אוגדן עלוני השבת
פרשת נשא

פנינים לפרשת נשא

גליון מס' 330

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

הטלפון היה מצלצל בכל שעות היממה ,הגיעו הדברים עד כדי כך,
שהסבתא תחי' פנתה אל מרן הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זצ"ל ,ואמרה
לו שהיא מבקשת ממנו שיתיר לה לנתק את הטלפון בשעות שבהן סבא
ישן ,בין  2-5לפנות בוקר ,אבל הוא סירב להתיר זאת ,ואמר שמי שמתקשר
בשעה מאוחרת כל כך ,חזקה עליו שאכן שאלה חמורה ודחופה מאוד בפיו
שיחה עם הג"ר מרדכי דוד ברנסדורפר שליט"א ,נכדו של הגאון הגדול
רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל ,מגדולי פוסקי הדור ומחבר שו"ת 'קנה בשם'
אליעזר (לייזר) רוט
הגמרא במסכת שבת דורשת את המקראות העוסקים בעניין
מתן תורה ומעמד הר סיני ,ובין דרושי חז"ל והאגדתות מופיע גם
המעשה המופלא עם רבא שפעם ראה אותו צדוקי כשהוא מעיין
בדבר הלכה בעודו יושב על אצבעו השותתת דם ,ומרוב העיון לא
הרגיש בכל כאב.
אמר אותו צדוקי לרבא" ,עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו
אכתי בפחזותייכו קיימיתו ברישא" ,כלומר ,אתם פוחזים כביכול
בכך שהקדמתם 'נעשה לנשמע' ,ובכך שאתם לא שמים לב לגוף
שלכם ומפקירים אותו לחלוטין עבור דברי התורה.
השיב רבא לאותו צדוקי שעלינו נאמר "תומת ישרים תנחם" ,אבל
על הצדוקים והכופרים בתורת אלוקים ,שהולכים בדרכי עלילה
ורמייה ,עליהם נאמר "וסלף בוגדים ישדם".
והאמת היא שמדברי אותו צדוקי ניתן ללמוד שהוא מייחס את
ההתנהגות הזאת לא רק לרבא עצמו ,אלא לכל בני ישראל העוסקים
בתורה ,לכל אדם גדול בתורה ,כי כך היא דרכה של תורה ,שמי
שמפקיר את עצמו ואת רצונותיו וצרכיו הגופניים ,ופונה להקדיש
את כל כולו לעיסוק בתורה הקדושה ,ממנו תצא תורה והוראה
לדורו ולדורות הבאים אחריו.
ואכן ,זכינו השבוע לשמוע סיפורים מופלאים מאת הג"ר מרדכי דוד
ברנסדורפר ,מגיד שיעור ב'דף היומי בהלכה' בבית שמש ,ונכדו של

מרן הגאון הגדול רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל ,בעל ה'קנה בשם',
ומגדולי פוסקי הדור ,אשר האיר לארץ ולדרים עליה מתפקידו
כאחד מחשובי הדיינים ב'עדה החרדית' משך עשרות בשנים .מתוך
סיפורים ועובדות אלו ניתן לראות את עוצמת ההתמסרות של
הסבא הגדול לעסק התורה ולהוראת הלכה לרבים השואלים בכל
זמן ובכל מצב ,בלי שום מחשבה על עצמו או על הנוחות שלו וכדו'.
סיפורים אלו ,חלקם מובאים עלי ספר בקונטרס 'שנו מדותי',
המצורף לספר החדש 'פסקי בשם' ,שהביא לראשונה אל מכבש
המשך בעמוד 28
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הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,ראש ישיבת "קול יעקב" ,חשב להסתגר
לכמה שנים וללמוד את כל הש"ס בעיון .לנגד עיניו עמדה הנהגת רבינו,
שנוהג כך מימי אברכותו והעפיל לפסגות .סח לו על החלטתו ,וסיפר לו
רבינו ,כשקיבלתי על עצמי לנהוג כן ,אמרתי לעצמי" :כשהמסמר הזה
יצא מבית המדרש ,אצא גם אני!"
חיים של עמל בתורה של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
חזו חזו בני חביבי
הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,ראש ישיבת "קול יעקב" ,חשב
להסתגר לכמה שנים וללמוד את כל הש"ס בעיון .לנגד עיניו עמדה
הנהגת רבינו ,שנוהג כך מימי אברכותו והעפיל לפסגות .סח לו על
החלטתו ,ורבינו שלל את הרעיון :לא תוכל לעמד בזה ,זה נסיון קשה
ומר!
וסיפר ,כשקיבלתי על עצמי לנהוג כן ,אמרתי לעצמי" :כשהמסמר
הזה יצא מבית המדרש ,אצא גם אני!" למדתי ולמדתי עד שחשתי
שאני חייב לצאת להתאוורר ,לדבר עם מישהו ,לשוחח מעט .שהרי
כך ביאר הגאון מילנא זצ"ל את קנין התורה "במיעוט שיחה" (אבות
פ"ו מ"ח) לשוחח מעט! חשתי שאם לא אעשה כן אצא מדעתי!
והחלטתי שאכן כן ,אבל זה סובל דחוי של עשרה רגעים .ועוד עשרה,
ועוד עשרה .ואז פתחתי את הפתח כחודה של מחט ,והושפעה עלי
סייעתא דשמיא במידה גדושה ונתנו לי כחות עצומים להתמיד עוד
ועוד!
וזהו שנאמר לפני מתן תורה" :ועתה ,אם שמוע תשמעו לקולי"
(שמות יט ,ה) ,ופרש רש"י" :אם עתה תקבלו עליכם ,יערב לכם
מכאן ואילך ,שכל התחלות קשות" .ההתחלה היא הבקעת הפתח
כחודה של מחט ,ואז יערב לכם ,כי יפתחו פתחים שיהיו עגלות
וקרוניות שפע עוברות בהם!
ואמר רבינו ,שלכך מתכוונת הגמרא (יומא לה ע"ב) באמרה,
שכאשר עני בא לדין ונשאל מדוע לא עסק בתורה ,עונה שעני היה
וטרוד במזונותיו .ונשאל :כלום עני היית יותר מהלל -
אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר דינר,
חציו נתן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.
פעם אחת לא מצא להשתכר ,ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס.
עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי
שמעיה ואבטליון .אותו יום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה וירד
עליו שלג מן השמים ברום שלוש אמות!
ותמה רבינו :ומה ,וכי תובעים מכל אדם שיהיה כהלל?!
והשיב :אכן כן ,שה"פתח כחדה של מחט" יהיה כהלל .לאחר מכן,
תבוא סיעתא דשמיא גדושה!
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יום אחד עלו כמה רבנים ועסקני
ציבור לקבל הדרכת רבינו
יום אחד עלו כמה רבנים ועסקני ציבור לקבל הדרכת רבינו בענין
חשוב שעמד על הפרק ולא סבל דחוי .נכדו ,רבי אריה שליט"א,
הודיעם שרבינו לומד ואין להפריעו ,אבל שוכנע בנחיצות
הענין והכניסם .שטחו את הנתונים ,ורבינו שקל והכריע .הודו,
והלכו.
פנה רבינו לנכדו" :אמור לי ,מה חשוב יותר ,שינה או לימוד תורה?"
תמה לשאלה ,ואין ספק בתשובה .ודאי שהתורה חשובה מכל.
"לא כולם סבורים כך" ,השיבו רבינו" .יש אנשים ,שאצלם השינה
חשובה מהלימוד ,ויש לי לכך ראיה שאין לה פירכה –
אמור לי ,אלו הייתי ישן ,היו דורשים ממך להעירני?!"
לא ,ודאי שלא!
"אבל כששמעו שאני לומד ,לא נמנעו מלהפריעני –
הרי לך אנשים ,שהשינה חשובה אצלם מהלימוד"...

לפתע השתררה דממה
סח אחד הנכדים :רבינו קם בשתים בלילה ללימודו .הכנתי לו
את כוס הקפה וחזרתי למיטתי ,נים ולא נים הטיתי אוזן ,כל זמן
ששמעתי את קולו מתרונן בלימודו ידעתי שהכל כשורה ואני יכול
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להחליף כח ליום הבא.
לפתע השתררה דממה.
בשביל זה אני כאן ,לעמד על המשמר .זינקתי מהמיטה והצצתי
לחדר ,הוא היה רכון על חידושי הרשב"א ,ומראהו מפחיד .אנו ידענו,
שזו תנוחת ריכוזו :ראשו מוטה לצד ,פניו מכווצות במאמץ ,עיניו
עצומות ,והגידים בולטים במצחו –
הבנתי שנתקל  -ולבטח לא לראשונה  -ברשב"א קשה ,חתר להבין
את שיטתו ולחשב כיצד למד את הסוגיא ,איך הבין את כל מילותיה,
איך מתיישבות כל התמיהות לשיטתו .עניין אותי לראות כמה זמן
אפשר לשהות בתנוחה זו ,כמה אפשר להעמיק במחשבה אחת –
עמדתי ועקבתי .חמש דקות ,ועשר.
עשרים דקות ,ארבעים ,שעה –
שעה ועשרים ,שעה וארבעים –
כעבור שעה וחמשים דקות פקח עיניו ,פניו נינוחו ,נהרה פשטה
עליהם ,ואמר לעצמו" :נו ,ווייזט אויס ,כפי הנראה ,זה הפשט הנכון
!" -
ושוב התרונן קולו בלימודו...

וזכוכית המשקפים נשברה
פעם ,בשנותיו האחרונות ,חזר רבינו מהשיעור ועלה במהירות
במדרגות לחדר לתלמודו .נתקל ונפל וזכוכית המשקפים נשברה.
חש כאב עז באחת מעיניו ,והעלה חשש שחדרו לתוכה שיברי
זכוכית .מיד הזעיקו רופא עיניים –
ועד שהגיע ,כיסה רבינו את העין הפגועה בידו האחת והמשיך
ללמוד בעינו השניה ,כשאצבע ידו השניה עוקבת בספרו אחר
לימודו ,מילה אחר מילה!

סח הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,ראש ישיבת "קול יעקב" :רבינו
ישב עם אבי [הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל] בבית הדין הגדול ,והיה בא
בכל חג לבקרו .פעם שב אבי מליוויו לתחנת האוטובוס ,ואמר" :דעו
שהתלמוד הבבלי והירושלמי 'מונחים בכיסו' יותר מאשר אשרי
יושבי ביתך אצלנו!"
כעבור שנה שב וביקר ,והסתודדו ביניהם בלחש ,שיערתי שהם
משוחחים אודות עניינים אישיים שהעלו בדיוני בית הדין והצנעה
יפה להם .כשחזר אבי מליוויו לתחנת האוטובוס ,אמר" :דעו ,שהוא
גדול בחכמת הקבלה לא פחות משהוא גדול בתורת הנגלה!"

אמרתי" :אבל ,אבא ,הלא אמרת שאינך מבין בקבלה!"
הצטנע" :וכי אמרתי שהבנתי מה אמר?!"...
רק לאחר פטירתו נודע לי ,שאבי למד בכל לילה מחצות ועד הנץ
החמה עם המקובל האלוקי רבי אפרים כהן זצ"ל ,כך שהבין גם
הבין...

לאחר פטירתו של הגאון המקובל רבי יעקב עדס זצ"ל עבר בנו,
הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,על מחברות חידושיו ומצא בצדן
הערות קצרות בכתב ידו הפניני של רבינו .כששאלו על כך ,השיב
שהתבקש לעבור על החידושים ולהעיר הערותיו ,ונענה לבקשה
מפאת ידידותם.
אחת המחברות הכילה מערכות בתורת הנסתר ,ורבינו הוסיף כמה
עמודים בהרחבת הדברים בידע עצום ושפעת רעיונות נשגבים!

הגיע 'הצלה' ,רוצים לערוך בדיקות
על סף שנתו התשעים סבל רבינו מהתקררות .שנתו המעטה נדדה,
קם ללימודו ,ובהגיע העת כרך צעיף על צוערו וירד לתפילה .מיד
לאחריה השתרך תור של שואלים ,בעודו חולץ את התפלין .הפעם
חלצן במהירות והספיק לענות על שתי שאלות בלבד לפני שהכרתו
התערפלה והוא קרס לכסאו והתעלף.
החזיקו בו שלא ישמט מהכסא ,והזעיקו "הצלה" .לפני שהעזרה
הגיעה התאושש ,פקח עיניו ,ואמר" :נו"
אמרו" :רגע ,הגיע 'הצלה' ,רוצים לערוך בדיקות" .החובשים
ביקשו לקחתו לבית החולים ,אבל רבינו סרב" :כלום לא צריך .אני
פשוט מצונן ,ולא ישנתי ,וחשתי ברע .אשוב לביתי ואנוח ,והכל
יעבור!"
יצא מבית הכנסת ,ועבר דרך חגורת הילדים הסקרנים ושדרת
האופנועים והאמבולנסים ,ולא הביט כלל.
כל זה אירע ביום רביעי ,עלה לביתו ,והכל נשכח .שב לסדריו,
במלואם.
בשבת ,בסעודה שלישית ,נזכר .שאל את נכדו" :אמור לי ,האם קרה
השבוע משהו בבית הכנסת?!"
ענה" :ודאי ,סבא התעלף!"
"ככה?!" תמה רבינו" ,ומה היה?!"...
פשוט הסיח דעתו והדחיק כליל .שקע בתלמודו תוך שכחת הכל!
(קטעים מתוך 'הגדה של פסח' ישא ברכה)

גליון 'לקראת שבת' יו"ל בחסות
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ 02-6715501
-------------------------------זיכוי הרבים בהפצת גליון זה
לעי"נ הרה"ח בנימין ב"ר דוד צבי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו
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ר"ח סיון תשע"ו .מרן דיבר בצער כי בקרוב יהיה חג שבועות וקבלת
התורה ,ובשמים רוצים שאדע כל התורה כולה ,ומה אומר בשמים שיראו
שאינני יודע ,ואמרתי לו ,שהרי הוא זוכר הכל ,כי כתב חידושי תורה על
רוב מסכתות הש"ס .ואמר ,כי הם מונחים בארון אבל לא בראש
חיי תורה של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
חזו חזו בני חביבי
ר"ח סיון תשע"ו .מרן דיבר בצער כי בקרוב יהיה חג שבועות וקבלת
התורה ,ובשמים רוצים שאדע כל התורה כולה ,ומה אומר בשמים
שיראו שאינני יודע ,ואמרתי לו ,שהרי הוא זוכר הכל ,כי כתב חידושי
תורה על רוב מסכתות הש"ס .ואמר ,כי הם מונחים בארון אבל לא
בראש.
אחרי מעריב ,מרן התיישב חלש ,ואמר :יש לעיין האם לפני מתן
תורה ,כל אחד מבני ישראל אמר 'אעשה ואשמע' ,אלא שלאחר
שכולם אמרו כך זה נחשב שאמרו 'נעשה נשמע' ,או שכל אחד אמר
'נעשה ונשמע'?
ולצד השני ,הרי יש לעיין ,לגבי מי שמקבל על עצמו דבר בלשון
רבים ,האם חל נדר לקיים דבריו? ואז המשיך :מעירים במה
שאומרים בתפילת ערבית "על כן ה' אלוקינו בשכבנו ובקומנו נשיח
בחוקיך" שלכאורה באמירה זו מקבל על עצמו בנדר ,אך אם נאמר
שכשאומרים בלשון רבים לא חל נדר ,משום כך אין בזה נדר...

אנחנו  -עם היצר הרע
אחד ממקורביו דיבר עמו בלימוד.
במהלך השיחֶ ,רּב אהרן-לֵ יּב ציטט מדברי תוספות במסכת כריתות
(ששינו את המבט בנידון) ,האברך התפעל ,ואף אמר :״ראש הישיבה
זוכר כל תוס' וזוכר גם תוספות כזה שלא ידוע כל כך ,אבל אנחנו לא
זוכרים ,ובאמת אני שואל את עצמי כיצד ראש הישיבה זוכר את
הכל?"..
התגובה של רבינו ,הייתה בחריפות :כשאתה אומר 'אנחנו' למי אתה
קורא 'אנחנו' ,לך וליצר הרע שלך?!

בעל עגלה
"תקופה ארוכה בצעירותי שירתי כטייס בחיל האוויר ,בפעם
הראשונה שפגשתי את הרב שטיינמן אחרי שכבר חזרתי בתשובה,
נכנסתי אליו ,לבקש שיהיה סנדק לבני .הוא התעניין במה אני עוסק,
עניתי לו כי אני טייס בחיל האוויר .תוך כדי דיבור הפטיר באידיש
(שפה שאני מבין היטב) ״נאך א בעל עגלה" עגלון ֶש ְּׁמ ַשׁנֵ ַע אנשים
מהכא להתם ומהתם להכא".
"נכון שהופתעתי מהתשובה ,אבל הזדהיתי איתה מיד ,כי מי כמוני
ידע את ערכי האמיתי ,אמנם טייס ,אבל יש בכך אוסף כישרונות
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ותו לא .התגובה שלו הייתה בניגוד לכל אדם אחר שפגשתי שהגיב
ותמיד בהתפעלות ממקצועי בצבא ,עקב ההילה שנקשרה לטייסים.
הבנתי שאני עומד מול איש אמת שלא מתפעל מעניינים שאינם
שייכים לעולם של איכות באמת".

אסון הפרסום
סיפורים קטנים שיונצחו לדורות ,יאירו את הדרך ,כמו העובדה
הבאה ,שהיא יותר מתמרור דרך.
בישיבת פוניבז' לצעירים אחד הבחורים הרציניים ניגש לראש
הישיבה ֶרּב אהרן ליב וסיפר לו דבר רע על קבוצה של כ 5בחורים.
ראש הישיבה שמע והתעניין היטב בקצרה בפרטים ,בחן ובדק את
המידע בזהירות.
פניו היו עצובות .ואז לפתע הרצין מאד ,והפנים קיבלו גוון נוסף ,של
תקיפות הביט על הבחור ואמר לו:
יוסף היקר ,אני ור' מיכל יהודה ,נעשה את מה שצריך ,את המוטל
עלינו לעשות בענין ,אך אני מתריע בך  -כבחור ירא שמים ,שאיש
נוסף לא יידע ממה שסיפרת לי .כי הפרסום ,גרוע הרבה יותר
מהעבירה עצמה! עשית את שלך ואמרת לי ,ותו לא ,מעתה ועד
עולם.
הבחור שהזדעזע מעוצמת ההגדרה "הפרסום גרוע הרבה יותר
מהעבירה עצמה" קלט היטב את ההתרעה ,שמר על עצמו ,ומאז
ועד היום לא רמז ,ולא דיבר כלום.
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הבחור ,כיום מחשובי הרבנים הוסיף לספר:
הפגישה המיוחדת עם ראש הישיבה ,הייתה בתחילת זמן חורף ,ו...
עד חג הפסח באותה שנה ,חמשת הבחורים כבר לא היו בישיבה.
הם עזבו ,כל אחד בסיטואציה אחרת ,ואיש לא הבחין כי קיימת
איזו שהיא סיבה לעזיבה ,או איזה שהוא צירוף בין חמשת הבחורים
הללו .ע"כ.
הישיבה לא ניזוקה ,הבחורים עצמם לא ניזוקו  -יתר על מה שמגיע
להם .הם גם יוכלו לחזור בתשובה שלימה מתוך רוגע ,כיון שהמספר
לא נכשל ב'פרסום' שהיא עבירה מאין כמוה .ע"כ.
אחרי מקרים כאובים ,אנשים טועים לחשוב ולהחליט” :למען
ישמעו ויראו ,נפרסם! נודיע לציבור! נעניש לעיני כל ,כדי שהמקרה
הנורא לא יחזור על עצמו" כך הם סבורים .אבל רב אהרן-ליּב גדול
הדור ,הציל רבים מהטעות הזו (שרמוזה בארבעה מילים בתורה" :כי
קללת אלוקים תלוי").
היזהרו והישמרו!

רשימה .משגיח באחת הישיבות הגיע לשאול את רבנו מה לעשות
בקבוצת בחורים שביום שישי אחד ,לקראת סוף הזמן ,יצאו לטיול
ללא רשות ,ונתקעו שם' .עלתה הצעה לסלק אותם מהישיבה עד
סוף הזמן הנוכחי'.
'לא תפיקו מכך תועלת' ,אמר לו ֶרּב אהרן-לֵ יּב 'הדבר רק יגרום
לסיפור להתפרסם יותר מכפי שהוא מפורסם עתה ,ויכניס את
הרעיון בלבם של בחורים נוספים .בדומה למשל הידוע (המובא
במדרש) על אותו יהודי מכור לטיפה המרה שכשראה שיכור אחר
מתגולל בקיאו הלום יין פנה אליו בהתפעלות ושאלו מנין השיג יין
משובח כל כך.'...
במקרה אחר באו לשאול בנוגע לבחור שהורחק מן הישיבה לשבוע
ימים .האם מותר לפרסם את סיבת הדבר 'למען ישמעו ויראו' ,או
שמא עוברים בכר על לשון הרע והלבנת פנים? "בין כה וכה לא
תצמח מכך תועלת אלא להיפך .בחורים אחרים עלולים ללמוד
ממנו" – אמר.

ההפגנות ,השנאה והמקטרגים
לאחר הכנות ותכנונים ביצועיים במשך כמה חודשים נכנס לבית
רב אהרן-ליב יהודי יקר ירא שמים ,עו"ד במקצועו ,שחזר בתשובה
עשרים שנה קודם לכן .הוא סיפר את כאבו על השנאה והקיטוב
שיש בין חילוניים לדתיים (בשנת תשס"ג) ,ואז הציג את התוכנית
שלו ,להקים 'מרכז הסברה' איכותי ,בו יראו לאחינו הטועים את
היהדות באור יפה ,הרבה הסרטות והפקות שיעמידו ברום המעלה
ובאור יקרות את החיים של החרדים בסגנון מיוחד ,על ידי חוזרים
בתשובה עצמם ,כפי שהם מביטים על העולם ,גם על ארגוני החסד
של הדתיים וכו'
רב אהרן-לֵ יּב הקשיב לתוכנית .וזו הייתה תגובתו (בנוסח שיגרום
ליהודי העומד בפניו להבין היטב) וכה אמר לו:

נכנסתי אליו ,לבקש שיהיה
סנדק לבני .הוא התעניין במה
אני עוסק ,עניתי לו כי אני טייס
בחיל האוויר .תוך כדי דיבור
הפטיר באידיש (שפה שאני מבין
היטב) ״נאך א בעל עגלה"

כל זה ,וכיוצא בזה ,לא יועיל ,ואפילו יהודי אחד לא יחזור בתשובה,
ואני מוכן אפילו לשים כסף שאני צודק ,כיוון שהבעיה אינה
הסברה אלא קטרוג מלמעלה .וכמו שרבי אלחנן וסרמן זצ"ל אמר
שכשהמלחמה היא עם שרי מעלה  -מה יועילו הפגנות למטה?!
וכך גם כאן  -החילוניות והחילוניים הם גרועים יותר מהגויים ,וכדי
לקרבם צריך להסיר את הקטרוג ,וזה נעשה על ידי הגברת תורה,
מקומות תורה ,תיקון המידות ,בין אדם לחברו ובין אדם למקום .ואם
תרצה בכל זאת להקים את המרכז ,נו ,נו ,זה יועיל על כל פנים לך
עצמך ,שתיווכח ותבין שאין בדרך זו כל תועלת...

לא נוגע ברמקול
תלמידים מה'ישיבה לצעירים' פוניבז' העידו ,כי מעולם לא נגע
ברמקול שהניחו לפניו ,לא להתאים את כיוון המיקרופון ולא לסייע
בידי מי שהיה מכוון ,איך שהניחו לפניו כך התחיל והמשיך לדבר.
בתחילה לא הבינו מדוע לא מכוון בעצמו ,אך כאשר הבחינו בבירור
שוב ושוב כמה שמתאמץ ומצדד את גופו לכיוון הרמקול ,ובמכשיר
עצמו אינו נוגע ,הבינו כי ידיו לא נוגעות בחפץ שאינו שלו ,והידיים
מתרחקות משבעים מכשירים של היתר ,כדי לא לנגוע במכשיר
אחד של איסור.
בנו שליט”א הגאון רבי שרגא העיד" :אבא מעולם לא נגע בדבר
שאינו שלו ,לא מחמת שיש בכך בעיה הלכתית או משהו כזה ,כל
הנהגותיו ,כל האורח חיים שלו היה גבוה ,גבוה!"
מדהים היה לעמוד מקרוב ולראות גם בסוף ימיו ,כשראייתו נחלשה,
כשהיה מבחין כי הניחו משהו על השולחן ,היה מקריב את ידו ואת
עיניו לבחון" :מה הניחו על השולחן?" (לא וויתר על ערנות מרבית
לעקוב ,האם מקליטים ומתי וכאשר התקרבו אצבעותיו ל'מכשיר
הקלטה' קטן ,שהניח מאן דהוא ,היה מחזיר את היד אחורה בבת
אחת כמי שפוחד לנגוע במוקצה .לא לגעת בחפץ שאינו שלו!)
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כלכלה של פעם לעומת היום -
האושר של פעם יותר מהיום?!
בענוותנותו ובסבלנותו של גדול הדור ,יכלו להתייעץ אתו לא רק
בענייני רפואה ובעסקים ,אלא גם על מקרר ,משקפים ועל קופת
חולים.
ואז לפעמים זכית וגילית כי יש בעולם ,מבטים חדים ועמוקים שלא
חשבת עליהם .אחד מאלף ,זו השיחה דלהלן.
רקע :הרמב״ם ,חכם היהודים  -חקק בראש ה'יד החזקה' דבר פלא
לכאורה ,שיסוד כל החכמה היא אמונה :״יסוד היסודות ועמוד
החכמות לידע שיש שם מצוי נמצא וממציא" .בשיח הבא עם ֶרּב
אהרן-לֵ יּב אפשר להבין מעט ,עד כמה האמונה היא בסיס להבנת
החיים כפשוטם.
אחד מהנכנסים התאונן בטרוניה על כך שהמוצרים של היום
מיוצרים מחומרים מאוד זולים ולכן הם נשברים מהר ומתכלים
במהרה ,וממילא אנשים נאלצים לבזבז ולהוציא שוב ושוב כסף על
קניית אותם המוצרים.
ֶרּב אהרן-לֵ יּב הקשיב למרירותו ואמר לו:
אתה זועם ,אבל אפשר גם לחשוב שהכל מכוון לטובה .הנה בילדותי
הייתה עניות קשה ,לרוב רובם של אנשים לא היה לחם לפי הטף,
ממש כפשוטו ,ומדוע היום יש יותר כסף לאנשים? אחת התשובות
היא שפעם היו מוצרים שמחזיקים לאורך עשרות שנים ,הכלים היו
יציבים ונשמרים זמן רב ,הבגדים עברו ב'ירושה' לילדים ,ממילא
התוצרת של המפעלים הייתה מועטה יחסית ,כי לא היה ביקוש רב,
הדבר הזה עצמו גרם לכך שלא היה צורך בהרבה פועלים ,וממילא
לא הייתה לאנשים פרנסה .אך היום הכל להיפך ,הכלים נשברים ולא
יציבים ,והמפעלים צריכים לעבוד הרבה יותר זמן מסביב לשעון כדי
להספיק לייצר את הביקוש הרב ,שהרי הכל נשבר מהר ,וממילא
הדבר גורם שיש צורך בהרבה פועלים.
כיון שהייתה שעת הכושר ,מרן הרב שטינמן אמר לו יסוד נוסף
לחיים:
מאז ומתמיד ,וגם בזמננו ,העולם מתנהל ,לפי הנתונים ,והאפשרויות
של התקופה הנוכחית ,ולא לפי מה שהיה אתמול שלשום.
לדוגמא :בימים ההם ,שעדיין לא הוקמו מוסדות לרפואה (כמו
קופות חולים ובתי הרפואה שבימינו) ,היו זקנים שמימיהם לא יצאו
מעיירתם לרופא ,אבל כיום כאשר יש בתי רפואה לרוב ,ואפשרויות
הרפואה זמינים ומהירים ,המגמה התהפכה עד שכמעט ואי אפשר
בלי רופאים ובתי חולים ובפרט לילדים ומבוגרים .וכן ניתוחים מסוגים
שונים ,רבים מאד בזמננו ,כיון שכיום יש יותר אפשרויות לכך.
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׳זה לעומת זה עשה האלוקים' ,הקב"ה מנהל את העולם לפי הנתונים
של אותו דור .אם הזקנים צריכים לחיות ואין בתי חולים ,הם לא
נזקקו לבתי חולים ,ואם יש בתי חולים ממילא ,גם אם הם יחלו,
לא 'סוף העולם' ,כי יש דרך להתאשפז ולהתרפא ,וכן התינוקות
היו חייבים 'חלב אם' כל עוד שלא היו תחליפים ,אבל כאשר יש
'מטרנה' אין צורך דווקא שכח ההנקה יהיה כמו בימים עברו ,כ"ד
חודש כמבואר בש"ס .והקב"ה מנהל כך את העולם.
כיום כל כך הרבה אנשים זקוקים למשקפים ,כל עוד המשקפים היו
תוצר לא זמין ,לא נזקקו להם ,אבל ברגע שאפשר להשיג אותם
כמו כל בגד אחר ,לא קרה אסון אם הראיה תיחלש .הבסיס להכל
הוא רצון ה' ,ובסופו של דבר רק דבר אחד מתקיים :רצון השם.
הנה עוד ,לאחר שהתחדשה מכונה שמכבסת בגדים ,ירדה חולשה
לעולם וקשה לאשה לכבס בידיים ,ואחרי שייצרו מכוניות הגומעות
מרחקים גדולים ,כבר קשה לאדם ללכת למרחקים.
נמצינו .כי השתדלות של בני אדם לשכלל את העולם ,בסופו של
דבר ,אינה הופכת את העולם ומשנה אותו לחלוטין ,כי במקביל
לשינויים שנעשים ,מיד משתנים דברים אחרים ,ורצון ה' לא חוזר
ריקם ,לפי המכשירים החדשים הקב"ה משנה את טבעו של עולם,
יש רווח מכאן והפסד משם או הפסד מכאן ורווח משם .וכאמור,
כיום שהתרבו לובשי משקפיים ,לא מוכרח שזו גזירה מיוחדת על
הדור שלנו שלא יראו טוב ,אלא אפשר שכיון שיש את הרעיון של
המשקפים והן זמינים ונוחים להשגה ,יש גם שפע רב של חובשי
משקפיים ,ויתכן שאם לא היו משקפיים בהישג יד ,גם לא הייתה כזו
חולשת ראיה.
יסוד הדבר למדתי  -אמר רב אהרן-לֵ יּב  -מדברי הר"ן (בדרשות
הר"ן) שמבאר שלכך לדורות הראשונים לפני נח ,ניתנה אריכות ימים
מיוחדת ,כי לפי המציאות של אז באלף הראשון ,היה עליהם לטרוח
על כל דבר זמן רב ,כי לא הייתה עדיין מחרשה בעולם (גם לא היו
חיתוכי אצבעות עד לידתו של נח) ועוד כלים שהיו חסרים ,ובדרך
כלל בני אדם טרחו  -כל איש לבדו לכל צרכיו ,ואם כן ,לא יישאר
להם זמן לעבודת ה' ,לכן אריכות השנים הייתה נזקקת ,אבל אחר
כך קוצרו השנים ,כי לא היה צורך בשנים הללו ,בני העולם התחלקו
במלאכתם שהאחד תפר בגדים והאחר גידל תבואה ואחרים יצרו
כלים ,כי כבר היו להם גם את כל המכשירים למלאכתם ,לכן קוצרו
השנים .אלו דברי הר"ן( .כי הגזירה אמת וכל החריצות שקר והבל
רוח ,אנשים של היום לא מאושרים יותר מהאנשים של דורות
קדומים ולא הם יותר מאתנו).
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(קטעים מלוקטים מתוך הספר 'חכימא דיהודאי)

באחד הימים ראיתי מודעה על איזה בעל דרשן חשוב שמגיע לדרוש
בהלכה ואגדה ,פניתי והלכתי לשם ,והנה הדרשן הזה הראה בקיאות וגאונות
בכל מסכתות הש''ס ,דהיינו שהזכיר בכל מהלך דרשתו הרבה מימרות
חז''ל ,ועל כל מימרא ומימרא ציין בדיוק נמרץ כמה פעמים נזכר מימרא זו
בש''ס ,ולאחר הדרשה חלשה דעתי והגעתי לשברון לב גדול ,כי הרגשתי
בעצמי לעם הארץ גדול שאין כדוגמתו ,ונתעורר בי קנאת סופרים עצומה
קטעים משיחה מיוחדת של כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות משה שליט"א
על כוחה של תורה והכנה לקראת חג השבועות
מאת :ח .יודלביץ
זה לי שנים רבות שזכיתי לשמוע מפי קדשו של כ"ק האדמו"ר
הגה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע ,ביאור נפלא על מאמר חז"ל השגור
ומקובל בפי העולם "אין לך דבר העומד בפני הרצון" ,דלכאורה
יפלא הלא עינינו הרואות בכל יום ,כיצד יש לאנשים רבים רצון
וחפץ אדיר להשיג איזה דבר מסוים ,ואעפ"כ אינם מצליחים בכך,
ומשאלת לבבם איננה מתמלאת כרצונם ,וגם מצינו להדיא בדברי
חז"ל (ברכות ו ).חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו',
ואיך יתכן שתגיעהו האונס ,הלא אין לך דבר העומד בפני הרצון.
אלא הסיבה היא ,כי אי אפשר שיהיה לאדם כמה מיני רצונות ,ובעל
כורחו אין לו אלא רצון אחד ויחידי בלבד ,אשר בו הוא חפץ באמת
ואליו הוא מקושר ודבוק בכל נימי נפשו ,ואכן אין שום דבר בעולם
שיוכל לעמוד ולעכב מלהשיג את הרצון הזה ,ובלי ספק יצליח
לבצע את רצונו האמיתי ולהשיגו בלי שום עיכוב ומניעה כלל .ואילו
שאר הדברים אשר הוא טוען שחפץ בהם ואינו משיגם ,הטעם לכך
כי לאמיתו של דבר אין לו רצון אמיתי בהם בתוככי לבו פנימה ,ורק
פרי דמיונו מטעהו לחשוב שמשתוקק להם ,אך לו יתבונן היטב,
יווכח בעצמו שאין לו אלא דבר אחד בלבד שבו הוא חפץ באמת,
ואל השאר אין לו רצון אמיתי ,ולכן אינו מצליח להשיגם.
וזה אשר נתכוין רבי יוסי בן קיסמא 'איני דר אלא במקום תורה',
כלומר ,אין לי אלא רצון אחד ויחידי ,והוא לדור במקום תורה ,כי
זהו רצוני ומשאלת לבבי מאז ומקדם ,זו ואין בלתה ,ורק על ידי זה
יש תקוה שאצליח במשימתי ואזכה לגדול בתורה ,ואיך תבקשני
שארצה לדור במקומך ,הלא הרצון החדש הזה ידחה ויבטל ממני את
רצוני ושאיפת חיי מאז לדור במקום תורה ולעשות בה חיל .ברם,
האמת חייבת להיאמר ,שלא די ברצון חזק ואמיתי רק בתחילת
הדרך ,כי ההצלחה תלויה ועומדת ברצון תקיף וממושך מתחילה
ועד סוף ,ולא יתכן להשיג תוצאות מבורכות אלא אם בנוסף
לשאיפה איתנה להתעלות בתורה ,ישנה גם החלטה ברורה שזאת
היא המטרה ,וממנה אין נסוגים ויהי מה.

הנה כששהיתי בלאס-אנג'לס ,אמרתי שם רעיון זה בשיחה
בישיבה דשם ,ולאחמ"כ הוסיף לי הראש ישיבה דשם סיפור יפה
ונפלא ,היה זה לפני שבנו בכורו נכנס לעול תורה ומצות ,ונסע עם
בנו לארץ ישראל לקבל ברכות מגדולי הדור .וכאשר הגיע לגדול
אחד זצ''ל ,שאז כבר הוערך גילו ליותר מתשעים ושתיים שנה,
ובדיוק אז נעמדו שם להתפלל תפילת מנחה ,ובנו בחור הבר-
מצוה עמד על יד הרב ,והתבונן בו איך הוא מתפלל שמונה עשרה.
ולאחר התפילה סיפר לאביו ,שהבחין כי בכל תפילת השמו"ע לא
זז הרב אף כמלוא נימה ,ואף לא שמע ממנו מאומה ,אלא שכאשר
הגיע למילים 'פתח ליבי בתורתך' שבסוף התפילה ,בטרם פסע
לאחוריו ,רק אז נתלהב לפתע באמרו מילים אלו המדברים
מלימוד התורה...
אז הבנתי מה זה נקרא רצון אמיתי ,כי הרי יהודי גדול זה שזכה
לדעת את כל הש"ס כולו ישר והפוך יחד עם כל ד' חלקי שו"ע,
כולל כל ספרי הראשונים והאחרונים ,ובקי נפלא בכל התורה כולה,
עדיין עומד ומתחנן לה' שיפתח לבו בתורתו .הלא דבר הוא! ואכן
כשרוצים באמת ,אז בוודאי התפילות פועלות את חלקן.
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גדול כוח הרצון המתיר את כל הספיקות
וזה עתה עולה בזכרוני ,מה שארע לא מכבר עם איזה אברך שביקש
להיכנס ללמוד בכולל ערב אצלנו ,אך העלה בפניי את ספיקתו,
שמא עליו להמתין עוד חודש ימים ,כיון שיש לו בחודש זה כמה
חתונות של חברים ,ויהא מנוע מלבוא לסדרי הכולל לעת ערב,
ושאלתי אותו למה תבטל  30שעות בשביל ארבעה ימים שיש לך
בהם חתונות? וגם זה עצמו ספק הוא בידי ,אם אתה צריך לילך
אצל כולם ,ומה גם שאפשר לך לילך שם גם לאחר הלימוד בכולל.
ובסופו של דבר לא ציית לי ונשאר בספיקותיו ,ובינתיים תפס אברך
אחר את מקומו ,וכך לא היה לו כולל ערב בכל זמן החורף ,וכל זה,
כי כנראה היה חסר לו הרצון הפנימי ,כי עם קצת רצון ,היה פושט
באחת ובקלות את כל הספיקות כולן.

והערב נא
וכאשר האדם יודע דבר זה שהתורה היא עיקר שבעיקרים,
אז אינו מתבלבל רק פותח פיו לבקש מה' הטוב שתהא התורה
עריבה ומתוקה בפיו ,ובה יעסוק כל היום בעיקר ,ורק את מה
שיצטרך לו כדבר טפל ,יעשה בהכרח ,אמנם מיד יחזור לתלמודו,
כי זה העיקר .וכאותו מלמד ששאל את תלמידו שהיה צריך לשנן
את פסוקי החומש בשבת קודש ,והלה טען לו שלא מצא חומש
בארון הספרים ,מדוע לא ארע פעם שנאבדו לך האופניים? רק
ההבדל הוא ,שהתורה אינו מתוקה בעבורו אלא היא מרה לו ,וכל
זה למה? כי אמו אינה שופכת דמעות כמים בברכת 'והערב נא'
בכוונה.
וכך מספרים על הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ''ל ,שהיה דר
בבית חותנו אחרי נישואיו ,כי באותה תקופה לא היו לו האמצעים
לרכוש דירה בעבורו ,ולאחר שעלה לכהן פאר כראש ישיבת 'קול
תורה' ביקשו הנהלת הישיבה לתת לו דירה בסמיכות לישיבה ,אך
חותנו סירב שיעזוב את ביתו ,באמרו' :ספר תורה אין מזיזים ממקום
למקום' ...ואכן המשיך לדור שם כל ימיו ,על אף המרחק הגדול שבין
שכונת 'שערי חסד' לשכונת 'בית וגן'  -מקום משכנה של הישיבה,
ולא עוד ,אלא שבכל אותם השנים שחותנו היה עוד בחיים ,מעולם
לא ישב בראש השולחן אלא בצידו ,וזאת גם כאשר היו לו כבר
נכדים רבים ,וכך נהג שנים רבות עד לפטירת חותנו.
זאת אומרת ,שלא היה לו שום רצונות מלבד לימוד התורה בלבד,
ועל כן זכה להגיע לאן שהגיע ,והן אמנם שלא ישב בראש השולחן
של עצמו  -שלא היה לו שום עצמיות ,אבל ישב בראש השולחן
של כל העולם ...כי על האדם לדעת שכל מה שיעשה האדם בחפצי
העולם הזה ,כל זה אינו שווה למילה אחת של לימוד התורה ,כמו
שכתוב' :וְ כָ ל ֲח ָפ ֶציָך ֹלא יִ ְׁשוּו בָ ּה' [משלי ג ,טו] ואין זה כמליצת
דברים בעלמא ,שהרי אליבא דאמת כל אלו ההנאות מן העולם הזה
הם כאין וכאפס ,והחכם עיניו בראשו.
ואנחנו ישראל מאמינים בני מאמינים ,מבינים אנחנו שאותם
האנשים המקדשים ומטהרים פרטי חושיהם אל הבורא ,כוחם היה
יפה לראות אותו הקול שאינו פוסק מיום שעמדו רגלי אבותינו על
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הר סיני ,וכמו שאבותינו זכו לראות את הנשמע ,כך בניהם הצדיקים
זכו כמו כן בדברים כאלו שהם למעלה מן הטבע ,כיון שהתעלו
במעלות גבוהות בדרכי העבודה דרגא בתר דרגא .באופן שהנהגת
עבודתם את בוראם היתה גם כן מעל דרך הטבע  -לשבור את הרצון
הטבעי ,על כן זכו למציאות שמאור קדושת מחשבתם היה להפליא.
ובחינה זו רואים אנו שהחוקרים מגלים היום אחר שנים ממושכות
של חקירות ומחקרים ,שאפילו דיבורו של בן אנוש רגיל נשאר בחלל
העולם ולא נעלם כלל ,הצדיקים האלו הקדימום ,כי כבר בימיהם
הקדמונים כבר יכלו לראות את זאת מגודל קדושתם הפלאית והעל
טבעית.
וכעין זה כתוב בתשובות הרשב"א בטעמו של דבר של הלאו הכתוב
'לא תקלל חרש' ,כי הענין של קללה נשאר באוויר העולם עד ...ובכן
עושים פעמים התרת קללות וכדו'.
ובענין זה עובדא הוי עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שבשעה
שנלקח למאסר בסיביר שברוסיה ב'עוון' הפצת היהדות ,איים עליו
החוקר במילים קשות ביותר ,אבל רבי יחזקאל לא התפעל ממנו
כלל ,ואז הגביר החוקר את קולו בצורה מפחידה ביותר .אולם רבי
יחזקאל עדיין לא נע ולא זע ממנו כמלוא נימה ,וכאן כעס החוקר
ושאג עליו  -האם שמעת פעם קול כל כך חזק מדבר? השיב רבי
יחזקאל  -אכן שמעתי קול הרבה יותר חזק ,במעמד הר סיני !...וכל
זה ללמדנו בא עד כמה אפשר לו להאדם להתעלות בכוח הרוחניות
שבתורה לאלו העמלים בה ומכינים את עצמם להשיג מדרגות
הצדיקים היושבים ונהנים מזיו השכינה.

כיצד מקבלין את התורה במתנה מהקב"ה
הנה ידועים דברי המדרש ,שהשי"ת למד עם משה רבינו ארבעים
יום ולא הבין את התורה ,עד שהקב"ה נתן לו אותה במתנה,
ומקשים העולם על זה ,הרי אם היה רוצה ליתנה לו במתנה ,למה
היה צריך להמתין בשביל כך ארבעים יום ,רק הכוונה היא ,שמתנות
לא מחלקים בחינם ,וכי אם רוצים להצליח ,צריך קודם להתייגע
בהתמדה וברציפות עד כדי מסירות נפש ,ורק אח"כ נותנים לו
במתנה .וכידוע הוא שהיצר נקרא חינם כדאיתא בזוה"ק ,כלומר הוא
מציע לעשות דברים מבלי שנצטרך לשלם על זה דבר ,אבל היצר
טוב עולה לנו בעמל ויגיעה רבה ,ורק על ידי זה זוכים לתענוגי אמת,
להיות מתענג על ה'.

מה עושה קנאת ספרים
הרבי משתף את הנוכחים בעובדא של 'בדידי הוי עובדא' וממשיך
לדרוש ,ועולה לי כעת בזיכרוני ,ממה שארע לפני כשלושים שנה
ויותר בעת שלמדנו בכולל ,ב''ה למדנו בהתמדה גדולה וסיימנו את
עשרת הסימנים הראשונים של הלכות פסח ,וידענו כבר היטב פרטי
המחלוקת בדין קמח שנתערב בקמח ,אי מקרי 'לח בלח' ,וגם למדנו
את הסוגיא של עכבר נכנס וכיכר בפיו ,וכן הדין של תשע ציבורין
של מצה ואחד של חמץ ובא עכבר ונטל [סי' תלט סעי' א] וכדומה.
ונפשי היתה מלאה בסיפוק ושמחה מרוב הידיעות שרכשתי
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ּקּודי ה' יְ ָׁש ִרים
במשעולי הסוגיות הללו ,וכבר אמר דוד המלךּ'ִ :פ ֵ
ְמ ַׂש ְּמ ֵחי לֵ ב'.
או אז באחד הימים ראיתי מודעה על איזה בעל דרשן חשוב שמגיע
לדרוש בהלכה ואגדה ,ומאחר שרציתי לשמוע קצת דברי חיזוק
להתעלות בתורה וביראה פניתי והלכתי לשם[ ,ה"ה המאור הגדול
ידידי היקר רבי יהושע כהן שליט"א מח"ס כרם יהושע ,אז עדיין לא
זכיתי להכירו כמו עכשיו ,רק זכרתי שכאשר למדתי בישיבה הוא
הגיע פעם לדרוש שם ,ומורי ורבי הגה"ק רבי רפאל בלום מקאשוי
זצוק"ל קם לכבודו מלא קומתו] .והנה הדרשן הזה דיבר בקדשו
והראה בקיאות וגאונות בכל מסכתות הש''ס ,דהיינו שהזכיר בכל
מהלך דרשתו הרבה מימרות חז''ל ,ועל כל מימרא ומימרא ציין
בדיוק נמרץ כמה פעמים נזכר מימרא זו בש''ס ,וגם ידע להצביע
בדיוק באיזה עמוד ובאיזה קטע למעלה או למטה בשורה ב' או ג'
נמצאת המימרא ,וגם ידע לפרט את כל סוגי הגירסאות שיש לגבי
מימרא זו וזו מן הבבלי ומן הירושלמי ,כיד ה' הטובה עליו.
באותה שעה ראיתי את עצמי עומד אצל גדול הדור ממש ,שיודע
את כל הש''ס בעל פה ,וגם יודע כמה פעמים מוזכר רבי יוחנן וריש
לקיש בכל מסכתא ומסכתא ,ועד''ז בכל הש''ס כולו ,ואם יש גירסא
שאין גורסים ריש לקיש רק אמורא אחר  -גם את זה ידע לומר,
ולפי זה למנות גם כמה פעמים נזכר כן בש''ס! ועד''ז גם בתלמוד
הירושלמי .ולאחר הדרשה חלשה דעתי והגעתי לשברון לב גדול,
כי הרגשתי בעצמי לעם הארץ גדול שאין כדוגמתו ,ונתעורר בי
קנאת סופרים עצומה ,עד כדי כך שעברו עלי כמה ימים עד ששבה
אלי רוחי ,ואז התחלתי באמת ללמוד עם רצון חזק במידה כפולה
מכפי שהיה לי עד אז  -מגודל הקנאת סופרים שבערה בקרבי .ואכן
לזכותו ייאמר ,שבתוך זמן אחד למדתי את 'כל' הלכות פסח עם
הפרמ''ג ,ואף חזרתי עליהם כמה וכמה פעמים .אתה הראת לדעת,
כי מקנאת סופרים אכן תתרבה החכמה.

יעד ומטרה
כמו כן ,בשנות נעוריי בעת לומדי בישיבה ,ששם היה הסדר ,שבכל
'סוף שנה' היו עושים סיום מסכת ,והרבה בחורים נבחנו על כל
המסכת מרישא ועד גמירא ,ובמסכתות היותר ארוכות נתארכו
הלימודים במשך מעט יותר זמן כמו שנה וחצי .והקנאת סופרים
דאז היה גדול כל כך ,שכל אותם הבחורים שהתכוננו להיבחן על
המסכת ,כמעט לא היה שייך לדבר עמם בתקופה זו בעניינים של
מה בכך ,וביניהם אף היו קבוצה של בחורים שבנוסף על שקידתם
בכל שעות סדרי הישיבה ביום ,התאמצו וקמו בעוד חשכת ליל
בליל שישי ,ולמדו במשך חמש שעות רצופות ,וכל זה מכוח שסימנו
לעצמם יעד ברור ומטרה מוגדרת ,ולא הניחום לרגע עד אשר עלה
מבוקשם בידם ,וכך היא דרכה של תורה .ועל האדם להתעורר
להתמיד בתורה ,ולהשתדל למסור גופו ונפשו להוציא דיבור לפני
אלוקים בתורת ה' ,ואז יזכה להתפשטות הדעת להבין ולהשכיל את
דברי התורה.
גם זכור לי מאז ,שהיו עמי כמה בחורים שלמדו שו"ע יור"ד ח"א,

וכאשר היינו ערים בליל שישי'ס שלמדנו חמש שעות רצופות,
היה לנו סייעתא דשמיא מופלגת למעלה מן המשוער ,שתורתנו
היתה מתברכת ,דהיינו שמה שלוקח בדרך כלל עשרה שעות ויותר
הצלחנו ביותר מחצי שעות פחות ,וכמו שכולם העידו על זה שגם
אצלם היה כך.

ולכל בשרו מרפא  -תורתו וזמנו מתברכים
הסייעתא דשמיא שיש לזה הלומד תורה הוא בלי קץ וגבול ,שמכניס
הברכה בזמן ,דהיינו דבר כזה שלוקח בדרך כלל הרבה זמן נעשה
ברבע הזמן .וכמו ששמענו ממה שסיפר אברך אחד שזכה לישב
באוהלה של תורה ,שאמר על עצמו שראה דבר מעניין ,שבאמצע
הזמן כשהיה הולך לסדר דברים כגון לשלם חשבונות או לילך לבנק
היה לוקח לו כמה דקות ולא יותר ,בו בזמן שבבין הזמנים היה לוקח
לו סידורים כאלו לפעמים שעות רבות של המתנה וכדו' ,והוסיף
בדברים לומר שכמובן שחשב מקודם מתי הוא הזמן שיותר כדאי
ללכת ,ויתירה מזו אמר שכמה פעמים חשב לסדר כל מיני דברים
בהמשך הבין הזמנים ,וכל פעם מחדש נפל עליו עצלות גדולה
מלילך פה ושם ,זאת אומרת שהתורה מביאה רוח חדשה על האדם
להצליח בהרבה עניינים בדברים הנצרכים לו בקל .שכן גם בתורה
עצמה צריכים לסייעתא דשמיא.

להתעורר מקדושת החג – לעשות מעשים
ובכן ,צריכים אנו ללמוד איך לאהוב את הלימוד ,להתרכז אל העיקר.
עלינו להתיישב בדעתנו ברוב דעת ותבונה בענין זה ,לעשות חפץ
מהתעוררות החג לעלי' בקודש בעבודתנו ,שאם לא כן לא יצא מהם
מאומה ומפטירין כדאשתקד.
וכההוא עובדא שארע בעת שהגאון רבי מאיר שפירא זצ''ל ראש
ישיבת חכמי לובלין נסע באחד ממסעותיו למדינת אמריקא בה גייס
כספים לטובת קיום הישיבה הק' ,ויהי בשעה שעמד ודרש כדרכו
באחד מבתי הכנסיות ,הבחין באמצע דרשתו בזקן אחד היושב
ובוכה ללא הפוגות כשמעיניו זולגות דמעות כמים .ומשסיים לשאת
את דבריו ניגש אל אותו זקן ושאלו לפשר בכיו ,לאמור ,יאמר נא לי
כבודו בשל מה הסער הזה? איזה חלק בדרשתי ריגש אתכם כל כך?
נענה הזקן ואמר :לא הדרשה היא אשר הביאה אותי להתרגשות זו,
אלא כשהבחנתי במגפיים אשר כבוד הרב נועל על רגליו התרגשתי
עד עמקי לבבי ,יען כי דומים הם עד למאוד למגפיים של אבי ע''ה
שהיה נושא על רגליו...
וכל המתבונן בסיפור זה ,יתעורר בעצמו שלא לנהוג כאותו זקן כסיל
ובער ,ולא לשית אל ליבו רק לחיצוניות החג ,אלא לחשוב ולהתבונן
מה עשה היו"ט לגופו ונפשו פנימה ,להפיק ממנו את התועלת
הראויה ,כי חובה קדושה היא להתחדש בהזדמנות המיוחדת
הזאת ,ולהיות משכיל ליקח מהארת החג ולהכניס בעצמו דביקות
בה' להיות מקושר באילנא דחיי לעץ החיים לתורת חיים" ,מיט א
נייעקייט אין א פרישקייט".
(מתוך שיחה מיוחדת)
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כשמורנו ורבינו ,מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל היה במצרים ,אחד ממשפחת
קשטרו ביקש לכבדו ,ונתן לו את כתבי היד של זקנו ,רבי יעקב קשטרו
זצ"ל ,מרן שמח מאוד על המתנה היקרה ,וכשבא לארץ ישראל נגשו אליו
מהאוניברסיטה ורצו לקנות ממנו את כתבי היד בסכום כסף גדול ,אך מרן
זצוק"ל לא הסכים למכור את כתב היד הקדוש הזה בשום פנים ואופן!
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א על המצוה לקרב אל התורה ,היראה ושמירת המצוות
"נָ שֹׂא ֶאת רֹאׁש ּבְ נֵ י גֵ ְרׁשֹון ּגַ ם ֵהם לְ בֵ ית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ְשּׁפְ ח ָֹתם" (במדבר ד' ,כ"ב)

עלינו להבין ,מה באה התורה להשמיענו באומרה" :גם הם לבית
אבותם"? וכי יעלה על הדעת שלא לפקוד את בני גרשון ,הרי כל
השבטים נפקדו ,ומדוע לא יפקדו את בני גרשון?
נראה לבאר ,כי "בני גרשון" הם רמז לאלו שנטו מן הדרך ,התגרשו
מהתורה והמצוות ,וגורשו מעל שולחן אביהם שבשמים.
מצווה אותנו התורה" :נשא את ראש בני גרשון" – אל תדחה ואל
תרחיק אותם ,אדרבה" ,נשא את ראש בני גרשון" ,תרומם ותקרב
אותם אל אביהם שבשמים.
אם תרצה לדעת על מה ולמה? – על כך מוסיף הכתוב" :גם הם לבית
אבותם למשפחותם" .גם אם הם עצמם אינם הולכים בדרך הישר,
הרי הם חוטרים מגזע היחס .אבותיהם ואבות אבותיהם צדיקים היו,
כולם בני אברהם יצחק ויעקב.

אין תורה פוסקת מזרעו לעולם
לעתים אנו פוגשים אדם שכלפי חוץ נראה רחוק מתורה ומצוות,
אורחות חייו רחוקים מדרך ה' ,דעותיו מנוגדות לדרך התורה,
והשקפותיו פסולות .אך אם נתחקה אחר שורשיו ,יתברר לנו
שאבות אבותיו היו רבנים גדולי תורה .בשל נסיבות החיים הידרדר
הוא לאן שהידרדר ,אבל אסור לנו להתנכר לו! צריך לגלות כלפיו
יחס של קירבה ,לרומם ולמשוך אותו בעבותות אהבה אל בורא
עולם ואל דרך ה' ,לקרבו אל התורה והיראה ואל שמירת המצוות.
אלו אינם דיבורים בעלמא .בדורנו זכינו לראות את הדברים במוחש.
לפני כמה שנים הגיעו לישיבתנו כמה בחורים שהיו בעלי עדינות
נפש מיוחדת .שאלתי אותם לשם משפחתם .השם היה מתורגם
לשפה העברית ['דקל'] ושאלתי מה שם משפחתם המקורי .לאחר
דרישות וחקירות על מוצאם ,גילינו שהם נצר לאחת המשפחות
המיוחסות בישראל ,מצאצאיו של אחד מגדולי ישראל הקדמונים
– רבינו המהריק"ש ,רבי יעקב קשטרו זצ"ל ,מחבר הספר "אהלי
יעקב" ,רבה של מצרים ,שחי לפני כארבע מאות שנה ,והיה בן דורו
ורעהו של מרן הבית יוסף.
הוא בעצמו רצה לחבר ספר הלכות כדוגמת ה'שולחן ערוך' ,אך כיון
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שכבר יצא לאור ספרו של מרן הבית יוסף ,כתב בספרו רק הגהות
על ה'שולחן ערוך'.
כשמורנו ורבינו ,מרן רבינו הגדול ,גאון עוזנו והדר תפארתנו הרב
עובדיה יוסף זצוק"ל היה במצרים ,אחד ממשפחת קשטרו ביקש
לכבדו ,ונתן לו את כתבי היד של זקנו ,רבי יעקב קשטרו זצ"ל מרן
שמח מאוד על המתנה היקרה ,וכשבא לארץ ישראל ניגשו אליו
מהאוניברסיטה ורצו לקנות ממנו את כתבי היד בסכום כסף גדול,
אך מרן זצוק"ל לא הסכים למכור את כתב היד הקדוש הזה בשום
פנים ואופן!
זכתה ישיבת 'אור החיים' להחזיר את הבנים לשורשם ,וראינו בחוש
שמתקיים הפסוק" :לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר
ה' מעתה ועד עולם" (ישעיה נט ,כא) .כמו שדרשו רבותינו (בבא
מציעא פה ע"א)" :כל שהוא תלמיד חכם ,ובנו תלמיד חכם ,ובן בנו
תלמיד חכם – שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם ...אמר הקדוש
ברוך הוא :אני ערב לך בדבר זה".
אביהם של הבחורים הללו היה מנהל בית ספר גדול של כאלף
תלמידים .הבן הגדול ,בן השבע-עשרה ,הגיע לישיבה לשבת ,ונפשו
חשקה בתורה .הוא רצה להשאר בישיבה עוד כמה ימים ,אך האב
התנגד לכך בנחרצות והחליט להגיע לישיבה כדי לקחת את בנו.
אמר ועשה .הגיע לישיבה ,ושאל היכן בנו .אמרו לו שהוא סועד יחד
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עם תלמידי הישיבה בחדר האוכל.
כשהגיע לשם ראה שהבחורים נגשים ליטול ידים לסעודת הבוקר.
הוא עמד לא רחוק ,והסתכל איך כל אחד ואחד מהבחורים ,באדיבות
מופלאה ,ממלא לשני את הספל לנטילת ידיים ,ואומר "בכבוד,
בכבוד ,בכבוד"...
אחר כך נכנס לחדר האוכל וראה לנגד עיניו מאות בחורי ישיבה
הסועדים את סעדתם בשקט ,בנועם ,בדרך ארץ.
הוא היה אחוז התפעלות .הוא הרי יודע מה זה מוסד חינוכי .בבית
הספר שלו יש אלפי תלמידים ,וחלק ניכר מזמנו מוקדש להתמודדות
עם בעיות משמעת שלהם...
לאחר מכן הוא נכנס לחדר הלימוד שלי .הוא דיבר אלי בנימה
מפוייסת" :כבוד הרב ,האמת היא שבאתי לקחת את בני ולמחות
בפניכם על השערוריה שעשיתם כשגזלתם ממני את הבן .אבל
לאחר שראיתי את הבחורים שלכם בחדר האוכל והתפעלתי
מהדרך ארץ ומהמידות הטובות שלהם ,אני אומר לכם :לא אכפת
לי שכל הבנים שלי ילמדו כאן"...
ובאמת כך היה ,במשך השנים ארבעת בניו למדו בישיבה ,וברבות
הימים הפכו למזכי הרבים ומרביצי תורה לעדרים .אחד מהם
משמש כיום כראש כולל ,והשני מלמד בתלמוד תורה ,ברוך ה' .אחר
כך נעשינו ידידים והוא בעצמו [האבא] התחזק ונעשה ירא שמים
בתכלית.

הוא התחנך במקומות רחוקים מתורה ,בלי שום סממן יהודי .אף
על פי כן חש תמיד שהאמונה נטועה בלבו ,למרות שלא ידע כיצד
ליישם זאת בחיי היומיום .הוא שירת כקצין בצבא .במהלך מלחמת
לבנון השניה אירעו לו ניסים גדולים ,והוא ראה במוחש את השגחתו
הפרטית של ה'.
ואז הגיע המפנה הגדול" .כשנכנסתי בשערי אור החיים" ,סיפר
האברך" ,התגלה לנגד עיני מחזה מפעים :בית המדרש היה מלא
במאות תלמידי ישיבה שלמדו בשאון רב .איזו עוצמה! נהמת
התורה שעלתה מבית המדרש היתה חזקה יותר ממאה טנקים
שועטים בקרב"...
"בחסדי שמים" – המשיך וסיפר – "נכנסתי ללמד בישיבה ,וזכיתי
להתעלות בתורה .אני מרגיש שכל רגע שאני בישיבה הוא נס גדול
יותר מכל הניסים שהיו לי בצבא ...אני מרגיש שה' נותן לי יד בכל
צעד ושעל".
הנס הגדול ביותר הוא הזכות הגדולה להיות מיושבי בית המדרש.
יש כאלה שנולדו לתוך המסלול הזה ,זהו מהלך טבעי עבורם .אך
ישנם כאלה שהגיעו ממרחק .הם לא זכו לקבל מילדותם חינוך דתי,
ובוודאי לא חינוך תורני ,אלא שבשלב מסויים הם השליכו מאחורי
גוום את כל הבלי העולם הזה ,ובחרו להסתופף בחצרות בית ה'.
על כך אמר דוד המלך (תהלים פד ,יא)" :כי טוב יום בחצריך מאלף
בחרתי הסתופף בבית אלוקי".

"ישראל אשר בך אתפאר"

המעלה הגדולה של זכות אבות

אין ספק שהשורשים הקדושים הנטועים באותו אדם השפיעו עליו
לטובה ,והולידו בו את הרצון שבניו יתחנכו לתורה וליראת שמים.
מאידך גיסא ,המעשה הזה מלמד אותנו איזו אחריות רובצת על
תלמידי חכמים ובני תורה ,איזה קידוש ה' יש בהתנהגותם ,ועד כמה
גדולה השפעתם על כל סביבתם.
הגמרא (יומא פו ע"א) דורשת על הפסוק (דברים ו ,ה)" :ואהבת את
ה' אלוקיך" – "שיהיה שם שמים מתאהב על ידך" .כלומר ,אהבת ה'
הכי גדולה היא ,כאשר האדם באורחותיו ובהנהגותיו הטובים גורם
לריבוי אהבת ה' בעולם.
הכיצד?
אומרת הגמרא" :שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ,ויהא
משאו ומתנו בנחת עם הבריות" .הבריות רואות את מעשיו ואת
התנהגותו הטובה ,ואומרות" :פלוני שלמד תורה – ראו כמה נאים
דרכיו ,כמה מתוקנים מעשיו" .על ידי דרכיו ומעשיו הוא גורם
לקידוש שם שמים בעולם ,ובזכותו אנשים מתקרבים לה' ולתורתו.
אילו זכיות גדולות יש לו! על אדם כזה דורשת הגמרא את הפסוק
(ישעיהו מט ,ג)" :ישראל אשר בך אתפאר".

אם נשאל את עצמנו ,איך אותם אברכים יקרים זוכים להגיע לדרגות
כאלו? – אין ספק שזו זכות אבות .אבות אבותיהם היו בוודאי צדיקים
גדולים .מי יודע ,אולי הם נכדים של הרמב"ם ,של מרן הבית יוסף,
של האר"י הקדוש.
אבות אבותיהם הקדושים משקיפים עליהם מגן עדן וממליצים טוב
עליהם .הם מאירים את נשמתם ומציתים את ניצוצות הקדושה
החבויים בהם.
רק כך אפשר להסביר מקרים כמו המקרה של אותו קיבוצניק חילוני
גמור שהגיע לישיבתנו ,זכה לחזור בתשובה ,ונהיה עובד ה' גדול.
לאחר בירורים על מקורות משפחתו ,הופתענו לגלות שהוא נכד של
הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל.
פגשתי יהודי שאף הוא מצאצאי הרבי הגדול רבי אלימלך מליז'נסק
בעל "נועם אלימלך" זיע"א ,וסיפרתי לו שבישיבתנו לומד נכד של
רבי אלימלך ,שהיה קיבוצניק חילוני ,וכיום הוא שוקד על התורה ועל
העבודה.
זה שקיבוצניק חילוני נהיה אברך ירא שמים – זה לא היה חידוש
עבורו .החידוש היה שצאצאו של הצדיק רבי אלימלך לומד
בישיבתנו" ...באמת?" ,היה קשה לו להאמין ,הרי הצדיק רבי אלימלך
היה אשכנזי...
אמרתי לו" :הישיבה שלנו היא קיבוץ גלויות של האור החיים הקדוש,
הוא מקבץ אותנו באור הנפלא שלו!".
"אני חייב לפגוש אותו" ,אמר ,ואכן הגיע לישיבה וראה לנגד עיניו
המשך בעמוד 29

הנס הגדול ביותר – להסתופף בחצרות ה'
בישיבת אור החיים נערך כנס לקראת חג מתן תורה .הגיעו אליו
בחורי חמד יקרים מכל קצוות הארץ .אחד מאברכי הישיבה ,מלא
וגדוש בתורה והלכה ,סיפר לנוכחים את סיפורו האישי:
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המקרר שטרחו והביאו עמם ממרחקים לא הועיל כמו שהם קיוו ,כי
חשמל היה רק בשעות היום ,וגם במהלך היום הזרימה שלו לא היתה
סדירה ,אבל זה היה עדיף מכלום...
הגבאי המסור של כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זצ"ל ,הרה"ח ר' שלמה זלמנוביץ ,על שבעת חגי השבועות
שנחוגו על ידי הרבי זצ"ל ,בעיר מעז'בוז' סמוך ונראה לציונו של מרן הבעל שם טוב הקדוש זיע"א
אליעזר (לייזר) רוט
בשיחה מיוחדת שקיימנו עם הגבאי המסור של כ"ק מרן אדמו"ר
מלעלוב זצוק"ל ,לגיליון 'לקראת שבת' בפרשת לך לך ,עסקנו
בנסיעות הרבות שהיה הרבי נוסע לעיתים תכופות לענייני הכלל
והפרט בלי שום התחשבות בקושי הדרך ובטלטוליה.
באותה שיחה הזכיר הגבאי הרה"ח רבי שלמה זלמנוביץ ,כי הרבי
מלעלוב זצ"ל היה זה שחידש את שלושת הנסיעות הגדולות שהיו
נהוגות בעבר ושנגדעו בשואה הנוראה ,ולאחר מכן בגלל ירידת
מסך הברזל הקומוניסטי שהפריד את מזרח אירופה משאר מדינות
העולם.
"הוא היה זה שנתן גב וכוח לחידוש הנסיעה למעז'בוז' בחג השבועות
לעשות את החג על ציונו של הבעל שם טוב הקדוש לאחר נפילת
מסך הברזל ,הוא היה זה שחידש את הנסיעה לליז'ענסק ואנשיו
הקימו שם את ההכנסת אורחים והשטיבלך והמקווה וכל הפעילות
שמסביב שמשמשת מודל השראה לכל קברות הצדיקים האחרים
באירופה ,והוא חידש גם את הנסיעה לציון של זקנו הקדוש ,ראש
השושלת הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א ,בעיירה לעלוב שבפולין.
בהקשר זה סיפר הרב זלמנוביץ על הנסיעה הראשונה לציון הבעל
שם טוב הקדוש במעז'בוז' שבאוקראינה ,בחג השבועות שהוא יומא
דהילולא של מרן הבעל שם טוב הקדוש.
"היה זה בימי ספירת העומר של שנת תשנ"ה ,הרבי זצ"ל שהה
באותה תקופה בצפת" ,מספר הרב זלמנוביץ" ,דרכו היתה שבכל
עת מצוא הוא היה נוסע למירון כדי להתפלל שם לישועת הכלל
והפרט.
"והנה צדה עינו של הרבי מודעה קטנה שנתלתה על הקיר בכניסה
לציון הרשב"י .המודעה היתה של ארגון לא כל כך מוכר באותם
ימים' :דרך צדיקים'.
"מתארגנת קבוצה לשהייה על ציונו הקדוש של הבעל שם טוב
הקדוש במעז'בוז' ,ביום ההילולא שבחג השבועות" ,זה ,פחות או
יותר ,היה לשון המודעה ועליה מספר טלפון .הרבי העתיק את
מספר הטלפון ,ושמר בכיסו.
"כשחזר הביתה ,לצפת ,הוא התקשר ,וביקש להצטרף לנסיעה
למעז'בוז' .האיש שהרים את הטלפון במשרדי 'דרך צדיקים' כמובן
לא תיאר לעצמו שמהעבר השני של הקו משוחח עמו אדמו"ר
חשוב .שאל לשמו ולפרטיו ,רשם אותו לנסיעה והבהיר שבינתיים
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הוא לא יכול להתחייב שאכן תהיה נסיעה.
"אתה האדם השלישי שמתקשר אלינו" ,הסביר הפקיד לרבי" ,אם
נצליח להגיע לעשרה אנשים ,הנסיעה אכן תצא לפועל ,אבל אם לא
יהיה לנו מניין אנחנו לא יכולים לעשות נסיעה לחג השבועות בלי
קריאת התורה ובלי תפילה במניין."...
"הטלפון הבא של הרבי היה למשב"ק המסור הרה"ח ר' שמחה
קרקובסקי" ,מתאר הרב זלמנוביץ" ,אני הייתי ליד הרב קרקובסקי
בדיוק באותו הזמן ואני לא אשכח את ההבעה המופתעת שלו
כשהוא ענה לרבי .בלבי כבר התחלתי לנסות ולנחש מה כבר יכול
הרבי לומר לו בטלפון שנפל עליו כזה הלם כבד .הוא בקושי הצליח
לדבר מרוב תדהמה...
"הרבי אמר לו שהוא מבקש אם אפשר אולי לבדוק אם יש שבעה
אנשים מקרב חסידי לעלוב שרוצים לנסוע לשבועות למעז'בוז',
לציון הבעל שם טוב הקדוש ,כי הוא רוצה להיות שם וחסרים שבעה
אנשים למניין...
"מי שמשתייך לעדת החסידים לא צריך שיסבירו לו את המשמעות.
מגיע רבי ,אדמו"ר למאות חסידים ,חג השבועות זה אחד הימים הכי
משמעותיים בשנה בכל חסידות ,מגיעים חסידים מכל רחבי הארץ
ואפילו מחוצה לה ,כדי להסתופף בצל הרבי בחג מתן תורה ,והרבי
עצמו? כל זה לא מעניין אותו ,הוא מחפש עוד שבעה מתנדבים
שיסעו אתו לשבועות לאיזו עיירה נידחת באוקראינה ,שאין בה לא
בית כנסת ולא מקווה ,אין שם שום דבר! כפר נידח שאפילו חשמל
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היה שם רק בשעות היום ,ולא כל היום...
"כמובן שלא שאלנו שאלות .הרבי קיבל מיד תשובה חיובית שיהיו
שבעה אנשים ,הרב קרקובסקי ואני זה כבר שניים ,ואם החסידים
רק ישמעו שהרבי מתכנן לנסוע למעז'בוז' לחג השבועות ,אין ספק
שיהיו הרבה יותר מחמישה נוספים שיסכימו להצטרף...
"כמובן שהשמועה נפוצה במהירות ,ובתוך זמן קצר כבר היתה
קבוצה של כ 30-בני אדם .הדאגה של הרב ישראל מאיר גבאי ,מנהל
'דרך צדיקים' כבר היתה הפוכה לגמרי .עכשיו הוא כבר לא חשש
שלא יהיה לו מניין .החשש היה שלא יהיה מספיק מקום בעיירה
הקטנטנה הזאת כדי לאכלס כל כך הרבה יהודים"...

ללקק עפר
וכך מתאר את אותה הנסיעה המופלאה הסופר הנודע הרה"ח רבי
יאיר וינשטוק ,נו"נ לאדמו"רי בית לעלוב ומחשובי קהל העדה,
בעלון 'אהל מועד' (גיליון ערב חג השבועות תשע"א ,מובא בשינויים
קלים):
"נמל התעופה בקייב היה שונה לגמרי מנמלי התעופה בפולין" ,הוא
מתאר את מה שחוו החסידים שכבר הורגלו כמה שנים קודם לכן
בנסיעה השנתית לפולין לרגל יומא דהילולא של אבי השושלת
רבי דוד'ל מלעלוב זיע"א" .הפקידים עשו הרבה בעיות עם כל ויזה.
שעות ארוכות ומתישות נדרשו לעמוד בתור עד שהורשו לצאת עם
דרכונים מוחתמים.
"הנסיעה ההיא נמשכה שבועיים ימים וזכורה כ'נסיעת המסוקים'
באשר היו צריכים לנסוע ממקום למקום במסוק .הרבי היה אז על
ציונו של המהרש"א הקדוש באוסטראה וליחך בלשונו את העפר
שליד קברו כדי לקיים את אמרת קדשו של הבעש"ט הק' שאמר
"כי אם היו הבריות יודעים את קדושתו של המהרש"א הקדוש היו
מלחכים את העפר שעל קבורתו".
הרב זלמנוביץ מוסיף שכאשר הגיעה הקבוצה לברדיטשוב ,הם
נתקלו באיבה האנטישמית השורשית של הגויים האוקראינים
שרדפו אחרי הקבוצה היהודית ויידו אבנים על הרבי והחסידים.
מעז'יבוז' היתה באותם ימים נחשלת לגמרי וסביבת ציונו של
הבעש"ט הקדוש לא היתה מפותחת כלל .התנאים לאכסניה היו
קשים מאד .בנין האכסניה המפורסם של מעז'יבוז' טרם נבנה ,חברי
הקבוצה התאכסנו בדירות של ערלים שפינו חדר או שניים לטובת
האורחים היהודים ,ולרבי עצמו שכרו דירה קטנה שהיתה ריקה .את
טבילות הטהרה טבלו במימי הנהר בוז'וק הזורם ליד העיירה.
לאחר שיצא הרבי עצמו מהטבילה בנהר ,הבחין בקרבת מקום
בדייגים המקומיים ששלו ממנו דגים והציעו אותם למכירה .קנה
מהם הרבי מספר דגים ומסרם להרה"ח רבי מנשה ליפשיץ שהיה
ממונה על הבישולים והסעודות ,שיבשל אותם לכבוד יום טוב.
"הרי ידוע שבעל שם טוב הקדוש איווה למושב לו בעיר מעז'בוז'
דווקא בגלל שהאזור משופע בנהרות וגם העיר עצמה שוכנת על
נהר ,ושני טעמים אמרו בדבר ,אם בגלל שהבעל שם טוב רצה
שיהיה לו נהר מזומן לטבילה בכל עת ,ואם משום שרצה שיהיו לו

לא אשכח את ההבעה המופתעת
שלו כשהוא ענה לרבי .בלבי כבר
התחלתי לנסות ולנחש מה כבר
יכול הרבי לומר לו בטלפון שנפל
עליו כזה הלם כבד .הוא בקושי
הצליח לדבר מרוב תדהמה...

תמיד דגים זמינים לכבוד שבת קודש".
הרב זלמנוביץ מספר שבאותה עת לא היה בכל מעז'בוז' אפילו
מקרר אחד לרפואה ,ובשל כך הביאה הקבוצה עמה מקרר מהארץ...
גם שירותים לא היו בנמצא ברדיוס של עשרות ואולי מאות
קילומטרים ,ומארגני הנסיעה רכשו לשם כך כמה שירותים כימיים
ניידים ,שלקחו איתם לכל מקום .אגב ,המקרר שטרחו והביאו עמם
ממרחקים לא הועיל כמו שהם קיוו ,כי חשמל היה רק בשעות היום,
וגם במהלך היום הזרימה שלו לא היתה סדירה ,אבל זה היה עדיף
מכלום...
"התנאים היו מינימליים .את הכל היו צריכים לאלתר במקום,
והדבר הצריך לא מעט היערכות וכושר אלתור ,אבל הניסיון שצברו
אנשי החסידות מהנסיעות הקודמות ללעלוב לליז'ענסק שבפולין,
אפשרו להם להיערך בצורה טובה יותר ,למרות שבאוקראינה המצב
היה הרבה יותר גרוע מפולין מבחינת התקדמות הציוויליזציה".
"מעניין לציין" ,מעיר הרב זלמנוביץ" ,שבשונה מהנסיעה לציונו של
רבי דוד מלעלוב בז' שבט ,בכל הקשור לנסיעה למעז'בוז' ,הרבי לא
היה מעודד את הציבור להצטרף .הוא הודיע מראש שהוא נוסע ,ומי
שרצה יכול היה להזמין כרטיס להצטרף לנסיעה שאורגנה על ידי
'דרך צדיקים'.
"עם זאת ,כמעט לכל מי ששאל האם לבוא למעז'יבוז ענה הרבי
בחיוב ,מלבד בחורים צעירים ,וכשהיה שם הביע פליאה על תושבי
חו"ל שאינם מגיעים בהמוניהם למעז'יבוז' לחג השבועות" .פלא
עליהם" אמר" ,מילא בני ארץ ישראל שאינם מגיעים ,הרי זה משום
חשיבותה של ארץ ישראל ,אבל אלו שגרים בחו"ל? לא לבוא
לשבועות למעז'יבוז'? הרי זו ממש טיפשות!" .וחזר כמה פעמים על
הביטוי "נארישע מענטש'ן".
"דרכו היתה לנסוע שנתיים ולאחר מכן להפסיק שנה אחת ,וכך
אמר הרבי בשמו של ה'בית אהרן' מקרלין זיע"א ,כי המנהג היה
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לנסוע שנתיים ולהפסיק שנה ,כדי שלא לקבוע חזקה".
"זמן קצר לאחר שחזר רביה"ק ממעז'יבוז' באחת הנסיעות
הראשונות נפגש בשמחת נישואין בגאב"ד מאקאווא שליט"א.
שאלו הגאב"ד "ומה אומר הרבי על חג השבועות במעז'יבוז'?"
ענה לו הרבי על אתר "שם רואים כמה צריך להשתפר ולהיות יותר
טובים""( .דארט זעט מען וויפיל מען דארף זיך פירן בעסער").
ולבחור אחד מאנ"ש אמר הרבי בסערת נפש" :כאן הוא המקום
וכעת זה הזמן  -לקחת את עצמך בידיים ,לפתוח דף חדש!".

מותו של צורר
בנסיעה השניה בשנת תשנ"ו כבר הושלמה בנייתו של שלד הבנין,
הוא עוד לא היה ראוי לשינה וגם המקווה לא היה פעיל ,אבל כן היה
מקום רחב ידיים שיכלו להתפלל בתנאים מאולתרים ,ולאחר מכן
באותו המקום גם לסעוד את סעודות החג .באותה שנה ירד גשם
סוחף שחדר פנימה לבנין הבלתי גמור על כל ארבע קומותיו ,היינו
צריכים לכסות את ספרי התורה עם מפות ניילון כדי שלא יינזקו
חלילה .באותה שנה ערך הרבי "מי שברך" לכל הבחורים המבוגרים
שנסעו איתו ,ותוך זמן קצר כולם נושעו!
"בכל השנים הן במעז'יבוז והן כשעשה את החג בארה"ק נהג הרבי
ללכת בערב החג לקטוף ענפים כדי לקשט את בית הכנסת כמנהג.
וביו"ט ,בקידוש שאחרי התפילה לקח חלב וערבב עם דבש ושתה
מעט ,לקיים את המנהג כמאמר הכתוב "דבש וחלב תחת לשונך".
באחת השנים התאחרה תפילת המוספין עד סמוך לחצות היום,
וכשהקהל נדחק להתברך מפי הרבי בברכת 'א גוט יום טוב' ,העיר
הרבי "חציו לכם" ,והזדרז ככל יכולתו כדי לקדש על היין ולטעום
מיני תרגימא לפני שיגיע חצות היום.
"בשנת תש"ס ,חל חג השבועות ביום שישי ובמוצש"ק שהיה יו"ט
שני הגיעה לשם הבשורה על התפגרותו של הצורר חאפז אל אסד
נשיא סוריה ימ"ש .רבינו הכריז בהתלהבות "כן יאבדו כל אויבך ה' ".
"למחרתו ביום ראשון נסע לשאוב מים לשתיה ממעיין הבעש"ט
במרחק מה ,לקח כוס מים ובירך עליו "שהכל" כשהוא מסביר
לקהל כי מי ששותה מים אלו רק לסגולה אינו צריך לברך ,אך הוא
חש צימאון ומקיים בכך מאמר הגמרא "השותה מים לצמאו מברך
שהכל".
"הרבי לקח משם בקבוק מלא מים ולבחור אחד שנצרך לישועה
הורה לשטוף את פניו במי המעיין כסגולה להיוושע".
עוד מספר הרב וינשטוק" :בנסיעה של שנת תשס"א זכיתי
להשתתף ולראות במו עיני את עבודתו הקדושה ביום החג 'מבואו
ועד צאתו' .אמירת האקדמות היתה בקולי קולות ובסערה אדירה.
והיה ממש שואג באמירת החרוזים 'מנן ומאן הוא רחימך' .או
'ידבר לן עלמין' ,או 'זכאין כד שמעתון שבח דא שירתא' או 'עדב
יקר אחסנתיה' וכדומה ,וראו שמגיע עד כלות הנפש .העורקים על
ראשו היו בולטים מרוב רתיחתו ומראהו היה נורא מאד.
"מופלאה היתה גישתו אל ציון הבעש"ט הקדוש בהכנעה עצומה
ובדרך כלל סירב לקרוא קוויטלאך על הציון הקדוש.
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"בשנת תשס"ד היתה הנסיעה השביעית והאחרונה .היתה זו נסיעה
מיוחדת ולכשתרצה ניתן היה לראות כי הוא נפרד מהמקום .בערב
יום טוב ערך שבע הקפות מסביב לציון כמנהג המקובלים ,שלא
כדרכו.
"באסרו חג הוא יום טוב שני צם כל היום ,ניגש אל הציון הקדוש
אמר כל התהלים והדליק שם שני נרות (בהעברת אש מנר שדלק
מערב החג) ,שלא כדרכו ,קרא קוויטלאך ,דבר שמעולם לא עשה
על ציונו של הבעש"ט ,ונטל ידיו לסעודת חג ממש בשקיעה ,בדומה
לנסיעתו האחרונה ללעלוב בתשס"ט כאשר נפרד מהציון וצם אז
כל יום ההילולא.
"האווירה במקום בנוכחות רביה"ק היתה מיוחדת מאד .רגשות
התרוממות והתעלות שאי אפשר לתאר ושמחה עצומה משמשים
בערבוביה .עובדה אופיינית לרביה"ק מספר אחד הנוסעים בשנת
תשס"ג :באותה שנה התארגנה קבוצה גדולה של בחורי אנ"ש
להצטרף אל הרבי במעז'יבוז'.
"חג שבועות חל באותה שנה ביום שישי ,ולפיכך תוכננה נסיעתם
כבר ביום רביעי – ד' סיון ,על מנת שבאותו יום ולמחרתו יזכו
להשתטח על קברי יסודי ארץ הטמונים באדמת אוקראינה כמרנן
ה"תולדות יעקב יוסף" בפולנאה ,המגיד ממעזריטש והרבי רבי
זושא הטמונים באניפולי ,ה"קדושת לוי" בברדיטשוב ,ועוד ככל
שיספיק הזמן וכנהוג באותן נסיעות.
"אלא שלרבי היו תוכניות אחרות עבורם .יומיים או שלושה לפני
הנסיעה התקשר למשרדי ארגון הנסיעות "דרך צדיקים" וביקש
לשמוע לאן וכיצד נוסעים הבחורים ,לכששמע כי מיועדת עבורם
נסיעה ארוכה ,הודיע הרבי למנהל המשרד ר' נחמן אלחדד-שארף
הי"ו (אביהם של הילדים הטהורים שנספו באסון מירון) ,כי הוא
אינו מוכן ליטול על כתפיו את ביטול התורה הזה ,והוא מבקש כי
הבחורים יטוסו רק בליל חמישי – ערב יום טוב .ר' נחמן אלחדד-
שארף הסביר לרבי כי כבר הנפיק את הויזה הקבוצתית עבור
הבחורים ואם יצטרך להנפיק כעת ויזה חדשה מדובר בהוצאה
נוספת של  1,000דולרים ,הנפקת ויזה עלתה ארבעים דולרים לכל
אחד מ 25-הבחורים.
"אך הרבי לא התפעל במיוחד ,ונטל על עצמו את ההוצאות ובלבד
שהבחורים לא ייסעו לנסיעה ארוכה וממושכת שתגרום להם ביטול
תורה גדול יותר .רק לחתן אחד ולכמה בחורים מבוגרים התיר הרבי
נסיעה ארוכה באותה שנה.
מוסיף בעל המעשה" :בשעת מעשה ,כאשר ר' נחמן אלחדד-שארף
הודיע לי על כך ,היה אכפת לי מאוד משום שכבר עשיתי הכנה
נפשית ורוחנית לפקוד את קברי אותם צדיקים .אך למעשה כאשר
הגענו למעז'יבוז' (לאחר הכנה דרבה בציונו של הרה"ק רבי נחמן
מברסלב זיע"א ,באומן) ,פגשנו בדיוק ברבי ,כולו אומר הוד והדר
כשהוא עצמו נראה כאחד הצדיקים שהתגורר באזור לפני כמאתיים
שנה ,ולאחר מכן כאשר נכנסנו לציון המצוינת – אהל הבעש"ט הק'
חשנו כאלו רגשי קודש וכזו התעלות וזאת היתה ההכנה הטובה
ביותר".
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מענה לשאלות ב'דף היומי בהלכה'
גם באמצעות הדואר האלקטרוני

ניתן להפנות לשאלות בסימן 'לב'
לכתובת daf5609000@gmail.com
והרבנים המשיבים ישתדלו לענות בהקדם לכל פונה

לקראת התחלת לימוד הלכות תפילין,
ע"י רבבות לומדי 'הדף היומי בהלכה'
אנו מתכבדים להגיש ללומדים קונטרס מיוחד
המבאר את המושגים הקשים
והלא ידועים הנוגעים להלכות אלו.

לקבלת הקונטרס
נא שלחו מייל info@dirshu.co.il
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חזרתי לראש הישיבה ואמרתי לו שעם כל הכבוד שאני רוחש אליו ,אני לא
יודע להיות בייבי סיטר ,וזה לא הכיוון שלי בכלל לשבת עם בחור שלא אוחז
בללמוד ולהכריח אותו להסתכל בגמרא ולקרוא עוד שורה ועוד שורה...
פעילי 'אחינו' הרה"ג ר' אהרן ידלר והרה"ח ר' שלמה שווימר
בשיחה משותפת על קירוב רחוקים ,קירוב קרובים ומה שביניהם
ֹלקים"
ּיֹוצא מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ָעם לִ ְק ַראת ָה ֱא ִ
"וַ ֵ
כשהחל מעמד מתן תורה ,כך כותבים חז"ל ,היו בני ישראל מצויים
איש איש באהלו .רק לאחר שהחלו להישמע הקולות והברקים,
הוציא משה רבינו את העם לקראת האלוקים ,והוביל אותם אל
ההתכנסות הגדולה מסביב להר ה' ,שם חזו במחזה הפלאי ונורא
ההוד ,כשכבוד ה' ירד על ההר ומן השמים השמיעם את קולו,
באמירת הדברות ,עד שפרחה נשמתם.
צדיקי הדורות לימדו אותנו ,שהתורה היא נצחית ,וכל הכתוב
בתורה ,גם אם הוא תיאור של אירוע שכבר אירע בעבר ,הרי הוא
נוהג גם בימינו אנו ,בכל רגע ובכל שעה.
דומה שהעניין הזה ,של הוצאת העם לקראת האלוקים ,בא לידי
ביטוי בימינו ,בין היתר ,גם בעניין של קירוב .הן קירוב רחוקים ,והן
קירוב קרובים.
לקחת בחור ישיבה שלא זכה להרגיש קרבת אלוקים וטעם בלימוד,
ולקרב אותו אל התורה הקדושה ,ללמד אותו לעיין בגמרא שפתוחה
לפניו זה כמה שנים ,ולהביא אותו אל ההרגשה שאכן מקומו הוא
בהיכל התורה ,זוהי פעולה של 'ויוצא משה את העם לקראת
האלוקים'.
כך גם כשלוקחים נער שאינו תלמיד ישיבה ,וגם אינו שייך למסגרת
חרדית או אפילו דתית ,ומקרבים אותו אל התורה הקדושה,
מלמדים אותו ליטול ידיים ולקרוא קריאת שמע ,להניח תפילין
ולשמור שבת ,בוודאי ובוודאי שיש בזה משום "ויוצא משה את העם
לקראת האלוקים".
בהקשר זה פנינו לשני פעילים בולטים בארגון 'אחינו' ,הרה"ג ר'
אהרן ידלר והרה"ג ר' שלמה שווימר ,שניהם ר"מים ואישי חינוך
בישיבות ,ושניהם פעילים מאוד בולטים בארגון ,העוסק בקירוב
מזה כחצי יובל שנים.
מעניין לציין שלמרות ששניהם כאמור פעילים בולטים מאוד ,הם
לא הכירו זה את זה ,עד לשיחה שקיימנו עמם ,וזאת משום שתחומי
הפעילות שלהם בארגון הענק המעסיק מאות פעילים ,שונים
לחלוטין .הרב אהרן ידלר עוסק בקירוב רחוקים ,ולעומתו הרב
שלמה שווימר עוסק בקירוב קרובים במגזר החסידי.
תוך כדי שיחה ,אנחנו ,וגם הם ,מגלים שלמעשה שני התחומים הללו
אינם כל כך רחוקים זה מזה ,ולמרות שסגנון העבודה שונה לחלוטין,
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היעדים ,המטרות והכח המניע אותם לעשות אותם ,ממש זהים,
אבל בל נקדים את המאוחר ,וכעת אנו פונים אליהם ומעניקים להם
את רשות הדיבור...
איך בעצם מצאתם את עצמכם עוסקים בתחום הזה של קירוב? האם
זה היה מתכונן? חשבתם לעצמכם שאתם רוצים לעסוק בתחום הזה?
הרב אהרן ידלר" :במקרה שלי לפחות ,זה לא היה מתוכנן על ידי.
אבל למפרע התברר לי שההשגחה העליונה אכן תכננה עבורי את
מסלול החיים הזה ,כמו שהיא מתכננת עבור כל אחד אחר.
"זה התחיל כשנה וחצי אחרי החתונה שלי .הייתי אברך צעיר,
למדתי בכולל כמו כולם ,והנה אני מקבל פניה מידיד בשם הרב
אליעזר הילמן ,שכבר אז היה פעיל בארגון 'אחינו' .הוא ביקש ממני
לבוא וללמוד עם בחור בישיבה של קירוב בבני ברק .מדובר בתלמיד
שהגיע במסגרת 'פרויקט טורונטו' של ארגון 'אחינו' ,הפעילים
שלנו דחפו אותו להיכנס לישיבה כשהוא עוד למד בבית ספר תורני
באחת מערי הדרום ,וחלק מהפעילות של הארגון היא להצמיד לכל
בחור כזה גם חונך כחלק מ'פעילות המשך'.
"הרעיון הוא שלא זורקים את הבחור לישיבה ואומרים לו 'תתמודד
לבד' ,אלא מבקרים אותו בקביעות ,בודקים שהוא נטמע בישיבה,
שהוא מוצא את המקום שלו ,וגם מצמידים לו אברך שיוכל לסייע
לו להדביק את הפער ולהגיע לרמה הלימודית של הבחורים שבאו
מהחיידרים הטובים בירושלים ובבני ברק.
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"התחלתי ללמוד עם כזה בחור" ,מספר הרב ידלר" ,ונדהמתי...
בהמשך שיבצו לי כמה בחורים נוספים ,וגיליתי עולם חדש!
עולם שלם של נערים שרוצים ללמוד תורה ,הם רוצים להשתלב
בישיבות ,הם באמת רוצים להיות יראי שמים ,אבל יש להם חסר
נורא ואיום במושגים .הם לא יודעים מספיק על נטילת ידיים ,הם
לא יודעים הלכות בסיסיות בכשרות ,בשר וחלב ,מי מדבר על
הלכות שבת.
"נכנסתי חזק לתחום .התחלתי להכין תוכנית לימודית ,בדקתי עם
כל נער מה הוא יודע ומה לא ,ועבדתי לסייע לו בהשלמת החסר .וכך
לאט לאט נשאבתי לתוך התחום הזה של קירוב .אחרי כמה שנים,
התחיל לשלוח אותי לבתי ספר של החינוך העצמאי ושל ש"ס .שם
פגשתי ילדים בכיתות ח' ,שהתלבטו מאוד אם להמשיך ללימודים
בישיבה או חלילה ללכת ללמוד בתיכון.
"הייתי צריך להסביר להם מה התועלת העצומה שהם יפיקו מלימוד
בישיבה ,ולא פעם גם להיפגש עם ההורים ולהסביר ולשכנע.
"אחרי שצברתי ניסיון בתחום הזה ,העבירו אותי למחלקה אחרת
לגמרי ,זאת היתה הקפיצה השלישית שלי אל המים העמוקים:
התחלתי להסתובב במדרשיות לנוער ,כאן כבר לא מדובר על
ילדים מבתים חלשים שלומדים בבתי ספר תורניים ויש להם לפחות
מושגים בסיסיים .המדרשיות מיועדות לנערים שבאים מרקע של
ניתוק מוחלט מהתורה ומהצוות .הם לא יודעים לקרוא קריאת
שמע .אין להם מושג מה זה חמישה חומשי תורה ומה ההבדל בין
חומש ויקרא למסכת שבת .כשאתה אומר להם 'קל וחומר' ,הם לא
מבינים על איזה חומר אתה מדבר איתם ...אפס היכרות עם תורת
ישראל.
"אבל מה? למדרשייה הם מגיעים כי הניצוץ היהודי מתחיל לבעור
בלבם .הם מתעניינים ,הם רוצים ללמוד על יהדות ,ובשלב זה
מוטלת על הפעילים המלאכה העצומה של ביצוע פעולת הקירוב.
אותו נער עלול לחזור חלילה למקום שממנו הוא בא ,ולא להציץ
עוד אפילו פעם אחת בבית כנסת כל ימי חייו ,אם ההתנסות הקצרה
שלו במדרשיה תהיה מאכזבת .מצד שני ,אם נדע איך לקבלם אותו
ולענות לו על השאלות שמציקות לו ,הביקור הראשון יגרור אחריו
עוד ביקורים רבים ולאחריהם הוא ייכנס לישיבה ויקים בית יהודי
כשר למהדרין המושתת על אדני התורה והיראה .יש פה דיני נפשות
והשליחות היא עצומה".
והרב שווימר ,איך אתם הגעתם לתחום הזה של קירוב קרובים?
"זה אולי קצת יישמע מצחיק ,כי זה תחום שונה לחלוטין ,אבל
הסיפור שלי די דומה לסיפורו של הרב ידלר...
"אחרי החתונה למדתי בכולל שהיה מסונף לאחת הישיבות
החסידיות הבולטות ,וב"ה עשיתי חיל בלימודי ,כשיום אחד קרא
לי ראש הישיבה ,וביקש ממני שאתחיל ללמוד עם בחור מסוים,
שמתקשה בלימודים.
"אני לא כל כך התלהבתי מהרעיון ,אבל ראש הישיבה ביקש אז
התחלתי לברר מי זה הבחור ומה הסיפור.
"מה התברר לי? שמדובר בבחור שמגיע ממשפחה אמידה ,הוא

מפונק מאוד ,הישיבה כבר מזמן היתה שולחת אותו לחפש לעצמו
ישיבה אחרת ,אבל מה לעשות שהוא קרוב משפחה של אחד
מגדולי התורמים לישיבה ,ויש להם הכרת הטוב גדולה אליו.
"חזרתי לראש הישיבה ואמרתי לו שעם כל הכבוד שאני רוחש אליו,
זאת משימה גדולה מדי עבורי .אני לא יודע להיות בייבי סיטר ,וזה
לא הכיוון שלי בכלל לשבת עם בחור שלא אוחז בללמוד ולהכריח
אותו להסתכל בגמרא ולקרוא עוד שורה ועוד שורה...
"אני חשבתי שבזה נגמר הסיפור" ,מספר הרב שווימר" ,אבל כמה
ימים לאחר מכן קיבלתי טלפון .על הקו היה הגבאי של אחד מחשובי
האדמו"רים בדורנו ,והוא הודיע לי שהרבי קורא לי לשיחה...
"אני מאוד הופתעתי .לא היה לי שום קשר עם אותו אדמו"ר והייתי
בטוח שנפלה טעות ,אבל לאחר בירור קצר הבנתי שזה קשור לאותו
בחור ,שעכשיו גיליתי גם שהמשפחה שלו משתייכת לחסידות של
אותו אדמו"ר.
"הגעתי לשם ,הרבי קיבל אותי בחביבות גדולה ,ודיבר איתי ממש
בגובה העיניים ...הוא אמר לי בבדיחות שהוא בירר עלי ושאל אם
אני אברך כזה שיודע לקבל 'שתי סטירות' .אמרו לו שכן ...לכן הוא
עכשיו מנחית עלי 'סטירה' חזקה" ...אני מבקש ממך באופן אישי
שתיקח את הבחור הזה לידיים ותתחיל לעבוד".
"אמרתי לרבי שזאת באמת סטירה כואבת ,אני לא יודע מה לעשות
עם הבחור הזה ,אבל הרבי לחץ את ידי בחום ואמר לי ...אני חושב
שאתה כן יודע מה לעשות ,ומה שאתה לא יודע ,ילמדו אותך .קח
את הבחור לידיים ותתחיל לעבוד .אל תתחמק לי פה מהאחריות
שאני מטיל עליך".
"יצאתי משם מאוד מבולבל .מצד אחד ,איך אני קשור לזה בכלל?
מצד שני מגיע אדמו"ר חשוב ומטיל עלי משימה .מה אני יכול
לעשות ,להתחמק? אותי חינכו שהתפקיד שלנו זה לציית לגדולי
התורה והחסידות...
"לקחתי את הבחור לידיים ,וגיליתי שהוא מוכשר מאוד ,הוא מבין
מהר ,יש לו תפיסה חדה ,ממש בחור מוצלח .גם יראת שמים לא
היתה חסרה לו .אבל מה? הוא היה מפונק ,מאוד מפונק .הוא הרגיש
שהישיבה חייבת לו ושהוא לא חייב לישיבה כלום כי הוא מגיע
ממשפחה שמחזיקה את הישיבה וכו' וכו'.
"בסייעתא דשמיא הצלחתי למצוא מסילות ללבו של הבחור .הייתי
יוצא איתו בימי שישי לטיול בהרים ,הוא היה מנגן בחליל ואני הייתי
יושב ומקשיב לו ,שר יחד איתו .הוא הרגיש שיש לו עם מי לדבר ,יש
לו מישהו שהוא יכול לסמוך עליו ,הקשר היה מאוד חזק והלימודים-
פרחו בסייעתא דשמיא .הבחור התייצב על דרך המלך.
"זה נתן לי סיפוק עצום! הרגשתי שהצלחתי להציל נפש מישראל,
ולא זו בלבד ,אלא שבזה אני מציל גם את זרעו אחריו .הוא יהיה
יהודי ירא שמים ויודע ספר ,הוא יקים בית בהתאם ,יחנך את הילדים
שלו בדרך הזאת והם אחריו.
"התחושה המיוחדת הזאת ,גרמה לי להרגשת צימאון עזה .נהייתי
צמא לקירוב קרובים ,כל נער שאני מצליח לחזק קצת ,לקרב אותו
קצת ,לגרום לו להיות מחובר יותר לתורה ולאידישקייט ,זה עולם

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

19

ומלואו ,זאת משפחה ענפה שעתידה לצאת ממנו .אני עובד עם
בחורים ומרגיש שאני ממלא את האוצרות שלי ביהלומים ובאבנים
טובות .אני לא יכול לשבוע מזה .תמיד אני רוצה עוד ועוד".
אם היינו מציעים לך עכשיו להתחלף עם הרב ידלר ,ולעבור לקירוב
רחוקים .הייתי לוקח את התפקיד? או שאתה נשאר רק בקירוב
קרובים?
"זאת שאלה מאוד מעניינת .חשבתי על זה פעם ,ועבר לי כזה רעיון
להשקיע בקירוב רחוקים ,אולי כך הזכויות שלי תהיינה גדולות יותר,
אבל אחרי מחשבה קלה ירדתי מהרעיון.
"אני לא רואה את עצמי יושב לשיחה עם נער חילוני ומצליח
להשפיע עליו .אין לי שום שפה משותפת איתו ,אני לא מכיר את
עולם המושגים שלו ,ואין לי מה לעשות איתו בכלל .נאמר שהוא
כן יבוא אחרי ויגיד אני רוצה ללמוד תורה ,מה אני אמור לעשות
איתו? צריכים לבנות לו מסגרת ומעטפת וללמד אותו מאפס .זה
גדול עלי .אני לא מרגיש שאני בנוי לזה .אני מסתכל על אנשים כמו
הרב ידלר ומקנא בהם על כך שהם מסוגלים לזה ,אבל אני עצמי
מרגיש שהתפקיד שלי הוא דווקא עם הקרובים ,עם הבחורים שלנו,
שבאים ממשפחות טובות ,יש להם בסיס חינוכי איתן ,הם מבינים
על מה אני מדבר איתם ,אלא מה? הם צריכים רק דחיפה קטנה מדי
פעם שתעזור להם לפתוח את העיניים ולמצוא את הטעם המתוק
שבלימוד התורה ,להבין שלהיות בחור טוב ,זה לא אומר שאתה
חייב לוותר על הרצונות שלך ולהיות' מסכן' ,ושהאושר האמיתי
נמצא ממש כאן מולם ,בתוך הגמרא והמשנה ברורה ...אין צורך
לחפש אותו מעבר לכביש".
הרב אהרן ידלר" :כשאני שומע את הרב שווימר מדבר כך על קירוב
רחוקים ,זה ממש משעשע אותי .ולמה? כי אני מרגיש את אותו
הדבר בדיוק על קירוב קרובים.
"אם תביא לי עכשיו בחור ישיבה מבית טוב ,בחור עם יראת שמים,
שקיבל חינוך איכותי ,אבל הוא מתקשה להחזיק מעמד בישיבה ולא
מסוגל לקבל מרות של משגיח או ללמוד יותר מחמש דקות ברצף,
מה אני אמור לעשות אתו?
"איך אני אמור להסתדר עם בחור כזה? אני באמת לא יודע ...הרבה
פעמים יש לבחורים האלו עיוותים מחשבתיים ,הם כועסים על
המערכת ,לפעמים בצדק ,הם מרגישים שהם לא במקום המתאים
עבורם .זה מאוד קשה לעבוד איתם.
"לעומת זאת ,כשאני הולך למדרשיה אני פוגש נערים שאומנם
רחוקים ממני מרחק שנות אור ,אבל למה הם באו למדרשיה? כי
הם רוצים להתקרב .הם רוצים להתחזק .הם סקרנים ,הם רוצים
לשאול שאלות ולקבל תשובות .אז מה אם עולם המושגים שלי
שונה? הרי הם באו אלי כי הם רוצים לשמוע אותי ולהכיר את עולם
המושגים שלי .מה הבעיה? כל כך קשה להסביר את החשיבות של
השבת ולמה זה טוב ללמוד תורה? אנחנו עושים חיים קלים בקירוב
רחוקים ,לעומת זאת ,אברכים כמו הרב שווימר שעובדים ב'קירוב
קרובים' ,הם עובדים באמת קשה ,ואני לא יודע איך הייתי מסוגל
למלא את התפקיד שלהם אם היו מטילים אותו עלי".
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האם יש מקום לפעילים נוספים בתחומים אלו? יש מחסור באברכים
שיבואו ויסייעו בעבודת הקודש?
הרב ידלר" :בוודאי שיש מחסור .אנשים לא מבינים מה קורה
כאן .המבוגרים שבינינו זוכרים את 'מהפכת התשובה' הגדולה,
כשהמונים חזרו בתשובה והתקרבו ליהדות .לאחר שנים נדמה
שתנועת התשובה קצת נרגעה ,יש פחות נהירה ,כך זה נראה לנו,
אבל האמת היא שזה לא נכון .זה פשוט עבר לגילאים צעירים יותר.
"ארגון 'אחינו' ,ולצדו ארגונים נוספים שפועלים גם הם גדולות
ונצורות ,העבירו את המהפכה לגיל הצעיר .אלו כבר לא משפחות
עם שניים ושלושה ילדים שחוזרות בתשובה .זה כבר לא אנשים
בגיל  30ו 40-אחרי צבא וקריירה .מדובר בנערים צעירים ,בשלב
המוקדם של ההתעניינות שלהם ביהדות.
"פעם היית שומע בעל תשובה הוא היה מספר שמגיל  12הוא
התעניין ביהדות אבל לא היה לו איפה לשאול ועם מי לדבר ולכן רק
בגיל  30הוא חצה את הקווים וחזר בתשובה .היום יש לו עם מי לדבר
בגילאים צעירים הרבה יותר.
אני מכהן כר"מ בישיבת 'באר יצחק' ,ואצלנו בישיבה יש בעלי
תשובה מגיל  14וחצי ומעלה ...לא אחד ולא שניים .עשרות כאלו
מדי שנה .ויש עשרות ישיבות כאלו ברחבי הארץ ,שבכל אחת מהן
לומדים עשרות בעלי תשובה צעירים בגיל הנעורים.
"ובמענה לשאלה ,אכן אנחנו זקוקים לעוד פעילים .כל בחור שחוזר
בתשובה ,נכנס לישיבה וצריך לווי ,הוא צריך אברך שילמד אתו,
שיפתח בפניו את עולמה של הגמרא .שיעזור לו להשלים פערים
ונושאים שחסרים לו כי לא לימדו אותו אף פעם את הדברים
הבסיסיים ביותר .כל מתנדב שיפנה לארגון 'אחינו' ויציע שעתיים
או שלוש בשבוע ללמוד עם צעירים חוזרים בתשובה ,בהחלט
מעניק לנו אפשרות להרחיב את הפעילות ,אם הוא מתאים כמובן
לתפקיד שהוא מעוניין לבצע".
גם הרב שווימר מצטרף לדברים" :בוודאי שיש שצורך בהרבה מאוד
פעילים ,אבל יותר מזה אני רוצה לומר .בתחום של 'קירוב קרובים'
כל אחד יכול לסייע ,בכל מקום יש בחורים שנמצאים קצת בצד,
שהם קצת לא לגמרי מרגישים מחוברים .אפשר לראות עליהם שהם
נראים ככה תלושים ,לא מוצאים את מקומם בבית המדרש .רבותי,
כל מילה טובה יכולה לסייע להם ,כל חיוך של אברכים בקהילה יגרום
להם לרצות להישאר חלק ממנה .הם ירגישו שייכים ,וממילא פחות
יחפשו ריגושים ובעיות במקומות אחרים .ודי לחכימא ברמיזא"
אבל אני חייב להדגיש עוד משהו אחד ,יש ב'אחינו' מחלקה מיוחדת
שנקראת 'גישמאק בלימוד' אני אמנם לא קשור לגמרי למחלקה
זו ,אך העקרון שלו הוא גם במחלקה שלנו .בחור שאין לו והוא לא
מרגיש את 'מתיקות התורה' 'גישמאק בלימוד' הוא מאוד יתקשה
להסתדר בסדרי הישיבה הארוכים ,לכן האברכים שלנו עוברים
קורסי הדרכה במיוחד בתחום הזה ,כדי שנוכל להצליח ולהציל כל
אחד ואחד ,זה מפתח מרכזי בהצלחת הבחור ,ולכן אני באמת קורא
לכל מי שמרגיש שיכול ויש לו את הרצון והכלים להציל נפשות
בשיראל ,שיבוא ויצטרף אלינו'.
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לפני קרוב לעשרים וחמש שנה נסעתי באוטובוס מירושלים לבני-ברק,
ולצידי ישב אדם מכובד אשר זקן לבן עבות ירד על פי מידותיו ועיטר
את פניו .הוא אמר לי אז מה שמו ,לעת עתה נשמט זה מזכרוני .במהלך
הנסיעה הוא סיפר לי כי בילדותו למד בתלמוד תורה 'עץ חיים' ,ופעם
אירע לו סיפור מופלא עם ראש ישיבת 'עץ חיים' ,מרן הגאון רבי איסר
זלמן מלצר זצ"ל ,בעל 'אבן האזל'
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
הבה נתבונן בפרשה זו של קרבנות הנשיאים ונראה בה דבר פלא;
הרי כל מי שזכה להגות מימיו בתורה שבעל פה ,יודע ומבין כי
התורה היא תורת חיים ואמיתתה נצח ,ואין בה שום תיבה ,אות
ותג מיותרים ,או שנכתבו חלילה לתפארת המליצה בלבד .התורה
מקמצת במילותיה ,ולכל תיבה ,אות ותג יש משמעות וכוונה
עמוקה ,וגופי תורה תלויים בהם כהררים בשערה.
כמה יגיעות התייגעו חז"ל כדי להעמיד כל אות ותג בתורה
בהטעמתם ,ובכדי להגיע לחקר האמת בהבנת כוונתם .דרשו על
ידם תילי תילים של הלכות ודרשות ,ומהן נוצרו ששה סדרי משנה
ועשרות מסכתות של בבלי וירושלמי ,וכל זה כדי לגלות לנו את
עומקה כל תיבה שבתורה.
והנה כאן כאשר מגיעה התורה לפרשת קרבנות הנשיאים ,אנו
מוצאים למעלה משבעים פסוקים שחוזרים על עצמם ככתבם
וכלשונם .בכל נשיא ונשיא התורה מפרטת מחדש את הקרבנות
שהקריב אותו נשיא כאילו קרבנו שונה מקודמו ,בו בזמן
שקרבנותיהם שווים בלי שום הבדל בין האחד לרעהו .לכאורה,
היתה אפשרות לכתוב את קרבנותיו של הנשיא הראשון ולהוסיף
כי כך גם הקריבו שאר הנשיאים .אולם התורה בחרה לשוב ולכתוב
שוב ושוב שתים עשרה פעמים את אותם הפסוקים .מדוע? מה
רצתה התורה ללמד אותנו בכך?
מבואר ברמב"ן ,שהתורה רצתה לחלוק כבוד לנשיאים כפי ערכם
הראוי .כי הרי הנשיאים הביאו כולם יחד ביום אחד ומתוך דעה
אחת ,ואם היתה התורה מזכירה רק את אחד מהם ,היה בזה קיצור
בכבוד הנשיאים האחרים .לכן חזרה התורה ופירטה את כולם,
להראות שכולם שווים בעיני הקדוש ברוך הוא.
אציין אנקדוטה מעניינת ,אודות הרב הצדיק רבי בנימין זאב
דויטש זצ"ל ,דמות מופלאה אשר קורות חייה שזורים בדברי ימיה
של ישיבת פוניבז' מראשיתה .הרבה שנים הוא שימש כמזכיר
הישיבה וכאחראי על ניהול חשבונותיה הכספיים .במשך השנים
התמנה למנהל מוסד 'בית אבות' של מוסדות פוניבז' ,את תפקיד
זה מילא במסירות רבה .היה נחשב כמקורבם ואיש סודם של

גדולי הדור ,מרנן ה'חזון איש' והרב מפוניבז' זצ"ל ,וסייע להם
רבות בפעולותיהם הכבירות להעמיד את הדת על תילה ולקומם
מחדש את עולם התורה לאחר חורבנו .הכרתי אותו בבני-ברק עוד
מילדות ,ויכולני להעיד כי היה בו חותם מיוחד של יראת שמים
טהורה וישרות יוצאת דופן .איני יכול לשכוח את 'ברכת כהנים'
שלו ,שהיתה נאמרת בקול גדול וברגש מיוחד של 'באהבה' .הוא
שימש כ'בעל קורא' אצל ה'חזון איש' במנין שבביתו ,והמתפללים
סיפרו כי קריאתו בתורה היתה בנעימות מיוחדת' ,כנתינתה מסיני'
ממש .כל מילה נאמרה בחיתוך הדיבור ובתכלית הדקדוק ,כראוי
למניינו של ה'חזון איש'.
מספר הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א ,ראש ישיבת 'מאור
התלמוד' ברחובות ,כי באחד השנים כאשר קרא רבי בנימין זאב
את פרשת הנשיאים ,והגיע לקרבן הנשיא התשיעי או העשירי,
היה ניתן לחוש בו כי לפי מדרגתו הוא קורא 'קצת' יותר מהר מן
הרגיל ,כי הרי בכל אופן הפסוקים חוזרים על עצמם באותו לשון
כל כך הרבה פעמים שוב ושוב ונהפך ל'שיגרא דלישנא' .לאחר
התפילה ניגש אליו ה'חזון איש' ואמר לו" :דע לך ,שקריאת היום
'העשתי-עשר' וגם היום 'השנים-עשר' בפרשת הנשיאים חשובה
בדיוק כמו היום 'הראשון' .כל הפסוקים 'תורת ה' תמימה משיבת
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נפש' המה ,לא פחות מהפסוק של 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה'
אחד' .לא נוספה בתורה ולו מילה אחת שאינה חשובה והכרחית!"

כך גם סיפרה אחת מבנותיו של מרן ה'סטייפלער' זצ"ל ,שבשעה
שקראו פרשת נשא בבית הכנסת ,אמר לה אביה" :בקריאה זו יש
לנו לחוש ולהרגיש כי תורה מן השמים היא ונאמרת מפי הגבורה.
כי כל אדם שהיה מספר את סדר הקרבת הנשיאים ,היה מונה
את אחד מהם ואומר" :וכן עשו כולם" ,ורק כשהדברים נאמרים
מפי הגבורה מפורטת ההקרבה של כל אחד בפני עצמו" .על כל
פנים ,גם לאחר הסברו של הרמב"ן ,כי התורה רצתה לייחס כבוד
וחשיבות לכל נשיא ונשיא בפני עצמו ,עדיין מוטל עלינו להבין,
הרי מכל תג ותג שבתורה ניתן ללמוד תילי תילים של הלכות,
וכיצד יתכן שהתורה תחזור לשנות את אותה פרשה שתים עשרה
פעמים ,אך ורק לצורך כבודם של הנשיאים? כך תמה מרן ראש
הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל ,בספרו 'מראש אמנה'.
ההסבר הוא ,הטעים הרב שך ,כי התורה מלמדת אותנו כאן
נשגבות עד היכן צריכה להיות הזהירות בכבוד האדם וכיצד צריך
להיות היחס אליו ,וזהו הלימוד החשוב ביותר אשר למענו חוזרת
התורה שתים עשרה פעמים על אותם פסוקים .התורה רוצה
שנחזור ונשנן פעם ועוד פעם עד כמה חמורה אצל הקדוש ברוך
הוא הפגיעה בכבודו של האדם ,ולעומת זה כמה חשובה היא אצלו
הזהירות בכבוד האדם .עד כדי כך ,שאותן יתור פרשיות המלמדות
זאת ,הופכות להיות חלק בלתי נפרד מהתורה ,אשר מי שלומדן
מקבל שכר ,ועל לימודן נאמר "ותלמוד תורה כנגד כולם".

התורה מלמדת אותנו בזה ,כי כל המצוות קשורות זו בזו ,ואפילו
מצוה כמו כבוד הזולת ,שנראית לכאורה כמצווה הקלה לקיום,
היא בעלת ערך נעלה ביותר ,עד שהיא תופסת חלק נכבד מפסוקי
התורה.
הגאון רבי אריה ליב זצ"ל ,בנו בכורו של מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל,
בספרו 'נימוקי אבי' (אות יא) ,מביא רעיון נפלא זה בשם אביו
במילים קצרות ,כך:
"אמר מר אבי ,שתורתנו לפעמים מקמצת בדיבורה מאד ,ולפעמים
היא חוזרת על ענין אחד כמה וכמה פעמים בוויתור גדול .למשל,
בנדבת הנשיאים בפרשת נשוא האריכה בנדבת כל נשיא ונשיא
ולא כללה אותם ביחד ,אם כי נדבותיהם היו שווים .זאת להראות
כמה חביב להעליון כשבני אדם אוהבים זה לזה ונוהגים כבוד איש
באחיו ,שהרי הנשיאים לא העלו נדבותם איש על אחיו ,כדי שלא
להטיל קנאה וגאוה אחד על חברו".
נוראים הדברים למתבונן בהם ,עד היכן יורדת תורתנו הקדושה
לסוף דעתו ורגשותיו של אדם ,ועד כמה היא חסה ומתחשבת
בכבודו ,עד שלא לפי דרכה היא מפליגה בדיבור ,רק כדי לכבד כל
אחד ואחד בכבודו הראוי לו .מוטלת עלינו איפוא החובה ,להשתדל
22

לנהוג בהפלגה בכבוד זולתנו .לתור אחר עצות ותחבולות כיצד
להגביר את כבודו וערכו של השני בעינינו ,לא רק בדברים הגלויים
לעין ,אלא אף במחשבה ולב ,ולהיזהר מכל שמץ של זלזול באחר,
ולו גם הקל ביותר.

רבי איסר זלמן מלצר ביקש את סליחת הילד
נדמה ,כי מידה מופלאה זו לרחוש כבוד לכל אדם ,להבין את
נפש הזולת ולהזדהות עם רגשותיו עד הנימים הדקים ביותר,
היו שזורים כחוט השני בהליכותיהם האציליות של גדולי התורה
וחכמי ישראל בכל הדורות .הסיפורים והעדויות הרבות אודות
הלב הרחום ומלא הרגישות שפעם בקרב גדולי התורה ,מפליאים
ומרגשים את השומעים בכל פעם מחדש ,ונותנים לנו מושגים
זעירים עד לאיזו דרגה של אהבת הבריות וזהירות בכבוד הבריות,
מסוגל האדם להעפיל בעבודת המידות שלו.

