אוגדן עלוני השבת
פרשת ואתחנן

פנינים לפרשת ואתחנן

גליון מס' 340

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

היה זה בימות החופש מה'חיידר' .בנו של רבינו שיחק בחצר הבית בחדווה,
והנה מגיע רבינו וקורא לו" :הבה ונלמד יחדיו"  -ומוסיף ומפייסו " -אני
מבין שאתה לא מרוצה מכך שאני מפסיק אותך באמצע המשחק .אני מבין
שקשה לך ...אבל לאחר רבע שעה של לימוד תראה כמה טוב יהיה לך.
יהיה לך קשה בהתחלה ,אבל בהמשך תראה איזו הנאה ושמחה תרגיש"
מדרכי החינוך באהבה של מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל
"ּכִ י ִהוא ָחכְ ַמ ְתכֶ ם ּובִ ינַ ְתכֶ ם" (דברים ד' ,ו')

הקשר החם של ההורים מתוך יצירת אוירה נעימה בבית ,היה הראש
והראשון לכל שיקול חינוכי אחר.
אברך שהתגורר בשכונה שבני התורה בה מועטים ,ביקש לעקור את
דירתו לשכונה שכל תושביה חרדים לדבר ה' ,ורובם ככולם עוסקי
ולומדי תורה .רבינו עודד ובירך על הצעד הזה ,אולם אז עלתה בעיה:
אותו אברך הרביץ תורה בכמה מקומות ,וכיון שאותה שכונה אליה
התעתד לעבור ,מרוחקת מאותם מקומות ,ייאלץ להעדר מביתו
במשך כל היום  -יהיה עליו לצאת בבוקר מוקדם ולשוב בשעות
הערב המאוחרות ,כאשר ילדיו הקטנים כבר נמים את שנתם.
שמע רבינו ואמר" :אם כן ,מתי כבר תראה את הילדים? רק בימי
שישי ושבת ,או בראייה חטופה ובשעה לחוצה כאשר הם יוצאים
בבוקר לבית תלמודם? הרי במצב הנתון כיום ,גם אם בשעות הערב
המקודמות אין באפשרותך לשבת וללמוד עמהם ,אבל מספיק
שהם רואים אותך ,ואתה אומר להם 'שלום' ,מאיר להם פנים
ומשוחח עמהם דקה או שתיים  -כבר עדיף הדבר על פני מגורים
בשכונה חרדית יותר .עליך לוותר על הרעיון של מעבר הדירה" -
הורה לו רבינו.
הקשר עם הבית ,צריך להיות לא רק בגיל הילדות ,אלא גם בגיל
מבוגר יותר .אחד מהשיקולים החשובים בבחירת ישיבה  -שתהיה

הישיבה כמה שיותר קרובה לבית! אם אפשר ,שאפילו כביש לא
יפסיק ביניהם  -המחיש רבינו את כוונתו  -וזאת כדי שהבחור ירגיש
תמיד קשור לביתו.
"ואם תאמרו"  -שאל רבינו – "מה יהיה עם ביטול תורה ,כאשר ירבה
הבחור 'לקפוץ' בכל הזדמנות לביתו ...אף על פי כן"  -אמר רבינו –
"כי כיום השמירה הגדולה ביותר ביראת שמים ,זה הבית!".
מעשה היה בבחור ,שלפי מצבו ותכונתו ,זקוק היה לתעסוקה בבין
הזמנים ,וסברו מחנכיו להעסיקו במאפיית מצות וכדומה .אולם
רבינו הורה ,שיסכמו עם הוריו שישלמו לו 'משכורת' על שעות

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

1

עבודה בבית או בגינה ,ושלא ייצא למסגרת של עבודה מחוץ לבית.
שיקול נוסף בבחירת ישיבה לבן ,בו ראה רבינו חשיבות מיוחדת,
הוא ישיבה שבה יוכל האב ליצור קשר עם צוות רבני הישיבה בקלות
ובנוחות.

קול תורה
סח אב לרבינו על דרך חינוכו את בנו ,ובנימה של השתבחות סיפר כי
הכריח את בנו במשך כל אחר הצהרים להיות בבית הכנסת ,שיישב
וילמד.
נרתע רבינו והוכיחו על פניו" :בצורה כזאת הבן לא ילמד כלום! אם
תתן לו לשחק כל הזמן ,ותבקש ממנו ללמוד שעה אחת  -כך הוא
ילמד ,וכך יתחנך ללמוד מתוך אהבת תורה".
כאשר נשאל רבינו עד כמה יש לדחוק בילד כדי שירבה בחזרות על
לימודו  -תמה'" :לדחוק?! מה פתאום?! יש להרגיל את הילד לחזרות
על הלימוד רק באמצעות עידוד!".
השואל לא קיבל ,וטען :הלא אמרו בגמרא (בבא בתרא כא ע"א)
"אספי ליה כתורא" ,ופירש רש"י" :האכילהו והשקהו תורה בעל
כרחו ,כשור שנותנין עליו עול על צוארו"?
ורבינו עונה כנגדו" :באמצעות העידוד ,זה כבר יגיע מאליו".

מרבה היה רבינו ללמוד עם בניו .הלימוד במחיצתו נעשה אמנם
ביראת הרוממות ,אך משולב בהרבה נעימות וללא לחץ ודחק.
בנו מתאר לימוד עם האב הגדול בימי בין הזמנים" :היה זה בבין
הזמנים של חודש ניסן .הייתי אז ילד לפני בר מצוה ,ובבוקר לאחר
התפילה וארוחת הבוקר ,היינו צועדים יחדיו לבית המדרש ,בו היינו
יושבים ולומדים 'טור' הלכות פסח ,עד לתפילת מנחה בצהרים.
"אמנם ,מידי פעם תוך כדי לימודנו ,היה שולח אותי הביתה לטעום
ולשתות משהו.
"זו היתה הרגשה עילאית  -חשתי מקרוב את אהבתו לתורה ,כשהיא
משולבת ומרופדת בדאגה ללא גבול למעני ,שאחוש בנוח ושיהיה
לימודנו מתוך שמחה ורוגע".
כיוצא בזה :היה זה בימות החופש מה'חדר' ,בנו של רבינו שיחק
בחצר הבית בחדווה ,והנה מגיע רבינו וקורא לו" :הבה ונלמד יחדיו"
 -ומוסיף ומפייסו " -אני מבין שאתה לא מרוצה מכך שאני מפסיק

אותך באמצע המשחק .אני מבין שקשה לך ...אבל לאחר רבע שעה
של לימוד ,תראה כמה טוב יהיה לך .יהיה לך קשה בהתחלה ,אבל
בהמשך תראה איזו הנאה ושמחה תרגיש".
אומר הבן" :כבר בילדותנו החדיר והשריש בנו את הידיעה וההכרה,
שלאחר שמתחילים ללמוד  -באה תחושת ההנאה והשמחה".
את סדר לימודו עם בניו ,היה מנצל ללימוד נושאים שאינם רגילים
ללמוד  -עם בנו הגדול עוד בהיותו כבן תשע שנים ,היה לומד
בקביעות סדר זרעים עם פירוש הר"ש .עם בנו השני ,בימי בחרותו,
קבע ללמוד בליל שבתות מסכתות מסדר טהרות ,כגון מסכת
ידים ומסכת מכשירין  -מהמסכתות הקשות שבסדר טהרות .סדר
הלימוד כלול היה בחזרות ושינון שוב ושוב.
גם עם נכדיו קבע בתקופות שונות  -ואף שהיו עדיין צעירים בשנות
לימודם בישיבה קטנה  -שיעור שבועי ללימוד מסכתות מסדר טהרות
עם הר"מ והר"ש .והיה מבאר ומברר לפניהם בסבלנות ובמאור פנים
את כל ההקדמות הנצרכות להבנת המשנה וביאורי הראשונים ,וחוזר
ושונה עמהם שוב ושוב עד שהיו הדברים בהירים וברורים.
כאשר שמע על אחד מתלמידיו ,שיש לו קביעות בכל ערב ללמוד
עם אביו ולחזור על לימודם בישיבה ,היה רבינו מתעניין תדיר אם
קביעות זו ממשיכה ,כשהוא מחזק את מעלת הלימוד עם האב,
ומעת לעת היה משמיע באזני תלמידו בשבח אביו ,כדי שייקרו
ויעריכו.
מעשה באברך מנכדי רבינו ,שהיו לו כמה וכמה בנים הלומדים
בתלמוד תורה ,וביקש להשקיע בלימוד עם כל אחד ואחד ,ושאל
את זקנו-רבינו ,האם להקדיש ללימוד הילדים חלק מסדר לימודו
אחר הצהרים בכולל ,ובעקבות כך ייאלץ לוותר כליל על לימוד עם
חברותא אחר הצהרים ,שכן לא ימצא חברותא למחצית הסדר?
הורה לו רבינו :כך ראוי לעשות!
"המעולה ביותר"  -אמר רבינו – "כשהבנים לומדים בישיבה אצל
אביהם המשמש בה כראש ישיבה או מגיד שיעור .כאשר התורה
אומרת ומצווה ''ולמדתם אותם את בניכם' ,למדים אנו מכך ,שלאב
יש את הכלים הטובים ביותר ללמד את בנו".
והוסיף רבינו ואמר" :יודע אני שרבים אינם מסכימים עמי בזה ,אבל
האמת היא ,שכך היא המציאות".
שח רבי נחום לבין ,ראש הישיבה לצעירים ברחובות" :אחד מבניי
רצה ללמוד בישיבה אצלנו ,ואני חששתי האם זה טוב שבן ילמד
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כעבור מספר שבועות ,חלף מרן ליד בית הכנסת 'איצקוביץ' .האברך הלה
בדיוק עמד שם ,מתעכב לצורך קניית דבר מה בדוכן .מרן הבחין בו ,פנה
אליו והתעניין אודות הענין ההוא ,האם כבר הגיע לפתרונו .האברך הניד
בראשו כאומר שעדיין לא .מרן ביקש ממנו לסור אליו שנית
הגאון רבי שלמה לוונשטיין שליט"א ,על כוחה של תפילה
במשנתו של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
"וָ ֶא ְת ַחּנַ ן ֶאל ד'" (דברים ג' ,כ"ג)

סיפר רבי משה מרצבך שליט"א :היה אברך שהיתה לו שאלה
הלכתית .אמרתי לו ששאלה כזו יש לשאול את מרן ראש הישיבה
זצוק"ל .כידוע מרן זצוק"ל היה רב גובריה בכוח הפסק ,שהיו נהירים
לו חדרי השולחן ערוך על נושאי כליו .אותו אברך אמר שיש לו
אימתיה דרביה ללכת בעצמו ,ולכן הצעתי לו להתלוות אליו.
דפקנו על דלת ביתו של מרן .היה זה בשעה אחת-עשרה לפני
הצהרים ,ידענו שמרן עומד לקראת אמירת השיעור בישיבת
פוניבז' לצעירים ,אך היות והשאלה דרשה מענה קצר ,אמרנו שודאי
יתאפשר לו להשיב על כך לאלתר.
הדלת נפתחה ,דמותו של מרן זצוק"ל לנגדנו ,עומד בפתח,
כשהגמרא פרושה על ידיו ,אולי ביקש להספיק לעיין גם בדרך
לדלת ,או שמא חשב שכך יוכל לרמז שאין שעתו פנויה.
שאלנו את השאלה בחטף ,מרן הרהר קלות ואמר" :זו לא רק שאלה
הלכתית ,הכנסו נא" .התנצלנו שודאי מרן ראש הישיבה ממהר
להכין את השיעור ,אך הוא בקשנו להיכנס.
האמת שהיינו המומים ,שכן מאחורי השאלה ההלכתית עמדה
באמת בעיה נוספת מורכבת ומסובכת ,אך השאלה לא חייבה את
הקשר בין הדברים .נדהמנו שמרן הבין על אתר שיש כאן ענין מעבר
לשאלה.
מרן ישב עמנו וסיפר ,שבעבר עלתה שאלה כזו על שולחנו של מרן
הסטייפלר זצוק"ל .בהמשך השיחה הפך בענין על כל צדדיו ,יעץ
את אשר יעץ והשיב את אשר השיב.
כעבור מספר שבועות ,חלף מרן ליד בית הכנסת 'איצקוביץ'.
האברך הלה בדיוק עמד שם מתעכב לצורך קניית דבר מה בדוכן.
מרן הבחין בו ,פנה אליו והתעניין אודות הענין ההוא האם כבר הגיע
לפתרונו .האברך הניד בראשו כאומר שעדיין לא .מרן ביקש ממנו
לסור אליו שנית.
האברך עשה כבקשתו .כשהגיע אל מרן פרץ בבכי על הקושי שהוא
נתון ,כשנוסף על הקושי הנ"ל השתרגה עלתה על צווארו בעיה
נוספת הקשורה לענייני ממון .עודו מדבר ומספר ,פנה אליו מרן
ואמר לו" :אבל אתה יודע שרבים מקנאים בך?!".

"בי מקנאים? במה? וכי מה יש לקנא בי – במר גורלי?".
"כן" ,השיב מרן" .הרי בוודאי שבמצב הזה התפילות שלך הן
בהכנעה ...הלא ידעת ערכן של תפילות שנאמרות בהכנעה? הלא
לא יסולאו מפז! וכי איך לא יקנאו בך על התפילות האלו ,שהנן
יקרות מפז ומפנינים?"...
"האברך הנ"ל" – סיים הגר"מ מרצבך שליט"א – "סיפר לי את סוף
המעשה כעבור שנים רבות .הבעיות באו ברוך השם על פתרונן,
מרן ליוה אותו יד ביד לכל אורך התקופה הקשה בעצה פרטנית
ובתושיה.
"אבל מאותו יום היה האברך הזה לבריה חדשה ,היה באמתחתו
'מפתח' לכל עת מצוא – מפתח התפילה .הוא היה ל'מתפלל' ...ואיש
לא ידע את סודו ,מה הוא המשפט שפתח בפניו שערי תפילה"...

רופא כל בשר
שח רבנו" :בעיירה של פעם לא היו רופאים גדולים .אלה שהתמצאו
ברפואה היו לכל היותר בגדר 'סנדלרים' היודעים לחבוש תחבושות
ופה ושם למרוח משחה.
"וכי בגלל זה היו בעירה יותר מחלות? לא .יהודים ידעו את הכתובת
לאן צריך לפנות!".
מסופר על ה'בעל שם טוב' ,שכאשר בא אליו פעם יהודי וביקש
ממנו שייתן לו כתובת של רופא למחלה מסוימת ,שלח אותו לעירה
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''באחד הימים ,כאשר הלכתי ברחובה של עיר ,עברתי על יד אחד מבורות
הניקוז אשר לא כוסה בכיסוי מתאים ,נתקלתי בו ונפלתי ארצה .נחבלתי
קשות ברגלי ,והכאבים ליוו אותי במשך תקופה ארוכה .מיני אז ,בכל עת שאני
עובר במקום זה ,אני פונה להביט כה וכה לבל אפול שוב ...מוסר ההשכל שאני
לומד מזה הוא ,עד כמה צריכים אנו להיזהר על הנשמה הקדושה!"
פרקי הוד ממשנת חייו של הרה"צ רבי שלמה זלמן בריזל זצ"ל
הֹוש ַׁע וְ ַחּזְ ֵקהּו וְ ַא ְּמ ֵצהּו" (דברים ג' ,כ"ח)
"וְ ַצו ֶאת יְ ֻ

'האדם לא נברא בעולם אלא רק לשבר את הטבע' ( -צעטיל קטן
להרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע) .מעודו אהב ר' זלמן
את 'המלאכה' ,את היגיעה והעמילות ללא חת בעבודת בוראו ,ולא
נרתע משום דבר קושי .אדרבה ,שש היה אל העבודה כגיבור עלי
קרב .תשעים ושלוש שנות חייו היוו מסכת רצופה של עמל ויזע,
לזכך עצמו מכל וכל .כל מידה ומידה שבו עוצבה מחדש ,וטופחה
תמיד בידיו האמונות ,להביאה לשלמות תפארתה.
בדבריו היוצאים מן הלב אשר היה נושא בפני תלמידים ,היה רגיל
לחזור על המשל המובא בחז"ל:
'משל לציפור שהתלכלכה בדברים מאוסים ,וריח רע נדף הימנה
תדיר .היתה הציפור מתעופפת ממקום למקום בניסיון להיפטר
מהריח ...אך לאכזבתה בכל מקום שאליו ברחה ,רדף אחריה הריח.
אמר לה חכם אחד" :פתיה שכמותך! מה לך כי תברחי ממקום למקום?
התנקי עצמך מהמיאוס שדבק בך ,ותיכף יפוג ממך ריחך הרע!".
”כך הן גם המידות הרעות! טייערע קינדער" ,היה ר' זלמן אומר,
ושפתיו נוטפות מור עובר – "המידות הרעות דבוקות הן באדם כריח
רע ,ומתלוות אליו תמיד במרוצת השנים ,שינוי הזמנים והמקומות
אינם מועילים .אם לא תקחו עצמכם לידיים ,ולא תעבדו לטהר את
מידותיכם ,לא יועיל לכם כלום!".

חבורה שלימה של עובדי ה' היו מתקבצים ובאים להם לאסיפה
מיוחדת מידי יום שלישי בשבת .סביב לשולחן יושבים אנשים אשר
הגיעו לגבורות ,ילדים ונכדים להם לרוב בלעה"ר ,אולם האסיפה
הקבועה מאפילה בחשיבותה על כל הדאגות וטרדות החיים
הקיומיות.
וכך באין ומתכנשין להם שפירי קרתא דשופריא הצדיקים :ר' עמרם
בלוי ז"ל ,ר' זלמן בריזל ז"ל ,ר' יודל כהן ז"ל ,ר' אברהם ראטה ז"ל ר'
שמואל דייטש ז"ל ,ר' יעקב רוטמן ז"ל  -ועוד יהודים יקרים אשר
אהבת בוראם ויראתו יוקדת בלבם .יושבים ודנים הם בכובד ראש
בשאלה המעסיקה את מוחם ללא הרף –
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"און האלט מען אויף די וועלט ?!" [-היכן אנו אוחזים בעולם?!].
מידי שבוע דנים הם בצוותא אודות מידה כלשהיא ,או הנהגה
מסוימת אשר את קיומה הם דורשים ותובעים מעצמם .וכדי לעמוד
בדיבורם ,ולהחזיק בקבלותיהם הטובות ,משיתים הם על עצמם
קנסות כספיים.
"את הכספים אשר היינו משיתים עלינו  -גזלנו מפת לחמנו
המצומצמת!" ,סיפר לימים ר' זלמן " -לא התפשרנו במאומה
בענייני עבודת ה'! גם בלילי ראש השנה לא וויתרנו על הקביעות
לעשות חשבון הנפש!".
"כה גדולה היתה נחישותם של בני החבורה להתעלות בעבודת ה',
אשר גם כאשר ר' עמרם בלוי חיתן את בתו לא ויתרנו על קביעות זו,
ובזמן הקצר שבין החופה לסעודה התיישבנו יחדיו ,כל בני החבורה.
לחשוב חשבונו של עולם!
"שורה ארוכה של קבלות להיטיב ,להיזהר ולהישמר .היו לחם חוקינו.
כל שבוע היינו צריכים ליתן דין וחשבון אחד לחברו ,מה אירע עמו
במהלך השבוע .כלום הצליח היצר הרע להפיל מאן דהוא מבני
החבורה בפח יקוש? מי שהיה מצהיר כי נכשל בדיבור ,במעשה או
אפילו במחשבה (!) נתחייב לשלם קנס ככל אשר יושת עליו מראש.
"והיה ,אם החבר לא הצליח להיזכר האם נשמרה קבלתו או לאו ,אזי
נהגנו להשית עליו סכום כפול!''...
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היו הצעירים מתפלאים ושואלים את ר' זלמן לא אחת" :ר' זלמן,
האיך?"  -האיך יכול אדם לזכור את כל מה שעבר עליו במשך
השבוע ,בכל רגע ורגע מתהלוכות יומו?
"מה השאלה בכלל?" ,התפלא ר' זלמן" .זוהי הרי צורת החיים של
יהודי  -להחזיק ראש בכל רגע .לדעת מה קורה עמך בכל עת!''.
סיפר הרה"צ רבי יעקב רוטמן ז"ל ,מבני אותה חבורה קדושה:
"באחת האספות שלנו ,קיבלנו החלטה לשלוט באופן מוחלט על
כל תנועותינו הקלות ביותר ,להימנע מתנועות חיצוניות שאינן
אמיתיות ,ושלא לנקוף אצבע שלא לצורך ברור!
"באסיפותינו באותה התקופה היינו יכולים לשבת שעות יחדיו .ולא
להזיז את היד סתם כך! אלו היו אז ההשגות .אלו היו עסקינו בעולם!
"ואז ,ורק אז  -לאחר שעה ארוכה ,כשסיימנו לחשב ולתקן את בדקי
נשמותינו ,התחלנו לחשוב גם מה ניתן לעשות למען חיזוק גדרי
היהדות בקרב הציבור הרחב!''.

בתחבולות תעשה לך מלחמה
היה ר' זלמן משנן תמיד בינו לבין עצמן ,וגם באזני כל את דברי בעל
חובת הלבבות (שער יחוד המעשה פ"ה):
"בן אדם .ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש לך הוא יצרך .אתה
ישן והוא ער ואינו מיקל בקטנה שבקטנות ,אבל ואתה תמשול בו".
כמה היה נזהר ר' זלמן מאותו 'שונא' ,תחבולות על גבי תחבולות
טיכס לבל ייפול ברשתו.
סח ר' זלמן:
''באחד הימים ,כאשר הלכתי ברחובה של עיר ,עברתי על יד אחד
מבורות הניקוז אשר לא כוסה בכיסוי מתאים ,נתקלתי בו ונפלתי
ארצה מלא קומתי ,נחבלתי קשות ברגלי ,והכאבים ליוו אותי במשך
תקופה ארוכה .מיני אז ,בכל עת שאני עובר במקום זה ,מטבעי אני
פונה להביט כה וכה לבל אפול שוב...
"המוסר השכל שאני לומד מזה הוא ,עד כמה צריכים אנו להיזהר על
הנשמה הקדושה! אם ח"ו נכשלים ונופלים פעם אחת .צריך לפחד
כל החיים ,ולהיות זהירים וערניים לבל ליפול שוב!".

אחד מתכסיסי המלחמה הגדולים שאותו אימץ ר' זלמן לעצמו כל
ימיו ,ובו גם הנהיג את חניכיו היה מערכת ה'קנסות'!  -קנס כספי על
כל פעולה שאינה רצויה בעבודת ה'.
"אם אין שוטר אין שופט!"  -היה טוען ר' זלמן ,ועל כן היה ממליץ
לכל תלמידיו להשתמש בעזרת כלי מלחמה זה ,אשר באמצעותו
יזדרז האדם עשרת מונים כדי לעמוד על משמר נפשו.
את הנהגתו זו ינק מדברי רבותינו הראשונים ז"ל ,כמובא בכתבי
רבינו יונה ז"ל:
"אם נכשל אדם בכעס יקנוס עצמו ב'פשוט' (מין מטבע) או בחצי
'פשוט'"
גם היה חוזר ומשנן רבות את דברי הרה"ק ה'בני יששכר' (חודש
אלול מאמר א') ,על הפסוק" :שופטים ושוטרים תתן לך"  -אשר

הבעל תשובה מחוייב להושיב שופט ושוטר בכל שעריו  -החושים
אשר הם שערים באדם.
השופט הוא אפוא הדעת ,אשר ישפוט האדם בדעתו היאך
להשתמש בכל אחד ואחד מהשערים .ואילו ה'שוטר' הוא' :שיושיב
האדם שוטר את אשר יעניש .היינו .אם נזדמן אשר יסתכל בעיניו
בדבר האסור או ידבר בפיו את אשר לא ירצה לי"י ,יקבל על עצמו
עונש הן בממון לצדקה והן בגוף בסיגוף ותענית וכיוצא בזה' ,ומביא
שם ,אשר כן נהגו תלמידי הרמ"ק לקנוס את עצמם  -כי זהו עיקר
גדול לתשובה'.
את שומעי עצתו היה מדריך ,שאת הקנסות יקבלו על עצמם
בעיקר מול הדברים הקשים להם .אותם אשר עלול האדם להכשל
בהם יותר בנקל .והיה מחזק ומדרבן ללא הרף את תלמידיו ,שלא
להתרפות מכך למרות הקושי הרב ,ולא לעשות לעצמם שום הנחות
בזה.
עם תלמידיו שנישאו ועברו לגור בארה''ב ,עמד בקשרי מכתבים
שוטפים אודות התקדמותם בעבודת ה' ,וגם להם היה מורה לקבל
על עצמם קנסות ולשגרם אליו לארץ ישראל ,בלי שום הנחות
ותירוצים!
את כספי הקנסות שהיו התלמידים מביאים אליו כסדר ,היה ר' זלמן
דן לשריפה! וטעמו ונימוקו עימו:
''פשוט מאוד ,אם אתן זאת לצדקה עוד יוכל להיות לכם איזה הנאה
ונחמה פורתא ,שסוף סוף הכסף לא הלך לריק ,לכל הפחות קיימתם
בו מצוות צדקה .אך לא כן יהא  -קנס צריך להיות קנס! – הכסף ילך
לכיליון ,והאדם ילמד לקח ויכנס לחיים טובים!''...

סח מלמד דרדקי אחד :פעם התאוננתי לפני ר' זלמן על נטייתי
הקשה להאריך בשינה .כשהדבר כמובן פוגע בתפילת שחרית שלי,
אותה אני נאלץ להתפלל בחופזה ,כדי להגיע בזמן לת"ת...
"אין כאן שום בעיה" ,הגיב ר' זלמן בפשיטות" ,הבה ונקבע קנס",
הציע" ,החל ממחר תביא לי על כל קימה מאוחרת מטבע של עשר
אגורות בלבד!''.
התפלאתי מאד על הצעתו ,כלום מטבע של  10אגורות יפחידני?
אולם קיבלתי עלי את הצעתו ,וראה זה פלא! לאחר תקופה קצרה
כבר השתנה המצב מן הקצה אל הקצה.
ללמדך ,שגם הקנס הקטן ביותר ,יכול לחולל פלאים!

אין אדם רואה נגעי עצמו
"פעם אחת" ,סח ר' זלמן" ,הגיע אלי יהודי חשוב ,המשמש כר"מ
בישיבה .וביקש שאומר לו דברי הדרכה וחיזוק בעבודת ה'.
"אמרתי לו שיראה להתחזק בנושא של שמירת הלשון ,ויקבל על
עצמו קנס  10לירות על כל מכשול חלילה .אולם הלה סבור היה
בדעתו כי אינו זקוק לכך כלל ,באשר אינו נמנה על כת מספרי לשון
הרע ,וגיחך לעומתי – 'הלא הנני כה עסוק כל היום והלילה בהכנת
ואמירת השיעורים ,הלא גם אם אחפוץ בכך ,אין לי כל זמן לדבר
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תיכף ומיד נשתנה גוון פניו של
ר' זלמן ,ורוחו החלה סוערת
בקרבו .לפתע קם ויצא מן החדר,
וכעבור דקות ספורות נכנס שוב
כששלושת אצבעותיו קשורות
במטפחת! "מה קרה?"  -נבהלו בני
הבית – "שמא נחבלת חלילה?"
''לא ולא!" ,ענה ר' זלמן – "ככה זה,
כשאין זוכרים שצריך לשמור על
הפה .צריכים לעשות סימן!"...
לשון הרע ורכילות!' -אולם לבסוף נעתר להסכים לבקשתי ,מה כבר
יוכל להפסיד...
"והנה ,לא עברו כמה ימים ,והלה נכנס אלי בשנית והתוודה' :הצדק
עמכם – ר' זלמן ,רק כעת נוכחתי לראות כמה לשוה"ר אני מדבר!
פעמים שהנני מעיר לבחור על הנהגתו הנלוזה לעיני כל ,אע"פ
שיכולתי לעשות זאת בצנעה ,גם מצאתי שבעת שבתנו בחדר
הר"מים ,אנו לפעמים משוחחים אודות בחורים  -לשון הרע ללא
צורך  -גם בזמן שדימיתי שהנני עסוק אז רק בהכנת השיעורים,
גיליתי שאין פני הדברים ממש כן ...כי בלילה הנני יושב בביתי ומכין
את השיעור ,ותוך כדי כך עונה לטלפונים נחוצים ,ומבלי משים הנני
נגרר לשיחות של מה בכך .בושתי וגם נכלמתי .אכן! חשבתי לתומי
כי שלם אני במידה זו ,אך עתה באו הקנסות שלכם וטפחו על פני!'".
"ראו נא" ,הפטיר ר' זלמן" ,כמה יכול האדם לשטות ולרמות את
עצמו ,כל עוד שאינו מכריח עצמו לבדוק דרכיו באמת!".

מספר תלמידו ,הגה"צ ר' יוסף הירשלר שליט"א:
"פעם אחת בימי חודש תשרי שח לי ר' זלמן ,כי היות והרגיש בנפשו
שבא לידי כעס מועט ,על כן קיבל על עצמו קנס  -שלא לשאוף טבק
עד אחר חנוכה!
"ואכן באותה תקופה ,כאשר בביהמ"ד היו נגשים אליו בעלי הטבק
כדי לכבדו ב'שמעק טבק' ,היה משתמט מהם באופנים שונים,
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כאשר פעם ,בעת אשר היה מצוי בעיצומה של 'קבלה' כזו ,ניגש
אליו יהודי אחד לכבדו מקופסת הטבק אשר לו .מה עשה ר' זלמן?
"נטל מלוא הקמצוץ טבק ועשה עצמו כמעביר לידו השניה ,אותה
קירב אחר לאפו והריח ממנה ,כשהוא מתמוגג מתענוג 'אה ...אה...
א מחיה' ,לשמחתו ולהנאתו של האיש."...

אירע פעם אשר אדם אחד ניסה לברר אצלו איזה פרט היסטורי,
אשר היה נוגע קצת לענין פוליטי .ר' זלמן ,אשר תמיד סלד מעניינים
אלו ,לא שש לשתף פעולה ולדבר בענין זה ,אך לאחר שהלה הפליג
בדברים ,הצליח בעורמתו לחלץ הימנו את מה שרצה לשמוע.
תיכף ומיד נשתנה גוון פניו של ר' זלמן ,ורוחו החלה סוערת
בקרבו .לפתע קם ויצא מן החדר ,וכעבור דקות ספורות נכנס שוב
כששלושת אצבעותיו קשורות במטפחת!
"מה קרה?"  -נבהלו בני הבית – "שמא נחבלת חלילה?"
''לא ולא!" ,ענה ר' זלמן – "ככה זה ,כשאין זוכרים שצריך לשמור על
הפה .צריכים לעשות סימן!"...
וכך התהלך ר' זלמן כשמטפחת קשורה על אצבעותיו במשך
שבועיים ימים!  -לאות ולסימן כי יש לשמור על הפה מכל משמר.

וחזקת והיית לאיש
מאידך .היה ר' זלמן שופע כסדר דברי חיזוק המרוממים את הנפש
 אשר אין לו לאדם ליפול ברוחו ,גם אם יודע הוא עליות ומורדותלרוב בדרכו הטובה.
וספר נכדו:
פעם אחת ביקש ממני הסבא לקבל על עצמי קבלות שונות להיטיב,
בשילוב מערכת קנסות ,אך אני טענתי לפניו ואמרתי לו" :זיידע!
אתה כבר הנך יהודי זקן ,ניצחת את היצר מזמן ,אבל אני עדיין צעיר
לימים ויש לי יצר הרע קשה!"
"אוי מה אתה יודע?!" ,ביטל הסבא את דברי בתוקף.
"שמא יודע הינך כמה דמעות שפכתי היום כדי שאנצל מהיצר
הרע?! ואתה עוד חושב שמא אין לי יצר הרע?!."...
"אומר לך יסוד גדול" ,המתיק עימי הסבא" ,דער יצר הרע גיט א
פאטש פאר א פאטש ,אבער דער לעצטער פאטש זאל בלייבן ביי
דיר!"...
[-היצה"ר מחזיר סטירה כנגד סטירה ,אבל האדם צריך לדאוג לכך
שהסטירה האחרונה תהיה שלו!]
כלומר ,מלחמת היצר נמשכת כל החיים ,אבל אין להיבהל
מכישלונות ומנפילות ,העיקר הוא שבסוף המלחמה תהיה ידו של
האדם על העליונה.
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(מתוך הספר 'ר' זלמן')

המשפט התחיל ,השופט דרש משליח המשטרה שיראה הוכחות על
הרב שעבר על החוק ,השליח מתחיל לחפש את ההוכחות ,והנה הן
נעלמו ממנו ,הוא פותח את המחשב מחפש ומחפש ,והנה נמחקה כל
התיקיה של המשפט הזה .השופט כועס עליו" :מה אתה צוחק עלי? אין
תיק ואין עדות!"
הגה"ח רבי מנשה ישראל רייזמאן שליט"א ,על כוחה של אמונה תמימה
"וָ ֶא ְת ַחּנַ ן ֶאל ד'" (דברים ג' ,כ"ג)

הג"מ רבי פסח אליהו פאלק זצ"ל מגייטסהעד ,כתב בהקדמת ספרו
'מחזה אליהו' חלק ב' ,שהסיבה שבדור אחרון נפלו לספקות באמונה
יותר מהדור הקודם ,זאת משום שיש ריבוי של גשמיות ומותרות,
ואין אנשים מרגישים צורך לפנות לה' ולהיות תלויים בו .לפני כמה
דורות היו צריכים בכל יום להתפלל להקב"ה שתהיה ארוחת בוקר
וארוחת ערב ...לא כל אחד זכה לזה ,אבל בדור אחרון ,שב"ה שלח
הקב"ה שפע רב בעולם ,אין אדם מרגיש צורך גדול לפנות לאביו
שבשמים ,וכן בכלליות ,חיי האדם מסודרים בכל צד ופינה.
כשנתבונן לשמוע על מה אנשים מתלוננים ,נשמע שהם בוכים על
מותרות .כי מה שבאמת נצרך לאדם ,הקב"ה נותן בשפע" ,הודו לה'
כי טוב כי לעולם חסדו".
וכן בעניין הבריאות ,בשנים כתיקונן ,יש מערכת בריאות להפליא,
מה שלא היה כן בדורות הקודמים ,כמעט אין מי שסובל מכאב ראש
או כאב שיניים ,מיד הוא לוקח משכך כאבים ,ויש טיפולים מסודרים
לכל כאב וחיסרון במערכת הגוף .והרי כבר כתוב בתוה"ק שכשיש
שפע גדול ,יש חשש "ורם לבבך ושכחת" ,כי אין אדם מרגיש צורך
לבקש מהקב"ה ולהודות לו על החסדים.
וביאר שכך היא השייכות שלנו עם הקב"ה ,אם אדם רגיל עם הקב"ה
קצת ,פעם בשבוע או בחודש הוא פונה להקב"ה ,איש כזה אינו מכיר
את הקב"ה על כל צעד ושעל.
נדרש מכל יהודי פשוט להאמין ,שהקב"ה יכניס ברכה בגורנו
למעלה מדרך הטבע.
ובפתח דבריו מזכיר רבי פסח אליהו סעיף אחד בשו"ע ,שזה מלמד
על מדרגת האמונה הפשוטה שנדרשת מכל יהודי .כתוב באו"ח סי'
ר"ל סעיף ב'' :הנכנס למוד את גורנו' ,שבא למדוד כמות החיטים
שבאוצר ,מתפלל ואומר' :יהי רצון מלפניך ה' אלוקי ,שתשלח ברכה
בכרי הזה' .כלומר ,מכיוון שעדיין איני יודע כמות החיטים שבאוצר,
שעדיין לא מדד ,הרי זה מתפלל שישלח הקב"ה ברכה בכרי הזה,
שהרי יהיה הנס בדבר הסמוי מן העין ,ואין זה נס שלא כדרך הטבע.
ולאחר שהתחיל למדוד ,הרי הוא מאמין באמונה שלימה שבעת
הזאת מתרבה הכרי יותר ויותר ,ולכן מברך' :ברוך אתה ה' אלוקינו

מלך העולם השולח ברכה בכרי הזה'.
הרי שנדרש מיהודי לברך ברכה בשם ומלכות על האמונה הזו,
שהקב"ה קיבל תפילתו ועשה לו נס למעלה מדרך הטבע בדבר
הסמוי מן העין והרבה לו הכרי ,וכשם שמברכים 'מקדש השבת' או
'מקדש ישראל והזמנים' ,או 'מלך מוחל וסולח לעוונותינו ומעביר
אשמותינו בכל שנה ושנה' .כך הוא מברך את הקב"ה על הברכה
שהכניס לו בכרי.
אבל אם מדד ואח"כ מברך ,הרי זו תפילת שווא ,שאין הברכה מצויה
אלא בדבר הסמוי מן העין (תענית ח ,בבא מציעא מב).
והרי סעיף הוא בשו"ע ,תורה גלויה היא לכל אחד מישראל ,ולא
מדובר כאן רק ברבי חנינא בן דוסא שהוא היה יכול למלאות תנור
בפת אף שלא הכניסו עיסה לתוכו ,זהו בגדר נס בדבר שאינו סמוי
מן העין ,אבל ב'סמוי מן העין' ,יש כח לכל יהודי כמו רבי חנינא בן
דוסא.

וכתב עוד רבי פסח אליהו פאלק שתי מעשיות שהיו בעירו
גייטסעהד בענין הנ"ל:
מעשה שהיה בגייטסעהד :המשטרה תפסו אחד מהרבנים
והמחנכים שבעיר בנסיעה במהירות מופרזת ,לקחו ממנו את
הרישיונות ,אבל לצורך עיסוקו בקודש היה מוכרח שיהיה לו רישיון
נהיגה ,בלי זה ,היו כל הרבצת התורה שלו בסיכון ,והרבה אנשים היו
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ניזוקים מזה .קבעו יום בבית משפט לדון אותו ,אם באמת עבר על
החוק או לא .וכדרכם בימינו ,המשטרה מביאה תמונה שהנוסע הזה
עבר על החוק ונהג במהירות מופרזת.
כמובן שהיהודי התפלל להקב"ה ועמד באמונה ובטחון שהקב"ה
יעזור לו ,לא עלה על דעתו באיזה אופן יעזרנו השי"ת ,אבל בטח
בישועתו בתמימות ופשיטות ,לקיים סימן ר"ל הנ"ל.
המשפט התחיל ,השופט דרש משליח המשטרה שיראה הוכחות על
הרב שעבר על החוק ,השליח מתחיל לחפש את ההוכחות ,והנה הן
נעלמו ממנו ,הוא פותח את המחשב מחפש ומחפש ,והנה נמחקה
כל התיקיה של המשפט הזה .השופט כועס עליו" :מה אתה צוחק
עלי? אין תיק ואין עדות! לכו הביתה!" ,ופטרו את אותו רב לשלום,
ואף החזירו לו את רישיון הנהיגה.
הרי לנו מעשה של 'השולח ברכה בכרי הזה' ,שהרי בלי ספק
שבמחשב של השוטר היתה מונחת תיקיה עם המעשה הזה של
הרב ,מי שמסביר את המעשה ששכחו במשטרה להכניס את
התיקיה למחשב ,מקטין את האמונה .עדיין לא קיים סימן ר"ל .רק
נתן להקב"ה את הכח שהתבואה תצליח ויהיו שבולים גבוהים וכדו',
אבל עדין אינו מאמין שהקב"ה שולח ברכה בכרי הזה.
כי האמת לאמיתו שיתכן מאד ,שלנציג המשטרה היה את התיק
של המשפט של הרב הזה ,הוא הדפיס את הניירת והכניס את זה
בתיק שלו ,ובוודאי סידר לעצמו כל הטענות שהוא עתיד לטעון
לפני השופט ,וגם במחשב שלו היתה תיקיה מסודרת על אותו רב,
היו יכולים להדפיס מחדש את התביעה ,אלא שאותו בורא עולם
שיכול להכפיל את התבואה שבכרי ,יכול להיכנס בתיקיית מחשב
המשטרה ,ולמחוק את הסיפור של הרב הזה' .היד השם תקצר'?
יתכן שהמעשה בפועל היה באמת שהשוטר שכח להכניס את
התיקיה למחשב ,אבל אנו צריכים להיזהר שלא להיות בטוחים שזה
אפשרי ,יותר מהאפשרות שהקב"ה מחק את התיקיה מהמחשב.
כל אחד מאיתנו יכול לספר הרבה מעשיות ,שלא הועילו לו שום
השתדלויות עד שנכנע וביקש מהשי"ת ,ואז באה ישועה גדולה.
ובאמת שלכל אחד מאיתנו היו סיפורים כאלה בחיים ,גם אני הייתי
יכול לספר לכם מעשיות משלי ,אלא שהם דברים אישיים .כמה
פעמים בחיים אנו מנסים לפעול כך וכך וכך ,ולא מצליחים ,עד
ש'נזכרים' להתפלל להשי"ת' :רבונו של עולם ,אני רואה שאני לא
מסתדר לבד ,אנא תעזור לי!' ,והנה לפתע פתאום הכל מסתדר הכי
טוב .אותה פעולה שניסה לעשות עשרים פעמים ולא הצליח ,לאחר
שהכיר שהוא לבדו אינו יכול ,ופנה להשי"ת ,באותה שעה עזר לו
השי"ת.
שכל אחד יזכור באמת ,יראה שכבר היו איתו כמה וכמה פעמים
מעשיות כאלה ,רק לאחר שנכנע ומבקש מהשי"ת רחמים ,לפתע
הכל מצליח ועובד הכי טוב ,פעמים שההצלחה רק לאותו זמן בלבד.
כלל הדברים ,שהקב"ה עושה הכל 'יש מאין' ואינו צריך סיבות
ותירוצים גשמיים לעזור לך .גם כשהשוטר הכניס את התיקיה
במחשב ,הוא ית' עשה באותו רגע שהעין של השוטר לא תמצא
את התיקיה.
8

אלו הם מעשים שבכל יום עם כל יהודי ויהודי ,וכמו שכתוב בשו"ע
שכל יהודי חקלאי פשוט יכול להתפלל 'יהי רצון שתשלח ברכה
בכרי הזה' ,לאו דווקא אם הוא נתן צדקה לעילוי נשמת רבי ישעיה
ברבי משה ,כי אותו הקב"ה שהיה לו לרבי ישעיה'לע ,הוא גם 'א-לי
וחי גואלי' של אחד ואחד מאיתנו...

