ְר ׁ ְש ֵטיין ׁ ְש ִל
ָיט"א ,מו ָּבא 'נ ֹו ְט ֵרי ָא ֵמן' ח"א עמ' קנז(

ִּב ְרכוֹת ַה ׁ ּ ַש ַחר ְּב ַח ְברו ָּתא – ּפו ְֹת ִחים ׁ ַש ֲע ֵרי ְּב ָרכָ ה.

הַהַגְ ָרלָ ה ִתּ ְתקַיֵּ ם אי"ה ְבּיוֹם ֵשׁנִי ב' ְבּ ִאיָּ ר תשפ"ב.
הַה ְַר ָשׁ ָמה לַהַגְ ָרלָ ה ִהיא עַד יוֹם לִ ְפנֵי הַהַגְ ָרלָ ה.
ְפּ ָר ִטים עַל הַהַגְ ָרלָ ה ֶשׁ ִתּ ְתקַיֵּ ם לְ ִמ ְשׁתּ ְַתּ ֵפי ה ֵַמּ ָיזם ְבּח ֶֹדשׁ
ה ַָבּא ְיִתפּ ְַר ְסמוּ אי"ה בּ ַגִּ לָּ יוֹן ה ַָבּא.

ֵמאוֹ צְ רוֹ ת ֱאמ ּונִ ים

ִא ֶ ּג ֶרֱ ﬩אמ ּונִ יﬧ

ֲא ִמ ַירת ִּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ְּב ַח ְבר ּו ָתא

ִמכְ ָּתב ִמ ּקוֹ ֵרא נֶ ֱא ָמן
ְל ַמ ֲע ֶרכֶ ת ֲעלוֹן 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים',
אתם ֶבּ ָע ָבר ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ְמּ ָפ ְר ִשׁים כִּ י
ֵה ֵב ֶ
ימה
ימה .כְּ ֵשׁם ֶשׁ ַה ֲח ִת ָ
שׁוּלה ַל ֲח ִת ָ
ָא ֵמן ְמ ָ
ַעל ַה ְשּׁ ָטר ִהיא ַה ְמּ ַקיֶּ ֶמת ֶאת ַהנִּ כְ ָתּב בּוֹ,
כָּ ָ ה ָא ֵמן ְמ ַקיֶּ ֶמת ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה .וְ נִ ְר ֶאה ָהיָ ה
ִלי ְל ַדמּוֹת ֶאת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִל ְמ ֶלאכֶ ת ַ'מכֶּ ה
ְבּ ַפ ִטּישׁ':
ְמ ֶלאכֶ ת ַ'מכֶּ ה ְבּ ַפ ִטּישׁ'ֶ ,שׁ ִהיא ַהכָּ ָאה ַק ָלּה
ַה ְמּ ַסיֶּ ֶמת ֶאת ְמ ֶלאכֶ ת ַהכְּ ִליֵ ,אינָ הּ ֻמגְ ֶדּ ֶרת
כִּ ְ'מ ָלאכָ ה' ִמ ַצּד ַע ְצ ָמהּ ֶא ָלּא כַּ ֲא ֶשׁר ַעל יָ ָדהּ
נִ גְ ֶמ ֶרת ֲע ִשׂיַּ ת כְּ ִלי .וְ ַאף ָה ָ'א ֵמן'ֵ ,אין ָלהּ
ַמ ְשׁ ָמעוּת ִמ ַצּד ַע ְצ ָמהֶּ ,א ָלּא כַּ ֲא ֶשׁר ִהיא
ָבּ ָאה ְל ַא ֵמּת ְבּ ָרכָ ה אוֹ ַבּ ָקּ ָשׁהֲ .ענִ יַּ ת ָ'א ֵמן' ַעל
עוּתהּ
ְבּ ָרכָ ה ִהיא ַה ַ'מּכֶּ ה ְבּ ַפ ִטּישׁ' ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
נִ ְשׁ ֶל ֶמת ַה ְבּ ָרכָ ה ,וּכְ ִפי ֶשׁ ַמּכַּ ת ַפּ ִטּישׁ ַק ָלּה
גּוֹמ ֶרת ֶאת
ְמ ַק ֶבּ ֶלת ֲח ִשׁיבוּת כַּ ֲא ֶשׁר ִהיא ֶ
ַהכְּ ִלי ,כָּ ָ ה ָ'א ֵמן'ַ ,ל ְמרוֹת ֶשׁ ִהיא ִמ ָלּה ְק ַטנָּ ה,
יֵ שׁ ָלהּ ֲח ִשׁיבוּת ִבּ ְפנֵ י ַע ְצ ָמהּ כַּ ֲא ֶשׁר ִהיא
גּוֹמ ֶרת ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה.
ֶ
ַבּד ְבּ ַבד ָע ֵלינוּ ִלזְ כֹּר כִּ י ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהיא גַּ ם
וּפוֹת ַח
ֵ
ַה ַפּ ִטּישׁ ַה ַ'מּכֶּ ה' ַעל ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן
בוּרנוּ ַשׁ ֲע ֵרי ְבּ ָרכוֹת וִ ישׁוּעוֹת כְּ ַה ְב ָט ַחת
ַבּ ֲע ֵ
ֲחכָ ִמים.
ִבּ ְב ָרכָ ה ְשׁ ֵל ָמה,
מ.ר.
ֶל ְיקווּד ,נְ יוּ גֶ ְ'רזִ י.

ָא ֵמן ִמ ּ ִפי ּ ָפ ַמלְ יָ ה ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה
לּוּבּ ִלין'ָ ,ל ַמד
קוּפה ֶשׁ ַר ִבּי יַ ֲעקֹב יִ ְצ ָחק ִמ ַלּנְ ְצהוּטִ ,מי ֶשׁ ַ
ַבּ ְתּ ָ
נּוֹדע ְליָ ִמים כַּ 'חוֹזֶ ה ִמ ְ
אוֹמר ִמ ֵדּי בּ ֶֹקר ֶאת
בּוּרגָ ,היָ ה הוּא ֵ
ִבּ ִ
על ֵקא ִמנִּ ְיק ְל ְשׁ ְ
ישׁ ָיבתוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ר' ְשׁ ֶמ ְ
ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִבּ ְפנֵ י ַרבּוֹ ,וְ ַרבּוֹ ָהיָ ה עוֹנֶ ה ַא ֲח ָריו ָא ֵמן .כַּ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַאל ָה ַר ִבּי ר'
על ֵקא ִמ ִפּי ַתּ ְל ִמ ָידיו ִמ ְפּנֵ י ָמה ַדּוְ ָקא ַר ִבּי יַ ֲעקֹב יִ ְצ ָחק זָ כָ ה ֶשׁהוּא יַ ֲענָ ה ָא ֵמן
ְשׁ ֶמ ְ
כוֹתיוֵ ,ה ִשׁיבַ :
ַא ַחר ִבּ ְר ָ
"על ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁלּוֹ עוֹנִ ים ָא ֵמן כָּ ל ַה ָפּ ַמ ְליָ ה ֶשׁל ַמ ְע ָלה!"
ֶ
יוֹט ְרקוֹב תרס"ה[ ח"ב אוֹת כה(ְ .בּ ִשׁ ְבתּוֹ ַעל כֵּ ס ַה ַהנְ ָהגָ ה ָהיָ ה ַה'חוֹזֶ ה'
]פּ ְ
)'שׁ ֶמן ַהטּוֹב' ְ
כוֹתיו
ַמ ְק ִפּיד ִל ְפנֵ י ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִל ְקרֹא ְליֶ ֶלד ֶשׁיַּ ֲענֶ ה ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְר ָ
גוֹרי תרפ"ז[ ִשׂיחוֹת וְ ִס ִ
]בּ ְיל ַ
)'שׁמוּעוֹת טוֹבוֹת' ִ
פּוּרים(.
ְ

ׁ ֶש ַּת ְרגִ ילֵ נ ּו ַּב ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן
אוֹמיםָ ,ה ַא ֶדּ ֶר"תֶ ,את זְ ִהירוּתוֹ וּזְ ִריזוּתוֹ ְבּ ִקיּוּם
ינוֹביץ ְתּ ִ
כְּ ֶשׁ ֵתּ ֵאר ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ָדּוִ ד ַר ִבּ ִ
ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןִ ,ציֵּ ן ִבּ ְמיֻ ָחד ֶאת ַה ְק ָפּ ָדתוֹ ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ,וְ ֵאלּוּ
אוֹהב וְ ָרץ ְבּ ִח ָבּה
דוּתי ,וַ ֲאנִ י ֵ
"מאֹד ְמאֹד ָהיִ ִיתי נִ זְ ָהר ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן עוֹד ִמיַּ ְל ִ
ְדּ ָב ָריוְ :
יְ ֵת ָרה ְל ִמ ְצוָ ה זוַֹ .עד ֶשׁכִּ ְמ ַעט כְּ ֶט ַבע הוּא ִליֶ ,שׁ ֻה ְרגַּ ְל ִתּי ְבּכָ ל יוֹם ִל ְשׁמ ַֹע ִבּ ְרכוֹת
אוֹתי ַל ֲעשׂוֹת כֵּ ן ְל ַח ֵבּב ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
רוֹאה ִ
וּמ ֶמּנִּ י יִ ְל ְמדוּ כָּ ל ָה ֶ
ַה ַשּׁ ַחר ִמכַּ ָמּה ֲאנָ ִשׁיםִ .
וּמי
ֲא ֶשׁר ִבּ ְת ִח ָלּה ָהיוּ ְמזַ ְלזְ ִלים ָבּ ֶהם ,וְ א ֶה ְח ִשׁיבוּ ֶאת ַה ִמּ ְצוָ ה ַהזֹּאת ִלכְ לוּםִ ,
עוֹלם
זוּטר ָמה ֶשׁ ִה ְפ ִליגוּ ֲחזָ "ל ְבּ ִשׁ ְב ָחהּ?! ְוּב ֶד ֶרַ קל כָּ זֶ ה יוּכַ ל כָּ ל ֶא ָחד ִל ְקנוֹת לוֹ ָ
ָ
ַה ָבּאְ ,ל ַקיֵּ ם ִמ ְצווֹת ְל ֵמאוֹתְ ,בּכָ ל יוֹם ְבּנָ ֵקל ְוּב ִלי ֵלאוּת" )'נֶ ֶפשׁ ָדּוִ ד' אוֹת לד(.

ִּב ְרכוֹ ת ַה ּׁ ַש ַחר ְּב ַח ְבר ּו ָתא ְמ ַב ּ ֶטלֶ ת ַמ ִ ּז ִיקים
עוֹב ֵדי ֱא ִל ִילים ְל ֵבית ִתּ ְפ ָל ָתם ,נִ ְב ָר ִאים ַמזִּ ִיקים ַר ִבּיםְ ,וּב ָשׁ ָעה
כַּ ֲא ֶשׁר ִמ ְת ַק ְבּ ִצים ְ
ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְק ִפּ ִידים ְל ָב ֵרִ בּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר וְ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהן ִמ ְת ַבּ ְטּ ִלים ַה ְר ֵבּה
ֵמ ֶהם )'זִ כְ רוֹן טוֹב' ַמ ֲא ַמר ִסיּוּם ְבּטוֹב אוֹת יב(.

צַ דִּ יק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ

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

ָה ַר ִּבי ר' ׁ ְש ֶמעלְ ֵקא
ִמ ִּנ ְיקלְ ׁ ְש ּב ּו ְרג

א' ְּב ִא ָ ּיר תקל"ח
ִציּוּן ָק ְדשׁוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ר'

ח ִמכְ ָתּ ִבים
נִ ָתּן ִל ְשׁ ַ
ְל ַפ ְקס ֶשׁ ִמּ ְס ָפּרוֹ 08-9746102
אוֹ ִלכְ ת ֶֹבת ַה ֵמּייל9139191@gmail.com :

בּוּרג זָ ָצ"ל
על ֵקא ִמנִּ ְיק ְל ְשׁ ְ
ְשׁ ֶמ ְ
מוּאל ְשׁ ֶמעלְ ֵקא ַהלֵּ וִ י הוֹרוֹוִ יץ נוֹלַ ד ִבּ ְשׁנַ ת
ַר ִבּי ְשׁ ֵ
תפ"ו ְבּצ'ו ְֹר ְטקוֹב לְ ָא ִביו ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ ֶשׁנִּ ְת ַמנָּ ה
תּוֹרה ִמ ִפּי ָא ִביו ,וְ ָע ַסק
אוֹתהּ ָשׁנָ ה לְ ַר ָבּהּ ֶשׁל ָה ִעירְ .בּיַ לְ דוּתוֹ לָ ַמד ָ
ְבּ ָ
יוֹמם וָ לַ יְ לָ ה יַ ַחד ַעם ָא ִחיו ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ַבּ ַעל ַה ַ'ה ְפלָ ָאה'ַ .בּ ֶה ְמ ֵשׁ
תּוֹרה ָ
ַבּ ָ
תּוֹפף ְבּ ִצלּוֹ ֶשׁל ַה ַמּגִּ יד ִמ ֶמּזְ ִר ְיטשׁ ,וְ ֵהם נִ ְמנוּ
נָ ַסע יַ ַחד ִעם ָא ִחיו לְ ִה ְס ֵ
ַעל גְּ דוֹלֵ י ַתּלְ ִמ ָידיו.
ואל ֶשׁ ְבּפּוֹלִ יןֶ ,שׁ ָבּהּ ַאף
ִבּ ְצ ִעירוּתוֹ נִ ְב ַחר לְ ַשׁ ֵמּשׁ כְּ ַרב ָה ִעיר ִר ְיט ְשׁוַ ַ
תּוֹרה .לְ ַא ַחר כְּ ֶע ֶשׂר ָשׁנִ ים
ֵה ִקים יְ ִשׁ ָיבה גְּ דוֹלָ ה ֶשׁ ֵאלֶ ָיה נָ ֲהרוּ ֻמ ְפלְ גֵ י ָ
ינוֹבהִ ,וּב ְשׁנַ ת תקל"ג ָע ַבר לְ כַ ֵהן כְּ ַרב ָה ִעיר
ִק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ֶאת ַר ָבּנוּת ִשׁ ָ
בּוּרג ִבּ ֵסּס
בּוּרג ִהיא ָה ִעיר ִ'מיקוֹלוֹב' ֶ]צ'כְ יָ ה כַּ יּוֹם[ְ .בּנִ ְיקלְ ְשׁ ְ
נִ ְיקלְ ְשׁ ְ
תּוֹרה
אוֹרי ַה ָ
וּמ ֵ
נּוֹד ַעת ֶשׁ ָבּהּ ָצ ְמחוּ ַר ִבּים ִמגְּ דוֹלֵ י ְ
ַר ֵבּנוּ ֶאת יְ ִשׁ ָיבתוֹ ַה ַ
וְ ַה ֲח ִסידוּת.
יוֹשׁב ַעל כִּ ְסּאוֹ,
ְבּא' ְבּ ִאיָּ ר תקל"ח ָעלְ ָתה נִ ְשׁ ָמתוֹ ְבּ ִמ ַיתת נְ ִשׁ ָיקה ְבּעוֹדוֹ ֵ
בּוּרגִ .דּ ְב ֵרי
וּשׁ ַתּיִ ם ָשׁנָ ה .נִ ְק ַבּר לְ ָמ ֳח ָרת ְבּ ִעירוֹ נִ ְיקלְ ְשׁ ְ
וְ הוּא ֵבּן ֲח ִמ ִשּׁים ְ
מוּאל' וָ עוֹד.
מוּאל''ִ ,דּ ְב ֵרי ְשׁ ֵ
תּוֹרתוֹ נִ ְד ְפּסוּ ִבּ ְס ָפ ָריו ִ'א ְמ ֵרי ְשׁ ֵ
ָ