נציין דוגמאות אחדות :לפני קרוב לעשרים וחמש שנה נסעתי
באוטובוס מירושלים לבני-ברק ,ולצידי ישב אדם מכובד ונשוא
פנים ,אשר זקן לבן עבות ירד על פי מידותיו ועיטר את פניו .הוא
אמר לי אז מה שמו ,אך לעת עתה נשמט זה מזכרוני .שוחחתי
עימו במהלך הנסיעה ,ובתוך הדברים הוא סיפר לי כי בילדותו
למד בתלמוד תורה 'עץ חיים' ,ופעם אירע לו סיפור מופלא עם
ראש ישיבת 'עץ חיים' ,מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,בעל
'אבן האזל' .היה זה כאשר עלה את גרם המדרגות שהובילו להיכל
בית המדרש של 'עץ חיים' ,ולצידו עלה לאיטו במדרגות גם רבי
איסר זלמן .מתוך שובבות נעורים הוא דחף מעט בלא כוונה את
רבי איסר זלמן ,אשר כמעט איבד את יציבותו .אך בחסדי שמים
הצליח להחזיק במעקה ולהזדקף חזרה .הילד המשיך במנוסתו
ונכנס לכיתתו ,וכמעט ששכח לגמרי מכל הענין .לאחר זמן מה
נכנס לכיתה ,הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק זצ"ל ,מי שלימים
מילא את מקומו של רבי איסר זלמן בראשות ישיבת 'עץ חיים',
ושאל אם נמצא כאן בכיתה אותו ילד שנתקל קודם בשוגג ברבי
איסר זלמן .הילד קם ממקומו וניגש אל רבי אברהם יעקב בלב
דופק" .כן ,זה אני" – נענה בקול מגמגם .אך רבי אברהם יעקב השיב
לו בחיוך" :הכל בסדר ,רק רציתי לומר לך כי רבי איסר זלמן אין לו
מנוח מאז אירע הדבר .הוא טוען כי בשעת מעשה מתוך בהלה הוא
דחף אותך מעט חזרה ,והוא מבקש שתאמר בפיך שלוש פעמים
 מחול לך! מחול לך! מחול לך!" .בעל המעשה הפטיר ואמר לי:"היה לי ולכל בני הכיתה מוסר השכל עצום מהמקרה הזה ,כמה
זהירים הם הצדיקים בכבודן של הבריות .הלוא אני הייתי זה
שנתקלתי בו בשוגג ,וגם אם דחף אותי חזרה מעט היה זה מאילוץ
להישאר יציב על עומדו ,ובכל זאת ,נלקחה ממנו מנוחת הנפש עד
שאומר בפה מלא שאני מוחל לו ...כי חשש שמא יש כאן פגיעה
בכבוד הילד בדחיפה המועטה הזאת".
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מקרה אחר המורה על רגישותו העצומה של רבי איסר זלמן עד
דקי דקות לכבודו של זאטוט קטן ,שמענו מפי הרה"ג רבי יוסף
זייבלד שליט"א ,מוותיקי המחנכים בתלמוד תורה 'תשב"ר' בבני-
ברק :בשנים עברו היה קיים בשכונת 'שערי חסד' בירושלים
ארגון תורני בשם 'חנוך לנער' ,במסגרתו היו מתאספים ילדי
השכונה מידי ערב ללימוד קבוע .בעיתים מיוחדות היו נערכות
מסיבות חגיגיות לילדים שהשתתפו בסדרי הלימודים במשך
השנה בקביעות .אחת המסיבות השנתיות נערכו מידי שנה בימי
החנוכה ,והיא התקיימה בקומה העליונה של בית הכנסת הגר"א
המיתולוגי .את שולחן המזרח פיארו בהשתתפותם מרנן גדולי
הדור זצ"ל :רבי איסר זלמן מלצר ,רבי דוב בעריש ווידענפלד
מטעשיבין זצ"ל ,ורבי יעקב משה חרל"פ ,רב השכונה .במהלך
המסיבה היו נושאים גדולי התורה דברי חיזוק בפני הילדים ,שרו
ועלזו איתם יחד .כמו כן כל ילד היה מקבל כשי סופגניה שלימה,
דבר מאכל יקר ערך בימים הקשים ההם ,למודי העוני והמחסור.
אחד הילדים שסיים לאכול את סופגנייתו בתיאבון ,חשקה נפשו
לקבל סופגניה נוספת ...אך כאמור הסופגניות היו ממוספרות
במדויק ,כך שלא נותרה שום סופגניה מיותרת .אך סביר להניח כי
גם אם היתה סופגניה מיותרת בודאי האחראים לא היו מעניקים
אותה לאותו ילד בלא סיבה מיוחדת ,ולא נותרה הברירה לאותו
הילד אלא להביט בעיניים כמהות לשולחן המזרח ,שם היו מונחות
מספר סופגניות עסיסיות בצלחת ,ולקוות ֶׁש ֵאי ִמי מהמכובדים
יעניק לו את הסופגניה המיועדת לו ...גאון המידות ואציל הנפש
הרב מטשיבין ,ראה את מבטו ַהּכַ ֵמ ַה של הילד והבין לנפשו ,היה
נראה כמי שהצליח לקרוא את מחשבותיו .הוא קירב את הצלחת
לקצה השולחן ,והחווה בידו לילד לקחת ממנה סופגניה נוספת...
הילד התבייש .הוא הבין כי אין זה ראוי ומכובד לקחת מן הכיבוד
שהוגש ליושבי המזרח ,וכבש את רצונותיו ולא זע ממקומו .רבי
איסר זלמן שאף הוא הרגיש בכל זה הלך צעד אחד קדימה; הוא
הרים את הסופגניה מהצלחת בידו וסימן לילד להתקרב אליו.
משבא הילד ,הוא הגיש לו את הסופגניה ביד ,ובכך חסך ממנו
את כל האי נעימות שחש לקחת לבד .כך גם שאר החברים קיבלו
זאת בהבנה" :הרי רבי איסר זלמן בעצמו קרא לו והגיש לו אותה".
כמובן ,לאושרו של הילד לא היה גבול...

סיפור נפלא נוסף על רגישותו של הרב מטשיבין ,מספר רבי יוסף
זייבלד :אצל הרב מטשיבין היו מתאספים מידי שבת בסעודה
שלישית מספר מצומצם של תלמידים ותושבי השכונה .הרב
היה ַמ ְחּכִ ים אותם מאמרות פיו ,בווארטים מחודדים על הפרשה,
חידושים ,פרפראות וסיפורי צדיקים .היו שרים זמירות שבת,
מתפללים מעריב ונשארים בביתו עד לאחר הבדלה .אז היו ניגשים

בכל פעם שבא הילד למעונו של
הרב מטשיבין במוצאי שבתות
כדי להתפלל מעריב ,הוא זכה
למחווה מיוחדת של קרבה
וחיבה יתירה .בכל פעם היה
הרב מעניק לו שתי סוכריות

אליו לקבל ברכה ונפרדים לשלום .כך היתה הרגילות אצל הרב
מטשיבין מידי שבת בשבתו .בשבת אחת הגיע להשתתף בתפילת
מעריב בביתו ,גיסי הגאון רבי אפרים ננקנסקי זצ"ל ,ר"מ בישיבת
'עץ חיים' לצעירים ,ולאחר התפילה ניגש עם בנו הפעוט ,כבן
שנתיים או שלוש ,וביקש להתברך מפי הרב .היה זה לעת זקנותו,
כשכבר כהה מעט מאור עיניו ,וכאשר רצה להניח את ידו על ראשו
של הילד הכניס את אצבעו לעינו ,והילד החל לבכות .הרב נרעש,
"אוי! בטעות הכאבתי לילד" ,ומיד קם ממקומו ,ניגש לארון והעניק
לילד שני סוכריות כדי לפייסו ...אך בזה לא תמה מסכת הפיוסים.
מאז אותו ביקור ,במשך כמה שנים ,בכל פעם שבא הילד למעונו
של הרב מטשיבין במוצאי שבתות כדי להתפלל מעריב ,הוא
זכה למחווה מיוחדת של קרבה וחיבה יתירה .בכל פעם היה הרב
מעניק לו שתי סוכריות ,בעוד כל הילדים האחרים קיבלו סוכריה
אחת .כשהוא מטעים" :עלי לפייסו על הכאב שגרמתי לו אז שלא
במתכוון" .כך נמשך הדבר כמה שנים ,אולי למעלה מחמש שנים...
הסיפורים הם אמנם כה פשוטים וטבעיים ,אך לדעתי הם מקפלים
בתוכם הרבה גדלות רוח ורגישות לזולת עד נימי הנפש הדקים
ביותר! הלא מדובר כאן בגדולי עולם ,אשר כל בית ישראל נשען
עליהם ,וכל ימיהם לא העסיק אותם דבר מלבד תורה והוראה,
הרבצת תורה ועבודת השם .אך כאשר הבחינו בזאטוט קטן שאינו
מסוגל להתאפק מלקבל סופגניה נוספת ,כשרק בשביל להבחין
בכך נדרשת רגישות עצומה ,או כשבטעות דחפו או הכאיבו לילד,
ירדו הם מרום דרגתם ,ובכזו ענוה פשטנית ,ניסו בכל כוחם לפייס,
לרצות ולמלא את סיפוקו של הילד.
(מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא')
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קרוב לשעתיים וחצי הלך הילד ,חוצה את וויליאמסבורג מן הקצה אל
הקצה .הסוודר שעליו כבר רטוב ,עצמותיו רועדות מקור ,שיניו נוקשות
זו לזו ,אך מבטו נחוש ,רצונו כנה ,בוער מבפנים .הוא מגיע לבניין הת"ת,
וחיש מהר ניגש לחדר המנהל ,נוקש בדלת בעדינות ובנימוס ,וכשזו
נפתחת  -הוא ממהר להיכנס.
איזה פתק לעולם האמת גרם לזעזוע?
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
זמן מתן תורתנו!
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה .בלב רוטט מהתרגשות ונפש
הומה בדיצה אנו מקבלים את פניו של חג השבועות  -זמן מתן
תורתנו ,המתנה האהובה והנעימה ,החמודה והחביבה ,אותה
קיבלנו באהבה מבורא עולם .אל היום הזה נכספת נפשנו ,אל
היום הזה שאף וייחל העולם כולו ,לראות את עם ישראל מקבל
את התורה ,מתחבר עימה וכורת עימה ברית נצחית.
אין יום משמעותי לחיינו הרוחניים ,כמו חג השבועות .זה היום,
כאן הרגעים בהם אנו מקבלים את התורה  -איש איש כזכייתו
במתנה הגדולה .בכל שנה ושנה עומד נותן התורה ומבקש
להרעיף עלינו שפע של תורה ,חיבור אמיתי עימה ,יכולת שקידה
והבנה בה ,ואנו צריכים רק לפתוח שתי ידיים לרווחה ולהפוך
לכלים מתאימים לקבלת ההשפעה התורתית העצומה.
כולנו יחדיו ,שואלים שאלה אחת :איך נוכל לנצח את אותו יצר
גם בעיתות פנאי? איך נוכל למנף את חג מתן תורה ,ולצאת ממנו
עם חיבור וקשר אמיתי עם התורה ,שינצחו כל תעלול יצרי? איך
נוכל לקבוע בנפשנו את האהבה לתורה ,עד שמים רבים לא יוכלו
לכבותה? איך נוכל להגיע להישגים גדולים בתורה כמו יהודים
רבים החיים סביבנו  -האם להם יש משהו שאין לנו ,או שכולנו
יכולים להשיג את ההצלחה התורנית הנשאפת?!
התשובה לשאלות הללו מפתיעה .כולנו בני אדם ,כולנו נולדנו
עם כח עוצמתי פנימי השוכן בתוכנו ,ושמו כח הרצון .זה חוש
בסיסי שה' יתברך טבע בכל אדם ,והוא הכח לרצות ,לשאוף,
להציב יעדים ,לבחור במשהו .זה מה שנקרא 'רצון'  -כי כל בני
האדם רוצים משהו ,זה חלק מההתפתחות הטבעית שלנו!
המושג הזה שנקרא 'רצון'  -הוא המנוע המניע של כל בני האדם,
של כל פעולותיהם .כל מה שאנו עושים במשך היום  -הוא
תוצאה של הרצון ,כל פעולה שלנו היא תולדה של כח הרצון.
הרצון הוא הכור המניע את כל הפעולות והמעשים ,וממילא הוא
היוצר של כל ההישגים וההצלחות שלנו.
במועד זה ,בעת קבלת התורה ,הבה ננצל את ההזדמנות כדי לבחון
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על איזה רצון נוכל לוותר ,כדי להעצים את הרצון לזכות בתורה.
אולי נוכל לוותר על שעת פנאי ,אולי על קריאה ,אולי על כמה
דקות שינה .הבה נחפש את הרצון הפחות חשוב ,ונקריבנו לטובת
הרצון החשוב באמת  -לזכות בתורה ולהגות בה באהבה!

עקשנות משתלמת...
הסיפור המצמרר הבא ,התרחש לפני כשמונים שנה .בבית קטן
ומט ליפול בשולי וויליאמסבורג שבניו יורק ,התגוררה אלמנה
יהודיה עם בנה הצעיר ,ולא היו לה אמצעים לשולחו לתלמוד
תורה ,ששכן אז רק בקצה השני של השכונה ,מרחק כעשרים
דקות נסיעה .כך שהילד גדל והתחנך במוסדות נוכריים ,נשמה
אבודה בין המוני גויים אמריקאים .רק בשעות אחר הצהריים,
לימדה אותו אמו מעט תפילות ומנהגי יהודים ,אך יותר מכך לא
ידע דבר...
בהגיעו לגיל  ,12שמע הילד כי יש מוסדות חינוך לתפארה בהם
ילדים יהודים עוסקים בתורה ,ואלה ממוקמים בקצה השני של
השכונה .בכל לבו שאף להצטרף לילדים העוסקים בתורה בחדווה
בשנות ילדותם ,אך היה ברור לו שהדבר אינו אפשרי .לאמו אין
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פרוטה לפורטה ,הנסיעה עולה הון רב  -יחסית למושגיה ,והימים
ימי שיא החורף ,ואפילו מעיל אין לו...
ובכל זאת ,גחלת הרצון הפנימי בערה בו ,לא נתנה לשאיפתו
להידחק .הוא החל לדבר על לב אמו כי תסכים לתת לו ללכת
רגלית אל המקום בו יזכה לעסוק בתורה ,וכמובן שהיא לא
מיהרה להשתכנע ...איך יסתדר בקור הנורא בלי פרוטה בכיס,
איך ישרוד ימים ארוכים בסביבה קרה ומנוכרת?!
אך אש הרצון שבערה בעיניו של הילד ,סופה שהתלקחה גם
בליבה של אמו .היא נענתה לתחנוניו ,ואיפשרה לו לצאת לדרך
הארוכה ,בואכה ה'חיידר' בו עוסקים בתורה .שלג זלעפות יורד
על הארץ ,ילד קטן כבן  12מהדס לו בין הקרחונים ,יוצא לדרך
שאורכה למעלה משעתיים הליכה!
הקור מכה ,הרוחות נושבות בעוז ,השלג אינו פוסק ,ורק ילד
יהודי אחד ממשיך לצעוד בעוז ובגאון .גחלת הרצון שבו כבר
התלקחה והפכה ללהבת ענק ,שהמיסה את השלג וחיממה את
לבו לכל אורך הדרך' .אני רוצה ללמוד תורה ,רוצה להכיר את
התורה!'  -שב ואמר לעצמו פעם אחר פעם ,מזרז את צעדיו...
קרוב לשעתיים וחצי הלך הילד ,חוצה את וויליאמסבורג מן
הקצה אל הקצה .הסוודר שעליו כבר רטוב ,עצמותיו רועדות
מקור ,שיניו נוקשות זו לזו ,אך מבטו נחוש ,רצונו כנה ,בוער
מבפנים .הוא מגיע לבניין הת"ת ,וחיש מהר ניגש לחדר המנהל,
נוקש בדלת בעדינות ובנימוס ,וכשזו נפתחת  -הוא ממהר להיכנס.
'שלום ,אני רוצה ללמוד תורה!'  -צפצף הילד לעברו בפנים
קורנות' ,עשיתי דרך ארוכה ,שעתיים וחצי ,כדי ללמוד תורה!'
 קורא הילד באומץ ובעוצמה ,לנוכח עיני המנהל הנפערותבתדהמה .מימיו לא הגיע אליו ילד בצורה כזו ,מעולם לא נתקל
בילד גלמוד שהגיע לבד ,מבקש לזכות בתורה...
המנהל ההמום לא ידע את נפשו וביקש לעשות סדר' :לאיזו
כיתה אתה מבקש להיכנס? היכן אתה אוחז בלימודיך? על מה
אפשר לבחון אותך כרגע?'  -שאל מבולבל .אך הילד ,מבולבל
עוד יותר ,רק משך בכתפיו ואמר 'אינני יודע ...אינני יודע דבר,
אינני יכול להיבחן על כלום .אולי קצת על סידור'...
'סידור?!?!?!'  -תמה המנהל לעומתו ,רק עכשיו הבין עם מי
יש לו עסק' ...ראה נא ,ידידי הצעיר .סידור לומדים רק בכיתת
הזאטוטים ממש ,ואתה כבר ערב בר מצוה .לא נראה לי שהדבר
מתאים עבורך!'  -פסק המנהל ,ובכך חשב שתם העיסוק בילד
המוזר משהו שנקלע לפניו בעיצומו של יום...
אך כח הרצון של הילד ,היה חזק מכל תמיהה של המנהל' .אין
דבר!'  -פסק הילד בן ה' ,12-אינני מרגיש כל פחיתות כבוד
להיכנס לכיתת הזאטוטים .הרצון להצטרף ללומדי התורה בוער
בי ,ואם הצעד הראשון ייעשה בכיתה נמוכה  -אשריי וטוב לי,
אשמח להיכנס לכיתה הזו!'
מהר מאוד הבין המנהל כי אין לו ברירה ,הרצון של הילד הזה
חזק מכל קושי .הוא נאלץ למצוא תירוץ אחר ,ואמר לילד' :ראה
נא ,בוא עמי לכיתת הזאטוטים ,ותיווכח בעיניך שאין שם מקום.

הייתי מכניס אותך לכיתה הזו ,אך אין בה כל בדל מקום!'  -אמר
כמתנצל ,וניגש עם הילד לכיתה ,מוכיח לו כי הכיתה צפופה עד
אפס מקום...
עכשיו כבר הרהר המנהל כי הסאגה הסתיימה ,אך למעשה
רק אז היא החלה ...הילד בהה בכיתה בעיניים לחות מדמעות,
הוא השתוקק להצטרף ללומדים בה ,אך הבין כי המנהל מסרב
לשתף עמו פעולה ,למרות רצונו הכנה .בהבזק של רגע עלה בו
רעיון ,ומעומק לבו השואף והכוסף להצטרף ללומדי התורה ,פנה
למנהל ואמר:
'הבנתי שאין מקום ,ואני כבר שב לביתי .רק אבקש שהמנהל
ירשום לי אישור על פרטי כל הסיפור הזה ,כי הייתי כאן ,ביקשתי
להצטרף ללומדי התורה ,הייתי מוכן אפילו להיכנס לכיתת
הזאטוטים ,עשיתי הכל כדי להגשים את שאיפתי ,אך לבסוף -
אין לי מקום'...
המנהל נעמד על עומדו ,המום מהבקשה' .ואישור כזה למה לך?'
 שאל את הילד האמיץ.ללא מורא ,נענה הילד ואמר' :ראה נא .אני יתום ,ולבטח ביום
שאעלה לבית דין של מעלה ,ישאלני אבי למה לא עסקתי
בתורה ,למה לא עשיתי הכל לזכות בתורה .אם אענה לו שרציתי,
שהתמסרתי ,שהתאמצתי ,שצעדתי יותר משעתיים ברגל בקור
מקפיא ,שהסכמתי להתבזות ולהיכנס לכיתה נמוכה ,שהתחננתי
על חיי התורה שלי בפני המנהל  -הוא יתקשה להאמין שהיה
מנהל כזה שלא נתן לי יד ,שלא הושיט לי כתף.
לכן צריך אני אישור בכתב ,למען יהיה לי במה להוכיח לאבי ז"ל
כי אמת דיברתי :שאפתי ,רציתי ,נכספתי ,ניסיתי ,התאמצתי,
התמסרתי ,עשיתי הכל  -ולמרות זאת נותרתי מחוץ למשפחת
לומדי התורה!'  -אמר הילד כשעיניו זולגות דמעות חרישיות,
עדינות ,אציליות...
כשמוע המנהל את הדברים ,נחרד .הוא הבין את המשמעות
העמוקה של סירובו ,הבין עד כמה גדול כח הרצון של הילד הניצב
לפניו .על אתר מצא המנהל את הדרך להכניס את הילד לכיתת
הזאטוטים ,שם החל הילד מאל"ף בי"ת ,פשוטו כמשמעו...
במשך כמה שנים שהה הילד באותה הכיתה ,גם כשכבר הפך
לבחור בר מצוה .כשרונותיו היו חלשים מהממוצע ,הוא לא
הצטיין בהבנה יתירה ,הקשיים עימם גדל נתנו בו את אותותיהם,
אבל הוא לא התייאש והמשיך להתמסר לחלומו האחד והיחיד -
לעסוק בתורה...
ולימים ,כך העיד הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א
שסיפר את הסיפור ,הפך אותו ילד לתלמיד חכם גדול ,מרביץ
תורה לרבים ומוסר שיעורים הנשמעים בשקיקה .כל זאת  -לא
כי גדל בבית כזה ,לא כי היה בן להורים כאלה ,לא כי היה בעל
כשרונות דגולים וגם לא כי למד במוסדות הטובים ביותר...
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון
של הרב אשר קובלסקי :במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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ביום המבחן אני מחלק לילדים ממתק מיוחד "היום ,יש לאבא מבחן"
כך אני משתף אותם ביום המאושר של ביתנו שאני זוכה להיבחן על 30
דף גמרא .כעת ביום המבחן הגדול ,כבר לא הסתפקתי רק בממתק אלא
קניתי לכל ילד מתנה...
סדרת שיחות עם אנשים מופלאים הנבחנים על כל הש"ס
הרה"ח אהרן כהן
רגשי ההערכה והערצה אפפו כל יהודי ששמע על חבר בבית הכנסת
או נודע לו על מכר שזכה להיות אחד מלגיונו של מלך חברי מסגרת
'קניין ש"ס' המאושרים שעמדו אחרי חג הפסח בכור המבחן על 840
דף בפעם אחת .כשכעת בשיא ההתחדשות מוסיפים הם ומשקיעים
בהמשך דרכם למשימתם הגדולה העומדת לפניהם להגיע בהשגות
ובידיעת ה'תלמוד בבלי' כולה בשלימות.
הפעם נפלה בחלקנו הזכות והעונג לשוחח עם את הרב יצחק שפירא
מחשובי המחנכים בקרית גת לשמוע ממנו ולהחכים בדרכי קניין הש"ס.
מתי התחלת ולמה? חזרנו איתו לתחילת הדרך.
האמת .מקדים הרב שפירא בחיוך .הכל התחיל בזכות מסכת בבא
קמא .היה זה שלמדנו מסכת בבא קמא בישיבה וזכיתי להשקיע בה
באופן מיוחד עד שבסייעתא דשמיא ידעתי רוב המסכת בשקלא
וטריא .הטעם המתוק עמד לי בפה ,ושנים חשבתי לעצמי .הלואי ואזכה
לדעת את כל הש"ס.
בהמשך ,נסיתי והצטרפתי לכמה מסגרות ,אך עדיין הרגשתי שאין זה
תכנית ומסגרת המדרבן ושומר עלי לשנן ולחזור כל העת ,למען יהיו
הדפים חקוקים לזיכרון ,עד שהגיע סיום והתחלת הש"ס האחרון.
הטררם הגדול סביב המעמדים הנעלים לכבוד יודעי התורה ,ובייחוד
השיחות והראיונות עם הנבחנים החשובים לצד הקמפיין והתעמולה
עם פני יודעי הש"ס המאושרים שניבטו בפינות הרחובות לצד עמודי
העיתונים ,גרמו לי להפנים .כעת זה ההזדמנות!
ואז החלטת להצטרף ל'קניין ש"ס'? מבקשים אנו להבין.
בחודש הראשון .משתף הוא ומגלה .אף שחזרתי שוב ושוב על הדפים,
מכל מקום ,היססתי ופחדתי .להתיישב ולהיבחן על  30דף שלמדתי
בחודש אחד?! משחזר הוא ברגש .למעשה ,כשישבתי מול המבחן
ובמיוחד אחרי מילוי המבחן ועניית התשובות .הרגשתי כזה סיפוק,
אושר פנימי שמילא אותי בכל ישותי .כשאחת ידעתי .בחודש הבא .אני
יושב כאן שוב.
בהמשך ,אחרי כמה מבחנים ,הגיע השלב הבא; ה'מבחן המסכם' הראשון
על  120דף ,אף שבהחלט לבי פרפר כהוגן ,החלטתי .אני הולך להשתתף
במבחן .כשעשיתי לעצמי חשבון פשוט; הרי גם למבחן של ה  30פחדתי
לגשת וברוך השם ראיתי שאני יכול .כיום ,חותם הוא את תשובתו .אני
מודה להשם על המתנה הגדולה ששלח לנו בדמות מסגרת 'דרשו'
בכלל ו'קניין ש"ס' בפרט ,כאשר זה עתה אכן זכיתי להיות נמנה על דבר
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הרב יצחק שפירא שליט"א

מצווה במבחן הגדול על  840דף...
מהו סדר לימודך והחזרות? מבקשים אנו לשמוע.
בכל יום ,על-הבוקר אחרי שחרית לפני היציאה לעבודת הקודש
בתלמוד תורה ,אני לומד עם החברותא את ה'דף היומי' כשאחר כך אנו
משננים גם את הדף של אתמול ,כשאחרי הלימוד היומי אנו מוסיפים
ומסדרים את ה'שקלא וטריא' בעל פה .בסוף השבוע ביום השבת ,אני
משתדל לעבור על כל הלימוד השבועי שוב ב'שקלא וטריא' בעל פה.
בהמשך ,בשבוע המבחן החודשי ,אני עובר שוב על כל הלימוד החודשי
מבפנים דף אחד דף .לצד זה אני משתדל לעבור שוב על כל החומר בעל
פה וכנ"ל.
מהו סוד העקביות? מבקשים אנו לפצח את הסוד של אלו המצליחים
לשמור על העקביות בכל יום כולל שבת וכדומה.
דווקא אצלי .נשמע הוא מתחייך .בשבת יותר קל לי .כי אם בכל השבוע
כדי להספיק ללמוד ולשנן כדבעי ,אני צריך להתפלל בשש בבוקר ,הרי
בשבת שמתפללים יותר מאוחר ,הרבה יותר קל לי ללמוד .ועדיין לא
הזכרתי את השעות הרבות שיש בעצם ביום השבת שכל מי שזוכה
ומחובר למסגרת מדרבנת זוכה להבחין בזה ולנצל את זה כראוי ...בכל
מקרה ,לסיום הוא מסכים שצריך אכן לשם דגש מאוד חזק לשמור על
העקביות שזהו סוד ההצלחה.
איך אתה מתכונן למבחנים המסכמים?
לזה עדיין לא זכיתי .משתף הוא בחן .אני משתדל לחזור כמה שיותר,
אך לצערי בעבר לא זכיתי לחזור על כל הלימוד ,בכל פעם הספקתי
חלק רוב או כמעט .כי בדרך כלל הייתי עסוק כבר בחזרות לקראת
המבחן הגדול ב'קניין ש"ס'.
המשך בעמוד 30
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"הרב יכול להסביר לי מדוע ערים כל ליל שבועות ולומדים תורה?" ,שאל
אותי בחור מישיבתנו ,בלכתנו יחדיו הביתה" .מה פירוש?" ,לא הבנתי,
"הרי הזוהר הקדוש כותב שנהגו חסידים הראשונים להיות ערים כל ליל
שבועות ולעסוק בתורה....
הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א על ''מתיקות ועריבות טוב התורה''
"הרב יכול להסביר לי מדוע ערים כל ליל שבועות ולומדים תורה?",
שאל אותי בחור מישיבתנו ,בלכתנו יחדיו הביתה.
"מה פירוש?" ,לא הבנתי" ,הרי הזוהר הקדוש כותב שנהגו חסידים
הראשונים להיות ערים כל ליל שבועות ולעסוק בתורה .המגן אברהם
כותב ש"וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן" ,והוא מסביר שיש בכך
כפרה על כך שעם ישראל לא השכים קום לפני מעמד הר סיני ,ואתה
בוודאי יודע את זה .הזוהר מגדיר את הלימוד הקדוש והרצוף הזה
כ"קישוטי כלה" והספרים הקדושים מפליגים ברוממות הענין .הלא
כן?!".
"כן ,אבל בוא נעשה חשבון פשוט .בערב שבועות ישנים כמה שעות,
כדי שיהיה לנו כח ללמוד בלילה .בתפילת שחרית אנחנו מנסים בכל
הכח להיות ערניים ,לא תמיד בהצלחה גדולה .אחרי הקידוש בבוקר
הולכים מיד לישון כמה שעות ויש כאלו שמרוב עייפות צריכים לישון
גם בצהרים .אז אם נעשה חשבון פשוט ,אנחנו בעצם לומדים פחות
שעות מאשר אם היינו לומדים כל ערב שבועות וכל היום של שבועות.
אני טועה?".
"אינך טועה" ,חייכתי" ,ישנה אמרה של אחד מגדולי המשגיחים בדור
הקודם ,שהזהיר שלא נירדם ,בגלל שינוי השעון הביולוגי כתוצאה
מה"משמר" של ליל שבועות ,עד ראש חודש אלול ....יש באמרה הזאת
מסר עמוק מאד ,אבל כשאני למדתי בישיבה קטנה ,המליצו לנו באמת
לישון היטב אחרי חג השבועות ,כדי לא לגרור חוסר שינה סתם כך .זה
נכון .אך מלבד העניינים הגבוהים והרמים שמובאים בספרים הקדושים
על מעלת הלימוד בליל שבועות ,יש כאן גם מסר חד ,פשוט בתכלית.
קראת פעם בשעת לילה מאוחרת ספר סיפורים עם עלילה מפחידה
ומעניינת מאד?"
"כן" ,אישר הבחור והודה על האמת .ב'בין הזמנים' אחד הוא קרא ספר
"מותח מאד" .הוא נשאר ער עד שעה מאוחרת ,כדי לסיים את הספר...
"ולא ידעת שאם תסגור בשעת ליל סבירה את הספר ,תוכל להמשיך
ולקרוא בו מחר? לא ידעת שכל יום המחרת יעבור עליך בנמנום ,רק
בגלל שקראת כל כך מאוחר? לא היה יותר פשוט ללכת לישון בזמן,
לשוב מהתפילה ולהמשיך לקרוא? הרי זה היה ב'בין הזמנים' .היתה לך
אפשרות לסיים אותו גם בבוקר .לא?"...
"כן ,אבל הייתי במתח .הספר היה ממש מעניין"...
"בדיוק .הגדרת את זה מצוין .כשאתה ,וגם אני ,כולנו בעצם ,נהנים מאד
מדבר מה ,משתוקקים לקרוא ,לשמוע או לראות אותו ,אנחנו לא תמיד

מסוגלים לחשוב האם הגיע הזמן לישון או לאכול עכשיו .רבים מגדולי
ישראל לא היו מסוגלים ,פיזית ונפשית ,להתנתק מדף הגמרא ,לסגור
את הרמב"ם ,להפסיק לחשוב בלימוד ,לא ללכת לישון ,כשהייתה
להם קושיה שהטרידה אותם .אתה יודע מדוע? כי הם היו "משוגעים
ומתלהטים"!!
"מה?" ,התחלחל הבחור ,מסתבר שסבר שבינתי הסתתרה.
"לא אני המצאתי את זה"  -הסברתי מיד " -ישנו לחן נפלא על המילים
הנפלאות האלה .לחן המושר בכל ריכוזי התורה ,ובצדק.
"את המילים הללו כתב האור החיים הקדוש (דברים פכ"ו)" :גם ירמוז
במאמר בכל הטוב אל התורה ,כאומרם ז"ל (ברכות ה ,א) "ואין טוב אלא
תורה ,שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה ,היו
משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב
למאומה ,כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" .האור החיים מסביר
במקום אחר (אוה"ח ויקרא פט"ז) שהצדיקים זוכים ,כאן ,בעולם הזה,
ל"דביקות ,נעימות ,עריבות ,ידידות ,חביבות ,חשיקות ,מתיקות ,עד
כלות נפשותם מהם" ....השל"ה מתאר את מי שזוכה להידבק בתורה
ובנותן התורה ברוך הוא ,וכותב שהוא ו"לא ישגיח בענייני העולם הזה
וחמדותיו ,ויהא נבזה בעיניו נמאס ,עד אשר יגיע להתגברות הכח
השכלי מידי יום ויום יותר".
"אם כך ,אתה מבין למה מצאו בבוקר אחד את אחד מגדולי ישראל,
שאינני זוכר את שמו ,על סולם ב"אוצר הספרים" ,באותה תנוחת עיון
בה ראו אותו בתחילת הלילה? אתה מבין מדוע מרן הגרא"מ שך זיע"א
בכה בכי תמרורים לנכדו ,באמצע הלילה ,אחרי שעבר ניתוח בעיניו,
המשך בעמוד 30
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המשך מעמוד  | 1הגאון הגדול רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל
הדפוס מאות פסקים של מרן ה'קנה בשם' זצ"ל.
וכך מספר לנו הנכד רבי מרדכי דוד ,בנו של הגאון רבי אהרן
ברנסדורפר שליט"א ,שוחט ובודק מומחה לרבים הידוע כאחד
ממעתיקי השמועה בהלכות שחיטה ובדיקה" :מספר דודי ,הגאון
רבי משה ברנסדורפר שליט"א ,שאביו ,הסבא זצ"ל ,היה אומר שעל
כתפיו של כל 'מורה הוראה' מוטלת אחריות כבדה מאוד .הוא הוסיף
שייתכן שכאשר יגיע ה'מורה הוראה' לבית דין של מעלה ,יתבעו
אותו על עניינים שאנשים נכשלו בהם בשעות המאוחרות של
הלילה ,ולא היה להם רב לשאול כי הרבנים הלכו לישון ...והתביעה
אכן תהיה גם על הרב ,מדוע לא נשאר זמין לשאלות הפונים בכל
שעות היממה.
"אבל רבינו לא רק אמר זאת מן השפה ולחוץ .כך היו חייו וכך התנהל
ביתו .הוא הקפיד להיות זמין בכל זמן ועת ,וגם כאשר הגיע לארץ
מכשיר ה'פלאפון' והיה אז מכשיר מאוד יקר ומאוד נדיר ,רבינו היה
מהראשונים שמיהרו לקנות כזה מכשיר ,וזאת כדי שיוכל להשיב
לשואלים בכל זמן ועת ,גם כשהוא בנסיעה או במקום שאין בו
טלפון קווי רגיל.
"בני ירושלים ידעו שאפשר לפנות אליו בכל רגע נתון ,ואפילו
כשהיה עומד תחת חופת צאצאיו ,בניו ובנותיו וק"ו נכדיו ,יכלו
אנשים לבוא ולקרוא לו לרגע הצידה כדי לשאול אותו שאלה ,והוא
אכן נענה להם בהתמסרות מוחלטת ומועלם לא אמר לאדם צר לי
המקום ודחוקה לי השעה מלענות ולהשיב את שואלי דבר.
"כמובן שבביתו היה הטלפון מצלצל בכל שעות היממה ,וסבתי
הרבנית תליט"א ביקשה לנתק את הטלפון בשעות המנוחה או
לפחות בשעות הקטנות של הלילה כשהסבא הלך לישון מעט ,אבל
הוא לא הרשה לה בשום אופן.
הגיעו הדברים עד כדי כך ,שהסבתא תחי' פנתה אל מרן הגאב"ד
רבי משה אריה פריינד זצ"ל ,ואמרה לו שהיא מבקשת ממנו שיתיר
לה לנתק את הטלפון בשעות שבהן סבא ישן ,מהשעה שתיים
בלילה ועד השעה חמש וחצי לפנות בוקר ,ולעשות זאת בלי רשותו
של הסבא שבוודאי לא יסכים לכך בשום פנים ואופן.
"אבל הגרמ"א פריינד סירב להתיר זאת ,ואמר לסבתא שממה
נפשך ,מי שמתקשר בשעה מאוחרת כל כך ,חזקה עליו שאכן
שאלה חמורה ודחופה מאוד בפיו ,ועל כן אין זה ראוי לנתק את
הטלפון ולהשאיר אותו בלי מענה.
"ומה עשה הסבא בשבת ,כשהטלפון אינו בר שימוש? הוא היה
נשאר ער כל הלילה ,ואף דאג שידעו מזה בכל האזור ,כדי שאם
למישהו תהיה שאלה דחופה ,יוכל לבוא לשאול ללא היסוס וללא
פקפוק.
"וסיפר יהודי אחד ,שבשבת אחת הוצרך לשאול שאלת רב דחופה
בשעה שלש לפנות בוקר ,ונזכר ששמע שאצל "ר' מאיר" אפשר
לבוא כל הלילה ,והוא אינו שוכב לישון בליל שב"ק מהסיבה הזאת
בדיוק .כשהלך לבית רבינו ,הופתע האיש לגלות שהוא לא היה
צריך אפילו להקיש על הדלת ,כי הסבא זצ"ל השאיר אותה פתוחה,
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וישב ולמד בסמוך לפתח ,כדי שאף אחד לא ימנע את עצמו לשאול
מפאת השעה המאוחרת.
"כמו כן סיפר יהודי אחר שלפני שנים רבות ,כשעוד התגורר רבינו
בדירה הישנה שלו בבתי אונגרין ,שאל את רבינו עד איזו שעה
אפשר לדפוק ,יצא איתו רבינו החוצה והראה לו את החלון שמעל
מיטתו ,ואמר לו שאם הוא מגיע בשעה מאוחרת כשכולם כבר
ישנים ,שידפוק על החלון הזה וכך הוא יתעורר וימהר לענות על
שאלתו."...

ההלכה והמציאות
"מרגלא בפומיה של הסבא הגדול ,שהשולחן ערוך הוא מעל הכל.
יש מנהגים ועניינים ודברים חשובים ומחויבות שונות ,הכל טוב
ויפה .אבל מעל הכל נמצא השולחן ערוך והוא מחייב את כל השאר
להתאים את עצמם אליו.
"הוא היה אומר תמיד שהשולחן ערוך לא משועבד למציאות ,ההיפך
הוא הנכון ,המציאות משועבדת לתורה הקדושה ולשולחן ערוך.
"כבר סיפרתי בפעם הקודמת שהוא היה מקפיד על כל מילה
שכתובה בשולחן ערוך בלי חכמות ובלי חשבונות .אפילו מה שכתוב
לשים גוש מלח קטן בנרות שבת הוא היה מקיים ,למרות שבימינו
זה ברור שהמלח לא מוסיף לצלילות של הלהבה ,ועל אף שכל
הפוסקים סוברים שבזמנינו אין צורך בשימת מלח בנרות ,הוא בכל
זאת הקפיד על כך מאוד ,כי זה הרי כתוב בשולחן ערוך שכך צריך
לנהוג...
"ההתמסרות שלו לתורה היתה לא רק בשמירת ההלכה אלא גם
בחלק הלימוד ,באופן של ממש מסירות נפש .הוא היה גר כאמור
בדירה קטנה בבתי אונגרין ,דירה בת שני חדרים ,אחד חדר קטן
ששימש כחדר שינה פנימי ,ואחד חדר גדול שבו היה גם המטבח
והסלון וחדר הילדים והילדות ושם עשו את כל צרכי הבית.
"שם בין מיטה של אחד הילדים לעריסה של אחד התינוקות ,הוא
היה יושב והוגה בתורה בשעות לא שעות ,ברציפות ובהתמדה
עצומה .כשהיה צורך לעזור בבית בשטיפת כלים וכדו' ,הוא היה
עוזר ,אבל זאת לא סיבה להפסיק ללמוד .הוא כבר מצא דרך להניח
את הגמרא מעל הברז ,להשעין אותה על הקיר שמאחורי הברז ,וכך
ללמוד ולשנן דפים בעודו שוטף כלים...
"ולמרות שלעזור בבית הוא בהחלט מצא זמן ,ולא תמיד היה אפשר
ללמוד תוך כדי ,כי יש פעילות שלא מאפשרות זאת ,לא היה לו זמן
לדברים אחרים שאינם הכרחיים .אף פעם לא ראו אותו קורא עיתון,
גם לא עיתונים של חוגי העדה החרדית ,ואפילו לא קבצים תורניים...
הוא היה אומר שבזמן שהוא יעיין בקובץ תורני ויקרא חבורה שכתב
מאן דהו ,הוא יכול ללמוד גמרא ושולחן ערוך ,לא חבל על הזמן???
"ומה אם הוא לא היה מרוכז או שהוא היה עייף או לא הרגיש טוב
וכדו' ,זאת סיבה לא ללמוד? חלילה וחס .הוא היה אומר שאם הוא
לא יכול לקיים את מצוות 'ידיעת התורה' וללמוד בעומק העיון
כנדרש ,לפחות הוא יקיים בזמן זה את מצוות 'לימוד התורה' ויגרוס
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אפילו בלי לעיין ,עד שירחמו עליו משמים ויחזירו לו את הכח ואת
הריכוז.
"גם בזמנים שלא יכול היה לפתוח ספר ,כמו בזמן 'מצווה טאנץ'
של ילד או נכד ,שהוא היה חייב להשתתף ולכבד את המעמד ,אבל
הגראמער האריך בחרוזים ותיאורים ודברי שבח וכדו' ...הסבא היה
יושב ומשנן פרקי משניות וסימנים בשולחן ערוך עם משנה ברורה,
חוזר עליהם בעל פה במשך זמן רב עד שכבר יכול היה ללכת הביתה.
"זכורני שבערוב ימיו ,כשכבר היה חלש ,אמרו לו שהוא צריך לצאת
מדי פעם לסיור באוויר הצח .הוא היה יוצא החוצה ,מתיישב על
ספסל ,ואחרי דקה או שתיים שאל" :נו ...מה עכשיו? אפשר כבר
לחזור או שאני עדיין צריך לשבת פה?".
"מגיל צעיר הוא הרגיל את עצמו להיות 'כשור לעול וכחמור למשא',
כך שהוא לא היה מסוגל להישאר באפס מעש .זה היה עינוי עבורו.
הוא היה חייב לשבת כל הזמן ליד הגמרא או השולחן ערוך ,להתכונן
לשיעור ,למסור שיעור ,לענות לשאלות .לא לשבת כך סתם בלי
לעשות דבר.
"גם בבית וגם בבית המדרש ,בכל מקום שהיה הוא ניצל כל רגע
ללמוד .אם הוא הגיע הביתה ואמרו לו שבעוד כמה דקות הוא צריך
לצאת לאיזו ברית וכדו' ,הוא היה מתיישב פותח גמרא ובתוך שניה
אחת בודדת הוא כבר היה שקוע בתוך הסוגיא ,לומד בקול ומתנדנד
בחוזקה ,ממש כל עצמותיו נמצאות בתוך הסוגיה .כעבור דקה כבר
היה צריך ללכת ,הוא למד רק דקה אחת ,אבל בדקה הזאת הוא למד
עם כל ה'ברען' וה'גישמאק' ,כאילו הוא לומד כבר שעות ארוכות
ברצף בלי הפסקה".

מה שלום החתול?
מתוך קונטרס 'שנו מידותי' :לאחר פטירתו של רבינו נצפתה אשה

מרת נפש מקוננת בקינה גדולה ומרה ,וזועקת במר לבה ,מי ירחם
עלי.
היתה זו אשה המגדלת בחצרה חתולים ,והיו קרובים ללבה כל כך
עד שהיתה באה לעתים תכופות להזכירם לברכה אצל רבינו.
ופעם אף עלתה לביתו של רבינו עם כמה חתולים ,והראתה לו אותם,
וכינתה אותם בשמותיהם ,והוסיפה על חתול פלוני שנקרא בשם
זה וזה שאינו בקו הבריאות ,ובקשה שהרב יתפלל עליו לרפואה
שלימה ,ולמחר שלח רבינו לשאול אצלה מה שלום אותו בעל חי.
וביד אחד מבניו שליט"א מונח קוויטל שכתבה אותה אשה לרפואת
חתול אחד ,ורבינו בגודל רחמנותו קרא את הקויטל בפניה ,ובירכה
בתשומת לב מיוחדת ,וכשאחד מבני ביתו תמה על הדבר ,התפלא
רבינו כנגדו באמרו" :והלוא לעזור ליהודי בשעת מצוקתו הוא
דבר נשגב וגדול מאד" ,כמה שבועות קודם הסתלקותו של רבינו
התקשרה אליו אותה אשה בבכיות בשעה אחת בלילה ,שאחד
מחתוליה מת ,ושאלה ממנו כמה שאלות בנוגע לסדרי הלוי' ,ורבינו
הקשיב לה במשך כחצי שעה ,והרגיעה שהמקום ימלא חסרונה,
וכעבור יומיים טלפן להר"ר יואלי'ש קרויס הי"ו ,שהיה מטפל
באותה אשה ,לברר אצלו אם כבר נרגעה האשה ממיתת הבעל חי...
היתה לו לרבינו מפה מיוחדת לפסח ,שלא הרשה לאף אחד מבני
ביתו לאכול עליה בפסח .פעם בימי חול המועד פסח הגיעה אליו
אשה מרת נפש שהיתה מגדלת תרנגולים ,בעת שרבינו אחז
באמצע הסעודה ,ואחד מתרנגוליה בידה .התחילה האשה לבכות
שציפורן חדה חדרה אל רגלו של התרנגול ,ובתוך כדי דיבורה שמה
את התרנגול על המפה המיוחדת לפסח ,וכאשר אחד מבני הבית
נרתע בראותו זאת וביקש להוריד את התרנגול מעל השולחן ,עיכב
רבינו בעדו ,ובמקום זאת התבונן בתרנגול ,ליטף אותו ,ואיחל לו
חיים ארוכים ,כדי להרגיע את לבה הסוער של האשה קשת היום...

המשך מעמוד  | 11הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
תלמיד חכם וחסיד ,זקנו יורד על פי מידותיו ,ויראת שמים טהורה
נסוכה על פניו.
זכות הצדיק רבי אלימלך עמדה לו!

נינו של אבי הישיבות
פעם אחת הייתי בבית חולים כדי לבקר אדם מסוים ופגשתי מישהו
אחר ,חילוני גמור ,שהתברר לי שהוא דור שביעי ,בן אחר בן ,לגאון
מאורן של ישראל רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל ,אבי הישיבות ,שכולנו
נחשבים כתלמידיו ,ובישיבות מוזכר שמו בסילודין.
אמרתי לו" :תשמע ,באתי לבקר מישהו אחר ,אבל כנראה שהביקור

לא נועד עבורו ,ומשמים שלחוני הנה כדי לבקר אותך ."...ברוך ה',
הוא קיבל עליו עול תורה ויראת שמים .אשתו אף היא שהתה בבית
החולים ,ודיברתי גם איתה .שניהם התלהבו ונקשרו אלינו בעבותות
אהבה וידידות ,ותוך זמן לא רב נהפכו להיות שומרי שבת ,טהרה
וכשרות.
ברבות הימים זכינו אף לקרב נין ונכד למרן אור שבעת הימים ה"בעל
שם טוב" זיע"א ,שהיה חילוני גמור ,רחוק משמירת תורה ומצוות,
ומיד כשהתחלתי לדבר עמו התעורר וקיבל עליו על מלכות שמים
שלמה!
(מתוך הספר 'משכני')
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המשך מעמוד  | 26הרה"ח אהרן כהן
איך באמת מתכוננים למבחנים בכזה היקף של מספר דפים?
אנחנו כל הזמן לומדים ומשתפרים .מודה הוא בחיוך .במבחן הקודם
רציתי להספיק לשנן כל ה  270דף  ,ולא הספקתי כולו .במבחן השני,
רציתי להספיק כל ה  450דף ולא הספקתי כולו .גם כעת במבחן
האחרון לא הצלחתי לשנן כל הדפים מבפנים ,חלק גדול כן ,אבל היה
חלק שהוצרכתי להסתפק (במועט) ולעבור בעיון קל על הדפים לצורך
ריענון הלימוד .כעת ,מסיים הוא שכקולו מתגבר .כבר התחלתי לחזור
על מסכת ברכות ,כשולי תקווה שלמבחן הבא אזכה לשנן על כל ה 1020
דפי גמרא.
לא היו לך רגעים קשים במסע הזה?
אנחנו עדיין בתחילת המסע .מתרונן הוא מאושר .אך בהחלט היו
כבר יותר מכמה פעמים שהרהרתי לעצמי ,באמת נראה מציאותי
להמשיך?! .אך כשאני נזכר שבהתחלה לא האמנתי שאצליח להיבחן
בכל חודש ב  30דף ,כשבוודאי לא האמנתי שאצליח להיבחן על  840דף
ולצאת משם בגיל ובשמחה ,אזי אני יודע שבהחלט אי אפשר לדעת עד
כמה אנו יכולים לזכות ולהצליח.
ובבית לא היו רגעים קשים? מגששים אנו בעדינות...
לדעתי .נשמע הוא מטעים .זה חלק חשוב ונחוץ שצריך אכן הרבה יותר
להכיר ולהוקיר .כשהוא מפרט ,המבחנים הגדולים מתקיימים בסוף
חודשי תשרי וניסן .כך שלמעשה ,בדיוק בשני החודשים שבדרך כלל
נמצאים יותר בבית בעזרה בהכנות לחג או בכלל כמו ימי חול המועד
בהם שוהים יותר בבית וכדומה ,הרי בימים אלו אנו הנבחנים עסוקים

ועמוסים בסדרי שינון וחזרות ,להספיק כמה שיותר לשנן ולחזור עוד
דפים ועוד מסכת ,כך שבהחלט אומר ,לא שמגיע לנשות החיל ,מילת
תודה על העזרה ,אלא באמת לאמיתו כל ההצלחה בעצם בזכותם
ולזכותם.
בנוסף ,מוסיף הוא ומגלה .מנהג טוב הנהגתי בבית שבכל חודש ביום
המבחן אני מחלק לילדים ממתק מיוחד "היום ,יש לאבא מבחן" כך אני
משתף אותם ביום המאושר של ביתנו שאני זוכה להיבחן על  30דף
גמרא .כעת ביום המבחן הגדול ,כבר לא הסתפקתי רק בממתק אלא
קניתי לכל ילד מתנה...
מה אתה משיב לחבר/מכר המתעניין אצלך על הצטרפות למסגרת
מבחנים וכדומה?
האמת ,שאיני בטוח ,שכל לימוד או מסגרת מתאימה לכל אחד .וכל
אחד צריך לבדוק לעצמו ,מה מתאים לו ועבורו .אני ,משתפך הוא
בגילוי לב מאושר .כל כך מרוצה ממסגרת 'דרשו' אליו זכיתי להצטרף,
כשלפעמים אחרי המבחן אני מגיע הביתה ופשוט יוצא בריקוד בסלון
בהודיה להשם יתברך על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי...
כך ,מבקש הוא לסיים ולהעביר; בעיקר צריך לקלוט את עיקר הרעיון.
כל אחד בלימודו שהוא חפץ הו ,מומלץ וכדאי מאוד להצטרף למסגרת
מבחנים מתאימה כך ירוויח מסגרת מדרבנת שיעזור לו להוסיף
ולהתקדם בשינון וחזרות עד לידיעת הלימוד על ברייה.
לשליחת תגובות לכותב המאמר,
כתבו לa0533185209@gmail.com :

המשך מעמוד  | 27הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
שיעשה לו טובה ויתן לו לרגע להציץ בספר הרשב"א? אתה מבין
למה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היה מסוגל ללמוד בעיון עצום ,גם
כשהפרופסור שבדק אותו אמר שברגעים אלו ממש ,הרב סובל מכאבי
תופת?"....
"יהודי שבאמת אוהב את התורה ,אינו מסוגל לפעמים לסגור את
הגמרא .הוא מרגיש שהוא חייב לסיים את הסוגיה ,שהוא לא מסוגל
ללכת לישון בלי להבין את דבר ה' ,הניבט לעיניו משורות הגמרא.
כשעדיין נותרה קושיה מטרידה שהוא אינו מסוגל ליישב .האם זה תקין
להישאר ערים כל כך הרבה שעות וללמוד עד שקורסים מתשישות?
לא .אין ספק שצריך לשמור על הבריאות ,לאכול ולישון בשעות
סבירות .אך מה נאמר למישהו שקושיה טורדת את מנוחתו? וכי נוכל
לבוא בטענות לתלמיד חכם שלא מסוגל להתנתק מדף הגמרא?".
"אז נלמד כל לילה ,כל הלילה" ,...טען הבחור.
"לא .אנחנו מנסים לשמור על גופינו בצורה נאותה .ישנם זמנים ללמוד
וישנם זמנים לישון .אין ספק שאנחנו משתדלים לחיות באופן נורמלי.
זה רצון ה' .אבל אם יקרה לך שתצליח לעבור את כל חייך בלי שסוגיה
כל כך תרגש ותסעיר אותך ,עד שלא תצליח ללכת לישון בלי לברר
אותה כמו שצריך .אם אף פעם לא תצליח להיות שקוע כל כך בתורה,
עד שתעשה משהו לא שגרתי בחיפוש ובעיון שלך אחרי החכמה
האלוקית ,אז סימן שמשהו חסר אצלך .אולי תהיה למדן מוכשר ,אבל
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לא באמת תאהב את התורה ואת מי שנתן אותה".
"ומדוע בחרנו דווקא בליל שבועות להוכיח שאנחנו "משתגעים
ומתלהטים אחריה"?
"כי דווקא בלילה הקדוש הזה ,בו קיבלנו את התורה הקדושה מפי
הגבורה ,והוא גם הלילה בו שבים ומתעוררים כל אותם השפעות
נוראות הוד של קבלת התורה ,כפי שכותב לנו הרמח"ל ועוד רבים,
אנחנו מראים שגם אם לא תמיד אנחנו מצליחים "להשתגע ולהתלהט
אחריה" ,בעצם אנחנו שייכים לזה .אנחנו מסוגלים לשיר לילה שלם
ורצוף את "שירת בת השמים התורה הקדושה" ,כלשון מרן החזון איש
זצוק"ל באגרותיו .אנחנו נשארים ערים בליל שבועות ,משום שלילה
אחד בשנה אנחנו מצהירים בדיוק את זה :הקב"ה יתברך ,נותן התורה,
הענקת לנו את המתנה המושלמת ביותר ,את התורה שלך ,ואנחנו
"משוגעים" עליה .אנחנו רוצים להבין אותך ולהכיר את דרכיך .ונעשה
הכל כדי להגיע לשם .אולי במשך כל השנה נחיה באיזון בריא ונלך לישון
בזמן ,אבל בלילה הזה של השנה ,ביום קבלת התורה ,שום דבר לא יספק
אותנו ,לא יעצור אותנו .אנחנו נלמד עוד ועוד ועוד .וכן ,גם אם קשה
לנו לפעמים ללמוד ,אפילו בלילה הזה ,תמיד מגיע רגע ,בדרך כלל
אחרי כבר שלמדנו ברציפות כמה שעות נפלאות ,שאנחנו לא מסוגלים
להתנתק מהגמרא .ככה ,משתגעים ומתלהטים אחריה ,אנחנו באים
לשמוע את עשרת הדברות"...
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
הסרת הרצועה מהאצבעות – האם צריך לעשותּה בעמידה?
למי מותר להניח תפילין בלילה?
האם תפילין הן 'מוקצה' בשבת?
ֵמהלכות הנחת תפילין וחליצתן
• חייב אדם למשמש בתפילין בכל פעם שנזכר כי הן מונחות
על ראשו ועל זרועו .ובשעת קריאת שמע ותפילה ולימוד
התורה אין חובה למשמש בהן ,אך נהגו למשמש בהן בעת
הזכרתן בקריאת שמע.
• את הסרת הרצועה מהאצבעות ,ואת חליצת התפילין של
ראש ,יש לעשות בעמידה; ולמנהג בני אשכנז ,שמניחים
בעמידה גם את התפילין של יד ,יש לחלוץ גם אותן בעמידה.
• אין לכרוך את רצועת התפילין על גוף ה'ּבַ יִ ת' של התפילין,
מצידי הּבַ יִ ת ,המכּונֶ ה
ֵ
המכּונֶ ה 'קציצה' ,אלא על השטח היוצא
יּתּורא'.
ִ'ּת ָ
הנחת תפילין בלילה
• חכמינו ז"ל אסרו להניח תפילין בלילה ,וכן בתחילת היום,
מחשש שיֵ ָר ֵדם בעוד התפילין עליו ,ויפיח בשנתו ,והרי זה בזיון
שישׂרור ָהאֹור
לתפילין .ו'תחילת היום' לענין זה ,היא – עד ְ
במידה כזו שניתן להבחין בין צבעי התכלת והלבן .ובתרגום
זמן זה למעשה רבו השיטות ,והן נעות בין  6דקות לאחר עלות
השחר ,ל־ 30דקות לפני הנץ החמה.
• מי שהתפילין מונחות עליו בשעת שקיעת החמה ,רשאי
להותירן עליו אף לאחר צאת הכוכבים ,עד ָׁשכְ בֹו לישון בלילה.
אך אין לעשות כן בפני רבים ,וכן אין להורות לאחרים לנהוג כך.
• היושב בבית המדרש ,אשר הנמצאים בו יודעים שהניח את
התפילין לפני שקיעת החמה – יש אומרים ,שרשאי להותירן
עליו למשך הלילה ,כל עוד הוא שוהה בבית המדרש ,ויש
חולקים.
• מי שהתפלל ערבית מבעוד יום ,או שקיבל את השבת מבעוד
יום ,ונזכר כי טרם הניח תפילין ביום זה – יניחן ללא ברכה.

• היוצא לדרך בלילה ,או בבוקר לפני זמן הנחת תפילין ,ומסיבה
כלשהי קשה לו להניחן בדרך ,רשאי להניחן טרם צאתו לדרך,
וכשיגיע הזמן הראוי להנחתן – ימשמש בהן ויברך.
התפילין בשבתות ובמועדים
לׁשם מצוה,
• אסור להניח תפילין בשבת וביום טוב ,ואם מניחן ֵ
עובר גם על איסור 'בל תוסיף' .ונחלקו הפוסקים ,אם מותר
להניחן בצינעה שלא לשם מצוה.
• נחלקו הפוסקים אם דינן של התפילין בשבת הוא כ'כלי
שמלאכתו להיתר' ,או כ'כלי שמלאכתו לאיסור'; ויש להחמיר,
ובשעת הדחק ניתן להקל.
• לדעת השולחן ערוך והגר"א ,בימי חול המועד אסור להניח
לׁשם מצוה .וכן מנהג רוב ישראל בימינו .ולדעת
תפילין ֵ
הרמ"א ,חובה להניחן ,וכך המנהג בחלק מקהילות בני אשכנז
בחוץ לארץ.
ֵמהלכות כתיבת פרשיות התפילין
• בתפילין של יד ,ארבע הפרשיות נכתבות על קלף אחד,
בארבעה עמודים – עמוד לכל פרשה .ובדיעבד ,אם יש בתפילין
של יד פרשיות הכתובות על ארבעה קלפים נפרדים – התפילין
כׁשרות.
ֵ
• את פרשיות התפילין ,חובה לכתוב בסדר הבא' :קדש'' ,והיה
כי יביאך'' ,שמע'' ,והיה אם שמוע' ,הן בתפילין של יד והן בשל
ראש .ולכתחילה ,יש לכתוב את כל הפרשיות של יד לפני של
ראש.
• על פי המסורת לכתיבת סת"ם ,האות 'ד' במילה "אחד"
שבפסוק "שמע ישראל ,"...נכתבת בהגדלה יחסית לשאר
האותיות .ובדיעבד ,אם נכתבה האות ד' בגודל הרגיל – אין זה
פוסל.
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השבוע
'רק ששה סעיפים מתוך חמישים ושניים – מורכבים קצת' ----אורך

הסימן מאיים מעט ,וריבוי המושגים החדשים מרתיע; אבל במציאות זה
לא כל כך מורכב כפי שזה נראה
 5פנינים על סימן ל"ב במשנה ברורה ,לקראת הלימוד בדף היומי בהלכה
מאת :הרב יהושע לייבזון
בימים אלו מתחילים לומדי ה'דף היומי בהלכה' בלימוד סימן ל"ב
בהלכות תפילין .סימן ל"ב ידוע כסימן ארוך ארוך עם  52סעיפים,
ועניינו נושאים שונים בתפילין ,שלא כולם מכירים את הנושא .כדי
שנוכל ללמוד את הסימן הזה יותר בקלות שוחחתי עם כמה ת"ח
שמכירים היטב את הסימן ומהם ליקטתי  5פנינים לתועלת הלומדים:

 .1מהיום נוכל לוודא שהתפילין שלנו מאה אחוז
בכל המצוות שאנו מקיימים – ציצית ,אכילת מצה ,תקיעת שופר,
ארבעת המינים ,הדלקת נרות חנוכה ,ועוד – כולנו יודעים פחות או
יותר ממה מורכבים חפצי המצוה שבהם אנחנו מקיימים את המצוה.
על התפילין ,לעומת זאת ,אנחנו יודעים הרבה פחות.
וכעת אנחנו יכולים לדעת .בלימוד סימן לב ,הלומד ַמפנים את ה'תוכן'
של התפילין אותן הוא מניח מדי יום .מה הן הפרשיות? ממה הן עשויות
ומה בדיוק כתוב בהן? ממה עשויים הבתים וכיצד מייצרים אותם? ועוד
ועוד .כפי שכל אחד מאיתנו יודע ומוודא שהוא לא נוטל אתרוג מורכב,
כך ,מהיום נוכל לוודא שהתפילין שלנו מאה אחוז ,ואינן 'מורכבות'...

 .2כיצד נרכוש יֶ דע בסיסי בהלכות סת"ם?
בנוסף ,רוכש הלומד ידע ברור ומסודר בכל היסודות של הלכות סת"ם:
הכתיבה ,הדיו והקלף ,תיקוני אותיות ,פרשיות פתוחות וסתומות,
ועוד .זוהי הזדמנות פז ללמוד בפעם הראשונה ,או לשנן שוב ,היטב
היטב ,את ההלכות הללו ,שלרבים מאיתנו אינן מּוכרות די הצורך.

 .3העמל המיוחד שהושקע בכתיבת המשנ"ב לסימן לב
רבינו בעל המשנה ברורה ,עמל על כל סימן וסימן במשנה ברורה,
להוציאו לאור ברור ומסודר ,ומובן להלכה ולמעשה .אולם ,עמל מיוחד
השקיע רבינו בשני הסימנים העוסקים בהלכות סת"ם – סימן לב וסימן
לו ,וכפי שתיאר זאת הגאון רבי בן ציון מבילסק זצ"ל ,בהסכמתו למשנ"ב:
"לא יאומן כי יסופר שיגע על כל דין ודין ועל כל פרט וספק ,כי יש
סימנים בשולחן ערוך שיגע בם כמה שבועות; ובפרט סימן ל"ב וסימן
ל"ו ,יגע בהם כמה חדשים ,לבאר כל פרט ופרט להלכה למעשה ,בטעמו
ונימוקו ,מגמרא וראשונים ושו"ת".

 .4סימן לב' קשה להבנה? כנראה שלא כל כך...
וזה לא כל כך מורכב כפי שזה נראה .אורך הסימן מאיים מעט ,וריבוי
המושגים החדשים מרתיע; אבל בפועל ,רק ששה סעיפים מתוך
חמישים ושניִם – מורכבים מעט ,ואינם קלים להבנה .וגם בסעיפים אלו,
עמל רבינו המשנה ברורה לפרש את הכללים ואת הפרטים ,ולהבהיר
את השיטות וחילוקי הדינים.
בנוסף ,ב'ביאורים ומוספים' שבמהדורת דרשו ,כדרכם לכל אורך
המשנה ברורה – העניקו ללומדים מבואות בהירים ומתומצתים ,וביאורי
מושגים ,המסייעים ללומד 'להחליק' אל תוך הנושא ,ולהבין היטב אף
את דיבורי ה'ביאור הלכה' הארוכים.

" .5על השלֵ מות תחול הטובה"
ונקודה למחשבה :אנחנו לומדים את השולחן עם המשנה ברורה.
התחלנו בהלכות השכמת הבוקר ,והמשכנו בהלכות ציצית ותפילין,
בעזרת ה' נמשיך גם אחר כך בהלכות תפילה ,ברכות ,שבת ,וכן הלאה.
לשּמר את הרצף ,כמה נשמח כשיהיה בידינו דבר שלם" .אין טובה
כדאי ֵ
אלא על דבר שלם ,ועל השלֵ מות תחול הטובה" (של"ה הקדוש).
ברכות יחולו על ראש כל הלומדים .שנזכה להבין ולהשכיל ,ללמוד
וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורת השי"ת
באהבה ,אכי"ר.
לתגובות leib1964@gmail.com
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לא בזכותם זורחת השמש

כה תברכו את בנ"י אמור להם

יסורים רבים ולא יכול היה למות,

)ג'  -כ"ג(

כשבאו אליו אנשים לבקרו ,לא

מסופר :כשמלאו לו לרבה הגדול של

ביקש מהם דבר ,כי אם שיתפללו

אנשי הממלכה והביאו לו לחם של זהב במגש

קובנה הרה"ק רבי יצחק אלחנן

את ה' שיקח את נשמתו ולא

זהב .אמר להם אלכסנדר" :האם אני צריך את

ספקטור זיע"א שבעים וחמש שנים.

יסבול יסורים נוראים כאלה ,והיה

שלחו לו כל גדולי ישראל מכתבי

גוסס

ושוב

להם" :באתי לראות כיצד אתם דנים את

ברכה .גם הרה"ק רבי שלמה הכהן

גוסס ,וחוזר חלילה .בין המבקרים

דיניכם ".ישב אלכסנדר בבית המשפט .בא אדם

הגדול מוילנה זיע"א ישב ושרטט

אותו ,היה אדם אחד שביקש ממנו

וכתב לו מכתב ברכה בקצרה האומר

שיספר לו את כל פרק חייו ,ומה

אך את האוצר לא קניתי .ברצוני להשיב אותו

לאמר :ברכת כהן לכהן .כאשר

שעבר עליו מימי נעוריו ועד עתה,

אל המוכר ".אך המוכר הגיב" :כאשר מכרתי

הקריאו זאת הברכה בין הברכות

התחיל לספר ובתוך הדברים,

את הקרקע ,מכרתי את הקרקע כולה ואת כל

במעמדי חכמי ישראל לפני רבי

סיפר שהיה בליזענסק ,כשהזכיר

יצחק אלחנן ,התחילו הכל תמהים

האיש את העיר ליזענסק ,עלתה

"כן" הייתה התשובה" .ולך יש בת?" הוא פנה אל

ואמרו ,אפשר גדול בישראל כרבי

מחשבה בלב האיש המבקר ושאל

השני" .כן" ענה" .אם כן ,לכו ותשתדכו ביניכם

שלמה הכהן טועה הוא לחשוב את

אותו ,אם היה על קברו של

רבנו לכהן ,והוא ישראל ולא כהן?

הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק

מופתע" .האם לא פסקתי כהלכה?" שאל אותו

נענה ר' יצחק אלחנן ואמר להם,

זיע"א ,החולה השיב ,וכי אפשר

השופט" .בהחלט שלא!" קרא אלכסנדר" .כיצד

תמה אני על תמיהתכם ,אף אתם

להיות בליזענסק ולא להשתטח

בואו חשבון ותמצאו ,כי הגימטריא

על קברו של אותו צדיק?

של כהן עולה שבעים וחמש ,והיינו
ברכת כהן לכהן.
והתוודו את חטאתם אשר עשו
)ה' – ז'(
מסופר :איש פשוט אחד שגר
בירושלים והיה סובל לפני פטירתו

ומתעורר

לתחיה,

מעבר להרי החושך .כשהגיע ,יצאו לקראתו

כספכם וזהבכם?" השיבו לו" :והאם לא היה לך
מה לאכול בארצך שלשם כך באת אלינו?" אמר

אחד להתלונן על חברו" .איש זה מכר לי
חורבה ,ומצאתי בה אוצר .החורבה שייכת לי,

מה

שבתוכה".

השופט

האזין

לטענותיהם

ולבסוף שאל את הראשון" :האם יש לך בן?" –

ותעניקו את האוצר לחתן ולכלה המאושרים".
ראה השופט את אלכסנדר מוקדון היושב

היו פוסקים אצלכם?" שאל השופט "היו הורגים
את שניהם ,והכסף היה הולך אל המלך" אמר
אלכסנדר .שאל השופט" :יורד אצלכם גשם?"

אם כן אמר האיש ,מובן הדבר,

"כן" אמר אלכסנדר" .והשמש זורחת?" "כן".
"עדרים של כבשים ועיזים ,יש בארצכם?" "כן".

מקובל שכל מי שיפקוד את קברו

"דע לך ,כי לא בזכותכם יורד הגשם ,ולא

בלא

בזכותם זורחת השמש; אין אתם ראויים לכל זה,

מובטח

שלא

לו

ימות

תשובה ,והעצה היא ,תאמר וידוי
ותעשה תשובה ,עשה החולה כן,
ומיד נלב"ע.

זמני כניסת השבת
ירושלים 7:05 :ת"א7:23 :

אלכסנדר מוקדון הלך לממלכת קציא שהייתה

פרשת נשא

אלא בזכות הבהמה" אמר השופט .שכן כך
נכתב בפסוק" :אדם ובהמה תושיע ה'" ,האדם
נושע אף הוא בזכות הבהמה.
)על-פי בראשית רבה ,לג(

זמני יציאת השבת
ירושלים 8:23 :ת"א 8:26 :ר"ת8:56 :

זאלל ש וין ק ומען די
גא ולה mp3.

הנה זה מה שרציתי לשמוע ממך

המארח אם יש לו בקשה מסוימת? "בקשתי היחידה היא

מסופר :פעם אחת אמר הבעל שם טוב הקדוש זיע"א )יומא

שהצדיק יתפלל עבורי שאזכה לחיי העולם הבא ",השיב

דהילולא חג השבועות( לתלמידיו ,בואו ואראה לכם מכניס

הכפרי" .הדבר שאתה מבקש נתון למעשה בידך ",השיב הבעל

אורחים אמיתי .מיד ציווה לרתום את הסוסים לעגלה

שם טוב ,אבל אם אתה רוצה שאני אברך אותך ,תצטרך לבוא

להתכונן לדרך ,ועד מהרה הייתה כל החבורה בדרכה אל

אלי למעזיבוז ,ודרך אגב אוכל לתת לך עצה טובה ,הואיל

יעד בלתי ידוע .הגלגלים של העגלה נעו במהירות וגמאו

ואצלנו במדינה יש מחסור גדול ביין ,כשתבוא אלי כדאי

מרחקים ,עלו להר וירדו לבקעה וחוזר חלילה ,עד שלבסוף

שתיקח איתך מאה חביות יין מהמין המשובח ביותר ,תוכל

כאשר השמש עמדה לשקוע ,הגיעו לכפר אחד ונעצרו ליד

להרוויח על כך טבין ותקילין.

בית מרזח.

מהפונדק יצא במרוצה יהודי וקרא במאור פנים" :הנה
אורחים ,אורחים יהודים יקרים" .היהודי ניגש אל כל אחד
מבני החבורה ובירך אותם לשלום ,והזמין אותם להיכנס
לביתו ,בואו רבותיי ,היכנסו הביתה ,תנוחו קצת ,תאכלו
משהו ותחיו את נפשותיכם ,יחד עם זאת תחיו גם את נפשי.
הרי לא בכל יום מזדמן לי כאן לקיים מצוות הכנסת
אורחים" .אולי מוטב שניסע לעיר הקרובה" אמר הבעל שם

זמן רב עבר מאז הביקור אצל היהודי שהצטיין בהכנסת
אורחים ,ותלמידי הבעל שם טוב כבר שכחו ממנו לגמרי .פעם
אחת אמר הבעל שם טוב לתלמידיו ,היום הגיעה לעיירה
חבורה של קבצנים ,לכו ואמרו להם שאני מזמין אותם
לסעודת השבת .התלמידים התפלאו למשמע דברי רבם ,מאז
ומתמיד נהגו קבצנים וסתם עוברי אורח לבוא לעיירה ,כשכל
צורכיהם היו על חברת הכנסת אורחים שדאגה להם ללינה
ולאוכל .והנה עכשיו מזמין אותם הבעל שם טוב אליו הביתה.

טוב הקדוש ,שם יהיה לנו מקווה ,נוכל להתפלל בציבור

כאשר הקבצנים התיישבו ליד השולחן ,קרא הבעל שם טוב

ולשמוע קריאת התורה" .אצלי יש גם מקווה ,גם ספר תורה

לאחד מהם והזמינו לשבת לידו ,האם אתה מכיר אותי? שאל

ויחד איתכם יהיה גם מנין ".אמר הפונדקאי שביקש והתחנן

הבעל שם טוב הקדוש את הקבצן .כן ,השיב היהודי הקבצן,

שלא יסרבו לקבל את הצעתו ויסכימו להתארח אצלו ,הוא

הייתה לי הזכות לארח את הרבי ותלמידיו בביתי שבכפר לפני

הוסיף ואמר כי אם ירצו דווקא להתפלל בשבת בעיר ,יוכלו

כך וכך זמן .התלמידים שישבו סביב השולחן עשו את אוזניהם

לגשת לשם ברגל ,כי המרחק אינו עולה על מחצית תחום

כאפרכסת ,כדי לא להחסיר אף מילה מהדו שיח שהתנהל בין

שבת .בסופו של דבר נאות הבעל שם טוב לבקשת

הבעל שם טוב ובין הקבצן ,נו ,ספר לנו מה קרה לך מאז ,אמר

הפונדקאי להתארח אצלו לזמן מה .האיש שאירח אותם חי

הבעל שם טוב לאורח .והלה פתח את פיו וסיפר:

בתנאים צנועים למדי ,אולם הוא העמיד לרשות האורחים

כאשר הרבי אמר לי כי בבואי אליו למעזיבוז יברך אותי

את החדרים הטובים ביותר שבביתו ועשה את הכל כדי

שאזכה לחיי העולם הבא ,ויחד עם זאת יעץ לי להביא עמי

להנעים את שהותם אצלו .אחרי שהתפללו מנחה וערבית,

מאה חביות של יין משובח .האמנתי בכל דברי הרבי ,לא

הזמין הכפרי את אורחיו להסב ליד שולחן ערוך ,והוא

חשבתי פעמיים ומיד מכרתי את כל מה שהיה לי ,וקניתי מאה

אישית עמד עליהם לשרתם.

חביות יין .יצאתי לדרך ועברנו ביער ,לעת ערב פרצה סערה
גדולה וגשם זלעפות ירד ,כאילו השי"ת רצה לשלוח שוב

בשבת בבוקר צעדה כל החבורה לעיר הסמוכה כדי

מבול לעולם ,הדרך נשטפה כליל והעגלות לא יכלו להמשיך

להתפלל בציבור ,ואילו במוצאי שבת ערך הכפרי מלווה

ולהתקדם .ירדתי מן העגלה השארתי את הכול בידי

מלכה כיד המלך ,ואף הזמין אורחים נוספים מהעיר

העגלונים ,והלכתי לחפש בית או פונדק כלשהו שבו אוכל

ומהכפר ,ושמח שמחה גדולה כאילו היה זה אצלו חג גדול.

לבלות את הלילה .מרחוק הבחנתי באור קטן שהבהב

הבעל שם טוב ותלמידיו בילו ימים אחדים במחיצתו של

באפילה ,והתחלתי ללכת לאותו כיוון ,עד מהרה הגעתי ויצא

הכפרי ששירת אותם באופן אישי ולא חסך כל מאמץ כדי

לקראתי יהודי זקן בעל זקן שיבה והזמין אותי במאור פנים

שירגישו טוב .לפני שנסעו משם ,שאל הבעל שם טוב את

להיכנס פנימה.

בפנים הבית היה חם ומאיר וגם הזקן האיר לי פנים עד
שהחיה את נפשי .למחרת בבוקר התפללתי ,ולאחר מכן
נפרדתי ממנו לשלום והלכתי חזרה לעגלות שלי ,אולם

להשתדל בכל כוחו לקבוע עתים לתורה
מה רבים הם הימים העוברים עלינו בביטול תורה
ובעיסוק בדברים בטלים ,אין אנו שמים על לב כיצד עובר

שוד ושבר ,לא מצאתי אותן ,הן נעלמו כאילו בלעה

עלינו הזמן בבטלה בלא תורה שהיא חיינו ואורך ימינו.

אותן האדמה .בהתחלה חרה לי הדבר מאד ונכנסתי

וכל מעיינינו אך ורק בענייני העולם הזה ,כגון להשתכר

לעצבות ,אולם לאחר מכן התאוששתי וחשבתי לעצמי

ממון הרבה ונדמה לנו שממון זה שאנו צוברים יעמוד לנו

שבעצם אין לי כלל מה להצטער ,כי ה' נתן וה' לקח יהי

בשעת הצורך ובו נוכל להציל גם את נפשנו .אם כך אנו

שם ה' מבורך ,ובטח הכל לטובה .התחלתי ללכת בגפי,

סבורים אין אנו אלא טועים.

עד שפגשתי חבורת קבצנים שהצטרפתי אליה ואיתם
יחד באתי לכאן למעזיבוז.
הקבצן השתתק ועיני כולם פנו עתה לעבר הבעל שם
טוב הקדוש ,כולם רצו לדעת מה יאמר הצדיק על סיפורו
התמוה של היהודי בעל מכניס האורחים .הבעל שם טוב
מצידו פנה אל הקבצן ושאלו :האם התחרטת על כך

משל למה הדבר דומה לעשיר שבנו יחידו חלה ונפל
למשכב .אי אפשר היה לראות עליו שחולה הוא ,ברם חש
היה עצמו בכל רע ולא היה בו כוח לעמור על רגליו .אמרו
הרופאים כי אין הם מוצאים שום חולי מיוחד ,ואין זאת
אלא שלקה הבן בחוסר דם חמור ,לכך לא יועילו שום
תרופות רגילות .ורק דרך אחת יש להעלות לו ארוכה,
והיא להוציא מגופו של אדם בריא מנה גדולה של דם
ולהעבירה לגופו של הבן החולה ,ושב ורפא לו .הלך

שביקשת ממני ברכה שתזכה לחיי העולם הבא ,אולי

העשיר ובא אל העניים שבעירו ואמר להם הרי אני נותן

היית מעדיף לקבל בחזרה את רכושך האבוד? חס

לכם כל ממון שאתם מבקשים ובלבד שתתנו לי רשות

וחלילה אמר הקבצן ,הרבי שואל ,האם אני מסכים

להוציא מנה של דם מגופו של אחד מילדיכם כדי

להמיר את חלקי בעולם הבא תמורת מאה חביות יין? לא

להעבירה אחר כך לגופו של בני החולה ,שכן אנושה

רבי ,אני מסכים להישאר כל ימי קבצן ולהיות נע ונד,
ולזכות בחיי העולם הבא" .הנה ,הנה זה מה שרציתי
לשמוע ממך ",אמר לו הבעל שם טוב ,יהודי חייב להיות
מוכן לתת את הכול בשביל האמונה ,לאכול פת במלח,
לשתות מים ולישון על הארץ ,ולקבל ייסורים באהבה.

מחלתו וזוהי רפואת היחידה .אמרו לו העניים ,מוכנים
ומזומנים אנו לעשות למענך בממון זה שאתה רוצה לתת
לנו כל מלאכה וכל עבודה שבעולם ,אבל להוציא דם
מגופו של ילדנו ולתתו לך בשביל רפואת בנך .זאת לא
נוכל לעשות ,שהרי הדם הוא הנפש והוא מקור חיותו של
אדם .ואיך נפקיר את חיי ילדנו למען בצע כסף.

אתה קיימת את זה ,ולכן תזכה לחיי העולם הבא .חיוך
של אושר נשתפך על פניו של הקבצן המרוד ,ואילו

הנמשל :התורה היא מקור חיותנו וממנה לנו תוצאות

הבעל שם טוב הקדוש המשיך ואמר :אתה הרי חושב

חיים ,בלי לימוד תורה משולים אנו לעץ יבש שחרב

לעצמך :לפני כמה זמן יצאת מביתך ועכשיו אתה תהיה
נע ונד יחד עם חבריך זמן רב ,טעות היא בידך ,בעזרת
השם יתברך מחר יגיעו העגלות עם חביות היין שאיבדת

מעיינו ,ועליו נובלים כבעל חיים שדלל מקור דמו ,וסכנה
גדולה צפויה לנו ללקות באפיסת כוחות .ברם הללו באים
ואומרים תקנה יש לנו ,ניקח ממון שצברנו בימים של
ביטול תורה ונתן אותו לתלמידי חכמים ,ומהם נקנה חלק

ביער ,אתה תמכור אותם ברווח גדול ,ושוב תוכל לקיים

משכרם המגיע להם בעד לימוד תורה .הכיצד יעלה על

את מצוות הכנסת אורחים בהידור כמו קודם ,ועוד יותר

הדעת שיימצא מישהו שירצה למכור בכסף את מקור

מזה ,ובנוסף לכך גם תזכה לחיי העולם הבא .הבעל שם

חיותו? על זה הן אמר החכם מכל אדם 'אם יתן איש את

טוב קירב מאוד את הקבצן המדומה ודיבר רבות על

כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו' .משום כך חייב אדם

ערכה הרם של מצוות הכנסת אורחים בעולם הזה

לתת יפה את דעתו על העניין הזה ,ולהשתדל בכל כוחו

ושכרה בעולם הבא.
למחרת היום אכן הגיעו העגלות עם החביות כדברי
הבעל שם טוב ,ומכניס האורחים נהיה לעשיר גדול
והמשיך להכניס אורחים ביד רחבה.

לקבוע עתים לתורה כל עוד יש בידו לעשות זאת ,כדי
שלא תהא נפשו חסרה את עיקר חיותה ושורש חייה.
)הרה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א(

הכרת הטוב של ה"אמרי אמת"

גם אם למעשה לא גרם הוא

עוד אחת ממידותיו של הרה"ק

לחברו שום נזק ,בכל זאת לא היה

בעל ה"אמרי אמת" מגור זיע"א

זה נכון מצידו להרגיש מורם ע"י

)יומא דהילולא בחג השבועות(,

אירוע שהביך מישהו אחר .ר'

היתה להכיר טובה לכל מי שעשה

משה ראה בטעותו מעין עבירה

חסד עמו אי פעם ,אפילו בדבר קל

של מלבין פני חברו ,עבורה היה

שבקלים ,גם עשרות שנים שחלפו

בניתוח הצפוי לו משום עונש

מאז המקרה לא החלישו את רגשי

הולם.

הכרת הטוב בלבו .כמו המעשה
כדלקמן :בילדותו בגור שיחק פעם
הצדיק עם חבר ליד שפך ה"וייסיל"
ונפצע ברגלו ,נשא אותו הילד
החבר בזרועותיו הביתה .כשחלפו
מאז עשרות שנים נכנס אצלו חבר
זה והציג את עצמו בשמו ,מבלי
לזכור כלל את המאורע דלעיל,
אולם הרבי שהכיר לו טובה זכר
היטב והעיר בחיוך ,זוכר אתה אצל
ה"ווייסיל"?

מדזיקוב זיע"א )יומא דהילולא
י"א סיון( ,שהיה מיצר ודואג
בצערן של ישראל .פעמים רבות
קרה

שלאחר

לפניו

שהזכירו

חולה וכדומה ,לא היה מסוגל
לאכול ולישון מרוב צער .פעם
הזכיר אחד לפניו שבתו נכנסה
ללדת,

ולמחרתו

בא

לבשר

פיינשטיין זיע"א ניתוח להתקנת
קוצב לב ,הוא העסיק את עצמו
בחשבון נפש ,בחפשו את החטא
לסבלו,

הוא

יום ראשון ו' סיון
דוד מלך ישראל חי וקים בן ישי )ב"א תתקכ"ד(
רבי חיים ב"ר בצלאל מוירמייזא )באר מים חיים על
פירש"י  -שמ"ח(
מורינו הבעש"ט הקדוש רבי ישראל ב"ר אליעזר
)תק"כ(
הרה"ק רבי אברהם מרדכי מגור ב"ר אריה יהודה
לייב )תש"ח(
יום שני ז' סיון
הגר צדק מוילנא אברהם בן אברהם )תק"ט(
הגה"ק רבי ראובן זעליג ב"ר צבי בענגיס
אב"ד ירושלים ת"ו )תשי"ג(
יום שלישי ח' סיון
הרה"ק רבי ישכר בעריש מזידיטשוב ב"ר יצחק
אייזיק מכפר ספרין )תקצ"ב(
יום רביעי ט' סיון
רבי משה רבקש ב"ר נפתלי הירש
)באר הגולה  -תמ"ד(
הרה"ק רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ב"ר ישכר
בעריש )תרל"ג(
יום חמישי י' סיון
הרה"ק רבי משה מראזוואדאו ב"ר
אליעזר מדזיקוב )תרנ"ד(
הגה"צ רבי יצחק יעקב וייס ב"ר יוסף יהודה
)מנחת יצחק  -תשמ"ט(
יום שישי י"א סיון
הרה"ק רבי יהודה )ר' יודלע( מדזיקוב ב"ר אלטר
יחזקאל אליהו )תשמ"ט(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

שילדה בשעה שתיים בלילה,

כאשר עבר הרה"ק רבי משה

אשר

מסופר על הרה"ק רבי יודל'ע

שילדה למזל טוב .כשנודע לו

חשבון הנפש של צדיק

גרם

מיצר ודואג בצערן של ישראל

שבת קודש ה' סיון
הרה"ק רבי גרשון אשכנזי ב"ר יהודה )עבודת
הגרשוני  -תרכ"ג(

שאלו מדוע לא בא אז להודיעו?
בהוסיפו ,מה היה איכפת לך אם
הייתי ישן כמה שעות?
למה רקד החזו"א באמצע הרחוב

היה

מסופר על החזון איש זצ"ל שפעם

משוכנע כי הסבל בא עליו כעונש

אחת כשהלך לביתו בחג שמחת

על שפגע ברגשותיו של זולתו ,אך

תורה ,נתקל בגר צדק אדם גלמוד

לא הצליח להיזכר בשום מקרה

שהתאונן

בדמעות,

ששמע היה בדעתו לחזור ולספור ,שהרי בשביל

כזה .הוא שיחזר בעיני רוחו את כל

שהבריות אינם מכבדים אותו,

כך הוא שומע ,ונמצא שהיה בדעתו בפירוש שלא

שנות חייו ,עד אשר הגיע לימי

והרי כתוב ואהבתם את הגר.

בפירוש בשעת התשובה שרוצה לחזור ולספור

ילדותו ,שם הוא מצא את מקור

אמר לו החזון איש ,שהוא מכבדו

שנית אחר כך ,אף שבאמת כן הוא ,מכל מקום כיון

סגולותיו כתלמיד ,כשיחד ענו הוא

כעת בניגון ,והתחיל הגר לשיר

וחברו תשובה לשאלתו של הרב.

בקול רם ,והחזון איש מרקד כנגדו

ערוך הרב ,סימן תפ"ט ,סעיף י"ד(

ר' משה נזכר כיצד עברה בו

באמצע הרחוב ,ומסייע לו במו

ב( מי שאמר לחבירו בלילה הראשון שמתחילים

תחושת גאווה כאשר העדיף הרב

ידיו ,עד שנתקררה דעתו של

לספירה ,לא יצא ידי חובה בכך ,ורשאי לספור

את טיעוניו על פני תשובת חברו,

אותו גר והכיר בו שנתפייס.

אחר כך בברכה) .אורחות רבינו ,ח"ב ,עמוד צ"ד(

לפניו

ספר לפני שבירך )ו'(
א( השואל מחבירו כמה ימי הספירה ,והשיב לו
חבירו ,יכול השואל לספור בברכה ,אף ששמע
כבר ימי הספירה מהמשיב ,מכל מקום בשעה

לצאת בשמיעה זו ,אבל המשיב לא היה בדעתו

שלא היה בדעתו בפירוש ,יצא ידי חובתו
להאומרים שמצוות אין צריכות כוונה) .שלחן

לספור ספירת העומר שהלילה הוא הראשון

נדבת הר"ר פינחס רוזנשטיין הי"ו

בחסות "דודי קאר"

לע"נ הבעש"ט הקדוש

הסוכן החרדי שלך להשכרת
ומכירת רכב

רבי ישראל ב"ר אליעזר זיע"א
נלב"ע ו' סיון תנצב"ה

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
יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

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

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

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

משה בן גורג'יה ז"ל

איש שנותן רכוש לכהן ,מצווה זו תהיה שייכת
לו לעד ולעולמי עולמים .שכר המצווה יהיה
גנוז עבורו .אין בכוחו של אף גזלן או חמסן
יכולת לקחת את שכר המצווה ממנו.

כאשר הביאו לו ,עני הזדמן לשם בפתח
הבית .אותו עני היה רעב מאוד .כאשר הרשע
הגוסס ראה את העני ,רחמיו נכמרו עליו
ואמר" :תנו לעני את הביצה".

זרע קודש בר קיימא

העלון מוקדש לעילוי נשמת

לכ ֹּ ֵּ
ִתן ַ
ׁשר י ֵּ
ִהיּו ִ
"ו ִ
הן
ק ָד ָ
א ֶ
איׁש ֲ
ׁשיו לֹו י ְ
את ֳ
ְאיׁש ֶ
ִהי ֶה" (במדבר ה ,י)
לֹו י ְ

מספרים על אדם אחד שהיה רשע כל ימיו.
כאשר הרגיש כי הוא עומד לעזוב את העולם,
הוא ביקש לאכול ביצה קלה.

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

נעם אלימלך בן אושרית -רפואה שלמה ובריאות
איתנה
יהודית אסתר פראדל בת חיה -בריאות ואריכות
ימים

פָּ ָּרשת נָּשא -

האיש הסתלק מן העולם מיד לאחר מכן.
לאחר שלושה ימים הוא הופיע לבנו בחלום
ואמר לו" :בני היקר ,תשתדל לעשות צדקה כל
ימיך ותנחל חיי עולם הבא".

פניני עין חמד

המלאך רץ בין מלאכי השלום ,עומד לפני
הקב"ה ומלמד על אותו אדם סנגוריה ואומר:
"ריבונו של עולם ,פלוני שנתת רשות
לאבדו ,זכות גדולה בידו".
המלאך הממונה על הפורענות עומד כנגדו
ואומר" :הלא תראו ,כמה עבירות יש בידו".
המלאך שממונה על הצדקה משיב לו ואומר:
"מצווה זו שעשה -שקולה כנגד כולם".
הקב"ה אומר באותה שעה למלאכים
שממונים על הפורענות שלא יגעו באדם זה,
מכיוון שמצאו לו זכות"( .תשובת מהר"ם).
המילה צדקה בא"ת ב"ש (בשיטה זו יש חילופי
אותיות -אות א' שהיא האות הראשונה ב-א"ב
מתחלפת עם האות האחרונה ב-א"ב שהיא תו.
האות ב' שהיא האות השניה מההתחלה ,מתחלפת
עם האות השניה מהסוף ב-א"ב היא האות ש' וכן
הלאה) ,הרי שנקבל את המילה הקדצ,

שבהיפוך אותיות נקבל שוב את המילה
צדקה.

"התברר לי לאחר מכן ,שאותו עני הגיע אלי
לאחר מספר ימים שלא נכנס שום מאכל לפיו,
והוא הגיע עד שערי מוות וכמעט שפרחה
נשמתו".

הצדקה שהאדם נותן היא חוזרת עבורו ומגינה
עליו .נמצאנו למדים כי יותר ממה שהאדם
עושה ,המצווה עושה עימו .בכוח המצווה
החשובה הזאת לשמור עליו.

"בכך שנתתי את הביצה ,החייתי את נפשו של
העני ,והרי כתוב" :כל המקיים נפש אחת
מישראל -כאילו קיים עולם מלא"( .מעובד

בברכת שבת שלום וחג שמח
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

מתוך 'ילקוט מעם לועז' -פרשת מסעי).

כל הנותן צדקה ,אפילו ניתנה רשות למלאך
הפורענות להיפרע ממנו ,המלאך שממונה על
להצלחת דביר בן נלי רחל

0:916
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10901

0:914
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10901

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

0:917
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10904

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

0:914

11906

10901

לרפואה שלימה

לרפואה שלימה

הצדקה לא מניחו.

"כל ימי לא עשיתי צדקה חוץ מאותה ביצה
שנתתי לעני לפני פטירתי .ביצה זו הכריעה
כמה וכמה עבירות וזכיתי להיכנס לגן עדן,
והכל רק בזכות ביצה אחת שנתתי לעני".

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

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

סד
קה ו ָ
ְד ָ
צ ָ
ָח ֶ

פרשת נשא

ה סיוון ה'תשפ"ב
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הלָ כָה
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– ַ
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על מה צריך להקפיד כאשר חג שבועות חל במוצאי שבת?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
יכול להרבות בשינה בשבת ,כדי שיהיה לו כוח ללמוד כל הלילה ,מפני שיש בשינה זו גם עונג שבת ,אבל לא יאמר' :אני ישן
כדי שיהיה לי כוח ללמוד בלילה' .הערה :יש מקילים לומר זאת במפורש ,מכיוון שאין בשינה הכנה לדבר שאסור בשבת .בנוסף מכיוון
שעיקר האיסור הוא על דבר שאסור לעשותו בשבת ,ובלימוד אין מעשה שאסור בשבת (אור לציון ,אז נדברו).

ידליק ביום שישי נר נשמה גדול ,כדי שיוכלו להעביר ממנו אש במוצ"ש לצורך הדלקת אש ביום טוב .יש נוהגים להכין ביום
שישי שני זוגות פמוטים ,אחד לערב שבת ואחד לליל יום טוב .מי שמדליק נרות שמודבקים ע"י חימום השעווה ,עליו להכינם
ביום שישי ,כי אסור להדביק את הנרות ביום טוב למקומם.
בשבת ישתדל להתפלל מנחה מוקדמת ויאכל סעודה שלישית בשעה מוקדמת (חצי שעה לפני זמן מנחה קטנה) ,כדי שיאכל את
סעודת ליל החג בתיאבון .אם עבר זמן זה ולא הספיק לאכול ,יאכל סעודה שלישית ,אבל לא יאכל יותר מ'כביצה' לחם.
אסור להכין בשבת לצורך יום טוב .רק בצאת השבת ,מותר לעשות מלאכה שמותרת ביום טוב ולהתחיל בהכנות לסעודה
אחרי אמירת 'ותודיענו' בתפילת ערבית ,או אמירת 'ברוך המבדיל בין קודש לקודש' בלי שם ומלכות .לכן אין לשטוף כלים
מסעודת השבת ,ליום טוב .אין לערוך את השולחן בשבת לצורך יום-טוב .מותר לנקות את השולחן ולסדר דברים שמועילים גם
לשבת עצמה ,למרות שתצמח מזה תועלת ליום-טוב .אין לחמם בשבת אוכל ליום טוב .אין לחתוך סלט או להכין מאכלים
בשבת לצורך יום-טוב .אין היתר להכין בשבת כמות גדולה לסעודה שלישית ,כדי שתישאר לסעודת יום-טוב.
בליל יום טוב עורכים את הקידוש של יום טוב שנכנס ואת ההבדלה של שבת שיצאה על אותה כוס יין .סדר הקידוש של ליל
יום טוב במוצ"ש מכיל חמש ברכות שסימנן יקנה"ז :מברכים ברכת הגפן ,ברכת הקידוש ,ברכת מאורי האש על הנרות
שהדלקנו לכבוד יום טוב ,ברכת המבדיל בין קודש לקודש (בין שבת ליום טוב) וברכת שהחיינו .רק לאחר כל הברכות יושב
ושותה מכוס הקידוש.
במוצאי יום טוב (ביום ראשון בערב) עושים הבדלה שבה מברכים שתי ברכות בלבד' :הגפן' ו'המבדיל'.

תֹורה הַ קְ דֹוׁשָ ה ִנתְ נָה מֵּ אֵּ ת ֵּ
בֹורא עֹולָ ם!
הַ ָ
אם ניקח את האות האחרונה במילה הראשונה בתחילת כל חומש ואת האות האחרונה במילה שבסוף כל חומש ,נגלה
דבר נפלא:
חומש בראשית מתחיל בפסוק" :ב ְֵּראשִׁ ית ב ָָּּרא אֱ ֹלקִׁ ים אֵ ת הַ שָּ מַ י ִׁם ו ְּאֵ ת

ָארץ" (בראשית א ,א)
הָּ ֶ

ומסיים בפרשת ויחי בפסוק" :וַיָּמָּ ת יֹוסֵ ף בֶן מֵ ָאה וָּעֶ שֶ ר שָּ נִׁים וַיַחַ נְּטּו א ֹתֹו וַיִׁישֶ ם בָָּארֹון בְּמִׁ צ ְָּּרי ִׁם
בנֵי י ִׁשְּ ָּראֵ ל הַ בָּאִׁ ים מִׁ צ ְָּּרי ְּמָּ ה אֵ ת י ַעֲ ק ֹב אִׁ יש ּובֵיתֹו בָּאּו" (שמות א ,א)
חומש שמות מתחיל בפסוק" :ו ְּאֵ ֶלה שְּ מֹות ְּ
בכָּל מַ סְּ עֵ יהֶ ם" (שמות מ ,לח)
ומסיים בפרשת פקודי בפסוק" :כי ענן ...ו ְּאֵ ש ִׁתהְּ י ֶה ַליְּלָּה בֹו לְּעֵ ינֵי כָּל בֵית י ִׁשְּ ָּראֵ ל ְּ
חומש ויקרא מתחיל בפסוק" :וַיִׁקְּ ָּרא אֶ ל מ ֹשֶ ה וַי ְּדַ בֵר ה' אֵ לָּיו מֵ א ֹהֶ ל מֹועֵ ד לֵאמ ֹר" (ויקרא א ,א)
(בראשית נ ,כו)

סִׁ ינָּי

ומסיים בפרשת בחוקותי בפסוק" :אֵ לֶה הַ מִׁ צְֹּות אֲ שֶ ר ִׁצּוָּה ה' אֶ ת מ ֹשֶ ה אֶ ל ְּבנֵי י ִׁשְּ ָּראֵ ל בְּהַ ר
חומש במדבר מתחיל בפסוק" :וַי ְּדַ ֵבר ה' אֶ ל מ ֹשֶ ה בְּמִׁ דְּ בַר סִׁ ינַי בְּא ֹהֶ ל

מֹועֵ ד (במדבר א ,א)

ומסיים בפרשת מסעי בפסוק" :אֵ לֶה הַ מִׁ צְֹּות ו ְּהַ מִׁ שְּ פָּ טִׁ יםְּ ...בנֵי י ִׁשְּ ָּראֵ ל בְּעַ ְּרב ֹת מֹוָאב עַ ל י ְַּרדֵ ן י ְֵּרחֹו
חומש דברים מתחיל בפסוק" :אֵ ֶלה הַ דְּ ב ִׁ
ָּרים אֲ שֶ ר דִׁ בֶר מ ֹשֶ ה אֶ ל כָּל י ִׁשְּ ָּראֵ ל (דברים א ,א)
ומסיים בפרשת וזאת הברכה בפסוק" :אֲ שֶ ר עָּ שָּ ה מ ֹשֶ ה לְּעֵ ינֵי כָּל י ִׁשְּ ָּראֵ ל" (דברים לד ,יב)
עשר האותיות שמתקבלות הן:

ת

מ

ה

מ
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עושה אירוע שמחה באולם שמחות וברצונך להפוך אותו לכשרות "מהדרין-גלאט?"
צוות משגיחים תלמידי חכמים ידאגו לכך בכל איזור בארץ .ההשגחה החל מזמן אספקת הבשר ועד למנה האחרונה.
בפיקוחו של הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א ( 250-4409266הנייד באישור ועדה רוחנית)

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144

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

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

מינויים

(הנייד באישור ועדה רוחנית)

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

PnineEH@gmail.com

כמַ לְ ָאכִים -הַ מְ ֻק ָבל הָ ַרב ׁשְ ֹלמ ֹּה ַזלְ מָ ן בְלֹוְך זצ"ל
אִ ם ִראׁשֹונִים ְ
המקובל הרב שלמה זלמן בלוך זצ"ל -נולד בשנת ה'תרמ"ו ( )2884בברנוביץ .בגיל חמש-
עשרה התחיל ללמוד בישיבת נובהרדוק .בהמשך עבר לראדין .שם נעשה למקורבו ותלמידו
ש ל מרן ה'חפץ חיים' ואף למד איתו בחברותא .רבינו נמנה עם המניין שנשלח בידי מרן
ה'חפץ חיים' למשימות שונות שהצריכו 'תפילת צדיקים' .לאחר נישואיו המשיך ללמוד זמן
קצר בראדין .בהמשך עבר ללמוד בכולל הפרושים באיישישוק .שם נסמך לרבנות בידי רב
העיר ,הגאון ר' יוסף זונדל הוטנר.
בשנת ה'תרע"א כשהיה כבן  05שנים עבר ללמוד בווילנה .שם למד כחמש שנים .נסמך
לרבנות ע"י המו"צ ר' חיים סגלוביץ (מח"ס 'מקור חיים') .בשנת ה'תרע"ז ( )2921שרר רעב
בווילנה בגלל מלחמת העולם הראשונה ורבינו עבר לקלם .בשנת ה'תרפ"ה ( )2905יצא
מברלין וביקש להגיע לארץ .לכן היה צריך לקחת את הרכבת בקאוונא.
רבינו איחר לרכבת והיה בצער גדול מכיוון שחשש שאם לא יגיע לברלין בזמן ,עלול לאחר
את האוניה שאמורה להפליג לארץ ישראל .בערב הצליח להגיע לרכבת ,ואז נודע לו כי
הרכבת הקודמת ,שהיה אמור לעלות עליה ,עלתה על מוקש .נהרגו כחמישים אנשים ונפצעו
רבים.
עלה לארץ והשתקע בירושלים .סירב לקבל משרות תורניות והתמיד בלימודיו ותפילותיו.
התפרסם כצדיק ובעל מופת .רבים פנו אליו .גם החזון אי"ש הפנה אליו אנשים לברכה.
מקובל .ענוותן .שמח על כל בשורה טובה שבישרו לו .הירבה בסיגופים ותעניות .כאשר ישן
בלילה על מזרון ברצפה במשך חודש אב עד תשעה באב .נפטר ב-י"א סיוון ה'תשל"ו
( .)2914חי כ 92-שנים .אלפי אנשים ליוו את מיטתו .כאשר הוציאו את מיטתו מ'שערי צדק',
התחיל לרדת גשם למרות שהיה חודש סיוון .כאשר ההלווייה הגיעה לבת-הכנסת 'זיכרון
משה' ,נראתה הקשת בענן .ציונו בהר-הזיתים בירושלים.

ב

אביו :ר' אליעזר .אשתו :מרת חנה אסתר (בת ר' אברהם חיים ארונוביץ) .ילדים :אין .מרבותיו:
הגאונים הצדיקים ר' יוסף יוזל הורביץ ('הסבא מנובהרדוק') ,ר' יחיאל מיכל אפשטיין (רבה של
נובהרדוק) ,ר' ישראל מאיר הכהן מראדין ('החפץ חיים') ,המקובל ר' שלמה אלישיב (ה'לשם שבו
ואחלמה') ,המקובל ר' שמעון הורביץ (מישיבת שערי שמיים) .חברותות :ר' סלמאן (רבה של
חרקוב) ,ר' זליג ברוורמאן ,ר' אלתר הלר ,ר' אלחנן יעקובוביץ (כתב ביאור על 'שערי צדק').
מספריו• :הצדיק ר' שלמה -ביוגרפיה על הצדיק.

מוצש"ק אחד ,בחור בא אל רבינו להתברך ,מכיוון שהלך לשידוך .רבינו כמובן בירכו בכל ליבו כדרכו .כאשר יצא ,רבי שלמה אמר לזה
שהיה לומד איתו" :אינני מבין למה באים כאן לברכה .מסתמא ,באים לכל הזקנים" .כך האמין בתמימות כל שנותיו ,אפילו כאשר אנשים
רבים פנו אליו וביקשו את ברכתו.

פ

עם אח ת ר' אלתר אמר לרבינו :מרן 'החפץ חיים' שלח אליו ,כדי שיתפלל על אנשים עם צרות ובעיות .הצדיק השיב" :איך יתכן דבר כזה,
הרי הוא ידע באמת מי אני ,ואיך יתכן ששלח אלי אנשים?!".

ר

' אשר סיפר :רבינוו היה מקבל בדואר מכתבים ,שמכילים קבלות על תרומות בסכומים גדולים מישיבות ומוסדות .לא הבנתי מאין היה לו
סכומים גדולים לתרום .גם לא ראיתי שהוא שלח בדואר תרומות .לאחר זמן נודע לי ,כי רבינו קבע מזמן עם יהודי ירא וחרד שעבד בדואר,
שכאשר יגיע הצ'ק שלו מביטוח לאומי ,הוא לא יעביר אליו את הצ'ק ,אלא יפרע אותו ויחלק את כל הכסף לפי רשימה שרבינו נתן לו.

ר

' אלתר סיפר" :פעם הראיתי לו את תמונתו לראות מה יגיד .רבינו אמר שהאדם בתמונה נראה חשוב ,ולא ידע כי מדובר בתמונה שלו.
אחרי שסיפרו לו שזה הוא ,ביטל את הבחנתו.

ל

אחר שרבינו קיבל שיתוק ,לא היה יכול לזוז כמעט בכלל וכוח הדיבור ניטל ממנו כמעט לגמרי .לאחר הפעם ראשונה שהתרפא ,שאלתו
הראשונה לר' אשר היתה" :הצרה שאז סיפרת לי ,מה התחדש בעניין? האם נושעתָּ ?".

ר

' אלתר סיפר :זכיתי להצטרף לרבינו כשהלך לנחם את רבי שמחה זיסל לופיאן .הוא ישב באבילות על אביו ,הגה"צ רבי אליהו לופיאן.
כרבינו שעמד בפתח החדר שבו האבל ישב ,האבל שאל" :מי זה?" .כאשר אמרו לו כי זה הצדיק רבי שלמה בלוך ,נרתע לאחוריו (כמדומני
אף קפץ ממקומו) ולא נרגע עד שעבר זמן מה וחזר ואמר מספר פעמים" :באמת זהו רבי שלמה?" .הָאבל שהיה סיפר כי זאת פעם ראשונה
שרואה אותו ,מאז בעיר קלם .מה שנחרת לָאבל בזיכרון ,שה וא וחבריו ילדי קלם היו מתחבאים לראות מהחלון איך שהפרוש (רבינו) לומד
בעמידה בגמרא ,שמונחת גבוה ,כך שאפשר לקרוא ממנה רק בעמידה ,וכך למד כל היום.

פ

עם אדם הגיע לבית רבינו .באותה השעה הצדיק לא היה בבית .אותו אדם השאיר פתק שבו ביקש שהצדיק יתפלל על גיסו שהוא חולה
והשאיר חבילת מזונות (במקום פידיון) .כשרבינו הגיע לביתו וראה מה אותו אדם עשה ,הצטער מאוד רבינו ולא מצא מנוח לנפשו ואמר" :אני
מרמה אנשים! הם חושבים שיש בי ממש ,אבל הם טועים .נמצא שאני גנב!" .מתוך צער נכנס למיטתו.

לאחר זמן מה אותו אדם הגיע לבית רבינו ואמר לו " :רבי ,הבאתי פתק והשארתי מזונות שאשתי אפתה לרבי .אני מבקש שהצדיק יתפלל בעד
גיסי לרפואה שלימה" .רבינו השיב לו בתקיפות שהוא טועֶ ה וחושב שהוא רבי .רבינו הכריח אותו לקחת חזרה את חבילת המזונות ובכה:
"למה עושים לי ככה!?"
הסיפורים מעובדים מתוך הספר 'הצדיק ר' שלמה'

מ ִ
ׁש ֵּ
ַ
ימית
ׁשגָ ָ
חה ְ
ה ְ
הרב אברהם פוקס סיפר :דברים שהולכים לאיבוד בבית ,זה
דבר שבשגרה .יש חפצים שלא תמיד מרגישים בחסרונם עד
לרגע שצריכים אותם ,אבל יש חפצים שמהר מאוד שמים לב
לחסרונם .במקרה שכזה לא תהיה שום ברירה ,ויהפכו את
כל הבית כדי למצוא אותם.
ר' נתנאל ,הוא אברך כולל .ביום מן הימים חיפש את תעודת
הזהות שלו .הבעיה היתה שהוא הכניס בתוכה גם את
כרטיסי האשראי שברשותו ,רב-קו וכרטיסי קופת חולים של
הילדים.
הוא חיפש וחיפש בכל הבית .אבל ללא הועיל .הוא כבר דמיין
במחשבתו את תרחישי האימה :הוא צריך לתקשר לחברות
האשראי ולבטל את כרטיסי האשראי ,לרוץ לקופת חולים כדי
להנפיק מחדש את הכרטיסים עבורו ועבור הילדים ,ללכת
ולהוציא רב-קו חדש וכו'.
לפני שביקש מרעייתו ומילדיו שיעזרו לו ,הוא ניסה לומר את
הסגולה הידועה" :אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין ,עד
שהקב"ה מאיר את עיניהם" .הוא התכוון בכל מילה ומילה
שיצאה מפיו ,ובמיוחד במילים 'מאיר את עיניהם' .הוא עצם
את עיניו ושיחזר מתי לאחרונה ראה את תעודת הזהות שלו.
מספר מקומות אפשריים צצים במחשבתו .הוא מתחיל לחפש
בכל אחד מהמקומות האלו :ארון המטבח .משם הוא עובר
למגירה בחדר השינה .הופך את הכיסים בחליפה .מחפש
בפעם המי יודע כמה בכיסים של המכנסיים .עובר לארון
ובודק בכיסים של שאר הבגדים ,אבל ללא הועיל.
אין ברירה .בצר לו הוא מספר לרעייתו והילדים .הם כמובן
שמחים לעזור לאבא במסע החיפושים .הוא שואל את
הילדים" :מי לאחרונה הלך לחנות וקנה עם כרטיס האשראי?
האם הוא החזיר את תעודת הזהות למקום?".
בני הבית מחפשים בכל מקום אפשרי .גם באותם המקומות
שכמעט ואין שום סיכוי שלשם תעודת הזהות תגיע .הילדים
מחפשים מתחת למיטות ,מתחת לארונות ,במדפים של
המטבח ובארון כלי העבודה .הם ממש סרקו את כל הבית
מהמסד ועד הטפחות.
אף אחד לא מצא את התעודה .לפתע רעייתו שאלה" :אולי
השארת את זה במכונית?"" -במכונית? למה שאני אשאיר
את תעודת הזהות במכונית?".
מכיוון שאין לו רעיון אחר איפה לחפש ,הוא עושה כעצת
רעייתו .הוא יוצא מהבית ,פותח את דלת המכונית ,מרים את
משענת היד ומגלה שם 'אוצרות' :חבילת ממחטות ,בקבוק
של תינוק ועוד פריטים נוספים שממש לא הצדיקו את
החיפוש במכונית.
הוא פותח את תא הכפפות ומתחיל להוציא את החפצים
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

והמסמכים אחד אחד .כעת הוא מתחיל לעבור על
המסמכים והחפצים .חלק מהמסמכים הוא מזהה ,ואת
חלקם פחות.
נדרשות כמה שניות להיזכר מה אישור תשלום לרופא
שיניים מלפני כמה שנים עושה בתא הכפפות או איך פתק
שחרור לילד לרגל שמחה משפחתית נשאר בתא במכונית
ולא אצל הילד כדי שיגיש אותו למלמד שלו.
ר' נתנאל מחפש אחרי תעודת הזהות כשהוא עובר לאט על
כל מה שנמצא שם ,מכיוון שחשש שמא לא יראה את
תעודת הזהות שנמצאת בין המסמכים הרבים .לפתע הוא
מוצא מעטפה חדשה שטרם נפתחה .לא מהסוג המוכר של
חשבון חשמל או מים ,אלא מעטפה לבנה ,פשוטה וסגורה.
הוא הופך אותה לראות אם רשום עליה שם כלשהו .שמו
של החברותא מתנוסס עליה .עוד כמה שניות חולפות ואז
הזיכרון מכה בו' .אוי ואבוי!' ,הוא חושב לעצמו וקורע את
המעטפה במהירות .הוא קיבל אותה לפני חצי שנה .זה
היה בסוף חודש אלול .הימים ימי קורונה לפני החזרה
לשיגרה.
יום אחד ראש הכולל הגיע עם חבילת מעטפות לאברכי
הכולל ,כשחיוך על פניו .הוא סיפר להם שאחד מהתומכים
הקבועים של הכולל ,התקשר ואמר לו שבימים אלו שרבים
חווים קשיים כלכליים ,הוא החליט לתת בנוסף לתרומה
הקבועה ,תרומה נוספת ומכובדת לכל אברך מהכולל.
החברותא לא היה בימים אלו בכולל .ר' נתנאל לקח עבורו
את הצ'ק ,כדי להעביר לו כשיפגוש אותו .הוא שם את
המעטפה בתוך תא הכפפות ושכח אותה שם.
תוקפו של צ'ק הוא חצי שנה מיום התאריך שכתוב בו.
לאחר מכן הוא לא שווה את הנייר שהוא כתוב עליו .ניתן
לנסות לחזור לבעל הצ'ק ולבקש צ'ק אחר תמורתו ,דבר
שמאוד לא נעים ומכובד לעשות במקרה זה ,לחזור אל
התורם...
הוא מתבונן בתאריך הרשום על הצ'ק ומחשב במהירות
עד מתי ניתן לפרוט את הצ'ק .הוא לא מאמין למראה
עיניו! מחר זה היום האחרון שאפשר להפקיד את הצ'ק.
הוא ממהר לחייג לחברותא כדי לספר לו על המענק שקיבל
לפני חצי שנה לכבוד החגים ,והפך למענק לכבוד חג פסח
שקרב ובא ,תוך שהוא מתנצל מעומק הלב.
בבית ,באותם הרגעים ,חזרו שוב לחפש במקומות שכבר
חיפשו מי יודע כמה פעמים .כשהגיע למפתן הדלת ,הוא
שומע מתוך הבית את המילה שכל כך יחל לשמוע" :מ-צ-א-
ת-י!" .עכשיו הוא הבין למה בורא עולם הסתיר ממנו את
תעודת הזהות ,ומדוע דווקא עכשיו היא נמצאה באותו
מקום שבו חיפשו כבר עשרות פעמים ולא ראו!
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
אסתר 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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åëøáéùë ïúé äîå óéñåé äîå ,íòä úà êøáîä àåä
.ìàøùé úà êøáì åì òééñì å"ç êéøö ä"á÷ä éëå ,íéðäëä

úçìöä øùà ø÷éòäù éôì éë ,ì"äæá 'äãé÷ò'ä íéã÷îå
øåéö åì äéäéùë àåä ,åéìò éåìú åáåèå íãàä
úåðåéìò ,úåçìöääå úåáåèä ìëù äòåá÷ äðåîàå ÷æç
äðåùàøä äáéñä úàî íä ,íìåòä ìò úåàáä úåðåúçúå
ìë úáéñ àåäù ä"á÷ä úàî íä ìëäù ,øîåìë) åîù äìòúé
äø÷îä ãöî àì (åðåöøëå åöôçë íìåòä ìë 'ááåñî' àåäå úåáéñä
.òåá÷ ìæîå áëåë íåùî àìå ,åãé íöåòå åçåëá àìå
 ì"ëòאúåëøá êøáì ì"æç åð÷úù íòèä øàáî äæáå .