אמונה פשוטה של בעל תשובה טרי,
הוציאה אותו מתוך הכלא
עוד מעשה מספר רבי פסח אליהו ,ששמע מאחד ששמע מבעל
המעשה :יהודי חילוני מארצות הברית ישב בבית הסוהר ,וכנודע יש
ארגוני חסד ,שנכנסים לחזק ולקרב נפשות ישראל היושבים בעמק
הבכא ,וע"י כך זכה אותו יהודי חילוני להתקרב להשי"ת ולתורתו
הק' ,ע"י השיעורים של אותם הרבנים המחזקים ,וקיבל על עצמו
ללמוד הלכות שבת ולקיים כל מה שביכולתו ,כמו ששמע בשיעור
שהדבר הכי חשוב הוא לשמור השבת.
אותו רב היה בא לבקר שם אחת לשבועיים ,ולאחר שקירב אותו
ליהדות היה מסייע אותו להקדם בלימוד ההלכות .ב"ה יש בימינו
ספרים נפלאים באנגלית בהלכות שבת ,והוא הביא לו את אלו
הספרים כדי שיוכל להתקדם בידיעות בהלכות שבת.
באחד הביקורים של אותו רב ,מצא את היהודי הנ"ל במצב מאד
מרוגש ,שאל אותו" :מה אתה כ"כ מרוגש?" ,והשיב ,שמצא בספר
הזה מאמר חז"ל שלא שמע עליו מעולם" :אלמלא שמרו ישראל
שני שבתות מיד נגאלין" ,ובקוצר או ברוחב דעתו הבין האיש ,שאין
הכוונה לכל ישראל לגבי הגאולה השלימה ,אלא שמדובר לכל יהודי
בפרטיות ,שכל יהודי שישמור שתי שבתות ,יגאל בגאולה שלימה,
אם גאולה מגלות כללית ,ואם גאולה מגלות פרטית.
וזה האיש קיבל בבית משפט פסק ,שהוא חייב לשבת בכלא 15
שנה ,אבל כיון שמצא את המאמר חז"ל הזה ,שמח שמחה גדולה ,כי
הנה הוא מתקדם יותר ויותר בלימוד הלכות שבת ,ועוד מעט יזכה
לשמור שבת אחת ועוד שבת ,ותיכף ומיד יגאל וישחררוהו מבית
האסורים ,וישוב לביתו ולבניו בשמחה.
כ"כ התפעל האיש ממאמר חז"ל ,עד שפניו זרחו וקרנו מאושר.
אותו הרב הסתפק בדעתו מה ישיב לו :ממה נפשך ,אם ילמד הלכות
שבת וישמור שתי שבתות ולא ישחררוהו  -הרי יהיו לו טענות על
חכמינו ז"ל ,והרי יהודים כאלה צריכים רחמים גדולים עליהם ,שאם
יראו שלא נתקיים בהם מאמר חז"ל ,שמא יאמרו 'מהדא לא הא נמי
לא' רח"ל.
ונתיישב הרב להעמידו על האמת ,ואמר לו" :ידידי היקר ,אתה
טועה ,חז"ל דברו לגאולה הכללית של כלל ישראל ,שאם כל ישראל
ישמרו שתי שבתות ,נזכה מיד לביאת המשיח ,אבל אין כאן הבטחה
על יחיד ממש שהוא יגאל".
אבל אותו האיש שכבר ישב שנים רבות בכלא ,אמר לרב בתקיפות:
"יסלח נא מר ,כתוב כאן מאמר חז"ל ,אנגלית גם אני יודע לקרוא,
כתוב כאן שחז"ל הבטיחו גאולה למי ששומר שתי שבתות ,אני
לומד כך את דבריהם!" .כך נשאר בתקוותו החזקה באמונה בדברי
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חז"ל .אותו בעל תשובה בכלא ,האמין באמונה תקיפה וחזקה
שכוונת חז"ל על הגאולה הפרטית ,וממילא המשיך הוא על עצמו
שזה הכח להגאל ולהשתחרר מהכלא .ובאמת שכן מבואר בחידושי
הרי"ם ,ששמירת שתי שבתות גואלת את האדם בפרטיות ,אבל
אותו בעל תשובה בכלא האמריקאי ,לא האמין בכלל שכתוב כך
בחידושי הרי"ם ,אלא שנשמתו נדלקה באמונה חזקה בדברי חז"ל
בלי שום ספק כלל .והמשיך את ההשגחה העליונה עליו בפרטיות.
נתגלגלה ההשגחה ואותו רב נתעכב ולא בא כמה שבועות לבית
הסוהר .בפעם הבאה שבא ,חיפש את ה'בעל תשובה' הנ"ל ולא
מצאו ,אמרו לו שהוא יצא מבית הסוהר לפני שבוע ,משום מה
הגיעה פקודה מגבוה שצריך לשחרר אותו...
ודבר פלא היה ששבועיים לפני שהשתחרר ,היה מרבה לספר
לחברים שלו בכלא ,שעוד מעט הוא אמור לצאת מכאן...
כיון ששמר שתי שבתות ,יצא האיש מבית הסוהר! הפלא ופלא!
אע"פ שבבית המשפט פסקו עליו עוד הרבה שנים ,אף שניסו
לערער לא עלתה בידם ,א"כ איך נתהפך הדבר בין רגע?
מה הנפק"מ לדעת איך היתה הישועה? הקב"ה החליט לגאול אותו
וזהו! אבל דרך האדם שהוא מסוקרן לדעת איך נפל הדבר .וגם
סקרנות זו אין מקורה באמונה שלימה ,כי המאמין באמונה שלימה
יודע שהקב"ה יכול לעשות הכל ,הפריץ השתגע ושחרר אותו בלי
שום טעם וריח ,הקצרה יד אלוקינו לשגע את השופט לשחרר אותו?
אבל אעפ"כ נשמע את ההסבר :השופט ששפט את היהודי הנ"ל ,היה
אדם זקן .באותה תקופה יצא לפנסיה ,ולאחר שיצא החליט שהוא
כותב 'ספר זכרונות' ממעברי חייו .וכדוגמא לאחד מהמשפטים
המעניינים שעברו דרכו ,בחר [בהשגחת ה'] את הסיפור של היהודי
הנ"ל שהיו בתיק שלו כמה דברים מעניינים בצדדים וצדי צדדים.
הוא ביקש מבית המשפט שישלחו לו את התיק של האיש הזה ,כדי
לעבור עוד פעם על החקירות מסביב ,שיוכל לכתוב המעשה כראוי
בספרו עם כל הפרטים.
אבל כיון שהתחיל לקרוא את כל תהליך המשפט ,השתומם וראה
שעשו איתו עוולה נוראה ,ההוכחות לא צודקות ,ומשהו פה לא
מריח טוב .וכיון שהיתה בו נקודה של אמת [או גם זה מיותר ,לא היה
בו שום נקודה של אמת ,אלא שכך הכניס הקב"ה בלבו] ,נתעורר
שצריך לתקן את העוול שטעה ושפט לו  15שנה ולא כפי הדין
האמיתי ...מה עשה? התקשר לשר המשפטים של אמריקה ,והודה
לו שהוא טעה ועשה עוולה לאותו יהודי ,ולדעתו צריכים לשחרר

"יסלח נא מר ,כתוב כאן
מאמר חז"ל ,אנגלית גם אני
יודע לקרוא ,כתוב כאן שחז"ל
הבטיחו גאולה למי ששומר
שתי שבתות ,אני לומד כך את
דבריהם!" .כך נשאר בתקוותו
החזקה באמונה בדברי חז"ל

אותו [וגם זה נס גדול ,לשבור גאווה של שופט ,שזה הרבה יותר
קשה מלבקוע את ים סוף ,שבעל גאווה גוי זקן יודה על האמת] ואכן
הגיעה פקודה לכלא ,לשלח אותו לחופשי...
יש כאן שרשרת ניסים .כמו המעשה שהיה עם החסיד רבי שלום
מרדכי רובשקין שליט"א ,שלאחר כל המשפטים והערעורים ,לא
היתה שום דרך של תקוה לשחרר אותו ,ויום אחד לפני השחרור
באה הפקודה הסופית ,שלא יצליחו כלל לערער לעולם ,אבל יהודי
זה המשיך להאמין באמונה פשוטה 'היפלא מה' כל דבר'? ,אם היה
עד אז איזה רעיון של תקוה ,בגאולה של 'יש מיש' ,מעתה שאין
כבר שום תקוה ,יעשה הקב"ה 'יש מאין' .כדברי ה'פרי הארץ' הנ"ל.
הקב"ה עושה יש מאין ,כמו ששולח ברכה בכרי הזה ,כך ישגע את
השופט ואת הפרזידנט וכו'.
והרי לנו סיפור נפלא שיהודי פשוט מהכלא האמריקאי היתה לו
אמונה פשוטה כזו ,והמשיך לעצמו ישועה.
(מתוך 'משקה ישראל' – אמור תש"פ)
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באותה שנה מנתה ישיבתו של הח"ח כשלושים בחורים שעמלו על התורה
ועל העבודה .אמנם ה'חפץ חיים' היה בשנים אלו עסוק בעבודתו הגדולה,
בחיבור ספריו 'שמירת הלשון' ו'חפץ חיים' ,ובכל זאת ולמרות הטרחה
העצומה ,מעיד החפץ חיים כי "לא העלמתי עיני מן הישיבה להחזיקה
ולהרבותה ולהשגיח עליה בכל העניינים שהיא צריכה"
סקירה קצרה על אחת מהישיבות שזכו לפרסום נרחב,
היא ישיבת ראדין המפורסמת של מרן בעל ה'חפץ חיים'
הרב יהושע לייבזון
אנו נמצאים בימי בין הזמנים ,כשהישיבות הקדושות נערכות
לפתיחת זמן אלול ,והצטרפותם של אלפי בני תורה לישיבות
הקטנות והגדולות .זכה דורינו שמשופע בשיבות והיכלי כוללים,
שבהם עמלים בתורה יומם ולילה .חשבתי לנכון להביא בפניכם
סקירה קצרה ,על אחת מהישיבות שזכו בעבר לפרסום נרחב ,היא
ישיבת ראדין המפורסמת של מרן בעל ה'חפץ חיים'.
ממליץ למי שמתעניין לקרוא בספר 'בשבילי ראדין' ,שמתוכו לקחנו
את הנכתב וציטטנו כאן:
הרחק מהעיר קינישין שכנה לה עיירה קטנה בה כמאה וחמישים
משפחות יהודיות ושמה 'ראדין' .אנשיה היו פשוטים עד למאד,
גורלה של עיירה זו יכול היה להיות כגורל עוד עיירות וכפרים
שכמותה אשר שמם נשכח מלב ,אך שפר גורלה של ראדין ,ולמרות
היותה עיירה קטנה ונחשלת ,זכתה לפרסום עולמי ולהכרה של כל
כלל ישראל .סיבת הפרסום הגדול של ראדין היה מחמת זכייתה
כי ישכון בתוכה רבי ישראל מאיר הכהן ,המכונה בשם ספרו 'חפץ
חיים'.
ה'חפץ חיים' הגיע לראדין אחרי נישואיו לבת המקום ,חמיו הבטיח
לו טרם נישואיו ,כי ידאג לכל מחסורו למשך מספר שנים על מנת
שיוכל להמשיך ללמוד ,כך יצא שרבי ישראל מאיר אחר נישואיו
החל להתגורר בראדין ,תוך כדי מגוריו בראדין מצאה העיר חן
בעיניו ,בראותו כי דווקא נחשלותה וניתוקה מהערים הגדולות ,גורם
לאדם הרוצה להתעלות ברוחניות בהשקט ובטח ,כמקום המסוגל
לכך ביותר .הכפר הקטן המנותק מכל מנעמי החומריות ,נראה בעיני
ה'חפץ חיים' כמקום בו ישנו כר נרחב ואפשרויות בלתי מוגבלות
לגדילה בתורה .פעם אחת אף אמר ה'חפץ חיים' כי בעיירה קטנה
היצה"ר חלש מול המצב בעיירות הגדולות ,שם החומריות גדולה,
ויצר הרע וחילותיו שולטים וגורמים לקשיים בניסיונות לגדילה
בתורה.
ה'חפץ חיים' גר בראדין כשהוא שוקד על התורה ללא הפרעות.
ה'חפץ חיים' לא ראה את ייעודו בחיים לדאוג רק לרוחניותו
העצמית ,ליבו הגדול חש את מצבו של כלל ישראל ,ונפשו חפצה
10

לפעול להרבות בהפצת התורה ובהעמדת מנורה על תילה ,כך
גמלה בליבו של ה'חפץ חיים' ההחלטה על פתיחת ישיבה בראדין,
ואכן בשנת תרכ"ט כותב ה'חפץ חיים' כי" :העירני רוחי בע''ה לקבץ
בחורים ואברכים ללימוד התורה".
באותה שנה מנתה ישיבתו של הח"ח כשלושים בחורים שעמלו
על התורה ועל העבודה ,אמנם ה'חפץ חיים' היה בשנים אלו עסוק
בעבודתו הגדולה בחיבור ספריו 'שמירת הלשון' ו'חפץ חיים' ,בכל
זאת למרות הטרחה העצומה מעיד ה'חפץ חיים' כי "לא העלמתי
עיני מן הישיבה להחזיקה ולהרבותה ולהשגיח עליה בכל העניינים
שהיא צריכה" .היה זה קיבוץ מיוחד של 'פרושים' ,אשר באו לעיירה
ראדין על מנת ליהנות מאווירתה המיוחדת ולחסות בצל כנפיו של
ה'חפץ חיים' .באותם הימים כל ענייני הישיבה הרוחניים כשיעורי
תורה ושיחות המוסר נמסרו ע"י הח"ח ,כשבצד היות כל ענייניה
הרוחניים של הישיבה על כתפיו ,גם ענייניה הגשמיים של הישיבה,
כדאגה לכל מחסורם של בחורי הישיבה ,היו כתפיו של הח"ח ,העול
על ה'חפץ חיים' היה כבד.
שמעה של הישיבה החל לצאת בשער בת רבים ,ומעיירות גדולות
באו ועלו הצעות ,כי הח"ח וישיבתו יעתיקו את עצמם אליהם .הח"ח
סירב ,באשר סבר כי ראדין הינו מקום המסוגל להתעלות רוחנית,
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וראדין היא המקום הראוי לישיבתו ,וכך המשיכה הישיבה לגדול
כשעליה מנצח ה'חפץ חיים' ,אשר לימד את תלמידיו ,גידלם ,טיפחם
וריבם .רצונו של ה'חפץ חיים' היה כי הישיבה תגדל ,וכל מבקש תורה
יוכל לבוא אליה ולגדול באווירתה המיוחדת ,אך מחסור באמצעים
כספיים גרם לכך ,כי הח"ח לא יכול היה להגדיל את ישיבתו למספר
רב יותר של בחורים ,כך שמספר הבחורים באותן השנים לא עלה
על שלושים בחורים ,שהיוו את בסיס הישיבה בראדין.
במכתב של ה'חפץ חיים' לידיד נעורים ,הוא מביע את כאבו על כי
אין באפשרותו לקבל עוד בחורים המתדפקים על דלתות הישיבה,
הח"ח כותב כי "עירו נהפכה למקום תורה והכל רצין אחריה ...והיה
לי צער גדול מאד מזה ,כי הלא מי שבא אצלנו רצוני לקרבו לתורה"...
הח"ח ממשיך במכתבו ומביע את צערו ,על שנאלץ לשלוח ריקם
בחורים שבאו ורצו להסתופף בצל ישיבתו.

ר' צבי הירש לוינסון  -ראש הישיבה בראדין
באותה תקופה בשנת תרמ"ג ,הגיע לישיבת הח''ח בחור יליד
וואלוז'ין בן עשרים ,בשם צבי הירש לוינסון ,עוד בלומדו בוואלוז'ין
התפרסם צבי הירש בכשרונותיו העילויים ובמדותיו המופלאות.
עדינות נפשו היתה במידה בלתי רגילה ,חבריו בראדין סיפרו כי
לעיתים תכופות היה מוסר את מנת מזונו לחברים עניים ,כשהוא
נותר רעב וחסר כל .ה'חפץ חיים' גילה והעריך את האוצר הגדול
של תורה ויראה שהכיל תלמידו צבי הירש ,ולכן מכל תלמידיו
ביכר הח"ח ללמוד בחברותא רק עם צבי הירש ,וככל שלמד עמו
יותר כן נתפעל מכשרונותיו הגאוניים וסגולותיו המיוחדות .החפץ
חיים אף קבע עמו לברר בצוותא עניינים רבים בסוגיות הלכתיות,
שמסקנותיהם היו חלק מחיבורו הגדול המשנה ברורה.
ה'חפץ חיים' נתן בו את עינו הטובה ,ולא גרע את עיניו מתלמידו
המופלא ,וכעבור מספר שנים הציע לו הח"ח את בתו שרה לאשה,
כשהוא מבטיח לדאוג לכל מחסורו ,למען יוכל להמשיך לגדול בתורה
כשאיפתו ושאיפת הח"ח .השידוך יצא אל הפועל ,ובחודש חשון
שנת תרמ"ו נחוגה החתונה בכפר דובינה הסמוך לוילנא ,כשהח"ח
מלא אושר על הכלי הגדול מחזיק הברכה שהביא אל תוך ביתו.
כעבור זמן לא רב ,נכנס ר' צבי הירש לתפקידו בישיבה ,כשיחד עם
הח"ח עמלו לבניית הישיבה והרחבת גבולותיה .ואכן ,מאז שר' צבי
הירש נכנס לשמש בישיבה ,החלה תקופת פריחה ושגשוג חדשה
בישיבה בראדין .הישיבה גדלה בכמות ובאיכות ,במשך הזמן אף
נתמנה ר' צבי הירש לראשות הישיבה ,מסר שיעורים בישיבה
שהצטיינו בישרות ובחריפות ,עבודת ה' שלו היתה יוקדת ,אישיותו
השפיעה ללא גבול על צמיחתם וגדילתם של בני הישיבה.
הח"ח העריך עד למאוד את חתנו אשר היה איש כלבבו ,ובעת שהיה
מזכיר את חסדי ה' ומודה לו ,אחד החסדים הראשונים שהיה ה'חפץ
חיים' מזכיר היה ,שנתן לו חתן כה גדול ונעלה כר' צבי הירש .ר'
צבי הירש לרום גדלותו ידע להעריך ולהבין את הח"ח באופן מיוחד,
בכל מילה של הח"ח ידע להבין את העמקות הפנימית והגדלות
המסתתרת מאחריה ,ובשיחותיו לפני בני הישיבה בקשם לבל

שמעה של הישיבה החל לצאת
בשער בת רבים ,ומעיירות
גדולות באו ועלו הצעות ,כי
הח"ח וישיבתו יעתיקו את עצמם
אליהם .הח"ח סירב ,באשר סבר
כי ראדין הינו מקום המסוגל
להתעלות רוחנית ,וראדין היא
המקום הראוי לישיבתו
יפסידו מאומה מכל דברי הח"ח ,באשר כל דבר שהינו אומר ,אף
הנראה פשוט ,מאחריו מסתתרים תילי תילים של גאונות ישרות
ועמקות ,שבמשך השנים ידעו להבינם ולהוקירם.
ה'חפץ חיים' כאמור הוקיר והעריך עד למאוד את חתנו ,על עמלו
בתורה ועל גדלותו ומסירות נפשו למען הישיבה ,ואכן כתוצאה
מאותה מסירות נפש ועמל שהקדיש ר' צבי הירש עבור הישיבה,
ראדין המשיכה לגדול ותוך מספר שנים הגיע מנין בחורי הישיבה
ליותר ממאה בחורים .ראדין הפכה למקום תורה חשוב ומכובד,
שמה של הישיבה החל מתפשט למרחוק ,ורבים החלו לזרום לראדין
להסתופף בצל הישיבה וראשיה הגדולים.
ההתפתחות המרשימה של הישיבה בראדין בכמות ובאיכות ,הביאה
את ה'חפץ חיים' וחתנו ר' צבי הירש למסקנה ,כי הישיבה זקוקה
לכח עזר רוחני נוסף ,שיהווה מנוף להמשך בניינה והתפתחותה
של הישיבה .ה'חפץ חיים' החל לתור אחר אישיות תורנית גדולה
שתבוא לכהן בראשות הישיבה .הח"ח החליט לשלוח את חתנו
אל רבי חיים סאלאווייצ'יק על מנת שייעץ להם ,מתוקף היכרותו
העניפה עם לומדי התורה ומשיקול דעתו הרחבה ,מי ראוי לכהן
במשרה הרמה כראש ישיבה בראדין.
למשרה הרמה היו מספר מועמדים .ר' צבי הירש בא לר' חיים,
וביקשו שיכריע מי הראוי לשאת את המשרה הנכבדה ,ולאחר
דיונים מקיפים הכריע ר' חיים כי רבי משה לנדינסקי הוא הראוי
ביותר ,לשאת את המשרה הרמה כראש הישיבה בראדין.
נכדו של ר' משה ,ר' חיים סלומון ,היה בן בית אצל הגרא"ז מלצר.
יום אחד סיפר ר' חיים לר' איסר זלמן ,את הסיפור שר' משה למד
בוואלוז'ין עם חברותא במשך שנתיים וכלל לא ידע את שמו ,ויום
אחד כשלא הגיע החברותא ר' משה חיפשו ,וכשהחל לחפשו
שאלוהו מה שם חברותתו ,ר' משה אמר שאיננו יודע ,ר' איסר זלמן
שמע את הסיפור והתפעל ממנו עד למאוד...
(מתוך הספר בשבילי ראדין)
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"שאלתי פעם מהו הסוד של אותו אדם? איך הוא הצליח כל כך עם הבנים
שלו? הצלחתם היתה מעל ומעבר למשוער!"
הרה"ג ר' ישראל ליוש ,מנהל מחלקת שיבוץ בני הישיבות ב'אחינו'
ור"מ בישיבת 'אהבת אהרן' ,מספר על הפעילות האינטנסיבית של 'אחינו' בימי הקיץ
יוחנן וסרמן
דמותו של הרה"ג ר' ישראל ליוש מוכרת מאוד ,כמי שידיו רב לו
בעשייה החינוכית במסגרת פעילותו בארגון 'אחינו' ויש שיכירו
אותו גם כמנחה את מעמדי הסיום העולמיים של 'דרשו'.
בתקופה זו של השנה מוטל על כתפיו עול כבד ועצום ,כמי שאמון
וממונה על שיבוץ בני הישיבות במסגרת ארגון 'אחינו'.
"עבור רבים מבחורי הישיבות הימים של סוף זמן קיץ ,וגם בתקופה
זו הם ממש 'הימים הנוראים' ,במלוא מובן המילה" ,מספר הרב ליוש,
"כוונתי במיוחד לבחורים המסיימים שיעור ג' בישיבה לצעירים,
ומתעתדים לעלות בעוד ימים אחדים לישיבה גדולה.
הרב ליוש מפרט מה עברו הבחורים בקיץ האחרון" :לפני שעולים
לישיבה גדולה יש את שלב המבחנים והקבלה לישיבות ,וזאת
נקודת מבחן קשה מאוד לכל בחור .לא מעט בחורים סופגים מכה
כואבת ומאכזבת מאוד ,כשמתברר שהם לא התקבלו אל הישיבה
שבה הם חשקו כל כך .אחרים דווקא כן מתקבלים ,אבל הר"מים
שלהם מהישיבה הקטנה דווקא ממליצים להם ללכת לישיבה
אחרת ,והם צריכים לקבל החלטה אם ללכת אחר שאיפת ליבם ,או
לשעות לעצת רבותיהם.
"זאת לא תקופה פשוטה בכלל .יש בחורים שמבחינתם אי קבלתם
לישיבה פלונית או אלמונית ,כמוה כמכת מוות .מהרגע הראשון
שלהם בישיבה הקטנה הם התייגעו והתאמצו במיוחד כי רצו
להתקבל לאותה ישיבה גדולה שעליה הם חולמים ושאליה הם
משתוקקים כל כך ,והנה ,ברגע אחד הם מקבלים תשובה שלילית
שמורידה אותם לקרקע המציאות ,והמפגש עם אותה קרקע כואב
מאוד ,זה עלבון שלא יימחה במהרה ,וספק רב אם הוא יימחה אי
פעם".
"החלק הכי בעייתי בסיפור הזה" ,ממשיך הרב ליוש לתאר" ,זה
החלק שבו הבחורים האלו לא יכולים אפילו לספר על כך שהם לא
התקבלו .אנחנו יודעים ש'דאגה בלב איש ישיחנה' ,אבל הבחורים
האלו מתביישים ונכלמים לספר ,שהם לא התקבלו לישיבה שכולם
ידעו שהם כל כך רוצים להתקבל אליה...
"ולמרות זאת ,אין להם אפשרות להסתיר את הכישלון ,כי עליהם
להיבחן בישיבות נוספות ,ולמצוא ישיבה שכן תסכים לקבל אותם.
זה מאוד מורכב ,מאוד רגיש וזאת תקופת זמן מאוד טעונה ומאוד
מסוכנת".
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כאן נכנס לנושא הרב ישראל ליוש ,והצוות שעובד עמו במחלקת
שיבוץ בני הישיבות בארגון 'אחינו' .מחלקה זו עוסקת כל ימות
השנה בעזרה וסיוע לבחורים ,שאינם מסתדרים בישיבה בה הם
לומדים ,ומרגישים שהגיע הזמן לעבור לישיבה אחרת .מדובר
בפרויקט מורכב מאוד ,כי ישיבות שמכבדות את עצמן מעדיפות
שלא לקבל בחורים חדשים אחרי תחילת הזמן ,וגם לא מעוניינות
להכניס בחורים לשיעור ב' או שיעור ג'.
במקרים כאלו מפעיל הרב ליוש מערך שלם של קשרים ומאמצי
שכנוע ,עד שהוא מצליח לעזור לבחור להיכנס לישיבה המתאימה
לו וההולמת את סגנונו ויכולותיו.
אבל כשההרשמה לישיבות הגדולות בעיצומה ,עיקר ההשקעה
ממוקדת בבחורים שלא התקבלו לישיבה בה רצו כל כך ללמוד,
ובבחורים שבעצם לא יודעים מה להחליט ולאיזו ישיבה כדאי להם
ללכת.
"כמובן שהדבר הכי טבעי והכי בריא שבחור צריך לעשות ,זה לקבל
הכוונה קודם כל מההורים שלו ,ולאחר מכן להיוועץ באנשי הצוות
בישיבה שממנה הוא מגיע .אבל לפעמים בחורים רוצים לקבל
ייעוץ מגורם חיצוני שמכיר את כל הישיבות ,ויודע להבחין ולהגדיר
את המאפיינים הייחודיים לכל ישיבה ,כך שההתאמה של הבחור
לישיבה בה ילמד ,תהיה הכי קרובה למושלמת" ,אומר הרב ליוש.
"ובהקשר זה אני רוצה לצטט כאן סיפור ששמעתי מפיו של משגיח
הנערץ ,הגאון הצדיק רבי ישראל מאיר המניק זצ"ל ,שהיה משגיח
בישיבת 'יד אהרן' ,ושפעם ניהלתי עמו שיחה בנושא זה ,והיא אף
הובאה בכתובים.
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"סיפר הרב המניק ,שהוא הכיר יהודי יקר שכל בניו הצליחו בישיבות,
וגם בהמשך דרכם עשו שידוכים נפלאים ,הצלחתם היתה מעל
ומעבר למשוער' :שאלתי פעם את אחד המחותנים של אותו יהודי',
מספר הרב המניק' ,מהו הסוד של אותו אדם? איך הוא הצליח כל
כך עם הבנים שלו?'
"הוא ענה לי' :אגרונום טוב הוא אגרונום שיודע היכן לשתול כל עץ
וכל צמח ,הוא יודע להבחין בין פיסת אדמה המתאימה לשתיל זה,
ובין כזו שתצמיח טוב יותר דוקא שתיל אחר .המחותן שלי ,הוא
אגרונום טוב ,הוא ידע בסייעתא דשמיא באיזו ישיבה לשתול כל
בן שלו ,הוא לא חיפש עבור כולם את הישיבה היוקרתית ,או את
הישיבה הגדולה ביותר ,אלא הוא ידע לכוון כל בן לישיבה שמתאימה
לו ,בלי חשבונות צדדיים ,ואכן השתילים שלו פרחו יפה'."...

בסיום השיחה ,משתף אותנו הרב ליוש בסיפור שאירע באחרונה
במסגרת הפעילות בארגון" :הגיע אלינו בחור מישיבה טובה יחסית,
בחור טוב ,ירא שמים ומתמיד גדול ,שלא הצליח להתקבל לישיבה
מסוימת שאליה הוא מאוד רצה להתקבל.
"האמת שהבחור כן התאים לאותה ישיבה ,אבל למרבה הצער שניים
מאחיו הגדולים יצאו לתרבות רעה .בישיבה בה רצה להתקבל,
שמעו על כך ,והחליטו שהם לא רוצים לקחת סיכונים .מי יודע אם
יש לו קשר עם אחיו המקולקלים ,ועד כמה הקשר הזה מזיק לו,
שיילך ללמוד בישיבה אחרת...
"אותו בחור הבין היטב מדוע לא התקבל לישיבה ,והוא מאוד נשבר
מזה .הוא טען שמענישים אותו על מעשיהם של אחיו ,ושבמקום
לשבח אותו על כך שהוא בחר להתרחק מהם ולדבוק בדרך טובה,
עוד מרחיקים אותו מהישיבות הטובות ולא נותנים לו סיכוי להצליח
בחיים.
"הגיעו הדברים לידי כך שהוא החליט שהוא לא הולך לשום ישיבה.
הוא יישאר בבית וילמד בבית המדרש הסמוך ,ומשם הוא יוכיח

לכולם שכדי להצליח בתורה וביראת שמים ,אין צורך להגיע לישיבה
בכלל...
"כמובן שהוריו ומחנכיו מאוד חששו לגורלו הרוחני .אם הבחור לא
ילך לישיבה ,הוא יוכיח למפרע שאותה ישיבה שלא רצתה לקבל
אותו צדקה בחשש שלה .לא ירחק היום והוא בוודאי ייראה כמו
האחים שלו רח"ל.
"ראש הישיבה שלו ביקש ממנו שיבוא לפחות לדבר איתי ,ואני אכן
קיבלתי אותו לשיחה ,ושמעתי את צערו .לא היו לי מילים לומר לו,
הוא צדק במאת האחוזים ,הוא אכן נענש בגין מעשיהם של אחיו,
לא היה בו שום פגם או פסול שיצדיק את זה שלא רצו לקבל אותו,
חוץ מהעובדה שהוא 'אח של.'...
"נשאתי עיני בתפילה לבורא עולם ,ובסופו של דבר אמרתי לו' :בחור
יקר ,שתדע לך שאתה צודק בכל מילה .הכאב שלך גדול ונורא ,ואני
מזדהה אתו מאוד .זה באמת לא מגיע לך!
"'אבל אל תחשוב אפילו לרגע ,שאתה יודע למה לא קיבלו אותך
לישיבה .הקב"ה מסובב את הסיבות חשבה לטובה ,ואני אומר לך
שמהזמן הקצר שאני מבלה איתך כאן בחדר ,כבר למדתי שאתה
באמת לא מתאים לישיבה הזאת .זה לא הסגנון שלך ,אתה לא היית
שורד שם יותר מחצי שנה .במקום לבכות על זה שהם לא קיבלו
אותך ,אתה צריך לשמוח'...
"בשלב זה הסברתי לו כמה דברים על הישיבה ועל הסגנון שלה,
והוכחתי לו שהיא אכן לא מתאימה לאופיו ולסגנון שלו ...הבחור
היה מופתע .הוא מצא טעם בדברים שאמרתי לו ,ובתוך זמן קצר
מאוד כבר הסכים להירשם לשלוש ישיבות נוספות ,שלשמחתי
הרבה כולן קיבלו אותו ולאחר מכן הוא בא להתייעץ איתי לאיזו
מבין השלוש כדאי לו ללכת...
"ללמדך ,שלפעמים כל מה שצריך כדי להציל בחור מרדת שחת
הוא וזרעו אחריו ,זה היכרות טובה עם עולם הישיבות ,ואני מודה
לקב"ה ששיבץ אותי במקום הזה ,שבו משבצים רבים אחרים ,כל
אחד למקום המתאים ביותר עבורו".
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הגאון הצדיק רבי חיים ברים זצ"ל מספר ,כי פעם פגש את מרן הגאון
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,בעל ה'חזון יחזקאל' ,שב מתפילה בכותל
המערבי ,ורוחו טובה עליו .הוא שיער כי זו שעת הכושר ,ולכן שאל אותו:
"על מה הרב התפלל בכותל?" ,ורבי יחזקאל השיב לו כך בפשטות ובכנות
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
פרשתנו מתחילה בנושא חשוב ביותר ,האמור ללוות את האדם
בכל רגעיו ועיתותיו בימי חייו – נושא התפילה .חובה עלינו להעמיק
היטב בנושא זה ,אודותיו קבעו חז"ל כי הוא מן הדברים העומדים
ברומו של עולם ,אך בני אדם מזלזלים בהם (ברכות ו ,ב).
התורה מתארת כאן את תפילתו של משה רבינו שהתחנן לפני בורא
עולם שימחל על חטאו במי מריבה ,ויעניק לו את הזכיה להיכנס
לארץ ישראל .ידועה דרשת חז"ל (דברים רבה ,פרשת וזאת הברכה
יא ,י) כי משה רבינו התפלל על כך חמש מאות וחמש עשרה פעמים
כמנין "ואתחנן" .משה לא אומר נואש ,הוא מתפלל על כך שוב ושוב
ּתֹוסף
ממעמקי לבו ,עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו"ַ :רב לָ ְך! ַאל ֶ
ַּדּבֵ ר ֵאלַ י עֹוד ּבַ ָּדבָ ר ַהּזֶ ה" (דברים ג ,כו).
חכמים כותבים (מדרש רבה כאן) ,כי אם משה היה מתפלל עוד
תפילה אחת ,הקדוש ברוך הוא היה מתרצה לו ומכניסו לארץ ,משום
שתפילה אמיתית היא כח המסוגל לשבור כל מחיצה אפשרית.
הקדוש ברוך הוא לא רצה שמשה יכנס ,מטעמים נסתרים ,לכן
ביקש ממנו לחדול מלהתפלל.
נציין ,כי הגאון הקדוש המקובל רבי נתן נטע שפירא זצ"ל ,בעל
ה'מגלה עמוקות' ,כתב ספר שלם על פרשת ואתחנן ובו כתב
מאתיים חמישים ושניים הסברים כמנין 'רב לך' על תפילת משה
רבינו .הרוצה להרחיב מושגיו יעיין בספר הנזכר ,אך אנו ננסה לקרב
את יסוד הדבר אל ליבנו ,ולהרחיב בנקודות אשר ניתן ללמוד מהן
על ענין התפילה למעשה.
דברי חז"ל אלו אומרים דרשני .לכאורה ,מה מהותן של כל אותן
התפילות שהתפלל אדון הנביאים? מדוע הוא כה הרבה להפציר
ולהתחנן? האם לאחר מאה ומאתיים תפילות עדיין לא היה ברור לו
דיו כי הקדוש ברוך הוא אינו חפץ להיענות להפצרותיו ותפילותיו?
אך יותר מכל התמיהות הללו ,עומדים אנו נרעשים ותמהים בעיקר
בגלל נקודה אחת ,בלתי מושגת להבנה :כיצד ניתן להכיל זאת,
שמשה רבינו עליו השלום ,מבחר המין האנושי ,אב הנביאים כולם
והיחיד שהשיג את כל המעלות והשלימויות שנמסרו בידי אדם
(ראה בהקדמת הרמב"ם למסכת אבות ,פרק ז) ,עומד ומתחנן על
נפשו למעלה מחמש מאות פעם! ותפילותיו כביכול יוצאות לשוא
וחוזרות ריקם? הלא הקדוש ברוך הוא "שומע תפילת כל פה" ,קל
וחומר שהוא שומע תפילותיו של בנו אהובו ,נביא ישראל אשר לא
קם כמותו מעולם?
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תמיהה זו מיתמרת ועולה גבוה יותר ,כאשר מתבוננים בהמשך
המדרש שם ,בתיאורם של חז"ל על אופן תפילתו של משה ,כיצד
שפך את נפשו בתפילה:
"באותה שעה מה עשה משה? לבש שק ונתפלש באפר ועמד בתפילה
ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא ,עד שנזדעזעו שמים וארץ וסדרי
בראשית ...אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא :רבונו של עולם ,גלוי
וידוע לפניך יגיעי וצערי שנצטערתי על ישראל עד שהיו מאמינים
לשמך .כמה צער נצטערתי עליהן עד שקבעתי להן תורה ומצוות;
אמרתי ,כשראיתי בצרתן – כך אראה בטובתן .ועכשיו ,שהגיע טובתן
של ישראל ,אתה אומר לי 'לא תעבור את הירדן הזה'? הרי אתה
עושה את תורתך פלסתר ,דכתיב 'ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו
השמש ,כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו' ...וזו היא שילום עבודה
של ארבעים שנה שעמלתי עד שיהיו עם קדוש ונאמן?"...
כיצד יתכן שתפילתו של משה רבינו בהשתפכות הנפש נוקבת
כזאת ,ודבריו הנוראים והמרטיטים כל לב ,לא עשתה רושם למעלה?
אולם האמת הפשוטה והברורה היא ,שאכן תפילותיו של משה
רבינו לא היו חס וחלילה לשוא ,ובודאי לא חזרו ריקם מלפניו יתברך.
יתירה מכך ,מעולם לא היתה תפילה שחזרה ריקם ,שכן תפילה של
יהודי אינה בטלה לעולם מבלי שתפעל את פעולתה .אלא פעמים
שהבורא עונה לתפילה באופן שהמתפלל לא ציפה ,ובדרכים
נשגבות ונעלות מבינתנו.
כאשר נתבונן בזה ,נתחזק מאד בעבודת התפילה ובטוהר כוונתה.
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השל"ה הקדוש כותב כי אין תפילה שאינה נשמעת ,ותפילה תמיד
מרקעת שחקים .אם אינה פועלת עבור המתפלל עצמו ,היא פועלת
עבור צאצאיו ,ואם לא עבור צאצאיו אז היא פועלת עבור כלל
ישראל .אבל לא תיתכן תפילה שתחזור ריקם!
תפילה מעצם מהותה מוכרחת לפעול ,ואין מציאות כזאת שתפילה
תלך לריק .זהו יסוד היסודות הראשון בעניין התפילה!
והנה בענין תפילות משה רבינו עצמו ,גילו לנו חז"ל הקדושים
במדרש דבר נורא ומבהיל (דברים רבה כי תבוא ז ,י) :משה רבינו
ויתר על בקשתו "אעברה נא" כדי לקיים את בקשת "סלח נא"
שהתפלל בשעת חטא העגל:
"אמר לו הקדוש ברוך הוא ,משה ,אין אתה יודע מה לעשות .אתה
רוצה לאחוז את החבל בשני ראשין  -אם 'אעברה נא' אתה מבקש
לקיים ,בטל 'סלח נא'; ואם 'סלח נא' אתה מבקש לקיים ,בטל
'אעברה נא' .אמר רבי יהושע בן לוי ,כיון ששמע משה רבינו כך,
אמר לפניו :רבונו של עולם ,ימות משה ומאה כיוצא בו  -ולא תנזק
צפורנו של אחד מהם!".
לבד מעוצם הרגש של הרועה הנאמן כלפי בניו אהוביו ,למדים אנו
דבר נורא :אכן תפילותיו של משה רבנו על עצמו הועילו לכלל
ישראל כולו! תפילותיו גרמו שהקדוש ברוך יסלח לעם ישראל על
עוון העגל החמור!
ולדרכנו ,נראה ביאור פשטות הכתוב "ויתעבר השם
בי למענכם" (דברים ג ,כ"ו) כפשוטו ממש .רש"י אמנם מפרש
"בשבילכם  -אתם גרמתם לי" ,אך לפי המבואר יתכן כי הדברים
מתפרשים לפי פשטותם' :למענכם' התעבר בי הבורא יתברך ,שלא
להכניסני לארץ למרות ריבוי ההפצרות ,כדי שיתכפר עוונכם!
הגאון הצדיק רבי חיים ברים זצ"ל מספר ,כי פעם פגש את מרן הגאון
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,בעל ה'חזון יחזקאל' ,שב מתפילה
בכותל המערבי ,ורוחו טובה עליו .הוא שיער כי זו שעת כושר ,ולכן
שאל אותו" :על מה הרב התפלל בכותל?" ,ורבי יחזקאל השיב לו כך
בפשטות ובכנות:
"אמרתי לקדוש ברוך הוא ,רבונו של עולם! תשלח כבר את המשיח.
ומדוע אני צריך את המשיח ,מה השייכות שלי עם משיח? כי רצוני
ללמוד עימו תורה ,שהרי הוא לומד תורה היישר ממך יתברך ,בלי
אמצעים .אולם בינתיים עד שתשלח לנו את המשיח אבקש ממך –
רבונו של עולם ,אנא! תלמד איתי אתה תורה! תאיר את עיני במאור
תורתך הקדושה!".
שמעתי מעשה נפלא מהרב החסיד הישיש רבי מרדכי פרוכטר
שליט"א ,מחשובי חסידי ויז'ניץ בירושלים ,אותו שמע בשעתו מפי
הגאון הצדיק רבי נטע פריינד זצ"ל ,אודות רבו מרן הגאון רבי איסר
זלמן מלצר זצ"ל ,ראש ישיבת 'עץ חיים' ובעל 'אבן האזל'.
רבי נטע התלווה פעם לרבי איסר זלמן ,בדרכו למסור שיעור
בישיבת 'עץ חיים' .באמצע הדרך ,לפתע ריצדו במוחו של רבי איסר
זלמן דברי הירושלמי במקום פלוני ,הסותרים לכאורה את מהלך
הדברים שהתכוון להרצות בשיעור הקרוב.
ראש הישיבה לא המתין אף רגע .הוא נכנס לבית הכנסת הסמוך,

ראש הישיבה לא המתין אף
רגע .הוא נכנס לבית הכנסת
הסמוך ,נעמד בפינה ושפתותיו
רחשו מילות תפילה נרגשות:
"אנא ,טאטע! באשעפער! זכני
שלא תצא תקלה מתחת ידי,
ושלא אטעה בדבר הלכה"...
נעמד בפינה ושפתותיו רחשו מילות תפילה נרגשות" :אנא ,טאטע!
באשעפער! זכני שלא תצא תקלה מתחת ידי ,ושלא אטעה בדבר
הלכה"...
לאחר דקות אחדות סיים רבי איסר זלמן את תפילתו ,ליבו התמלא
שמחה ופניו קרנו מאושר .לפתע הבזיק במוחו רעיון ליישב את
הדברים ,וכעת היה נראה לו כי דברי הירושלמי לא רק שאינם
סותרים למהלך הדברים אותם יאמר בשיעור ,אלא אף מסייעים לו,
ומתיישבים בטוב טעם ודעת כמין חומר.
רבי נטע היה מופתע מאוד ,ולא הסתיר את התפעלותו מרבו ,ורבי
איסר זלמן הגיב לו בפשטות" :הרי הרבה פעמים קורה לי דבר כזה!"...
זה הזכיר לי מעשה אחר ששמעתי לא מזמן ,אודות אחד המלמדים
החשובים בתלמוד תורה 'קמניץ' בירושלים ,הרב הצדיק רבי לייב
קורלנסקי זצ"ל.
רבי לייב היה דמות אצילה ומיוחדת ,ירא שמים מרבים וצדיק
בדרכיו .בצעירותו ,היה רגיל ללמד בכיתה של שלושים ילדים ,ואילו
בשנותיו המאוחרות ,כשהתרחבו כותלי תלמוד-התורה ,לימד רבי
ליב כיתות גדולות ,לפעמים גם של שישים ושבעים ילדים.
"האם לא קשה לכם להטיל משמעת בכיתה כה גדולה?" ,נשאל
פעם רבי לייב ,והוא השיב בפשטות ובכנות בשלילה .כשהוא
מטעים ואומר:
"הנה בכל יום כאשר אני מגיע לכיתה ,שפתי מרחשות תפילה
חרישית מעומק הלב ,שאצליח היום בכיתתי .שלתלמידים יהיה
'דרך ארץ' כלפיי .שאצליח לטעת בהם אהבת תורה ויראת שמים
אמיתית .ברוך השם ,תפילתי נשמעת .לכן אין זה משנה כלל אם
בכיתה ישנם שלושים ילדים או שבעים ,הרי בכל מקרה כל ההשפעה
שלי עליהם היא בכח התפילה!"...
כך שפכו יראים ושלימים את צקון לחשם לפני בורא עולם,
בהשתפכות הנפש ,בהתרפקות ,כדבר איש אל רעהו .תפילות מן
הסוג הזה – נענות.
(מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא')
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נחטש'ע קיבל צלחת מלאה כל טוב ,שתה ,ביקש מיטה ושקע בתנומה
מתוקה .הנורה האדומה נדלקה למחרת בבוקר .האורחים שהתאכסנו בבית
הרב ,יצאו מיד עם בוקר כל אורח מהבית והלך ליעדו ,למשרד הממשלתי
או לבית החולים שלשמו הגיע לכאן .אבל נחטש'ע לא הלך לשום מקום...
סיפור מיוחד שאירע לפני כמאתיים שנה ,עם הגאון הנודע רבי
יעקב משולם אורנשטיין ,הידוע כ'בעל הישועות יעקב'
מאת :הרב שמעון טיקוצקי
"ּכִ י ִהוא ָחכְ ַמ ְתכֶ ם ּובִ ינַ ְתכֶ ם" (דברים ד' ,ו')

העיר לבוב לפני כמאתיים שנה .יהודים גליצאיים מלאי טעם וצורה
מתהלכים ברחובות ,בבתי הכנסת והמדרש ספונים תלמידי חכמים
אדירים ,שמעניקים חמה בקומתם ועל כולם מאהילה דמותו של
המרא דאתרא ,הגאון הנודע רבי יעקב משולם אורנשטיין ,הידוע
כ'בעל הישועות יעקב'.
לבוב ,בירת חבל גליציה ,הייתה בימים ההם (וגם כיום) עיר מרכזית
וסואנת ,מעין צומת דרכים ארצית .היו בה משרדי ממשלה ,מרכזי
מסחר ורפואה ,אורחים ופנים חדשות היו חלק בלתי נפרד מההווי
הלבובאי .ולאן פונה יהודי המחפש אכסניה? לביתו של המרא
דאתרא ,ה'ישועות יעקב'.
יחד עם גאונותו ולמדנותו העצומה ,קיים ה'ישועות יעקב' מצוות
הכנסת אורחים בהידור רב .ביתו פתוח היה לרווחה לכל עובר אורח.
יהודים מכל הסוגים התאכסנו בו כשהם מתקבלים בסבר פנים יפות,
בארוחה חמה ,משקה ואף במיטה ללון בה ,והכול חינם אין כסף ,על
חשבונו של המרא דאתרא.
באחד הימים דופק בדלת יהודי בעל חזות מוזרה מעט ,לבוש מעיל
צמר קצר ,חבוש בקוטשמע מרוטה ,ארשת פניו אומללה .הוא
התיישב וביקש משהו לאכול.
"איך קוראים לך?" ,שאלו בני הבית.
"קוראים לי נחטשע" ,נהם כחיה פצועה ,בקול עילג.
נחטש'ע קיבל צלחת מלאה כל טוב ,שתה ,ביקש מיטה ושקע
בתנומה מתוקה .הנורה האדומה נדלקה למחרת בבוקר .האורחים
שהתאכסנו בביתו של הרב לא היו מובטלים ,מיד עם בוקר יצא
כל אורח מהבית והלך ליעדו ,למשרד הממשלתי או לבית החולים
שלשמו הגיע לכאן.
אבל נחטשע לא הלך לשום מקום .בשעת בוקר מאוחרת הוא
התעורר בפיהוק קולני ,לאחר חצי יממת שינה" .אפשר ארוחת
בוקר?" ,ביקש וכמובן קיבל בשפע.
שעה לאחר מכן ,כמו שעון שווייצרי ,הוא כבר דרש לקבל 'ארוחת
צהרים' ,ושוב קיבל מנה בשרית עם תוספות ,מרק ואטריות ,בעין
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טובה וביד רחבה .אם בתחילה סבורים היו בני הבית שהאיש יזוז
לדרכו תוך יום יומיים ,מתברר שהדרך לא אצה לו .נחטשע התמקם
בבית ,כאחד שלא מתכוון לזוז לשום מקום.
"צריך לרמוז לו שכאן זה לא 'הקדש' ,זה בית שאמנם מכניס אורחים
אך לזמן קצוב ,אם הוא מתכוון לגור פה שיחפש לו מקום אחר",
לחשו בני הבית באוזני ה'ישועות יעקב' אך הוא לא הסכים אתם,
"אסור לצער יהודי ,הניחו לו ,עזבו אותו בשקט ,אנחנו נארח אותו
בביתנו ככל שיידרש".
עם הזמן התרגלו איכשהו בני הבית לנוכחותו המעיקה של האיש,
הוא הפך לחלק מהתפאורה של הבית .בעל ה'ישועות יעקב' מתהלך
בסלון שקוע בחידושי תורה ,נכנס לחדר הלימוד שלו ,יוצא ,מקבל
קהל ,ונחטש'ע ...שרוע בפינה ,ליד התנור ,שותק ,מכורבל במעילו
ובמחשבותיו ,לא עושה מאומה.