ָא ֵמן לְ כָ ל ְּב ָרכָ ה
ָסמוִּ ל ְפ ִט ָירתוֹ ֵה ִעיד ַר ֵבּנוּ ַעל ַע ְצמוֹ ֶשׁ ִה ְק ִפּיד כָּ ל יָ ָמיו ְל ָב ֵר כָּ ל
נּוֹצר
ְבּ ָרכָ הַ ,רק כַּ ֲא ֶשׁר יֵ שׁ ִמי ֶשׁעוֹנֶ ה ַא ֲח ֶר ָיה ָא ֵמן .וְ ִה ְס ִבּיר כִּ י ַה ַמּ ְל ָאֶ שׁ ָ
ֵמ ֲא ִמ ַירת ְבּ ָרכָ ה ,יֻ ְשׁ ַלם ַרק ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ַה ְבּ ָרכָ ה )'א ֶֹהל יִ ְצ ָחק' עמ' .(70

ָא ֵמן ּו ְב ָרכָ ה ְּב ַהנְ ָהגוֹ ת ַהיּוֹ ם
ֵס ֶדר ַהנְ ָהגוֹת ַהיּוֹםֶ ,שׁ ִה ְשׁ ִאיר ַא ֲח ָריו ַר ֵבּנוּ ,נִ ְד ַפּס ְבּ ַמ ֲהדוּרוֹת ַרבּוֹת.
בוֹדת ַה ֵלּבְ .ל ַה ָלּן ָשׁלוֹשׁ
ְבּ ַהנְ ָהגוֹת ֵאלּוּ יֵ שׁ ִה ְתיַ ֲחסוּת נִ ְר ֶח ֶבת ְל ִענְ יְ נֵ י ֲע ַ
ֵמ ַה ַהנְ ָהגוֹת ֶשׁכָּ ַתב:

וּב ִמנְ יָ ן ַדּוְ ָקא" )אוֹת ד(.
וּב ָמקוֹם ָקדוֹשׁ ְ
ֲא" .יִ ְת ַפּ ֵלּל ִמתּוַֹ ה ִסּדּוּר ְ
ׁוֹמ ַעֲ ,א ִפלּוּ ִמ ָקּ ָטן" )אוֹת ו(.
ֹאמר ָא ֵמן ַעל ַבּל ְבּ ָרכָ ה ֶשׁשּ ֵ
ב" .י ַ
עוֹלם
ג" .יְ ָב ֵרִ בּ ְרכוֹת ַהנֶּ ֱהנִ ין ְבּכַ וָּ נָ ה ַעל כָּ ל ָדּ ָבר כְּ ֵדי ֶשֹּׁלא יֵ ָהנֶ ה ִמן ָה ָ
ַהזֶּ ה ְבּא ְבּ ָרכָ הַ ,רק ֶשׁיִּ ֵתּן ַלה' ֶח ְלקוֹ ְבּ ִב ְרכָ תוֹ ְבּכַ וָּ נָ ה ק ֶֹדם ֲהנָ ָאתוֹ
עוֹלם ַהזֶּ ה ,וְ כֵ ן ְבּ ָרכָ ה ַא ֲחרוֹנָ ה ְבּכַ וָּ נָ ה ַעל כָּ ל ָדּ ָבר" )אוֹת ט(.
ִמן ָה ָ
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -קדושים
"קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם"
(יט ,ב)
אמר הקדוש ברוך הוא לישראל הואיל ונקדשתם לשמי
עד שלא בראתי העולם ,היו קדושים כשם שאני קדוש
(תנחומא ב).
דברי המדרש יובנו על פי משל לאדם שהיה גר בעיר קטנה
והיה עשיר גדול ,ולו בת יחידה ,וגמר בדעתו ללכת ולתור
בארץ לבקש לו חתן מופלג.
הגיע בדרכו אל ישיבה גדולה אשר במרחקים ,וביקש
מראש הישיבה שיבחר לו חתן מתמיד וירא שמים,
והעשיר התחייב לשלם את כל ההוצאות.
אמר לו הרב שיש בישיבה חתן מיוחד ומעולה מכל בני
הישיבה ,אם בשכלו הזך ,ואם בהתמדתו כי לא יכבה
בלילה נרו.
החתן נפגש עם בתו ולאחר זמן מסויים נשא אותה לאשה.
עברו כמה חודשים מזמן הנישואין ,והנה ראה העשיר
שחתנו מתעצל בלימודו ולומד רק שעה שעתיים ביום,
והיה מתמרמר על זה מאד.
קרא לחתנו והוכיח אותו על זה.
ענה החתן ואמר ,שאל נא את השמש אם אחד מכל בני
העיר פותח ספר פעם בחודש ,ואילו אני ברוך השם לא
עובר עלי חודש ואפילו שבוע בלי עסק התורה ,וגם אם לא
אלמד כל ימי ,ואשכח מה שאשכח ,עם כל זה יהיה נשאר
בידי הרבה יותר מאשר תמצא בכל בני העיר הזאת.
השיב לו חותנו ,דע לך כי לא על דעת כן לקחתיך לחתן,
לא לקחתיך בעיר הזאת כדי שתהיה מעולה בין כולם,
אלא זכור נא שלקחתיך מישיבה פלונית ,בהיותך המעולה
והמצויין מבין כולם ,ולכן צריך אתה להיות מתמיד
בהשוואה לבני הישיבה שכולם מתמידים וגדולי תורה,
ולא בהשוואה לעיר הזאת שכולם אנשים פשוטים.
זאת היא טענת הקדוש ברוך הוא נגד ישראל שרוצים
למצוא חן על ידי שהם טובים וצדיקים בהשוואה
לפחותים ולכופרים ,ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא
לישראל ,לא כן הדברים ,הואיל ונקדשתם לשמי עד שלא
בראתי העולם ,דהיינו עוד בטרם נראו הפחותים
והכופרים בעולם הנה מאז ומקדם קדשתי אתכם לשמי,
ואם כן היו קדושים כשם שאני קדוש ,בלי השוואה נגד
הזולת.
(אהל יעקב המגיד מדובנא)

"קדושים תהיו כי קדוש
אני ה' אלהיכם" (יט ,ב)
בתוך אלה שהוזמנו להיכנס
בשבת קודש לקידושא רבה
אצל הרה"ק ה"בית ישראל

מגור" זיע"א ,היו יהודים מכל סוג ,מהם בני עליה ,מהם
אנשים פשוטים וכו'.
פעם בהזדמנות כזאת סיפר הרבי למסובים מזקנו הרה"ק
ה"חידושי הרי"ם" זיע"א ,שנקלע באחד הימים לעיר לבוב
בגאליציה ,ובאו יהודי העיר מכל השכבות והחוגים
לשחר את פניו ,לרבות חוגי המשכילים.
ביקשו אלה ממנו שיגיד להם דברי תורה.
נענה הרבי ואמר :מצינו בפרשת השבוע קדושים ,תשעה
פסוקים ברציפות "קדושים תהיו"" ,איש אמו ואביו
תיראו"" ,אל תפנו אל האלילים" ,המסיימין כל אחד בפני
עצמו ב"אני ה' אלקיכם" .חזרה משולשת זו על שלושת
המילים "אני ה' אלקיכם" לשם מה? אלא כאן דיברה תורה
לג' סוגי אנשים ,ראשונה ב"קדושים תהיו" התורה מדברת
לאנשים בעלי מדרגה ,שיקדשו עצמם במותר להם ,ועל זה
נאמר להם "אני ה' אלקיכם" .אח"כ דיברה לאנשים
פשוטים בענין קיום מצוות מעשיות ,כיבוד אב ואם
ושמירת שבת ,ולהם נאמר על כך "אני ה' אלקיכם".
לבסוף דיברה תורה כנגד רשעים פורקי עול ,שכבר
נחשדו לעבוד עבודה זרה ,ואזהרתם היא "אל תפנו אל
האלילים" לפחות אל תשתמדו ,אך גם אליהם הקב"ה
קורא "אני ה' אלקיכם" ,אע"פ שהתרחקתם כ"כ ,עדיין
אלקותי פרושה עליכם.

"קדושים תהיו כי קדוש( "...יט ,ב)

ישראל קדושים הם ,יש רוצה ואין לו ,ויש שיש לו ואינו
רוצה (חולין ז).
מסופר על הרה"ק רבי מאיר שפירא מלובלין זיע"א ,שהלך
פעם אל יהודי עשיר וקמצן כדי להתרימו למען ישיבתו
"חכמי לובלין".
לא הועילו כל דיבוריו והפצרותיו ,העשיר היה קשה
כברזל וסירב להשתתף בתרומה.
לפני שהרב עזב את ביתו אמר לו הרב :עכשיו נתיישב לי
המאמר במסכת חולין "ישראל קדושים הם ,יש רוצה ואין
לו ,ויש שיש לו ואינו רוצה".
לכאורה צריך להבין ,מילא מי שרוצה ואין לו ,מובן
שקוראים לו קדוש ,כי מה יעשה אם אין לו ,אבל מי שיש
לו ואינו רוצה למה יהא נקרא קדוש?
אלא חז"ל אומרים (שבת קיח) למה נקרא שמו רבינו
הקדוש ,שלא הכניס ידו תחת אבנטו .גם אלה העשירים
הקמצנים שיש להם ואינם רוצים ,חרדים מאד לא להכניס
את ידיהם תחת אבנטם לכיסם,
להוציא משם כסף לדברי
צדקה.
לעי"נ הרה"צ

ר' פנחס בן ר' בנימין בינוש
רוזנבוים זצוק"ל  -כ"ו בניסן

"קדושים תהיו כי קדוש
אני ה׳ אלהיכם" (יט ,ב)
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -קדושים
יכול כמוני? תלמוד לומר 'כי קדוש אני'  -קדושתי למעלה
מקדושתכם״ (ויקרא רבה כד)
שאל הרה״ק רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב זי״ע וכי מה זה
בא ללמדנו? הרי כל ילד יודע ,שקדושת ה׳ גדולה
מקדושת ילוד אשה ,אשר מעפר יסודו?
אלא כוונת הכתוב היא כך :תדעו לכם! ״שקדושתי
למעלה״  -כל הקדושה שלי למעלה ,היא רק
״מקדושתכם״  -מכוח קדושתכם למטה כאן בעולם
השפל! וככל שאדם מרבה לשמור עליו כאן למטה ,כך
שמו של הקב״ה מתגדל ומתקדש למעלה!...

"איש אמו ואביו תיראו" (יט ,ג)
מבאר הכתב סופר זצ"ל ,התורה ציוותה על ה'איש' לכבד
את אביו ואמו ,לרמז שהבן חייב לכבד את הוריו לא רק
בזמן שזקוק להם על מנת שיפרנסוהו במזון והלבשה,
אלא חייב לכבדם גם בזמן שהוא כבר 'איש'  -בהיותו עומד
בפני עצמו ואינו זקוק להם כלל.
בקונטרס כיבוד הורים מסופר ,על הרה"ק רבי אליעזר
מויזניץ זי"ע ,בעל דמשק אליעזר ,שלמד בערב שבת שנים
מקרא ואחד תרגום.
כשהגיע לפסוק האחרון בפרשה נכנס אביו הרה"ק
האהבת ישראל זי"ע ושאלו דבר מה ,והבן הפסיק מלימודו
וענה לאביו.
כאשר יצא אביו ,התחיל הדמשק אליעזר להעביר את
הפרשה מתחילה בשנית ,כיון שלדעת האריז"ל הקדוש
ראוי לא להפסיק בשעת קריאת 'שנים מקרא ואחד תרגום'
מתחילת הפרשה ועד סופה.
התפלא אחד מתלמידיו שנכח בשעת המעשה ,ושאלו,
"מה היה קורה אם אביך היה מחכה דקה אחת ,וכך לא
היה עליך להתחיל את כל הפרשה מחדש?"
ענה לו הדמשק אליעזר" ,כיבוד אב ואם זו מצוה מן
התורה ,וכי איזה ערך יש ל'שנים מקרא ואחד תרגום' שלי,
אם אניח לאבי לחכות אפילו רגע אחד?!"
(ילקוט מאיש לרעהו)

"לא תגנובו" (יט ,יא)

לתלות בו את מעילו לפני תפלת שחרית ,נפל הספל
ונשבר.
הרב פאם התעקש לטאטא בעצמו את שברי הכוס.
לאחר תפלת שחרית אמר לתלמידיו שהמתינו בתור כדי
לשוחח עמו ,כי הוא עסוק עתה בעניין דחוף ויתפנה
אליהם מאוחר יותר.
אחד הבחורים עקב אחריו וראה אותו נכנס לחנות כלים
סמוכה (ובה מקווה לכלים) ,קונה ספל חדש ,ומניח אותו
במדף בו היה מונח הספל הקודם.
הוא השאיר בתוך הספל מכתב כתוב בעברית :״לכבוד
בעל הספל :פשעתי ־ שברתי את הספל שלך מתוך
רשלנות ,קניתי לך ספל אחר תחתיו.
אם אינך מרוצה מהספל החדש ,או אם רצונך בכסף
במקומו ,אנא הודיעני .א .פאם״.

"ולא תשקרו איש בעמיתו" (יט ,יא)
השקרן – היה המגיד מקלם זי"ע אומר – הריהו גרוע מן
הגנב ומן הגזלן :הגנב גונב בלילה ,ואינו גונב ביום – ביום
הריהו מפחד .הגזלן גוזל ביום וגוזל בלילה ,אבל רק מן
היחיד ולא מן הרבים – מפני הרבים הוא מפחד ,ואילו
השקרן משקר ביום ומשקר בלילה ,הן ליחיד והן
לרבים!...
אל הגה"ק רבי יושע בער מבריסק זי"ע ,באו יום אחד כמה
וכמה עסקנים בזעקה שהכפירה ר"ל מתחזקת בעיר,
והאפיקורסים הולכים ורבים ,כן גדרי הצניעות בעיר
נפרצו וחייבים לתקן מספר תקנות.
השיב להם רבי יושע בער :וכי מה הפלא? –תמיד האמת
גוברת!
פערו עיניהם של אותם עסקנים בתדהמה :היאך זה רבי!
– לכפירה ולחוסר צניעות הוא קורא אמת?
ענה להם רבי יושע בער :פשוט מאד ,הכופרים נלחמים
למען השקר "באמת" :הם כופרים אמיתיים ,אפיקורסים
אמיתיים ,בכל לבם – ועל כן הם מצליחים ,ואילו אצלינו
לא "כל" היהודים הכשרים הנלחמים למען הדת הם
כשרים באמת ,אצלינו ,למרבה הצער ,נלחמים לעיתים
קרובות למען האמת בדרך "שקר" – ועל כן אין ההצלחה
מאירה לנו פנים...
(פנינים)

בפרוזדור המוביל למשרדי הנהלת ישיבת ״תורה ודעת״
ניצב ארון שהיה מיועד לשימוש חברי ההנהלה.
אחד הבחורים שמר ספל חרסינה לשתיית קפה על אחד
"בצדק תשפוט עמיתך" (יט ,טו)
המדפים בארון.
מעשה בתלמיד חכם שראה את
ביום מן הימים הניח הבחור את
חברו בנן של קדושים שנהג
הספל בצורה רשלנית בקצה
בענין מסויים שלא כדעת
לעי"נ האשה החשובה מרת
המדף ,כך שכאשר פתח ראש
הפרי מגדים שאסר הנהגה זו.
מרים יוכבד ב"ר צבי
הישיבה הגאון רבי אברהם
ניגש אליו כדי להוכיחו
פאם זצ״ל את הארון על מנת
ליבוביץ ע"ה  -כ"א מר חשון תשפ"א
ולהפרישו מאיסור ואמר לו
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -קדושים
פנה אליו רבי חיים ושאל" :האם אתה מקדיש גם זמן
ללמוד תורה בעצמך? הרי תלמוד תורה היא המצוה
החשובה ביותר"!
הגביר התחמק מלענות והיה מובן שהוא אינו קובע עתים
לתורה ,אך רבי חיים לא הרפה והמשיך לשוחח עם הגביר
בענין זה כשהוא מדגיש בפניו שעליו למצוא זמן ללימוד
התורה.
ראשי המוסדות חשו שלא בנוח מהמעמד .הנה במקום
"שירות ותשבחות" קיבל התורם תוכחת מגולה ...מי יודע
מה תהיה תגובתו וכיצד ישפיע הדבר על תרומותיו
בעתיד...
להפתעתם הרבה ,עם סיום הביקור סח להם הגביר:
"היודעים אתם ,מביקור זה נהנתי ביותר ,ובזכות דברי
הרב אני מתכוון מעתה להתחיל ללמוד תורה".
(רבי חיים)