א .מסופר על אחד מחסידיו של הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב זי"ע ,שהפריץ במחוזו הגיע לגבורות והציע
למכירה את נכסיו ובתוכם יער גדול שהיה ברשותו  -בסכום זול עד מאוד ,אותו חסיד שמע על כך והחליט
לעשות את העסק  -בראותו את ה'רווחים' האדירים שירוויח בו .באותם ימים הזדמן לו )מחמת סיבות ועניינים אחרים(
ליסע אל מורו ורבו היושב בטשורטקוב ,בהגיעו לפני הרבי הגיש לפניו קוויטעל )פיתקא דרחמי( ובו כתב כל הזכרותיו.
לאחר שהרבי ייעצו ובירכו 'סיפר' לפניו בהתרגשות כי בקרוב עומד הוא להתעשר בעושר רב ,כי נזדמן לפניו 'עסק'
טוב לקנות יער ...אמר לו הרבי ,שמע לקולי ואל תקנה את היער ,כצאת החסיד את פני רבו הוקשה בפניו 'לוותר'
על הרווחים האדירים שכבר 'ראה אותם' בעיניו .ע"כ אמר לעצמו ,הרי לא 'שאלתי' אותו על זה העסק ורק 'סיפרתי'
לו ,וא"כ אינני מחויב לקיים את דבריו ולאבד הון ועושר רב.
ואכן ,החסיד הלך ומכר את נכסיו ,ואף גם לווה מידידיו סכומים גדולים  -כי אף שמחיר היער היה זול מאוד
לפי ערך שוויו האמיתי ,מכל מקום עדיין היה זה סכום ניכר מאד ,ובשמחה קנה את היער על כל שלל עציו ,לאחר
גמר הקניין שכר היהודי פועלים לכרות את כל עצי היער ,אך מה מאד נשבר לבו בראותו בחטיבת העץ הראשון
שכולו מתולע מתוכו ,וכאשר ראה שגם העץ השני רוחש תולעים ,והשלישי כיוצא בו ,או אז הבין עד כמה היה
עליו לשמוע לעצתו של רבו .ועתה שלא שעה לעצתו נשאר נקי מכל נכסיו ,ולא עוד אלא שנשאר עם חובות
כבדים על כל הכסף שלווה.
מכיוון שכך אירע ,פסק החסיד מליסע אל רבו מפני הבושה והכלימה אשר כיסתה את פניו ,ויהי מקץ שנתיים
ימים אמר אותו חסיד לעצמו ,הנה כל הוני ירד לטמיון וכאשר אבדתי אבדתי ,אך מדוע עלי לאבד גם את מורי
ורבי ,וממחשבה למעשה קם ויצא לדרכו אל עבר העיר טשורטקוב ,בהיכנסו אל הרבי ,התוודה בפני הרבי ואמר
הנה היות ולא האזנתי לדברי הרבי ולא הבנתי שהרבי הקדוש צופה ורואה הרבה יותר ממה שעיניי רואות ,לכן
קרה לי כדבר הזה ,פנה אליו הרה"ק מטשורטקוב ואמר לו ,אין זה רוח הקודש ,אך מחמת שראיתיך כל כך בטוח
בעצמך שהנה עוד מעט קט והינך נהפך לגביר אדיר ,ולא היה ניכר עליך אפי' מעט הכנעה לבורא העולם שהעושר
והכבוד מלפניו ,ידעתי שלא תצליח בעסק זה ולכך ייעצתי לך שלא תעשהו.
ידוע דבר המעשה שפעם ביאר הרה"ק ה'חוזה' מלובלין זי"ע את הפסוק ה' מוריש ומעשיר )שמואל א' ב ז( כי כוונת
הקרא שביד ה' להוריש ולהעשיר את האדם ברגע אחד ,ויתמה בפניו אחד מחסידיו העשירים ,הייתכן כזאת ,והרי
עשירותי גדולה ועצומה ,תחת ידי אלף אלפי אלפים דינרי זהב ונכסים הרבה כיצד שייך שבן רגע יאבד כל הוני
הגדול והמפוזר במקומות הרבה ,השיב לו הרה"ק ,סע לדרכך ,ותראה ותבין את אשר לפניך.
החסיד נסע לביתו ,בדרכו עבר בסמוך לבית אחד הכמרים ממכיריו ,באותה שעה גברה עליו ה'קליפה'  -פחז
עליו יצרו ובא לפני הכומר שברצונו להמיר דתו ח"ו ,הכומר שהכיר את היהודי מאז ומקדם שהוא מאמין באלוקיו
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íäéúåëøáì êéøö ä"á÷ä ïéàù ,úåëøáä øàùå ïéðäðä
úçìöä ìà íéùðàä êéøãäì' äæ äéä àìà ,åéúåéøá ìù
øéëæäì åð÷ú ïë ìòù ,'äæ úìåæ øùôà éà øùà íùôð
,åáåèá åðéìò òéôùîù øáãå øáã ìë ìò ú"éùä íù úà
 úàæ äúéä 'ä úàîù øåëæðù éãëáבãîåòå éåìú äæáù ,
øàáî äæ êøãáå .äëøáäå äáåèä úòôùäå äçìöää ìë
ìàòîùé éáø øîà àéðú' (.æ úåëøá) 'îâá àúéàã àä ãåò
éðôì úøåè÷ øéè÷äì éúñðëð úçà íòô ,òùéìà ïá
áùåé àåäù ,úå÷áö 'ä ä¯é ì¯àéøúëà éúéàøå ,íéðôìå
éúøîà ,éðëøá éðá ìàòîùé éì øîàå ,àùðå íø àñë ìò
åìåâéå ,êñòë úà êéîçø åùáëéù êéðôìî ø"äé ,åì
,íéîçøä úãîá êéðá íò âäðúúå ,êúåãî ìò êéîçø
ì"î÷å ,åùàøá éì òðòðå ,ïéãä úøåùî íéðôì íäì ñðëúå
,ì"äæá ùøôîå ,'êéðéòá äì÷ èåéãä úëøá àäú àìù

â

äì÷ äìòúé åéìà åðúëøá úðååë àäú àìù øîåìë
äì êéøö åðéàù øçà íéèåéãä úëøá àéäù éôì åððéòá
¯ 'úé åúøëä äðîî êùîúéù äîá ìåãâ äúìòåú éøäù
ïåéìòä òôùä ìá÷ì åëæé äæá øùà ,åúåëìî ìåò úìá÷å
.úàæä äîåàä íéé÷îä ãñçä èåç êéùîäì
ìù äðééðò ïëåúå 'úàæä äåöîä ø÷éò' øàáúé äúòîå
íéðäëä åëøáéù àåä äúéìëúù ,íéðäë úëøá
àùé ,'ä øàé ,'ä êëøáé íäì åøîàéå ìàøùé éðá úà
úàî ÷ø íä úåëøáä ìë éë íòä áø÷á ùéøùäì ,'ä
 'äגàåä àôåâ àäå ,'åúàî úåòôùåî íä úåáåèä ìëå' ,
ìëù åìöà øåøáå òãåéùëù ,äëøáä øå÷îå ïééòî
åéìò òéôùî ä"á÷ä æà íéîù éãéá ÷ø íä úåçìöää
 áèéîã éìéî ìëá 'äéçé åúðåîàá'å ,äðäëå äðäëד.

ושומר בנאמנות תורתו ומצוותיו ,היה נראה לו כי אך שקר דובר זה האיש ולא בא אלא לשחוק ממנו להשימו
ללעג וקלס ,לכן לא הסכים להמיר דתו של היהודי ,אך היהודי בשלו ...אמר לו הכומר ,בזאת תבחן ,כתוב לי 'שטר
מתנה' את כל רכושך וכל אשר לך ובזה אדע כי נכונה כוונתך ,האיש של"ע נתחזקה אצלו הקליפה רח"ל אכן כתב
את כל רכושו והונו בכתב מתנה לכומר באופן הטוב ביותר  -שלא יהא בידו להתחרט בשום פו"א ונתנו בידי
הכומר .והנה ,מיד אחר שנתן את כתב המתנה בידי הכומר ,הייתה רוח אחרת אתו ונתחרט בחרטה גמורה  -מה
ראה על ככה לעשות כן ,וברח תיכף מבית הכומר כשכתב המתנה נשאר ביד הכומר ,כי הבין שכדאי לו לאבד כל
הונו ולא לאבד ח"ו נפשו ונשמתו.
מיד חזר לרבו בלובלין ,והודה לפניו שהיה 'מהרהר אחר רבו' ...כשלא הסכים לפירושו על הפסוק ה' מוריש
ומעשיר ,ובשל זה באה עליו הצרה הזאת ,וסיפר לפניו את אשר עבר עליו בזו העת ,אמר לו הרבי ,עתה כבר
נוכחת לראות כי ה' מוריש ברגע אחד ,שהרי ברגע אחד נשארת בחוסר כל ,סע לביתך ותשוב להבין כיצד 'ה'
מעשיר' ברגע אחד ,ואכן ,טרם בואו לביתו ירדה אש על בית הכומר ,ונשרף כל אשר לו וגם הכתב מתנה הנ"ל
נשרף ,וממילא שבה כל עשירותו של החסיד לידיו )ספר 'לשון חסידים' ,יש מספרים כן על בעל ה'פני יהושע'(.
ב .וכבר כתב ב'שבט סופר' )להג"ר ישעיה עהרנפעלד זצ"ל אב"ד שוראן ,בן בתו של החתם סופר זי"ע( לפרש בלשון הכתוב במגילת
רות )א כא( 'אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה'' ,שכשהאדם מצליח ו'מלאה הלכתי' הוא חושב אני פעלתי כל
זאת ,אבל כשאינו מצליח ו'ריקם השיבני' אז אומר ה' ,רק אז מודה ומכיר שה' הוא המוריש והמעשיר...
וכן אפשר לרמז בלשון השגור בפי הבריות ,שכאשר ישאלו איש לשלום רעהו  -אם טוב לו יענה ויאמר בסייעתא
דשמיא הכל בסדר ,ואילו אם הוא סובל צרות ויסורים יאמר הכל מן השמים ,והחילוק ביניהם ,כי בשעה שאדם
מצליח נדמה בעיניו שמעשה ידיו גרמו לו להצליח ,אלא שאינו כופר בעיקר ,על כן אומר בסייעתא דשמיא הכל
בסדר ,כלומר שהקב"ה רק עוזר ומסייע בעדו ,אבל בעת צער ודוחק אומר שכל הצרה ' -הכל מן השמים'...
ולא זו דרכה של תורה ,אלא כשם שהקב"ה נמצא בהסתרה שבתוך ההסתרה כך נמצא גם בהצלחה שבתוך
ההצלחה ...וכמו שרימז אחד מצדיקי דורנו שליט"א בלשון הכתוב )תהילים צב ג( 'להגיד בבוקר חסדך' ,שבשעה שהכל
'הולך' כשורה והאדם נמצא ושרוי 'בבוקר'  -גם אז יגיד חסדך ,שהכל הוא מחסדי ה' ולא מכוחי ועוצם ידי ח"ו,
ואין זה 'חיוב' פחות מאשר 'אמונתך בלילות'...
ג .ובדבריו מתיישב עוד מה שיש לדקדק מדוע נזכר כאן ג' פעמים שם ה' ,והלא היה אפשר לומר 'יברכך ה'
וישמרך ,יאר פניו אליך ויחונך ,ישא פניו אליך' )ומילתא דפשיטא שהשי"ת הוא ש'יאר' ו'ישא'( ,אלא ,שכל תכלית ה'ברכה'
הוא להשריש שהכל מעם ה' ,ואין די בפעם אחת ...אלא צריך לחזור ולשנן היטב היטב עד שיכנס גם לתוך הלב...
ד .ויתבאר עוד ,שהנה הקשה הגה"ק ה'קרן לדוד' זי"ע )נשא ד"ה כה תברכו( מדוע פתח הכתוב בלשון רבים 'אמור
להם' וממשיך תיכף בלשון יחיד 'יברכך' ,ומבאר ,כי מדרך הבריות הוא שאף אם יהיה להם הרבה יותר מכפי
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הנצרך עדיין לא ישמחו בחלקם ,מאחר שרואים שלשני יש יותר ...וממילא מה תועיל הברכה כשעינו צרה בשל
אחרים והוא מקנא בהם ,ואף אם יתמלא ביתו בכל טוב עדיין יהא עצב נרגז ונרגן ויחיה בהרגשת 'כל זה איננו
שוה לי' ...על כן תחילה וראש צריך שיהיה אהבה ואחדות וישמח בהצלחת הזולת .ועפי"ז יתבאר דקדוק לשונות
הכתובים ,כי לשון יחיד מורה על אחדות ישראל ]וכדכתיב )שמות יט ב( 'ויחן שם ישראל' ,ופירש רש"י 'כאיש אחד
בלב אחד'[ ,ובא הכתוב לומר ,אימתי 'תברכון את בני ישראל אמור להם'  -בשעה שהם באחדות וכאיש אחד ,או
אז 'יברכך ה'' ,כי רק במצב כזה ניתן להשפיע עליהם מלא חפניים ברכות ממקור קודש .והדרך הישרה למניעת
קנאה ותחרות הוא כשיודע שהקב"ה הוא הנותן והמשפיע ,ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא נימה,
וממילא כשיודע ש'יברכך ה''  -שה' הוא המברך ו'כי ממך הכל' אז יוכל לזכות ל'ברכה'.
ובעניין זה נביא מעשה שהיה רגיל הרה"ק רבי מאיר מפרימישלאן זי"ע לספר מדי שנה בשנה לפני קהל עדת
צאן מרעיתו בשעה הגבוהה  -קודם קריאת עשרת הדברות ,פעם שאל מלך וויען )ווינא( את הגאון הצדיק שר וטפסר
רבי שמשון ווערטהיימער זצ"ל )שהיה חי לפני כשלש מאות שנה ,את כינויו לקחנו מדברי ה'חוות יאיר' בתשובותיו( מדוע שרויים עם
בני ישראל כבר רבות בשנים בגלות מרה וקשה ,כשהם נרדים ונרדפים ,מוכים ונבזים ,ועדיין לא נושעו  -מה פשעם
ומה חטאתם לסבול כל כך הרבה.
ענהו רבי שמשון ,כל זאת בא להם מחמת 'קנאה ושנאה' השורה ביניהם .תשובה זו לא מצאה חן בעיני המלך,
שלא היה נראה לו סיבה מספקת להמיט על בני ישראל כל כך הרבה צרות וייסורים .ובחמתו ציווה המלך על רבי
שמשון ,שעליו לענות לו תשובה מספקת תוך ג' ימים ,ואם לאו ,ענוש ייענשו כל בני ישראל תושבי וויען ,באותו
לילה ערך רבי שמשון 'שאלת חלום' ויענוהו ממרומים שאכן ענה נכונה למלך ,ובעוון זה של 'קנאה ושנאה' שרויים
בני ישראל בגלותם ,ושלא יתרץ למלך תירוץ אחר ,כי עוד יראה המלך כי אמת בפיו.
בתחילת החורף יצא המלך עם אחוזת מרעהו לצוד ציד בלב יער ,ובהגיעם ליער נפרדו איש מעל אחיו לצוד כל
אחד במקום אחר .אחר כמה שעות לא מצאו המשרתים את המלך ,וחשבו בנפשם כי כנראה שב בעצמו לביתו,
על כן אף הם שבו לביתם.
המלך שהיה שרוי עמוק עמוק בתאוות הציד לא שם על לב כי נשאר לגמרי בגפו ,עד שהחלו צללי ערב לנטות...
ולא מצא שם שום אחד משריו ועבדיו .ויחרד המלך חרדה גדולה מפחדו לבלות את הלילה בחברת כל מיני
משחיתים ומזיקים ,חיות טרף למיניהם .בצר לו התחיל לשוטט ביער אנה ואנה ,עד שהגיע לנהר שמעברו נראו
בתים מוארים ,בלית ברירה נפרד המלך מסוסו החביב עליו ,ואף מבגדי מלכותו ,וכך כשהוא עוטה על גופו בגד
דק החל לשחות במימי הנהר ,עד שעלה מעברו השני של הנהר ,וילך בכפר ההוא ערום ויחף  -רועד מקור וצינה
עזה ,דפק על כמה וכמה מבתי הכפר אשר מרבית תושביו ערלים היו ,ואיש מהם לא אבה לפתוח עבורו את הדלת
ולהכניסו לביתו  -באמרם העומד לפנינו אינו מן היישוב ומאנשי עולם הזה ...ומתייראים אנו ממנו ,החליט המלך
לתור אחר דלת שבה קבועה מזוזה ,בידעו שעם בני ישראל רחמנים הם ,והם יפתחו לו פתח להכניסו בצל קורתם.
פשפש ומצא ,נקש על הדלת והנה עומד לפניו יהודי ,אשר מחזה כזה נגלה לנגד עיניו  -איש ערום ויחף כולו
אומר צינה וארכובותיו דא לדא נקשן ,מיד פתח היהודי את הדלת ,מיהר להכניסו לביתו ,והכין לו כוס חמין ואף
מיני תרגימא הגיש לפניו ,עטפו ב'פעלץ' )פרווה מחממת( והשכיבו לפני התנור הבוער ,ותחל רוח המלך לשוב אליו.
בתוך כך שמע המלך היאך שבעלת הבית מזהרת את בעלה ,כי האיש הלז גנב ונוכל הוא ,בעוד זמן מה כשתפרוש
אף אתה לשינת הליל יגנוב הלה את כל חפצינו ויברח מהבית יחד עם הפעלץ היקר ,אך היהודי הרגיע את רוחם,
והבטיח שלא יתן שינה לעיניו בכל שעות הלילה ,וישמור שלא יגנוב הלה שום דבר.
למחרת היום שאל המלך את מארחו היהודי מה מרחק יש מכפר זה עד לעיר הבירה וויען ,אמר לו היהודי
מרחק ארבע פרסאות ,ויבקשהו לו המלך שישכור עבורו עגלה שיוכל ליסע לוויען ,אמר לו היהודי ,ברשותי עגלה
קטנה ואקחך ,ויאמר המלך ,נקבה שכרך ,ויען היהודי 'ארבעה פערציגערס' .ויאמר לו המלך ,הנני מסכים ליסע אתך,
אך בתנאי שתתן לי את הפעלץ ללבשו בדרך ,כי כל עצמותי רועדות מקור .עתה שבה בעלת הבית לגעור בו שערל
זה יהרוג אותך על אם הדרך ,את הפעלץ יקח לעצמו ...אך הוא לא שת לבו לכל אלה ,והרגיע אותה לאמר כי
עוד מעט שוב ישוב וכספו בידו.
משהגיעו לעיר הבירה שאל היהודי את המלך להיכן פניו מועדות ,ויען המלך שיקחהו אל ארמון המלוכה ,אך
היהודי התיירא ואמר בוודאי ענוש נענש על ההתקרבות לארמון המלך ,ויאמר לו המלך אל תירא ואל תחת  -אני
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נזר אלוקיו על ראשו  -כוחה של קבלה
,ì"æå (ùéà ä"ã â"îùú) 'äçîù áì' øôñá àúéà úåàøåð
íãàäù ,íéàìô éàìô àåäå ,äùøôä åæî ÷åîò ãåîéì øãð øåãðì àéìôé éë äùà åà ùéà' ,(ç¯á å) ïúùøôá
 'äì øéæäì øéæðה ,øúéä øáã àåäù ïéé úåúùì àìù åîöò ìá÷î ÷ø øùà íéîéä úàìî ãò ,'åâå
äâøãîì òéâî øáëå ,íåé íéùåìù ìù èòåî ïîæì åìéôàå ,''äì àåä ùåã÷ åøæð éîé ìë ,'åâå äéäé ùåã÷ 'äì øéæé
אתרץ את הכל .והנה אך הגיעו עד לפני שער המלך קפץ המלך מהעגלה וינס הביתה ,כשהוא לבוש בפעלץ היקר
של היהודי ,וכל בני ביתו של המלך שמחו מאד בחזרתו.
אז החל היהודי לחשוב ,אוי לי ואבוי לנפשי ,אכן נודע הדבר שגוי זה אינו אלא גנב ,ועתה לא די שאינו משלם
לי דמי הנסיעה ,אף את מעילי לקח עמו ,ועל כולנה ,הכניס אותי אל גוב האריות  -אל ארמון המלוכה ,ועד מהרה
יבואו שומרי הסף ויכלאוני .ואכן ,לא עברו אלא כמה רגעים וסריסי המלך הגיעו ,ויאמרו ליהודי שהמלך פקד
להביאו אליו לפני ולפנים ,בהיכנסו אמר לו המלך שלא יפחד כי ברצונו רק לדבר דברים אחדים עמו ,וישאלהו
המלך ,התכירני ,ענהו היהודי לא ראיתי את המלך מעודי עד היום הזה .אמר לו המלך ,אבל אנכי מכיר אותך היטב,
ואף את ביתך מכיר אנכי ,ואת כליך ומטלטליך ,וכל מצבך ומעמדך ,ויען האיש ויאמר אין חכמה כחכמת המלך,
כי יודע הוא כל מה שיש בחדרי חדרים בביתו של בן הכפר.
אמר לו המלך לא חכמה יש כאן אלא זה עתה הייתי בביתך ,כי אנכי האיש שישן אצלך בזה הלילה ,עתה אמור
נא לי מה אשלם לך בעד המאכלים והמשקה שהחיית נפשי ,אך היהודי לא השיב מאומה .שב המלך לומר ,אפשר
לך לבקש ממני ממון רב כמה שתרצה ,ושוב לא ענהו היהודי .המלך בשלו ,אם תרצה אתן לך שדות וכרמים ,ושוב
נאלם היהודי מהשיב .הגדיל המלך ואמר לו ,אפילו אם תבקש עיר שלימה מערי הכיכר אתננה לך במתנה גמורה
על שהצלת את חיי ,ועדיין החריש היהודי .אמר לו המלך ,אם לא תענני ,לא תקבל אלא ארבעה פערציגערס
המגיעים לך כבעל עגלה.
פתח היהודי את פיו ואמר ישמעני אדוני המלך ,לפרנסתי מסובב אני בין העיירות כרוכל .אך בתקופה האחרונה
החל יהודי פלוני לבוא אל הכפר שלנו ,והוא קונה סחורות ועורות וכיו"ב מדרי הכפר ,ובזה הינו משיג את גבולי,
ימלא המלך את שאלתי ובקשתי ,ויפקד פקודתו לאסור על היהודי מלהיכנס אל גבולות הכפר.
כשמוע המלך כל זאת ,נענה ואמר כמה צדקו דברי רבי שמשון ,כי גדלה הקנאה והשנאה בין בני ישראל ,כי
יהודי שוטה זה היה בידו להתעשר בין רגע כעשירים הגדולים שבכל סביבותינו ,ואעפי"כ העבירתו הקנאה והשנאה
על דעתו וביקש שטויות כאלו.
הבה ונתבונן ,מה ראה הרה"ק מפרימשלאן לספר עובדא זו בשעה קדושה ונוראה כל כך ,טרם קריאת התורה
שהיא כמעמד הר סיני וכמבואר בפוסקים )וכדלהלן( ,ומלבד הפירוש הפשוט שבא לעורר על הדברים הנראים כפשוטים,
כי דייקא בזמנים הגבוהים יש לשים לב על יסודות התורה ,וכמו שאמרו שבאותו הזמן שנפתחו ז' רקיעים וזכו
להתגלות אלוקית נוראה שירד הקב"ה על הר סיני אזי מן השמים השמיע את קולו בלא תרצח ולא תגנוב ...להזכיר
להם שאף שהתעלו עדי מרום ו'כבני עליון' אך אל ישכחו להיות 'בן אדם'...
אך ביתר עומק יתבאר כוונתו של הרה"ק בסיפור המעשה ,כי שורש הקנאה והתחרות והשנאה נובע מחסרון
האמונה שכל הנעשה בעולם הוא בדבר ה' ,ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלוא נימה  -כי אין בו כח
ויכולת לעשות כן ,והמאמין לא יחוש ולא ירע לבבו גם אם רואה שרעהו מצליח יותר ממנו ,כי ידע אל נכון שלא
שייך בעולם מציאות של משיג גבול .על כן רצה הרה"ק להשריש בהם את האמונה הטהורה קודם קריאת עשרת
הדברות ,כי היא ההכנה הראויה לזכות לקבלת התורה.
ה .פעם הלך הרה"ק רבי ישראל מהוסיאטין זי"ע עם משמשו ,בדרכם ניגש גוי אחד ושאל את המשמש 'מי הוא
רבינער זה' )'רבינער' הינו רב בלשון גוים ,וכיון שראה אותו בבגדי רבנות שאל באיזו עיר הוא משמש ברבנות( ,השיב המשמש ואמר
'הוא אינו רבינער ,אלא וואנדער-רבינער) '...כך היו מכנים את האדמו"רים ,מפני האותות והמופתים שהיו מחוללים בכוחם בקרב הארץ,
כי משמעות 'וואנדער' בשפת האידיש הוא 'פלא'( ,תמה הגוי ושאל מה משמעות 'וואנדער-רבינער' ,נענה הרה"ק מהוסיאטין
ואמר  -יש 'רבינער' על מדינה שלימה ,ויש 'רבינער' על עיר אחת ,ויש רק על שכונה אחת ,אולם יש 'רבינער' על
עצמו )היינו ששולט על רצונותיו( והוא הנקרא 'וואנדער-רבינער' ...והסמיך לכך חתנו הרה"ק ה'אהלי יעקב' זי"ע ,שכן
מבואר ב'אבן עזרא' בפרשתן )ו ב( דבנזיר כתיב לשון 'יפליא' מפני שעושה דבר פלא ,כי רוב העולם הולכים אחרי
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óéñåä .ì"ëò .øáâúäì ìëåé àìéîî æ"éòå íéðåéìò úåçåë
áåúëä ïåùìá ùøôì (ùéà ä"ã î"ãùú) äçîù áìä ãåò
'ìò äãéòî äîöò äøåúä ìåëéáëù ¯ 'àéìôé éë ùéà
 äáåè äìá÷ ìù äçåë òéâî ïëéä ãò ìåãâä àìôäז.

ìò åé÷åìà øæð éë åéìò ãéòî áåúëäù ääåáâ ë"ë
úåìòúä ìù ë"ë úåðåùì ,'åëå 'äì àåä ùåã÷ ,åùàø
äìá÷ ìù ìåãâä äçåë ïàëî åðà íéãîì .äùåã÷å
 åîöò ìò ìá÷î íãàäùוìò ìáé÷ù äìá÷ä çëáù ,
ìá÷îå ,øúåé ãåò íéîùä ïî åì íéðúåð äî øáã åîöò
ח
úùã÷îå úîîåøîä 'äáåè äìá÷' úìòî ìò ãîìå àö ,äæî ãåîéìäå .åùàø ìò åé÷åìà øæð ¯ íéðåéìò úåçåë
ìòáä áúëù äîî ,úåâøãîä íåøì ãò íãàä úà
ìá÷é ,åéìò øáâúäì ìåëé åðéàù äî øáã íãàì ùéùë
,íéúîì àîèéäì øéæðä øåñàù íòèä øàáì (å å) íéøåèä ìá÷éå äìòúé äìá÷ä çëáå ,åðîî òðîéäì åîöò ìò
תאוותם והוא פורש עצמו מהם ,וכמו כן זה שאינו הולך אחר תאוות לבו ,לו נאה ויאה הכינוי 'וואנדער רבינער'.
ו .מעשה באחד ששפך צערו בפני המשגיח הגאון רבי יחזקאל לעוינשטיין זצ"ל על שלא זכה לזש"ק ,יעץ לו הגר"י
שיקבל על עצמו ללמוד סדר מוסר בכל יום במשך עשר דקות ,הלה קיבל על עצמו ומיד נושע בס"ד .לפליאת
מקורביו הסביר המשגיח כי אין כאן שום 'מופת' ,אלא בשעה שאדם מקבל על עצמו 'קבלה טובה' הרי הוא נעשה
כבריה חדשה ו'פנים חדשות' באו לכאן ,ואף אם נגזרה גזירה על אדם פלוני ,הרי על האדם החדש לא נגזרה הגזירה.
ז .איתא בגמ' )תענית ח' (:בימי ר' זירא גזור גזרה וגזור דלא למיתב בתעניתא' ,והיינו ,שגזרה מלכות הרשעה על
ישראל ,ובנוסף גזרו עליהם שלא ישבו בתענית )עי' רש"י ומהרש"א בטעם גזירה זו( ,ולא ידעו מה לעשות היאך לבטל
את הגזירה מאחר שלא יכלו להתענות' ,אמר להו ר' זירא נקבליה עילוון ולכי בטיל הגזירה ליתביה'  -נקבל על
עצמנו עתה להתענות לאחר שתתבטל הגזירה שלא להתענות ,והקבלה עצמה תהא נחשבת כתענית' ,אמרי ליה
מנא לך הא ,אמר להו דכתיב )דניאל י יב( ויאמר אלי אל תירא דניאל כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין
ולהתענות לפני אלוקיך נשמעו דבריך' .ומבאר המבי"ט )בית אלוקים שער התפילה פי"ג( וז"ל ,הנה נתבאר כי מצד קבלתו
על נפשו עינויו הרי הוא כמצטער מעתה ,שטבע האדם הוא להצטער ולדאוג על הצער העתיד לבוא טרם בואו,
ולזה נענה באותה העת על דעת שישלים צערו ועינויו וכו' ,עכ"ל.
ומבואר בדבריו כי הצער בעת הקבלה להתענות גדול יותר מהצער שיש בשעת התענית בפועל מחמת טבע האדם
ש'דאגתו' על העתיד קשה לו יותר מהקושי בשעת מעשה )ועיננו תחזנה ,כמה הבריות דואגים בערב התענית לאכול הרבה יותר
מכדי הצורך( ועל כן גדול ה'עת רצון' המתעורר בשמים על ידי 'הקבלה' מאשר בשעה שמקיימים אותה למעשה,
והתפילה נשמעת אז במרומים ומתקבלת יותר .ופשיטא שאין הדברים אמורים דייקא לגבי צומות ותעניות ,אלא
כך הוא בכל עניין ועניין ,שהאדם מפחד להתחייב ולקבל על עצמו ,אך אדרבה דייקא מחמת כן גדול כוחה של
קבלה טובה לעורר רחמים ולהציל מגזירות רעות וקשות.
ח .שמעתי מבעל העובדא ,והוא בחור חשוב ומורם מעם ,הלה מספר ,בליל ל"ג בעומר נסעתי מבנין הישיבה
שבעיה"ק ירושלים לבית שמש להשתתף במעמד הדלקה לכבוד התנ"א רשב"י ,נטלתי עמי את התפילין כי לא
ידעתי היכן אגיע עד תפילת שחרית ,למעשה ,בשעת ליל מאוחרת חזרתי לעיה"ק ירושלים ,ירדתי מאוטובוס
והשלמתי את הדרך עד פתח בנין הישבה עם נהג מונית )טעקסי( ישמעאלי שעצרתי על אם הדרך ,ויהי ברדתי
מהמונית נחרדתי לראות ששכחתי את התפילין אצל המונית ,ואין לי כל סימן ודרך לדעת מיהו הנהג שהביא אותי
הנה ...ותשבר רוחי בקרבי ,הן על הפסד הפילין כי הערבי מסוגל ח"ו לזורקם לאשפה והן על הפסד ממון מרובה.
לא ידעתי את נפשי מרוב בלבול וצער ,ראשית לכל ,נשארתי לעמוד ברחוב סמוך למקום שירדתי מהרכב ,כי קיוויתי
אולי ימצא הערבי את התפילין וישוב הנה לתיתם לי ,כך עמדתי מ 4לפנות הבוקר עד  .5אז הבנתי שאין לי על
מה להמתין ,וקבלתי על עצמי ,אם עד תפילת שחרית של היום יגיעו התפילין לידי ,הריני מקבל למשך ארבעים
יום הבעל"ט להוסיף ולהתחזק ביותר בשמירת קדושת התפילין ,ולא אדבר כשהנני חבוש בהם.
וכך עליתי על יצועי )אחר קריאת שמע של שחרית  -כבר היה אחר 'משיכיר'( והנה ,הפלא ופלא ,בערך בשעה  8הקצתי
משנתי ,ומצאתי על הפלאפון  7 -שיחות שלא נענו ,וכולם מבית אבי ואמי ,חזרתי אליהם ,והם סיפרו ,ה'תפילין'
שלך ממתינים לך ברחוב הסמוך לישיבה בבית פלוני ...והם מקיימים 'שיחו בכל נפלאותיו' ,שהנהג הערבי מצא את
התפילין ומסרם לנהג יהודי ,הלה התקשר לבית ההורים בשעה מוקדמת )היה כתוב מס' טלפון על התפילין( ,וסיפר להם
על המציאה שבידו ,וממהר להשיבו כי עליו לצאת מיד מהעיר ,וסוכם שיניחם אצל אברך פלוני הדר בסמיכות
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åøîàé àìù åøæð úîçî äðéëù åéìò äøùú íàù ,ì"æå
äìá÷ éãé ìòù åðééäå .ì"ëò ,íéúîä ìà ùøåã àåäù
÷äëåæ øáë íåé íéùåìù ïéé úåúùì àìù åæë äðè
úåéøáä åøîàé àîù äøåúä äùùçå ,åéìò äðéëù äøùúù
äúåà âéùä àìà äùåã÷ä ãöî äðéà äàøùä äúåàù
,íéúîä ìà ùøãå íéôåùéëá ÷ñòúä éë äàîåèä úåçåëá
áåùå ,íéúîì àîèéäì øéæðä ìò äøåúä äøñà ïë ìò
åòãé àìà ,íéúîä ìà ùøåã äéäù øîåì øùôà éà
.úåøéæð åéìò ìáé÷ù éðôî äðéëùä úàøùäì äëæù ìëä
äìòîá àåäù ãò åúùåã÷á øéæðä äìòúî êë ìëå
íéøúåî íä éë ,íùä éúøùî íéðäëäî äøéúé
(á àë àø÷éå) áéúëãë (íéúîä íäéáåø÷ì) àîèäì íéëéøöå

æ

'àì ùôðì íäéìà úøîàå ïøäà éðá íéðäëä ìà øåîà
åìéàå ,'åâå 'åéìà áåø÷ä åøàùì íà éë ,åéîòá àîèé
åðéãå ,íéáåø÷ä úòáùì åìéôà àîèéäì øåñà øéæðä
ïäëáù ,'÷ä êéùìàä áúë ïë ìò øúé .ìåãâ ïäëë
'åéìò åé÷åìà úçùî ïîù øæð' (áé àë àø÷éå) áéúë ìåãâä
)øæð' áéúë øéæðä ìöà åìéàå ,(ïîùä ìà 'åé÷åìà' úà ñçééù
éøäå ,åéìò äøåù åîöòá ä"á÷äù ¯ 'åùàø ìò åé÷åìà
éë ,äîì úàæ ìëå .ìåãâä ïäëäî øúåé íâ äìòúðù
åéúåáàî äùåøéá äðåäëä 'úùåã÷'á äëæ ìåãâä ïäëä
úîçî ùã÷úðù 'øéæð'ä êà ,åîöò úòéâé éãé ìò àìå
øçà êùîéäì àìù åùôðá øöò åîöòáå ,åúòéâéå åúãåáò
åé÷åìà øæð' ¯ åì øîàé ùåã÷ äæì ,äæä íìåò úååàú
 'åùàø ìòט.

לישיבה שבנם לומד .ראה נא כוחה של קבלה ,בשעה  4נעלמו התפילין ונשארו בידי ערבי אלמוני שאינו מבין כלל
בקדושתם ,ואין לבעל התפילין השגה היכן ואיך ימצא אותו ,ובשעה  8:30כבר התפלל הבחור כשהוא חבוש בהם.
ט .ואכן אין לו לאדם להסתמך על קדושת אבותיו ,אלא צריך להתייגע בעצמו ,וכפי שדרשו דורשי רשומות ,במקרא
שכתוב )תהילים קיח ג( יאמרו נא בית אהרן וגו' יאמרו נא יראי ה' ,ולא כתב בית אצל יראי ה' ,וכעין זה נאמר
)שם קלה יט-כ( 'בית אהרן ברכו את ה' ,בית הלוי ברכו את ה' יראי ה' ברכו את ה'' ,כי אצל אהרן ובניו בברית כהונה
יש מקום של 'בית'  -שירש את הכהונה מבית אביו ,גם 'הלוי' מיוחס הוא ל'בית' אבותיו ,מה שאין כן ביראת
שמים ,על כל אחד להיות ירא שמים בייחוס עצמו ,לבנות בעצמו את ה'בית'.
כיו"ב אמר הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע על דברי הגמרא )ב"מ פה' (.כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם
ובן בנו תלמיד חכם שוב אין התורה פוסקת מפי זרעו' ,ואמר הרה"ק שכל זה אינו כי אם בתורה ,משא"כ קנייני
קדושה על כל אחד לקנות בעצמו בעמל ויגיעה.
וכך מטו משמיה דהרה"ק רבי מאיר מפרעמישלאן זי"ע לפרש את האמור בריש פרשתן )ד כב( 'נשא את ראש
בני גרשון גם הם למשפחותם לבית אבותם' ,דהכי קאמר' ,נשא את ראש' שיש להרים את האנשים החשובים שהם
בבחינת ראש ,ואילו בני  -המחשיבים עצמם בגלל שהם יחסנים ובנים של גדולי תורה ויראה ,בהם יש לקיים גרשון
 לגרשם ולרחקם ,אולם אם גם הם  -שבעצמם ג"כ מתאמצים ללכת בדרכי אבותיהם ולעשות נחת רוח לבוראיתב"ש ,אזי הם מתעלים יותר למשפחותם לבית אבותם כי זכות אבותם מסייעת להם.
ולאידך גיסא ,הרה"ק ה'עטרת משה' ממאקאווא זי"ע ישב פעם בשולחנו הטהור של הרה"ק רבי משה מרדכי
מלעלוב זי"ע ,בתוך הדברים פנה הלעלובער ואמר 'מאקוו'ער רב איר האט געזען דעם שינאוו'ער רב' )האם זכיתם
לראות את הרה"ק ה'דברי יחזקאל' משינאווא זי"ע( וענהו ה'עטרת משה' שלא זכה לראותו .כך חזר ונשנה הדבר כמה פעמים,
רבי משה מרדכי שואל האם הוא הכיר והוא עונה בלאו .קודם ברכת המזון חזר ושאלו האם הכירו ,ומשענהו שלא
ראהו ,פנה ואמר ,אף אני לא זכיתי לראותו ,אך דיבור יקר יש לנו מאותו צדיק ,על הכתוב 'נשא את ראש בני
גרשון גם הם למשפחותם לבית אבותם' .נשא את ראש צריכים לרומם ולישא את ראשם של כל בני גרשון  -כל
אלו המרגישים בנפשם כי מגורשים הם מלהסתפח בנחלת ה' ,ולעודדם בכך שגם הם מוצאם מייחוס הקדוש של
למשפחותם לבית אבותם  -כי הם מזרע האבות אברהם יצחק ויעקב ,וחיבה יתירה נודעת להם ,ואף להם יש חלק
ונחלה בתוך אחינו בני ישראל )דברי יחזקאל פרשת נשא(.
ומכל מקום צריך לזכור גם את פירושו של הרה"ק רבי שמחה בונם מפרשיסחא זי"ע ,שאמר בדומה לזה אך
הוסיף ,דמשמעות גם הם לבית אבותם' היינו שאף הם בעצמם אוחזים במעשה אבותיהם ומשתדלים לקיים רצון
קונם' ,ער לייגט אויך עפעס אריין אין גישעפט' )שגם הוא משקיע משהו ב'עסק'( ,ורק אז זוכים שזכות אבותם מסייעתם.
כללא דמילתא ,בלא עבודה ויגיעה מצד האדם עצמו אי אפשר להתעלות במדריגות התורה והיראה ,שאינה
ירושה לך מאבותיך ,ורק אם ישקיע בעבודתו יזכה שבזכות אבותיו יפתחו לו פתח כפתחו של אולם.

 שבועות-  פרשת נשא- באר הפרשה

ì"æç åøîàù åîëå , יאúìåæì ïúåðù éî åîë
.'íéîùä ïî åéìò íéîçøî úåéøáä íò íçøîä ìë'
àåäù íãàì àéä 'äëøá' éë ïàëî åðãîìù äî ãáìîå
åá ùéù íëçäù àìà ãåò àìå ,íéøçà ìò íçøîå ïðåç
 יבåîöòì äùåò äìåãâ äáåè äîë åìëùá ïéáî úòã
êøéáù äëøáä úàæå ,íéøçà ìò íçøîå ïðåç àåäùë
.úàæ ïéáäì 'úòã' íäì äéäéù ¯ ìàøùé úà ä"á÷ä
(:àð÷ úáù)

,ò"éæ øãðñëìàî êéðòä éáø ÷"äøä øîà äæ ïéòë) åøàéá
úòá éîòðá áéúëã àø÷á (ãë úåòåáù ,÷"ùùá àáåä

êëå

äá øîàðù ,äéðô ìòî úåø úà çìùì äúñéðù
äøåàëìå ,'äéìà øáãì ìãçúå àéä úöîàúî éë àøúå'
àìà øîåì åì äéä àì éë ,ïééðîä ïî äðéà 'àéä' úáéú
õéîà ïåùìî 'úöîàúî' àìà ,'úöîàúî éë àøúå'
¯ àéä úöîàúî éë éîòð äúàø äòù äúåàáù ,çåë
¯ äúùòù ãñçá ú÷æçúîå úöîàúî äîöò àéäù
ìò ,äðéëùä éôðë úçú àåáì äîò êìäì äì äðúðù
.äéìà øáãì ìãçúå ïë
(çé à)

ç

÷åñôá 'äîëç êùî'ä éøáãá åðéöî úåàìôð
øôëå 'åâå íåàúô òúôá úî åéìò úåîé éëå'
åì áùçð òåãî ,á"öå ,'ùôðä ìò àèç øùàî åéìò
åðéöîù íùëù ,àìà . יàåä ñåðà éøä ,àèçë øáãä
íò íùî íéàöåé èì÷îä éøòá íéáùåéäù ìåãâ ïäëá
íéîçø ù÷áì ìåãâ ïäëì åì äéäå øçàî ,(.àé úåëî) åúåî
òøéà íàå ,ìàøùéî ãçà íåù úåîé àìù åøåã ìò
.åúúéîá êë ìò øôëì åéìò ,ìàøùé éðáî ãçà úîù
ãçà úîù ìò äøôë àéáäì êéøö øéæðä ïë åîë
ìë ìò ïâäì åéìò äéä åúùåã÷ áåø éôì éë ,åéúåáéáñá
àì àéáðä åäéìàù (íù úåëî) åðàöîù åîëå .åéááåñ
ñøã éøàå úåéä ,éåì ïá òùåäé éáøì íéîé äîë äàøð
ìù åúùåã÷ éôìå ,åðîî úåàñøô ùåìù ÷çøîá éãåäé
.åäùìë íâôì øáãä áùçð ì"áéø
(àé¯è 'ñô)

 שתהיו חוננים זה את זה- ויחונך

åùøéôå ,'êðåçéå êéìà åéðô 'ä øàé' (äë å) ïúùøôá
,[úåø] åæ äìéâî' (ãé á ø"úåø) ì"æç åøîàù äî òåãéå íéððåç åéäúù úòã íëá ïúé' (å àé ø"îá) ì"æç
äîë ãò ,äðéî òîùå ,'äæ úà äæ íéîçøîå äæ úà äæ
àìå øåñéà àìå ,äøäè àìå äàîåè àì äá ïéà
éìîåâì áåè øëù äîë êãîìì ,äáúëð äîìå ,øúéä úàæ'á éøäù ,íéøçà íçøîå ïðåç àåäù íãàì àåä áåè
âçá úåø úìéâî úàéø÷ íòè åøàéá äæáå .'íéãñç 'êøåáî' êì ïéàù ,íòä úà íéðäëä íéëøáî 'äëøáä

, ובעניין זה מצינו יסוד גדול בדברי ה'כלי יקר' לבאר מה פשעו ומה חטאתו של הנזיר שנטמא והרי אנוס הוא.י
 והשמחה הוראה על, הוצרך לכפרה על שציער עצמו ותחת אשר לא עבד את ה' בשמחה כי אם בצער,וז"ל
 כי אילו היה שמח בנזירות זה היה נזהר.'שלימות הפועל כמו שנאמר )תהלים קלט כד( 'וראה אם דרך עוצב בי' וגו
 ובזה מצא לו היצה"ר, זה הוראה שלא היה שמח בנזירות זה, אך מאחר שלא נזהר בה,בשמירה יתירה מן הטומאה
. עכ"ל.מקום לבצר ממנו כל אשר יזם לעשות
 הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע חזר פעם על דברי הכתוב בפרשתן )ה יא( בעניין מתנות כהונה 'ואיש כי יתן.יא
... אחר קראו את דברי רש"י אמר בתנועה מיוחדת 'בפועל ממש.' ממון הרבה- לכהן לו יהיה' וברש"י 'לו יהיה
 אין כאן רק דרושי דברים וכיו"ב אלא כפשוטו הנותן משלו לאחרים, כלומר שאכן.'... בפועל ממש...בפועל ממש
 בפועל-  הרי הוא זוכה לשכר רב הצפון,' בנתינת ה'לב' או ה'כיס, במתנות כהונה וכיו"ב בכל עניני צדקה וחסד.ממש
 כשיש לאדם מעות- ' כי מדרך העולם לומר 'אז מען האט געבט מען,היה הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע מבאר
 אבל כתוב זה מכחישם ואומר שאדרבה,כדי סיפוקו והרבה יותר מכך או אז יש בידו לתת ולהעניק משלו לאחרים
. זה האיש יזכה למתנות מן השמים, הנותן לאחרים לו יהיה ממון הרבה- ''אז מ'געבט האט מען
 וכדברי חז"ל )ויק"ר לד ח( על לשון הכתוב )רות ב יט( שאמרה רות לנעמי על בועז )שגמל עמה חסד ונתן לה לאכול( 'שם.יב
 כי 'יותר ממה שבעל, אשר עשה עמי לא נאמר אלא אשר עשיתי עמו,'האיש אשר עשיתי עמו היום בועז
.' העני עושה עם בעל הבית,הבית עושה עם העני
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äôåñå íéãñç úåìéîâ äúìéçú äøåú'ä éë ,úåòåáùä
 (.ãé äèåñ) 'íéãñç úåìéîâיג.
äøåú äøîà ùåøéôáù ,àåä ùîî 'àîåéã àðééðòî'å
)êé÷åìà 'äì úåòåáù âç úéùòå' (àé¯é æè íéøáã
.êé÷åìà 'ä êëøáé øùàë ïúú øùà êãé úáãð úñî
øâäå êéøòùá øùà éåìäå ...êé÷åìà 'ä éðôì úçîùå
âç ìù 'íåéä úååöî' ø÷éòù åðééäå .'êáø÷á øùà

è

íéëøöðä ìëì 'ïúú øùà êãé úáãð' àåä úåòåáùä
ò"éæ ìàèéå íééç éáø ÷"äâä áúëå .íäéúåéåëøèöä éôë
)úñî' äìéçú øîàðù äîîù (äàø úùøô áåè úòãä õò
åúìëé éôë åùåëøî ïúéù åðééäã 'ïúú øùà êãé úáãð
'êé÷åìà 'ä éðôì úçîùå' ë"çà ÷øå ,íéðåéáàå íééðòì
¯ âåàãì äæä âçá ìåãâ ø÷éòå ãåñéù åðãîì ïàëî
 úìåæä éëøöì äìéçúיד éðáå åîöò úà çîùé ë"çà ÷øå
åáù úåòåáùä âçå úìåæì ä÷ãö úðéúð úåöî éë ,åúéá

יג .וביאר הגר"א מווילנא זי"ע ,כי הנה מדרך הרוצה לבדוק מה טיבו של ספר מסוים יעיין בתחילת הספר ובסופו
ומזה יבין באיזה ענין עוסק המחבר ,וכמו כן בספר התורה הזה אפשר ללמוד כמה חשובה מדת גמילות חסדים
ממה שפתחה תורה וסיימה בגמילות חסדים.
כשבנה גאב"ד פוניבז' זצ"ל את ישיבתו הרמה בעי"ת בני ברק יצ"ו הקים באותו זמן גם מוסדות לילדים מפליטי
המלחמה שלא היה להם אב ואם ולא מצאו מנוח לכף רגלם ...שם ניתן להם כל מחסורם באכילה שתיה לינה,
מלבושים וכו' וכל הצטרכויותיהם ברוחניות ובגשמיות .באותם זמנים כשהגיע פעם למצב כספי קשה שאלוהו מדוע
הקים מר שני מוסדות כאחד ,וכי לא עדיף להקים את הישיבה ורק לאחמ"כ כשתעמוד הישיבה על מכונה יהא
מע"כ פנוי לפתוח עוד מוסד ,ויענם הפונוביז'ער הנה אמרו חז"ל 'תורה תחילתה גמילות חסדים וסופה גמילות
חסדים' ,וכלומר ,שכדי להצליח בקיום הישיבה עלינו לעסוק בד בבד עם גמילות חסדים ,כי הא בלא הא לא קיימא.
יד .פעם נסע הרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע לשהות בצל קדשו של הרה"ק רבי יחזקאל מקאז'מיר זי"ע בחג השבועות,
משנכנס ובא לקבל שלום מהרה"ק מקאז'מיר אמר לו הרה"ק ,הרי תלמידים וחסידים יש לכם בראדאמסק ומה
לכם כי באתם אלי ,נענה ה'תפארת שלמה' ואמר ,באתי הנה לזכות לקבלת התורה בצל הקודש אצל הרבי ,אמר לו
מהר"י מצינו שאמרה תורה )שמות יט ד( 'וירד משה מן ההר אל העם' וברש"י הביא מן המכילתא 'מן ההר אל העם -
מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן ההר אל העם' ,ולכאורה צריך ביאור ,וכי 'עסקי ממון' היו לו למשה רבינו,
ומהו שלא היה משה פונה לעסקיו ,אלא ,שעסקיו היינו עסקי רוחניות ,והיינו כי הוא עצמו היה אמור לעלות בהר
סיני לראש ההר ,ולקבל את התורה מאת הבורא יתברך בכבודו ובעצמו לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ,ובזמן
שכזה וודאי שברצונו היה לערוך הכנה דרבה לקראת יום קדוש זה ,ואעפי"כ ' -לא היה משה פונה לעסקיו' ,אלא
לאחר שהיה בשמים ושמע מפי הגבורה שעליו להכין את העם לקראת מתן תורה בקולות וברקים ,מיד פנה מן ההר
אל העם  -להכינם כראוי לקראת מתן תורה ,ולא הביט כלל על הכנת עצמו לקראת המעמד הנשגב והאדיר של קבלת
התורה .וכיוצא בזה צריך כל מנהיג בישראל וכל יהודי לנהוג  -לדאוג לזולתו ,לחזקם לעודדם ולהכינם לקראת נתינת
התורה .כשמוע ה'תפארת שלמה' דברים אלו מפורשים ,פנה וחזר לעירו ,להדריך את קהל עדת צאן מרעיתו.
מעשה היה בחבר מרעים מחסידי הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע שרצו לשהות בצל רבם בחג השבועות ,ויצאו
למסעם מבעוד מועד  -כמה ימים קודם חג השבועות ,אך על אם הדרך נשברה העגלה ,אחר החיפוש מצאו עגלה
חדשה ,אך דא עקא שזו החדשה קטנה הייתה מהישנה ,ומקום היה בה רק למחצית מהנוסעים ,והוכרחו מחציתם
להישאר באותו מקום נידח עד כלות החג.
בין הבחורים שהוקצה עבורם מקום על העגלה החדשה היה הרה"ח ר' אלימלך רומפלער זצ"ל שהיה אז עלם
צעיר ,אך משראה כי כמה מחבריו נאלצים לחוג את חג השבועות במקום נידח ,אמר לנפשו וכי אסע מכאן ואומר
'שלום עלי נפשי' בשעה שחבריי וידידיי יישארו במקום זר לחוג את היו"ט  -לא כך היא דרכה של תורה ,ולא כך
היא דרכה של חסידות.
והנה ,ידוע כי הרה"ק מהר"א זי"ע היה נותן התייחסות מיוחדת לאורחים שבאו לשהות בצל קורתו להתחמם
לאורו ,אך כאן ,משהגיעו הקבוצה הראשונה לא זכו מעמו לשום קרבה והתייחסות ,רק לאחר החג משבאו הקבוצה
השניה ששהו בחג באותו מקום נידח  -ואחר החג מצאו עגלה שתביאם למחוז חפצם ,קיבלם הרה"ק בסבר פנים
יפות ,ואף אמר להם 'מיילעך ווייסט ווי א חסיד דארף זיך צו פירן' )אלימלך יודע היאך על חסיד לנהוג( ,שיש ליהודי לוותר
אפילו על ההתעלות בצל רבו בחג השבועות ,בכדי להיות לעזר לאחיו.
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øùàë ïúéú øùà êãé úáãð úñî úåòåáù âçå ¯ íå÷î àäå ,ïéùøôúî àìã ïéòø éøú ïä äøåúä úà íéìá÷î
 êé÷åìà 'ä êëøáéטז.
 àéìú àäáטוúåìéîâ äúìéçú äøåú éë àîòè åðééäå ,
äâàãá àéä äøåúä úìá÷ì 'äîã÷ä'ä ïë ìò ,íéãñç
.äæ íò äæ íéãñç úåìéîâáå íéøçà éëøöì
ביום הזה  -קבלת התורה בכל שנה ושנה
øúåé êë ìò äøåú äúååéö ïëìã ééçá åðéáø øàáîå
íéîé úòáù úåöîä âç éë ,íéãòåî øàùáî
úúì ùéå ,íéáåøî êîò éëøö éë íéðéáî ìëä æàå ,àåä
åðîæ êùîù úåëåñä âçá á"åéëå ,'àçñôã àçî÷' øåáò
äøåúä äàá ïàëå .'åøåæòé åäòøì ùéà' æà íéîé úðåîù
ìëî ãçà íåé àìà åðéàù úåòåáùä âçá óàù ,æøæì

úà úåàøì íãà áééç (ïðçúàå àèåæ àú÷éñô) ì"æç åøîà
 éðéñî äøåú ìá÷î åìéàë åîöòיזíéøáãä øåàéáå .
,åúòùá äéäù òøåàî ÷ø äðéà äøåúä úðéúð éë àåä
øîàù åîëå ,äðùå äðù ìëá úùãçúî àéä àìà
,ì"æå (íëéúåòåáùá ä"ã î"åú) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
,øáòù äîì ïåøëæ àéä íéøöî úàéöéì øëæ çñô äðä

טו .פעם אמר הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע )בקידוש היום של חג השבועות( טעם לשבח במנהג ישראל תורה לאכול מאכלי
חלב בחג השבועות לסימן שיהא היהודי רך כחמאה ,וכמו שאמרו חז"ל )תענית כ (.לעולם יהא אדם רך כקנה
ואל יהא קשה כארז )בית דלי עמו' ז(.
בדרך רמז פירשו בהא דכתיב ב'שירת הים' )שמות טו ח( 'וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו ֵנד נוזלים' ,שלכאורה
'נד' היינו חומה העומדת על תילה ,ואילו 'נוזלים' הוא כמשמעו שהם נוזלים והולכים ,ומה שייך לומר 'נד נוזלים',
אלא רמז יש כאן על חובת האדם להיות כלפי עצמו כ'נד'  -לשמור על כל מצוות התורה והגדרים והסייגים מבלי
לזוז מהם כמלוא נימה ,אך כלפי אחרים יהיה בבחי' נוזלים ,כדבר רך ונמס...
טז .וידועה הסגולה שכתב הגה"ק רבי חיים פלאג'י זי"ע לתת בערב שבועות צדקה כשיעור פעמיים ב"ן .ויתנם
לת"ח עני ועניו ,והוא תיקון ...והוא סגולה לחשוכי בנים ומקרב הגאולה.
יז .וכבר הוכיח כן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל) ,הובא בהליכות שלמה פרק יב הערה  (1מדברי הגמ' )שבת קכט(:
שאסור להקיז דם בכל ערב יום טוב ,משום שגזרו אטו יומא טבא דעצרת ,שכשהיו בני ישראל במדבר סיני
יצא בערב שבועות רוח ושמו 'טבוח' ,ואם לא היו מקבלים ישראל את התורה 'הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו',
]ומאחר שבערב יו"ט דשבועות יש סכנה להקיז דם על כן אסרו בכל ערב יו"ט ,הובא ברמ"א או"ח תס"ח י[.
ולכאורה צריך ביאור ,הרי 'רוח' זו יצאה מלפני אלפי שנים ,ואיזה סכנה יש בדבר לדידן ,עד שאסרו מחמת זה
להקיז דם בערב שבועות עד היום הזה .אלא ,מבאר ב'מחצית השקל' )שם סקט"ו( ונודע דבכל הזמנים שאירע לאבותינו
ענין מה ,כשיגיע זמן ההוא שוב מתעורר קצת מעין אותו דבר וענין ההוא .ונמצא שאותה 'רוח  -טבוח' יוצאת
מחדש בכל שנה ושנה ,ורק ע"י קבלת בני ישראל את התורה הם ניצולים ממנה ,מעתה יובן מה ענין יש לנו להיזהר
אף כהיום מהקזת דם ,ולא רק מטעם 'זכר' וסימן בעלמא ,אלא כדי להחיותנו כהיום הזה בפועל ממש.
והרי 'מידה טובה מרובה' ,כי אם עניני הסכנה שהיו אז שבים ומתחדשים בכל שנה ושנה ,ק"ו בן בנו של ק"ו
שכל עניני מתן תורה  -נתינת התורה ,וקירבת בני ישראל אל ה' שבים להתרחש בפועל ממש בכל שנה ושנה אף
בדור אחרון  -בשנת ה'תשפ"ב...
עוד סימוכין לכך הביאו ,דהנה ידוע שאין לקצוץ צפרני הידים והרגלים ביום אחד )מג"א ריש סי' רס ,מ'מגיד מישרים'
שאמר כן לב"י( ,ומכל מקום מביא ה'ליקוטי מהרי"ח' )ח"ג דף מה( בשם הרה"ק רבי אלימלך מרודניק זי"ע )וכן הוא בחידושי
הרי"ם( ,דבערב שבועות אין להקפיד בזה ומותר לקוצצם ביום אחד ,וטעמו ונימוקו עמו ,שהרי איתא בזוה"ק )פר'
אמור הובא בסוף תיקון ליל שבועות( שהטעם שאמרה תורה לספור ספירת העומר במשך שבעה שבועות ,כי הם במקום
ספירת שבעה נקיים מכל לכלוך וטומאה ,ואחרי הספירה טובלים במקוה טהרה בליל שבועות כדי לקבל את התורה
בטהרה ביום ,ולטבילה זו צריך להסיר ולהוריד כל החציצות מעל גופו ,ועל כן אם לא יקצוץ את צפרניו יהיו אלו
חוצצים ומעכבים את הטבילה ,לפיכך מותר מן הדין לקצוץ הצפרנים ביום אחד כדין טבילת מצוה.
מכאן נאמר ,אם בשנת תשפ"ב מתירים לנו לקצוץ צפרני ידיים ורגליים ביום אחד ,ואין אומרים שהיתר זה כבר
אינו נוהג בזמן הזה ,ע"כ שאף עלינו להיטהר כאותה טהרה שנטהרו אבותינו בהיותם במדבר ,ואף אנו נקבל את
התורה ביום חג השבועות הזה בפועל ממש כמו שהם קיבלוה בהר סיני.
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'éðå÷æç'ä ãéòäù äî éæç ÷åô ìáà ,äéä øáëù äî 'íëéúåøåã åòãé ïòîì' úåëåñ ïëå
éîåìçá éë ,äé÷æç éðà éúòáùð éùôðá åùã÷ ïåùìá
äîì øëæ åððéà ,åîöòá äøåú ïúî íåé àåä ,äøåú ïúî
 íéøáãä úøùò øáãî íé÷åìà ìå÷ éúòîùכ.
äìá÷î íåéäå ,äðåùàø äòùë äùãç äìë àéä éë ,äéäù
 ì"ëò .ù"úé äøåúä ïúåðîיח.
äøåúä úðéúð íãå÷ù íùëù àèéùôã àúìéî äúòî
,'íéðåëð åéä' äøåú äøîà éðéñ øäá äúéäù
'äøåúä ïúåð' äëøáä øåàéáá (ä æî ç"åà) æ"èä áúë ïëå
úàø÷ì åðîöò úà ïéëäì åðéìò äîåù äúò íâ êë
òâøå úò ìëá äøåúä ïúåð ä"á÷ä éë ,äååä ïåùìá
íùëå ,àáå áø÷ä úåòåáùä âçá äéäúù äøåúä úðéúð
äáö÷ä ìù äçåëî äàá åæ äðéúðå ,ìàøùé éðáì
'íéðåëð åéä' éååéö íâ êë úùãçúî äøåúä úðéúðù
äðù ìëá úåòåáùä âçá äøåú ïúîá íãàä ìá÷îù
...àåä óà ùãçúî
ä"ã .è÷) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä ùøéô äæáå .äðùå
ä"ã åøúé úùøô) ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ïåùì äæå àìù ,'øáãé äùî' (èé èé úåîù) áåúëä ïåùìá (äùî
,ãéúò ïåùìá 'øáãé' àìà øáò ïåùìá 'øáéã' øîàð
âç ìëá òîåù ¯ äëåæ íãà íà äðäå' (äìò äùîå
àöîð ,êé÷åìà 'ä éëðà ïéæéøëîù ìå÷ä úà úåòåáùä àåä ãéúò éë ,ãéúò ïåùì øáãé äùî ,ì"æå øàáîå
 úåáø úåðëäá åîöò úà ïéëäì íãàä êéøö êéà ãçàå ãçà ìë íò øåãå øåã ìëá øáãì åðéáø äùîכא
úåááø íéôìà äîëù ä"á÷ä øåáéã òåîùì äëæéù äùîã àúåèùôúà éë ,åéìò äøåúä ìá÷ìå øäèì àáä
òéæå úúøå äãòøå ìéç íéæçåà ùãå÷ éôøùå íéëàìî
 øåãå øåã ìëáיט.
)(ú"äò åùåøéôì äîã÷äá

יח .הגה"צ רבי אליהו ראטה זצ"ל סיפר ,שבשנה אחת בחג השבועות בהיותו בכותל המערבי עם הרה"ק רבי
שלומ'קה זי"ע ,קרא לו הרה"ק קודם עלות השחר ,ואמר לו ,כעת שואלים בשמים האם רוצים לקבל את התורה,
הבה נענה יחדיו 'נעשה ונשמע' ,וביאר את דבריו ,כי קבלת התורה צריכה להיות ברבים על כן רציתי שנאמר יחדיו
נעשה ונשמע.
יט .וכך כתב הרה"ק ה'דברי שמואל' זי"ע לפרש בלשון הכתוב )שמות כ טו( 'וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק' ,וז"ל,
הנה בכל שנה יש בחי' קבלת התורה מחדש ,כי הדורות יורדים במדרגה משנה לשנה ורצונו ית' שאור קבלת
התורה יופיע ויזרח גם במקומות הנמוכים בדורות השפלים .והנה ישראל כשעמדו בהר סיני הביטו ברוח קדשם על
הדורות האחרונים ,וראו איך הם עומדים מרחוק בתוך חושך והסתר גדול ובכל זאת מקבלין את התורה והתפלאו
מאוד ,וע"ז כתוב וירא העם וינועו .עכ"ל.
כ .ידועים דברי ה'ערוך השולחן' )או"ח רפד יא( המבאר בנוסח ברכות ההפטרה' ,ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב
ריקם' ,דבא לומר שלא יחשוב האדם שהדברים שכבר עברו כבר אין לנו בהם תועלת ,וחלילה יביט על הכל
כסיפור מעשה ,אבל האמת דגם העבר עדיין מתנוצץ בכל עת ובכל זמן ,כמו יציאת מצרים שבכל דור ודור חייב
אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים ונמצא דבכל עת הוא יצ"מ ,וכן לענין 'קבלת התורה' ,כל מה שהיה
אז לא עברו ולא יעברו ,אלא תמיד הם נוצצים ופועלים בכל עת ,ולזה אומרים ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב
ריקם  -כלומר אפילו אותם העומדים עתה באחור שכבר עברו ,גם הם לא ישובו ריקם והם תורה שלימה ,ובכל שנה
ושנה בבוא חג השבועות ,מתרחש שוב בזה העולם ,מעמד קבלת התורה.
הרה"ק מרוז'ין זי"ע לא היה אומר דברי תורה בשולחנו הטהור בליל שבועות ,באמרו ,הנני מרגיש כבעל השדה
קודם קצירת החיטים ,התבואה הישנה כבר אזלה ,והחדשה עדיין לא נקצרה .כך התורה הישנה כבר נסתיימה ,ואילו
התורה החדשה עוד לא באה ,והיינו נמי ,שבכל שנה מתחדש שוב קבלת התורה כפשוטו ממש.
בסגנון זה איתא ב'רמתיים צופים' )על תנדב"א פי"ח ,אות נח( שהרה"ק 'היהודי הקדוש' זי"ע לא אמר תורה בליל
שבועות כי 'דרך ארץ קדמה לתורה' ...אך מה עושים בלילה הזה מכינים עצמם לקבלת התורה באימה ביראה ברתת
ובזיע ,ובתוך כך אחזו חיל ורעדה ופחד ויראה ,ורעדו כל אבריו עיי"ש.
כא .דורשי רשומות מצאו ,שיש כ"ו פסוקים מן הפסוק 'בחודש השלישי' ועד עשרת הדיברות ]כמנין שם הוי"ה[,
ואילו בעשרת הדיברות עצמן יש רק י"ג פסוקים ]כמנין 'אחד'  -שה' הוא יחיד ומיוחד[ ,שזה מחצית מן
הסכום שיש בהכנה לקראת קבלת התורה ,ללמדנו שההכנה גדולה יותר מן המצוה עצמה.
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íåéá' (úéðòú úëñî óåñ) ì"æç åøîàù åîëå ,äáøé÷äå éâñ àìå ,íãà éðá åðçðà ïëù ìëîå ,êøáúé åúîéàî
øúåé 'äéçé'ù ìëë éàãååáå .'äøåú ïúî äæ åúðåúç äðùä ìë åîöò úà ïéëé íà åìéôàå ,ãáì íéîé 'âá
úìá÷ìå 'éðéñ øä ãîòî'ì áø÷úî åðéäù äùâøäá
 ì"ëò ,'éâñ àìכב.
 ïîæä éìáä ìëî äìòúé êë ,äøåúäכהïúçë áöééúéå ,
éàãåå ¯ ïëàù ,ò"éæ õéðæà÷î ãéâîä ÷"äøä øîà ïëå
 åúôåç úàø÷ì ãîåòäכו.
ùé ïëì íãå÷ù àìà ,òåîùì íåéäë óà øùôà
,(éðçåøä) óåðéè õîù ìëî íééðæàä úà óåèùìå õåçøì
והכן לבבם  -בקולות וברקים ובהתלהבות
íéôåö íééúîø 'éò) 'ä ìå÷ úà åéðæàá òåîùì äëæé æà åà
øéòáéù àåä 'äðëä'ä é÷ñò ìëì úåãåñéî óñåð ïééðò
 (á ÷øô àáø à"áãðúá ,ãô úåàכג.
ù"úé àøåáä úà ãåáòì ,ùãå÷ ùà åáø÷á íãàä
øîàî åúåàëå .äìåãâ úåáäìúä êåúî íìù ááìá úùåã÷á ïéîàäì ¯ äðåùàøä äðëää àåä àôåâ àäå
 äøåúä úðéúðáå ãòåîäכד (éðôî ä"ã :àé÷) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîàù àøåð äáäàä ìãåâ ìë íò
כב .ונאים הדברים למי שאמרם ,כי ידוע שכאשר הוציא הרה"ק מבארדיטשוב את הס"ת מן ארון הקודש בחג
השבועות היה מזיע בכל גופו מרוב פחד ,והיו צריכים לעטוף את הספר תורה בשיראין כדי שלא ירטבו המעיל
והקלף מהזיעה דקדושה שבאצבעות ידיו .כיוצא בזה מקובל ,שבטרם נכנס לבית המדרש בחג השבועות התבטא
פעם בלשונו 'איך גיי זעך זעהן מיט די לעבעדיג'ן' ) -אני הולך להתראות עם חי העולמים( ,ובנוסח אחר מקובל שאמר לאחר
התפילה 'איך האב גיזעהן די לעבעדיג'ן' ) -ראיתי את חי העולמים( ,בין כך ובין כך היתה כוונת קדשו ,שזכה להתגלות
השכינה שזכו ישראל במעמד הר סיני ,ולשמוע עשרת הדברות מפי הגבורה ככתוב )דברים ה כא( 'היום הזה ראינו
כי ידבר אלוקים את האדם וחי'.
כג .בלשון חכמים אמר הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע ,שבני ישראל ענו ואמרו 'נעשה ונשמע' לקבל התורה,
והכוונה שאם האדם משקיע חלקו בנעשה בעמל וביגיעה להכין את עצמו כראוי  -יזכה לנשמע ,לשמוע את
קול ה' המכריז ואומר 'אנכי ה' אלוקיך'.
כד .נוראות מצינו בדברי הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע )הובא בליקוטי יהודה( בפירוש מה שאמרו חז"ל )אבות ג טו( 'המבזה
את המועדות אין לו חלק לעולם הבא' ,שהכוונה הוא על פי מה שנאמר לגבי שאול המלך 'ובני בליעל אמרו
מה יושיענו זה ויבזהו' )שמואל א' י כז( ,וכלומר ,שהמחשבה והאמירה שאין בידי דבר פלוני להושיע היא גופא ה'בזיון',
כיו"ב ,יתפרש גם כאן ,בהגיע ימי חג ומועד והאדם אומר לעצמו 'מה יושיעני זה'  -מה יוסיף לי חג השבועות הזה,
הרי כבר עברו עלי עד היום כך וכך חגי שבועות ,כך וכך ימי יו"ט בימי חלדי ,ונשארתי במצוקותי ובמערומי ברו"ג
ו'מה יושיעני החג הקדוש הזה' ,מדוע תאמר לי שדייקא בחג זה אגאל ממלחמת היצר הנלחם עמי בכל כחו ,מדוע
דיייקא עתה אזכה להיוושע בכל מיני ישועות גדולות בכל מילי דמיטב מברכות התורה ,באורך ימים ובעושר וכבוד.
ודע שאדרבה' ,והיה אמונת עתך'  -כפי האמונה שיאמין שהמועד הוא זמן גרמא להיוושע בכל מיני ישועות,
והוא עת רצון שהקב"ה משפיע עלינו בטובו הגדול 'ברכת מועדך לחיים ולשלום לשמחה ולששון' ,כך יהיה בפועל
ממש חוסן ישועות חכמה ודעת ורוב שפע וברכה עד בלי די.
יש שהביאו סמך לדבר ,שהביזוי הגדול ביותר הוא 'מה יושיענו זה'  -עפ"י מאמרנו ב'עלינו לשבח' בנוסח שתקנו
יהושע בן נון ,שהעכו"ם 'מתפללים אל אל לא יושיע' .והרי לך ,שבזה הננו מבזים את מהות העבודה זרה בב' תיבות
 'אל לא יושיע' ,זוהי אפסיותה של ע"ז...כה .סיפר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע על אבי זקנו הרה"ק רבי אלעזר מענדל מלעלוב זי"ע שאירס את בנו
עם אחד מחסידיו שהתגורר בצפת ,והיות ולא היה בביתו אפילו פרוטה אחת לא קבלה הכלה שום מתנות
ותכשיטים הניתנות בדרך כלל כמנהג גוברין יהודאין ]באמת ממון רב היה מגיע אליו מאנשי שלומו בפולין ,ובפרט
שאביו הרה"ק רבי משה זי"ע היה חתנו של היהודי הק' ,וכן חותנו היה בנו של החוזה הק' מלובלין ,אך כידוע ,היה
אותו צדיק מחלק את הכל לעניי ירושלים ,להחיות נפשם העטופות ברעב ,ונשאר ביתו ריקם מכל[ .הדבר היצר מאד
לאם הכלה ,שהייתה מרבה להפציר בבעלה כל אימת ששם פעמיו להסתופף בצל רבו  -מחותנו ,שיבקש מעמו שישלח
איזה מתנה כלשהי לשמח לב הכלה .אך אותו חסיד היה שוכח מכל הבלי עולם בכל עת בואו להסתופף בצל הרבי.
משיצא החסיד מביתו ,לעלות אל הרבי ולשהות בצילו בשלושת ימי הגבלה ,שבה האם ואמרה לו שיזכור לבקש מאת
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הרבי שישלח מתנה טובה מבית גנזיו ,והוסיפה באזהרה שאם לא יביא עמו איזה מתנה מהרבי תנעל הדלת בפניו...
והנה דרכו של הרה"ק היה להתפלל מעריב ולספור ספירת העומר האחרונה אצל ציונו הקדוש של שמעון הצדיק,
לאחר מכן היה הולך אל הכותל המערבי ולקבר דוד המלך .לאחר שסיים הרבי את ספירת העומר נכנס לחדר
מיוחד סמוך לציון הקדוש ,או אז נכנס המחותן  -החסיד בלב רועד לעשות את דבר בני ביתו ,בידעו ומכירו שהם
בבחינת 'אומר ועושה' ,התקרב אל דלת החדר ודפק עליה ,בעודו מהרהר ,אכן ,הרבי מחלק את כל מעותיו לצורכי
צדקה וחסד ,מכל מקום מדוע אינו שולח לכה"פ תכשיט כלשהו ,ואפילו סיכה קטנה .בעודו מהרהר כך פתח הרבי
את הדלת ,נענה ואמר ֶאה ,לא האמנתי עליכם מחותן שליט"א ,ימים כאלה גבוהים  -שלושת ימי הגבלה ,וסיכה
קטנה בראש...
מיד בחזור המחותן לביתו אמר לבני הבית ,יש לנו מחותן המשוטט בשמי השמים  -אם תוסיפו לבקש מעמי
שאדרוש מהרבי היודע מחשבות תכשיטים לכלה ,או אז אני מצידי לא אחזור יותר הביתה.
ואף אנן נעני אבתריה ,ימים כאלו גבוהים וסיכות קטנות בראשינו ,כמה סיכות קטנות עם גדולות יש לנו להוציא
מראשנו באלו הימים הקדושים.
כו .מעשה בגביר אחד מבני היהודים שכגודל עשירותו כן גדול טפשותו ,הלה נתדפק על דלתות 'ראש הישיבה'
ובקשה מפיו ,אבתה נפשי לקחת אחד מבחורי הישיבה כ'חתן' ,אבל ידע ראש הישיבה כי כסף וזהב לא נחשב
בעיני כמאומה ומקבל אנכי על עצמי לפרנס את ה'חתן' בכבוד ויקר כל ימיו ,על כן יציג נא בפני את הבחור ה'אתרוג'
של הישיבה ,ראש הישיבה הסכים לו והפקיד בידו בחור גבוה משכמו ומעלה ,מושלם ומוכתר בכל מדה נכונה...
ויקחהו הגביר לביתו .בהגיעם העירה הלבישו ה'חותן' במלבושים נאים 'כמנהג בעלי בתים חשובים' הושיבו בדירה
נאה כדי שיוכל לשבת על התורה ועל העבודה כהרגלו מכבר הימים ,בכל שבת ומועד היה מהלך הגביר לביהכנ"ס
כש'חתנו' מתלווה אליו בהליכתו ובחזרתו ,וכבוד גדול היו עושים בני העיר לאותו הגביר כשהיה מהלך עם 'חתנו'
הנכבד ...משעברו כמה חדשים אזר ה'חתן' עוז ושאל את הגביר ,ימחל נא מר ,שמא יש בידכם לומר לי היכן היא
בתכם ה'כלה' המהוללה אשר עמה אני עתיד להקים את בתי ...ויען העשיר הטפש ויאמר ...לא ולא ...שמונה בנים
נתן לי ה' אבל בת מעולם לא נולדה לי ,תמה ה'חתן' בעיניו ,א"כ לשם מה הבאתני עד הלום להיות לך ל'חתן' ...וכי
ל'שחוק' אני מיועד לך .אמר לו העשיר ,מעודי ראיתי את הנגידים בעם מהלכים ברחובה של עיר עם 'חתניהם' וכבוד
ויקר מנת חלקם בזכות חתניהם ,ואמרתי לעצמי מיד כשיתן לי הקב"ה מעות לרוב 'אקנה' אף אני לעצמי 'חתן' כזה,
וב"ה שזכיתי לכך ...וכי יש עט סופר שיכול להביע מעט דמעט מגודל טיפשותו ואיוולתו של אותו 'חותן' ל"ע.
אף אנו נאמר ,בא לו 'חתן דנן' וערך ברוב פאר והדר את 'יום חתונתו זה מתן תורה'  -לבש בגדי שבת ויו"ט
הנאים ,בליל שבועות לא נתן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו ,אכל מאכלי חלב למיניהם כדת וכדין ,וכל זה מבלי להבין
כי 'חתונה' נערכת בין שני צדדים  -וצד השני )הכלה( היא היא התורה הקדושה ,לקבל על עצמו מעתה ללמוד וללמד
לשמור ולעשות ולקיים ...ובלא זה איזה פנים יש ל'חתונה' כזאת.
כתיב )תהילים מט כא( 'אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו' ,ביאר בה הגה"ח רבי גד'ל אייזנער זצ"ל )מורשת גד
חג הפסח( ,כי בכל יו"ט יש 'משל ונמשל' ,וכגון בחג השבועות המשל הוא מאכלי חלב ,עשבים ופרחים המקשטים
את הבית ,גילוח השערות בעיו"ט וכו' ,שאף שמנהג ישראל קודש הוא אך אינו אלא כמשל בעלמא ,ואותו אדם
שבל יבין נשאר שקוע ב'משל' ולא ב'נמשל' ...וזה האיש אינו אלא נמשל לבהמה ,כי 'אדם' מתבונן בנמשל  -בעצם
קבלת התורה ובתואר כלה מאוד נתעלה.
במתק לשונו אמר הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל ,משגיח דישיבת 'קול תורה' ,כי אכן מותר לשבת ליד השולחן
בשבועות ולאכול עוגת גבינה ,אבל אסור 'לשבת' בעוגת הגבינה ו'לאכול' את חג השבועות...
מאמר נורא אמר הרה"ק מקאברין זי"ע לבאר בהא דכתיב )שמות כ טו( 'וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק' ,שהיו
שבאו להר סיני לשמוע את האנכי ולא יהיה לך והם זכו לעמוד מקרוב ,ולהתקרב אל ה' ,אמנם היו 'שבאו רק
לראות את הטשאטשקאלאך' )את ה'מצב' ,את הדברים שאין בהם חשיבות( ועליהם נאמר וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק -
שנשארו לעמוד מרחוק) ...תורת אבות שבועות אות י( .והרי שניתן 'לעמוד בהר סיני' ולהישאר מרחוק מאחר שעסוק
בזוטות ובדברים חסרי ערך...
מעשה ביהודי שהוצרך לצאת למסע ארוך ומייגע ,הכין האיש ברכבו מאכל ומשקה לרוב ,גם בגדי חול ושבת הטמין
לעת הצורך ואף לקח עמו את הפאספארט )דרכון( עם כל האישורים שהכין לעצמו ממדינות המלך שעליו לעבור דרכם
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åéìò ãøé øùà éðôî' (çé èé úåîù) øîàðù äîá ùøôì
éáø ÷"äøä åéáà ùøéôù äî êøã ìò àåäù ,'ùàá 'ä
'ä éë' (ãë ã íéøáã) áéúëã àäá ò"éæ ïéìàèñî øùà
úåáäìúää ùàì äðååëäù 'àåä äìëåà ùà êé÷åìà
 àøåáä úãåáòá ïîöò ïéçéúøî ìàøùé éðáùכזêøã ìòå ,
úåìâúäå úãéøé äéä éë' ,ïàë áåúëä úà ùøéô äæ
íãàä úåîéìù ìë éë ,'åëå äèîìù ùà éãé ìò ú"éùä
.'äìéôúì åà äøåúì åì ùéù íåîéçäå ùàä àåä
àø÷îä úåðåùìá 'ùà'ä ïéðò úà åðéöî úåáø ïëàå
ïùò éðéñ øäå' (çé èé úåîù) áéúë ,äøåú ïúîá
íéøáã) øîàð ãåò ,'ùàá 'ä åéìò ãøé øùà éðôî åìåë
ìù 'óñåî'áå ,'íéîùä áì ãò ùàá øòåá øääå' (àé ã
úåáäìî êéùã÷ úåøáã' (úåøôåù úëøáá) äðùä ùàø
éäåæ éë åðãîììå .'úéìâð íäéìò íé÷øáå úåìå÷á ,ùà
,äøåúä úìá÷ì äðëää ïéðò ìë ìà úùâì äøùéä êøãä
úåéçáå úåáäìúäá ,ùàá ¯ äôåâ äøåúä úìá÷ì ù"ëå
.íé÷øáå úåìå÷ êåúî

ïô ,ãàî êùôð øåîùå êì øîùä ÷ø' (è ã íéøáã) äøåú
êéðáì íúòãåäå ...êéðéò åàø øùà íéøáãä úà çëùú
...áøåçá êé÷åìà 'ä éðôì úãîò øùà íåé ,êéðá éðáìå
,(íù) ï"áîøä áúëå .'íéîùä áì ãò ùàá øòåá øääå
øùà íéøáãä ìëî éðéñ øä ãîòî çëùú àìù' .ì"æå
,åìãâ úàå åãåáë úà íéãéôìäå úåìå÷ä ¯ êéðéò íù åàø
 ì"ëò ,ùàä êåúî íù úòîù øùà åéøáãåכחòîùî .
úà ä"á÷ä ïúðù øáãä íöò úà øåëæì ùéù ,åéøáãî
 úåìå÷á äøåúäכט .ùà éãéôìáå íé÷øáå

ùé ãåòå' .ì"æå (å æî ç"åà) øåèá ïë å÷ñô äëìäì íâ
øùà ...'ä äúà êåøá ¯ äøåúä ìò úøçà äëøá
äúà êåøá ,åúøåú úà åðì ïúðå íéîòä ìëî åðá øçá
,éðéñ øä ãîòî ìò åúëøáá ïéåëéå .äøåúä ïúåð 'ä
øä éðôì åðáø÷å íìåòä úåîåàä ìëî åðá øçá êéà
åúøåú úà åðì ïúðå ,ùàä êåúî åéøáã åðòéîùäå ,éðéñ
òùòúùî äéäù ,åúãîç éìë åðééç úéá àéäù äùåã÷ä
ãîòî úøéëæ éø÷éòîù òîùîå .ì"ëò ,'íåé ìëá äá
,íù äúééäù äìåãâä ùàä úà øåëæì àåä éðéñ øä íåé ìëá øåëæì ¯ äùòú àìå äùò úååöîá åðéåèöð êëå
.øáãá øäøäìå ïååëì àåä êéøö íåéå íåé ìëáù ãò äøîàù åîë ,ùàä êåúî 'éðéñ øä ãîòî' úò ìëáå

 אשרת כניסה ואשרת יציאה לכל מדינה לפי חוקיה ודתיה ,ואף מקומם של פנסים המאירים לא נפקד ,משהרגישכי הכל מוכן כראוי וכיאות נכנס לרכבו בכוונתו להתחיל במסעו ,אך לצערו עם כל הכנותיו הגדולות לא זז הרכב
ממקומו אפילו בסענטימעטער )ס"מ( אחד ,מה נתברר ,ש'חכם' זה הכין 'הכל בכל מכל' ,אבל לא שם לבו לדבר אחד
והוא העיקר  -למלאות את הרכב בגעז  -דלק ,המתאים לרכבו ,ומכיוון שכן היאך יסע הרכב ובמה יגיע למחוז חפצו...
והנמשל לדידן ,פעמים שהאדם מכין עצמו בכל מיני הכנות לקראת ה'יום טוב' המשמש ובא ,רחץ את ביתו
וקנה בגדים חדשים ,גזז שערות ראשו כראוי ואף מאכלי חלב לרוב מינים ממינים שונים מילא בבית ,אך את ה'דלק'
 למלאות עצמו ב'תורה' ו'תפילות' לקראת החג שכח למלאות בקרבו ,היאך יסע ויזוז ממקומו להתקרב ליעודוותכליתו )אך לעולם לא מאוחר ,כי תמיד ביד היהודי להתחיל מחדש  -כאילו היום ניתנה ,וה' יהא בעזרו(.
כז .כיוצא בדבר אומרים בשם הרה"ק המגיד מזלאטשוב זי"ע לבאר במה שאמור ב'מעשה מרכבה' בנבואתו של
יחזקאל )א כו( 'ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה' ,שכביכול למעלה על דמות הכסא נראה
כפי 'מראה האדם'  -כהנהגת האדם...
כח .וכן כתב הרמב"ם באגרת תימן וז"ל' .וכמו כן זכרו מעמד הר סיני שציוונו הקב"ה לזכרו תמיד ,וגם הזהירנו
מלשכחו .וציוונו ללמדו לבנינו וכו' ,וראוי לכם ,אחינו ,שתגדלו ]את[ בניכם על המעמד ההוא הגדול ,ותספרו
בתוך קהל ועדה גדולתו והדרו ,שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו.
כט .וכך איתא בחז"ל )שמות רבה כט ט( 'אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן ,כשנתן הקב"ה את התורה ,ציפור לא צייץ
עוף לא פרח שור לא געה ,הים לא הזדעזע ,הבריות לא דיברו ,אלא העולם שותק ומחריש ,ויצא הקול -
אנכי ה' אלוקיך'.
עוד אמרו )זבחים קטז (.כשנתן הקב"ה תורה לישראל ,היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו ,וכל מלכי הגויים
אחזתן רעדה בהיכליהן .נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו ,מה קול ההמון אשר שמענו ,מבול בא לעולם,
אמר להם  -חמדה טובה יש לו להקב"ה בבית גנזיו ,שהיתה גנוזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם ,והוא
מבקש ליתנה לבניו ,שנאמר )תהלים כט יא( ה' עוז לעמו יתן .מיד פתחו ואמרו  -ה' יברך את עמו בשלום'.
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úà øå÷òì íãàä ìò ìëì äðåùàø éë ,íéøáãä øåàéáå
äøåúä ÷ñòì åúùâá åîöò áéäìäìå ,åáìáù úåðùééúää
,äçîùáå äáäàá äøåúä éøáã ìë íéé÷ì .úååöîäå
 àøåáä úãåáòì ùâé íéãéôìë øòåá åìåëùëåל.

åè

øîåì åîéã÷äù ìò ìàøùé éðá åçáúùðù åðéöî øáëå
',øæòìà éáø øîà' (.çô úáù) 'îâá àúéàãëå ,'äùòð
ìå÷ úá äúöé òîùðì äùòð ìàøùé åîéã÷äù äòùá
úøùä éëàìîù äæ æø éðáì äìéâ éî ,ïäì äøîàå
åéëàìî 'ä åëøá (ë â÷ íéìéäú) áéúëã ,åá ïéùîúùî
¯ àùéøá ,åøáã ìå÷á òåîùì åøáã éùåò çë éøåáéâ
 'òåîùì ¯ øãäå ,éùåòלג.

åìà íéîéá øøåòúäì êéøö äîë ãò ãîìð ïàëîå
ìà úøòåá ùàá áø÷úäì ,äáåøî úåáäìúäá
øáéã øùà ìë' å÷òæù åðéúåáàë úåéäì ,åúøåúå àøåáä
 òîùðå äùòð 'äלאéøáã ìò 'ñåúä úééùå÷ úà íâ íéöøúî äæ ãåñéá åøúé ù"å÷ìé) 'åðëìî úåàøì åððåöø ,
øîà ¯ øää úéúçúá åáöéúéå' (.çô úáù) ì"æç
äùåã÷ã úåáäìúäå ùàä áåøîù ,(éì åéäú íúàå ä"ã ,åòø
ä"á÷ä äôëù ãîìî ,àñç øá àîç øá éîéãáà áø ...èéìçð ïëî øçàì ÷øå ,'òîùð' ¯ æéøëäìî åùùç àì
 'òîùð' íãå÷ 'äùòð' íîöò ìò åìá÷å 'åöô÷' àìàלבíéìá÷î íúà íà ,íäì øîàå ,úéâéâë øää úà íäéìò .

ל .והנה אמרו חז"ל )תנחומא תשא לא( 'הלוחות הראשונות על שנתנו בפומבי ,לפיכך שלטה בהם עין הרע ונשתברו',
וכאן )בלוחות שניות( אמר הקב"ה אין לך יפה מן הצניעות שנאמר )מיכה ו ח( 'ומה ה' דורש ממך ,כי אם עשות
משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך' .ומקשה הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תשא תרל"ט( ,אם כן ש'אין לך יפה
מן הצניעות' ,מדוע לא נתן הבורא מיד את הלוחות הראשונות בצנעה .וביותר קשה ,הרי הקב"ה שהוא צופה ומביט
עד סוף כל הדורות בוודאי ידע אל נכון שלוחות אלו ישתברו ,מדוע לא הקדים מעיקרא לתת אותם בהיחבא .אלא
מתרץ השפ"א ,וז"ל .כי לולי ההתלהבות הקודם בפרסום לא היה אחר כך יכולת לילך בדרך צניעות .רק על ידי
שכבר הקדימו בקולי קולות נתקיים אח"כ הצניעות .וזה לימוד לדורות  -כי בתחילה צריך להיות בהתלהבות עצום.
ואם כי לא יהי' נשאר זאת ההתלהבות כדבר של קיימא .עכ"ז הוא העצה גם לימי הירידה אח"כ.
וכבר המשילו את הדבר למשקה הקאווע ,שמתחילה מרתיחין את המים עד כדי רתיחה גמורה ,ולאחר מכן
מכינים המשקה ,וממתינים קמעא עד שיפוג חומו במקצת ויהא ראוי לשתיית אדם ,ולכאורה ייפלא ,מדוע אינו
מרתיחן מעיקרא רק עד כדי שיהא ראוי לשתותן ,אלא ,שבאם יעשו כן לא יהא טעם ה'קאווע' ערב לחיך כלל ,כי
האף אמנם שאין ביד אדם לשתות מים רותחים ,מכל מקום צריכים המים מעיקרא לרתוח עד תום לבשל היטב
את ה'קאווע' והסוכר ,ואז כשתפוג חומם מעט יהא המשקה ערב לחיכו של אדם ,והיינו שרק מים פושרים הבאים
'מכח' הרתיחה הם ערבים  -ולא מים שמתחילה היו פושרים .כמו כן מוטל עלינו בקבלת התורה להתחיל עם 'ברען'
ורתיחה בהתחדשות גדולה ,ואז ממילא ימשיך את כל השנה הבעל"ט על מי מנוחות אף כאשר יחלפו ימי ההתחלה
והברען .לעומת זאת אם יהיה עכשיו 'צדיק נסתר' סופו להיות 'שוסטער' )סנדלר( ,...וכלומר ,שאם שלא יתלהב עתה
וירתח באש קודש אלא יהא כצדיק נסתר שאין רואים עליו כלום כלפי חוץ אזי סופו שלא יצא ממנו ולא כלום.
לא .בדרך צחות אומרים שלכן שגור בפי הבריות כשהם פוגשים זה את זה לשאול איש את רעהו 'וואס טוהט'זיך,
וואס הערט'זיך' )מה 'נעשה' ,ומה 'נשמע'( ,להזכיר את בני ישראל את קבלתם את התורה ב'נעשה ונשמע'...
לב .ואכן כל ישראל ענו פה אחד נעשה ונשמע מתוך האש שיקדה בקרבם ,הא למה הדבר דומה ,לשכנים הרוצים
לעשות איזה שינוי בבניית חדר המדרגות ,שיערכו 'אסיפה' בין כל השכנים וידונו במתינות בכל פרטי העניין.
לעומתם ,בעת שלשונות אש שולטות בחדר המדרגות אין הזמן גרמא ל'אסיפות' ,ולא יכנסו בדין ודברים כיצד
פרצה השריפה וכיצד לכבותה ,אלא כל עוד נפשם באפם יחישו להציל מלהבה עד כמה שעדיין אפשר להציל .ועל
דרך זה היו בני ישראל באותו זמן ,שכאשר אמר להם משה דברי הקב"ה תיכף ומיד אמרו נעשה ונשמע ,ולא
שאלו מה כתוב בה ככל גויי הארצות ,כי לגודל התבערה שבערה בקרבם קפצו מיד והשיבו,
וכן ממש יש לנו לנהוג בהגיע הימים הללו ,עלינו לקפוץ אל תוך אש התורה ,ללא כל שהיות ,כי בטרם כל דבר
נזעק 'נעשה' לשמוע ללמוד וללמד.
לג .הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זי"ע הקשה על הא דאיתא בגמ' )שבת פט (.בשעה שירד משה מלפני הקב"ה בא
שטן ואמר לפניו רבונו של עולם תורה היכן היא וכו' ,ולכאורה צריך ביאור ,מה הייתה שאלת השטן ,וכי לא ידע
שניתנה התורה לישראל ,הרי הקב"ה הרכין שכינתו על ההר ובקע כל ז' הרקיעים ,וכל העולם ידעו מכך ,ואף המלאכים
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åù÷äå .'íëúøåá÷ àäú íù åàì íàå ,áèåî äøåúä
úà ìá÷ì íäéìò óåëì åëøöåä òåãî (äôë ä"ã) 'ñåúá
'òîùðå äùòð' ãçàë åøîàå åîéã÷ä øáë éøäå ,äøåúä
ùàä åàøéùë íéøæåç åéäé àîù 'ñåúá åöøúå .ïåöøî
àì ë"à ,øåàéá êéøö äøåàëìå .ïúîùð äúàöéù äìåãâä
,àìà .øä úééôë éãéì àåáì åëøèöé àìå ùà àì åùòé
íãå÷ åøéòáé àì íà ìàøùé äøåú úúì øùôà éà éë
øéòáäì åçøëåä àìéîîå ,'ïòøá'äå íãä úçéúø úà ïëì
.(øää úà íäéìò åôëé åìäáé íàå) ìàøùé íò éðôá äìåãâ ùà

לעיני כל העם  -נתינת התורה לכל ,אפילו לפחותים

úåéñðë éúáá ÷øñ éöò çéðäì íéùåã÷ ìàøùé âäðî
÷"äøä ïúð çáùì íòè .úåòåáù ìù è"åéá
øîåì àáù (éäéå ä"ã úåø úìéâî úåùøã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä
àì íäá ïéàù ¯ '÷øñ éöò'ì íäéðéòá íéîãðä óàù
÷ìç ùé íäì íâ ,úååöî àìå äøåú àì ,çéø àìå íòè
 äøåúä úìá÷á äæ íåéáלדìöðì ìèåî íäéìò ìáà ,
¯ äøåúä úà ìá÷ìå ùåã÷ä ïîæä úà íúìåëé ìëë
.äæ íåé úéìëú äæ éë

עצמם )וגם השטן בכללם( נתנו מתנות למשה ,ומהי השאלה תורה היכן היא,
למלאך המות בשעת מתן תורה'( אלא ,כך דרכו של השטן הוא היצר  -לקרר את האדם ,לשאלו 'תורה היכן היא' ,איה התורה
שקבלת בשנה שעברה ,ולאידך ,יאמר לו אינך צריך להתעורר כל כך ,שהרי בשנה הבאה יבוא עליך עוד שבועות ,כי
בכל שנה ושנה מתחדש חג השבועות ,וממנו ניקח לעבוד את ה' מתוך חמימות יתירה בשלהבת אש קודש.
והיינו דאמרו חז"ל )בר"ר יז ה( על הפסוק )בראשית ב כא( 'ויפל ה' אלוקים תרדמה על האדם  -תחילת מפלה שינה',
והיינו שהקרירות )המרומז בשינה( היא תחילת מפלתו של אדם ברוחניות.
לד .כתב המג"א )תצד בתחילת הסימן( שנהגו להיות ניעורים בליל שבועות ועוסקים בתורה ,דאיתא במדרש )שהש"ר א נו(
שהיו ישראל ישנים קודם מתן תורה והוצרך הקב"ה להעירם ,ולתיקון פגם זה אנו ניעורים בכל שנה בליל זה.
ולכאורה תמוה ,היתכן כדבר הזה ששישים ריבוא בני ישראל היו ישנים באותו הלילה ,הלא מהם היו כמה נביאים
וזקנים וכו' ,והיאך אפשר שלא בערה נפשם בקרבם לקראת המעמד הגדול שיהא ה' נראה אליהם למחרת ,הבה
נתבונן אם יבוא הבורא ויאמר לנו 'למחר הנני מתגלה אליכם' ,וכי לא היינו משכימים קום למחזה נורא הוד זה.
ומבאר הגה"ק ה'ערוגת הבושם' זי"ע )פר' יתרו ד"ה ויתיצבו בתחתית( ,כי גלוי וידוע לפני בורא עולם ,שיבואו זמנים
ורבים מבני ישראל יהיו טרודים ועסוקים ראשם ורובם על הפרנסה ועל הכלכלה ,ורצה הקב"ה ללמדם שאף בעת
קטנות המוחין עליהם לעזוב הכל ולקבל על עצמם עול תורה כפי דרגתם באותה העת .ע"כ הפיל עליהם תרדמה,
ומתוך התרדמה מיהרו לקבל התורה ,ללמדם לדורות שאף אם יישן אדם בהבלי הזמן בידו תמיד להתעורר ,ולא
ימתין עד שיגיעו אליו ה'מוחין' אלא בתוך מצבו יקבל על עצמו עול התורה.
איתא בגמרא )שבת פח' (:כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקב"ה חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל ,והיו מלאכי
השרת מדדין אותן' ,כאו למדנו לימוד עצום לדורות ,שגם אם נפל האדם ממדרגותיו וחזר מרחק גדול כזה לאחוריו
והתחזק ושוב חזר ונפל ,אעפ"כ לא יתייאש ולא יפול ברוחו ח"ו ,רק ילמד מבני ישראל בסיני שכך הייתה קבלת
התורה ,אחר שנפלו נפילה אחר נפילה התחזקו לחזור ולהתקרב ,ורק כך קיבלו את התורה מפי הגבורה.
עפי"ז יש שביארו מנהג ישראל לאכול בשבועות יום קבלת התורה מאכלי חלב ברמז נפלא ,כי בזאת נשתנה
החלב משאר משקים ,שהרי הם כשהחמיצו אין להם כל תקנה רק להשליכם לאשפה ,לעומתו החלב משהחמיץ
יש לו תקווה ואחרית ,אדרבה דייקא מעתה אפשר להפכו לגבינה ושאר מאכלי חלב משובחים ,כך נאמר להם לבני
ישראל ,זה תנאי לקבלת התורה  -אין ייאוש כלל ,אף מי שח"ו החמיץ את עצמו ,לא יחליט שמקומו באשפתות
מתוך ייאושו כי רב ,וח"ו ימשיך לזרוק אבן אחר הנופל ,אדרבה ,ידע שמעתה אפשר לעשותו למאכל משובח
ומפואר ,וזהו הרמז לאדם שגם אם החמיץ לא יתייאש כי עדיין יכול להיטיב אחריתו ,ואינך דומה ליין שהחמיץ
כי אם לחלב שהחמיץ....
וכך ביאר המהרש"ם מבערז'אן זי"ע ,שהנה מקור החלב הוא מהדם ,וכדאיתא בגמ' )נדה ט' (:דם נעכר ונעשה חלב
דברי רבי מאיר' ,ואם כן כיצד מותר לשתות חלב שמוצאו מן הדם האסור באכילה ,אלא בעל כרחך שחלב זה אין
בו מציאות כלל של דם כי 'פנים חדשות באו לכאן' ,והשתנה לגמרי ממה שהיה .ומהאי טעמא נוהגים לאכול חלב
בשבועות ,להפיח בנו רוח של חיזוק שאם נשוב ונקבל עלינו עול תורה אזי תתשנה כל מציאותנו לטובה עד שלא
ייזכר כלל שהיה חטאים בעבר ,וכדוגמת החלב שאין לו שום שייכות לדם שממנו בא.
)וכן הקשו התוס' )ד"ה תורה( ותירצו 'שטרדו הקב"ה
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'êúîàå êãáò'ì åìéôà ãçàå ãçà ìëì äååöî äùåã÷ä
ä"á÷ä ïëåù äæ ùåã÷ âçá éë ,úåòåáùä âçá çåîùì
ïåùìî íå÷îá åøîåà åäæå .ìàøùéî ãçàå ãçà ìë ìöà
§ ¦ àìà ,'íB÷na'
¨ © éø÷ú ìà ¯ úçú ¯ íå÷îá
,'íB÷îa'
åîù ïëùì åúðéëù úà úåøùäì ä"á÷ä àåáéù úçúã
íåéá åúðéëù úà äøùî åäéøä ,ùåã÷ä ÷éãöä ìò íù
íéøáãá øôåñ íúçä íééñîå .ãéçéå ãéçé ìë ìò äæ
èåòéî éôì êçåëá ïë äéäéù ïéîàú àì íàå íéáäìð
,'íéøöîá úééä ãáò éë úøëæå' ¯ äæì ,êîöò éðéòá êëøò
øùàî äúåçô äâøãîá ãáòä ìù åáöîå åãîòî éøäå
êåúî äøåúä úà úìá÷ éëä åìéôàå .äá åéùëò äúà
úà úéùòå úøîùå' ¯ íåéä óà ë"à ,êáöî úåìôù
.'äá çåîùìî êîöò òðîú àì äúò íâå ,'äìàä íé÷åçä

éðá ìà øáãú øùà íéøáãä äìà' ,(å èé úåîù) áéúë
áúë ,'øúåé àìå úåçô àì' ¯ é"ùøáå 'ìàøùé
'øúåé àì' (:ã"ñù ,ñ"úç úåùøã) ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
åìéôàå ,úéøùôàáù äðåéìò øúåé äâéøãî àéäù åðééä ¯
åìéôà äæî øúåé úåëæì ìåëé àìå åëæ àì úøùä éëàìî
úåçô åà äùà ïéà ùåøéô 'úåçô àì'å .íéàéáðä ìåãâ
ìàøùéî íãà ìë éë ,äæì úåëæì ìåëé àìù íéúåçôáù
. להåæ äâéøãîì úåìòì åãéá çë ùé

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøäî àúéà ãåò
úåììëì íà éë íéãéçéì äøåúä äðúð àì éë (á"ñ÷ú
å÷ìç ìàøùéî íãà ìëì äéäéù ïôåàá ,'åëå ìàøùé
âçá íéååù ìàøùé ìë úçîù ïë ìòå ,'åëå äøåúá
øçáðä ãîòîá äøåúä äðúð ïë íåùîå 'åëå úåòåáùä
ïééãòùë íéøöî úãåáòî åðúàö úìéçúá äæä àìôðäå
ùøéô (øîàå ä"ã .è÷ ïåéñ ç"øì) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä
ùàééúé àìå øåöòî ïéà éë úåøåäì ,äæì íéàãë åðééä àì
,'øää úéúçúá åáöéúéå' (æé èé úåîù) øîàðù äî
äâøãîä ìôùá äéäé íà åìéôà ,äøåúá å÷ìçî íãà
äðúéð ë"â åìàìå äâøãîä úéúçúá åéäù äðååëäù
.íéìåãâáù ìåãâä åîë åäåîë íå÷î ìëî
äéäéù éî äéäé äøåúä ìá÷ì ïéìåëé ìëä' ïë íà ,äøåú
íù àúéà ãåò .'ìá÷ì ìåëé äðåúçú äðéçáá åìéôà (áé¯é æè íéøáã) áåúëù àø÷î 'øôåñ íúç'ä øàáî æ"éôò
âéùäì ìåëé ìàøùé øá ìëù øîàå .ì"æå ,(øîàå ä"ã) êé÷åìà 'ä éðôì úçîùå ..úåòåáù âç úéùòå'
úåçôäå íéðè÷áù ïè÷ä åìéôà ,êøáúé 'ä úåéç êé÷åìà 'ä øçáé øùà íå÷îá ...êãáò êúéáå êðáå äúà
,ú"éùä úåéç âéùäì ìëåé íéìôùáù ìôùäå íéúåçôáù úøîùå íéøöîá úééä ãáò éë úøëæå ,íù åîù ïëùì
éë ,ïîæä úîãøúá íéðéùé åðàù åðéãéá àéä äøéáòå äøåúä äðä éë ,øàáîå ,'äìàä íé÷åçä úà úéùòå
úåòåáù úåùøã)

 שהנה אמרו חז"ל )פסק"ז ו ו( 'בכל יום ויום יהיו בעיניך,עוד 'חיזוק' מתאמרא בשם הרה"ק מהר"ש מבעלזא זי"ע
, שהרי היום ניתנה התורה מחדש, ומכאן תשובה לכל הבא לומר 'חוטא ופושע הנני' ואינני ראוי ללמוד תורה,'כחדשים
. אם כן אין כל שייכות לחטאים שנעשו אתמול לתורה שניתנה היום,וכאילו אמש עדיין לא ניתנה תורה לישראל
 דלכן כתבה תורה ענין ביאתו של יתרו להסתפח לקהל,( כה אמר הרה"ק רבי לייבל איגר זי"ע )תורת אמת ריש יתרו.לה
 שאף הגוי והכומר לע"ז בידם לעזוב הכל ולהתקרב אל, ללמדנו בינה,ה' לפני הפרשה של קבלת התורה
 וזו ההקדמה הטובה ביותר לקבלת התורה שישא היהודי ק"ו בנפשו שאם ביד גוי להתקרב עאכו"כ ביד,הקדושה
.זרעו של אברהם יצחק ויעקב להתקרב
וכך פירש ה'אמרי אמת' זי"ע )יתרו תרצ"א בשם השפת אמת( בלשון הכתוב )יט ד( 'ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא
 ובא הכתוב להורות לאדם שאפילו מתוך בחי' נשר בשפלות מצב, שהנה הנשר הוא עוף טמא כידוע,'אתכם אלי
 שהיו משוקעים במ"ט, וכמו שהיה בצאת ישראל ממצרים, אם יעסוק בתורה יקרבו הקב"ה ויביאהו אליו,רוחני
.שערי טומאה וקרבם המקום לעבודתו
 שהרי,ראיה נפלאה הביא הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )תרס"ז( שכל יהודי באשר הוא ביכולתו לקבל את התורה
 והרי שאפילו בני עשו ובני,נודע שקודם מתן תורה חיזר הקב"ה על כל האומות לשאלם אם ירצו לקבל את התורה
,' והיינו טעמא 'כי התורה מקרבת את כולם אף אלו אשר הם במדרגה תחתונה,ישמעאל היו יכולים לזכות בתורה
.ואם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר שבני ישראל יכולים להתעלות בקבלת התורה ואפילו אם הגיעו לשפל המצב
 וכדכתיב )תהלים, כי מטבע הנשר להחליף נוצותיו תדיר,( כתב הרה"ק ה'ישמח ישראל' )יתרו אות ו,עוד בענין זה
 וכנגד זה דיבר הכתוב,'קג ה( 'תתחדש כנשר נעוריכי' ופירש רש"י 'כנשר הזה שמחדש כנפיו ונוצה משנה לשנה
.להתחדש 'כנשר' מבלי להביט על מצבו עד עתה
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éìò ïééãò ¯ äøåúäî éëðà ÷åçø øîåì ïðåìúé àìå äîëîå ,äîéìù á"äåò âéùäì íéìåëé úçà äòùá
 äøåúä úìá÷ ãò 'ä÷åçø êøã' êìäìלוàúéà éë ,
íéìåëé á"äåò äîë äéçéù íãàì ïúåð ú"éùäù úåòù
ú"éùä .ì"æå ,(úåòåáù) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøäî
.ì"ëò ,âéùäì
לו .שמא תאמר ,מאחר ש'קבלת התורה' תלויה בהכנה 'חמישים יום' ,והרי 'לב יודע מרת נפשו' היאך עברו עלי
ימי ספירת העומר ...וא"כ 'חבל על דאבדין' ,ואין לי שייכות לשבועות תשפ"ב ,ובעל כרחי שאמתין לשנה
הבאה...
לא כן הוא ,אלא שמע נא לדברי הרה"ק ה'שם משמואל' זי"ע )לר"ח סיון ובש"מ( שכתב שמחשבת פיגול זו אינה
חידוש ...אלא כבר היה כן לעולמים קודם קבלת התורה ,ועל כן הגיע אליהם עמלק ,וכדכתיב )שמות יז ח( 'ויבא
עמלק וילחם עם ישראל ברפידים' ,ודרשו חז"ל )תנחומא בשלח כה( 'שרפו ידיהם מן התורה' ,ומבאר כי בני ישראל
ראו 'שהם קרובים להר סיני ועדיין אינם מרגישים בעצמם שיהיו ראויים לקבל התורה ,ובשביל זה היו בעצמם
כמתיאשים ורפו ידם ,אך זה חטא' כי צריך להאמין שהקב"ה ישפיע עליו את קבלת התורה ,ועל כך נאמר 'אשר
קרך בדרך ,שמחמת הקרירות ורפיון ידים כנ"ל בא עליהם עמלק לקררם עוד יותר'.
גם יתחזק בדברי ה'ערוגת הבושם' )פר' אמור( בפסוק )ויקרא כג כא( 'וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה
לכם'  -שאפילו אם יעשה האדם חשבון הנפש ויראה שעברו עליו כל ימי העומר מבלי שיכין את עצמו כראוי
לקראת מתן תורה ,עדיין לא אבדה תקוותו ,אלא וקראתם בעצם היום הזה  -ביום הזה יקרא על עצמו 'מקרא
קודש'  -מהיום אתקרב לקדושה ,ויזכה לסוף הפסוק 'יהיה לכם' ,כלומר שיקבל את השפע והאור היורד מן השמים
בעת רצון היום.
עוד דבר חיזוק נפלא אמרו ללמוד מהא דאיתא בחז"ל )תנחומא אמור יא( 'אמר רבי לוי ,כל פעולות טובות ונעימות
ונחמות שעתיד הקב"ה לעשות עם ישראל ,אינן אלא בשכר פעיה אחת שפעו ישראל בעיני ואמרו כל אשר דיבר
ה' נעשה ונשמע )שמות כד ז( .והדבר אומר 'דרשני' וכי 'פעיה'  -הגה בעלמא ללא תוכן )כדוגמת בעלי חיים ש'פועים'
ומשמיעים קול באין אומר ואין דברים( ,הייתה כאן ,והרי 'הכרזת' דברים הייתה כאן עד שאמרו חז"ל ,אמר הקב"ה 'מי גילה
לבני רז זה' )שבת פח ,(.ומדוע אמרו בשכר פעיה אחת.
ומבארים חכמי המוסר לדורותיהם ,עפ"י דברי ה'תוספתא' )ב"ק פ"ז ה"ג( וכן מצינו כשהיו ישראל עומדין לפני הר
סיני ביקשו לגנוב דעת העליונה ,שנאמר 'כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע' ,כביכול נגנב הוא להם ,תלמוד לומר )דברים
ה כו( 'מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי' וגו' ,אם תאמר שאין הכל גלוי לפניו ,והלא כבר נאמר )תהילים עח
לו-לז( 'ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ,ולבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו' ,אעפ"י כן 'והוא רחום יכפר עון' )פסוק
לח( .כלומר ,שכל אמירתם והכרזתם 'נעשה ונשמע לא היה אלא באופן של 'ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו',
שמא תתמה במה כיזבו ,פירשה הכתוב מיד ' -ולבם לא נכון עמו' ,היינו שקבלתם הייתה 'אחד בפה ואחד בלב',
ומבזה יבואר הטעם שנזכר לשון 'פעיה' ,כי היה זה כפעיה בעלמא ,קול בלי תוכן פנימי.
אך ,עם כל זאת קיבל הקב"ה את קריאתם 'נעשה ונשמע' כקריאת אמת נאמנה ,וכדברי המדרש 'כביכול נגנב
להם' ,הקב"ה הסתפק כביכול באמירה בפה ,אף על פי שלבם לא היה נכון עמו ולא נאמנו בבריתו ,שהרי מכל
מקום הסכים ליבם לומר בפיהם נעשה ונשמע כזה ,ודי לו כביכול גם ב'לב נכון' כזה ,ולא עוד אלא שאמר הקב"ה
'מי יתן והיה לבבם זה ליראה אותי כל הימים' ,ואיזה לבבם  -זה אותו שהכתוב מעיד עליו 'ולבם לא נכון עמו'.
ואכן ,אותה פעיה אחת ,הלשון )מבלי הלב( אשר השמיעה את הקריאה 'נעשה ונשמע' ,היא שקבעה את ייחודו
ואחדותו של ישראל בעולם ,והיא שהביאה עליהם ועל בניהם את כל הטובות והנחמות שעתידין לבוא עלינו ועל
כל ישראל בב"א.
מעתה תבין חיזוק ותעצומות לכל איש ישראל ,החפץ לעמוד בכל שנה ושנה ביום מתן תורתנו הק' למרגלות
ההר הבוער באש ,ומחפש למצוא בקרבו פנימה תבערה אמיתית ותשוקת לב טהור לקרוא גם הוא ככל אחיו
מישראל את הקריאה הגדולה לאלוקים 'נעשה ונשמע' .אבל במסתרים יודע מרת נפשו שעדיין לא זכה לדרגה נשגבה
של טהרה והתבטלות מוחלטת לרצון השי"ת כדבעי ,כי גם באלה חפץ השי"ת ,ופעיה זו של קריאת 'נעשה ונשמע'
גם כש'לבו בל עמו' חביבה היא עד מאד לפניו ית' ,וזוכה על ידה בכל הפעולות הטובות ונעימות ונחמות.
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éì åéäú íúàå' øîà ë"çàå ,íúâøãîá íéåù íéçà äðúî ïúåðäù (.äñ á"á) ïì àîéé÷å ,äøåúä åðì ïúð
âë 'á ìàåîù) øîàðù åîë ,éìò íéëìî ,ìåëéáë 'úëìîî 'øåá' åøáçì ïúåðä) êøãä úà íâ ïúåðå ,ïúåð äôé ïéòá
.'íé÷åìà úàøé ìùåî ÷éãö' (â
åøöç êåúá êøãä úà íâ åì úúì ïååëúä éàãååá åúåùøá àöîðä
ìëì (êøãä íò ãçé) ïúåð ú"éùä ïë .(åøåá ãò êåìéä éãëá
úùøô ï"áîøä åàéáä 'úéæç ùøãî' êøã ìò øàåáî äæå
ïéà .ì"ëò ,äøåúì àåáì êéà ìëùäå çëä ãçàå ãçà
éàçåé ïá ïåòîù éáø ìàù (à ãð úéùàøá) äøù ééç
êøãá úëìì ìéçúäìå øòùä úà çåúôì àìà åðì
åäî êéáàî úòîùù øùôà ,éñåé øá øæòìà éáø úà
.ì÷ úéá äëéìåîä
äîì ìùî ,åì øîà ,'åîà åì äøèòù äøèòá' (àé â ù"äù)
äááçî äéäå ,äãéçé úá åì äéäù êìîì ,äîåã øáãä
 רוממות בני ישראל ביום הזה- ואשא אתכם
äàø÷ù ãò äááçî ææ àì ,'éúá' äàø÷ äìéçúî ,øúåéá
ä"á÷ä êë ,'éîà' äàø÷ù ãò äááçî ææ àì ,'éúåçà' ìåëé äôä ïéà ¯ ãàîì ãò ìàøùé åìòúð äæä íåéá
ãò ïááçî ææ àì ,'éúá' íúåà àø÷å ìàøùé úà ááçî íúåîîåøå íìãåâ úà âéùäì ìåëé áìä ïéàå øáãì
øãñá íéøîåà åðà êëå .àîåé éàäá ìàøùé éðá ìù
.'éîà' ïàø÷ù ãò ïááçî ææ àì ,'éúåçà' íàø÷ù
åðúåà úáäà ,íéîòä ìëî åðúøçá äúà' äìéôúä
åéäú íúàå øîàðù äî 'ø÷é éìë'ä øàáî äæ éô ìò éë ,øåàéá êéøöå .'úåðåùìä ìëî åðúîîåøå ,åðá úéöøå
íéëìî ìåëéáë åéäéù) ìåëéáë éìò ,íéðäë úëìîî éì
íéøáãîä íìåòä úåîåà ìòî åðîîåøù äðååëä íà
äìòîì åëæå ,äìèáî ÷éãöäå äøéæâ øæåâ éðà ,(ä"á÷ä ìò åðøîà øáëù ,íéøáã ìôë äæ éøä ,úåðåùì íéòáùá
.'ìàøùé éðá íúåéä ãöî åæ
á"øøä ÷"äøä øàáîå .'íéîòä ìëî åðúøçá äúà'
éðá úà àùðîå íîåøîå øæåç ä"á÷ä äðùå äðù ìëáå ïéàã (æë úåà ,à"áãðú ìò íéôåö íééúîø) ò"éæ àçñéùøôî
íîåø ä"á÷äù àìà ,úåîåàä øàùì ñçéá äðååëä
íúç úåùøã'á àúéà êëå ,ùàø äìòîì ìàøùé
íéçñô) àøîâá àúéà äðäã (.èôø óã ,á"ñ÷ú úåòåáù) 'øôåñ çåë ïéàù äî ,êë ìë ääåáâ äâøãîá åðúåà äéáâäå
úåîé ìëá úéðòúá áùåé äéä àðéáøã äéøá øî' (:çñ ìãåâ íééúôùá àèáì úåðåùìä íéòáùî ãçàá åìéôà
äéä êàéäå ,øîàú àîùå .'úåòåáùä âçáî õåç äðùä åðúîîåøå åäæå ,äæ íåéá ìàøùé éðá åìòúðù úåîîåøä
êúáåùú (úéðòúá íéøåñàä) è"åé øàùå úåúáùá óà äðòúî èøôì íãå øùá ãéá ùéù úåðåùìä ìëî äìòîì ¯
. לזíééúôùá äúåà àèáì à"à éë ,åðåùìáå åúôùá
ì"éøäîá ïëå ,à"áùøä íùá ç"ôø ç"åà) 'óñåé úéá'ä éøáãá
,äúééä íåìç úéðòú åæ úéðòúù (ãøú 'éñ à"âîá àáåîä
(ã èé úåîù) ÷åñôá 'ø÷é éìë'ä éøáãá åðéöî úåàøåð
ìéòåú úéðòúä éë è"åéå úåúáùá óà äðòúî äéä ïëì
íëúà àéáàå íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå'
.íåéá åá äðòúî íà à÷ååã òøä íåìçä úà ÷éúîäì
,åæî äìòîì åæ úåâéøãî ùìù ïàë øéëæä .ì"æå ,'éìà
øàùî úåòåáù ìù è"åé àðù éàî ,øåàéá êéøö äúòî
åäæå ,'íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå' øîà äìéçúî
.íåìçä ìò åá úåðòúäì êøåö ïéà òåãî ,è"åéå úåúáù
ä"á÷ä æàå ,'÷ðåéä úà ïîåàä àùé øùàë' (áé àé øáãîá)
úìåâñîù 'íééç úøåú'ä øàéáù äî é"ôò ñ"úçä øàáîå øîà ë"çàå .'ïá'ä úâøãîá ìàøùéå 'áà'ä úâøãîá
éðùë äéäðå ,éì íéåù åéäúù òîùî 'éìà íëúà àéáàå'
éë ,íòèäå ,íéòø úåîåìç ìèáì 'íéðäë úëøá'
 ובזה יתבאר היטב מה שכתב השל"ה הק' )אות יח( חייב אדם לשמוח בזה החג ביותר כי הוא יום שזכינו בו.לז
( הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה: וכבר אמרו חז"ל )פסחים סח.לכתר תורה
 והעלה אותם גבוה מעל, והיינו כי ביום הזה בחר ה' בעמו ישראל מכל העמים להיות לו לעם סגולה.הוא עכ"ל
 ואיך לא יגל לב בשר ודם בזה גופא שהקב"ה אדון העולם בחר בבשר ודם כמוהו,גבוה יותר מכל בריה שבעולם
.להיות קרוב אליו כל כך
,נפלאות העידו על הגר"א זיע"א )בתוספות מעשה רב סקנ"ו( 'ומאד שמח רבינו ז"ל ותגדל לו השמחה יותר מכל רגל
.' והאריך בשולחנו במאכל ובמשתה ובשבחים,ועלז לבו בשמחת מתן תורה
 שאומרים שירה על נתינת- ומן העניין להביא מה שביאר ה'לבוש' )סי' תצד ס"א( הטעם שאומרים 'הלל' בשבועות
. והיינו שעלינו להודות ולשבח ולהלל את הבורא ית"ש על שנתן לנו אותה חמדה גנוזה,התורה

ë
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àåä äàåáðá íéùéùî ãçà íåìç
éë) ùîî äàåáðë àéä éøä íéðäë

)úåëøá

úëøáå ,(:æð

úà ä"á÷ä äøùî æà

ïåéæçù àöîð ,(íäéôë úà íéàùåðä íéðäëä ìù íãé ìò åúðéëù
íéùéùá ìèáúî äàåáðá íéùéùî 'à ÷ø àåäù íåìçä
øîåì åòá÷ äæ íòèî ,ïëàå .íéðäë úëøá úàåáðá
ìàøùé úåöåôú áåøù) äìéôúä úà íéðäë úëøá úòùá
êìù éðà íìåò ìù åðåáéø' (íéìâø ùåìùá åøîåàì íéâäåð
.''åëå êìù éúåîåìçå

÷"äøä áúëãë .äæ íåéá íéëàìîë íáéùçäì åðéöî ãåò
ä"ã íéèôùî 'øô) ò"éæ ÷ñðò'æéìî êìîéìà éáø éáøä
úåòåáùä âçá åðì åøéúäù íòèä äæå' .ì"æå ,(éãâ ìùáú àì
úîçî ,øåòéù úðúîä àìá äðéáâ øçà (øùá) ìåëàì
åðîöò íéàøî åðàå ,äùåã÷ä äøåú ïúî úòù àåä æàù
 'äøåúä é"ò ,äøåú ïúî úòùá íéëàìîä úîâåã åðàùלח.
éëàìîì ä"ò åðéáà íäøáà ïúð ïëìù àîòè øàáîå
áåøá íéëàìî ìöà éë ,à÷ååã áìçå øùá úøùä
÷åðà óà äæá àöåéëå .äæ øåñéà íäá êééù àì íúùåã
ì÷äì úåùøä åðì ùéå ,úåòåáùä âçá íéëàìî úâøãá
 (äøòäá 'ééò) úøùä éëàìîë äæ øåñéàáלט.