באחד הימים אירע מקרה חמור בעיר לבוב.
אחד מיהודי העיר ,יהודי בעל משפחה וילדים ,הסתבך עם רשויות
החוק ונלקח למעצר כשהוא צפוי לעונש כבד ,של מאסר של שנים
ארוכות בצינוק מתחת לפני האדמה .בעל ה'ישועות יעקב' ,רב
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העיר ,נכנס מיד בעבי הקורה והחל להפעיל את כל כוחו והשפעתו
להמתיק את עונשו של היהודי ,אך הפעם כל הדרכים היו חסומות.
לאחר מאמצים ובירורים רבים הגיע ללשכת ה'מרא דאתרא' פרט
רגיש :השופט שאמור לדון בתיקו של היהודי נמצא במצוקה כספית
גדולה ,הוא הפסיד לפני כמה ימים הון רב בהימורים וזקוק נואשות
לכסף ,כך שבעזרת שוחד כספי גדול אפשר לחלץ את היהודי
לחופשי .ה'ישועות יעקב' התרגש לשמע הדברים ,סוף סוף נפתחה
הדרך להצלה.
בו במקום שיגר את משמשו להזמין את כל עשירי ונגידי העיר
לבוב לאסיפה בהולה בביתו של המרא דאתרא ,תוך שעה קלה הם
התייצבו כולם סביב השולחן" .יש לנו כאן עניין של פדיון שבויים",
פתח ה'ישועות יעקב' בכובד ראש וסיפר להם בקצרה על העניין,
והלב היהודי כמובן נפתח לרווחה.
"אני תורם חמש מאות רובל" ,קרא ר' שמעלקע הנגיד ,מיד אחריו
החרה העשיר ר' זישא ותרם גם הוא סכום דומה ,עשירי העיר
התגייסו למצווה הגדולה בפקודת המרא דאתרא וה'מצ'ינג' הזריז
השיג בתוך כמה דקות את יעדו .בירכתי החדר ישב כל הזמן הזה
נחטש'ע ,איש לא התייחס אליו.
העשירים נפרדו בלחיצת יד מהרב והתפזרו לבתיהם ,הרב קרא
למשמשו ושיגר עמו את הסכום כולו אל השופט ,באותו רגע קם
נחטש'ע ממקומו וניגש אל בעל ה'ישועות יעקב' כשזיק משונה
בעיניו ,לפתע הוא לא נראה פתאום כאותו 'נעבעך' ,פניו לבשו
ארשת שטנית ומרושעת" .תקשיב לי טוב" ,אמר למארחו" ,אני
הייתי עד לכל מה שהתרחש כאן בדקות האחרונות.
"אני יודע בדיוק מי היה כאן ,כמה כסף נתן ר' שמעלקא וכמה תרם
ר' זישא ,כעת יש לך אחת משתי הברירות ,או שאתה נותן לי דמי
'לא יחרץ' בסך חמשת אלפים רובל ,או שאני הולך ברגע זה לבית
המשטרה ומספר את כ-ל מה שידוע לי ,ואתה יודע מה יהיה הסוף?
חי חי חי ,אתם כולכם תרקבו בכלא ביחד עם השופט".
בעל ה'ישועות יעקב' נחרד עמוקות לשמע הדברים ,מתברר שהאיש
האיום והמבחיל הזה ,נחטשע ,לא היה מסכן חסר כל כפי שהציג את
עצמו ,מדובר באדם ערמומי ומסוכן' ,מלשין' מהדיוטא התחתונה,
שהתמקם בביתו לאורך התקופה האחרונה וניזון מכספו כטפיל רק
כדי 'לעלות' על משהו לא חוקי ולסחוט ממנו דמי שתיקה עצומים.
"הרי החזקתי אותך בביתי שבועות ארוכים ,לא חסכתי ממך דבר",
ניסה הרב לפלס דרך לליבו" ,נתתי לך מכל מה שיש לי ,קיבלת מכל
מאכל שהתבשל כאן ,את המיטה הכי טובה ,איך אתה יכול לעשות
לנו דבר כזה?" ,נחטשע אפילו לא הגיב .אטום ומרושע .לו היה בידי
ה'ישועות יעקב' הסכום הדמיוני שהוא דורש – הוא היה מעניק לו
אותו בחפץ לב ובלבד שישתוק ,אלא שלא היה בידו.
"אולי לפחות תוריד קצת את הסכום?" ,ניסה הרב" ,ננסה לגייס חצי
מהסכום שביקשת".
"אגורה לא פחות" ,זקף נחטשע את ראשו ביהירות" ,או שתיתן לי
חמשת אלפים רובל או שתוך כמה שעות באים לכאן שוטרי העיר,
וזורקים אותך לכלא ביחד עם השופט וכל עשירי העיר".

"אתה יודע מה?" ,נענה הישועות יעקב" ,תן לי לחשוב על זה קצת,
תחזור לכאן עוד שעה".
לזה כבר הסכים נחטשע ויצא מן הבית ,בעוד ה'ישועות יעקב' נכנס
לחדר הלימוד שלו ומסתגר בו לבדו .כעבור שישים דקות בדיוק
נשמעו נקישותיו של נחטשע בדלת ,הישועות יעקב קרא לו להיכנס
לחדרו.

"תשמע מה החלטתי" ,פתח ה'ישועות יעקב' בשלוות נפש:
"מקובל בידי מאבותיי שכאשר יהודי מקיים מצוה – לא ייתכן בשום
פנים ואופן בעולם שייגרם ויצמח ממנה ,במישרין או בעקיפין,
עוגמת נפש ומכשול כלשהו .אבל כל זה בתנאי שמקיימים את
המצווה לשם שמים ,לעשות רצון ה' ,בלי שום שיקולי רווח צדדיים
ונגיעות אישיות.
"לעומת זאת ,כשהמצוה לא נעשית 'לשמה' בשלימות ,אז אכן יכול
לעיתים להיגרם עוגמת נפש ומכשול – לא כתוצאה מהמצוה עצמה,
אלא בגלל אותה פנייה ושיקול צדדי שהתערבו בה.
"בשבועות האחרונים" ,המשיך ה'ישועות יעקב'" ,קיימתי בך מצות
'הכנסת אורחים' ,הכנסתי אותך לביתי בסבר פנים יפות ודאגתי
לכל מחסורך ,והרי לא ייתכן שמקיום מצוה יצמח ויתהווה כזה אסון
גדול כפי שאתה רוצה להמיט עליי ,ואם כן מה בכלל יש לי לחשוש
ולפחד ממך?
"ובכל זאת לא הייתי רגוע ,חששתי שמא לא קיימתי את ה'הכנסת
אורחים' לשמה ,אולי התערבו בה נגיעות אישיות ,שמא ביקשתי
למצוא חן בעיני תושבי עירי ,אולי בתוך תוכי רציתי שבני עירי ידברו
שהרב שלהם הוא 'מכניס אורחים' גדול ,ואם כן שוב אינני מבוטח
שמהמצוה הזו לא ייגרם מכשול.
"זו הסיבה שביקשתי ממך לחכות שעה" ,סיים הרב" ,נכנסתי לחדרי
ובדקתי טוב טוב בעצמי האם כוונתי הייתה לשם שמים ,בלתי לה'
לבדו ,ללא שום כוונה צדדית ,והגעתי למסקנה לאחר שעה של
התבוננות שאכן ,קיימתי את המצוה לשמה ,ולאור זאת בטוח אני
שלא ייתכן בשום אופן בעולם שייצא ממנה עוגמת נפש.
"ולכן לא אתן לך אפילו פרוטה אחת שחוקה ,אתה יכול ללכת
למי שאתה רוצה ולספר מה שאתה רוצה ,אני בטוח שלא יארע לי
מאומה ,וכעת צא מביתי עכשיו ומיד!".
"בסדר ,בסדר" ,מלמל נחטשע בזעם כבוש ויצא מהבית ישירות
לתחנת המשטרה" .יש לי מידע יקר ערך שעשוי להפליל שורה
ארוכה של אישים בכירים ומפורסמים בעיר ,רב ,בעלי הון ואפילו
שופט" ,לחש באוזני השוטר בדלפק הקבלה .ההתחלה נראתה
מבטיחה ,ליבו דפק בהתרגשות ,הוא עומד להפוך למלשין מפורסם,
ובטח יתוגמל כראוי על כך מידי הממשלה.
"תיכנס לחדר" ,הפנה אותו השוטר לחדר חקירות צדדי.
הוא התרווח בכיסא וציפה שהחוקר ייכנס לחדר ,אלא שלפתע
נשמעו צעקות רמות מהמסדרון" :הוא שקרן ,תזרקו אותו מכאן"...
בתחילה בטוח היה שהן לא קשורות אליו ,אך ככל שהתקרבה
המשך בעמוד 28
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"רק מי שנבחן" ,מנסה הרב טרופר לבטא את הרגשתו; "מבין ויודע איזו
תחושת סיפוק מרגישים בגמר מילוי מבחן ,כשרואים ונוכחים לדעת שכן,
ברוך השם ,אני שולט בכל הלימוד החודשי!"...
סדרת שיחות עם אנשים מופלאים הנבחנים על כל הש"ס
הרה"ח אהרן כהן
לפעמים מה שנחקק בזיכרון ובלב באופן מוחשי וחי ,אלו המילים
והמשפטים בתחילת הריאיון והשיחה המחכימה .כך היה גם השבוע
בשיחה עם הרב אברהם ישעיה טרופר ,מחשובי חברי מסגרת
'קניין ש"ס' בעיר בני ברק .אחרי שבקשתיו להתראיין לתועלת
זיכוי הרבים בידיעת התורה ,הפטיר לי בחן ובנעימות בתשובה;
"עם כל ההסברים המשכנעים והצודקים ,הסיבה הראשונה ,למה
אני לא יכול להתחמק ,היא הסיבה הפשוטה; הכרת הטוב העצומה
שיש לי לארגון 'דרשו' ,כשבוודאי כשמצטרף לזה הנימוק האמיתי,
על התועלת שזה יביא לאחרים ,לכן על אף אי הנעימות להיחשף
ברבים ,אשתף בשמחה בסדרי השינון והחזרות לידיעת הש"ס".
מתי התחלת ולמה?
"היה זה אחרי החתונה ,בהיותי אברך צעיר" ,חוזר ר' אברהם ישעי'
שמונה עשרה שנה אחורה" .בסדר ה'דף היומי' אחזו אז בלימוד
מסכת חולין ,ולחלל העולם הפציע ארגון 'דרשו' המוכר לי עוד
מימי בישיבה ,בתכנית חדשה של מסגרת מבחנים לידיעת הלימוד.
עם פרסום העניין ,קלטתי שיש כאן מסגרת שדרכה אוכל לעבור
ולרכוש ידיעה בש"ס ,וכך ברוך השם הצטרפתי.
"מטבע הדברים" ,משתף הרב טרופר" ,לכל אברך יש זמנים של
טרדות ,עיסוקים ,זמני שמחה וכדומה ,אך המסגרת החודשית של
מבחן בכל חודש ,ביחד עם תחושת הסיפוק שלאחר כל מבחן ,גרמה
לי להמשיך ולא להרפות בכל המצבים והזמנים .רק מי שנבחן",
מנסה הרב טרופר לבטא את הרגשתו; "מבין ויודע איזה תחושת
סיפוק מרגישים בגמר מילוי מבחן ,כשרואים ונוכחים לדעת שכן
ברוך השם ,אני שולט בכל הלימוד החודשי!".
מתי החלטתם להצטרף למסגרת 'קניין ש"ס'?
"עם האוכל בא התיאבון" ,מתחייך הרב טרופר .היה זה בתחילת
המחזור החדש ב'דף היומי' ,כש'דרשו' פרסמו על הקמת המסגרת
הייחודית ,כנהנה מהמסגרת החודשית ,מיד מיהרתי להצטרף
למסגרת החדשה ,אך למעשה" ,משתף הוא בגלוי" ,במציאות
בשטח לא ממש הצלחתי לעמוד בתנאי המסגרת ,עד שאיבדתי את
זכותי להמשיך ולהיבחן כחבר במסגרת 'קנין ש"ס'.
"ואז קלטתי" ,הוא מרחיב בקול" ,שכדי להצליח צריך הרבה
יותר להשקיע בחזרות .וברוך השם וזה העיקר ,למרות הנ"ל לא
18

הרב אברהם ישעיה טרופר

התייאשתי ,כשכל העת המשיכה לפעם בי השאיפה והכמיהה
היהודית לדעת את הש"ס ,עד שהגיע המחזור הבא ,שאז אכן
היה ברור לי שהפעם אני מצטרף שוב להיבחן ,ואכן ברוב סייעתא
דשמיא ,במחזור הקודם כבר זכיתי להשתתף ולהיבחן".
איך אתה מתכונן למבחנים החודשיים?  -בקשנו לשמוע את סדרי
השינון והחזרות.
"הכל מתחיל מהבסיס ,היינו בתחילה הלימוד היומי בהבנה
ובבהירות ,בהמשך ,לקראת סוף החודש ,דהיינו ביומיים האחרונים
לפני המבחן אני חוזר על כל הלימוד החודשי ,בפרט בלילה האחרון
וביום המבחן עצמו" .לפליאתי על ההספק הרב ,מציין הוא ,שבביתו
יודעים שבימים הללו לפני המבחן 'אין עם מי לדבר' הכל תפוס
וממוקד לזכות לדעת את כל הלימוד החודשי עד העמידה בכור
המבחן בהצלחה.
האם אתה מתכונן למבחן המסכם? ואיך?
"ברור! חוזרים על המאה ועשרים דף" ,הוא עונה ,כשהוא מפליט באי
הבנה; "איך אפשר לדעת בלי חזרה?! אם כי" ,הוא מוסיף הסתייגות,
"אף שאמנם לא תמיד אני מספיק לחזור על כל המאה ועשרים דף,
אך תמיד אני משתדל לחזור על כמה שיותר דפים".
בבסיס ,איך אתה מתכונן למבחני 'קניין ש"ס'?
"כל ימיו בעמוד והחזר קאי" ,מגיב הוא בחיוך" .עם התקרבות
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המבחן ובפרט בחודש לפני המבחן ,אני עובר ובודק מה המסכתות
שאני זוכר פחות ,ועליהן אני עושה חזרה מהירה".
וככה אפשר להצליח גם כשמדובר במבחנים הגדולים של אלף דף
ויותר?
"אכן אני לא מצליח לחזור על כל האלף דף לפני כל מבחן ,אך
לכן צריך להזכיר ולהדגיש יותר ,שהעיקר תלוי בלימוד הראשוני".
לבקשתנו הוא מפרט בבהירות את הסדר;
"לפני הכל ,צריך ללמוד בצורה יסודית את הדף היומי ,גמרא רש"י
תוס' ,עד שמבינים היטב את הלימוד ,וכך זה נשאר בזיכרון לטווח
ארוך יותר.
"בסיום כל לימוד אני מסכם בקצרה מה למדתי היום .כשמפעם
לפעם אני משחזר בראש בקצרה מה למדתי בדפים בתקופה
האחרונה ,וכך בודק את עצמי האם אני זוכר כל דף ,וגם מרוויח סוג
של חזרה מהירה .כמובן ,כשאני מוצא את עצמי עם דף שאני לא
זוכר בדיוק ,אז אני פותח את הגמרא ,עובר ומעיין בפנים ,וכך מרענן
את זה בזיכרון.
"כך גם בהמשך ,מדי סיום מסכת אני משחזר שוב ושוב בדרך או
בכל מקום ,במהירות ,דף אחרי דף באותה מסכת ,עד שאני מרגיש,
שמסכת זו נחקקה אצלי בזיכרון ,שקניתי אותה".
בעניין זה מציין הוא מה ששמע מהגאון רבי יהודה עדס שליט"א,

ששאל את מרן הרב אלישיב זצוק"ל מה הסגולה לזכור ,ענה לו הרב
אלישיב :אם מחפשים סגולה ,אז הסגולה היא לחזור .שאל אותו
הרב הדס" :משמע ,שזו לא העצה הפשוטה לזכור אלא רק סגולה",
ענה לו הרב אלישיב" :העצה הפשוטה היא לא להסיח דעת"" .נראה
לי" ,הוא משלים בחן" ,שלעבור בראש דף-אחרי-דף נכלל בהגדרות
אלו גם חזרה וגם שלא להסיח את הדעת".
מה אתה משיב לחבר/מכר המתעניין אצלך על הצטרפות לתכנית
"קניין ש"ס"?
"כל אחד צריך שתהיה לו מטרה ברורה ,שאותה הוא שואף לבצע",
משיב הוא בלהב" .כל אחד לפי רמתו ודרגתו צריך לחשוב ולבחור
לעצמו איזה יעד שהוא רוצה להגיע אליו .כשלצד זה צריך גם תכנית
סדורה איך להגשים את השאיפה .הרי ,אי אפשר לנסוע למקום
כשאין יעד ברור שאליו מתכוונים להגיע ,וללא תכנית איך נוסעים.
"כה גם" ,מסיים הוא בלהט כובש" ,בלימוד התורה צריך שיהיה יעד
ברור לצד תכנית מוגדרת ומתוכננת ,הכוללת גם 'מחייב' שהוא
בעצם 'מזכה' .כשברור" ,הוא מסיים מאושר" ,שאם יש שאיפה
לדעת את כל הש"ס ,ומבינים כבר שצריך תכנית עם מחייב ' -קניין
ש"ס' זוהי הדרך הישרה!"...
לשליחת תגובות לכותב המאמר,
כתבו לa0533185209@gmail.com :

א
פתוח
את
לפתוח
לפתוח א
פתוח
את
בטוב...
בטוב...
היום היום
תכ
את ת
לפתוח א
פתוח
לפתוח א
פתוח
תכ
את
לכב
כב
בטוב ...לכ
בטוב...
היוםהיום
הצטרף אלינו וקבל את המייל היומי של 'דרשו'
'הפותח בכל יום' לתיבת המייל שלך

הצטרף אלינו וקבל את המייל היומי של 'דרשו'
המיילילשלך
'הפותח בכל יום' לתיבת
מתחילים יום טוב במיוחד
ככה

סיפורים • חיזוקים • הלכה יומית • כתבות וראיונות • פרשת שבוע

יל
מתחילים יום טוב במיוחד
ככה

במיוחד
טוב
שלחו מייל לכתובת
להצטרפות נא
dirshu@dirshu.co.il

שבוע
פרשת שבוע
וראיונות •• פרשת
כתבות וראיונות
יומית •• כתבות
הלכה יומית
חיזוקים •• הלכה
סיפורים •• חיזוקים
סיפורים

'דרשו'
להצטרפותשל
היומי
הצטרף אלינו וקבל את
של 'דרשו'
מייל היומי
המייל
וקבל את
המיילאלינו
הצטרף
לכתובת
שלחו
נא
שלך
המייל
'הפותח בכל יום' לתיבת
יום' לתיבת המייל שלך
בכל
'הפותח

dirshu@dirshu.co.il

קבל את 'גיל
אצלך ב

יל
ופנ
ככה
טוב
מתחילים
מתחילים יום טובככה
סיפורים 19
במיוחדהתורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000
לחיזוק ועידוד לימוד
יום עולמית
'דרשו'  -קרן
ילע"י
במיוחדיו"ל
ןנחתאו תשרפ |

'אז מה הקשר אליו?!' – שאל הנוסע ,באמת שאינו מבין .מחזה כה נעלה
טרם ראה מעולם ,שנהג יוציא מכיסו כרטיסים וישלם עבור הנוסעים ,זה
מחזה נדיר ביותר ונפלא עד מאוד .הנהג קושר זאת ברב העיר רמת השרון,
הגאון רבי יעקב אדלשטיין .אולם מסתבר שהרב כלל לא מממן את
הגמ"ח ושמא אף לא יודע על קיומו בכלל ...מה קורה פה?!
וכיצד טיול ערב על חוף הים בנה  40בתים בישראל?
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
ֹלקיָך" (דברים ו' ,ה')
"וְ ָא ַהבְ ָּת ֵאת ה' ֱא ֶ

העולם בו אנו חיים ,מכיל בתוכו כשמונה מיליארד אנשים ,שבכל
בוקר קמים והולכים למלאכת יומם ,אוכלים ושותים ,מתאמצים
ומשיגים ,ובשעת ערב עולים על יצועם .זה המכנה המשותף הרחב
שרוב בני האנוש שותפים לו ,אבל כל אדם מבין עניין ,כל יהודי בר
דעת שחפץ להגיע למשהו ,שואל את עצמו מה התפקיד האישי
שלי ,בשביל מה אני כאן ,איזו מטרה אני צריך להגשים?!
הרי לא נבראנו סתם כך ,יש לנו תפקיד ,יש לנו ייעוד .נכון ,אנחנו
עושים את שלנו ברמה האישית ,איש איש משתדל לעשות את
המירב והמיטב בכוחותיו שלו ,למען הישגיו האישיים .אבל אם אדם
פועל רק למען ההישג האישי שלו ,אם הוא ורק הוא המטרה בחייו,
אזי אם לא היה נברא – לעולם לא היה חסר כלום ,שהרי הוא איננו,
וממילא תפקידו מיותר ...אם כן ,מה אפוא התפקיד שלנו בהשפעה
על העולם? מה המטרה בכך שכולנו קיימים כאן?!
פרשת השבוע פותחת צוהר לתפקידנו עלי אדמות ,ומעניקה לנו
מצוה מרגשת ,מרוממת ,ייחודית ויקרה' :ואהבת את השם אלוקיך',
ישנה מצוה לאהוב את ה' ,פשוט כך .לאהוב אותו ,ממש! יותר
מכל אי מי שאנו אוהבים כי הוא קרוב לנו או יקר לנו  -יש לנו מצוה
אמיתית לאהוב את ה' יתברך ,נפלא!
אבל במצוה הזו טמונה משמעות נוספת ,מרחיקת לכת ,שחושפת
את התפקיד שלנו עלי אדמות .וכך מגלים רבותינו במסכת יומא
דף פ"ו ,שלמילים הללו יש עוד משמעות ,והיא עמוקה ומחייבת,
מרגשת ומפעימה' :שיהא שם שמים מתאהב על ידך!'
כלומר ,כל יהודי בעולם הזה הוא לא רק יהודי לעצמו .הוא שגריר.
הוא דמות ייצוגית .התפקיד שלו הוא לגרום לכל מי שרואה אותו
לקרוא בהתפעלות' :וואוו .רואים שהאיש הזה הוא ירא שמים ,רואים
שהוא מחובר להשם יתברך .ההתנהגות שלו ,צורת השיחה שלו ,הוא
אצילי ,הוא בן של מלך ,זה ניכר בכל תנועותיו והליכותיו!'
זה מדהים ברמה רב מימדית :ראשית ,כי שלא כדרכן של רוב מצוות
התורה ,הרי שבמצוה הזו אין הוראה ברורה ומפורשת ,תעשה כך,
או לא תעשה כך .ההיפך ,יש כאן אמירה כללית ,הכי כללית שיש:
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תתנהג יפה .תגרום לאנשים להעריך אותך ,כי כשמעריכים אותך –
מעריכים את הבורא שבדרכו אתה הולך ובמצוותיו אתה חפץ!
שנית ,יש כאן קביעה על יכולת ההשפעה של כל אחד מאיתנו על בני
האנוש שסביבו .מסתבר ,שכל אחד מאיתנו ,בהתנהגותו ,בהליכותיו,
בתנועותיו – עשוי לחולל מהפך חשיבתי ביחס כל בני האנוש לבורא
עולם .כל אחד מאיתנו ,במילה אחת ,בהתנהגות אחת ,יש לו את הכח
לרומם את שם ה' בעולם!
ושלישית ,כמה זה מחייב .שגריר של מדינה מכובדת ,לעולם לא
ייראה בעניבה מרושלת ,צועק צעקות רמות ,או דוחף בתור .כי
הוא יודע שהוא מייצג מדינה מכובדת ,ועליו לייצגה בכבוד הראוי.
מסתבר שכל אחד מאיתנו הוא שגריר ,לא של מלך או מדינה אחת,
אלא של מלך מלכי המלכים! – כמה זה מחייב ומעורר השראה
לפעול נכון בכל עת ושעה!
אם נזכה להטמיע את תפיסת החיים הזו בליבנו ,במחשבותינו
ובמעשינו ,נראה עד כמה זה מרומם את החיים ,מיקל עליהם,
וגם יוצק משמעות מחודשת לתפקידנו עלי אדמות .נער צעיר
או איש מבוגר ,אברך השוקד על התורה כעמל לפרנסתו ,ילד או
קשיש – כולנו יוצאים לרחוב ,נוסעים בדרכים ,נכנסים לבתי כנסת,
מתקשרים למוקדי שירות לקוחות ,עוברים את החיים...
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בכל אחת מהמשימות הפשוטות הללו – יש לנו תפקיד! אנחנו
שגרירים! עלינו לייצג את מלך מלכי המלכים ,להראות ולהוכיח
כמה הקרובים אליו והצמודים להוראותיו מתנהגים כיאות ,מדברים
בנימוס ,מקדשים את שמו בעולם .זה לא דווקא בבית או בחוץ,
בבית הכנסת או בחנות ,באוטובוס או בבנק .זה גם וגם וגם ,זה
תפקיד שהולך איתנו לכל מקום ,מחייב בכל רגע ,מרומם בכל שעה!
וככל שאדם מודע לתפקידו זה ומחוייב אליו – כך חייו מלאי
משמעות ,כל פעולה שלו עשירה בתוכן ,הוא חש עד כמה כל מעשה
שלו עתיר השפעה .כי הוא יודע שאין זה משנה אם הוא צעיר או
מבוגר ,אנשים שרואים אותו תמיד יבחנו את מעשיו ,יראו את
פעולותיו ,הוא שגריר של ה' בכל עת!
אחים יקרים ,הבה נאמץ את החשיבה הזו תמיד ,ובפרט עתה ,בימי
'בין הזמנים' ,בחופשת הקיץ ,כשיוצאים מהמרחב הביתי אל סיבה
פחות מוכרת ,זה הזמן לזכור שההתנהגות העדינה שלנו ,חיוך במקום
הנכון ,מילה טובה לזולת ,תפילה כראוי ,התגברות על נסיון – מעבר
לרווח שלנו ,יש בה הכרזה כי אנו שגריריו של בורא עולם ,אנו
מקדשים ומאדירים את שמו בעולם .כך נזכה ששם שמים יתאהב על
ידינו ,נזכה להגדיל את שמו יתברך בעולם ,אשרינו!

הגמ"ח שמקימו לא מודע לקיומו...
היה זה לפני כמה שנים ,בעיצומם של ימי 'בין הזמנים' ,עונת
החופשה בשיאה .אוטובוס עירוני נסע ברחובות העיר ,אוסף
משפחות וילדיהן אל הפארק העירוני הגדול .באחת התחנות
עלתה אל האוטובוס משפחה ,אמא וכמה ילדים ,התמקמו בתוככי
האוטובוס ואז ניגשת האם לשלם.
היא מחטטת בתיקה ,מעיינת בשקיות שהביאה עמה ,עוברת על
כיס העגלה ,ו'רב קו' אין .היא מנסה להיזכר היכן הניחה אותו,
שואלת את הילדים אם מישהו ראה היכן ה'רב קו' ,בעזרתו תוכל
לשלם בתחבורה הציבורית .אולם כל החיפושים לא העלו דבר,
מסתבר שה'רב קו' נשכח בבית...
בפיק ברכיים מתסכל למדי ,ניגשה האשה אל הנהג וביקשה לרדת,
שהרי אין לה אמצעי תשלום .הנהג שאל לסיבת רצונה לרדת,
וכשהסבירה כי אין לה 'רב קו' – חייך חיוך רחב ואמר 'לא נורא,
באוטובוס שלי יש לכך פיתרון '...על אתר שלף הנהג מכיסו כרטיסי
'רב קו' ,אחד של מבוגר ואחד של נוער ,ושילם עבור נסיעות בני
המשפחה...
האשה היתה המומה ,התקשתה להבין ולהכיל את אשר רואות
עיניה .לפניה נהג שנראה כזר ומנוכר ,אפילו כיפה אינה חבושה על
ראשו ,והוא מסביר בפשטות כי יש לו גמ"ח כזה ,במסגרתו כל אימת
שהוא נתקל במישהו או במשפחה ששכחו להביא עימם את אמצעי
התשלום – הוא משלם עבורם ,לבל ייתקעו וייאלצו לרדת' .שבו ,כבר
שילמתי עבורכם!' – הסביר הנהג באדיבות ,ולאשה לא נותר אלא
להודות...
במושב מאחורי הנהג ,ישב יהודי תלמיד חכם ,שהתקשה לעכל את
המחזה .כמה טוב לב ,כמה חשיבה לטובת הזולת בלבו הזהב של

הנהג .הוא פשוט מחזיק בחיקו כרטיסי 'רב קו' ,ומשלם על חשבונו
כל אימת שנוסע שכח להצטייד באמצעי תשלום! כל הכבוד! אשריו
ואשרי חלקו!
הוא קרב אל הנהג ,וביקש לשאול מה זה ועל מה זה ,מהיכן הגיע
אליו הרעיון המקורי ,מה מקורו ומדוע הוא נוהג בהנהגה כה יפה
ונאה .והנהג ,לא עשה עניין מכל הסיפור' .זה גמ"ח כזה שהקמתי,
בזכות הרב אדלשטיין .אני גר ברמת השרון ומכיר אותו משם.
ממנו הרעיון - '...אמר בפשטות ,והימים  -כאשר הגאון רבי יעקב
אדלשטיין זצ"ל עודו חי ,מכהן ברמה כמרא דאתרא של רמת השרון.
'מה?' – הזדעק הנוסע' ,זה גמ"ח שהקים הגאון רבי יעקב אדלשטיין
זצ"ל בכבודו ובעצמו? הוא מממן את הוצאות הגמ"ח?' – שאל
בתמיהה רבתי ,כשהוא מסתיר בלבו תמיהה לא פחות גדולה :מה
לנהג  -שנראה כאינו קשור לחיי תורה ומצוות כלל ,ולרב אדלשטיין
הנערץ?!
הנהג ,החיוך לא מש מפיו ,השיבו מיד' :מה נראה לך? שאני אטריד
את כבוד הרב בכאלה עניינים פעוטים? שאני אבקש ממנו לממן
גמ"ח כזה?! – מה פתאום!'
'אז מה הקשר אליו?!' – שאל הנוסע ,באמת שאינו מבין .מחזה כה
נעלה טרם ראה מעולם ,שנהג יוציא מכיסו כרטיסים וישלם עבור
הנוסעים ,זה מחזה נדיר ביותר ונפלא עד מאוד .הנהג קושר זאת
ברב העיר רמת השרון ,הגאון רבי יעקב אדלשטיין .אולם מסתבר
שהרב כלל לא מממן את הגמ"ח ושמא אף לא יודע על קיומו
בכלל ...מה קורה פה?!
'מה אתה לא מבין?' – שאל הנהג ,הפעם תורו להתפלא' .כשאתה
רואה רב עם כזה לב טוב ,כשאתה רואה אדם כל כך שופע ומשפיע
למען הזולת ,כשאתה רואה מישהו שמתמסר למען כל יהודי שנמצא
במצוקה – הלב אומר לך לחקות אותו ,לעשות משהו בכיוון שלו!
אני מכיר את הרב ,מוקסם מאישיותו הקורנת .וכשרואים ומכירים
אותו – זה גורם לרצות לעשות טוב עם הזולת ,להידמות אליו ...אז
פתחתי גמ"ח כזה ...הוא בוודאי לא יודע על קיומו ,אבל זה גמ"ח
שלו – '...סיכם הנהג ,והותיר את הנוסע המתעניין נדהם ואפוף
מחשבות!
אכן כן ,סיפור מופלא זה ,אותו סיפר דודי ,הרה"ג רבי אליעזר טורק
שליט"א ,רב קהל פרושים  -ברכפלד ,מאיר עד כמה לאדם יכולה
להיות השפעה מרחיקת לכת על סובביו ,גם אם הוא לא יודע מזה
בכלל .נהג אוטובוס ,שכנראה לא היה מהאנשים הכי קרובים לרב,
הוא בסך הכל תושב עירו – אבל יצא לו להיתקל בו ,והוא הוקסם
ונפעם ממנו .ולכבודו – הוא פותח גמ"ח ,מרבה במעשים טובים ,מונע
עוגמת נפש מאנשים ששכחו אמצעי תשלום בבית!
אחים יקרים ,הזכות הזו אינה שייכת רק לרבנים ,זו החובה והזכות
המוטלות על כל אחד מאיתנו .כולנו יכולים לעשות פעולות
כאלה ,שסובבינו יראו ויבקשו לחקות ,שאחרים יביטו בהן ויהפכו
מוקסמים .זה משפיע לטווח רחוק ,זה עשוי לחולל מהפכות בליבם.
הבה ניקח את תפקידנו לקדש את שם ה' בעולם ברצינות הראויה,
הבה נחולל יחדיו מהפך בהתנהגות של כולנו!
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המפגש האקראי שהציל נפשות!
היה זה לפני למעלה מ 40-שנה .על חוף הים ,בטיילת 'רידינג' שבתל
אביב ,סבב הלך הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל ,ראש ישיבת
פוניבז' ,יצא לשאוף אוויר צח בשעת ערב מאוחרת .הוא כבר לא
היה אדם צעיר ,יהודי כבן  80היה ,מגדולי ראשי הישיבות אשר נשא
את משא הדור על כתפיו ,וכשיצא לטיולו – התלוו אליו מתי מעט
מקורבים.
בדרך הילוכו ,ניגש אליו יהודי קשה יום ,שחזותו העידה עליו כמה
קשים חייו .למרבה הצער ,אפילו כיפה לא חבש ,וגם בהתקרבו
לראש הישיבה ,חיפש משהו להניח על הראש ולא מצא ...אולם
היתה לו הזדמנות לפנות אל הרב שך ולפגוש בו כאחד האדם ,והוא
פנה אל הרב ושפך את מר יגונו...
ובכן ,כאמור ,האיש קשה יום היה ,משתכר בדוחק ,לעתים משתכר
בפחות דוחק ,מטביע את יגונו בטיפה המרה ...חייו אינם חיים ,את
כל צרותיו ומררתו שפך האיש בכאב בפני ראש הישיבה ,וביקש
שהרב יעשה משהו למענו .הרב האזין לו בקשה ואנחה נעקרה
מלבו ,ולפתע פנה אליו ואמר:
'יש לי הצעה' ,אמר הרב שך וזיק ניצת בעיניו' ,סיפרת לי על בנך,
שהלך לעולמו .אולי נכונן שיעור קבוע לעילוי נשמתו ,נביא את חבריו
וידידיו שיקחו בו חלק .אנחנו נהיה שותפים לעיסקה :אני מסדר לך
מגיד שיעור שפיו מפיק מרגליות ,דברי תורה וחיזוק מתוקים מדבש,
שיכבשו את לב הנוער ,וגם אצייד אותו בתכנים מותאמים .ואתה -
רק תארגן לנו מקום ותזמין את הנערים להשתתף'...
האיש שמע ,ולחץ את ידי הרב בחום' .סגרנו ,חזק וברוך!' – הכריז,
והם החליפו מספרי טלפונים כדי לעמוד בקשר בהמשך .האיש קיים
את הבטחתו ,אילתר צריף נטוש והכשיר אותו כמקום מפגש ,ארגן
קבוצה מחברי בנו שהגיעה לשיעור .והרב קיים גם הוא את חלקו –
זימן למקום מגיד שיעור משובב לב ,שהגיע אחת לשבוע ודיבר על
לב הנערים העזובים...
והנערים ,נפשם נקשרה בנפשו של מגיד השיעור .לפתע מישהו
התייחס אליהם ,שמע אותם ,האזין להם ,וכבש את ליבם .הם האזינו
לשיעורו השבועי בקשב ,דבקו בו בכל לב .לא ארכו הימים עד
שהזמין אותם לשבות שבת כהלכה בביתו ,ולאחר תקופה ממושכת
– החל לשבץ אותם בישיבות לנערים מתחזקים...
הסכיתו ושמעו! מתוך אותה קבוצה ,שחבריה התחלפו במרוצת
השנים ,למעלה מארבעים נערים שלא גדלו ולא חונכו על ברכי
התורה והמצוות ,זכו בבגרותם להכיר את בוראם ולהקים בתים
נאמנים בישראל על אדני התורה והיראה! לא יאומן כי יסופר!
ארבעים בתים כשרים ונאמנים בישראל הוקמו ,דורות ישרים
מבורכים זוכים בנחת יהודית מזוקקת ,וכל זאת  -הודות ל?...
למאור פניו של הרב שך ,להתייחסותו האישית ,לאצילות שבקעה
מהילוכו בטיול ערב שגרתי .הם שגרמו לאיש הזר לבקש את תשומת
לבו ,הם שהביאו אותו לשפוך את מר לבו ,והם שהביאו לתוצאה
המבורכת – ל'גרעין תורני' קטן שהוקם על טיילת 'רידינג' ,ובנה
ארבעים בתים כשרים בישראל!
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אחים יקרים! את הסיפור שמענו בעדות אישית מפי אחד הנערים
שהשתתף בקבוצת השיעור ,וכלל לא ידע איך וכיצד זכה להאיר את
חייו באור התורה ,עד שנחשף לסיפור המלא שמאחורי הקלעים.
וללמדנו בא:
כן ,גם שעת טיול יומיומית ,עשויה להפוך למנוף רב עוצמה ,שיכול
להרים  40נערים מפי פחת ,ולהובילם לפסגת השאיפה הרוחנית -
להקים בית נאמן ולגדל דורות ישרים מבורכים .וכל זאת בזכות טיול,
ובלבד שהוא נעשה כשהמטייל נושא את אדרת השגריר ,מבצע
ומיישם את תפקידו כשליח הבורא בעולם! ראו נא ראו ,מה אפשר
להשיג ועד כמה אפשר להציל בטיול אחד!
זה התפקיד של כולנו ,כל אחד ,בכל מצב ובכל תנאי ,בלילה כביום,
במרחב הביתי המוכר ובמרחב זר .אנשים רואים אותנו ,בוחנים את
ההתנהגות שלנו ,מביטים ורואים כיצד נוהגים נציגיו של בורא עולם
בעולמו .הבה נצדיק את המעמד שלנו ,הבה ננצל אותו היטב ,הבה
נוודא שכל פעולה ומעשה שלנו ברשות הרבים וברשות היחיד הם
מודל לחיקוי ,וכך נזכה להאהיב את שמו יתברך בעולם!