"אסור לעשות כן"! השיב לו הלה והצטדק" :כך נהגו
אבותי הקדושים" ,השיב לו המוכיח ואמר לו" :הם
רשעים"...
כשמוע הלה את תגובתו ,כעס מאוד היאך מעיז להחציף
פניו כנגד גדולי עולם ולומר עליהם "רשעים" ,הרי
מפורסמים הם בכל קצוות תבל לארזי הלבנון.
אולם כדי שלא לעורר את אש המחלוקת החליט להבליג
ולא לענות לו כאוולתו.
לאחר זמן נפגשו שניהם בשמחת נישואין של אחד מבני
העיר .בהזדמנות זו פנה אותו בנש"ק אל חברו הת"ח
ושאלו בנועם על פשר דברי הזילזול והעלבון שהשמיע
כנגד אבותיו הקדושים.
השיב לו הת"ח בתדהמה שאינו יודע על מה מדבר שכן
מעולם לא עלה על דעתו להטיל דופי ולזלזל ח"ו באבותיו
הידועים לגדולי עולם מצוקי תבל...
הזכיר לו הלה את אותו מעשה שהיה ,ואיך שהגיב לדבריו
ואמר "הם רשעים"...
נדהם חברו מאי ההבנה ואמר" :לא כך אמרתי אלא
אמרתי "הם רשאים" עם אלף! והיינו שאין ללמוד מהם
לנהוג כך הלכה למעשה מפני שהם היו רשאים לנהוג כך
לפי דרגתם הגבוהה ,ואין להרהר אחריהם שבוודאי עשו
כהוגן אבל לנו נפסק למעשה לנהוג אחרת.
(באר החיים)

כמו ״המול ימול״ (בראשית יז ,יג).
כשם שבמצוות מילה דרשו רז״ל (מנחות מב ,א) ״המל -
ימול״ ,היינו שרק מי שנימול בעצמו יכול למול אחרים ,כן
בתוכחה  -תחילה "הוכח" את עצמך ולאחר מכן "תוכיח
את עמיתך״.
(צמח צדק)

"לא תלך רכיל בעמך" (יט ,טז)

"ואהבת לרעך כמוך" (יט ,יח)

״הוכח תוכיח״ (יט ,יז)

מעשה היה במלך גדול ,שנסע ביום מושלג וסוער
בספר עיטורי תורה מובא ,על ר' נפתלי אמסטרדם זצ"ל,
בכרכרה מלכותית עם שני סוסיו האבירים והחזקים,
מחכמי המוסר ,שהיה מדקדק מאוד לא להוציא מילה
לטיול קצר .אך לפתע ,נתקעו גלגלי העגלה עמוק בשלג
אסורה ,ובעיקר נזהר מאד מלדבר לשון הרע.
מבלי יכולת לזוז.
הוא היה תמה על כך שאנשים מזלזלים באיסור חמור זה,
התאמץ המלך לחלץ את העגלה בעזרת סוסיו החזקים,
והיה אומר" ,ראיתי אנשים שמחפשים היתר של מאה
אך לשווא .הסוסים כרעו תחת הנטל והעגלה המשיכה
רבנים לישא אשה שניה ,שאין זה אלא חרם דרבינו
להתחפר בתוך השלג.
גרשום ,ולמה אינם מחפשים היתר של מאה רבנים לדבר
עבר שם זקן אחד עם שני סוסיו שאף הם היו זקנים
לשון הרע ,שהוא איסור דאורייתא ואחת העבירות
וחלושים ,וכשראה שהמלך נמצא בצרה ,הציע למלך
החמורות ביותר?!"
להתיר את סוסי המלך ולרתום את סוסיו הזקנים
(ילקוט מאיש לרעהו)
למרכבה ,על מנת לחלץ את הכרכרה מהשלג.
צחק עליו המלך ואמר" :מה יועילו סוסיך לכרכרת המלך
"הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו
השקועה בשלג?" אך הזקן הצליף על אחד הסוסים פעם
חטא" (יט ,יז)
אחת ,והנה ,ראו זה פלא :הסוסים זינקו באחת כלפי מעלה
מעשה בראשי מוסדות מסויימות שהביאו לפני הגאון רבי
וחילצו את העגלה מהבוץ והשלג.
חיים קנייבסקי זיע"א גביר
עמד המלך משתאה ולא
התומך
גדול
האמין למראה עיניו ,אך
ורצו
במוסדותיהם
הזקן הסביר לו את
לעי"נ האשה החשובה מרת
שרבי חיים ישבחו על
פשר התופעה" :אדוני
צפורה פייגא ע"ה ב"ר משה אליעזר
ועל
ליבו
נדיבות
המלך ,הסוסים שלך
שיחי' יודלביץ  -ג' שבט תשפ"א
תרומותיו החשובות.
אמנם חזקים ,אך הבעיה
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ליקוטים וסיפורים
נפלאים  -קדושים
שלהם היא שהם אינם סוסים אחים מבטן ולידה ,הם זרים
אחד לשני ,ולכן ,כשאתה מצליף על גבו של אחד מהם,
לסוס השני לא מפריע שהשני מקבל מכות .לעומת זאת,
הסוסים שלי הם אחים מבטן ומלידה שנולדו לאם אחת,
וכשאני מצליף על גבו של אחד מהם ,השני אף הוא כאוב,
ולכן שניהם מזנקים מעוצמת הכאב"...
רק האחדות תחלץ אותנו מעומק בוץ הגלות שאנו שרויים
בו!
(פניני המועדים)

"ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (יט ,יח)

יכול אתה לבחון אותם בכל צורה שתמצא לנכון ולעשות
להם כל תרגיל שתרצה".
למחרת סיפר המלך את שני הבחורים בתספורת זהה,
הלביש אותם באותה תלבושת ,כך שהיו נראים כתאומים,
והביא אותם לאסיפה.
ישבו השנים כחתנים בלי לדעת דבר ,וסביבם עמדו כל
השרים שגם הם לא ידעו על מה ולמה הוזמנו לכאן.
פתח המלך וסיפר את כל השתלשלות הדברים ואת
הויכוח שהיה בינו לבין החכם היהודי ,והזמין אותו
בחגיגיות לגלות מי הוא הבחור היהודי ומיהו הגוי.
עמד רבנו בחיי במקומו ,קיבל עצמו את האתגר שהוטל
עליו ,ושאל" :אדוני המלך ,האם יש בבית המלך ענבים?"
"ודאי" – השיב לו המלך – "דבר לא חסר בבית המלך!"
עד מהרה הובא בציווי המלך מגש מלא ענבים למאכל.
אחד הבחורים הגיש ידו ולקח את אשכול הענבים ,והשני
הושיט יד ולקח מן הענבים המופרדים .מיד אמר רבנו
בחיי" :היהודי הוא מי שלקח את האשכול ,והשני הוא
הגוי".
השתומם המלך ושאל" :איך ידעת?" נענה ואמר לו" :אדוני
המלך ,היהודי בוחר תמיד במה שיש לו חיבור.
יהודי נמשך תמיד אל המקור שבו .כולנו מעולם הנשמות
באנו מאותו מקור ,וכולנו נמשכים תמיד למקור הזה.
לעומת זאת לגוי – לגוי אין מקור.
הזוהר הקדוש כותב (בראשית ט') שנשמות הגויים באות
מהסטרא אחרא ,מהמקום שממנו באות הנפשות של
הדובים והאריות ,הברדלסים ,הנחשים ,העקרבים
והיתושים.
אנחנו באנו ממקור קדוש ,מחלק אלו-ה ממעל ,ושם יש
אחדות וחיבור".
(עפ"י דורש לציון)

המצוה לאהוב את חבירו קשורה לכך ש -אני ה'!
לרבנו בחיי היה ויכוח עם מלך ספרד .מלך ספרד טען:
אתם היהודים מדברים תמיד על הגזע היהודי ומשתבחים
בכך שאתם שונים מכל העמים ,אבל באמת אין הבדל
מהותי בין יהודי לגוי ,שניהם בני אדם ,כל השוני מקורו
רק בתורה שאתם מלמדים ,באופי של האדם ,בתורשה
ובנטיות – כמוני כמוך.
אולם רבנו בחיי השיב לו שהוא טועה .היהודי שונה
לגמרי באופיו ובאישיותו מן הגוי ,ואין ביניהם שום דמיון.
מלך ספרד עמד על דעתו והבטיח שביום מן הימים הוא
יוכיח לרבנו בחיי את צדקת דבריו.
מה עשה? – הלך ללא ידיעת רבנו בחיי למקום שבו היו
נשים יולדות ,ולקח בכח תינוק יהודי מיד לאחר לידתו.
היולדת האומללה ניסתה להתנגד ,אולם איש לא שמע
לה .המלך שילם לה פיצויים והודיע לה שאין לה שום
ברירה אחרת.
לאחר מכן הלך לקצה אחר של ממלכתו ולקח משם תינוק
גוי בן יומו.
לשתי האמהות הוא הודיע שהבנים יגדלו בבית המלך עד
הגיעם לגיל עשרים ,ובגיל עשרים יורשו לשוב להוריהם.
"ואהבת לרעך כמוך אני ה'" (יט ,יח)
במשך כל התקופה אין להורים שום רשות לראות את
פירש הבעל שם טוב הק' זי"ע – על פי מה שנאמר
הילדים ,לטפל בהם או להתקרב אליהם.
בתהילים (קכא ,ה) "ה' שומרך ה' צילך על יד ימינך" שה',
הילדים גדלו בבית המלך כתאומים .שניהם אכלו יחד,
הוא כצילו של האדם ,וכמו שצילו של האדם עושה רק מה
למדו יחד ,למדו לדבר ביחד ,ולא היה ניכר בינהם שום
שהוא עושה – כך גם ה' מתנהג עם האדם כמו שהוא נוהג
הבדל .איש לא ידע מי מהם הוא יהודי ומיהו הגוי מלבד
כלפי אחרים ,אם הוא גומל חסדים ואוהב אפילו כאלה
המלך עצמו ,שהכין ברצינות את ההוכחה שהבטיח
שאינם ראויים לאהבה – גם ה' יאהבנו ואף על פי שאינו
לרבנו בחיי.
ראוי לכך...
בהגיע הבחורים לגיל שמונה עשרה קרא המלך לרבנו
זהו גם הכוונה בדברי הכתוב" :ואהבת לרעך" משום
בחיי ואמר לו" :האם אתה זוכר את הויכוח שהיה בינינו
ש"כמוך אני ה'" – כמו שאתה תתנהג עם חברך אפילו
לפני שמונה עשרה שנה בענין יהודי וגוי? כעת הגיע יום
כשלא מגיע לו כך גם אתנהג עמכם...
פקודה.
(פנינים)
מחר אערוך אסיפה של כל שרי ויועצי ,וכל המדענים
וחכמי המדינה ,אביא לך לשם שני בחורים ועליך יהיה
להכריע מי מהם יהודי
ומי מהם גוי.
לקבלה במיילLikutimNiflaim@gmail.com :
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{ אז נדברו }
פרשת קדושים תשפ"ב | לסדר" :קדושים תהיו" | גליון מס'555 :
להצטרפות לרשימת התפוצה

אני חייב לדעת את התורה ...זה חייב להיות חייב!!!!
כבר במשך כמה שנים  ...מידי פעם יש לי ריפיון בלימוד ...ואז מנסה לפתוח כל מיני ספרי חיזוק בלימוד התורה כדי
לחזור לחיזוק ...כן ...כידוע :תלמוד תורה זה אחד מד' דברים שצריכים חיזוק וכל פעם שיש לי ריפיון בלימוד אני מנסה
לפתוח איזה ספר טוב שיחזק אותי וילהיב אותי בעסק התורה ...ולמדתי כבר כמה וכמה ספרי חיזוק בנושא ...וקראתי
גם הרבה סיפורים על עמל התורה של גדולי ישראל( ...ואני אפילו כותב מאמר שבועי באחד העלונים בחיזוק ספציפי בתורה) ותכל'ס
זה אמנם משפיע עלי ונותן לי שאיפות ...אבל עדיין ההשפעה היתה תמיד בערבון מוגבל ...בוודאי לא לטווח ארוך...
בסופו של דבר שוב ושוב מצאתי את עצמי 'מבריז' ,'...מעגל פינות ,'...שוב ושוב מוצא את עצמי בריפיון ...מטייח פה
ושם ...ותכל'ס לא לוקח את העניינים ברצינות...
עד שיום אחד החלטתי לתומי ללמוד שו"ע הרב הלכות תלמוד תורה( ,שכידוע ששו"ע הרב הוא מרא דשמעתא של הלכות ת"ת...
הוא פתח את הנושא ההלכתי המובהק של החיוב בקיאות בתורה) יש לציין שבכלל לא התכוונתי ללמוד את זה בתור ספר חיזוק או
מוסר ...בס ה"כ התעניינתי בהלכות תלמוד תורה ...ותכל'ס ניגשתי לזה ברצינות ולמדתי את גדרי הלכות ת"ת באופן
יסודי!!! ויצאתי משם בסוף עם מסקנות ברורות מה גדר חיוב ידיעת התורה שמוטל עלי באופן ספציפי (בהתאם
לנתונים האישיים שלי ...שזה עיקר המורכ בות בהלכות ת"ת ...שהחיוב לגמרי לגמרי מותאם לכל אחד לפי היכולות
שלו )...ומאז זה פשוט נכנס לי לראש!!!! ובשורה התחתונה זה הספר שהכי הכי חיזק אותי בלימוד התורה ...יותר מכל
הספרים האחרים ...מאז שלמדתי את זה ...כל פעם שהגיעו רגעים של ריפיון בלימוד ...פשוט צף לי מול העיניים שו"ע
הרב הלכות ת"ת שגזר אומר שאני חייב!!!! חייב ללמוד ...זה לא נושא לדיון ...וזה לא קשור לחיזוק ולרפיון ,אני פשוט
חייב ...ואם אני חייב ,אז אני חייב ...אין פה מה להתחזק ...פשוט חייב!! כמו שאני לא צריך ספרי מוסר שיעוררו אותי
לקרא ק"ש או להימנע מטלטול מוקצה ,כי זה איסור גמור ...או חיוב גמור וזהו!! אין פה נושא לדיון( ...איפה אני צריך כל הזמן
חיזוק מחדש? כשמדובר בשטחים יותר אפורים ,ובדברים המסורים ללב ,שם אני צריך מוסר ,אבל כשמדובר בהלכה מפורשת ,כאן אני צריך בעיקר