àðéáøã äéøá øî äðòúä àì òåãî øéôù éúà æ"éôò
íéùéùá ìèáî úåòåáù ìù íåéä íöò éë ,úåòåáùá
è"åé éë .(äàåáðá íéùéùî ãçà àìà äðéàù) íåìçä úàåáð úà
ãéçé ìëå ...äàåáðä úìòîî äáøä øúåé àåä úøöò ìù
והגבלת  -הקדושה והגבולות כתנאי לקבלת התורה
,ìåëéáë íé÷åìàä ùéà äùî äùòð ìàøùé éðáî ãéçéå
ãîòî úàø÷ì äðëäë ,åîò ìà 'ä øáã úìéçúá øúåé úåéäì ìàøùé øá ìë äìòúî äæä íåéáù åðééäå
(à"é ùåøã óåñ åéúåùøãá) ï"øä áúë øáëå] íéàéáðä úìòîî
ù"úé àøåáä øîà ,äøåúä úðéúð ìù àøåðä
 íúùã÷å' äùî ìà .['äàåáð' úâøãî ìàøùé éðá ìë åâéùä äøåú ïúî úòáùמ  'øçîå íåéäמא )äðååëäå ,(é èé úåîù

לח .על פי זה מבאר הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )אמרי אמת ליקוטים פסחים סח ):את דברי הגמרא )פסחים שם( כתוב אחד
אומר )דברים טז ח( 'עצרת לה' אלוקיך' וכתוב אחד אומר )במדבר כט לה( 'עצרת תהיה לכם' הא כיצד חלקהו -
'חציו לה' וחציו לכם' ,ולכאורה איככה אפשר לקרוצי חומר להבדיל ולחלק את היום למחצית חלק שווה בשווה.
אלא ,כי כמו שאמר הכתוב )שמות כד ו( 'ויקח משה חצי הדם' וברש"י 'מי חילקו ,מלאך בא וחילקו' ,כי אין ביד
בשר ודם לשער במדויק כדי מחציתו ,לכן הביא הקב"ה מלאך שיחלקו .וכיוצא בזה ,בחג הזה כל אחד מישראל
במדרגת מלאך ,ושפיר אמרו 'חלקהו חציו לה' וחציו לכם' כי ביד ה'מלאך' לחלק ולהבדיל מחצה למחצה  -ב' חלקים
שווים )עיי"ש ,דבכל יו"ט הוא כך ,אבל מקור הענין של חציו לה' נאמר בחג השבועות(.
תלמידי הגאון הגדול ראא"מ שך זצ"ל שמעו מפיו באופן כזה ,שהגרא"מ פגש פעם לאחר חג השבועות את
הגאון החסיד רבי מנחם זעמבע זצ"ל )לפני המלחמה( ושאלו מה 'תורה' אמר הרבי ,ענהו ר"מ ,שהרבי דיבר אודות
דברי רש"י הנ"ל ,ושאל ,כיצד נצטווינו לערוך בחג הזה 'חציו לה' וחציו לכם' ,והרי אי אפשר לאדם לדעת 'חציו'
בדיוק ...ותירץ ,שאכן ,בכדי לקיים כראוי חציו לכם על האדם להיות כ'מלאך' ,ענה לעומתו הגרא"מ ,בדרך אחרת
יש לומר ,כי אכן לאחר קיום חציו לה' נעשים מלאך ושפיר יש בידם לקיים את החציו לכם ג"כ.
לט .רבים נתחבטו בהבנת דבריו ,שוודאי לדידן אין שום הוראת היתר על פיהם להקל כמלא הנימא באיסור זה.
יש מרבותינו שביארו בדבריו ,על פי הנהגה עילאית בה נהגו קדמונים להמתין שתים עשרה שעות או 'מעת
לעת' )ראה חולין קה .שכן העיד מר עוקבא על אביו( ,ובחג השבועות יוכלו להקל מקבלה זו ולאכול חלב אחר שש שעות
מאכילת הבשר.
מ .על כן יאמרו המושלים ,לאחד שהיה בבית חתנות ושכח שם חפץ כלשהו ,באישון לילה נזכר מאבדתו ומיהר
להשים פניו לעבר האולם בו נערכה החתונה אולי יש תקוה והחפץ במקומו מונח ,כאשר הגיע למקום והנה
חושך ואפילה מקדמים פניו ,השולחנות עומדים נכלמים בצידי האולם ,ואין ברחבי האולם אלא שיירי מאכל ועצמות
מושלכים על הארץ ,עד שאי אפשר להאמין כי לפני שעות ספורות ממש האיר ההיכל באור יקרות והיתה סעודה
ערוכה בכלים נאים ומפוארים .וחשב לעצמו ,מה בצע בכל 'שמחת הנישואין' כשסוף דבר נשאר מכל ה'רעש' רק
מקום חשוך ו'עצמות' על הארץ ...אחר כמה רגעים שב ואמר ,לא כי ,אם החתן קידש את הכלה ואמר 'הרי את
מקודשת לי' הרי לנו רווח גדול מכל החתונה ,והיה שווה כל הטירחה וההוצאות סביב הנישואין ,אולם אם לא היו
קידושין אזי שאלתו במקומה עומדת ...הרי בסוף לא נשאר אלא עצמות וקליפין...
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 äøäèå äùåã÷ éøãâá óéñåäì äæáמבíé÷éãö øîàîëå ,
ù÷áî ä"á÷äù ,'äìåâñ éì íúééäå' (ä íù) ÷åñôá
åìà ,íäéðôá ä÷å÷çä 'ìåâñ' úøåö åì åðúéù ìàøùéî
ìëúñé àìù ,äùåã÷á íøîåùì ,äôäå íéðéò éúùä
 íéøåñàä úåîå÷îá íãàמג ïåùì øáãìî øäæð àäé ïëå
.íéøåñà íéøåáéã øàùå úåìéëøå òøä
ò"éæ áåùèéãøàáî ÷çöé éåì éáø ÷"äøä ùøãù åîëå
)÷ê"îñ úåà äðä ,õ"ôòñ úåéúåà' (íéèå÷éì éåì úùåã
,úåéúåà á"ëä ìëá ïë ïéàù äî ,íéããöä ìëî øåâñ àåä
àìù êéðéò øåâñú øùàë æîøäå ,íäá äøåâñ úåà ïéàù
æà òø øáã øáãì àìù êéô øåâñúå å"ç òøá ìëúñäì
.äùåã÷ä äøåúä úà ìá÷ì øùëåî éìë äéäúå '÷éãö äéäú

àë

äøåúä úðéúð àîìò éìåëì éøäù ,àéùå÷ä äòåãé äðäå
ú÷åìçîå] äøéôñì à"ð íåéá äúééä éðéñ øäá
'æá åà ïåéñ 'åá äøåú äðúéð íà (:åô úáùá) ïðáøå é"ø
ùãåç äéä äðù äúåà ìù øééà íà úãîåòå äéåìú åá
òåãî äåîúì ùé äúòî ,[(:æô óãá àúéàãë) àìî åà øñç
÷íéùéîçä íåéá úåòåáùä âç úà úåøåãì ä"á÷ä òá
øàáîå .äøåúä äðúéð åáù à"ð íåéá àìå äøéôñì
åàöéùëù ,(éùéùä íåéá ä"ãá 'ñåúá ä"ã à"ç .â æ"ò) à"ùøäîä
äøåúä úà ìá÷ì ïééãò íééåàø åéä àì íéøöîî ìàøùé
äøäèä äúéä ïë ìòå' ,íéøöî úàîåèî åøäèðù ãò
íéøôñî íäù íéùéîç íåéå úåòåáù äòáù øôñîá
÷øçà åðéëæù äøäèä äøîâð 'ð íåéáù éôìå ...íéùåã
íéùéîç íåé åúåà é"ùä òá÷ ,äøåúä ìá÷ì à"ð íåéá êë

והנמשל הוא ,לסוף כל האדם ההולך בדרך כל הארץ למקום מנוחתו ,מורידים אותו לבור חשוך וצלמות ,ולא
נותר ממנו כי אם עצמות מושלכות ,ואם היו 'קידושין'  -שקידש את עצמו בכל מיני קדושות אם כן יש תועלת
מרובה בכל ירידתו לעולם הזה ושנות חייו עלי אדמות ,ואם אין כאן 'קידושין' אזי באמת 'מה בצע בדמי ברדתי'...
וזהו שאמרו )עירובין נד' (.האי עלמא כבי הילולא דמיא' ,לרמז על תכלית חיי האדם בזה העולם ,שאם 'קידושין' כאן
הכל כאן ,ואם לאו מה קנית....
מא .וכבר המשילו בעלי המשל ]ומקור הדברים ב'רוקח' לעניין שיחה בשעת התפילה בהלכות תשובה כו[ ,למה
הדבר דומה ,לאב המדבר עם בנו ,שממידת דרך ארץ היא שיפנה הבן ויעמוד כנגד אביו פנים אל פנים ,אבל
אם יפנה לו עורף יענישו האב על חוצפתו ,שהרי מראה לו בזה שאינו רוצה לשמוע דבריו ,והכי נמי הקב"ה יורד
ובא להעניק לנו את תורתו על כן מוטל עלינו להתקדש ולהיטהר ובכך הננו כביכול פונים אליו פנים בפנים  -לשמוע
את דבר ה' ,אבל מי שאינו מתקדש ומיטהר הרי הוא כבן המפנה עורפו ח"ו לפני בורא כל עולמים ,ואוי לאותה
בושה וכלימה.
והנה ,בהגדה )של פסח( אנו אומרים 'אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו' ,והתמיהה מפורסמת
כי מה רווח יש בזה ,יש מבארים ,שבעמידת בני ישראל כשפניהם אל ההר ,הרי שראשית לכל דבר היה בזה הפניית
עורף לכל הבלי העולם שמחוץ להר סיני .וזה עצמו מעלה גדולה ונשגבה .ועאכו"כ טובה כפולה ומכופלת שגם
כאשר זכינו ו'נתן לנו את התורה' היה זה באופן שדיבר עמנו 'פנים בפנים'  -הפנים אל ההר והעורף לעולם שמעבר...
כי הא בלא הא לא סגיא.
מב .והעיקר להתרחק מתחילה שלא להתקרב אל צד היצר כלל וכלל .וכביאורם של צדיקים )גבורות ארי בסוף הספר
בליקוטים נחמדים ,יש מביאים כן בשם הגר"א( על דברי הכתוב קודם מעמד הר סיני 'הגבל את ההר וקדשתו' )שמות יט
כג( שע"י עשיית גדרים וסיגים נעשה קדוש ,וזהו 'הגבל את ההר'  -פירוש עשה גדר מסביבות ההר ויקרא שמך קדוש,
ע"י האותיות שסביב לתיבת 'הר' ,כי קודם לאות ה' ור' יש ד' וק' ,ולאחר אות ה' ור' יש ו' וש'  -ויחדיו הם עולים
לתיבת 'קדוש' ,והיינו כי רק על ידי 'הגבלות' וסייגים ,אפשר לאדם לבוא לידי קדושה ,להתקדש בקדושה של מעלה.
מג .מעשה נורא שמעתי מאיש צדיק ,שבבחרותו הוצרך לעזוב את הישיבה בה למד בירושלים מפני סיבה שהיא...
והלך לשאול את הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע האם לילך ללמוד בישיבה בתל אביב ,והלך ר' שלומ'קה
למקווה כדרכו בקודש ,ולאחר מכן אמר שאינו יכול לענות ...לאחר שנתיים אמר ר' שלומ'קה למשמשו הרה"צ ר' אליהו
ראטה שיברר אודות אותו בחור על מצבו הרוחני ,הלך ודרש וחקר ,וסיפר לר' שלומ'קה שהלה עבר ללמוד בישיבה
בתל אביב ועלה ונתעלה בתורה וביר"ש ,אמר לו ר' שלומ'קה 'האסט מיר מחייה געווען' ,כי אכן בהיותו במקווה בזמנו
'ראה' שיצליח ויתעלה מאוד בת"א ,אלא שלא היה יכול לענותו כי 'איך האב נישט קען נעמען אויף מיין פלייצעס' )לא
יכולתי לקחת 'על הכתפיים' שלי את האחריות( לשלוח בחור לתל אביב ...והדברים מבהילים ,כי כבר נודע שהיה הרה"ק עונה על
שאלות של חיים ומוות כפשוטו ,והיו הדברים כ'אורים ותומים' ממש ,ואילו זאת לא היה ביכולתו...

 שבועות-  פרשת נשא- באר הפרשה

áë

úåøéô ìò' íøîà àåäå ,äðîî íîöò åìèáù åá äðúéðù äìòîá äîëçì íãå÷ àèç úàøé éë ,úåòåáù âçì
. מהì"ëò ,éåàøë úåöîáå äøåúá íîéìùä àìá 'ïìéàä äéåìú äøåúä úìá÷ ø÷éò éë åðãîììå .ì"ëò .'ïîæáå
. מדäøäèå äùåã÷ éøãâá úãîåòå
(à"ñøú úåòåáù) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä áúë êëå
åøúé) ò"éæ àèôàî 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä áúë êëå
á úåáà) àúéàã ,âçä ìéìá äøåúá ÷åñòì âäðîä
äù÷å .'êì äùåøé äðéàù äøåú ãåîìì êîöò ï÷úä' (áé åòåðéå íòä àøéå' (íù) áéúëã àäá ùøôì (àøéå ä"ã
ùé àìà .'á÷òé úìéä÷ äùøåî' (ã âì íéøáã) áéúëã êàéä íúòãá åððåáúäå åàø 'íòä'ù ,'÷åçøî åãîòéå
àéöåî ïìéàù åîëå ,'íééç õò' úàø÷ð äøåúäã ,øîåì ãåîòì ìåëéù àåä éîå úååöîä ìë úà íéé÷ì åìëåé
úùãçúî äùåã÷ä äøåúä ïë åîë ,äðùå äðù ìëá úåøéô äöò åðúð ùåøéô ,÷åçøî åãîòéå íááì åòåðéå' êà ,íäá
ïìéàä úåøéô ìò ïéðåãéð úøöòá ïëìå ,äðù ìëá äéúåøéô íéâééñ éãé ìò úååöîäå äøåú éøáãä ãéîòäì äìåáçúå
õò úàø÷ðù äøåúä úåùãçúä ìò íéðåãéðù ,(.æè ä"ø) ìò ,úååöîì äãîòä åùò ¯ åãîòéå åäæå ,'åëå úå÷çøäå
.úåùãçúää ïéðò àåäù íéøåëéáä íåé àø÷ð ïëìå .íééç .'ì"æç åøãâù íéâééñå úå÷çøä éãé ìò ùåøéô ¯ ÷åçøî éãé
ùøãîá àúéàã åîëå ¯ à"ôùä óéñåîå
øáë úåøåãä ìëáù íéîëçå íéàéáðä ìëù (àé
íäéøáãù àìà ,éðéñ øä ãîòîá äøåúá í÷ìç åìáé÷
âç ìëá ïë åîë ,åðîæáå åúòùá ãçà ìë åùøôúð
÷ìç ìàøùé éðá ïéìá÷î åðúøåú ïúî ïîæ úåòåáù
íéàéöåî ë"çàå ,äðùä éîé ìë ìò úùãçúîä äøåúä
äæå .åúòùáå åîå÷îá ãçà ìë ìòåôä ìà çëä ïî
áùééúé äæáå . מוãçà ìë úðëä éôë éåìú úåùãçúää
äùåøé äðéàù äøåú ãåîìì êîöò ï÷úä' ¯ ïåëð ìò
äøåúäî ÷ìç ìá÷ì åîöò úà ãçà ìë ïéëéù 'êì
àìà äòåá÷ äùåøé äðéàù ,äðù ìëá åì úùãçúîä
åøúé àîåçðú)

 ראש השנה לסייעתא דשמיא בתורה ועבודת- בעצרת נידונים
ה' בשנה הבעל"ט

'á÷òé úòìåú' ïåùì äæ ,(èé úåà) '÷ä ä"ìùä áúë
ä"á÷ä äöø äðùä ùàøáù åîë éë ,òãå ,(çð
äàéøáä íåé àåä éë ,íãà éðá äùòî ùåøãìå çéâùäì
,äøåú ïúî íåéá äöø ïë ,íìåòä ùåãéçå äðåùàøä
ìò ùåøãìå çéâùäì íìåòä ùåãéç ìò äøåî àåäù
åøîàù åîë .ïìéàä úåøéô ìò åðåãìå íìåòä äùòî
.'ïìéàä úåøéô ìò íéðåãéð úøöòá' (.æè ä"ø) äðùîá
úåçøåôä úåîùðä íä íää úåøéôä éë ,åðøàéá øáëå
äøåúä ìò äæ íåéá ïåãéð íìåòäå ,ä"á÷ä ìù åðìéàî
óã)

 רק כתיב, שהנה לא נזכר בתורה אימתי היה קבלת התורה, וכך אמר אחד מצדיקי הדור שליט"א.מד
 והרי שיום קבלת התורה אינו, ו'שלישי' זה היינו שלישי למצוות פרישה שנאמרה להם,''ויהי ביום השלישי
 ומבלעדיה, כי ההתקדשות והפרישה היא נותנת אחיזה ושייכות לקבלת התורה,'בזמן מסוים אלא לפי ה'פרישה
.אין לאדם כח לקבל את התורה
( 'עצרת נמי ראש השנה היא' ועל כן צריך לקרוא בפרשת הקללות שבפרשת בחוקותי: מצינו בגמ' )מגילה לא.מה
 וכבר נודע מה שאמר הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' זי"ע כי האימה,קודם שבועות כדי שתכלה שנה וקללותיה
 כי בר"ה דנים על ענייני גשמיות,ופחד מ'יום הדין' שבשבועות הוא גדול לאין ערוך מאימת הדין של ראש השנה
 הרי הדין הוא, אבל בשבועות,(לחם יותר או לחם פחות-) ' וכלשון קדשו 'א קולעיטש ארויף א קולעיטש אראפ,ופרנסה
... עד כמה יזכה לשפע רוחני לכל השנה,על ענייני רוחניות
 כי כמה 'עשיר' הוא שבועות עד שראש השנה נצרך 'ללוות' ממנו את ה'אתה,עוד אמר הרה"ק רבי ברוכ'ל
 ומכאן תלמד,( ובזה רוצים אנו לעורר זכותם של ישראל, שבראש השנה אנו מזכירים בתפילת מוסף את מעמד הר סיני, )כלומר...'נגלית
.מעלת האי יומא
 דבכל שנה יש בחינה חדשה, ובזה יובן מה שכתב ה'אור המאיר' )דרוש ספירת העומר ד"ה ואיתא בזוהר( ועוד צדיקים.מו
 והיינו, אלא תמיד מתחדשת באופן חדש, ואין לך שנה שקבלת התורה היא כבשנה שעברה,של קבלת התורה
 עוד. ואינה דומה הכנה של שנה זו לעבודתם בשנים עברו, כי הכל תלוי לפי מדת ההכנה של בני ישראל,טעמא
,כתב )דרוש לשבועות( שעל האדם לערוך חשבון הנפש האם במצב שהוא עומד בו היה יכול לקבל את התורה מסיני
.והאם הוא ראוי לקבל עתה את התורה בשנה זו בחג השבועות
()שמות יט טז
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ìë ìù äøåúä ùøåù äæ íåéå .úò ìëá úùãçúî àéä
 'äðùäמז ).(íù à"ôù

âë

ò"éæ 'øéàîä øåà'ä ÷"äøäî àúéà
(èé èé úåîù) ÷åñôä éøáãá æîøì (íãà ïáå øîàé
'ïåùìî ÷æç ùøôîù ,'ãàî ÷æçå êìåä øôåùä ìå÷ éäéå
äàî ÷éæçî äéä äîìù äùòù íé' (.ãé ïéáåøéò) àøîâä
ãîòî ìù øôåùä ìå÷ù åäæå ,'äøäè äå÷î íéùîçå
øä ãîòîáù ,øîåìë ,'ãàî ÷æçå êìåä' àåä éðéñ øä
ãéúò ÷éúå ãéîìúù äî ìë ÷éæçäù òôùä ãøé éðéñ
ìëá äðùðå øæåç äæ øáãå ,úåøåãä ìë óåñ ãò ùãçì
.ùãçî äðùå äðù
)åà ä"ã úåø úìéâî

ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä íùá àáåî äìàä íéøáãë
),(â úåà úåòåáù ,äòåîùä éôî íéøáã ,àùãä úåàð
íéîéá òøåæ íãàäù äîëù äòéøæ éîéì íéîåã íéîéäù
 äøéö÷ä éîéá ãéúòì øåö÷ì ìëåé êë åìàמחøôñáå .
'á ìéì úåòåáù) ò"éæ àðöñàéôî ÷"äøäì 'êìîä êøã
ãçà ìëù ,øàáîå ,åæ êøãá àåä óà êìåä (è"ôøú
÷ìçä äæ ,äîåúñ äàåáð úåòåáùä âçá ìá÷î ìàøùéî
ììôúäì àîøâ ïîæä éøä ,ïéãä íåé àåä íàù èåùôå íðîà ,äðùä ìë êùîá äøåúá âéùäì ãéúò àåäù
 'ä éðôìמטúåòåùé åá ìåòôì åðéãéá äìòé æà ,
úåøøåòúääå úåøàääå ,íãàä ïî àéä äîåúñå äîìòð
 úåéðçåøá úåìåãâ åéìà àáä òôùä íä íä äðùä òöîàá ïäì äëåæùנúîàá äøåúä úà ìá÷ì úåëæì ,
.úøöòá åìáé÷ù øöåà åúåàî
 íìù ááìáåנא íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá ,åéøçà åòøæìå åì

ובה מבאר את הכתוב )שמות יט יט( 'ויהי קול השופר הולך וחזק מאד' דנכתב בלשון הווה  -הולך וחזק ,ולא כתיב
הלך ...כי עדיין הוא מתחזק משנה לשנה ,ואינו דומה קבלת התורה של תשפ"ב לאותו של תשפ"א ,כי רבה מעלתו
יותר ויותר )נמצא שלעומת מיעוט הדורות ההולך ומתמעט כך מתגדלת נתינת התורה משנה לשנה ,ועיי' בית אהרן פרשת יתרו ,ד"ה ויעל עשנו(.
מז .ובזה ביאר ה'שפת אמת' זי"ע )תרל"ה ד"ה כמו( מה דאיתא בגמ' )פסחים סח (:שרב יוסף היה שמח ביותר ב'יומא
דעצרתא' וביקש שיכינו לו בשר מובחר לסעודה כי 'אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא',
שלא נזכר בגמ' אי לאו 'מתן תורה' אלא 'האי יומא' ,והיינו לאותו יום ממש בו אמר רב יוסף את דבריו ,כי היתה
כוונתו לנתינת התורה המתחדשת בכל שנה.
מח .וכנגד זה דיבר הרה"ק רבי מאיר מאמשינוב זי"ע כשאמר לחסיד אחד בערב חג השבועות 'אל תהיה שוטה',
וכשתמה הלה מאי קאמר ,הסביר לו ,שהרי אמרו )חגיגה ד (.אי זהו שוטה  -זה המאבד כל מה שנותנים לו',
והכא הרי ניתנה לאדם שעת הכושר להתעלות ולהרבות הונו ורכושו הרוחני ,ואם לא יתעשת לקלוט מן האור
והשפע היורד באתערותא דלעילא ישאר בלא כלום ח"ו ,נמצא שמאבד מתנה טובה שנותנים לו.
מט .וז"ל הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע )תרמ"ג ד"ה וכ'( ,וכתיב )תהילים קמה יח( 'קרוב ה' ...לכל אשר יקראהו באמת' ואין
אמת אלא תורה )ע"ז ד ,(:שכל תפלה הבאה מתוך דברי תורה מתקבלת ,כמו שאמרו בגמ' )ברכות לא (.לעמוד
לתפלה מתוך דברי תורה .ומכש"כ בזה היום שהוא כולו תורה הוא עת רצון לעבודה שבלב זה תפלה ,לכן הרמז
במגילת רות בלידת דוד המלך ע"ה שורש התפלה .עכ"ל.
נ .הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל אמר ,שאף שאמרו חז"ל )ב"מ נט (.כי אחר החורבן ננעלו שערי תפילה ,אך ישנה
תפילה אחת שנענית בכל עת ובכל מצב ,והוא 'בדוק ומנוסה' ,והיא התפילה לסייעתא דשמיא ברוחניות )מכתב
מאליהו ח"ד עמו .(77
ומפורשים הדברים בספר חסידים )קלא( ,אם שואל אדם דבר שהיא שבח לבוראו כגון על למוד תורה או דבר אחר
מחפצי שמים ושופך את נפשו עליו הקב"ה שומע תפלתו אף על פי שאין בידו מעשים טובים.
וכבר פירש רש"י )תהילים פא יא( מה שנאמר 'הרחב פיך ואמלאהו'  -ובפירוש אמרו בגמרא )ברכות נ (.שפסוק זה
אמור לגבי דברי תורה .וז"ל רש"י ,הרחב פיך  -לשאול ממני כל תאות לבך ,ואמלאהו  -ככל אשר תשאל אמלא.
רמז נאה אמרו במה שאמרו חז"ל )מכילתא שמות כ( שהקב"ה נגלה לבני ישראל בהר סיני כ'זקן מלא רחמים' ,שהרי
זה כדוגמת כלי מלא אשר בכל נענוע קל יישפך המשקה אשר בתוכו ,כך הקב"ה מלא רחמים ,שברצונו לתת לנו
את התורה בלי גבול בהשפעות עד בלי די ,אין לנו אלא 'לנענע' כביכול את כסא הכבוד בתפילותינו ,ומיד יישפכו
עלינו שפע רחמים וכל טוב.
נא .ידוע על הרה"ק ה'עטרת צבי' מזידיטשוב זי"ע ,שהיה מתחיל להתפלל בשעה מקודמת בבוקר ,ובמשך שעות
רבות האריך בתפילה עד השעות המאוחרות של אחה"צ .אמור מעתה ,אם צדיקי קמאי האריכו בתפילה ביום
חג השבועות מה נעני אנן אבתרייהו.

ãë
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ìàøùé úåøéîæ íéòð êìîä ãåã úãéìî øáåãî äôåñá éë àìô'ä áúëù åîëå .íåìù ìàøùé ìò úååöîáå äøåúá
åéìòå ,(:æ úåëøá) úåçáùúå úåøéùá ä"á÷äì åäååéøù åùôð êåôùì ,åúòá øáã áåè äîå' (úøöò êøò) 'õòåé
 äæä ïîæáå äìàä íéîéáנב øùôà éàù ,úåøåäì ,'äìéôú éðàå' (ã è÷ íéìäú) øîàð ìù äøúëì åéðáå àåä äëæéù
 äøåú àìá äìéôúì øùôà éàå äìéôú àìá äøåúìנה.
 äøåúנג 'úåùòìå øåîùì ãîììå ãåîìì ,נד.
äùîì øîàù åøúé éøáã ìò 'ïúðåé íåâøú'á íâøú êëå (à"ôùá úåáø àáåä) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä øîà äë
íé÷çä úà íäúà äúøäæäå' (ë ,çé úåîù) åðéáø
,úåòåáùä âçá úåø úìéâî úàéø÷ ìù äîòè øàáì
כיוצא בזה מפורסם על הרה"ק רבי נפתלי מראפשיץ זי"ע ,שבבית מדרשו ארכה תפילת 'אהבה רבה' שעות רבות,
וברשפי אש והתלהבות קודש שפכו לבם לפני בורא כל עולמים שיצליחו בתורה ויראת שמים .הרי לך הוראה
מפורשת ממעשיהם של צדיקים שאי אפשר להצליח בתורה ובעבודה כי אם בכח התפילות שיתפללו ביום זה,
שיקבל ה' ברחמים וברצון את תפילתנו.
מסופר על אחד מתלמידי הגה"ק ה'חתם סופר' זי"ע ,שנשא אשה בעיר הסמוכה לראפשיץ ,ובחג השבועות שהה
בצלו של הרה"ק מראפשיץ זי"ע ,ויהי כאשר חזר אל רבו נשאל על ידו היכן שהה ביום טוב ,וכשהשיב שהיה
בראפשיץ בירר אצלו החת"ס מה ראה ושמע שם ,התחיל התלמיד לתאר איך היה נראה בית המדרש בעת ברכת
'אהבה רבה' ,שכל המתפללים שפכו לב כמים בתחינות ובקשות שיפתח ה' לבם בתורתו ,מששמע החת"ס את
דבריו הפליג מאד בשבחם.
וז"ל הרה"ק ממונקאטש זי"ע בספרו 'שער יששכר' )מאמר חג הביכורים אות צג( נוהגים הצדיקים החסידים להאריך
בברכת אהבה רבה ביומא דשבועות החג הקדוש הזה.
נב .וכך שגור בפי העולם ,בבואנו לשמחת נישואין כיצד נדע מי הוא 'המחותן' ,הרי כל העם המשתתפים לבושים
במלבושי כבוד זבח משפחה  -בבגדי שבת ויו"ט ,אמנם כשנראה אחד מהמשתתפים הפורש לצד ומפיל תחינה
בדמע שיעלה הזיווג יפה ידוע נדע כי האי גברא הוא המחותן ,כמו כן ,מיהו 'מחותן' בנישואין הללו שבין בני ישראל
עם התורה ונותן התורה  -מי שעומד ומעתיר תחינה ,ומפיל דמעה 'והערב נא'' ,אהבה רבה ...והאר עינינו בתורתך,
ודבק '...ועי"ז ניהפך ל'מחותנים' עם הבורא והתורה.
נג .יש האומרים ,שלכן חל יומא דהילולא של דוד המלך בחג השבועות ,כי הוא חיבר את ספר התהלים ,ואמרו
)מגילה יח' (.כיון שבא דוד באתה תפילה' ,להורות שכדי לזכות לקבלת התורה צריך לשפוך הרבה תפילות ובקשות.
וראה ב'כף החיים' )תצד לד( שהפליג מאד בסגולת אמירת ולימוד ספר תהלים בחג השבועות ,וז"ל .והיום הקדוש
יומא דהילולא דיליה ,עוד יעלה לרצון ביותר אמירת תהילותיו .וכן כתב ב'בן איש חי' )שנה א במדבר ד( שנוהגים לומר
כל ספר תהלים בחג השבועות.
נד .הרה"ק ה'קדושת לוי' זי"ע אמר פעם בחג השבועות ,בראש השנה הקב"ה נוהג כמלך ,שהרי 'מלך במשפט יעמיד
ארץ' )משלי כט ד( ,ומלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול )קידושין לב ,(:אבל בחג השבועות הרי הוא כרב  -המלמד
תורה ,ורב שמחל על כבודו כבודו מחול )שם( ,על כן ימחל נא לכל עמו בני ישראל על כל חטאיהם ופשעיהם.
נה .כשנפטרו מלפני הרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע ה'חסידים הלומדים שבאו אליו מפולין' נענה ואמר :בפולין אוהבים
ללמוד גם אנו אוהבים ללמוד ,אבל אנו מפרשים 'שמעתתא בעא צילותא' )לשון הש"ס במגילה כח ,(:פירוש שכדי
לזכות לכתרה של תורה צריך להרבות בתפילה ...והתפילה צריכה לתורה )ברכת אהרן עמוד קח(.
פעם אמר הרה"ק הרבי רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע לפני תלמידיו ,כי מי שלא אמר 'אהבה רבה' וברכת
'אתה חונן' בכוונה ,בלתי אפשר שיחדש באותו היום חידוש אמיתי ,ונענה אחד מהתלמידים  -לא כיוונתי היום
והעליתי חידוש בידי ,ביקשו הרה"ק שיציע את החידוש והראהו איך שיש לסתרו ואינו על פי דרך האמת )הובא
בשו"ת מהרש"ם סוף ח"ב(.
הבט וראה עד כמה צריך להפציר ולהתפלל על פתיחת מעייני האדם בתורה ,מנוסח התפילה שקבעו אנשי כנסת
הגדולה ,שהרי לא מצינו בשום תפילה שיקבעו לשונות של בקשה ותחנונים כמו ברכת 'אהבה רבה' )אהבת עולם(,
שפותחים ומבקשים שישמע ה' בקול תפילותינו 'בעבור שמך הגדול' ,וכן מזכירים זכות אבות 'בעבור אבותינו שבטחו
בך' ,וכל זאת כדי שנזכה לברכת 'כן תחננו ותלמדנו' ,ואז ממשיכים לעורר מדת הרחמים וכופלים להזכיר את היותו
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òãåäúå ¯ äá åëìé êøãä úà íäì úòãåäå úåøåúä úàå
íãîìú ,ùåøéô ,'ïåäúùðë úéáá ïåìöééã àúåìö úé ïåäì
ô"òàå .ùøãîä úéáá ììôúäì íäì ùéù úåìéôúä úà
íé÷åçä úà' ¯ úåëìää ãåîéìî íà éë ÷åñôá øëæð àìù
úëøöð äøåúá çéìöäì éãë íå÷î ìëî ,'úåøåúä úàå
 úååöîå äøåúá äçìöää ìò 'ä éðôì åáì êåôùì äìéôúäנו.
תיקון ליל שבועות  -גדולת וקדושת הלילה

'÷ä é"øàä íùá (à"÷ñ ãöú á"î 'éò) íé÷ñåôä åáúë
)ø÷éòå ììë äìéìá ïùé àìù éî ìë' (úåðååëä øòù
åì òøàé àìå åúðù íéìùéù åì çèáåî äøåúá ÷åñòéå
äæ äìéìá ãåîéìä àåä áåùç äîë äàøå .'÷æð íåù
åì çèáåî' àã ïéòë ïåùì åðéöî àìù èòîë éøäù
 'åúðù íéìùéùנזàìà ãåò àìå '÷ä é"øàä ãåò óéñåäå .
.äæ ïéðòá äéåìú àéää äðùá íãàä ééç úàøåäù
à"ç ,äîã÷äá) ÷"äåæá àúéàã äîî àåä íéøáãä øå÷îå
 (.çנחàééøáç åäìëå ïåòîù éáø äåäå .ì"æå ,
ìë àúééøåàã ïéìî ïùãçîå ,àúééøåàã äðéøá ïéððøî

äë

,àééøáç øàù ìëå ïåòîù éáø éãç äåäå ,åäééðî ãçå ãç
øçîìã ïéâá ,ïåë÷ìåç äàëæ ,éðá ,ïåòîù éáø ïåì øîà
åäìåëã ïéâá ,åëééãäá àìà äôåçì äìë ìåòú àì
ïåäé ïåäìë äá ïàãçå àéìéì éàäá àäðå÷ú ïéð÷úîã
ïåì êøáî ä"á÷å ,àéðøëãã àøôñá ïéáéúëå ïéîéùø
íåâøúá .'åëå äàìò àîìòã ïéøèòå ïàëøá ïéòáùá
åúåà ìë äøåúá íé÷ñåò àéøáçä ìëå ù"ø åéäå .÷"äìì
,äøåú éøáãá ùãçî äéä íäî ãçàå ãçà ìëå ,äìéìä
,éðá ,ù"ø íäì øîà ,íéçîù àéøáçä ìëå ù"ø äéäå
äôåçì ,äðéëùä ¯ äìëä ñðëú àì éë íë÷ìç éøùà
éðå÷éú úà íéð÷úîä åìà ìëù íåùî ,íëîò àìà øçîì
íéîåùø åéäé íìåë ,äá íéçîùå ,äæä äìéìá äìëä
íéòáùá íúåà êøáî ä"á÷äå ,ïåøëæä øôñá íéáåúëå
ìëã (.è) ïéðòä êùîäáå .ïåéìòä íìåòî úåøèòå úåëøá
àìéò øéèð àäé àéìéì éàäá äãäá óúúùàã ïàî
éî ìë ¯ íìùá àúù ÷éôéå ,àúù àéää ìë àúúå
äèîìå äìòîì øåîù àäé ,äìéìä äæá äîéò óúúùäù
 íåìùá åúðù íéìùéå äðùä äúåà ìëנט.

אב ואומרים 'אבינו אב הרחמן' ,ובאים בזה לעורר 'רחמי האב על בניו' ,ולא עוד אלא שהבורא יתב"ש 'מרחם'
עלינו תמיד ,לכן גם עתה אנו מתחננים 'רחם עלינו ותן בלבנו בינה להבין ולהשכיל ,לשמוע ללמוד וללמד ,לשמור
ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה' ,וכיוצא בלשונות אלו לא מצינו בשום מקום ובשום תפילה,
אין זה אלא שעיקר העיקרים הוא הבנת התורה ,ובלעדיה אין לנו חיים וקיום ,ולכן ,בוכים ומתחננים כ"כ על כך.
נו .אמנם ,מיד אחר תפילתו ,יפנה לעסוק בתורה ,כי א"א לבכות ולשפוך שיח ב'אהבה רבה' שיפתח ה' עיניו בתורה
וכשבא 'למעשה' הילד איננו ...וכבר המשיל זאת הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע ,לעני שביקש והתחנן בדמעות שליש
לפני עשיר מופלג שיפרנסו ,אמר לו העשיר אינני מחזיק תחת ידי מעות ,גש אלי בשעה פלונית בבית העסק שלי
ואמלא ידך במטבעות ,הלה לא הופיע באותה שעה ,למחרת שב לבקשו בדמעות שליש ,אמר לו העשיר כבר
הוריתיך אתמול לבוא לבית עסקי ,מדוע לא באת ,נו ,בוא היום ....וכך הווה כמה ימים ,וכי יוסיף עוד העשיר לשים
לבו לבקשותיו) ...הובא בפנינים יקרים(.
ידוע דבר המעשה שהרה"ק מראפשיץ ראה אברך שעמד בתפילתו ביום חג השבועות ושפך לבו כמים בתפילת
'והאר עינינו בתורתך' משך זמן ארוך מאד ,ושב להתחנן כבן המתחטא אצל אביו שוב ושוב ,בגמר התפילה ניגש
אליו הרה"ק מראפשיץ ו'גמרא' גדולה בידו ,וכה אמר לו ,הייתי בשמים וראיתי שתפילתך נשאה פירות ונתקבלה
באהבה לרצון ,הא לך גמרא ותתחיל בלימודך...
נז .כה אמר הרה"ק רבי שלום בער מליובאוויטש זי"ע בליל שבועות )תורת שלום ספר השיחות ,עמוד  ,(3שיש תחת ידו
כתי"ק מזקינו הרה"ק ה'צמח צדק' זי"ע שכתב בהאי לישנא 'אני מבטיח למי שיהיה ניעור בליל שבועות כל
הלילה ]ויעסוק בתורה ביגיעה[ יזכה לכתר תורה' ,והיה מסיים הרש"ב ,שה'צמח צדק' היה פוסק ומורה הוראה,
וכשם שפסקו בבית דין של מטה כך פוסקים גם בבית דין של מעלה ,לכן צריך להיות ער בליל שבועות ולהתייגע
בתורה ,והוסיף עוד ,שזקינו דייק בלשונו ואמר 'שיהיה ניעור בליל שבועות' ,כי העיקר הוא 'מ'זאל ניט שלאפען',
פירוש ,שלא יתן לזמן הגדול לחלוף מבלי לנצל הזמן בעסק התורה.
נח .הנה נסדר לומר דברי הזוה"ק האלו בתיקון ליל שבועות קודם אמירת תרי"ג מצוות ,ומדרכו של עולם לאמרו
בסוף הלילה לקראת בוקר ,ומה יפה ונעים אם ישכילו ללמדו בתחילת הלילה ,כי אז יגשו אל הלילה הקדוש
באופן אחר לגמרי.

åë
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øîàù (åðéðôì åðéà äæ éîìùåøé) éîìùåøéäî åàéáä ÷"äôñáå
éø÷ú ìà ,à÷úéôá áåúëà øçîì àééç éáø
ïëàù ,íù øàåáîå .íëì äéçú àìà íëì äéäú úøöò
 äðùä ìëì íééç úåàöåú äìéìä äæîס.
àì éàîã÷ éãéñç àã ìòå' (.çö â"ç) ÷"äåæá àúéàãëå
,àúééøåàá ïàòì ååäå àéìéì éàäá éîééð ååä
'ïéîìò ïéøúá ïðáìå ïì àùéã÷ àúåøé àðñçàì éúéð éøîàå
¯ äìéìá íúðéùá íéîð íéðåùàøä íéãéñç åéä àì ïëìå
úà ùøéì àåáð äáä íøîåàá ,äøåúá íé÷ñåò åéäå ,äæ
 àááå äæá åðéðáìå åðì äùåã÷ äùåøé àéäù äøåúäסא.
.ùåã÷ä äìéìä úà éåàøë ìöðìå úåàìîì íãàä øäæéå
êúòã ìò äìòú éëå ¯ ééç äîå éðà äî ,íãà øîàé àîù
'äìë éèåùé÷' ïéëäì éãéá ùé ìôùäå ïè÷ä éðàù

'íåéä øãñ' øôñ éøáãì àð òîùé ...äùåã÷ä äðéëùì
)óéñåäå ,åììä øäåæä éøáã úà àéáäù (úåòåáùä âç øãñ
øùà ,äæä ãåáëä ìëì äëåæä å÷ìç éøùàå åéøùà úåàøåð
íãàä éðéòá ì÷é ìàå ,åá èù÷úîå øàôúî ìåëéáë åøöåé
,úçà äðéçáá ìôàå ìôù àåä íãàä(ù óà) éë ,äæä øáãä
ãéîòäì åãéáå ,ãàî ãò åçë ìåãâ úøçà äðéçáá ìáà
úåùòì ìåëé úøùî êàìî ïéàù äî ,íìåë úåîìåòä ìë
áéúëãë íìåò àøåáì ìåëéáë ìéçå çë ïúåðä àåäå ,ïë
)íò íãà ìë êéøöå ...'êøæòá íéîù áëåø' (åë âì íéøáã
åîöò áéùçäì úåèåéãäáù èåéãäå íéðè÷äî ïè÷ åúåéä
éãé ìò éìåà øîåì ¯ äæä ïéðòä ìò àùðúäìå ìãâúäìå
úëøá éäú ìàå ,é"ùä ïåöø ÷éôäì øáãå ïéðò äæéà àáé
,åéðéòá åîöò ì÷î íãàä úåéäáå ...åéðéòá äì÷ èåéãä
éãé ìò úåîìåòä ïå÷ú àáéù 'ééç äîå éðà äî' åøîåàá
 ì"ëò ...ïìå÷ì÷ åàסב.

נט .הנה לא מצינו בזמנים אחרים הבטחה נפלאה כזו ,על כן ,בעת עסקך בתורה בלילה הגדול הזה ,התבונן נא
באלו ההבטחות ,ובבואך לידי 'נסיון' להפסיק ממשנתך ע"י עצמך או ע"י אחרים )וד"ל( זכור שאין זה 'עסק'
כדאי להפסיק מהלימוד בהאי ליליא.
ס .וכך דרש הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע )תרע"ב( מה שנאמר )שה"ש ה ב( 'אני ישנה ולבי ער'' ,ישנה' בגימטריא שס"ה,
כנגד שס"ה ימות החמה שהאדם ישן בהם ,אך 'וליבי ער' הוא כנגד חג השבועות ,שהוא לב השנה )ובאותו לילה
ניעורים כל הלילה(.
סא .הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל ראה פעם יהודי מתנמנם בתפילת שחרית בחג השבועות )לרוב עייפות מלימודו בכל הלילה(,
משהקיץ ,שאלו ר' חיים ,וכי ראית מימיך חתן המנמנם בעמדו תחת חופתו ,כי אכן יום חתונתו זה מתן תורה.
בספר הליכות שלמה )פי"ב הערה  (13מובא שאחד שאל את הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל ,שהוא מכיר
את טבעו וכח גופו ,ויודע בעצמו שאם ינדד שינה מעיניו כל הלילה ויהגה בתורה תהא תפילתו בשחרית נים ולא
נים תיר ולא תיר ,ונפשו בשאלתו מאי עדיף טפי ,השיב לו הגרשז"א בדעת תורתו ,אף שלהלכה וודאי עדיפא
שחרית שהיא הלכה על פני המנהג שלא לישן בלילה ,אך על 'נפשות' בניך יש לך להיזהר ולהישמר) ...וכלומר ,שח"ו
ילמדו ממך להקל במנהגי קודש שבנ"י זהירים בו(.
ידוע דבר המעשה ,שהגאון רבי חיים לייב אויערבאך )אביו של הגרש"ז( היה נוהג לעלות ביום החג למעונו של הגה"צ
רבי משה יוסף הופמן זצ"ל דיין דפאפא שהיה דר בסוף בעיה"ק ירושלים ת"ו ,לברכו בברכת החג .בשנה אחת ראה
הגרח"ל שפני הדיין מאירים ושמחים עד מאוד ,שאלו הגרח"ל לשמחה מה זו עושה .נענה לו הרב מפאפא שלא
היה בדעתו לספר לו ,אך מאחר ששאלו מעצמו יגלה לו רז חזות לילה .בשנות בחרותי למדתי בישיבתו הרמה של
הכתב סופר זי"ע ,והיה שגור בפי הבחורים משמיה דהחתם סופר זי"ע שמי שילמד כל הלילה בלא היסח הדעת
כלל  -מתוך רציפות המחשבה ,יזכה לגילוי אליהו .והנה רבים ניסו שם לעשות כן ולא עלתה בידם ,ואף אני עצמי
ניסיתי שנים רבות ללמוד כל הלילה בלא היסח הדעת ,אך עדיין לא זכיתי לכך.
בהאי שתא למדתי כל הלילה ברציפות המחשבה ,והנה זה עידן ועידנים אשר מתקשה אנכי בהבנת איזה קטע
בזוה"ק ,בלילה זה בא לפני זקן אחד וביאר לי את הדברים באר היטב ,אחר גמרו סגרתי עיני להתבונן במחשבתי
בפירושו ,אך משפקחתי את עיני פרח לו איש האמת ,הבטתי בשעון וראיתי שכבר עלה השחר ,והבנתי שזקן זה
אליהו הנביא היה ,וכי לא אעלוז ואשמח בכל לבי ונפשי.
סב .וזה לשון ה'פלא יועץ' )ערך עצרת( ,וקריאת התורה בליל עצרת בסדר המתקן מרבנו האר"י ז"ל היא נפלאת
ועושה רושם למעלה ,קשוטין אל השכינה .אשרי ילוד אשה שזכה לכך ,אשר מלך העולם איום ונורא ,מלך
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íò ñðëééå ,àëìîã àìëéä éðáî àåäå ,äæá äðéëùä
åøîàð íéøáãäù óàå] äôåçì àùéã÷ àúðéëù ¯ äìëä
åäö÷ ñôà êà ,åéøáçå óñåé úéáä úîâåãë ïåéìò éôøùá
åìéôàù íéøëæðä ñ"úçä éøáãëå ,ãçàå ãçà ìëá êééù
.[íéìåãâáù ìåãâë íä ÷øñ éðìéà
'úå÷åîò äìâî'ä áúë
àéáî (.è ÷"äåø øòù) 'úåðååëä øòù'á ,äðäã (é÷
ìë äøåúá ÷ñåòå úçà äìéì øåòéðäù ì"æéøàä íùá
úåîé øàùá íàå .ãçà úøëî øèôð äéäé äìéìä äúåà
éøä ,ãçà úøë ìò øôëì øåòéð úåéäì ìéòåî äðùä
äîëå äîë ìò øôëì ìéòåî úåòåáù ìéìá ãåîéìä
.(øáãä øåàéá ù"ééò) úåúéøë
óã óåñ ùãå÷ä úøáçîì åéúåäâäá)

 מתן תורה בעת קריאת עשרת הדברות אף- בקבלת יום זה
בדור אחרון

ùøãîá àúéà
äùøôä úà ïéøå÷ åéä éðá ,ìàøùéì ä"á÷ä øîà'
íéãîåò íúà åìéàë íëéìò äìòî éðàå ,äðù ìëá åæä
(à èé úåîù) øîàðù ,äøåúä úà ïéìá÷îå éðéñ øä éðôì
.' סדéðéñ øáãî åàá äæä íåéá'
(àòø æîø åøúé ù"å÷ìéá àáåä á"éô àú÷éñô)

'÷ä ä"ìùä ÷éúòäù äî òåãé
õá÷ìà äîìù éáø ÷"äâä ÷"éúëî (ç úåà äåöî
,úåòåáù ìéìá àéøáçä ãåîéì øãñ øàúî øùà ò"éæ
éúù åðãîìå äðùîä ãåîìì åðìçúäù úòáå :ì"æå
,'åëå øáãîä ìå÷ úà òîùðå åðàøåá åðëéæ úåúëñî
íåìù ,éáåäà éãéãé íéøãäîä ïî íéøãäîä éãéãé åòîù
äæä íìåòá íëéøùà ,íëúãìåé éøùàå íëéøùà ,íëì
éðøèòì íëùôð ìò íúîù øùà ,àáä íìåòá íëéøùà
éùàø úøèò äìôð íéðù äîë äæ øùà ,äæä äìéìá
úåúôùà ú÷áåç øôòá úëìùåî éðàå ,éì íçðî ïéàå
åöîàúä ,éãéãé å÷æçúä .äðùåéì äøèò íúøæçä äúòå
íúéëæå äéìò éðáî íúà éë åòãå ,åöìòå åçîù ,éáåäà
äìò íëéô ìáäå íëúøåú ìå÷å ,àëìîã àìëéäî úåéäì
,äìòù ãò íéòé÷ø äîëå íéøéåà äîë ò÷áå ä"á÷ä éðôì
àáö ìëå ,åãîò úåéçäå ,åîîã íéôøùå ,å÷úù íéëàìîå
ìë íò ...íëìå÷ úà íéòîåù àåä êåøá ùåã÷äå äìòî
øùà éãéãé íëúãìåé éøùàå íëéøùàå íúéìòúð äæ
,äæä äìéìä éúéìòúð íëéãé ìòå ,íëéðéòî äðéù íúããð
å÷éñôú ìàå ,íéøãäîä éãéãé ééðá åöìòå åöîàå å÷æç ïëì
äáéøò íëúøåúå ,íëéìò êåùî ãñç ìù èåç éë ,ãåîéìä
éðåìòäå íëéìâø ìò éãéãé ééðá åãîò ïëì .ä"á÷ä éðôì
.'åëå ãåáë íù êåøá íéøåôéëä íåéë íø ìå÷á åøîàå
øð ÷øô úåòåáù úëñî)

íâ .ì"æå áúëù (èé úåà ã"ìô) 'øñåî èáù'ì åðéöîå
åìéàë åéðéòá äîãé ,äøåúá äùøôä àøå÷ùë
. סגíéøåôéëä íåé úùåã÷ë úåòåáù ìéì úùåã÷ù ,êì éøä
åúåà åìéàëå éðéñ øä àåä äá ãîåòù (äîéáä) äáéúä úà äìòî àåä øùà äøåúá ÷ñåò íà èøôáå
 וישראל עושה חיל ומוסיף כח בפמליא של, ורוכב שמים בעזרו, המשילו במעשי ידיו,גדול אשר לגדולתו אין חקר
 אל, על זאת יגל יעקב ישמח ישראל בעושיו יעלזו חסידים בכבוד ויהיו רק עסוקים בסדר הלמוד כל הלילה,מעלה
 בתת לב מה נעשה בשמים ממעל, בשפה ברורה ביראה ואהבה ושמחה רבה יותר ויותר ממוצא שלל רב,דמי להם
 כמו, בני סמיכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, ובכן עושה אלה הנה שכרו אתו. ומה הימים האלו ומה הגיע אלינו,על ידינו
 לו בכח יגבר איש להעביר שנה, שממנו נדע שעושה נחת רוח גדול למעלה, ולפי גודל השכר,שכתוב בזהר הקדוש
' אבל עבדי ה,' ובלבד שלא יהא יושב ובטל או מדבר דברים בטלים או אסורים וכו,מעיניו ולהיות ער כל הלילה
. עכ"ל. ולפום צערא אגרא, בלילה הזה לה' צריכים להיות עוסקים בתורה כל הלילה בלי הפסק,'העומדים בבית ה
 על כן אנו.' בספר 'יפה ללב' )תצד ב( הביא מספר אמרי נועם )סוף פרשת פנחס( ש'יום כיפור' הוא כנגד 'שבועות.סג
 להיות נעורים כל הלילה כמו הכהן הגדול ופרחי כהונה שהיו ניעורים כל- עושים בשבועות כמו ביום כיפור
.הלילה בליל יום הכיפורים
הרה"ק רבי העניך מאלכסנדר זי"ע )חשבה לטובה שבועות( כתב ששבועות הוא כמו יום הכיפורים שהרי אמרו )ירושלמי
 ואם כן שבועות שהוא 'יום חתונתו' יש בו מחילת עוונות,ביכורים פ"ג ה"ג( שהנושא אשה מוחלים לו על כל עוונותיו
.כמו יום הכיפורים
 כדאיתא בירושלמי )ר"ה פ"ד ה"ח( 'אמר רב, מה רב טוב הצפון לבני ישראל בקבלתם את התורה, מענין לענין.סד
 דכתיב )במדבר- 'משרשיא בשם רב אידי בכל הקרבנות כתיב חטא )שעיר עיזים לחטאת( ובעצרת אין כתיב חטא
 מכיון שקיבלתם עליכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו, כך אמר להן הקב"ה,'כח ל( 'שעיר עזים אחד לכפר עליכם
.לא חטאתם מימיכם
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åìéàëå (.åø ìä÷éå øäåæ ïééò) éðéñ øäî úìá÷úî äòù
úòùá äéäù íùë íù íéãîåò åìù àéìîôå ä"á÷ä
ìä÷ä ìëå äøîåàä ä"ò åðéáø äùî åìéàëå ,äøåú ïúî
ä"ìùá ïééòå) äøåú åéôî òåîùì éðéñì áéáñ íéãîåòä
.(èðø øñåî úçëåú íééç êøã ÷øô úåòåáù úëñî
ò"åùá ÷ñôð íà éë ,å"÷ ãîìéå
àåø÷ì äðùä úåîé ìëá äøåúá àøå÷ä êéøöù
éðáå åðéáø äùî éë (íù) ùåáìá øàåáî íòèäå ,ãîåòî
ùéù ïàëîå ,äøåúä úìá÷ úòùá íéãîåò åéä ìàøùé
ãîòîì úåøåãì äøåú øôñá äàéø÷ä ïéá äåùä ãö
,úåòåáùá äøåúä úàéø÷ úòá øîåçå ì÷ ,éðéñ øä
úà ìá÷î àåä äúòù ïîæä úà úøøåòî äàéø÷äù
 éðéñî äúðéúðë äøåúäסה.
)(à óéòñ àî÷ ïîéñ

שובו לכם לאהליכם  -העיקר לקיים את התורה בשובם לביתם
מהר סיני

äîëá øàáîå ,'úøöò éðéîùá ÷ø úøöò íù äøåúá
ï"áîøä éøáã éô ìò áúë éùéìùä åùåøéôáå ,íéðôåà
)íàå åøéòú íà' (æ á ù"äù) ÷åñôä ìò (è"éô ïåçèáå äðåîà
åáø÷á ùéâøî øùàëù ,'õôçúù ãò äáäàä úà åøøåòú
'éìë' äì äùòé 'úé åúàøéìå åúáäàì úåøøåòúä éùâø
¤ © ¤ øåöòì éãëá äøåúä ãåîéì åà äåöî íåé÷ é"ò
øîMìe
íà' áåúëä øîàù åäæå ,åìà ùãå÷ éùâø åùôð éëëåúá
úãéî íëá øøåòúðù ¯ 'äáäàä úà åøøåòú íàå åøéòú
,éìëå õôç ïåùìî ,'õôçúù ãò' éæà ,ú"éùäì äáäàä
øåâàì ìåáé÷ úéáå éìë åùòú ãéîå óëéúù øîåìë
íìòéúå âåôú ìáì íéîé êøåàì úåøøåòúä äúåà øåîùìå
âç àø÷ðù íòèä øàáî äæ éô ìò .äàáù úîåòìë
ìë úà åëåúá øåöòì åúåòîùîù ,'úøöò' ¯ úåòåáùä
åéøáãî åðãîìå .(ãåò øàáîù äî ù"ééòå) âçä úåòôùä
úåøàä úà êéùîäì àåä áåè íåéä úéìëú ø÷éòù
 äøåúä úìá÷å âçäסו  øçîì íâסז .ïîæ øçàìå

ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä úùåã÷ åøôñá ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä éøáã íéòåãé
êéîòô åôé äî' (á æ ù"äù) áåúëä ïåùìá øàáî
àèéì úðéãîá éúìàùð' ,(éúìàùð ä"ã úåòåáùì) éåì
æ"å÷éú ÷"äåæá àáåîëå) 'âçä úìéòð' ìò æîåøù ,'íéìòðá øëæð àì àìäå ,úøöò íùá úåòåáù âç àø÷ð äî éðôî
)(íåéáå ä"ã äàø í"éøä éøîà

סה .ומהאי טעמא אמרו גדולי הדורות )עיי' סיפורי חסידים שבועות ,על הרה"ק רבי חנוך מאלעסק זי"ע( ,שזמן קריאת התורה
מסוגל הוא להתפלל על החולים שיבריאו ,כי במתן תורה נתרפאו כל החולים ,ועתה כשקוראים בתורה מתעורר
ביחד עם 'מתן תורה' גם אותם נפלאות שנעשו באותה שעה.
סו .ודע כי הקב"ה דורש ומבקש מאתנו להתחיל מב'ראשית' ,יתחיל בעבודתו המוטלת עליו  -לעסוק בתורה
בהתמדה כל חד וחד בדרגא דיליה ,ואז יגמור ה' בעדו ,כדברי רש"י )יט ה( 'ועתה אם שמוע תשמעו בקולי,
אם עתה תקבלו יערב לכם מכאן ואילך  -שכל התחלות קשות' .אבל אם יתייאש מלהתחיל אף בעת ההתחלות
הקשות ,להיכן יגיע ...אמרו המושלים להמשיל מדרכו של עולם ,פעם קנה הקונה מנעלים חדשים ושילם עליהם
במיטב כספו ,בעודו נהנה להלך במנעליו החדשים הם החלו ללחוץ על רגליו עד כדי זוב דם בכמה מקומות בכף
רגלו ,מיד אץ הקונה אל ה'מוכר' וגער בו ,איזה מנעלים נתת לי ,וכי לזה כיליתי את כספי  -שיזובו רגלי דם ויהיו
נפוחים וכואבים בכל אבר ואצבע שברגלי ...אמר לו המוכר ,תנוח דעתך קונה יקר ,אין ברירה אחרת  -כך הוא
דרכו של מנעל חדש ,המתן בסבלנות כשבועיים ימים ותראה שכל הלחץ שהמנעל לוחץ פסק ותהנה עד מאד
ממנעליך החדשים והטובים ...וכן עשה האיש ,חלץ מנעליו הניחם בארון שבביתו ,לאחר שבועיים שב ללבשם ,ואוי...
שוב הם לוחצים את רגליו במידה מרובה .כאן כבר פקעה סבלנותו וברוב כעס נכנס לבית המוכר ושפך על ראשו
קיתונות של זעם וחימה ,למה רימיתני זה פעמיים ,כבר עברו שבועיים ושום דבר לא זז ולא נפחתו הכאבים ,חקר
המוכר למעשיו של הקונה ה'חכם' ,ומשהבין את הנהגתו עם המנעלים פתח את פיו ב'מענה רך ישיב חימה' ,לא
מחכמה שאלת על כך ,כי לא הייתה כוונתי שתניח המנעלים בארון ומאליהם יפסיקו להכאיב וללחוץ אותך אחר
שבועיים' ,אם כה תעשה'  -שתמשיך לנעול אותם לרגליך על אף היותם כואבים ומכאיבים אז כעבור שבועיים ימים
יקבלו המנעלים צורת רגליך והכל יבוא על מקומו בשלום ...כיו"ב לענין עסק התורה ,הגם שרק כל התחלות קשות,
מ"מ על האדם להתחיל ללמוד ,וא"א לו להניח את הגמרא בארון הספרים ולאחר שבועיים ימים להוציא משם את
הגמרא ולהתאונן שלא זז מאומה ועדיין קשה עליו לעסוק בתורה ,רק אם יעסוק בתורה ויקיים כל התחלות ...אז
לאחר זמן ינוח לו וירגיש טעם מתיקות התורה בעזהשי"ת.
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'íòt
ïåùìî àåä 'êéîòô' ,ì"äæá (:áö ,:äì
çúåôå øøåòîå ÷ôåã è"åéäù ('åçåë ìëá äëî'ä åðééäå ,æ àî
øæôúéå êìé àìù ìòåðù åðééä 'íéìòðá' àá äæ øùàëå ,'åëå
.ì"ëò ,'íéìòðá êéîòô åôé äî' åçáùî áåúëä æà õåçì
åúãåáòá ùãçúäì åøøåòîå íãàä áì ìò ÷ôåã è"åéä éë
,åìàä íéùåã÷ä íéîéá úéìâúîä 'ä úáäà ìãåâì ù"úé
êøã ìò áöééúäì äúòî ìëåéù äøåà éøòù åìöà çúåôå
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ìòåð íà àìà íéáåè íéòâø íúåàá éã ïéà êà ,áåè
úîåòìë êìú àìù úåîîåøúä äúåà øùå÷å åáø÷á
 è"åéä øçàì íâ åìöà øàùéúù àìà ,äàáùסח.
ìàøùé éðá úåìåìë ïãéòá úòë íéøåîà íéøáãä øúåéá
ïééðá äéäéù úåàøì åðéìòù ,äùåã÷ä äøåúä íò
äøåúä ãåîéì úà êéùîäìå ,àîéé÷ ìù øù÷á ,ãò éãò
 äá ÷ñòäåסט.

עוד משלו ,לאיש שלמד מחברו לנהוג ברכב )דרייווען א קאר( ,ה'מלמד' יצא עמו על הדרכים ,והראהו כאן נוסעים
ושם עומדים ,כאן ממתינים ושם ממשיכים ,בכפתור זה מדליקים ובזה נוסעים אחורנית וכו' וכו' ,על אם הדרכים
הורה לו להכנס לצידי דרכים ,שם ראו מקום גדול מקורה ובצד חנות ,ולתמיהתו התלמיד מה יש כאן ...וכי למיני
מתיקה אני צריך כעת ,הראה לו המלמד שיש שם עמודים עם צינורות ,צינורות הללו מוליכים דלק ובנזין לקרבי
הרכב ,ורק כך אפשר להמשיך בנסיעה ,כי ללא שירוו את צמאון הרכב לדלק )געז( לא יסכים להמשיך בנסיעה.
משקרב התלמיד ל'מקור' הדלק ,זעק ,אוי ריחו נורא ,אינני מסוגל לעמוד כאן אפילו עוד רגע כמימריה ,עצה טובה
יש לי  -תחת הבנזין יבוא הקולה  -באחורי הרכב )טראנק( יש לי בקבוק חדש של 'קוקה קולה'  -את תכולתו אשפוך
בפי הרכב אשר שם הוא שותה לצמאו ...וניסע לשלום ,אמר המלמד ,לא ולא ,זה לא יעבוד ,טען התלמיד בטפשותו,
וכי למה תדבר כן ,מי פיתה אותך לחשוב שטויות כגון דא ,מה בין קולה לדלק ,אדרבה הקולה הוא משקה חשוב
פי כמה וכמה ועולה על שולחן מלכים ...והרי אין צורך לבאר טפשותו של התלמיד ,כי 'מאשין' )מכשיר( זה נוסע
דייקא עם דלק ובנזין ,ועם קולה אינו זז ממקומו.
ולדידן ,הרוצה להתקדם ,לעלות במעלות התורה ,ידע ,כי מאשין זה  -עסק התורה ,יוכל ליסע רק יחד עם
ה'קושי' ,לא עם תענוג ובקלות  -כאותו משקה המענג  -קולה ,יצליח להתעלות ,רק דייקא עם 'כל התחלות קשות'
אז אכן ,סוף דבר ,ש'יערב' לכם מכאן ואילך.
סז .כן כתב הרה"ק ה'בית אברהם' )שבועות ד"ה ישלם( וז"ל ,חג הקדוש הזה נקרא חג שבועות שהוא לשון שבועה.
כמו בעת שמקבלים חיילים חדשים לצבא משביעים אותם שבועת אמונים לקבל עליהם עול המלכות ,כמו כן
בחג הקדוש הזה שמקבלים התורה מחדש ,בהקריבכם מנחה חדשה ,אז בשבועותיכם ,עכ"ל ,ר"ל ,שהיות שבחג
השבועות מתחדשת נתינת התורה על כן צריך להישבע מחדש לקבל על עצמו עול מלכות שמים .ושם החג מורה
על תכליתו להתחדש בקבלה גמורה מכאן ואילך כי זה כל מהותו וענייניו של החג.
סח .ואל יחשוב אדם עוד חזון למועד ,יבוא יום ואתחיל לעבוד את ה' ולעסוק בתורתו ,כי כך אמר הרה"ק ה'בית
ישראל' זי"ע ששמע מפי אביו הרה"ק האמרי אמת זי"ע באחרית ימיו ,בהיותי צעיר לימים חשבתי על כמה
וכמה דברים בעבודת ה' ולימוד התורה שעוד אוכל לעשותם לכשיבוא היום ,אך עתה יכולני להעיד בפניך שכל מה
שאין האדם עושה בשחר נעוריו ,שוב לא בא לידו לעשותו ולפעול אותו.
ונתנו רמז בדבר במנהג אכילת חלב בשבועות ,כי הנה שחיטת בהמה כדי לאכול את בשרה ניתן 'לדחות' גם
למחר ולאחר זמן ,ולא יארע לבהמה או לבשר שום קלקול ,לעומת זאת את ה'חלב' המתחדש בכל יום אצל הפרה
חייבים לחלוב באותו היום ,ואי אפשר לומר מחר אחלוב גם בשביל אמש ..והתורה נמשלה ל'חלב' כי אי אפשר
לדחותה למר ,ואם לא עכשיו אימתי.
וכבר ביאר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל בלשון הגמ' )שבת פח' (.מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית ,ואמר
להם ,אם אתם מקבלים התורה מוטב ,ואם לאו שם תהא קבורתכם' ,מדוע כתוב 'שם תהא קבורתכם' ,ולכאורה
היה צריך לומר 'כאן תהא קבורתכם' ,שהרי כבר עמדו תחת ההר ,וביאר ,דדרך האדם לומר לעצמו 'לכשאפנה
אשנה' ,כאשר אגיע ל'שם' ,כשהמצב ישתנה לטובה ויסתלקו המפריעים  -אז אוכל ללמוד כראוי ,על אמירה זו
נאמר 'שם תהא קבורתכם' כאן נעוץ כשלונו של האדם ,שהרי היצה"ר כבר 'יסדר' שה'שם' הזה לא יבוא כל כך
מהר ,ולבסוף ימצא האדם את עצמו עומד ריקם ללא כלום...
סט .והנה כתיב )שמות טו ט( 'אמר אויב ארדוף אשיג אחלק שלל'  -שלל ראשי תיבות ש'ובו ל'כם ל'אהליכם .כי
עיקר מלחמתו של יצר  -האויב הגדול ,לקרר את האדם כששב לאהל ביתו  -אחר מעמד האדיר של קבלת

ì
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 øçîå íåéä íúùã÷å' äøåú ïúî úàø÷ì åðéååèöð êëåע,
,àáù úîåòìë è"åéä àöéå øåáòé àìù åá ùé æîøå
úà ìáé÷ äúò äæ êàù øåëæé è"åéä úøçîì óà àìà
 äøåúäעאúà òåá÷ì ¯ øåà äá äàøé øùà êøãäå .
 äìá÷ åéìò ìá÷éù éãé ìò ,åùôðá âçäעב åìéôàå úçà
÷ äðèעג÷çë ¯ âçä øçàì íâ åðéò úááë äðøîùéù ,
åúåà øù÷îä èåçë åì àäú äìá÷ä åæå ,øåáòé àìå
 è"åéä ìàעד.

êë' àìà ,äøæ äãåáò ãåáòì ãéî åðúôé àìå ,íéìåãâ
øçîìå êë äùò åì øîåà íåéä ,òøä øöé ìù åúðîåà
êìåäå æ"ò ãåáò åì øîåàù ãò êë äùò åì øîåà
íéðè÷å íéì÷ íéøáãá åìéùëîù éøä ,(:ä÷ úáù) 'ãáåòå
æ"òá óåñáì åìéôäì àåáé íùî éë åéá÷òá ùã íãàù
äáåè äãéî'á ú"éùä úà ãåáòì ç÷éð åðîîå ,ì"çø
àâøã ,úåðè÷ úåìá÷á úå÷æçúää éãé ìòù ,'äáåøî
 úåîìùá 'ä úãåáòì àåáéù óåñ ,àâøã øúáעה.

éåáéøá åèåùôë 'äøåú ìåò' åîöò ìò ìá÷ì àîøâ ïîæäå ïéàù òøä øöéä ìù åëøãù íùë ,éðîëçú éáéåàîå
÷äëøá ÷éæçî éìë êì ïéàù ,äøåúì íéúéò úòéá
íéøáã ìò úçà úáá íãàä úà äúôî
התורה ,לכבות את ה'אש הגדולה' אשר ראו עיניו במעמד הר סיני ,ולומר לו ,אכן ,קבלת את התורה ,אך 'מפטירין
כדאשתקד' ,שוב לאהליך  -להנהגתך ולסדר יומך כעד השתא ,ומה לך לשנות סדרי בראשית ולקבל על עצמך עול
תורה ועבודה...
כעין זה מרומז נמי בפרק 'אשת חיל' )משלי לא( המרמז כולו על התורה )עיי' רש"י שם פסוק י( 'בטח בה לב בעלה'
 ומדוע ,כי 'ושלל לא יחסר' והיינו שבהגיעו ל'שובו לכם לאהליכם'  -גם אז 'לא יחסר המזג' ,ואינו חוזר לסדריומו ולהנהגתו שקודם קבלת התורה ,אלא יהא 'מוסיף והולך' הן בכמות הן באיכות ,כל אחד לפי מה שהוא.
איתא בגמ' )ב"ק נה (.הרואה טי"ת בחלום סימן יפה לו ,רמז נתנו בדבר בדרך צחות ,שהנה עברנו זה עתה ז'
שבועות של הספירה ,ואחריו השבוע השמיני יש בו קדושה של שבעת ימי התשלומין ,ועיקר המעלה הוא להמשיך
גם בשבוע התשיעי...
ע .וכמו שאיתא מהרה"ק ה'תפארת שלמה' זי"ע )עניני שמנ"ע ,פסח( שהבקשה בתפילת המועדים 'והשיאנו ה' אלוקינו
את ברכת מועדך' היא מלשון נישואין .מעתה יש לומר דכמו שבכל 'נישואין' מבקשים 'שיהיה בנין עדי עד',
א"כ ,אף כאן עלינו לבקש ולעשות פעולות שישאר הבנין אף לאחר החג ולנצח נצחים.
משל לאחד הנכנס לשמחת נישואין וברצונו לדעת מיהו החתן ,שהרי הכל עוטים בגדי שבת ויו"ט ,אמנם כאשר
יראה למחרת היום מי עדיין נשאר לבוש בבגדי שבת ויו"ט ידע שהוא 'חתן דנן' .כיו"ב ,מיהו ה'חתן' ביום חתונתו
זה מתן תורה ,מי שנשאר עם התורה גם לאחר שבועות...
עא .הרה"ק הנתיבות שלום זי"ע שאל פעם כמה מבחורי הישיבה 'אימתי הוא זמן קבלת התורה בחג השבועות',
נענה האחד ואמר בזמן עלות השחר ,לעומתו השיב רעהו בעת קריאת עשרת הדברות בקריאת התורה ,השלישי
השיב באופן אחר ...עד שאמר להם הרבי ,זמן קבלת התורה הוא בשעה שאדם מקבל על עצמו את התורה .אף
אנו נאמר לפי דבריו  -שבכל יום מימות השנה יש בידינו לזכות שוב ב'מתן תורה' ,אם אך נקבלנה בשתי ידיים.
עב .כשהיו שואלים את כ"ק האדמו"ר מסקולען זי"ע בזמנים טובים ,רבי ,איזו קבלה ניקח על עצמנו ,והיה עונה
'קבלת עול מלכות שמים' היא ה'קבלה' הטובה ביותר.
עג .וכך אמרו בדרך צחות ,שכשם שהרוצה לישא אשה ,הרי כל הממון הרב שהוציא על שכירת בית חתנות ועריכת
סעודת נישואין אינם מעלים ואינם מורידים אם לא יתן לכלה )לפחות( 'שוה פרוטה' עבור הקידושין ,כך אי
אפשר 'ליום חתונתו זה מתן תורה' מבלי שיתן מעצמו לפחות 'משהו'...
עד .וכך כתב הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זי"ע )פרי צדיק משפטים אות ג( שגדר מצות זכירת מעמד הר סיני שנצטווינו
בכל יום הוא לזכור הקבלה דנעשה ונשמע .וכמו שהיה הרה"ק מלובלין זיע"א אומר בכל בוקר הריני מקבל
עלי להיות אדם טוב .יעו"ש.
עה .וכבר נודע מפי ספרים וסופרים שאין לאדם לקבל עצמו דברים גדולים ונשגבים ,כי אז לא יצליח להחזיק בהם
ומה הרוויח בכל קבלותיו ,אלא אדרבה יקבל עליו קבלה קטנה שבידו לעמוד בה ,וכן פירש ה'חתם סופר' זי"ע
בשם רבו ה'הפלאה' זי"ע )דרשות ח"ב ,פסח רעט .ד"ה שמור( את דברי הגמרא )תענית י' (:פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש
מאות ממאור עיניו של אדם' ,שאדם צריך להתקדש מדריגות מדריגות לאט לאט ,אבל פסיעה גסה שרוצה לעשות
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àì

 äøåúë úåéîùâáå úåéðçåøáעוäìåãâä äøéîùä àéäå ,
÷"äøä ìù åøîàî òãåðëå .âçä úåòôùä ìëì øúåéá
øéàî ãòåîå âç ìëáù ,ò"éæ áåðîéøî ìãðî íçðî éáø
,äìåãâ äøàä ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìë ìò ä"á÷ä
úãåáòá ùãçúîå øáâúî íãà ìù åìëù äæ øåà éãé ìòå
àöåé äæ øåà íâ âçä úàöá êà .äøåúä ÷ñòáå 'ä
 ,àåä ìéëùî êà íà äéäéù éî äéäé ùéà ìëå ,åúàîכלום יצר הרע יש ביניכם  -עיקר מעלת האדם מחמת היצר
שבקרבו
ìò øéàùé äæáå âçä úàöá ãéî äøåúä ãåîéìá äáøé
éîòî ùåøãúå àåáú ãöéë ,øîàì íéððåàúî íéáø äðä 'ä úà ãåáòì åãòá òééñì ìåãâä øåàä úà åîöò
'õáåø úàèç çúôì'ù äòùá äøåúä úà ìá÷ì
ä"ãá øåîà 'øô á÷òé ìå÷á àáåä) äðùä ìëá åéìà áø÷úäìå
çð åðéàù úéìëúá òø øöé ãåáë øçà ïëåù éáø÷áå
.(ò"éæ íéòåøä àìî ìòá ÷"äâä åãéîìúì .íúáø÷äå
,ìôùä íìåòä úååàú ìà éðàéáî øùà ãò è÷ùå
úøùä éëàìî åøîà (:çô úáù) àøîâä éøáãá åúáåùú áåúëä ïåùìá ò"éæ 'ìàøùé úéá'ä ÷"äøä äì æîøå
)øùáì äðúéì ù÷áî äúà äæåðâ äãîç ä"á÷ä éðôì úåðø÷ ãò íéúåáòá âç åøñà' (æë çé÷ íéìéäú
íéèìå÷ äøåú éøáãù (.é úåëî) ì"æç åøîà éøäù ,'çáæîä
,(ù"ééò) úååîä êàìîî åà íãä ìàåâ éðôî çöåøä úà
áåúëä øîàù åäæå ,çáæîä éáâì íâ åøîà äæ ïéòëå
èåì÷ú àéäù äøåúä ãåîéì éãé ìò íéúåáòá âç åøñà
 çáæîä úåðø÷ë åúåàעז.

בפעם אחת  -נוטל ממאור עיניו ,כי יפול ירידה פתאומית על ידי התגברות היצר ,משא"כ אם הולך בהדרגה יוכל
לעמוד על משמרתו ,ומזמן לזמן יתעלה עוד ועוד עד שיזכה לבוא אל דרגתו הראויה .וקבלה קטנה זו תהא אצלו
כחוק בל יעבור ,ובכל מצב ישמור לקיים את קבלתו כבבת עינו.
דברים כדרבנות כתב בזה ה'אוהב ישראל' )ליקוטים חדשים פרשת ויקרא( 'בעינינו ראינו רבים מן החסידים שנעשו
משוגעים ח"ו ,או בעלי מרה שחורה ,ומאין נמצא הדבר הזה ,אם מן התורה ח"ו  -אדרבה התורה עוד משמחת
את הלב וכו' ,אם מן המצות  -הלא 'פקודי ה' ישרים משמחי לב' )תהלים יט ט( ,אבל הענין הוא ,כי האנשים ההם
הם הרוצים לעלות אל ה' ,והסולם נעלמה מעיניהם ,כי אינם עובדים את השי"ת בהדרגה ותופסים דבר שאין שייך
להם ,בלי שום קריאה ורשות מן השמים' ,לפיכך אסור ללכת בגדולות כדי שלא יפול משם ,אלא יעלה במתינות
ובהדרגה ,וכל יהיה בטוח בדרכו.
עו .וכדאיתא שמטעם זה נאמר בתורה ברכת כהנים בפרשתן ,כי פרשת נשא חלה ברוב השנים לאחר חג השבועות,
ולאחר קבלת התורה זוכים לכל הברכות בכל מילי דמיטב .ויש שהוסיפו שעל כן אומרים בכל יום ברכת כהנים
מיד לאחר ברכת התורה ,כי תיכף לאחר ברכת התורה זוכים לכל הברכות האמורות בה.
עז .והנה פעמים הרבה מתלונן האדם לאמור ,הן עברו עלינו ימים קדושים כאלו ,אבל נפלתי גם נפלתי ,ושוב הנני
מסתובב עם 'עכברים' ושטויות בראשי ...על כגון דא יסופר במשל למי שהרחיק נדוד לארצות הגולה ,שם
הוקצה לו ארמון מפואר לצורך אכסנייתו ,אלא שהלה נכנס לקומת המרתף )בייסמענט( עם חבילותיו ומטלטליו ,ויהי
אך הניח את חפציו ומטלטליו על הארץ מיד מצא שעכברים וכל מיני שרצים רוחשים עליהם ...מה עשה ,העלה
את חפציו מעל גבי השולחן ...אך לא עבר זמן ארוך וגם שם מצאוהו העכברים והמזיקים ,משם העתיק את מקום
חפציו ע"ג הארון  -וגם שם לא שקטתי ,יצא איש לרחובה של עיר וילך לדרוש ה'מומחים'  -וכי כל העיר כאן
נגועה במכת העכברים ושמונה שרצים ...ויענוהו כל העם יחדיו ,לא ולא ,אלא אתה הוא שירדת למרתף ,והרי שם
'מקומם כבוד' של כל העברים והמזיקים ,ואכן ,כל עוד שתשאר 'תקוע' בשבתך בבייסמענט תמצא את השרצים
והמזיקים רוחשים מסביבך ...הרי ארמון מפואר הוקצה עבור מע"כ ,מה לך כי תשב מתחת לאדמה ,קום עלה קומה
אחת ,לבית הארמון ,ותמצא שאין כאן לא שרצים ולא עכברים  -רק פאר והדר מלכות שבמלכות ...כיו"ב ,פעמים
רואה האדם שבכל פינות שהוא פונה הוא מוצא 'שרצים' ומזיקים ברוח או בגשם ...והוא תמה על עצמו מדוע אין
העכברים מניחים לי לנפשי ,איני מוצא דרך להפטר מהם ,מה תקנתו 'יעסוק בתורה' וכמאמר המשנה )אבות ו ב( 'כל
העוסק בתורה הרי זה מתעלה'  -כאותו שעלה לקומה עליונה ,במקום גבוה שבו אין שולטים כלל מזיקים ושאר
מרעין בישין ,והוא את נפשו הציל.
הנה אמרו חז"ל )ברכות נג (:שכנסת ישראל נמשלה ליונה' ,דכתיב )תהילים סח יד( כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה
בירקרק חרוץ ,מה יונה אינה ניצולת אלא בכנפיה אף ישראל אינן ניצולין אלא במצות' ,ואמרו בעלי המוסר שרמז

áì
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äúééäù 'äøåúä úìá÷'ë äæ íåé úåáéùç ìë éë íéæîøî øîà ,äáåùú íäì øæçä äùîì ä"á÷ä øîà ,íãå
 øöéä úåëæá ÷ø àåä ,åáעט.
çöøú àì äá áéúë äî éì ïúåð äúàù äøåú' íäì
ïàëîå ...'íëéðéá ùé òøä øöé íëéðéá ùé äàð÷ 'åëå
éúéëæ àì òåãî ìåàùì íå÷î ìë ïéà ,äúòî øåîà øöäì íãàì ïéàù (ä"ëô ìàøùé úøàôú) ì"øäîä ãîì
àìáå äçåðîá ììôúäìå ãåîìì úòãä áåùéì
äáøãàã ,òøä øöéä øøåöä øöä ãâðë äîçìîä ìò
ìèåîù ô"òàå ,åæ àéùå÷ àéä äìåãâ úåòè éë ,úåâàã ìë éë äøåúä úìá÷ì ìàøùé éðá åëæ êë íåùî ÷ø
íå÷î ìëî ,'ïåéñð éãéì éðàéáú ìàå' ù÷áì íãàä ìò øîåç éöåø÷ì äøåúä úà úúì äéä ä"á÷ä ìù åöôç
'éë ,øáâúéå äæá çîùé ïåéñðá åúåà äñðî àøåáä íà ,äèî éôìë íëùîì íáø÷á øòåá íøöéù 'íãå øùá
éë ,ä"á÷äì çåø úçð äùåò êëá ÷øå íãàä ìë äæ úåìòì äáäàá åîù ïòîì íøöé ìò íéøáâúî íäå
 'ä ìà áø÷úäìåעח÷éôñî ä"á÷äì ùé òøä øöé íäì ïéàù äìòî éëàìî íéàéáî òåãî ì"øäîä øàáî äæáå .
àìà ,åúøåú úúì 'ä øçá íäá àì íðîà ,íéîùá ,'õîç' úåéåôà íäùë úåòåáùä âçá íçìä éðù úà
äèî åúåà êùåîä øîåçä ìò øáâúîä íãå øùáì àø÷éå) áéúëãë) à÷ååã 'äöî' úåàáä 'úåçðî' øàùë àìù
ïéàù íéôøùå íéëàìî ìò åúìòî äìåãâ äæáå .äèî æîøî 'õîç'ä éë .('äì äùà åáéø÷ú àì øåàù ìë éë (àé á
 ììë úåðåéñð íäìפ.
äæ íåéáå ,(.æé úåëøá) 'äñéòáù øåàù' àåäå òøä øöéì
גדול יש בדמיון ישראל ליונה ,כי בא ללמד את הדרך שעל ידה נוכל להינצל מן היצר ,שכשם שיונה זו בשעה
שבא אחד לצוד אותה הרי היא מתרוממת בכנפיה ומגביהה שחקים ,ובשונה משאר בעלי חי המנסים להחזיר
מלחמה שערה בציפורניהם או בידיהם ורגליהם וכדו' ,כך הדרך הטובה להינצל מכל פיתויי היצר הוא על ידי
שיתרומם האדם בעסקו בתורה ובעבודה ,ובכך יגביה עצמו מכל אותם הבלים ,ואם ימצא אדם סיפוקו הנפשי בתורה
ובעבודת השי"ת לא יצטרך לחפש סיפוקים אחרים רח"ל.
מעשה בבחור שלא קיים בעצמו את הפסוק 'שתולים בבית ה' ,אדרבה ,היה מהדר בקיום הסיפא ' -בחצרות
אלוקינו יפריחו' ...פ"א ניגש אליו 'ראש הישיבה' ואמר לו הנני יודע מה הם מחשבותיך ...תמה הבחור לשמוע רוח
הקודש בנגלה ממש ...ושאל את הראש-ישיבה מניין לו למר ,אמר לו ,לא נביא אנכי ולא בן נביא ...אלא כך אמרו
חז"ל )אבות דר"נ ריש פ"כ( 'רבי חנינא סגן הכהנים אומר ,כל הנותן דברי תורה על לבו מבטלין ממנו הרהורי חרב,
הרהורי רעב ,הרהורי שטות ,הרהורי יצר הרע וכו' ,הרהורי דברים בטלים ,הרהורי עול בשר ודם ,שכן כתוב בספר
תהילים על ידי דוד מלך ישראל ,שנאמר )יט ט( פקודי ה' ישרים משמחי לב ,מצות ה' ברה מאירת עינים .וכל שאינו
נותן דברי תורה על ליבו נותנין לו הרהורי חרב ,הרהורי רעב ,הרהורי שטות ,הרהורי יצר הרע וכו' ,הרהורי דברים
בטלים ,הרהורי עול בשר ודם' וכו' ,ומאחר שאינך נותן דברי תורה על ליבך ,הרי גלוי וידוע לכל העמים מה הם
המחשבות המתרוצצות במוחך...
עח .רמז כן ה'ישמח ישראל' )ר"ח סיון( במאי דכתיב במעמד הר סיני )שמות יט ב( 'ויחן שם ישראל נגד ההר' ,והלא
ידוע )סוכה נב (.שהיצה"ר נקרא הר ,וזאת רמזה התורה בטרם קבלת בני ישראל את התורה ,שעליהם לעמוד
תמיד 'נגד ההר' ,כי זה כל האדם לעמוד תמיד בקשרי המלחמה נגד היצר.
עט .מסופר על אחד שזכה בהון רב בהגרלת הלוטו )לאטערי( ,והנה בימים ההם היה המסחר במטבעות זהב וכסף
ולא בשטרות מנייר ,והיה משאו כבד מרוב המטבעות ,על כן שכר בעל עגלה שישאנו עם משאו לביתו .על
אם הדרך נכנסו השניים לאכסניית הדרכים ,כשיצאו ,נזדעק העגלון שכל המטבעות נגנבו ,ואכן ,בגשת ה'זוכה'
בהגרלה אל העגלה חשכו עיניו בראותו שאכן כל ממונו נגנב .וישאל את בעל העגלה ,מאין ידעת עוד בטרם קרבת
אל העגלה שנגנב הממון ,השיב לו בעל העגלה כי ראיתי איך שהסוסים מהלכים בקלות מיד הבנתי שהכסף איננו,
כי ריבוי המטבעות הכבידו מאד על הסוסים מלרוץ בקלות ,ואם עדיין היה הכסף שוכב על משכבו לא היו יכולים
הסוס לרוץ בקלות.
לדידן ,בראות אדם כי קשתה עליו הדרך בעבודת ה' ,ואין ביכולתו לרוץ במהרה ,הרי זה סימן מובהק כי תחת ידו
יש רכוש והון רב )ברוחניות( ,ועבודתו שווה בשמים ממעל הון רב...
פ .וזה ביאור מאמרם )פסיקתא רבתי פרק כא ,ועי' ב"ק לח (.שהקב"ה חיזר על כל אומות העולם והציע להם לקבל את
התורה ,וכל בני האומות שאלו תורה שאתה נותן מה כתיב בה והקב"ה ענה לכל אומה את המצווה הקשה
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âì

úéúçúá åáöééúéå' (æé èé) 'äøåúä úìá÷' úùøôá áéúë
øá éîéãáà éáø ùøã (.äô úáù) àøîâáå ,'øää
øää úà íäéìò ä"á÷ä äôëù ãîìî àñç øá àîç
åîéã÷ä øáë éøäù (äôë ä"ã) 'ñåúä '÷äå ...úéâéâë
úåôëì áåù åëøöåä òåãî ,äåìáé÷ ïåöøîå òîùðì äùòð
øúë) '÷ä è"ùòáä ïøî øàéáå .(åöøéúù äî ù"ééòå) íäéìò
'òîùðå äùòð' æéøëäì àúåáø êë ìë ïéà éë (æî áåè íù
íéçöçåöîå íéëæ (úåøåà) äøàä áöîá íééåøù íäù äòùá
,ú"äá÷ úàø÷ì íîöò åðéëäù äøéôñä éîé è"î øçà
ללמוד וללמד  -עסק התורה בימים אלו ובכל השנה
áåè áöîá åøàùéé íìåòì àìù ä"á÷ä òãéù ïååéëîå
 äëéùçä éîé åàåáéåפאéðá ìà øáãú øùà íéøáãä äìà' ,(å èé úåîù) áéúë åìá÷éù úéâéâë øä äôë ïë ìò ,
íäùë óà ¯ áöîå ïôåà ìëá äøåú ìåò íîöò ìò
øàéáå ,'øúåé àìå úåçô àì' ¯ é"ùøáå 'ìàøùé
 äøåúä úìá÷ ø÷éò àéä àéäå ,êëì íîöò óåëì íéëéøöפבìàøùéì ãîìì àáù ò"éæ 'àæìòáî íåìù øù'ä ÷"äøä .
úìòî ìãåâ ìò êãéàîå äøåúä úà ìá÷ì äáåçä ìò
éîã ,'øúåé àìå úåçô àì' åäæå ,äøåúä úà íéé÷îä ò"éæ áåìòìî î"îøä ÷"äøä øàéá äîåã ïôåàá
úåçô íãà êì ïéà ¯ äøåú ìåò åîöò ìò ìá÷î åðéàù íäî ìèáå ïúîäåæ ä÷ñô éðéñ øäá åãîòùëù

,íúãåáòá ä"á÷äì õôç ïéà áåù äæë áöîáå ,òøä øöé
íéëàìî úåááø éáø ìòîî íéîùá åì ùé øáë éøäù
íâ êøöð åðéàå ,òøä øöé íäá ïéàù íéðôåàå íéôøù
íäéìò äôë ë"ò ,òøä øöé íäá ïéà íà äèî éàåøáì
øéæçäù øîåìë ,(.áð äëåñ) 'øä'ì äîãðä øöéä àåä øä
 äðåùàøáë òøä øöéä úà íäìפגíúìòî äøæç äæáå ,
 íçìäì äîáå éîá íäì àäé äúòî éë ,äîå÷îìפד.

עליה על כן לא אבו האומות לקבל את התורה ...ובפשטות אינו מובן ,שהרי דרכו של המוכר חפץ לחברו להראות
לו את המעלות שיש בחפץ כדי שירצה לקנותו ,ואם מראה לו את החסרונות הרי זה מוכיח שאינו רוצה למכרו
לו ,וה"נ נראה שהקב"ה עשה הערמה עם האומות כדי שלא יוכלו לעמוד בזה ולא ירצו לקבלה.
אלא מכאן ,כי זה כל מהותה של קבלת התורה ,לעמוד בקשרי המלחמה ,להתנסות בכל מיני נסיונות ולעמוד
בהם .והחפץ בתורה רק כשיש לו ישוב הדעת וקל לו לקיים המצוות לא אמר ולא כלום ,כי לא זו נקראת 'תורה'.
אבל בני ישראל אמרו 'נעשה ונשמע' בלא שום תנאים ,ואף בעת נסיון וקושי ישתדלו ויתאמצו לעשות כל דברי
התורה באהבה ובמסירות נפש ,וזו היא קבלת התורה בשלימות.
פא .ביותר ,היה אומר הרה"ק מקאברין זי"ע )תורת אבות ד"ה ומשה( כי אמרה תורה )שמות כ יח( 'ומשה ניגש אל הערפל
אשר שם האלוקים' ,תיבת 'ערפל' נוטריקון 'אראפ-פאל' היינו נפילה ומעידה ,והכוונה ,שאף בעת הנפילה
והירידה על האדם לדעת ולהבין אשר שם האלוקים ,כי אדרבה 'שם' הוא האלוקים ,כי מתוך נפילתו אפשר לו
להתעלות יותר ויותר.
פב .ובזה ביאר הרה"ק ה'פני מנחם' זי"ע את מנהג בני ישראל להפסיק את הבחורים בעת דרשתם בסעודת ה'בר
המצוה' שלהם  -ללמדם שיעסקו בתורה אפילו בשעה שהם מסובבים ב'מפריעים ה'מזמרים' בסמוך אליהם כל
מיני זמירות שונים ומשונים.
פג .בפרשתן )יט ב( 'ויחן שם ישראל נגד ההר' ,וברש"י ,כל מקום שאתה מוצא נגד פנים למזרח' .מתאמרא בשם
הרה"ק מקאצק זי"ע 'כל מקום שאתה מוצא נגד'  -שעומדים לנגדך מפריעים המונעים אותך מעבודת ה' ,הרי"ז
סימן מובהק ש'פנים למזרח' ,כלומר שהנך הולך בדרך הישר והטוב.
וכך ביאר הרה"ק ה'לב שמחה' זי"ע על הכתוב )יט ד( ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי ,ובתרגום
יונתן )מתורגם ללשון הקודש( 'עוד בהיותכם ממצרים העליתי אתכם על כנפי נשרים ,ובאתם אל מקום הקודש והמקדש
לערוך שם את קרבן הפסח ,ומשם הקרבתי אתכם לקבל את התורה הקדושה' .ולכאורה יש לתמוה ,אם כבר עמדו
ברגליהם בירושלים על הר הבית מדוע החזירם הקב"ה מצרימה לקיים בהם שוב 'יציאת מצרים' ,ולא השאירם שם
להיות יושבים בארץ זבת חלב ודבש על מי מנוחות  -בקבלת התורה בארץ ישראל .אלא מכאן ,כי לא כך היא
דרכה של תורה ,ואי אפשר ל'קבל את התורה' מתוך שובה ונחת ,ורק על ידי יגיעה וטורח הדרך היו ראויים לקבל
ולהשיג את התורה ,לעלות מעלה מעלה בהר ה' ולקום במקום קדשו.
פד .כתב הגה"ק החזו"א זי"ע )אגרות ח"א ר"ט( 'הלא תכלית האדם הוא היצר ,נטול יצר נטול נשמה'.
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 åðîéäפהïéà ¯ äøåú ìåò åéìò ìá÷îä ,àñéâ êãéàìå ,
 åðîéä äìòîìפוúåìòðå úåîø úåâøãî âéùäì åãéáå ,
.ø÷ç ïéà ãò
'éöôç åìéôàå (àé ,ç éìùî) 'äá ååùé àì êéöôç ìëå
øúåé áåùçä øáã êì ïéà éë ,(:è ÷"åî) íéîù
áø øîà' (:æè äìéâî) 'îâá àúéà êëå .äøåúä ãåîéìî
åù÷äå ,'úåùôð úìöäî øúåé äøåú ãåîìú ìåãâ óñåé
÷ñåò ãçà íàù àåä àèéùôã àúìéî éøäù íéðåøçàä
ìôåð ìàøùé éðáî ùéàù êéà äàåøå åãåîéì òöîàá
åúðùîî ÷éñôäì àåä áéåçîù åìéöäì åãéáå äöøà ââäî
ãöéëå ,äìåë äøåúä ìë äçåã ùôð çå÷éô éøäù åìéöäìå
øàéáå .úåùôð úìöäî øúåé äøåú ãåîìú ìåãâ åøîà
ãîåòä øáã êì ïéà éàãåã ,ì"æå (ç"÷ñ àðø 'éñ ã"åé) æ"èä
úåëæ ùé øúåéã øîåà íúäã àìà ,ùôð çå÷éô éðôá
,úåùôð úìöä åãéì àá àìå äøåúá ÷åñòì äëåæù éîì
ìèáì êéøö êë éãé ìòå úåùôð úìöä åãéì àáù éîî
úåëæù ìëëå ,ì"ëò ,ùôð úìöäá ÷åñòìå äøåú ãåîìú

íéé÷ åìéàë'ù ãåàîì ãò àéä äìåãâ úåùôð úìöä
ãåîéì úåëæå úìòî äøéúé ïë éô ìò óà 'àìî íìåò
íéøáã (ä"ô úéáä úøåú) íééç õôçä áúë æ"éôò .äøåúä
äòù ìë ìò äæ éôìã ,éçà àð äàøå ,ì"æå ,íéàøåð
éøä ú÷ñò àìå äøåúá ÷åñòì êúìåëéá äéäù äòùå
.ì"ëò ,úìöä àìå úåùôð ìéöäì êéðôì åàá åìéàë àåä
 òøä øöé ãâðë 'ïéìáú'ä àéäåפזàøîâá àúéà äëå ,
)íñ åì úéùòð äëæ' äøåúä ÷ñò ìò (:áò àîåé
äëæ é"ùø ùøéôå ,'úååîä íñ åì úéùòð äëæ àì ,íééç
¯ åðæçàé ãçô äøåàëìå ,äîéé÷ìå äîùì äøåú ãåîìì
éðà ùùåçå ,éáì éúéëéæ øîàé éî éë ,äøåú ãåîìì
øàéáå .úååîä íñ å"ç äùòéé àìù äîùì àìù ãåîéìî
åñéâ íùá (è úåà á÷ò 'øô) ò"éæ õìéôî '÷éãö éúôù'ä
äøåúá ÷ñåòå äëæ íàù ,ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
úåéç ïúåðä íñ åðééä ,íééç íñ åì úéùòð éæà äîùì
,äîùì àìù ãîåìù äëæ àì íà íìåà ,íãàì úéðçåø
êà ,íééç çåø åá çéôäì íñë äøåúä ïéàù óà éøä

פה .הגה"ק רבי חיים מוואלאז'ין זי"ע שאל פעם יהודי אחד מדוע אינו קובע עתים לתורה ,תירץ היהודי את עצמו
שהוא טרוד בטרדת הפרנסה ,ולכן אין עיתותיו בידו לעסוק בתורה ,אמר לו הגר"ח שאם כך הם פני הדברים,
הרי שאין בינו לבין אומות העולם ולא כלום ,דהא בשעה שעבר הקב"ה עם התורה אצל האומות העולם ושאלם
האם ברצונם לקבל את התורה ,ענו לו זה בכה וזה בכה ,בני עשו ענו שכל חיותם הוא מרציחה וכבר נתברך אביהם
'על חרבך תחיה' וכן שאר האומות ,והרי שמאנו לקבל את התורה מפני פרנסתם וחיותם ,ואם כן אף האומר שאינו
לומד ואינו קובע עיתים לתורה מפני חיות נפשו ופרנסתו הרי הוא כאותם האומות...
פו .לחזק ידי לומדי התורה ,אמרו צדיקים לבאר הא דאמרו חז"ל )פסחים סח (:הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם,
כי הנה ישנם הרבה מן הלומדים תורה ומשימים בה כל מאווייתם ,החושבים בסתר לבם ,כי אמנם עושים המה
רצון קונם וחלק טוב צפון להם לעלמא דאתי ,מכל מקום הנאות העולם הזה ותענוגותיו שמורות דייקא לאלה אשר
מסתובבים בראש כל חוצות ואינם יושבים והוגים יומם ולילה בבית המדרש .אך לא כן הדבר ,כי רק לעוסקים
בתורה יש סיפוק והנאה אף בחלק הגשמי ...וזהו ,כולי עלמא מודי ,בעצרת היינו לאחר שהאדם מקבל את התורה
והוגה בה אז בעינן נמי לכם  -אף ה'לכם' שלו הוא לכם באמת  -כי רק זה האיש מרגיש טעם ומוצא טוב בעולם
הזה ג"כ.
בזה מבארים את מה שהעיד רבי עקיבא על עצמו )פסחים מט' (:כשהייתי עם הארץ ,אמרתי ,מי יתן לי תלמיד
חכם ואנשכנו כחמור' ,ולכאורה צריך ביאור מה רצה תנא קדוש זה ללמדנו .אלא ,רצונו לומר ל'בן תורה' השקוע
עד צוואר באהלי שם ,אל תדמה בנפשך שהינך מפסיד מהנאות עולם הזה ,ורק 'עם הארץ' נהנה מהעולם הזה,
לא כן הדבר ,אלא העם הארץ עטוף כולו במרירות ,וכל מחשבתו כל היום ב'שנאת תלמידי חכמים' והקנאה הרבה
באורחות חייו מורידה את כל חייו והנאותיו אבל שאולה...
פז .בהקדמה לשו"ת 'חבצלת השרון' )ח"א ד"ה ובזה נוכל להבין( מביא המחבר הגה"צ רבי דוד מנחם מאניש באב"ד זצ"ל
בשם רבו הרה"ק רבי ישכר דוב מבעלזא זי"ע' ,שמכל עניני חסידות ופרישות וסיגופים שאדם רוצה להתנהג,
היותר עיקר ומובחר הוא לשמח את הקב"ה בלימוד התורה הקדושה ,והסימן לזה ,שכל עניני סיגופים וחסידות שאדם
רוצה להתנהג  -אין היצר הרע מוציא כ"כ כוחו ע"ז לבטלו ,כמו שמוציא את כל כוחו לבטל את האדם מתלמוד
תורה ,כן שמעתי מפי קדשו שאמר לי בעצמו הדברים האלה' ,עכ"ל.

באר הפרשה  -פרשת נשא  -שבועות

äì

ìò 'ìåáé÷ éìë' ïéëäì íéìåëé åéä àì ïééãò äøåú ïúî àäé ìáì ,'úååîä ãâðë íñ åì úéùòð' íå÷î ìëî
úåøøåòúää úà ÷éæçäì äù÷ äéä ë"òå ,äøåúä éãé
 éðçåø úîëפח.
,ãéôìë íéé÷ øåàä äéä äøåú ïúî øçàì ìáà ,áìá
øàùéù äùåã÷ã òôùä úà ÷éæçäì íúìåëéá äéäå ìë úà ÷éæçäì 'éìë'ä àéä øùà äøåúä úìòîá ãåòå
áéúë äøåú ïúî íãå÷ äðäù ,úåáåèä úåòôùää
.íáì úåéîéðôá íìöà
)'øää ìò ãáë ïðòå íé÷øáå úåìå÷ éäéå' (æè èé úåîù
íéîé êøåà ,íééãé éðùá äøåúä úà ìá÷ì äëæðù ø"äé ë) øîàð äøåú ïúî øçàì åìéàå ,'íéãéôì' øëæð àìå
 ãåáëå øùåò äìàîùáå äðéîéáפטúåøåã ãéîòäì ,
àìå 'íéãéôìä úàå úåìå÷ä úà íéàåø íòä ìëå' (åè
äîùì úååöîáå äøåúá íé÷ñåò ,åúøåúìå 'äì íéðîàð éøáã) ò"éæ 'ìàåîù éøáã'ä ÷"äøä øàáîå ,'íé÷øá' øëæð
ãåîòé àçéùî àëìî ãåãã äéúåëæå ,íåìù ìàøùé ìò òâøì øéàîä øåàä àåä ÷øáä éë ,(åøúé úùøô ìàåîù
.à"áá ÷ãö ìàåâ úàéáì úåëæì åðì
íãå÷ ïëàå ,àîéé÷ ìù ùà ùé ãéôìá åìéàå ,÷ìúñîå

פח .מתאמרא משמיה דהגה"ק רבי ישראל סלנטער זי"ע ,שהנה אין אנו יודעים כיום בדיוק איה המקום בו ניתנה
תורה לעם ,וכך נמי אין ידוע באיזה יום קיבלו אבותינו את התורה בסיני ,כי הלא נחלקו רבנן אם היה ביום
ו' לחודש סיוון או בז' בו .כי הקב"ה סיבב כך ללמדנו חוקי חיים ,שלא יאמר אדם ,כאן במקומי ,בבית מדרשי ,או
בישיבה זו ובכולל זה בו אני נמצא אין בידי להצליח בתורה ,אילו הייתי משנה מקומי בוודאי הייתי מצליח בלימודים,
וכן לענין ה'זמן' ,לא יאמר שבזמן הזה ובמצב הנוכחי איני יכול לעמול בתורה ,אלא ידע שבכל מקום ובכל זמן
מסוגל הוא ללמוד וזוהי היא חובתו בעולמו )עיי' כלי יקר פר' אמור במצות חג השבועות(.
פט .וכה אמר פעם הרה"ק רבי יחזקאל מקאזמיר זי"ע )תורת יחזקאל שבועות( בליל שבועות ,דהנה שנינו )שבת לד(.
'שלשה דברים ,צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשכה ,עשרתם ערבתם הדליקו את הנר' ,ובגמרא
'שלשה דברים צריך למימרינהו בניחותא ,כי היכי דליקבלינהו מיניה' ,היינו שיאמר הדברים לבני ביתו בדרכי נועם
ולא בכעס כדי שעי"ז יקבלו את דבריו ולא יחללו את השבת קודש ח"ו ,ולא נאמרה הוראה זו בשלשה דברים אלו
דוקא ,אלא ללמד על הכלל כולו יצא ,שכאשר רוצה בשר ודם שדבריו יתקבלו באזני חברו עליו לדבר בניחותא
ובקול נעים ,וזה כלל גדול בתורה .ובזאת נענה הרה"ק במליצה לשמים' ,רבונו של עולם ,אתה נותן לנו היום את
התורה ,צריך למימריה בניחותא בשובה ונחת ,כי היכי דלקבליה מיליה ,ונזכה לקבל את התורה באהבה וברצון'.