מהמעצר אל התפילין...
במשך עשרות בשנים ,נהג הגאון רבי משה וובר זצ"ל ,רב ביהמ"ד
'בעלזא' בבני ברק ,לנסוע לבתי החולים ,לבקר את החולים ולדרוש
בשלומם ,ולזכות אחים טועים ותועים בהנחת תפילין .במאור פנים
היה נכנס למחלקות ,מחלק מיני מתיקה ,מפזר חיוכים ומילים טובות
לכל עבר ,וגם מציע לחולים ולמבקריהם לזכות להניח תפילין...
באחד הימים ,כשהוא פוסע בבית החולים ותיק התפילין בידיו ,נטפל
אליו שוטר חמור סבר' .הכניסה היא רק לביקורים ,לא לתפילין!' –
קרא השוטר ,ובקוצר רוח האיץ בו לעזוב את המחלקה .רבי משה
האיר גם אליו פנים ,הציע גם לו להניח תפילין ,והשוטר – שחשב
לרגע שהוא לועג לו ,כבר איים עליו שהוא עומד לעצור אותו בשל
'הפרעה לשוטר במילוי תפקידו'...
רבי משה לא נבהל ולא נרתע .החיוך לא מש מפיו ,והוא פונה ומסביר
לשוטר מהי הנחת תפילין ,מה משמעות ההכרזה 'כי שם השם נקרא
עליך' ,ועד כמה גדולה הזכות להיות קשור בקשר של קיימא עם
בורא עולם ,דרך התפילין הקדושות ...לבסוף ,לבו של השוטר נמס,
ועד מהרה הוא מפשיל את שרוולו וזוכה גם הוא להניח תפילין
באותו יום...
הסיפור ,אותו שמענו מבנו הרה"ג רבי מרדכי שליט"א ,מלמד שגם
כאשר קשה ,כשנתקלים באדם שאינו מבין את הערך ,עדיין אפשר
לשנות את המצב .הסברה במאור פנים ,חיוך נלבב ,אהבה פורצת
גבולות לכל יהודי  -זו התנהגות שמדבקת ,שסוחפת אחריה ,שמזכה
אותנו ביכולת לזכות את הרבים! הבה נאמץ הנהגה זו ,הבה נאיר את
העולם במאור פנים ובמילים טובות ,ונהפוך את עולמנו לעולם טוב
יותר ,מרומם ונעלה יותר ,מלא בקידוש שם שמים!
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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המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצוק"ל הביע את צערו על כך שהיום
נוהגים המטיילים לצלם את הנוף המרהיב המשתקף לעיניהם ,במקום
להביט ולהסתכל על נפלאות הבריאה" .במקום לעמוד ולהסתכל על
הנוף ולהתפעל מנפלאות הקב"ה בעולמו המרהיב ,מפנים את הגב לנוף
ומצטלמים במצלמה" ...הצטער הגר"ש וולבה זצ"ל
יהודי צריך לעבוד את בוראו תמיד .ואם רצון ה' הוא שכעת ינוח ויאגור כוחות אם כן זוהי
עבודת ה' ,ויש לקחתה ברצינות ובאחריות ,עם כל גופי תורה והלכה התלויים בה
הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א,
מחבר הספר 'שלהי דקייטא'
בחודש האחרון התבקשתי על ידי ראשי ישיבה לצעירים באלעד,
למסור סדרת 'ועדים' ,לבחורי ישיבתם העולים לישיבות הגדולות.
הכנתי נושאים ,כמו המטרות המרכזיות של בן ישיבה בישיבה
הגדולה ,הסבר על סדרי העיון והבקיאות ,מבנה השיעור ,סדר
מוסר ,סדרי שישי -שבת ,תפילה בישיבה ,חיי פנימיה וחיי חברה
בישיבה ,תחרות ולחצים חברתיים ,הקשר עם הבית והגעגועים
הביתה ועוד מגוון נושאים שבחור העולה לישיבה הגדולה ,צריך
להתכונן לקראתם.
היו חסרים לי משפטי פתיחה" .יש לך רעיון כיצד לפתוח את ה'ועד'
הראשון?" ,שאלתי את ידידי הרה"ג רבי מ .פוריס שליט"א ,והוא
השיב שכן ,יש לו רעיון נפלא" .נתקלתי בילד בן עשר ,שאמר
לחבירו בנחרצות ,שאם הוא יזכה בהגרלה במליון שקל ,הוא יקנה
בכל הכסף סוכריות ומסטיקים .רק סוכריות ומסטיקים"...
"מדוע ילדים קטנים אינם מחזיקים כסף? משום שהם אינם יודעים
כיצד להשתמש בו .חוש האחריות שלהם אינו מפותח דיו ולכן לא
מאפשרים להם להיות אחראיים על דברים שהם אינם יודעים כיצד
להשתמש בהם בצורה מושכלת" ,הסביר הרב פוריס" .בחיידר,
כשילד צריך לצאת לשירותים באמצע השיעור ,עליו להצביע
ולבקש רשות מהמחנך .בישיבה הקטנה ,יכול כל בחור לצאת
באמצע השיעור ואילו בישיבה הגדולה ,יש לו כבר כר פעולה נרחב
הרבה יותר .הוא מחליט מה לעשות ברוב שעותיו ,בדרך כלל לא
מעירים לו על כל איחור וחיסור .מדוע? משום שילד הוא חסר
אחריות ובגרות אישית .לכן צריכים לומר לו מה לעשות בכל רגע.
אך ככל שהאדם מתבגר ,כך גדלה אחריותו האישית .לא עוקבים על
כל צעד שלו ,לא אומרים לו מה לעשות בכל רגע נתון ,דווקא בגלל
שסומכים על בשלותו הנפשית ועל כך שכעת הוא הוא האחראי
למעשיו .ככל שאתה גדל יותר ,כך מוסרים בידך את האחריות על
הדבר החשוב ביותר בשבילך ,מוסרים לך את עצמך"...
במוצאי שבת חזון התשע"ז התקיימה בירושלים עצרת לבני
הישיבות .אחד הדוברים בעצרת היה מו"ר הגאון רבי משה יהודה
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שלזינגר שליט"א ,ראש ישיבת קול תורה ,שבימים אלו מלאו לו
תשעים שנה ,עוד ינובון בשיבה .ראש הישיבה שליט"א ,שכל
תלמידיו יודעים שמילותיו ספורות ומדודות ,נשא דברים במשך 3
דקות ,בהם העביר מסר חד ונפלא.
ראש הישיבה שליט"א פתח במשל פשוט ,שכל בן ישיבה מזדהה
איתו :מה בין בחור בישיבה בהיותו בשנות ה"שיעורים" ,לבן ישיבה
ב"קיבוץ"? מהי מטרת אותם שנים שאחרי שיעורי א-ג ,בהם הבחור
עולה ל"קיבוץ"? האם ,חלילה ,נועדו שנים אלו להקלה בעומס
הלימודים ,כשבחורי ה"קיבוץ" אינם שומעים שיעורים יומיים?
לא ולא .מטרת הזמן שאחרי שיעורי א-ג הוא לבחון את הבחור,
להעניק לו אבחנה על רמתו האמיתית בלימוד ,בהתמדה ,ביראת
שמים ,בעבודת ה'.
בחור בשנות השיעורים מודרך יותר ,מושגח יותר ,מכוון יותר.
בחור ב"קיבוץ" חי יותר לעצמו .לומד כפי רמתו האמיתית .נוכח
בשיעורים כפי שהוא באמת מסוגל .זה הזמן להוכיח לעצמו מהי
רמת המשמעת העצמית שלו ,היכן הוא באמת אוחז מבחינה
אישית ותורנית.
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וכאן עבר ראש הישיבה שליט"א לנמשל ,וכך אמר" :ימי 'בין הזמנים'
הם שעת הזדמנות לכל בחור באשר הוא .ימים אלו הם המבחן לאדם,
לראות היכן אוחז הוא ברמתו הרוחנית ,בהתמדה ,בעיונה של תורה,
בהנהגת המידות ,בכיבוד הוריו ומוריו ובהליכה בדרכי התורה  -בהם
הוא הוגה בכל ימי אמצע ה'זמן'' .בין הזמנים' אינה מחלה חלילה
ולא תרופה .בין הזמנים הוא זמן של אבחנה .זמן של הכרה .זמן של
האדם עצמו ,להכיר יותר את עצמו ,לדעת באלו נקודות עליו לעבוד
על עצמו באמצע ה'זמן' הבא ,כדי שב'בין הזמנים' הבא הוא יראה
את עצמו באור טוב יותר"...
'בין הזמנים' הוא זמן בו אדם עושה לעצמו חשבון נפש אמיתי,
לראות "מאין באת ,ולאן אתה הולך" .אולם ,הכל בתנאי אחד,
והוא שבימים אלו יזכור האדם את בוראו ,ויחשוב גם על "לפני מי
אתה נותן דין וחשבון"  -לא לפני החברה ,לא לפני המשגיח וראש
הישיבה .לא לפני החברותא או השווער ,כי אם "לפני מלך מלכי
המלכים הקב"ה".
בימים אלו קיבלנו כלים להבין מתוכם כמה צריכים אנו להשקיע
בימי קודש אלול .אחרי שראינו בדיוק כיצד אנו נראים בימים בהם
איננו נמצאים במסגרת הרגילה ,ואיננו מחוייבים לגדרים ולסייגים
שהמסגרת מחייבת אותנו בהם.

בין הזמנים הוא זמן של אבחנה.
זמן של הכרה .זמן של האדם
עצמו ,להכיר יותר את עצמו,
לדעת באלו נקודות עליו לעבוד
על עצמו באמצע ה'זמן' הבא ,כדי
שב'בין הזמנים' הבא הוא יראה
את עצמו באור טוב יותר"...


 כידוע ,בבתי כנסיות רבים בצפון ,בטבריה ועוד ,לא נושאים
הכהנים כפיים בימות החול .והנושא ארוך .אולם שמעתי ממרן
שר התורה הגר"ח קניבסקי זצ"ל שכשמגיעה לצפון קבוצת
יהודים מעיר אחרת (המקרה הספציפי עליו שאלתי ,היה בית
מלון בטבריה ,בו שוהים יהודים מכל הארץ ולא מהמקומות
בהם לא מברכים ברכת כהנים) ,יברכו הכהנים ברכת כהנים.
 כשמתפללים במקום שאין בו ספר תורה ,אומרים תחנון ללא
נפילת אפים (רמ"א קלא ,ב) והמשנה ברורה מביא מחלוקת
הפוסקים האם נופלים אפיים במקום שאין בו ספר תורה ,אך
יש בו ספרי קודש ,והמנהג ליפול אפיים גם כשיש רק ספרי
קודש (אגר"מ או"ח ה ,כ-ה ועוד) ,ובלבד שספרי הקודש
מונחים שם בקביעות ,אך לא כשמתפללים באמצע טיול
וכדומה ,והמטיילים לקחו איתם ספרים ללמוד בדרך (קונטרס
יורנו בדרך בשם פוסקים) .והמנהג בירושלים ליפול אפיים
בכל מצב ,גם ללא ספרים ,ומקובל שכן המנהג גם בירושלים
החדשה( ,כמבואר בספרי פוסקי זמנינו בהרחבה).
 כשאנו רואים ימים ונהרות ,אנו מברכים ברכת "עושה מעשה
בראשית" ועל ראיית הים הגדול מברכים "שעשה את הים
הגדול" .לדעת השולחן ערוך ,הים התיכון הוא הים הגדול,
שנקרא 'הים הגדול' בגלל חשיבותה של ארצנו הקדושה ,בה
עובר הים התיכון ,אך דעת הרא"ש ורבים מהאחרונים שהכוונה
רק להאוקיינוס המקיף את העולם כולו .כדי לצאת מהספק
הורו הערוך השולחן וכן רבותינו מרנן הגריש"א ,הגרשז"א,
הגרש"ו ,הגרב"צ אבא שאול והגר"ח קניבסקי זצ"ל -לברך











על ראיית הים התיכון ברכת 'עושה מעשה בראשית' .בשו"ת
מנחת יצחק (ח"א קי) ומרן הגרשז"א מציעים למי שרוצה
לצאת גם את דעת השו"ע ,לברך כך" :ברוך אתה ...עושה
מעשה בראשית ,שעשה את הים הגדול".
הסכמת פוסקי זמנינו שמברכים ברכה זו גם על ראיית ים
הכנרת .אך לגבי ראיית ים המלח ,נחלקו הפוסקים הקדמונים
וגם פוסקי זמנינו ,האם מברכים על ראייתו ,כיון שים המלח
נוצר לאחר ששת ימי בראשית וגם משום שהוא מין קללה.
הלכה פסוקה היא לברך ברכה על ראיית בית קברות ,כנוסח
הברכה המופיע בשולחן ערוך (רכד ,יב) .אמנם המשנ"ב
הביא את דעת הלק"ט שאין מברכים את הברכה בראיית
קבר אחד .אך כשנעמוד ליד כמה קברי צדיקים יחד ,צריך
לברך את הברכה .ונברך רק כשנראה את המצבה עצמה ,אך
לא את האוהל שמעליה (שו"ת אגר"מ ועוד) .כתבו הפוסקים
שמברכים ברכה זו גם בשבת ,שהברכה אינה נחשבת ל'צידוק
הדין' שלא אומרים בשבת.
לעיתים נתקלים בדרכים בבתי קברות של נכרים .הלכה פסוקה
"ּבֹוׁשה ִא ְּמכֶ ם ְמאֹד ָח ְפ ָרה
היא בשולחן ערוך (רכד ,יב) לומר כךָ :
יֹולַ ְד ְּתכֶ ם ִהּנֵ ה ַא ֲח ִרית ּגֹויִ ם ִמ ְדּבָ ר ִצּיָ ה וַ ֲע ָרבָ ה".
כשאנו רואים הר גבוה ,בהם ניכרת גבורת הבורא ואנו מתפעלים
מראייתו ,מברכים ברכת 'עושה מעשה בראשית' .ושמעתי
ממרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל שכשאנו מתפעלים מראיית הר
זה ,למרות שאחרים לא מתפעלים ומתפעמים מראייתו -עלינו
לברך עליו.
על ראיית גבעה מברכים 'עושה מעשה בראשית' ,ומדברי
הקדמונים נראה שהכוונה לראיית צוק ,כמו צוק הארבל שהוא
צוק גדול ומתפעלים ממנו ,וכך הוראת מרן הגרח"ק זצ"ל
(קונטרס יורנו בדרך).
על ראיית הר החרמון מברכים 'עושה מעשה בראשית' (אול"צ
ועוד פוסקים).
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הלכה היא שעל ראיית פיל ,קוף וקיפוף ,מברכים בשם ומלכות
'ברוך משנה הבריות' .פסקו מרנן הגריש"א והגרש"ו זצוק"ל,
שמברכים על ראיית כל סוגי הקופים ,ולא רק על ראיית
הקופים הדומים לבני אדם .לאחרונה ביקש הגאון רבי יצחק
זילברשטיין שליט"א מראש עיריית בני ברק ,להביא לפינת
החי ינשוף או תנשמת כדי לזכות את הרבים שיוכלו לברך את
ברכת משנה הבריות .במכתב שכתב הגאון ר"י זילברשטין
שליט"א ,ציטט את הגמרא "הרואה פיל וקוף ,מה מברך?
בברייתא בברכות (נח ):שנינו ,הרואה פיל וקוף וקיפוף ,אומר
ברוך ...משנה הבריות .והפיל והקוף ,הם בעלי חיים ידועים.
ומהו הקיפוף? בתוספות במסכת חולין (סג ).כתבו שיש שלשה
מיני קיפוף ,ואלו הם :הינשוף ,הכוס (שהוא דורס לילה קטן) ,וכן
התנשמת (שהיא מין דורס לילה ,ותפוצתה רחבה מאד בארץ
ישראל) ,והם אותם שאמרו עליהם (נדה כג ,).שעיניהם הולכות
לפניהם כאדם" .לא מכבר התכנסו ילדי החיידרים ברמת אלחנן
עם הגר"י שליט"א בפינת החי בשכונה ,ואחר שצפו על הינשוף,
פנו הרב דמתא והילדים לעבר הכלוב של הקופים ,שם בירך
הרב את ברכת "משנה הבריות" בשם ומלכות ,והוציא ידי חובה
את כל הנוכחים ,לאחר שאמר כי לבני ספרד יש ספק האם הם
יכולים לברך ולכן רק הוא בירך והוציא את כולם ידי חובה.
כתב ר"י בן הרא"ש בשו"ת זכרון יהודה שטוב שלא ילמד בגילוי
הראש (ועי' משנ"ב ב ,יב ,שאסור לברך וללמוד בגילוי הראש.
אך יש שהעירו שאין כוונתו לחוף הים ,שם כולם יושבים בגילוי
ראש) .ובשו"ת מהרש"ל (סי' עב) כתב שאין איסור וגם לא
מידת חסידות ללמוד בגילוי ראש ,אך לתלמיד חכם יש להיזהר
בזה .וכ"כ מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל (דעת נוטה ח"א עמוד פ)
שיש להיזהר בזה .וכתב שיתכן שמותר להרהר בלימוד על
שפת הים בגילוי הראש .והיו גדולי תורה שהקילו בזה ,ובס'
שלהי דקייטא הבאתי שמרן הגרי"ש אלישיב הורה שמעיקר
הדין מותר לדבר בלימוד ליד חוף הים בגילוי ראש ,אך ממידת
חסידות יש לשים כיפה או כובע.
הילדים ליטפו בעלי חיים טמאים בפינות ליטוף בגני חיות?
היפה ללב (א ,כד) כותב שצריך ליטול ידים לאחר נגיעה בבעלי
חיים טמאים ,אך שו"ע הגר"ז (צז ,ג) כתב שלא צריך ליטול
ידים ,ואפילו לא לתפילה ,אם נגע בבעלי חיים טמאים.
המתארח בבית מלון שיש שם הכשר שהוא לא סומך עליו,

ורוצה לאכול לארוחת בוקר דברים שאין בהם חשש כשרות,
כגון ירקות שהוא מעשר בעצמו[ ,ואין בהם חשש תולעים] ,או
קורנפלקס עם חלב וכדו' שרואה על האריזות שהם בהכשר
טוב ,יש להקל להשתמש בצלחות של בית המלון בצונן ,ואף
שהצלחות עשויות מחרסינה ,מ"מ כיון שמנקים אותן היטב,
ומתארחים רק לכמה ימים ,כך שזה נחשב עראי ,יש להקל,
וכעין דברי הרמ"א (יו"ד סי' קכ"א) .וכן יש להקל להשתמש
לצונן בסכו"ם של בית המלון ,אך אין להקל לחתוך דברים
חריפים ,כיון שלא היתה נעיצה ,וכלפי דברים חריפים אין
לסמוך על ניקיון בסקוטש שיחשב כנעיצה[ .וצ"ע אם אפשר
להקל באופן שיש לחוש שהכלים אינם טבולים] (קובץ עיון
ההלכה ,שיעור מהגרש"צ רוזנבלט שליט"א).
 במנגל חד פעמי תוצרת חו"ל הרשת טעונה טבילה ,ואין להקל
מצד שזה כלי חד פעמי ,כיון שיש ראיות לכך שכלי חד פעמי
נחשב לכלי גמור (שם).
 אפשר לצאת ידי חובה בתפילת הדרך כשאחד מוציא את
כולם ,אך לכתחילה עדיף שכל אחד יברך לעצמו (מרן הגר"ח
קניבסקי ומרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל ועוד .ראו שלהי דקייטא
ובקונטרס עיון ההלכה הנ"ל עמו' קי בהרחבה).
המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצוק"ל הביע את צערו על
כך שהיום נוהגים המטיילים לצלם את הנוף המרהיב המשתקף
לעיניהם ,במקום להביט ולהסתכל על נפלאות הבריאה" .במקום
לעמוד ולהסתכל על הנוף ולהתפעל מנפלאות הקב"ה בעולמו
המרהיב ,מפנים את הגב לנוף ומצטלמים במצלמה" ...הצטער
הגר"ש וולבה זצ"ל (כמובא בס' שלהי דקייטא).
יהודי צריך לעבוד את בוראו תמיד .אם רצון ה' הוא שילמד כעת ,עליו
ללמוד .אם רצון ה' שיעסוק בצרכי מצוה ,ישחק עם ילדיו או יוריד
את פח האשפה ,הרי שכך עליו לעשות .ואם רצון ה' הוא שכעת ינוח,
יאגור כוחות ואולי גם יסע לים או לבריכה ,לטיול או לקברי צדיקים,
אם כן זוהי עבודת ה' ,ויש לקחתה ברצינות ובאחריות ,עם כל גופי
תורה והלכה התלויים בה ,ככל חלק מחלקי עבודת ה' .והנה לנו ,הגר"ש
וולבה מחכים אותנו בכך שגם להביט בנוף ,הוא חלק מעבודת ה'...
 --הדברים נכתבו להלכה ולא למעשה ויש לעיין בשרשי הדבריםובספרים עצמם ,בפרט שלעיתים הדברים נוגעים לפרטים ומקרים,
המשנים את פסיקת ההלכה.
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"וכי עולה על דעתך שלעתיד לבוא אקבל שכר רק על כתיבת ספר 'אבן
האזל'?! אקבל שכר אף על הזמן שביטלתי מזמני היקר ,וכתבתי המלצות
ועשיתי חסד עם עניים ונזקקים ...לא צריך לחסוך זמן עבור מעשים אלו"!...
דבקות במידותיו של הקב"ה לשתף רחמים בדין
הרב ישראל ליוש
"וְ ַא ֶּתם ַה ְּדבֵ ִקים ּבַ ה' ֱאֹלֽ ֵקיכֶ ם ַחּיִ ים ּכֻ ּלְ כֶ ם ַהּיֹום" (דברים ד' ,ד')

הנה מידותיו של הקב"ה שתיים הן ,דין ורחמים ,ושתיהן רמוזות
בפסוק "ואתם הדבקים ,"...שהרי שם הוי"ה מורה על רחמים,
ו'אלוקים' מורה על דין.
המצווה להידבק בקב"ה היא ע"י ההליכה בדרכיו ,כמידת רחמיו ,מה
הוא חנון אף אתה חנון ,מה הוא רחום אף אתה רחום ,ואילו ההליכה
כמוהו במידת הדין אינה מוזכרת במצוות הדבקות בו ,ומכל מקום
אף מידת הדין מוזכרת בפסוק 'ואתם הדבקים.'...
אין זה אלא כי אצל הקב"ה אף הדין הוא רחמים ,כי אף ביושבו על
כסא דין ושופט את האדם ופוסק לו כפי מעשיו ,הרי הוא עושה זאת
תוך כדי שיתוף מידת הרחמים ,ולמתבוננים גם הדין ייראה כרחמים
גדולים.
אם כן ,גם אנו ,אם רצוננו להידבק בדרכי הי"ת ,עלינו להגביר מידת
הרחמים על מידת הדין ,ואף את מה שמוטל עלינו לעשות בדין,
ביושר ובצדק ,חובה עלינו לעשותו ברחמים מרובים.

גדולי עולם שקלו בפלס דעתם התורנית ,והשקיעו שעות רבות
בעשיית חסד ,על אף שכל שעה כזו באה על חשבון לימוד תורה ,או
התעסקות תורנית אחרת ,מבחינה מסוימת אפשר לקרוא לזה שהם
הגבירו את מידת הרחמים על מידת הדין ,כי בדבקותם במידות
הקב"ה מן הדין הוא לעסוק ברחמים ,וכפי שיסופר בסיפור הבא:
הגאון רבי חיים ברים זצ"ל סיפר על רבו הגאון רבי איסר זלמן מלצר
זצ"ל שפעם בא אליו איש עני ואביון וסיפר לו שעקב מצבו הדחוק
נוסע למדינת הים לבקש על נפשו מבעלי צדקה אמידים ,והוא זקוק
למכתבי המלצה ,אלא שכאן הגדיל האיש את בקשתו ,וביקש מר'
איסר זלמן שלא יכתוב לו רק מכתב אחד ,אלא כמה וכמה מכתבים,
מכתב מיוחד לכל עשיר עם שמו ותוארו המיוחד לו...

רבי איסר זלמן בטוב ליבו לא סרב ,ולא פטר אותו עם מכתב אחד
כללי עבור כולם ,הוא נענה מיד לבקשתו והתיישב לכתוב מכתב
אחר מכתב ,כשלכל עשיר הוא פונה בפרטיות עם תואר מיוחד
וסגנון כתיבה מתאים עבורו.
כאשר ראתה זאת רעייתו הרבנית היטב חרה לה הדבר ,כבר זמן
רב היא נוצרת בלבה את דעתה שהרב מקדיש יותר מידי הרבה זמן
לכתיבת המלצות ארוכות ומיוחדות לכל דורש ,היא סברה שהזמן
של הרב יקר מידי ,אך עד עתה לא אמרה לרב את דעתה ,וכשראתה
שהרב כותב עשרות מכתבים עבור אדם אחד ,ופונה באופן פרטי
לכל עשיר ,לא יכלה יותר לשאת זאת ואמרה לו את דעתה" :זמנך
יקר מאוד ,מדוע לא תעשה ככל הרבנים שיש להם מכתב אחד מוכן
ומזומן עבור תורמים ,וכאשר הם נדרשים למכתב כזה ,הם פשוט
מדפיסים אותו וחותמים עליו וזמנם לא נאבד לריק?."...
"וכי עולה על דעתך שלעתיד לבוא אקבל שכר רק על כתיבת
ספר 'אבן האזל'?! אקבל שכר אף על הזמן שביטלתי מזמני היקר,
וכתבתי המלצות ועשיתי חסד עם עניים ונזקקים ...לא צריך לחסוך
זמן עבור מעשים אלו!"...
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המשך מעמוד  | 2מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל
אצל אביו בישיבה .שאלתי לרבינו והוא אמר לי' :מצד אחד לבוא
מבני ברק לרחובות להיות בפנימיה זה חיסרון ,כי פנימיה הוא מקום
של סיכונים ותמיד עדיף בבית .אבל אבא שמלמד את בנו ,זה מעלה
גדולה יותר מהחיסרון ,כי אב אוהב את בנו יותר מהכל ,והחינוך צריך
לבא דרך אהבה'".

שמעתי ממנו כמה פעמים שהחינוך צריך צינור שיעבור מהרב אל
התלמיד ,ולא יתכן להשפיע בלי הצינור .ומהו אותו צינור? אהבה!
אם אתה אוהב את התלמיד ,דרך זה אתה יכול להשפיע עליו ולחנכו,
אבל בלי אהבה לא יעזור שום דבר!
(מתוך הספר 'רבי מיכל יהודה')

המשך מעמוד  | 3מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
רחוקה .קיבץ האיש את שארית כספו כדי לשכור עגלה שתסיע
אותו לשם.
בבואו לעיירה ,החל לחקור ולהתעניין על אותו רופא ונדהם לשמוע
שאין כאן זכר לרופא ולא למרפא ,אפילו חובש אין כאן.
"אם כן למי אתם הולכים כשיש לכם חולה?" ,שאל.
"אנחנו מתפללים אל הקב"ה" ,השיבו יהודי העיירה.
חזר האיש במר נפשו אל הבעש"ט וסיפר לו גופם של דברים,
ולאיזה רופא פונים בעיירה זו ,תוך שהוא מביע טרוניה בפני הצדיק
על ששלח אותו לחינם למקום כל כך רחוק.
השיב לו הבעש"ט" :לרופא ההוא רציתי שתלך ,לרופא כל בשר"...

ונשלמה פרים שפתינו!
'דין תורה' מענין היה אצל רבנו" :אברך נקלע לצרה ,ולא היה יכול
להיחלץ ממנה לבדו .לפתע הגיעה ישועה ממקור לא צפוי :אחד
ממתפללי בית הכנסת שבו התפלל ,היה מומחה לפתירת בעיות
כאלו .כשנודע לו על צרת רעהו התגייס לעזרתו ,ליווה אותו אישית
בכל צעד עד לפתרון הבעיה ,וטרח ללא לאות לעזור לו.
כשפנתרה הבעיה – החלה 'מריבה' ביניהם .אותו שנעזר אמר" :ידידי
עזר לי מעל ומעבר ,ופתר לי בעיה סבוכה ביותר .רצוני לשלם ,בפרט
בהיות והוא מתפרנס מזה ,בזה שלא לקוח ממני כסף אני מפסידו".
השני טען" :מה שאני מתפרנס זה חשבון שלי ,כעת באתי לעשות
מצוה ,ואיני חפץ שיטלו אותה ממני".
החליטו שניהם – מה שיפסוק רבנו כך יעשו.

רבנו הציע שיעשו פשרה' :התשלום' יהיה – שאותו אדם שנעזר
יתפלל לזכות מיטיבו ,ובכך מצד אחד הנעזר ירגיש במידה מסויימת
שהשיב לחברו ,מצד שני – העוזר לא יפסיד את מצוותו.
הוסיף רבנו ואמר ,שכלל לא נגרע חלקו של הנותן בזה שהמקבל
מתפלל עליו.

עמו אנכי בצרה!
סיפר יהודי חשוב:
לילה אחד ישבתי בחדר ההמתנה וחיכיתי להיכנס לרבנו ,ישבו שם
עוד כמה תלמידי חכמים וחיכו .פתאום הגיע לשם יהודי שלא היה
נראה שומר תורה ומצוות ,ונכנס מיד .כולם התפלאו כיצד הכניסו
אותו בלי תור .לאחר שיצא הסביר הנכד ,שזה היה רופא שהגיע
לבדוק משהו אצל רבנו ,ולכן נכנס ללא תור.
בהגיע תורי אמרתי לרבנו שכעת התחוורו לי דברי ה'נפש החיים',
שתפילה על צער ה' מתקבלת מיד ,כי הנה כולנו ישבנו וחיכינו בתור,
והוא נכנס מיד .מדוע באמת נכנס ,במה היתה עדיפותו עלינו? אלא,
שאנחנו צריכים את רבנו עבור הצרכים שלנו ובזה יש תור ,אבל הרופא
הגיע עבור רבנו ולזה אין צורך להמתין בתור .כך אדם המבקש גשמיות
לעצמו – יש תור ,לא תמיד התפילה מתקבלת מיד ,אבל אם מבקש על
צער השכינה – תפילתו 'עוקפת' כביכול את התור ומתקבלת מיד".
חייך רבנו ואמר" :אבל אדם צריך להיזהר שלא לרמות את עצמו,
שהוא בוכה על צער השכינה ובאמת בוכה על עצמו"...
(מתוך הספר 'ומתוק האור' פניני הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל)

המשך מעמוד  | 17רבי יעקב משולם אורנשטיין
המהומה התברר לו שהוא טועה" .האיש הזה הוא אדם שפל ונאלח,
יצור עלוב ,אני מכיר אותו ,אי אפשר להאמין למילה אחת שיוצאת
מפיו ,למה הכנסתם אותו בכלל?" ,צעק מישהו בקול ניחר.
כעבור רגע נפרצה הדלת בפראות ,שוטר בכיר מעוטר בדרגות ניגש
אל נחטש'ע ההמום ותפס אותו בדש בגדו" :איך לא העזת להראות
כאן את פניך ,אה יאנוש ,נוכל וגנב שפל שכמוך!" ...לקחו לו כמה
רגעים לקלוט את הטעות .מתברר שהשוטר הבכיר ,מפקד התחנה
בכבודו ובעצמו ,מזהה בנחטש'ע בטעות את אחד מיריביו המרים
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בעבר ,אדם שהפיל אותו בפח בשקריו ותרמיותיו.
נחטש'ע נדהם ,ניסה לזעוק שהוא לא 'יאנוש' ,שזו טעות גמורה,
אך לשווא .מפקד התחנה היה נעול בצדקתו תפס אותו בצווארונו
והעיף אותו כפשוטו מכל המדרגות ,כמו כלב מצורע" ,אם עוד פעם
תעז לבוא לבלבל את מוחם של השוטרים שלי עם השקרים שלך,
אתה יוצא מכאן עם אזיקים ,הבנת?!"...
(המבשר תורני מטות תשפ"ב ,מקור :על פי 'בית צדיקים יעמוד' ,מפי כ"ק מרן
אדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב זי"ע)
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להתקשר לתורה
ֵ
מסביב לשעון
מאת הרבנים הגאונים שליט"א

הרב מאיר שפרכר שליט"א

הרב אליהו אורנשטיין שליט"א
הדף היומי בבלי ⋅ עברית

הדף היומי בבלי ⋅ עברית
שלוחה 2

שלוחה 2

שעות
ביממה

הגאון ר' אריה זילברשטיין שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ עברית
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הגה"ח ר' אפרים סגל שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש

שלוחה 1

שלוחה 2

הגה"ח ר' מרדכי שלמה פריינד שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ אידיש
שלוחה 2

הרב יוסף מגנוז שליט"א
הדף היומי בהלכה ⋅ צרפתית
שלוחה 2

קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת

חייגו *4992 :או 077-2222-666
ןנחתאו תשרפ | יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

29

סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
איזו אות נוצרת בחלל האות פ' בכתיבת סת"ם?
האם יש מצוה מדאורייתא להניח תפילין במשך כל היום?
האם יש דין 'חינוך' במצוַ ת תפילין?
ֵמהלכות צורת האותיות
• בכתיבת האות פ' ,יש ליצור לכתחילה את חלל האות בצורת
האות ב'.
• לדעת רוב הפוסקים ,כל אחד משני סוגי הכתבים – האשכנזי
והספרדי – כשר אף למי שמנהג אבותיו כפי הכתב האחר ,ומהם
שכתבו כי הדבר כשר אף לכתחילה; ויש שכתב כי אין לבני
אשכנז לשנות ממנהג אבותיהם ולהשתמש בכתב הספרדי אף
בדיעבד.
• האות צ' מורכבת מצורות האותיות י' ו נ' .לפי המסורת
האשכנזית צורת ה י' נכתבת כ י' רגילה ,אך לפי תורת הקבלה –
נכתבת ה י' כשפניה הפוכים לשמאל ,וצורה זו מכונָ ה ַ'צ ִּדי הפוכה'.
• חלקּה הימני העליון של האות ק' עשוי כצורת כ' שתחתיתה
קטומה בצדה הימני ,וחלקה השמאלי התחתון עשוי כצורת ן',
אך ראשו צר יותר משל ה ן'.
• בגמרא מבואר שהאותיות ש' ק' ו ר' עומדות על רגל אחת,
ועל פי זה כתבו הפוסקים כי יש להעמיד את האות ש' על זווית
מחודדת בשמאלּה.
• בכתיבת סת"ם ,יש להקפיד שכל אות תהא מוקפת בקלף
סביבותיה ,והלכה זו מכונָ ה 'מוקף גויל' .מקור ההלכה מדרשת
חז"ל" :וכתבתם – שתהא כתיבה תמה".
מצוַ ת הנחת תפילין וזמנּה
• יש שכתבו שחובה מן התורה להניח תפילין במשך כל היום,
ויש שכתב שחובה להניחן לפחות פעם אחת בכל יום ,למשך
רגע אחד לפחות ,ומצוה מן המובחר להניחן במשך כל היום.
• את קריאת שמע של שחרית ,חובה לקרוא בציצית ובתפילין,
לאחר זמן קריאת שמע משום כך ,ואף אם יש רק ספק
אך אין ֵ
שמא יעבור הזמן עד שיניח תפילין ,יקרא ללא תפילין.

כׁשרות ,ומסרן לבדיקה
• אדם שהניח תפילין בחזקת שהן ֵ
כׁשרות – יש שכתבו שהוא נחשב
והתגלה שמעולם לא היו ֵ
ככהן שעבד במקדש והתגלה שהוא פסול – אשר עבודתו
כׁשרה.
ֵ
• אדם שאין באפשרותו לשמור את גופו בנקיות – פטור מהנחת
תפילין ,ואסור לו להחמיר ולהניחן; אולם אם יש באפשרותו
לשמור את גופו בנקיות במשך קריאת שמע – יניחן למשך זמן
הקריאה.
ולאבֵ ל
תפילין לאשה ,לקטן ָ
• לדעת המחבר ,קטן היודע לשמור על קדושת התפילין כראוי,
חייב אביו לחנכו בהנחת תפילין; ולדעת הרמ"א ,אין לחנך קטן
בהנחת תפילין ,כיון שבדרך כלל אינו יודע לשמור על קדושתן.
• נשים פטורות ממצות תפילין ,שקיומה מוגבל לימות החול
בלבד; אך בניגוד לרוב המצוות ש'הזמן גרמן' ,שהרשות ביד
הנשים לקיימן ,מצוה זו אין הנשים מּורשֹות לקיימּה.
• ָאבֵ ל ביום הראשון לפטירה – או ביום הקבורה ,אם שונה מיום
הפטירה – אסור בהנחת תפילין ,כיון שהתפילין מכּונֹות ְ'ּפ ֵאר'
ואינן ראויות לו ביום מר זה.
• ָאבֵ ל המניח תפילין ובא לידי ּבֶ כִ י עליו לחולצן ,מפני שהבכי
גורם להסחת הדעת מהתפילין; ויש שכתב שהטעם הוא מפני
שבשעת הבכי אין האבל אינו מסוגל לשמוח בשמחת המצוה
כנדרש.
• אדם ששמע על פטירת קרובו טרם שחלפו שלשים יום
מהפטירה ,עליו 'לשבת שבעה' כרגיל; ואם שמע על כך לאחר
חלוף שלושים יום ,עליו לנהוג את מנהגי ה'שבעה' לשעה קלה
בלבד.

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

גליון 535
שנה י"א תשפ"ב

פעם אחת גזרה מלכות גזרה על ישראל

ונשמרתם מאד לנפשותיכם

ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך

)ד' – ט"ו(

ובכל נפשך ובכל מאדך )ו'  -ה'(

מסופר על הרה"ק בעל חידושי

מסופר :פעם נלווה יהודי אל הרה"ק

הרי"ם מגור זיע"א ,שנכנס פעם

רבי משה פיינשטיין זיע"א ,לאיסוף

לבית מדרשו סמוך לעלות השחר,

צדקה שארך מספר שעות .כחלוף

שיש לו אויב ,יעני או יעשיר? אמרו לו,

ומצא שם אחד מחסידיו כשהוא

הזמן ,הבחין האיש כי ר' משה הולך

יעני .אמר להם אם כן לא יעשו מלאכה

יושב ומעיין בספר .התבונן הרבי

ומתעייף ,הוא הציע לו לחזור

בשבת כדי שיהיו עניים .אמרו ,יפה אמרת

בפני החסיד השוקד על תלמודו,

הביתה,

ביקש

ובטלו את הגזירה .חזר ואמר להם מי שיש

לאחר שהבין שהלה לא ישן כל

להמשיך.

המאמץ

לו אויב יכחיש אז יבריא? אמרו ,יכחיש.

הלילה .לחש על אזנו ,מה ראית

מוגזם מדי עבור ר' משה ,חיפש

להתנזר כל הלילה משינה ,הרי

האיש דרך לשכנעו כי יפסיק .לפתע

התורה ציוותה עלינו 'ונשמרתם

הבריק במוחו טיעון מושלם ,ואמר:

מאוד לנפשותיכם' ,וחלילה לנו

לראש הישיבה לא היה היום מספיק

לגלות שקדנות יתרה על חשבון

זמן ללמוד ,אולי נלך הביתה? השיב

בר יוחאי שהוא מלומד בנסים .הלך ר'

היסוד

לו ר' משה ,בקריאת שמע אנו

שמעון ,בדרך יצא לקראתו שד אחד ,אמר

לבריאות הנפש .השיב החסיד

מצווים לאהוב את ה' בכל לבבנו

ר' שמעון ,שפחה של בית אבא הגר

בתמימות ,לא מחמת שקדנות

בכל נפשנו ובכל מאודנו ,חז"ל

המצרית נזדמן לה מלאך שלוש פעמים,

יתרה נשארתי כל שעות הלילה

מסבירים שכוונת הדברים היא,

אני אפילו לא פעם אחת ,יבוא הנס מכל

בבית המדרש ,אלא מצוי כאן

שעלינו לעבוד את ה' במסירות כזו,

אדם היושן על גבי הספסל ,ושולי

עד כי נהיה מוכנים להקריב למענו

ראשו,

אהבתי

בריאות

גלימתי

הגוף,

נתקפלו

שהיא

תחת

את

ואילו

היקר

ר'

בהרגישו

לנו

משה
כי

ביותר.

שלא ישמרו את השבת ושלא ימולו את
ילדיהם.
הלך ר' ראובן בן אסטרובלי והסתפר
כמותם והלך וישב עמהם .אמר להם מי

אמר להם ,אם כן ימולו בניהם לשמונה
ימים ,כדי שיכחישו .אמרו ,יפה אמרת,
ובטלו את הגזירה .אחר כך הכירו בו שהוא
יהודי והחזירו את הגזירה .אמרו רבותינו
מי ילך ויבטל את הגזירה? ילך ר' שמעון

מקום .קדם השד ונכנס בבתו של הקיסר
ונשתגעה .כשהגיע ר' שמעון לבית הקיסר,
ציוה על השד לצאת ,יצא השד והלך .אמר
הקיסר לר' שמעון ,שאל כל מה שאתה

חששתי אפוא למשוך את גלימתי

הגדולה ביותר היא לימוד תורה

מתחתיו שמא אעיר אותו משנתו,

המשיך ואמר הצדיק ,חייב אני

הקיסר ,ומצא את האיגרת שכתובה בה

ומשום כך נשארתי יושב על

להקריב אפילו זאת כאשר צרכי

אותה גזירה ,נטלה וקרעה ,באותה שעה

מקומי במשך כל הלילה.

כלל ישראל מצריכים זאת.

נתבטלה הגזרה.

רוצה ,נכנס ר' שמעון לבית גנזיו של

)לפי מעילה י"ז(

זמני כניסת השבת
ירושלים 6:50 :ת"א7:06 :

ואתחנן -נחמו

זמני יציאת השבת
ירושלים 8:04 :ת"א 8:06 :ר"ת8:40 :

זא לל שוין ק ומען די
גא ולה mp3 .

יומא דהילולא של הרה"ק אבי אברהם מרדכי מפינטשוב זיע"א

לנסוע ,אמרה לו הרבנית שתיסע עמו לשם והיא תבקש את

)י"ז מנחם אב(

הרה"ק על זה ,עד שהיה מוכרח לאמר לה ,שהיא לא תיסע לשם,

הרה"ק אבי אברהם מרדכי מפינטשוב זיע"א נולד בשנת

והוא יזכירם לפני הרה"ק לישועה ,וכן הוה ,שהזכיר אותם לפניו.

תקכ"ו ,לאביו הרה"ק רבי בנימין זאב יעקב אבד"ק זארנאווצא

השיב לו רבינו החוזה :תיסע לעיר יאנוב ושם ימצא לו הישועה

וואלבראם" שבפולין זיע"א ,שגזע יחוסו מגיע עד להמהרש"ל

שיוכל להשיא את בנותיו בהצלחה.

זיע"א

וכן היה שנסע ליאנוב ולקח עמו תיבה גדולה עם הרבה ספרים

הוא היה תלמיד מובהק להרה"ק רבי ר' יחיאל מיכל

ונסע לאכסניא מהודרת ,כסבור היה בעל המלון שהוא סוחר

מזלאטשוב זיע"א ,כפי שסיפר כי "דרכו בקודש של רבו המגיד

גדול ,כל היום היה רבינו יושב בבית המדרש ולומד ,ובעת האוכל

הק' מזלאטשוב היה ללמוד זוה"ק אחרי חצות ,ולפני כן היה

בא למלון לאכול ארוחתו ולא דיבר מאומה ,כל זה היה כמה

בודק אם כולם כבר ישנים ,ופעם אחת היה הוא ער בעת שרבו

שבועות שישב במלון יום יום ,ובעל המלון לא תבעו כסף והוא

למד זוה"ק ,ושמע כיצד הוא אומר לעצמו בלשון זלזול :איך

לא נתן כי לא היה לו ,כאשר עברו ד' שבועות ולא דיברו זה עם

הנך לומד זוהר ,והתחיל לבכות ,ולאחר מכן שב ללימודו

זה ,חשב בעל המלון שבלילה זה יערוך לפניו את החשבון בעד

והפסיק שוב באמרו לעצמו :אם באמת היית יודע שאינך ראוי

כל הזמן .ובעל המלון היה גביר ועשיר גדול ,ולפני עשר שנים

ללמוד זוהר היה גם כן טוב ופרץ שנית בבכי ,וסיים :שמאז לא

נגנב ממנו עשרת אלפים מטבעות חשובות ,ואז היה רעש גדול

היה יכול לישון בעת שרבו המגיד הק' למד זוה"ק".

בביתו וחשד בכל המשרתים ודיבר עמהם דברים רכים וקשים,
ולא הועיל ,ונשכח הדבר ממנו כמעט כלא היה .ולבעל המלון

הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב זיע"א אמר :מעיד אני ,וגם

היה בביתו מלמד לבניו ,והוא גנב את הכסף ,ואף כי היה תלמיד

השמים וארץ יעידו עמי ,כי הפינטש'וביער יכול להיות מחיה

חכם וירא ד' אבל מכיון שהיה סכום גדול כל כך ,נתפתה להיצר

מתים.

הרע ,ואח"כ כשעבר איזה זמן והיה לו חרטה גדולה על זה ,ובכה

הרה"ק בעל 'מאור ושמש' זיע"א ,העיד עליו ,כי בעמדו בתפלה

על זה ורצה להחזיר את כל הסכום ולא היה לו עצה כיצד להחזיר

אצל החוזה הקדוש מלובלין זיע"א ,ראה כי בשעה שהזכיר את

את הכסף ,כי התבייש מאד שלא יוודע הדבר ,ובכה בכל עת

שם ה' ,יצא מפיו לפיד אש וכיוון אז את הכוונה שכיוון הכהן

ועשה תשובה גדולה ,והתפלל לד' שיודיע לו דעת וחכמה איך

הגדול ביום הכיפורים.

שיוכל להחזיר הגניבה בלא בושה.

היהודי הק' מפרשיסחא זיע"א אמר עליו ,שבשעה שהוא מעשן

מן השמים הודיעו זאת לרבינו ה'חוזה הקדושז מלובלין' זיע"א,

את מקטרתו הוא מכוון את כוונת הקטורת בבית המקדש.

ושלח את רבינו ליאנוב שעל ידו יתוקן הדבר בלא בושה ,וכן היה
שהמלמד ראה בכל יום את רבינו מתפלל ולומד בבית המדרש

שנתיים ימים הסתופף רבי א"מ מפינטשוב בצל הרה"ק רבי

ביראה גדולה ,וגילה את הדבר באזני רבינו בבכיות גדולות,

שלמה מקארלין זיע"א יחד עם הרה"ק השרף מסטרעליסק

בספרו לו :כפי שאדוני הרב רואה ,הנה בעל האכסניה איש עשיר

זיע"א ,ולא גילה את יחוסו .ברגע שנתגלה החליט לעזוב את

מאד ,ולפנים היה עוסק גם במקח וממכר שוורים .פעם אחת ,זה

קארלין .שנשאל על כך מרבו הק' ,היתה תשובתו ,אני צריך

היה לפני עשר שנים ,נסע למרחקים ,לעיר פראג ,והוביל שמה

רבי שיקרע ממני קרעים ,כל זמן שלא היו מכירים אותי היה

הרבה שוורים למכירה ,והרויח אז במשא ומתן ההוא עשרת

לי כאן מה לעשות ,אבל לא עכשיו שיודעים שהנני מיוחס.

אלפים רו"כ .בבואו הביתה הניח את כל המעות במגירה של
השולחן שהיה בחדר משכבו ,ובהחפזו הניח המפתח של המגירה

מסופר שהיה לרבינו הרה"ק רבי אברהם מרדכי מפינטשוב

על השולחן.

זי"ע כמה בנות להשיאן ,לא היה בידו אפילו פרוטה אחת
לפורטה ,דרכו היה לנסוע אל רבו הקדוש רבינו החוזה

בלילה הקיצותי ,וראיתי את המפתח ,התלקחה בי אש החימוד

מלובלין זיע"א ,ומעולם לא הזכיר בקוויטל שנתן לרבו מזה,

לכסף ,ולא יכולתי למשול ברוחי ,הוצאתי את כל עשרת האלפים

רק ביקש רוחניות .אשתו הרבנית אמרה לו בכל פעם כאשר

וטמנתי אותם בחצר .לאחר כמה ימים ,כשנודעה הגניבה ,נהפך

הכין עצמו לנסיעה ,שיזכיר אותם לפני רבו להתפלל בעדם

כל הבית למרקחה מהרעש והמהומה ,אבל בי לא חשדו כלל

שיוכל להשיאם ,ולא ציית לה כדרכו .פעם אחת כשהתכונן

וכלל ,כי הייתי בביתם שנים רבות ,ונחשבתי תמיד כאיש ישר,

בראותי את צער אנשי הבית ניחמתי על כל מה שעשיתי,
אבל יראתי לגלות הדבר ולהחזיר הכסף .כמה פעמים גבר

הרשות נתונה! גזר!

עלי המחסור כל כך ,עד שלא בא אוכל בפי בני ביתי במשך

לפני שנים רבות ,חי מלך גדול שחשקה נפשו בחכמה.