לחדד לעצמי שזה דין מפורש ונגמר הסיפור) ככה ברגע שקלטתי שידיעת התורה זה לא מעלות התורה ולא המלצה בחום ..אלא
זה חיוב גמור שמוטל עלי!! כשהפנמתי את זה ...זה נכנס לתקן!!
ואז פתאום קלטתי תובנה מאוד חשובה ...קלטתי שיתכן מאוד שתהום המושגים שמפרידה בינינו לבין גדולי עולם
שבגיל מאוד צעיר היו כבר בקיאים בש"ס ופוסקים ..זה שהם פשוט הפנימו שהם חייבים לדעת את כל התורה כולה,
ואילו א נחנו מאוד מאוד מתקשים להפנים את זה ...אנחנו אמנם מעודדים את ידיעת התורה ,שואפים לזה ...רוצים שזה
יקרה ...מצטרפים לכל מיני תכניות ומילגות ומבחנים ...אבל לא באמת מציבים את זה כמחויבות גמורה!!!
אז זהו!! שאני רוצה לגלות לך שאנחנו חייבים!!! חייבים במצות ידיעת התורה!! כל אחד מחויב ...כמה בדיוק??? זה כבר
תלמד בשו"ע הרב ...יש לו את המבנה שלו ...איך הוא מתאים את זה לכל אחד ...אבל זו חובה ...זה לא המלצה!!! ומאוד
מאוד חשוב להפנים את זה ...וככל שחשוב להפנים את זה ...ככה קשה לנו להפנים את זה...
--עכשיו :זה שקשה לנו להפנים את המחויבות שלנו בידיעת התורה ,זה לא סתם קשה לנו ...זה לא סתם שחסר לנו פה
איזה מידע ואימות נתונים ...טמונה פה בעיה יותר עמוקה ,יש לנו קושי אמיתי מיוחד להפנים את החיוב הגמור שלנו
בידיעת התורה ...ולמה??? אני אסביר לך למה ...ובכן :עד כמה שיצא לי בגדרי הסוגיה של ידיעת התורה ...מה שיצא לי
זה שיש הרבה מכנה משותף בין מצות ידיעת התורה למצות פריה ורביה ...כן ...אוטוטו אנחנו נפגוש את הסוגיה הזו בדף
היומי( ...בסוף פרק הבא על יבמתו מחכה לנו הסוגיה של הסימן הראשון באבן העזר והמצוה הראשונה בתורה -מצוות פריה ורביה )...יש הרבה
דימיון בסגנון ואופי החיוב בין שתי המצוות האלו ...לדוגמא :כולנו יודעים שמצוות פריה ורביה זה מצוות עשה גמורה
וחיוב גמור!!! אבל באותה מידה כולנו גם מבינים שהמצות עשה הזו ...זה לא מצווה שעובדת עם לחיצת כפתור ...זה לא
כמו תפילת מנחה ,שאסור לך לאכול עד שתתפלל ...כולנו מבינים שמצות 'פריה ורביה' זו תכנית חיים שבנויה מתהליך
שלם שמורכב משידוכים ,ותנאים ,ואירוסין ונישואין וחיובי כתובה ...ואז!! אחרי שבשלו כל התנאים ...אז זוכים לקיים
מצות פריה ורביה( ...וגם אז זה לא לגמרי בידיים שלנו ...כמובן )...בקיצור :מי שרוצה לקיים מצות עשה של מצות פריה
ורביה זה בעיקר מצוה קיומית ,שבנויה בעיקר על תכנית חיים ,תתכנן את החיים שלך באופן כזה שזה יתקדם לכיוון
ויעוד כזה שתזכה יום אחד להעמיד בן ובת של קיימא ...על אותו משקל בתורה ,לימוד וידיעת התורה זה לא כמו ק"ש,
שיש זמן ק"ש ,וצריך לקרא טקסט מסוים ...וזהו ...עשית את זה!!! סימנת וי ...ידיעת התורה זו בעיקר מצוה גלובלית...
זה בעיקר תכנית חיים ...כמו שאתה צריך לתכנן את החיים באופן שיום אחד תעמיד בן ובת ,ככה אתה צריך לתכנן את
החיים שלך באופן שתגיע יום אחד למצב שתדע את כל התורה כולה( ,וממילא כמו שנדוניה וסבלונות הכל נכנס תחת
המטריה של מצות פריה ורביה ,ככה גם בכלל התכנית הגלובלית של ידיעת התורה זה אפילו בין הזמנים וההרפיה ואלף
ואחד דברים שנדרשים בשביל להגיע ליעוד הזה בשפיות)
--ההמשך בעמוד  6בגיליון זה...
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a8447168@gmail.com
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תודה מראש!!!
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בסייעתא דשמיא ובחסדי ה' וישועתו
עומדים אנו לקראת הוצאת ספר בנושא:
עסק התורה!!!!
והפעם לשם שינוי מדובר בספר הדרכה!!! (לא חיזוק ועידוד) הספר
מתמקד בנתינת כלים כיצד לפתוח עסק פרטי ועצמאי שנקרא
עסק תורה!!!

לפניך טעימה חלקית מהנושאים שנפתחים בספר( ...בצורה
לא מסודרת) כיצד לרכוש ידיעת כל חלקי התורה ,איך
מתמודדים מול ריפיון ומה זה אומר ...מתי צריך לסגור את
הגמ' ...ומתי להמשיך לעמול ...איך מגיעים לחשקת התורה...
איך יוצרים חשק ...איך מתמודדים מול חברותא ...ועד כמה
מחויבים למסגרת או לטובת הישיבה ,איך כותבים חבורה,
והאם יש סיכוי שיום אחד גם אני אהיה מסודר ואדפוק כל
יום בזמן לסדר ...האם לימוד מוסר הוא נחלתם הפרטית של
הליטאים ...והאם תורת החסידות שייכת רק למגזר
החסידי?? ולמה לא לומדים בישיבות נביא ??...ומי שמעולם
לא התחבר ללימוד הישיבתי האם הוא בגדר תלמיד שלא
ראה ברכה בלימודו?? והאם יש בעיה ללמוד שוטנשטין
והאם דף היומי שייך לבעלי בתים?? ואיפה רוב המתמידים
נעלמים במרוצת השנים?? ואיך בדורות הקודמים ידעו את
כל התורה כולה בגיל שלושים והאם יש סיכוי שגם אצלי זה
יקרה??? ועוד ועוד נושאים שכמדומני שהם חשובים והלוואי
ויביאו תועלת..
תברך אותי שאזכה כמה שיותר מהר להוציא את הספר
לאור ...ותכל'ס כעת ...אחת מהחומות שמפרידות בינינו לבין
הוצאת הספר זה כסף!!!! מדובר בעלויות ואנחנו זקוקים
למשהו כזה שנקרא תרומות( ...הספר ימכר בעזה"ש במחיר זול כדי
לאפשר לכל אברך או בחור לרוכשו)..

בשלב זה ניתן לתרום לעילוי נשמת ...או להצלחת...
ומהניסיון מהספרים הקודמים ...כאן מגיע השאלה הנצחית:
כמה עולה הנצחה בספר?? כמה עולה הנצחה של חצי עמוד
וכמה צריך לשלם על עמוד שלם??
צר לי ...השאלות האלו מידי קשות בשבילי ...קשה לי
להכריע בכאלו שאלות סבוכות ...אני יודע דבר אחד :שיש
כאן ספר שיכול לחזק יהודים ולהרבות חיילים לתורה
והספר הזה צריך לצאת ...ובשביל זה אנחנו זקוקים
לתרומות!!! וממילא כן הנצחה לא הנצחה ...איזה גודל של
הנצחה ..לא זה הנושא ...לא זה מה שיעשה עילוי לנשמה
ולא זה יועיל להצלחה ...ההנצחה היא נטו עניין של מצב
רוח ...מי שירצה מצב רוח גדול נשתדל לשמח אותו עם
הנצחה גדולה ומי שיסתפק במצב רוח קטן יקבל הנצחה
קטנה ...אבל תכל'ס הזכות תזקף למי שייסייע להוצאת
הספר...
וכמובן שהזכות העוד יותר אמיתית תזקף לאותו
אברך/בחור בן עליה שהוא אמנם לא יתן אפילו שקל בודד
להוצאת הספר ...אבל הוא החתן הראשי ...עליו וסביב דמותו
נכתב כל הספר הזה ...אל אישיותו עינינו נשואות ואל דמותו
אנחנו רוצים להתחקות...
ואנא ..עיזרו לי להוציא ספר זה ..כדי לתת כח ועוצמה וכלים
לכמה שיותר צורבים צעירים ואברכים לעלות ולהתעלות
ולגדול כמו אותו אדם השלם בקדושת יוצרו ...לאותו בן
תורה הזה שמהלך בצידי הדרכים ונדמה כבן אדם אבל
באמת הוא מלאך ...שכשיהושפט בן יהודה היה רואה אותו
היה עומד מכסאו ומחבקו ומנשקו ומגפפו ואומר :אבי אבי
רבי רבי מרי מרי...
אנא ה' תגמור בעדי וזכני להגדיל תורה ולהאדירה...

לפרטים ולתרומות (בעיקר) ניתן לפנות לפלא':

870-5903867
ניתן לתרום בנדרים פלוס ובכל אופציות התרומה הרשומות
בעמוד הראשון

ניתן לצאת מהמחתרת ...מסכת יבמות כבר לא כ"כ מפחידה...
כעת הגיע הזמן לצאת מהמחתרת ...לפני חודשיים כתבתי על מסכת יבמות כמה מאמרים ...הגעתי
בשיא ההתלהבות ..ו ...ואז לפתע נעלמתי ...היו כמה ששאלו אותי :מה קרה??? לאיפה נעלמת??
הבטחת שתלווה את הדף היומי מידי שבוע בסיקור קצר...
אז מה שנכון נכון ...באיזשהו מקום ירדתי למחתרת ...והסיבה העיקרית היא שגלגלה ההשגחה
העליונה שכל הדפים הכי קשים של מסכת יבמות יצאו בדיוק בחודש ניסן!! בעיצומם של ימי
הסהרוריות של העבודות לפסח ...וחול המועד ...ובין הזמנים ...כך שזה הפך את הלימוד בדף היומי
למשהו ששייך לרציניים בלבד!!!! שמי שלקח את זה כפרוייקט אישי לקח ...ומי שלא ...לא היה
עוזר לו גלגלי עזר ...לא של מתיבתא ובטח לא אז נדברו...
אז זהו!!! שכעת ניתן לצאת מהבונקרים ...בשבת הקרובה אנחנו מתחילים פרק הבא על יבמתו ומכאן
זה נושא אחר לגמרי ...סוגיות אחרות לגמרי ...מבחינה מסוימת יש לנו כעת הפוגה מפרשת יבום!!!
אז מה כן הנושא עכשיו?? הנושא הוא לא פחות ולא יותר פרשת שבוע!! בהשגחה פרטית מיוחדת
הנושא שלנו בשבועות הבאים זה שלושת פרשות השבוע אחד אחרי השני ...זה מתחיל בפרשת
אחרי שקראנו שבוע שעבר ...ששם בסוף הפרשה קראנו את האזהרות של איסורי ביאה!!! ובשבוע
לאחמ"כ ...דהיינו בפרשת קדושים הנוכחית ...בסוף הפרשה אנחנו שוב חוזרים לאותו נושא והפעם
העונשים של איסורי ביאה!!! סתם ככה :לשבר את האוזן :פרשיות אחרי מות קדושים הם פרשיות מחוברות
במהותם!!! גם השנה שהם לא מחוברים עדיין יש ביניהם קשר לא ינתק ...כי האזהרות של עריות והעונשים זה משהו
שהולך לגמרי לגמרי ביחד )..ואז מגיע השבוע השלישי ...פרשת אמור!!! ומיד בתחילת פרשת אמור

אנחנו לומדים את איסורי ביאה של כהונה!!! דהיינו :אלמנה שאסורה לכהן גדולה וגרושה וחלוצה
שאסורה לכהן הדיוט ודינה של גרושה לגבי אכילת תרומה וכו'...
וזה מה שהולך להיות הנושא שלנו עכ"פ בשבועיים הקרובים( ..אח"כ זה עובר למגרש של פרשת כי תצא ...באופן
כללי טוב לדעת את המפה שסדר נשים מתמקד בשתי מחוזות עיקריים :פרשת אחרי קדושים ואמור ...ופרשת כי תצא...
זה כמו שסדר נזיקין מתמקד בפרשת משפטים ,וסדר מועד באמור וראה ...אז נשים זה סוף אחרי ,סוף קדושים ,תחילת
אמור ופרשת כי תצא)

--ואם אנחנו כבר נמצאים בדור שצריך הרבה ישועות וסגולות ...אז הייתי אומר שפרק הבא על יבמתו זה סגולה
לנקל בשידוך!!! שים לב :לא שידוך בנקל ...אלא נקל ב-שידוך ...מה אני מתכוין??? יש מצד אחד מעוכבי
זיווגים ...אלו שמחכים לשידוך ...אבל אני כעת לא מדבר עליהם!! אני מדבר על ההורים האלו שב"ה דווקא
מחתנים ילדים אחד אחרי השני ...והשידוכים עצמם דווקא מגיעים בקלות ...אבל מי שיודע החיים לא נגמרים
שם ...ממש לא ...הסיפור האמיתי רק מתחיל אז ...לחתן ילדים זה לא דבר פשוט ...ישנם כל מיני מורכבויות
שונות ...או רגישויות ...או אי הבנות ...ובפרט כשמדובר בענייני כספים...
ומקובלנו מחז"ל שזו כבר גזירה שנגזרה דליכא כתובה דלא רמא ביה תיגרא -אין כתובה שאין בה מריבות...
ולמה זה ככה??? אומרים חז"ל (שבת קל ).כל מצוה שקבלו על עצמם בקטטה כגון עריות דכתיב "וישמע משה את
העם בוכה למשפחותיו" ,עדיין עושים אותה בקטטה!! כלומר :כתוב כאן שכשמשה רבינו שנה לעם ישראל את פרק
הבא על יבמתו ...את כל האיסורי ביאה ...עם ישראל פרצו בבכי ...כן ...היו הרבה יהודים שהיו נשואים לדודה...
לאשת אח ...לאחות אשתו בחייה ...לאשת האב ...או כהן שנשוי לגרושה וכו' ...ופתאום משה רבינו מנחית
עליהם שהם צריכים לפרוש מנשותיהם ...והם התחילו לבכות ...בוכה למשפחותיו!!! ובגלל שהם בכו ולא
קיבלו את זה בשמחה אז עד היום נגזר עלינו לעבור בכל חתונה בחינה מסוימת של קטטה...
נו ...מה עושים??? בדיוק בשביל זה יש לנו את פרק הבא על יבמתו!!! ואנחנו כעת מחליטים לגשת לפרק הזה
בשמחה!!! ונשמח בדברי תלמוד תורתך ...ואם נלמד ונקבל את הסוגיה דעריות בשמחה ונעסוק בחדוותא
דילי ...נוכל לתקן את העוון הזה ואז נוכל לחסוך את התגרא של הכתובה ...אה ...מה דעתך על הפשרה??
מתאים לך המתווה??

אז בבקשה ...גם אם אתה עסוק כעת ...גם אם אתה כעת בערב חתונה של הבת ...או לחילופין אתה
קצת מוטרד מצרת הבת ...בכל זאת קח לעצמך את השעה הזו של משתכחין מצערא דלהון ועסקין
בחדוותא דילי ...תפתח יבמות פרק ששי ונתחיל יחד לעסוק בדיבורא דעריות ...וזה יהיה לתועלת...
כן ...אנחנו עדיין סמוך ונראה לסילוקו של אותו גדול הדור שתמיד היה מקשר את הישועות לגמ'...
כשהוא היה לומד קידושין הוא היה מתפלל על זיווגים ...אז הנה עכשיו נעסוק בלסקל עוד כמה אבני
נגף מהשלב אחד שאחרי השידוכים
---

עכשיו :עצה טובה קמ"ל ...היות וכאמור סו"ס אנחנו כבר בלאו הכי בדיוק אוחזים בפרשיות
שעוסקות בלימוד של דף היומי ...אם כבר אז כבר ...הייתי ממליץ לך בחום לעשות משהו מעניין
שמסתמא מעולם לא עשית!!! קח את זה כעצה טובה בעלמא ...תשמע לי ...כדאי לנסות ...הייתי
ממליץ לך לכה"פ לנסות לשנן בעל פה כמה עשרות פסוקים בודדים ...אל תבהל ...זה לא כ"כ מסובך
כמו שאתה חושב ...לדוגמא :בפרשת אחרי תשנן ותחזור בעל פה מתחילת ששי פרק י"ח מפסוק ו'
ועד פסוק כ"ד ...ואח"כ בפרשת אמור ,גם שם בשישי ,בפרק כ' מפסוק י' ועד פסוק כ"ב ...נכון זה
נשמע לך מוזר?? וכי זה משניות שצריך ללמוד אותם בע"פ ...אבל מה אכפת לך ...תנסה!!!!
מדובר בהשקעה קטנה ...אבל הרווח שלה הוא מאוד מאוד גדול!!! קצת קשה להסביר על רגל אחת
מה הריווח ...הכי כדאי שתעשה את זה ואז אתה תפגוש בעצמך את הריווח ...אבל אני אנסה על קצה
המזלג להסביר :כשמגיעה סוגיה של דרשות ...פתאום כולנו נהיים כמו בעלבתים כאלו שיושבים
בשיעור תורה והרב יורה צרור הלכות ...והם יושבים בהכנעה ...לא מנסים להתווכח ...כי מה יש
להתווכח ...כבוד הרב יודע מה שהוא אומר ...קדוש קדוש ...ככה אנחנו נראים בסוגיה של דרשות...
פתאום הגמ' מנחיתה עלינו צרור של דרשות ...ואנחנו "בולעים" אותם בדומיה ...פתאום הלמדן
הגדול לא יודע מה בכלל הרקע ...מי נגד מי ...למה זה יתור ואיפה פה המיעוט ...אבל כשאתה שולט
שליטה מינימלית בפסוקים ...אתה בעצמך מזהה את השינויי לשון ...אתה שם לב שכאן יש כפילות
וכאן כתוב אחותך היא ושם לא ...פה כתוב "שאר" ,ושם לא ...פה יש לשון "הערה" ושם לא ...יש לך
מינימום של שליטה במצב לדעת על מה יושב כל דרשה ...בקיצור :מומלץ לנסות ...זה נכס!!!!