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

פרשת נשא תשפ"ב



© כל הזכויות שמורות למו"ל .אין לקרוא בזמן התפילה
וקריה"ת

וכל תרומה לכל קדשי בני ישראל אשר יקריבו לכהן לו יהיה (ה ,ט)
וכן בפסוק שלאחריו כתיב לו יהיה ,ועיין רש"י .ולפע"ד י"ל עפ"י הא דאיתא
במס' ב"ב (דף י"א ע"א) ת"ר מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות
אבותיו בשני בצורת ,וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו אבותיך גנזו
והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם ,אמר להם אבותי גנזו למטה ואני גנזתי
למעלה וכו' ,אבותי גנזו לאחרים אני גנזתי לעצמי שנאמר ולך תהיה צדקה
וכו' ע"ש .וי"ל שזה שאמר לו יהיה כלומר זהו אשר יהיה לו בעוה"ב:
(אפריון)
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו וגו' (ה ,יב)
כתב רש"י "מה כתוב למעלה מן הענין ואיש את קדשיו לו יהיו אם אתה מעכב
מתנות הכהן חייך שתצטרך לבא אצלו להביא לו את הסוטה".
המפרשים עמדו על הקשר שבגלל שלא הביא מעשרותיו יביא את אשתו
לכהן ,וכי מה המדה כנגד מדה בזה?
בספר "תהלה לדוד" ,תירץ עפ"י הכתוב בבראשית (ב ,כב) "ויבן ה' אלקים את
הצלע אשר לקח מן האדם לאשה" ,ש"צלע" בגימטרי'  190ו"חוה" בגימטרי'
 19שחוה היא 'מעשר' מן הצלע שלוקח מן האדם .לכן ,כאשר האדם נמנע
מלהביא את מעשרותיו אל הכהן על כרחו יזדקק להביא מעשר אחר אל הכהן
(תהלה לדוד)
דהיינו את אשתו שהיא המעשר שלו כאמור.
ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש
את ראשו ביום ההוא (ו ,יא)
יש לציין את דברי הרמב"ן על פסוק זה" :וטעם החטאת שיקריב הנזיר ביום
מלאת ימי נזרו ,לא נתפרש ועל דרך הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאת
הנזירות ,כי הוא עתה נזור מקדושתו ועבודת השם ,וראוי היה לו שיזיר לעולם
ויעמוד כל ימיו נזיר וקדוש לאלקיו ,כענין שאמר (עמוס ב יא) ואקים מבניכם
לנביאים ומבחוריכם לנזירים ,השוה אותו הכתוב לנביא ,וכדכתיב (לעיל פסוק
ח) כל ימי נזרו קדוש הוא לה' והנה הוא צריך כפרה בשובו להטמא בתאוות
העולם" .כמה מוסר יש ללמוד מכך שהרי אדם שלא התעלה בדרגתו להיות
נזיר (שהוא כנביא!) אינו זקוק לקרבן חטאת ,ודייקא הנזיר זקוק לחטאת,
דהיינו שהתביעה על האדם היא דווקא מפני היותו כבר במדרגת קדוש וירד
(הר"א דיסקין)
ממדרגתו הקודמת .ויש להאריך בזה.
יאר ה' פניו אליך ויחנך (ו ,כה)
בגמ' ברכות (כ ,ב) "אמר הקב"ה למלאכי השרת וכי לא אשא פנים לישראל
שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת את ד' אלקיך והם מדקדקים על
עצמם עד כזית ועד כביצה" .ויש לדקדק מה שייכות יש בין זה לזה וכי בשביל
שמדקדקים לברך ברכת המזון כשאינם אוכלים רק כזית וכביצה מגיע להם
שישא ד' פניו אליהם?
ואמר הגאון רבינו חיים זצ"ל מוולאזין לבאר בטוב טעם במעשר עני כתיב ובא
הלוי וכו' והגר והיתום והאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו" והנה אם לא היינו
מדקדקים עד כזית ועד כביצה והיינו מפרשים תיבת "ושבעת" כפשוטו
שביעה ממש ,היתה טובה לגר ליתום ולאלמנה שהיינו מוכרחים ליתן להם
כדי שביעה ,אבל כשאנחנו 'מדקדקים עד כזית ועד כביצה ובשיעור קטן של
כזית וכביצה אנחנו מקיימים ושבעת וברכת א"כ תצא מזה רעה לגר ליתום
ולאלמנה שלא ניתן להם רק כזית וכביצה ,וגם בזה נקיים ואכלו בשעריך
"ושבעו" .אכן כל זה היה אם היינו עושים רק לפי הדין אבל אנחנו עושים
לפנים משורת הדין ונותנים לגר ליתום ולאלמנה כדי שביעה ממש ,ועל עצמנו
אנחנו מדקדקים עד כזית ועד כביצה וא"כ ראוים אנחנו לנשיאת פנים .וזה
פשט הגמרא אמר להם הקב"ה איך לא אשא פנים לישראל שאני כתבתי
בתורתי ואכלת ושבעת וברכת והם מדקדקים "על עצמם" עד כזית ועד כביצה
אבל "ושבעת" אצל נתינת מעשר אינם מדקדקים עד כזית ועד כביצה.
(הגר"ח מוואלזין)
פירש בספר קול שמחה מאמר הש"ס ברכות (כ' ע"ב) שאמר הקב"ה וכי אשא
פנים לישראל שכתבתי להם בתורה ואכלת ושבעת וברכת והם מדקדקין על
עצמן עד כזית ועד כביצה ,ופירש הוא זצ"ל שישראל חביבה בעיניהם מתנת
הש"י ואף שהיא קטנה עד כזית וכביצה ,הם אינם משגיחים על מהות המתנה
אלא חשיבותה היא לפי ערך הנותן ,ולעומת זה הקב"ה אינו משגיח על מהות
המעשים הטובים שהם בלתי שלמים ,אלא לפי ערך העושה שהוא בו"ד קרוץ
מחומר ,עכת"ד( :שם משמואל  -חלק המועדים  -שבת תשובה שנת תרע"ג)

בספר קהלת יעקב ,מביא לבאר באופן נפלא לפי דברי הגמ' הנ"ל את הפסוק
במשלי (יג ,כה) "צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר" ,שהנה הצדיקים
אינם צריכים לנשיאות פנים כיון שבדין נוטלים הם את שכרם ,אבל הרשעים
זקוקים לנשיאות פנים ,לכן "צדיק יאכל לשבע נפשו" ,שאינו זקוק לאכול רק
כזית או כביצה בשביל לזכות לנשיאות פנים ואוכל כדי שביעה ,אבל "ובטן
רשעים תחסר" ,שהרשעים צריכים לאכול רק כזית או כביצה ולברך אף
שאינם שבעים כדי לזכות לנשיאות פנים( ...אגרת הטיול – טיול בפרדס)
ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר (ז' י"ח)
צריך להבין מדוע התורה מפרטת כל קרבן וקרבן שהקריבו הנשיאים שהרי
כולם הקריבו אותו דבר בדיוק ודי היה לפרט קרבן אחד ולומר וכן הביאו כל
הנשיאים ולשם מה האריכות הגדולה?
מבאר בספר דרכי מוסר בשם הסבא מקלם וז"ל שהתורה רצתה ללמדנו בזה
כיצד מתייחסים אל יחיד כאשר הוא מאוגד בתוך הכלל כאשר רבים עושים
מצוה מסויימת ניתן היה לחשוב שהכלל כולו נחשב ליחידה אחת ובהתאם
לכך אין הברנה פרטית במעשיהם של היחידים המרכיבים את הכלל פרשת
הנשיאים מלמדת אותנו שבשמים אין מתייחסים אל הרבים כאל כלל אלא
שמחים על כל יחיד ויחיד כאילו היה יחידי בעולם בשום אופן אין אהבת
הקב"ה לאיש ישראל ושמחתו בו מתמעטת בגלל שישנם עוד רבים שעשו את
המצוה כמוהו.
לכן באותה מדה ששמח ה' בקורבנו של נחשון בן עמינדב שהקריב ביום
הראשון שמח גם בקרבנותיהם של שאר הנשיאים והדבר מוצא את ביטויו
בפירוט שפירטה התורה אצל כל אחד מהם הפירוט הרב בקרבנו של נחשון
הוא גלוי של שמחה ואהבה של הקב"ה בקרבנו לפיכך החזרה על אותו פירוט
אצל כל אחד ואחד מהנשיאים מורה על אהבה לכל יהיר אהבה שלא נפגמה
פגימה כלשהי על ידי היעשות המצוה על ידי רבים וזה דבר שלא נמצא אצל
בשר ודם עכ"ל הנה גודל טובו ואהבתו אותנו אוהב הקב"ה כל אחד מישראל
(דרכי מוסר – אהבת ה')
כבן יחיד שלו.
"ולבני קהת לא נתן כי עבדת הקדש עלהם בכתף ישאו" (ז ,ט)
בגמ' סוטה (לה ,א) "דרש רבא ,מפני מה נענש דוד? מפני שקרא לדברי תורה
זמירות שנאמר זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי אמר לו הקדוש ברוך הוא
ד"ת שכתוב בהן התעיף עיניך בו ואיננו אתה קורא אותן זמירות הריני מכשילך
בדבר שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותו דכתיב ולבני קהת לא נתן כי
עבודת הקודש וגו' ואיהו אתייה בעגלתא.
והעונש מפורש בשמואל (ב ,ו ,ג) וכן בדברי הימים (א ,טו) שכשהביאו את
ארון אל וקים מבית הפלשתים ,הרכביהו על העגלה ,ומת עוזא כשניסה
לתפסו ,והעונש היה שדוד המלך שכח את הפסוק שאסור לקחת את הארון
בעגלה ,ושמת עוזא על ידו .ואז הכניסו את הארון לבית עובד למשך ששה
חדשים ,וכדכתב רש"י (שם) "אל עגלה חדשה  -טעה בדבר שאפילו תינוקות
של בית רבן יודעין אותו ,כי עבודת הקדש עליהם בכתף ישאו (במדבר ז ט),
ולפי שאמר (תהלים קיט נד) :זמירות היו לי חקיך בבית מגורי ,נענש לבא לידי
כך ,ומת עוזא על ידו ,לפיכך כשהביאו מבית עובד ,הביאו בכתף ,שנאמר
(בדברי הימים א טו יב יג) :ויאמר להם אתם ראשי האבות ללוים התקדשו
אתם ואחיכם והעליתם את ארון וגו' .כי למבראשונה לא אתם פרץ ה' אלקינו
בנו כי לא דרשנוהו כמשפט".
יש להבין מה ה"מידה כנגד מידה" במה ששכח דוד דוקא פסוק זה?
כתב בספר "אהבת יונתן"( ,דברים) "נראה לבאר דדוד המלך ע"ה אמר זמירות
היו לי חוקיך ובזה חטא ואמר הקב"ה דיהיה נכשל דטעה אח"כ ואמר להניח
הארון על העגלה ומה זה מדה כנגד מדה ונראה דהעיקר הוא דצריך האדם
ליגע על התורה כי יגעתי מצאתי תאמין והוא אמר זמירות היו לי חוקיך ולא
ליגע ולכך הענישו דטעה בארון להניח הארון על העגלה אינו צריך ליגע רק
התורה צוה בכתף ישאו דצריך ליגע על התורה ושפיר הוי מדה כנגד מדה".
ע"כ.
ואפשר להמתיק יותר שלכן מת "עוזא" מלשון "עוז" כדי לרמז לדוד שכל זה
קרא מפני שחסר את ה"עוז" דהיינו את היגיעה .וביותר ,שלכן הכניסוהו מיד
לאחמ"כ לבית "עובד" ,שקבלו ע"ע "לעבוד" ולעמול בתורה וכדכתב רש"י
הנ"ל ,לפיכך כשהביאו מבית עובד ,הביאו בכתף.
(ציוני תורה)
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 מאוצרות המגידים 
כי יפלא נדר נזיר להזיר לה' (ו' ב')
אמר ה'נועם אלימלך' :מי שרוצה לעשות "נזיר לה'"  -נזר ועטרה לה'' ,מיין
ושכר יזיר'  -יעשה נזר גם משתיית יין ושכר על ידי שיתכוון בשתייתם לשם
שמים וישתה בקדושה; אבל 'חומץ יין ושכר אל ישתה'  -לא ישתה שתייה
שהיא בבחינת חומץ ,רק למלא את תאוותו - - -
גם כאשר יהודי נוגס במאכלו ,אפשר לראות עליו שיהודי הוא ,ושאכילתו
אכילה יהודית היא.
המלמד הוותיק ,רבי מרדכי זאב בלוי זצ"ל ,סיפר סיפור מופלא בשם רבו,
שהעיד שבדידו הווה עובדא ,ויש בסיפור זה מסר מאלף וחשוב עד מאוד
בענייני חינוך.
רבו של הרב בלוי העיד שהגאון בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש ,נסע פעם
ברכבת ,וראה לפניו אדם היושב בספסל ממולו ,המוציא כריך עם בשר דבר-
אחר ,ואוכלו.
הגאון ראה את אשר נעשה ,וצעק על האדם ההוא "יהודי ,אסור לך לאכול
חזיר"!
ה נוסע הביט ב'מנחת אלעזר' בפליאה ,כמי שתמה על ההערה שיצאה מפיו,
ואמר לו" :אינני יהודי ,ולכן מותר לי לאכול את הבשר הזה"!
אבל הגאון האדיר ,שפסקי ההלכה שלו הופצו עוד בחייו ברחבי העולם היהודי
כולו ,פונה אל האדם בשנית ,וחוזר ואומר לו" :יהודי ,אל תאכל חזיר"!
והוא ,מתעקש אף הוא ,ומצהיר שאינו יהודי...
אבל ,כשהגאון ממונקאטש אמר לו בפעם השלישית שלא יאכל חזיר ,קרה
משהו ...האיש שאכל את בשר -החזיר ניגש אל חלון הרכבת ,והשליך את
הבשר החוצה ,ניגש אל הגאון והודה בפניו שאכן הוא יהודי ,פרץ בבכי ,וביקש
לדעת איך הצליח לזהותו כיהודי.
'הסתכלתי עליך בשעת אכילתך'
'אני נפגש עם הרבה אנשים ,ואף אחד מהם לא אמר לי שאני יהודי ,וכיצד
הצלחת לראות שאני יהודי'?  -שאל האיש את הגאון.
ה'מנחת אלעזר' אחז בידו של היהודי ,חיבקו בחום ,ואמר לו' :די היה להביט
בהתנהגותך בעת שאכלת את הבשר ,כדי לדעת שהינך יהודי'!
משהאיש לא הבין את פשר הדברים ,הסביר הגאון שהשו"ע (אורח חיים ,סימן
ק"ע הלכה י') ,אומר ש'לא ישוך פרוסה ויניחנה על גבי השלחן' .והטעם הוא,
כפי שמביא המשנה ברורה' ,מפני שנמאסה לבריות'.
דהיינו אדם הנושך בכריך הלחם ,ומכניס לפיו את החתיכה ,ומניח את שארית
הפ ת על השלחן ,ממאיס בכך את חבירו היושב לצידו .ולכן ,המשיך הגאון
והסביר לאיש ההוא ,נהגו יהודי פולין שכאשר הם אוכלים לחם ,הם חותכים
בסכין את החתיכה שברצונם לאכול ,ומכניסים רק אותה לפיהם ,והלחם עצמו
נשאר 'נקי'.
הדבר מקובל גם באכילת תפוח ,וכל כיו"ב ,שלא נוגסים בתפוח עצמו ,אלא
חותכים את החתיכה הראויה בסכין .כך נהגו יהודי פולין' ,ואני זוכר גם את
אבותי ואבות -אבותי שהתנהגו כך' ,ציין הגר"י זילברשטיין שליט"א ,בעת
שסיפר את הדברים.
הסתכלתי עליך בשעת אכילתך את בשר הדבר-אחר ,אמר ה'מנחת אלעזר'
לאיש ,וראיתי שגם אתה אוכל בצור ה כזו ,דהיינו שלא נגסת בכריך עצמו,
אלא אחזת סכין בידך ,וחתכת לעצמך את החתיכה שרצית לאכול.
זה הספיק לי כדי לדעת בבירור שאתה יהודי ,וככזה בוודאי ראית אצל הוריך
את קיום ההלכה ההיא בסימן ק"ע ,ולכן גם אתה מתנהג כך .לא יתכן שגוי
יתנהג בצורה שכזו! לא יתכן!
האיש ה ודה והתוודה שכל דבריו של הגאון הם אמת ויציב ,והוא אכן גדל
בבית יהודי לכל דבר ,ובגלל תוקף הצרות והמצוקות שפקדו את העם היהודי
בתקופה ההיא ,הגיע לאן שהגיע ,והתדרדר לאן שהתדרדר ,עד שהגיע למצב
בו הוא אוכל בשר דבר אחר .אבל קיום ההלכה בסימן ק"ע שראה בבית הוריו,
לא נשכחה ממנו...
האיש הפך להיות אחד מחסידיו הנלהבים של הגאון ממונקאטש .הוא הרגיש
שה'מנחת אלעזר' נגע לו בדיוק בנקודה הרגישה ביותר בחייו ,וקיבל על עצמו
מהיום והלאה להישמר ולהיזהר בקיום כל ההלכות בשו"ע.
כל מעשה נקלט במוחם של הילדים
רבו של רבי מרדכי זאב בלוי הו סיף וסיפר שגם הוא השתמש בסימן זה של
ה'מנחת אלעזר' ,וכאשר נכנס אל המנזרים של הנוצרים ,אחרי תקופת
השואה ,כדי להוציא משם את ילדי ישראל ולהצילם ,התבונן בצורת אכילתם
של הילדים.
כאשר הבחין בילד שאינו נוגס בפרוסה עצמה ,אלא משתמש בסכין וכנ"ל,
היה בטוח שהוא יהודי ,והוציאו מהמנזר' ,ולא טעיתי אפילו במקרה אחד .כל
הילדים שהוצאתי על פי הסימן הזה ,היו יהודים' ,אמר.
נמצאנו למדים עד כמה גדולה ועצומה היא השפעת החינוך של הבית היהודי
על כל הצאצאים שגדלו בבית זה ,וגם אם אנחנו סבורים שהילדים אינם
מבחינים במעשים הקטנים שלנו ,ואינם לומדים מכך מאומה ,טעות גדולה
בידינו.
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כל מעשה הנעשה בבית ,כל פעולה ,וכל מילה היוצאת מפי ההורים ,נקלטת
היטב היטב בראשם ובמוחם של הילדים הקטנים ,והם לומדים מכך 'הלכה
לדורות' מה לעשות וכיצד לפעול בחייהם הם.
והנה ,אם היו שואלים אותנו מה היא ההלכה החשובה ,והמשפיעה ביותר,
בחלק ב' של המשנה ברורה ,ספק רב אם היינו מצביעים על ההלכה ההיא
בסימן ק"ע ,העוסקת בדין שלא לישוך פרוסה ולהניחה על השלחן .אנחנו
היינו סבורים שאולי כדאי להתמקד בהלכות נטילת ידיים ,ברכת המזון,
וכיו"ב.
אבל מהמעשה הנ"ל עם ה'מנחת אלעזר' ,למדנו שגם הלכה כזו עשויה לשנות
(ברכי נפשי)
גורלו של אדם ולחרוץ את חייו לכאן או לכאן.
"ולא יסף עוד מלאך ה' לבוא אל מנוח ואל אשתו אז ידע מנוח כי מלאך אלוקים
הוא"( .הפטרת נשא)
רבי שלום שבדרון זצ"ל (בשיחה פרטית בביתו).
"אז ידע מנוח!" מדוע דוקא אז? בעקבות מה הצליח מנוח להשתכנע בבירור
כי מלאך ה' הוא? בסך הכל "לא יסף עוד מלאך ה' לבוא" מה קרה? (המעיין
יראה על כך במפרשים).
אמרתי פעם בדרך מליצה:
אדם המתחסד עם זולתו ,יגלה במשך הזמן ,כי הוא מצפה להכרת טובה
ולהבעת תודה ,לפחות כל שהוא ,ממי שהטיב עמו .ואם חלילה ,אותו יענקל
שהטיב עימו יתעלם בכלל מלזכור שעשו עימו טובה ,המצב יכאיב לו ,יצערהו
מאד.
כיון שהוא מצפה להכרת טובה ,בדרך כלל הוא רגיל לחפש דרך איך לאסוף
את ה"תודה רבה" איך לשמוע את ה"יישר כח" ולקבל את ה"תודה" .יש לכך
כמה דרכים :לפעמים הוא רק חולף ברחוב ע"י יענקל כדי שיענקל יזכר… אם
יענקל אינו נזכר ,והימים חולפים ,אזי לאחר כחודש הוא אומר ליענקל "בוקר
טוב" בחיוך רחב (כדי שיזכר) ,או מתענין בשלומו" :מה נשמע ר' יהודי?"
ויענקל משיב:
"אהו! אה?! ברוך ה'! זה אתה שכל כך עזרת לי בענין… הרי אני חייב לך המון
תודות…" והמתחסד בא על סיפוקו- - .
'בעל החסד' לא מבקש דוקא "תודה" ,אבל חושב לעצמו "לפחות שיזכור
שאני הצלתי אותו"" ,אני אזכיר להם  -לזכור אותי".
רבותי .המלאך שהיטיב מאד עם הוריו של שמשון הגיבור ,כאשר בישר להם
והדריך אותם מאת ה' ,נעלם ,בסיום מלאכתו לא הגיע אפילו פעם אחת
נוספת ,אין" :ולא יסף עוד מלאך ה' לבוא אל מנוח ואל אשתו" ,ואם כך " -אז
ידע מנוח ,כי מלאך אלוקים הוא" .חלפו להם שבוע ,שבועיים ,וההוא ,שהדריך
אותם ,לא ניסה להגיד בוקר טוב אדיב ,לא בא להתעניין ,להציע הצעות או
לסייע בתכנונים - .אם כך הוא מלאך! אז ידע מנוח כי הוא מלאך…! אדם -
כבר היה מגיע ,לפחות לרגע קצר…
ההלואה הראשונה מגמ"ח
אני נזכר כיצד הרגשתי ,כאשר יצאתי בפעם הראשונה מ"גמ"ח" ללוות כסף
היה זה לפני שנים רבות ,התחושה שלי הייתה קשה ומרה חשבתי שאני נכנס
ל'חברא קדישא' חסד עם מתים ( - - -מה אתם צוחקים ,עוד מעט תשמעו).
אספר לכם מתחילת הענין.
בילדותי ממש ,התיתמתי מאבא זצ"ל ,לא ידעתי כיצד מתנהל בית עם אבא
ובלי אבא .אמא הצדקנית ע"ה נאלצה לצאת השכם בבוקר להביא טרף
לביתה ,וכאשר שבתי הביתה מצאתי צלחת עם אוכל מוכנה על המדף (הבנתי
שאמא חשבה עלי והכינה לי אוכל) נטלתי ידיים והתיישבתי לאכול .לבד.
מעולם לא הורגלתי לאכול בחברת בני משפחה ,עד שהגיעו הימים הטובים
ונכנסתי למשפחת חותני זצ"ל .תשמעו כדאי! כדאי!:
מיד למחרת ה"שבע ברכות" חזרתי מהתפילה ,התקבלתי בחיוך .השווער
והשוויגער חייכו בסבר פנים יפות ,כשהצביעו לי על שולחן ערוך ארוחת בוקר,
התייש בתי .הרי הבטיחו לי "קעסט" שלוש שנים (אתם יודעים מה זה קעסט?)
והנה זו היתה הארוחה הראשונה של קיום ההבטחה.
מה היה על השולחן? לחם שחור ,לבן ,כוס קפה ,חתיכת חלבה .זה מה שהיה
בבית .ב"ה.
לא הבחנתי בשום דבר יוצא דופן .אכלתי ,ברכתי  -ומיד הלכתי לכולל "אהל
תורה" לל מוד עד הלילה .רק למחרת הבחנתי שאני אוכל ארוחת בוקר לבד…
אתמול אכלתי לבדי והיום גם כן .בתחילה ,לא שמתי לב כי כך הייתי רגיל
לאכול בבית לבד באמצע השבוע ,יתום נשאר יתום…
לפני שעזבתי את הבית לכולל ,התבוננתי לחשוב "היכן אשתי?" פסעתי לחדר
הסמוך ושאלתי את חמותי הצ דקנית :היכן היא? מדוע גם אתמול וגם היום
לא נמצאת בארוחת הבוקר .מה קרה?
"היא היתה צריכה ללכת" .השיבה.
ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר שוב איננה" .מה קורה כאן"? שאלתי בתימה
"שלושה ימים היא צריכה ללכת דווקא מיד בבוקר?!" פניה של חמותי הרבנית
אויערבאך האדימו ,ובזו ית העין התעגלו שתי דמעות עבוד .נעמדו בפתח
העין ולא ירדו.
"שלום" אמרה "לך הבטחנו קעסט ,אבל ,אבל בשבילה אין לנו"…
רבותי ,כך גידלו תורה! וכך זכו לכזה בן  -רבי שלמה זלמן אויערבאך!...

 שמע נא יענקל ,אמרה שרה בקול רווי תחנונים ,עשה לי חסד ,אתה ,הרי ביןכך נוסע למטה ,ומי כמוך ידוע שיש לי שם בת ,עניה .אפיתי בשבילה תבנית
לחם טרי עגול .אהיה נא יהודי טוב ,ותעביר לה את זה .תחיה את נפשה בחג.
 טוב ,שרה ,למענך ,בשבילך! תביאי ואני אקח. אבל יענקל ,האם לחם יבש תיקח בשבילה?!  -איזה טעם יש ללחם יבש,הכנתי בקבוק מלא חמאה ,אם היא תאכל לחם בחמאה (מיט פוטער) אז יהיה
לה טוב על הלב.
 שרה! עד שהצלחתי לדחוף כאן לחם כזה גדול איפה כבר יהיה לי מקום לעודבקבוק חמאה?
 יענקל ,אל תהיה כזה ,תעשה מצוה ,תרחם עליה ,תדחוף את זה בצד ותסדר. (בצעקה) די ,תחפשי לבד מקום! נו כבר! תכניסי את החמאה כאן ליד הלחםוחלאס .חלפו חמש דקות ,העגלה כבר התמלאה בנוסעים ,יענקל התיישב,
ועוד רגע קצר יוצאים לדרך ,לפתע שוב הגיחה שרה מהרחוב הסמוך וקראה:
"יענקל ,רגע! אוי גיוואלד ,איזה טעם יש ללחם עם חמאה לבד ,הנה עשיתי
גבינה טובה וטעימה לכבוד יום טוב ,חנהל'ה שלי תאכל לחם ,חמאה וגבינה,
אוי ,התרגשה שרה ,כמה תחיה את נפשה השבורה ,יהיה לה משהו לכבוד
החג ,והתפרצה  -בבכי  -של התרגשות מהול בכאב.
 שרה ,את כבר מבלבלת לי את הראש ,תקחי את הכל בחזרה וגמרנו ,מה אתרוצה ממני??!
 יענקל ,אל תהיה קשה כאבן! תרחם עלינו ,אתה מבין לבד כמה זה חשוב ,אלתהיה רשע! בבקשה...
 מה את רוצה ממני תזרקי פנימה וגמרנו. תהי' מבורך ,תצליח ,שיהיה לך ולמשפחתך כל טוב ,בירכה אותו שרה בכלליבה.
כאשר התחיל בנסיעה יצאה שוב בריצה ואמרה יענקל! יענקל! מה יעזור לחם
לאשה מסכנה שאין לה נעלים בשביל הילדים ,קח בבקשה שלושה רובל ותתן
לה .ברכות יחולו על ראשך.
טוב יענקל הסכים .לזה ,לכסף ,היה לו מקום ...הכניס את הכסף לכיס ויצא
לדרך.
חלפו ימים .יום ,יומיים ,שלושה ,יענקל נסע הלוך ושוב עשרות פעמים.
"בוודאי עשה את השליחות על הצד הטוב ביותר" הרהרה שרה.
צהרים בהיר לאחר החג ,שרה מקבלת מכתב ספוג בדמעות מבתה" :אמא מה
קרה? שכחת כי יש לך ילדה בקרבת מקום? אין לנו בגדים ונעלים ,אין לנו מה
לאכול ולא שלחת לנו מאומה" ...עיני האמא חשכו ראשה הסתחרר ,הבינה
כי קרה מ שהו .ויצאה לרחוב ,חיפשה את יענקל בסערת רוח ,מצאה אותו
במקום הקבוע ליד העגלות:
 יענקל! רשע ,גזלן ,מה עשית לי? הרגת אותנו לגמרי ,אוי לך! מה קרה עםהמשלוח שנתתי?...
 מה הצעקות ,וואס איז געשיין? שאל יענקל בשלווה ,והיא בוכה :אפיתי לחםעשיתי חמאה וגבינה!! שלושה רובלים ,איפה??? - - -
 מה את צועקת? מה פירוש מה אני צועקת? אתה לא מתבייש?!! רגע ,תשמעי ,רגע רגע ,חכי אני אסביר לך מה קרה .מסביר יענקל ברוגעמכעיס.
 מה חכי ,תראה מכתב!!! דם שותת ליבי! אתה לא מתבייש?! תיראה איך היאמסכנה בכל מילה שבמכתבה!
 תשמעי אות י .שקט .שקט ...אמר יענקל ונעץ בה שתי עינים חדות והתחיל אתדבריו" :שרה! מה אני אגיד לך הלחם הטרי שלך ,שאת בעצמך אפית ,מה אומר
ומה אדבר  -ידים של זהב יש לך ,אה אה ,אין לשער!
 מה?? תעזוב אותי! עם הסיפורים על הלחם הטעים שלי ,אתה בא לזרות מלחעל הפצעים שלי ,מה אתה צוחק ומתבדח?!!
 שרה! ידים של זהב ,מה אני יגיד לך ,לא להאמין .גם החמאה מיוחדת. מה? אכלת את זה? רשע! צווחה האם הבוכיה. רגע .לא .תמתיני בסבלנות אספר לך הכל :את זוכרת ביום שנסעתי ,וודאיאת זוכרת ,היה זה יום חם במיוחד ,השמש יקדה מלמעלה והחום היה נורא.
באמצע הדרך התחלתי להרגיש רטוב ליד הרגלים...
 תפסיק לספר לי סיפורים ,בוער לי הדם ואתה מספר לי "מעשיות". סבלנות ,תיהיה לך קצת סבלנות ,ואז תביני הכל :התכופפתי לחפש מה קרהלי ,מה רטוב שם ,וראיתי שהבקבוק נסדק ,החמאה נמסה והחמאה גולשת
ויוצאת החוצה .החמאה שאת עשית .ממש "בל תשחית" - - -
 אני מבינה טוב מאד ,אבל כפרה על החמאה ,והסיפורים שלך ,רק תגיד ליכבר מה עם הלחם שאפיתי!
 חכי אני אסביר לך :מחייך יענקל בסבלנות .הרי חבל על כזו חמאה ,ממשחבל ,נכון שחבל?! אז לקחתי חתיכה קטנה מהלחם וטבלתי אותה בחמאה
שנשארה והכנ סתי לפה ,אבל את הרי צודקת ,לחם עם חמאה איזה טעם יש
לזה ,לכן לקחתי קצת גבינה ...מה אני יגיד לך שרה ,קיבלתי ממש תאבון גדול,
כאלו ידים של זהב ,אפית לחם בטעם נדיר ביותר ...שכחתי מעצמי לגמרי -
כזה לחם  -ומרוב שהייתי שקוע באוכל הטעים לקחתי פרוסה אחרי פרוסה
ועוד ועוד ...שרה מרטה את שערות ראשה וצעקה לעצמה" :גיוואלד .טוב,

(בחיוך) כאשר הוצאתי לאור את ספרי הראשון ,השווער והשויגער רצו
להראות לי את הוקרתם ,וכסף  -אין .מה הם עשו?
חמי העלה רעיון ואמר לאשתו יש לנו 'כפות' היו להם שתי כפות מתנה אישית
שקיבלוה ביום נישואיהם( .ב"פסח" הוצבו שתי הכפות המבריקות על השולחן
ופארו את שולחן הסדר .יותר ממה שהיה להן ערך כספי ,היה להן ערך ריגשי.
בכפות היו חרוטים שמותיהם :ח .אויערבאך צ .אויערבאך) כף אחת ניתן לו
היום .כאשר נתן לי את הכף לחש לי" :הכף השניה ממתינה לספר הבא"…
בכפות אני אוכל מידי שבת בשבתו.
כאשר סיימתי לאכול על שולחן חותני ,לא ארכו הימים ונזקקתי להלואה
בגמ"ח של שערי חסד.
כאשר נכנסתי למשרד בבושה ,רק ראיתי את הפקיד היושב מולי איבדתי את
מעט הבטחון העצמי שנשאר לי ,כאלה פנים חמוצות  - - -אמרתי לו בוקר
טוב והייתי צריך לומר לו ערב טוב כי נהיה לי חושך בעיניים… טוב אני לא
אאריך כי כבר נשמתו בגנזי מרומים ,כאשר יצאתי והשארתי אצלו משכון,
כמובן ,הייתי כאוב מאד וברבות הימים נזכרתי בפסוק באיוב "צדק לבשתי
וילבישני" (איוב כ"ט) אומרים חז"ל" :צדק לבשתי וילבשני ,א"ר חנינא יש נאה
ללבושו ואין לבושו נאה לו ,יש אדם עשיר ואין שמו לפי עשרו ,רש ואין שמו
לפי רישו ,יש אדם שהוא גבור ואין שמו לפי גבורתו חלש ואין שמו לפי
חלישתו ,יש אדם בחור ואשת ו מכוערת נתונה בתוך אפריון ואומרים אבוד
הבחור הזה על הכפושה הזו ,ואם הכלה נאה ובעלה מכוער אומרים אבודה
הכלה הזו באיש הזה ,איוב לא היה כן אלא הצדקה נאה לאיוב ואיוב נאה
לצדקה הוי צדק לבשתי וילבשני"
אותו פקיד רוצה להתלבש במצות חסד אך אינו יודע כיצד ,מעלת החסד לא
לפי מידותיו הבגד של המצוה גדול עליו… ישנו פסוק מיוחד לשבח את איוב
שהחסד היה מתאים למידתו ,נורא ואיום.
ועוד על ה"חסדים של הסוכנות…
על חכמת שנינותו של רבי חיים לייב אויערבאך סופר רבות בפי תושבי
ירושלים .עובדה אחת שמעתי מפיו כיצד פעם קטרג בפני רבים לגלג על
"החסדים" השקריים של ה'סוכנות' הישראלית .ובאותה שעה קיים בעצמו:
"הקהה את שיניו".
"היה זה לפני עשרות שנים .הנהלת ה"סוכנות" החליטה לעצור את כל מגביות
ה"חרדים" בחו"ל למען מוסדותיהם".
ראשי הסוכנות הציונית קראו לראשי היהדות החרדית לאסיפה דחופה ותבעו
מהם במפגיע להפסיק ולגייס כספים בחוץ לארץ [הם היו מעונינים שהכסף
יזרום רק דרך צינור אחד ויחיד] ה"סוכנות" נימקה את בקשתה בטענה כי היא
זו שתפרנס את כל עולם התורה "אין ולא יהיה צורך לשגר שליחים לחו"ל,
אנחנו נדאג לכל צרכיכם"
הנאספים כולם משני צידי המתרס  -החילונים והחרדים  -קיבלו את רשות
הדיבור.
אחדים מראשי "ועד הישיבות" הודיעו נחרצות שהם יסכימו לבקשת
ה"סוכנות" רק אם יקבלו לידם סכום של מליון לירות לשנה "אם נפסיק לשגר
שליחים לארצות הגולה ,זה יהיה הסכום שתאלצו לתת לנו" אמרו "ראשי
הישיבות".
יהודי מראשי הציונות שהשתתף באסיפה נעמד על רגליו וזעם מכעס" :אתם
לא מתביישים לתבוע סכום כזה גדול" קרא לעבר ראשי וועד הישיבות .הוא
חירף וגידף בסגנון זול וגס" :קבצנים! שנורערס! וכו'.
הוויכוחים היו קשים מאד ,ראש הסוכנות מחד גיסא ,ועסקנים יראים ושלמים
מאידך גיסא התנצחו זה בזה.
רבי חיים לייב אויערבאך שהשתתף באסיפה ישב בשקט והמתין לתורו
בסבלנות .הוא החליט לנפץ את עצם הרעיון שהסוכנות היא זו שתשלוט
בכיפה" .החלטתי אני 'אשלם' לו כגמולו לאותו רשע וחצוף גלוי ראש" סיפר
רבי חיים לי יב [כששב מהאסיפה הביתה קרא לי" :ר' שלום! יש לי בשבילך
סיפור מענין" ...וסיפר לי את מהלך הענינים  -אמר ר' שלום]
כשהגיע תורו של רבי חיים לייב לשאת דברים נעמד על עומדו בשלווה,
ובכשרונו הגאוני החל את דבריו באיטיות כמונה מעות  -בסיפור [-משל]
שהמציא על אתר .מטרתו של הסיפור היה להקהות את שיניהם ולהדגים להם
בדרך רמז כיצד יראו "חיי הישיבות" כשיהיו זקוקים לחסדי ה"סוכנות".
אספר לכם סיפור .אמר רבי חיים לייב ,ושקט השתרר בחלל האויר:
יש מקום ששמו "אלקסוט" זו עיר הנחלקת לשניים  -עילית ותחתית ,המרחק
בין אחת לשניה הוא גדול ,כך שבאלקסוט העליונה היה חניון רחב ידים שם
התאספו כל "בעלי העגלות" משם היו יוצאים בנסיעות כמה פעמים ביום
לעבר העיר התחתית.
באלקסוט העליונה התגוררה אשה אלמנה ושמה שרה .לשרה היתה בת
יחידה שהתגוררה בעיר התחתית ושמה חנה [חנהל'ה  -כלשונו] חנהל'ה
היתה קבצנית דלפונית עניה מרודה ,ילדיה הילכו בבגדים קרועים וללא נעלים
לרגליהם .האמא שרה נהגה לאסוף פרוטות קצובות ומפעם לפעם לשלחם
לבתה חנהל'ה.
הגיע ערב יום טוב .הלכה שרה ל"חניון" ומצאה שם את יענקל העגלון הממתין
עד שהעגלה תתמלא בנוסעים ,אז ייצא לכיוון העיר התחתית.
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כפרה על הלחם ,החמאה והגבינה שנתתי למשוגע הזה ,אבל מה עם
הרובלים? נתתי לך שלושה רובל איפה הם? שאלה בבכי.
 נתן בה יענקל מבט לגלגני :שרה ,מה את חושבת לך ,כי כל הסיפור הזה לאשווה כסף .שאוביל את כל זה בחינם?!...
סיים רבי חיים לייב את נאומו .התיישב על מקומו.
הנאספים כולם שהבינו את הנמשל העלו חיוך על פניהם ,חלקם פרצו בצחוק,
והאסיפה התפזרה.
(להגיד)
עפר מיוחס – רבי יעקב גלינסקי זצ"ל.
פגשתי באברך ,תלמיד חכם ,חריף ובקי .אבל מה ,עבר קצת את הגבול .כלומר,
שאם הותרה "שמינית שבשמינית" גאוה (סוטה ה) הוא החמיר בשיעורים,
והוסיף עוד "הכרעה"...
אמרתי לו" :ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר .שלוש פעמים ביום מבקש אתה:
"ונפשי כעפר לכל תהיה!"
לא התפעל ,וענה בגובה לב" :אכן ,אבל יש עפר ויש עפר! הלא תבינו שעפר
ארץ ישראל שווה יותר מעפר חוץ לארץ ,ועפר בית המקדש  -יקר יותר מזהב
ומפז! אני עפר וחבירי עפר ,אבל איפה הוא ואיפה אני!"...
הרי לכם דוגמא חיה לדברי הגמרא" :כל המתיהר ,אם חכם הוא חכמתו
מסתלקת ממנו" (פסחים סו) .אמרתי לו" :כמדומה אתה ,שאתה לבדך שוה
"עפרות זהב" ,מעפר בית המקדש ,דע שיש לך בו שותף" –
תמה" :מי?!" הלא הוא ואין בלתו!
אמרתי לו" :בסוטה נאמר" ,ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן
ויתן אל המים" (במדבר ה יז) ,ופירש ב"כלי יקר" ,לפי שאמרו (בראשית רבה
יד) שאדם הראשון ממקום כפרתו נברא ,הינו מעפר המשכן ,משם מחצב
חמריות כל אדם .וזו ת וכחה מגולה לכל אדם ,עד לאחרון והנחות שבבני אדם:
ממקור נעלה כל כך חוצבת ,ולאן הדרדרת!...
והלה ענה ,זחוח" :ניחא ,אבל אני עפר המשכן שלא הדרדר"...
אמרתי" :הסכת ושמע ,הכרת את הרבי מסנקרביץ' ,שהיה רב כאן בבני ברק?"
לא ,לא הכיר.
"ובכן ,אספר לך מה ששמעתי ממנו .סבו היה הרבי מוורקא זצ"ל .פעם שבת
בעיר קאליש ,והמוני יהודים נהרו לשולחנו .אומר היה דברי תורה בקול נמוך,
ומתוך שבקשו לשמוע התגבבו זה על זה ,איש על רעהו .הרבי מוורקא אוהב
ישראל היה ,והזדעזע .אמר" :הרי כל יהודי הוא כספר תורה .וכי משום שאני
רוצה לשמוע טוב יותר ,אטפס על ספר תורה וארבץ עליו?!"
נענה אחד הרבנים ואמר" :אבל ,רבי ,הן הלכה מפורשת היא (שו"ע יור"ד
רפ"ב ,יט) שמותר להניח ספר תורה על ספר תורה...
השיב הרבי על אתר" :כן ,ודאי – אבל כל יהודי צריך לחשוב שחבירו הוא ספר
תורה ,ולא הוא"...
אף אני אומר כן –
על עצמך תחשוב שאתה עפר ,ולוא מקרקע המשכן .את חברך תראה
(והגדת)
כאדם"...
שאו! רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
בגמרא ערכין (יא ,ב) דנו ,מנין לשירת הלויים מן התורה .והביאו הכתוב" :ולבני
קהת לא נתן [עגלות] כי עבודת הקודש עליהם בכתף ישאו" (במדבר ז ,ט).
ממשמע שנאמר "בכתף" איני יודע ש"ישאו"? מה תלמוד לומר "ישאו" ,אין
"ישאו" אלא לשון שירה .וכן הוא אומר" :שאו זמרה ותנו תוף" ואומר" :ישאו
קולם ירונו".
כמה עומק יש כאן!
אנו מיחסים חשיבות לשירה ,ליפייה ,ועושרה ,ולביצוע המושלם .איזה קול
לזמר ,וכמה כלים בתזמורת .מי המלחין ,ומי המנצח .וכאן ,במילה אחת ,כל
מהותה של השירה והנגינה .המודד והקובע את טיבה" :שאו"! האם מצליחה
היא לרומם ולנשא ,להגביה טפח מעל הקרקע ,לקרב אל השמים!
כי רבים כל כך שרים ומנגנים ,וליבם בל עימם" .שאו" אין כאן!
ואספר –
בישיבה בביאליסטוק היה לנו בקושי לחם לאכול" .בשר ודגים ורוב מטעמים"
היו רק בזמירות .היה לי חבר ,משה .שאביו היה החזן הראשי בבית הכנסת
הגדול בביאליסטוק .נהנה ממשכורת נאה ,.ושולחנו ערוך כדת .הזמין אותי
להתארח אצלם בסעודת ליל ראש השנה .באמת ,סימן לשפע לכל השנה
כולה .לא חסרו כל טובה ,בלי עין הרע .נעניתי ואמרתי" :גם לי קול נאה ,אולי
אהיה חזן?!"
הן יודעים אתם ,ה"מגן אברהם" (סימן קלא אות ד) הביא דברי השל"ה הקדוש
זצ"ל" :ראוי לומר 'ואנחנו לא נדע' בישיבה' ,מה נעשה' בעמידה" .ופרשתי:
שאין אנחנו יודעים בתקופת לימודנו בישיבה ,מה נעשה וממה נתפרנס בימי
העמידה .אז הנה ,יש לי פרנסה...
אמר לי החזן" :שמע לקולי ,בחר לך כל מקצוע ,רק לא זה!"
"מדוע" ,תמהתי" .אפשר ללמוד כל השבוע ,להתעלות בתורה ובמוסר,
לשטוח "ברכת החודש" כהלכתה ולהתפרנס ברוחב יד!"
הבית העיד על כך.
אמר לי" :כדבריך כן הוא .אבל ,למעשה ,אין אומלל מהחזן!"
לא הבנתי ,וראיתי שגם חבירי לא ,וכל בני הבית תמהו.
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הסביר" :החזן עומד ומתפלל .ואמרו (מדרש תהלים ק) כשאתה עומד
ומתפלל יהא ליבך שמח ,כי לאלוקים אתה עובד –
ובמקום לחשוב שהוא עומד לפני ה' ,ולקוות שיהיה מקובל ומרוצה לפניו –
הוא תוהה איך הקהל מקבל את הסלסול ,והאם הוא מקובל ומרוצה לפניו –
היש אומלל ממנו?!"...
ובענין זה –
מספרים על אותו גבאי שהתקשר בפרוס הימים הנוראים לחזן הותיק" :ובכן,
האם נזכה לשמוע אותך גם השנה? הטעם הטוב עוד עומד בפה! אח ,הקטע
של 'ריבונו של עולם ,מלא משאלותי לטובה' ,כל כך מרגש!"
והחזן ענה" :כמובן ,אם ירצה השם .צריך רק לדבר על המחיר" –
תמה הגבאי" :המחיר כדאשתקד ,הרי התפילה לא השתנתה!"
"זהו ,שכן!" הפתיע החזן" .תשמע ,השנה המצאתי 'ריבונו של עולם' הפלא
ופלא .עבורו בלבד יש להכפיל את המשכורת!"
אמר הגבאי" :הזהר והשמר! עד שאתה ממציא 'ריבונו של עולם' חדש,
הריבונו של עולם עלול להמציא חזן חדש"...
האמת ,שיש ענין בשירים חדשים" :שירו לה' שיר חדש ,תהלתו בקהל
חסידים" (תהילים קמט ,א)" ,שירו לה' שיר חדש תהילתו מקצה הארץ"
(ישעי' מב ,י) ,ועוד.
אבל השירה היא ביטוי הפנימיות והרגש ,והשיר החדש תוצאת התלהטות
הרגש ,התגברות הדביקות ,והתרוננות הנפש –
ולא שהשיר יהיה המטרה ,ועיקר בפני עצמו.
מכאן הפתגם השגור ,שאיני מסכים עמו ,שהחזנים טפשים.
אסור לעשות הכללות .שלא כאותו יהודי שטען ,שאחוז הטפשים באוכלוסיא
הוא פחות מעשרה אחוזים ,שהרי לכל מנין ומעלה חזן אחד ...לדעתי ,האחוז
גדול הרבה יותר .אבל מאיפה נובע הפתגם ,מה מקורו? –
כי הטיפש הופך את הטפל לעיקר!
והחזן שידע שהשירה היא כלי בלבד ,והעיקר הוא הרגש ,הוא החזן החכם!
(והגדת)
איש את קדשיו לו יהיו איש אשר יתן לכהן לו יהיה (ה ,י)
ברש"י מובא" :ומדרש אגדה :ואיש את קדשיו לו יהיו ,מי שמעכב מעשרותיו
ואינו נותנן – לו יהיו המעשרות .סוף שאין שדהו עושה אלא אחד מעשרה
שהיתה למודה לעשות" .כלומר ,בעל שדה ש"מתקמצן" ולא נותן תרומות
ומעשרות מיבול שדהו – סופו שתניב השדה רק עשירית מהתנובה שהיתה
רגילה להניב .סך כל תנובתה יהא כשיעור התרומות והמעשרות שהיה עליו
לתת ולא נתן.
התורה הקדושה אומרת" :נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו ,כי בגלל הדבר
הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך" (דברים טו ,י) .יש פעמים
שאדם כן נותן כסף לצדקה ,אבל בזמן הנתינה יש לו "קוועטש" בלב ...למה
נתתי ,מידי הרבה נתתי ...עבדתי קשה להרויח את הכסף ,למה שהשני לא
יעבוד ...וכדומ'ה .באה התורה ואומרת :אדוני הנכבד! אם אתה נותן – אתה
עושה "ביזנעס" מצויין! "כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך
ובכל משלח ידיך"! הוצאת מהכיס אלף שקל – הקב"ה יוסיף עליך אלף פעמים
ויברך אותך כאשר דבר.
מורי ורבותי!
יש מישהו שלא "ירוץ" לקנות מגרש בצפון תל אביב ששוה מליון שקל שהוצע
למכירה ב"מחיר מציאה" של מאה אלף? ...הרי לא יהיה אחד שלא ירוץ!
רגע! רגע! "מה אתה רץ?" קוראת לו אשתו" ,הרי מאה אלף הוא הון עצום
עבורך"...
"הוי ,פתיה שכמותך"! ישיב לה בעלה" ,את המאה אלף אני מקבל בחזרה ,על
המקום ,ועוד פי עשרה מזה ,לא ארוץ?!"
ואם הקב"ה מבטיח לך שאם תתן צדקה ,ולא ירע לבבך" ,יברכך ה' אלוקיך
בכל מעשיך ובכל משלח ידיך" – לא תרוץ לתת?
הרי אין "ביזנעס" טוב מזה!
אשה אחת הגיעה בוכיה לרבה של סלוצק ובקשה את עצתו" :אין לי ממה
לחיות! אני מרויחה כמה פרוטות שאינן מספיקות לי לפרנסת ביתי".
הרב מסלוצק אמר לה" :בכל חודש תעשי חשבון מדויק כמה את מרויחה,
ועשירית מזה תביאי אלי ואני אחלק כסף זה לעניים".
האשה הזדעקה" :רבי! הרי כל מה שאני מרויחה לא מספיק לי וכיצד ,איפוא,
אתה מייעץ לי לתת חלק מהריווח המזערי לאחרים?"
אמר לה הרב" :ומה איכפת לך לנסות? הרי כל רווחייך אינם אלא מספר
פרוטות ,ועשירית מהן אינו אלא "שמעק טאבאק" עלוב ,שאינו מעלה ואינו
מוריד .תנסי" .האשה סברה וקבלה.
בסופו של החודש הראשון האשה הביאה לרב סכום זעום .בחודש שלאחריו
– גדל הסכום ,ובחודש שלאחריו – הוסיף וגדל .התברר כי הכנסותיה של
האשה אכן גדלו מחודש לחודש ,וכל זה בזכות הצדקה .התקיים בה מקרא
שכתוב "יברכך ה' אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך".
(יחי ראובן)
פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו ,פרשת נשא .ידוע ,שפרשת נשא
היא הפרשה הארוכה ביותר בתורה; כוללת בתוכה  176פסוקים .כך מצאנו גם
בספר תהילים ,במזמור קי"ט – המזמור הארוך ביותר ,הכולל בתוכו 176

פסוקים .כך גם בגמרא ,מסכת בבא בתרא – המסכת הארוכה ביותר בש"ס
הכוללת בתוכה  176דפים.
בא החידושי הרי"ם ומוסיף ,שגם המדרש בפרשת נשא ,הוא המדרש
הארוך ביותר ,וגם הזוהר הקדוש באדרא זוטא ,הוא הזוהר הארוך ביותר שיש
על התורה;
כותב החידושי הרי"ם – המדרש מאריך יותר מכל מקום ,ובזוהר הקדוש
האידרא ,ולמה? נראה לפי שבכל שנה הפרשה בחג שבועות שניתנה לנו
התורה ,ומתחדש בטוב השי"ת נתינת התורה על כל השנה ,ובנק' שנקראת
ראשית תלוי כל מה שאחר כך ,והמדרש הוא שדורש וחוקר מהתורה ,והזוהר
הקדוש מאיר אור התורה ואומר 'תא חזי' ,ובעת שהשי"ת מחדש ונותן בטובת
עין ,מתפשט שנוכל לידע ולדרוש ולחקור ,גם האור מאיר ביותר ,ומועיל לכל
ימי חיינו במה שמאיר עינינו שעל ידי זה ידבק לבנו במצותיו ,כמו שמתפללים
בנוסח 'אהבת עולם' – "והאר עינינו בתורתך" ,ולא שחפצנו באור הזה ליהנות
ממנו ,רק כדי שתדבק לבנו במצותיך ,כמו שכתוב {במדבר טו ,לט} ולא תתורו
אחרי לבבכם ואחרי עיניכם וגו' ...כן לטובה ילך הלב אחרי העינים כשמאיר
להם אור התורה ,ובשבועות יום הביכורים {במדבר כח ,כו} הוא משער הנ'
אחר ספירת ז' שבועות ,ונקרא לאור יום {עי' בראשית א ,ה} ,שמאיר הביכורים
כל מה שהוא ראשית ,מהתורה שנקראת ראשית {בראשית א ,א ברש"י},
ולישראל קודש כו' {ירמיה ב ,ג} ,ומזה יכול כל אחד מישראל ליקח הנקודה
שהוא ראשית ויחדשה לעבודת השי"ת לבדו.
פרשת השבוע טומנת בחובה שני נושאים מרכזיים :הראשון שבהם תופס
 89פסוקים – קרבנות הנשיאים; החל מהקרבן של נשיא שבט יהודה – נחשון
בן עמינדב .והנושא השני הוא נושא הנזיר.
הייתי רוצה לעסוק בנק' א' מענין הנזיר ,וממנה ללמוד דרך בעבודת השם
שלנו:
אומרת התורה{ :במדבר ו ,א} וידבר ה' אל משה לאמר{ :ב} דבר אל בני
ישראל ואמרת אלהם איש או אשה כי יפלא לנדר נדר נזיר להזיר לה'{ :ג} מיין
ושכר יזיר חמץ יין וחמץ שכר לא ישתה וכל משרת ענבים לא ישתה וענבים
לחים ויבשים לא יאכל{ :ד} כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים
ועד זג לא יאכל{ :ה} כל ימי נדר נזרו תער לא יעבר על ראשו עד מלאת הימם
אשר יזיר לה' קדש יהיה גדל פרע שער ראשו{ :ו} כל ימי הזירו לה' על נפש מת
לא יבא{ :ז} לאביו ולאמו לאחיו ולאחתו לא יטמא להם במתם כי נזר אלקיו על
ראשו{ :ח} כל ימי נזרו קדש הוא לה'.
אומרת הגמרא {מסכת תענית יז ,א} – אמר רב מתנה :סתם נזירות שלשים
יום .מנלן? אמר קרא' :יהיה' בגימטריא תלתין הוי =.30
מלבד דברי הגמרא כאן ,התורה לא מונה זמן קצוב לנזירות.
ממשיכה התורה ומונה את הקרבנות שמביא הנזיר בסיום נזירותו – {שם
יג} וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל פתח אהל מועד{ :יד}
והקריב את קרבנו לה' כבש בן שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת שנתה
תמימה לחטאת ואיל אחד תמים לשלמים{ :טו} וסל מצות סלת חלת בלולת
בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן ומנחתם ונסכיהם.
נשאלת השאלה – מה קורה אם לאותו נזיר יש אבא בן  107שגר איתו
בבית ,והוא הלך לישון ולא קם בבוקר?
אומרת התורה{ :שם ט} וכי ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו
וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו{ :י} וביום השמיני יבא שתי תרים
או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אהל מועד{ :יא} ועשה הכהן אחד לחטאת
ואחד לעלה וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וקדש את ראשו ביום ההוא{ :יב}
והזיר לה' את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והימים הראשנים יפלו כי
טמא נזרו.
ולמה הוא צריך להביא קרבן אשם לכפרה ,הרי זה היה בשוגג – הוא לא
ידע שאבא שלו הולך למות?!
אומר העמק דבר ,שאם הוא נטמא זה סימן שלא מרוצים ממעשיו
בשמים ,אחרת לא היו גורמים לכך שאבא שלו ימות כך לפתע פתאום;
כותב העמק דבר – מאשר חטא על הנפש .אחר שכתיב במת שבא "בפתע
פתאום" שאין שום אשמה על הנזיר ,מבואר דהחטא הוא שפירש עצמו מן
היין .ואם לא אירע לו זו הסיבה לא היה נקרא 'חוטא על הנפש' ,שהרי כדאי
הוא להזיר עצמו מן התענוג הגשמי כדי להשיג תענוג רוחני של דביקות בה'.
אבל אחר שאירע לו באונס זו הסיבה אות הוא שאינו ראוי לכך ,וא"כ בחנם
ציער עצמו מן היין וביקש דבר שגבוה מערכו ,וכיוצא בזה.
אומר המשך חכמה ,חז"ל מחשיבים את הנזיר לכהן גדול ,וידועים דברי
הגמרא שהאמהות של הכהנים הגדולים היו מביאות לאלו שהרגו בשגגה
אוכל ומתנות – ולמה? כדי שלא יתפללו על הבן שלהם שימות ,היות וכאשר
נפטר הכהן הגדול ,אותם אלה שהרגו בשגגה יוצאים מעיר מקלט; ולמה ענין
השחרור מעיר מקלט תלוי בפטירת הכהן גדול? אומרים חז"ל {שם} שהיה לו
לבקש רחמים על בני דורו ולא ביקש; היות ומעלתו כה גדולה [ככהן גדול],
לכן הגיע לו עונש כה גדול שאביו ימות ,היות והיה עליו להתפלל שלא יארע
לו כזה עונש .וכמו {מכות שם} – דההוא גברא דאכליה אריא כמעשה זה של
אותו אדם שאכלו אריה ברחוק תלתא פרסי מיניה דר' יהושע בן לוי במרחק
של שלש פרסאות מרבי יהושע בן לוי ,ולא אישתעי לא דיבר אליהו הנביא
בהדיה (עם ר' יהושע בן לוי) תלתא יומי שלשה ימים.

ה

עכ"ד.
שאלה ראשונה שיש לשאול – מה פירוש "נזר אלקיו על ראשו"?
כותב האבן עזרא – " ...ויש אומרים כי מלת נזיר מגזרת נזר והעד כי נזר
אלק יו על ראשו ואיננו רחוק ודע כי כל בני אדם עבדי תאות העולם והמלך
באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו כל מי שהוא חפשי מן התאות".
נשאלת השאלה – מה מונח בנזירות של השלושים יום – למה דוקא
שלושים יום?!
ועוד ,מה הרבותא הגדולה בלהיות נזיר – רוב בני האדם לא מסתפרים
במשך שלושים יום? ולגבי טומאת המת – כמה כבר יוצא לבנאדם רגיל
להיטמאות למת ,פעם בחצי שנה?! ואם לגבי איסור שתיית יין – כמה אנשים
יש שלא שותים יין; או מבחינה בריאותית או מסיבה שהם לא שותים
אלכוהול וכו'?
ועוד ,לא דימו אותו חז"ל לכהן גדול דוקא ולא לכהן הדיוט?
אומרים חז"ל {במדבר רבה ,פרשה י ,אות יא} – בא וראה שכל מי שמקדש
את עצמו מלמטה מקדשין אותו מלמעלה ,זה לפי שמזיר את עצמו מן היין
ונוהג צער בעצמו שלא יגלח ראשו כדי לשמר עצמו מן העברה ,אומר הקדוש
ברוך הוא הרי הוא חשוב לפני ככהן גדול ,מה כהן אסור לטמא לכל המתים ,אף
נזיר אסור לטמא לכל המתים ,מה בכהן גדול כתיב (ויקרא כא ,יב) :כי נזר שמן
משחת אלקיו עליו ,אף בנזיר הוא אומר (במדבר ו ,ז) :כי נזר אלקיו על ראשו,
מה בכהן כתיב (דברי הימים א כג ,יג) :ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים ,אף
נזיר נקרא קדוש ,שנאמר (במדבר ו ,ח) :כל ימי נזרו קדש הוא לה'.
כותב החינוך {מצוה שע"ו} – אכן האיש הנזיר לשם כל ימי נדר נזרו קדוש
הוא לשם ,וכמו שהעיד עליו הכתוב כי נזר אלקיו על ראשו לא יטמא בתאוות
העולם ,ולא ימצא בית משתאות ובסעדת רעים ,כי הפרשתו מן היין מוכחת
עליו שנתן לבו להכין ולהתענות לפני השם ,ולתקן דרכי נפשו ,ולהניח תענוגי
הגוף החשוך ,ואחרי שומו כל לבו וכל מחשבותיו אחר נפשו היקרה ,וצרכי
עצמו ובשרו נטש מה חפצו בהקרבת רעיו ואוהביו עוד זולתי למצוה אין ספק,
כי בהתעלות הנפש ,יקל מאד בעיניה הנאת הגוף וכל ענינו ,כל שכן שלא תפנה
אחר חברת גופים אחרים ואם קרובים המה או רחוקים ,ולא תמצא תענוג בכל
דבר מה דברים ,זולתי בעבודה הקדושה אשר נתקשרה בה ,ועיניה אליה
תמיד .ועל כן לרב קדשתו ומעלתו ופרשותו מאחיו תמנענו התורה מהטמא
להם ,וכענין הכהן הגדול ,כי מהיותו מעלה מאד בענינו ,ונפרש מחברת
האוהבים ,ואין כל עסקיו ומחשבותיו זולתי בעבודת אלקיו יתברך תמנענו
התורה גם כן מהטמא לאחד מכל קרוביו ,וטעם הנאמר עליו בכתוב בהרחקת
הטמאה נאמר גם על הנזיר ,זולתי שבכהן הזכיר שמן ,מפני שהוא משוח בו,
ובנזיר לא הזכיר שמן ,שבכהן נאמר (ויקרא כא כב) כי נזר שמן משחת אלקיו
עליו .ובנזיר נאמר כי נזר אלק יו על ראשו .ואולי תחשב להשיב עלי ,כי הנזיר
לזמן בהשלים זמנו ישוב לימי עלומיו וירדף תאוותיו ,ואם כן למה יהיה חמור
יותר מכהן הדיוט? התשובה כי האדם אחר הזירו לשם פעם אחת תקוה יש בו
לקדש עצמו ולהוסיף יום יום בטובו ,ומן השמים מסכימין על ידו ,וכענין
שאמרו זכרונם לברכה (שבת קד ,א) בא לטהר מסיעין אותו ,ואחר שהזיר
אפילו יום אחד יסתיע וישלים כל ימיו בטהרה.
עוד יש לשאול – ולמה מביא הנזיר שנטמא למת גם קרבן חטאת ,הרי הוא
הביא גם אשם?!
כותב רבינו בחיי – ביום מלאת ימי נזרו .טעם הקרבן הזה בנזיר ביום מלאת
ימי נזרו לא נתגלה ,כי לא מצינו בכל התורה כלה קרבן כי אם על עון שקדם
לשעבר ,וזה שקדם וזכה לעשות מצוה והיה כל ימי נזירותו קדוש ופרוש
מתאוות העולם ועתה ביום מלאת ימי נזרו תחייבנו תורה להביא קרבן ,הנה
זה ענין נפלא ומחודש.
שאלה נוספת שצריכה ביאור:
לאחר שהוא מסיים את נזירותו ולאחר הבאת הקרבנות ,אומרת התורה:
{ו ,כ} ואחר ישתה הנזיר יין.
נשאלת השאלה – מה פירוש "ואחר ישתה הנזיר יין" – הוא כבר לא נזיר?
בראש ובראשונה צריך לדעת ,שהתורה גילתה לנו כאן סוד גדול .אדם
יכול שלא ללכת לספר ארבעה חודשים ,ולא להיטמא למתים שלש שנים ולא
לשתות יין ארבעים שנה – ובכל זאת הוא לא יהיה נזיר; נזיר הוא רק מי
שמקבל על עצמו נזירות .הוא הולך לספר א' לארבעה חודשים כי ככה בא לו.
הוא לא נטמא למתים ,כי סבא שלו אמר לו שמי שמתקרב לאמבולנס –
מכניסים אותו בפנים  .בנוסף ,הוא גם לא שותה יין – הוא עושה קידוש על
לחם.
נשאלת השאלה – אם ככה ,למה רק אם הוא מקבל על עצמו נזירות הוא
נחשב לנזיר?
דבר ראשון ,מלמדים אותנו חז"ל – זו כוחה של קבלה! אדם יכול לעשות
את כל הפעולות שעושה הנזיר – ללא קבלה – אין לכך שום משמעות .אבל
ברגע שבנאדם אומר "אני מקבל על עצמי" ,כל הנושא מקבל משמעות אחרת
– איפה מצינו את זה?
מספרת הגמרא {מסכת ב"מ פד ,א} – ר' יוחנן הוה אזיל ויתיב אשערי
טבילה היה רגיל ללכת ולשבת על יד הכניסה לבית הטבילה [למקוה שבו היו
נשים טובלות להיטהר לבעליהן] אמר  :היה מסביר למה הוא יושב שם" :כי
סלקן כשעולות בנות ישראל מטבילת מצוה ,לפגעו בי ביציאתן ותישאר דמותי

מאבד את ה'בלמים' ,ממילא הוא לא אחראי למעשיו .וראיה לכך מצינו אצל
נח ואצל לוט .וכך גם אומרים לאשה שסטתה "הרבה יין עושה וכו'".
הדבר הב' הוא השיערות; השיערות מושכים את היצר הרע על האדם,
וראיה לכך מצינו אצל יוסף הצדיק שהיה מסלסל בשיערו; אומר המדרש
{תנחומא ,וישב ,אות ח} – כיון שראה יוסף את עצמו בכך ,התחיל אוכל ושותה,
מסלסל בשערו ,ואומר ברוך המקום שהשכיחני בית אבי .אמר לו הקדוש ברוך
הוא ,אביך מתאבל עליך בשק ואפר ,ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשערך ,הרי
אדונתך מזדוגת לך ומצרה לך.
הפלא הגדול הוא האיסור להיטמא למתים – איזה יצר הרע יש בזה?!
התשובה היא ,שפעמים היצר הרע משתמש ביום המיתה כמניע לאדם
לעשות מעשים מטורפים – דוגמת עשו שאמר" :נאכל ונשתה כי מחר נמות!"
– לנצל את הזמן לתאוות גשמיות; אותו הדבר חברות הפרסום ,משתמשות
ביום המיתה – תוכלו לראות את זה בפרסומת של 'אאודי' – "אאודי – כי
חיים רק פעם אחת!"; אם תגיעו אחרי  120שנה מול כיסא הכבוד וישאל אתכם
הקב"ה" :נסעת באאודי?!" ותגידו שלא – תצטרכו לחזור בגלגול – 'אאודי –
כי חיים רק פעם אחת' – "איך העזת לעזוב את העולם הזה מבלי לקחת
אאודי?!" 
לכן באה התורה ומזהירה אותנו מפני ג' הדברים הללו ,שבעצם מהווים
את המניע ליצר הרע.
נשאלת השאלה – אז למה אדם כזה נקרא 'נזיר'?
אומר הכלי יקר – " ...ואין הכוונה בנזירות זה שיהיה פרוש מן היין ל' יום
ואח"כ יחזור להיות בסובאי יין כבראשונה דא"כ צדיק מה פעל ,אלא הכוונה
שירגיל את עצמו מעט מעט כי כל התחלות קשות ובל' יום הוי חזקה ששוב
לא יהיה להוט אחריו כל כך."...
בא הספר מי זהב ומביא רעיון נפלא בשם הגאון מוילנא;
כותב הספר מי זהב – "כל ימי נדר נזרו וגו' קדש יהיה גדל פרע שער ראשו".
במסכת תענית דף י"ז" – .אמר רב מתנה :סתם נזירות שלשים יום ,מנלן? אמר
קרא' :יהיה' – בגימטריא תלתין הוי" .עכ"ל.
אעפ"י שהלימוד הוא בדרך של גימטריא ,נראה לי שגם הפשט מורה כן.
והוא ,על פי מש"כ הגר"א {יונה פ"ג ,ג} – "לכך מפסיקין לתקוע ערב ראש
השנה ,דבשלשים יום כיון שדש נעשה טבע ,כמ"ש אצל טיטוס .עכ"ל .כוונתו
למה שאמרו בגיטין דף נ"ו" - :בא יתוש ונכנס בחוטמו (של טיטוס) וניקר
במוחו שבע שנים .יומא חד הוה קא חליף אבבא דבי נפחא [יום א' עבר [טיטוס
הרשע] ליד פתח חנותו של נפח שמע [היתוש] קל ארזפתא [את קול הקורנס
של הנפח] ואישתיק [השתתק היתוש הפסיק מלנקר בגלל קול הכאת
הקורנס] .אמר (טיטוס) איכא תקנתא ישנה תקנה עבורי! .כל יומא מייתו נפחא
ומחו קמיה [כל יום הביאו נפח אחר ,והם הכו בקורנסיהם לפני טיטוס] וכו' עד
תלתין יומין עבד הכי [עד שלושים יום עשה כן] ,אבל מכאן ואילך – כיון שדש
דש [משהרגיל היתוש ולמד בקול הקורנס הכיר בו והמשיך לנקר במוחו של
טיטוס]" .עכ"ל .וכוונת הגר"א – שבשלשים יום של תקיעות היה היצר הרע
מתרגל להתעוררות השופר ,ושוב לא היתה התקיעה עושה עליו רושם.
למדנו שבמשך שלשים יום מתרגלים .ונראה שיש קשר בין העובדה
שהגימטריא של האות למ"ד היא "שלשים" לבין העובדה ש"למוד" פירושו
"מורגל" (כמו 'מצות אנשים מלומדה')' ,מלומד בניסים' ועוד) כי חזרה של
שלשים פעמים יוצרת הרגל.
וכן הנזיר ,בשלשים יום אלה בהם הוא מתנהג בקדושה הוא מתרגל וקונה
בנפשו את הקדושה .וזו הכוונה 'קדוש יהיה' – שיצור ויהווה את קדושתו
בשלשים היום הללו ,ולכן הגימטריא של שלשים יום נרמזה דוקא בתיבת
'יהיה'.
עכ"ד.
אומר האזנים לתורה – ואחר ישתה הנזיר יין .למה קראו "הנזיר" ,והוא כבר
השליך 'אדרתו' מעליו ,הסיר המצנפת והרים העטרה? ונראה שבא לרמז לו,
שמעתה יזכור תמיד בשעת שתיית יין ,שהיה נזיר ...וישתה ,אבל לא ...יסאוב,
ולא יהיה זקוק לקבל עליו נזירות שנית.
בא הרמב"ן ומסביר מדוע מביא הנזיר קרבן חטאת;
כותב הרמב"ן – "וטעם החטאת שמביא הנזיר ביום מלאת נזרו ,לא
נתפרש ,וע"ד הפשט כי האיש הזה חוטא נפשו במלאכת הנזירות ,כי עד עתה
נזיר מקדושתו ועבודת השם וראוי היה לו שיזיר לעולם ויעמוד כל ימיו נזיר
וקדוש ,כענין שאמר [הנביא עמוס] "ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם
לנזירים" השוה אותו הכ' לנביא ,וכדכתיב "כל ימי נזרו קדוש הוא לה'" ,והנה
הוא צריך כפרה בשובו להיטמא בתאות העולם".
התרוממת לכזו דרגה רוחנית עד כדי נביאות ועכשיו אתה חוזר בחזרה
להיטמא?! על זה אתה צריך קרבן!
אם אלה הדברים ,בואו נעבור לרעיון נוסף:
אומרת הגמרא {מסכת שבת קטו ,ב .קטז ,א} – ת''ר {במדבר י-לה} ויהי
בנסוע הארון ויאמר משה פרשה זו עשה לה הקב''ה סימניות מלמעלה ולמטה
– בתחילתה ובסופה נוני"ן הפוכות ,כדי להבדילה מן הכתובים הסמוכים ,לומר
שאין זה מקומה שפ רשה זו אינה מופיעה במקומה הנכון לפי סדר המאורעות.
שכן הפסוקים הקודמים לפרשה זו עוסקים במסעות ,ואילו פרשה זו עוסקת
בענין חניית השבטים לדגליהם ,המובא קודם (במדבר פרק ב') .רבי אומר :לא

במחשבתן ,כי היכי דלהוו להו בני שפירי כוותי כדי שיהיו להן בנים יפים כמוני,
גמירי אורייתא כוותי ולומדי תורה כמוני .אמרו ליה רבנן לרבי יוחנן :לא מסתפי
מר מעינא בישא וכי הרב אינו מפחד מעין הרע? אמר להו ר' יוחנן :אנא מזרעא
דיוסף קאתינא דלא שלטא ביה עינא בישא אני מזרעו של יוסף ,שאין עין הרע
שולטת בו .ומנין שאין עין רעה שולטת בזרעו של יוסף? דכתיב בברכת יעקב
ליוסף{ :בראשית מט-כב} בן פורת יוסף בן פורת עלי עין ,ואמר ר' אבהו :אל
תקרי את הפסוק 'עלי עין ' [כמו שהוא מנוקד עפ"י המסורת שבידינו] ,אלא
דרוש את הפסוק כאילו כתוב בו 'עולי עין' ,וכך פירשו :וכך פירושו :בן פרת
עלי עין – בן פורה אשר פירותיו (זרעו) מורמים למעלה מעין הרע ,שהיא אינה
יכולה לשלוט בהם .ר' יוסי בר חנינא אמר מהכא מכאן אנו למדים שאין
שולטת עין הרע בזרעו של יוסף ,מהברכה שבירך יעקב את בני יוסף{:בראשית
מח-טז} וידגו לרוב בקרב הארץ – שיתרבו בארץ כמו דגים .מהו הדמיון לדגים?
מה דגים שבים מים מכסים אותם ואין העין הרע שולטת בהן ,אף זרעו של יוסף
אין העין הרע שולטת בהן .יומא חד הוה קא סחי ר' יוחנן בירדנא יום אחד ,היה
ר' יוחנן שוחה בירדן ,חזייה ראה אותו ריש לקיש שהיה אז ליסטים ,ושוור
לירדנא אבתריה וקפץ לירדן אחריו .אמר ליה ר' יוחנן בראותו את כוחו הגדול:
חילך לאורייתא כמה כחך גדול! כח כזה ,ראוי לסבול עול התורה! אמר ליה
ריש לקיש לר' יוחנן :שופרך לנשי היופי שלך שייך לנשים .א''ל ר' יוחנן :אי
הדרת בך אם תחזור בך ותקבל עליך עול מצוות יהיבנא לך אחותי אתן לך את
אחותי דשפירא מינאי שיותר יפה ממני ,לאישה...
בכל פעם שאני קורא את הגמרא הזאת ,אני מתרגש מחדש; אם הייתי בא
לאחותי ואומר לה "יש לי שידוך בשבילך!" ,היא היתה שואלת מיד" :מאיפה
הוא – מבריסק?" והייתי אומר לה" :לא ממש ...מתחיל ברי"ש :רמת עמידר"
– ישר היא היתה אומרת לי" :קח אותו ותשים אותו אצלך בבית! אני לוקחת
או בריסק או פוניבז'" " - הוא יהיה בפוניבז'!" – "כשהוא יהיה אז תתקשר!"

ממשיכה הגמרא ואומרת – קביל עליה ריש לקיש קיבל על עצמו לשוב
מדרכו הרעה וללמוד תורה .בעי למיהדר לאתויי מאניה רצה לחזור לשפת
הירדן ליטול את בגדיו ,ולא מצי הדר ולא היה יכל לחזור ,שתש כוחו  -רק
נהיה חרדי ,הלך לו כל הכושר הגופני  אקרייה ואתנייה לימדו ר' יוחנן מקרא
ומשנה ושוייה גברא רבא ועשאו לאדם גדול.
יוצא א"כ ,כאשר אדם מקבל על עצמו קבלה מסוימת – עצם הקבלה
פועלת ,ואפילו הקבלה הקטנה ביותר!
מה מונח כאן?
בא הספר דעת שרגא ואומר רעיון יפה;
כותב הדעת שרגא {פרשת כי תשא} – אומרת התורה( :שמות ל ,כג)
"וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים" ,ומפרש רש"י" :מחצית הבאתו תהא
ח משים ומאתים ,נמצא כולו חמש מאות ,אם כן למה נאמר בו חצאין גזירת
הכתוב היא להביאו לחצאין להרבות בו שתי הכרעות שאין שוקלין עין בעין".
התורה דרכה לקצר מאד מאד בכל מה דאפשר .דינים שלמים נלמדים
מיתור של אותיות בתורה ,כהררים התלויים בשערה (ראה חגיגה דף י' ע"א),
ו אילו כאן האריכה התורה וכתבה 'ומחציתו חמשים ומאתים' ,ונמצינו למדים
מתוךזה שכולו צריך להיות חמש מאות ,וגזרת הכתוב היא להביאו לחצאין
להרבות בו שתי הכרעות.
ותמוה  ,התורה כ"כ מקצרת וחוסכת במילים ובאותיות ,ואילו כאן בשביל
הכרעה נוספת מוסיפה התורה מילה שלמה – 'מחציתו'.
ללמדנו כלל גדול בתורה ,אין ברוחניות דבר קטן ודבר גדול .כל דבר חשוב
לאין ערוך .כל תוספת שהיא וכל מעלה שזוכים בה ,הן דברים חשובים מאוד,
אף על פי שהיא דבר קטן.
בעולם הגשמי הדברים נמדדים ונערכים לפי גודלם :דבר גדול הוא חשוב,
ודבר קטן אין לו חשיבות ומזלזלים בו .אף אחד אינו מעריך תוספת כלשהי
כמו ההכרעה הנוספת בשעת השקילה.
אבל ברוחניות גם להכרעה מועטת זו יש חשיבות גדולה ,לכן האריכה
התורה ויצאה מגדרה בעניין הזה ,ללמדנו שכל תוספת ואפילו תוספת מועטה
בדבר רוחני היא חשובה לאין ערוך.
עכ"ד.
נמצאנו למדים ,עד כמה מעריכה התורה כל פרט שאדם משתדל
ברוחניות; קיבלת על עצמך לברך ברכת המזון בכוונה – יצרת מהות אחרת
לגמרי! קיבלת על עצמך להתפלל תפילת  18בכוונה – רוממת את התפילה!
קיבלת על עצמך לברך ברכת 'אשר יצר' בכוונה ,מבלי לעשות ג'וגינג בזמן
הברכה [ישנם אנשים שעושים ג'וגינג בזמן שמברכים 'אשר יצר'; יש להם 7
מטר מבית הכיסא עד הסלון – הוא מתחיל לברך ביציאה מבית הכיסא 'אשר
יצר את האדם בחכמה "...ומתחיל לצעוד – עד שהוא מגיע לסלון – "ומפליא
לעשות!" ,ואז אשתו לא מבינה מה הוא רוצה ממנה ושואלת" :דוד ,מה
לעשות???"  ]וכו'.
לאחר שהבנו את ערך הקבלה ,נעמוד בקצרה על ג' האיסורים שנאסר
בהם הנזיר – תספורת ,יין וטומאת המת:
אומרים רבותינו ,שג' הדברים הללו הם ג' כוחות שמשתמש בהם היצר
הרע .השכל הוא הבלם של האדם ,ולכן בשעה שאדם שותה יין בהגזמה הוא

ו

ומה עשה הקב"ה כדי שנוכל לראות אותו במעמד הר סיני? בא הספר אור
גדליה {פרשת יתרו} ,ואומר רעיון נפלא:
אומרת הגמרא {מסכת חגיגה טז ,א} – ששה דברים נאמרו בבני אדם:
בשלשה כמלאכי השרת ובשלשה כבהמה .שלשה כמלאכי השרת :יש להם
דעת כמלאכי השרת ומהלכין בקומה זקופה כמלאכי השרת ומספרים בלשון
הקדש כמלאכי השרת .שלשה כבהמה :אוכלין ושותין כבהמה ופרין ורבין
כבהמה ומוציאין רעי כבהמה.
אומר הספר אור גדליה ,הקב"ה עמד להתגלות לעם ישראל במעמד הר
סיני.
נשאלת השאלה – איך אפשר לראות את הקב"ה ,הרי נאמר {שמות לג,
וחי?!
כ} כי ֽלא יראני ֽהאדם ֽ
אמר הקב"ה לעם ישראל" :כדי שתוכלו לראות אותי ,אתם חייבים להיות
כמלאכים".
בשלשה דברים אנחנו כבר כמלאכים ,אבל יש לנו גם שלושה דברים
כבהמות ,מה עושים? צריך הקב"ה לנתק אותנו מאותם שלשה דברים
שאנחנו כבהמות ,ורק אז נוכל לראות את הקב"ה!
מה עשה הקב"ה?
נתן לנו לאכל לפני מעמד הר סיני מן.
נשאלת השאלה  -מה זה מן?
אומרת הגמרא {מסכת יומא עה ,ב} – תנו רבנן{ :תהילים עח-כה} לחם
אבירים אכל איש לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו ...זה לא מזון רגיל ,אלא
מזון רוחני!
אומרים רבותינו בגמרא {מסכת תענית ט ,א} – ר' יוסי בר' יהודה אומר:
שלשה פרנסים טובים עמדו לישראל אלו הן משה ואהרן ומרים וג' מתנות
טובות ניתנו על ידם ואלו הן באר וענן ומן .באר בזכות מרים עמוד ענן בזכות
אהרן מן בזכות משה...
נשאלת השאלה – למה המן בא בזכותו של משה?
כי משה היה איש אלוקים ,כפי שאומרים חז"ל – מחציו ומעלה אלוקים,
ומחציו ומטה איש; משה רבינו היה בשמים מאה ועשרים יום ,לחם לא אכל
ומים לא שתה .לכן רק הוא יכל לתת לנו מן ,כי מן זהו אוכל של מלאכים!
אמרנו" :מוציאים רעי כבהמה" .מי שאוכל מן ,לא מוציא רעי ,שהרי אמרו
ישראל {במדבר כא ,ה} ונפשנו קצה בלחם הקלקל.
אומר רש"י  -בלחם הקלקל .לפי שהמן נבלע באיברים קראוהו קלקל.
אמרו עתיד המן הזה שיתפח במעינו ,כלום יש ילוד אשה שמכניס ואינו מוציא
– "אין דבר כזה שבן-אדם אוכל ולא מוציא רעי!"
נישאר "פרים ורבים כבהמות"; אמר הקב"ה" :שלשה ימים לפני מעמד הר
אשה .אם לא ניגשים אל אישה ,אז גם לא
סיני {שמות יט ,טו} ֽאל תגשו אל ֽ
פרים ורבים כבהמה!"
אם ככה ,בשישה דברים היינו דומים למלאכי השרת .לכן יכולנו לעמוד
במעמד הר סיני ,ולראות את הקב"ה יורד על ההר ,כי היינו בבחינה של "שישה
כמלאכי השרת".
עד כאן דברי האור גדליה ,בביאורו לפרשת יתרו.
אם ככה ,השאלה שנשאלת היא – איך יכול להיות שהם ברחו ככה מבלי
שיהיה להם צער בדבר?! האם זה בית חולים או בית כלא שהם עוזבים את
המקום בשמחה?!
ומה הפורענות הבאה? {במדבר יא ,א} ויהי העם כמתאננים וגו' – לכן כדי
להפריד בין הדברים ,נכתב {י ,לה} ויהי בנסע הארן וגו'.
נשאלת השאלה – ולמה נכנס כאן הארון ולא לדוגמא מצות שילוח הקן?
מלמדים אותנו רבותינו ,אדם שמתעלה ברוחניות או בגשמיות ולא משמר
את ההתעלות ,מיד תגיע ההתדרדרות;
אדם שעושה דיאטה ,יכול לרדת בשלשה חדשים  20קילו .החכמה היא
לא לרדת במשקל ,אלא לשמור על המשקל ולא לעלות פעם נוספת; יש לי
חבר שעשה חשבון ,ומצא שהוא עלה בכל חייו בערך אלף קילו! – איך? עלה
 – 20הוריד  ,15עלה  – 25הוריד  ,17עלה  – 30הוריד  5וכו' – הוא לא ידע לשמר
את המצב; אכל בהתחלה רק מלפפונים ,אחרי חודשיים הוא התחיל לעלות
מדרגה – מלפפונים עם קצפת 
להבדיל ,זה מה שאומר לנו דוד המלך{ :תהילים ג ,כד} "מי יעלה בהר ה'"
– יש הרבה אנשים שעולים – זו לא חכמה; מגיעים הימים הנוראים ,כולנו
בפסגות – אבל החכמה היא – "ומי יקום במקום קדשו" – נראה אותך נשאר
שם!
מי שמביא את הרעיון הזה ,זה הרמב"ן בספרו האמונה והבטחון;
אומר הרמב"ן {פרק י"ט} – וקרוב לענין זה מה שאמר הכתוב {שה"ש ב}
אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ,ואם לא היה כח באדם לעורר
הדברים לא היה משביעם שלא לעשות .ופי' "עד שתחפץ" – עד שתצא מן
הכח אל הפועל ,כלומר לא תעירו עצמכם ,שכן מצינו לשון עוררות בדוד אע"פ
שהוא מבנין הפעיל ,כמו {תהילים לה} העירה והקיצה למשפטי .לא
התעוררות האהבה עד שיהיה שם הדבר הראוי שיהיה התעוררות בזה על ידו.
פירוש הדבר ,שכאשר באה לאדם התעוררות מלמעלה צריך לעשות לה
כ לי ע"י מצוה או לימוד תורה כדי שיהיה קיום להתעוררות ולא תתפוגג ח"ו
באפס תועלת.

מן השם הוא זה אין זה הטעם לסימניות הכתובות בתורה ,שכן פרשה זו
מופיעה במקומ ה הראוי ,שהרי לפני כן התורה מתארת את המסע הראשון
שנסעו עפ"י דגליהם (שם י ,יא-יב) :ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים
בחדש נעלה [נסתלק] הענן מעל משכן העדת :ויסעו בני ישראל למסעיהם
ממדבר סיני ...אלא הטעם לסימניות הוא מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו
שלפרשה זו יש חשיבות של ספר בפני עצמו .כמאן אזלא כדעת מי מתאים
הא (מאמר זה) דא''ר שמואל בר נחמן א''ר יונתן :כתוב {משלי ט-א}חכמות
[החכמה ,התורה] בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה אלו שבעה ספרי תורה.
כמאן כדעת מי נאמר דברים אלו? כדעת רבי הסובר שפרשת "ויהי בנסע
הארן "...כתובה במקו מה אלא שהוא נחשב ספר בפני עצמו .לפי דבריו יוצא
שבראשית ,שמות ,ויקרא ודברים הם ארבעה ספרים ,וספר במדבר חלוק
לשלשה ספרים נוספים – מתחילתו ועד "ויהי בנסע הארן ,"...פרשת "ויהי
בנסע" עצמה ,ואחרי "ויהי בנסע" עד סופו .נמצא שיש שבעה ספרים בתורה.
שואלת הגמרא :מאן תנא דפליג עליה דרבי – ומיהו התנא קמא של אותה
ברייתא ,החולק על רבי? משיבה הגמרא :רשב''ג הוא .דתניא :רשב''ג אומר:
לעתיד לבוא ,כשיתבטל יצר הרע ויתבטלו כל החטאים והעונשים ,עתידה
פרשה זו ,של "ויהי בנסע" שתיעקר מכאן ותכתב במקומה בתחילת ספר
במדבר .ולמה כתבה כאן? כדי להפסיק על ידה בין פורענות ראשונה הכתובה
בתורה לפני פרשה זו לפורענות שנייה הכתובה לאחריה .הפורענות השנייה
מאי היא? מיד לאחר פרשת "ויהי בנסע" כתוב {במדבר יא-א} ויהי העם
כמתאוננים שמחמת קשיי המסע התחילו העם להתאונן ,וכתוצאה שלח ה'
אש בקצה העם ,שהרגה בהם .הפורענות הראשונה היא המסופרת לפני
פרשת "ויהי בנסע" ,שכתוב {במדבר י-לג} ויסעו מהר ה' דרך שלשת ימים...
ועל פסוק זה אמר רבי חמא בר' חנינא :שסרו מאחרי ה' שכבר בתוך שלשה
ימים למסעם התאוו האספסוף לאכל הבשר ולמרוד בה' .כדי שלא לכתוב שני
מעשי חטא הראויים לפורענות בזה אחר זה ,הפסיקה התורה ביניהם בפרשה
זו .והיכן מקומה האמיתי של פרשת "ויהי בנסע"? אמר רב אשי :בדגלים –
בפרשת דגלים ,בספר במדבר פרק ב'.
בא תוספות ומסביר איזו פורענות טמונה בפס' "ויסעו מהר ה'":
אומר תוספות – "ויסעו" שנסעו מהר סיני דרך שלשת ימים כתינוק היוצא
מבית הספר שבורח לו והולך לו כך היו בורחים מהר סיני דרך שלשת ימים לפי
שלמדו הרבה תורה בסיני...
היו בהר סיני שנה פחות עשרה ימים; הגיעו בר"ח סיון ,שנאמר {שמות יט,
א} ביום הזה באו מדבר סיני ,ובפרשת שבוע הבא נקרא {במדבר י ,יא} ויהי
בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש נעלה הענן מעל משכן העדת – ואז
ברחו מהמקום!
לכאורה ,א"א לרוץ יותר מהר מהענן – אם ככה ,מה פירוש "ויסעו מהר
ה'"?! תאמר "וילכו אחרי הענן"!
התשובה לכך היא ,שהקב"ה גילה לנו את הדבר; כתוב "ויסעו מהר ה'" ולא
"ויסע משה את ישראל מהר ה'" – כמו שנאמר בים סוף {שמות טו ,כב} ויסע
משה את ישראל מים סוף – ופירש"י" :ויסע משה .הסיען בעל כרחם."...
אם ככה ,למה הם כ"כ מיהרו ללכת?! – מעמד הר סיני! כל מי שהיה
במעמד הזה ,אומרים חז"ל ,לא שלטה בו רימה לאחר מותו;
מספרת הגמרא {מסכת ב"ב עג ,ב – עד ,א}  -ואמר רבה בר בר חנה :זימנא
חדא הוה קא אזלינן במדברא פעם אחת היינו מהלכים במדבר ואיתלוי בהדן
ההוא טייעא והתלווה עמנו סוחר ישמעאלי אחד דהוה שקיל עפרא ומורח
ליה שהיה לוקח עפר ומריח אותו .ואמר הא אורחא לדוכתא פלן דרך זו,
שממנה נלקח העפר הזה ,היא הדרך למקום פלוני .והא אורחא לדוכתא פלן
ודרך זו ,היא הדרך למקום פלוני .אמרינן ליה :כמה מרחקינן ממיא כמה
רחוקים אנו ממים? ואמר לן הבו לי עפרא תנו לי עפר .יהיבנן ליה .הוא הריח
את העפר ואמר לן תמני פרסי בעוד שמונה פרסאות .לאחר זמן מה תנינן
ויהבינן ליה חזרנו ונתנו לו מעט עפר .בפעם הזאת הוא אמר לן דמרחקינן
תלתא פרסי שאנו רחוקים ג' פרסאות .אפכית ליה הפכתי לו את העפר הזה
בעפר הזה כדי לנסותו אם יהיה בקי להבחין ביניהם ולא יכילית ליה ולא יכולתי
לו ,שלא הצלחתי לבלבל אותו .אמר לי תא אחוי לך מתי מדבר בוא ואראה לך
את אלו שמתו במדבר באותם ארבעים שנה ,שנתעכבו שם ישראל בימי משה
רבינו אזלי חזיתינהו הלכתי וראיתי אותם ודמו כמאן דמיבסמי ונראו כאילו
היו שיכורים מיין וגנו אפרקיד שכבו על הגב והוה זקיפא ברכיה דחד מינייהו
אחד המתים היה בצורת ישיבה ,עם רגל מקופלת כלפי מעלה ועייל טייעא
תותי ברכיה הגובה של אותו מת ,היה כ"כ גבוה ,עד שהישמעאלי עבר מתחת
ברכיו כי רכיב גמלא כשהוא רכוב על גמל וזקיפא רומחיה והרים את ידו
כשהוא מחזיק רומח ולא נגע ביה ואפילו לא הגיע לכיפוף של הברך שלו.
נשאלת השאלה – איך יכול להיות שלאחר  1500שנה הם עדיין נשארו
שלמים?!
אומרים חז"ל {פרקי דרבי אליעזר פמ"א} – רבי פנחס אומר :כל אותו הדור
ששמעו קולו של הקב"ה בהר סיני ,זכו להיות כמלאכי השרת ,לא ראו טיפת
קרי בימיהם ,ולא משל בהם כל מיני כנים ,ובמותם לא שלטה בהם רימה
ותולעה ,אשריהם בעולם הזה ואשריהם בעולם הבא .ועליהם הכתוב אומר
{שם קמ"ד ,טו} אשרי העם שככה לו.

ז

בואו נראה עד כמה הדברים נפלאים:
אומרת התורה בפרשת שבוע הבא{ :במדבר ח ,א} וידבר ה' אל משה
לאמר{ :ב} דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה
יאירו שבעת הנרות.
אומר רש"י – בהעלתך .למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים,
לפי שכשראה אהרן חנכת הנשיאים חלשה דעתו ,שלא היה עמהם בחנכה,
לא הוא ולא שבטו ,אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך ,שלך גדולה משלהם,
שאתה מדליק ומטיב את הנרות.
בא השם משמואל – בליקוטים בסוף חומש דברים ,ומביא דרשה
שהחסיר בפרשת בהעלותך;
אומר השם משמואל – והרמב"ן הקשה למה לא נחמו בקטורת וכל
הקרבנות וכו' .ועוד יש לדקדק למה באמת לא עלה על דעתו להקריב דבר מה
לחנוכה כמו שאר הנשיאים ,ובתחילה מה כסבור ולבסוף מה כסבור .ועוד גם
אח"כ כשנרא ה לו מעשה הנשיאים וחלשה דעתו ,למה לא הקריב אז ,שהרי
לא מצינו שהיה זמן קבוע שתמשך החנוכה עד זמן ההוא ולא יותר:
ונראה דהנה יש להתבונן בעיקר ענין החנוכה מה היא ,ומצינו חנוכה גם
בבנין הבית הראשון והשני והבנין שלעתיד בב"א ,ולמה לא יספיקו גם אז
התמידין כסדרן ומה נשתנה עת ההתחלה מכל העתים להצריך תוספת
קרבנות:
ונראה עפ"י דברי הרמב"ן ז"ל בשיה"ש בפסוק "אם תעירו ואם תעוררו את
האהבה עד שתחפץ" שאם באה בלב האדם אהבת הש"י ימהר לעשות מצוות
ולהניח האהבה בחפץ של מצוה .ובטעמו של דבר נראה לומר דכל עוד שאין
האהבה מונחת בחפץ של מצוה יש לחוש שלא ישתרבבו ממנה חלילה אהבות
חיצוניות ויפול בנופלים חלילה ,והדברים עתיקים .וזה עצמו שכתב הרמב"ן
בספר האמונה והבטחון שקרא על זה לא תשא את שם ה' אלקיך לשוא ,וד"ל.
וזהו ששיער בחכמתו יתברך תרי"ג המצוות שיהיו כלים לאהבה הבוערת בלב
עמו ישראל אליו ית ברך ,הקטן לפי קטנו והגדול לפי גדלו בתוספת זהירות
באותה מצוה עצמה .והנה ידוע שאין האהבה בכל העתים שווה ,וע"כ גם
המצוות והקרבנות אינם שווים בכל העתים ,ויש מצוות שהזמן גרמא ,ושיער
בחכמתו יתברך שלאהבה התמידית מספיקין להיות כלים המצוות התמידיות
וקרבן התמיד ,וביום השבת נתגדלה ונתוספה האהבה נצרך עוד למוסף שבת,
וכן בר"ח וכן במועדות ,נצרכו קרבנות המוספין ,שיהיו כלים לעומת תוספת
האהבה שבזמנים האלו.
אך הנה ידוע שבטבע האדם בעת ההתחלה האהבה יותר גדולה מאשר
לאחר זמן שנתרגל בה ,ובהקמת המשכן מפורש {ויקרא ט ,כד} וירא העם
וירונו ויפלו על פניהם ,ע"כ באו הנשיאים בעצה אחת להוסיף אז בקרבנות
ולעשות חנוכה למען יהיו כלים יותר גדולים להכיל בהם את האהבה הרבה –
רשפי אש שלהבתיה הבוערת בלבב כל ישראל ,וזה עצמו ענין החנוכה בבית
המקדש .וי"ל שלכן לא קצבה אותה התורה בתחילה עד שבאמת נסתפק
משה אם לקבל עד שנאמר לו מפי המקום לקבל ,משום שבזה לא שייך גדר
וגבול ,שהרי הכל תלוי בכמות ואיכות האהבה ,וע"כ לא השווה חנוכת המשכן
לחנוכת הבית ,מה גם שבבנין העתיד תהיה החנוכה באופן אחר לגמרי ,והכל
מטעם זה.
אך אהרן בענותנותו היתרה לא הרגיש בעצמו באותו יום תוספת אהבה
לעומת שאר הימים ,ע"כ לא הקריב לחנוכה מאומה ובעבור זה חלשה דעתו.
אבל באמת הטעם שלא הרגיש באותו יום תוספת אהבה לא מחמת גרעון
נפשו חליל ה ,אדרבה זה היה מצד מעלתו שגם בכל יום ויום היתה עבודתו
בתוספת מעלה לעומת היום שעבר כמו שהתחיל מחדש ,ובכל יום ויום היתה
אצלו כחדשה והיתה עבודתו חביבה עליו כל שעה כשעה ראשונה ,וע"כ
המצוות התמידיות שלו היו מספיקין להיות כלים גם להתחלה ,שהרי לעולם
כל יום ויום היה אצלו כהתחלה ,ובאמת זוהי מעלת כהן גדול שאמרו ז"ל
{מו"ק י"ד }:שבכל יום ויום אצלו כרגל ,וע"כ תמצא שכהן גדול מקריב חביתין
בכל יום ויום כמו הדיוט ביום חינוכו.
נסביר את הדברים:
כהן שמתחיל את עבודתו ,מביא מנחת חביתין .לעומתו כהן גדול ,מביא
בכל יום מנחת חביתין – ולמה הוא מביא מנחת חביתין בכל יום? כי כל יום
אצלו זה חג כאילו היום התחיל לעבוד! – אה ,אתמול גם עבדת? – "אתמול
זה היה משהו אחר" .זאת אומרת ,כל יום זה יום חדש בעיני הכהן גדול – שבכל
יום מתווספת אצלו אהבה יתירה בעבודת הבורא!

כה תברכו (ו ,כג)
בגמ' שבת פרק כל כתבי קי"ח א"ר יוסי מעולם
לא עברתי על דברי חבירי יודע אני שאין אני כהן
ואילו אמרו עלה לדוכן הייתי עולה .פירוש ,שהיה
עולה ולא היה מברך ,שלא היה עובר על איסור עשה
דכה תברכו דאמר בפ' האשה שנתארמלה (כתובות
פד ,):רק שהיה חשש בעלייתו לדוכן כדאמר

אומר השפת אמת {בהעלותך שנת תרל"ה} – ויעש כן אהרן {במדבר ח,
ג} .שלא שינה .יש לפרש כי עשה מעשה המצוה כל ימי חייו בכוונה ורצון
אחד .כי דרך כל אדם ,שבהתחלה מתעורר לטוב אחר כך נשכח ממנו .וצריך
לחפש התעוררות באופן אחר תמיד .והאמת כי ההתפעלות הראשון הוא
המובחר לזאת נאמר על אהרן שלא שינה וממילא בא לו תמיד השגות חדשות
כמו שכתוב {שמות טו ,כו; דברים כח ,א} אם שמוע בישן תשמע {שם} בחדש.
כולם זוכרים כמה התרגשות היתה לנו בפעם הראשונה שהנחנו תפילין .כמה
זמן היה לוקח לנו ליישר את התפילין של ראש; היום זה קלי קלות ,שהתפילין
מגיעים עם מראה בתוכם  ;פעם היתה התרגשות גדולה – כגודל המאמץ כך
גודל ההתרגשות! היום אין שום מאמץ ,הכל הולך בקלות! אולי אחרי שבוע של
פסח שלא הנחת תפילין ,יש באמת התרגשות; היום הראש שלנו עובד כ"כ מהר
– אם תשבו עם הפנים לקהל ביום שבת ,תראו דבר מאד יפה :ישנם אנשים
ששוכחים שיום שבת היום ,אז בפסוקי דזמרה הם מגיעים ל'פותח את ידך'
וממשמשים במקום התפילין – אז הם שמים לב שזה יום שבת והם בלי תפילין,
אז לא נעים להם הם מתחילים לגרד בראש; תמיד יהיו איזה כמה מתפללים כאלה
– הם מסתכלים אחד על השני במבט של" :אה ,גם אתה דפוק?" 
אומר לנו השפת אמת – "לזאת נאמר על אהרן שלא שינה וממילא בא לו
תמיד השגות חדשות" – תמיד היה עובד כאילו היום זאת היתה הפעם הראשונה
– באותה התרגשות והתלהבות!
כלפי מה הדברים אמורים?
הניסיון האחרון של אברהם אבינו – "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את
יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו שם לעלה"
האם אפשר לדמיין דבר כזה ,שאבא הולך לשחוט את הבן היחיד שלו?! –
אתה מסתכל עליו בלילה קורא קריאת שמע שעל המיטה ואומר לעצמך בלב:
"בעוד שלשה ימים הוא ז"ל – "...אתה עומד בניסיון הזה לבד – אתה לא מתייעץ
עם אשתך שתגיד לך "אברהם ,תהיה חזק! אנחנו נעמוד בניסיון!" – אתה לבד!!!
הלב שמחה מגור יוצא בהתפעלות ושואל" ,וישכם אברהם בבקר" – איך הוא
הצליח לישון באותו הלילה???
הוא מעמיס על החמור עצים ...לוקח סכין גדולה ...גפרורים ...לוקח את יצחק
ויוצאים לדרך; תחשבו מה עובר לאברהם אבינו בראש בזמן הזה – יש לכם בן
חמודי עם תלתלים ,וכעת אתם לוקחים אותו להישחט בציווי הקב"ה! 
מגיעים למקום העקידה ,אומר אברהם ליצחק" :יצחק – אל תעשה כלום ,שב
פה ואל תיגע בכלום שלא תיפול ותקבל מכה!"; אברהם מסיים לבנות את המזבח
ומשכיב את יצחק עליו; אומר לו יצחק" :קשור חזק אבא שלא אזוז!" – בגיל 137
הוא קושר אותו חזק ,בודק את הסכין שאין בה שום פגימה ,מטה את ראשו של
יצחק אחורנית ובא לשחוט אותו – "ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים ויאמר אברהם
אברהם ויאמר הנני :ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה";
נשאלת השאלה – בשביל מה היה צריך המלאך לומר לו "ואל תעש לו
מאומה" ,הרי הוא אמר לו כבר "אל תשלח ידך אל הנער"?
אומר רש"י – אל תשלח .לשחוט ,אמר לו אם כן לחנם באתי לכאן ,אעשה בו
חבלה ואוציא ממנו מעט דם ,אמר לו אל תעש לו מאומה ,אל תעש בו מום.
אמר אברהם למלאך" :תן לי לעשות בו לפחות שריטה קטנה – בלי תפרים!"

הוא אמר לך שלא צריך ,בשביל מה אתה רוצה לעשות לו שריטה???
"אם תעירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ"{שיה"ש ב} – אמר אברהם
אבינו" :אם אני הולך הביתה מבלי לעשות לו אפילו שריטה ,לא יישאר מהעקידה
שום זכר! אני חייב לעשות לו סימן ,ולו הקטן ביותר!" – כזאת אהבה לקב"ה!
אמר לו הקב"ה" :אתה רוצה סימן?" – מיד – {כב ,יג} "וישא אברהם את עיניו
וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו" – "קח את האיל ותשחט אותו ,ככה יהיה
זכר למעשה העקידה לדורות!"
הנשיאים התעוררו לאהבת השם? מיד הביאו קרבנות!!!
נזיר הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין; מה הוא עושה?! את כל האהבה
שלו לבורא ,הוא מקעקע בנזירות – מיד מקבל קבלה!
לאחר חג השבועות ,לאחר שהיינו ערים כל הלילה ועסקנו בתורה ,יש סכנה
של "ויסעו מהר ה'"; יש חשש שמרוב לימוד התורה ,תגיע הנפילה ח"ו.
אז מה עושים?
אומר הקב"ה – להפריד בין פורענות לפורענות – לקחת את ה"ויהי בנסוע
הארון" – כל אחד ייקח איתו את 'הארון' ביחד; הוא לא עוזב את התורה ,להיפך,
הוא יתחבר אליה יותר חזק! – שלא יעזוב את חג השבועות ללא קבלה; א' לוקח
עוד הלכה ...השני לוקח עוד משנה וכו' – בעזרת קבלה א' ,אתה נישאר מחובר
לקב"ה!
(ברוך שאמר)

 בדרך הדרוש 
יאמרו לו עלה לדוכן הרי הוא אניס ,ותו הוי בכלל
העומדים אחורי הכהנים אינם בכלל ברכה (סוטה
לח ,):דמראין בעצמן שאינן רוצים להיות מן ברכה ,כיון שמה שהוא עלה לדוכן אין זה מצד שאינו
המבורכין ,ודוקא דלא אניסי ,הא אניסי כמו עמי חפץ בברכה ,רק מצד צווי חביריו ,וא"כ הוא בכלל
שבשדות הן בכלל ברכה עיין שילהי רה"ש ומס' ברכה ,לכן עולה לדוכן ,דאין בזה איסור .ודו"ק.
סוטה (סוטה לח ,):א"כ נראה דזר העולה לדוכן
(משך חכמה)
מראה בעצמו שאינו בכלל המבורכין וחסר ברכת
כהנים ,אבל כיון שמעולם לא עבר על דברי חבירו,
ואם חבירו
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יום אחד הוסיף משה מדעתו (שבת פז ,א)
וזה הענין שמשה הוסיף יום אחד מדעתו עשה זאת בכוונה מיוחדת כי כאשר
יראו ישראל כי יום המוגבל הגיע ואין השי"ת נותן את התורה אז יחשבו כי
אינם ראויים אל התורה ויהי' להם שברון לב ושפלות ואז יהיו מוכשרים ביותר
לקבל את התורה .וזה "מדעתו" זה היה דעת משה שאל התורה צריך להיות
לב נשבר ,ובזה יוכל לקרב לב ישראל לאביהם שבשמים .ומתורץ בזה קו' המגן
אברהם איך אנו אומרים בששי בסיון "יום מתן תורתנו" והלא לא ניתנה
התורה רק בז' בסיון ,ולפי"ז ניחא דבאמת יום הששי גרם כל הקבלה כיוון שזה
(מאיר עיני חכמים)
הביאם לידי הכנעה להיות ראויים לכך.
דרש ההוא גלילאה עליה דרב חסדא בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם
תליתאי על ידי תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי כמאן כרבנן( :שבת פח ,א)
כתב רבינו ניסים גאון :דרש ההוא גלילאה עלי' דרב חסדא בריך רחמנא דיהב
אוריין תליתאי :תורה נביאי' וכתובי' .ביום תליתאי :ביום שלישי לפרישה,
כרבנן דאמר בחמישי עבד ליה פרישה .ע"י תליתאי :ע"י משה שהוא שלישי,
אהרן ומרים ומשה .לעם תליתאי :כהנים לוים וישראל .בירח תליתאי :בחודש
השלישי ,ניסן אייר סיון ,ובסיון ניתנה התורה .והוסיפה ההגדה בדבר זה
אותותיה משולשים  :כלומר שהתורה נקרית אמת שנאמר (משלי כג) אמת
קנה ואל תמכור ומספר אמת ג' אותיות .וישראל בני אבות ג' :אברהם יצחק
ויעקב .משבט שלישי  :ראובן שמעון לוי .ומן לוי נולד משה שעל ידו ניתנה
תורה .לוי יש בו ג' אותיות ,משה ג' אותיות ,ונצפן ג' ירחים כדכתיב (שמות ב)
ותצפנהו ג' ירחים .ובזה אמרו אמר ר' לוי הא למדת שכל מעשה אותו היום
היה משולש .וכגון זה עוד יש במדרש ילמדנו (תנחומא פרשה יתרו) הלא
כתבתי לך שלישים אמר ר' יהושע בן נחמיה הן תורה שאותיותיה משולשות
אלף בית גימל והכל היה משולש תורה משולשת :תורה נביאים וכתובים.
משנה משולשת :תלמוד הלכות ואגדות .תפלה משולשת :ערב ובוקר וצהרים.
קדושה משולשת :קדוש קדוש קדוש .ישראל משולשים :כהנים לוים
וישראלים .ומשה :אותיותיו משולשים .וכו' לשלשה ימים נתקדשו :שנאמר
(שמות יט) והיו נכונים ליום השלישי.
יש להבין מה המיוחד כל כך במספר הג' שניתנה בו תורה.
ואפ"ל ,דהנה מספר אחד מסמל את ה"יש" את ה"אחד" ,דהיינו עצם
ההתהוות יש מאין ,מספר הב' מסמל את הנוסף ,ואת השינוי והצירוף ,תחילת
כל בניין מוכרח שיהיה מורכב מב' חלקים ,ואילו מספר הג' מסמל את ההמשך,
והריבוי.
יסוד זה אנו מוצאים בהרבה מקומות :כגון ,איש ואשה ,המטרה היא התולדה
שזה המספר הג' המורה על ההמשך.
כך אומרים אנו בתפילה בכל יום ב"ובא לציון"" :קדוש קדוש קדוש וכו' קדיש
בשמי מרומא עלאה בית שכינתה .קדיש על ארעא עובד גבורתה .קדיש לעלם
ולעלמי עלמיא" ,דהיינו שהפעם הג' שאומרים "קדוש" הוא "לעלם ולעלמי
עלמיא".
בגמ' פסחים ישנה את הסוגיא של "זוגות" ,הזוגות הינם מזיקים שאינם חפצים
בהמשך ,ולכן כשמצרפים מספר הג' מתבטל כחם .ולכן "בתלת הוו חזקה",
שמורה על ההמשכיות כיוון שכבר ג' פעמים.
בברכת כהנים ,אומרים ברכני בברכה ה"משולשת" וכו' ,ג"כ להורות על עניין
המשכיות הברכות.
כיוון שכך ,ניתנה התורה דווקא במספר הג' ,לרמז על כוחה שכל המשך
העולם תלוי בכח התורה ,הן במובן הכללי שקיום העולם תלוי בתורה והן
במובן הפרטי שהתורה צריכה להיות באופן של המשך תמידי ללא הפסק כלל
וכלל.
(ציוני תורה)
עצרת תהיה לכם
הנה החילוק בין יהודי לגוי ,שגוי אין לו שום מעצור בעולם ,הוא יכול להסתכל
בכל אתר ואתר ולאכול בכל אתר ואתר ולדבר ולעשות ולחשוב כל מה שעולה
על רוחו המטורף ,ביום השבועות קבלנו מעצורים לכן נקרא חג השבועות
'עצרת' ,שכל מה שהוא עושה מדבר וחושב יש לו הגבלות ,אסור לו ללכת
לתיאטרון יש שלט 'עצור' אתה יהודי אל תיכנס ,וכן בכל מחשבה של עצבות
ומרה שחורה יש לפני זה שלט 'עצור' .וכן לפני כל דיבור אסור וכו' ,לכן נקרא
מתן תורה 'חג העצרת' ,שקבלנו באהבה ושמחה להיות עצור ,אמרנו נעשה

יום טוב שבועות תשפ"ב



ונשמע להיות מוגבל מרוב דברים בעולם ,אנו מגבילים עצמינו לכבוד שמים,
ה' בחר בנו להיות עם הנבחר ,לעצור עצמנו לשמור על כל איסורי תורה.
אדם הוא עצור ,אינו יכול לקנות כל כלי שהוא רוצה ,אינו יכול לדבר עם כל
פלאפון שהוא רוצה ,ואינו יכול לשבת ליד כל מחשב שהוא רוצה .כל זה הוא
בעולם הזה .כשבאים למעלה לאחר מאה ועשרים ,כל הדרכים הטובים
פתוחים לו ,אשרי לו .אך מי שלא נעצר בעוה"ז ,כשהוא עולה למעלה ,יש
לפניו הרבה 'עצור' ,יש כאן היכל שנותנים כאן עונג והנאה לנצח ,מי שלא
נעצר כאן ,יש לו 'עצור' שם ,אסור לו להכנס לשם .הוא סובל על עצירות
נעביך ,אשרינו מה טוב חלקינו שאנו נעצרים כאן ולא נצטרך להעצר שם .ולא
רק זאת ,אלא שהקב"ה יודע שכל הדברים האלה שחסך מאיתנו הרי הוא
טובה לגוף ולנפש ,ומי שאינו עוצר עצמו במה שצריך לעצור ,הרי הוא כשותה
מים מלוחים ואינו בא על סיפוקו עד יום מותו ,רחמנא לשזבן.
(הגרמ"י רייזמן)
כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל (שמות יט ג)
יש להבין כפל הלשון ושינוי הלשון ,נראה עפ"י משארז"ל שהמלאכים קטרגו
ואמרו תנה הודך על השמים [תהלים ח ב] שהיו רוצים לקבל התורה ,ואמר
הקב"ה למשה אחוז בכסא כבודי והשיב להם תשובה ,אמר להם משה נשים
יש ביניכם משא ומתן יש ביניכם וכו' ,והודו המלאכים לדבריו ,עיי"ש בדבריהם
ז"ל [שבת פח ע"ב] ,והנה יש להתבונן ,דודאי גם המלאכים ידעו שאין להם
שייכות בפשטיות התורה לא תנאף לא תגנב וכו' וכיוצא ,אבל נפשם יודעת
מאד דעיקר התורה היא בפנימיותה מילין לצד עילאה תמלל ,אם כן לפי"ז אין
תשובת משה תשובה ,והנה הבנתי תירוץ לדבר מדברי הרב הגדול חיד"א
זלה"ה דהמלאכים שטענו תנה הודך על השמים באו בטענת מצרניות דינא
דבר מצרא ,והנה לפי"ז טענתם טענה ,אבל קיי"ל אם יגיע איזה פסידא כל דהו
למוכר אם יעמוד הממכר ביד המצרן אין טענת המצרן טענה ,וכאן כיון
שהמלאכים אינם יכולים לקיים התורה בדרך הפשט ,אם כן מיקרי כביכול
פסידא למוכר הוא נותן התורה ואין כאן דינא דבר מצרא ,וזה הוא תשובת
משה ,וזהו שאמר הש"י כה תאמר לבית יעקב (הם המון עם שאינם יכולים
לקבל התורה רק בדרך פשט) ותגיד לבני ישראל (הגדה דברי חכמה לבעלי
מדריגה הנקראים בשם ישראל כידוע והמה יודעים לקבל התורה בדרך סוד),
הנה הקדים זה השי"ת בנתינת התורה בכדי שיהיה לטענה נגד המלאכים.
(בני יששכר)
באותה שעה שעלה משה לקבל התורה בקשו מלאכי השרת לפגוע במשה
עשה בו הקב"ה קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם ,אמר להם הקב"ה
אי אתם מתביישין הימנו ,לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו (שמות
רבה כח ,א)
י"ל דבאמת יש להקשות כיצד היה אפשר לנצח את המלאכים בטענה כזו
שלא נכונה כלל ,וכי המלאכים אכלו אצל אברהם ,הרי בכלל לא שייך אצלם
אכילה ,כדברי רש"י על הפסוק (בראשית יח ,ח) "והוא עומד עליהם תחת העץ
ויאכלו"  -נראו כמו שאכלו.
אלא ,אפ"ל שהקב"ה רימז בזה למלאכים שהתורה שייכת ומתאימה למשה
וישראל שהם בעלי נימוס ,וזהו שאמר להם "לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם
בתוך ביתו" ,כלומר כשירדתם אתם לאאע"ה בדמות אנשים ירדתם ,ואף
שאברהם הכיר בכם וידע שאתם מלאכים [כדברי הרמב"ן] ,בכל זאת לא
העליב אתכם ולא גילה סודכם לאמור לכם "מלאכים אתם" ,אלא אדרבה,
התייחס אליכם כמו לאנשים בהכנסת אורחים והכנת כל מיני מאכלים ,ואתם,
איך אתם מתנהגים עכשיו עם משה ,הלא לא הגיע לכאן" ,מיט די שטיוועל",
רק בנשמתו לבד ,כדמות רוחני ,מלאך כמוכם ,ואתם מיד גיליתם את סודו
וצעקתם לעברו "מה לילוד אשה בינינו" ,הרי שאתם לא מנומסים ,וממילא
אינכם ראויים לקבל את התורה
(ישמח ישראל בשם כ"ק הרבי הזקן מאלכסנדר זי"ע)
הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל ביאר שכשעלה משה לקבל התורה
אמרו מלאכי השרת "מה לילוד אשה בינינו ,תנה הודך על השמים" ,צר הקב"ה
קלסתר פניו של משה דומה לאברהם ואמר להם :לא זהו שירדתם אצלו
ואכלתם בתוך ביתו בשר בחלב" ,אבל במה ניצחנו את המלאכים שטענו "תנה
הודך על השמים"?

א

מתרצים :בשולחן ערוך יור"ד סי' צ"א נאמר שאם נפל בשר צונן לתוך חלב
רותח או חלב צונן לתוך בשר רותח הכל אסור משום ד"תתאה גבר" התחתון
גובר על העליון ונוצחו ,ולכן כשטענו מלאכי השרת "מה אנוש כי תזכרנו ,תנה
הודך על השמים" ,היתה השאלה האם העליון נוצח את התחתון או התחתון
את העליון .הביאו ראיה מבשר בחלב שפוסקים להלכה תתאה גבר ,ובזה ניצח
משה רבנו את המלאכים .לזכר זה אוכלים מאכלי חלב בשבועות.
ושמעתי לומר בדרך צחות שזה כוונת המשנה מסכת אבות "אם אין קמה אין
תורה" שהרי אם לא היו המלאכים אצל אברהם ואכלו שם לחם שהכינה שרה
קמח סולת ,ואחר כך בשר בחלב ,לא היינו מקבלים את התורה...
(נעשה ונשמע)
ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קדש מימינו
אש דת למו (דברים לג ,ב)
"בתחילה הלך לו אצל בני עשו ,אמר להם :מקבלים אתם את התורה? אמרו
לפניו :רבונו של עולם מה כתיב בה? אמר [להם] לא תרצח .אמרו לו :וכל
עצמם של אותם האנשים לא הבטיחם אביהם אלא על החרב שנאמר על
חרבך תחיה (ברא שית כ"ז מ') אין אנו יכולים לקבל את התורה .אח"כ הלך
אצל בני עמון [ומואב] אמר להם מקבלים אתם את התורה? אמרו לפניו :רבונו
של עולם מה כתב בה? אמר להם :לא תנאף .אמרו לו וכל עצמם של אותם
האנשים אינם באים אלא מניאוף הדא [היא] דכתיב ותהרין שתי בנות לוט
מאביהן (שם י"ט ל"ו) אין אנו יכולים לקבל את התורה .אחר כך הלך לו אצל
בני ישמעאל ,אמר להם :מקבלים אתם את התורה? אמרו לפניו :רבונו של
עולם מה כתיב בה? אמר להם לא תגנוב .אמרו לו כל עצמם של אותם האנשים
אינם חיים אלא מן הגניבה ומן הגזל הדא היא דכתב יהיה פרא אדם וידו בכל
יד כל בו (שם ט"ז י"ב) אין אנו יכולים לקבל את התורה .ואח"כ בא לו אצל
ישראל ,אמרו לו נעשה ונשמע הדא הוא דכתב [ה' מסיני בא וזרח משעיר למו
הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קדש] מימינו אש דת למו (דברים ל"ג ב') וכו',
וכיון שראה הקדוש ברוך הוא דעתם של ישראל שמבקשים לקבל את התורה
באהבה וחיבה באימה ויראה ברתת וזיע פתח ואמר אנכי ה' אלקיך" (פסיקתא
רבתי כא ,ובגמ' ע"ז ב ,ב  -בקיצור)
יש להבין במאמר חז"ל זה ,הרי הקב"ה בא להציע להם את התורה ,אזי מן
היושר לכאורה שיקח הקב"ה חלק מתרי"ג המצוות ,ויציג לפני כל אומות
העולם ,ולפני כל אומה ואומה את אותה הרשימה של המצוות ,וכי מן היושר
להראות לכל אומה מצווה אחרת?
ויתבאר ,שעיקר הנחת רוח לפני הקב"ה היא כשהאדם שובר את טבעו ,ומוסר
נפשו למען קיום המצוות .וכשם שאין פרצופיהן שונות כך אין דעותיהן
שונות ,וכל אחד יש לו את הניסיונות המיוחדים לו ,ודווקא במקומות שבא לו
יותר בקושי ,דייקא שם יש עליו תביעה יותר ,ויסוד זה מופיע גם בספרי רבי
צדוק הכהן ,ולכן ,האדם שהוא כעסן בטבעו ,עיקר הנחת רוח היא כשהוא
מתגבר על כעסו ,והדברים פשוטים.
כשבא הקב"ה להציע את התורה לאומות העולם ,שאלו "מה כתיב בה" ,כוונת
שאלתם היתה האם החיוב לקיים את התורה היא שווה בשווה בין כולם ,או
שנדרש כאן מסירות נפש? אמר להם הקב"ה דייקא את המצווה היותר קשה
לקיימה ,כגון ,לבני ישמעאל אמר דוקא את "לא תגנוב" ,שגם בזה יש להם
להיות מושלמים ,ודווקא על זה יקבלו שכר באם יקבלו התורה ,ובדייקא בחר
לכל אומה את החלק היותר קשה לקיימה.
ואם תאמר ,וכי מה אצל ישראל? למה כאן לא הציע הקב"ה את החלק היותר
קשה?
ויתורץ בהקדם דברי הגמרא (ביצה כה ,ב)" :תנא משמיה דרבי מאיר מפני מה
נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין .תנא דבי רבי ישמעאל מימינו אש דת למו
אמר הקדוש ברוך הוא ראויין הללו שתנתן להם דת אש איכא דאמרי דתיהם
של אלו אש שאלמלא (לא) נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין
לעמוד בפניהם".
ומיושב ככפתור ופרח ,שהנה מי שיש בו "עזות" ,מתקשה ביותר לקבל מרות,
וכאן כשהקב"ה שאל את בני ישראל אם רוצים את התורה וענו כולם כאחד
"נעשה ונשמע" אין לך מסירות נפש יותר מזה ,שמוכנים לקבל את התורה
בצורה הכי מופלאה והכנעה מוחלטת שהוא ההיפך הגמור מתכונתם .וכיוון
שבני ישראל – בשונה מאומות העולם – קבלו ע"ע לעבוד את השי"ת דווקא
בחלק היותר קשה להם ,זכו לקבל התורה.
ויבואר בזה הפסוק כמין חומר "ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר
פארן וגו'" – שהקב"ה הסתובב ושאל את אומות העולם ,ולא נתן להם ,אמנם
לבני ישראל נתן ,ומדוע? "מימינו אש דת למו" כיון שהן עזין כאש וכדברי הגמ'
(ציוני תורה)
הנ"ל.
כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע (שמות כד ,ז)
במסכת שבת (פ"ח) "דרש ר' סימאי בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע
ירדו ס' ריבוא של מה"ש וקשרו לכל אחד מישראל שני כתרים אחד כנגד
נעשה ואחד כנגד נשמע".
ויש להבין אומרו בשעה שהקדימו ולא אמר בשעה שאמרו ישראל נעשה
ונשמע ,ומוכח דרק ע"י ההקדמה זכו להני שני כתרים ,ויש להבין היאך תלוי
בההקדמה.