ימים אחדים ,אבל בכסף ההוא לא נגעתי .עתה ,בראותי את

עיסוקיו המרובים לא אפשרו לו מעולם לרכוש את

כבוד הרב ,אשר הכרת פניו ענתה בו כי הוא ירא שמים,

החכמה שכה נכסף אליה .את ענייני הממלכה השוטפים

ובוודאי בכבוד הרב לא יחשדו ,ובפרט שלא היה כאן בעת

ניהל בסיועו של צוות יועצים בכיר ,שכולם היו אנשים

ההיא ,והנני מוסר לכבוד הרב בזה את צרור הכסף ,ואני

חכמים איש איש בתחומו .אולם כל זה לא השקיט את

בטוח שיעשה כחכמתו להשיבו אל בעליו ,מבלי לעורר עלי

צימאונו לחכמה .שאיפתו היתה עזה להחכים וללמוד,

שום תרעומת .מי יתן ,וצערי ופחדי כל הימים יהיו כפרה על

אלא שזמנו לא עמד ברשותו .משום כך היה לו יועץ

עווני .רבינו הבטיח לו שיעשה הכל כהוגן כאשר רוצה

קשיש ,איש חכם ונבון ,רחב אופקים ,בעל תפיסה מהירה

המלמד.

וזיכרון מצוין ,אשר שימש כבכיר יועציו .באחד הימים
פנה אליו המלך ובפיו בקשה" :ראה ,כבר שנים ארוכות

בלילה כאשר בא רבינו לאכול ,רצה בעל המלון אז להגיש

אני מנהל את הממלכה ,כשאני מדחיק את צימאוני

לו את החשבון מכל השבועות ,כאשר נגש אליו בעל המלון

הגדול לרכישת חכמה .חפש לי את תמצית החכמה,

אמר לו רבינו :בוא עמי החדרה כי יש לי דברים שבסתר

והגש אותה בפני בצורה הקצרה ביותר שאפשר ,קח את

לדבר עמכם ,כאשר נכנסו לחדר שאל אותו רבינו האם זוכר

כל הזמן הנדרש לך לשם כך" .הקשיש קד קידה עמוקה

אתה הדבר שזה עשר שנים שנגנבה בביתך עשרת אלפים

ואמר" :הוד מעלתך ,איני זקוק אף לא לשעה אחת".

אדומים ,ונשתכח הדבר ,כי אז לא נמצא הגנב ,וכבודו

המלך הרים גבה והורה לו להמשיך .הרשה לי רק מילה

נתייאש מן הכסף ,ואמר לו בעל המלון כי זוכר הכל ,ואמר

אחת ,הוד מעלתך!" "הרשות נתונה!" "גזר!" "גזר?! איך

לו רבינו כי יש בידו הכסף הנ"ל ,ויתן בידו הכסף רק בתנאי

זה בדיוק קשור למה שדברנו?" "האם ראה אדוני המלך

שלא ישאל אותי ,ממי קיבל את הכסף ומי היה הגנב .ויתן

מימיו שדה גזר בעונתו?" "לא ,לא ראיתי" ,אמר המלך.

לו בעל המלון את דברו ,שלא ישאל אותו ולא ידרוש ממנו

"אם תסלח לי ,אדוני המלך ,אבקש שתצווה להכין את

מאומה ,והחזיר לו רבינו את כל הכסף .כשמסר לו רבינו את

המרכבה המלכותית .נצא אל השדה וכל דברי יובנו".

כל הכסף ,הודה לו בעל המלון ושאל ,אולי יגיד הרבי מה

ואכן ,בתוך זמן קצר הוכנה המרכבה המלכותית .המלך

מעשהו כאן?

והיועץ נכנסו אליה ,כשהיועץ מצווה על העגלון לצאת
אל מחוץ לעיר .לאחר שעה קלה של נסיעה באוויר הצח,

ענה לו רבינו ,אף אני איני יודע ,אלא שה'חוזה מלובלין'

הגיעו לשדה ירוק" .אדוני המלך ,האם תוכל לומר,

זי"ע שלחני לכאן ,וסיפר לו דרך אגב על שלוש בנותיו

בבקשה ,מה יש כאן בשדה שלידינו?" המלך שראה שדה

שהגיע להן עת דודים ואין לו במה להשיאן ,הבין בעה"ב

ירק ,תיאר את שהוא רואה .התכופף היועץ ,אחז בצרור

את כוונת ה'חוזה מלובלין ,וביקש את רבינו שיעשה חשבון,

העלים הירוקים ,משך בחוזקה ,ומן האדמה עלה גזר

כמה יצטרך לצרכי החתונה והנדוניה והמתנות .רבינו ערך

כתום ובשל" .זה לא סתם ירק ,אדוני המלך ,זה גזר".

לו חשבון ,והפציר בו בעל הבית לקחת ממנו את כל הסכום

המלך עדיין לא הבין את פשר החידה .היועץ מיהר

הדרוש לו .ונתן לו בעל המלון הרבה כסף בכדי שיהיה

להסביר" :הנה ,אדוני המלך ,התבוננתי והגעתי למסקנה

ביכולתו להשיא את בנותיו.

כי החכמה משולה לגזר .מונחת היא לפנינו ,ממש
לרגלינו ,אך אין אנו מבחינים בה" .מדוע האדם אינו

כאשר בא רבינו ל'חוזה' הק' ללובלין זיע"א ,אמר ה"חוזה"

מגיע אל לב לבה של החכמה ,אל האמת? מפני

לרבינו ,שהבכיות הגדולות של המלמד לא נתנו לו מנוחה,

שמתעצל הוא לעשות פעולה ולהתכופף.

והקב"ה נתן לי דעת שאעשה הדבר מכח אל הפועל.

שבת קודש ט"ז מנ"א

לקבל מכות ולא לדבר לשון הרע

הנורא של גופות רבות המכוסות

הרה"ק רבי מנחם מענדל מטארנא אב"ד

פעם נסע הרה"ק הגר"א מוילנא זיע"א

בסדינים ,התוצאות הנוראות של

סטריזוב )תלמיד ה"חוזה"  -תקצ"א(

בעגלה בשנות גלותו ,ולפתע סטתה

התקפת הערבים .ר' ישראל החל

העגלה והסוסים משכו אותו אל עבר

לחפש אדם כדי לשאול ולאתר את

יום ראשון י"ז מנ"א
הרה"ק רבי אברהם מרדכי מפינטשוב ב"ר

גינתו של אחד הגויים ,העגלון כשראה

מקום תלמידו.

בנימין זאב יעקב )תקפ"ד(
הרה"ק רבי שמואל מאפטא )תלמיד ה"חוזה"(
ב"ר נפתלי הירש )ת"ר(

זאת קפץ והתחבא מפני הגוי בעל

באותו רגע הוא ראה דבר לא יאומן,

הגינה ,אבל הגאון היה שקוע בלימודו.

ר' אריה לוין עבר מעל לכל נפטר,

הגינה

הרים את הסדין הלבן שכיסה אותו,

שהסוסים מכרסמים את גינתו ,רץ אל

וביקש מהאדם שליווה אותו לצלם

הרה"ק רבי שלמה חנוך מראדומסק ב"ר
יחזקאל )תש"ב(

העגלה בחמת זעם וראה את הגר"א

את פניו של הנפטר ,וכך הם עברו

יום שלישי י"ט מנ"א

יושב וקורא בספר ,הדבר העלה את

מהרוג להרוג .הוא ידע שר' אריה

הרה"ק מנחם נחום מבאיאן טשערנוביץ ב"ר

חמתו יותר ,והחל להפליא את מכותיו

מפורסם כאוהב ישראל גדול ,ולכן

יצחק )תרצ"ו(
יום רביעי כ' מנ"א

והנה

כשראה

הגוי

בעל

בגאון ,והגאון לא הבין על מה ולמה,

הוא לא הבין כלל מדוע ר' אריה

ורק לאחר דקות אחדות הבין מה קורה,

מצלם את ההרוגים ,האם אינו חושש

יום שני י"ח מנ"א

הרה"ק רבי אליעזר ב"ר יהודה צבי מסטרעטין
)תרכ"ה(
יום חמישי כ"א מנ"א

ורצה לומר לגוי שהוא לא בעל עגלה

לבזיון המתים? .ר' ישראל חשב

ושיפסיק להרביץ לו ,והנה בעל העגלה

בתחילה ,שכנראה ר' אריה רוצה את

הרה"ק רבי אלכסנדר מזידיטשוב ב"ר יצחק

מתחבא באחד השיחים ,אבל נזכר שזה

התמונות כדי להראות לעולם את

"לשון הרע" ושתק והמשיך לספוג את

אכזריותם של הערבים ,אך הוא הבין

אייזיק )תקע"ח(
הרה"ק רבי צבי ב"ר יעקב יצחק ה"חוזה"

המכות בלי לפצות פה .לימים כשהיה

שאין זה הפתרון למעשה .ר' אריה,

הגר"א נזכר במאורע זה ,הודה תמיד

קרא ר' ישראל ,היכן כבוד המת?

לה' ,על שהציל אותו ברגע הנכון

ר' ישראל ,השיב ר' אריה ,אתה יכול

מהעוון החמור של לשון הרע ,והיה

להאמין לי שהדבר נצרך ביותר,

אומר שאילו חלילה וחס היה נכשל בו,

כששמעתי את החדשות הנוראות על

אפילו בכל תורתו לא היה בה היכולת

ההרוגים ,עלה בלבי חשש שבגלל

להצילו מעונשו החמור של איסור לשון

ריבוי ההרוגים לא יצליחו הקברנים

הרע.

לזהותם כראוי ,ונשותיהם תשארנה

מלובלין )תקצ"א(
הרה"ק רבי אהרן מבעלזא ב"ר ישכר דוב
)תשי"ז(
יום שישי כ"ב מנ"א
הרה"ק רבי מאיר הגדול מפרעמישלאן ב"ר
יעקב )תקל"ג(
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

ח"ו עגונות ,ולעולם לא תוכלנה
במסירות נפש ממש

להינשא

מסופר ע"י יהודי בשם ר' ישראל שהיה

התמונות

נוכח בשעת מעשה .היה זה בשנת

בתפקידם .ר' ישראל עמד בפה פעור,

תש"ח בירושלים ,הערבים ירו וזרקו

כשר' אריה ממשיך להסביר ,רצתי

רימונים בהרבה אזורים בארץ ,אזעקות

מהמקלט כדי לחפש צלם ,בתחילה

תלמוד תורה )י'(

נשמעו ואנשים רצו למקלטים לעתים

לא מצאתי אדם שיסכים לבוא איתי,

א( לא ישאל את רבו כשיש לו ספק שמא לא

באחד

גם כשמצאתי לבסוף את האדם הזה,

ידע הרב להשיב לו ,ויתבייש בכך) .שו"ת

המקלטים בירושלים כששמע על אחד

נשמעו האזעקות למשך הרבה זמן,

שלמת חיים ,סימן תק"כ(

מתלמידיו שנפגע מרימון והובא לבית

והוא פחד לצאת .ניסיתי להסביר לו

ב( אין שואלים את הרב שאלה מיד כשנכנס

החולים ביקור חולים בירושלים .הוא

את חשיבות המעשה שאנו חייבים

רץ לאורך הרחובות לבית החולים ,הוא

לבצע ,אך בכל זאת הוא חשש .אז

נמנע מללכת במקומות הפתוחים אשר

אמרתי לו ,אני מבטיח לך שאתה ואני

שם יוכלו לפגוע בו כדורי הערבים.

נתחלק שווה בשווה בשכר המצווה

כשהגיע לכניסה של בית החולים ,הוא

החשובה בעולם הבא ,רק אז הוא

ראה במרחק את הצדיק רבי אריה לוין

הסכים לבוא איתי.

זיע"א רץ עם אדם נוסף לכיוון בית

במצב חירום וסכנה כה גדולה רק

החולים ,כשנכנסו למחלקה המרכזית

אדם כר' אריה לוין חשב על מצוה כה

של בית החולים ,נדהמו מהמראה

גדולה.

קרובות.

ר'

ישראל

שהה

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת ומכירת
רכב בכל הארץ 052-7655-222

שנית.
הללו

חשבתי

שכנראה

יסייעו

לרבנים

לבית המדרש ,עד שתתיישב דעתו עליו.
)שו"ע יור"ד ,סימן רמ"ו ,סעיף י"ב(
ג( אין שואלים לרב שני תלמידים כאחד) .שם(
ד( אין שואלים את הרב מענין אחר ,אלא
מאותו ענין שהם עוסקים בו ,כדי שלא
יתבייש .אבל הרב יכול לשאול לתלמידים
מענין אחר ,שאין עוסקים בו ,כדי לזרזם
שיזכרו לימודם) .שם(.

בחסות דפוס פוסטר
דפוס אישי מקצועי
 08-8422112ההגנה  54רחובות
P6422112@gmail.com

העלון מוקדש לאוקמי שכינתא מעפרא
ולעילוי נשמת מרת אימי דליה אפרת בת נעימה ע"ה
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הצלחה בגו"ר
חגי חיים וב"ב
יצחק אריאל בן טובה
שגית בת רותי
שמואל אימן בן אסתר זרי
יראת שמים
מאיר ישראל בן רחל ברכה-
גלית בת מסודי
ליאור יהושע סומך וב"ב
ארז בן שושנה
יהודה אריה בן רחל ברכה
קסירר אפרים וב"ב
רונן אברהם וב"מ
משפ' שטרית
רחל ברכה בת פדילה דליה
נעם יצחק בן רחל ברכה רינה בת סימי וב"ב

פָּ ָּרשת וָּאֶ ְתחנן –

חנּו בְ ִ
מ ֵ
ני ָנֹו ו ַׂ
תּקּונֹו"
"ו ָ
ְש ְ
ְה ְראֵ נּו בְ בִ ְ

יוסף ליאור בן דליה אפרת -הצלחה בכל העניינים

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

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

זרע קודש בר קיימא

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

העלון מוקדש לעילוי נשמת

הסגולה הגדולה והעיקר כדי להגיע לגאולה
השלימה היא הצפיה לישועה .אפילו אם חלילה
כל הדרכים נראות סתומות בפנינו ואנחנו לא הרמב"ם כתב (הלכות מלכים פי"א ה"א) וזה לשונו:
מוצאים שום מוצא ,עלינו לזכור כי אין מעצור "מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד
מבורא עולם להושיע את עם ישראל .אין לנו ליושנה לממשלה הראשונה ,ובונה המקדש
לחשוב מה הן החשבונות של הבורא יתברך ומקבץ ישראל וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו
והרבה דרכים למקום.
מקודם .מקריבין הקרבנות ועושין שמיטין
הנביא זכריה (יד,ד) מתנבא מה יקרה באחרית ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה".
הימים בזמן הגאולה ,על התקופה שכל הגויים ומסיים" :כל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו
יבואו למלחמה על עם ישראל.
מחכה לביאתו לא בשאר נביאים בלבד הוא
זה אחכה לו בכל יום שיבוא" .אם יהודי לא
מצפה לכך נחשב כופר בתורה.

הר הזיתים יבקע ויתכן בעז"ה שמסגד שנמצא
בהר-הבית וכל הטומאה שבו והשועלים שהלכו את כמיהתו למשיח של הצדיק האדמו"ר הרב
בבית מקדשינו כולם ימוטו ויפלו תחתיהם .משה טייטלבוים מאוהל אי אפשר לתאר ולשער.
אנחנו נזכה לראות את בית המקדש השלישי כאשר שמע איזה רעש ברחוב ,היה נבהל
על מכונו ונשמח בתיקונו.
ושואל" :מה קול הרעש באוזניי? אולי בא
כל העולם יכירו וידעו את ה' ואת אמונתו המשיח!".
האמיתית אשר עם ישראל מסרו את עצמם קודם פטירתו העיד על עצמו ואמר" :אם הייתי
עליה במשך כיותר מ 0,333-שנה.
יודע בימי הנעורים כי אזדקן ככה ומשיח עוד
כופר אלא בתורה ובמשה רבינו" עכ"ל.

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

אימה ופחד יפלו על כל האומות .האלילים כליל
יחלופו ומשיח צדקינו שיתגלה במהרה ימית
רשע ברוח שפתיו.

לא בא ,לא הייתי יכול לחיות מרוב צער .נפשי
היתה יוצאת מקרבי ,אבל גודל בטחוני
ותקוותי החיוני עד היום".

כל הרשעים אשר היום מרימים את ראשם
ושולחים את ידם הטמאה בתורת משה רבינו
ועל ה' ועל משיחו ,לא יוכלו אז לעשות דבר.
בושה וכלימה תכסה את פניהם .הם לא ידעו
לאן לברוח מפחד ה' ומהדר גאונו.

יהי רצון שנתחזק כולנו באמונה שלימה ,נצפה
למשיח צדקנו ונזכה לראות את בניין בית-
מקדשנו במהרה בימינו ,אמן!

זה נראה כדבר פשוט ועשוי להתרחש בכל
רגע .עלינו לצפות בכל רגע כי יבוא היום
כשהאדון יחזור אל ביתו ,כמו שאומרים בשלוש
עשרה עיקרים" :ואף על פי שיתמהמה עם כל

משה בן גורג'יה ז"ל

להצלחת דביר בן נלי רחל

לרפואה שלימה

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

פניני עין חמד

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

5:815

09890

09810

51891

09899

09891

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

51855

09890

09810

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

51891

09899

09819

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

לנוריאל בן אסתר

ת לִ יׁשּועָ ה
צִ פִ י ָ

פרשת ואתחנן

ט"ז אב ה'תשפ"ב

ּומ ִ
ֵ
ֵ
הלָ כָה –
ׁשֹואל
ׁשיב בַׂ ֲ

יֹום טֹוב ֵ -
חלק א'

אלו מלאכות מותר לעשות ביום טוב?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
כל מלאכה ,שאסור לעשות בשבת ,אסור לעשות ביום טוב.

מקורות :שו"ע (או"ח תצה ס"א).

חז"ל אמרו" :אין בין יום טוב לשבת ,אלא אוכל נפש בלבד" (משנה מגילה פרק א' משנה ה) .לכן אין להתיר לעשות שום מלאכה
שאינה לצורך אוכל נפש ,אפילו לא על ידי גוי .מקורות :מג"א שם .ע"ע בשו"ע (סימן תקמג ס"א).
אלא אם כן הוא איסור דרבנן במקום מצווה ,שנאמר (שמות יב ,טז)" :אַ ְך אֲ שֶׁ ר י ֵָאכֵל ְלכָל נֶׁפֶׁ ש הּוא ְלבַּדֹו י ֵעָ שֶׁ ה ָלכֶׁם".
מקורות :חזון עובדיה – יום טוב (עמוד א).
מלאכת קצירה ,טחינה ,בצירה ,סחיטה וצידה ,למרות שהן מלאכת אוכל נפש ,חכמים אסרו אותם .מקורות :שו"ע (סימן תצה
ס"ב) ,משנה ברורה (ס"ק יג).

מותר לבשל ביום טוב אוכל שהיה אפשר להכין לפני החג ,ואפילו שלא היה מפיג טעמו כלל אם היה מבשל מבעוד יום.
מקורות :שו"ע (שם) .ע"ע מ"ש בשו"ת אור לציון ח"ג (עמוד קצח).
לבני אשכנז ,נכון להחמיר לכתחילה לבשל מערב יום טוב ,באופן שלא פג טעמו .מקורות :הרמ"א (סימן תצה ס"א) ,כף החיים
(ס"ק יג).
מותר לבשל ביום טוב כמות גדולה אפילו אם צריך רק חתיכה אחת .מקורות :שו"ע (סימן תקג ס"א).

ִ
יה
ַׂחסּות ו ְתֹוצְאֹות ָ
תי ֲ
ה ְ
להלן סיפור מופלא שמעובד מתוך 'נאות דשא' .יש בו כדי ללמדנו עד כמה התייחסות חיובית שלנו לזולת עשויה לחולל
פלאים .סיפר יהודי :לפני כעשרים שנה הייתי מחנך .לקראת סוף השנה המחנכים ישבו בחדר-המורים .הם היו מעבירים
את המסקנות והרשמים שלהם למחנכים של השנה הבאה של אותה כיתה .הם היו עורכים רשימה .על כל תלמיד היו
כותבים אם הוא ילד טוב ,רמת לימודיו ,עד כמה הוא משקיע בלימודים וכיו"ב .כך לצערי הרב ,הילדים היו הולכים עם
הסטיגמות עד סוף כיתה ח'.
שנה אחת המחנך הקודם בא אלי והתחיל לדווח לי על הילדים ,שאני אמור ללמד בשנה הבאה ורמתם .אמרתי לו בצורה
נחרצת ,שמפאת לשון הרע אני לא מוכן לשמוע את חוות דעתו .אשתדל בעזרת ה' לבחון אותם בעצמי ,להגיע למסקנות
שלי בעצמי ,לטפל בהם ולקדם אותם בהתאם לרמתם.
השנה התחילה .בשיעורים הראשונים הקפדתי לשים לב להתנהגות ומה הרמה של כל אחד מהתלמידים .הסתובבתי בין
השורות .הבטתי ובחנתי בעיניי כל אחד מתלמידי כדי להכיר אותם היטב .לפתע עיני קלטה את אחד התלמידים מתעסק
במחברת במקום להקשיב להסבר בשיעור גמרא.
ניגשתי אליו וביקשתי בחביבות לראות את המחברת .הילד ,שהיה נבוך ומבולבל ,הסתיר את המחברת מאחורי הגב.
המשכתי להושיט ידי אליו ,כשאני מבטיח לו שלא יקרה לו שום רע .קיבלתי את המחברת והתבוננתי בה .נדהמתי לגלות
כישרון ציור מפליא .התחלתי לשבח את התלמיד בעיני הכיתה ,כאשר אני מרים את המחברת ומציג את ציוריו.
"ראו ,יש לנו בכיתה ילד גאוןְ .ראו את ציוריו ,כמה יפים הם ומדויקים" ,כך המשכתי לשבְחו ולהתפעל מכישוריו .פניתי לילד
ואמרתי לו" :אתה מביא בעוד יומיים ציור ענק שמסביר בפרוטרוט את מהלך הגמרא שבה אנחנו עוסקים ,כדי להמחיש
לילדי הכיתה בצורה יפה את סוגיית 'שור שנגח' ( מסכת בבא קמא) על כל היבטיו".
עיניו זהרו .מעולם לא היה רגיל לשבחים כאלו .הוא היה רגיל לגערות וזלזול .למחרת פגשתי את אביו ,כשעיניו זוהרות
משמחה .הוא פנה אלי ואמר לי בנימה של גאווה ,כי נאלץ לשבת עד השעות הקטנות של הלילה וללַמד את בנו את הגמרא
הנלמדת ,כדי שיוכל לצייר בבירור את השיעור.
יומיים חלפו ,הילד הגיע לכיתה עם ציור מרשים ביותר .מאותו יום הילד ,שלכאורה נחשב כעצל וחולמני ,התחיל ללמוד
במהירות ולהשלים את החומר החסר .לשמחתי הרבה ,הילד התקדם יפה .כל הילדים ,שהיו נרתעים ממנו במשך שנים,
לפתע חיפשו את קרבתו .הוא בס"ד גדל והפך לתלמיד חכם.
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 ( 250-4401966הנייד באישור ועדה רוחנית)

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 352-6029144

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה ,רפואה שלמה ,הצלחה ,זיווג הגון ,חזרה בתשובה וכו'
נא לפנות לליאור בטל' 352-7652384

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 .80075 .מבשרת ציון .מיקוד 9376926

PnineEH@gmail.com

אִ ם ִראׁשֹונִים

הֹורבִ יץ מְ פִ ינְטְ ׁשֹוב זצ"ל
כמַׂ לְ ָאכִים – הָ ַׂרב ַאב ְָרהָ ם מָ ְר ְד ַׂכי ְ
ְ
הרב אברהם מרדכי הורביץ מפינטשוב זצ"ל -נולד בשנת ה'תקכ”ו ( .)9645יחוסו
מקדושי עליון ,דור אחרי דור עד דוד המלך ע”ה .בצעירותו רבינו התייתם מאביו ,וגדל
בבית אחיו הרה”ק רבי יוסף מז’מיגראד .צדיק ,תמים ,קדוש וחסיד .מלא בתורה בנגלה
ובנסתר .בעל רוח-הקודש .שימש שלוש מאות צדיקים בעלי רוח הקודש .על שולחנו היה
מסובים כ”ד משמרות של לומדים שהיו תמיד עוסקים בתורה ,י”ב משמרות ביום וי”ב
משמרות בלילה.
רבינו לא רצה לנהוג באדמו"רות אבל צדיקי הדור היו עולים אליו לבקר אותו כאשר שמעו
את שמעו הגדול .רבינו היה רגיל לטייל עם בנו ,ר' יוסף דוד .כאשר הגיע למקום מסויים
אמר לבנו" :אם הייתי בונה כאן בית ,היה נחשב כאילו בניתי בארץ ישראל" .בנו לא הבין
את כוונתו .כאשר רבינו נסתלק ,הוטמן באותו מקום .נפטר ב-י”ז מנחם אב ה'תקפ”ד
( .)9206חי כ 51-שנים .ציונו בבית החיים העתיק בפינטשוב.

ה

סבא (מצד האב) :ר' משה מבענדין .אביו :ר' בנימין זאב יעקב (אבד”ק זארנאווצא וולבראם).
מרבותיו :ר' יחיאל מיכל רבינוביץ (המגיד ממזלוטשוב .רבינו היה תלמידו המובהק) ,ר' אלימלך
וייסבלום ('נעם אלימלך' מלִיזֶׁ'נְסְ ק) ,ר' יעקב יצחק הורביץ (ה'חוזה מלובלין') ,ר' יצחק לוי
מברדיטשוב ,ר' משולם זושא מאניפולי ,ר' שלמה הלוי סג"ל מקרלין ,ר' זאב וואלף
מזיטאמיר ,ר' משה חיים אפרים מסדילקוב ועוד .חברותא :ר' אברהם יהושע השיל
מאפטא ('האוהב ישראל' מאפטא) .ילדיו :ר' יוסף דוד ,מרת גיטל (נישאה לאדמו"ר ר' יצחק
אייזיק יהודה יחיאל ספרין מקאמרנא בעל 'היכל הברכה') ,מרת ליבא.

רה”ק רבי חיים שמואל בן ר' אליעזר הורביץ מחנטשין זיע"א (נכד 'החוזה מלובלין' וגם נכד 'המאור ושמש') סיפר כי לאחר פטירת זקינו ה'מאור
ושמש' נמצא כתוב בחומש שלו בכתב יד קודשו שזכה להשיג לח”י מדריגות .הוא מנה שם את אחת המדריגות ,כי פעם אחת כשהיה בפינטשוב
עם הרבי מלובלין ביחד עם י”ב צדיק ים שלבשו בגדי לבן בשבת קודש ,והתפללו שם בביהכ”נ הישן ,זכה לראות כי בכל פעם שהבעל תפילה
הזכיר את שם השי”ת  -יצא מפיו לפיד אש.

הוא הגיע למדריגה שבה הכיר שהשליח ציבור כיוון אז את אותה כוונה שכיוון הכהן גדול ביום הכיפורים בעשיית העבודה .בכתב יד לא נזכר שמו
של הש”ץ ,אבל כאשר הרה”ק ר' חיים שמואל הורביץ מחנטשין שאל את זקינו הצדיק הרה”ק רבי יוסף 'היהודי הטוב' מניישטאט (בן 'המאור
ושמש') ,מי היה הש”ץ ,גילה לו ששמע מאביו 'המאור ושמש' שזה היה רבינו מפינטשוב ,אלא שלא רצה לגלות את שמו בחייו.

ר

בינו היה ידיד של הצדיק ר' יעקב יצחק רבינוביץ (הידוע בכינויו 'היהודי הקדוש מפשיסחא') ורצה לנסוע לבקרו בעת חוליו .כאשר הלך למקווה
לפני התפילה ,רץ לפניו כלב ונבח .רבינו מיד קרע את בגדיו ואמר למשמשו ,שהכלב אמר לו ש'היהודי הקדוש' הסתלק .לאחר מכן נסע
לפשיסחא והסמיך את בנו הרה"ק ר' ירחמיא ל זיע"א לרבי ומנהיג ,וברכו שיתגלה בעולם .באותה השעה התפרסמה גדולתו( .אור יקרות להגרש"ח
פרוש ח"ג)

כ

אשר ביקר פעם רעו ה'אור לשמיים' אצל רבינו בסעודת ר”ח ,מוכר היין הביא לשולחן יין לכבוד האורח .כאשר רבינו לקח את הכוס שמזגו לו,
שאל את המוכר" :מהיכן לקחת את היין ?" ,המוכר לפתע נזכר שלקח בטעות יין ממקום שעמדו שם סתם יינם .שר בית הזוהר' ,העטרת צבי'
מזידיטשוב העיד על רבינו" :הנני אומר בתורת עדות ,והשמיים והארץ גם כן יעידו בי ,שהיה בכוחו להחיות מתים".

ז

קן אחד ,בנו של הגרויסער לייב מפינטשוב סיפר ,שפעם אחת רבינו עמד בתפילה ופתאום רץ אל החלון .אחרי התפילה שאלו את רבינו על זה
ואמר שבאותו הרגע הגרויסער לייב נסע בעגלה לקראקא ונפל מהעגלה והלך להצילו .כשהגרויסער לייב חזר מדרכו ,סיפר כי בזמן שנפל ,ראה
שרבינו החזיק בו והניח אותו בחזרה בעגלה.

ה

חסיד המופלג ר' אלכסנדר אלחנן מפינטשו ב ז"ל סיפר ,ששמע מפי דודינו הגה"ק מקאמרנא ,שפעם אחת רצה לפעול משהו בשביל כלל ישראל
ועשה עליית נשמה וראה שם היכל עם אור גדול .נכנס בו וראה שם את 'היהודי הקדוש' מפשיסחא זצ"ל .רבינו ביקש ממנו אודות הדבר וענה לו
כי גזירה היא מהקב"ה .שאל" :היכן הוא היכלו של מור י וחמי ר' אברהם מרדכי מפינטשוב?" ,הרה"ק הראה לו למעלה בעולמות .כששמע זאת
הגה"ק מקאמרנא פחד ללכת עוד למעלה( .ספר פענח רזא)

כ

אשר רבינו גר בלובלין הוא היה בידידות עם 'היהודי הקדוש' מפשיסחא זיע"א ,שהעריצו ביותר' .היהודי הקדוש' העיד עליו ,שבשעה שהוא
מעשן את מקטרתו ,הוא מכוון את כוונות הקטורת בבית-המקדש .כמו כן היה שולח את אחד מגדולי תלמידיו ,שיהיה נוכח בשעת ההקפות
שרבינו ערך בשמחת תורה ,וביקשו להודיע לו את הכוונות שמכוון בעת עשיית ההקפות.

פ

עם אחת אישה אחת שמה בבית התבשיל אווזה שחּוטה ,רבינו עבר דרך בית התבשיל ושאל את הרבנית" :מאין האווזה הזאת?" .הרבנית
אמרה" :אישה אחת הניחה" .רבינו ציווה לקרוא לאישה כי אמר שהאווזה נתנה קולה שלא נשחטה .האישה אמרה כי ר' משה שו"ב שחטה .רבינו
קרא לשוחט ושאלו ואמר שלא מכיר האישה הזאת .אחר כך גער בה והתוודה ,שעשתה נבֵלה.

כ

שהיה שומע קרי את עורב היה מצווה לגרשו .פעם אחת עורב בא ורצה המשמש לגרשו .רבינו לא הניח לו ואמר" :העורב הביא לי היום בשורה
טובה ,שקרובי ר' משה מחמלניק יבוא וישבות אצלי בשבת קודש" ,וכך היה.

פ

עם אחת ירד גשם חזק .רבינו שלח את בנו ר' יוסף דוד ,שהיה אז בן שש שנים בלבד ,שיאמר בשמו שיפסיק הגשם ,וכך היה שהגשם הפסיק
מיד.

ָרת ַׂ
הכ ַׂ
ַׂ
הּטֹוב
עד כמה הכרת הטוב של רבותינו נמצאת בראש מעיינם ,זאת
ניתן ללמוד מהסיפור המופלא הבא .גם לאחר שנים רבות,
הם לא שוכחים טובה שנעשתה עבורם.
הם מרגישים כי הם חייבים לאותו אדם .אם הם ישמעו ,כי
אחד מבני משפחתו נמצא בבעיה או בצרה  -הם יעשו ככל
יכולתם לעזור לו.
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א (ראש כולל יחווה דעת וחבר מועצת
חכמי התורה של מפלגת ש"ס .היה רבה של שכונת הר נוף בירושלים)

סיפר:
בין המיזמים של מרן אבא זצוק"ל (מרן הרשל"צ הרב עובדיה יוסף
זצוק"ל) בתחילת שנות כהונתו כרב ראשי ,היה פתיחת בית-
כנסת ברחוב ז'בוטינסקי בת"א.

זמן קצר לאחר מכן אחד המתפללים פנה אליו וביקש ממנו
שידבר איתי שאני אלמד עם בנו חברותא .אבא ביקש ממני
שאקדיש עבורו לכל הפחות שעה בכל שבת .כמובן שהסכמתי
בשמחה.
תוך כדי הלימוד נוצר קשר ביני ובין הילד .שוחחנו על דא ועל
הא .הוא לתומו סיפר לי שאבא שלו שבור ורצוץ מכיוון שהוא
עומד לפני פשיטת רגל.
הילד ידע גם לומר את סך החוב שעמד על ארבע מאות
אלף דולר! לבנק (סכום עצום באותם ימים) .סברתי שחשוב
שמרן אבא ,כרבו של אותו יהודי ,יהיה מודע למה שעובר עליו,
וסיפרתי לו את הדברים.

אלף דולר ,בתנאי שבתמורה לכך תמחקו את החוב של
פלוני במלואו".
אם אינך מסכים להסדר זה  -לא אתן לך כלום .במקרה
זה לא מן הנמנע שפלוני יכריז על פשיטת רגל ,והבנק
יוותר עם חוב אבוד של ארבע מאות אלף דולר!".
מנהל הבנק לא היה 'אגוז קל לפיצוח' .הוא לא נענה בקלות
לתכנית של רבינו .בהתחלה הוא ניסה להתדיין על גובה
התשלום ואמר:
"אי אפשר למחוק את החוב במלואו ,אם משלמים רק חצי
ממנו .הרי הוא עדיין ישאר בעל חוב בסכום של מאתיים אלף
דולר! איך ניתן לוותר על כך?!".
לאחר מכן כשהבין שאבא לא יעביר לו אגורה שחוקה ,אם
ההסדר לא יתקבל  -הוא אמר שאינו יכול לקבל החלטה בלי
שיתייעץ עם הממונים עליו.
מנהל הבנק עזב את הבית .הוא התקשר למחרת והודיע
למרן אבא כי לאחר התייעצות עם הממונים ,ההסכם שהציע
מקובל עליהם .הם הבינו כי עדיף להציל חצי מהחוב ולא
להפסיד את כל החוב!
אבא מיד העביר להם את הכסף שגייס .החוב בוטל כלא
היה .מרן אבא היה מלא סיפוק ,אבל אני נותרתי תוהה -
איך אדם שכל דקה יקרה לו כל כך ,מקדיש שעות על גבי
שעות לטפל באדם אחד מבני הקהילה שלו? מדוע אבא
כל כך מתאמץ עבורו?

לאבא כאב מאוד לשמוע על כך ,כפי שכאב לי ,אלא שבעוד
אני המשכתי את סדר יומי הרגיל ,אבא טווה תוכנית פעולה
למען אותו יהודי.

כשראה את תמיהתי ,קרא לי והסביר" :אינך יכול לזכור,
אבל דע לך שבתחילת שנות נישואינו היינו ,אמא ואני ,במצב
כלכלי קשה מאוד".

מיד במוצאי שבת מרן אבא ערך רשימה של כמה מקרובי
משפחתו של אותו אדם .לאחר מכן אבא התקשר אליהם
באופן אישי ,סיפר להם על מצבו הכלכלי של בן משפחתם
וביקש מהם לתרום עבורו כסף ,כדי להציל אותו ממצב של
פשיטת רגל.

"בבית לא היתה פרוטה לפרטה .אנחנו רעבנו ללחם,
כפשוטו ממש .מצבנו הכלכלי נודע לאדם אחד ,גם הוא לא
היה משופע בכסף ,אבל בכל אופן ניסה לעזור".

קרובי המשפחה נענו בשמחה .אבא הצליח לגייס מאתיים
אלף דולר! אם חשבתי שבכך תמה מעורבותו ,הרי שעד
מהרה התבדיתי.

"כל פעם שאשתו היתה מבשלת אוכל ,הוא דאג להפריש
כמה מנות עבורי ועבור אמא .כך עשה במשך שנים! הוא
היה מכניס את המנות החמות לביתנו ,עד שבורא עולם
ריחם עלינו ובס"ד הצלחנו לעמוד על רגלינו באופן עצמאי
ולא היינו זקוקים עוד לכך".

לאחר מכן אבא יצר קשר עם מנהל הבנק ,הזמין אותו הביתה,
ישב מולו ואמר" :פלוני ,שחייב לכם חוב של ארבע מאות אלף
דולר ,לא מסוגל להשיג את הכסף".

"האם אתה יודע מי הוא היה? אבא של היהודי שכעת עזרתי
לו .איך אוכל להתעלם ,איפוא ,ולא אתגייס בכל כוחי על מנת
להציל כעת את בנו?"

מנהל הבנק הביט בפני אבא ,כשהוא מנסה להבין לאן מובילה
השיחה .אבא המשיך ואמר" :החוב שלכם הוא למעשה חוב
אבוד ,אלא שהצלחתי לגייס מקרובי משפחתו כסף".

"יש לי חוב עצום והכרת הטוב עבורו .כעת ,שהזדמנה לי
אפשרות לפרוע אותו חוב באמצעות סיוע לבנֹו  -וכי יעלה
על הדעת ,שאחמיץ את אותה הזדמנות ולא אעזור
לִ בְנו?".

"אני מוכן להגיע איתך להסדר ,שבו אעביר לבנק מאתיים
הרב מרדכי צמח בן מזל אליהו זצ"ל
הרב עובדיה יוסף בן גורג'יה זצ"ל
אליהו אליאס בן אלגריה 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

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

ואתחנן (נחמו)
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 פרשת ואתחנן- באר הפרשה

á

פרשת ואתחנן
øîåì åúåà íçðîå åáì ìò øáãîå åáø÷î àåä êë øçà
êúåà çéëåî éðàùë íâå ,ãñç êéúëùîå êéúáäà åì
,åìàä íéàøåðä íéîé øçà ïéðòä ïëå ,êúáåèì àåä èáùá
úòì ïëì 'åëå ì"çø íéçåúî ïéðéãä øùà á"úá èøôáå
úåáø÷úä íäì äàøîå ìàøùé åîò úà íçðî àåä áøò
.ì"ëò .'åëå íéùãç ïéçåî íéàáå ,'åëå ãñçäå åðéîé ãéá
ìò íééçä úåëåìäú ìëì 'áà ïééðá' íä '÷ä åéøáãå
øçàì éë ,èøôáå ììëá àåáú àìù äøö ìë
àåä ,åúøáò èáùá íãàä úà äëîå øñééî ä"á÷äù
íéîçø åéìò òéôùîå ,äáøé÷å íåçéð éììè åéìò óéòøî
. בäáéçå äáäà áåøá íéãñçå
÷åñôä ìò íéðåùàøä åðéúåáø éøáãá ïë ùøåôîå
ïá úà áàëå çéëåé 'ä áäàé øùà úà' (áé â
åðáá äöåøù ¯ äöøé ïá úà áàëå ,ì"æå ,é"ùøéôå ,'êöøé
êì áøòé ïë èáùá åäëîù øçàì åäñééôéå åì áéèäì
øçà ,ì"äæá äðåé åðéáø áúë ïëå .äëîä øçà äáåèä
ìò íçøì óéñåéù áàë åúåöøì óéñåé íãàä çéëåéù
. גì"ëò .åéìò åúìîç ìåôëìå äçëåúä øçà ïáä
éìùî)

 ורוצה שיקבלו תנחומין, הקב"ה מנחם לאחר הצרה- נחמו נחמו

,'íëé÷åìà øîàé éîò åîçð åîçð' ,(à î 'éòùé) äøèôäá
,ì"äæá (äîú äéòùé éðåòîù èå÷ìé) ùøãîá àúéà
ìàøùé åøîà ,øîà àôô øá àðéðç éáø ¯ 'íëé÷åìà øîàé'
àìà íçðì úàá àìù øîàú åðéáø äéòùé ,äéòùéì
ìëì ,íäì øîà ,åéîéá ùã÷îä úéá áøçù øåãä åúåàì
àìà ïàë áéúë ïéà íëé÷åìà 'øîà' ,íçðì éúàá úåøåãä
äðù ìëá éë ,íéøáãä øåàéáå .ì"ëò ,íëé÷åìà 'øîàé'
ïáøåç ìò ìáàä úôå÷úå 'íéøöîä ïéá' éîé øåáòë äðùå
íéîåøîá úòîùð 'ìå÷ úá' ìàøùé úåìâ ìòå ÷"îäéá
åîòì íéîåçéð ìù çåø øéáòî ä"á÷ä ,'éîò åîçð åîçð'
éøåáùì àôåøäå ,íáéì ÷æçîå íúåà íçðî , אåéáåäà åéðáìå
.(â"ôøú åîçð íéøôà õò 'éò) åðáéì ïåáöòì ùáçî áì
ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä áúë êëå
çéðäì áééç áàá äòùúá ì"æç åøîà äðä ,ì"äæá
úà íçðì íéùãç ïéçåî íéàáù íòèäå ,äçðîá ïéìéôú
,ìùî àåäå ,(íéáâùð íéøáãá íù áéçøîå) 'åëå ìàøùé åîò
,ë"éôòàå ,åëéøãäì éãë èáùá åðá úà øñééîù áàä êøãë
(äðä ä"ã íéøáã)

 וע"ע בהגהות שו"ע או"ח סי' תקנ"א( בשם ה'ירושלמי' )סוף תענית( דאחר, כתב הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע )מסעי ד"ה והיה מדי.א
 פירוש שמתחדש,' ובזה פירש את הפסוק )ישעיה סו כג( 'והיה מידי חודש בחדשו,ט' באב מתחיל חודש אחר
 וזה הפירוש,' דמשום הכי נוהגין לקרוא לחודש שנתחדש אחר ט' באב חודש 'מנחם, ונראה לי.חודש בתוך חודש
,' ואחר כך בא החודש השני שנקרא 'מנחם,' היינו שעד ט' לחודש הוא החודש הראשון ונקרא 'אב,חודש בחדשו
 בתשובות, שאז יבוא כל בשר להשתחוות בהר בית ה' )ואכן,וזה גם פירוש 'ומידי שבת בשבתו' שקאי על שבת נחמו
.( ועוד הרבה מתשובותיו, כתשובה ד' בחלק או"ח.'חת"ס יש תשובות המצוינות לתאריך 'חודש מנחם
. וכך כתב הרמח"ל זי"ע )קל"ח פתחי חכמה( שלאחר בצורת ועצירת גשמים הקב"ה מוריד הרבה גשמי ברכה לעולמו.ב
 שכך הוא סדר הנהגתו של אבינו שבשמים שלאחר שנהג בבחי' 'שמאל דוחה' הרי,וביאור הדברים הוא כאמור
...'מיד 'ימין מקרבת
–  און מיט די רעכטע טרייסט ער,וכמו שאמר הרה"ק ה'יסוד העבודה' זי"ע מיט די לינקע האנט שלאגט ער
... וביד הימנית 'הוא' מנחם,עם היד השמאלית הוא מכה
 שמעתי מפי קדושי עליון על מרגלא בפומיה דאינשי שאחר השריפה,וכיו"ב כתב הרה"ק בעל 'התניא' זי"ע בזה"ל
 יען כי השתלשלות מדות העליונות,(מתעשרים )שלאחר שנופלת דליקה בביתו או בנכסיו ורכושו של אדם הרי הוא זוכה לשפע של עושר
 ולזאת אחר מדת הדין בשריפה מתעוררת מדת הרחמים שהיא גדולה ממידת החסד,וסדרן כך חסד דין ורחמים
.(228 'שבתחלה כנודע וכו' )הביאו הרה"ק הצמח צדק זי"ע בספר דרך מצותיך עמ
 ובדרך זה פירשו הטעם שקוראים בתורה בכל שנה בשבת שלאחר תשעה באב את 'עשרת הדברות' האמורים.ג
 ונותן להם, אז רוצה ה' בעמו ביתר שאת, שלאחר החושך והריחוק של ימי בין המצרים ותשעה באב,בפרשתן