4

"ירבו כמותך בישראל "...ו...
ולא??
היות והמאמר האחורי צונזר ברגע האחרון ...אשר
ע"כ לפניך מאמר משוחזר מהנכתב בגיליון
שלהבת בערב פסח...
מאמר זה עוסק בדמותו של מוסר התורה רבי
עקיבא...
ובכן :לפני חודש וחצי למדנו בדף היומי (טז).
מעשה ברבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי
עקיבא שבאו לבקר את ר' דוסא בן הרכינס שהיה
זקן ומופלג בדורו( ,ורצו לברר אצלו באחת המחלוקות
הטעונות והרגישות ביותר בין שב"ש וב"ה בסוגיה של "צרת
הבת" מחלוקת קיצונית שיש לה השלכה מרחיקת לכת עד כדי
ממזרות )...רבי יהושע נכנס ור' דוסא הורה להושיב

אותו על מטה של זהב ...אח"כ קרא לרבי אלעזר בן
עזריה והושיב גם אותו על מטה של זהב ,ואז שאל
ר' דוסא :מי זה השלישי שהגיע?? עקיבא בן
יוסף!!! ר' דוסא נענה בהתפעלות :אתה הוא רבי
עקיבא ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו??? שב
בני שב ...ירבו כמותך בישראל!!!!
בקיצור ,מהיום תדע ...הברכה המפורסמת
והמוכרת :ירבו כמותך בישראל לקוחה מכאן!!!
מהגמרא הזו ומהסיטואציה הזו ...והמהרש"א
במקום מבאר :מה התכוין ר' דוסא שבירך את רבי
עקיבא "ירבו כמותך בישראל"? אומר המהרש"א
חידוש מעניין:
רבי עקיבא היה בן גרים ...ורבי דוסא בן הרכינס
מאוד מאוד התפעל מאישיותו ודמותו של רבי
עקיבא ,ולכן הוא בירך אותו ...שיהי רצון ירבו
כמותך אבל בישראל -לא בגרים!!! כלומר :דמותו
של רבי עקיבא היתה חידוש עצום ונפלא ...דא
עקא שהוא היה גר ...ואשר על כן ר' דוסא מייחל
ומברך :מי יתן שדמויות הוד כאלו יצאו מישראל!!!
ולא רק מגרים..
--מה הפשט בזה? מה באמת מסתתר מאחורי
הברכה המסתורית של ר' דוסא שירבו כמו ר"ע
דווקא בישראל??? מה זה כ"כ משנה??
ובכן :יש פה רקע כללי ממש מרתק שחשוב לדעת
אותו:
עצם דמותו ואישיותו של רבי עקיבא הייתה
תופעה מאוד חריגה בנוף!!! אותו דור מיוחד שזכה
שבו הפציע שמשו של רבי עקיבא ...כמה שאותו
דור זכה ברבי עקיבא ...אבל צריך לדעת שזה לא
היה קל לאותו דור ...מאותו דור נדרש הרבה
תעצומות נפש כדי לעכל את עצם ההופעה
הפלאית הזו שנקראת רבי עקיבא...
ולמה?? אני אתן לך דוגמא פשוטה :תאר לעצמך
אתה משתייך לקהילה שורשית או חצר חסידות
ענפה ושורשית בנשיאות האדמו"ר שליט"א...
שהוא כמובן ממלא מקום אבותיו הקדושים והוא

בן אחר בן בשלשלת הדורות עד רבינו המגיד ועד
הבעש"ט הקדוש ...ויש קנאות ושמרנות גדולה
להעביר את הדרך המסורה ושרביט ההנהגה מדור
לדור בלי לשנות מהמנהגים ...,וכל ההנהגות
והתפילות והנוסח והלבוש ,הכל נשמר באופן מדויק
לפי הנהגת אבותינו הקדושים ללא שום שינוי
וסטייה ...וכך הק"ק מתנהלת לאורך שנים רבות...
והנה!!! יום אחד בהיר מופיע איזה בעל תשובה
טרי ...שעד לפני כמה שנים היה רועה צאן ...מדובר
ביהודי ללא שום רקע ...אין לו שום יחוס ...הוא לא
מביא איתו שום מסורת ...ולפתע הוא מגיח בסערה
ותוך תקופה קצרה הוא חודר ללב ליבה של החצר...
ומתחיל להביע דעות ...הוא מתערב ומחווה את
דעתו במנהגים הכי שמרניים ...הוא מתערב ומשנה
מהנוסח המקובל ...מנסה לשנות את סדר התפילה
ושולחן הטהור ממה שקבלנו מדור דור ...תגיד לי:
מה היינו עושים עם הבעל תשובה הזה?? איך היינו
מתייחסים אליו?? היינו זורקים אותו מכל
המדרגות ...סליחה אדוני היקר ,אתה חדש פה!! מי
אתה בכלל ...אנחנו נמצאים פה בשולחן הטהור של
הרבי שממשיך לנו את דרך אבותיו הק' עד הבעש"ט
הקדוש ועד רש"י הקדוש ...ואתה פתאום מכניס לנו
פה שירים מזרחיים ?!?...דא עקא שמה נעשה...
הבעל תשובה הזה מדבר לעניין!!! אוהו לעניין...
אנחנו עומדים משתאים ומשתוממים מול ההשגה
המבעיתה שלו בתורה ,וכולם מבינים שעומד לפנינו
אדם בעל שיעור קומה עצום ברוח הקודש לא פחות
מכבוד קדושת אד"ש וגם לא פחות מאבותיו
הקדושים ...אה ...תחשוב מה היה קורה??? זה היה
מזעזע לנו את כל המערכת ...יש פה איזה מישהו
חדש שבבת אחת מתחיל לנענע ולנער את כל
היציבות השמרנית ומשנה לנו פה סדרי עולם,

אז להבדיל ...תחשוב שזה בדיוק היה הסיפור
עם רבי עקיבא...
רבן גמליאל הוא נשיא ישראל!! בן אחר בן עד
להלל הזקן ,ובן אחר בן בשושלת הייחס עד דוד
המלך ...יש לנו פה את ר' אלעזר בן עזריה
שהוא דור עשירי לעזרא הסופר (חוץ מזה
שהוא גלגול של שמואל הנביא כמובא באר"י
על המילים הרי אני כבן שבעיםשנה )...יש לנו
כאן את רבי יהושע בן חנניה חכם וזקן מופלג...
שהוא עוד זכה להיות מהלווים השוערים
במקדש ...ואנחנו יושבים בחרדת קודש מול
ענקי הרוח גדולי הדור מעתיקי השמועה
שמוסרים לנו את התורה כנתינתה ובצורתה
בדרך המסורה ממשה רבינו ועד עכשיו ...והנה
לפתע מופיע לנו פה דמות חדשה ...קוראים לו
עקיבא ...יהודי טרי ללא שום רקע וללא שום
קבלות והמלצות ...עד לפני כמה שנים היה
רועה צאן ועם הארץ גמור ...בן גרים ...אין לו
קורטוב של יחוס ...ופתאום הוא מגיע ודורש
על כל קוצו של יו"ד תילי תילים של הלכות...
אז מילא ...אם הוא לא היה מדבר לעניין היינו
זורקים אותו באותו רגע מכל המדרגות ...אבל
מה נעשה שהוא מדבר לעניין!!

אתה לא יכול להתעלם מקיומו!!! בין תרצה ובין
לא תרצה שמו הולך מסוף העולם ועד סופו...
כי ...כי הוא הליגער הליגער רבי עקיבא!! מדובר
בענק שבענקים ובעל שיעור קומה בפאר נעם
של רבי עקיבא ...אבל מצד שני :מי אתה רבי
עקיבא?? אין לך שום מסורת ...אין לך שום
קבלה ממעתיקי השמועה ...יושב לנו פה רבן
גמליאל שקיבל מרבו ורבו ,ורבו מרבו עד חגי
זכריה ומלאכי ,ואילו אתה רבי עקיבא?? אתה
נמצא פה בסה"כ איזה תשע או עשר שנים
במקרה הטוב ...אז איזה זכות יש לך להתערב
ולחוות דעה במדוכה שישבו עליה חגי זכריה
ומלאכי???
תנסה לחשוב איך המערכת אמורה להתמודד
ולעכל תלמיד חכם בקנה מידה כמו רבי עקיבא,
בו בזמן שעד כה כל התורה כולה עוברת אצלנו
במסורת ובקבלה מרבו לרבו עד משה רבינו,
ואילו רבי עקיבא זה איפוס מסורת!!! הכל
חדש ...בינינו ...אני הונגרי ...שאלה לי אליך
ידידי ההונגרי ...אתה היית שולח את הבן שלך
ללמוד בישיבת רבי עקיבא??
אני לא!!! אני מודה בפה מלא ...הייתי חושש
מאוד ...מאיפה הבעל תשובה הזה הביא את כל
התילי תילים של הלכות האלו??
ועם המבוכה הזו אותו דור היה צריך
להתמודד!!!
--עכשיו :באמת מה היה הסוד של רבי עקיבא???
איך באמת דווקא רבי עקיבא נטול היחוס והרקע...
איך דווקא הוא זכה להיות כזה גדול ודווקא הוא
מוסר התורה שבעל פה?
התשובה היא :היא היא!!! דווקא בגלל זה ...תורה
שבכתב מגיעה מלמעלה!! ואילו תורה שבעל פה
בכל מהותה מתבטאת בזה שהיא מגיעה דווקא
מלמטה!!! ולכן דווקא רבי עקיבא ...דווקא בגלל
שהוא בן גרים ...דווקא החוסר רקע שלו וכל עילויו
לא היה אלא מעצמו ...הרי כל השגת התורה שלו
מגיעה מלמטה ...ולכן דווקא רבי עקיבא זוכה להיות
המגדלור הכי גדול ואבי תורה שבעל פה ...ההשגה
העצומה של רבי עקיבא הגיע דווקא בגלל שזה הגיע
לגמרי לגמרי מעצמו!!! לרבן גמליאל לא היה את
הפריבילגיה הזו ...כי לרבן גמליאל יש דרך מסורה
מאבותיו ...הוא קיבל את הכל מערש ילדותו ישר
לתוך הוריד ...זה לא מגיע אצלו מיוזמה אישית...
לעומת זאת רבי עקיבא ,הכל מגיע לגמרי ממנו,
ודווקא מהמקום הזה הוא זוכה להבין דברים
שמתוך המערכת אי אפשר להבין אותם ...וזה מה
שר' דוסא מברך את רבי עקיבא ,ר' דוסא עומד מול
האישיות העצומה של רבי עקיבא ואומר :הלוואי
וירבו כמותך בישראל ...למה צריך להיות בן גרים
בשביל להגיע להשגות שלך?? אני מייחל ומתפלל
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שבתוך עם ישראל ...מתוך השבלונה של כלל
ישראל ...גם מתוך השטעטאלע ...שיהודי יהיה
מסוגל להגיע לכזו השגה גם מבפנים...

הגווארנערעס ...רק אלו שהרגע לבשו כיפה
וציצית והם רוקדים בהתלהבות הקב"ה אנחנו
אוהבים אותך...

---

רגע ...והגעבויירענער'ס ...אלו שנולדו חרדים
מבטן ומלידה ...האם לנו אין את הזכות לאהוב
את ה'?? למרבה האבסורד לא!!! אין לנו את זה..
אנחנו כמעט ולא פוגשים את אהבת ה'...

אם נדבר בשפה אידישאית מוכרת...
יש את המושג שנקרא :געווארענער ו---
געבוירענער...
געבוירענער זה מי שנולד בתוך המערכת!!!
שתול שם מיום היוולדו ...מצד אחד הוא
משלנו ...הוא אנ"ש ...אבל יש בו משהו יותר
מקובע ומערכתי ...בקיצור :הוא לא הגיע לזה
מעצמו ...הוא לא בחר בדרך הזו ...אבל
געווארענער זה מי שהגיע לזה מעצמו ...אני
לא צריך לספר לך שיש הבדל עצום בין
ברסלבר שורשי לבין מי שהתקרב לחסידות
ברסלב ...הגווארענער שהתקרב לחסידות
ברסלב הוא אש!!! הוא מקורי ...הוא מבין
מאוד מאוד טוב מה כתוב כאן ...מה רוצים
פה ...הוא מבין מה באנו לשלול ומה באנו כאן
לחדש ...ואילו הגעבוירענער יותר עסוק
בשמרנות ...הוא קנאי למסורת והוא רגיש
לשינויים ...וטוב שכך ...זה שני חלקים שצריך
אותם בעבודת ה'!!! מה שבטוח ...השילוב
המנצח בין הגעווארנער לבין הגעבוירענער זה
תכלית היצירה!!!
רק מה?? בדרך כלל זה לא הולך ביחד ...יש
דברים שרק מי שהגיע לזה מעצמו יכול להבין
את זה ...וזה מה שר' דוסא מבכה או יותר נכון
מייחל ומתפלל ...ירבו כמותך בישראל!!!
הלוואי והגעבוירענרערס שנולדו בתוך כלל
ישראל ...יצליחו להגיע להשגות של
הגעווארנער ר' עקיבא ...הלוואי!!!
זכיתי להכיר את ר' עזריאל טאובר זצ"ל שהוא
היה מדבר כמו גר צדק!!! הוא היה פותח כל
פעם את היסודות הכי פשוטים ביהדות והוא
היה מדבר עליהם בהתלהבות ובחיות עצומה
כאילו הוא גילה אותם לבד למרות למרות
שהוא היה הונגרי שורשי ...עמוק מחממת
הגעבוירענער ...מבחינתי הוא זה שהמציא את
השיטה שאפשר לבחור להיות יהודי גם אם
נולדת יהודי!!! זה היה כל הנושא שלו...
תפסיק להיות תקוע ביהדות ...תבחר ביהדות!!
אז מה ונולדת חרדי ...אז מה ונולדת עם כל
האוצרות היהודים בכיס שלך ...לכן מה?? לכן
נגזר עליך להסתובב עם פנים נפולות ולא
להבין עד כמה אשרינו מה טוב חלקנו ומה
נעים גורלנו ...כשדברים כאלו נאמרים ע"י
בעל תשובה או גר ...זה מאוד יפה ומחזק ...וזה
מאוד טוב בשביל כל מי שנמצא עכשיו
בראשית הדרך ...כן ...כולנו מכירים את השיר
"הקדוש ברוך הוא אנחנו אוהבים אותך "...אבל
בדרך כלל מי שר את זה בהתלהבטת?? רק