ב

והנראה לי ויובן ג"כ למה אמרו ישראל נעשה ונשמע ולא נשמע ונעשה .דהנה
איתא בזוה"ק "נעשה"  -בעובדין טבין" ,ונשמע"  -בפתגמין דאורייתא ,הרי
דנעשה הוי קבלה על קיום המצות ונשמע הוי קבלת לימוד התוה"ק .והנה
ידוע דלימוד התורה הוא משני פנים ,אחד כדי לידע היאך ומה לעשות ואם
לא ילמוד היאך יקיים ,ולא ע"ה חסיד (אבות פ"ב מ"ה) ,וגם הנשים שאינם
מחויבות בלימוד התורה מ"מ מחוייבות ללמוד במצות הנוהגות בהן וכמו
דאיתא בב"י סי' מ"ז בשם הרוקח דמש"ה מברכות בה"ת .אמנם באנשים יש
עוד מעלה א' על הנשים דנשים בלימודם אינם מקיימות שום מ"ע רק הוי
מבוא לקיום המצות ונמצא דהלימוד אצלם הוי מבוא להתכלית שהוא קיום
המצות ולא הוי תכלית בעצמו אבל באנשים הוי הלימוד גם מ"ע לעצמו וכמו
הנחת תפילין וכדומה ונמצא הוו ב' בחינות מבוא להמצות וגם תכלית בפני
עצמו.
והנה אם היו אומרים ישראל 'נשמע ונעשה' לא היה במשמעות קבלתם רק
עול מצות ,אלא שמוכרחין ללמוד קודם כדי שידעו היאך לעשות ,והיה נשמע
נמשך ומבוא לנעשה ונעשה הוי התכלית והיה רק קבלה אחת ,ומש"ה אמרו
נעשה ומובן מאליו שמוכרחין ללמוד מקודם ,ואח"כ אמרו נשמע ,ונמצא דהוי
נשמע תכלית מצד עצמו ג"כ ,דגם שלא יצטרכו ללמוד משום עשיה ,ג"כ
ילמדו מצד עצמה ,ונמצא ע"י ההקדמה נעשה ב' קבלות של ב' תכליתים עול
מצות ועול תורה ,וזהו שאמרו בשעה שהקדימו והוו ב' קבלות עול מצות ועול
תורה ,ירדו ס"ר מה"ש וקשרו לכל א' מישראל ב' כתרים א' כנגד נעשה וא'
כנגד נשמע דע"י ההקדמה זכו לב' כתרים.
(בית הלוי)
לא תרצח ,לא תנאף ,לא תגנב ,לא תענה ברעך עד שקר (כ ,יג)
בשם המבי"ט שואלים שאלה :הלא עשרת הדברות מחולקים לשני חלקים –
חמשה דברות בכל אחד משני הלוחות הברית .על לוח אחד כתובות המצוות
שבין אדם למקום ,ובלוח השני כתובות מצוות שבין אדם לחבירו .שואל
ה"מבי"ט" שא לה ,שאלמלא ידענו שהוא השואל ,לא היה לנו ספק ,והיינו
קובעים באופן ודאי כי זו שאלת תם...
מה השאלה?
הנה ,חמשת הדברות הראשונים ארוכים ומלאים – "אנכי ה' אלקיך אשר
הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים" (כ ,ב) ,כמו כן "לא יהיה לך" וכל השאר
מרבים בדברים .מדוע ,אם כן ,כאשר מגיעים אל הלוח השני ,כתובים הדברות
בקצור נמרץ – "לא תרצח" וזהו אין יותר מילים בהקשר למצוה זו .וכך גם
הלאה – "לא תנאף"" ,לא תגנב" .הדבר תמוה ,מדוע אין פרופורציה בין
הלוחות – הלוח הראשון מלא ,ולעומתו הלוח השני כמעט ריק – למה הקב"ה
עשה שיהיה כך?
אומר המבי"ט דבר נפלא :כך רצה הקב"ה ,שעל הלוח השני יהיו כתובות רק
מעט מילים .מדוע? כי אז האותיות של "לא תרצח" ו"לא תגנב" יהיו גדולות
יותר ובולטות יותר ,וזהו מה שחפץ הקב"ה – שה"בין אדם לחבירו" יהיה גדול,
שיראו אותו טוב!
(יחי ראובן)
פלאי פלאים.
מגילת רות
בטעם קריאת "מגילת רות" בחג השבועות ,הביא בספר "מגילת אליהו"
(להגה"ק רבי אליהו הכהן מאיזמיר ,בעל מחבר "שבט מוסר" ו"מעיל צדקה")
על מגילת רות ,יותר משבעים טעמים על כך .ולהלן נלקטו מתוך אמריו ,כמה
מהטעמים המורים על נקודות הדרכה לחפץ להידבק בתורת ה' שנלמדו
מחייה של רות:
* חיי התורה  -תחילתן ייסורין וסופן שלוה ,כרות;
* רות נתגיירה בת מ' שנים  -גם מי שנתגדל בהבלי עולם הזה יכול בכל גיל
להשתנות;
* גם מי שמסובל בייסורים ,בעוני או בדוחק ובטלטולים אינו רשאי לפטור
עצמו מהתורה – שהרי רות הגיע לה כל אלו ולא הניחה עצמה מלבוא לקבל
עליה התורה;
* גם כשנראה שאין שום אפשרות ללמוד מחוייב להשתדל ולהתעצם בכל
כוחו ואז יעלה בידו – כרות שעל אף שאמרה תורה לא יבא עמוני ומואבי
בקהל ה' ,דרשו מואבי ולא מואבית;
* כדי להשיג התורה מחוייב האדם לטרוח ולהפציר הרבה עם רבותיו
שילמדוהו כרות שהפצירה בנעמי עד בוש ,וזכתה לתורה;
* אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה – כרות שאמרה באשר
תמותי אמות;
* העוסק בתורה זוכה למלוכה – כרות שיצאו ממנה מלכים.
(עפ"י מגילת אליהו)
ויאמר בעז לנערו הנצב על הקוצרים למי הנערה הזאת (רות ב ,ה)
פירש"י ז"ל ,דבר חכמה ראה בה ,שתי שבלים לקטה ,שלש לא לקטה ,וכו',
והקשה הה"ק החי' הרי"מ זי"ע מה חכמה הוא זו ,הא הדין כך הוא ,ותירץ הא
פלוגתא הוא ב"ש וב"ה בדין לקט (פאה פ"ו מ"ה) בה"א שנים לעניים ,וב"ש
סברי שלשה לעניים ומפרש בירושלמי דטעמא דב"ש מפסוק (דברים כ"ד)
לגר ליתום ולאלמנה הרי שלשה ,וטעמא דב"ה מפסוק (ויקרא י"ט) לעני ולגר
תעזוב אותם ,הרי שתים ,ונראה מהירושלמי הלזו דפלוגתייהו דוקא בסתם

הקב"ה מצפה לעקשנות ,ואנו נהיות וותרניות ...מה ביכולתך ומה לא
בא פשרותך ,לא צריך לעניין אותך ,בשביל כך יש הקב"ה! ...את רק תהיי
עקשנית לגבי היסודות של קדושת עם ישראל (לשאול ולדעת מה הן היסודות
באמת) ,והיכולת תבוא.
אסיים .כאשר האשה מסייעת לבעלה ללכת לשיעורי תורה גם על חשבונה,
היא מתאמצת ,והוא אכן לומד ,הוא והיא  -ורכשים כוחות חדשים שאין
לתאר ,וכל הבית מקבל גוון חדש ומי יכולה לאמר שאין ביכולתה לתת לבעלה
לקבוע עיתים לתורה?
חג שמח וישועה קרובה לבוא .כולם יבורכו מן השמים.
"אבל שניים שיושבין ויש ביניהם דברי תורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר אז
נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו ליראה
(להגיד)
ה' ולחושבי שמו" (אבות פ"ג)

תורה שלמדתי באף  -רבי שלום שבדרון זצ"ל
הגדולים ,נהנו כל כך מללמוד תורה עד שלמדו מתוך מאמץ .אספר לכם
א'גיוואלדיגע מעשה .סיפור שהיה באחד מהרגעים הקשים ביותר  -בחיי
חותני רבי חיים לייב אויערבאך זצ"ל.
המעשה התרחש בימי מלחמת העולם הראשונה ,לפני כתשעים שנה.
מצבו של הישוב היהודי הקטן בארץ ישראל היה חמור וכואב .הישוב נשלט
ביד קשה על ידי התורכים .הללו ,שהיו במצב מלחמה עם האנגלים ,גייסו
בכפיה יהודים לצבא .המגוייסים שהלכו לצבא התורכי  -לעולם לא שבו .נשים
רבות נשארו עגונות לכל ימי חייהן.
חמי ,רבי חיים לייב ראש ישיבת "שער השמים" ,שהיה גאון בעל מוח ברזל,
וליבו הטהור היה מתנשא כארי למען ה' ותורתו ,חיפש דרכי עורמה להציל
יהודים מהגיוס האכזרי .דבר ראשון ,חיפש פירצה חוקית בנתוני השלטון .לא
ארכו ימים ספורים וגילה ,כי התורכים אינם מגייסים נתיני חוץ.
החליט איפוא להתיידד עם אחד העובדים בקונסוליה הפרסית ,ממש כך .הוא
יצר איתו קשר אישי ממושך ,הוא גם היה "קונה" אותו במתנות ושלמונים עד
שנרקמה ביניהם מסכת ידידות .כשהרגיש רבי חיים לייב שהקרקע מוצקה
תחת רגליו ,פנה לי דידו זה ש"רכש" ,וביקשו שיפגישהו עם הקונסול הפרסי.
ה"ידיד" קבע עבורו מספר פגישות ארוכות עם הקונסול בכבודו ובעצמו.
במהלך הפגישה מצא חמי חן ,בעיני הקונסול וכך הפכו גם השניים לידידים,
למעשה ,לרגע זה חיכה חמי זצ"ל  -לידידות זו .הקונסול התרשם כל כך
מאישיותו ,עד שמינה אותו לאחד מסגניו...
כסגן הקונסול הפרסי ,ניצל את מעמדו לצורך מטרה קדושה זו ,וחילק
ליהודים דרכונים שיחשבו כנתיני חוץ ,הוא חילק דרכונים פרסיים לשבעים
יהודים ,וכך הציל אותם מגיוס וממוות בטוח( .פרטי הדברים ,והדרך  -לא דרך,
שבה התנהלו הדברים אינם נוגעים להמשך סיפורינו).
באותם ימים לפתע פורסמה הודעה מטעם הממשל שכל המתחמק מגיוס -
יהרג ,ומי שיתפס בסיוע למשתמטים יהרג אף הוא .הפחד היה גדול .היה יהודי
פלוני שלכלך את נשמתו בתפקיד המלשינות ,ה' ירחם ,בין השאר הלשין גם
על חמיו בפני התורכים .הוא דאג שידווחו לראשי השלטון כי הרב אויערבאך
מחלק דרכונים פרסים ליהודים .על אתר נשלחה קבוצת חיילים לביתו של רבי
חיים לייב .מאחורי הבית היתה דלת יציאה נוספת [אחורית] ובחסדי שמים
חמי הצליח להמלט דרכה ברגע האחרון.
כאשר חמק בחלחלה ,מיהר לעבר "בתי הונגרין" ,שם נכנס לביתו של אחד
ממכר יו .אותו יהודי ירא אלוקים לא גילה אפילו לבני ביתו ,הכניסו חדר בתוך
חדר ,הטמין אותו מאחורי ארון רחב מידות  -שם שכב .באמצע הלילה הוא
היה דוחק לו מעט אוכל ושתיה.
תשמעו ,אני לא מספר לכם סתם מעשיות ,חותני אמר לי "שהיתי שם כמה
ימים רצופים ,הרעב והצמא הציקו ,והפחד כמובן ,היה פחד של מוות .היו
רגעים שחששתי ,שהנה ...עוד מעט קט נשמתי פורחת ,הנה אני נופח את
נשמתי" .בהזדמנות אחרת של גילוי לב ,ישב חותני ליד שולחנו ,סגר את עיניו,
פתח את סגור ליבו ואמר לי:
"ר' שלום! הש"ך אומר שבשעה שברח מהקוזקים הוא חידש חידוש מסוים
(וכלשו ן הש"ך בסימן ג' :בשעה שכתבתי דברי הנ"ל לא היה לפני הספר כסף
משנה כי זה למדתי בברחי מן מלחמות הריקים ,ועתה עיינתי בספר כסף
משנה וראיתי שהרגיש בקושיא שהקשתי) "אני" ,אמר חותני זצ"ל בהצביעו
על תכריך מכתביו "חידשתי חידושים אלו ,בברחי מפני התורכים  -במשכבי
שם מאחורי הארון"...
הבנתם? כאשר הלשון נדבקה לחיכה ,כשהרעב והפחד המיס את רמ"ח
איברים  -המוח התרפק על מבועי התורה.
אספר לכם גם את סיומו של הסיפור .נורא ואיום.
חסדי ה' כי לא תמנו
היום כל דבר נחשב למסירות נפש ,כל מאמץ קל נחשב במסירות "קמתי
מהמיטה במסירות נפש" מה אתם מחייכים "הלכתי לשיעור במסירות נפש"
  - -כל דבר נחשב מסירות נפש .אבל היו אנשים שבאמת מסרו נפשם לקיוםמצוות ה':

עני ,אבל אם יהי' עני וגר ואלמנה ביחד כ"ע מודה דלקט שלשה ג"כ שייך
לאותו עני ,וא"כ גם כאן אצל רות דהיא היתה עני' ,ואלמנה ,וגר ,אף שלשה
שבלים הוי לקט ושייכה לה ,א"כ דבר חכמה ראה בה ,שלקטה שתים ,כי יראה
שלא ילקוטו שאר עניים ,כי שתים יכולים הם ג"כ ללקוט אבל שלשה בטוחה
היתה שלא ילקוט שום עני ,כי שייך רק לה ,מחמת שהיא היתה עני' ,ואלמנה
וגר ,מקודם לקטה שתים ,ואח"כ לקטה השלשה ,ודפח"ח:
(שיח שרפי קודש)

 מאוצרות המגידים 
כמה שוה מאמץ?  /ותרא כי מתאמצת היא

"ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה ,אמרה לה :אסיר לן
תחום שבת! באשר תלכי אלך .אסיר לן יחוד! באשר תליני אלין .מפקדינן שש
מאות וי"ג מצות! עמך עמי .אסיר לן עבודת כוכבים! ואלקיך אלקי .ארבע
מיתות נמסרו לב"ד! באשר תמותי אמות .ב' קברים נמסרו לב"ר! (רש"י" :אחד
לנסקלים ולנשרפים שהרשיעו בעבירות חמורות ואחד לנהרגים ולנחנקים
שאין מיתתן חמורה ואינם רשעים כל כך") ושם אקבר .מיד ,ותרא כי
מתאמצת היא"( .יבמות מ"ז)
הגמרא מספרת (בסוטה דף י"ב) כי רבי יוחנן שאל אשה אלמנה זקנה ,מדוע
את באה לבית הכנסת שלי ,הרי את מתגוררת במרחק ,וישנם כמה בתי כנסיות
מהבית שלך עד בית הכנסת כאן? שמעתם שאלה של רבי יוחנן?
אמרה לו הישישה" :אני רוצה הרבה שכר ' -שכר פסיעות' ,כי כיון שמשלמים
על כל פסיעה  -למה שלא אלך רחוק?".
מה משמעות הסיפור של הגמרא? אסביר לכם :אשה זו שהוזכרה בגמרא
בהערכה ,יצאה תמיד לחפש דברים קשים - .היא לא ביקשה לחיות חיים
קלים .היא ידעה כי בחיי קלות ,בתחילה נדמה שהכל יהיה קל ,אבל לימים
נוכחים לראות  -מה כבר יוצא מחיים קלים ...היא התאמצה ללכת לבית
הכנסת הרחוק .חיים של מאמץ.
במה זכתה רות לכתר מלכות? "ותרא כי מתאמצת היא ללכת" במאמץ זה היא
רכשה לעולמים  -את כתר המלכות.
המסכנה הזאת רות ,עזבה בית עשיר של מלך מואב  -עגלון ,ולמעשה ,היא
הפקירה את עצמה בתכלית .נעמי הכניסה אותה מתוך יאוש .נעמי ניסתה
להסביר לה בכל דרך עד כמה שלא כדאי לה (מבחינה גשמית) להצטרף עמה
לעם היהודי :הרי יום אחד בשבוע ,בשבת ,אנו רק בתוך העיר אסור לצאת -
"אמרה לה אסיר לן תחום שבת".
השיבה רות ,לא אכפת לי היכן שתלכי רק לשם אלך אם בשבת את נשארת
בבית גם אני "באשר תלכי אלך".
אמרה לה נעמי "אסור לנו ייחוד איש עם אשה" ,את באה לבד בעניות ואולי
לא תוכלי להשיג דירה היכן לישון ולהתגורר "לא נורא" השיבה רות "באשר
תליני אלין".
אנו מצווים על שש מאות שלוש עשרה מצוות ,ניסתה נעמי שכנע אותה
"עמך עמי" השיבה רות.
"אסור לנו עבודת כוכבים"
"ואלהיך אלהי".
יש עבי רות שאם חוטאים בהם במזיד אפשר לקבל מיתה "ארבע מיתות
נמסרו לב"ד!"
"באשר תמותי אמות".
"ב' קברים נמסרו לב"ד!"
"ושם אקבר".
כאשר נעמי ראתה את הפלא הגדול" :ותרא כי מתאמצת היא ללכת" למרות
כל הקשיים היא רוצה ומעוניינת ,באותה שעה נעמי קיבלה אותה .בשמחה.
והיא הרקיעה שחקים  -אוי  -היא זכתה! היא זכתה! חז"ל אומרים במסכת
סנהדרין כי רות האריכה ימים ועוד ישבה על יד שלמה המלך ע"ה .ליד כסא
המלך שלמה עמד כסא מיוחד נוסף  -לאם המלוכה  -מי זאת? רות .זו שהלכה
לקבץ נדבות ולאסוף גרעינים בשדות זרים ,היא עכשיו אם המלכות  -מלכות
בית דוד  -הוא מלך המשיח.
לא להתייאש ,להתאמץ
מורי ורבותי ,אם האדם היה עושה את אשר ביכולתו אין לשער ההצלחה
שהייתה באה אחריו! רק שבדרך כלל היאוש מכרסם בנו( ,ולפתע אנו נהיים
וותרנים" :אוותר לעצמי וגמרנו") .תדעו כי לא כדאי לוותר על המאמץ.
לדוגמא:
לאה אמנו שמעה את כל הידידים תושבי האיזור ,שפסקו בהחלטיות" :הגדול
לגדולה והקטן לקטנה" היינו שהיא תנשא לעשו .נו ,אין סיכויים  -הכל יודעים
ובטוחים כי היא עתידה להנשא לעשו .אך לאה נשארה איתנה " -לא .אני לא
אנשא לעשו" .בעקשנות  -לא אקשור את גורלי עם עשו הרשע ,ומה שהרחוב
אומר? לא מעניין אותי!" ,והיא בכתה .הרבה מאד .היא עשתה את שלה:
בכיות...
"ועיני לאה רכות"  -מדמעה.
ומי לא יודע ,כי היא זכתה להעמיד ששה שבטים ,שבטי קה.
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בקיצור ,לאחר מספר ימי מחבוא הודיעו לחותני שהתורכים מאיימים להוציא
להורג את בני משפחתו  -תחתיו  -אם לא יוודע להם מקום מסתורו.
רבי חיים לייב קם ויצא .נתפס.
בקונסוליה הוחלט להעמידו לדין ,ועימו יחד את רבי לייב דיין שהיה חתום אף
הוא כעדות ,על הדרכונים שהנפיק רבי חיים לייב.
נקל לשער כי ביום שנקבע למשפט ,שררה חרדה גדולה בישוב הירושלמי.
הכל התכנסו לתפילות .בישיבת "שער השמים" נאספו הלומדים ועימם ציבור
רב לאמירת תהלים בבכיות .קולות התפילה הדהדו בכל איזור בתי מחסה
בירושלים שבין החומות .היהודים הכירו וגם חוו על בשרם את ידם האכזרית
של התורכים ,הכל ידעו את הגורל הצפוי לחותרים תחת השלטון (שני יהודים
שהחביאו מגויסים נתלו בככר העיר).
בשעה שנקבעה מראש ,הוכנסו ,חמי ור' לייב דיין לאולם המשפט.
על השולחן היתה פרוסה מפה ועליה אקדח עם קנה ארוך ,מאחורי השולחן
ישבו שני קצינים ,אחד מהם היה המושל ג'מל פשה.
ר' לייב דיין התעלף מיד מרוב פחד .נאלצו להוציאו מהאולם .המשפט התנהל
רק מול רבי חיים לייב.
אחר השופטים הקריא את כתב האישום שעונשו  -ללא עוררין  -מוות.
משסיים להקריא שאל את חמי" :מה יש לך לומר על האשמה ,על חלוקת
דרכונים פרסיים?"
"אתה יכול לשעור לבד את קצב פעימות ליבי" אמר לי השווער ,אך עניתי לו
על אתר" :הללו אכן באמת אזרחים פרסיים!...
קפץ עליו רוגזו של ג'מל פשה ,הוא החל לצעוק בחמת זעם" :שקרן שכמותך,
איך יכול אתה להגיד שהם פרסים ,הם כולם בעלי צבע עור לבן בעוד
שהפרסים שחורים יותר!" באותה שניה ,נמס ליבי כמים ,כמעט שנפלתי
מתעלף ,אבל בזכות התפילות ,היתה סיעתא דשמיא והצלחתי להתגבר עד
כדי שהעליתי חיוך על פני ,ובכך ,השקטתי גם את נפשי פנימה.
כחלוף רגע פתחתי דברי בשפה הערבית והכברתי בגינוני כבוד ,הזכרתי
בכבוד ,שוב ושוב  -את תוארו של אדוננו ,ואמרתי בנחרצות :אני אסביר לך,
אדוננו השופט הנכבד ,רום המעלה ,הלא כבודו רום מעלתו מכיר אתה את
הרוסיים חיות הטרף (הוא הזכיר אותם בשם גנאי שכמעט העלה חיוך על
השפתיים .הרוסים היו בצד האויב ,שלחם בתורכים) ,הם גורמים צרות רבות
ליהודים ,הם רעים וקשים ,והיהודים רוצים לברוח מרוסיה ,אך לצערם אינם
יכולים לקבל אזרחות אחרת ,קשה להתפטר מהחזירים הרוסיים .אז מה
עושים היהודים? כאשר האישה היהודית קרובה ללדת ,היא נוסעת לפרס
הנמצאת בגבול רוסיה ,שם היא יולדת .ולכן הרך הנולד הוא אזרח פרסי ,אבל
עורו בצבע לבן...
ג'מל פשה שמע את הדברים ,פנה אל ר' חיים לייב ואמר" :שמע נא! יודע אני
שאתה שקרן ,אבל מוח חריף כזה חבל לשים באדמה .צא מפה! "...יצאתי.
אין לתאר את השמחה הגדולה שהיתה בישיבת "שער השמים" ובכל העיר
העתיקה ,לאחר שיצא חפשי מן המשפט.
ואנחנו! למדנו מן הסיפור פרט צדדי לכאורה ,המגלה על קדושת תורתו של
הגרחי"ל ,על גדלותו ואמונתו בקל חי ,מתוך מסירות נפש ממש .אפשר לשבת
ימים שלמים ולדבר על טהרת ליבו של חמי ,אבל אנו קרובים לשלושת ימי
הגבלה ,הבה נסיים .ונזכה לכל טוב סלה ולקבלת התורה.
(להגיד)

מדוע ניתנה תורה במדבר  -רבי שבתי יודלביץ זצ"ל
כידוע ,ניתנה התורה בהר סיני ,הממוקם במדבר סיני .על אודות הטעם
מחמתו נבחר דוקא המדבר להנתן בו התורה הקדושה לעם ישראל  -כבר
דרשו חז"ל דרשות רבות ,אולם אנו נוסיף ונאמר עוד שני טעמים בדבר.
הטעם הראשון נראה לומר ,שכן עלול אדם לבוא ולטעון :אם מתגורר אני
במקום תורה ,אם בעירי ישנו בית מדרש בו יושבים תלמידי חכמים ומתנצחין
זה עם זה בהלכה ,אם ישנה 'אוירה' של התעלות  -אזי יכול אני אמנם לעסוק
בתורה ולהתעלות בה .אולם כאשר נמצא אני לבדי ,שלא במקום תורה ,מבלי
בית מדרש ,מבלי אוירה תומכת  -במצב כזה אינני יכול לעשות מאומה למען
התעלותי הרוחנית ,ואין הדבר נתון בידי כלל.
לכן נתן הקב"ה את התורה במדבר  -על מנת ללמד את האדם כי גם אם עולמו
נראה בעיניו כמדבר שממה מבחינה רוחנית ,גם אם אינו מוצא סביבו אפילו
לחלוחית של תורה ,גם אם מתגורר הוא במקום צחיח לחלוטין לגבי כל דבר
שריח של קדושה נודף הימנו  -מכל מקום אין הדבר פוטר אותו מלעשות את
שלו ,לעלות ולהתעלות ,שכן הלא התורה הקדושה עצמה  -במדבר ניתנה.
ובזה יכולים אנו לדרוש באופן נפלא מאד את הפסוק (תהילים כ"ט ,ח')" :קול
ה' יחיל מדבר  -יחיל ה' מדבר קדש" ,ולומר כך:
הנה המדבר עומד וטוען :ביישוב  -ישנם בתי כנסיות בעיירות  -ישנם בתי
מדרשות ,במקום בו בני אדם מצויים  -קול התורה נשמע ברמה ,אולם אני -
מה יהא עלי? מתי אזכה גם אני למעט לחלוחית של רוחניות? היישוב  -זוכה
בכל יום לשמוע את "קול ה'" ,אולם אני ,המדבר  -מה יהא עלי? הלא אני שמם
וריקן!! כך טוען לו המדבר  -וכולו מלא כיסופים וגעגועים למעט רוחניות...
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"קול ה' יחיל מדבר"  -המדבר מייחל ,המדבר מחכה ,המדבר מצפה ,המדבר
מקווה ומשווע לשמוע את קול ה'!!
ומה עונה הקב"ה למדבר על טענתו?  -על כך למדים אנו מהמשך הפסוק:
"יחיל ה' מדבר קדש" ...הקב"ה  -אף הוא מצפה להשפיע שפע של קדושה על
המדבר ,שכן מאחר שהמדבר מייחל ,מאחר שהמדבר מחכה ,מאחר שהוא
מקווה ומשווע  -נענה לו הקב"ה ונותן לו את חפצו" :יחיל ה' מדבר קדש"!!
אם "קול ה' יחיל מדבר"  -אזי "יחיל ה' מדבר קדש"!! אם המדבר מלא געגועים
לקול ה'  -הרי שהקב"ה מצידו מייחל אף הוא להשפיע עליו שפע של קדושה!!
וזהו לימוד גדול לאדם ,שאפילו אם כל עולמו נראה לו כמדבר שממה רוחני -
אין זה פוטר אותו מלעשות את שלו!! אדרבה ,אם הוא מצידו ייחל ,אם הוא
יתאמץ ,אם הוא יקווה בכל עת לשמוע את קול ה' בתוך המדבר בו הוא נמצא
 הרי שהקב"ה מצידו ישפיע עליו שפע של קדושה ,שפע של רוחניות ,שהרי"יחיל ה'  -מדבר קדש" ,הקב"ה מצידו ודאי מייחל ומבקש להעניק לאדם שפע
של קדושה רק אם יעשה מצידו את המוטל עליו!!
אנחנו כיום  -ב"דור המדבר" ...דורנו  -הרי הוא מדבר שממה של רוחניות,
ירידת הדורות ניכרת על כל פסיעה ,ובתוך המדבר הזה  -אנחנו מוצאים מצב
של "לא רעב ללחם ,ולא צמא למים  -כי אם לשמוע את דבר ה'"!! הרי זו ממש
בחינה של "קול ה' יחיל מדבר"!! המדבר מייחל ומצפה לשמוע את קול ה'!!
על כן ,אין ספק כי לבסוף "יחיל ה' מדבר קדש"  -הקב"ה מצידו ישפיע שפע
של קדושה על המדבר הזה!!
התורה מתאימה תמיד  -בכל המצבים!
לימוד נוסף אשר ניתן ללמוד מכך שניתנה תורה במדבר  -היינו אודות כך
שיכול האדם לעסוק בתורה ולקיים מצוותיה תמיד ,בכל המצבים.
שכן לעיתים נשמע טענות מפיהם של אנשים מסויימים  -כביכול אין התורה
הקדושה מתאימה להם ...ישנם הטוענים כי אינם יכולים לקיים את המצוות
וללמוד תורה  -שכן שקועים הם עד צוואר בטרדות הפרנסה ,ישנם הטוענים
 כי החיים הלחוצים כיום אינם מניחים זמן פנוי לשם עמל התורה ,וישנםאחרים  -אשר מנסים לטעון כי התורה סתם אינה גמישה דיה...
על מנת לדחות את כל הטענות הללו  -נתן הקב"ה את התורה לעמו ישראל
במדבר ,במקום שממה ,בארץ ציה ,במקום בו אין לחם ,אין מים ,אין פרנסה -
ויש לדאוג ולהתאמץ על מנת להשיג אפילו את הדברים הבסיסיים ביותר,
וזאת על מנת ללמדם כי בכל המצבים  -מחוייב האדם בלימוד התורה ובקיום
המצוות! מבלי להתחשב בנסיבות ,מבלי לשקול את הקשיים ,בכל מצב  -ובלי
כל תנאי!!
אם נרצה לעמוד על האיוולת שבטענתם של אלו המבקשים 'להתאים' את
התורה למצבם הרגעי  -נוכל לעשות זאת באמצעות הסיפור הבא:
מעשה בסוחר יהודי מאחת העיירות בחוצה לארץ ,אשר עיקר מסחרו היה
ביינות  -אותם היה מייבא מרחבי המדינה כולה ,במשך ימות השנה  -היה נוסע
למחוזות רחוקים ,רוכש סחורה במיטב כספו ,ופעם בשנה  -ביום השוק
המקומי  -היה מוכר את סחורתו המשובחת ברווח גדול.
ויהי באחד הימים ,ומיודענו הסוחר  -נזקק להביא חביות יין מעיירה רחוקה,
בקצה המדינה ,את פרטי העסקה  -הוא סיכם מראש ,את הכסף  -שלח זה
מכבר ,ועתה לא נותר לו אלא לדאוג להובלת הסחורה מן היקב המשובח  -אל
עיירתו שלו.
הימים  -ימי תשרי היו ,יום השוק אשר נועד להתקיים בתחילת טבת  -בימי
החנוכה  -ק רב ובא ,ולפיכך החליט הסוחר כי אל לו להתעכב .פנה איפוא אל
אחד מבעלי העגלה בעיירה וביקש ממנו כי יסע אל אותו מחוז בו מיוצר יינו,
יגש אל המוכר ,יציג בפניו את שטר הקבלה אשר ימסר לו  -ויוביל את היין אל
העיירה.
תמורת השירות  -הבטיח הסוחר לעגלון תשלום מכובד ביותר ,אולם תנאי
אחד התנה מראש" :את הסחורה"  -אמר לבעל העגלה " -עלי לקבל לא יאוחר
מימי החנוכה!! מתעתד אני למוכרה ביום השוק המתקיים בימים ההם ,ואם
לא כן  -אין לי בה כל ערך ואין לי אף מקום לאחסנה! על כן"  -הוסיף הסוחר
והזהיר " -מתרה אני בך :עליך לשוב כשהסחורה טעונה על עגלתך  -לא יאוחר
מסוף חודש כסליו ,שאם לא כן  -לא אשלם לך אפילו פרוטה אחת בשכרך!!".
סבר העגלון וקיבל ,ולמיודענו הסוחר הוא השיב" :הסר דאגה מליבך ידידי
היקר!! לא זו בלבד שבחנוכה תהיה הסחורה אצורה במחסניך  -אלא שמבטיח
אני כי אפילו בראש חודש כסליו כבר תוכל ללגום לגימה הגונה מהיין
המשובח אותו אביא לך!! כבר מחר יוצא אני לדרך  -ותוך חודש לכל היותר
אחזור והסחורה עימי!!".
ואכן ,הסוחר  -הסיר דאגה מליבו ,העגלון  -יצא כבר למחרת לדרך ,אל מחוז
חפצו  -הגיע בזמן על פי התכנית ,הסחורה היקרה  -חביות היין המשובח -
הועמסו ע ל העגלה ,ותיכף ומיד הפנה בעל העגלה את סוסיו לאחור ויצא
לדרכו חזרה אל עיירתו.
אלא שכאן  -החלה שרשרת של עיכובים ,אשר סופה היה רע ומר ...לאחר
יומיים של צעידה מהירה  -נשבר לפתע אופן העגלה ,ורק מקץ יממה תמימה
הצליח העגלון לתקנו ולהמשיך בדרכו ...לא עברו יומיים נוספים  -והעגלה על

סוסיה והסחורה אשר על גביה נקלעה לסערת שלגים נוראה ,סערה אשר
מנעה במשך כמה ימים כל אפשרות להתקדם.
עם שוך הסערה  -היו הדרכים משובשות ועמוסות בשלגים ,ועוד באותו יום
יצא העגלון עם עגלתו העמוסה לדרך  -שקעו הסוסים בשלג הטרי עד
מתניים ,ואך בקושי הצליח בעל העגלה לחלצם ...מהתאונה האמורה  -יצא
העגלון בשן ועין ...אחד הסוסים  -שבר את רגלו ,ושוב לא יכול היה להמשיך
ולגרור את העגלה ...בלית ברירה  -חזר העגלון לעיירה האחרונה ,והתעכב עוד
מספר ימים בחיפושים אחר סוס מחליף להמשך המסע...
גם לאחר שנמצא הסוס המתאים  -התנהלה הדרך בעצלתיים .מפעם לפעם
נתקעה העגלה בבוץ  -ולא הועילו הצלפותיו של העגלון ,הסוסים מבחינתם
החליטו כי 'יהרג ואל יעבור'" ...תהרוג אותנו"  -הם כביכול אמרו לבעליהם -
"ואנו איננו עוברים" ...כך המשיכו העגלון וסוסיו בדרך ,כאשר מפעם לפעם
נכפות עליהם עצירות בלתי מתוכננות...
סופו של דבר  -הגיע אמנם בעל העגלה אל עיירתו ,אולם באיחור מסויים...
במקום בראש חודש כסלו  -הוא נכנס בשערי העיירה בראש חודש שבט...
מיד עם הגיעו העירה  -מיהר אל ביתו של הסוחר ,אשר סבר פניו הרציני הסגיר
בדיוק רב את דעתו על האיחור הקל" ...עגלון!! האינך מתבייש?"  -צעק סוחר
היינות" ,אינך מבין איזה נזק גרמת לי!!"  -הוסיף וטען ,כאשר הוא מבהיר
באופן חד משמעי כי אין בדעתו לשלם תמורת הסבלות אפילו פרוטה שחוקה
אחת  -כפי שכבר התנה מראש" ...די לך במה שאיני תובעך לשלם לי עבור
הנזק שגרמת לי!"  -נזף בעגלון.
אלא שבעל העגלה מצידו  -התייחס לפרשה מזוית שונה לחלוטין ...הוא דוקא
סבר כי מגיע לו שכרו משלם  -שכן עשה את כל אשר לאל ידו על מנת לעמוד
בתנאי ההסכם!!
"אל בית המסחר המרוחק  -הגעתי בדיוק במועד ,במחוז ההוא  -לא התעכבתי
אפילו יום אחד ,במהלך הדרך  -עשיתי כל מאמץ להאיץ בסוסים ,אולם מה
אעשה ואיתני הטבע כולם יצאו למלחמה כנגדי ומנעו מני לקיים את חלקי
בהסכם? את שכרי הב לי"  -פנה בתביעה אל הסוחר ,ואיים" :אם לא תשלם -
אתבעך לדין תורה בפני הרב ובית הדין!!".
"לו יהי כן!!"  -השיב הסוחר" .אם רצונך לבוא לפני בית הדין  -הרי שמוכן אני
ומזומן לכך!! אני אציג את טענותי ,אתה תספר את מאורעותיך ,ונראה מה
יהיה בפי הדיינים לומר!!" .ואכן ,עוד באותו שבוע התייצבו שני הניצים בפני
הרב ובית דינו  -אשר הכריעו במהרה כי הצדק עם הסוחר והוא אינו מחוייב
לשלם לעגלון מאומה ,שכן כך סיכמו הם ביניהם במפורש.
אלא שפסק הדין  -כלל לא מצא חן בעיני העגלון ...פניו האדימו  -והוא פנה
אל הרב בטרוניא ושאל" :ילדמנו רבי ,מהיכן הוציא הוא את דינו?"...
"מהשולחן -ערוך!"  -השיב הרב ,והעגלון מיהר להקשות" :ואם כן ,ילמדני רבי,
מהיכן הוציא השולחן ערוך את דינו?"" ...השולחן-ערוך  -למד את הדין
מהרמב"ם!"  -השיב הרב בניחותא ,אולם דעתו של בעל העגלה טרם
התקררה" ...טוב ויפה!"  -אמר  -אבל ילמדני רבי ,הרמב"ם הלזה  -מהיכן למד
את דינו?"...
"הרמב"ם"  -הסביר הרב " -למד את הדין מהגמרא ,שכן סוגיות ערוכות ישנן
בש"ס בנושאים מעין אלו!"" ...לו יהי כן"  -נענה העגלון " -מבין אני כי הרמב"ם
למד את הדין מהגמרא ,אבל ילמדני רבי אך הפעם :הגמרא עצמה  -מהיכן
מצאה מקום לדין זה?"" ...הגמרא?"  -הטעים הרב בנימת שאלה " -הגמרא
נועדה לפרש את דברי התורה שבעל פה אשר מפרשת את דברי התורה
שבכתב ,וכך היא עשתה גם במקרה זה! גם את הדין הזה  - -למדה הגמרא
כמובן מהתורה!!".
"עכשיו הכל ברור!!"  -הכריז העגלון בתרועת נצחון" ...אכן ,משה אמת ותורתו
אמת ...התורה  -כפי שיודע אפילו אני  -ניתנה לעם ישראל בו' בסיון ,ובתאריך
זה  -אמנם הדין דין אמת הוא ...אילו הייתי נוסע בסיון ,בקיץ ,כאשר אין
שלגים ,אין בוץ ,אין סופות ואין סערות  -הייתי ודאי חוזר העירה בזמן שנקבע,
ואילו לא הייתי עושה כן  -הרי שבודאי הייתי נחשב לפושע וראוי היה למנוע
ממני את שכרי!!
"אולם עתה  -בתקופת טבת אנו מצויים ,הדרכים משובשות ,השלג והבוץ
מכסים את פני הארץ ,ובמצב כעין זה  -בודאי אין מקום שאפסיד את שכרי
משום שהפרתי את תנאי ההסכם!! לא היתה זו אשמתי  -אלא אשמת מזג
האויר הנורא ,ואין כל הצדקה לפסוק את הדין לרעתי!!"  -סיים העגלון...
פסק הדין  -כמובן לא השתנה ,וכל אחד ואחד מאיתנו מבין בודאי מדוע...
שוטה העגלון בלי ספק ,כסיל שבכסילים ,אויל ופתי ...וכי מעלה הוא על דעתו
כי משום שניתנה תורה בחודש סיון  -מתייחסת היא אך ורק למקרים אשר
ארעו באותה תקופה עצמה? הלא זו שטות שאין דוגמתה!! התורה  -תורת
אמת היא ,בכל יום ,בכל עת ובכל שעה!!
אלא שזה המקום לשאול את עצמנו :כלום אותם הסבורים כי התורה איננה
מתאימה לדורנו ,או שכלפיהם לא דיברה תורה וזאת מחמת טרדות וקשיים
אשר נפלו בחלקם  -אינם דומים ממש לאותו עגלון שוטה? הלא בודאי התורה
 אשר ניתנה לכל אחד ואחד מישראל  -מתאימה בדיוק לצרכיו ולמצבו שלכל אדם ,באשר הוא ובאשר הן טרדותיו וקשייו!!

ה

לפיכך ני תנה תורה במדבר ,ללמד את האדם כי יש ללמוד תורה ולקיים
מצוותיה  -בכל המצבים!! אין חכמות ,אין תירוצים ,זו התורה  -ועל פיה עלינו
לנהוג בכל מצב!!

טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
על ערכה של התורה אשר ניתנה לעם ישראל במתן תורה ביום חג השבועות ,על
מעלתה הגדולה ועל שוויה אשר לא יסולא בפז  -ברצוננו לעמוד במאמר זה,
ונפתח את דברינו בסיפור המובא במשנה ,בפרקי אבות ,שם שנינו (אבות ו' ,י'):
"אמר רבי יוסי בן קסמא :פעם אחת הייתי מהלך בדרך ,ופגע בי אדם אחד ,ונתן לי
שלום ,והחזרתי לו שלום .אמר לי' :רבי ,מאיזה מקום אתה?' ,אמרתי לו' :מעיר
גדולה של חכמים ושל סופרים אני!' .אמר לי' :רבי ,רצונך שתדור עמנו במקומנו,
ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם  -איני דר אלא
במקום תורה!' ,וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל (תהילים קי"ט,
ע"ב)' :טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף'".
סיפורו של רבי יוסי בן קיסמא מוכר למדי ,אולם ברצוננו לעמוד על מספר נקודות
בו הטעונות ביאור.
ראשית ,צריכים אנו להבין ,מדוע הוצרך רבי יוסי בן קיסמא לציין את העובדה
שהסיפור התרחש בהיותו 'מהלך בדרך'? וכי איזו משמעות ישנה למקום
ההתרחשות? מה לי אם היה הוא מהלך בדרך  -או שהיה יושב בביתו?
שנית ,במשנה מבואר כי האדם בו פגש רבי יוסי נתן לו שלום  -ורק אז השיב רבי
יוסי על ברכתו .ולכאורה ,הלא כבר לימדונו רבותינו כי יש להקדים שלום לכל
אדם! מדוא איפוא לא נהג רבי יוסי בהנהגה ראויה זו והקדים שלום לאדם בו פגש
בדרכו?
שלישית ,המשנה מציינת כי רבי יוסי התגורר ב'עיר גדולה של חכמים וסופרים'.
ולכאורה ,מדוע לא ציינה המשנה במפורש את שמה של העיר? מדוע לא זכתה
עיר זו המופלגת בחכמיה  -להזכר בשמה הטוב?
ואילו השאלה הרביעית :מדוע הוצרך רבי יוסי בדברי תשובתו לאותו אדם  -לפרט
כי ' כבר כתוב בספר תהילים על ידי דוד מלך ישראל'? כלום ישנו מי שאינו יודע כי
ספר תהילים התחבר על ידי דוד המלך ,נעים זמירות ישראל? מדוע הוקדשה
התייחסות מיוחדת לזהותו של מחבר ספר התהילים  -דוד מלך ישראל ע"ה?
כיצד נתמנה רבה של לונדון?
בכדי ליישב קושיות אלו ,מן הראוי להקדים מעשה שהיה ,וכך היה:
לפני שנים רבות ,כאשר הלך לעולמו רבה הראשי של לונדון רבתי ,ביקשו להם
תושבי העיר רב משכמו ומעלה ,רב אשר ראוי יהא לשאת על שכמו את עול
הנהגתה של קהילה מכובדת ומפוארת כקהילתם .ברור היה להם כי לא יסתפקו
ברב מן השורה ...הם חיפשו אדם גדול' ,גדול הדור' ,דוגמת ה'חזון איש' או כיוצא
בזה...
דא עקא ,שמבין תושבי לונדון  -לא נמצא אפילו אחד אשר יכול היה לענות על
הדרישות .ודאי נמצאו בה בלונדון תלמידי חכמים מופלגים ,יראים ושלמים ,אולם
רב בסדר גודל הנדרש ,רב הראוי להיות גדול הדור  -לא נמצא בלונדון באותם
הימים...
בלית ברירה ,החליטו פרנסי הקהל להרחיק עדיהם ,ולחפש לעצמם רב מחוץ
לגבולות המדינה .הם ביררו כאן ושאלו שם ,חקרו ודרשו ,ולבסוף הגיעו לאזניהם
שמו של רב גדול וצדיק אשר נראה היה כי הינו מתאים כפתו ופרח לדרישותיהם.
הרב האמור  -התגורר בעיירה נידחת בפולניה ,אולם המרחק לא הרתיע את
הפרנסים הלונדונים ...עוד באותו שבוע התארגנה משלחת מנכבדי העיירה ,יצאה
בדרכה אל פוניה ,ולאחר טלטלות רבות הגיעה אל אותה עיירה בה קבע לו הרב
הנכסף את מושבו.
כאשר הגיעו השלוחים הנכבדים אל עיירתו של הרב ,הם הופתעו ונדהמו .הם לא
האמ ינו כי בדורנו ,בתקופה בה הטכנולוגיה שינתה לחלוטין את פני העולם,
קיימים עדיין מחוזות בהם מתנהלים החיים כמו לפני עשרות שנים ...בעיירה
האמורה ,טרם נסללו כבישים ורחובות ...הדרכים כולן היו מכוסות בבוץ עמוק,
והפרנסים הלבושים בהידור התקשו לפלס את דרכם ולאתר את ביתו של הרב על
פי הכתובת אשר היתה בידם.
אכן ,לאחר שעה ארוכה של חיפושים  -עלה בידם להשלים את חלקה הראשון
של המשימה .הם הצליחו להגיע אל ביתו של הרב ,הרבנית פתחה בפניהם את
הדלת במאור פנים והזמינתם להכנס ,אולם בישרה להם כי לצערה הרב אינו נמצא
בביתו בשעה זו  -וכי עתיד הוא להגיע רק לקראת צהריים.
"בינתיים מוזמנים אתם לשבת ולהמתין לו!"  -הציעה הרבנית באדיבות ,וחברי
המשלחת אשר כל ברירה אחרת לא עמדה בפניהם  -קיבלו את הצעתה בשמחה.
את פרק הזמן אשר עמד לרשותם ,ניצלו חברי המשלחת להתבוננות מעמיקה
סביבם ,התבוננות בתנאי חייו של הרב בעיירה הפולנית הנחשלת .אכן ,די היה
במבט חטוף בכדי לגלות כי שולחן בסלון אינו נמנה בין הרהיטים המצויים בביתו
של הרב ,מבט נוסף הסב את תשומת ליבם לתקרה הנמוכה והמושחרת אשר זה
שנים רבות כבר משווע לסיוד רציני ,ואילו הישיבה על הכסאות  -עוררה את
החשש פן יקרסו הללו תחתיהם בקול ענות חלושה...
בקיצור ,הבינו פרנסי לונדון כי מבחינה חומרית  -מצבו של הרב אינו מי יודע מה...
בהחלט יש מקום להציע לו את רבנות קהילתם ,אשר תוכל להעניק לו את
האמצעים הנאותים בכדי לחיות את חייו ברמה סבירה ,ולהקדיש את כל כוחותיו
אך ורק ללימוד התורה הקדושה.

מוסדות וועד מסודרים ,ברצוננו רק כי ינהיג את עדתנו מהבחינה הרוחנית ,וכי
יפאר את כותל המזרח בעירנו בדמותו רבת ההוד!
"אם יאות למלא את בקשתנו  -הרי שיכולים אנו להבטיחך נאמנה כי לא תדעו
עוד מחסור כל ימי חייכם .אנו נעמיד לרשותכם בית פרטי בן שלש קומות,
טלפונים משוכללים ,רכב עם נהג צמוד ,ועוד ועוד  -אביזרי מותרות אשר מעולם
לא העלית בדעתך כי קיימים המה ועלולים להיות בהישג ידך! עליך רק לעשות
את הנדרש בכדי שיסכים הרב לקבל את המשרה על עצמו!"  -סיימו השלוחים,
ופנו להם לדרכם כאשר הם מותירים את הרבנית שקועה בהרהוריה.
רגעים ארוכים נותרה הרבנית על עמדה כאשר חולפים להם רעיונות מרעיונות
שונים ומשונים באמצעותם תוכל לשכנע את בעלה הרב כי יקבל על עצמו את
המשרה הנכבדה אשר רווחה כלכלית בכנפיה ,ולבסוף גמרה בדעתה והחליטה
לנקוט בדרך פשוטה למדי...
באותו היום ,כאשר שב בעלה בשעת צהריים מבית המדרש ,וביקש מזוגתו כי
תכין למענו כוס תה כמדי יום ביומו  -פכרה הרבנית את ידיה והבהירה כי לצערה
לא תוכל למלא את בקשתו ,וזאת מאחר וכלה מאגר הפחמים בביתם ,ואין בידה
מעות בכדי לחדשו...
"לו יהי כן! גם זו לטובה!"  -הרהר הרב ,אולם את חוט הרהוריו קטע קול בכיים של
ילדיו הקטנים השואלים אוכל" ...מדוע אתם רעבים? האם לא אכלתם היום די
שביעכם?"  -התפלא הרב ,ושוב נענה על ידי זוגתו כי לצערה לא היו בידה די מעות
בכדי לקנות אפילו ירקות רקובים לארוחת הצהריים" ...המוכר כרב אינו מוכן
למכור לי בהקפה ,ואני ממש אינני יודעת מה לעשות! חוששתני כי כולנו נגווע
ברעת או ניאלץ לפשוט ידינו ולבקש את עזרתם של יהודים טובים!"  -סיפרה
לבעלה בקול נכאים.
בשמעו את דבריה של זוגתו ,כאשר עמד על המצב הקשה אליו נקלעה משפחתו
 נאנח הרב ואמר ספק לעצמו ספק לאזני רבניתו" :חבל ...חבל שלא נעניתילהצעתם של אנשי קהילת לונדון ...אילו הייתי מקבל את ההצעה  -יכול הייתי
עתה לשבת בנחת על התורה ועל העבודה ,ולילדי היה די אוכל בכדי להשביע את
נפשם!"...
כאשר שמעה הרבנית את הדברים מפורשים יוצאים מפי בעלה הדגול  -מיהרה
לצאת מן הבית ולגשת אל בית הכנסת האורחים בו התאכסנו כאמור חברי
המשלחת" .יכולים אתם לשוב עתה אל בעלי ולהציע לו את הצעתכם בשנית...
הפעם הוא כבר לא ידחה אתכם!"  -הבטיחה...
ואכן ,חברי המשלחת שבו אל הרב ,הגישו לו את כתב המינוי לרבנות לונדון ,והרב
נעתר והצטרף עמם אל עירם אשר ברבנותה כיהן פאר עד יום מותו.
פעם הייתי מהלך בדרך...
מעתה ,נשוב נא אל רבי יוסי בן קיסמא וניישב אל נכון את ארבעת הקושיות אשר
הקדמנו.
שכן הנה ראשית דבר מבהירה המשנה ,כי אותו דו שיח התנהל בין רבי יוסי לבין
היהודי שהזמינו לכהן ברבנות עירו  -התנהל בהיות רבי יוסי בדרך .בהזדמנות זו -
לא היתה ה'רבנית' של רבי יוסי לצידו ,ועודה זו מנעה ממנו לחצים אשר עלולים
היו לאלצו לקבל את הצעתו של היהודי בו פגש...
שנית ,מאחר ורבי יוסי הבין מה מבקש ממנו אותו יהודי  -הוא נמנע מלהקדים לו
שלום ...הוא ניסה להתעלם מנוכחותו ולהשים עצמו כאינו רואהו ,והשיחה
ביניהם נקשרה רק מאחר ויהודי זה פתח בדברים מצידו והקדים לברך את רבי יוסי
ולבקש ממנו את בקשתו...
שלישית ,כאשר עמד אותו יהודי על גדלותו של רבי יוסי ,והבין כי אינו מקדים לו
שלום מאחר וחושש פן יתבקש לבוא עמו ולכהן ברבנות עירו  -התעורר והתעצם
חשקו לזכות עבור בני עירו ברב כה נכבד .מלבד זאת ,הסיק הוא ממראה עיניו כי
רבי יוסי הינו עני מרוד .לפיכך ,פנה אל הצדיק בשאלה:
"רבי צדיק ,רבי קדוש ,איפה אתה גר? הכיצד יתכן שבני עירך מניחים לתלמיד חכם
שכמותך לחיות בעניות שכזו? האם אין הם מייקרים את תורתך ומחזיקים
בידך?"...
הוא בכלל לא התעניין בכתובתו של רבי יוסי אשר לא היתה נחוצה בנסיבות
הענין ...הוא רק בירר כיצד רב גדול כמותו חי בדלות ובעניות כה נוראה ,כאשר
סבר למצוא במצבו של רבי יוסי פתח להצעתו על פיה יצטרף עליו רבי יוסי לעירו
בה יזכה לכל טוב...
גם רבי יוסי ,בתשובתו  -לא התייחס אל כתובתו .הוא לא פירט את שמה של עירו
 מאחר ולא נשאל אודות כך .הוא השיב רק על שאלתו האמיתית של בן שיחו,ובסבירו כי הינו גר בעיר של חכמים וספרים ,עיר בה אין הוא מיוחד בשל חכמתו
ובשל תורתו" ...בעירי  -כולם תלמידי חכמים העוסקים בתורה מתוך עמלות
אמיתית והתנתקות מהבלי העולם ,ומעתה ברור כי איש אינו סבור כי עליו להחזיק
בי ולפרנסני!"  -הסביר...
בשלב זה ,החליט היהודי לגשת ישירות אל הענין ,ולהציע את הצעתו בפני רבי
יוסי הצדיק בו פגש בדרך" .מה דעתך רבי ,אולי תבוא עימי אל עירי ותכהן
ברבנותה ,ותמורת זאת אעניק לך אלף אלפי דינרי זהב? אני אעשה אותך מליונר,
לא תצטרך עוד לדאוג את דאגת הפרנסה ,וכל מעייניך נתונים יהיו אך ורק ללימוד
התורה מתוך הרחבת הדעת!"  -הבטיח ,אולם נענה בשלילה...
"לא ולא! אפילו תתן לי מלא ביתך כסף וזהב  -לא אסכים לעזוב את עירי אשר
הינה עיר של חכמים וסופרים ,עיר ובה אוירה תורנית צרופה ,עיר בה יכול אני
ללמוד בחבורה עם תלמידי ח כמים כערכי! אפילו אם תעשירנו עושר בל יתואר -
לא אסכים לגור במקום שאינו מקום תורה!"  -הבהיר רבי יוסי ,אולם בן-שיחו
עדיין לא השתכנע...

השעות חלפו ,והנה הגיע שעת הצהריים .בדיוק בשעה בה נקבה הרבנית
מלכתחילה  -נשמעו דפיקות עדינות על הדלת ,והרב עמד בפתח .למראה הדרת
פניו ,אשר העידה על בעליה כאלף עדים כי בן עליה אמיתי הוא  -נבוכו השלוחים,
יראת הרוממות אחזה בהם ,והם לא העזו לפצות את פיהם ולהציג את מטרת
בואם.
אולם הרב ,אשר מלבד צדקותו הרבה וחכמתו המופלגת היה גם פיקח גדול ,לא
נזקק להסברים ...הוא הבין כי האנשים הנכבדים הממתינים בביתו לא הגיעו בכדי
להציע לו הצעה מסחרית כזו או אחרת ,ולפיכך הסיק כי ההסבר היחיד להמצאם
של הללו בביתו  -הינו כי מבקשים הם להציע לו את כס הרבנות באיזו עיר
משופעת בממון.
אלא שלמרבה הפליאה ,הרב לא היה מעונין בהצעה מעין זו ...טוב היה לו בביתו
הדל ,בעיירתו הנחשלת ,בבית המדרש הישן והמוכר בו כבר עשה ימים ושנים
בעליה והתעלות .לפיכך ,מאחר והבין מה בפיהם של האורחים ,ולהעתר לבקשתם
לא חפץ  -החליט הרב להתעלם לחלוטין מנוכחותם ,ולא לדבר עמם מטוב ועד
רע...
אלא שבשלב זה ,שב הדיבור אל האורחים ,והם פצו את פיהם והכריזו בחגיגיות:
"שלום עליך רבי!".
מאחר שנתברך לשלום  -הבין הרב כי לא יהא מן הנימוס להימנע מלהשיב על
הברכה ,ובפרט שהרי כבר לימדונו חז,ל כי מי שהקדימו לו שלום ואינו משיב
בברכה משלו  -נקרא גזלן (ברכות ו' ,ע"ב) ולפיכך לא נותרה בידו כל ברירה כי אם
להשיב על ברכת אורחיו ולענות" :עליכם השלום!".
כעת ,מיהרו השלוחים לגשת ישירות אל העניין" .רבי ,מגיעים אנו מלונדון
הרחוקה ,קהילה עשירה ומב וססת ,וברצוננו כי כבודו יבוא עמנו ויכהן כרבה של
קהילתנו! מבטיחים אנו להעניק לך מכל טוב :דיור בדירה מרווחת ומפוארת  -על
חשבוננו ,משכורת מכובדת  -באמצעותה תוכל לפרנס את משפחתך בכבוד ,בית
מדרש וספרים ככל אשר תאבה נפשך ,ובקיצור :כל טוב! ובכן ,האם תיאות למלא
את בקשתנו?"  -שאלו הפרנסים ,אולם להפתעתם המרובה נענו בשלילה...
"צר לי ,אך חוששני כי אשיב את פניכם ריקם! אפילו תמורת כל טוב שבעולם לא
אסכים לעזוב את בית המדרש ,את השקיעות המוחלטת בלימוד ,לטובת משרה
אשר תאלץ אותי לבטל מזמני לטבות עיסוק בעניני קהילתכם הנכבדת!"  -הבהיר
הרב...
נו ...מה יכולים היו הפרנסים להוסיף? מאחר ונדחתה בקשתם  -פנו להם לדרכם
מאוכזבים ביותר ,כאשר בליבם הם מחשבים חשבונות ומתכננים תכניות בכדי
לזכות לבסוף שאותו תלמיד חכם בעל שיעור הקומה בו פגשו זה עתה יכהן כרב
קהילתם.
ניתן לומר ,כי דוקא העובדה שהרב דחה את הצעתם הנדיבה  -גרמה להם לרצות
בו ביתר שאת" ...רב כזה  -אשר מאומה אינו מעניין אותו מלבד לימוד התורה ,רב
כזה  -אשר מוכן לחיות בתנאים כה ירודים ובלבד ששקיעותו בתורה לא תפגם
אפילו כהוא-זה ,רב כזה  -אשר פניו מאירות ואישיותו קורנת ,זהו בדיוק הרב בו
חפצים אנו לזכות!"  -גמרו בליבם.
אכן ,מה עושים עם הבעיה המעשית הקלה ,כיצד מתגברים על התנגדותו
הנחרצת של הרב למלא את התפקיד הנכבד?
ובכן ,חשבו להם פרנסי לונדון ,חשבו וחשבו ,ולבסוף מצאו עצה...
שלחו משלחת שניה אל עיירתו של הרב ,אולם אלו השליחים השניים  -לא מיהרו
לג שת אל ביתו בהגיעם העירה ,אלא קבעו את משכנם בבית הכנסת האורחים
המקומי ,התמקמו בחדר שהוקצה עבורם ,והמתינו לשעת הכושר אשר לא
איחרה לבוא.
למחרת בבוקר ,כאשר יצאה זוגתו של הרב ,הרבנית הנכבדה ,מביתה  -ניגשו אליה
שלשה עסקנים הדורי בגדים ,שאלו בהתעניינות כנה" :רבנית ,אמרי לנו ,האם כבר
אכלת היום?" ,והרבנית הודתה כי אמנם טרם בא דבר מאכל אל פיה מאז הבוקר.
"ומה באשר לילדים? האם כבר סעדו את ליבם?"  -הוסיפו לשאול ,ושוב נאלצה
הרבנית להודות כי טרם מצאה במה להאכיל את ילדיה" ...מקוה אני כי עד
הצהריים ירחם ה' ויזמן לנו דבר מאכל להשיב את נפשנו!"  -הביעה את תקוותה...
"אהה - "...הגיבו השלוחים בהבעת השתתפות כנה" .עתה ,אולי תוכלי להשיב
בכנות ולומר לנו כיצד מרגישה את עם לבושך הבלה ,עם הגרביים הבלתי תואמות,
עם המטפחת אשר ידעה ימים טובים יותר ,ועם הידיעה כי ילדייך הרכים נראים
מוזנחים וחוורים?"  -פרטו על נימים רגישים ,והרבנית נשברה ופרצה בבכי:
"איך אני מרגישה אתם שואלים? ובכן ,מרגישה אני איום ונורא!! כן!! איום ונורא,
ואף יותר גרוע מכך! אולם אמרו לי יהודים רחימאים ,כלום יש בידי לעשות דבר
מה? על תורתו של בעלי  -אינני מוכנה לוותר בשום פנים ואופן ,האושר הגדול
ביותר עבורי טמון בידיעה כי בעלי הרב יושב בבית המדרש והוגה בתורתו של מלך
מלכי המלכים ,ומאחר ולימודו מונע ממנו לפרנס את המשפחה ולהביא טרף
לביתו  -עלי לקבל על עצמי בלית ברירה את עול המחסור ואת קושי הדלות!" -
סיימה.
ובכן ,בדיוק לרגע הזה ציפו השלוחים" ...צודקת את ,צודקת בהחלט!"  -הם אמרו
לרבנית" .אסור לבטל את הרב מלימודו אפילו לא לרגע קט! ניכר בו בבעלך כי
תלמיד חכם מופלג הוא ,וכי איש אלוקים קדוש הינו! אולם באמתחתנו הצעה
אשר תוכל לשפר את תנאי חייך מן הקצה אל הקצה ,להעניק לך חיים של רווחה
כלכלית ,וכל זאת מבלי לנתק את בעלך מבית המדרש אפילו לרגע אחד!
"אנו שלוחיה של קהילת לונדון העשירה והנכבדה ,וברצוננו כי בעלך הרב יכהן
כרבה של עירנו .אין אנו מבקשים ממנו לעזוב את בית המדרש ולעסוק בצרכי
הכלל ,איננו מצפים כי ינהל את עניני הקהילה  -שכן לשם כך קיימים בעירנו

ו

ור' חיים המשיך ואמר" :נכון שאתה מלמד אותו! אבל
אנו אומרים כל יום בברכת התורה' :ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל' –
הקב"ה הוא הוא ה'מלמד'!
ואת מי הוא מלמד? "המלמד תורה לעמו ישראל" !הוא מלמד רק את עמו ישראל,
הוא לא מלמד גויים! והיות והקב"ה לא מלמד גויים – אין כל פלא בכך שאינו מבין!
ברגע שיתגייר – יהיה לו מלמד .הקב"ה יהיה המלמד שלו ,ואז הוא יבין!"
מוראדיג!
כמובן ,ואין כל צורך לציין ,כך באמת היה!
בכל מקום שבן אדם יושב ולומד תורה  -שכינה עימו! הקב"ה לומד איתו ומלמד
אותו! אם היינו מרגישים זאת "בחוש" ,לא היינו צריכים "לדמיין" ש"כאילו נתנו
(יחי ראובן)
היום" ...אכן! הם נתנו היום ,ובכל יום!
רות המואביה אמה של מלכות  -הגרש"ד פנקוס זצ"ל
דוד המלך ע"ה  -הביטוי של עם ישראל
מנהג ישראל לקרוא את מגילת רות בחג השבועות ,וישנם כמה טעמים לכך .אחד
מהם משום ששבועות הוא יום פטירת דוד המלך ע"ה לכן ספר זה המתאר את
השתלשלות הולדתו של דוד המלך ,ומי היו אבותיו ,נקרא בחג השבועות.
דוד המלך היה אחד מארבעת עמודי העולם .שלושת האבות  -אברהם יצחק
ויעקב הם אלו שנטעו את השורשים העמוקים של עם ישראל ,אבל הביטוי של
עם ישראל עצמו היה דוד המלך ע"ה.
עם ישראל הוא העם האהוב ביותר והיקר ביותר בעיני השי"ת ,ישנם פסוקים רבים
המבטאים את אהבתו וקרבתו של הקב"ה לעם ישראל .האדם המבטא יותר מכל
קשר נפלא זה ,הוא דוד המלך ע"ה .כמו שכתב הרמב"ם הל' מלכים פ"ג ה"ו על
המלך ש"לבו הוא לב כל קהל ישראל".
כולנו מצפים למשיח בן דוד ,וזהו אחד מיסודות האמונה הוא שצפוי לנו עתיד
נפלא .יבוא יום שעם ישראל כולו יתקבץ לארץ ישראל ,לכל אחד תהיה נחלה
משלו ,לא תהיינה יותר צרות ומחלות ,לא כאב ולא צער ,במשך אלפי שנה עתידים
אנו לחיות ביחד עם השי"ת בתכלית התענוג .לאחר מכן צפוי עתיד רחוק יותר
הנקרא 'עולם הבא' .היסוד של כל העתיד הזה הוא  -דוד המלך.
ומה שהיה הוא שיהיה
המגילה מתארת בעיקר את רות המואביה ואת בועז ,גדול הדור ,אשר נשאה לו
לאשה תיאור שלם על אישיותם המיוחדת ,וכיצד זכו שמהם יצא דוד המלך
האישיות  -הגדולה ביותר שהיתה במשך כל הדורות.
והתורה מלמדת אותנו שאם אנחנו נחקה את היופי הזה של אישיותם ,גם אנו
יכולים לזכות לילדים נכדים וצאצאים שיאירו בשמי היהדות כי הרי יסוד גדול הוא
ש"מה שהיה הוא שיהיה" (קהלת א ,ט) הקב"ה ברא את עולמו כמו מעגל ,וכל מה
שהיה בעבר יהיה גם בעתיד .וכמו שהיתה רות היה בועז והיה דוד  -גם אנו יכולים
להיות דומים לרות ובועז ,ושמאתנו יצא צדיק כדוד ,אם רק נלך בדרכם ונעמול
לקנות את הגדלות שהיתה באישיותם.
אי הבנה מחמת שינויי האוירה
בכדי להבין מה בדיוק קרה שם ,לפני שניגש לעצם המעשה עלינו להקדים
הקדמה ,רקע כללי ,שידיעתו עשויה לשנות את כל הבנתנו בדברי המגילה אשר
התרחשו לפני אלפי שנה.
שכן ,אחת הבעיות שלנו להבין את הכתובים היא משום שהאמור בהם קרה לפני
אלפי שנים ,וטבע העולם שהוא משתנה .בכל מדינה ובכל עם ,ישנה אוירה
מסויימת ,סביבה מסויימת ,המשתנה מזמן לזמן ,ואם לא חיים את אותם זמנים
קשה מאוד להבין סיפורים על אותו מקום .משום כך איננו מבינים את רוב
הסיפורים ההיסטוריים.
אתן לכם דוגמא ,נמצאים אנו ביוהנסבורג .נתאר לעצמנו יהודי עובר ברחוב
בשעת לילה מאוחרת ,שתיים לפנות בוקר ,והנה הוא שם לב שבאחת מפינות
הרחוב יושב ילד קטן .הוא ניגש אליו ושואל :מהיכן אתה? מדוע אינך הולך הבית?
והוא עונה :הלכתי לאיבוד .הוא בירר את כתובתו ,ואז הושיט לו יד והלך עמו
ברחובות יוהנסבורג בלילה ,בחושך ,בסכנה מפני הכושים ,הביתה.
אדם שאינו חי ביוהנסבורג ,לא יבין זאת ,אבל מי שגר בעיר מבין מה פירוש הדבר
להסתובב ברחוב לבד בשעה שתיים לפנות בוקר ,ורק הוא יוכל להעריך את גודל
הקרבתו של אותו יהודי בעל חסד.
זוהי ,אם כן ,הבעיה הגדולה ביותר בהבנת הכתובים .כי הרבה דברים שהיו לפני
אלפי שנים ,היום נראים אחרת .לכן ,לפני הכל ,ננסה להיכנס לאוירה של אותה
תקופה ,ודבר זה ישפוך אור אחר על כל המעשה.
עמון ומואב העמים השנואים על ישראל
לכל עם בעולם יש את העמים הנחשבים לידידיו ,ויש את אלו הנחשבים כאויביו,
אותם הוא שונא בלב ונפש.
לדוגמא ,כלפי כל מי שיושב כאן ,מה ההתייחסות שלו כלפי האומה הגרמנית,
הנאצים? יש בנו שנאה עצומה כלפי הגרמנים .פגשתי פעם גרמני שהתגייר,
וידעתי שסבא שלו היה נאצי אמיתי .כעת שהוא נהיה יהודי ,הייתי צריך לעבוד
על עצמי כדי לקבלו בסבר פנים יפות ,כי בכל אחד מאתנו מוטבעת שנאה עמוקה
כלפי אומה שפלה זו.
עלינו לדעת שהעמים השנואים ביותר בעיני עם ישראל בתקופת התרחשות
המגילה ,היו שניים  -עמון ומואב .אם היו מזכירים באוזני יהודי אדם שהוא עמוני
או מואבי ,היה זה כמו סדין אדום לשור.
מדוע זה היה כך?
קודם כל ,אבותיהם  -עמון ומואב ,היו ממזרים.

"רבי ,מבין ריסי עיניך ניכר כי אינך מבין מאומה בכסף ...אולי אינך יודע ,אולי אינך
מבין ,אך אני מציע לך סכום בלתי נתפס ,סכום אגדי אשר יוכל לשנות את חייך מן
הקצה אל הקצה! נכון ,צודק אתה כי אפשר ומשהו מאיכות לימודך יגרע בעירי,
אך ככלות הכל  -הבט נא אל התמורה המשמעותית לה תזכה בגין כך! אולי כדאי
שתתייעץ עם הרבנית שלך ,עם זוגתך?"  -ניסה היהודי לפתות את רבי יוסי ,אשר
מיהר מצידו והשיב לו תשובה ניצחת:
"צודק אתה .אני  -אינני מבין מאומה בכסף .אולם דוד מלך ישראל ,אשר עושרו
היה מעל ומעבר לגבולות דמיונך ,הוא הלא הבין היטב בכסף! הוא ידע מה ערכה
של עשירות! הוא חווה רווחה כלכלית! אולם אף על פי כן ,אותו דוד מלך ישראל
בספרו ,בספר תהילים  -אומר בבירור' :טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף'! על
הבנתו של דוד המלך  -יכול אני בודאי להסתמך ,ואם הוא הכריע כי התורה יקרה
היא מכל הון שבעולם  -בודאי ידע מה שדיבר!"  -סיים רבי יוסי וחתם את הדיון...
מעתה ,מיושבת בפשטות את הקושיה הרביעית ,הנוגעת לטעם מחמתו הזכיר רבי
י וסי בדבריו במפורש את זהותו של דוד המלך מחבר ספר התהילים .שכן אילו היה
ספר התהילים מתחבר על ידי אחד הנביאים ,על ידי מי שאינו יודע צורתו של
מטבע  -עדיין מקום היה לטעון כי אולי זלזל בערכם של הכסף והזהב מאחר ולא
עמד על טיבם .אולם כאשר דוד המלך ,אשר ידע מה טיבו של עושר ,הבהיר
נחרצות כי התורה יקרה מכל הון שבעולם  -הרי שהכרעתו הינה בודאי מוסמכת
ושקולה ,ועליה ניתן להסתמך בלי פקפוק...
זה איפוא ביאר המשנה בה פתחנו את דברינו ,כאשר כל הקושיות אשר הקדמנו
מיושבות הפלא ופלא  -אחת לאחת...
(דרשות המגיד)
הלומד תורה – שכינה כנגדו  -רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל
בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני (יט ,א)
אומר רש"י" :ביום הזה – בראש חודש .לא היה צריך לכתוב אלא 'ביום ההוא',
מהו 'ביום הזה'? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו".
דברי תורה צריך שיהיו חביבים עלינו ,חדשים בעינינו ,כאילו היום נתנו?
שואל האדמו"ר מגור זצ"ל ,הרי בראש חודש לא היתה עדיין "בקלת התורה"!
בראש חודש הגיעו בני ישראל למדבר סיני ,והחלו בהכנות לקבלת התורה .כיצד,
איפוא ,דורשים מפסוק זה על ענין קבלת התורה – שיש צורך שיהיו דברי תורה
כחדשים בעינינו כאילו היום ניתנו?
והוא עונה :לא רק קבלת התורה צריכה שתהיה כל יום בהתחדשות ובחביבות
כאילו היום ניתנה .גם ההכנה לקבלת התורה צריכה שתהיה בכל יום ,בהתחדשות
ובחביבות .ישנה חשיבות גם להכנה ללימוד התורה כמו לעצם הלימוד .שניהם
צריכים להיעשות מתוך הרגשה יום יומית של "דבר חדש".
אלא שיש להבין :מה פירוש הדבר שאומרים לאדם להרגיש "כאילו היום ניתנו"?
וכי למה שיחשוב כך? וכי אומרי לו כאן ' :תהיה בעל דמיון ותתחיל לדמיין דברים'?
הרי היום לא היתה קבלת התורה ,ומדוע יחשוב כאילו כן היתה?
רבותי! התשובה פשוטה .כל אדם שלומד תורה – שכינה כנגדו ,וכמו שמובא
בחז"ל "ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עימו? שנאמר ובכל
מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך" .ומה עושה השכינה עמו?
מלמדת אותו את התורה! הוא יושב ועוסק בתורה והקב"ה מצטרף אליו ומלמד
אותו תורה! ממש מוראדיג!
בתנא דבי אליהו (פרק יח) מובא" :ברוך המקום ברוך הוא שבחר בחכמים
ובתלמידיהם ומקיים בהם 'במידה שאדם מודד – בה מודדים לו' ,וכשם שהם
יושבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שפנוי להם ,וקוראים ושונים
לשם שמים ,ויראתם בלבבם ,ומחזיקים דברי תורה בפיהם – כך הקב"ה יושב
כנגדם ומגלה להם את סודות התורה"!
אין איפה כל צורך לדמיין כאילו דברי התורה ניתנו היום .הם אן ניתנו היום! בכל
יום שיהודי יושב ולומד תורה – הקב"ה יושב איתו ומלמדו אפילו את סודות
התורה! אנחנו צריכים להרגיש שזו המציאות! לחיות את הלימוד מתוך הרגשה
כזו ששכינה עימנו בלימודנו! זוהי ממש בחינה של "קבלת התורה" בכל יום.
סיפר לי אברך שמוסר שיעור בהרצליה סיפור ,ממש געוואלדיג:
בשיעור שלי משתתף ,מזה מספר שבועות ,אדם שנמצא בתהליכי גיור ולומד
יהדות על מנת להיות גר צדק.
יום אחד פנה אלי ואמר לי" :זהו זה! אני לא ממשיך! אני לא אהיה גר"!
"מה יש? מה קרה?" שאלתי אותו ,והוא ענה" :אני יושב כאן בשיעור כבר כמה
שבועות ,מאזין בקשב ,ולא מבין מילה ! מה תאמר לי? שהשיעור עמוק מידי,
וקשה מאו לתפוס אותו! אבל אני רואה שאין פני הדברים כך! הנה יושבים בשיעור
נערים צעי רים ,ילדים ,והם כן מבינים ,מתערבים בשיעור שואלים ,משיבים,
מתפלפלים ומתווכחים ,ואני לא תופס מה הם מדברים! ואלא מה ,תאמר שאני
סתום ,שיש לי ראש חלש ...אני מוכן להראות לך את התעודות שלי ,את הציונים
שלי ,ותראה בעצמך את כשרונותי הברוכים ...המסקנה היחידה היא שגמרא זה
לא בשבילי! אני לא מסוגל להבין אותה! אם כן למה לי להתגייר? כדי שלא אבין
כלום?!"
אמרתי לו" :זו באמת שאלה חזקה מאוד ,אני לא יכול לענות לך תשובה על שאלה
כזו קשה! אבל אצלנו בבני ברק יש גאון ,צדיק וקדוש ,קוראים לו רבי חיים
קנייבסקי ,נלך ביחד ונשאל אותו .נשמע מה הוא אומר".
הגעתי איתו לגאון ר' חיים ושאלנו את השאלה .ר' חיים חייך ,פנה אלי ואמר לי:
"איך אתה רוצה שהוא ידע למוד ,הרי אין לו מלמד?"
ברגע הראשון נפגעתי .מה זאת אומרת "אין לו מלמד"? הרי יש לו! אני מלמד אותו
כל יום!
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שני עמים אלו היה השפלים ,המכוערים ,והבלתי מוסריים ביותר שיכולים להיות.
הם תמיד שנאו את עם ישראל בגלל המקור ההיסטורי שלהם.
והתורה מצוה עלינו' :לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' על דבר אשר לא קדמו
אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ,ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור
מפתור ארם נהרים לקללך' (דברים כג ,ד) כי הם אנשים שפלים ,אין להם הכרת
הטוב לעם ישראל על כך שאברהם אבינו היה זה שהציל את לוט אביהם כשנשבה
במלחמה .הם היו האנשים המתועבים ביותר שעם ישראל ידע מאז ומעולם.
עונשם של אלימלך ובניו
כעת ניגש לפסוקי המגילה.
אלימלך היה גדול הדור ,אדם גדול .מלבד זאת הוא היה גם עשיר גדול .וכאשר
הגיעה שנת בצורת ,לא היה מסוגל לראות את אלפי היהודים הסובלים חרפת
רעב.
אילו היה נשאר בארץ ישראל ,היה מוכרח למכור את כל אוצרותיו על מנת
להאכיל את כולם ,ולהפוך להיות עני ,כי מדובר היה בעם שלם .הוא היה אדם
גדול ,ועם ישראל ציפו ממנו שיעזור להם בשעתם הקשה.
מה עשה אלימלך? לקח את משפחתו ויצא לחוץ לארץ .חז"ל אומרים על זה שזה
לא היה מעשה הגון ,וחומרתו עלתה כאשר התברר שהארץ אליה הלך היא ארץ
מואב ,לחיות בחברת שונאיהם המושבעים של עם ישראל.
לא זו בלבד ,אלא ששני בניו מחלון וכליון ,התחתנו עם שתי נסיכות ,בנותיו של
מלך מואב .זאת משום שהם היו אנשים חשובים מאוד בעם ישראל ,ומלך מואב
היה מעוניין מאוד שבנותיו תתחתנה עם שני יהודים גדולים .אך בעיני היהודים
נחשבו אלימלך ושני בניו כבוגדים.
חלף זמן קצר ,ושלושתם ,אלימלך ושני בניו מתו.
ויתור והקרבה מתוך אהבת ה'
אשת אלימלך ,נעמי ,היתה צדקת גדולה ,אך היא הלכה עם בעלה ,והנה כעת
נשארה לבדה ,והיא ידעה היטב שהעונש מגיע לה.
היא פנתה לשתי כלותיה והודיעה להן :אני חוזרת לארץ ישראל .מספיק מה שכבר
קרה לי ,למדתי לקח .שתי הנסיכות הללו ,מתוך דרך ארץ ,אמרו" :כי אתך נשוב
לעמך" ,אך בסופו של דבר כתוב" :ותשק ערפה לחמותה ורות דבקה בה".
צריך להבין מה מונח היה בהחלטה זו של רות.
רות ידעה שכשתגיע לארץ ישראל ,תזכה ל'קבלת פנים' צוננת במיוחד .יטיחו
בפניה :קודם כל את מואביה ולא היתה לך זכות להתחתן עם יהודי .את בכל אופן
התחתנת עמו וכתוצאה מכך הוא מת ,כלומר ,בגללך הוא מת.
היא מרגישה את עצמה צדקת גדולה ,אבל כולם ידחו אותה ויאמרו לה :צאי
מכאן ,שפל אדם שכמותך ,אין לך חלק ונחלה בתוך העם היהודי!
אבל היא לא התחשבה בכל זה .היא אהבה את הקב"ה ,אהבה את תורתו ,ואף
שידעה מה מצפה לה ,איזו קבלת פנים היא תקבל ,מתוך אהבה ומסירות לה'
ולתורתו היא הלכה עם נעמי ,ואמרה :לא איכפת לי מכלום! "כי אל אשר תלכי
אלך ובאשר תליני אלין ,עמך עמי ואלקיך אלקי ,באשר תמותי אמות ושם אקבר",
אני רוצה להיות קרובה לעם ישראל ,כי כך אהיה קרובה אל הקב"ה.
היתה זו גדלות מופלאה .היא הרי היתה נסיכה ,בתו של מלך מואב ,אביה מצפה
שתחזור אליו ,והנה היא הולכת לעם ישראל ,לספוג בזיונות וקללות ,ושם ,במקום
לחיות חיי רווחה בארמונות פאר ,תיאלץ ללקט שיבלים בשדות זרים.
גיסתה ערפה היתה גם היא בעלת דרך ארץ ,אבל כשנעמי אמרה שלום ,היא עזבה
אותה .לעומתה רות ויתרה על הנאות העולם הזה והלכה לארץ הקודש מתוך
ידיעה ברורה ששם צפויים לה חיי עוני ומחסור.
לפעמים כשאדם עושה מעשה של מסירות נפש ,לפחות מישהו מעריך את
המעשה .הוא צדיק .אבל כאן אף אחד לא אמר לה מילה טובה ,משום שהיתה
מואביה.
והיתה בעיה נוספת .לא היה ברור כלל האם תוכל אי פעם להינשא ליהודי .בתורה
כתוב שמואבי אינו יכול להתחתן עם יהודיה ,אפילו אם הוא מתגייר .ומה לגבי
מואביה? נושא זה היה שנוי במחלוקת במשך הדורות ,ובאותה תקופה ההלכה
בענין זה עדיין לא היתה ברורה .בועז ידע את ההלכה ,הוא ידע שישנה הלכה
למשה מסיני ,ש"מואבי ולא מואבית" ולמואביה מותר להתחתן עם יהודי ,אבל
יהודים רבים לא ידעו זאת ,והם סברו שלעולם לא תוכל להתחתן עם יהודי.
הרי לפנינו אשה המוותרת על הנאות ועל חיים מאושרים בארמון המלוכה ,וכל
זאת בכדי להצטרף לעם ישראל ,ללא פרוטה בכיסה ,ללא יכולת לבנות בית יהודי
 רק מתוך אהבה עצומה לקב"ה!מחמת גדלות זו ,זכתה רות לתואר" :אמה של מלכות" .ישנן ארבע אמהות  -שרה,
רבקה ,רחל ולאה .האמהות ,לא רק שהן ילדו את עם ישראל ,אלא בעצם הגדרתן
הן האמהות של עם ישראל .רות נקראת בלשון חז"ל (ב"ב צא ע"ב) "אמה של
מלכות" ,אמו של המשיח .לולי רות לא היה דוד המלך ולא היה משיח .זה לא
שבמקרה שדוד המלך יצא ממנה ,אלא בהגדרתה היא האם של המלכות.
כי כדי לזכות שיצא מלך המשיח ,הבן האהוב ביותר לפני הקב"ה ,צריך אמא עם
אהבה כה עצומה לקב"ה ,אהבה הגורמת לה לוותר על הכל ממש ,רק מתוך
אהבתה אליו ית'.
נעמי אמנם מנסה לשכנע אותה לחזור :דעי לך ,שום דבר לא מצפה לך ,לא יהיה
לך בעל ,רק בזיונות והשפלות יהיו מנת חלקך ,אך היא בשלה :לא אפרד ממך עד
יום מותי ,וגם אז  -אקבר לידך ,כי את ה'רבי' שלי .את לימדת אותי מהי יהדות,
ולא אתנתק ממך בשום אופן .היא היתה מסורה בלב ונפש לנעמי ולתורתה.
נעמי ורות בבית לחם
הן יוצאות לדרך ומגיעות לבית לחם.
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באותה תקופה ,בועז היה גדול הדור .הוא היה נשיא ,אדם זקן בשנות השמונים
שלו ,בעל משפחה ענפה וכולם הכירוהו וכבדוהו.
ביום שנעמי ורות חזרו לבית לחם ,אשתו של בועז נפטרה ,וכל עם ישראל
השתתפו בהלווייתה.
והנה באמצע ההלוויה נכנסות נעמי ורות ,וכצפוי " -ותהום כל העיר עליהן" .הן
'קבלו על הראש' " -ותאמרנה :הזאת נעמי?!" תראו מה קרה לנעמי ,האשה
העשירה ביותר שהיתה בכל ארץ יהודה .הכל מפני שהיא נטשה אותנו ,בגדה בנו.
ותראו מי באה אחריה ,תראו את מי היא הביאה אתה  -מואביה!
נעמי ורות היו צריכות לאכול ,וכיון שרות היתה משמשת את נעמי ,היא יצאה
ללקט שבלים בשדות .ומספרת לנו המגילה על יחסו של בועז לרות .הוא אומר
לה" :הלא צויתי את הנערים לבלתי נגעך" ,כי אילו לא היה אומר להם זאת ,היו
זורקים אותה החוצה עקב היותה מואביה.
היא סבלה בשקט את כל הבזיונות ,לקטה מעט מזון לה ולחמותה ,ושבה אל
חמותה.
בועז רומם את רוחה של רות
אחרי שתיארנו את דמותה של רות ,נעבור לדמות מרכזית נוספת במגילה  -בועז.
כאמור ,בועז היה גדול הדור ,שופט ונשיא ,הוא היה בעל משפחה וגם עשיר מאוד,
בעל שדות.
והנה יום אחד נכנסת לתוך שדותיו מואביה ,וכפי שתיארנו ,המואבים היו בזויים
ושנואים בעיני כל יהודי .אבל הוא שם לב שהיא ישרה וצנועה.
הוא ניגש אליה ואמר לה" :הגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות
אישך ,ותעזבי אביך ואמך וארץ מולדתך ותלכי אל עם אשר לא ידעת תמול
שלשום .ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה' אלקי ישראל אשר באת
לחסות תחת כנפיו".
הוא אמר לה :בתי ,ידוע לי שעזבת את הורייך ,את משפחתך ואת כל אוצרות
המלוכה ,ובאת לחסות תחת כנפי השכינה .את אשה נפלאה ,צועדת בעקבות
אמותינו הקדושות ,וה' יהיה בעזרך.
בפעם הראשונה היא שמעה מילים שהרימו את רוחה.
רות מאוד התרגשה" .ותאמר :אמצא חן בעיניך אדוני כי נחמתני ,וכי דברת על לב
שפחתך" ,אתה יודע אל מי אתה מדבר? אל מואביה .מעולם לא שמעתי מילים
כאלו .רק בזיונות ספגתי .ולפתע גדול הדור איו לו אל מי לדבר אלא אל אדם בזוי
כמוני!
והוא מוסיף ואומר לה :הוריתי לנערי לא לנגוע בך לרעה ,ואם מישהו יפגע בך,
תאמרי לי .כמו כן ,את מוזמנת להיות אורחת על שולחני.
והוא לא מסתפק בכל זה אלא "ויצו בועז את נעריו לאמר :גם בין העומרים תלקט
ולא תכלימוה ,וגם שול תשולו לה מן הצבתים ועזבתם ולקטה ולא תגערו בה".
זוהי דמות נפלאה .בועז יצא מגדרו לרומם אותה .הוא עדיין לא היה כל כך בטוח
בכשרותה לבוא בקהל ,כי סוף כל סוף היא היתה מואביה ,אבל הוא אמר לה דברים
המשמחים את הלב ,ועזר לה בכל יכולתו.
בקשת נעמי מרות להינשא לבועז
כעת הגענו לנקודה עמוקה מאוד.
אדם שנפטר ויש לו ילדים ,הילדים הם ההמשכיות שלו .אבל אדם שמת ללא
ילדים זו טרגדיה גדולה .הרמב"ם (בכתבים ,פרקי ההצלחה) כתב ,כי לא ימנע
האדם מלפחד מפני המוות ,עד שיכנס לחופה .כי אם הוא נשוי ,מעתה יש לו
המשכיות .אם לא התחתן ,יום אחד הוא עלול למות ללא שיהיה לו המשך ,אלא
אם כן הוא תלמיד חכם ויש לו תלמידים ,אבל בדרך הטבע ילדים הם ההמשכיות
של האדם.
ולימדה אותנו התורה הקדושה כי ישנה דרך להקים את שם האדם שנפטר
ולעשות בזה חסד גדול מאוד עם נשמתו ,וזאת ע"י קיום מצות יבום.
במקור ,היבום הנפלא ביותר מתקיים על ידי הקרוב ביותר לאדם  -אביו ,שהאב
ישא את אשת בנו .אבל התורה אסרה זאת ,והטילה את המצוה על אחי המת.
עכ"פ יש ענין גדול שאחד מקרובי הנפטר ישא את אשת הנפטר ויקים לו שם
בעולם.
למחלון וכליון לא היו ילדים ,ובעצם רות היתה צריכה להתייבם .מבחינה הלכתית
לא היתה אפשרות של יבום כי לא היו אחים נוספים .היתה זו רק הרגשה רוחנית
בעלמא של נעמי ,אשר בקשה להציל את נשמת בנה שהיה אדם גדול.
סבורה היתה נעמי ,שאם אחד מן הקרובים ,בן דוד או אפילו בן דוד שני של מחלון,
יתחתן עם רות ,תהיה זו טובה גדולה עבור נשמתו ,אף שעל פי הלכה לא היה כאן
חיוב כלל ,ולכן אמרה לרות :אינני יכולה לצוות עלייך ,אני רק מעלה הצעה :בועז
הוא בן דוד שני שלנו ,אני יודעת שהוא מבוגר מאוד ,אבל אם תינשאי לו זו תהיה
טובה גדולה עבור נשמת בני ,והרי שאיפתך הגדולה להיות קרובה אל ה'.
רות ,מטבעה ,היתה צריכה לאמר :אינני מעוניינת להתחתן עם בן דוד ,אדם זקן
למעלה משמונים .אין לי שום חיוב לעשות זאת .אני עדיין צעירה לימים וברצוני
לבנות בית .בועז ודאי ידאג לשדך אותי עם אדם צעיר בגילי ,כך יהיה לי עתיד.
אבל רות לא חשבה על כלום .היא הודיעה לנעמי :כל אשר תבקשי אעשה!
כזו היתה דמותה המופלאה של רות .מוכנה להקריב הכל עבור יהודי .לכן היא
זכתה להיות אמה של מלכות העם היהודי.
גדלותו המופלאה של בועז
אחרי שהביעה רות את הסכמתה ,ניגשת נעמי לסדר את השידוך בין רות לבועז.
לא היתה אפשרות לפעול בדרך המקובלת ולשלוח שדכן לבועז שיציע לו את רות
המואביה ,כי שום אדם בר דעת לא ילך לבועז ,גדול הדור בעם ישראל ,ויציע לו
לשאת לאשה אלמנה צעירה ,ועוד מואביה! הרי רק ההצעה עצמה היא עלבון.

הדרך היחידה היתה לגשת לבועז עצמו ,כי הוא היה אדם גדול ,וודאי ידע להכיר
בערך אישיותה המיוחדת של רות .אם היא תיגש ישירות אליו ,הוא כבר ידע מה
לעשות.
נחזור לבועז .בועז היה אדם זקן ,נשיא עם ישראל .אתמול הוא ראה את האשה
הזו מלקטת בשדהו ,והיות והבחין שהיא צנועה דיבר איתה דברי חיזוק ועידוד,
אך סוף כל סוף הוא לא היה בטוח מה היא באמת .והנה לפתע באמצע הלילה,
הוא רואה אותה שוכבת למרגלותיו .מה כל אחד אחר היה עושה במצב כזה? היה
צועק :גויה שכמותך ,לכי מכאן! עכשיו אני רואה שאת מהמואבים ושפלה
כמותם!
אם היה אומר זאת ,דוד המלך לא היה בא לעולם וגם לא מלך המשיח!
אבל בועז היה כזו דמות נפלאה .הוא עצר את עצמו ,לא התרגז אלא פנה אליה
בשאלה ,לברר את הענין" :מי את"? מה את עושה כאן? תסבירי את עצמך! והיא
ענתה :באתי להציל נשמה .את נשמת בעלי המנוח .בועז שמע זאת והתפעל
מאוד" :ויאמר :ברוכה את לה' בתי ,היטבת חסדך האחרון מן הראשון"  -מעשה
זה יפה יותר מכל מה שעשית עד כה.
תגובה זו של בועז היתה ממש בגדר נס ,שלא בדרך הטבע .כך אומרים חז"ל (רות
רבה ו ,א)' " :חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך'  -משפטים שהבאת
על עמונים ומואבים ,וצדקות שעשית עם זקני ועם זקנתי ,שאילו החיש קללה
אחת מאין הייתי בא ,והוא לא דייה שלא קיללה ,אלא שבירכה ,שנאמר 'ברוכה
את לה' בתי'".
דוד המלך היה קם כל לילה בחצות להודות על כך שהסבא שלו לא אמר מילה
אחת חריפה לסבתא שלו כשבאה אליו לשדה .היה זה בגדר נסי ניסים .רק אדם
בעל שיעור קומה כמו בועז היה מסוגל לנהוג כך.
מאידך ,המסירות של רות לה' היתה בכזו מידה ,עם כזו גדלות .הרי אם נעמי לא
היתה שולחת אותה ,בשום פנים ואופן היא לא היתה עושה זאת .היא היתה
מעדיפה למות ולא לעשות מעשה כזה .אבל נעמי אמרה לה  -יש לך שליחות ,את
הולכת להציל נשמה יהודיה.
היה במעשה זה סיכון גדול .רות ידעה שאם בועז יקלל אותה ,היא תהיה אבודה
לעולם .תארו לעצמכם שהחפץ חיים זצ"ל היה מקלל מישהו ...בועז היה נביא,
גדול הדור .אם היה מקלל אותה אפילו קללה אחת  -זה היה סופה! אבל היא לא
נרתעה ממאומה ,כי הרי נעמי שלחה אותה!
משני אנשים מרוממים אלו יוצא דוד המלך ע"ה!
זריזות בועז בקיום המצוה
המעשה עדיין לא הגיע אל סופו.
ביום המחרת באה רות אל בועז בשליחות נעמי ,וחזרה ובקשה ממנו שישא אותה
לאשה .והרי באפשרותה להתחתן עם בחור צעיר ,לא זקן מופלג כמוהו ,מה יצא
לה מכך שתתחתן דוקא אתו? באופן טבעי הוא היה צריך לומר :טוב ,נראה ,נחשוב
על כך...
אבל בועז לא השתהה כלל .בו ביום אסף את זקני הדור ,שהוא עצמו היה הגדול
מביניהם ,ואמר להם את אשר אירע עם נעמי ורות ,ועל הצורך לבנות את
המשפחה .היה שם יהודי נוסף ,פלוני אלמוני ,שמבחינת הקירבה המשפחתית
היה קרוב לרות יותר מבועז ,ולו הציע בועז לקנות את השדה ,כדי שיישאר על שם
המשפחה ,אך יחד עם זאת יהיה מוכרח להתחתן עם רות.
פלוני אלמוני ,הגואל ,לא היה מעוניין ,כי לא היה ברור לו שהדבר מותר ,ההלכה
של "עמוני ולא עמונית" עדיין לא נפסקה .הוא חשש שמא יום אחד יאמרו
שהמעשה לא היה מותר וילדיו יהיו מחוץ למחנה.
אבל בועז שידע שנפסקה ההלכה שעמוני ולא עמונית ,לקח את הסיכון בלי
לחשוש שמא יהיה ערעור בדבר ,וזאת כדי לגמול חסד עם נשמה יהודיה.
וכשהחליט לעשות זאת  -לא המתין אפילו יום אחד .אם זו מצוה  -יש לקיימה
מיד ,ללא כל שהות .באותו לילה נערנה החופה ,הם התחתנו ,ועוד לפני שהגיע
בוקר המחרת בועז נפטר .אילו היה ממתין עוד יום ,אם היה אומר :זו מצוה ,אבל
לא צריך למהר  -לא היה דוד המלך!
כשראתה רות שבועז מת ,באופן טבעי היתה צריכה להרים את עיניה לשמים
ולומר :רבונו של עולם ,האם זה מה שמגיע לי? הייתי נסיכה ,התגוררתי בארמונות
פאה .על הכל ויתרתי ,הלכתי ברגלי ,על אף שיכולתי לנסוע במרכבה .כשהגעתי
לארץ ישראל 'זכיתי' לקבלת פנים צוננת ,כולם ביישו אותי ,אבל לא היה איכפת
לי ,העיקר להיות קרובה לעם ישראל .ונעמי ה'רבי' שלי ,אמרה לי שעלי להתחתן
עם יהודי זקן זה עבור הבן שלה ,כי רק כך תינצל נשמתו .וגם זאת עשיתי.
התחתנתי עם היהודי הזקן ,והנה הוא מת .האם זה מה שמגיע לי ,ה'?
אך היא לא התרעמה ,קיבלה את הכל באהבה ,וכשנולד בנה ,היא לקחה את
התינוק הקטן אל נעמי חמותה ואמרה :חמותי היקרה ,לבן הנולד יש את הנשמה
של בנך  -בעלי המת .ב"ה קיימנו את המצוה בשלימות.
והקב"ה נתן לה את שכרה משלם .חז"ל מספרים שבנה היה הצדיק הגדול ביותר
בכל הדורות ,ונכדו היה דוד המלך.
היא זכתה לראות בעיניה לא רק את דוד המלך אלא גם את שלמה בנו ואת בית
המקדש .כך אמרו חז"ל (ב"ב צא ע"ב) :רות המואביה ראתה במלכות שלמה בן
בנו של בן בנה ,שנאמר 'וישם כסא לאם המלך' ,ואמר רבי אלעזר" :לאמה של
מלכות" .אחרי כל הסבל שסבלה רות ,אחרי אותה מסירות מופלאה לה' ולתורתו,
היא זכתה לרוות נחת ולראות את בית המקדש שבנה נכדה שלמה ואת מלכות
עם ישראל בתפארתה.
הלקחים שעלינו להפיק מהמגילה
מה עלינו ללמוד מכל זה?

ט

ישנם הרבה סוגים של מעשי חסד בעולם ,אבל החסד האמיתי ,הטהור ,הוא חסד
כזה שאין לעושהו עתיד ,אין מי שיכיר לו טובה עליו .זהו החסד המיוחד לעם
ישראל.
לימוד נוסף :רות הוכיחה לעם ישראל ,שהתכונה האמיתית של עם ישראל איננה
דבר שמוכרחים דוקא לרשת אותו .הנה ,היא היתה ממואב וזכתה לתכונה זו
בשלימות.
ללמדנו ,כי אין צורך דוקא ללמוד זאת מההורים .אם אדם קנה בעצמו את מידת
החסד בשלימות ,בכוחו להיות אביו של משיח צדקנו.
אנחנו אמנם נולדנו יהודים ,אך לפעמים יש המהרהרים לעצמם :לא נולדנו
למשפחה דתית וכו' .אבל אם יש לאדם את המסירות הזו ,בבחינת "משכני אחריך
נרוצה" ,הוא נדבק לצדיק ואומר :באשר תלך  -אלך ,באשר תאכל  -אוכל וכו',
ברצוני להיות קשור לה'  -אין גבול לגדלות שבכוחו להשיג.
את המסירות הזו בזמנים חשוכים ,השי"ת אינו שוכח ,ובסוף יהיה כזה אור ,כזה
יופי וכזו נחת ,כמו רות שזכתה להיות אמה של מלכות.
ומבועז עלינו ללמוד את הגדלות הזו שלא לכעוס מיד ,לדעת מתי לשלוט בעצמנו.
להיזהר לא לדרוך על אנשים ,לא לפגוע ברגשותיהם.
כדוגמא אספר לכם סיפור אישי .התחתנתי סמוך לפסח ,ובפסח הראשון
התארחתי אצל חותני.
בימינו ישנן כל מיני שיטות לבדוק חסה מתולעים ,אבל בזמנו היה צריך לבדוק כל
עלה ,ועדיין לא היה ברור לנו שהוא נקי במאת האחוזים .כיון שכך ,המנהג בביתנו
היה שאוכלים רק את שורשי החסה ולא את העלים .היינו קונים הרבה חסה,
זורקים את העלים ומשאירים את השורשים ,כדי לקיים בהידור מצות אכילת
מרור.
בליל הסדר ,אחרי תפילת ערבית ,הגעתי לביתו של חותני נכנסתי למטבח
ולתדהמתי אני רואה את כל עלי החסה מסודרים יפה ,וכל השורשים מושלכים
בפח .בודאי הייתי צריך לצעוק "ה' ירחם" ,השורשים בפח! אין מרור הלילה"!...
ואז כל אוירת ליל הסדר ,היתה נהרסת.
זה בדיוק מה שלא צריך לעשות .יש להיזהר ,לשלוט בעצמנו ,לדעת שישנם עוד
אנשים בסביבה ,והם בעלי רגשות .מרור זו מצוה נפלאה ,אבל עם מילה אחת
אפשר 'להרוג' אדם!
ביום הנפלא של חג השבועות ,בו נפתח הרקיע והשפע יורד לעולם ,נזכור כולנו
את הלימוד החשוב מרות ומבועז ,שמהם יצא מלך המשיח אשר יגאלנו במהרה.
(תפארת שמשון)

סיפור לשבועות – יצחק אלחנן שמאלה!!!
לקראת יו"ט קבלת התורה ,נביא בשביל לעורר לב העם לשאיפות ולגדלות כפי
שנוהג לספרו הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א מידי שנה במחנה "בני
תורה" במתק שפתיו ובלשונו הנודעת לתהילה:
יצחק אלחנן בן ארבע ,בן חמש .יצחק אלחנן הולך לחיידר ,ההורים משתדלים
ומתפללים ,לא מונעים דבר .הם הולכים ומבחינים שישנם מעט קשיים ,ה"ראש"
לא כל-כך מבריק .יצחק אלחנן עולה כיתה ועוד כיתה ,הקשיים גוברים; עושים
ככל שניתן .יצחק אלחנן חוגג "בר מצוה" ,מלמדים אותו היטיב את הדרשה,
איכשהו הבר מצוה עוברת ,והוא נכנס לישיבה קטנה ,צולח שלש שנים בקושי רב
ועולה לישיבה גדולה .קשה לו ליצחק אלחנן ,ההורים עוזרים לו ,מצמידים לו
"אברך" ,ילד טוב הוא יצחק אלחנן .משתדל מאוד.
יצחק אלחנן בן תשע עשרה ,בן עשרים .מתקבצים להם כמה "יועצים" וממליצים
להורים :הבן שלכם ,כנראה ,לא כל-כך מוכשר ,הוא לא "בנוי" ללימוד תורה ,לא
נורא ,הוא יהיה איש טוב ,יתפרנס ביושר מעמל כפיו .הוא כמובן ימשיך לצעוד
בדרך הטובה בה חונך ,הוא יהיה יר"ש ותומך תורה הוא יהיה איש טוב.
יצחק אלחנן יוצא אל שערי החיים ,לא היה דבר טוב במקומו שלא היתה ידו בו:
חברת גמ"ח; חברת משניות; חברת חיי אדם; חברת עין יעקב; חברת תהילים;
יצחק אלחנן היה פוקד כל נזקק ונצרך וממילא מחסורו .וכשהגיע לעונת "האיש
מקדש" נשא לאישה את זוגתו הצדקת ויחד המשיכו בכל
מפעליהם הטובים .נולדו להם בנים ובנות צדיקים וצדיקות כולם בני עליה ,לומדי
תורה .מהם ת"ח מופלגים ,נולדו נכדים וגם נינים יצחק אלחנן בן שישים ,בן
שבעים ,בן שמונים .הגיעה עת "כל האדם" וסביב מיטתו כל ידידיו מכריו ובני
משפחתו ,כל העיירה זועקים ביחד "שמע ישראל" ויצאה נשמתו באחד.
יצחק אלחנן עולה למעלה ,צועד בצעדים מאוששים לעבר שולחנו של מקום,
והנה בצד שמאל דלת צרה" :מה זה שם?" הוא פותח חרך צר ורואה אש מתלקחת
"אוי גהינם!" הוא בורח .מה ליצחק אלחנן עם גיהנם? יצחק אלחנן נזכר במטען
היקר שהוא נושא איתו אוצרות אוצרות של מצוות ומעשים טובים ,זרע ברך ה'.
הוא ניגש לצד ימין חיוך על שפתיו ,פותח את הדלת ,מכניס רגל ועוד רגל ועניו
רואות צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם .עיני יצחק אלחנן אורו :זה המקום!
מבקש רבי יצחק אלחנן להיכנס פנימה ,ולפתע הוא שומע כרוז צועק ומכריז:
"יצחק אלחנן שמאלה"!---
שמאלה?! כנראה זו טעות; יצחק אלחנן רוצה להמשיך לפנות ימינה ,אך כמו כח
תופס אותו בעורפו ,הכרוז אינו מרפה" :יצחק אלחנן שמאלה"!---
יצחק אלחנן כבר לא מחייך :מדוע שמאלה? הן הרבה מעש"ט עשיתי בימי חיי ,לא
הרעתי לאיש?! והוא נענה :אכן ,מעשים טובים רבים בידיך ,ידענו צדקותיך:
אבל יצחק אלחנן ,ר  -צ  -ח  -ת !
 את מי רצחתי? אני כל ימי עסקתי בלהחיות בני אדם במטותא מכם ,מעולם לארצחתי .אך הם ,הדיינים של מעלה בשלהם :יצחק אלחנן ,ר-צ-ח-ת!

"יסלח לי כבודו" אומר ר' רפאל בגרון ניחר" .איני חייב לשמוע דברי הבל והשמצה
אלה .באיזו זכות מבטל אתה את הישגינו הגדולים ותולה אותם בילד סורר ומורה
זה? האם אני זה שמשמיט ילדים מעל גבי או אתה זה שמשמיט אותם?".
"רואה אני שצריך אתה ללמוד מהתחלה את כל ענייני החינוך" ,אומר ראש
הישיבה" .דע לך שאין מודדין לו לאדם בבניו ובבנותיו המוצלחים אשר גם בלעדיו
י עלו מעלה בדרך העולה בית קל ,אלא דווקא בבניו אשר נתנו לו כפיקדון בידו כדי
להביאם אל הדרך אשר ילכו בה".
האב מביט בו באותו מבט ספק מלגלג ספק מסוקרן" .ומאיפה לקחת את זה? ברוך
השם בקי אני בתורה בגמרא בראשונים ובאחרונים ,וגם שבילי ההלכה נהירים לי.
ומה לעשות לא נ פגשתי במשפט כזה ,אולי יאיר כבודו את עיני ,שמא פספסתי
משהו בדרך?".
"את המשפט הזה כתב יהודי אחד ששמו משה" ,אומר ראש הישיבה.
לכזו תשובה גרועה לא פילל ר' רפאל ,היא בפירוש הוציאה ממנו את מיטב הארס
והציניות שניחן בה" :מה כבודו אומר? יהודי? ועוד ששמו משה? בוודאי שצריך
אני לשמוע את דבריו כאילו אמרם אחד התנאים או האמוראים הלא כן? סלח לי,
הרי אינך מדבר עם "עם הארץ" ,מה אתה מביא לי איזה משה? מדוע אני צריך
לשמוע אותו?".
"אני מבקש לספר לכבודו סיפור אודות אותו משה" ,אומר ראש הישיבה.
"סיפור?" אומר ר' רפאל וחושב לעצמו שכבר היה מעדיף לקבל את דברי אותו
משה כתורה למשה מסיני ולא לבטל זמנו בסיפורים ,ועוד סיפורים על אודות
אותו משה".
"עליך לפנות חצי שעה לפחות מזמנך כי אותו משה עליו אני הולך לספר לך ,חי
לפני שנים רבות ובמקום רחוק מכאן".
ר' רפאל משלב ידיו ,ובאותו רגע נזכר ,שכך נהג כאשר היה ילד בגן" .סיפור הוא
רוצה לספר לי" ,הוא חושב" ,נו מילא ,כנראה עוד לא התכפרו עוונותיי ובורא עולם
מזמן לי עוד השפלה חדשה .סיפור אני צריך לשמוע בגילי ,סיפור על ילד קטן
בשם משה לפני הרבה שנים."...
ראש הישיבה מבחין גם מבחין בציניות הנושבת מצדו של האב ,ובכל זאת מתחיל
בסיפורו.
קורדובה ,ספרד
רוח נכאים שררה באיטליז ,רוח עייפה ומייאשת שאפפה את יושביו .ולא שהיו
יושבים בו רבים .שניים היו .ואף אחד מהם לא היה לקוח .רק בעל האיטליז ובתו.
כשאין לקוחות אין פרנסה .ובאין פרנסה ,הם נותרו זמן רב מידי במחיצת הצרות
שלהם.
למען האמת מוכן הקצב להיות חסר פרוטה כל ימיו ,ובלבד שתמצא בתו חתן
כלשהוא .אך היא אינה מוצאת ,ולא שהיו חסרים קופצים ,רק שהללו נותרו
בקפיצתם מול סירובה של חנה ,הבת.
והוא כועס .ומדוע שלא יכעס?
כבר ויתר על חלומו משכבר הימים לחתן קצב במשרה מלאה שיפתח חנות נוספת
בצידה השני של העיר .לאחר מכן ויתר על חתן שיהיה קצב בחצי משרה ויסייע לו
באיטליז .שומו שמיים  -כבר הסכים לחתן שלא יהיה קצב כלל .שיעבוד בחייטות
או בסנדלרות.
אך עיקשת זו רוצה חתן שילמד תורה מבוקר עד ערב .כמה כאלה יש בקורדובה
או אפילו בספרד כולה? ומדוע שיסכים אחד כזה להינשא לבתו של קצב? ועוד
יותר מדוע יסכים להינשא לבתו של קצב עני מרוד שאינו יודע מהיכן ירכוש את
הבהמה הבאה במטרה למכרה? כשאין לקוחות ,ואין סחורה ,יש מספיק זמן לרגון
ולהתווכח .וזה בדיוק מה שעשה הקצב במשך רוב שעות היום .אם כי למען האמת
אין לכנות מונולוג של אב ושתיקה של בת בשם "ויכוח".
כך או כך ,לא קשה להבין את פשר אוירת הנכאים ששררה באותו היום באיטליז.
מדריד ,ספרד
הוא שוב קם חציו משתומם וחציו כעוס .שוב החלום הזה שמטריד אותו מזה
שבועיים .בתחילה זה הצחיק אותו ,אך משחזר החלום על עצמו שוב ושוב זה
התחיל להטריד.
מימון בן עובדיה לא היה איש שמתייחס לחלומות .הוא היה תלמיד חכם שהוגה
בתורה מבוקר עד ערב .הוא חי בחדר מעופש ,ואכל ארוחות זעומות ,באותם
מקרים שלא שכח מהן .כל עסקו היה בתורה ודבר מלבד הלימוד לא העסיק אותו.
השדכנים כבר לא היו מיואשים ממנו .הם פשוט שכחו אותו ,שהרי אין זיכרון קצר
יותר מזה של שדכן שאיבד עניין באחד הקליינטים שלו .ומימון בן עובדיה היה
בהחלט קליינט ותיק ונשכח מאוד.
מסתבר שגם מימון שכח את העובדה שבני אדם נוהגים להינשא לפחות פעם
אחת בחייהם ,וזו הסיבה שנותר הוא היחיד מכל משפחת בן עובדיה רווק מושבע,
ושכוח שדכנים.
אך מה שלא עשו הוריו ואחיו ,עושה החלום הזה .איש נשוא פנים בא בחלומו
ומצווהו לקחת אישה שכן אין תורתו רצויה בעודו ללא אישה.
בתחילה אין מימון משליך פרוטה מעוכה כלפי אותו האיש ,שכן גם היה מדבר
דברי טעם ,הן "חלומות שוא ידברו" מה עוד שלדעת מימון דברי האיש הם דברי
הבל ,ומה טעם להקשיב לדברי הבל שנאמרים בבימה בלתי מכובדת הקרויה
"חלומות שוא?".
אולם ,האיש מתעקש להשמיע את דבריו ואף להרחיבם" :תלך לקורדובה" הוא
אומר "תיקח את בת הקצב שבאותו מקום ,שכן הריהי אישה כשירה וצנועה
שמיועדת לכבוד תורתך ,וממתינה לו בכיליון עיניים".

 את מי? והוא נענה :את רבן של כל בני הגולה הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור!אתה צדיק ,עשית הרבה מעש"ט .אבל רצחת! רצחת את הפוטנציאל שלך את
ה"בכוח" שלך את מה שהיית מסוגל להיות .מהיום שהתייאשת מלהשתדל
ולהתאמץ ,מהיום שהפסקת לשאוף ,רצחת! אין שום ברירה ,לך שמאלה! יצחק
אלחנן פונה שמאלה בגו שפוף ובדמעות מתוך הבנה וקבלת הדין .מבין שבצד ימין
יושבים אלו ששאפו ,אלו שהתאמצו ,אלו שלא התיאשו ,אלו שלא נשברו ומיצו
את כל כוחותיהם ,הם יושבים שם עם החזון איש ור' חיים עוזר על יד אביי ורבא
והתנא הקדוש רבי עקיבא ליד משה רבינו וכל הצדיקים ,שכל ימיהם התאמצו
ושאפו!
(ממשנתה של תורה)

סיפור לשבועות  -בן הקצב
הוא ישב בחדר ההמתנה ,ונראה היה כאילו קוצים נתחבו בבשרו .הוא עיין בגמרא
קטנה שהלכה עימו לכל מקום ,אך מפעם לפעם הפסיק בעיונו ,הביט בשעונו
וציקצק בפיו כאומר "עוד שנייה אני בורח מכאן" .למען האמת ,השאלה ששאל
את עצמו לא הייתה מתי הוא מסתלק ,אלא מדוע בכלל הגיע למקום הזה .היה זה
בית ראש הישיבה של בנו שמעון .הוא כבר ישב בחדר המתנה זה כמה וכמה
פעמים ,ובכל פעם הבטיח לעצמו שזו הפעם האחרונה.
מהפעם הראשונה ניחש כי לא הוזמן כדי לשמוע מחמאות על בנו ,ותמיד עלה
ניחושו יפה .שמעון ידע להשקות אותו בכוס תרעלה שאת תחתיתה לא ניתן היה
לשער.
אין לו כוח בשביל שמעון .ובודאי שאין לו כוח לעמוד מול ראש הישיבה ולשמוע
את מה שהוא כבר יודע .שמעון לא מתבגר ,ידו בכל ויד כל בו ,אינו לומד ,ותחת
זאת מפריע לרמי"ם בישיבה ומתעמת עם חבריו לשיעור.
מה הו א קשור לזה בכלל? נכון ,יש את העניין הזה שהוא בנו ,אך מדוע זה מגיע
לו? הרי איש לא יטען שהאשמה בו .והוכחה לכך הם תשעת הילדים האחרים של
ר' רפאל שכל אחד מהן עילוי ולמדן יותר מהשני.
מהיכן שאינך מסתכל על ביתו של ר' רפאל הרי זה בית בנוי לתלפיות .ממון מעולם
לא היה בו אך תורה הייתה ובשפע .מגיל ילדות הילדים היו מונחים בלימוד ,הובילו
בכיתתם ,הוסיפו כהנה וכהנה על מה שדרשו מהם בת"ת ,ועשו זאת בחשק
ובשמחה.
הוא השקיע בכל אחד ואחד ,שעות על גבי שעות בלימוד ובבחינה ,על חשבון
שעות המנוחה .והילדים חשו בזאת והשתדלו בכל מאודם להשיב לו כגמולו.
ורק שמעון יצא מן הכלל.
מאז היותו בגן נדרש ר' רפאל שוב ושוב ללכת עימו למומחים שונים .שמעון לא
רגוע ,שמעון מרביץ ,שמעון מתקשה בקריאה ושמעון לא מקשיב.
שמעון ושמעון ושמעון.
מדוע הגיע אליו? כדי להרוס את חייו? מה בורא עולם רוצה ממנו? האם אינו
משקיע את ימיו ולילותיו בחינוך ילדיו?.
וכעת מנת ההשפלות הקבועה הזאת .יכול ראש הישיבה לוותר על המפגש
המשפיל הזה שכן הוא ,ר' רפאל ,יודע בעל פה מה עומדים לומר לו ואף יכול
להוסיף כהנה וכהנה ,כפי שהוא עושה בכל פגישה שכזו ,אז מדוע מטריח אותו
ראש הישיבה לבוא ולשמוע את הדברים שוב ושוב?.
הדלת נפתחת .ר' רפאל מתיישב ואומר לראש הישיבה" :יודע אני מה אתה רוצה
לומר ,אך אני מעדיף לשאול אותך :עשרה בנים לי .תשעה מהם הולכים בדרך
הישר ,עולים ופורחים בתורה ובעבודת השם .אני כבר איני צריך ראיה להשקעתי
ולהנהגתי .והנה קם הילד העשירי ומתעקש להיות היוצא מן הכלל .ניסיתי ללכת
לקראתו וככל שאני מנסה כך הוא מתרחק .מה רוצה אתה שאעשה .אני
התייאשתי ממנו מזמן .רוצה אתה לזרוק אותו? ניחא זרוק .אני לא אתנגד .להיפך
אני מעריך לכם את הזמן שהסכמתם להחזיק אותו .אני עצמי לא הייתי מחזיק
ילד שאינו לומד ואינ ו מקשיב ורק הורס לי את הישיבה .מבין אני אתכם אז קומו
ותעשו מעשה."...
ראש הישיבה מביט בו המום .הוא שמע הורים שברגעים מסויימים התייאשו
מילדיהם ,אך אף אחד לא עשה זאת בצורה משכנעת כזו כמו ר' רפאל.
הוא מחליט לשנות את נושא השיחה אותו תכנן מלכתחילה.
"שמעתי אותך אומר "אני כבר לא צריך ראיה להשקעתי והנהגתי" כלום יכול אתה
להציג ראיה כזו?".
האב מחייך חיוך שחציו מלגלג וחציו כועס" .הלא חמישה מתוך עשרת בני למדו
אצלך ואתה שואל אותי שאלה שכזו? האם ראית ילד מתמיד כמו צבי ,צדיק כמו
נפתלי? חרוץ כמו אליהו? חכם לב כמו ברוך? יודע הלכה כמו יעקב?".
"אכן ,ילדיך הם אות ומופת ודוגמא לאחרים .אך איה אותה ראיה שהצהרת
עליה?".
ר' רפאל מתחיל להתרגז באמת ובתמים.
"האין כולם וכל אחד לחוד בבחינת ראיה מספקת? כלום רעייתי ואני צריכים
להתנצל שהקב"ה העניק להם עונש בצורת שמעון?".
"יפה א מרת" מתלהב ראש הישיבה "כאשר הקב"ה נותן לך ילד כמו שמעון אתה
קורא לו "עונש" ,ומחליט לשמוט אותו מעל גבך ,כאילו אין הוא קשור אליך כלל
וכלל ,ואילו את הפרסים שהגיעו אליך בהתגלמותם של ילדיך האחרים אתה
מאמץ בחום ומציג זאת כהישגך שלך?".
"איני מציג זאת כהישג אלא כהוכחה לכך שאנו כהורים פעלנו ללא דופי" אומר
האב.
"ואני אומר לך שאם לא תעשה כל שביכולתך לקרב את שמעון ,והוא ילך לתרבות
רעה ,אראה זאת ככישלון של מאה אחוז בחינוך ילדיכם".