באר הפרשה  -פרשת ואתחנן

â

÷åñôä ìò (ã ç úéùàøá úãâà) ì"æç éøáãá åðéöî øáëå
)ìàøùé åøîà ,ì"æå ,'àùà 'ä óòæ' (è æ äëéî
ïéîçðúî åðà äîá íëì éðà øîåà ,íìåòä úåîåàì
øæåçå åðúåà äëîù éðôî ,åôòæá ãåîòì ïéìåëé åðà äîìå
åøîà êëéôì ,'åëå äùãç äàéøá åðúåà àøåáå ãéî
åðúåà àøåáù ïéîçðúîå ïéàåø åðà äæ øáãá ìàøùé
זאת נחמתי  -בידיעה שהוא אלוקינו הוא אבינו
ìà áéùà úàæ' (àë â äëéà) äéîøé øîàù àåä äæ .ãéî
øàáî (úùøôá ä"ã å"ðøú) ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä àåäù ¯ (âë íù) 'íéø÷áì íéùãç' ,äîìå ,'åâå 'éáì
øîàé éîò åîçð åîçð' äàåáðä øîàîá
 ùøãîä ã"ëò ,ãéî åðùãçîד.
àôåâ äæá ¯ ìàøùé éðá íò åîçðúé äîá éë ,'íëé÷åìà
 íäé÷åìà àåä 'äù 'éîò åîçð åîçð' åðéìà àøå÷ ä"á÷äù àìà ,ãåò àìåחíìåò úâäðäù íúòéãéá ,øîåìë ,
¯  'åîçðúú' éë íëîî ù÷áàה úåøöä ìë íâ äæ ììëáå ,àéä åãéá ÷øå êà åàåìîå áúë êëå .å÷æçúúå
åîçð' ïëà íàù (åë áúëî) ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä
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רוח חדשה וכוחות מחודשים לקבל את התורה ולעשות רצונו למען נשוב אליו באמת וכאילו נותן מחדש את
התורה ו'עשרת הדברות'.
וכך איתא מהרה"ק רבי פנחס מקאריץ זי"ע )אמרי פנחס שפה( שכמו גרעין הזרע שתחילת צמיחתו תבוא רק אחר
שנרקב תחילה באדמה כך הם בני ישראל בזו העת ,כי בתשעה באב יושבים על הארץ ,ואז הם נדמים לגרעין
הנרקב ,ולאחר מכן באה הצמיחה להתחיל מחדש 'קבלת התורה' בעשרת הדברות.
ד .וכעין זה איתא בגמ' )נדרים מא (.על חולה שמתרפא ש'חוזר לימי עלומיו' ,ופירשו התוס' )ד"ה חוזר( 'דבריא החולה
שנתרפא יותר מלפני שחלה' ,כי אחרי שהקב"ה מביא את החולי הרי הוא חוזר ובורא את האדם בריאה חדשה.
ה .איתא בספר 'מנהג טוב' )יו"ל שנת תרפ"ט מתוך כת"י עתיק של חכם אחד מחסידי איטליא( שמנהג טוב שלא להסתפר עד
ערב שבת 'נחמו' ,וכבוא ערב שבת נחמו חייב לספר עצמו ,לשמח גופו ,ולקבל השבת בשמחה ובטוב לבב ,ויתנחם
בנחמות מרובות ,וה' ינחמנו בנחמת ציון עיר שלם.
כיו"ב כתב המהרי"ל זי"ע )סדר תפילת ט' באב אות כז( ,כי שבת נחמו הוא השבת הסמוך אחר תשעה באב ,וישמחו
כל העם ויבטחו בנחמת הגואל .וכן כתב כבר ה'ריטב"א' )תענית כו (:על המשנה בתענית )שם( 'לא היו ימים טובים
לישראל כחמשה עשר באב' ,ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב .וכך כתב בספר 'בן שועיב'
)לתלמיד הרשב"א( פר' ואתחנן ,שמצווה לעשותו כיום טוב )הובא ביוסף אומץ תתעד(.
ו .מעשה באחד שנכנס אל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע ותינה בפניו מצבו השפל והירוד ברוחניות עד שכבר הינו
'יבש לגמרי' מבלי לחלוחית דקדושה ,נענה לו הרה"ק ,אם היה למולך גוי כשחרב בידו ומכריח אותך לעבור על
ג' החמורות וכי היית נכנע לו ...ח"ו ,השיב האיש ,המשיך הרה"ק ואמר ,וכל כך למה ,מפני שנאמר 'ובכל נפשך',
ודרשו חז"ל אפילו נוטל את נפשך ,א"כ ,גם הנאמר בכתוב לפניו  -בכל לבבך תקיים 'אפילו נוטל את לבבך' –
כשרחק לבך מכל זאת ,כי מחובתו של כל יהודי ,לעבוד את בוראו ית' אפילו כשהוא נוטל את לבבו ,שהרי זה
חיוב גמור כאותו חיוב למסור את הנפש על ג' חמורות .ומעתה אף אנן נעני ונאמר על משקל דבריו הק' ,שכשם
שכל אחד מוסר את נפשו שלא לעבור את ג' החמורות כך צריך למסור נפשו לקבל באהבה וברצון הנהגת הבורא
ית"ש עמו.
ז .מאמר נורא אמר הרה"ק רבי הירש מרימנוב זי"ע ,בעת אשר בתו שכבה על ערש דווי ובאו להודיע לו שהיא
עומדת בשערי גסיסה רח"ל ,כתיב בריש פרשתן )ג כג-כד( 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר ,ה' אלוקים' וגו',
שהכוונה היא ואתחנן אל ה' כל ימי חיי אשר גם בעת ההיא – מלשון 'בעתה' ופחד ,בשעה שתבוא עלי הצרה,
אז אזכה לאמר ה' אלוקים ,ר"ל ,להאמין כי הכל הוא מיד ה' אלוקינו אבינו אב הרחמן ולטובתנו.
ח .ויתבאר עוד ,שהנה נאמר )תהילים כג ד( 'שבטך ומשענתך המה ינחמוני' ,ולכאורה יש להקשות ,בשלמא 'משענתך'
– שאנו נשענים על אבינו שבשמים ,זאת אכן תנחמנו ותסעדנו ,אך מה נחמה יש ב'שבטך' – שהקב"ה מייסר
אותנו ב'שבט' ,וכי זו 'נחמה' היא או צרה ח"ו ,וביאר הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע )למוצאי יוה"כ ד"ה ה' רועי( וז"ל ,יש
בחי' 'תעיתי כשה אובד' ,ואין על השה השגחת ושמירת הרועה ,ואין מי שישמור אותה מקור וחום ,וע"י התרחקותה
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מהרועה מתחברת עם חיות רעות .כמו"כ באיש יהודי ,יש עתים שנדמה לו כי ח"ו הוא כשה אובד שאין משגיחים
עליו ,אז שבטך הוא ג"כ נחמה ,אם כי מקבל מכה מהשבט ,אך בזה מרגיש הוא כי הרועה משגיח עליו ולא עזב
אותו וישמור אותו גם מזרם וממטר ,ויגין עליו בעת הצורך ,וכי לא לנצח יקצוף ,עכ"ל )וכעי"ז במלבי"ם שם( .כלומר,
עצם ההכאה בשבט מוכיחה לו שיש מי שחפץ בו ,ויש מי שמשגיח עליו .ולפי זה יתבאר אומרו נחמו נחמו עמי
יאמר אלוקיכם – שה'נחמה' היא על ידי שיודע שהכל מאלוקיכם ,וכי הקב"ה משגיח עליו ,ואין ההכאה סימן שה'
עזב אותו ח"ו אלא אדרבה להיפך...
הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע )מכתבי קודש ,מכתב ריב( ביאר במה שאמור בדוד המלך ב'מלחמת ציקלג' )שמואל א'
כט-ל( ,שהיה אז בשעתו הקשה ביותר ,שנשבו נשיו ביחד עם שאר נשי העם ,עד ש'ותצר לדוד מאד כי אמרו העם
לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנותיו' ,ומה כתיב שם )ל ו( 'ויתחזק דוד בה' אלוקיו' – שדוד
התחזק שה' הוא אלוקיו ...שגם במצב הנורא שהיה אז עדיין ה' הוא אלוקיו ...לא עזבו ולא יעזוב אותו ,ובוודאי
יעזור לו' ,ובזכות זה היתה לו הישועה הגדולה'.
עוד כתב ה'נתיבות שלום' זי"ע )מכתב קסח( לפרש בלשון הכתוב )ד"ה א' כט י( 'ויאמר דוד ברוך אתה ה' אלוקי
ישראל אבינו מעולם ועד עולם' ,שיהודי צריך להאמין כי השי"ת הוא 'אבינו מעולם ועד עולם' – שבכל מצב שהוא
נמצא ובאיזה 'עולם' שהוא שרוי הרי הקב"ה הוא אבינו.
ועל דרך זה אמרו צדיקים לבאר הטעם שקוראים 'עשרת הדברות' בפרשת יתרו בימות החורף ,ושונים לקרוא
אותה בפרשת ואתחנן בימות הקיץ ,שיש בזה להזכיר לאדם שבכל מצב הוא מחויב האדם להשריש בדעתו באמונת
אומן כי 'אנכי ה' אלוקיך' ,בין בקור ובין בחום ,בין במים ובין באש חייב להאמין באנכי ה' ושה' הוא אלוקיך...
וכבר מובא במדרש )דב"ר ב טז( על הפסוק האמור בפרשתן )ד ז( 'כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו
כה' אלוקינו'  -אמר רבי תנחומא ,מעשה בספינה אחת שנסעה בין גלי הים ,וכל נוסעיה היו 'עובדי כוכבים' מלבד
יהודי אחד שנסע בה .בהגיעם לאחד מאיי הים נתנו הנכרים מעות ליהודי וביקשוהו עלה נא ליבשה והבא לנו משם
דברי מאכל ומשתה .אמר להם היהודי ' -אכסנאי אני ,וכי מכיר אני להיכן אלך' ,כמוני כמוכם ואין לי 'מכירים'
בעיר הזאת ,מנין אדע להיכן אלך .השיבו לו הנכרים 'בכל מקום שאתה הולך אלוקיך עמך .הרי )כתיב( אשר לו
אלוקים קרובים אליו' ,כלומר ,לא תוכל לומר שהנך כאורח הנמצא כאן לבד ,כי לעולם אינך לבד – שהרי בכל מקום
שתלך יש לך אלוקים שהוא קרוב אליך ,ונמצאת מהלך תמיד יחד עם ה' )כביכול( ולעולם אינך יחידי בדד...
אמור מעתה ,אם ערלים הללו הבינו כן ,מה נאמר אנו בניו רחומיו של הבורא ,כמה יש לנו להשריש בקרבנו
שהקב"ה הולך עמנו בכל צעד ושעל...
מספרים על הגאון החסיד הנודע רבי שמואל מונקיס זצ"ל מגדולי חסידיו של הרה"ק בעל התניא זי"ע ,שפעם
אחת פרצה שריפה בביתו וכילתה את כל רכושו עד שנותר בעירום ובחוסר כל ,ורק בקבוק 'משקה' הצליח להציל,
ותיכף רץ עמו אל בית המדרש לשתיית לחיים ,ובתוך כך פתח בריקוד בשירה ובזמרה 'שלא עשני גוי ...שלא עשני
גוי' ,ידידיו חשו אליו מיד בחשש שמא השתבשה דעתו מגודל צער השריפה ,נענה אליהם רבי שמואל ואמר ,הן
אילו הייתי מגויי הארצות שהמה משתחווים להבל וריק לאלילים ,אזי גם 'אלוהי' היה 'נשרף' בשריפה זו ,אך עתה
שיהודי אני ואלוקי הגדול חי וקיים ,על זה בלבד ראוי להודות בכל לב ,ולכן הנני מפזז ומכרכר ' -שלא עשני גוי'...
ט .והנה לכאורה מה מקום ל'נחמה' זו ,וכי כבר נבנה המקדש ...מה נשתנו ימים אלו מימי בין המצרים ותשעה
באב ,הן אמש ישבנו גם בכינו ועתה במה נתנחם .אכן זאת נחמתנו בעניינו כי 'יאמר אלוקיכם' – כאשר מתברר
ומתגלה לנו שחורבן בית מקדשנו היה על ידי 'אלוקיכם' ,ובוודאי כוונתו להיטיב לנו בזה ,מלבד זאת שבזה נתגלה
עצם קרבתנו אליו ,שהרי לא יכה איש ישר את ה'זר' שאיננו מכירו .וכך הוא בכל 'חורבן' פרטי אשר בא על האדם,
יתנחם ב'ידיעה' שכל העובר עליו הוא מידי הקב"ה ,בחשבון מדוקדק.
משלו משל ,לילד שלקחו אותו הוריו לטייל בהרים גבוהים ,שם מצאו 'רכבת הרים' ,העולה 'עד לשמים' ...במהירות
גדולה ומשם חוזרת ויורדת לארץ ,אמנם הילד התיירא מאוד שמא 'יעוף' מרוב מהירות או שמא יפול מלמעלה
למטה ויתרסקו עצמותיו ,וככל שניסו להרגיע אותו שלא יקרה לו מאומה ,וראיה לדבר שהרי כבר אלפי אלפי ילדים
'נסעו' ברכבת זו ושבו בשלום .עדיין שרוי היה הילד בפחדים נוראים .והדבר היחידי אשר ירגיע אותו ,ואף יהיה
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מוכן לעלות אל הרכבת הוא רק אם יצטרפו אביו או אמו אליו ,וזהו שאמר הכתוב נחמו נחמו עמי ,ושמא תאמר,
כיצד' ,יאמר אלוקיכם'  -הנמצא עמכם בכל מצב ,לא עזבנו ולא נטשנו מעולם ועד עולם.
וכמו שמצינו נפלאות ברש"י על הפסוק )שה"ש ד ח( 'אתי מלבנון כלה אתי מלבנון תבואי' ,וז"ל ,אתי מלבנון כלה -
כשתגלו מלבנון זה )היינו ביהמ"ק( אתי תגלו ,כי אני אגלה עמכם .אתי מלבנון תבואי  -וכשתשובו מן הגולה אני אשיב
עמכם) .ולבינתיים  (-ואף כל ימי הגולה בצרתך לי צר ,ולכן כתב אתי מלבנון תבואי ,כשתגלו מלבנון זה אתי תבוא ולא
כתב אתי ללבנון תבואי ,לומר משעת יציאתכם מכאן עד שעת ביאתכם כאן אני עמכם בכל אשר תצאו ותבואו.
וזאת ישים אל ליבו ויתבונן במאמר צדיקים שרמזו בכתוב )בראשית מו ד ,עיי' כעי"ז כלי יקר שם( 'אנכי ארד עמך
מצרימה ואנכי אעלך גם עלה' ,כי שניהם שוים ,הן ה'אנכי' אשר נמצא עמו בעת 'אעלך' ,בעת העליה  -כשאור לו
בכל פינה שהוא פונה ,הן ה'אנכי' נמצא עמו בעת 'ארד עמך'  -בשעת הירידה והחושך .ולכן אמר 'אנכי אנכי הוא
מנחמכם' ,כפל ב' פעמים 'אנכי' ,לרמז על האנכי ארד עמך ועל האנכי אעלך ,כי ידיעה זו היא 'מנחמכם' )עיי' פסיקתא
רבתי ,פיסקא לג ,ד"ה א"י(.
רמז נפלא מצינו בעניין זה ,כי הנה 'ההתגלות' האלוקית הגדולה ביותר שהייתה מיום בריאת העולם ועד עתה
היתה בעת 'מתן תורה' ,כשפתח הקב"ה את שבעת הרקיעים וראו הכל שהוא יחידי ,ובלשון זו פתח ואמר 'אנכי ה'
אלוקיך' ,ולפלא ,שאותה הלשון מצינו גם בשעת ההסתר הגדול ביותר ,וכדכתיב )לא יח( 'ואנכי הסתר אסתיר פני ביום
ההוא' ,ללמדנו שגם ה'הסתר' והחושך כפול ומכופל הוא מאותו 'אנכי ה' אלוקיך' ,ולכן נאמר 'אנכי אנכי הוא מנחמכם'
– שידיעה זו שאנכי שבשעת ההתגלות הוא האנכי של שעת ההסתר ,בזאת תחזק לב האדם בכל העובר עליו.
י .מעשה היה לפני כמאה שנה ,באשה אחת שהיתה דרה בעי"ת ווילאמסבורג יצ"ו ,והייתה שרויה בעוני גדול
ומחפיר ,ויהי היום חלה בנה יקירה והוזקקה לקחת אותו לרופא ,ופשפשה אחר הפרוטות האחרונות שהיו בביתה,
ובקושי גדול הצליחה להשיג תשלומי שכר הרופא ,הלה בדק את הבן ומצא את סיבת המחלה ,ורשם לה 'רעצעפט'
)מרשם( ובו סממני רפואה ,משעמדה לפני הרוקח נודע לה שתרופה זו דמיה יקרים ביותר ,החלה האשה להתחנן
ולדבר על ליבו של הרוקח ,שיעניק לה את הרפואה בחינם ,באמרה ,אנא רחם עלי ועל בני שנפשו תלויה בתרופה
זו ,כי פיקוח נפש יש בדבר ,ואין בידי אפילו שוה פרוטה ,אך כל תחנוניה ודמעותיה לא הצליחו להבקיע את לבבו
הערל ,עד שבאטימות לבו הציע לפניה לתת לה את התרופה בתנאי שתתחייב לנקות את בית המרקחת מדי לילה
בלילה במשך שנתיים וחצי ...בלית ברירה אחרת הסכימה האשה לכך ,כשהמוכר עורך עמה שטר 'כתוב וחתום' על
התחייבותה לעמוד לשרת בכל לילה בניקוי החנות ,ובלב שותת דם חתמה ושעבדה עצמה לעבודת פרך זו.
בדרכה לביתה שבווילאמסבורג נאלצה לעבור דרך שכונת הגויים ,ולפתע התנפל עליה 'שחור' וביקש לשדוד
אותה ,לעומתו זעקה האשה שיניחנה לנפשה כי אין בידה משאת מאומה ,אך הלה לא שמע לזעקותיה ונטל את
ה'שק' שבידה ברצותו למצוא בו כסף או תכשיטים ,והנה נתקלו עיניו בבקבוק היקר – שבו היה משקה המרפא,
והיה נדמה בעיניו שזהו בקבוק המכיל 'טיפה המרה' )אלכוהול( ומשקה משובח ורצה 'לטעום' הימנו ,אמרה לו האשה
אין זה 'משקה' אלא תרופה ,והנח לי להביאה אל בני המוטל במיטתו ,אך ה'שחור' לא האמין לה ,פתח את הבקבוק
והחל לשתות ...וכשהרגיש את טעם התרופה בפיו קצף עד מאוד וירק עליה את כל מה ששתה ,ובחמתו הרבה
נטל את הבקבוק ונפצו על הארץ לשברי שברים.
באותה שעה חשך עולמה ,וכי לא די בכך שהתחייבה לעבוד כל לילה לשנתיים וחצי ,הרי עתה גם אין בידה
את התרופה שמסרה נפשה להשיגה ,ובפחי נפש שבה על עקבותיה וחזרה לבית המרקחת ,סיפרה לו דברים כהוויתן
ובקשה ממנו את ה'נייר' בו נכתב ה'הסכם' שביניהם ,הרוקח שחשב שהיא חוזרת בה ,גער בה ,לא יועיל לך מאומה,
אף אם נשבר הבקבוק ההתחייבות במקומה עומדת ,הסבירה לו האשה שברצונה להתחייב לעוד שנתיים ומחצה,
העיקר שתקבל לידה בקבוק נוסף מאותו משקה 'מחיה מתים' ...אדהכי והכי ,הבחין הרוקח כי צבע המשקה שנתן
לה מתחילה – והוא שפוך ועומד כעת על בגדי האשה אינו דומה לצבע של התרופה הנכונה ,והבין שבמקום לתת
לה את התרופה הנדרשת נתן לה רעל וסם המות ,אשר אם היתה משקה ממנו את בנה היה נגזר דינו מיד ל...
מיהר לבקש ממנה את השטר וקרעו לגזרים ,גם הוסיף לתת לה את התרופה הנכונה בחינם אין כסף ,בלבד שלא
תגלה לאיש בעולם את אשר אירע עמה ,ולא תתבע אותו לשלטונות...
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ìëå ,åéðôìî íéãñçå íéîçø àìà äæ ïéà ,åéðáá äëî ìë éë åðà íéðéîàî êà 'øúñä'á øáãä ïééãòùë óàå
.ãéáò áèì ãéáòã éàî
åôéèé åìà úåòéãéå .ãéáò áèì àðîçø ãéáòã éàî
íéáåè íéîé åéä àì' (:ì úéðòú) ì"æç åøîà äæ íòèîå àåáá óà øòèöé àìù ,éç ìë ùôð ìò íçåð éììè
.ä÷åöå äøö åéìò
éðùá éë ,'ë"äåéëå áàá øùò äùîçë ìàøùéì
'ä éë íéçîù åðàù äçîùä ìãåâ åðéöî åìà íéîé
øàéáù åîëå ,åðòéùåé àåä åðëìî 'ä åð÷÷åçî 'ä åðé÷åìà éîéå 'úåòåáùä úùåìù' øçàì åðúîçð àéä àéäå
,áàá øùò äùîçáù 'áåè íåé'ä åäæ éë (íù) 'éøéàî'ä åúðåîàá ÷ø éë ,'åîçð úáù' úàø÷ì ,úåìáàä
ïééãò úåéåìâäå úåøöä ìë óà ìòù úåøåäì àá àåäù êåúî ,èøôáå ììëá åéúåøöå åúåìâ ìò íãàä íçðúé åæ
ïéàù ,øàáì äðùîä úðååë ,ì"æå ,åðé÷åìà 'ä åðáæò àì íéîù éãéá íéðåúð åìøåâå àåä åúåìâá åãåòá íâù äðáä
ïë åðúåà åðòé øùà ìë ìáà úåøöä áåøì ùàééúäì úà øéúñî íéîìåò ìë àøåá øùàë óàå ,'ä åáæò àìå
àåäù àìà ãåò àìå äøúñää êåúáù äøúñäá åîöò
 åéëøãá åðúëìá åðúà 'ä úåéäá äáøðיא.
ונתברר כי אותו 'הסתר שבתוך הסתר' ששדד ממנה הכושי את בקבוק התרופה ושברו ,ולא עוד אלא שירק
עליה את שיירי המשקה אשר בפיו ,לא היה אלא לטובתה ,להציל את בנה מאותו סם המוות )וע"י יריקתו ראה הרוקח
את צבע המשקה שהכתים את בגדיה( ,ולתת בידה את ה'תרופה' הנכונה מבלי שתצטרך לשלם אפילו פרוטה אחת ,ולהציל
אותה מכל שנות העבדות...
איש יהודי היה בארה"ב ושמו הרה"ח רבי ברוך פרענקל ז"ל ,אשר הוא וכל משפחתו חייבים את חייהם ל'שותף'
שעשה לו עוולה מאין כמוה ...וכה היה מעשה ,בשנת תרפ"ט עלה ר' ברוך מ'יורופ' )אירופה( לארה"ב יחד עם חברו,
שם עבדו השניים כ'שותפים' ,והתייגעו הרבה במשך זמן ארוך להרוויח ביושר כסף לרוב ,בכל חודש שלחו סכום
קצוב לבני משפחתם ל'מחיה' ,וגם הניחו בצד 'ממון הרבה' ,ככלות ג' שנים מצאו שבידם סכום הגון שממנו יוכלו
להתפרנס בכבוד ,ונמלכו בדעתם לשוב לארצם ולמולדתם ולמשפחתם ,וכבר קבעו זמן ותאריך להפלגתם .באותה
תקופה נפטר אביו של ר' ברוך ,ובלית ברירה נתיישב 'שבעה' לבדו באדמת ניו יארק ,באמצע השבעה בא ה'שותף'
אל ר' ברוך כש'צרור דפים' בידו ביקש ממנו לחתום בכמה מקומות – לצורך עניני ממונם ,ר' ברוך שסמך על השותף
חתם לו ,בקומו מה'שבעה' גילה לחרדתו ,ששותפו רימהו עשרת מונים ,ובמרמה החתימו ו'קיבל' ממנו 'רשות' להוציא
כל ממונו מחשבון הבנק ,ו'הילד איננו' – ה'שותף' ברח למדינתו כשכל הכסף בידו ...ומעתה הוא נשאר בעירום ובחוסר
כל ...לא נותרו בידו ברירות הרבה ,וכמובן נאלץ להישאר שם על אדמת נכר ולעבוד קשה להרוויח מטה לחמו ,עד
שבגמר ה' שנים בשנת תרצ"ד קיבל מעמד של 'תושב' ארה"ב ,אז חזר לביתו .כעבור כמה שנים בודדות פרצה
ה'מלחמה' במלוא תוקפה ,ובאותה שעה כשהכל מחפשים אחר 'דרך' לברוח ,יכול היה ר' ברוך להעביר את כל בני
משפחתו לארה"ב הואיל והיתה בידו תעודת 'תושב' ארה"ב ,והוכרחו שלטונות ארה"ב לקבלו עם כל בני משפחתו
למחוזם ,ובזה ניצלו חייהם ממות בטוח .נמצא בסוף דבר ,אותו חבר שברח למקומו והיה נדמה בעיניו כ'איש מצליח'...
נהרג בשנות המלחמה ,ואילו זה 'המסכן' שנשאר 'בגלות' נשאר בחיים עם בני ביתו עוד יותר משבעים שנה.
ללמדנו כלל גדול ,כי בכל 'עוולה' נוראית שנגרמת לו לאדם ,לאו דווקא בכסף ולאו דווקא בענייני ממון ,אלא
בכל עוולה שנגרמה לו אפילו ע"י ה'קרוב' אליו ביותר ,בחוצפה גדולה אשר נראה כי 'מן הדין' שינועו אמות הסיפים
וגם הוא עצמו ייהפך ל'אויס מענטש' )אף שהעושה עוולה בדין הוא שיקבל עונשו ..מ"מ( ידע שפעמים כל זה אינו אלא
להצלתו השלימה כפי הנגלה ליודע תעלומות ,וממילא אל יזעף ליבו ,ולא 'יצעק' על אחרים ולא 'יאכל' את ליבו
)מדוע בטח ב'גנב' כזה ,(..אלא יתחזק באמונה שלימה כי ה' אמר לו קלל ,וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד.
וזהו שנאמר )תהילים כג ד( 'שבטך ומשענתך המה ינחמוני' ,שלכאורה הוא תרתי דסתרי ,שכן 'שבטך' הוא מלשון
מקל חובלים ,ואילו 'משענת' הוא המקל עליו נשענים ובו נסמכים ,אלא שאף מה שנראה כ'שבטך' – ה'מכה' בנו,
באמת אינו אלא 'משענתך' ,כלומר ,נדמה לו לאדם שהקב"ה מייסר אותו ומביא עליו רעה ,אך באמת אין זה אלא
לטובתו וכמשענת נוחה להיסמך עליו ,וידיעה זו היא 'ינחמוני'.
יא .הנה אחד מהטעמים שנזכרו בגמ' )תענית לא (.לבאר מהו היו"ט הגדול של ט"ו באב ,משום שבו ביום 'נתנו הרוגי
ביתר לקבורה' ,והביאו שם בגמ' 'אמר רב מתנה אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב
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בכל קראנו אליו  -בכל מצב ובכל אדם
 äìéôúä ïééðòá úùøãð äôé åæיבúåëìä' äîëå äîëå ,
) äá åøîàð 'úåìåãâ íéáåø÷ íéäåìà åì øùà ìåãâ éåâ éî éë' ,(æ ãיג äìéôú ìù ìåãâä äçåë òãð ïòîì ,יד
ïúùøôá
éë äîãðù øçàì íâå ,íåøî éîùá úòîùð ãéîú øùà äùøô ,'åéìà åðàø÷ ìëá åðé÷åìà 'äë åéìà
)והיא ברכה רביעית בברכת המזון( ,הטוב שלא הסריחו ,והמטיב שנתנו לקבורה' .ולכאורה הדברים תמוהים ביותר ,שהרי
בכל הניסים שנעשו לישראל לא מצינו לברך עליהם אלא רק באותו הזמן בכל שנה ושנה ,וכגון ,על נס חנוכה
מברכים 'שעשה ניסים' מדי שנה בימי החנוכה ,וכן בפסח אנו מודים על שיצאנו ממצרים בזמן הזה ,ומדוע על נס
זה שהיה להרוגי ביתר צריכים לברך בכל ימות השנה ,שבכל פעם שיהודי סועד את ליבו עליו לברך 'הטוב והמטיב',
והיו צריכים לתקן שבט"ו באב בלבד יאמרו הטוב והמטיב ותו לא ...עוד יש להקשות ,כי על כל הניסים אין מברכים
ומודים אלא רק מי שנעשה הנס לו או לאבותיו ,וכמטבע הלשון 'שעשה ניסים לאבותינו' ,ומדוע אנו צריכים להודות
על נתינת הרוגי ביתר לקבורה ,וכי אנו מיוצאי חלציהם...
וביארו ,כי הנה בזמן שהיה בית המקדש על מכונו אזי היה גילוי אלוקות נפלא בעולם וראו כל בשר כי השכינה
שורה בישראל ,ובשעת החורבן נסתלק אותו גילוי קדוש ונורא ו'חשכו המאורות' ,אך עדיין הותיר הקב"ה לפליטה
את העיר ביתר שהיתה מלאה בחכמים וסופרים ,ועדיין נשאר מעט אורה בעולם ,עד שהגיע הקץ ונחרבה ביתר,
וירד חושך כפול ומכופל ,הסתר פנים שלא היה כמוהו ,אלא שבתוך כל ה'חושך ענן וערפל' השאיר הקב"ה ניצוץ
אורה באותו נס שהיה שלא הסריחו הרוגי ביתר ואח"כ בנס שניתנו לקבורה ,והיה זה לחזק לבבות בני ישראל ,שגם
בתוך החשכה הגדולה ביותר ובתוך ההסתר הנורא – עדיין לא עזבנו הקב"ה וממשיך להשגיח עלינו ,ועל נס כזה
צריך להודות ולהלל בכל יום ובכל עת ובכל זמן ...ולמען נחזק את האמונה הטהורה שהקב"ה נמצא עמנו בתוך כל
חשכות הצרות...
יב .כתב הגה"ק החיד"א זי"ע )נחל קדומים אות א' בפרשתן( 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר' ,בעת ההיא לאמר ר"ת
הלב – להורות 'שתהיה התפלה בכונת הלב'.
כה ביאר הרה"ק מהרי"ץ דושנסקיא זי"ע בלשון הכתוב )איכה ה יח( 'על הר ציון ששמם שועלים הילכו בו' ,במעשה
שלא היה ,פעם הלך האריה בטבור היער כשהוא רעב עד כלות הנפש ,פגע ב'שועל' ופקד עליו ב'מצוות המלך',
הבה לי את לבך כי רעב אנכי וחשקתי לאכלו להשקיט בו רעבוני ,השועל החכם הבין את אשר לפניו ,כי 'ממה
נפשך' תצא נפשו בקרוב ,אם יסרב לאריה יהא נידון למוות כדין 'מורד במלכות' ,ואם יסכים כיצד יחיה אחרי
שיוציאו ממנו את לבו ...מה עשה ,גילה לאריה כממתיק סוד ,וכה אמר לו ,אדוני המלך ,לבי כה יקר וחביב בעיני,
עד שאינני נוטלו לכל אשר אפנה ,אלא הנני משאירו בבית לשמרו מכל משמר ,עתה ,לכבוד המלך אלך לביתי
ואביאנו אליו לקיים מצוותו ,ומיד נשא רגליו וברח ליער אחר ולשועלים הייתה אורה ושמחה .אף אנו מבכים –
הר ציון שמם כי שועלים הילכו בו ,שבבואנו להתפלל – עבודה שבלב זו תפילה ,נוהגים אנו כדוגמת השועל ,את
הלב הננו משאירים בבית...
אמנם ,לעולם לא יתייאש ,אף נראה לו ש'לבו' בורח ממנו בכל עת ,וכמו שאמר הפייט 'שופכים לך שיח בלא
לב ולב' ,ואינו מובן הכוונה – האם הם שופכים שיח עם לב או בלא לב .אלא יש לבאר  -שאין להם לב ,אלא
שאינם מתייאשים ,והם תרים ומחפשים אחר לב – בזכות אלו הושע נא.
יג .בפרשתן )ג כג(' ,ואתחנן אל ה' ,וכתב בעל הטורים 'ואתחנן בגימטריא שירה' ) ,(515גם ידוע מה שאמרו חז"ל
)דב"ר ב א( שיש עשרה לשונות של תפילה ,ואחד מהם הוא 'שירה' ,והיינו כי התפילה צריכה להיות מתוך שמחה,
וכדאיתא במדרש שוח"ט )תהילים ק( אמר רב כשתהיה עומד להתפלל יהא לבך שמח עליך ,שאתה מתפלל לאלוקים
שאין כיוצא בו .וכך כתב בספר חסידים )אות יח( 'שורש התפלה שמחת לב בהקב"ה ,שנאמר )דה"י א ,טז י( התהללו
בשם קדשו ישמח לב מבקשי ה' ,ולפיכך היה דוד מלך ישראל מנגן בכנור על כל תפילותיו וזמירותיו ,כדי למלאות
לבבו שמחה באהבתו של הקב"ה' .ועי"ז תתקבל תפילתו.
וז"ל הגה"ק רבי חיים וויטאל זי"ע )הקדמת שער הכוונות( ,אסור לאדם להתפלל תפילתו בעצבון ,ואם נעשה כך ,אין
נפשו יכול לקבל האור העליון הנמשך עליו בעת התפילה .אמנם בעת שמתודה הוידוי ,ומפרט חטאיו ,אז טוב
להתעצב בלבד .אבל בשאר התפילה ,נמשך לו נזק נפלא גדול ע"י עצבותו .אבל צריך להראות לפניו יתברך הכנעה
גדולה ,באימה ויראה ,אמנם תהיה בשמחה יתירה וגדולה בכל האפשר ,כדמיון העבד המשמש את רבו בשמחה
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ìèáì äìéôúä àéä äôé ïééãò ,ì"çø äøéæâä äøæâð øáë
áøç åìéôà' (.é úåëøá) ì"æç åøîàù åîëå .øæâðä úà
ïî åîöò òðîé ìà íãà ìù åøàååö ìò úçðåî äãç
 'íéîçøäטוåðàø÷ ìëá' áåúëä ïåùìá ÷ééãì ùéù åîëå .
íà ,åéðôì íéàøå÷ åðà éúîéà äðéî à÷ôð ïéà Y 'åéìà
÷íâ åìéôà åà øàååöä ìò 'äãç áøç'ä úçðä íãå
...ïëî øçàì
éàá úà äùî ãîéì' (ã àîåçðú) ùøãîá åðéöî úåàøåð
ïëåñî åìù äìåçå ìéàåä íãà øîàé àìù ,íìåò

¥ ¥ ¨ § äùòå
àì ,åì øùà ìë ÷ìéçå (òøî áéëù úàååö) é÷éúééc
,ììôúé àìà ,ãåò ììôúé àì é÷éúééã äùòå ìéàåä øîàé
äùîá åðéöî éøäù ,'äéøá ìë úìôú ìñåô ä"á÷ä ïéàù
óàå ,õøàì ñðëé àìù äøéæâ äøæâðù òãé øáëù åðéáø
úà ÷ìéçù íéøáã úùøô óåñá øåîàëå ,'é÷úééã' äùò
èáù éöçìå ïáåàø éðáìå ãâ éðáì ïãøéä øáòå ãòìâä
íñéðëéùë åúâäðä éëøã ìò òùåäé úà äååéö óàå ,äùðîä
'àéää úòá éúåéö òùåäé úàå' (àë â) áéúëãëå ,õøàì
øîåì ãåîìú ,ììôúä àìå åì ãîò øîàú àîù' ,'åëå
 ''ä ìà ïðçúàåטז.