זה מה שר' דוסא מתפלל ומייחל על רבי עקיבא:
ירבו כמותך בישראל ...אני מתפלל שגם הגווארנער...
שגם הוא יוכל להגיע מתוך המערכת ליקום העצום
שרבי עקיבא מצא בתורה...
כתוב שרבי עקיבא היה קורא שיר השירים והיו עיניו
זולגות דמעות ...בטח ...בשיר השירים כתוב את גודל
הגעגועים והחיבה שהרעיה רוחשת לדודה ...כמה
שהיא מוכנה לעשות הכל בשביל לדבוק בדודה ...כן...
אותו עקיבא שעשה את הכברת דרך הזו ..שעבר את
דרך החתחתים של שנות ריחוק ועמד בפרשת דרכים
בעיניים משתוקקות ומבקשות :הגידה לי שאהבה
נפשי איכה תרעה איכה תרביץ ...אותו רבי עקיבא
שכל חייו רדף אחרי ה' והתמסר למענו כמו רעיה הכי
נאמנת ואחרי הכל מצאונו השומרים הסובבים בעיר
היכונו ופצעוני ...אותו רבי עקיבא שעבר טרגדיות
בקנה מידה של עשרים וארבע אלף תלמידים ובכל
זאת נשאר רעיה נאמנת והשבעתי אתכם בנות
ירושלים אם תמצאו את דודי מה תגידו לו ...מה
המסר היחיד שתעבירו לו ממני?? שחולת אהבה
אני!!! מה הפלא שרבי עקיבא מגיע לשיר השירים
וסכר הדמעות נשפך כמים ...מי כמוהו מבין עד היכן
הדברים מגיעים ...הוא יודע מה זה נאמנות גמורה של
רעיה לבעלה גם כשהוא מתרחק ...גם כשהיא נשארת
לבד ...אותו רבי עקיבא שכל חייו מקשה אחת של
נכונות ונתינה לאהוב את ה' ולתת לו ללא תנאים
וללא פידבק (כל ימי הייתי מצטער על הפסוק ואהבת את ה'...
מתי יבא לידי ואקיימנו) כשהוא מגיע לשיר השירים הוא
בוכה...
אבל כשהגעבוירענער מגיע לשיר השירים הוא לא כ"כ
בוכה ...כי ...כי אנחנו פחות פוגשים את המקום הזה...
אנחנו יודעים שה' אוהב אותנו ...הגיעבוירענער מכיר
בעיקר את הפסוק אני ישינה ולבי ער קול דודי דופק
פתחי לי אחותי רעייתי ...פשטתי את כותנתי איככה
אלבשנה רחצתי את רגלי איככה אטנפם...
אני לא ממהר לשום מקום ...נולדתי כאן ...נולדתי
חרדי ..ה' רוצה ממני תפילה ...רוצה ממני תרי"ג
מצוות ...נו ...אז שיחכה קצת מאחורי הדלת...
לגיעבוירענער קשה לפגוש את הנאמנות המוחלטת
שיש לאותה רעיה שהייתה תקועה הרבה שנים
בשידוכים וסו"ס זכתה למצא את זיווגה והיא נאמנת
אליו ומייקרת אותו ומוכנה להתמסר אליו בלב ונפש...

כאלו השגות דווקא הגווערענער מבין ..בשביל
להבין כמה היהדות יקרה ...בשביל זה צריך
לבחור ביהדות ...בשביל לייקר מה זה תפילה
בביהכנ"ס ...צריך שהבית כנסת יהיה סגור כל
חודש ניסן (למי שזוכר לפני שנתיים )..בשביל
להבין מה הזכות ללמוד תורה ...בשביל זה צריך
שהמלכות תגזור שמי שלומד תורה ידקר בחרב
ואתה בכל זאת מתחבא במערות ומסתכן למען

התורה ...רק מי שבוחר בתורה!!! רק מי
שיוזם קשר ונלחם למען עבודת ה' ...דווקא
הוא יכול להבין על איזה אוצרות אנחנו
יושבים ...וזה היה רבי עקיבא!!!!
השאלה היא :האם יש סיכוי שירבו כמותו
בישראל???
האם יש סיכוי שאני ...שאני לא בן גרים ...ולא
נשארתי עם הארץ עד גיל ארבעים ...ולא נזרקתי
מכל המדרגות ...וב"ה הבית מדרש מחייך אלי
ואני שתול עמוק עמוק בתוך המערכת ...האם יש
סיכוי שגם אני אבחר ביהדות ואדע להעריך
שזכיתי במפעל הפייס??

התשובה היא :כן!!! הכל תלוי בי ...עם
הפנמה נכונה ...ועם נכונות להשקיע ולרענן
את היהדות שלי כל פעם מחדש ...אפשר
להגיע לזה ...אמנם אצל הגווארנענער זה
מגיע באופן טבעי ואצלי קצת פחות ...אבל
אפשר ...כאן צריך מידי פעם לרענן את
מהותו של יהודי ולהחליט שאני רוצה
להתגייר מחדש ...כן ...החילוני צריך לחזור
בתשובה ...אבל החרדי צריך להתגייר ...זה
לא מליצה ...זה לגמרי ככה!!! כולם צריכים
להתגייר ...גם היהודי וגם הגוי ...רק אצל הגוי
זה מתחיל בגיור ורק אח"כ הוא מקבל על
עצמו עול מצוות ...ואילו אצל מי שנולד יהודי
זה מתחיל מנועם עול תורה ומצוות ...ואז!!!
אחרי שהוא כבר יהודי ...כאן מגיעים רגעי
האמת ...הרגעים המכוננים בחיים שפתאום
זה לא הולך כמו שחושבים ...פתאום הוא
פוגש את המקום הלא תמיד ריווחי של
היהדות ...שישראל בזמן הזה סחופים
ודוויים ...ואז הוא שואל את עצמו :רגע ...אני
מוכן להיות נאמן לה' גם כשזה לא
משתלם?? גם כשלא תמיד הסיפורים
נגמרים בבנים ובני בנים עוסקים בתורה
ובמצוות ...והרגע הזה הוא רגע הגיור של
החרדי מבטן ומלידה ...ויש הרבה הרבה
מאיתנו שהם חרדים אבל מעולם לא
התגיירו ...מעולם לא הסכימו לבחור
ביהדות ...מעולם לא הסכימו לכל הדברים
הקשים כגידין שכל גר הסכים לקבל על
עצמו( ...מה שלמדנו השבוע ביבמות )...יהי
רצון שנהיה תלמידים של רבי עקיבא...
שירבו כמותו אבל גם בישראל מבטן
ומלידה...

5
בקרוב ממש

יואב פתח בשביתה מול בית ה' ,לא אשוב לביתי ללא כרטיס חבר
הפעם יואב היה נחוש ...בשביעי של פסח הוא הזמין את כל התלמידי חכמים של העיר שלנו לשלמי שמחה על חשבונו ...היה לו מאוד חשוב שכולם
יבואו ...הם ובני משפחותיהם ..הוא הקריב ארבעה כבשים שלמים בשפע ובהרחבה שיהיה לכל משפחות החברים לשני ימים ולילה אחד ...אבל
בתנאי שכולם מגיעים...
ואז במעמד כל התלמידי חכמים של עירנו ...הוא ביקש את רשות הדיבור והודיע בדרמטיות:
זהו!!! החלטתי סופית שאני נשאר פה!!! ואני לא חוזר הבייתה עד שאני לא מקבל דיני חברות!!!
אני כעת אמנם נפרד מכם ...אבל הפעם זו הפרידה האחרונה שלי...
--קצת רקע . ..יואב זה יהודי יקר מהשכונה הסמוכה ...אתה כבר יודע על מה אני מדבר ...בעיר שלנו שבפאתי נחלת אשר יש שתי קהילות נפרדות...
קהילת החברים וקהילת עמי הארץ ...כבר סיפרתי לך שבמשך השנה יש הפרדה הרמטית ביניהם ...חוץ מהתקופות העליזות של הגתות והבדים
(באזור אלול תשרי חשוון) שאז גם עמי הארץ נטהרים בשביל לעשות את השמן והיין בטהרה( ...ועמי הארץ נאמנים על טהרת קודש) כמו כן עמי
הארץ גם נטהרים ברגל ...כך שלשתי הקהילות יוצא להיפגש רק בחגים או בתקופה של הגתות והבדים ...אז יש קירוב לבבות ואז אח"כ שוב יורד
מסך הברזל וחוזר המתח לשרור...
ויואב הוא אחד מהיהודים היקרים שבקהילה השניה!!! יהודי ש ...שחבל עליו ...תמיד כולם משתמשים בו כדוגמא ש ...שחבל עליו ...עם קצת מאמץ
ונכונות הוא יכול להתקדם ולהגיע אלינו ...יש לו כזו אהבת תורה וכזו יראת שמים ...אבל מה אפשר לעשות ...הוא עמל קשה לפרנסתו ...יש לו שדה
אחוזה מאוד גדולה שהוא ירש מאבא שלו ...ואבא שלו בעצמו ייבם את ארבע נשות אחיו!!!! (אחים שלו נפטרו בזה אחר זה בלא בנים במלחמה) ואז
אבא שלו ירש את כל האחים שלו כדין יבם( ...יקום על שם אחיו לנחלה) ממילא אבא שלו קיבל בירושה שדה אחוזה מאוד גדולה!!! ויואב הוא הבן
יחיד שנותר והוא ירש את אבא שלו ...ויש לו שם שדה תבואה ענקית ,ופרדס רימונים וזיתים וגם כרם ענבים ואל תשאל ...בקיצור :כתוצאה מזה אין
לו זמן לנשום ...ונכון אמנם שהוא מחזיק תורה גדול וחלק נכבד מיבול שדותיו הוא נותן ביד נדיבה למען החברים ...וזה ממש נהיה "ארעא דרבנן"...
אבל בסופו של דבר הוא בעצמו נשאר עם הארץ ...וחבל לנו עליו ...כזו נשמה טהורה ...וכמובן שמי שהכי כואב לו זה הוא בעצמו...
כואב לו על כל התלמידי חכמים שהוא כ"כ מחבב אותם ובמשך השנה הוא נאלץ להיות מנודה ומורחק מהם בגלל שהוא עם הארץ ודינו כזב לכל
דבריו ...ותמיד הוא מדבר וחולם ומייחל שהוא רוצה יום אחד לעשות שינוי בחיים אבל תכל'ס ...הוא לא מגיע לזה ...החיים חזקים מהכל ...בלי עין
הרע והשיג לכם דיש את בציר ובציר ישיג את זרע ואין זמן לנשום ...אבל השנה!!!! אל תשכח שהשנה שנת שמיטה ..והשנה יש ליואב הפוגה...
והשנה הוא החליט לנצל את השנת שבתון לעלות לירושלים ...אז בחצי שנה הראשונה שעד פסח ...הוא היה עסוק ב"לחסל" כמויות של מעות מעשר
שני וכרם רבעי שהצטברו אצלו במשך השלוש שנים האחרונות ...וזה העסיק אותו די והותר,
אבל כעת פסח נגמר!!! והנה ...יואב מוצא את עצמו שוב חוזר לאלמניותו ...הוא שוב חוזר להיות טמא כעם הארץ ...ואם כל שנה בימות הקיץ עוד
היה לו את מעמדות הביכורים שהיו מחיים אותו ...הרי השנה אין ביכורים!!! כי הכל הפקר ...אין ביכורים ...אין מעשר שני ...אין תורה ...ומה הדבר
היחיד שנשאר??
לחזור בחזרה לשכונת העמי הארץ ולהיפרד מכל התלמידי חכמים שהוא כ"כ מחבב אותם...
אז זהו!!! השנה יואב החליט לעשות הפגנה ...אני נשאר בירושלים עד שאני נהיה חבר!!! כל טוב ...אל תדברו איתי על שום דבר ...כל האריסים שלי והחוכרים
והשכירים והשלישים של השדה ...לא מעניין אותי לא סתומי פילי ולא אברויי אילני ...אני רוצה ללמוד תורה!!! אני רוצה עד חודש חשוון התשפ"ג ...שאז אני צריך
לחזור לחרוש ולזרוע בשדה של שנה שמינית ...עד אז אני רוצה להיות חבר!!! זהו!!! אני כבר לא חוזר לבית שלי בשכונה של העמי הארץ ...אני כבר עכשיו רוצה
לסגור חוזה ולבנות לעצמי בית דירה בשכונה של החברים!!! והיה ...אם עד חודש חשוון אני לא אהיה אספיק ללמוד תורה ולקבל על עצמי דברי חברות ...אז אני
אמשיך להישאר כאן בירושלים כמו הומלס ...מה שבטוח ...אני חוזר לעיר שלי עם כרטיס חבר!!!!
זו ההכרזה הרשמית והדרמטית שיואב הכריז בקהל עם ובמושב זקני ותלמידי חכמים של עירנו...

--ואכן מאז אי אפשר להכיר את יואב ...ניתן לומר עליו את מה שאמרו על רבי אלעזר בן חרסום שהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף ספינות
בים ובכל יום וי ום נוטל נאד של קמח על כתיפו ומהלך מעיר לעיר ללמוד תורה ...יואב יושב שם בירושלים ועוסק בתורה ...נרדם על הספסלים ...ואף
אחד לא חולם שמדובר באחד הגבירים הגדולים ביותר בעירנו ...נפרדנו ממנו בדמעות במוצאי שביעי של פסח ...עם דגש על להתראות!!! להתראות
בקרוב בבית המדרש שלנו ...אנחנו אוטוטו חוזרים לכאן בחזרה לחג השבועות ...לחג האהוב ביותר על יואב!! והשנה בכלל ...השנה שיואב קיבל על
עצמו עול תורה בכזו נחישות הרי חג השבועות הוא יום הוראת חייו ...יואב יושב כעת בהתמדה עצומה ולומד סדר זרעים!!! הלכות תרומות
ומעשרות ...החבר ותא שלו בירושלים התחייב לנו שלכה"פ עד חג השבועות כבר לא נצטרך להפריש דמאי אחרי יואב!! לפחות בייחס לזה הוא יקרא
חבר שבקי בתרומות ומעשרות ולא צריך לחשוש ...אמנם יש לו עדיין הרבה מה ללמוד בסדר טהרות ...שילמד לשמור גופו וידיו ורק אז נוכל לאכול
על ידו טהרות ...אבל בעזה"ש עד חודש חשוון זה יקרה ...עם כזו נחישות וכזו התמקדות בטח הוא יצליח...
---חזרנו לעיר שלנו ...והנה אנחנו רואים את שדותיו של יואב פתוחות לרווחה לכל דורש כדין שנת השמיטה ...והנה אנחנו כבר רואים שחלק מהשדה
מלאה בתבואה בקשיה של ספיחין וחלקה כבר מתחיל להצהיב ולהתייבש ומוכן לקצירה ...אבל אנחנו לא נקצור אותה וגם נזהיר את כל העניים שלא
ילקטו בה( ...הם רגילים בשאר השנים ליטול משם לקט שכחה ופאה) כי זה איסור ספיחין!!! יואב ביקש מאיתנו להזכיר לאשתו שתשכור מישהו
מיוחד שיעמוד ויזהיר את האנשים שלא ילקטו משם כי בשמיטה הקודמת היו כמה שנכשלו ולקטו ואח"כ הם התחייבו במכת מרדות ...כמו כן יואב
ביקש מאיתנו שבמשך הקיץ נזכיר לכולם שלא ללכת בכרם השמאלית שהיא כרם רבעי ואסור ליטול משם גם בשנת השמיטה ללא פדיה ...וגם בסוף
השדה יש פרדס זיתים שהוא עדיין בתוך שנת ערלה ...במקביל יואב שכר תלמיד חכם מיוחד שילמד את הילדים שלו שיהיו בקיאות בהלכות טומאה
וטהרה ...כן ...כדי להכשיר אותם לקראת המעבר הצפוי בעוד בחצי שנה...
שיר המעלות זכור ה' לדוד את כל ענותו ...לא אבא באוהל ביתי לא אעשה על ערש יצועי לא אתן שנת לעיני לעפעפי תנומה עד אמצא מקום לה'
משכנות לאביר יעקב ...וא"כ מה הפלא שהנה!!! הנה שמענוה...