י

הרי לך מהתלה .בת של קצב הוא מציע לו ,כלומר אין זה סתם חלום שוא כי אם
חלום שוא מלא עלבון .ומרוב עלבון מחליט מימון בן עובדיה ללכת לאותה
קורדובה ולהיווכח במו עיניו אם אכן ישנו שם קצב שבתו ממתינה לו כדברי אותו
האיש מהחלומות.
בראותו את הקצב בפתח החנות חלשה דעתו ,על כי מזלו גרם לו לבוא בקשרי
שידוכין עם אדם כמותו ,שלא ברור אם יש בו תורה יותר מאשר היצורים שאת
בשרם הוא מוכר .אולם בראותו את בת הקצב אשר אודותיה דיבר איש החלומות
הבין כי חלישות דעתו לשווא הייתה ,אם כי לא ביטל אף בלא נימה את דעתו על
אביה.
כפי שמבינים אתם ,מיימון אינו איש קל כלל ועיקר ,ואינו נוהג להשמיט מחשבה
כלשהי שהוא חושב על זולתו ,אולם לזכותו יאמר כי גאון הוא בתורה ובהלכה
ואין הוא מודע לקשיחותו.
למען האמת ,יש עו ד אדם ביקום שאינו נודע לאותה קשיחות ,ואדם זה אינו אלא
חנה בת הקצב ,שרואה באופן מיידי שהתלמיד החכם לו חיכתה כל השנים הגיע,
גם אם התאחר בכך ,ולפני שאתה מספיק לומר "ננס הקצב" וכבר השניים נשואים
ומצפים לבן.
החודשים הראשונים לנישואין היו המאושרים ביותר שחוותה חנה מאז לידתה,
ואם סבורים אתם שאושר זה נעוץ בדירה הנאה שקבלו ,עליכם היה לראות את
המאורה הדלוחה ששכרו להם ,ואם סברתם שנהג הוא לצאת איתה לטיולים
ארוכי או קצרי טווח ולשוחח איתה על דא ועל הא כמצוותן של נשים ,עליכם
לדעת שמיימון לא שינה כהוא זה ממנהגו ימים ימימה .הוא ישב ולמד ואחר כך
שוב ישב ולמד ולשם קינוח ישב ולמד.
ורעייתו  -התמוגגה מאושר שהרי חלומה התגשם לחלוטין ,באותה מידה שחלומו
התגשם לחלוטין ,בהבדל אחד :חלומה היה בהקיץ ומתוך רצון .חלומו היה מתוך
שינה ומתוך כפיה.
הרי היא משרתת אותו בשמחה ובחדווה ,וחשה זכות שרת אדם גדול זה ,להכין
את ארוחותיו לכבס את בגדיו ובתמורה שיניח לה להאזין לקול לימודו.
ומול גודש כזה של נתינה גם האדם הקשוח ביותר מתרכך ,וזה מה שקרה למיימון.
נפשו מתרככת והוא מתחיל לראות שהיה טעם בדבריו של אותו ברנש המגיח אל
תוך חלומו .למען האמת הוא התחיל לחבבו באמת ובתמים ,אלא שהלה נעלם
בדיוק כפי שהגיע ,בלי להשאיר שם או כתובת.
ומיימון מתחיל להשיב נתינה על נתינתה של אשתו ,משבחה בדברים ,ומעלה על
נס את פעלה ואת מסירותה .כמובן שמילים אלה ,שאותם אינה שומעת מעולם,
משפרים מאוד את מצב רוחה של חנה ,ובעצם ,הופכים אותה למאושרת ,ואם
אותו ברנש מהחלום ,מביט בהם ובאושרם ,הרי אין ספק שהוא נותן לעצמו
טפיחה או שניים על שכמו ,ובכל מקרה הריהו מאושר כמותם.
דא עקא שחודשים ראשונים מאושרים אלה של חנה ,היו גם החודשים האחרונים
בחייה.
כאשר הגיע זמנה ללדת ותקש בלידתה ,וזמן קצר לאחר שנולד הבן ,והיא הספיקה
לראותו ולברכו  -הוציאה חנה את נשמתה.
והבן ,נולד לגורל של יתמות מאם ,ולחיות לצידו של אב שיודע לטפל בתינוקות
באותה מידה שהוא יודע לנהל בית ,כלומר ,אינו יודע מאומה .ואם אין די בכך הוא
נכד לסב קצב ,שאם היה איש זעוף פנים קודם לכן ,כעת הזדעף שבעתיים .שהרי
מתחת לכל הוויכוחים שהתקיימו בין הקצב לבתו ,הרי שלא היה יצור אחד בעולם
שאהב כמותה .צער מות בתו היקרה לו מכל ,אפף אותו והרי הוא כלי שבור לאלפי
רסיסים.
בגיל שמונה ימים הוכנס הבן לבריתו של אברהם אבינו עליו השלום ושמו בישראל
נקרא משה.
שנותיו הר אשונות של משה היו אומללות כמובן מאיליו ,רק שהוא עדיין לא ידע
מזה .איכשהו עבר מיד ליד וממשפחה למשפחה ,ללא אהבה וללא חיבוק חם.
בהיותו בן חמש נשא אביו אישה שנייה ,וזו העמידה לו בנים ובנות .למשה
התייחסה כמצוות אנשים מלומדה ,ולא מתוך חשק וקירבה.
מה כבר יכול לצאת מילד כזה?
ואם סיפור חייו אינו מספיק מסובך ,היה משה הקטן קשה הבנה .לא הבין מה
שמלמדים אותו .ובל נשכח שאביו אינו הקצב כי אם מיימון גאון עולם עם הרבה
ידע ומעט סבלנות מה שנותן תוצאה אומללה ביותר עבור משה הקטן.
ושמא תאמרו הבנה לא הייתה בו ,אך רצון היה להבין ולהשכיל?
במחשבה שנייה לא ייתכן שכך אמרתם .כיצד ימצא ילד שמעולם לא ראה את
אימו ושכל חייו היו פקעת גדולה של סבל ,ויש בו ר צ ו ן ללמוד?
ואכן משה הקטן אינו יכול וגם אינו רוצה .מה שמביא את אביו להסקת מסקנות
שאינן חיוביות לגבי בנו בכורו ראשית אונו ,למעשה רואה מיימון את בנו בעיניים
ביקורתיות מאוד ,וניתן לומר שהוא כועס עליו במאד מאד .ומימון גוער בבנו ומכה
אותו מכות נמרצות ,שלא הוסיפו מאומה לא לרצון ולא ליכולת של משה ,ובסופו
של תהליך מחליט מימון להתכחש לבנו שאינו הולך בדרכו .הוא משתדל שישהה
כמה שיותר אצל חמיו ה קצב ,ואף מעניק לו כינוי המעיד הן על הסרת האחריות
ממנו ,והן על מחשבתו עליו .ויקרא כינויו של משה "בן הקצב".
ויהי משה לבוז בפי כל יהודי קורדובה ,שכדרכם של אנשים שכחו שמשה זה לא
ראה מעולם את אימו ואף אביו התנכר אליו .הם ראו בו ילד שמבייש את אביו
התלמיד חכם ושמ צווה לכנותו "בן הקצב" אם כדי לשנותו ואם מפני שנואשו
מלשנותו.
בהיותו בן שמונה שנים ,שמע משה את אביו משוחח עם אימו החורגת" .לא בן
הקצב הוא ,כי אם בן נעוות המרדות" אמר האב "חפץ אני להשליכו מביתנו

ואעשה זאת בהקדם האפשרי" .מילים אלה הגדישו את מנת הסבל של משה .הוא
מתלבש בשקט ,יוצא דרך החלון ומתחיל ללכת.
לילה שלם הולך ברחובות קורדובה ולבסוף הוא מגיע לאחד מבתי המדרשות
בפאתי העיר ,נשכב על ספסל ונרדם .לפנות בוקר הוא מקיץ ומחליט לצאת
מהעיר כדי לברוח מסבלו ומגורלו .הוא הלך בלי לדעת היכן רגליו נושאות אותו,
במשך ימים ולילות הוא חלף על פני שכונות ,רחובות וערים .כשמזלו שיחק לו
מצא בית כנסת לשים בו את ראשו ,וכשלא מצא לן תחת כיפת השמיים.
תלאות רבות עוברות על הילד משה ,תלאות שהיו שוברות בוודאי כל ילד אחר,
אך משה אינו כמו כל ילד אחר .הבדידות גורמת לו לחשוב על העולם בו הוא חי,
על שאיפותיו ועל המקום שהוא רוצה לתפוס .בינתיים הוא עוסק בבריחה ,אך
משה יודע היטב שאין חפץ הוא לברוח כי אם להגיע.
לאן?
לאחר חודשיים מגיע משה לעיר ושמה גאש.
הוא מגיע באישון לילה שם פעמיו לבית הכנסת ,מצליח להשתחל מבעד לחלון,
ולאחר מכן מתמקם על אחד הספסלים ומנמנם קלות עד שנרדם .מישהו נכנס
לבית הכנסת עוד לפני הנץ החמה .הוא מתיישב ללמוד ,מבלי לשים לב לילד שישן
על הספסל.
אך אז מבצע משה את אותם התהפכויות שהתרגל אליהם בהיותו ישן על מיטה
רגילה ,ותכף ומיד הוא מוצא עצמו על הרצפה ,בקול רעש גדול .קול הרעש מעורר
את תשומת ליבו של האיש הלומד .הוא ניגש לילד הישן על הרצפה מביט בו וחש
את ליבו נמס מול הילד התמים והמסכן שהנפילה לא הצליחה אפילו להעירו.
הוא ממתין בשקט עד שיתעורר וכשמשה פוקח את עיניו ,הוא רואה איש בעל
הדרת פנים כשל מלאך .מעולם לא הביט בו אדם בכזו רכות.
"מאין באת?" שואל האיש.
משה שותק.
"אין זה חשוב" אומר האיש לבסוף "נמתין לסיום התפילה ולאחר מכן תבוא אל
ביתי ותסעד פת שחרית".
לאחר התפילה מוביל האיש את משה לביתו ,ושם מאכיל אותו ומשקה אותו ,עד
ששבע .לאחר מכן שאל לשמו .משה אומר את שמו הפרטי ונמנע מלהזכיר את
שם המשפחה מחשש שהאיש מנסה למצוא את מה שמשה מבקש לאבד.
"שמי יוסף" אומר האיש "אני מבין שנקלעת לצרה .על פי חזות פניך ילד טוב אתה
ממשפחה טובה .הישאר כאן עד שרוחך תשוב אליך".
רבי יוסף היה לא פחות מאשר רבה של העיר גאש ,כך למד משה בימים הבאים.
הוא התייחס אליו כאל בנו היחיד ,והעניק לו חום ואהבה ,משל היה אביו.
ויו ם אחד הציע לו ללמוד מעט .משה הסכים בחפץ לב ,ורבי יוסף נוכח לדעת
שמדובר בילד חריף שכל מאין כמותו .חצי השעה הפכה לשעה ולאחר מכן
לשעתיים ,ואליה נוספו מלמדים נוספים שמסדר רבי יוסף מגאש לילד הקטן ,ולא
עברה שנה עד שמשה מקבל טעם בלימוד ומוסיף כהנה וכהנה על לימודיו.
חמש שנים חלפו.
משה מגיע לגיל מצוות ונערכת לו סעודת בר מצווה .כל יהודי העיר מגיעים לחגוג
את שמחתו של העילוי האסופי הגדל בביתו של רבם הנערץ הר"י מגאש.
ומגיל זה ואילך מתחיל הילד לעלות בלימודו ,עד שנשמטים ממנו בזה אחר זה
מלמדיו השונים בטענה כי אין להם עוד מה ללמדו ,וכך הוא יושב לבדו ומעמיק
בתורה ורק הר"י מגאש יכול עוד לשמש לו כמורה ,אם כי ככל שעוברות השנים
הוא חש כי לפניו חברותא שווה ערך ,שעתידו להיות ממנהיגי עם ישראל.
בהגיעו לגיל שמונה עשרה מבקש הר"י מגאש לדבר עם משה.
"ראה נא" הוא אומר "מעולם לא שאלתיך מאין באת ,וגם לא לאן אתה הולך ,אך
עם השנים נפשי נקשרה בנפשך וחש אני כאביך ממש .אולם ידוע ידעתי כי אב
אמיתי יש לך במקום כלשהו ,ועל פי המצב בו קיבלתיך בריא לי כי תלמיד חכם
הוא שגזירה נפלה משמים שלא זכה לגדלך ולרוות ממך נחת באלה השנים ,ותחת
זאת זכיתי אני במתנה זו".
"אולם" ממשיך הר"י מגאש ואומר "בן שמונה עשרה לחופה ,ולפני שאדם נכנס
בברית הנישואין עליו להיות כמה שיותר מושלם .ומאיפה שאינך מסתכל על זה,
אדם שניתק את קשריו עם אביו ומשפחתו אינו יכול להיחשב בשום פנים ואופן
לאדם מושלם ,אי לכך ,רצוני שתלך למקום ממנו יצאת ,ומכיון שברי לי שהדבר
קשה עליך מבחינה נפשית ,הנה אשב ואורה לך כיצד לנהוג בפרשה בצורה שתגן
עליך מפני פגיעה נוספת".
אין הר"י מיגאש מרחיב או מחטט באותה פגיעה ,אך למשה ישנה תחושה שאביו
החורג מבין יפה יפה מה שאירע ,למרות שבשנים שחלפו ,הוא נידב מעט מאד על
אירו עים אלה .למעשה כל שהסכים לנדב הוא עובדת היותו יתום ,וזאת בשל
החיוב לומר קדיש ביום השנה לפטירתה .לא נעלם מהר"י מיגאש שיום זה חל
בדיוק ביום הולדתו של משה ,והוא מחבר אחד לאחד ומסיק שאמו מתה בלידתה
אותו ואביו נשא אישה אחרת שלא קיבלה אותו כבן.
אלא שמידע זה אינ ו מועבר ביניהם בדרך המקובלת של דיבור ,אלא באותם חוטי
הבנה עדינים שאפיינו את הקשר החזק ששרר ביניהם.
משה מקבל את עצת אביו-מורו ,ובעיקר את הדרך העדינה בה הורה לו לנהוג
בפרשה ,והוא נפרד ממיטיביו ויוצא חזרה לעיר קורדובה להתוודע אל אביו ואחיו
החורגים.
הוא מגיע לקורדובה ביום שישי .כמצוות הר"י מיגאש ניגש אל ראש הקהל ומוסר
בידו מכתב המלצה חתום מאת רבה של גאש שידוע היה ומפורסם בכל רחבי
ספרד .ראש הקהל מביט בנכתב ופניו אורו" .תלמיד חכם בא לעיר .המלצה כזו
מעולם לא קיבלתי על איש .אפילו לא על רבה של קורדובה רבי מיימון בן עובדיה.
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לא אעזבך עד אשר תבטיחני שתשא דברים בפני כל הקהל בשבת לאחר הקריאה
בתורה".
משה מסכים על אתר.
בשורת התלמיד חכם שבא לעיר התפרסמה תוך דקות ,וכבר החלה נהירה רבתי
אל בית המדרש לחזות בתלמיד החכם הצעיר המצוייד בכתב הסכמה מאת גדול
הדור הר"י מיגאש.
כמובן ש אין איש מעז להזמין אותו לארוחות השבת שכן הכל יודעין שהכבוד
מגיע לרבה של קורדובה רבי מיימון בן עובדיה .אולם למרבה ההפתעה ,מבקש
משה מראש הקהל לסעוד בביתו את סעודת השבת בערב .הוא נענה מיד .לאחר
מכן הודיע לו משה כי יאלץ להתפלל בבית כנסת אחר את תפילת ערבית בשל
התחייבויות קודמות ,ורק בשבת בבוקר יגיע להתפלל בבית הכנסת המרכזי.
וכך היה .מתפללי בית הכנסת ובראשם הרב מיימון התאכזבו כמובן בראותם
שהתלמיד החכם המדובר לא הגיע לתפילת הערבית אולם התנחמו בכך
שלמחרת יזכו לשמוע את דרשתו.
משה מתפלל בבית כנסת קטן ולאחר מכן אוכל את סעודת השבת אצל ראש
הקהל .בסעודת השבת הוא מתכבד לשאת דברי תורה .רק פתח פיו לדבר ולבני
משפחת ראש הקהל מתגלה שפיו מפיק מרגליות ,דברי תורה וחידושים שלא
שמעתם אוזן .אם לראש הקהל היו פחדים כלשהם על הסכמתו לתת לאיש
האלמונ י לשאת דברים במקום החשוב ביותר בקורדובה ,הרי שלמשמע דבריו
ולמראה הנהגתו הוא יודע שמחר יזכה למלא חופניים ברכות ומחמאות על
החלטתו זו.
למחרת מגיע משה לבית הכנסת הגדול של קורדובה ,בהנהגת אביו רבי מיימון.
ומשה שיצא בן שמונה ,כילד קט ללא חתימת זקן ,הריהו בן שמונה עשרה ,כאב
בתורה ורך בשנים וזקן מעטר את פניו .אין איש שמזהה את הילד השובב שברח
לפני עשר שנים ,ובשבת חגיגית זו אין כל סיבה להיזכר בפרשיה הנשכחת ההיא.
לאחר קריאת התורה עולה משה ונושא את דרשתו .וזו דרשה שלא שמע איש
מעולם .מתובלת היתה בדברי תורה מכל חמשת החומשים ובגמרות מכל קצווי
הש"ס ,במדרשים ובמפרשים ומעל הכל הסבריו וקביעותיו של העילוי הצעיר
שככל שנמשכו דבריו כך הבינוהו פחות ופחות אנשים ,עד למצב בו רק שבעת
הגאונים של העיר נשאו ונתנו עימו בדברים.
עם סיום הדרשה קם על מקומו רבה של קורדובה ויחד עם כל החכמים בעיר באו
ולחצו לו את ידיו והביעו התפעלותם ממנו .רבה של קורדובה אף אמר "הריני גוזר
עליך שתסב עימנו בשולחן השבת".
משה נענה .ישבו להם רבי מיימון וכל בניו ובנותיו בשולחן השבת והקשיבו לעילוי
הצעיר שהפליא בדברי תורה ,מדרש ומוסר ,מעולם לא היה בביתם אורח כה מלא
וגדוש ,וגם טוב תואר היה.
בסעודה השלישית חזר על עצמו המחזה ,ורבי מיימון ובניו יוצאים מהתפעלות,
וברגע שיוצא האורח לרגע מהחדר כבר עטים האחים ומפצירים באביהם שיחטוף
את העילוי הצעיר לאחת מאחיותיהם שהגיעה לפירקה .מיימון אפילו אינו מהסס.
הוא כבר חשב על כך מרגע ששמע את הדרשה.
במוצאי השבת ניגש מימון אל הצעיר וממתיק עימו סוד" .הריני רואה שהמלצתו
של מורינו ורבינו הר"י מיגאש לא זו בלבד שלא היתה מוגזמת ,אלא היתה בבחינת
המעט שבמעט .רואה אני כי כלי חמדה לפני ומציע לך להיות חתני ,מלוקחי אחת
מבנותי ,ואדאג לכל מחסורך".
משה מתאפק מלבכות ,כיוסף בשעתו ,ויודע כי הגיעה שעת ההתגלות .כיוסף
הצדיק מבקש גם הוא" ,הוציאו כל איש מעלי" ואז במילים מדודות ,ממש כפי
שנהג בורא העולם באברהם אבינו הוא מספר לו את תלאותיו בעשר השנים
האחרונות ורק לאחר שהאב מתחיל לעכל את הדברים אומר משה" :אני הוא בנך
יחידך ,אשר לא כל כך אהבת .אני משה ,שעזב לפני עשר שנים את קורדובה .זכיתי
ברחמי שמיים להתגלגל לגאון הדור הר"י מיגאש והוא שימש כאבי החורג ,וכעת
באתי לפני הגיעי לפרקי ,לשאול ,התקבלני?".
ומימון נופל על פניו ובוכה בכיה גדולה ועצומה" .אוי לי מה עשיתי? אבן מאסו
הבונים היתה לראש הפינה .איך אשא פני אליך בני בכורי ראשית אוני? כיצד
נסתתרה מעיני אישיותך וגאונותך ,ווי לי מה יכולתי לאבד ,אויה לי שלא זכיתי אני
לגדלך לתורה".
ורבי מימון מחבק את בנו באהבה גדולה ומבקש את סליחתו ולאחר מכן הם
יוצאים מהחדר אל האחים הסקרנים ורבי מיימון מציג את משה ואומר לכולם.
"הנה בני בכורי אשר נעלם לפני עשר שנים בדמות ילד קטן ושובב וחוזר אלי כעת
בדמותו של תלמיד חכם עצום רבי משה בן מיימון".
עוד באותו ערב מכנס רבי מימון את ראשי הקהל ומייעד לבנו משה את בתו של
ראש הקהל בת צדיקה וצנועה ובעלת מידות טובות ,ולא נח עד שהכריז קבל עם
ועולם כי בנו בכורו יירש את כסאו אחריו.
הדברים נפוצו בכל רחבי קורדובה ואף נשאו על גלי הקול עד לגאש ורבי יוסף
מיגאש ,ששומע את הדברים מחייך לעצמו .הוא קיים את השליחות שהוטלה
עליו משמים ,והשיב את המתנה לבעליה.
ראש הישיבה עושה הפסקה קטנה ולאחר מכן מכריז" .ורבי משה בן מימון הלך
וגדל והפך לאחד מהדמויות רבות ההוד של עם ישראל ,הוא נחשב עד לימינו
לסמכות תורנית ולפוסק הלכה שאפשר לייחס רק לאנשי הכנסת הגדולה לתנאים
ולאמוראים ,יש שכינוהו "הנשר הגדול" ,והמשפט המפורסם ביותר אודותיו הוא
"ממ שה עד משה לא קם כמשה" .הוא נזכר בנשימה אחת עם רבי יהודה הנשיא
שחתם את המשנה ,רב אשי שחתם את הגמרא ורבי משה בן מימון המכונה-
הרמב"ם ,לו מייחסים את חתימתה של ההלכה היהודית מתקופת הגאונים".

ניכר בר' רפאל שהסיפור תפס אותו .החיוך הציני שהיה על שפתיו בתחילת
הסי פור ,פינה את מקומו לנימת השתאות .אולם ,החקרן שבו מתעורר אף הוא:
"מניין לך אמיתת הסיפור הזה?" הוא שואל "אולי מישהו המציא כאן סיפור,
כדרכם של סיפורים?".
ראש הישיבה מביט בו" .סבור אתה שאשלוף לאדם שכמותך סיפור בלתי מבוסס,
שסיפר אותו מישהו בלתי מוסמך?" .ובכן סיפור זה סופר על ידי לא אחר מאשר
הרמב"ם עצמו ,וכדי להרגיע את חששותיך הריני מראה לפניך את הקונטרס הישן
להרמב"ם שנכתב על ידו בשנת ד' תקי"ד ,שנים ספורות לפני פטירתו ויצא לאור
לראשונה ע"י נכדו ,בן בנו ,ר' דוד עוד בחייו וקיבל את הסכמת הרמב"ם להדפסת
קונטרס זה .הפעם האחרונה בה יצא קונטרס זה לאור היה בשנת ה' תרל"ח ע"י ר'
נפתלי היילפרין ,בן בעל ה'משכיל לאיתן' ממינסק ,בצרוף הסכמתם של הגאונים
גדולי הדור בעל 'בית הלוי' ור' יצחק אלחנן מקראוונא זצ"ל.
"ויודע אתה מדוע החליט הרמב"ם לפרסם סיפור קשה זה?" ר' רפאל מצפה
לתשובה" .בסיום הקונטרס הוא רושם זאת .הדברים נכתבו בשבילך ,ר' רפאל.
בשבילך ובשביל הורים אחרים שמתייאשים מילדיהם ומתייאשים מהם .סיפור
חייו של הרמב"ם זועק לאותם הורים ,לבל ישליכו את ילדיהם ,לבל יתייאשו מהם,
ובודאי שלא יזרקו בהם מרה ויכנו אותם בשמות כגון "בן הקצב".
מאז גיל שמונה עשרה היה הרמב"ם מקורב לאביו יותר מכל אחיו ,וגם ירש את
כסאו ,השניים אהבו זה את זה אהבת נפש ,וקשה להאמין שהיה מוציא סיפור זה
אלמלא הסכמת אביו .רוצה היה הרמב"ם להציל מאות אלפי ילדי ישראל שיוולדו
לאורך הדורות ,ולכן הוא מפרסם את סיפורו ,כשפנייה אישית נרשמת בסופה של
האיגרת אותה אני רוצה שתקרא בעצמך".
וראש הישיבה מגיש לר' רפאל את לשונו של הרמב"ם מילה במילה מתוך הוצאת
תרל"ח" :אבי ר' מימון לא היה רוצה לקחת אשה ,ויהי בחצי ימיו בא בחלומו איש
אחד וציוה לו שייקח אשה כי אין תורתו רצויה בעודו ללא אשה ,והיה מהתל מזה
החלום ,עד שציוהו לילה אחר לילה ללכת לעיר קטנה ליד קורדובה לקחת משם
אשה בת הקצב של אותו מקום .נסע אל אותו המקום וכראותו את הקצב עומד
בפתח חנותו חלשה דעתו על כך כי מזלו גרם לו לבוא בקשרי הקידושין עם
משפחה שפלה שכזאת .אך כראותו את האשה אשר אמר האיש בחלום ,הבין כי
חלישות דעתו לשווא היתה.
לקחה לו לאשה ותהר לו ותלד לו אותי ,ותקש בלדתה ותמות ולא זכיתי לראות
את אמי יולדתי .ובעת מילתי בעתה ובזמנה נקראתי בשם משה .ואבי רבי מימון
לקח לו אשה אחרת ותלד לו בנים ובנות ,ואותי גידלה שלא מתוך חשק וקירבת
אם כי אם כמצות אנשים מלומדה.
ואני משה הצעיר הייתי קשה הבנה מאד ומעט רצון ללמוד ,ואבי היה מכה בי
מכות רבות והוספת שם לשמי "בן הקצב" ,שם אשר היה לבוז בעיני כל ,עד
שנואש ממני ורצה לגרשני מביתו ,ואני קידמתיו והלכתי אל אחד מבתי המדרש
של העיר קורדובה שם מצאתי מקום לגופי ,ישנתי בו ,ואיקץ ואצא מן העיר .איני
יודע היכן רגלי נושאות אותי ,עד הגיעי אל עיר אחת אשר שמה גאש ואמצא שם
איש אשר היה מאיר וחום נסוך על פניו ושמו רבי יוסף מיגאש .ואתחיל ללמוד
ממנו ולהפליג בחכמה ודעת .ואין אני מגיד את משפחתי ועיר מגורי כי חששתי
פן ישיבוני שם.
וגיל הגיעי אל העיר גאש היה בעת היותי כבן שמונה שנים .בעת היותי כבן שמונה
עשרה שנה ציוני רבי כי אשוב אל העיר קורדובה ונתן לי עצה הדרך אשר אלך בה.
ובסיבת המסובב הגעתי אל העיר קורדובה ביום השישי ,נגשתי אל ראש הקהל
הממונה על סדרי והנהגות העיר והוא לא הכירני וביקשתיו לעמוד ולדרוש בפני
הקהל וראשי הקהל בשבת עת זמן הקריאה בפרשה כי שליח מצווה אני לחתן
יתום ,וזאת הייתה חלק מעצת רבי אשר אף מסר בידי כתב הסכמה לדבר
שליחותי.
אל בית המדרש בו היה אבי רבי מימון הלכתי רק בתפילת השחרית של שבת
קודש בכדי שלא יכירני קודם גישתי לדרוש ,ובשבת קמתי לדרוש ברבים דברים
נוראים כעצת רבי ,ואחר הדרשה קמו אבי ואחי אשר לא הכירוני ויקבלוני בסבר
פנים יפות תוך הזמינם אותי לסעוד את השבת בבית הרב ושם להמשיך בדברי
הדרוש אשר אמרתי.
לעת צאת השבת ביקש אותי אבי רבי מימון להיות מלוקחי בנותיו כי רואה הוא כי
כלי חמדה עומד בפניו ,ואומר כי קודם מתן התשובה צריך אני עת קלה למחשבה.
ואצא ואשוב אל הבית ואומר לאבי ביחידות כלשון אשר נאמר לאברהם בעת
ניסיון העקידה כי יראתי פן חולשה תבוא לו והייתי כמשלם רעה תחת טובה.
ויעמידני אבי רבי מימון מתוך שמחה שלימה וישיאני לאחת מבנות ראשי הקהל
ויתן לי את כסאו.
והקדים כל שואל על מה ולמה צריך לפרסם אני מעשה זה אשר ארע איתי ,ואשיב
למען ידעו כל אב ואם וכל המלמד את תינוקות בית ישראל הדרך אשר ילכו בה,
למען ידעו כי שליחים הם ואל יפגעו בשליחותם ,אין מודדין לו לאדם בבניו ובנותיו
המוצלח ים אשר גם בלעדיו יעלו מעלה בדרך העולה בית קל .אלא דווקא בבניו
אשר ניתנו לו כפיקדון בידו כדי להביאם אל הדרך אשר ילכו בה .ובלקחו אליו
מתוך אהבתו ויראתו את בנו תלמידו אשר ניתן לו להתגדל בו ,זו שליחותו בעלמא
הדין".
נ .ב( .מתוך "קונטרס הישן להרמב"ם" עליו מבוסס הסיפור .הסיפור מופיע בקצרה
אף ב"סדר הדורות" ,פרק ה).

יב

וְ כֹ

ַמ ֲא ִמינִ ים

ִ ּגּג ּלָּל י וֹ ן ׁ ְש ב ּו ִע י ִמ ֵּב י ת ' ְּב נֵ י ֱא מ ּו נִ י ם '
ּ ָפ ָר ׁ ַש ת נָ ֹׂש א -

ּ ְפנִ ינֵ י ֱאמ ּונִ יﬧ
לְ ִה ְתוַ דּ וֹ ת ְּבלֹא ְּב ָרכָ ה
אתם ֲא ֶשׁר ָעשׂוּ" )ה ז(
"וְ ִה ְתוַ דּוּ ֶאת ַח ָטּ ָ
דּוּע ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ִמ ְצוַ ת
ַר ִבּים ָתּ ְמהוּ ַמ ַ
יּוּמהּ כְּ ֵשׁם ֶשׁ ְמּ ָב ְרכִ ים ַעל
ַהוִּדּוּי ק ֶֹדם ִק ָ
ְשׁ ַאר ִמ ְצווֹת ֲע ֵשׂה?
ַר ִבּי יִ ְצ ָחק ְשׁ ֶמ ְל ִקישׁ ַר ָבּהּ ֶשׁל ְלבוֹב ֵבּ ֵאר
זֹאת ִבּ ְשׁ ֵתּי ְדּ ָרכִ ים:
א .כָּ ְתבוּ ִראשׁוֹנִ ים ְ)ר ֵאה שׁוּ"ת ָה ַר ְשׁ ָבּ"א
יּוּמהּ
א' יח( ֶשׁ ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ַעל ִמ ְצוָ ה ֶשׁ ִקּ ָ
ִמ ְת ַא ְפ ֵשׁר ָל ָא ָדם ַרק ִמכּ ַֹח ֲע ֵב ָרה ֶשׁ ָקּ ְד ָמה
ָלהַּ .אף ִמ ְצוַ ת ַהוִּדּוּי ֵאינָ הּ ִמ ְת ַא ְפ ֶשׁ ֶרת
ֶא ָלּא ִמכּ ַֹח ֲע ִשׂיַּ ת ֲע ֵב ָרהָ ,לכֵ ן ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים
ָע ֶל ָיה.
בַ .מ ְטּ ַרת ַה ְבּ ָרכָ ה ַהנֶּ ֱא ֶמ ֶרת ִל ְפנֵ י ִקיּוּם
ַה ִמּ ְצוָ ה ִהיא כְּ ֵדי ְל ַה ְצ ִהיר ֶשׁ ָה ָא ָדם ְמ ַקיֵּ ם
ֶאת ַה ִמּ ְצוָ ה ַרק ֵמ ֲח ַמת ִצוּוּי ה' ְ)ר ֵאה ְ'דּ ַבר
מ ֶֹשׁה' ח"ג או"ח ו(ְ .ל ִפיכָ  ,כְּ ִפי ֶשֹּׁלא ָראוּי
ְל ֵבן ֶשׁ ָע ַבר ַעל ְרצוֹן ָא ִביו ָוּבא ְל ַפיְּ סוֹ,
לוֹמר ְל ָא ִביו כִּ י הוּא ִמ ְתנַ ֵצּל ְבּ ָפנָ יו ַרק
ַ
ִמשּׁוּם ֶשׁכָּ ִ צוָּהוּ ,כָּ  א ָראוּי ֶשׁ ַה ָשּׁב
וּמ ְתוַ ֶדּה ַעל ֶח ְטאוֹ יַ כְ ִריז כִּ י
שׁוּבה ִ
ִבּ ְת ָ
עוֹשׂה זֹאת ַרק ֵמ ֲח ַמת ִצוּוּי ה'ֶ ,א ָלּא ָע ָליו
ֶ
ְל ִה ְת ָח ֵרט ֵמ ְרצוֹנוֹ ַעל ֶח ְטאוֹ )שׁוּ"ת
ֵ'בּית יִ ְצ ָחק' יו"ד ח"ב סוֹף סי' קסח(.

ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַה ְּמזוֹ נוֹ ת
ְמצֻ ְמצָ ִמים – ַה ְּב ָרכָ ה
ִמ ְת ַ ּגדֶּ לֶ ת
"יִ ָשּׂא ה' ָפּנָ יו ֵא ֶלי וְ יָ ֵשׂם ְלָ שׁלוֹם"
)ו כו(

אוֹמ ֶרת ֶשׁ ַמּ ְל ֲאכֵ י
ַהגְּ ָמ ָרא ְ)בּ ָרכוֹת כ ב( ֶ
ַה ָשּׁ ֵרת ָשׁ ֲאלוּ ֶאת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
הוּא :כֵּ ַיצד ִצוּ ִָית ֶאת ַהכּ ֲֹהנִ ים ְל ָב ֵר
ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל" :יִ ָשּׂא ה' ָפּנָ יו ֵא ֶלי,"
תוֹר ְת)ְ דּ ָב ִרים י
וַ ֲהא "כָּ ַת ְב ָתּ ְבּ ָ
נּוֹרא
יז('ָ :ה ֵא-ל ַהגָּ דֹל ַהגִּ בֹּר וְ ַה ָ
ֲא ֶשׁר א יִ ָשּׂא ָפנִ יםָ ?"'...א ַמר ָל ֶהם
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא" :וְ כִ י א ֶא ָשּׂא
ָפּנִ ים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל?! ֶשׁכָּ ַת ְב ִתּי ָל ֶהם
)שׁם ח י(' :וְ ָאכַ ְל ָתּ וְ ָשׂ ָב ְע ָתּ
תּוֹרה ָ
ַבּ ָ
]שׁ ֵאין ִמ ְת ַחיְּ ִבים ְבּ ִב ְרכַּ ת
ֵוּב ַרכְ ָתּ' ֶ
ַה ָמּזוֹן ֶא ָלּא ָבּ ֲאכִ ָילה ֶשׁיֵּ שׁ ָבּהּ 'כְּ ֵדי
ְשׂ ִב ָיעה'[ וְ ֵהם ְמ ַד ְק ְדּ ִקים ַעל ַע ְצ ָמם
]ל ָב ֵר גַּ ם כְּ ֶשׁ ֵהם אוֹכְ ִלים[ ַעד כַּ זַּ יִ ת
ְ
וְ ַעד כַּ ֵבּ ָיצה!"
אוֹרה ,יֵ שׁ ֻח ְמרוֹת ַרבּוֹת ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל
ִלכְ ָ
דּוּע ָבּ ַחר ַה ָקּדוֹשׁ
נוֹהגִ ים ָבּ ֶהןַ ,מ ַ
ֲ
ָבּרוּ הוּא ַדּוְ ָקא ְבּ ֻח ְמ ָרה זוֹ כְּ ִס ָבּה
ִלנְ ִשׂיאוּת ָפּנִ ים ְליִ ְשׂ ָר ֵאל?
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ּ ְפנִ ינֵ י ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה
ארץ
ֵבּ ֵאר ַר ִבּי מ ֶֹשׁה ְש ַטיְ ן ַר ָבּהּ ֶשׁל ֶסענְ זְ ָשׁ ְ
רוֹמנְ יָ ה:
ֶשׁ ְבּ ַ
ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ַמ ְצ ִהיר ָה ָא ָדם ַעל ֱאמוּנָ תוֹ
יח ַעל
ְבּכָ ֶ שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ַמ ְשׁגִּ ַ
זוֹנוֹתיו ְבּ ַה ְשׁגָּ ָחה
וּמ ַס ֵפּק לוֹ ֶאת ְמ ָ
ָ
עוֹלמוֹ ְ
ְפּ ָר ִטית .וְ ִהנֵּ הָ ,א ָדם ַהזּוֹכֶ ה ְל ִה ְת ַפּ ְרנֵ ס
ְבּכָ בוֹד ,נוֹכָ ח א ְמ ַעט ְפּ ָע ִמים ִל ְראוֹת
וּמ ֵמּ ָילא ֵאין
מוּרהִ ,
וְ ָלחוּשׁ ַבּ ַה ְשׁגָּ ָחה ָה ֲא ָ
ִחדּוּשׁ ְבּכָ ֶ שׁהוּא ַמ ְצ ִהיר ַעל ֱאמוּנָ תוֹ זוֹ.
זוֹנוֹתיו ְמ ֻצ ְמ ָצ ִמים וְ ֵאינָ ם
אוּלם ִמי ֶשׁ ְמּ ָ
ָ
ָבּ ִאים לוֹ ֶא ָלּא ְבּיֶ זַ ע ְוּב ָע ָמלְ ,וּבכָ ל זֹאת
הוּא ַמכְ ִריז ְבּ ִב ְרכָ תוֹ כִּ י ַה ָמּזוֹן ָבּא לוֹ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר וְ א ְבּכֹחוֲֹ ,ה ֵרי
ִמיָּ ָדיו ֶשׁל ַה ֵ
ֶשׁ ְטּמוּנָ ה ְבּ ִב ְרכָ תוֹ ַה ְצ ָה ַרת ֱאמוּנָ ה ֲע ֻמ ָקּה
מוֹה .נִ ְמ ָצא ֶשׁכְּ כָ ל
עוּתית ֵמ ֵאין כָּ ָ
וּמ ְשׁ ָמ ִ
ַ
"עד כַּ זַּ יִ ת ַעד
יוֹתר – ַ
מוּעט ֵ
ָ
ֶשׁ ַה ָמּזוֹן
כַּ ֵבּ ָיצה" – כָּ ְ מ ַל ֶמּ ֶדת ַה ְבּ ָרכָ ה ַעל ֱאמוּנָ ה
ֲע ֻמ ָקּה ֵ
יוֹתרְ ,וּב ֶה ְת ֵאם ְלכָ ִ היא ְמזַ כָּ ה ֶאת
)'בּ ֵאר
דוֹלה ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּנְ ִשׂיאוּת ָפּנִ ים גְּ ָ
יוֹתר ְ
מ ֶֹשׁה'(.

ָ'א ֵמן ָא ֵמן'
ַעל ְּב ָרכָ ה ַא ַחת
"וּבאוּ ַה ַמּיִ ם ַה ְמ ָא ְר ִרים ָה ֵא ֶלּה ְבּ ֵמ ַעיִ ַ ל ְצבּוֹת
ָ
ֶבּ ֶטן וְ ַלנְ ִפּל יָ ֵר וְ ָא ְמ ָרה ָה ִא ָשּׁה ָא ֵמן ָא ֵמן" )ה

כב(
)סוֹטה יח
ָ
ַר ִשׁ"י ֵמ ִביא ֶאת ִדּ ְב ֵרי ַה ִמּ ְשׁנָ ה
"א ֵמן ָא ֵמן",
אוֹמ ֶרת ָ
כּוֹפ ֶלת וְ ֶ
א( ֶשׁ ָה ִא ָשּׁה ֶ

וּמ ִשׁית ָע ֶל ָיה ְשׁבוּעוֹת
מוֹסיף ֵ
ְל ִפי ֶשׁ ַהכּ ֵֹהן ִ
נוֹספוֹת כְּ ֵדי ְלוַ ֵדּא ֶשֹּׁלא נִ ְט ְמ ָאה ָבּ ֳא ָפנִ ים
ָ
נוֹס ִפים.
ָ
ִמכָּ ֶ שׁ ֻה ְצ ְרכוּ ֲחכָ ִמים ְל ָפ ֵרשׁ ֶאת ַה ִסּ ָבּה
ִלכְ ִפילוּת ֲענִ יַּ ת ָה ָ'א ֵמן'ֵ ,ה ִביא ַהגְ ָּר"א )או"ח
סא יב( ָמקוֹר ִל ְפ ַסק ָה ַר ָמּ"א ָ
)שׁם( ֶשׁכְּ ִפי
'מוֹדים
ִ
ֶשׁ ָאסוּר לוֹ ָל ָא ָדם ִלכְ פֹּל ַבּ ְתּ ִפ ָלּה:
מוֹדה ִל ְשׁ ֵתּי ָר ֻשׁיּוֹת,
מוֹדים'ְ ,ל ִפי ֶשׁנִּ ְר ֶאה כְּ ֶ
ִ
כָּ ֵ אין ִלכְ פֹּל וְ ַל ֲענוֹת ָ'א ֵמן ָא ֵמן' ַעל ְבּ ָרכָ ה
ֶא ָחת.
וְ ָ
אלי ְמ ָפ ֵרשׁ ֶאת כְּ ִפילוּת
אוּלם ָה ָר ָמ"ד וָ ִ
מוֹע ָילה ְל ַה ִצּיל
ֲענִ יַּ ת ָה ָא ֵמן כָּ ֲ :ענִ יַּ ת ָא ֵמן ִ
ֶאת ָה ָא ָדם ְבּכָ ל ַמ ָצּב ֶשׁהוּא נִ ְמ ָצאְ .ל ִפיכָ 
כּוֹפ ֶלת ָה ִא ָשּׁה ֶאת ֲענִ יַּ ת ָה ָא ֵמן ,כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּכָ ל
ֶ
טוֹב ָתהּ; ִאם ִתּ ָמּ ֵצא
ִמ ְק ֶרה יִ ְפ ַעל ַה ָדּ ָבר ְל ָ
הוֹרה – ִתּזְ כֶּ ה ִמכּ ָֹחהּ ְל ִקיּוּם ִבּ ְרכַּ ת:
ְט ָ
"וְ נִ ְקּ ָתה וְ נִ זְ ְר ָעה זָ ַרע" ְ)ל ֵעיל פס' כח( ,וְ ִאם
ָח ִל ָילה ִתּ ָמּ ֵצא ְט ֵמ ָאה – ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת יְ כֻ ַפּר
ָלהּ ְבּכָ ֲ עווֹנָ הּ ,וְ ִהיא ִתּנָּ ֵצל ֵמ ֶר ֶדת ַשׁ ַחת
ְל ָמדוֹר ַתּ ְחתּוֹן ֶשׁ ַבּגֵּ ִיהנֹּם'ִ .שׁ ְב ֵטי יָ -הּ'
ָ
אלי[
]ל ָר ָמ"ד וָ ִ
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ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים
דְּ ַבר ְמיַ ֵּסד ּונְ ִשׂ יא ְּ'בנֵ י ֱאמ ּונִ ים'

'וַ יְ ָב ֶר ְך דָּ וִ יד ֶאת ה''
עוֹמ ִדים ָאנוּ ְבּ ֶע ֶרב ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹת ,יוֹם ֻהלַ ְּדתּוֹ וְ ִה ְס ַתּלְּ קוּתוֹ ֶשׁל
ְ
אוֹתנוּ ַעד
עוֹדם ְמלַ וִּים ָ
ֹחוֹתיו ָ
ָדּוִ ד ֶמלֶ  יִ ְשׂ ָר ֵאלֲ ,א ֶשׁר אוֹרוֹ וְ כ ָ
ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה.
ְבּבוֹאוֹ לְ ָת ֵאר ֶאת ַמ ֲעלַ ת ָדּוִ ד ַה ֶמּלֶ ֵ ,מ ִעיד ָעלָ יו ַה ָפּסוּק
קי
יח ֱא ֵ
"הגֶּ ֶבר ֻה ַקם ָעל ְמ ִשׁ ַ
מוּאל ב' כג א( כִּ י הוּא ָהיָ הַ :
)שׁ ֵ
ְ
אוֹצרוֹת ַהגְּ דוֹלִ ים
יַ ֲעקֹב וּנְ ִעים זְ ִמרוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל"ֵ ,אלּוּ ְשׁנֵ י ָה ָ
הוֹתיר לְ דוֹרוֹת עוֹלָ םֵ :ס ֶפר ַה ְתּ ִהלִּ ים – "זְ ִמירוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל",
ֶשׁ ִ
"הוּקם עָל" – "עָל
ַ
וְ ַת ָקּנַ ת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁנִּ ְר ְמזָ ה ַבּ ֵתּבוֹת
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאה" )במ"ר יח כא(.
ַבּגִּ ַ
ְבּ ֵס ֶפר ַה ְתּ ִהלִּ ים נָ ַטע ָדּוִ ד ְבּיִ ְשׂ ָר ֵאל לְ דוֹרוֹת עוֹלָ ם ֶאת ַהכּ ַֹח
וְ ַהזְּ כוּת ַה ְתּ ִמ ִידיִּ ים לְ הוֹדוֹת וּלְ ַהלֵּ ל ,לְ ַב ֵקּשׁ וּלְ ִה ְת ַפּלֵּ ל לִ ְפנֵ י
ֵ
מוֹצא לְ כָ ל
הוּדי לִ ְמצֹא ָ
בּוֹרא עוֹלָ םְ .בּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ יָ כוֹל כָּ ל יְ ִ
בּוֹק ַעת ֵמע ֶֹמק לִ בּוֹ .הוּא
הוֹד ָאה ַה ַ
ְצ ָע ָקהְ ,תּ ִחנָּ הְ ,תּ ִפלָּ ה וְ ָ
ַה ֵסּ ֶפר ַהנִּ ְצ ִחי ֲא ֶשׁר גַּ ם לְ ַא ַחר ֶשׁ ָחלְ פוּ ַאלְ ֵפי ָשׁנִ ים ֵמ ָאז ֶשׁנִּ כְ ַתּב,
וּבכָ ל
הוּדי ַבּ ֲא ֶשׁר הוּא ְבּכָ ל ֵעת ְ
עוֹדנּוּ ָקרוֹב לְ לִ בּוֹ ֶשׁל כָּ ל יְ ִ
ֶ
ָמקוֹם.
הוֹסיף ָדּוִ ד וְ ִת ֵקּן לָ נוּ ֶאת ַתּ ָקּנַ ת ֵמ ָאה ַה ְבּ ָרכוֹת,
ִמלְּ ַבד זֹאת ִ
אוֹתנוּ ְבּ ֶמ ֶשְׁ שׁלוֹשׁ ְמאוֹת ִשׁ ִשּׁים וַ ֲח ִמ ָשּׁה
ִהיא ַה ַתּ ָקּנָ ה ַה ְמּלַ וָּה ָ
וּבכָ ל ְשׁעוֹת ַהיּוֹם.
יָ ִמים ְבּ ָשׁנָ ה – ְבּכָ ל יוֹם ְ
ֲחכָ ֵמינוּ זָ "ל ְמגַ לִּ ים לָ נוּ )במ"ר ָשׁם( כִּ י ָדּוִ ד ִתּ ֵקּן ַתּ ָקּנָ ה זוֹ
ְבּ ִע ְקבוֹת ַמגֵּ ָפה ֶשׁ ָפּ ְר ָצה ְבּיָ ָמיו וְ ָק ְטלָ ה ֵמ ָאה נְ ָפשׁוֹת ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל
רוּח ָק ְדשׁוֹ נִ ְתגַּ לָּ ה לוֹ כִּ י ַמגֵּ ָפה זוֹ ָבּ ָאה כְּ עֹנֶ שׁ ַעל
ְבּכָ ל יוֹםְ .בּ ַ
ֶשׁ ֵאין יִ ְשׂ ָר ֵאל ִ
בוֹר ָאם .לְ ִפיכָ ָ ,ע ַמד וְ ִת ֵקּן לָ ֶהם
מוֹדים כָּ ָראוּי לְ ְ
ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת – כְּ נֶ גֶ ד ֵמ ָאה ַהנִּ ְס ִפּים ְבּכָ ל יוֹם – וְ ַה ַמּגֵּ ָפה נֶ ֶע ְצ ָרה.
ֵמ ָאז וְ ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ ה ַמ ְק ִפּ ִידים יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָב ֵרְ בּכָ ל יוֹם ֵמ ָאה
צוּקה ֶשֹּׁלא ָתּבוֹא.
וּבכָ  זוֹכִ ים לַ ֲהגָ נָ ה ִמ ְפּנֵ י כָּ ל ָצ ָרה וְ ָ
ְבּ ָרכוֹתְ ,
רוּחנִ יתֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָדּוִ ד ַה ֶמּלֶ ָ ס ַמ
ַתּ ָקּנָ ה זוֹ ַמ ֲענִ ָיקה לָ נוּ ַאף ֲהגָ נָ ה ָ
ֶאת ַתּ ָקּנָ תוֹ ַעל ַה ָפּסוּק ְ)דּ ָב ִרים י יבְ ,וּר ֵאה ַר ִשׁ"י ְמנָ חוֹת מג
קי שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ כִּ י ִאם
]מ ָאה[ ה' ֱא ֶ
ב(" :וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה ֵ
לוֹמ ִדים ָאנוּ ֶשׁ ֵמּ ָאה ַה ְבּ ָרכוֹת ַמ ְשׁ ִרישׁוֹת ְבּלֵ ב
וּמכָּ אן ְ
לְ יִ ְר ָאה"ִ ,
יוֹתר כְּ נֶ גֶ ד כָּ ל ֶפּגַ ע
טּוֹבה ְבּ ֵ
ָה ָא ָדם יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ םֶ ,שׁ ִהיא ַה ֲהגָ נָ ה ַה ָ
רוּחנִ י.
ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ ְמצוּיִ ים לְ ַצ ֲע ֵרנוּ ְבּעוֹלָ ם ְרווּי ַמגֵּ פוֹת וְ ַסכָּ נוֹת
יוֹתר נָ חוּץ לָ נוּ ִמלְּ ִה ְת ַחזֵּ ק
וּבנֶּ ֶפשׁ ה"יָ ,מה ֵ
אוֹרבוֹת לִ ְפגּ ַֹע ַבּגּוּף ַ
ָה ְ
דוֹשׁה ֶשׁל ָדּוִ ד ַה ֶמּלֶ ֵ ,מ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל יוֹם!
ְבּ ַת ָקּנָ תוֹ ַה ְקּ ָ
וּביֶ ֶתר
נְ ַק ֵבּל ֵאפוֹא ַעל ַע ְצ ֵמנוּ לְ ַה ְק ִפּיד ַעל כָּ ְ בּיֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ְ
וּב ֲא ֶשׁר יָ ַ
עֹזַ ,
יה
דוּע כִּ י ְבּ ָרכָ ה ֻמ ְשׁלֶ ֶמת ִהיא זֹאת ֶשׁעוֹנִ ים ָעלֶ ָ
כוֹתינוּ ִבּ ְפנֵ י ֲא ֵח ִריםָ .מה גַּ ם כִּ י כַּ ֲא ֶשׁר
ָא ֵמן – נַ ְק ִפּיד לְ ָב ֵרִ בּ ְר ֵ
עוֹמד לַ ֲענוֹת ָא ֵמןָ ,אנוּ
אוֹמ ִרים ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ִבּ ְפנֵ י ַמ ֲאזִ ין ָה ֵ
ָאנוּ ְ
ישׁים ְתּש ַ
ַמ ְק ִדּ ִ
יּוֹצאת ִמ ִפּינוּ.
ֹוּמת לֵ ב וְ כ ֶֹבד רֹאשׁ לְ כָ ל ִמלָּ ה ַה ֵ
יח וּלְ ִהוּ ַָשׁע ְבּכָ ל ִענְ יָ נֵ ינוּ
יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ה' ְתּ ֵהא ָעלֵ ינוּ לְ ַה ְצלִ ַ
ִבּזְ כוּת ָדּוִ ד ַה ֶמּלֶ ָ ,א ֵמן!
שׁוֹאל ֵמ ִע ָמּ"
"מ ָאה ה' ֵ
יאת ֵ
ִבּ ְק ִר ַ
וּב ִב ְרכַּ ת ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם,
ְ
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ַמ ֲע ֵשׂ י ֱאמ ּונִ יﬧ

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

ַק ָּבלָ ה ְקב ּו ָעה ַעל ְסכ ּום ָקב ּו ַע
זֶ ה ָהיָ ה בּ ֶֹקר כְּ כָ ל ַה ְבּ ָק ִרים .ר' יִ ְצ ָחק ָע ָשׂה
ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ִמ ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ְל ֵביתוַֹ ,א ַחר ְתּ ִפ ַלּת
ַשׁ ֲח ִרית ְרווּיַ ת ֶרגֶ שׁ .כְּ מוֹ ְבּכָ ל יוֹם ָצ ַעד ְל ִצדּוֹ
שׂוֹח ִחים
ר' מ ֶֹשׁהְ ,שׁכֵ נוֹ ,כְּ ֶשׁ ְבּ ַד ְרכָּ ם ֵהם ְמ ֲ
ַעל ָדּא וְ ַעל ָהאְ .בּ ַהגִּ ָיעם ְל ֵב ָיתם ֵהם ָע ְמדוּ
ְל ִה ָפּ ֵרדֶ ,א ָלּא ֶשׁ ָאז נִ זְ כַּ ר ר' מ ֶֹשׁה" :ר' יִ ְצ ָחק,
אוֹתְ בּ ַ'מ ְרגָּ ִלית' נִ ְפ ָל ָאה
ֲאנִ י ַחיָּ ב ְל ַשׁ ֵתּף ָ
טוּח ֶשׁ ִתּ ְצ ַמח ְל
ֶשׁגִּ ִלּ ִיתי ֶא ְתמוֹלֲ ,אנִ י ָבּ ַ
תּוֹע ֶלת ִמ ֶמּנָּ ה"...
ֶ
ר' יִ ְצ ָחק ִה ְס ַתּ ְק ֵרן וְ ִה ָטּה אֹזֶ ן ,וְ ר' מ ֶֹשׁה
"הזּ ַֹהר
הוֹציא ֶפּ ֶתק ִמכִּ יסוֹ וְ ֵה ֵחל ְל ַה ְק ִריאַ :
ִ

ָהיָה זֶ ה ְבּ ַא ַחד ָה ֲע ָר ִביםְ ,ל ַא ַחר
ישׁה .ר'
בוֹדה ַה ַמּ ִתּ ָ
ִסיּוּם ָה ֲע ָ
ְיִצ ָחק ָיָצא ִמ ִבּנְ יַן ַה ַתּ"ת ִבּ ְמ ִהירוּת
כְּ ֵדי ְל ַה ְס ִפּיק ְוּל ַהגִּ ַיע ָלאוֹטוֹבּוּס,
ְוּל ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ִבּ ְדמוּת ֻמכֶּ ֶרת.
ָהיָה זֶ ה ר' ְשׁמֹהִ ,אישׁ ֲע ָס ִקים
ֻמכָּ ר ַה ִמּ ְת ֵ
גּוֹרר א ַה ְר ֵחק ִמ ֶמּנּוּ.

כּוֹס ֶשׁל ְבּ ָרכָ ה

ַה ָקּדוֹשׁ ֵ
כּוֹתב )וַ יַּ ְק ֵהל ריח א( כִּ י ַה ְמּ ָב ֵר
ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ,כְּ נֶ גֶ ד זֹאת יַ ֲענִ יקוּ לוֹ
טוֹבה,
ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ֶאת ַפּ ְרנָ ָסתוֹ ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְוּב ַעיִ ן ָ
יצוֹצי
כּוֹתב ַעל כָּ ַ ה ִח ָיד"א ְבּ ֵפרוּשׁוֹ 'נִ ֵ
וְ כָ ֵ 
אוֹר' ָ
)שׁם('ָ :לכֵ ן יֹאכַ ל וְ יִ ְשׁ ֶתּה ָדּ ָבר ַה ְמּ ַשׂ ְמּחוֹ,
כְּ ֵדי ֶשׁיְּ ָב ֵרְ בּ ִשׂ ְמ ָחה ,וְ זוֹ ְסגֻ ָלּה ְל ִה ְת ַע ֵשּׁר
וּבקוֹל ָרם'ַ ,ה ִח ָיד"א ַאף
ִאם יְ ָב ֵרְ בּ ִשׂ ְמ ָחה ְ
ָמ ָצא ְלכָ ֶ ר ֶמז ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָפּסוּק ְבּ ִמ ְשׁ ֵלי )י
יוֹסף ֶע ֶצב
כב('ִ :בּ ְרכַּ ת ה' ִהיא ַת ֲע ִשׁיר וְ א ִ
ִע ָמּהּ'; ִ'בּ ְרכַּ ת ה'' ַהיְ נוּ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ֶשׁ ִהיא
אוּלם ְתּנַ אי
אוֹריְ ָתא'ִ ,היא ַת ֲע ִשׁיר' ,וְ ָ
ִחיּוּב ִמ ְדּ ָ
יוֹסיף ֶע ֶצב ִע ָמּהֶּ ,א ָלּא יְ ָב ְרכֶ נָּ ה
ַל ָדּ ָבר' :וְ א ִ
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה'".
אוּלם ַה ְדּ ָב ִרים
ר' מ ֶֹשׁה נִ ְפ ַרד ִמ ֶמּנּוּ ְל ָשׁלוֹםָ ,
ֶשׁ ִה ְק ִריא ְבּ ָפנָ יו ִה ְמ ִשׁיכוּ ְל ַה ְד ֵהד ְבּמֹחוֹ ֶשׁל

עוֹשׂה ָבּ ִעיר ֶשׁנִּ ְפגַּ ְשׁנוּ?"
"אָ מה כְּ בוֹדוֹ ֶ
ַ
ר' יִ ְצ ָחק עוֹד זְ ַמן ַרב; ָא ְמנָ ם א ָבּ ַער בּוֹ
נוֹס ַע ֵא ֶל ָיה ִמ ֵדּי יוֹם
ָה ָרצוֹן ְלע ֶֹשׁרַ ,אְ ק ָצת ְרוָ ָחה כַּ ְלכָּ ִלית ַבּ ַבּיִ ת ר' יִ ְצ ָחק ֵה ִשׁיב כִּ י הוּא ֵ
ֵאינָ הּ ַמזִּ ָיקה ְל ַאף ֶא ָחד...
כְּ ֵדי ְל ַשׁ ֵמּשׁ כִּ ְמ ַחנֵּ ְ בּ ַת"ת ְפּלוֹנִ י.
עוֹסק ר' יִ ְצ ָחק
ְל ַפ ְרנָ ַסת ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ַה ְבּרוּכָ ה ֵ
"וְ ַה ַפּ ְרנָ ָסה?" ָשׁ ַאל ר' ְשׁמֹהָ .
"אכֵ ןֵ ,אינָ הּ
תּוֹרה ַה ְמּ ֻמ ָקּם
ְבּ ִחנּוּ יַ ְל ֵדי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַת ְלמוּד ָ
ַק ָלּה"ֵ ,ה ִשׁיב ר' יִ ְצ ָחק ַעל ֲא ָתר וְ ִה ְמ ִשׁי
ְבּ ִעיר ַא ֶח ֶרתִ .מ ֵדּי יוֹם הוּא ַמ ְשׁכִּ ים קוּם,
ְבּ ֵתאוּר ָק ָצר ַעל ַה ְקּ ָשׁיִ ים ַהכַּ ְלכָּ ִליִּ ים ֶשׁ ִע ָמּם
יוֹצא ְל ַד ְרכּוֹ .כְּ ָשׁ ָעה
וּל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה הוּא ֵ
ְ
עוֹשׂה כְּ כָ ל
ֶ
"אנִ י
מוֹדדֲ .
הוּא נֶ ֱא ַלץ ְל ִה ְת ֵ
בוֹדתוֹ.
הוּא ִמ ַטּ ְל ֵטל ַבּ ְדּ ָרכִ ים ַעד ִל ְמקוֹם ֲע ָ
יָ כ ְֹל ִתּיַ ,וּבד ְבּ ַבד ִמ ְת ַחזֵּ ק ְבּ ִב ָטּחוֹן"ִ ,סכֵּ ם
ֹחוֹתיו וְ ָשׁב
הוּא ַמ ְשׁ ִק ַיע ְבּ ַת ְל ִמ ָידיו ֶאת כָּ ל כּ ָ
ְל ַבסּוֹף.
ַה ַבּיְ ָתה ֻמ ָתּשֶׁ .א ָלּא ֶשׁ ַהקּ ֶֹמץ ֵאינוֹ ַמ ְשׂ ִבּ ַיע
הוֹסיף וְ ִה ְת ַענְ יֵ ן ְבּ ַחיָּ יו ֶשׁל ר' יִ ְצ ָחק.
מוֹצא ַע ְצמוֹ ָה ִאישׁ ִ
ֶאת ָה ֲא ִריַ .ל ְמרוֹת ַמ ֲא ַמ ָצּיו הוּא ֵ
רוֹאה ְרוָ ָחה נִ ְר ֶאה ָהיָ ה כִּ י ִה ְת ַר ֵשּׁם ִמ ְדּמוּתוֹ ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
שׁוּב וָ שׁוּב נִ ְצ ַרְ ל ַה ְלוָ אוֹת וְ ֵאינוֹ ֶ
ִהגִּ יעוּ ִל ְשׁכוּנַ ת ְמ ֵ
גוּר ֶיהם כְּ ָבר ָהיוּ ֲח ֵב ִרים
ְבּ ֵביתוֹ.
ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ַה ִח ָיד"א ָהיוּ ַבּ ֲעבוּרוֹ כְּ ַמיִ ם ָק ִרים ֶשׁל ַמ ָמּשׁ .ר' ְשׁמֹה ָע ַצר ֶאת ִרכְ בּוֹ ְבּ ֶפ ַתח
גּוֹרר .הוּא נִ ְפ ַרד
ַעל נֶ ֶפשׁ ֲעיֵ ָפה ,וְ הוּא ֶה ֱח ִליט ְל ַא ְמּ ָצם ְבּכָ ל ַה ִבּנְ יָ ן ֶשׁבּוֹ ר' יִ ְצ ָחק ִמ ְת ֵ
הוֹציא
הוֹשׁיט יָ דוֹ ְלכִ יסוִֹ ,
סוֹעד ִמ ֶמּנּוּ ְל ָשׁלוֹם וְ ָאז ִ
תּ ֶֹקףְ .לרֹב ִט ְר ָדּתוְֹ ,בּ ֶד ֶר כְּ ָלל ָהיָ ה ֵ
וּת ָח ָבם ְבּיָ ָדיו ֶשׁל ר'
לוֹק ַח ַל ֶדּ ֶרְ ,שׁמוֹנֶ ה ְמאוֹת ְשׁ ָק ִלים ְ
ַבּבּ ֶֹקר ַעל ִמינֵ י ְמזוֹנוֹת ֶשׁ ָהיָ ה ֵ
רוּחת ָה ֶע ֶרב יִ ְצ ָחק ֶה ָהמוּם" .זוֹ זְ כוּת ִבּ ְשׁ ִב ִילי ִל ְהיוֹת ֻשׁ ָתּף
יוֹתר ִמכָּ ַ ...בּ ֲא ַ
א ָהיָ ה לוֹ זְ ַמן ְל ֵ
הוּדי כָּ מוָֹ ,"...א ַמר וְ ִה ְפ ִליג ְל ַד ְרכּוֹ.
אוּלם ִעם יְ ִ
וּל ִע ִתּים אָ ,
יו
ד
ָ
יָ
נוֹטל
ְל ִע ִתּים ָהיָ ה ֵ
ְ
אוֹשׁשׁ
ֵמ ַע ָתּה ,הוּא ֶה ֱח ִליט ,כִּ י א יְ וַ ֵתּר וִ ָיב ֵרְ לר' יִ ְצ ָחק ָא ְרכוּ כַּ ָמּה ְרגָ ִעים כְּ ֵדי ְל ִה ְת ֵ
ִ'בּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן'ְ ,לכָ ל ַה ָפּחוֹת ַפּ ַעם ַא ַחת ְבּיוֹםֵ .מ ַה ֶה ֶלםִ .בּ ְת ִח ָלּה ֵה ֵחל ַל ֲחשֹׁב ַעל ֶא ְפ ָשׁרוּת
אוּלם כְּ ֶשׁנִּ זְ כַּ ר ַבּ'חֹר
כְּ ָבר ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם הוּא נָ ַטל ְבּ ָח ְפזָ ה ְשׁ ֵתּי ְל ַה ֲחזִ יר ֶאת ַהכֶּ ֶסףָ ,
וּמ ָאז וָ ֵא ָילַ הגָּ דוֹל' ֶשׁיֵּ שׁ לוֹ ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן ַה ַבּנְ ק ְוּבכַ ָמּה
ְפּרוּסוֹת ֶל ֶחם וְ ִהכְ נִ ָיסן ְל ִתיקוֵֹ ,
ִה ְמ ִשׁיְ בּכָ  כְּ ֶד ֶרֶ ק ַבע; ְבּ ַה ְפ ָס ַקת ַה ָצּ ֳה ַריִ ם ְצ ָרכִ ים ְדּ ִ
עוֹמ ִדים ְל ָפנָ יוֵ ,ה ִבין כִּ י
חוּפים ָה ְ
נוֹטל ַהכֶּ ֶסף נִ ְשׁ ַלח ֵא ָליו ַמ ָמּשׁ ִמ ָשּׁ ַמיִ ם ,וְ הוּא
פּוֹרשׁ ְל ֶח ֶדר ְצ ָד ִדיֵ ,
ָהיָ ה ֵ
וּל ַא ַחר ִהכְ נִ יסוֹ ְלכִ יסוֹ תּוֶֹ שׁ ְבּ ִלבּוֹ הוּא ַמ ְר ִעיף
יָ ָדיו וְ ֵ
סוֹעד ַבּ ַפּתְ ,
ִמכֵּ ן ְמ ָב ֵרֶ את ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ְבּ ָרכוֹת ַעל רֹאשׁ ֵמ ִיטיבוֹ.
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְוּבקוֹל ָרםֲ .ח ֵב ָריו יָ כוֹל ָהיָ ה ַה ָדּ ָבר ְל ִה ָשּׁכַ ח ִמ ִלּבּוֹ ֶשׁל ר'
ַל ֶצּוֶ תֶ ,שׁ ִבּ ְת ִח ָלּה ִמנְ ָהגוֹ ֶה ָח ָדשׁ יִ ְצ ָחקִ ,א ְל ָמ ֵלא ַבּ ָשּׁ ַ
בוּע ֶשׁ ְלּ ַא ַחר ִמכֵּ ןְ ,בּיוֹם
ֶשׁל ר' יִ ְצ ָחק נִ ְר ָאה ְבּ ֵעינֵ ֶיהם ֲח ִמ ִשּׁי ָבּ ֶע ֶרב הוּא נִ ְת ַקל ְבּ ֶפ ַתח ֵבּיתוֹ ִבּ ִידידוֹ
הוֹשׁיט לוֹ ְשׁמוֹנֶ ה
כְּ מוּזָ רִ ,ה ְת ַרגְּ לוּ ְל ַהנְ ָהגָ תוֹ ֵדּי ֶה ָח ָדשׁ .גַּ ם ַה ַפּ ַעם הוּא ִ
הוֹדה לוֹ ְבּכָ ל ֶפּה
ִבּ ְמ ִהירוּת .ר' יִ ְצ ָחק ִא ֵמּץ ֶאת ְמאוֹת ְשׁ ָק ִליםַ .ר ִבּי יִ ְצ ָחק ָ
ַה ַהנְ ָהגָ ה ַהזּוֹ וְ א וִ ֵתּר ָע ֶל ָיה ַאֵ ס ֵרב ְל ַק ֵבּל ֶאת ַהכֶּ ֶסףֶ ,א ָלּא ֶשׁר' ְשׁמֹה
וְ לוּ ַפּ ַעם ַא ַחת.
"אנִ י ַמ ְרגִּ ישׁ זְ כוּת ִל ְהיוֹת
ִה ְת ַחנֵּ ן ְבּ ָפנָ יוֲ :
ָהיָ ה זֶ ה ְבּ ַא ַחד ָה ֲע ָר ִביםְ ,ל ַא ַחר ֻשׁ ָתּף ִא ְתּ וְ ָל ַק ַחת ֵח ֶלק ְבּגִ דּוּל ִמ ְשׁ ַפּ ְח ְתּ
ישׁהַ .ה ְמּב ֶֹרכֶ תָ .אנָּ אַ ,קח ֶאת ַהכֶּ ֶסףִ ,אם א
בוֹדה ַה ַמּ ִתּ ָ
ִסיּוּם ָה ֲע ָ
ר' יִ ְצ ָחק יָ ָצא ִמ ִבּנְ יַ ן ַה ַתּ"ת ִבּ ְשׁ ִב ְילִ – בּ ְשׁ ִב ִילי"...
ִבּ ְמ ִהירוּת כְּ ֵדי ְל ַה ְס ִפּיק ְ
וּל ַהגִּ ַיע ָלאוֹטוֹבּוּסֵ ,מאוֹתוֹ יוֹם וָ ֵא ָיל וְ ַעד ֶע ֶצם ַהיּוֹם ַהזֶּ הִ ,מ ֵדּי
ר'
ה
זֶ
ה
יָ
ה
ָ
ת.
ר
ֶ
כֶּ
וּל ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ִבּ ְדמוּת ֻמ
ְ
בוּע ַמ ְמ ִתּינָ ה ְלר' יִ ְצ ָחק ַמ ֲע ָט ָפה ָוּבהּ
ָשׁ ַ
ְשׁמֹהִ ,אישׁ ֲע ָס ִקים ֻמכָּ ר ַה ִמּ ְת ֵ
בוּע – ְשׁמוֹנֶ ה ְמאוֹת ְשׁ ָק ִליםַ .אף
גּוֹרר א ְסכוּם ָק ַ
ַה ְר ֵחק ִמ ֶמּנּוּ .ר' יִ ְצ ָחק ֵ
לוֹם
שׁ
ָ
ל
נוֹפף לוֹ
ְ
ֶ
כַּ ֲא ֶשׁר ר' ְשׁמֹה
שׁוֹהה ְבּחוּ"ל ,הוּא ֵאינוֹ
דוֹ,
ע
ֲ
בּ
ַ
ר
צ
ַ
ע
ָ
ה
לּ
ָ
ה
וְ ִה ְמ ִשׁיַ בּ ֲה ִליכָ תוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁ ַ
יח.
יחת ַהכֶּ ֶסף ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ָשׁ ִל ַ
ְמוַ ֵתּר ַעל ְשׁ ִל ַ
"אנִ י
שׁוֹאל ָס ֵפק ַמ ִצּ ַיעֲ :
ֵ
תּוֶֹ שׁהוּא ָס ֵפק
ר' יִ ְצ ָחק ,כְּ ָבר ָא ַמ ְרנוּ ,א ָשׁ ַאף ְל ִה ְת ַע ֵשּׁר,
אוֹת"!?
ְבּ ַד ְרכִּ י ַה ַבּיְ ָתהֲ ,ה ִת ְר ֶצה ֶשׁ ַא ִסּ ַיע ְ
ָ
אוּלם ֵאלּוּ ָהיוּ ְפּנֵ י ַה ְמּ ִציאוּת; ֵמ ַהיּוֹם ֶשׁבּוֹ
"בּוַ ַדּאי!" ר' יִ ְצ ָחק א ִה ְצ ִל ַ
ְ
יח ְל ַה ְס ִתּיר ִק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ְל ָב ֵרֶ את ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן
ס
נֵ
כָּ
ה
ִ
ל
ינוֹ
מ
ִ
ה
ִ
ֹה
מ

שׁ
ר'
בוּתוֹ,
ה
ֲ
ל
ַ
ת
ה
ִ
ת
ֶא
ְ
זְ
ְ
וְ
ְ
וּמתּוַֹ הכְּ ָתב,
ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְוּבקוֹל ָרםְ ,בּכַ וָּנָ ה ִ
ל
ע
ַ
ם
יִ
נַ
שּ
ׁ
ה
ַ
חוּ
שׂוֹח
ֲ

ר
ֶ
דּ
ֶ
בּ
ַ
ר.
דּ
ָ
ה
ֻ
מּ
ה
ַ
בּוֹ
ר
ִ
ְל
ְ
ְ
כְ
עוֹלם
בּוֹרא ָה ָ
הוּא זָ כָ ה ִל ְראוֹת ְבּ ֵעינָ יו כִּ י ֵ
א
ָדּ
ה
ת
ָ
ה
ָ
שׁ
ֶ
ת
פ
ֶ
רוֹפ
ֶ
ה
ָ
רוּת
כֵּ
ה
ֶ
ה
ַ
א,
ה
ָ
ל
ע
ַ
יְ
וְ
וְ
בוּע
בוּעית נְ ִד ָיבה ִמ ֵדּי ָשׁ ַ
ְמ ַשׁגֵּ ר לוֹ ְתּ ִמיכָ ה ְשׁ ִ
ה
ד
ָ
מ
ע
ָ
ה
ימ
ָ
ע
ִ
ה
ַ
ה
יע
ָ
ס
ִ
ה
ַ
ה.
ק
ָ
ח
ַ
ת
ה
ִ
ם
יה
ֶ
ינֵ
ֵבּ
ְ
נְּ
נְּ
זְּ
ְ
בוּעְ ,תּ ִמיכָ ה כִּ ְרצוֹנוֹ; ִהיא א ֶה ֱע ִשׁ ָירה
ְבּ ָשׁ ַ
אוּלם ְבּ ֶה ְח ֵלט ֶה ֶע ְל ָתה אוֹתוֹ ֵמ ַעל ַקו
ְל ִה ְס ַתּיֵּ ם ,וְ ר' יִ ְצ ָחק ֵה ֵחל ְל ַה ְר ִעיף ְבּ ָרכוֹת ַעל אוֹתוָֹ ,
רֹאשׁ ֵמ ִיטיבוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ָלּה ָע ַצר ַבּ ֲעדוֹ:
ָהעֹנִ י...
בוּע' ח"ג עמ' שס
ְ'פּנִ ינֵ י ָפּ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
"ס ַלח ִלי ַעל ַה ַח ְט ָטנוּת"ִ ,ה ְתנַ ֵצּל ר' ְשׁמֹה,
ְ

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ִמצְ וַ ת ֵ'מ ָאה ְּב ָרכוֹ ת' )ב(
ֵ'מ ָאה ְּב ָרכוֹ ת' ִּב ְמקוֹ ם ַה ָּק ְר ָּבנוֹ ת
רוֹק ַח ֶשׁ ַבּזְּ ַמן ַהזֶּ הֶ ,שׁ ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ָח ַרב ,וְ ֵאין ְבּיָ ֵדינוּ ְל ַה ְק ִריב
כָּ ַתב ָה ֵ
עוֹלם ִבּזְ כוּת ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹתֶ .שׁכָּ 
ָק ְר ָבּנוֹתָ ,אנוּ ִמ ְת ַקיְּ ִמים ָבּ ָ
ֵ
אוֹמ ִרים ְל ָפנַ י ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל
אוֹמר ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא" :יִ ְהיוּ ְ
רוֹק ַח
וּמ ֲע ֶלה ֲאנִ י ֲע ֵל ֶיהם כְּ ִאלּוּ ִה ְק ִריבוּ ְל ָפנַ י כָּ ל ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת"ָ .ה ֵ
יוֹםַ ,
ִ
וּמ ָב ֵאר ֶשׁ ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּיוֹם ,נִ ְת ְקנָ ה כְּ נֶ גֶ ד ֵמ ָאה
מוֹסיף ְ
רוּשׁי
)'פּ ֵ
תּוֹרה ֶשׁ ָבּ ֶהם ְמפ ָֹר ִשׁים ִדּינֵ י כָּ ל ַה ָק ְּר ָבּנוֹת ֵ
סוּקים ַבּ ָ
ַה ְפּ ִ
ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָל ֵ
רוֹק ַח' ח"א סי' א(.
תּוֹספוֹת ָדּ ַרשׁ ֶשׁ ֲא ִמ ַירת ֵ'מ ָאה ְבּ ָרכוֹת'
ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפּ ְל ִט ֵיאל ִמ ַבּ ֲע ֵלי ַה ְ
יוֹתר ִמן ַה ָק ְּר ָבּנוֹת; ִבּ ְת ִח ַלּת ָפּ ָר ַשׁת וַ יִּ ְק ָרא )א
ִמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ְל ָרצוֹן ַאף ֵ
"א ָדם כִּ י יַ ְק ִריב ִמכֶּ ם ָק ְר ָבּן ַלה' ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה ִמן ַה ָבּ ָקר
ב( נֶ ֱא ָמרָ :
ימ ְט ִריָּ ה ֵמ ָאהָ ,וּב ָאה
"מכֶּ ם" – ְבּגִ ַ
וּמן ַהצֹּאן ַתּ ְק ִריבוּ ֶאת ָק ְר ַבּנְ כֶ ם"ִ .
ִ
"ק ְר ָבּן
]מ ָאה[ ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל יוֹם כְּ ָ
"מכֶּ ם" ֵ
תּוֹרה ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ֲא ִמ ַירת ִ
ַה ָ
וּמ ְת ַק ֶבּ ֶלת ֵ
ַלה'"ִ ,היא ְרצוּיָ ה ִ
"מן ַה ְבּ ֵה ָמה
יוֹתר ִמ ָקּ ְר ָבּנוֹת ַה ָבּ ִאיםִ :
ִמן ַה ָבּ ָקר ִ
תּוֹרה ְל ַר ִבּי ַחיִּ ים ַפּ ְל ִט ֵיאל' ָשׁם(.
רוּשׁי ַה ָ
)'פּ ֵ
וּמן ַהצֹּאן" ֵ

ִמ ַּמ ַעיְ נֵ י ַה ְ ּי ׁש ּו ָעה
ִמכָּ ל ָה ָאמוּר נִ ְמ ָצא ֶשׁ ֵמּ ָאה ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים ִמ ֵדּי יוֹם ֵהן
וּמכָּ ל ְק ָל ָלה וְ ֵהן ַה ַמּ ְשׁ ִפּיעוֹת ָע ֵלינוּ
ַה ְמּגִ נּוֹת ָע ֵלינוּ ִמכָּ ל ַמגֵּ ָפה ִ
שׂוּמה
וּפוֹתחוֹת ְבּ ָפנֵ ינוּ ַשׁ ֲע ֵרי ֶשׁ ַפע ְוּב ָרכָ הַ .על כֵּ ן ָ
יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם
ְ
ָע ֵלינוּ ְל ַה ְק ִפּיד ְמאֹד ְל ָב ְרכָ ן ִמ ֵדּי יוֹם ְבּ ִד ְקדּוּק וְ כַ ֲה ָלכָ ה ,וּכְ ִפי
"לכֵ ן ַא ֶתּם ְבּנֵ י
ֶשׁ ִהזְ ִהיר ְבּ ֵס ֶפר ַה ָקּנֶ ה )ד"ה ִענְ יַ ן יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם(ָ :
וּל ָב ְרכוֹ ְבּכָ ל יוֹם ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת,
ַהגָּ לוּת ְתּנוּ ֵלב ָל ַד ַעת ֶאת ֱא ֵ
קיכֶ ם ְ
כְּ ֵדי ֶשׁ ִתּ ְת ָבּ ְרכוּ ֵמ ֶהם ,כִּ י ַעל יְ ֵדי ַה ְבּ ָרכוֹת ַה ָלּלוּ ָאנוּ ַקיָּ ִמים וְ ַחיִּ ים
ַבּגָּ לוּתָ ,לכֵ ן ִשׁ ְמעוּ ֵא ַלי וְ ַאל ָתּ ֵקלּוּ ָבּ ֶהם".
ער ָבּאִ הגִּ ַיע ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם ֻמ ְפ ָלג ֶשׁ ָח ָלה
ְל ֵביתוֹ ֶשׁל ַהגְּ ָר ָשׁ"ז אוֹיֶ ְ
וּשׁ ֵא ָלתוֹ ְבּ ִפיוְ :בּ ָמה יוּכַ ל ְל ִה ְת ַחזֵּ ק כְּ ֵדי ְל ַה ְר ִחיק
ְבּ ַמ ֲח ָלה ָק ָשׁהְ ,
ֶאת ַה ֶח ֶרב ַהמּוּנֶ ֶפת ֵמ ַעל ַצוָּארוֹ? ֵה ִשׁיב לוֹ ַהגְּ ָר ָשׁ"ז"ְ :ר ֵאה נָ אֵ ,אינִ י
לוֹמר ְלָ מה
ָרגִ יל ְליַ ֵעץ ַל ֲא ֵח ִרים ָמה ֲע ֵל ֶיהם ַל ֲעשׂוֹת .אוּכַ ל ַרק ַ
ָהיִ ִיתי ֲאנִ י ֶ
עוֹשׂה ִאם ָהיִ ִיתי נִ ְק ַלע ָח ִל ָילה ְל ַמ ָצּב ֶשׁכָּ זֶ ה – ָהיִ ִיתי
ְמ ַחזֵּ ק ֶאת ַע ְצ ִמי ַבּ ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹתֵ .אינִ י ְמ ַד ֵבּר ַעל ֲא ִמ ָירה
ְס ָת ִמית"ִ ,
"א ָלּא ַל ֲא ִמ ָירה ְבּכַ וָּנָ ה ַר ָבּה כְּ ִפי
הוֹסיף ַהגְּ ָר ָשׁ"ז וְ ִה ְב ִהירֶ ,
דּוֹר ֶשׁת ַה ֲה ָלכָ ה" ִ
ֶשׁ ֶ
)'מ ְצוַ ת ַה ֵמּ ָאה ְבּ ָרכוֹת כְּ ִה ְלכָ ָתהּ' ַבּ ַה ְק ָדּ ָמה(.
ָה ַר ֲא ַב"ד ַהגְ ָּר"מ ְשׁ ֶט ְרנְ בּוֵּ מ ִעיד ֶשׁ ִלּ ְפנֵ י ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ,כְּ ֶשׁ ָהיְ ָתה ֵעת
ָצ ָרה ְבּ ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,ה ְשׁ ַתּ ֵתּף ַבּ ֲע ֶצ ֶרת ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה ְבּרֹאשׁ
ימן ֶשׁ ָהיָ ה זָ ֵקן ֻמ ְפ ָלג.
דוֹלי ְמ ֻק ְבּ ֵלי יַ ֲהדוּת ֵתּ ָ
ָה ַעיִ ן ְבּ ַמ ֲע ָמד ַא ַחד ִמגְּ ֵ
ימן ְבּכָ ל ֵעת ָצ ָרהְ ,ל ִה ְת ַחזֵּ ק
הוּדי ֵתּ ָ
וְ ֵה ִעיד אוֹתוֹ זָ ֵקן כִּ י כָּ  נָ ֲהגוּ יְ ֵ
וּל ַה ְק ִפּיד ַעל ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכַ וָּנָ הִ ,וּבזְ כוּת זֹאת ָאכֵ ן זָ כוּ
ְ
אוּרים וְ ַהנְ ָהגוֹת' פר' נִ ָצּ ִבים(.
)'בּ ִ
ִל ְראוֹת יְ שׁוּעוֹת גְּ דוֹלוֹת ֵ

ַח ִ ּיים ׁ ֶשל יִ ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם
קוֹשׁר ָה ָא ָדם ֶאת נַ ְפשׁוֹ וְ רוּחוֹ ַל ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ַבּ ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּיוֹם ֵ
הוּא וְ זוֹכֶ ה ְל ִה ְת ַמ ֵלּא ְבּיִ ְר ַאת ה'ָ .דּ ָבר זֶ ה נִ ְל ָמד ֵמ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ָפּסוּק ֶשׁ ָע ָליו
קי שׁ ֵֹאל
]מ ָאה[ ה' ֱא ֶ
ִה ְס ִמיכוּ ֲחכָ ִמים ֶאת ַתּ ָקּנָ ָתם" :וְ ַע ָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה ֵ
ֵמ ִע ָמּ כִּ י ִאם ְליִ ְר ָאה"ַ .ה ִמּ ִלּים "כִּ י ִאם ְליִ ְר ָאה" ֵאינָ ן ָבּאוֹת כְּ ִצוּוּיֶ ,א ָלּא ָבּ ָאה
תּוֹרה ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ָבּ ֶהן ֶשׁכֹּה גְּ ָ
ַה ָ
דוֹלה ִהיא ַמ ֲע ָל ָתהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ֵ'מ ָאה ְבּ ָרכוֹת'ַ ,עד
ֶשׁכָּ ל ַה ַמּ ְק ִפּיד ָע ֶל ָיה ִמ ֵדּי יוֹם זוֹכֶ ה ְבּ ַקלּוּת ְל ִה ְת ַמ ֵלּא ְבּיִ ְר ַאת ה'ִ .משּׁוּם כָּ 
"מה" וְ א ֵ
ַאף נֶ ֱא ָמר ַבּ ָפּסוּק ָ
"מ ָאה" ,כְּ ֵדי ִל ְרמֹז ָלנוּ ֶשׁ ַבּ ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת
נַ ֲע ֵשׂית ַה ָשּׂגַ ת ַה ַמּ ֲע ָלה ֶשׁל יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ָדּ ָבר ֶשׁל ָ'מה ְבּכָ ') 'יִ ְשׂ ַמח מ ֶֹשׁה'
ֵע ֶקב; 'בֶּן יְ הוֹיָ ָדע' ְמנָ חוֹת מג ב(.
ַאף ְלשׁוֹנוֹ ַהזָּ ָהב ָשׁל ָה ַר ְמ ָבּ"ם ְבּ ִה ְלכוֹת ְבּ ָרכוֹת )א ד( ְמ ַל ֶמּ ֶדת כִּ י ַה ְבּ ָרכוֹת
ְמ ִביאוֹת ֶאת ָה ָא ָדם ִל ְהיוֹת יְ ֵרא ה'ֶ ,שׁכָּ  כָּ ַתב" :נִ ְמ ְצאוּ כָּ ל ַה ְבּ ָרכוֹת כֻּ ָלּן
ְשׁ ָ
הוֹד ָאה ֶשׁ ֵהן ֶדּ ֶרֶ שׁ ַבח
לוֹשׁה ִמינִ יםִ :בּ ְרכוֹת ֲהנָ יָ הִ ,וּב ְרכוֹת ִמ ְצווֹת ִוּב ְרכוֹת ָ
וּליִ ְר ָאה ִמ ֶמּנּוּ".
הוֹדיָ ה ַוּב ָקּ ָשׁה ,כְּ ֵדי ִלזְ כֹּר ֶאת ַה ֵ
וְ ָ
בּוֹרא ָתּ ִמיד ְ
הוֹסיף וְ ָא ַמר ָה ִ'א ְמ ֵרי ֱא ֶמת' )כִּ י ָתבוֹא תר"ע(ַ :ה ָ
ִ
תּוֹרה ְמ ַצוָּה ְ)דּ ָב ִרים יד כג(:
ישׁה "כָּ ל ַהיָּ ִמים"
קי כָּ ל ַהיָּ ִמים"ִ ,מכָּ ֶ שׁ ִה ְדגִּ ָ
"ל ַמ ַען ִתּ ְל ַמד ְליִ ְר ָאה ֶאת ה' ֱא ֶ
ְ
ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ָצּ ִריָ ה ָא ָדם ִלירֹא ֵמה' כָּ ל ַהיּוֹם ַמ ָמּשָׁ ,מה ֶשׁ ִמּ ְת ַא ְפ ֵשׁר ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת
ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹתֶ ,שׁ ֲא ִמ ָיר ָתן ִמ ְת ָפּ ֶר ֶשׂת ַעל ְפּנֵ י כָּ ל ַהיּוֹם כֻּ לּוֹ.

ִּ'ב ְר ַּכת ַה ִּמצְ ווֹ ת' לְ ִמצְ וַ ת ֵמ ָאה ְּב ָרכוֹ ת
כָּ ַתב ַר ִבּי ֵא ִליָּ הוּ ַמנִ יַ ,ר ָבּהּ ֶשׁל ֶח ְברוֹן ,כִּ י ִל ְפנֵ י ֶשׁ ְמּ ָב ֵרֶ את ַה ְבּ ָרכָ ה ָה ִראשׁוֹנָ ה
עוֹמד ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת
ִמ ְמּ ַאת ַה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁל אוֹתוֹ ַהיּוֹם ,יְ כַ וֵּן ָה ָא ָדם ֶשׁהוּא ֵ
)'מ ִעיל
ֵ'מ ָאה ְבּ ָרכוֹת' ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְבּ ָרכוֹת ֶשׁיְּ ָב ֵרֵ מ ַעכְ ָשׁו וְ ַעד ְלסוֹף ַהיּוֹם ְ
ימה(
)ס ֶדר ַה ִקּ ָ
ֵא ִליָּ הוּ' ֵבּאוּר ַעל ַה ִסּדּוּרֵ ,ס ֶדר נְ ִט ַילת יָ ַדיִ ם(ַ .בּ ִסּדּוּר 'אוֹר ַה ָשּׁנִ ים' ֵ
וּמזֻ ָמּן ְל ָב ֵרַ ה ְבּ ָרכוֹת כְּ מוֹ ֶשׁ ִתּ ְקּנוּ
ֹאמר ִבּ ְת ִח ַלּת ַהיּוֹםֲ :
כָּ ַתב ֶשׁיּ ַ
"ה ֵרינִ י מוּכָ ן ְ
ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם ִל ְב ָרכָ ה ְל ָב ֵרֵ מ ָאה ְבּ ָרכוֹת ְבּכָ ל יוֹם ,וְ ַא ְס ְמכוּהוּ א ְַק ָרא
ֶשׁנֶּ ֱא ָמר'ָ :מה ה' שׁ ֵֹאל ֵמ ִע ָמּ'ַ – 'אל ִתּ ְק ִרי ָמה ֶא ָלּא ֵמ ָאה'"...
דּוּע א ִתּ ְקּנוּ
ַעל ַרבּוֹת ִמ ִמּ ְצווֹת ֲ'ע ֵשׂה' ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְל ָב ֵר ק ֶֹדם ֲע ִשׂיָּ ָתןַ ,מ ַ
)על
יתן' ַ
ְל ָב ֵר ק ֶֹדם ַה ְבּ ָרכָ ה ָה ִראשׁוֹנָ ה ִמ ִמּנְ יַ ן ֵמ ָאה ַה ְבּ ָרכוֹת? ַבּ ֵסּ ֶפר ִ'בּ ְרכַּ ת ֵא ָ
ִמ ְצוַ ת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ,סי' א ְס ִעיף ד( ֵבּ ֵאר זֹאת ִבּ ְשׁנֵ י ֳא ָפנִ ים:
רוּע' )ח"א סי' קמ( ְמ ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ִבּ ְרכַּ ת ַה ִמּ ְצווֹת ִל ְפנֵ י
אָ .ה'אוֹר זָ ַ
אוֹתן ְבּ ַבת ַא ַחת ֶא ָלּא ְלא ֶֹרֲ א ִמ ַירת
שׁוֹתים ָ
ְשׁ ִתיַּ ת ַא ְר ַבּע כּוֹסוֹתְ ,ל ִפי ֶשׁ ֵאין ִ
וּמ ְצוָ ה ֶשׁ ֵאינָ הּ נִ ְשׁ ֶל ֶמת ְבּ ַפ ַעם ֶא ָחת ֵאין ְמ ָב ְרכִ ים ָע ֶל ָיהַ .על ִפּי זֹאת
ַה ַהגָּ ָדהִ ,
דּוּע א ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ָרכָ ה ַעל ִמ ְצוַ ת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹתֶ ,שׁ ֲה ֵרי ֲא ִמ ָיר ָתן
מוּבן ַמ ַ
ָ
ִמ ְת ָפּ ֶר ֶשׂת ְלא ֶֹרַ היּוֹם כֻּ לּוֹ.
בַ .ר ִבּי יַ ֲעקֹב ִמ ִלּ ָיסא ְמ ָב ֵאר ֶשֹּׁלא ִתּ ְקּנוּ ְל ָב ֵרִ ל ְפנֵ י ִבּ ְרכַּ ת ַה ָמּזוֹן ְל ִפי ֶשֹּׁלא
)הגָּ ַדת ַ'מ ֲע ֵשׂה
ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ָרכָ ה ַעל ִמ ְצוָ ה ַה ִמּ ְת ַקיֶּ ֶמת ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ְבּ ָרכָ ה ַ
יּוּמהּ ֶשׁל ִמ ְצוַ ת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ִהיא ַעל יְ ֵדי ֲא ִמ ַירת
נִ ִסּים' ַבּ ְפּ ִת ָיחה(ַ .אף ִק ָ
ְבּ ָרכוֹת ,וְ ַעל כֵּ ן א ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ָרכָ ה ָע ֶל ָיה.

י

ד ֶר ְך ֱאמוּנָָ ה בָ
ֶּ
ָח ְר ּ ִת

זִזי" ַע
ְך ֱאמ ּונָָנה'
ל ע "נ
ָמ ָרן ַּבַּב ַַעעל ַה'דֶֶּּד ֶר

ַא ְב ֵר יָ ָקר!

מוֹקד ֶ"דּ ֶרֱ אמוּנָה"
ִמ ְת ַק ְשּׁ ִרים ְל ֵ
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לוּחה .1
• ַמ ְק ִשׁ ִיבים ִלכְ ָל ֵלי ַה ֵמּיזָ ם ִבּ ְשׁ ָ
לוּחה 2
• ְנִר ָשׁ ִמים ַל ֵמּיזָ ם ִבּ ְשׁ ָ
נָסים ַל ַהגְ ָר ָלה.
ֵ)בּין ַה ָשּׁעוֹת  (20:00-22:00וְ נִכְ ִ

ִה ְצ ָט ֵרף גַּ ם ַא ָתּה
ְל ֵמיזַ ם ֶ"דּ ֶרֱ אמוּנָ ה"
ַהגְ ָר ַלת ח ֶֹדשׁ ִסיוָ ן ִתּ ְת ַקיֵּ ם אי"ה
וְ ַה ְק ֵדּם ָלבוֹא ְל ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת
ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ד' ְבּ ַתמּוּז תשפ"ב
ְל ַה ְשׁ ִלים ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ֶאת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר וְ יֻ גְ ְרלוּ ָבּהּ ְ 6מ ָלגוֹת
ֶשׁל ַה ִמּ ְת ַפּ ְלּ ִליםְ .בּ ַס $ 500 כָּ ל ַא ַחת.
ִּב ְרכוֹת ַה ׁ ּ ַש ַחר ְּב ַח ְברו ָּתא – ּפו ְֹת ִחים ׁ ַש ֲע ֵרי ְּב ָרכָ ה.

ָרזֵ י ֱאמ ּונִ ים
ִר ְמזֵ י ָא ֵמן ְּב ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים

תּוֹר ֵתנוּ – יוֹם ֵל ָדתוֹ ְוּפ ִט ָירתוֹ ֶשׁל ָדּוִ ד ֶבּן יִ ַשׁי
ִל ְק ַראת זְ ַמן ַמ ַתּן ָ
ֶמ ֶל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵ
–ה ֵבאנוּ ַמ ְחרֹזֶ ת ִר ְמזֵ י ָא ֵמן ִמ ֵסּ ֶפר ַה ְתּ ִה ִלּים – ֵס ֶפר
מוֹרר ָשׁה..
ַה ְתּ ִפלּוֹת ַהנִּ ְצ ִחי ֶשׁל ַעם יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,שׁאוֹתוֹ ִה ְשׁ ִאיר ָלנוּ ָ

ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּבר ּו ְך ה ּוא
ִמ ְת ָ ּג ֶאה ָּבעוֹ נִ ים ָא ֵמן

ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן קוֹ ׁ ֶש ֶרת ֶאת ַה ְּמ ַק ְט ְרגִ ים
רוֹתימוֹ וְ נַ ְשׁ ִליכָ ה ִמ ֶמּנּוּ ֲעב ֵֹתימוֹ"
מוֹס ֵ
"נְ נַ ְתּ ָקה ֶאת ְ
)ב ג(

אהים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל גַּ ֲאוָ תוֹ וְ ֻעזּוֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִקים"
"תּנוּ עֹז ֵל ִ
ְ

'שׁוֹמר ֱאמוּנִ ים' :כַּ ֲא ֶשׁר כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵ
כָּ ַתב ַבּ ַעל
ַמ ְק ִפּ ִידים ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן נֶ ֱא ָרג ִמכָּ  כְּ ֵעין ֶ'ח ֶבל'
ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצעוּתוֹ נִ ְק ָשׁ ִרים ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ְל ַבל יַ ְשׂ ִטינוּ
"ל ְאסֹר
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כַּ כָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים קמט ח(ֶ :
]אזִ ִיקים[".
ַמ ְלכֵ ֶיהם ְבּזִ ִקּים ֲ
ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ְמ ַב ְקּ ִשׁים ְל ַה ְרפּוֹת ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵמ ַה ְק ָפּ ָד ָתם ַל ֲענוֹת ָא ֵמןְ ,וּבכָ ְ לנַ ֵתּק ֵמ ֲע ֵל ֶיהם
רוֹתימוֹ
מוֹס ֵ
ֶח ֶבל זֶ ה ,כַּ נִּ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק" :נְנ ְַתּ ָקה ֶאת ְ
אוּלםָ ,ע ֵלינוּ
אשׁי ֵתּבוֹת ָא ֵמן .וְ ָ
]ח ְב ָלם[" – ָר ֵ
ֶ
ָל ַד ַעת כִּ י ִאם א נִ כָּ נַ ע ,וְ ַא ְד ַר ָבּה נִ ְת ַחזֵּ ק ַבּ ֲענִ יַּ ת
סוּרים ְבּ ֶח ֶבל וְ יִ ָמּנַ ע
ָא ֵמן ,יִ ָשּׁ ֲארוּ ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ֲא ִ
)'שׁוֹמר ֱאמוּנִ ים' ַמ ֲא ַמר ִ'פּ ְתחוּ
ֵמ ֶהם ְל ַק ְט ֵרג ָע ֵלינוּ
ֵ
ְשׁ ָע ִרים' טו(.

)סח לה(

"על יִ ְשׂ ָר ֵאל גַּ ֲאוָ תוֹ וְ ֻעזּוֹ ַבּ ְשּׁ ָח ִקים"
אשׁי ַה ֵתּבוֹתַ :
ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ָ'א ֵמן'ֶ ,ר ֶמז ְלכָ ֶ שׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ֵהם ְבּגִ ַ
הוּא ִמ ְתגָּ ֶאה ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֶשׁל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַעל יְ ֵדי
כָּ  נִ ָתּן עֹז ַבּ ְשּׁ ָח ִקים ִל ְמ ִל ֵיצי י ֶֹשׁר ְל ַל ֵמּד ֲע ֵל ֶיהם
וּל ַה ְשׁ ִתּיק ֶאת ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ֲע ֵל ֶיהם.
זְ כוּת ְ
)תּ ִה ִלּים
ַעל ִפּי זֹאת יֵ שׁ ְל ָפ ֵרשׁ ַאף ֶאת ַה ָפּסוּק ְ
"א ֱהבוּ ֶאת ה' כָּ ל ֲח ִס ָידיו ֱאמוּנִ ים נ ֵֹצר ה'
לא כד(ֶ :
וּמ ַשׁ ֵלּם ַעל יֶ ֶתר ע ֵֹשׂה גַ ֲאוָ ה"; ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ְ
וּמ ַשׁ ֵלּם ָל ֶהם
זוֹכֵ ר ֶאת זְ ָ
כוּתם ֶשׁל ָהעוֹנִ ים ָא ֵמן ְ
)מיַ ֵסּד וּנְ ִשׂיא ְ'בּנֵ י
ָשׂכָ ר גָּ דוֹלֶ ,שׁכֵּ ן ֲע ֵל ֶ
יהם גַּ ֲאוָ תוֹ ְ
מוֹר ְש ֵׁטיין(.
ֱאמוּנִ ים' ָה ַרב יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ

ְ ּג ֻא ָּלה ׁ ְשלֵ ָמה ִּבזְ כ ּות ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן

'נוֹרא
יפּוֹלי[ִ ,בּ ְת ִה ִלּים ָ
]ל ַר"ח ַהכּ ֵֹהן אב"ד ְט ִר ִ
ת ְִה ָלּה' ְ
ְת ִהֹּלת' ב א(.

מּוֹא ִביָּ ה
ֶק ֶבר יִ ַשׁי ֲא ִבי ָדּוִ ד וְ רוּת ַה ָ
ִא ָמּהּ ֶשׁל ַמ ְלכוּת ְבּ ֶח ְברוֹן

"מ ֵלּא
חוּסט ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ַק ִטינָ אַ :
ָדּ ַרשׁ ַה ַדּיָּ ן ֵמ ְ
סוֹפי ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן'ָ .וּבא ִל ְרמֹז
ְפנֵ ֶיהם ָקלוֹן" – ֵ
עוֹלם ָה ֶע ְליוֹן ְל ִמי ֶשֹּׁלא
וּבוּשׁה יִ ְהיוּ ָבּ ָ
ָ
כַּ ָמּה ָקלוֹן
וּמה
בוֹדה ִהיא? ָ
ִה ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן" .כִּ י ָמה ֲע ָ
דּוּע א
יַ ֲענֶ ה ְליוֹם ְפּ ֻק ָדּה כַּ ֲא ֶשׁר יִ ְשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ ַמ ַ
)'ק ְר ַבּן ֶה ָענִ י' סוֹף ָפּ ָר ַשׁת כִּ י ָתבֹא;
ָענִ ָ
ית ָא ֵמן?" ָ
ַ'ר ֲח ֵמי ָה ָאב' אוֹת נו(.

ָא ֵמן מוֹ ִר ָידה ׁ ֶש ַפע

ָא ֵמן ְמ ַמ ֶּל ֶטת ֵמ ָר ָעה
וּב ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָאנָּ ה ה' ַמ ְלּ ָטה
"צ ָרה וְ יָ גוֹן ֶא ְמ ָצא; ְ
ָ
נַ ְפ ִשׁי" )קטז ג-ד(
ָדּ ַרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְמנַ ֵחם ֶמנְ ֶדּל ִמוִּ ישׁוֹוָא:
אשׁי ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן'ֶ .ר ֶמז
"אנָ ּהַ ...מ ְלּ ָטה נַ ְפ ִשׁי" – ָר ֵ
ָ
ְלכ ָֹחהּ ָשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִל ְקר ַֹע ֶאת גְּ זַ ר ִדּינוֹ ֶשׁל
)'שׁ ֵא ִרית ְמנַ ֵחם' ְתּ ִה ִלּים
וּל ַמ ְלּטוֹ ִמכָּ ל ָר ָעה ְ
ָה ָא ָדם ְ
קטז ד(.

"א ְק ָרא ֵלאקִים ֶע ְליוֹן ָל ֵא-ל גּ ֵֹמר ָע ָלי" )נז ג(
ֶ

סוֹפי ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן'ֶ ,ר ֶמז
אקים ֶע ְליוֹן" – ֵ
"א ְק ָרא ֵל ִ
ֶ
ְלכָ ֶ שׁ ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן נִ ְמ ָצא ְבּ ַמ ֲע ָלה ֶע ְליוֹנָ ה ְל ֻע ַמּת
ַה ְמּ ָב ֵר ,כְּ ַמ ֲא ַמר ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת נג ב(" :גָּ דוֹל
)'אוֹצר ְתּ ִהלּוֹת
יוֹתר ִמן ַה ְמּ ָב ֵר"
ַ
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל' ְתּ ִה ִלּים נז א(.

נוֹרא ֲע ִל ָילה ַעל ְבּנֵ י
קים ָ
"לכוּ ְוּראוּ ִמ ְפ ֲעלוֹת ֱא ִ
ְ
ָא ָדם" )סו ה(
"מ ְפ ֲעלוֹת
יוֹסף ְצ ִבי ִמגְּ רוֹכוֹבִ :
ָדּ ַרשׁ ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ֵ
סוֹפי ֵתּבוֹת
אשׁי ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן' וְ ֵ
נוֹרא" – ָר ֵ
קים ָ
ֱא ִ
ֱ'א ֶמת'ָ .ר ַמז ַהכָּ תוּב ְבּכָ ֶ שׁכָּ ל ַה ַמּ ְק ִפּיד ַ'ה ְק ָפּ ַדת
"מ ְפ ֲעלוֹת
ֱא ֶמת' ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן יִ זְ כֶּ ה ִל ְראוֹת ְבּ ִ
נוֹרא ֲע ִל ָילה ַעל ְבּנֵ י ָא ָדם" ,כַּ ֲא ֶשׁר יֵ ָעשׂוּ
קים ָ
ֱא ִ
יוֹסף' ְתּ ִה ִלּים
נוֹר ִאים ֻ
ִעמּוֹ נִ ִסּים ָ
וּמ ְפ ָל ִאים )'גִּ ְב ַעת ֵ
ָשׁם(.
אלח ֵמ ַחכְ ֵמי ַבּגְ ָדּד ָדּ ַרשׁ
ַר ִבּי מ ֶֹשׁה יְ ֶחזְ ֵקאל ַצ ַ
ֶר ֶמז זֶ ה ְבּא ֶֹפן שׁוֹנֶ הִ :בּ ֵקּשׁ ַהכָּ תוּב ְל ַהזְ ִה ֵירנוּ ְבּכָ 
"נוֹרא ֲע ִל ָילה ַעל ְבּנֵ י ָא ָדם"
ֶשׁ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּאָ :
ַה ְמּזַ ְלזְ ִלים ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ,וּכְּ ִפי ֶשׁ ְמּ ֻס ָפּר ַבּ ֶ'דּ ֶר
סּוּרים
מ ֶֹשׁה' ְ)ליוֹם י"א( ֶשׁ ָח ִסיד ֶא ָחד נֶ ֱה ַרג ְבּיִ ִ
ָק ִשׁים ,נִ ְתגַּ ָלּה ַל ֲח ֵברוֹ ַבּ ֲחלוֹם וְ ִס ֵפּר ֶשׁנֶּ ֱענַ שׁ ַעל
כָּ ֶ שׁ ַפּ ַעם ַא ַחת ֵבּ ֵרְ בּנוֹ ַה ָקּ ָטן ְבּ ָרכָ ה וְ א ָענָ ה
)'תּוֹרת מ ֶֹשׁה' – ְ'תּ ִפ ָלּה ְלמ ֶֹשׁה' ְתּ ִה ִלּים
ַ
ַא ֲח ָריו ָא ֵמן
ָשׁם(.

יב ְקשׁוּ ִשׁ ְמ ה'" )פג יז(
"מ ֵלּא ְפנֵ ֶיהם ָקלוֹן וִ ַ
ַ

סוֹפי ֵתּבוֹת' :צ' ָא ֵמן'.
הוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ" – ֵ
"ל ִ
ְ
ִמכָּ אן ָר ַמז ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ַתּ ָקּנַ ת ֲחכָ ִמים ַל ֲענוֹת
ִמ ֵדּי יוֹם ִתּ ְשׁ ִעים ֲא ֵמנִ ים ְ)ר ֵאה ָ'מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם' ו ט(
וּמ ְת ָבּ ֵרִ בּ ְבנֵ יַ ,חיֵּ י
רוֹמים ִ
ַמ ְמ ִשׁיֶ שׁ ַפע ַרב ִמ ְמּ ִ
יוֹסף' ְתּ ִה ִלּים ָשׁם(.
וּמזוֹנֵ י )'גִּ ְב ַעת ֵ
ְ

ָ ּגדוֹ ל ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן

נִ ִּסים נוֹ ָר ִאים לַ ִּנזְ ָהר,
וְ עֹנֶ ׁש נוֹ ָרא לַ ְּמזַ לְ זֵ ל

לֹא לִ ְהיוֹ ת ְּכ ִא ֵּלם ַּב ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן

"מ ְצ ִמ ַיח ָח ִציר ַל ְבּ ֵה ָמה וְ ֵע ֶשׂב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם
ַ
הוֹציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ" )קד יד(
ְל ִ

עוֹדד" )כ ט(
"ה ָמּה כָּ ְרעוּ וְ נָ ָפלוּ וַ אֲנַ ְחנוּ ַקּ ְמנוּ וַ נִּ ְת ָ
ֵ

אוֹתיּוֹת ַה ְשּׁנִ יּוֹת ַבּ ִמּ ִלּים" :וַ ֲאנַ ְחנוּ
כְּ ֶשׁנְּ ָצ ֵרף ֶאת ָה ִ
עוֹדד" נְ ַק ֵבּל ֶאת ַה ִמּ ָלּה ָא ֵמןְ .ל ִפי
ַקּ ְמנוּ וַ נִּ ְת ָ
ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל גָּ לוּ ֵמ ַא ְר ָצם ִמ ְפּנֵ י
יח ָתא ד;
ֶשׁזִּ ְלזְ לוּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְ)ר ֵאה רוּת ַר ָבּה ְפּ ִת ְ
ְ'מגִ ַלּת ֵא ִליָּ הוּ' ְדּרוּשׁ ְל ִ
פוּרים(ְ ,ל ִפיכָ ְ מ ַר ֵמּז ָפּסוּק
לוּתם
זֶ ה ֶשׁכַּ ֲא ֶשׁר יַ ְק ִפּידוּ ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן יִ גָּ ֲאלוּ ִמגָּ ָ
)'ד ִמיָּ ה
עוֹדד" ֻ
וִ ֻיקיַּ ם ָבּ ֶהם" :וַ ֲאנַ ְחנוּ ַקּ ְמנוּ וַ נִּ ְת ָ

ָא ֵמן ְמ ַבזֶּ ה ֶאת ה' ,וְ אוֹי לוֹ ַל ְמּ ַבזֶּ ה ֶאת ַה ֶמּ ֶל
יוֹסף בּוּכְ ִריץ[ִ ,בּ ְת ִה ִלּים
]ל ַר ִבּי ֵ
ְבּ ֵביתוֹ )'ק ֶֹדשׁ ִה ִ
לּוּלים' ְ
'נוֹרא ְת ִהֹּלת' סח ט(.
ָ

ַּב ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן ָ'א ׁ ִשיב לַ ה''
מוּלוֹהי ָע ָלי" )קטז יב(
ִ
"מה ָא ִשׁיב ַלה' כָּ ל ַתּגְ
ָ
ֶק ֶבר ָדּוִ ד ַה ֶמּ ֶלְ בּ ַהר ִציּוֹן

'נוֹ ָרא ֱאל ִֹקים' ִמכּ ַֹח ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן
"נוֹרא ֱאקִים ִמ ִמּ ְק ָדּ ֶשׁיֵ א-ל יִ ְשׂ ָר ֵאל הוּא נ ֵֹתן עֹז
ָ
וְ ַת ֲע ֻצמוֹת ָל ָעם" )סח לו(
קים
"נוֹרא ֱא ִ
כָּ ַתב ַה ְ'מּגַ ֶלּה ֲע ֻמקוֹת' )פר' ָבּ ָלק(ָ :
אשׁי ֵתּבוֹת ָ'א ֵמן'; ֶשׁכְּ ֶשׁעוֹנִ ים
ִמ ִמּ ְק ָדּ ֶשׁיָ – "ר ֵ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ָא ֵמןֲ ,אזַ י ִמ ְת ַקיֵּ ם ָבּ ֶהם ֶה ְמ ֵשַׁ ה ָפּסוּק:
"הוּא נ ֵֹתן עֹז וְ ַת ֲע ֻצמוֹת ָל ָעם"ָ .ה ַ'א ִבּיר יַ ֲעקֹב'
ָדּ ַרשׁ ֶשׁ ֶר ֶמז זֶ ה ָבּא ְל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ַעל יְ ֵדי ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן,
)'שׁ ֲע ֵרי ְתּ ָ
וּמ ְת ַק ֵדּשׁ ַ
ֵשׁם ה' ִמ ְתיָ ֵרא ִ
שׁוּבה' א ֶֹפן כב(.
עוֹד ָדּ ְרשׁוּ ֶר ֶמז זֶ הֶ ,שׁ ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן נִ זְ כֶּ ה
"נוֹרא
ֶשׁיִּ ָבּנֶ ה ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ וִ ֻיקיַּ ם ָבּנוּ ַה ָפּסוּקָ :
'נוֹרא
)'ד ִמיָּ ה ְת ִה ָלּה'ִ ,בּ ְת ִה ִלּים ָ
קים ִמ ִמּ ְק ָדּ ֶשׁיֻ "
ֱא ִ
ְת ִהֹּלת' ב א(.
עוֹד נִ ְר ָמז כָּ אן ֶשׁ ִבּ ְהיוֹת ָה ָא ָדם ְבּ ִ'מ ְק ָדּ ֶשׁיַ ,'היְ נוּ
ְבּ ֵ'בית ַהכְּ נֶ ֶסת' ֶשׁהוּא ִמ ְק ַדּשׁ ְמ ַעט ,יִ זָּ ֵהר ְמאֹד
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןְ .ל ִפי ֶשׁכָּ ַתב ַהזּ ַֹהר ֶשׁ ַה ְמּזַ ְלזֵ ל ַבּ ֲענִ יַּ ת

"מה ָא ִשׁיב ַלה' כָּ ל" ִמ ְצ ָט ְר ִפים
אשׁי ַה ֵתּבוֹתָ :
ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל ָ'א ֵמן'ְ ,ל ַל ֶמּ ְד כִּ י
ימ ְט ִריָּ ה צ"א כַּ גִּ ַ
ְלגִ ַ
כַּ ֲא ֶשׁר ְמ ַב ֵקּשׁ ָה ָא ָדם ְל ָה ִשׁיב וְ לוּ ְמ ַעט ַעל ֲח ָס ָדיו
בּוֹראָ ,ע ָליו ְל ִה ְת ַחזֵּ ק
עוֹשׂה ִעמּוֹ ַה ֵ
ָה ַר ִבּים ֶשׁ ֶ
יה ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )דב"ר ז
ְבּ ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֶשׁ ָע ֶל ָ
יוֹתר ֵמ ָא ֵמן
"אין גָּ דוֹל ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֵ
א(ֵ :
)מיַ ֵסּד וּנְ ִשׂיא ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים' ָה ַרב
ֶשׁיִּ ְשׂ ָר ֵאל עוֹנִ ים" ְ
מוֹר ְש ֵׁטיין(.
יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ

ִּבזְ כ ּות ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן
ְמגַ ִּלים סוֹ דוֹ ת ַה ּתוֹ ָרה
תּוֹר ֶת) "קיט יח(
יטה נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ
"גַּ ל ֵעינַ י וְ ַא ִבּ ָ

אשׁי ֵתּבוֹת ָא ֵמן.
תּוֹר ֶתָ – "ר ֵ
"א ִבּ ָיטה נִ ְפ ָלאוֹת ִמ ָ
ַ
ֶר ֶמז ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכֶ ה ְלגַ לּוֹת ָרזִ ים
מוֹרה לוֹ ְבּכָ ל ִענְ יָ נָ יו
תוֹרתוֹ ,וְ ִהיא ַאף ָ
וְ סוֹדוֹת ְבּ ָ
יוֹסף' ְתּ ִה ִלּים ָשׁם(.
ֶאת ַה ֶדּ ֶרֲ א ֶשׁר יֵ ֵלָ בּהּ )'גִּ ְב ַעת ֵ
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פרשת נשא

מדה טובה להקדים שלום לכל אדם ]ואפילו לנכרי[!

נלמד ,בדרך רמז ,מהפסוק" :וישם לך שלום" )פרק ו-כו(.

"צר לי שלא יכולתי לברכך"...
כאשר שהה פעם הגאון רבי משה פיינשטיין
זצ"ל בבית האבל לניחום אבלים ,ניגש אליו
בחור צעיר וברכו לשלום .רבי משה לא הגיב
לברכתו .מאוחר יותר ,לאחר שעזבו את הבית,
ביקש רבי משה ממישהו לחזור ולהכנס ולמצוא
את הבחור.

וכתב בעל הטורים" :שלום" בגימטריה "עשו" .לרמז" :הוי מקדים שלום לכל אדם ואפילו
בשלום נכרי" .וכפי ששנו חז"ל במשנה" :הוי מקדים שלום כל אדם" )אבות פ"ד -טו( .ופירשו
רש"י והרע"ב :ואפילו נכרי בשוק ,מפני דרכי שלום ,כדאמרינן לא קדמני אדם בשלום ואפילו
עכו"ם בשוק .והגר"א זצ"ל למד זאת מהפסוק" :בקש שלום ורדפהו" )תהלים לד-טו(
לדעת חז"ל ,אי החזרת שלום נחשב "לגזילת העני בבתיכם" )ישעיה ג'-יד( ,כי
עני שאין לו מאומה ,מה כבר אפשר לגזול ממנו אם לא את "השלום" ,כאשר
כשיצא הבחור ,הושיט לו רבי משה את ידו
העני נותן שלום ולא מחזיר לו שלום.
וברכו בחמימות" .צר לי שלא יכולתי לברכך
קודם"  -הפיס רבי משה את דעתו של הבחור -
מתריע על כך בספר קב הישר )ח"ב-פרק פד(" :והנה העוון הזה ראיתי רבים
"הדבר אינו מותר בבית האבל".
נכשלים בו ,כשאדם בינוני נותן שלום לעשיר ,מחזיר פניו ממנו ,ומכל שכן
כשעני הוא הנותן שלום לעשיר] ,והוא הדין לכל אדם פשוט הנותן שלום לנכבד
רבי משה פיינשטיין
ולחשוב ממנו[ ,אזי אינו רוצה להביט בפניו של העני ,ועושה עצמו כאילו עינוו
אינה רואה ...ואזנו אינה שומעת ...ולפי הגמרא נקרא גזלן! וכל זה הוא מפני גאוה
וה
ה
השפעתה של ברכת "שבת שלום"...
יתירה שיש לו לאדם שאינו רוצה להשיב לאדם בינוני ,ומכל שכן לאדם עני
ואביון ,ומרוב גאוה של העשיר הופך פניו לצד אחר ,ומחמת זה העני מבוייש"...
הגאון רבי שמואל פלמן זצ"ל הצליח ,בחן
הנסוך על פניו ,לשכנע אף אנשים חילונים שלא
אמרו חז"ל )ברכות יז (.על רבן יוחנן בן זכאי ,שלא הקדימו אדם שלום מעולם,
לפתוח עסקים בשבת .בשעות אחרי צהרים של
ואפילו נכרי שבשוק .ומובא במשנת רבי אליעזר )פרשה ד( שכך מצינו אצל משה
יום שישי היה עורך סיור מחנות לחנות ומברך
רבינו כאשר שב אליו יתרו ,לא פתח לו תחילה לא ביציאת מצרים ולא בעשרת
את בעלי החנויות בברכת "שבת שלום" לבבית.
הדברות ולא בקריעת ים סוף ולא במן ובשליו ,אלא בשלום שנאמר "וישאלו
איש לרעהו לשלום" ,ורק אח"כ "ויספר משה לחותנו" .מכאן לומדים חז"ל עד
דבריו היוצאים מן הלב חלחלו ללבותיהם של
מפני
כמה גדול הוא שאלת השלום שהוא קודם לשבחו של הקב"ה ,ומדוע?
האנשים הרחוקים ביותר ופעלו את פעולתם.
הקב"ה[.
שהשלום מיישב את הדעת לשמוע את כל הדברים האלו ]בשבחו של
רבים מהם אמרו כי נהגו לבוא במיוחד ,כדי
שאלה מעשית הציע הגר"י זילברשטיין שליט"א :כשאדם נכנס לחתונה ורואה
לשמוע את ברכת ה"שבת שלום" היוצאת מפיו
שרבו יושב במרכז השולחן במזרח ,האם יקדים לומר שלום לרבו ,משום שהיא
של רבי שמואל בחן בלתי מצוי.
כמורא
מצוה גדולה יותר שהרי בזה מקיים כבוד התורה וכן נאמר "כבוד רבך
אחד מהם החל לפתוח את חנותו לאחר
כי
תחילה
שמים" ,או שמא יקדים לומר שלום ליושב בתחילת השולחן שפוגש בו
שרבי שמואל עזב את הרבנות .תושבי האיזור
גם בזה יש מצוה ו"אין מעבירין על המצוות"?
שאלוהו" :שנים רבות נמנעת מפתיחת החנות
ולכאורה התשובה תלויה במחלוקת הפוסקים בדין "אין מעבירין על המצוות"
בשבת ומדוע עכשיו שינית דרכך והנך פותח
האם הוא נאמר רק כששתי המצוות שוות אבל כאשר פוגע תחילה במצוה קלה,
את החנות בשבת?"
והמצוה השניה חמורה יותר ,יתכן שאז מעבירין כדי לקיים את החמורה.
הסביר להם האיש" :האמת היא כי אני רחוק
שהיו
והתלמיד
והביא הרב זילברשטיין את דברי המדרש )ב"ר צד-ה(" :הרב
משמירת הדת ואין לי כל מושג במצוות בכלל
הרב".
בשלום
שואלים
מהלכין בדרך ,בתחילה שואלים בשלום התלמיד ואח"כ
ובשבת בפרט .תמיד חפצתי לפתוח את העסק,
בפנים
יושב
שהרב
בביהמ"ד,
וביאר המתנות כהונה :כשיושב הרב עם תלמידיו
אך ברכת ה"שבת שלום" של רבי שמואל לא
והמה יושבים לפניו ,והבא מן החוץ פוגע בתלמידים תחילה .לפיכך הוצרך לשאול
נתנה לי לעשות זאת".
בשלומם תחילה שאין מעבירין על המצוות ,ואח"כ שואל בשלום הרב )ואולם
שלום רב
בספר תפארת ציון חולק על ביאור זה ומבאר באופן אחר(.

מצוה להשכין שלום בין אדם
ם
לחברו ובין איש לאשתו!
נלמד מהפסוק" :וכתב את האלות האלה...
ומחה אל מי המרים" )פרק ה-כג(
ודרשו חז"ל במדרש :גדול השלום שהשם שנכתב
בקדושה ,אמר הקב"ה ,ימחה על המים בשביל להטיל
שלום בין איש לאשתו )מד"ר פרק יא( .ומובא מהמהר"ל
ז"ל :לכן התירה התורה מחיקת השם ,כי על ידי מחיקה
זו נעשה שלום בין איש לאשתו ,והרי איש ואשה שכינה
ביניהם ,ממילא נמצא שבמחיקת השם אין כאן דחיקת
השכינה ,אלא אדרבה ,השראת השכינה.