יתירה .ואם משמשו בעצבות ,עבודתו נמאסת לפניו .וכמעט שעיקר המעלה והשלמות והשגת רוה"ק תלויה בדבר
זה ,בין בעת תפלתו ,ובין כשעושה איזה מצוה משאר המצות ...ואל תבוז לענין זה ,כי שכרו גדול מאד ,עכ"ל.
וכך כתב הגה"ק ה'בן איש חי' זי"ע )אדרת אליהו בפר' משפטים( וז"ל' ,והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני' )שמות
כב כו( ,יובן בס"ד כי ידוע שהתפילה צריך שתהיה בשמחה ,ואם האדם יתפלל בשמחה אזי תתקבל תפילתו ברצון.
וידוע שכל 'והיה' הוא לשון שמחה וזהו שאמר והיה כי יצעק אלי ,והיה לשון שמחה ,ר"ל שאם מתפלל בשמחה
אזי ושמעתי כי חנון אני שתפילתו מתקבלת ,עכ"ל.
יד .בפרשתן )ד כט(' ,ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך' .וכבר עמדו המפרשים
לבאר לשון הכתוב שפתח בלשון רבים 'ובקשתם' וסיים בלשון יחיד – ומצאת ,ולכאורה היה צריך לומר 'ומצאתם
כי תדרשו בכל לבבכם ובכל נפשכם' .וביאר רבינו בחיי ,שאם היה אומר כן היה מקום לומר שהקב"ה ישמע רק
לתפילת הרבים שגדול זכותם ,אבל יחיד המתפלל לא יזכה ח"ו למצוא את ה' בבקשתו ,על כן שינה הכתוב וסיים
ומצאת 'ללמדך כי גם ליחיד יידרש כשידרשנו בכל לבבו ובכל נפשו'.
טו .כה אמר הגרי"ז מבריסק זצ"ל להמחיש את כח התפילה' ,מעשה' באחד שתפסו אותו על שעבר על אחד
'מהעברות החמורות' שבחוקי המלכות שהעונש הקבוע על כך בספר החוקים הוא גזר דין מוות ,כמובן ששכר
עורכי דין בכסף מלא שיוכיחו את צדקתו ,בהגיע יום הדין פתח הקטגור בדבריו והוכיח שאכן פלוני זה עשה מה
שעשה ,לעומתו נעמדו הסנגורים וטענו לחפותו ,אך גברה יד הקטגור ופסק השופט את דינו למיתה רח"ל .חשכו
עיניו של הנאשם וכמעט שלא התמוטט אך עדיין לא איבד תקוותו ,מיד אמר שעומד להגיש ערעור בפני ערכאה
גבוהה יותר ,פשיטא שבדרך הטבע פחתו הסיכויים לצאת זכאי ,אך עדיין יתכן 'להפוך את הקערה' ,הלה שכר עו"ד
מומחים ביותר העולים הון תועפות ,והם ניסו בכל כוחם להביאו לידי זכות ,אולם גם הבית הדין 'הגבוה' הרשיע
את הנתבע ,והשאיר את פסק הדין על מקומו .עדיין לא התייאש הנאשם ,כי אף שנפסק דינו לחובה אך המלך
ברוב רחמיו יכול לתת לו 'חנינה' ,ומיד החל להפעיל 'קשרים' ולהתחנן ל'עסקנים' שיבקשו משרי המלוכה שידברו
על המלך להשאירו בחיים ,שהרי מטופל הוא באשה חולנית ובעוללים רכים ,וגם לרבות בהורים זקנים וחולים ,כמו
כן השתדל בכל כוחותיו לבקש מאת מכריו וידידיו שישלחו מכתבים לבית המלוכה להעיד על טיבו שכשר הוא,
אולי יחוס אולי ירחם .אמנם המלך לא נעתר להפצרות המרובים ,ופסק שבעוד כ"ד שעות יבוצע פסק הדין .באותה
שעה ידע שננעלו בפניו כל שערי ההצלה בדרך הטבע ,אך עדיין המשיך לפעם בו רצון החיים מתוך תוחלת ותקווה
אולי יארע משהו שלא כדרך הטבע או שיתחולל נס גלוי להצלתו .הגיע הזמן הנקוב ...נכנס השוטר והובילו אל
מקום ההריגה ,שם עמד שר הטבחים והשחיז את חרבו למען תתבצע ההריגה בלי ספק ...והניחה על כתף הנאשם...
באותו רגע נגוז חלום החיים ,אבד סברו ובטל סיכויו ,יודע הוא היטב שזהו ...הגיע הרגע האחרון לחייו ,וכבר אין
שום דרך להינצל ...אמנם יהודי מחויב להאמין שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל יתייאש מן
הרחמים ...גם במצב נואש זה ,שאין שום פתח דחוק להיכנס בו עדיין יכול הוא להיוושע אם ישפוך שיחו לפני
בוחן ליבות )מובא בהקדמה לספר נס ההצלה של ישיבת מיר בשאנחאי(.
טז .וכך הביא הגה"צ רבי שמשון פינקוס זצ"ל )שערים בתפילה ערך רינה עמוד נב( וז"ל ,וקורה לפעמים אצל המאמין
בהקב"ה ששומע תפילתו ,שכאשר מעיק לו דבר מה שופך הוא מר שיחו לפני בוראו כמי ששופך ומתמרמר
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,'øåîàì' åäîå ,'øîàì àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå' 'íäøáàã àúåæéøæ' øôñá øàáî íéøáãä ãåñéá
)åäåîë åâäðé íä óàù íéàáä úåøåãì ãîìì àìà øîàð êë ìòù ,(úîà éøáã øùåéä ìòá ìù åéçàì
לפני אוהבו ,וכמו דאמרו )יומא עה( דאגה בלב איש ישיחנה לאחרים ,ואומר ,רבש"ע אוי כמה מר לי וכמה אני
מיואש ,אין כל פתרון לרע מצבי ,וכך שופך הוא לבו לפני בוראו מתוך צער ויאוש ,והנה ,לעינינו נראה שזו היא
תפילה נפלאה בדבקות ,אבל לאמיתו של דבר יש כאן חשש אפיקורסות וכפירה ,דהרי עומד הוא לפני בוראו ומכריז
דאין פתרון למצבו ,ואם היה באמת מאמין בהקב"ה ,היינו שהיה מכיר עוצם יכולתו וגודל חסדו היה צריך כשעומד
ומדבר לפניו ית' שתתנוצץ בו המחשבה הרי מדבר אני לפני מי שכל הפתרונות בידו וודאי שיש לו פתרון גם בשבילי.
וממשיך ר"ש ,משל למי שצריך הלואה גדולה מהבנק ואינו מצליח בשום אופן לקבוע פגישה עם מנהל הבנק
בכדי שיוכל להסביר לו את רע מצבו וכמה שהוא זקוק לכסף ,ויודע הוא שאם היו נותנים לו רק לשוחח שיחה
קצרה עם המנהל ודאי היה מרחם עליו ,והנה במקרה נוסע הוא באוטובוס ופותח בשיחה עם האדם היושב לידו
ומספר לו על מצבו הכספי ,ופתאום הוא מבחין שזה האיש הוא בעצם המנהל עצמו איזו שמחה מתפרצת מלבו
ברגע זה ,כן הוא כשמדבר האדם אל בוראו ומזכיר את שמו ,אם רק יחשוב לרגע מה פירוש שמו יתב' ,הרי באותו
רגע תתנוצץ בקרבו שמחה עצומה ,אוי ,איזו סייעתא דשמיא ,איזה מקרה מוצלח ,דוקא את מי שפגשתי כאן בבית
כנסת בתפילתי בתפילת שמונה עשרה אותו שאני מדבר איתו עכשיו ,דוקא הוא זה שבידו לעזור לי וגם עוזר הוא
לכל מי שרק מבקש ממנו ,עכ"ל.
מכתב נפלא כתב הוא עצמו לאחד שהיה לו קושיים ברוחניות ובגשמיות ,וז"ל )נפש שמעון ,אגרות ומאמרים ,עמוד נג(,
לכבוד הבחור היקר איני מכירו שליט"א
קראתי את מכתבך ולא הגעתי למדרגה לתת עצות ולומר לך מה לעשות אבל אכתוב מה שנראה לפענ"ד אחרי
התיאור של הדברים שכתבת ...ואתה עושה את כל יכולתך ויצאת ידי חובת השתדלת ,עכשיו אתה נמצא בשלב
שאתה צריך עזרה מבחוץ ...זה פשוט למעלה מכוחות אנושיים ,ואע"פ שודאי צריך גם השתדלות מצדנו אבל מגיע
רגע שצריך לפנות לעזרה מבחוץ.
על כן אני אתן לך שם וכתובת ,שאליו תפנה והוא יעזור לך ,קוראים לו השי"ת ,הוא חזק מאד ,שבאמת הוא ברא
הכל ,ואני יודע בסוד שהוא גם אוהב אותך באופן אישי ,והוא מחכה בכליון עינים שתפנה אליו .אין בעיה למצוא
הכתובת שלו ית' ,שהוא נמצא בכל מקום ,כפשוטו ,גם ברגע הזה שאתה קורא המכתב אתה יכול לפנות אליו ,אני
כותב זה ,מפני שהרבה אנשים חושבים שהוא ענין של תפילה ועשיית מצוה וחיפוש מדריגות ,כל זה נכון אבל אינו
העיקר – העיקר הוא שהקב"ה מציאות ברורה ,חי וקיים ,שאפשר לתפוס אתו קשר אישי ,ולעולם לא התאכזב מי
שעשה כך ,ומה שהדבר יותר פשוט ופרקטי ,יותר טוב ויותר מועיל ,והעיקר שיהא קשר אישי פשוט לספר לו על
הבעיה שלך ,ולבקש ממנו עוד פעם ועוד פעם ,מי שיתן לך עצה אחרת ,חבל על ההשתדלות ,תפנה ישר למי שיכול
לעזור באמת ,ותתפוס אותו ואל תעזוב אותו' ,אל תתני דמי לו' עד שהשגת את כל שלבך חפץ ,עכ"ל.
ואף הוא סיפר ,דפעם אחת בילדותו כשהיה ילד בן שבע שנה ,בליל שבועות רצה מאד לילך לבית המדרש
ללימוד בליל שבועות והרבה להפציר באביו על כך ,אולם אביו שסבר כי הדבר אינו מתאים לגילו ועדיף שילך
לישון ,השיב לו שאינו יכול לבא עמו ,וצוהו ללבוש בגדי השינה ) (pajamasוילך לישן ,ויצא אביו לדרכו ,אך כשהגיע
לבית הכנסת ,חשב לעצמו והרהר בנפשו ,למה מיאנתי לקחת עמי את בני לבית הכנסת ,הלא אם רוצה ללמוד כל
הלילה למה לא אמלא בקשתו ושאלתו ,ואכן התחרט האב על מעשהו ,ומיד יצא מביהכ"נ וחזר על עקבותיו בחזרה
דרך הארוכה לביתו בכדי לקחת את ילדו הקטן לבית הכנסת ,ומה מאד תמה על העובדא ,כי כאשר הגיע לדלתי
ביתו מצא את הילד הקטן אצל הדלת ,כאילו עומד ומחכה על אביו ,ללכת עמו ביחד לבית הכנסת ,אז שאלו אביו
בפליאה בני למה אתה עומד כאן ומצפה על ביאתי ,מהיכן ידעת שהסכמתי ללכת חזרה להביאך לביהכ"נ ,אז ענה
הילד שמשון בתמימות ,הלא התפללתי להשי"ת שתחזור הביתה לקחת אותי לבית הכנסת ,וידעתי כי השי"ת ישמע
בקול תחנוני ,ועל כן הייתי בטוח שתחזור הביתה ,ולכן אני עומד כאן וממתין לביאתך.
ראה כמה גדול כחה של תפילה ,הקב"ה שומע תפילת כל פה ,ואפי' תפילה של ילד קטן שרוצה לילך לביהמ"ד,
רק צריכין להתפלל עם אותו תמימות ופשיטות כמו שהילד הזה התפלל ,וצריך להיות בטוח שהשי"ת יקבל תפילתו,
ואז אכן תתקבל תפילתו ברחמים וברצון.
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úåáøäì åëéùîé ãéîú àìà íìåòì åùàééúé àìù
 íéðåðçúáå íéîçøáיז.
,'øåîàì àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå' ,(âë â) ïúùøô ùéøá
åðéáø äùîù (è àé ø"áã) ì"æç åøîàù äî òåãéå
,õøàì ñðëéäì 'ïðçúàå' ïéðîë úåìéôú å"è÷ú ììôúä øëæð àìù ,åéìà åðàø÷ ìëá øîàðù äîî åðãîì ãåò
ùàééúé ìà äðòð àìå ììôúä íà íâù íãà ãîìé ïàëîå ,ììôúîå 'àøå÷'ä àåä éî ÷åìéç äæéà ùéù áåúëá
 ììôúé øåæçé àìà íéîçøä ïî úëì ÷éçøä åìéôàå ,àåä øùàá éãåäé ùéà ìë àìàיטúåëøá) åøîàù åîëå ,
,ììôúéå øåæçé åúìéôúá äðòð àìù íãà äàåø íà' (:áì äáäàá åìá÷îå äô ìë úìéôú òîåù ä"á÷ä ,å"ç
.ïåöøáå íéîçøáå
äå÷å êáì õîàéå ÷æç 'ä ìà äå÷ (ãé æë íéìéäú) øîàðù
øåæç àìà êãé êåùîú àìå ÷æçúä' ,é"ùø ùøéôå ,'ä ìà
÷éçî ãçù' (âë æé éìùî) áåúëä øáéã àìî àø÷îå
 íéîåøîá úòîùð äðéàù äìéôú êì ïéà éë ,'äå÷åכäéàøå ,
,é"ùø ùøéôå ,'èôùî úåçøà úåèäì ç÷é¦ òùø
...äøôñðå äúðîð åðéáø äùî ìù äìéôú ìëù øáãì
øîåìë íéòùøä ÷éçî ñåéôå äòðëä éøáã ìá÷î ä"á÷ä
øîàî ,ì"äæá ò"éæ 'íäøáà úéá'ä ÷"äøä øîà êëå åðéã êåôäì ¯ èôùî úåçøà úåèäì ,íðéáì åðéá øúñá
øòøòä úìôú ìà äðô' (çé á÷) íéìäúá áåúëä
 äáåèì äòøîיח.
יז .ולעולם לא יתייאש לומר ,הנה כבר התפללתי על ענין פלוני כמה וכמה פעמים ,שפכתי תפילות בעושר ועדיין
לא נושעתי ,ויזכור את דברי הירושלמי )ברכות פ"ט ה"א( ,רבי פינחס בשם רבי זעירא אמר ,בשר ודם יש לו פטרון
אם הטריח עליו ביותר הוא אומר אשכח פלן דקא מטרחא לי )ראה את פלוני עד כמה הוא מטריחני( ,אבל הקב"ה אינו
כן אלא כל מה שאת מטריח עליו הוא מקבלך ,הדא הוא דכתיב )תהלים נה כג( השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך.
וכן כתב ה'מאירי' )בית הבחירה ,יומא כט' (.לעולם יהא אדם זהיר בתפילה ולהאריך בה ביותר ,ואפילו רואה עצמו
שאין תפילתו נשמעת אל יתייאש הימנה כי ברוב הימים ימצאנה ,וכן אל יחזיק עצמו כמכביד ומטריח'.
יח .כתב ב'בינה לעיתים' )דרוש סא( וז"ל ,סגולת מעלת התפילה היא נפלאה בעיני כל יודעיה ,כאשר יש לה כח גמור
ויכולת מספיק שישיג בה האדם כל מבוקשו ,בין בהיותו זכאי וראוי לכך בין בהיותו חסר הזכות ,כי לא תחזור ריקם
בכל עת ובכל שעה כאמרם שערי תפילה לעולם נפתחים .עכ"ל .ובהמשך דבריו הוסיף עוד' ,ודעדיפא מיניה נאמר
בתפילה ,כי לא בלבד תקובל גם בלי זכויות אלא אפילו בהיות האדם חוטא ,אם יתפלל לה' לא תשוב תפילתו ריקם'.
וכן מדויק בדברי הכתוב )תהלים כב כה( 'כי לא בזה ולא שיקץ ענות עני וכו' ובשוועו אליו שמע' ,הרי לך שגם
אם מצד עניות מעשיו ראוי לבזותו ולשקצו ]שהרי פשיטא שאין הכוונה לעני בממון ,כי בוודאי לא יבזה ח"ו הקב"ה
לעני מצד עצם עניותו[ אך בשוועו אליו שמע...
יט .מעשה היה באברך חשוב מתושבי ארה"ק שבנו הקטן נחלה במחלה הנוראה ל"ע ,ונגזרה הגזירה והשיב הילד
את נשמתו הטהורה ליוצרה ,כעבור זמן מה 'גילו' אצל בנו השני את המחלה רח"ל ...הגיע האב הרצוץ והשבור
לשברי שברים אל הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע לשוח בפניו צרתו האנושה ,ובתוך הדברים אמר שאין בכוחו להתחיל
להתפלל על בריאות בנו אחר ש'סתם תפילתי' ולא נתקבלו התפילות לרפואת הילד הראשון ...נענה לו ה'נתיבות
שלום' ,האם כבר קבעת תור ל'טיפולים' ...ענה האיש ,בוודאי שכן ,וכי לא אטפל בו ח"ו ...אמר לו הרבי ,דע כי
התפילה היא ה'טיפול' הראשון שצריך לעשות) ...וכוונתו ,לומר לו ,שאעפ"י שה'טיפולים' לא הועילו לבן הראשון מכל מקום לא נתייאשת,
ולא הרמת ידיים ...א"כ קל וחומר וכל שכן שהדבר הראשון שצריך לעשות הוא להתחיל בתפילה ובתחנונים ...והם מועילים ביותר מכל מיני הטיפולים(.
כ .כתיב ב'תפילת חנה' ,שבתחילה כאשר ראה עלי הכהן את חנה 'מדברת על לבה ,רק שפתיה נעות וקולה לא
ישמע ,ויחשבה עלי לשיכורה' )שמואל א' א יג( ,ואחרי שאמרה לו 'יין ושכר לא שתיתי ואשפוך את נפשי לפני ה'',
אמר לה עלי )פסוק יז( 'לכי לשלום ואלוקי ישראל יתן את ש]א[לתך אשר שאלת מעמו' ,ופירש רש"י 'יתן את שלתך
 בישרה שנתקבלה תפילתה' ,שאל הרה"ק ה'אמרי אמת' זי"ע את אביו הרה"ק ה'שפת אמת' זי"ע שהוא פלא ,דהאאך לפני רגע החשיבה עלי לשיכורה ,ואיך שינה פתאום את טעמו ואמר לה שכבר נושעה מצרותיה ,גם מנא ידע
שכן הוא.
השיב לו השפ"א ,שכבר הקשו כן החבריא קדישא בפרשיסחא ,ותירצו ,שבתחילה ראה עלי ' -רק שפתיה נעות
וקולה לא ישמע' ,והיינו שהביט ברוח קדשו את הנעשה בשמים ממעל ,והנה רואה הוא כי אין תפילתה נשמעת
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àøáð íòå ïåøçà øåãì úàæ áúëú ,íúìôú úà äæá àìå
íáìù ãò ,íéðòð íðéàå äáøä íé÷òåöù ùé .'ä¯é ììäé
íåù éë ,ùàééúäì íå÷î å"ç ïéàù úîàä .íäá õöåôúî
,ãåáàì êìåä åðéà 'úé åéðôì äùåò éãåäé ùéàù äòåðú
øùà ÷øñ ïìéà àåä ,øòøòä úìôú ìà äðô .äìôú ù"ëå
àåäù éî åìéôàù åðééä ,úéçåìçì íåù åá ïéàù øáãîá
.åúìôú úà äæá àì î"î ,úéçåìçì åá ïéàù åæ äðéçáá
øúñääù àçéùîã àúá÷òá ,ïåøçà øåãì úàæ áúëú
äáøäå ,'äî åàöî àì ïåæç íâù ,ãåàî äìåãâ úåëùçäå
ìá÷î ä"á÷ä éë òãéå ,ùàééúé ìà ,íéðòð íðéàå íé÷òåö
.ä¯é ììäé àøáð íò äæ ÷åæéç é"òå .äìôú ìë úîàá
æ"ëáå ,äðòð àìå úåìôú å"è÷ú ììôúä äùî 'éôàù
íâå ,äøåú äéäð åìù úåìôúäîå ,íùåø äúùò åúìôú
æ"éòù ,äðòð ïë àåä úîàáù ãåñ ô"ò ùéù äî ãáìî
,êéðéòá äàøå 'åâå äâñôä ùàø äìò åì øîà ä"á÷äù
.ì"ëò .äöøù íéðå÷úäì äëæå ,åéðéòá é"à úà äàøå

àé

äùî íàù (é æ ø"áã 'ééò) ì"æçá åðéöî øáë ,ãåòå úàæ
¯ äðòð äéä úçà äìéôú ãåò ììôúî äéä åðéáø
øáã óñåú ìà êì áø' (åë â) ä"á÷ä åì øîàù àìà
ïééðî äòåùéì êøöðù íéîòôù éøäå ,'äæä øáãá ãåò éìà
úà úáø÷î äìéôúå äìéôú ìëå ,úåìéôú ìù íéåñî
 äòåùéäכא íéîçø éøòù ìò ÷åôãìî ìãçé ìà ïë ìò ,כב.
תחנונים ידבר רש  -תפילה מתוך הכנעה בבקשת מתנת חינם

,'øîàì àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå' ,(âë â) ïúùøôá
ïàë æîøðù ò"éæ '÷ä 'íééçä øåà'ä áúë
'ìò ÷ôåãä éðòë ììôúéù àåäå äìéôúä úìá÷ì 'éàðú
.'ùø øáãé íéðåðçú' (âë çé éìùî) åøîåà êøãë çúôä
.íéðåðçú ïåùì àåäù ,'ïðçúàå' øîàðù åäæå
úðúî ïåùì àìà íå÷î ìëá ïåðç ïéà' ,é"ùø ùøéô ïëå
,(ò"øú) ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä ÷"äøä áúëå .'íðç

אצל כסא הכבוד ,לפיכך היה עלי תמה ושואל ,איך יתכן כדבר הזה שהתפילה אינה נשמעת בגבהי מרומים ,והלא
'א אידישע קרעכץ' )אנחה של יהודי( מגעת עד כסא הכבוד ,ועל כן 'ויחשבה עלי לשיכורה' כלומר שבוודאי עושה את
עצמה כמתפללת אבל לפי האמת אינו כן ,אבל אחר שהסבירה לו שהיא אשה קשת רוח ואינה שיכורה כלל,
ותפילתה באה מתוך שברון ועומק לבה ,או אז הבין עלי כי מה שאינו רואה היאך שתפילתה מתקבלת בשמי רום,
מפני שבוודאי כבר נענתה ונתקבלה תפילתה ,וזהו אמרו 'ואלוקי ישראל יתן את שלתך  -בישרה שנתקבלה תפילתה',
כי אין דבר העומד בפני התפילה מעומק הלב.
כא .כאשר נחלה הגאון רבי נחום פרצוביץ זצ"ל במחלה הנוראה רח"ל הרבה חותנו הגאון רבי חיים שמואלביץ
זצ"ל ראש ישיבת מיר להרעיש שערי שמים לרפואתו ,ועורר את תלמידי הישבה להעתיר בעדו ,ואף הנהיג
שלאחר כל 'שיעור' יאמרו כל הציבור כאחד כמה פרקי תהילים להחלמתו של רבי נחום .כשהגיעו ימי בין הזמנים
אמרו כמה מהמקורבים לרבי חיים ,שהנה מרוב אמירת התהילים כבר נחלשה התעוררות הלב אלא הקהל מתפללים
'כמצוות אנשים מלומדה' ,על כן מן הראוי שעתה בימים אלו יחדלו מלהתפלל ,בכדי שאח"כ תתחדש ההתעוררות
ויזעקו אל ה' מתוך עומק הלב .נענה להם רבי חיים ,הנה עוה"ז דומה לחנות גדולה בה ניתן לקנות כל אשר תאווה
נפשך ,אלא שעל כל חפץ נקוב מחירו כמה צריך לשלם עליו ,כיו"ב ניתן כאן בהאי עלמא להשיג כל משאלות
הלב ,אך על כל בקשה נגזר מניין התפילות הנדרש להשיגה ,וכמו שמצינו במשה רבינו שהתפלל תקט"ו תפילות
כמנין 'ואתחנן' להיכנס לארץ ואם היה מתפלל עוד תפילה אחת היה נענה ,כי כך נגזר שבכדי שימלאו מבוקשו
צריך להתפלל תקט"ז תפילות ולא פחות ,וממילא לא ניתן לדחות את התפילות לאחר זמן...
כב .משל מהנהוג להעמיד מכונה בפתח ה'מקווה' ובה יכניסו הכל סכום מעות מסוים אז יפתחו שערי המקווה,
ויהי היום ויבוא אורח לעיר פלונית ,ניגש אל אחת המקוואות שבעליה מבקשים סך עשרה שקלים בעד כניסת
אדם למקווה ,בא זה והחל מכניס שקל אחר שקל ,והנה הוא רואה כי אף לאחר שכבר הכניס ד' וה' שקלים עדיין
לא נפתח השער ,גם במטבע הז' והח' לא נפתח ,ומכיוון שראה כי גם ט' מטבעות אינם פותחים נתמלא חימה
ועזב הכל וברח משם כל עוד נפשו באפו )בחשבו כמה 'אוהבי ממון' הם ,מי יודע עוד כמה שקלים הנני עומד להפסיד תמורת כניסתי
הנה ,(...והנה אך לשוטה ייחשב זה האיש ,כי בעוד 'שקל' אחד ויחיד היה השער נפתח בעדו בשעטומ"צ ,מדוע ברח
כשעמדה הישועה על פתחו ,והנמשל מובן לכל ...מדוע נתייאשת מהתפילה בעמדך כבר על פתח ישועתך )עוד ייאמר
בה ,כי המכניס מטבע של  10שקלים כאחת מיד יפתחו שערי המקווה בפניו ,כיו"ב ה'מתפלל' ב'עת רצון' אם מצד ה'זמן' או המקום הרי הוא כמי
ששפך כמה וכמה תפילות כאחד ,ויותר קרובה ישועתו

לבוא.(...

áé
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ïéàù òãåéù ,ïðçúàå ïåùìä àåä äæì áåø÷ äðäå .ì"æå
 íåìë ä"á÷ä ìöà åîöòá åìכג ,íðç úðúî ù÷áî ÷ø
 ùôðä úåçåë ìë òéðëî àåäåכד ãîåòù çúôá éðò åîë
äùî ììôúä àì äìôúä úåðåùì ìëá ë"òå ,ïðçúîå
 íéðåðçú ïåùìá àìà ä"ò åðéáøכהúàæ áúëðå .ì"ëò .
äòðëä êåúî àäúù äìéôúä éëøã åðãîìì äøåúá
 'çúôá éðò'ë íéîçø úù÷áåכו.
øîàù åîëå .åúìéôú ìá÷úúù çèáåî àäé æ"éòå
ïúùøôá í"éøä éèå÷éì) ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä ÷"äøä

ìëù åðéáø äùî åðãòá ìòô äæ øáã éë (íéðôåà äîëá
úà 'ä åì çúôé' åîöò ãöî íåìëì éåàø åðéàù øåáñä
åúìéôúá ìòô ä"ò åðéáø äùî .ì"æå ,'áåèä åøöåà
ùøãîá àúéàãë ,íðç úðúî 'ä íäì ïúéù úåøåãì
)àäúùë ,ò"ùáø ,ä"á÷ä éðôì äùî øîàù (àé á ø"áã
íäéìò íéîçø ù÷áéù éî ïéàå øòöá êéðá úà äàåø
¯ íéîùá ùé íìåòáù øáã ìëî ,äðäå '...ïúåà äðò ãéî
êà ,íðç úðúî øöåà àåä úåøöåàáù ìåãâäå ,øöåà
øöåàî íéîùá íéðúåð ïéà òåãî øåàéá êéøö äøåàëì
íéðúåð ïéà éë ,àìà ,ìàøùé éðáî ùéàå ùéà ìëì äæ

כג .וכבר אמרו על דברי המשנה )ב"מ ג' (.מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום' שכשהאדם בטוח בעצמו
ובזכויותיו עד שהוא טוען לבוראו ' -מנה לי בידך' ,כך וכך שפע חייב אתה לי ,לעומתו 'הלה אומר' הקב"ה
עונה לו ואומר 'אין לך בידי כלום' ,וכאדם האומר לחברו 'איני יודע מה אתה סח' כי כל דבר טוב שעשית בכוחי
עשית אותו ,וכל אשר לך שלי הוא ,איני חייב לך מאומה.
פעם בישר אחד ממקורבי הגה"ק החזו"א זי"ע לרבו שנולד לו בן למזל"ט ,וכה אמר לו 'מגיע לי )ס'קומט זיך מיר
א( מזל טוב' ,חזר החזו"א על דבריו בנימת הערה 'מגיע לך ....מגיע לך' ...כאומר ,הרי הקב"ה אינו חייב מאומה לא
לך ולא לאיש מבני עולם )מעשה איש ,ח"ב מערכת 'אמונה ובטחון'(.
כד .ו'הכנעה' זו היא מעיקרי ויסודי היהדות ,וכאמור בפרשתן )ז ז(' ,לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם ויבחר
בכם ,כי אתם המעט מכל העמים' ,איתא בגמרא )חולין פט (.אמר להם הקב"ה לישראל ,חושקני בכם ,שאפילו
בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני.
כך אמר הרה"ק הרבי רבי בונם זי"ע )מדרש שמחה ערך ענוה וגאוה( דלכן נקראים בני ישראל יהודים ,כי הם כמו האות
יו"ד ,שהיא הקטנה מכל האותיות ,ונשתנית משאר האותיות ,כי בכל האותיות אפשר להמשיכם ולהגדילם כרצון
הכותב הן באורך הן ברוחב ,פרט לאות יו"ד שאי אפשר להאריכה ,כי אם ימשיכוה למטה תיהפך לוא"ו ,ואם לצדדין
תיעשה דל"ת או רי"ש ,וכמו כן עם בני ישראל – כי אתם המעט מכל העמים ,שממעטים עצמם ,וסבורים שאינם
עושים מעצמם מאומה  -לא באורך ולא ברוחב ,ואינם כי אם נקודה קטנה המקבלים שפע מהבורא יתב"ש ,לכן
חשק ובחר ה' בהם ,ומי שאינו מחזיק עצמו כן יצא מכלל 'יהודי' כביכול ...כמו שבכתיבה אינה נחשבת לאות יו"ד.
כה .ידוע דבר המעשה שפעם באה אחת לפני הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע ,ובקשה מאתו שיתפלל על בנה שהוא
חולה מסוכן ,נכנס החפץ חיים לבית הכנסת ,ועמד בתפילה ובתחנונים וכה היו דבריו – רבש"ע ,כל ימי זכיתי
שתיטיב עמי בחסדים וטובות הרבה ,זיכית אותי לכתוב ולהוציא לאור את המשנה ברורה החפץ חיים ושמירת
הלשון ועוד חיבורים  -הכל מתנת חינם ,אנא הוסף לגמול אתי עוד חסד ורפא נא אותו חולה .והרי לך שלא
התפלל  -כל כך עשיתי למענך ,טרחתי לכתוב ספרים לזכות עמך ישראל בשמירת הלשון ובקיום המצות ,בשכר
זאת אבקש שתרפא את הילד הזה ...כי זאת הייתה הלך רוחו של החפץ חיים לחשוב בכל עת שאין מגיע לו כלום,
וכל מה שיש לו הכל הוא מתנת חנם.
כו .וכפי שאמר האריה"ק זי"ע שבאמירת 'ועוזר דלים' בשחרית על כל אחד להחשיב עצמו כדל וכרש ומתוך כך
יעמוד בתפילת העמידה )הובא במחזיק ברכה לחיד"א ,או"ח צח ב(.
וכך כתב בספה"ק 'פלא יועץ' )ערך כניעה( ,שאירע מעשה פעם אחת ,שהתפללו כת של צדיקים בכוונות נפלאות,
ונגלה להם מן השמים שהתפילה שאמרו היא נפלאת ,רק מפני שלא היה להם הכנעה היו מוכנים ליענש ,לולא
אחד שהיה לו הכנעה ,ובזכותו ניצולו כולם.
ובזה פירשו בלשון הכתוב )איכה ב יט( 'שפכי כמים ליבך נוכח פני ה'' ,שכבר עמדו לבאר הטעם שדימה את שפיכת
הלב כ'מים' דייקא ולא כשאר משקין כדוגמת יין וחלב וכדומה .אלא ש'מים' מורה על הכנעה ושפלות וכדאיתא
בגמ' )תענית ז' (.מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך' ,ולזה דימה את שפיכת הלב ,שתהא מתוך הכנעה
ושפלות וכדוגמת המים ,שירגיש שאין בידו כלום ,וכל תפילתו תהא מתוך בקשה כי עשה למענך אם למעננו.
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éðàå' (ãé èñ íéìéäú) áéúëãëå ,øúåéá úìá÷úî äìéôúä ãöî íåìë åì òéâî ïéàù òãåéù éîì àìà äæ øöåàî
äúåà ïååëì òãé åðéáø äùîå ,'ïåöø úò 'ä êì éúìéôú øöåàî úúì íéìåëé äæë ùéàì ,äðéðç ãöî ÷ø ,åéùòî
 äæäכז )úáùá äìéôú ìù äçåëá áéçøäì åðúà íå÷îå .äòù éøáãá ùøéô ïëå ,á"åéë ïéðò å ,äî ø"åîù ùøãîá 'ééòå
 'ïåöø úò' àåä íåéäù ùãå÷ .(ò"éæ øæð éðáàä ÷"äøä åéáà íùá 'ìàåîùî íù'á íù ùøãîäכח íéîçøá úìá÷úî äìéôúäå
 ìë ïåãà éðôì ïåöøáåכט.
äëåðç) ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøä øîà åììä íéøáãë
åäéàã äàìéò àîéà àã' (àë æ"å÷éú) ÷"äåæá åðéöî úåàøåð ú"éùäî ù÷áî íãàä øùàë éë .ì"æå (ãî 'åîò
÷ø íåìë åãéá ïéàù åîöòá òãåéå úåéðòîå å"ç íéøåñéî
úìáå÷î ùð øáã àúåìö äáå ,àúáùã àúåìö
'äàìéò àîéà' 'éçáá íä úáù úåìéôúù] 'ä"éåä íã÷ êìîä ãåã øîàù åîë íðéç úðúî ä"á÷äî ù÷áî
éðôì àéä úìá÷úî ë"òå úåôéì÷ä úæéçà äá ïéàù ä"á÷ä åì äðåò æà 'éðà éðòå ãéçé éë' (æè äë íéìäú) ä"ò
.åéìà åðàø÷ ìëá
åðééäå ,'äáåùú éîé úøùòã àúåìö åäéàå' ,[ä"á÷ä
,äáåùú éîé úøùòá åîë úáùá úìá÷úî äìéôúäù
בעת ההיא  -כוחה של תפילה בשבת קודש
]åâéìôäù äî ãîìå àö ,äúòîå .[åæ äøàä øéàî íäá íâù
ïåùìëå ,äáåùú éîé úøùòá äìéôúä çåë ìò ì"æç ,'øåîàì àéää úòá 'ä ìà ïðçúàå' ,(âë â) ïúùøôá
ä÷òöäå äáåùúäù ô"òà' (å"ä äáåùú 'ìäî á"ô) í"áîøä åøîåà åäî ò"éæ '÷ä íééçä øåà'ä ÷ã÷ã
'äôé àéä ô"ëäåéå ä"ø ïéáù íéîéä úøùòá ,íìåòì äôé æàù ,'ïåöø úò'ì àéä äðååëäù øàáîå ,'àéää úòá
ומן העניין להביא מה שכתב 'רבינו בחיי' )במדבר טז כב( לבאר עניין 'תחנון' ונפילת אפיים ,שאחד מהטעמים לדבר
הוא להראות צער והכנעה ,וכתב שם 'וההכנעה מעיקרי התשובה ,ואז תפלתו מקובלת והקב"ה חושש על צערו
וממלא משאלתו'.
כז .והטעים את הדברים הרה"ק ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע )בפרשתן( וז"ל ,והנה לדעתי יש תיקון אפילו למי שאינו
כדאי מצד מעשיו הטובים שהשי"ת יעשה וימלא בקשתו ,ולא תהיה מניעה מצד המבקש ,והוא ,כי אם מתפלל
במתנת חנם אם כן אין כאן מניעה מצד מעשיו ,כי בשלמא אם מבקש במעשיו הטובים אז יבדקו אחריו אם הוא
הגון וכדאי ,אבל אם מבקש במתנת חינם אין כאן מניעה מצד המבקש.
כח .הרשב"א ב'תשובות' )שו"ת ח"ה סי' א( מאריך בטעם הדבר ,ואחד מהביאורים שכתב הוא 'כי יום שבת הוא יום
מנוחה מכל מלאכה ואפילו ממלאכת אוכל נפש ,ועתות המנוחה מוכנים לבטלה ,וירבו השותים במזרקי יין,
ומשיחין בדברי הבאי ונגינות שותי שכר ,וכל שאחרים משיחין בדברי הבאי ובטלה ,ומתוכם יפרוש מי שיפרוש
להיות נעצר לפני ה' ולהתפלל ולעסוק במצוה יותר ראוי להתקבל תפילתו ,וזה מבואר להם בכמה מקומות במדרש
ובהגדה ,ועל זה אמר דוד )תהילים סט יג-יד( ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר ,ואני תפילתי' וכו'.
ומכלל דבריו למדנו יסוד גדול ונאמן ,שכאשר נמצא האדם בחברת אנשים ה'מבלים' את הזמן ...והוא פורש מהם
ואומר מזמורי תהילים וכיו"ב – שאותו הזמן היא עת רצון גדול עבורו ו'ראוי שתתקבל תפילתו'...
כט .אגב אורחא ,הרה"ק ה'בית אברהם' זי"ע מפרש בלשון הכתוב בפרשתן 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור' ,כי
'בעת ההיא' רומז לשב"ק שהיא עת רצון' ,וצריך להתחנן אל ה' כל השבוע ,כי בעת שיגיע לעת ההיא ,דהיינו
ש"ק ,לאמר ,יפתח פיו ולבו לאמר לפניו דבור של קדושה' ,ועוד פירש' ,כי לכל הפחות ו'-אתחנן ,ביום ששי יתחנן
לפני השי"ת להאיר לו הש"ק'.
סיפר הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל שהכיר יהודי בעיה"ק ירושלים שהיה מתפלל ומתחנן אל ה' ,רבש"ע נתת לי
חלות ללחם משנה ,יין לקידוש והבדלה ,ושאר צרכי שבת ,אנא ה' ,הב לי 'שבת' ליום השבת ,...כלומר שלא אסתפק
באכילת חלות ושתיית יין ,אלא ארגיש את עצם נעימות וקדושת יום השבת.
עוד מענייני שבת קודש ,כתיב בפרשתן )ד לט( 'וידעת היום והשבות אל לבבך' וגו' ,ופירש ה'אור החיים' הק' זי"ע
)באופן העשירי( ,כי הנה היצר הרע מסית את האדם בטענה שאין בכוחו לקיים את כל התורה ,ובפרט אם כבר עבר
וחטא וקלקל שלא יוכל לתקן את אשר פגם ,לזה אמר הכתוב וידעת היום – היינו שב"ק שנאמר בה 'שבת היום
לה'' )שמות טז כה( ,ובזה השבות אל לבבך ,להשיב כנגד טענות היצר ,שהלא שקולה שבת כנגד כל התורה כולה ,ועל
ידי שמירתה נחשב כאילו קיים כל תרי"ג מצוות וגם תיקן את אשר קלקל.

ãé
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éôá äøåâù éúìéôú íà (:ãì) úåëøáá äðùîá ì"æç ïéáå ïéã øæâ íãå÷ ïéá ïëå 'úìá÷úî àéä ãéîå øúåéá
íéìáå÷îä éøôñî ãåò àéáîå .'ìáå÷î àéäù éðà òãåé ÷"áùá äìéôú ìò íâù ,äúòî øåîà ,ïéã øæâ øçàì
 úìá÷úî àéä ãéîå ,øúåéá äôé àéäù àììë éàä øîàðלúåáéú éùàøî àöåéä '÷ä íùä ãâðë ïååëî ÷"áùù .
.úåîåìòú òãåé åðú÷òö òîùå ìá÷ åðúòååù ìù
ïôåà øåîà) ò"éæ 'úå÷åîò äìâî'ä ÷"äâä ïúð øáãì æîø
éìå÷á äòîù 'ä' (á ì÷ íéìéäú) áåúëä ïåùìá (æë
שמור את נפשך  -זהירות יתירה בהתרחקות מן הרע
äðééäú éìå÷á äòîù ¯ 'éðåðçú ìå÷ì úåáåù÷ êéðæà äðééäú
,'ãàî êùôð øåîùå êì øîùä ÷ø' (è ã) ïúùøôá .úåìéôúä úà øúåéá òîåù ä"á÷ä æà éë ,úáù ú"ø
úøéîù åðééä êì (íù) 'ø÷é éìë'ä ùøôîå
,ùôðä úøéîùá øîàù åîë ãàî åá øéëæä àìå ¯ óåâä 'úåøîàî äùîç') ò"éæ 'øæòìà úçðî'ä ÷"äøä àéáî êë
úøéîùáî øúåé øäæéäì íãàä ìò ùôðä úøéîùá éë '÷ä è"ùòáä éãéîìú íùá (øáãîá 'øô úáù øîàî
' 'ãàî êùôð úà øåîùå' øîà êëì ,óåâä éë' øáãì æîøå ,'ùãå÷ úáùá àåä äìéôúä çë ø÷éòלאóéñåé äæáù ,
 åúøéîù ìò äøéîùלב.
åøîàù êøã ìò ,éôá äøåâù éúìôú úåáéú éùàø úáù
ל .פעם ישב הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע בסעודה שלישית בעידן רעוא דרעוין ,ופתח וסיפר על יהודי בימים מקדם,
שנכנס ביום השבת אחר חצות היום אל בית המדרש ,והחל באמירת תהלים בדמעות שליש ובהשתפכות הנפש.
באותה שעה שהה בביהמ"ד אחד מהמתפללים שנתלהב לבו מהמחזה שראו עיניו ,איך שהלה שופך דמעות כמים,
והחל גם הוא לומר תהלים בהשתפכות הנפש ובדמעות.
במוצש"ק ניגש אליו השני ושאלו ,לבכיה מה זו עושה .כי לפי רוב הבכי והדמע נראה כי צרה ויגון מצאוך ,אנא,
גלה לי מצפוני לבך ,אולי יהיה בידי לעזרך ,פתח היהודי את סגור לבו ואמר  -בת לי היושבת בבית וממתנת עד
בוש לזיווגה – אך ורק מאחר שאין הפרוטה מצויה בכיסי ,ואין בידי להתחייב על נדונייתה ,והנה במשך ימות
השבוע הנני טרוד על המחיה ועל הכלכלה ,ואינני רואה אותה לנגד עיני ,אך בהגיע יום השבת קודש ,הנני פוגש
אותה ולבי נופל בקרבי על הצרה הגדולה .על כן מיד אחר סעודת השבת הנני ממהר לבוא בשערי ביהמ"ד  -לשפוך
לב כמים אל האלוקים ,שיחיש לנו ישועה בקרוב .נענה השני ואמר ,אף אני יש לי בביתי בן עלם חמודות וירא
שמים .וגם אני איני מצליח להביאו לברית השידוכין ,היות והפרוטה כלתה מכיסי ,על כן הייתי מייעץ שנשתדך
בינינו .ואכן השידוך יצא מן הכוח אל הפועל ומאותו הזיווג נולדו ארבעה אחים גדולי עולם ,ושניים ידועים מהם
הלא המה הגה"ק בעל ה'קצות החושן' זצוק"ל והגה"ק 'בעל קונטרס הספיקות' זצוק"ל .ולימד מכאן החפץ חיים,
כי תפילת היהודי כשאינו סומך רק על ה' ,פועלת גדולות ונצורות – כגדולי עולם הללו שיצאו משידוך זה ,ובפרט
כאשר שופך ליבו כמים ביום השבת קודש.
לא .שמעתי מהגאון החסיד רבי מאיר צוויבל שליט"א ,הנה ידועה ה'סתירה' ,מצד אחד אמרו חז"ל )ר"ה יח (:שקולה
מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו ,ולאידך אמרו )איכ"ר א לט( קשה סילוקם של צדיקים יותר משריפת
בית אלוקינו .ואלי יש לומר ,כי אכן כפשוטו 'מיתת הצדיקים' – היינו צדיקים שעבדו את ה' בעולם הזה ,וגרמו
השראת השכינה ,מכיון שנסתלקו מהעולם הזה הרי זה חורבן וקשה כשריפת בית המקדש ,אבל ,מה שאמר 'סילוקם
של צדיקים' ,היינו נער שגדל והחנך על ברכי הוריו ,הללו מסרו את נפשם ,השקיעו בו כוחות הנפש והגוף ,ממון
ודמים וכו' ,לגדל אותו ולחנך אותו על דרך טוב מיום שנולד ועד עתה ,ולפתע ...ביום בהיר ,מצא כמה חבירים ,איזה
כלים ...והנה כולו חרוב ונחרב ,א"א להכיר אותו ,הוא 'נסתלק' מאתנו ונגרר לשאול תחתיה ,זה ה'סילוק' בעודו בחיים
קשה 'יותר' משריפת בית אלוקינו ,מה אעידך ומה אדמה לך לחורבן נורא ואיום כזה.
לב .הנה אמרו חז"ל )ברכות כח' (:ויהי מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם' ,רמזו בה קמאי )בן איש חי דרשות ,ויקרא(
שבא לומר היה ירא את ה' כמו שהינך ירא על בשרך ודמך ,ועושה כל מיני פעולות שבעולם בכדי לשמור על
בריאות גופך ,כך )לכל הפחות( תפחד תמיד ביראת הבורא ,השתדל תמיד לפעול כמה שיותר להגדיל יראה ולהאדירה.
סיפר הגה"ח ר' זלמן בריזל זצ"ל שפעם תוך כדי הילוכו ברחובה של עיר נפל ל'בור' )של ניקוז מי שופכין( ...ומני אז
בכל עת שהיה מהלך בדרך היה תר ובודק אם יש בור בקרבת מקום ,וכאשר ראה בור מרחוק היה מתרחק כמטחווי
קשת – מחשש שמא יפול ,כיוצא בו הרואה 'בור מסוכן' בקרבת מקום – שא רגלך והמלט על נפשך...
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åøîàù åîë ,(äæá êë ìë 'øéîçé' àìù) 'èåòéî' êøãá øåäè') ò"éæ 'ïéìáåìî äæåç'ä ÷"äøäî ùé êôåð úôñåúáå
úåéðçåø éðééðòá ë"àùî ,'ïä ïéèåòéî ïé÷øå ïéëà' (.èî ,(÷öà÷î ÷"äøäî äðåîàå úîà .÷"ùùá àáåä 'íéðåéòø
'úáéúù ,äìåòî äøéîùá ¯ 'ãàî êùôð øåîùå' åðéååèöð åôåâ ìò øåîùì íãàä ìòù óà ,ïëàù ,'êì øîùä ÷ø
 äàá úåáøì ãàîלג.
åðùòé íå÷î ìëî ,åéëøö øàùå åúå÷ùäìå åìéëàäì

)ïéøãäðñ

לג .דבר שפתיים אך למותר עד כמה צריך להתרחק מכל ה'כלים' המשחיתים שהם אבי אבות הטומאה ,וכבר
פירשו בנוסח ברכת 'זכרונות' )במוסף דר"ה( 'כי זכר כל היצור לפניך בא מעשה איש ופקודתו ועלילות מצעדי
גבר ,מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש' ,כי הנה 'מעללי' הוא לשון פעלים ועשייה ,ונמצא כי יצרי מעללי
איש פירושו ה'יצרים' שהם מעשי איש ,וכלומר שהאדם עצמו הוא 'שעשה' והביא על עצמו אותו יצר הרע ,על
ידי שגירה יצר הרע אנפשיה רח"ל ,כי על ידי הבטה באותם כלים מכניס בעצמו כל מיני יצרים רעים וקשים שלא
היו לו מקודם ...ומעתה יתפרש עוד מחשבות אדם ותחבולותיו – פעמים שאדם מלא במחשבות רעות ,מוחו אטום
וסתום לכל דבר שבקדושה ,ולעומת זאת כל כולו נתון בהרהורים רעים ל"ע ,וכל זאת הגיעתו על ידי יצרי מעללי
איש ,שהוא הביא זאת על עצמו ,ו'עיני עוללה לנפשי' ,ה'עין' שהביטה במקום האסור היא שעוללה לנפשי.
ועלינו להעמיד לנגד עיננו הא דאיתא בגמ' )תענית כט (.כי האויבים הציתו אש בבית המקדש בתשעה באב סמוך
לחשכה ,והיה דולק והולך כל יום עשירי באב ,עד שאמר רבי יוחנן ,כי אילו הוא היה באותו הדור הרי היה קובע
את זמן התענית לי' באב ,שאז נשרף רובו של היכל ,אך מכל מקום תקנו חכמים להתענות בתשיעי ולא בעשירי
כי אתחלתא דפורענותא עדיפא ...והרי שעיקר האבל והחורבן הוא בתחילתו ואף אם עדיין לא 'נשרף' ...ומעתה שומר
נפשו ירחק שלא להתחיל להתעסק בהם ואפילו בנגיעה קלה...
איתא בגמ' )סוכה נב' (.לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים ,צדיקים נדמה
להם כהר גבוה ...הללו בוכין והללו בוכין' ,מה מקום לבכיה לעתיד לבוא ..ויבואר ע"פ מעשה 'שלא היה' בבחור
שהלך לטיול במדבר ותמו המים ויצמא מאוד ,והנה לפתע ראה אוהל באמצע הישימון ,החיש פעמיו ודפק על
הדלת ,פתח לו ישמעאלי ושאלו לרצונו ,נבהל הבחור מאוד וברח כל עוד נפשו בקרבו ,לאחר זמן שמע כי מטייל
אחר נכנס אל האוהל לשתות מים ,וקם עליו הישמעאלי ורצחו נפש רח"ל ,החל הבחור לבכות מרוב התרגשות
ושמחה כשהתברר לו ממה ניצול בכך שלא נכנס לאותה מאורת רוצחים .על דרך זה יבואר ,כי פעמים הרבה,
בשעה שהאדם מתגבר על היצר עדיין 'אין בעל הנס מכיר בניסו' ...אינו יודע מאיזה פח יקוש ניצול מבעוד מועד,
ורק ב'עתיד' כשיראה במו עיניו את היצר ואת החללים הרבים שנפלו על ידו או אז מעיינות עיניו אזי יזובון בבכי
בהתרגשות עצומה .ולענייננו ,יש שאינם שומרים על גדרי הקדושה כראוי ל"ע כי אינם יודעים עד אנה יכולים
ליפול ...מראה לו תמונה של 'רב' באותו המכשיר הטמא ...והלה מסתכל כי אינו יודע עד כמה צריך להרחיק
כמטחווי קשת ...ורק כשרואים איך נראים אחרים שהציצו ונפגעו מבינים עד כמה צריך להיזהר ולהישמר מאותם
'משחיתים'.
מאמר איום ונורא אמר הגה"ק רבי אלחנן וואסערמאן זי"ע הי"ד לאביו של אחד מתלמידי ישיבתו 'אהל תורה'
שרצה להוציא את הבן מהישיבה למען ילמד אומנות ,וטענתו בפיו שהרי מפורש אמרו חכמים )אבות ב ב( 'יפה
תלמוד תורה עם דרך ארץ' ,נענה לו רבי אלחנן ,גדולה מזאת אמרו חכמים )שם( 'כל תורה שאין עמה מלאכה סופה
בטלה וגוררת עון' ,אלא שאפילו מצוה גדולה כמו מצוות מילה נדחית היא אם 'מתו אחיו מחמת מילה' ,ואם יעמוד
האב ויקיים את ה'ברית' אינו אלא רוצח ...ועל אחת כמה וכמה לעניין 'מלאכה' ,שאף שחשובה היא עד מאוד...
אך כבר מתו אחיו מחמתה ...וממילא נדחית היא ...ומעתה לדידן ייאמר ,גם זה שיש לו היתר 'לצורך פרנסה' ,זכור
יזכור כמה כבר מתו מחמת מלאכה ...וישים לנגד עיניו את גודל חורבן ה'מקדשות' שזה כבר גרם...
בעניין זה אמרו בהא דכתיב )משלי ו ו( 'לך אל נמלה עצל ראה דרכיה וחכם' ,שהנה ההולך לראות דרכי הנמלים
יוכל להבחין אשר פעמים רבות מתאסף 'ציבור נכבד' של נמלים על מנת לאסוף ולקבץ פירורי אוכל וכדומה ,וכאשר
הולך שם עובר אורח כולם כאחד נסים בבהלה פן ידרוס אותם ברגליו ,ולאחר זמן הרי הם חוזרים לאותו מקום
כבתחילה ,ולכאורה ,היאך משימים נפשם לחזור למקום הסכנה ...אין זאת אלא מפני שנמלים הם ...אכן אתה בן
אדם ,לך אל נמלה וראה דרכיה ,ותלמד ממנה שלא לחזור למקום הסכנה ...והרי כבר ידעת על גודל הסכנה ועל
רבים ש'נדרסו' על ידי אותו יצר הרע ,אם כן היאך תחזור ככלב שב על קיאו....
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חמשה עשר באב  -חיזוק לימוד התורה והתחלת ההכנה לשנה
הבעל"ט