פינה

למחשבה

“

אני חייב לדעת את התורה! זה חייב להיות חייב!!

המשך מעמוד  -1וברגע שזה נהיה תכנית חיים גלובלית שאני חייב ש ---יום אחד זה יקרה!!!
ברגע שזו נהפך לאיזה יעד סופי כזה שאני כבר עכשיו חייב ש---יום אחד אני אדע את כל התורה
כולה ,כאן מה הפלא שמאוד מאוד קשה לחיות ביום יום את החיוב הגמור שבזה ...כי נכון שזה
חיוב ...אבל עדיין זה חיוב גלובלי ...זה לא חיוב של כאן ועכשיו ...וההבדל בין חיובי גלובלי לחיוב
של כאן ועכשיו זה כמו ההבדל בין מצינג לבין כל קופת צדקה אחרת שיכולה לשכב שנים בבית..
בינינו ...זה בדיוק כמו רווק ליטאי שהוא לא ממהר לשום מקום ,והשעון אצלו לא דופק (כמו אצל
החסידים) הוא רק יודע שצריך יום אחד להתחתן ...אני לא צריך להגיד לך איך זה נראה ...למרות
שאותו בחור הוא ירא שמים ובקי היטב בסוף פרק הבא על יבמתו ששם מובא להדיא את גודל
המח ויבות שלו בפריה ורביה ...והוא יודע לשנן את הסימן הראשון באבה"ע ...והוא יודע טוב מאוד
שהוא מחוייב מהתורה ל'תכנית חיים' שצריך יום אחד לישא אישה ולקיים מצות פריה ורביה,
אבל עדיין ...עדיין תסכים איתי שאף בחור בגיל  ,11ולו הפרומע'ר ביותר לא קם בבוקר בדריכות
יו צאת דופן מעצם הידיעה שיש לו כזה חיוב רטורי של פריה ורביה שיהיה בעיתו ובזמנו ...תסכים
איתי שזה ממש ממש לא מטריד אותו באמצע סדר א' על הבוקר ...כי ...כי נכון שצריך להציב את
זה כתכנית חיים ,ואני יודע את זה ...אבל מה אתה רוצה עכשיו ...מה נפלת עלי על הבוקר ...מה זה
קשור לכעת ועכשיו...
(זו הסיבה שלצערנו הרב אצל הליטאים הנושא של שידוכים הולך יותר לאט וממילא גם יותר תקוע ...כי אין מספיק "דעד
ליין "...אין את המצי'נג ...אין תאריך של פג תוקף ...ואילו אצל החסידים?!? יש ...יש אאפפסס משהו כזה ...לפחות
בערך)..

אז על אות ו משקל ,זה שיש לי מחויבות לבנות 'תכנית חיים' שיום אחד אני צריך להיות ת"ח
ולדעת את כל התורה כולה ,זה עדיין לא סיבה להוציא אותי מהמיטה!!! מאוד מאוד קשה לנו
להיכנס לדריכות ורצינות אמיתית כעת ועכשיו כתוצאה ממחויבות גלובלית...
ולכן אני מדגיש :למרות שידיעת התורה היא מחויבות גמורה!!! מאוד מאוד קשה להפנים ולחיות
על פי המחויבות הגמורה הזו!!!
אבל אין ברירה ...אנחנו מחויבים להפנים אותה!!! כי בנפשנו הדבר...
וממילא פה צריך להפעיל ולייצר המון המון משטר עצמי ...והייתי אומר אפילו מנהיגות אישית!!
צריך לגשת מתוך החלטה פרק טית נחושה היות ואני רוצה שיום אחד זה יקרה ...לכן החלטתי
שאני חייב לגשת לזה כאן ועכשיו בצורה הכי רצינית שיכולה להיות עם תכנית מסודרת...
ותכל'ס אפשר!!! זה בר ביצוע!!! לא נוכל לתרץ את עצמנו...
כי יש לנו מספיק דוגמאות מאנשי עסקים מוצלחים בעולם הרחב ...שיודעים טוב מאוד לדפוק על
השלחן ולהציב לעצמם יעדים יזומים ותאריכים סופיים שהם יהיו נאמנים אליהם בקנאות למרות
שהם בדו אותם מליבם ...למרות שאם הם רק היו רוצים הם היו יכולים לשבת על זרי הדפנה
ולחשוב ש ...שיש לי זמן ...לאיפה אני בדיוק ממהר...
יש לנו מספיק אנשים מוצלחים בשוק העבודה שיודעים למקד את עצמם והם יודעים לרכז את
כל האנרגיות למרות שהדחיינות והעצלות היתה תמיד יכולה לדחות להם את זה ...ולומר למה
בדיוק היום ...תבא מחר..
ולכן אין לנו ברירה ...היות ואנחנו חייבים בידיעת התורה ...אז אם אנחנו רוצים שיום אחד זה
יקרה ח ייבים להיעמד על שני רגלינו האחוריות ולהיכנס לדריכות!! למנהיגות עצמית ...לתכנית
חיים ברורה...
וכן!!! בשביל זה יש דף היומי וכל תכנית כיוצ"ב ...בדיוק בשביל זה ..זה נועד!!! נכון שיש כאלו
שחושבים שדף היומי שייך לבעלי בתים והם צודקים במידה מסוימת ...נכון שמי שלומד כל יום
דף בדיוק לא פחות ולא יותר זה מראה שהוא קצת בעלבת ...אבל אל תשכח!!! שיש גם צד שני
למטבע ...שמי שלא מצמיד לעצמו אקדח לרקה ולא מכריח את עצמו בכח לעמוד באיזשהו
הספק ...ככה שום דבר לא יכול לזוז בחיים ...אין לנו הרבה ברירה!!! אנחנו מוכרחים להיצמד
לאיז ושהי תכנית שצועדת נגד כיוון השעון ...אחרת שום דבר לא זז ...אני לא מכיר בנין אחד
שנבנה ולא כביש אחד שנסלל בלי שקדם לו תאריך סיום שנושף בעורף!!!!
דף היומי זה בסה"כ אחד מהמסלולים ..אם לא מתאים לך תקח מסלול אחר ...אתה יכול גם ליזום
תכנית עבודה משלך ...אבל זה חייב להיות תכנית ...אני לא מכיר בן אדם אחד שפתח תכנית
חסכון לא מקובעת ...אני לא מכיר בן אדם שפתח תכנית חסכון שמתי שבא לו הוא יכניס כסף
ומתי שבא לו הוא ימשוך ...אין כזו חיה!!! אין שום סיכוי לתכנית חסכון שכזו!!! כי למה שבדיוק
עכשיו אני אכניס כסף ...הרי עכשיו אני בדיוק צריך כסף לזה ולזה ...אז זהו!!! שמי שרוצה באמת
להשקיע בתכנית חסכון ...הוא חייב להיצמד לתכנית מקובעת ונוקשה מתוך הכרה שזו הדרך
היחידה להתקדם עם החזר חובות או עם חסכונות!!! ואין טיפש שלא מבין את זה ...וממילא על
אותו משקל בתורה ...מי שחושב שאם תהיה לו בראש איזה תכנית גלובלית שיום אחד הוא רוצה
להיות בקי בכל התורה כולה ...אין שום סיכוי שזה יקרה אם לא תצמיד לעצמך אקדח לרקה!!
ואני כעת לא מדבר בשם התורה ...אלא בשם עולם העסקים ...בשם הפרקטיקה של החיים!!!
עסק בחיים לא יכול לשגשג מתכניות גלובליות ...חייבים להיצמד לתכנית עבודה נוקשה
שהפנמתי שאין לי ברירה ...אני מחויב לזה ...זה התכנית לחודש זה ושבוע זה...
--רק בשביל לשבר את האוזן ...הרבה סיפורים סיפרו לאחרונה על גדלותו של מרן ר' חיים קנייבסקי
בתורה ...אבל מכל הסיפורים ששמעתי ...הסיפור והתיאור שהכי תפס אותי והכי נגע לי בנקודה
על מרן הגרח"ק ..זה התיאור כדלהלן :כשמרן ר' חיים כבר היה זקן מופלג ,ומפאת חולשתו הוא
היה נאלץ לפרוש למנוחה ..הוא היה מבקש מבני הבית תעירו אותי עוד מעט ,כי אני חייב
ללמוד!!! והוא כנראה הבין שהם לא לגמרי מפנימים כמה זה קריטי בשבילו ...והוא היה ממש
חוזר ומתחנן :אני מבקש מכם ...אל תוותרו לי ...גם אם אתם מנסים להעיר אותי ואתם רואים
שמרוב תשישות אני לא מצליח להתעורר ..תעירו אותי שוב ושוב ...כי אני חחחחייב ללמוד!!!
עכשיו בינינו לבין עצמנו ...ניסיתי להיכנס לסיטואציה ...ניסיתי לדמיין אם אני הייתי שם אחד
מבני הבית ,ומרן זיע"א היה מבקש ממני ,שאני אעיר אותו בעוד עשרים דקות ...ואני יודע שטוב
לו לישון יותר (והרבה יותר) ...אבל תכל'ס ...הוא ביקש שאני אעיר אותו ...והנה אני כבר מגיע
ומעיר אותו ...ואני רואה עד כמה הוא חלש ותשוש ומתקשה להתעורר ...ורחמנות עליו ...כ"כ
ישיש ...כ"כ חלוש ...בינינו ...אם אתה שואל אותי ,אני הייתי משאיר אותו ...שישן עוד טיפה ...מה
יקרה?? בינינו ...לא יזיק לו עוד חצי שעה לישון ...מה כבר יכול לקרות?? אז מקסימום הוא ילמד
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אח"כ ...לא יקרה כלום ...נכון ככה היית עושה?? מסתמא...
אבל!!!! תאר לע צמך שאותו סיפור היה קורה בשבת אחה"צ ...ועוד רבע שעה יש פה
מנחה של שבת וקריאת התורה וסעודה שלישית ...ואם בחמש דקות הקרובות אני לא
אעיר את מרן זיע"א הוא יפסיד מנחה וכו' ...מה ...לא הייתי מעיר אותו? הייתי נותן לו
להמשיך לישון ...ואז הוא היה קם לאחר שקיעה ,ומגלה שהוא הפסיד גם מנחה וגם
קריאת התורה וגם סעודה שלישית?? ברור שלא!!! לא הייתי עושה לו את העוול הזה!!!
הייתי מתאמץ להעיר אותו שוב ושוב והייתי אומר לו :רבה ,עוד חמש דקות מנחה...
הרבה ביקש ממני שאעיר אותו...
ולמה?? למה פה כן הייתי מעיר אותו??? כי ...כי פה אני מבין שאם אני לא אעיר אותו
ברגע זה ...הוא יפסיד!!! מה הוא יפסיד? הוא יפסיד מנחה!!! יפסיד קריאת התורה,
יפסיד סעודה שלישית!! ואני מבין שזה יכול לגרום לו עגמת נפש גדולה ובצדק ...ולכן אני
לא אעשה לו את העוול הזה ...נו ...ולהשאיר אותו לישון ולגרום לו שהוא ילמד פחות...
זה לא עוול??? לא!!! בינינו לא ...פה לא הייתי מרגיש עוול...
אז הנה!!! פה נגענו בנקודה!!
מרן ר' חיים קנייבסקי הצליח לחיות את המחויבות שלו ללימוד התורה בדיוק כמו שאני
חי את המחויבות שלי למנחה ,לקריאת התורה ,למעריב ,ולקריאת שמע ,ולכן הוא היה
מתחנן ...אני חייב לקום ,כי אני חחייב ללמוד!!! אם לא תעיר אותי ללמוד ,יהיה לי עגמת
נפש ומעוות לא יוכל לתקון בדיוק!!! בדיוק כמו שלא הערת אותי לקריאת שמע...
הנה לך דוגמא של יהודי שחי את המחויבות שלו לידיעת התורה!!
עכשיו אני מוכרח להסתייג ,באיזשהו מקום עשיתי פה השוואה בין מי שיעיר את מרן
זיע"א אחרי זמן ק"ש ...לבין מי שיתן לו לישון עוד עשרים דקות חשבון הלימוד ...והרי
בינינו ...ההשוואה הזו לא נכונה ,כי סו"ס לק"ש יש סוף זמן!! ולתורה לא ...סו"ס אני יש
היגיון בחילוק שלי ..שלתפילת מנחה אני אעיר בקנאות כי עוד עשרים דקות מגיע
שקיעה ואז 'עבר זמנו בטל קרבנו' ,ואילו בייחס ללימוד התורה ,הלימוד יכול לחכות גם
בעוד חצי שעה ...נכון ...אני באמת צודק ...מה שנכון נכון ...הלימוד יכול לחכות עוד חצי
שעה ...אי אפשר להתווכח עם החילוק הזה...
אבל יש עוד דבר שאי אפשר להתווכח איתו ...שאותו זקן מופלג שכ"כ התחנן שיעירו
אותו כי הוא חייב ללמוד ,הוא!!! הוא זכה ללמוד את כל התורה כולה ,ואנחנו לא ...תן
ניחוש למה??
כנראה ...כנראה שהוא הפנים שהוא חייב ללמוד ואנחנו לא...
הוא כן הציב לעצמו 'חובות' ומחויבויות שהוא חייב ללמוד בדיוק כמו שאני חייב לקרא
ק"ש ,ואילו אני שמבין שהלימוד יכול לחכות עוד חצי שעה ...זה ...זה לא נגמר בחצי
שעה ...לימוד שיכול לחכות חצי שעה ...יכול גם לחכות יובל שנים ...עובדה שאנחנו לא
ממהרים לשום מקום...
כלומר :מי שרוצה בגיל תשעים וארבע לדעת את כל התורה כולה ,הוא חייב לגשת
למחויבות שלו בידיעת התורה בצורה רצינית ...מה שנקרא :ללכת קצר!!! להפנים ולהבין
שאם אני אנוח על זרי הדפנה ,ואני אבנה לעצמי תכנית גלובלית שיום אחד אני צריך
לצמוח תלמיד חכם ...זה לא יקרה גם בגיל תשעים ...ואם אני רוצה שזה יקרה בגיל
תשעים ...אני צריך לבנות לעצמי תכנית צפופה שזה מוכרח לקרות בגיל שלושים או
ארבעים ...בקיצור :אני חייב לדעת את התורה!!!!! וזה חייב להיות חייב ..אין ברירה...
חייבים להיכנס לטורבו ...וזה הזמן!!! אנחנו נמצאים כעת בימי ספירת העומר ...זה הזמן
לחשבון נפש בכל מה ששייך לקבל עול תורה ...ואם לא עכשיו אימתי...
--נספח :במאמר המוסגר :אם כבר דיברנו על ההשוואה בין מצות פריה ורביה למצות
תלמוד תורה!!! יש עוד נקודה נוספת שפוגשים בה דימיון גדול בין שתי המצוות האלו...
בייחס לנושא של עד מתי!!!! עד מתי אדם מחוייב בפריה ורביה ...זה אחת מהשאלות
המסובכות ...אדם שיש לו כבר בן ובת ...נו ...זהו?? זה נקרא שהוא יצא ידי חובת פריה
ורביה?? התשובה מסובכת!!!! מצד אחד הוא באמת יצא ידי חובה ...אבל מצד שני אם
הבנים שלו ימותו ח"ו בחייו ...הוא יהיה חייב שוב פעם במצות פריה ורביה ..זאת אומרת:
גם אחרי שנולדו לאדם בן ובת הוא עדיין לא לגמרי סיים ...כי זו מצוה קיומית!! צריך
שהבן והבת האלו כל הזמן יהיו וימשיכו להיות!!! צריך לתחזק את המצוה הזו כל הזמן!!!
וממילא אדם עד יומו האחרון כל הזמן מחוייב במצות פריה ורביה ...הוא צריך למות
כשיש לו בן ובת חיים!!! את אותו גדר מורכב אנחנו מוצאים גם בידיעת התורה ...מאז
ומעולם הסתבכתי ...מה זה ידיעת התורה?? לדעת!!! מתי צריך לדעת?? כמה שיותר
מהר ...ואם היה יום אחד שהוא ידע את כל התורה כולה ...אז זהו ...הוא יצא ידי חובה...
נכון?? ואם מאז הוא הספקתי לשכוח ??...לא!! זה לא טוב ...הוא לא יצא ...למה??
אומרת הגמ' :רבי יהושע אומר :כל הלומד תורה ומשכחה כאשה שיולדת וקוברת!!! הנה
לך ...מצות ידיעת התורה זה בדיוק כמו פריה ורביה ...כמו שאשה שילדה בן ובת ובעלה
זכה לצאת יד"ח פריה ורביה והנה רח"ל היא פתאום קברה אותם ...הרי החיוב שוב חוזר
ונעור ...אז על אותו משקל בתורה ...צריך לדעת את התורה!!! אבל להמשיך לדעת אותה
כל הזמן ...זה דין בקופסא הזו שנקראת מוח!!! שיהיה בתוכה תורה ותמשיך להיות...
ובשביל לדעת צריך להזדרז ללמוד ...ואחרי שיודעים צריך לתחזק את זה כל הזמן...
בקיצור :אין זמן לנוח על זרי הדפנה ...נפגש בביהמ"ד...