בפרק "אשת חיל" נאמר" :נודע בשערים בעלה בשבתו
עם זקני ארץ" ויש להבין :הרי פרק זה עוסק במעלותיה
ושבחיה של ה"אשת חיל" ומדוע נכנס כאן פסוק המדבר
על מעלת הבעל? וביאר הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל
ל
)בטעמא דקרא( שבאמת הפסוק מדבר על מעלתה של
ל
האשה ,שזהו גופא מעלתה מה שנטלה על עצמה את
עול עניני הבית כדי שיוכל בעלה לצאת לבית המדרש
ולעסוק בתורה ]בשערים המצוינים בהלכה[ ולשבת עם
התלמידי חכמים זקני ארץ ,עד שתורתו מכרזת עליו
בחוץ ונודע הוא בשערים.
שנינו במשנה )גיטין צ" :(.בית שמאי אומרים ,לא
יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה
ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו" .ולכאורה
תמוה :מה בכך שהקדיחה תבשילו ,וכי על דבר קל כזה
רשאי אדם לגרש את אשתו?

"אזר כגבר חלציו להשכין שלום"...
בכל הזדמנות אליה נקלע רבינו החיד"א זצ"ל ומצא שהשלום רעוע
או ישנה מחלוקת ח"ו ,מיד אזר הוא כגבר חלציו ושינס מותניו להשכין
שלום בין איש לרעהו ובין איש לאשתו .בין קהילות שהיו במחלוקות או
בין משפחות יריבות.
פעמים שלא היה אלא חשש לקפידא מצד מאן דהוא עליו ,בסוברו כי
פגע בכבודו ,אף שהלה לא צדק כלל ,אפילו כך השתדל לפייסו ולבקש
שלומו .מדה זו באה לידי ביטוי פעמים רבות בדרכי מסעותיו.
אירע שבעיר אנקונה היו שתי משפחות שזה להם י"ב שנים שהיו שרויים
במחלוקת עצומה .רבים ניסו להשכין שלום ביניהם אך לשוא .גם שליחים
ורבנים לא הצליחו להשרות שלום ביניהם ,כי גדלה מאוד שינאתם.
ואולם החיד"א הכניס עצמו בעובי הקורה כמו שהוא עצמו העיד
בלשון זו" :רוח לבשה אותי הצעיר ודברתי תוכחות ...ופייסתיו לעשות
שלום עם כולם".
תולדות החיד"א

נאנח ומצטער על האפלולית...
פעם באו וסיפרו לחפץ חיים כי התפוצצות אדירה אירעה במקום
פלוני ,ובחסדי שמים לא היו נזקים בנפש .רק חלונות נופצו מחמת ההדף.
פתח החפץ חיים בהודיה לה' שלא היו הרוגים ופצועים .אבל הוסיף
החפץ חיים ואמר בצער" :ודאי נופצו גם זגוגיות בבית היהודים ולבטח
יש גם עניים ביניהם ,ואין ידם משגת להחליף את הזגוגיות ,הללו יסתמו
את הפרצות בלוחות עץ .בכך תרבה אפלולית בביתם ,וזו עלולה לגרום
להפרת שלום בית.
נאנח הח"ח והפטיר :הרי אמרו חז"ל )בשבת כג (:שהדלקת הנר בשבת
משום שלום בית .שיש צער לשבת בחושך .כאשר שוררת אפלולית עלולים
לפול .האוירה עגמומית ,נעשים קצרי רוח ונרגנים ובאים לידי מריבות"...
עפ"י הגדת הח"ח

וביאר הגר"י גלינסקי זצ"ל בדרך צחות :אשה בישלה
והתבשיל נשרף .אם עצלה היא ,יאכלו אוכל שאינו
תמהר
מבושל ,פת קיבר ובצל .ואם אשת חיל היא,
ר
בעלה
ותנקה ותבשל מחדש .אם האשה אוהבת את
ה
איך צריך להתנהג...
וחסה על ממונו ,אזי תבשל עבורו מנה אישית והיא
תאכל פת במלח .אבל אם היא אשה רעה וקטנונית,
סיפר תלמיד על רבו הגאון רבי משה שמואל שפירא זצ"ל" :באתי
אזי תבשל בעבור עצמה מנה אישת ,ותאמר לבעלה:
פעם ללוות את ראש הישיבה לחתונת אחד מתלמידי הישיבה .הוא ישב
"מצטערת מנתך נשרפה!"...
בביתו מוכן לנסיעה .שאלה הרבנית אם אפשר לחכות לה כמה רגעים עד
שתהיה מוכנה .השיב לה רבי משה שמואל מיד ,בזה הלשון" :כל זמן שאת
בביאור זה מדוייק לשון המשנה" :אפילו הקדיחה
לא מוכנה ,זה לא שאנו מחכים ,אלא אם את לא מוכנה ,זה אומר שעוד
תבשילו "...לא אמרו אפילו הוקדח "תבשילה" או
לא הגיע הזמן לצאת"...
"תבשילם" אלא הוקדח "תבשילו" ...כביכול ,הבעיה
היא אצלו ,לא אצלה...
עוד מספר התלמיד :פעם הייתי בביתו לפני תפילת ערבית בישיבה .לפני
הגה"צ רבי מרדכי צוקרמן זצ"ל היה מדריך חתנים
ביסוד הבא :להלכה נפסק ש"חייך קודמים" )ב"מ סב,(.
אבל עלינו לדעת שמלבד ה"חיים" עצמם ,אזי בכל
התחומים הכל קודם לו! ורק חייו קודמים .למשל:
אם יש ספק אם לעשות בגד לעצמו או לאשתו ,יש
לעשות לאשתו ,כי יש להקדים תמיד את השני ,יש
להיות "נותן".
בית שמתנהל על יסוד זה הוא בית אחר לגמרי!
ואין לתאר את ההשפעה הברוכה שיש לבית כזה על
הילדים ,כי הלא החינוך הגדול והטוב ביותר ,הוא
ההנהגה שרואים אצל ההורים!
בהקשר לכך ,יש בנותן טעם להביא כאן עובדה
מענינת שסיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א :כאשר
השתחרר אחד היהודים המפורסמים מן הכלא הרוסי,
בו סבל יסורים איומים ,שאלוהו כל העיתונאים :איך
החזקת מעמד במצבים שגדולים וטובים ממך לא
החזיקו בו אפילו זמן קצר?
ותשובתו היתה" :החיזוק היחיד שהעניק לי את
האפשרות להתגבר על כל המכשולים היה ,שמעולם
לא ראיתי את הורי כועסים האחד על השני ,כל
ימיהם התייחסו זה לזו בנחת ובקרבת הדעת ,וכל
אחד סייע לשני בכל מה שאפשר ,וכך התגברו הם
עצמם על כל נסיונות החיים בהצלחה"...

לכתו אמר לי ,בוא וראה איך צריך להתנהג עם האשה .הוא נכנס למטבח
ואמר לרבנית" :אני יורד למעריב ומיד לאחר התפלה אחזור".
לאחר שיצאנו שאלתי אותו" :מה ההנהגה שרצה ללמדני? והשיב לי:
"כשיוצאים מהבית לא די במה שאומרים שיוצאים אלא צריך לומר גם
מתי חוזרים ,ולעמוד בזה".
מי דעת  -מסכת אבות

גדול השלום...
נכנסה אשה ושאלה את הגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל :האם "קצבת
ילדים" מיועדת עבור האשה או עבור הבעל? השיב רבי נסים" :לא לאשה
ולא לבעל ,אלא להוציאו עבור הילדים" .שמחה האשה ואמר" :בעלי לוקח
את כל קצבת הילדים ,שם בחשבון חיסכון ולא נותן לי לקנות דברים
הכרחיים בכסף זה עבור הילדים" .אמר רבי נסים" :הכסף מיועד לשימוש
עבור צורכי הילדים".
ביקשה האשה שרבי נסים יכתוב לה על כך מכתב ,כדי שתוכל להראות
לבעלה .סירב רבי נסים באומרו" :תביאי את בעלך לכאן ואני אסביר לו",
טענה האשה" :בעלי לא יסכים לבוא" .הגיב רבי נסים" :אם כן ,אין מה
לעשות"...
שבה האשה והפצירה" :למה הרב לא מסכים לכתוב את הפסק הזה,
והרי זה מה שהרב אמר לי?" ענה לה רבי נסים :מטרתי ורצוני לעזור לכם
להסתדר יחד ,אין לי רצון לעזור לכם לריב"!...
הלמות עמלים

ת
הזולת
להרגיש בצערו של
ולדאוג לצרכיו כמו לצרכי עצמו!!

נלמד מהפסוק" :ביום מלאת ימי נזרוו
יביא אותו" )פרק ו-יג(

ה
וכתב רש"י" :יביא אותו"  -יביא את עצמו .ותמה
המשך חכמה :מה פשר הלשון "יביא את עצמו"? ומדוע
ע
והוא
לא נאמר "ביום מלאת ימי נזרו יבוא"?! הוא מותיב
א
מפרק :למען האמת הרי כל תכליתה של הנזירות ,לבטל
ל
תאוותיו ונטיות לבו של הנזיר ולכבוש את אנוכיותו ,ואם
ם
אכן מגיע למצב כזה בו מסוגל לראות את עניניו באותוו
מבט שרואה את עניני הזולת ,היינו שלא מרגיש נטיה
ה
הושלמה
כלשהי לעצמו יותר מאשר לזולתו ,אות הוא כי
ה
הביטוי
נזירותו והושגה מטרתה ,ואז בודאי שייך אצלו
י
כאילו
"יביא את עצמו" שכן כעת מביא הוא את עצמו,
ו
מביא אדם אחר זולתו.
וביארו
נאמר )במשלי יב-כה( "דאגה בלב איש ישחנה"
רו
חז"ל בגמרא )סנהדרין ק (:את הפסוק בשני אופנים :א((
ישיחנה מדעתו] .שלא יחשוב בה[ ,ב( ישיחנה לאחרים..
והיינו שיספר לאחרים את דאגתו.
ולכאורה טעון ביאור :בשלמא "ישיחנה מדעתו""
מובן תועלתו ,שעל ידי כן יסיר הדאגה מלבו .אבל
ל
לביאור "ישיחנה לאחרים" ,מה רווח יהיה לו בזה
ה
שאנשים נוספים ידאגו את דאגתו ,וכי עי"ז הוא כבר
ר
לא ידאג?
נוכל לבאר זאת בטוב טעם עפ"י היסוד שהעלנוו
בספרנו )איש לרעהו-שמות עמוד קצו( שגם כאשר
ר
דן הקב"ה להעניש את החוטא ,נעשה הדבר בחשבוןן
מדוקדק ,ואינו מענישו אם על ידי כן גורם למישהוו
מקרוביו או מידידיו צער שלא מגיע לו.
תמים
ובזה ביארו המפרשים את הפסוק "הצור
ם
והיינו,
פעלו ...א-ל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא",
וו,
שכאשר דן הקב"ה את החוטא ,אין במשפטו כל עול
ל
לבני משפחתו ,לקרוביו או לידידיו ,לפי שגם צערם
ם
נלקח בחשבון ,ושלא כמשפט בשר ודם שאינו מסוגל
ל
לכך ,וכאשר דן את החוטא ,סובלים גם קרוביו שלא
א
כדין.
מעתה מובן מהו הרווח הגדול שיש לזה שמשיח
ח
דאגתו לאחרים .כי אם אותם אחרים הם מאלה
ה
שיודעים לשאת כראוי בעול עם הזולת ,דואגים את
ת
דאגתו ומרגישים את צערו ,הרי יתכן בהחלט שעובדה
ה
זו תגרום שתתבטל כליל הסיבה לדאגה ,שכן גם צערם
ם
של הדואגים ילקח בחשבון הכולל ,ואם צער הדאגה
ה
הגורם
לא מגיע שיהיה להם ,יסיר הקב"ה גם ממנו את
ם
לדאגה .נמצא שיש כאן עצה טובה שמלמדינו שלמה
ה
המלך "דאגה בלב ישחנה"  -לאחרים ,וזה יגרום שגם
ם
הוא לא ידאג.
עוד תועלת גדולה ישנה בזה שמשיח דאגתו לאחרים,
לעוררם להתפלל עליו ,וכמו שמצינו בגמרא )שבת סז(.
על אילן המשיר פירותיו ,שהיה בעל האילן סוקרו
בסיקרא )צובעו בצבע אדום( כדי שאנשים יראו את
האילן ויבקשו עליו רחמים ]וכפי ששנינו לענין מצורע
שנאמר בו "טמא טמא יקרא"  -שצריך להודיע את
צערו לרבים ואז הרבים יבקשו עליו רחמים שיתרפא
מצרעתו[.
עוד יש לבאר את התועלת במה שמשיח דאגתו
לאחרים ,עפ"י מה שידוע מגדולי המוסר שעצם הבעת
ההזדהות ,הרצון וההשתדלות של אחרים לעזור ,יש
בזה משום סיוע והקלה רבה ללחצו של הזולת .העזרה
לנפשו היא עצומה בזה שנותנים לו להרגיש שהוא לא
לבד בדאגתו ,ויש לו עוד שותפים שאיכפת להם ממנו
ומשתדלים לעזור לו ככל יכולתם.

"זה הלילה הרביעי שלא ישנתי מרוב צער"...
סבו של הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר זצ"ל )רבי יוסף שמואל
זצ"ל( נמנה על מקורביו של החתם סופר .כאשר הקשתה בתו ללדת
וישבה ארבעה ימים על המשבר ,ביקש מהחתם סופר שיעתיר ויתפלל
עבורה.
ואכן תפלתו עשתה פרי והאשה ילדה בשעה טובה ומוצלחת את
עקיבא יוסף .עם שחר ,בא רבי יוסף שמואל לבשר לחתם סופר את
הבשורה המשמחת.
"מתי ילדה?" התענין החתם סופר" .כחצות הלילה"  -השיב" .ומדוע
לא באת לבשרני מיד?"  -שאל החתם סופר " -כי לא רציתי להעיר את
רבינו"  -היתה התשובה.
"להעיר?!"  -תמה החתם סופר " -הרי היית מחיה את נפשי בבשורה!
שכן זה הלילה הרביעי שלא ישנתי מרוב צער וחרדה לשלומה!"
ברית עולם  -הגדת החת"ס

בכה עמהן...
סיפר הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל :בזמן המלחמה הטורקית,
באו לפני גאב"ד קובנא  -הגאון רבי יצחק אלחנן זצ"ל ,משלחת של
נשים אשר בעליהן נלקחו לשדה הקרב ,ובכו לפניו מתוך חששם לרוע
עתידם) ...שישארו עגונות(.
יצא אליהן רבי יצחק אלחנן ובכה אף הוא עמהן ,עד שלפתע קרא
לאמר" :מבטיח אני לכן שכולם יחזרו בשלום"! וכך הוה .איש מכל יוצאי
הצבא לא נעדר.
סיים הרב סרנא" :המופת" אינו בקיום ברכתו של רבי יצחק
אלחנן ,אלא בבכייתו של אותו צדיק ,שחש בכל לבו בכאבם של
נשות ישראל עד כדי בכיה ,וכשצדיק כזה גוזר ,כבר אין פלא
שגזירתו מתקיימת.
שימוש חכמים

"עלי לכאוב את יסוריו ממש"...
כשנכנס פעם אחד ממקרובי כ"ק האדמו"ר מאוז'רוב  -רבי משה
יחיאל אפשטיין זצ"ל אל ביתו ,שמע את קולו המוכר של האדמו"ר
כשהוא נאנח וגונח עמוקות .נתמלא האיש חרדה ודאגה לשלומו ומיהר
אליו ,לברר מה אירע.
סח לו הרבי כדברים האלה" :לפני שעה קלה הגיע אלי פלוני השרוי
בצרה גדולה אך אינו יודע להתפלל כדבעי ,על כן ביקש ממני להתפלל
בעבורו .והנה מכיון שאני עומד להתפלל תחתיו ,עלי להתלבש בהרגשתו
וסבלו ,עלי לכאוב את יסוריו ממש"...
והוסיף האדמו"ר" :גם את האנחה שפלוני אינו יודע להיאנח ,צריך אני
להוציא מעומק לבי"....
במחיצתם

"אי אפשר לשער עומק צערן"...
בבוקר של ערב פסח שנת תש"ז ,כשעמד החזון איש לשרוף את
החמץ ,שלח לקרוא אליו את עסקן צא"י הרב שמעון סירוקה ז"ל ,וביקש
ממנו שילך עם רעיתו בליל התקדש חג הפסח ,כדי לערוך את ליל הסדר
עם יתומות השואה שנאספו ב"בית שרה שנירר".
הבחין החזון איש בסימני מבוכה על פני ר' שמעון סירוקה ,אשר לא
הסכיו בכגון דא והיה חפץ להשתחרר מהתפקיד שהוטל עליו ,במיוחד
לאור העובדה שהתחתן רק לפני ימים מעטים והתכונן להסב אל שולחן
ה"סדר" בחוג המשפחה.
אמר לו החזון איש" :מצוה רבה היא ...אי אפשר לשער עומק צערן
ועוגמת נפשן של המסכנות ,אם תצטרכנה להסב לבדן אל שולחן הסדר...
אם אין אתם הולכים ,אלך אני בעצמי להסב עמהן"...
לשמע המילים האחרונות ,פגה כמובן מבוכתו של ר' שמעון סירוקה
והוא מיהר למלא אחר בקשתו של החזון איש ברצון ובשמחה.
פאה"ד

לקראת חג-השבועות ,נספר על שתי נשמות שעמדו תחת
הר-סיני ,ולמרות כל הגלגולים שעברו עליהן התעקשו לחזור
לשם .והכל  -בעזרת יהודי טוב שמסר את נפשו לְ ַא ְפ ֵׁשר זאת...
"אמא שלי רוצה למות כיהודייה" זו הייתה הכותרת המפתיעה
של המייל שנחת במחשב של הרה"ג צבי ריבקין שליט"א ,חסיד
חב"ד ורבה של 'בנגלור'  -הודו.
הוא יצר קשר עם השולחת יהודייה מארה"ב .מסתבר שאמה,
און שמה ,עברה משבר אישי קשה  43שנה קודם לכן,
לאה ְ ּב ַר ֹ
והתנתקה ממשפחתה .הדוברת הייתה אז ילדה בת שלוש ,אחיה
הגדול בן תשע ואחות נוספת  -תינוקת קטנטנה .האימא נשבתה
בכת מסוימת בהודו .במהלך השנים השתלבה בהנהגה והפכה
לסגנית של ַה ּגוּר ּו הגדול ,אשר מיליונים סרים למשמעתו.
לאחרונה פנו למשפחה ידידים ,עם שליחות מטעם האימא :היא
מאושפזת ב'הוספיס'  -מוסד לחולים-סופניים בהודו ,ומשאלתה
האחרונה :לסיים את חייה כיהודייה!
*

*

*

הרב ריבקין יצא ל'הוספיס' ,והפגישה עם חולה נמשכה לא
פחות משמונה שעות במהלכן סיפרה על כל משברי חייה .היא
מאוד התעניינה מה צפוי לה בעולם-הבא ,ולקראת סיום הפגישה
הורתה לו להשמיד את כל סממני הקטורת ואביזרי עבודה-זרה
שהיו בארון שלה .היא התחייבה לשמור מעתה על כל מוצא פי
הרב ,על מנת לסיים א החיים כיהודייה כשרה.
התזונה העיקרית שלה הייתה מבוססת על ארוחת-בוקר .על
מנת שתוכל לצרוך מזון כשר בלבד ,סוכם שמשפחת ריבקין תכין
לה מידי יום את הארוחה .היא הייתה מורגלת לאכול בשעה
מאוד מוקדמת ,וזה אילץ את הריבקינים להתעורר בארבע לפנות
בוקר .להכין את הארוחה המגוונת במשך כשעה ,ולצאת לכיוון
ה'הוספיס' .מתוך רצון לנתק כל קשר עם העבר ,ביקשה להחליף
משקפיים וכדו' וגם במשימה זו עזרו לה.
חלפו חודשיים ובאמצע הלילה מקבל הרב ריבקין טלפון בהול
מהרופא' :תגיעו בדחיפות  -נותרו לה שעות בודדות' .בהגיעו מצא
אותו ממלמלת תפילות מתוך סידור שכתבה לעצמה בכתב-יד.
הוא קרא איתה 'שמע-ישראל' שוב ושוב ,והספיק לסיים בעצמו
את כל ספר התהילים ועוד .במענה לשאלתו הסביר הרופא
'קו ַמה' )תרדמת,
שייתכן והחולה לא תמות מיד ,אלא תשקע לתוך ֹ
"צֶ ַמח"( למשך תקופה 'בין כמה שעות לכמה שנים' ...בשלב מסוים
ביקשה החולה להתקשר לכל ילדיה ,ביקשה מהם סליחה ומחילה
ונפרדה מהם לשלום.
ה'קומה' נמשכה ימים ספורים והחולה עצמה עיניים .למרבה
המזל קיים ב'בנגלור' בית-עלמין יהודי עתיק ,שם טמנו את
המנוחה בהלוויית "מת-מצוה" שכמעט אף אחד ממשתתפיה לא
הכיר את המנוחה באופן אישי .חברי הכת לא עודכנו על שעת
ההלוויה ,וזאת לבקשת המנוחה שביקשה למנוע את הגעתם.
*

*

*

שנה אחרי :הרב ריבקין מתארח בעיר 'סידני' אוסטרליה ,בביתו
של הרב שעומד בראש בית הכנסת המקומי המרכזי ,שנחשב

לאחד מהיוקרתיים בעולם 2,000 :מקומות ,רבים מחבריו
עשירי אוסטרליה.
כאשר יצא הרב ריבקין מבית הכנסת בליל-שבת ,הבחין ברחוב
באדם נכבד שכולם נועצים בו מבטים .הם לחצו ידיים זה לזה
וכאשר שמע האיש שהאורח מגיע מ'בנגלור' הוא הזדעזע כמי
שקיבל מכת-חשמל' .מה קרה?' שאל הרב ריבקין אך האיש
שתק.
בתום כמה שניות של דממה ,ביקש הרב המקומי מהאיש שיבוא
מחר לקידוש כדי להקשיב לסיפור המיוחד שבפי האורח.
למחרת התבקש הרב ריבקין לספר בפני כולם את סיפורה
המרגש של המנוחה לאה בראון .כמעט כולם בכו ,והאיש אותו
פגש אתמול מחוץ לבית הכנסת התייפח בדמעות שליש .הרב
ריבקין לא הצליח לחדור לפשר התעלומות...
*

*

*

כדי להבין את ההתרחשות ,נתנתק לרגע מאוסטרליה ונחזור
לאותה כת מסוכנת בהודו .אחת המאמינות של הכת ,הייתה
ה"מסטרית",
ַ
יהודייה מולטי-מיליונרית שהמדריכה שלה בכת,
הייתה ...לאה בראון .כאשר ציוותה האישה  -בהשפעת המדריכה
שלה בכת  -שלא לקבור אותה בקבר-ישראל זה גרם לנתק עם
כל משפחתה.
האיש שפגש הרב ריבקין ברחוב היה הבן שלה...
מיד הציע הרב ריבקין לפגוש את האישה ,ולספר לה על
הסוף של המאסטר  -ואולי זה ישפיע עליה לחזור אף היא
לכור מחצבתה .אך כל הנוכחים ביטלו את הרעיון :היא קנאית
ואובססיבית לגבי "קדושת" ראש הכת ,וכל מילה נגד הכת
משחררים ממנה צעקות ואיומים .איש אינו מסוגל לשוחח איתה.
הרב ריבקין ניסה בכל זאת לארגן איתה פגישה ,זה לא יצא
לפועל והוא המשיך בדרכו למלבורן .מיד לאחר הנחיתה הודיעו
לו שהושגה הסכמה מהאישה לפגוש אותו" .אני כבר במלבורן"
התנצל" ...תיקח מיד טיסה בחזרה!" הודיעו לו...
חזר לסידני .בכל מהלך הפגישה עם האישה שהייתה כבר בת
שמונים ,לא פסקה מלבכות .היא לא הייתה מסוגלת בשום פנים
ואופן לעכל שהמאסטרית שלה מתה כיהודייה" .אולי אתה היית
זה שהצלחת לגרום לה לכך?" העלתה את חששה.
העקשנות שלה לא החזיקה מעמד זמן רב .לקראת סוף הפגישה
"נשברה" והודיעה שהיא חוזרת להר-סיני .בו במקום גם הודיעה
שהיא תורמת ארבעה מיליון דולר למוסדות היהודיים של סידני
 "לעילוי נשמת לאה" )'בהשגחה פרטית'(תיקון:
לקוראנו היקרים! לפני שבועיים התפרסמה בעלון "איש לרעהו-
בריאות ורפואה" המלצה על תה אשר בריא מאוד למערכת
החיסונית ,זרימת הדם בגוף וחיזוק כללי .מספרי הטלפון הנכונים
להשגת המשקה :קוי 02-6480277 :סלולרי054-5252463 :
)כמובן שאין מכון אהבת אמת לוקח אחריות על התה וזו המלצה
בלבד  -על אחריות הנוטל(

היית מעורב בסיפור שקשור לבין אדם לחבירו? שמעת ממקור ראשון?
ספר לנו עכשיו! פקס 077-7671812 :דוא"לahavemet@012.net.il :
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בסיעתא דשמיא

{ אז נדברו }
פרשת נשא (בחו"ל :במדבר) וחג השבועות תשפ"ב | לסדר" :כי הם חיינו" | גליון מס'559 :
להצטרפות לרשימת התפוצה

מאמר חובה לקראת מתן תורה ל'עזרת נשים' ,לתלות על המקרר...
הגיעה שעת האפס ...הספירה לאחור כבר בעיצומה ובעוד שעות לא רבות עומדים אנו למרגלות הר סיני ...בשעות כאלו
מרוממות ...זו ההזדמנות לשחרר מסמך מבהיל ...הייתי קורא לזה טיל!!! והפעם הטיל הזה מיועד לכיוון של עזרת
הנשים ...נא לשמור מסמך זה ולקחת אותו עמוק ללב--- ..
כולנו מכירים את הגמ' ביומא (לה :):עני עשיר ורשע מגיעים לדין ושואלים כל אחד בנפרד מפני מה לא עסקת
ב תורה?? העני טוען :עני הייתי וטרוד במזונותי ...אומרים לו :כלום היית עני יותר מהלל ...העשיר טוען :הייתי טרוד
במזונותי ...אומרים לו :כלום היית עשיר יותר מר' אלעזר בן חרסום וכו' ..והרשע ,אומרים לו :כלום היית נאה יותר
מיוסף וכו' ...ואז הגמ' מסכמת ואומרת :הלל מח ייב את העניים!!! יוסף מחייב את הרשעים!! ור' אלעזר בן חרסום
מחייב את העשירים!!! עד כאן מה שכתוב בתלמוד בבלי ...אבל!!!! מצאתי באבות דרבי נתן מציאה נפלאה,
כתוב שם (בפרק ו') שעקרונית יש עוד מישהו שמצטרף לרשימה של ה"מחייבים"!!!
תנחש מי?? רבי עקיבא!!!! גם רבי עקיבא יכול לחייב ...את מי?? את מי שאתה רוצה ...את כולם ביחד ...גם את העניים,
שכידוע :הוא היה עני ואביון ,מתגורר באוצר תבן ומתפרנס מחבילי עצים ...והיה לו גם עבר 'עשיר' של מי יתן לי ת"ח
ואשכנו כחמור ...ובסוף הוא גם היה עשיר בין היתר והיו לו שולחנות של זהב ועולה למטה בסולמות של זהב ...בקיצור:
עקרונית רבי עקיבא מחייב את כולם ...גם את העניים ...גם את הרשעים שרוצים לקרוע את הת"ח כדג ...וגם את
העשירים ...אבל אל תשאל ...בסוף לא!!! בסוף רבי עקיבא לא מחייב ...לא מחייב אף אחד ...הוא לא נכנס לרשימה לא
של הלל ...ולא של יוסף ולא של ר' אלעזר בן חרסום...
מה קרה?? למה?? למה פתאום רבי עקיבא פרש מהתביעה?? למה הוא כבר לא מחייב?

תקשיב טוב טוב :האבות דרבי נתן מתאר שם שמתחיל כמין משא ומתן בין רבי עקיבא לכל מי שהתבטל מתורה ...ר'
עקיבא טוען להם :למה התבטלתם מתורה??? אומרים לו :עניים היינו ,עונה להם רבי עקיבא :נו ...אז מה ,גם אני
הייתי עני ובכל זאת עסקתי בתורה ...אומרים לו :היינו מטופלים בילדים קטנים בבית ...עונה להם רבי עקיבא :אז מה...
גם אני הייתי מטופל בילדים קטנים ובכל זאת עסקתי בתורה ...ואז הם טוענים לו טענה ניצחת:
מפני שזכתה רחל אשתו!!! רבי עקיבא :אתה לא יכול לבא אלינו בטענות ...היתה לך אשה כמו רחל!!! שהיה לה אהבת
תורה ...היא נתנה לך את כל הגיבוי ...וממילא אתה כבר לא יכול אלינו בטענות ..וזהו!!! כאן כביכול מסתתמים
טענותיו של רבי עקיבא ,כאן רבי עקיבא יצא מהתמונה של הפרקליטות ,הוא כבר לא יכול לבא אל אף אחד בדין,
ולמה???
היתה לו אשה שהיה לה אהבת תורה עצומה ...וכשיש כזה דבר בבית ,זה יותר חזק מהכל!!! .גם אם יש ילדים קטנים
בבית ...גם אם אתה עני ואביון ...וגם אם אתה עם הארץ שרוצה לנשוך תלמיד חכם כחמור ...אם בסופו של דבר מחכה
לך בבית אשה שיש לה אהבת תורה עצומה ונכונות בלתי נדלית לתורה ,זהו!!! אין דבר יותר חזק מזה!!! אין לך כבר
שום תירוץ!!!
זה מסר מבהיל!!!! איזה כח יש לאשה ...אמנם!!! התלבטתי אם לכתוב את זה ...כי המסר הזה הוא קצת פחות אידיאלי
לנו ...לציבור הגברים ...אנחנו עלולים לקחת את זה כקלף מיקוח ...הנה ...יש לי תירוץ למה אני פחות לומד כי אשתי
לא כ"כ מגבה אותי..
אבל!! כמה שזה "פחות טוב" לגברים ..המסר הזה הוא קריטי לנשות ישראל של דורנו
אדרבה ...את המסר הזה אנחנו ניקח הביתה!!! ונתלה אותו על המקרר!!!
נשות ישראל הצדקניות :לא בט וח שאתן מבינות את גודל עוצמת ההשפעה שיש לכן עלינו באהבת תורה שלכן ...יש
נשים שחושבות שבית המדרש הוא מקום ששייך רק לעזרת גברים,
אבל לא!!! ממש לא!! ואנחנו הגברים מבינים את זה הכי טוב ...בסופו של דבר מי שיש לו הכי הרבה השפעה על
הלימוד שלנו זה הבית!!! זו האהבת תורה שמגיעה מהעזר שכנגדו...
אנחנו כעת לא מדברים על הססמאות ששגורות על הלשון בית של תורה וכו' ...אנחנו גם לא מדברים על ההתמסרות
העדרית לצאת מהבית כדי לפרנס ...כמה שזה חשוב ומגיע כל הכבוד להתמסרות ...אבל סו"ס ברגע שזו הנורמה כיום...
הרי עיקר האהבת תורה לא מתבטאת בזה ...עיקר האהבת תורה זה הלב!!! הנשמה!! השמחה שמוקרנת מהבני בית
בזה שאנחנו הולכים ללמוד תורה ...וזה דלק בשבילנו ...רבי עקיבא כבר לא יכול בטענות לאף אחד ...ברגע שהיתה לו
אשה כמו רחל הוא כבר לא יכול בטענות למי שלא היתה לו כזה אשה...
כאן אתן!!! כל אשה נשואה יכולה לקבל החלטה שאני מדרבנת את בעלי לצאת ולקבוע עיתים לתורה!! אני שולחת
אותו בשמחה שישב וילמד ...וזה חייב להגיע מעזרת הנשים!!! ורק משם!!!
אני דווקא לא מדבר על אשת אברך!! גם בגלל שהיא לא זקוקה למסר הזה ...וגם בגלל שעד כמה שזה נהיה ממסדי...
בא נעקוף את הממסד ...בא נעקוף את המערכת שנקראת כולל ואברך ..בא נדבר על קביעות עיתים לתורה בערב!!
בערב כולנו נמצאים באותו מקום ...בערב כולנו בבית ...בין האברך ובין הבעל בית ...ובערב לכולנו יש את כל התירוצים
המוצדקים למה לא לצאת מהבית ללמוד ...תמיד יש את הילד התורן שלא נרדם ואת המטלות שלא סיימנו איתם...
ומי שלא ילך ללמוד יהיה לו תמיד סיבה מוצדקת למה הוא לא יכל לצאת מהבית ...וכאן המקום של רחל להגיד
לבעלה ...זה בסדר ...אני אוהבת שאתה לומד!! תעשו מזה עסק ...ותשכנעו אותנו שזה העונג שלכן ...כמובן שכל דבר
צריך להיעשות בצור ה מכבדת ובדרך התורה ...לא לחפור יותר מידי ביידישקייט של הבעל ...בכל דבר צריך שיקול דעת
ושכל) בל נשכח :כה תאמר לבית יעקב!!! הקדים הכתוב אשה לאיש...

במייל:
a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את הגיליון בפקס
באמצעות שיחת טלפון:

970-1950505

נודה להשתתפותכם
בהוצאות הגדולות!!:
בבנק :בנק פאגי
סניף 281
חשבון 818827
ע"ש :שב שמעתא (ע"ר)
ניתן לקבל קבלה מוכרת להחזר מס
(ס' )14

באשראי" :נדרים פלוס"
בטלפון9800-471412 :

בדואר :פולק ,גאולה  27חיפה

למענה אנושי870-5903867 :

תודה מראש!!!

בחסדי ה' וברחמיו ...בסייעתא דשמיא זיכני ה' להוציא
את הספר על לימוד התורה ,הנקרא בשם "המסולאים
בפז"
(בעמודה השמאלית נכתבו כמה הבהרות נחוצות
בהקשר לספר)
---

נעשו מאמצים גדולים במירוץ נגד כיוון השעון
שהספר יספיק לצאת עוד לפני חג השבועות...
ולאחר כל המאמצים זה אכן יגיע לפני ...אבל ממש
בדקה התשעים ...אם לא יהיו מניעות ועיכובים,
הספר אי"ה יגיע למוקדים (כדלהלן) רק ביום ששי
ה' בסיון!!! ערב חג השבועות ולא לפני כן!!!!
(תודה מעומק לב למי שהביע נכונות להקדיש את העיו"ט שלו
כדי להביא את הספרים לכל מוקד הפצה .ישלם ה' פעלך)...

תודה מעומק לב לכל המפיצים היקרים בכל עיר
ושכונה שמקצים מזמנם ומפרטיותם לצורך זיכוי
הרבים,
והכי הכי :תודה לכל חתני התורה ,תופסי התורה
ועמליה שבעצם דבקותם באילנא דחיי ממשיכים
על כולנו שפע של תורת חיים ואהבת חסד וצדקה
וברכה ורחמים...
כל הספר הזה חותר להתחקות בדרכם ולשאוף
לגדלותם בתורה ...אנא ה' ...זכני להרבות חיילים
לתורה ,שיהיה ספר זה לתועלת להגדיל תורה
ולהאדירה.

מוקדי המכירה שברחבי הארץ:
ירושלים
רח' נחמיה  01קומה ב'
גבעת שאול ,רח' בן עוזיאל150-9080550 -
בית וגן -משפחת נויישטט רחוב הרב פראנק 98
הר נוף150-0009910 -
רוממה -המ"ג 159-1199990 -98
רמות ד' -רובין 150-9008190 -01
מודיעין עילית
רחוב קצות החושן 159-1010190 ,00
חפץ חיים  -00משפחת דרבקין198109151 -
פיצוחי בראשית159-1001000 -
אופקים -משפחת שפירא150-0009105 :
אחיסמך -שרגל 159-1010190 -שבט אשר 8
אחיסמך שלב ב' 1500019818
אלעד10-8110111 -
אשדוד -הרב צור151-0091000 -
ביתר עילית -אזור רמי לוי150-9051889 -
בית שמש -נהר הירדן  8רמה ב'159-0980001 -
בני ברק -קיבוץ גלויות 155-1199059 -8
דרייפוס ,רח' חזו"א  00פינת דסלר 91
חיפה :פולק ,גאולה 159-1190185 ,05
טבריה150-9000050 -
כרמיאל -משפחת שטיימן 159-1001015
נתיבות -משפ' עקיבא הר גרשונוביץ 09
198800910
עפולה159-1191911 -
צפת159-1090999 -
רחובות150-9090101 -
רכסים150-9005001 -
תל ציון159-1051011 -
תפרח -לימן155-1115110 -

כמה הבהרות בהקשר לספר על לימוד התורה..
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בשעה טובה זיכני ה' להוציא ספר על לימוד התורה סמוך ונראה לערב חג השבועות..
אני רוצה לשתף אותך בקושי מוזר ובלתי צפוי שעמד בפני בהוצאת הספר הזה ...סו"ס סיימתי לכתוב את
הספר ...הכל כבר כתוב ...אפילו מוגה ...ואז הגיע השלב שצריך לחפש שם!!! שם לספר ...פה פתאום נתקעתי...
לא הצלחתי בשום אופן למצא שם לספר ...חודש ימים אני שובר את הראש ומחפש מתחת הרצפה שם
שמאפיין את התורה ולומדיה ...ואין!! לא מוצא!!! טוב ...התייאשתי ...עברתי לשלב של העיצוב של הכריכה...
איזה איור או תמונה תהיה בכריכה של הספר ...משהו כזה שמבטא אהבת התורה ולומדי התורה ...ושוב ...אל
תשאל ...העסק נתקע!!! אני מנסה לחשוב על רעיונות ...כבישים ...מטוסים ...הר סיני ...צ'ק פתוח ...שמים
תכולים ...ותכל'ס ...לא הצלחתי למצא עיצוב כריכה לספר!!!
ניסיתי לפזול ימינה ושמאלה ...אולי אסתכל קצת בציורים של מלכות וקסברגר ...אולי יש שם ציורים
שממחישים משהו ששייך לתורה וככה אכנס להשראה ...ניסיתי להסתכל בכל מיני קמפיינים ומצי'נג על
ישיבות וכוללים ...אולי יש שם איזה עיצוב מרגש שמבטא את התורה ...כלום!!! בקיצור :מה מתברר?? לתורה
אין צבע!!!! התורה "לא חזקה" בשיווק!!! התורה לא יחצנית!!! התורה זה משהו פנימי שמי שמחובר לזה
מתרגש מזה ...ומי שעומד מבחוץ לא תצליח לרגש אותו מבחוץ ...לתדהמתי גיליתי :שאין ציור מרגש שיכול
לבטא את התורה ...תנסה לחפש ...לא תמצא ...תבדוק את זה :כשעושים קמפיין על צדקה או חסד או תפילה...
יש לגרפיקאי מרחב תמרון ...עושים לך איזה רקע מרטיט של שערי שמים או בית שמט לנפול ...יש מרחב
תמרון איך לצבוע ולהחיות את זה ולסחוט ממך דמעות ...אבל כשמדובר בקמפיין של תורה?? אם תשים לב
אין!!! אין שום איור או עיצוב מרגש ...מה הדבר היחיד שיש? תמונות!!! התיעוד כמות שהוא!! מראים לך תמונה
של בית מדרש מלא ...מביאים לך תמונה של שני בחורים לומדים חברותא ...מראים לך תיעוד מכל הבתי
מדרשות של מיר ...זהו!! זה מה שיש!!! מרגש אותך? טוב ...לא מרגש אותך?? נשארת בחוץ...
על זה נאמר" :תורה מונחת בקרן זוית כל הרוצה יבא ויטול "...התורה מונחת בפינה ...לא מושכת תשומת לב
מיוחדת ...אם אתה רוצה תבא ותכנס לזה ...תתחבר לזה ואז תגלה את האור האינסופי שלה ...ואם לא תפנה
לקרן זוית ולא תביע נכונות להתחבר לזה ...התורה תשאר בקרן זוית שלה והיא אף פעם לא תנסה לגרות אותך
בסממנים חיצוניים!!! זה פשוט מדהים ...רק עכשיו שמתי לב לזה ...תורה לא משקיעה שקל בשיווק!!!
אשרינו שזכינו שבתוך ים החיצוניות והרדידות של דורנו ...יש אי אחד בודד של נטו פנימיות! ברוך אלוקינו
שבראנו לכבודו ...ונתן לנו תורת אמת!!! זה משהו אמיתי!! אמיתי לגמרי...
אבל תרגע ...בסוף יש שם לספר וגם עיצוב ...אבל הכאב ראש היה שווה ולו בשביל המסר הזה ...יהודי יקר:
תורה זה לא פרסומת רחוב ...אל תחכה שהתורה תמשוך לך את העין ...אל תצפה שהיא תשווק את עצמך...
אתה תכנס לבית המדרש ...תתפוס גמ' קרן זוית ושם יתקיים בך -משוך עבדך אל רצונך ...ירוץ עבדך כמו איל
לבית המדרש...
--עכ"פ כמה הבהרות נקודתיות בהקשר לספר שאגב ...שם הספר "המסולאים בפז"!!!
ובכן :שלא יהיה מקח טעות!!! הספר הזה אמנם מדבר על תורה!!! אבל הוא נטו ספר הדרכה!!! התכנים של
הספר מאוד טכניים ...הספר לא מדבר לא על מעלת לומדי התורה ולא על חשיבות לימוד התורה ...הוא גם לא
מדבר על בית של תורה ...ממש לא!!
בא נגיד את זה ככה :אשתי שאלה אותי ,מה לענות לנשים ששואלות מה הנושא של הספר? אמרתי לה :תגידי
להן ,שזה ספר ' מ ת כ ו נ י ם ל ג ב ר י ם '! ! !
כן ...כמו שבעולם הנשי יש המון ביטוי לתחושות ורגשות והמיית לב ...עדיין יש בכל מטבח את 'ספר
המתכונים '...שכמה שהתוצאות שלו הם מתוקות ועריבות לחיך ...אבל עצם התכנים של ספר המתכונים זה
הוראות מתכתיות ...חצי כוס סוכר וחצי כפית מלח ...אין ריגושים מיוחדים בספר המתכונים ...אדרבה ...כאן צריך
להתרכז ולא לשים ביצה אחת פחות ...ולא חצי כוס סוכר אחת יותר ...על אותו משקל :אמנם הנושא של אהבת
תורה ובית של תורה הוא נושא מתוק ...אהוב וחביב ...שברגע שרק מניחים את היד על המקלדת ...הלב נשפך...
והעיניים בורקות ודומעות ..הרגלים כמעט מקפצות ,ו'נשמח ונעלוז בדברי תורתך ...אבל עדיין!! סו"ס יש גם
צורך בחוברת המתכונים!!! והספר הזה מתמקד במתכונים...
לא רק לעוגת דבש של חג השבועות יש מתכון מדויק!!! גם ללימוד התורה יש מתכונים ...אמנם יש שלל
מתכונים ...אבל בלי מתכון בכלל ...לפעמים עלולים לעשות טעויות ...ויהי רצון שבחג השבועות הזה לא נתנסה
בעוגת גבינה שיצאה בטעם של נעל ...אבל זה קורה ...ולצערנו בתורה זה גם קורה ...ו ...וכשהתורה מאבדת את
הטעם מחוסר מתכון ...זה קצת יותר משמעותי מעוגה שלא יצאה טוב ...אז בשביל זה יש ספרי מתכונים על
תורה!!! ולא אלמן ישראל ...יצאו כבר הרבה ספרים מתכונים ...וגם אני כתבתי ספר מתכונים ...אז עכ"פ זה ספר
מתכונים מבית אז נדברו...
--עוד מילה אחת :התכנים של הספר לא מיועדים לבחורים מישיבה קטנה!! אבל!!!! הם כן מיועדים עבור אנשים
שעמלי ם לפרנסתם ...וזה עקרוני וסופר עקרוני!! משום מה יש יהודים שעמלים לפרנסתם שחושבים
שהשטעלע שנקרא תורה מאוייש ותפוס ומשוריין לאברכי כולל ולבחורי ישיבה ...וזו טעות טראגית שעולה להם
במחיר חייהם!!! יהודי שעמל לפרנסתו יכול לעשות שטייגן גדול בלימוד תורה ...אני יכול לומר באופן אישי
שבנסיבות הקיימות רוב שעות היום אני נאלץ לעסוק בכתיבה ...ואני מתפנה ללימוד שעות בודדות ביום לא
יותר מיהודי שעמל לפרנסתו ...ואז מה ...אני בכל זאת ממשיך לעשות שטייגן ...ואפילו לכתוב ספר על תורה...
כך שהספר הזה לגמרי לגמרי שייך ליהודים שעמלים לפרנסתם!! אתם בתמונה ולגמרי בתמונה ...ועל זה נאמר:
כי לא דבר ריק הוא מכם כי הוא חייכם ...אם ריק הוא מכם -אם החלטת שתורה זה משהו ששייך לאברכי כולל
ולבני הישיבות ואילו אתה ריק מזה ...תדע לך שזו החלטה נטו שלך!! מכם הוא ריק!!! כי זה לא נכון ...שטייגן
אפשר לעשו ת תמיד ...ואדרבה ...דווקא מי שכבר נמצא בשוק האכזרי של העבודה ויודע לעמוד על שלו ..דווקא
הוא כלי מחזיק ברכה שיכול בכל רגע נתון להחליט להיכנס לעניינים...
כמובן שאברכי כולל תמיד ישארו הדמות של נזר הבריאה שאליה אנחנו נושאים עיניים מעריצות!!! הם תמיד
ישארו השבט לוי שהוא קודש לה' ...אבל לא שבט הלוי בלבד.........

3

עצה טובה ליום שאחרי חג
השבועות...

להיות כללי משחק ויעדים מאוד ברורים!! מי מנצח
ומי מפסיד ...הבנת את המשל??

נותן לך את הדחף להמשיך וללמוד בלי ליאות ובלי
הפסקה??

כידוע :בחג השבועות חז"ל שמים דגש מאוד חזק
על עונג ואוכל ושמחה...

גם אם המהות של עסק התורה זה "שבתי בבית ה'
כל ימי חיי "...זה לא סתירה שבתוך הלימוד חייב
שיהיה יעד ...אחרת אתה חולם( ...איך נראה שחקן שאין

תנסה לשאול את השאלה הזו ...תנסה לעבור בין
כמה וכמה מתמידים מופלגים ותדגור להם על
השאלה הזו ...אז יהיו כאלו שיתרגזו עליך ...מה...
מה זה השאלה הזו?? עניתי לך כבר ...אמרתי לך כבר
שיהודי עובד ה' מחויב לדעת את כל התורה כולה...
ולכן אני חייב לשבת וללמוד וללמוד וללמוד ...מה...
זה לא מספיק לך ?...למה אתה בכח מנסה להוציא
ממני סיבות אחרות??? אז זהו ...שאם היית שואל
את ר' חיים קנייבסקי את השאלה הזו ...אז אמנם
נכון!!!! בפעם הראשונה שהיית שואל אותו ...הוא
גם היה עונה לך את התשובה המוכרת :יש לי
חובות!!! צריך להספיק ..אין לי זמן!!! אבל אם היית
ממשיך לדגור ...אבל בכל זאת הרב ...מאיפה יש לרב
כח להמשיך ללמוד וללמוד...

אם תשים לב :עקרונית אין מצוה מוגדרת לחג
השבועות!!! אם כבר יש מצוה מיוחדת זה שכולי
עלמא מודו דבעינן לכם ...ובאמת הגר"א אומר:
שהלולב והמצה של שבועות זה ה-לכם!!! זה
העגלא תילתא של רב יוסף .זה ה"שישו בני מעי
שישו" של רב ששת ...לשמוח ולעלוז עם התורה!!!
ויש לציין שהיצר הרע לא טומן ידו בצלחת ...כי אם
תשים לב :יש לנו נטיה דווקא בחג השבועות
להיות במתח יותר משאר החגים ...ברוך ה' לפני
שנתיים בחג השבועות ציינתי לעצמי בסיפוק
שהצלחתי לצאת מהמתח שהיה לי בישיבה בחג
השבועות ...יש מתח!!! יש פה לילה שחייבים
ללמוד!! וצריך חברותא ...ואני מפחד להיות עייף...
ומה יקרה אם לא יהיה לי מקום טוב ...הההלו...
להירגע ...כמה שחשוב לשבת וללמוד בחג
השבועות ...אם יש משהו יותר חשוב מהלימוד של
ליל שבועות זה לקבל את התורה!!! ובשביל לקבל
את התורה צריך שמחה גדולה וידיים פתוחות
לרווחה ...לא קפוצות מלחץ ...שלא תתבלבל :ליל
שבועות הוא הלילה הקצר ביותר בשנה!! הוא
מתחיל ונגמר בארבע שעות...
ואם הארבע שעות האלו הם מאוד מאוד חשובות
זה לא בגלל שלמדת בהם טוב ...או היה לך
חברותא טוב ...אלא מה שחשוב בעיקר זה איזה
קונטיינר פתחת בלב שלך כדי לקבל את התורה!!
ובשביל זה צריך להיות בשמחה גדולה ...ולכן חז"ל
מדגישים וממקדים אותנו דווקא בחג השבועות
להגיע ממקום של שמחה ושלווה!!!
--בהקשר לנושא זה ...ברצוני לנגוע בעצה יקרה
בייחס לעסק התורה ...נקודה שאולי דווקא מול
העגלא תילתא דעצרת זה הזמן לחדד אותה...
ובכן :הקדמה קצרה :כולנו יודעים ומבינים שבן
תורה יושב ולומד ...מוכרח שיהיה לו יעד מסוים!!!
צריך שתהיה לו איזושהי תכנית או הספק מוגדר
לאן אני חותר ...אחרת אתה מתחיל לחלום ...כל
אלו שיושבים ולומדים והם טוענים בקנאות שהם
עושים נטו "שטייגן" ...נטו "אחת שאלתי ...שבתי
בבית ה' כל ימי חיי" ,כמה שזה נשמע טוב ואולי
גם נשמע יותר בן תייירה כזה שלא חותר לשום
מקום רק לשטייגן ...אבל צריך לדעת שלמייעשה
זו טעות!!! כי נכון שאנחנו לומדים תורה כדי
ללמוד ואנחנו לא בהכרח חותרים ליעד מסוים
אבל זה לא סתירה שבתוך הלימוד עצמו צריך
שיהיה יעד!! זה כמו להבדיל אלפי הבדלות שחקן
כדורגל ...שאם תשאל אותו :מה אתה עושה פה??
אליבא דאמת הוא לא עושה כלום ...כי זה
משחק ...וכל ה מהות של משחק זה ללא תכלית...
אבל זה לא סתירה שבתוך המשחק עצמו חייב

לו שום מטרה? הוא מסתובב משועמם וכל כמה דקות הוא בועט

איזה בעיטה באויר) אבל עזוב ...לא זו הנקודה שלי ...לא
על זה באתי ...זה רק בתור הקדמה -בקיצור :צריך
שיהיה יעד מסוים בלימוד!!!!
--עד כאן הדברים מאוד ברורים ...אבל יש פה חידוש
נוסף!!! חוץ מהיעד שהזכרתי כעת ...יש יעד נוסף
בלימוד שאת זה פחות יודעים ...וזה גם חשוב...
היעד הנוסף הייתי קורא לו בלשון מושאלת :ביטוי
עצמי!! או לחילופין יעד נחשק!! סוג של הובי...
משהו שאני אוהב ..מה אני מתכוין???
לדוגמא :כל סטודנט שהולך ללמוד באוניברסיטה...
יש לו יעד ברור ...הוא חותר לקבל תעודת מהנדס...
או להיות רופא ...אבל זה לא מספיק!!! אף סטונדט
לא קם בבוקר נטו בשביל להיות מהנדס ...כמה
שהוא אדם בוגר לחיים ומבין שצריך להתפרנס
ובשביל לפרנס משפחה צריך להיות מהנדס
מורשה ...הכל טוב ויפה ...זה עדיין לא נותן לו סיבה
לקום בבוקר ולקרוע את עצמו במבחנים ...אז מה
כן???
כאן נכנס יעד נוסף!!! כן ...אני רוצה לקבל תעודת
מהנדס ...ו ...ו ...ואז!!!! כשאני אהיה מהנדס מבוסס
ואני אעשה בוחטות של כסף ...אז אני אוכל
להרשות לעצמי להתפנק עם רכב יוקרתי שעל זה
תמיד חלמתי ...כן ...אני רוצה לקבל תעודת רופא ו...
ו ...ואז!!! ואז אני אוכל להגשים את החלום שלי
לטייל ביוני יולי אוגוסט בחצי עולם ...כן ,אני רוצה
להיות גאון מחשבים ואז אני אוכל לפתח תוכנה
מיוחדת שתפצח את ה .....שמת לב??? יש פה שני
יעדים!!! יש את היעד הרשמי ...אני צריך לצאת
רופא ...אבל הלאה ...נו ו ...נהייתי רופא ...ואז מה??
ואז אני אוכל לבטא את עצמי!!! שיהיה לי טוב...
שיהיה לי נחמד ...יהיה לי כבוד!!
לקום בבוקר רק בשביל שאני רוצה להיות מהנדס...
זה לא מספיק!! סטודנט שהדבר היחיד שיעמוד לו
בראש זה ...זה שצריך לפרנס משפחה ולכן צריך
להיות רופא ...סטונדט כזה לא יצליח בלימודים...
הוא כבוי מידי ...בשביל להזרים את האדרנלין
במוח ...כאן צריך לתת מענה גם למקום הרגשי...
לביטוי האישי ...לביטוי האישי של הגשמת
משאלות לב...
עד כאן בענייני העולם ...במבנה הנפש האנושית
החילונית...
ומעתה!!! להבדיל אלף אלפי הבדלות על אותו
משקל בתורה:
יושב לו בן תורה בן עליה ...יושב ועוסק בתורה
בעמל ויגיעה ...אתה ניגש אליו ושואל :למה אתה
לומד כ"כ הרבה?? מה פירוש למה? כי אני עבד ה' בן
תורה ...והגית בו יומם ולילה ...אני צריך לצאת
תלמיד חכם ...לכן אני מוכרח לשבת ללמוד ולחזור
ולשנן ...טוב ...נכון ...אבל הלאה ...מה בכל זאת

הוא היה עוצר לכמה שניות ...הוא היה חושב ואז
הוא היה מחייך ועונה :אחרי שאני גומר את
החובות ....מחכה לי המחברת האהובה (שמחייכת אלי
כל הזמן מרחוק) שבה אני כותב פירוש על הרמב"ם...
ואז אני גם מתפנה לכתוב את המראי מקומות
החדשים שצצו לי בלימוד של היום האחרון ...וזה
העונג שלי!!! עכשיו :אל תתפוס אותי על המילה...
(לא בטוח שזה בדיוק בדיוק הייתה התשובה של ר' חיים ...יתכן
שהתשובה היתה טיפה שונה לכאן או לכאן) אבל מה

שבטוח ...מעבר לחובות של ר' חיים שכולם יודעים
היום לדבר עליהם ...היה לו גם רגעים של הובי
בתורה!!! היה לו את השעשועים האישיים שלו
בתורה שכשהוא היה מסיים את החובות שלו ...הוא
היה "בורח" לשם ...או לאו דווקא "בורח "...הוא היה
מרשה לעצמו להתפנות לזה( ...אגב :אני אומר את זה בלי
לדעת ...מצידי תברר ...לי זה כמעט ברור )...וגם אם זה היה
רגעים ביום או רגעים בשבוע ...אבל היו לו כאלו
רגעים!!! ומשום מה אנחנו קצת מתעלמים מהצורך
הזה!!!!
כשר' חיים נפטר ...כל הפרוז'קטורים התנקזו
לחובות שלו ..וזה חשוב מאוד!!! כי יש הרבה כאלו
שלומדים בלי שום חובות ...אין להם שום עול
ומחייב בתורה ...ולהם צריך להכות על קדקדם עם
הזיקא דשמיה טבוח ולהזכיר להם ...ההלו ...תורה
זה גם עול!!! בתורה צריך גם חוייבות ..יש יעדים...
אתה חייב לצאת תלמיד חכם ...אי אפשר פה
לחלום!!!
אבל באותה מידה ...יש גם את הצד השני של
המטבע...
יש גם כאלו שיש להם רררק חובות ..הם יודעים שר'
חיים למד רק רק חובות ...כל היום הוא היה על תקן
של חייל טירוני שמקבל פקודות מלמעלה ועומד
בחובות נוקשות בלי מרווח נשימה ...אז זהו שלא!!!
צריך לדעת שחלק בלתי נפרד מהתורה זה הביטוי
האישי ...צריך למצא בלימוד התורה גם את הפינה
הנעימה והמשעשעת ...את הביטוי האישי שלי
בלימוד ...לא כל דבר בלימוד התורה זה חובות!!!
והנה ...דוד המלך הוא הדוגמא הכי בולטת :בפרק
קי"ט מוזכר כמה וכמה פעמים תורתך שעשועי...
שעשעתי ...בם חייתני ...שיחה לי ...אצל דוד תורה
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זה גם שעשועים ואפילו זמירות ...עכשיו!! שלא
תבין לא נכון ...גם אצל דוד יש חובות!!! אוהו ...אצל
דוד המלך החובות זה הכי מפחיד!!!! זה נשבעתי
ואקיימה ...שבועה שאשנה פרק זה ...אם דוד
החליט ללמוד משהו ...יש לך פה עסק עם שבועה...
(אגב :בחחחים אל תעשה את זה ...כיום נדרים ושבועות זה נטו
חטא )...שים לב :גם אצל דוד יש מתחים לא

נורמליים עם החובות!!! אבל ללא סתירה ...יש לו
גם מקום לביטוי האישי ..שעשוע
--במקום לדבר סחור סחור ...בא ניגש ישר
לדוגמאות...
אתן לך את הדוגמא הכי מוכרת בתחום הביטוי
האישי ...אם שמת לב :יש הרבה כאלו שהנושא של
סיום מסכת תופס אצלם מקום מאוד מרכזי
בלימוד!!! כבר מהיום שהוא התחיל את המסכת...
הוא כבר בדק מתי הסיום ...הוא מדבר על זה...
והוא כבר מתכנן את האירוע הגדול..
מה זה?? מה זה הדחף הזה?? אז הנה!! הנה לך דחף
בריא ...יש כאן בן אדם שהוא הציב לעצמו לא רק
יעד רוחני שצריך ללמוד מסכת יבמות ...אלא חוץ
מהיעד הרוחני ...הוא הציב לעצמו גם איזה ביטוי
אישי ...הוא אחד כזה שאוהב אירועים והוא הכניס
את ההובי הזה ללימוד ...אני אסיים את המסכת
ואז הולך להיות פה אירוע ...ולא סתם אלא אירוע
מושקע ...נקנה בגדים לילדים ...או לחילופין ניסע
לטיול עם כל המשפחה ...נזמין את המשפחה
המורחבת ...נעשה שבת ..וכו' וכו'...
אותו אחד לומד את מסכת יבמות יותר טוב
מאחרים!!!! למה?? כי יש לו פה לא רק יעד תורני
שאני חייב ללמוד את כל יבמות ...הוא צירף פה גם
יעד של ביטוי עצמי בתוך המסכת הזו ...הנה לך
דוגמא מסוג מסוים של ביטוי אישי ...אני לדוגמא
לא כ"כ חזק בקטע של אירועים( ...זכותי ..כל אחד
והסגנון שלו) אז אצלי ההובי מגיע לידי ביטוי
שהחלום שלי זה ללמוד לסכם איזה שנים שלושה
פרקים בע"פ שקלא טריא גמ' רש"י ...ואז ללכת
לסכם את זה בע"פ באיזה מקום פסטורלי ...זה
הגו'ק שלי ...זה מה "שעושה לי את זה "...בזה אני
מבטא את עצמי!!! ואם זה הגו'ק שלי ...כעת תנסה
לחשוב מה הג'וק שלך ...וכמובן שיש כאלו שמקום
הביטוי שלהם זה להיבחן!!! זה כבר יושב על מקום
יותר הישגי ...ואין הכי נמי ...יש גם ביטוי אישי מסוג
של הישג!!! יש לי חבר שהוא נבחן מידי חודש
בנתניה על שבעים דפי גמ' ואז הוא הולך לשחות
בים ...שם נעשה החלוית!!! שם בסוכת המציל
נעשה הכרוז שהנה ...עשיתי את זה...
ויש כאלו ש-כבוד מדבר עליהם ...אני לדוגמא-
מבחן נושא מילגה לא מדבר אלי ...אבל מבחן נושא
כבוד כן מדבר אלי ...פעם למדתי מסכת ומראש
החלטתי שאני הולך להיבחן על זה אצל רב גדול...
הכבוד עשה לי את זה ...בזה הרגשתי ביטוי אישי!!!
וכן הלאה וכן הלאה ...לדוגמאות אין סוף ...כי לכל
אחד יש את הביטוי האישי שלו ...ואצל כל אחד זה
יושב על זוית אחרת ...בקיצור :היסוד הוא שגם
בתורה צריך להשאיר פינות חמד מוצלות ומוארות
לשבת ולעשות שם על האש!!!!
כן ...זה מה שרב יוסף ורב ששת מלמדים אותנו
בחג השבועות ..צריך פינות של דאצ'א בתוך!!!!

בתוך עסק התורה!! יש גם שישו בני מעי שישו בתוך
הבית מדרש ...נכון שלפעמים צריך גם לצאת לנפול
ולטייל ..אל תתפלא אם בבין הזמנים אב אתה פתאום
תראה איזה תלמיד חכם עם פראק יושב בחיק
משפחתו באמצע מסלול ליד איזה ערוץ נחל ...והם
עושים שם על האש ...זה בסייידר ...בבין הזמנים
מותר ...נכון???
אז זהו!!! שלרב יוסף אין בעיה עם זה ...בבין הזמנים
תצא לטבע ותנפוש ...אבל מה שרב יוסף כן מתעקש
לטעון!!! תדעו לכם שאת המנגל הזה אפשר לעשות
גם בחג השבועות ...יש פינות של שעשוע וביטוי אישי
לאו דווקא בצימר ובבריכה ...אני רב יוסף ...לא זכיתי
לנפוש בבין הזמנים ...אני אנין הדעת וגם רחמן
ורתחן ...בקיצור :אני לא נהנה מטיולים ...אותי אף
פעם לא תפגוש עושה מנגל בשמורת טבע ...אבל
אתה כן תפגוש אותי עושה מנגל בתוך הבית מדרש
בעיצומו של יום עצרת!!! אני יודע למצא את הביטוי
האישי גם בתוך הבית מדרש...
זו הקנאות של רב יוסף עם העגלא תילתא...
תדעו שאפשר גם להתבטא ולהשתעשע ולהנות בתוך
התורה עצמה!!!
יש הרבה כאלו שאוהבים להדגיש ...אתה רואה את
המתמיד הזה ...אל תראה אותו כזה ..כמה שהוא
נראה לך כזה רציני וכבד ומתמיד ...אבל יש לו ראש
פתוח ...באמצע הזמן הוא באמת רציני מאוד!! לוקח
את העניינים ברצינות!!!! אבל בבין הזמנים הוא יודע
גם להתפרק ...אתה יכול לראות אותו בבין הזמנים
יושב בשמורת טבע עם מנגל...
מה זה אומר?? שיש לו ראש פתוח!!!! מכיר את סוג
המשפטים האלו??
אז זהו!! שעם כל הכבוד לראש הפתוח הזה ...זה ראש
חצי פתוח...
כי הראש הפתוח באמת באמת ...זה רב יוסף!!!! רב
יוסף חידש שאפשר לשבת על מנגל גם בתוך הבית
מדרש עצמו ...מה אני מתכוין??
זה שידידינו היקר יודע ליהנות בבין הזמנים ...מה זה
אומר??
שבבית המדרש הוא כבד!! הוא רציני!! כאן העסק
תובעני עד הסוף ...אין רגעים של הפוגה ...כעת אין
שעשועים ...אין כלום ...כעת העסק רציני!!! ואז ...אז
מגיע בין הזמנים ...ואז הוא מרשה לעצמו להתפרק
ולתת הפוגה ...יפה ...זה בסדר!!! טוב שכך( ..יש כאלו
שגם את זה לא יודעים לעשות) אבל עדיין אני קצת מרחם
עליו ...כי תסלח לי ...עד בין הזמנים יש עדיין הרבה
זמן ...זה כמעט חודשיים ...אתה רוצה להגיד לי
שבמשך החודשיים האלו הכל כבד כבד ...אין
צחוקים ...אין רגעים של הפוגה ...הכל כבד כבד עד
הסוף?? לזה אתה קורא ראש פתוח???
זה ראש פתוח חלקית!!! זה אחד שהראש שלו נפתח
בבין הזמנים!!
אז זהו שרב יוסף מחדש לנו ...שאין כזה דבר!!!! לא
יתכן שהבית מדרש יהיה נטו מתח ...לא יתכן
שהלימוד יהיה נטו חובות ...עם כל הכבוד לדאצא
שיש בבין הזמנים ...לא יתכן שבמשך שבועיים

תמימים אתה תהיה כולך דרוך ותלמד רק מה
שחייבים ללמוד ...ותעשה רק מה שצריך
לעשות ...ההלו ...אתה בן אדם ...בן אדם צריך
רגעים של הפוגה..
אז זהו!!! שהראש הפתוח באמת ...והראש הגדול
באמת זה מי שבעיקר יודע למצא את הביטוי
האישי שלו בתורה!!! הוא יודע להכניס את
הביטוי האישי בתוך הלימוד ...למצא את העגלא
תילתא שבתוך הבית מדרש ...ובשביל זה צריך
לדאוג לפינות חמד בתוך בית המדרש!! לרגעים
של הובי בתוך הלימוד ...ללימודים מסוימים
שאני לומד אותם כי כיף לי ללמוד אותם...
לתחביבים בתוך הבית מדרש ...וכמובן גם ליצור
כל מיני משאלות לב אפילו גשמיות סביב
הלימוד ...זה הראש הגדול!!!
--על זה נאמר :ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך-
בשני יצריך ...ביצר טוב וביצר הרע ...ובהמשך
הפסוק כתוב :ודברת בם!!! זאת אומרת :גם
ה"ודברת בם" צריך להגיע בשילוב של יצר טוב
ויצר הרע ...צריך שגם היצר הרע יתרום את חלקו
ב"ודברת בם"!!! אז היצר הטוב נותן את חלקו ב-
חובות!!!! החובות של ר' חיים זה היה היצר טוב
שתבע ממנו לעסוק בתורה כעבדא קמיה מריה
ולדרוש מעצמו ללא ויתורים ...אבל זה לא
מספיק ...בשביל להיות מתמיד עצום כמו ר'
חיים שהיה מתמיד בכככככל לבבך -פה
מוכרחים לגייס את את היצר הרע( ...אחרת הוא לא
היה צומח כזה תלמיד חכם בככככל לבבו) אז אצל ר'
חיים יתכן שהיצר הרע התבטא בכל מיני חיבורים
גאוניים ומתוקים שהוא כתוב והוא עשה את זה
נטו ממקום של תחביב ...ממקום של תורתך
שעשועי( ....מישהו פעם שאל אותי :מה היתה כוונתו
הקדושה של ר' חיים שהוא הרגיש צורך לחבר ספר על עגלה
ערופה או על קרני חגבים?? אמרתי לו :כי בא לו ...התחשק לו
לעשות על זה חיבור ...מי אמר שבתורה צריך שלכל דבר יהיה
סוד כוונת היצירה )...ואילו אצלי ואצלך היצר הרע

הוא קצת יותר "בריה "..אני אוהב קצת כבוד...
ואתה אוהב אירועים ...וברגע שאנחנו נכניס את
השעשוע האישי שלנו ...אנחנו לאט לאט נעשה
עם זה שטייגן ...יבא יום שההובי שלי יהיה לשבת
על שטיקל של משנה למלך ...אז נכון שכיום אני
עדיין לא שם!!! בסייידר ...כל אחד והעגלא
תילתא שלו ...אבל תלמד לעשות אותה גם בתוך
הבית מדרש ...כי יש!!! יש תחביבים ושעשועים
גם מתוך הבית המדרש או לכה"פ סמוך ונראה
לנוף של בית המדרש( ...אגב :להוציא מלב!!! העגלא
תילתא הזו היא לא על חשבון הדאצ'א בבין הזמנים ...אל
תפחד ...אין הכוונה שמהיום הגישמאק שלך יהיה ב"קרני
חגבים" על חשבון המנגל בבין הזמנים ...לא ...תהיה רגוע...
אבל לפחות תלמד גם להכניס עגלא תילתא לתוך הבית
מדרש)...

בא נסכם :בלימוד התורה מעבר לשטייגן הכללי
ושבתי בבית ה' כל ימי חיי ...חייבים יעד!!! היעד
הראשון והבסיסי זה ההספק המסוים ...תכנית
לימוד מסוימת ...מה שנקרא :חובות!!! צריך
שיהיו חובות!!! אבל מעבר לזה צריך לאבזר את
הלימוד תורה האישי בכל פינות חמד של
שעשועים בתורה ...למצא איזה הובי בתוך
הלימוד ...איזה תחום בלימוד שאני אוהב
להתעסק בו ...או איזה משאלת לב שקשורה
ללימוד ...ביטוי אישי שמגיע מתוך הלימוד ...כל
אחד והעגלא תילתא שלו ...בשני יצריך!!!

5
בקרוב ממש

הבכי שמתרפק על אבני הכותל של לשכת הגזית...
יניב הגיע כבר כמה ימים לפני חג השבועות!!! הוא התמקם בלשכת הגזית!!! הניח את הראש על אבני הגזית של הלשכה
ומירר בבכי ...כן ...אמנם האבנים של לשכת הגזית די מזכירים את אבני כותל המערבי ...אבל זה היה בהחלט מוזר ...מילא
הזבים והיולדות שאסור להם להיכנס להר הבית וה ם בכ"ז רוצים להתפלל ...אז הם נעמדים בכותל המערבי ומתפללים שם ...כי
סו"ס בשביל המצב המיוחד שלהם זה המקום הכי קרוב שהם יכולים להתקרב לה' (סו"ס הכותל המערבי הוא הכי קרוב לקודש
הקדשים )...אבל אדם טהור שכבר נכנס לעזרה ...מה הקשר שהוא "נתקע" בכותל של לשכת הגזית?? סו"ס לשכת הגזית חציה
בקודש וחציה בחול ...אבל לא!!!! למעשה זה לא מוזר ...בפרט למי שמכיר את ההיסטוריה הארוכה של יניב ...מבין טוב מאוד
למה הוא ועוד כמה וכמה אנשים נעצרים שם ...ובפרט בערב חג השבועות...
--הסיפור מתחיל לפני הרבה זמן ...היה זה לפני תשע שנים .. .בחג השבועות יצאה תקנה חדשה מלשכת הגזית!!!! תקנה
שהרעידה את אמות הסיפים ...כל ארץ ישראל הזדעזעה ת"ק פרסה על ת"ק פרסה...
בית דין הגדול יצא בתקנה שמשנת שמיטה הבאה עלינו לטובה ספיחין אסורים!!!! אבאלע ...רעידת אדמה...
אתה יודע מה לאסור ספיחין?? אתה יודע מה המשמעות של זה??? אין לך מושג...
בכל שדה תבואה ...בשעה שקוצרים אותה נופלים גרגירים על הרצפה ...זה קורה בלי כוונה ואי אפשר למנוע את זה ...הגרגירים
האלו לא נעלמים ...הם נשארים שם על האדמה ...ואז!!! חצי שנה לאחמ"כ גם אם הגיע שנת השמיטה ואתה לא זורע ולא
חורש ולא עושה כלום ...סו"ס הגרגירים האלו נובטים ומהם צומחת התבואה מעצמה ...וזה נקרא ספיחין ועקרונית זה מותר!!
זה גדל מעצמו( ...אמנם זה לא תבואה צפופה ומסיבית כמו שדה שנזרעה ונחרשה אבל עדיין ...זה מנה הראויה להתכבד) ועד עכשיו זה היה הנחמה
פורתא של החקלאים ...נכו ן שאסור לזרוע ולחרוש ...אבל לפחות פה ושם גדל משהו ...ולפחות את זה אפשר לקחת ולו מן
ההפקר ...אבל השנה פתאום בית דין הגדול הגיע וגזר בתקיפות שאסור לאכול ספיחין!!! גם אם גדל לך בשדה ספיחין ...אסור
לגעת בזה ...יש לציין שהיה קצת קשה לעכל את התקנה הזו ...סו"ס לכל אחד בנה על על התפו"א ועל גזר ועגבניות שיצמחו
ככה בשדה בהפתעה ויחייכו אליו ...ופתאום לא!!!
אבל בסוף כולם קיבלו באהבה את התקנה!!! סו"ס חג עצרת ...כל המהות של היום זה קבלת עול תורה ומה זה עול תורה אם
לא לחבק ולחבב דברי סופרים אפילו יותר מיינה של תורה ...וכי מה אנחנו עושים בחג השבועות אם לא לשנן את המאות
תקנות סופרים שהתחדשו במשך מאות בשנים כאן בלשכת הגזית ...נכון שכל תקנה היתה כרוכה בבליעת רוק ובהכנעה
וקבלת עול וזה לא תמיד קל ...אבל בדיוק בשביל זה אמרנו נעשה ונשמע!!! בדיוק בשביל זה קבלנו על עצמנו לא רק תורה
שבכתב אלא גם תורה שבע"פ...
העויילם היה בחיזוק גדול!!! שרנו במשך שעות שלימות "וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמים "...כולם השכימו מוקדם
לזכות ולהגיד ברכת אהבה רבה בלשכת הגזית בחג עצרת ...מתוך קבלת עול של הבית דין הגדול לקבל הוראותיהם ...אבל!!!!
כצפוי ...כבר בעיצומו של יום טוב ...נשמעו קולות של אופוזיציה...
כצפוי היו אנשים שהתקנה הזו הסעירה אותם ברמות בלתי נתפסות ...ואחד מהם זה היה יניב ...הם פשוט פתחו באופוזיציה
לוחמת ...אין סיכוי ...לא שייך ...זה לא מקובל עלינו!! יניב יצר סביבו התגודדויות ובכה שם בדמעות שליש ..מה זה צריך
להיות?? למה חכמים מתנכלים אלינו?? לא מספיק שאנחנו צריכים להפקיר את השדה בשמיטה שזה כ"כ קשה ואנחנו
מגיעים עד פת לחם ...ועד עכשיו לפחות ספיחין היה לנו ...וכעת גם את זה הם רוצים לקחת לנו?? אנחנו נדאג שהתקנה הזו
לא תתפשט בגבול ישראל ...אנחנו נדא ג שחכמים בעצמם יודיעו שהם מבטלים את התקנה הזו ...אגיוואלד ...עין לא נותרה
יבישה!!!!
תכל'ס ...יניב חזר הבייתה ...והודיע חד משמעית שהוא לא הולך לציית לחכמים ...לאחר כמה חודשים הגיע חודש תשרי...
ולאחר חג הסוכות באו שני עדים לבי"ד והעידו שהם ראו את יניב מהלך בשדהו עם קופת בעל הבית ומלקט עגביות
ומלפפונים כאוות נפשו ...שליח בית דין נשלח לקרא ליניב שיבא לבית דין ...והוא כמובן סירב ...והיה שם שמח ...יניב שוב
התחיל לבכות שהורסים לנו את החיים ...איכשהו בסוף זה הסתדר..
לא נאריך ...אבל רק עדכון קטן :במשך החודשיים הקרובים אט אט נסגרו הקצוות ונתקבלה התמונה האמיתית ...מתברר
שיניב וחבריו ...כלומר :כל אלו שזעקו גיוואלד על התקנה האיומה שאסור לאכול ספיחין ..הרי על ראש הגנב בוער הכובע!!!
התברר שהסיבה שהם כ"כ נזעקו כי מדובר היה באנשים שחשודים על השביעית שבמחשך מעשיהם ובלילות החשוכים כשאף
אחד לא ראה הם פשוט עמדו וחרשו וזרעו ...בקיצור :זוכרים שיניב עמד שם בירושלים ובכה בדמעות שליש ...שכ"כ קשה לנו
להפקיר את השדה ...ועכשיו רוצים גם לקחת לנו את הספיחין?? אז זהו שכעת מתברר שזה היה דמעות תנין!!! מדובר בנוכל
שעבד בשדה בהיחבא בשנת השמיט ה ...והוא בנה על זה שכולם יחשבו שזה ספיחין ואז הוא יוכל להנות מהחיים ...נו ...מה
הפלא שכשחכמים גזרו על הספיחין זה פוצץ אותו ...בטח!! הם סיכלו לו את התכנית...
בקיצור :מאוחר מידי ומעט מידי יניב תפס את עצמו לידיים ...והוא הצליח איכשהו לחמוק באלגנטיות ממערכת האכיפה של
שליח בי"ד ...אבל אז הגיע מוצאי שביעית ...ובמסכת אבות למדנו ש"בארבעה פרקים הדבר מתרבה ...וחד מנייהו במוצאי
שביעית מפני פירות שביעית "...ואז אחד מהילדים של יניב חלה בחולי כזה "אשר לא יוכל להירפא" ששמור למלעיבים
במלאכי אלוקים ומתעתעים בנביאיו ...והוא הבין מידי טוב מאיפה זה מגיע!!! יניב נסע מהר מהר לבית המקדש ...והגיע לשם
בראש מורכן ...יש לציין שהוא לא הקריב קרבן חטאת לה'!!! הוא לא ביקש סליחה מה' ...הוא קודם כל נכנס ללשכת הגזית
ובדמעות הוא קיבל על עצמו נזיפה וביקש סליחה והתרת נידוי במעמד שבעים זקנים ...חכמי לשכת הגזית מחלו לו ואפילו
העתירו עליו כאברהם אבינו בשעתו (שהתפלל על אבימלך) שישלח ה' רפואה שלימה לבנו...
בסייעתא דשמיא ה' שלח ארוכה ומרפא לבנו של יניב ...ומכאן ואילך הוא כבר לא העיז להמרות פי חכמים ...והנה!!! שוב הגיע
ערב שנת השמיטה ...והפעם יניב כ בר לא מעיז להתחיל עם חכמים ...הוא יודע שחכמים זה משהו שעלול לנשוך ולעקוץ
ולשרוף ...הוא הכריז בצורה רשמית :השנה אני הולך לשמור שמיטה לפי כל דקדוקי חכמים ...ואז!!! קרתה הפתעה לא צפויה...
באותה שנה הייתה כזו ברכה בשדה של יניב ..בחיים שלו הוא לא ראה כזה פיצוץ של "מלא אסמינו שבע "...הוא קצר ואסף
ועימר ודש ולא הספיק לגמור וכבר הגיע עונת הבציר של הענבים והוא עדיין לא סיים את ה"דייש "...וגם הפעם!!! גם הפעם
הכתובת היתה רשומה על הקיר!! כששומעים בקול חכמים ומצייתים להוראותיהם בשנה השישית הרי "וציויתי את ברכתי
בשנה השש ית "...יניב כבר לא חושב שחכמים זה רק משהו שמרביץ ועוקץ ונושך (כמו בפ"ב דאבות) הוא כבר פגש את חכמים
מזוית אחרת!!! בערב חג השבועות עומד לו יניב מול הכותל של לשכת הגזית וכבר חביבים עליו דברי סופרים יותר מיינה של
תורה ...הוא כבר יודע שחכמים הם הכתובת לא רק לגזירות ועונשים ...אלא לכל השפע הגדול המושפע עלינו בחג השבועות...

מה הקשר בין חג השבועות לדוד המלך??
בחג השבועות זה היארצייט של דוד המלך!!!
לא לחינם היארצייט של דוד המלך חל בדיוק בחג
השבועות ...הסיבה היא :שבחג השבועות קבלנו את
התורה ...במילים אחרות :ביום הזה קבלנו הכל!!! הכל
הכוונה היא את כל היידישקייט!! יתכן שלכל אחד
מאיתנו יש חלק מסוים בתורה ...יש שייכות לחלק
יותר נקודתי ביידישקייט ...אבל באופן כללי בחג
השבועות כלל ישראל קיבל את הההכל ...את מה
שאתה קבלת וגם את מה שהחבר שלך קיבל ...את מה
שתלמיד ותיק אחר עתיד לחדש ולאו דווקא אתה...
זה מה שמאפיין את דוד המלך!!! דוד המלך מאפיין
את ההההכל!!!! כי דוד מייצג את המלכות...
והמאפיין של מלכות שלית לה מגרמא כלום ...ודווקא
לכן היא הכח המאסף של הכל...
זה כמו שיש חברי עיריה שכל אחד מחזיק תיק עירוני
מסוים ויש ראש עיר!!! מה התיק שראש העיר
מחזיק?? התשובה היא :עקרונית ראש עיר לא מחזיק
בשום תיק ...ואדרבה ...זה המצב האידיאלי ...דווקא
כשראש עיר ערטילאי מכל נישה ומכל תיק נקודתי...
דווקא אז הוא יש לו את כושר התמרון למשוך בכל
החוטים ביחד ...ולהוציא את כולם בצורה הכי נכונה
מהכח אל הפועל ...דווד המלך הוא לא מייצג שום
עבודה מסומת!! הוא מייצג את כח המקבל!!! מקבל
תורה!!! ולכן הוא מושך בכל החוטים ביחד ...דוד הוא
הדמות שהכי מייצגת את הההכל...
--את דוד המלך אנחנו פוגשים בכל סיטואציה
ביהדות!!!
ולמה?? כי דוד המלך מייצג את המקבל!!!
חג השבועות זה לא כ"כ יום מתן תורה ...זה בעיקר יום
קבלת התורה!!! ברגע שקבלנו ...אז קבלנו הכל...
קבלנו את כל חלקי היהדות ואת כל הקצוות ביחד ...זה
מה שמייחד את ספר התהילים ...ספר התהילים נוגע
בכל חלקי עבודת ה'...
החל מדבקות ותפילה וזעקה ...וממשיך באהבת
תורה ...קנאות ומלחמת ה' ללא חת ...וחסד וצדקה
עם כל ההתמסרות .חלק נכבד מספר התהילים מדבר
על בית המקדש ...ושירי דוד עבדך מושרים על
הדוכן ...ומאידך יש פרקים שכל עניינם מוסר ודברי
כיבושין ...יש פרקים שמדברים על תשובה מיראה...
ויש פרקים שמדברים על צדיקים גמורים ...הכל יש
שם!!! זה מה שמאפיין את קבלת התורה!!!
ביום קבלת התורה קבלנו ...את מה קבלנו? את הכל!!!
את כל המערכת כולה של התורה מריש דרגין ועד סוף
כל דרגין ...יתכן ש-לי באופן אישי יש חלק די מסוים
בתורה ...אבל גם אז צריך לדעת שבקבלת התורה
קבלנו הכל!!!! יש מקום לכל חלקי התורה ...ומי שהכי
מייצג את כל חלקי היהדות ביחד זה דוד המלך ...מי
שיגיד את כל ספר התהילים בחג השבועות יזכה לתת
שבח והודאה על כל חלקי התורה שקבלנו...
כן ...יש את האלו שיחשבו שפרק קי"ט זה הפרק
ששייך לחג השבועות ...אבל זה לא נכון ...כי בחג
השבועות קבלנו את הכל ..גם את ההלל השלם קבלנו
ביום הזה ...גם את התורה של חסד של רות
המואביה ...גם את זה קבלנו באותו יום ...גם את
החרדה העצומה והיראה והפחד והמורא שהיה לעם
ישראל ביום מתן תורה ...גם על זה יש פרקים
בתהילים ...יראה ואהבה ...תפילה ודבקות ...תורה
ושמיטה ...הכל!!!!
תורה זה לא איפזודה מסוימת כפי שאנחנו
מדמיינים!!!
תורה זה דוד המלך ...על כל שלל התחומים הססגוניים
שאנחנו פוגשים את דוד המלך בתפילה ובספר
התהילים...
דוד המלך מזכיר לנו שמתן תורה לא נגמר בבית
המדרש!!! הוא אמנם מתחיל שם ...אבל הוא צריך
להגיע לכל פינה בחיים

הרהורים מול העגלא תילתא...

“
הגמ' המפורסמת בפסחים :שרב יוסף היה עושה עגלא תילתא בחג השבועות והיה אומר :אי
לאו האי יומא כמה יוסף איכא בשוקא...
אתה יודע מה כתוב כאן??? מה טמון במשפט הזה של רב יוסף??
שרב יוסף לשם שינוי לא היה אומר יוצרות בחג השבועות ...הוא גם לא היה אומר אקדמות
מילין ...למה?? כי כל העניין של האקדמות מילין והיוצרות זה לבטא עד כמה חשובה התורה
שהמלאכים מתאוים לה וכמה גדול היום שבו זכינו לקבל את התורה וכמה יקרה התורה...
אז זהו!!! רב יוסף לא היה צריך שיסבירו לו כמה חשובה התורה ...הוא לא צריך שהמלאכים
יסבירו לו כמה התורה חשובה בשמים ...הוא לא צריך להגיע לזה ...רב יוסף מסתדר גם בלי
זה!!! מספיק לרב יוסף לדמיין אי לאו האי יומא ...איך אני בעצמי הייתי נראה ..וזהו ..הכל כבר
מובן!!
מספיק לחשוב איך נראה יוסלה בלי תורה ...וזה כבר השבח הגדול ביותר של התורה ...אל תשכח:
רב יוסף הוא הוא זה שמכריז בגאון :אני יהיה בדורו של משיח ...אני אשב בצל גללי החמור של
המשיח ומשם אני אקבל אותו!!! רב יוסף מכריז :אני
כמדומני שגם בדור שלנו ...אנחנו לא זקוקים לתיאורים מבהילים על דרך החיוב עד כמה התורה
הקדושה חשובה ויקרה ...לא צריך להגיע לזה...
מספיק לנו לנסות לחשוב מה היה קורה אי לאו האי יומא ...איך הייתי נראה ...זה מספיק!! אני
כבר מבין יותר טוב מכולם כמה גדולה התורה

--אי לאו האי יומא הייתי כמו אבק אדם ...כל פעם שהיה חסר לי משהו בחיים הייתי הולך
לצדיק אחד ...הייתי נותן לו פדיון ...כבוד הצדיק יעזור לי ...יתן לי ישועה ...יתן לי ילדים ...ילך
לי ברכה טובה ...הצדיק היה הולך ומתפלל ומעתיר עלי והישועה היתה באמת מגיעה ...ואני
דווקא הייתי מאושר עד לב השמים ...תראה איזה יופי ...הצדיק סידר לי את החיים ...איזה נס
שיש צדיקים בעולם שיש להם אשראי פתוח אצל בורא עולם ...אז זהו!!! שאי לאו האי
יומא ...אני הייתי נשאר מחוץ לתמונה ...לי לא היה תקשורת אישית עם הרבש"ע ...הייתי
צריך מתווכים שאותם ה' אוהב ...והם היו מסדירים את העניינים שלי מול הרבש"ע ...זה מה
שהיה קורה אי לאו האי יומא ...אבל ביום מתן תורה ה' פנה אלי בלשון נוכח ובחר בי להיות
ידיד נפש (של) אב הרחמן!!! ה' בחר בי להיות שותף שלו לנטוע שמים וליסוד ארץ ...ומאז
גם אני בתמונה ...יש גם לי מערכת אישית מול אבא שבשמים( ...אמנם גם עכשיו אני צריך
להיעזר בצדיק ...גם עכשיו ילך אצל חכם ויבקש עליו רחמים ...אבל עדיין אבא שבשמים לא
מוותר עלי ...הוא מחכה דווקא לדף גמרא שלי ...דווקא לתפילה שלי ...לקול הערב שלי ..וזה
קרה בהאי יומא)
--קובי היקר ..אי לאו האי יומא אבא שבשמים היה מוותר לך ...יאלה ...אתה כ"כ רוצהלהחליק במדרון ...אתה כ"כ מתעקש ...תהנה ...שיהיה לך לבריאות ...כן ...לא חסרים גוים
שעשו המון המון עבירות ובתחילה אלוקים עשה להם נו נו נו ...אסור ...אבל בשלב מסוים
הוא ראה כמה קשה להם להתגבר ודי ...הוא לא רצה "לנדנד" להם יותר מידי ...אז הוא ויתר
עליהם ...גם על השבע מצוות בני נח הוא ויתר להם ...כי אלוקים בדרך כלל לא מעמיס יותר
מידי ...הוא לא מכניס אורחים בכח ...מי שלא מתחשק לו להתנהג לפי ההוראות ...אז אלוקים
פוטר אותו מהנהלים ...אבל קובי שלי ...אתה סיפור אחר!!! במעמד הר סיני ה' בחר בך...
אתה בן שלו!!! אתה שותף שלו ...ועליך הוא לא יוותר!!!!! אתה מצידך כבר ממזמן ויתרת על
עצמך ...אתה כבר ממזמן שחררת בלמים ולא איכפת לך מכלום ...אבל אבא שבשמים לא
יוותר עליך ...לא ירפך -לא יתן לך ריפיון!! הוא יחזיק אותך חזק חזק שלא תקפוץ לכביש...
אתה תתעצבן ...תשתולל ..תרקע ברגלים בדיוק כמו הילד שלי שלפעמים "עף לו המוח" והוא
רוצה לעשות דברים מסוכנים ...אבל ה' לא ירפך!!! לא יתן לך ריפיון ...אתה יקר לו מידי...
חבל ...חבל על המאמץ ...חבל שאתה מנסה לברוח ממנו ...בין תרצה ובין לא תרצה ...אתה
עוד תעשה נחת ואבא שבשמים יתן לך חיבוק אוהב וירעיף עליך מלא חופניים אהבה ...לא
יעזור לך כלום!!! אי לאו האי יומא היית מצטרף לרשימה הארוכה של ילדי רחוב מוזנחים
שמתגלגלים מפח זבל לפח זבל ואין להם מה להפסיד כי הם לא מעניינים את אף אחד ...ואם
יקרה להם משהו אף אחד לא יבכה עליהם ...אז זהו שבחג השבועות אתה נהיית הבן של
ה' ...ואכפת לו ממך ...הוא בוכה עליך כל יום כל יום ...למרות שאתה שקוע בכך וכך שערי
טומאה ...הרי "ראה ראיתי את עני הבן שלי ...כי ידעתי את מכאוביו" ,הוא יודע וחש את
המכאובים ואת סערות הנפש שלך ...והוא כואב איתך ...והכי הכי ...הוא לא יוותר עליך ...ראה
הוזהרת ...חבל!!! אל תתרחק ממנו ...משתי סיבות :גם בגלל שהוא מתגעגע אליך וחכו
ממתקים וכולו מחמדים ושווה להמשיך להתפנק בחיקו ...והסיבה השניה והעיקרית :כי לא
יעזור לך ...אתה עוד תחזור הבייתה בטוב או לא בטוב ...לא מאמין לי??? גזור קופון זה
ותשמור אותו בארנק שלך!!! עוד נפגש...
תשמח ...תעלוז בחג השבועות ...תעשה עגלא תילתא על האש ...יש לך אבא גדול שמחכה לך
בבית ומתגעגע אליך ...לא כל אחד זוכה לכזה פינוק ...יש לך אבא שלא נרתע גם להסתכסך איתך
ולדפוק אותך בחיים ולו בשביל לשמור עליך שלא תעשה מעשים בלתי הפיכיים( ...אתה מבין על
מה אני מדבר ...אני בעצמי דווקא לא יודע )...רוץ אליו ...תנשק את התורה שלי ותתחבא בצל
כנפיו ...תקבל על עצמך להישאר בחיקו...

--אי לאו האי יומא ...הייתי עסוק כל היום בלהתקדם ברמת חיים ...הייתי עובד קשה בשביל לרכוש
את דירת החלומות ...הייתי משקיע בפנטאוז שלוש מפלסים את כל חיי ...התריסים הכי
איכותיים ...נברשות ...קרמיקה הכי יקרה ...ריהוט מהטופ שבטופ ...התפריט הכי יוקרתי ...חצר
 052מ"ר ...בריכה פרטית ..ג'קוזי ...אמנם היה מפריע לי שלשכן ממול יש גם מרפסת פנורמית ולי
אין את הזוית הזו ...אבל אל תדאג ...עוד חזון למועד!! ככל הנראה אחרי שנגמור את השיפוץ...
תוך תקופה קצרה יתחילו לעצבן אותי כל מיני דברים( ...אף פעם לא קרה אחרת) ואז בשלב
מסוים אנחנו שוב נצטרך לעבור לדירה אחרת ולשפץ גם אותה ...ואז!!! אני אעמוד על כך שיהיה
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שם גם!!! גם את המרפסת שמשקיפה לנוף שאת זה כעת אין לי ...אבל לבנתיים ...לא
הספקנו לגמור את השיפוץ ...ואל תשאל ...פתאום שמענו שהשכן מימין ...פתאום קיבל
שבץ מוחי!!! פתאום מת ...פתאום נעלם ...ויעבור והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא ...ואני
לא מסוגל להירגע מזה ...מדובר בבן אדם שהשקיע בדירה שלו הרבה יותר ממני ...מה
לא היה לו ...מה הוא לא השקיע ...רק גמר להשקיע ...ובבום אחד הוא נגמר ...כאפות...
ולאיפה לקחו אותו?? עזוב ...אני לא מסוגל לחשוב על זה ...שמו אותו בתוך בור וסגרו...
עזוב עזוב ...לא מסוגל לחשוב על זה ...לא מסוגל לחשוב על האסון הנוראי ביותר
בעולם ...על המוות!!! כן ...חרדי יקר :שתדע לך שאי לאו האי יומא ...אצל חילוני האסון
המחריד ביותר בחייו זה עצם המפגש עם מידע עובדתי שאכן יש מוות!!! המוות מכריז
בקול מהדהד שאתה עובד פה על ריק ...זה כבר לא משנה באיזה גיל אתה מסיים ...מה
שבטוח ...כולם מסיימים באותו מקום ...ההומלס והמיליונר ...הפרופסור והכלומניק כולם
נכנסים לאותו בור וזהו!!! שיהיה לך ברור :חילוני לא מסוגל לשהות במחשבה הזו אפילו
לא שבריר שניה ...העובדה הזו מהלכת עליו אימים והוא נרדף כל חייו מהעובדה
המוגמרת הזו ...אין לחילוני שום כלים איך להתמודד עם הנתון האובדני המר הזה ...אי
לאו האי יומא גם אנחנו היינו נרדפים על החיים שלנו ככה ...אבל בהאי יומא זכינו ש-חיי
עולם נטע בתוכנו!! אנחנו פה בנטיעה ...מאז מתן תורה הקב"ה חיבר אותנו לעולם
הנצח ...ומאז כל יהודי הוא לחצן ש"עובד "...הוא מחובר לארון החשמל האלוקי
וכשלוחצים פה זה עובד שמה למעלה ...אנחנו הגננים של הגן --ושם למעלה זה העדן!!!
כל מילה תורה אנחנו נוטעים נטיעה בגן ...ואנחנו נפגוש אותה בגן --עדן ...שום דבר
רוחני אנחנו לא משאירים כאן ...את הכל אנחנו משגרים לעולם הנצח!!! זה מה שקרה
במתן תורה -וחיי עולם נטע בתוכנו ...מאז מתן תורה אין מוות!!! שום דבר לא מת!!! הכל
ממשיך הלאה ...וממילא אנחנו מצידנו לא מפסיקים לרגע לדבר על מרן ר' חיים
קנייבסקי וכל הקדושים אשר בארץ המה ...אדרבה ...אנחנו מבינים שהכל מתחיל רק
אז ...אין לנו שום בעיה לדבר על צדיק שהשקיע את כל נשמתו כאן בעולם הזה ופתאום
הוא נפטר ...בטח!! כי הוא לא השקיע בעצים ואבנים ...הוא השקיע בעולם הנצחי שלו
ותנו לה מפרי ידיה ...כי פרי מעלליהם יאכלו...

--אי לאו האי יומא ...הייתי כלב שקשור לעמוד חשמל!!! כן ...אולי אתם לאיודעים ...פעם היה מושג של עבד נרצע ...באמריקה של פעם הלבנים היו
משתעבדים בשחורים ...האיש הלבן היה מתעלל ורודה בעבד השחור כאילו הוא
בעל חי ...הוא היה הולך לחנות וקושר אותו לאיזה עמוד חשמל במשך כמה
שעות ...והעבד השחור היה עומד שם כנוע ואפילו לא מנסה להתנגד ...ואז
הפציעה הדמוקרטיה לעולם וזהו ...זה כבר לא חוקי לרדות בעבדים ...אין היום
עבדים ...אז זהו שלאחרונה העולם חזר אחורה ...ואני באופן אישי מכיר אלפי
עבדים מהלכים בראש מורכן ברחוב ...שרשרת כרוכה להם בצווארם ...והם
נקשרים לאיזה עמוד בלי יכולת לזוז!!! היום בעידן האינטרנט התקיים בנו
והתמכרתם שם לעבדים ולשפחות ואין קונה!!! ונראה לך שזו בדיחה ...נראה לך
שזה כביכול ...וזה בערך ככה?? אז זהו שלא!!! אני אוכיח לך שלא!!!!
הרי מה כ"כ מזעזע ונוראי בעבד??? שלקחו בן אדם חופשי ועשקו ממנו את החירות
שלו ...פעם הוא היה יכול להסתובב חופשי ...ללכת לאן שהוא רוצה ...לשבת ....לקום...
ללכת קדימה אחורה ...והנה עכשיו הוא כרוך בצוואר וקשור לעמוד ...והוא מנסה
להשתחרר והוא לא יכול ...נכון זה מה שמזעזע בעבדות??? נכון?? אז בבקשה ...לך
עכשיו לאייפוניסט מצוי ...תנסה להציע לו יום אחד לפרוש מזה!!! אל תסמוך עלי ...תציע
לו ...הוא מסוגל לפרוש מזה?? לא!! הוא מסוגל להרים את הראש מזה?? לא!!! נו ...אז
הוא לא עבד?? רק מה ...מה הוא יטען לך?? הוא יטען שזה לא דומה!!! סו"ס בא לי את
זה ...אף אחד לא קשר אותי לזה בכח ...אני תמיד יכול לסגור את זה בכל רגע נתון ...זה
תמיד בידיים שלי ...רק החלטתי להמשיך ולא להפסיק ...בא לי להמשיך להיות שם...
אבל הוא לא צודק!!! כי ...כי בבקשה ...אתה טוען שאף אחד לא קשר אותך לזה בכח...
אין בעיה ...בא נבדוק ...בא נראה אותך ...נראה אותך פורש מזה לשעה וחצי ולו בשביל
להוכיח שאתה לא קשור לזה בכבלים אימתניים?? בבקשה ...נראה אותך?? אתה מסוגל
לפרוש??

הוא לא מסוגל!! הוא לא מסוגל!!! ואני אומר לך שהוא לא מסוגל ...אז מה
הוא?? הוא עבד שחור שמהלך בראש מורכן עם שרשרת בצוואר וקשור לעמוד
חשמל יחד עם הכלב והחמור ...ואני אומר לך שיש לך מאות רגעים ביום שהוא
לא רוצה להיות שם ...והוא קשום עם זמם ולא יכול לפרוש ...והראשון שיאמת
את הדברים שלי זה הוא בעצמו!!!!
אד וני היקר :כל זמן שאתה כרוך אחרי האינטרנט אתה עבד!! אתה שחור!!!! יש כמה
אנשים שהצליחו לקחת אותך בגרון ...לרשום לך מספר על היד ואתה עבד שלהם ...ברוך
אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא עשני עבד!!! אי לאו האי יומא הייתי כיום עבד...
שלושה מקומות היחידים בעולם שאין שם חיבור חופשי לרשת ...זה :א .צפון קוריאה
שהם השפוטים של הבעל בשר הזה (לא זוכר איך קוראים לו) ב .רוסיה שהם עבדים
נרצעים לפוטין ...ג .ובני התורה שקבלו על עצמם עול תורה ...והם היחידים בכל הגלובוס
שהם מנותקים מכבלי הרשת ולא בגלל מישהו שתופס אותם בגרון ומסתיר מהם מידע...
אף אחד לא שולט עליהם בשלטון צבאי ...אלא הם הבני חורין היחידים בעולם
שמשוחררים מכבלי הרשת!!! דוק ולא תשכח ...אין היום יצור אחד ביקום שלא כרוך בכל
הוייתו לרשת ...החל מחרדי מודרני וכלה בסודני ותייאלנדי וכל שאר העובדים זרים
במדינתנו ובכל העולם כולו ...אין לך בן אנוש שלא שפוט גמור של הרשת ולתכנים שלה...
והבן חורין היחיד שנותר ביקום כולו זה ה"אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה "...אי
לאו האי יומא לא היה לנו את האי הבודד הזה של הבני חורין!!!! נו ...אז יש סיבה
מוצדקת לעשות עגלא תילתא בחג השבועות ולרקוד משמחה אי לאו האי יומא...

ואידך זיל גמור...
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דברישי״
ממרן רשכבה״ג שר התורה הגר״ח הניבטהי זצוק“ל
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^ להתפלל ^
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^

מתוך ספרו של רבינו
”אורחות יושר“
ה .גדולה תפלה יותר מן
ממעש ים
ויותר
הקרבנות
טובים (ברכות ל״ב ב') וי״א אף
יותר מתלמ וד תורה (מג ילה
כ״ז א') ואין לך דבר גדול
מן התפלה (תנח ומא מקץ
סי' ט') וכתב חזו״א באגרת,
התפלה אם אמנם היא מצוה
מעש ית אצלנו כו' הנה אמנם
מצוה עיונית וכל שלא יצא
חובתו מצד הלב לא עשה גם
במעשה מא ומה שאי ן תפלה
אלא עב ודה בלבו של אדם
כמו שאמר ו (תענ ית ב' א ')
ולעבדו בכל לבבכם איזו היא
עבודה כו' ,היסכנו תפלותיו,
אוצר של מל ים צפצ וף הפה
הזה מצ ות תפלה ,לכבד בפה
והלב רחוק הלא יספות חטא
על פשע כו' עכ״ל ,וכ״ש הבא
בתח ילה בכונה בא ופ ן שלא
יוכל להתפלל רק במה יר ות
עצומה שא״א לכוין כלל.

דעת נוטה ^
״דעת נוטה" על כל חומש במדבר,
מעל  700עמ' מלאים מהמיטב
שענה רבינו לשואלים

מחיר :בסך  ₪45בלבד
ניתן להזמין ע"י

מערכת”קובץ גליונות“ במס‘:
053-3145900
k.gilyonot@gmail.com
^ סגולו ת חיים
סגולות ועובדות לזש“ק
^

מרבינו מרן הגר״ח קניבסקי זצוק״ל
מלווה במעל  100תמונות מרבינו
נייר כרומו משובח בצבע מלא
 225עמודים בכריכה קשה
נתקבל סבסוד עבור ספר זה

במחיר בסך  ₪ 10בלבד
ניתן להזמין ע"י
מערכת ״קובץ גליונות"

במס‘053-3145900 :
k.gilyonot@gmail.com
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^ מ קו ר שי" ח
וחישב עם קונהו
לכבוד חג מת ן תורתינו נחרוג מעט ונדבר על קנייני
התורה של רבינו זללה״ה ,והנה ניתוקו המ וחלט של
רבינו זיע״א מכל ענייני העוה״ז ידועה לכל צורב
מתחיל ,ואינה צריכה לפנים ,ד ומה שבעניין זה היה
חד בדרא מהרבה דורות שלפנינו ,הוא הרחיב את דבר י
התו' כתובות (ק״ד א') שעד שמתפלל אדם שייכנסו
דבר י תורה לת וך מעיו ,יתפלל שלא ייכנסו מעדנ ים
לתוך מעיו ,עד הקצה האחרון והיא שעמדה לו לשל וט
בכל מכמנ י התורה כשר לפני המלך.
אמנם בדבר ים שרבינו הרגיש ש יש מהם ת ועלת לתורה
לא חסך רבינו מאומה[ ,בעלי אוצר החכמה מתהדר ים
שהוא היה האדם הפרט י הראשו ן להכניס את ספריו
ביד נדיבה לתוכנה] ומתח ילה כשה יו ש ואל ים אותו
בעניינים דיגיטליים היה מ ושך את ידו שאינו יודע
מה מדובר ,אבל כשהחל הש ימ וש להיות רווח יותר
ונידונים הלכתיים שונים כמח יקת השם  ,וש ימ וש
בשבת וכיו״ב צצו ועלו כבר שינה טעמ ו ואמר ש ׳לפי
מה שהסב ירו לו זה פ ועל כך וכך ,א ז הנידון הוא' וכו',
ושמעת י מנינו הרה״ג ר״י הוניגסברג של יט״א שבא
אליו בילדותו ושאל ו אם מותר להכניס ידיים לתוך
אבני הכותל ,והש יב רבינו שהאבנ י נזר (סי' ת״נ) ד ן ב זה
מצד ב יאה במקצת  ,ואז נינו של ף תמונה של ו מאחת
מ ועדות הצדקה בעודו מכניס ידיו בין אבני הכותל,
רבינו זצ״ל ישר השיב' :הם ח ישבו את זה'( ...פוטו מונט'ז
בלע״ז).

שאלת י מרבינו אם להכניס מחשב הביתה ,ורבינו זצ״ל
הש יב באריכות ובחדות' :יש דבר ים שמ ותר  ,יש דבר ים
שאסור ,לא הכל מ ותר ולא כל אסור ,תשאל מר ' נסים
[קרליץ]' .בפקח ות ו לא נתן להשא יר פ ירצה דח וקה
להסתמך עליה ,זאת ועוד אחרת  ,כל עוד חיו זקני גדולי
ישראל שלפניו ,רבינו הרחיק עצמ ו מאד מכל פע ילות
ציבורית בהסתמכ ו בא ופן מ וחלט על גדולי ישראל
שנטל ו ע״ע את עול ההנהגה ותמ יד דאג להדג יש את
הכרת הטוב על כך שפטר ו אותו מעול זה ,ובכלל זה
סירב לחת ום על כל דבר הנוגע להנהגת הציבור ,אא״כ
נתבקש באופן חריג ע״י גדו״י לחרוג ממנהגו .המכתב
הציבורי הראשו ן שב ו צירף רבינו ז״ל חת ימת ו אף שלא

"קובץ גליונות״-״קובץ זכרון" ^

הופיע ויצא לאור השבוע קובץ גליונות מורחב ובו
מצורף קובץ זכרון על רבינו זי“ע עובדות והנהגות
בפרסום ראשון מהמקורבים ביותר לרבינו
ניתן להשיגו במוקדי ההפצה ברחבי הארץ
לברור על מוקדי ההפצה במייל:
k.gilyonot@gmail.com
וכן ניתן לשלוח בקשה להצטרפות לקבלת הקובץ
במייל מדי שבוע
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גיליון מס'  475פר שת נשא-שבועות
תשפ"ב שנה ע שירית
לע"נ מרן רבינו שמריהו יוסף חיים
בן מרן רבי יעקב ישראל זצוק"ל
לזכות חיים ברוך בן שרה פע שא
לברכה והצלחה
וסייעתא ד שמיא בכל הענינים
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נדרש לכך היה נ ושא האינטרנט ,והיה זה פלא לרא ות
חתימתו מתנ וססת שם ,תלמ יד יו הקרובים שרא ו
חריגה זו באו לשא ול מה נשתנה ,ורבינו הש יב להם
במא ור פניו שבד״כ אכן נמנע מלחת ום בענייני ציבור,
אבל בנ ושא זה ח ושש שמא אי מי מבא י ביתו יעשו
לעצמם מורה היתר להשתמש בא ינטרנט מכח היעדר
חת ימתו לכן שינה וחתם.
רבינו אף כתב מכתב מעניין בעניין (באגרות וכתבים דרך
אמונה ח״א סי' שי״א) וז״ל :בעזה״י י״ט חשון תשע״ב

בענין כלי המכונה אינטרנט אשר רבים חללים הפילה
ובאשר מרן החזו״א זצ״ל פסק על גיוס בנות יהרג ואל
יעבור והנה הכלי המשחית הזה הוא הרבה גרוע יותר
ובודאי גם בזה יהרג ואל יעבור.
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מדור זה לע״נ הרבנית ברכה רבקה ב״ר שלמה אריה רוזנברג
ע״ה
■
^

^ היו מן
ליל שב״ק פ ' במדבר תשע״ח
חג השב וע ות יצא השנה ביום ראשון .היה מרגש
ומרתק לשמ וע את ה״משא ומתן״ בין מר ן לנכדו לגבי
זמן השינה בשבת ק ודש ערב שבועות ,בעוד הנכד
מבקש ממר ן שהפעם יישן עמה שע ות יותר מהרג יל
(מפני שבליל שבועות הרי לא הולך לישון כלל) ,ואילו מרן סבר
שאין צורך בכך ,ורק לאחר הפצר ות רבות נענה להאר יך
במעט את השינה ,וכמובן כל זה ברמ ז שהר י אין ל ומר
בפ יר וש ש י וש ן בשבת לצורך מוצ״ש .
ליל שב וע ות (החל במוצ״ש במדבר) תשע״ח
הגעתי לב ית מרן בס וף הסעודה .מ יד לאחר ברכהמ״ ז
מרן התר ומם ממק ומ ו ואמר בשמחה  ” :ל יל שב וע ות
ערים כל הלילה!״ ונכנס לב ית בנו בחשק רב והתחיל
ללמ וד בהתמדה  ,הספ יק תהילים משנ״ב בבלי פסח ים
עד דף כ״ו ,ואח״כ אמר תיקון ליל שב וע ות כמנהגו כל
השנים ,אע״פ שהיה עיף לא נרדם אפ יל ו רגע.
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^ בקרוב :ספר "ד ברי שי"ח" ^

בס“ד נמצאים אנו בשלבי עריכה מתקדמים של
כרך א‘ של הספר "דברי שי“ח ובו עובדות מאליפות
והנהגות ,חידושי הלכה ,ומאמרי אגדה ,מסודר לפי
ענינים מתוך מה שהובא במשך  10שנים בגליונות
דברי שי“ח (מעל  700עמ‘)
אנו פונים לנדיבי עם והחפצים לפרסם תורת רבינו
שיעמדו לימינינו בהוצאה זו.
נוכל לקבל הנצחות על רבינו זצוק“ל
או על אחרים ז“ל
ניתן להנציח את כל הספר
וכן ניתן להנציח פרקים מתוך הספר
ניתן לפנות למס‘ 053-3145900
בברכת התורה
יצחק גולדשטוף

לוזעיטר&ות לרשימת מקבלי וזגליון במייל גיתן לשלוח בקשה לכתובתdivicysiach+ subsci ibe@ g00glcg10ups com :
גיתן לוזרוס ולהקדיש ע~ג הגליון לע .!,,לרפואה ולוז צלח וד וכר :גשמוז לקבל עובדות .ה1הוגווז״ ושו״ת מונינו.
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׳שנים קדמו*1ות על גדולי הדורות
עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן זצוק"ל!
מ דו ר שני ם קד מוג״ו ת  -ל ש בו עו ת הבאים בעזה״*
פ ר ש ת של ח  -הגאון הגדול רבי גדליה נדל (ט׳׳ז סיון)
פ ר ש ת קרח הגאון הגדול רבי ראובן פיין (כ״ה סיון)
פ ר ש ת חוקת  -מרן הגרמ"י לפקוביץ (כ"ו סיון)
נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים ,תמונות ,עובדות ומעשיות הקשורים להנ״ל

הגאון הגדול רבי זלמן רוטברג זצוק״ל
שחרית כל בוקר במשך כעשר שנים בישיבה ,והיה לו חיבה מיוחדת

על פי החזון איש
את רבי זל מן רוטברג הכיר רבינו עוד מהשנים בהם למד בפתח תקוה

לתלמידי הישיבה ורבניה.

בישיבת לומז'א ,כשרבי זל מן היה מהחשובים והמבוגרים בישיבה,

והנה ביובל השנים ויותר ,שבהם דרו בסמיכות ,ערכה הישיבה מעמדות

ולימים אף נשא את אחייניתו של מרן החזון איש ,בתו של רבי מאיר

ואירועים שונים ,הן של הכנסת ספר תורה ,וטקס הוספת מבנה לישיבה

קרליץ ,ורבינו שמר עמו על קשרי משפחה וכיבדו מאוד .בערוב ימיו

והרחבת היכל נוסף וכדומה ,ורבינו מעולם לא השתתף בשום אחד מהם.

כשחלה רבי זלמן נכנס רבינו לבקרו ולעודדו.

והסיבה לזה פשוטה  -מעולם לא השתתף בשום כינוס ציבורי ,ואין זה

בהזדמנות סיפר רבינו עובדא אודות השידוך של רעייתו של רבי זלמן,

משנה מה המרחק מביתו ,כי לא היה לו בעולמו אלא ד' אמות של תורה

ועל כך שמרן החזון איש היה מעורב בכל השידוך שלה עד לגמר הטוב.
X

רבי זלמן היה נוהג לכנות את רבינו

ויראת שמים .ורק בשנים האחרונות לא היתה לו ברירה ,אבל מעבר לכך
התנגד וסירב להשתתף בשום מקום מעבר למה שהיה מוכרח.

עולה תמימה ,כיון שהוא כולו להשם

משתעשע בדברי תורה עם רבי זלמן זצ״ל

(מפי בנו רבי צבי).

הרבנית שרה רוטברג ע״ה

רבי זלמן רוטברג זצ״ל

רעיתו של רבי זלמן ,הרבנית שרה

ישיבת בית מאיר

ע״ה היתה בתו של רבי מאיר קרליץ

לעיתים ,בעיקר בימי הקיץ החמים,

זצ״ל אחיו של מרן החזון איש .בתו,

היה מגיע רבינו לחצר ישיבת ׳בית

היתה איפה בת דוד תו של רבינו,

מאיר' ברחוב דבורה הנביאה ,הסמוכה למעונו של רבינו ,שם היה יושב
ולומד בערבי שבת או בשבתות באין הפרעה.

כשאמו של רבינו ואביה היו אחים.
ומכיון

שהיתה

מבוגרת

מרבינו

סיפר תלמיד הישיבה ,רבי מרדכי אריאל ,גבאי בית המדרש לדרמן כיום,

בכחמש עשרה שנים ,אף שמרה

שבשנים ההם ,תלמידי הישיבה היו נהנים לעקוב אחריו ולראות את

והשגיחה עליו בילדותו ,ורבינו כיבד אותה ושמר לה טובה כל הימים.

הספק הלימודים שלו .פעם אחת הגיע בערב שבת לקרוא את 'שנים

כשהיה לה צורך לשאול את רבינו שאלה או להתברך ממנו ,היתה

מקרא' של שבת 'מטות מסעי' ,ואחד הבחורים נדהם לראות שכעבור ז מן

ממתינה לו בבית אחותו הרבנית ברזם תחי' בשעה הקבועה שהיה מגיע

לא ארוך ,סיים רבינו את כל שני הפרשות ,בריכוז מלא ובהבנה עמוקה.

לשם ,ושם שוחחו (מפי הר״י אפ שטין).

תמונה נדירה
רבני ישיבת 'תפארת ציון' בשנותיה הראשונות ,קיצוני מימין
לשמאל :רבי צבי כגן ,רבי זלמן רוטברג ,רבי אברהם הורביץ ,רבי
אהרן וינשטין ,רבי יעקב שנידמן,
רבי משה זלמן הוניגסברג

לימוד תורה לבנות
הרבנית רוטברג ע״ה מסרה בשם החזון איש שיש ללמד את הבנות בבית
ספר יסודי חומש עם רש״י בלבד ,ושאלו את רבינו האיך לנהוג לענין
לי מודי קודש בסמינר.
והשיב כי לימוד 'רמב״ן' אין זה שיך לנשים ,ואי אפשר ללמוד רמב״ן

ישיבת אור התורה

כסדר ,אבל אם המורה בר דעת ויודעת מה להעביר(איבער זאגען) יכולה

בשלב מסוים הקים רבי זל מן את

לומר קצת מהרמב׳׳ן ,אבל לא ללמוד ר מבץ כסדר ,אפשר לה להעביר

תורה

גם דברים מעוד ראשונים ,רק לדעת מה ל העביר(דרך שיחה ח׳׳א פרשת

ישיבת ׳אור

התורה׳

לבני

ספרדים ,והעמיד בראשותה את רבי

וירא עמוד פ׳׳ג).

צבי סימן סוב ואת רבי דוד מלנובסקי
(לימים מחותנו של רבינו).
הישיבה שכנה ברחוב רב אסי הסמוך ,ומכיון שהיתה ממוקמת על מקום
גבוה ,נשב שם אויר נעים ,ובימי הקיץ הלוהטים כאשר בביתו של רבינו
לא היתה תאורה ומאורר ,הוא היה מגיע

רבינו מנחם אבלים
בביתו של רבי זלמן
רוטברג ,לצידו רבי חיים
סרנא

כמעט בכל שבוע ויו שב ולומד שם
במשך שעות באין מפריע.

'טוב שכן טוב' שאין לו בעולמו
אלא תורה
סח הגר׳׳ש שטינמן :רבי זל מן וישיבתו
׳בית מאיר׳ דרו בסמיכות ממש למגורי
רבינו ,ואביו של רבינו מרן בעל הקהילות יעקב זי׳׳ע אף התפלל תפילת
m

כן נהג מרן

הפריש בערב שבועות 104ש״ח
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 tיחלקוהו בשליחותו לאלפימ

/ /'%oTייד *Aiy!TO {ft

׳'׳ i׳'־

נ«־«^<זי*
W

W?V it,׳

jOVrft

צ>‘ £זמ&י-ןנ
ן^ז׳יך

 tמצו׳׳ב  104ש ”ח כסגולת הר׳׳ח פאלג'י
'
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(מערכת וארכיון ״דברי שי"ח" שומרת לעצמה את כל הזכויות ואין להעתיק ללא רשות).
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