גיליון מס'  470פרשת קדושים
תשפ"ב שנה עשירית

בברכת קיץ בריא
יצחק גולדשטוף
053-3145900

זצוק”ל

 להתפלל 

רבים מהנכנסים אל רבינו בכל
השנים והזמנים שבאו וביקשו
עצות לכל מיני צרות ובעיות
מרפואה ופרנסה עד שידוכים
ושלום בית וחינוך הילדים ושאר
דאגות נענו תמיד במילה אחת:
"להתפלל" היו מקרים רבים
שרבינו היה אומר להתחזק בכל
מיני דברים הקשורים לאותה
בעיה וכפי שהבאנו בעבר טבלה
ארוכה עם כל מיני בעיות
והסגולה שרבינו אמר להתחזק
בה ,אבל המילה המפורסמת
ביותר ששמעו בני המשפחה,
התלמידים ,המקורבים ,וכל עמך
בית ישראל היא "להתפלל",
אי"ה במדור מיוחד זה נביא מדי
שבוע ערך אחד מתוך רשימה
מיוחדת שכתב רבינו בספרו
הנודע והמפורסם "אורחות
יושר" בערך תפילה רשימה של
"קצת דיני תפילה שרבים
מזלזלים בהן אם מפאת אי
ידיעה אם מפאת קלות ראש",
ונשתדל להוסיף על הדברים,
ויהי רצון שזכות החיזוק ממדור
זה תהיה לזכות כלל ישראל
שיתחזקו בעניני התפילה לע"נ
רבינו זצוק"ל.
הפצת ספרים

שע"י מערכת "קובץ גליונות"

רשימת חלקית של ספרים
שיצאו על רבינו זצוק"ל ומתורתו


 מקור שי"ח 

מהמעלות הנשגבות שאפיינו את גדולת רבינו
היה חתירתו וחרדתו למנהגי ישראל ,לשמרם
ולעבדם מחד ,ולסקל דברים שנשתבשו מאידך,
ראשית פרסומו בקהל הרחב היה בפירסום שנתן
ל'קשה לשכחה' באיסור אכילת זיתים מחד,
ואמירתו המפורסמת של הגרש"ז 'הרסתם לי את
הארוחת בוקר' ובשוללו את המנהג להימנע
מאכילת 'הקצה של הלחם' מאידך ,בעשרות אלפי
השאלות שנשאל בעניין צוואת ר"י החסיד,
ובמהפך שעשה בכבוד צורת הבני תורה ,אין ספור
להנהגות שעברו תחת שבט ביקורתו ,והחריש
שעשה בתפוצות ישראל בעניינים האלו ,נביא
כאן בל"נ מידי שבוע פנינים מהנהגות רבינו בע"ה,
ויה"ר שלא תצא תקלה מתח"י ולא נכשל בדבר
הלכה.
יהודי היתה לו דירה שעמדה בשממונה למעלה
משבע שנים ביקשני לשאול מרבינו ,אם יכול
להשכירה למאן דהו אחר שיש צוואה מר"י
החסיד בעניין ]עיין יסוד יוסף פכ"ג[ ,רבינו הרהר
בדבר והשיב שזה שאלה ושאשאל מר' אהרן ליב,
ושלחתי לשאול ממרן הגראי"ל באמצעות נכדו
הצדיק ר' גדליה ,ומרן הגראי"ל השיב שזה
מהדברים שלא נתקבלו ,וכשחזרתי לרבינו אמר
שהוא חושב שכן מקפידים ע"ז ,ושאלתי א"כ אולי
יוכל ישכיר לגוי שהקפידא היא דוקא על בן ברית,
ואין בזה לא תחנם שהמטרה היא להכניס את הבן
ברית ,והשיב שא"א להתיר איסורים בכאלה
סברות.


 הספר תורתו מגן לנו 
הספרים שיחולקו בשבוע זה

לזכות הנדיב הרב משה פינחס בן יהודית

'אלא ד' אמות של הלכה' ₪ 45

שזכות רבינו תעמוד לו ולכל משפחתו

'החובות' ₪ 35

מבצע מיוחד ומסובסד
לע"נ רבן של ישראל מרן הגר"ח קניבסקי זצוק"ל

'שבענו מטוביך' )על התורה( ₪ 37
'שבענו מטוביך' )שמיטה( ₪ 45
'דרך השמיטה' )מאויר( ₪ 50
'שלח תשלח' )עניני שלוח הקן( ₪ 35
'נפשי חמדה' )מבנו הגר"ש( ₪ 45
'סגולות חיים' )סגולות לזש"ק( ₪ 30
ניתן להזמין במס' 053-3145900
ולקבל את הספר במשלוח חינם
בכפוף למוקדי ההפצה
של ה"קובץ גליונות" ברחבי הארץ
בברכה מרובה
מערכת "קובץ גליונות"

הספר "תורתו מגן לנו"

)בכריכה קשה  270עמ'( ובו ג' שערים
א .קנייני חיים  -עובדות והנהגות ממרן הגר"ח זצוק"ל על
סדר מ"ח קנייני תורה
ב .הערות וביאורים בסוגיא דרשב"י
ג .תגלחת מצווה  -עניני תגלחת ראשונה לקטן
תשובות והנהגות ממרן רשכבה"ג זצוק"ל

במחיר מיוחד בסך  ₪ 10בלבד

מוקדי הפצה מרכזיים :בחנויות גל פז בבני ברק ובירושלים
בשאר אזורי הארץ ניתן להזמין במס' 053-3145900
ולקבל את הספר במשלוח חינם
בכפוף למוקדי ההפצה של ה"קובץ גליונות" ברחבי הארץ
בברכה מרובה

מערכת "קובץ גליונות"


 היומן 

כפי שהבאנו בגליון לחג הפסח ,אנו
מביאים בזה קטעים נוספים מתוך יומן
רשימות מיוחד שנכתב ע"י אחד מנכדי
רבינו זצ"ל שזכה לשהות ע"י בזמני הלילה,
ואי"ה נביא מדי שבוע קטעים נוספים
ומיוחדים במדור זה.
ליל שב"ק קדושים תשע"ח
מרן ראה שיש עוד חצי שעה עד חצות ואמר:
חבל על החצי שעה ,חבל על הזמן ,וקם
ללמוד.
לאחר מכן נכנס לבית בנו ללמוד ולטעום
משהו בשביל להשלים למאה ברכות ,ואמר:
אני צריך את הברכות ,לא את הפירות...
בסעודת הבוקר שאלו הסועדים שאלות
שונות ואכתוב דבר אחד ששאלו על מה
שכתוב בגמרא בקידושין כט ,ב “עד עשרים
שנה יושב הקב”ה ומצפה לאדם מתי ישא
אשה ,כיוון שהגיע עשרים ולא נשא ,אומר:
תיפח עצמותיו" ,האם הדברים אמורים גם
על מי שמחפש שידוך ולא מצא? שאל מרן:
הוא התפלל? אם היה מתפלל כמו שצריך
היה מתארס...
לאחר הסעודה הלך לנוח וקם אחרי כשעה,
וישיב ללמוד כחמש שעות ברציפות ולמד כל
השמונה דפים של הגמ' וכל הירושלמי.
שאלו ,מי שבאמצע תפילת שמונה עשרה של
שחרית ,מישהו בטעות הזיז לו את התפילין
ונפלו לו על זרועו ,האם יחזירם למקומם
באמצע שמו"ע? והשיב מרן כן ,וביאר שזה
הוא צורך התפילין והתפילה.

חדש! עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן זצוק”ל!
מדור ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות  -לשבועות הבאים בעזה”י
פרשת אמור – מרן בעל ה’בית הלוי’ זצ”ל (ה’ אייר)
פרשת בהר – הגאון הגדול רבי יחיאל מיכל פינשטין זצ”ל (יו”ד ט”ז אייר)
פרשת בחוקותי – הגאון הגדול רבי משה הלוי סואלוביצי’ק – שוויץ (יו”ד י”ט אייר)
פרשת נשא חג השבועות – הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג (ח’ סיון)
נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים ,תמונות ,עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

"לנו ,כבר אין שאלות"

בחברותא

סיפר רבינו זצוק"ל :גיסי הג"ר שאול ברזם זצ"ל היה בצעירותו בהולנד,
היתה שם אגודת בחורים צעירים מהמזרחי ,והיו מתקבצים מפעם
לפעם לדון ביהדות ובאמונה .היו להם שאלות רבות ,והחליטו שישלחו
שני בחורים לשנתיים לימוד בארץ ישראל ,וכשישובו ישיבו על כל
שאלותיהם .וכך עשו.

היה תקופה שרבינו למד בכל שבת חברותא עם גיסו את הספר מנחת
חינוך (מרבי יצחק שאול בן רבינו).

לסוף שנתיים חזרו השניים ואמרו :לומר לכם תשובות אין אנו יכולים,
אבל לנו כבר אין שאלות! (דרך שיחה ,ואתחנן ,כל משאלותיך ,פרשת
שמות ,עמוד ר"נ).
[בדרכו באוניה לארץ ישראל נסע עמו מרן הגראי"ל שטינמן והוא שמע
ממנו שבדעתו להיכנס להתגורר באיזה ישוב (קיבוץ) והוא דיבר עמו
הרבה על ישיבות ,והחליט לבדוק מה זה ונכנס לישיבת חברון והתעלה
מאוד ואח"כ בזכות זה נקשר אל מרן החזון איש .הגר"ש שטינמן
שליט"א].

שמחת הנישואין
סח רבינו :השדכן של גיסי רבי שאול היה רבי אברהם פרבשטיין ,הוא
פנה אל החזון איש ואמר לו שיש לו בחור בשבילו ...והציע עבור אחותי,
החזון איש פגש אותו והוא מצא חן בעיניו .ושמחת הנישואים התקיימה
על גג ביתו של החזון איש ,והחזון איש היה שמח מאוד ורקד עם המקל
כעשר דקות .את חתונתו של גיסו ר' שאול זצ"ל הי' על גג ביתו של חזו"א
ושמעתי שחזו"א רקד עם המקל כ 10-דק' (רשימות הגר"א מן).

בכולל 'חזון איש'
סיפר רבי משה ברזם :אחרי נישואיו של אבי רבי שאול ,הוא למד בכולל
חזון איש ,ויום אחד הוא בא למרן החזון איש וביקש ממנו שחפץ הוא
ללמוד בביתו ,היות ויש לו הפרעות בכולל ,והחזון איש ייעץ לו אכן ללמוד
חלק ניכר מהזמן בביתו .לאחר מכן הגיע אברך נוסף בבקשה דומה,
והשיבו מרן החזון איש ,אם כך לא יהיה יותר כולל...
לימים הסביר לי דודי מרן הגר"ח זצ"ל ,שלמד עמו בכולל ,מה בדיוק
הפריע לו באותו זמן - ,כי רבי שאול היה מאוד ידידותי ולכן היה עונה
לשאלות בהרחבה רבה ,והוא הרגיש שזה גוזל מזמנו הרבה בלימודו,
והוסיף לו רבינו :ואילו אני כששאלו אותי עניתי בקיצור בכדי שאוכל
להמשיך בלימודי...
רבינו לומד בעזרת הנשים
של כולל ‘חזון איש’.
כפי הנראה ישב שם רק
לכמה רגעים וניצל את זמנו
ללימוד

מלחמות בין מדינות...
אמר רבינו זצוק"ל שבשמחת אירוסי גיסו רבי שאול אמר אחד הדרשנים
בשם ספר חסידים שלפעמים הקב"ה עושה מלחמות בין מדינות כדי
שיבוא אחד למקום אחר בשביל זיווג .ואמרו שכן היה אצל גיסי הג"ר
שאול ברזם זצ"ל ,שהיה מלחמה וברח ממדינת הולנד ,הגיע לארץ וכאן
התחתן( .ראה דרך שיחה ,חיי שרה .א"ה ,בספר חסידים לא מצאנו ,ועין
אילת השחר בראשית סוף פרשת וישלח ל"ו ה').

שולחן ערוך חי
חמיו של רבי שאול ,מרן בעל הקהילות יעקב זי"ע העריכו מאוד ואף דיבר
בשבחו ובהפלגה יתירה .העיד רבי אליהו גליקסמן ,רב דק"ק קהל עדת
ישורון ,וושינגטון ,שפעם אמר לו מרן הסטייפלר ,אם אתה מחפש איזו
גמרא תפנה לבני חיים ,ואם רצונך לדעת איזה שולחן ערוך ,לך לחתני
שאול...
על מדת ענוותנותו של רבי שאול סיפר רבינו שהיה שולט בכל מקום
ששאלוהו ,אך עם זאת דאג להסתיר מאחרים ,ובכל פעם ששאלוהו היכן
נמצא דבר מה ,עשה כאילו חיפש ,למרות שבטוח ידע זאת ,ורק עשה
עצמו כאילו מחפש( .מפי בנו רבי משה ברזם)

אמונת חכמים
סיפר לי גיסי הג"ר שאול ברזם זצ"ל שפעם אחת באה אשה אחת אצל
החזו"א לבקש ברכה ,ולא ענה לה (וכנראה רצתה שיבטיח לה) ,היא
עמדה ועמדה והפצירה בתחנונים ,ואמר החזון איש לר' שאול :כמה
אמונת חכמים מונח כאן! (דרך שיחה ,בהעלותך).

קביעות זו קביעות!
סיפר רבי צבי רוטברג :בבחרותי למדתי בקביעות במשך מספר שנים כל
בוקר קודם הנץ החמה ,עם רבינו זצ"ל ,כאשר נפטר רבי שאול ,התקיימה
הלויתו במוצאי שבת ,ורבינו היה שבור ורצוץ ,הוא בכה ובכה מאין הפוגה
וכמובן השתתף עד אחרי הקבורה .ומכיון שראיתי את המצב ,שיערתי
שלמחרת לא אוכל ללמוד איתו כי היה כל כך שבור וכו' וגם שב מאוחר
מאוד לביתו.
ובהמשך היום הוא פגש בי ושאל מדוע לא הגעתי ,השבתי ששיערתי
שזה לא מתאים לבוא בכזה יום ,אבל הוא גער בי איך אני מפסיד קביעות,
ואסור לוותר על הקביעות בשום מצב.

תמונה לא מוכרת
של מרן בעל הקהילות יעקב זי”ע
בסנדקאות,
שנת תשמ”ב בבית הכנסת ‘לדרמן’

ספרי 'זכרון שאול'
אחרי פטירת רבי שאול ,עסק רבינו הרבה בסידור כתביו לדפוס ,ופעם
אף ישב עם אביו מרן הסטייפלר ויחד עברו על הדפים ,כשאחד מקריא
את הדף והשני עוקב לראות שלא חסרים תיבות (מרבי משה ברזם).