íéáåè íéîé åéä àì' (úéðòú óåñ äðùî) ì"æç åøîà
,'íéøåôéëä íåéëå áàá øùò äùîçë ìàøùéì
áúëå ,øáã ìù åîòè úåëéøàá 'îâá íù øàáúðå
éàä úìòîá (áàá å"èì) ò"éæ 'ìàøùé úãåáò'ä ÷"äøä
àìà ãåò àìå ,íéðéãä ú÷úîä ïîæ àåä éë ,äáø àîåé
íéøåôéëä íåé íò 'úçà àâøãá' àåä áàá øùò äùîçù
).(ïééðòä ãåñá ù"ééò

ïàî ,êìéàå ïàëî' (.àì úéðòú) ì"æç åøîà íåéä äæ ìò
íéîéä ìò úåìéì óéñåîã ,é"ùøáå ,'óéñé óéñåéã
 åééç ìò íééç óéñåé äøåúá ÷åñòìלדìë ãîìé ïàîå .
áàá å"è íåéî äøåúä ãåîéìá óéñåäì åùôðì ãçà
 êìéàåלהãáìáå ,'åãåîéìá èéòîîä ãçàå äáøîä ãçàå' ,
ãò åéøåòéù ìò øúé äì÷ äòù úåçôä ìëì óéñåéù
 'äôñåä'ì úáùçð äôñåä ìë éë ,äæá ìæìæé àìå ...äúòלו.
÷ñòá ìéçúäì àîøâ ïîæä éë ÷"äôñá øàåáî ãåò
 è"ìòáä äðùä ùàø úàø÷ì äðëäë äáåùúäלז,

שמא תאמר והרי 'לכולם' יש ,ומדוע אהיה 'יוצא מן הכלל' ...והתשובה ברורה ופשוטה ,וכי מעולם אכלת מאכל
שאינו ערב לחיכך מאחר ש'כולם' אוהבים אותו ...אם כן מדוע תכניס עצמך לסכנה מחמת שכולם עושים כן...
הנה בימינו 'נתחדש' אשר רשויות העיר )בארה"ק( מעדיפים להניח את ה'חבית' המיועדת להניח בה את האשפה
כשהיא טמונה בחפירה בתוך הקרקע ,ורק ראשה בולט חוצה )'פחים טמונים'( ,וניתן להבחין כיצד עומד חתול על יד
הפתח ,ומתאווה הוא לקפוץ פנימה ולאכול מכל הבא ליד ...כי רעב הוא ...אך עומד ובודק בשבע בדיקות האם
יוכל לצאת משם בשלום ,ואם לאו – אינו נכנס פנימה ,ועל כגון דא צווח הכתוב ואומר 'לך אל חתול עצל ראה
דרכיו וחכם' ...אם חתול אינו נכנס למקום שאינו יכול לצאת הימנו על אחת כמה וכמה שבן אדם לא יכנס לבור
יוקשים שכמעט ואי אפשר להיחלץ ממנו...
לד .בא וראה מעלת עסק התורה ,שהנה אחד מהטעמים שט"ו באב נחשב כיום טוב הוא מפני שפסקו ביום זה
מלכרות את עצי המערכה ,ופירש ב'רבינו גרשום' )ב"ב קכא ,(:שבכל זמן 'שהיו עסוקים לכרות עצי המערכה היו
מתבטלין בתלמוד תורה ,אבל אותו יום פסקו ועשאוהו יום טוב שמכאן ואילך היו עוסקין בתורה' ,ואף שגם עד עכשיו
היו עסוקים במצווה שהיא דוחה תלמוד תורה ,אך אשרי מי שזוכה להגות בתורה ,ואין לך שמחה גדולה מזו...
לה .הרה"ק רבי מענדל מרימינוב זי"ע היה מורה ומצווה שכל מי שעבר עליו מט"ו באב ואילך אפילו יום אחד
מבלי לימוד דף גמרא באותו יום לא יוכל לשמש כ'בעל תפילה' בימים הנוראים ,והורה כן כפי שציווה עליו
רבו הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע.
ואף אנן נעני ונאמר ,שהרי ידוע מה שכתב הרה"ק ה'חתם סופר' זי"ע )דרשות ,חלק ב עמוד שנו ד"ה אך( על הא דאיתא
שבעל תפילה צריך להכין עצמו ג' ימים קודם ר"ה ,שכל זה היה אמור בזמנם ,אבל בזמנינו כל יחיד ויחיד נחשב
כ'בעל תפילה' )וז"ל ,שלא אמרו כן אלא בדורות הראשונים ,שהיו שלוחי ציבור ותוקעים הגונים ותלמידי חכמים ,וכוונו לבם לאביהם שבשמים
כראוי וכנכון ,אך בעוה"ר באפס כל אלו ואנשי אמונה אבדו והוצגנו על גחלים ריקם ,אין לנו אלא שכל אחד ואחד ישא בעד עצמו רינה ותפילה

ויתבודד לעצמו ג' ימים אלו ,אולי יתעשת האלקים לנו( ...וממילא ,משנה זהירות צריך להיזהר שלא יעבור יום בלא לימוד גמרא,
למען נוכל לגשת אל המלך בימי הרחמים והרצון ולבקש בעד הנפש חנינה.
לו .פעם דיבר איזה אברך עם הגה"צ ר' זונדל קרויזער זצוק"ל בדרכי תורה ועבודה ,לאחמ"כ ביקש ממנו האברך
עצה טובה – שיורה לו איזה קבלה טובה יקבל על עצמו כחיזוק בתורה ,אמר לו רבי זונדל ,אם תשמע לעצתי,
הוסף נא עוד דקה אחת לסדר לימודך בכל יום .הביט האברך בתמהון ,וכי מה חשיבות יש לרגע בודד מתוך כל
המעת לעת .נענה רבי זונדל ואמר לו ,אמרו חז"ל שמט"ו באב 'מאן דמוסיף יוסיף' וברשב"ם )ב"ב קכא :ד"ה מט"ו(
יוסיפו לו שנות חיים – מתוך שהימים מתקצרין והלילות מאריכין יעסוק יותר בתורה )שהרי אין עוסקים במלאכתן בלילה
רק ביום( .והנה ,הרי כל הוספת ליל ט"ו על הלילה הקודמת לו אינו אלא בדקה אחת ויחידה ,ועל כך עורכים שמחה
רבה עד ש'לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב' )כמבואר שם( ,עתה אמור לי ,האם אין כדאי לקבל 'קבלה'
על דקה אחת של תורה.
לז .צדיקי הדורות אמרו שמיום חמשה עשר באב שומעים כבר את קול הזזת 'כסאות למשפט' בבית דין של מעלה,
שמכינים אותם לקראת יום הדין ,ואכן רבים נוהגים לאחל 'כתיבה וחתימה טובה' כבר מיום ט"ו באב ,וידוע
ש'כתיבה וחתימה טובה' עולה בגמטריא 'חמשה עשר באב' ,חושבנא דדין כחושבנא דדין .ואם בשמים ממעל כבר
מתחילים בהכנות לר"ה הרי בדין הוא שכן יהיה גם 'בארץ מתחת'...
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éë ,'êé÷åìà 'ä úéøáá êøáòì ,êéîéî áàåù ãò êéöò ä"ã íéèå÷ì ì"åã÷) ò"éæ áåùèéãøàáî ÷"äøä øàéáù åîëå
å÷éñôä åáù áàá øùò äùîç ìò æîåø 'êéöò áèåç' àöîð ,ìåìà ä"ëá àøáð ïåùàøä íãàä äðä éë (äùîçî
'êéîéî áàåù' åìéàå (.àì úéðòú) äëøòîì íéöò áåèçì ,'ãìååä úøéöé íãå÷ íåé íéòáøà' ïéòë àåä áàá å"èù
éáâ ìò íéî êñðì íéøîåâ åáù àáø àðòùåä ìò æîøî .åìà íéîéá øáë àéä è"ìòáä äðùä úìçúäù éøäå
àáø àðòùåä ãòå áà å"èî íéîéä íúåà ìëáå ,çáæîä
(äéäå é"à ä"ã á÷ò) ò"éæ 'ïéò úá'ä ÷"äøä äì æîø ïëå
àåä úéìëúäùë ,íëé÷åìà 'ä éðôì íéáöð íúà éæà
êé÷åìà 'ä äî ìàøùé äúòå' (áé é) áåúëä ïåùìá
 êé÷åìà 'ä úéøáá êøáòìלח.
å"è ìò 'äî' úìîá æåîøì ìëåð ,ì"æå ,'êîòî ìàåù
øîàù åäæå ,äðùä ùàø ãò íéîé ä"î ùé æàî éë ,áàá
'úåøáãä úøùò' úàéø÷ ¯ ïîæä úà úøøåòî äàéø÷äå
íéîé ä"î àåäù áàá å"èá ¯ äî ,ìàøùé äúòå áåúëä
,'äøåúä úìá÷' ïîæ úà úøøåòî ïúùøôáù
äàøéì êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä ô"ëò æà äðùä ùàø ãò
øåîùì äøåúä éøáã úà ãåîìì åðîöò ìò ìá÷ì
úåáà úåëæ ä"øá åðéìò øøåòì ìëåðù éãë ,'åâå äáäàìå
.áìä úåùãçúä êåúî ,úåùòìå
.ì"ëò ,ïåöø éäé ïë ïîà ,íéîçøå ãñç 'éçá
àåáá ,íééìôëá íçðúäìå 'ä úà úòãì äëæðù ø"äé íúà' (àé¯è èë) øîàðù äîá æîøì íéøôñá åáúë ïë
.à"áá ìàåâ ïåéöì
áèåçî ,'åâå íëé÷åìà 'ä éðôì íëìåë íåéä íéáöð

ואגב אורחא ,קבלה מהבעש"ט הק' זי"ע ,כפי מספר פעמים שמברך לחברו ב'כתיבה וחתימה טובה' מט"ו באב
עד ר"ה ,כמו כן כשיגיעו ימי ר"ה אשר כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון ,במספר הזה יהי' לו אז מליצים טובים
בשמים אשר ילמדו עליו זכות )קובץ הבאר ,כרך ראשון שני שנת חמשה עשר ,יו"ל שנת תרצ"ו ,וז"ל שם ,כתב לי ש"ב ויד"נ הרה"ח החו"ב
שלשלת היוחסין מוה"ר ישראל ענגעלסבערג נ"י מלובלין שבעצמו שמע מפי הה"צ מרי"ם מקאמארנא זצ"ל בהיותו בלובלין ,שקיבל מהמגיד הק'

מטריסק זצ"ל קיבל מזקנו ה'מאור עינים' שקיבל מהבעש"ט זי"ע שקיבל מרבו אחי' השילוני(.
מסופר ,כי חיל ורעדה ,אימה ופחד היו אוחזים את הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע מט"ו באב ואילך ,עד שהוכרחו
לכסותו בשמיכות עבות יותר מאשר בכל השנה ,והסביר פעם ,הנה בילדותי אמרה לי אחותי שמשבת מברכין אלול
אפילו הדגים שבים זוחלים ורועדים מאימת בא יום הדין ,וחשבתי לעצמי אם הדגים שאינם 'מבינים' בענייני הדין
והמשפט רועדים מפחד ,אנחנו שיודעים שכבר מכינים את הכסאות בבית דין של מעלה על אחת כמה וכמה
שנתמלא פחד וחלחלה.
לח .ודע ,כי בזה היום משפיעים מן השמים כוחות נפלאים שיוכל האדם להתחדש בעבודתו ית"ש ,וכפי שביאר
הרה"ק ה'עבודת ישראל' זי"ע באחד מהטעמים שנזכרו בגמ' בביאור ה'יום טוב' של חמשה עשר באב – שבו
כלו מתי מדבר ,ומבאר שרומז על אותם שהם בבחי' 'מתים' ,שכל ה'דיבור' אצלם הוא מבלי חיות בעבודת ה',
ועתה כלו 'מתי מדבר' ,וניתן בהם רוח חיים.
ויתכן לפרש עוד בדבריו ,שהרי יום זה הוא תחילה וראש לתוספת חיזוק בלימוד התורה ,וגדולה תורה שנותנת
'חיים' לאדם ,ומכח ריבוי עסק התורה יזכה ל'תחיית המתים'...

נושא השבוע :קריאת שמע
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פרשת ואתחנן נחמו

כיצד 'הפסד' של  100פרנק הניב פי !?14
שמע ישראל (ו ,ד)
מתוך תקווה גדולה ל'נחמו נחמו עמי' ,קמים אנו מהכאב והאבל על אובדן ירושלים,
מקווים לגאולה השלימה ומצפים לישועת ה' בכל רגע .ממתינים אנו לשמוע קול
פעמי מבשר ,ולראות כולנו בבניין בית המקדש ובעבודת הקרבנות .אמנם ,עד שנזכה
להיוושע בקרוב לא נוכל לחזות בעבודת הקודש הזו ,ומתוך כמיהה וציפייה לראות
כהנים בעבודתם ,לווים בשירתם וישראל במעמדם ,אנו שואלים את עצמנו:
האם יש משהו שנוכל לעשות כיום – שהוא מעין עבודת הקרבנות בבית המקדש?
האם יש לנו מצוה או ערך ,שיכולים לשמש כמזכרת לפני ה' תחת עבודת הקרבנות?
האם ישנה בזמננו איזו עבודת קודש ,שבעזרתה נוכל
לטעום מעט מזעיר מעבודת הקרבנות ,ולכל הפחות
לגעת בה?!

ובהתמודדויות .זהו העולם שלנו – שאינו מתוקן עדיין ,ולפיכך הוא עולם מסוכן – רבים
הם הגורמים הפועלים בו ומעוררים חרון אף שמימי ,שהשלכותיו עשויות להיות קשות
ביותר רח"ל .וכנגד כולם ניצבת הכרזת 'שמע ישראל' בעוז ובגאון ,ומגינה עלינו מכל
רע!
אחים יקרים! 'שמע ישראל' – זו הקריאה שמהדהדת באוזניו של כל יהודי מגיל
ינקות ועד רגע פטירתו מן העולם ,זו ההכרזה שלנו לפחות פעמיים ביום ,וזו הקריאה
שנשמעה מפי מיליוני יהודים שמסרו נפשם על קדושת השם .הפסוק הזה הוא תמצית
האמונה שעומדת ביסוד קיומנו כאומה ,למעשה
– ניתן לומר שזהו ההמנון של עם ישראל לאורך
דורות!

שווה לסבול כל החיים ,בשביל...

התשובה היא שכן ,והדברים מבוארים באמצעות משל
נפלא ,בילקוט שמעוני שבפרשה זו :משל לחכם שהיה
לו בן עשיר ,ונהג הבן לערוך לאביו החכם סעודות
דשנות פעמיים ביום ,אחת בבוקר ואחת בערב .החכם
היה מגיע לסעוד על שולחן בנו העשיר ורווה ממנו רוב
נחת .לימים ,ירד הבן מנכסיו ,ולא יכול היה להמשיך
לערוך את הסעודות לפני אביו .אלא שאביו התקשה
לוותר על הנחת שהיה בנו גורם לו בסעודות שערך
לפניו ,ולפיכך קראהו אליו ואמר לו:
'בני יקירי ,יודע אני שירדת מנכסיך ואין לך את היכולת
לערוך סעודות לפניי כבעבר .לפיכך ,אין אני מבקש
ממך אלא שתבוא לשמוע את הדרשה שאני דורש
פעמיים ביום בבית הכנסת .בהקשבה זו לדרשתי
הנאמרת בבוקר ובערב – תהא לי נחת רוח כפי שהיה
לי בזמן בו ערכת לפניי סעודות!' – עד כאן דברי האב
החכם ,והנמשל בדברי המדרש:

היה זה לעת זקנותו של המהר"ם שיק זצ"ל ,כשהיה חולה מאוד
וגופו הקדוש מיוסר .אל ביתו הגיע הגאון רבי שאול בראך זצ"ל,
על מנת לבקר את החולה ,בראותו את המהר"ם שיק במצבו
הקשה – נאנח עד מאוד .המהר"ם שיק ביקש מאורחו להתפלל
עליו שיזכה לחיות עוד כמה ימים ,והאורח החשוב קצת נבהל...
הרי המהר"ם שיק כה סובל ,גופו מיוסר ודואב ,האם לזאת ייקרא
חיים?!
נענה המהר"ם שיק ואמר' :גם אם במצבי זה אני לא יוכל ללמוד או
להתפלל ,וגם אם אינני יכול לקיים אף מצוה .אבל לקרוא קריאת
שמע אני יכול גם יכול! כדאי עבורי לסבול ייסורים כאלה עוד
שנים ארוכות ,ובלבד שאזכה לקרוא קריאת שמע ולהכריז על
ייחוד השם בעולם פעמיים ביום ,והיה זה שכרי!'
מרטיט! הנה מבטו של ענק בישראל על קריאת שמע .נכון ,זו
מצוה שגרתית למדי ,פעמיים ביום אנו מקיימים אותה .אבל ביטוי
כזה ,כפי שמופיע בספר 'בהיות הבוקר' ,מחדד :כן ,כדאי אפילו
לחיות חיי סבל ,העיקר לזכות לקרוא קריאת שמע ,כי היא כל
מהות תפקידו של יהודי בחייו – להכריז על ייחוד ה' בעולם!

ולכן ,שבוע זה שבו נקרא את הפסוק 'שמע ישראל',
הוא הזמן להפנים את חשיבות הקריאה הזו ,ולהתחזק
בה בכל לב .לקרוא קריאת שמע בזמנה ,לכוון בכל
מילה ,להתרכז בהבנתה ולהתחבר למשמעותה
העמוקה .כמה כדאי ללמוד את הלכות קריאת שמע
ולהבין את פרטיה ודיניה ,כי קריאת שמע היא תמצית
האמונה שלנו ,הכל תלוי בה!
אחים יקרים! כצאתנו לימי החופשה השנתית ,הבה
לא נשכח להקפיד על קריאת שמע ביתר שאת ועוז.
אם התאחרה השעה ואנו עומדים ללכת לישון מאוחר
מדי – עדיף להמתין קמעא עד שיגיע זמן קריאת
שמע ,ורק אז לפרוש למנוחה .גם אם אנו נמצאים
באירוע או בנופש – הבה נקפיד להתפלל ערבית
ולקרוא קריאת שמע לפני חצות הליל .הרי 'קריאת
שמע' היא גם תמצית האמונה שלנו ,וגם מבטחת
אותנו מכל רע!

כיום ,כשאין לנו את עבודת הקרבנות ,הרי אנו משולים
למי שירדו מנכסיהם .אבל אבינו האוהב אינו מוותר על הנחת רוח שהיתה לו מאיתנו,
ומבקש כי במקום קרבן התמיד שהיה מוקטר ערב ובוקר – נכריז לפניו 'שמע ישראל ה'
אלוקינו ה' אחד!' בבוקר ובערב – קריאה זו תהדהד באוזניו ותגרום לו נחת רוח כהקרבת
הקרבנות ,וגם תעלה את זכרוננו לפניו לטובה ולברכה!

ככל שנאמץ את קריאת 'שמע ישראל' ,וככל שנקפיד על אמירתה בדקדוק ובכוונה ,ככל
שניתן לקריאה הזו להדהד במרחבי נפשנו – כך נזכה שבורא עולם יפרוש עלינו את
שכבת ההגנה שלו הן בימים כתיקונם והן בימים בהם נדרשת שמירה עילאית ,ונזכה
לחיים טובים ומוגנים ,מלאי אושר ואמונה!

עוד מגלים חז"ל ב'ילקוט שמעוני' בפרשת השבוע ,כי תקופה זו שאנו מצויים בה,
מסוכנת מאוד .שכן בורא עולם מביט בעולם שברא ,ורואה כל כך הרבה אנשים שאינם
מקיימים את רצונו ,כה רבים החוטאים והפושעים בעולמנו ,רחמנא ליצלן .קשה לומר
שהעולם כפי שאנו מכירים אותו פועל לפי המתכונת והתכלית שהועיד לו הבורא,
והדבר מעורר בו רצון להמיט אסון על העולם .מה מיישב את דעתו ומונע אסונות
כבדים? בזכות מה אנחנו שורדים והעולם מוסיף להתקיים?!

העצה המפתיעה שהובילה לנס מפתיע...

קובע המדרש ,כי אין הדבר אלא בזכות 'שישראל נכנסים שחרית לבתי כנסיות ולבתי
מדרשות ,ומייחדים שמו ואומרים שמע ישראל!' כי רק זכות זו היא העומדת לנו ,ורק
הודות לה אנחנו מתקיימים; בגלל שאנו מכריזים שמע ישראל ,בזכות ההכרזה על אמיתות
הבורא והאמונה בו  -העולם ממשיך להתקיים ,זה מה שמניח את דעתו של בורא עולם!
מדהים! אנשים רבים מחפשים סגולות ,קמיעות ,רעיונות ולחשים ,שיגנו עליהם
מסכנות העולם הזה .אין ספק שאנו חיים בדור רווי סכנות ואתגרים ,מלא בקשיים
לעילוי נשמת
ר' שלמה פרץ ז"ל ב"ר מאיר הלוי גולדשמיט (אריאלי)

ת.נ.צ.ב.ה.

הבשורה נחתה על ההורים הצעירים כרעם ביום בהיר .הן כל הורה חפץ ושואף שילדיו
יהיו בריאים ומוצלחים ,שכל איבריהם יפעלו כראוי וכהלכה ,בהתאם לבני גילם.
אולם ,למרבה הצער ,זה עתה הודיעם הרופא כי בתם לא תוכל לשמוע כראוי ,אלא אם
תעבור ניתוח במסגרתו יותקן באזניה שתל מיוחד ,שגם הוא לא מבטיח דבר – אבל
מאפשר לתלות תקווה שיבוא יום והיא תוכל לשמוע ,אולי ,איכשהו...
ההורים מיהרו לקבוע תור לניתוח הדרוש ,ובד בבד – החליט האב לסור למעונו
של מרן הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל ,ולבקש את עצתו וברכתו .רבי חיים הקשיב
לדברים בכובד ראש ,שמע על הסיכויים והסיכונים ,על השתל ועל התקוות הנתלות
בו ,וכהרף עין פסק ואמר' :כדאי שתלמדו הלכות קריאת שמע .זה יסייע שבתכם תוכל
לשמוע כאחד האדם!'
מצוה לפרסם! סגולה בדוקה לעורר רצון לקדושה ,לטבול לעילוי נשמת
הרה"ח רבי פתחיה סעלישער בן הר"ר יוסף יונה הי"ד רוזנברג
מזקני חסידי בעלזא ,נעקה"ש בשנות הזעם  -י"ג בסיון תש"ד

האב נדהם ,התקשה להבין את פשרם של דברי רבי חיים .מה הקשר בין שתל באוזניים
לבין הלכות קריאת שמע?! – הוא הרהיב עוז ושטח את תמיהתו בפני רבי חיים ,שהגיב
על אתר' :פשוט :הלא בהלכות קריאת שמע יש הלכה 'השמע לאוזניך את שאתה
מוציא בפיך' .לפיכך זו סגולה לשמיעה טובה!' – אמר רבי חיים ,והאב אימץ את העצה
והחל ללמוד הלכות קריאת שמע.

רבי משה אהרן שמע ,וביקש לברר באיזו שעה מתפללים במניין הזה .התברר לו,
למרבה צערו ,כי המניין הזה מתקיים בשעה לא כזו מוקדמת ,ומתפלליו שנוהגים
לקרוא קריאת שמע בזמנה לפני התפילה ,אינם זוכים לקרוא קריאת שמע בברכותיה
– לפני סוף זמן קריאת שמע .רבי משה אהרן התקשה להסכים לכך – הן מאז עומדו
על דעתו הוא קורא קריאת שמע בזמנה ,בברכותיה – תוך כדי התפילה .וכי יוותר
על כך?!

מועד הניתוח הגיע ,והניתוח עבר בהצלחה בחסדי שמים .הרופאים הסבירו כי עכשיו
מתחיל תהליך ארוך של 'קליטת השתל' .להורים הוסבר שהשתל מתחיל את תהליך
השמיעה מחדש – כמו אוזני תינוק בן יומו .בתחילה בקושי שומעים משהו ,אחר כך
ניתן להבחין בצלילים ורעשים עמומים ,ועם הזמן השמיעה הולכת ומתחדדת ,כאשר
התקוה היא כי עם הזמן יגיע השתל ליכולת שמיעה טובה' .אבל זה יקח זמן ,נמתין
לפחות כמה חודשים ,ונראה לאן נגיע' – אמרו הרופאים.

מלחמה קצרה התחוללה בלבו ,בין נדבת הלב של הגביר שיתפלל במניין המאוחר,
לבין הקפדתו מאז ומקדם להתפלל מוקדם יותר – באופן המאפשר לו לקרוא קריאת
שמע בברכותיה בזמנה .עד מהרה החליט כי גם הפעם לא יוותר ,הוא לא ייכנע לנסיון
שנקרה בדרכו :גם הפעם הוא יתפלל מוקדם יותר ,יקרא קריאת שמע בברכותיה,
בזמנה ,כמימים ימימה .ותרומת הגביר? – ה' יעזור שתמצא את דרכה אליו!

כמקובל לאחר ניתוחים מעין אלו ,נקבעו לילדה סידרת פגישות מעקב בבית החולים.
בכל פגישה כזו ,שבו הרופאים והתריעו כי הם עדיין בכלל לא בוחנים את יכולות
השמיעה ,שכן בכל מקרה – עד שהילדה תחיל לשמוע בעזרת שתל יקח זמן רב .הם
רק בודקים שהשתל נקלט ,שהאוזן לא מזדהמת ,וכן הלאה...

בשעת בוקר מאוחרת הוא פוגש את המשולח שגילה את אוזניו אמש על הגביר
המתפלל במניין המאוחר ,והלה אומר לו' :אוי ,היכן היית? כמה חבל שהחמצת! הלא
הגביר חילק  100פרנקים שווייצרים לכולם ,כולם קיבלו! לו רק היית מתפלל במניין
שלו – גם אתה היית זוכה! החמצת תרומה יפה ,חבל!'

כעבור תקופת מה ,הודיעו הרופאים כי אפשר כבר לקבוע פגישה ראשונית לבדיקת שמיעה.
הם קבעו מועד לפגישה הזו ,אולם מכל מיני סיבות – מועד הבדיקה נדחה .גם כשהגיע
התאריך החילופי חלו עיכובים שונים ,ושוב נדחה מועד הבדיקה .הרופאים אמרו כי ממילא
אין סיבה להילחץ ,הרי זה עתיד לקחת עוד חודשים ארוכים עד שהילדה תשמע...

ורבי משה אהרן ,בענוות חן ,מסביר לו שלא החמיץ דבר .הוא הקפיד על קריאת שמע
בזמנה בברכותיה ,ולא יתכן שאדם המקפיד על הלכה יפסיד מכך' .אני זכיתי להתפלל
תפילת שחרית ולקרוא קריאת שמע בזמנה בברכותיה ,זה מה שיהודי צריך לעשות.
אין לי ספק שלא הפסדתי דבר!' – פסק מיד.

סוף סוף ,הגיע יום בדיקת השמיעה .כשההורים נכנסו ,שבו הרופאים והתריעו כי הם
מקווים שהילדה תשמע 'משהו' ,צליל ,רעש ,משהו שיושמע באוזניה בקול רם – והיא
תגיב לו .וכך הילדה נכנסת לבדיקה ,כשהוריה מקווים שהיא שומעת 'משהו' ,...משהו
שיתן תקוה!

והמשולח משיבו' :נו נו ...למעשה ,לי יש  100פרנק בכיס ,ולך יש טענה לפיה לא
הפסדת .נו נו'...

למרבה ההפתעה ,הבדיקה הלכה והתארכה ,הלכה ונמשכה .ובסיומה – יצא הרופא
והכריז' :אינני מבין איך ,אבל הילדה שומעת מצויין ,כאחד האדם! בדקנו שוב ושוב,
התקשינו להאמין שלאחר זמן כה קצר מקליטת השתל הילדה כבר שומעת היטב .אבל
ככה זה ,נקודה .בדקנו שוב ושוב ,היא שומעת נהדר ,בדיוק כמו בני גילה!'
האב המופתע חיבק את בתו חזק ,בהודאה לה' על חסדו ורחמיו .נתנו לו בקושי שביב
של תקוה ,והנה כי כן – הילדה שומעת מצויין ,מי היה מאמין! דילגה בקלילות על
חודשים של הסתגלות ,על מדרגות ושלבים בהפעלת השתל ,והנה היא שומעת כאחד
האדם ,בלי שניתן להבחין שהיא עושה זאת בעזרת שתל שהושתל באוזניה אך לפני
כמה חודשים!
בלב שמח ומתרונן ,כשהוא מודה לה' על חסדו ,ובד בבד מופתע מעוצמת הנס
המתחולל מול עיניו ,שב לשגרת יומו והגיע לסדר לימודו הקבוע .והנה ,באותו היום
נפל בחלקו ללמוד את הגמרא העוסקת בהלכות קריאת שמע ,ומול עיניו הוא רואה
את דברי חז"ל שדרשו' :השמע לאוזניך את מה שאתה מוציא מפיך!'
לפתע צץ זיכרון עמום ממעמקי מוחו והיכה בו כברק :הן הנס הזה לא קרה בחלל ריק,
יש לו התחלה ...אי אז ,לפני כמה חודשים כאשר החל ללמוד הלכות קריאת שמע ,כפי
שיעץ לו רבי חיים קניבסקי ,שגם הסביר לו את טעם הוראתו זו – שכן בקריאת שמע
יש הלכה 'השמע לאוזניך!' – ועיניו הרואות ואוזניו השומעות כי כך אכן קרה ,והילדה
שומעת מצויין מעל ומעבר לציפיות! אין זאת אלא בזכות לימוד הלכות קריאת שמע!
סיפור מופלא זה ,שהופיע בגליונות 'דרשו' ,מעורר את הלב :הרי קריאת שמע היא
מצוה אותה אנו מקיימים לפחות פעמיים ביום .זו מצוה שיש לה הלכות רבות ,שכדאי
וצריך להקפיד על כל פרטיהן ,אלא שהשגרה עשויה להשכיח מאיתנו את ההקפדה
המלאה .כמה כדאי לחזור וללמוד הלכות קריאת שמע ,ולמלא אותן בהקפדה!
הרי קריאת שמע היא מצוה כה יקרה ,זו ההכרזה שלנו שאנו בניו של ה' ומאמינים בו
בכל לב .הבה נשקיע את הזמן כדי להכריז את ההכרזה הזו כראוי ,כדי לקרוא קריאת
שמע כהלכתה – בכוונה הראויה ,בדקדוק התיבות ,תוך שמיעת הקריאה ,ובזמנה
כמובן .בקריאת שמע טמונה תמצית הכרזת היהדות שלנו – הבה נקיים מצוה זו בכל
פרטיה ודקדוקיה ,ונזכה להשפעות הרבות הטמונות בה ברוחניות ובגשמיות!

ההפסד שהפך לרווח...
שעת ערב מוקדמת בבית האכסניה השוויצרי בו התארח הגה"צ רבי משה אהרן שטרן
זצ"ל – משגיח ישיבת קמניץ שבירושלים .הוא הגיע לשווייץ כדי לסייע בגיוס כספים
לטובת הישיבה ,עיניו ולבו נתונים כעת במאמץ לזכות נדיבי עם בזכות החזקת
התורה .יושב הוא בחדר האכסניה ומתכנן את מסלולו ליום המחר ,מתוך תקוה
להספיק בו כמה שיותר פגישות עם נדיבים ,שיניבו כמובן כמה שיותר כסף...
לצידו ,התארח יהודי נוסף ,שגם הוא הגיע לשווייץ לצורך גיוס כספים .הלה אמר לו
כי שמע שבבית הכנסת פלוני ,במניין המרכזי ,יתפלל מחר יהודי אמיד מאוד ,שלבו
פתוח לתרום בנדיבות לב לצורכי צדקה' .אני הולך להתפלל במניין הזה!' – אמר
האיש' ,אני חייב לתפוס אותו .לבטח יתן לי נדבת יד הגונה!'

רבי משה אהרן שמע ,והיטב הכאיבו לו הדברים .הוא שטח תפילתו לפני בורא עולם
שיוכיח ש'אין אדם שומע לי ומפסיד' ,שלא יתכן שיהודי יפסיד בשל עמידתו על כללי
ההלכה .יותר משביקש להשיג את התרומה שלא זכה לקבל ,חפץ שבורא עולם יוכיח
שלא מפסידים מקיום ההלכה כראוי!
הגיעה שעת הצהריים ,ורבי משה אהרן מתפלל מנחה בבית הכנסת המרכזי .אותו
נדיב התפלל גם הוא תפילת מנחה בבית הכנסת ,ועיניו צדו את דמותו של רבי משה
אהרן – שכלל לא ידע שהנדיב נמצא בבית הכנסת בתפילת מנחה – העומד ומתפלל
בכוונה טהורה כמונה מעות .כשהתפילה הסתיימה ,הסתקרן הנדיב לדעת מי הוא
אותו יהודי שהתפלל כה בכוונה ,ושאל את רבי משה אהרן למעשיו כאן...
רבי משה אהרן הסביר כי הוא הגיע לשווייץ לגיוס כספים עבור ישיבת קמניץ ,והגביר
נענה על אתר ואמר' :אוי ,לא היית כאן בבוקר ,הרי חילקתי לכולם ,וחבל שיהודי כמוך לא
יקבל .אשלים לך את נדבתי – '...ומיד הגיש לו שטר בן מאה פרנק ,בלי שרבי משה אהרן
יבקש ,ואף מבלי שידע קודם לכן שהוא מדבר עם אותו גביר שחילק תרומות בבוקר...
רבי משה אהרן ביקש לנצל את הזמן שבין מנחה למעריב ,והתיישב ללמוד בהתמדה
ובחשק ,עד תפילת ערבית .לאחר מכן התפלל תפילת ערבית בכוונה ובהתלהבות
כדרכו ,והוא כלל לא שם לב שלאורך כל השעות האחרונות הגביר עוקב אחריו ,ובוחן
את תנועותיו והליכותיו .רק כשהסתיימה התפילה ,ניגש אליו שוב הגביר ואמר לו:
'תראה ,הגעתי לכאן מצרפת ,והכנתי סכום נאה לחלק לצדקה בביקורי כאן .מחר אני
כבר שב לצרפת ,ונותרו בכיסי  1300פרנק שטרם חילקתי .בשעות האחרונות אני עוקב
אחריך ,ונראה לי שאתה התכתובת המתאימה – קח את כל מה שנשאר – '...אמר הגביר,
והושיט לרבי משה אהרן עוד  1300פרנק שוויצרי ,סכום עתק באותם ימים!
רבי משה אהרן הודה לו בחום ,בירך אותו בהצלחה רבה בעסקיו ונפרד ממנו לשלום.
כשיצא מבית הכנסת ,הבחין שהמשולח ששוחח אתו אמש והבוקר – עומד ועוקב
אחריו ...רבי משה אהרן לא אבה להתנצח אתו ,אבל המשולח בעצמו ניגש אליו
והודה' :הנה כי כן ראיתי בעיניי שהצדק איתכם! לא רק שלא הפסדתם את תרומת
המאה פרנק ,עוד קיבלתם כהנה וכנה 1400 ,פרנק!'
ורבי משה אהרן ,במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו ,הראה לו
במדרש בפרשת ראה' :אמר הקדוש ברוך הוא :אין אדם שומע לי ומפסיד!' – כשיהודי
מקפיד על קריאת שמע בזמנה ובברכותיה ,לא יתכן שיפסיד! לא תמיד רואים זאת
בעיניים ,אבל תמיד תמיד כדאי להיות קשוב להוראות ,להקפיד על דבר ההלכה,
לקרוא קריאת שמע כראוי!
אחים יקרים! סיפור מפעים זה ,שהופיע בגיליון 'השגחה פרטית' ,מעודד את כולנו:
הנה כי כן ,מצויים אנו בעיצומם של ימי החופשה ,וגם מי שבימים כתיקונם מתפלל
וקורא קריאת שמע עם ברכותיה בזמנה – הרי שבימים אלו ההקפדה על כך דורשת
יותר כוחות ועוצמות נפש .הבה לא נוותר על מצוות קריאת שמע כהלכתה :בזמנה,
בברכותיה ,ובכוונה הראויה!
קריאת שמע היא ההכרזה על כך שיהודים מאמינים אנו ,היא מצוות עשה מחייבת
ומרוממת כל כך .הבה נקפיד על קיומה כראוי ,הבה נקרא קריאת שמע בזמנה ונכוון
בכל מילה .קריאת שמע היא הערובה והביטחון לקשר תמידי עם ה' ואמונה יוקדת
בבורא עולם – הבה נשמר את הקשר הזה ונמנף אותו בהתלהבות פעמיים ביום ,בכך
נזכה להשפעות הברכות ולשמירה העליונה שקריאת שמע מביאה בכנפיה!

משיעוריו של מגיד השיעור הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
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בס"ד ,בכל ענייני הגיליון ניתן לפנות לדוא"לg.agedank@gmail.com :

אעברה נא (ג ,כה)
בגמ' סוטה (יד ,א) "דרש רבי שמלאי מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי
לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא ,כך אמר משה ,הרבה
מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י ,אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן
על ידי .אמר לו הקדוש ברוך הוא ,כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר ,מעלה אני
עליך כאילו עשיתם" .שואלים המפרשים ,וכי משה רבינו קיים המצוות "אלא
לקבל עליהם שכר"? והרי המשנה אומרת (אבות א ,ג) אל תהיו כעבדים
המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס?!
בספר עלי ורדים הביא תירוץ בשם הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל בפירושו "רוח חיים" על
פרקי אבות (א ,ג) ,דהנה עיקר כוונת הבריאה שהקב"ה ברא את העולם הוא כדי
להיטיב עם ברואיו ,וא"כ לפי"ז יתכן כי מן הראוי יותר לקיים המצוות על מנת לקבל
שכר ,כי אז עובד ע"מ שייטיב לו ויגיע מזה נחת רוח להקב"ה .אולם כ"ז שראוי
לעשות ע"מ לקבל שכר זהו דוקא אם כל כוונתו בקבלת השכר רק לשם שמים
לעשות נחת רוח להקב"ה ,אבל אם מכוין להנאתו אין בזה כל מצוה .ומזה הזהיר
התנא במשנה שלא לעבוד ע"מ לקבל פרס דהיינו שלא יהיה הרצון העצמי של
האדם לקבל שכר.
ומה הסימן והמודד אם האדם ברצותו את השכר מתכוון לשם שמים או לא?
המבחן הוא אם האדם מוכן לעשות את המצוה על מנת שחבירו יקבל את השכר
ולא הוא עצמו ,כי גם בזה הרי יהיה להקב"ה את אותה נחת רוח שמיטיב לברואיו,
והיה אם אז לא יחפוץ האדם בעשיית המצוה כשחבירו מקבל את השכר ,זהו אות
שכל כוונתו בשכר המצוות אינה כי אם לטובת עצמו ולא למלאות בזה את רצון
ה' ,אבל אם ירצה לעשות המצוה כדי שייטיב לחבירו ויבא מזה נחת רוח להשי"ת
אם חסיד כזה יעבוד ע"מ לקבל שכר זוהי המעלה הגדולה ביותר העולה היא
למעלה כי זה תכלית הבריאה להיטיב לברואים.
והנה משה רבינו לאחר חטא העגל שהקב"ה אמר לו "הרף ממני ואשמידם ואעשה
אותך לגוי גדול" היה מוכן למחוק עצמו משני העולמות שנאמר (שמות לב ,לב)
"ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" וכל זה על מנת שיהיה טוב לעם ישראל,
והיינו שמשרע"ה הגיע למדרגה גבוהה זו שכל שאיפתו היתה שרצון ה' יתקיים
בעולם להיטיב ,גם אם הוא עצמו לא יהיה באותו שכר ,ממילא ברור שאצל
משרע"ה הרצון לקבל שכר אינו אלא כדי לקיים את רצון הקב"ה לתת שכר ,וע"כ
א"ל הקב"ה שאם רצונו לעשות לו נחת רוח ולקבל שכר יקבל אותו.
יש מעשה מרה"ק מבארדיטשוב זי"ע שבשנה אחת לא מצא אתרוג בשום אופן,
והנה בערב החג מצאו נוסע אחד שעבר בעיר בארדיטשוב ובכוונתו להמשיך
לנסוע לביתו לחג הסוכות ,והוא היה לו אתרוג ,בקשו לו אנשי העיר בארדיטשוב
שישאר לחג הראשון אצלם בעיר ,כדי שאנשי העיר יוכלו לברך על האתרוג שלו,
אבל לא הסכים להישאר בשום אופן שם לחג .הביאו אותו אל הרב ,והרב ביקשו
ג"כ שיואיל בטובו להישאר איתם חג ויזכה את כל אנשי העיר במצוות ארבעת
המינים ,אבל הוא התעקש שלא להישאר ,עד שפתח ואמר לרב שבאם הרב
יבטיח לו הרב חלק לעוה"ב אזי מוכן הוא להישאר שם לחג ,ויתן את האתרוג .אמר
הרב שהוא מסכים לזה והבטיח לו עוה"ב .בלילה ,עם התקדש ליל החג ,נתן הרב
הוראה לכל אנשי העיר שאף אחד לא יתן לאורח הזה להיכנס אל הסוכה בשום
פנים ואופן .אחרי התפילה חיכה האורח שמאן דהוא יזמינו לאכילת הכזית של
מצוה בסוכה ,והנה אף אחד אינו מזמינו ,הלך האורח והתחיל לסובב על פתחי
הסוכות ,בבקשה שיתנו לאכול כזית של דאורייתא בסוכה ,אבל אף אחד לא
הסכים .ראה האורח שכלתה איליו הרעה ,והלך ובא אל סוכת הרב מבארדיטשוב,
והתחיל לבכות שברצונו לאכול כזית בסוכה ,אמר לו הרב ,שהוא מוכן לתת לו
להיכנס רק בתנאי שיוותר על ההבטחה של העוה"ב! שמע האורח ,שקל את
הדברים ,ואמר לרב ,אני מוכן לוותר על העוה"ב בשביל קיום המצווה! נתן לו הרב
להיכנס .א חרי הסעודה אמר לו הרב ,תדע לך שתקבל את מה שהבטחתי לך ,רק
פשוט לא רציתי שתקבל את זה בחינם ,וכעת שהראית שאתה מוכן להפסיד את
כל העוה"ב בשביל קיום המצווה הרי שבדין הוא שתטול את שכרך( .ציוני תורה)
ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד
בדבר הזה (ג ,כו)
כתב בספר תפארת הגרשוני ,שהטעם שמשה רבינו חי מאה ועשרים שנה ,הוא,
כיוון שהעולם קיים ששת אלפים שנה ,ומשה רבינו הוא התרומה של העולם,
ובתרומה עין בינונית זה אחד מחמישים ,לפי זה כשנחשב שניים ממאה מתוך
ששת אלפים הרי זה מאה ועשרים שנה .אלא ,שלפי זה נשאלת השאלה למה אם
כן אמר הקב"ה למשה שלא יכנס לאר"י יען אשר לא קידש את שמו במי מריבה,
והרי סוף כל סוף לא יכול משה לחיות יותר ממאה ועשרים שנים? וכן למה האשים

פרשת ואתחנן תשפ"ב



© כל הזכויות שמורות למו"ל .אין לקרוא בזמן התפילה וקריה"ת.
משה רבינו את עם ישראל "ויתעבר ה' בי למענכם" בסיבה שלא יכול להיכנס
לארץ ישראל? הרי בין כה וכה לא יכול לחיות יותר ממאה ועשרים שנה?
ויש לתרץ שמאה ועשרים שנה זה אכן לפי מדת "עין בינונית" של אחד מחמישים,
אבל "עין יפה" זה אחד מארבעים ואחד ממ' מששת אלפים זה יוצא מאה
וחמישים שנה .ולכן נענש משה כשהכה את הסלע ,שאם היה מדבר אל הסלע
היה הנס יותר גדול וב"עין יפה" ,ואז היה חי מאה וחמישים שנה ,אבל כיון שהכה
את הסלע היה הנס רק משהו "בינוני" ,לכן חי רק כמדת "עין בינונית" מאה ועשרים
שנה .וזה מרומז בפסוק זה "אל תוסף דבר "אלי" א  -ל"י דהיינו אחד ממ' ,שאמר
לו הקב"ה שלא יוסיף לבקש שיחשבו את שנותיו במידת עין יפה( .בן איש חי)
ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ד' אלוקי לעשות כן בקרב הארץ.
(ד ,ה)
מבאר בספר הקדוש "תפארת שלמה" וכן הוא בספר "בן איש חי" ,שמשה רבינו
הוכיחם כאן שילמדו ממנו ,שכשמשה רבינו למד מפי הקב"ה לא השאיר לעצמו
שום דבר בשביל להתפאר בו שרק הוא יודע סודם של דברים וכדומ' ,אלא העביר
ולימד את בנ"י כל מה ששמע מיד .ועוד ,שהעבירם באותו צורה ששמע מפי
הקב"ה ,כן אמר משה לבנ"י גם אתם תראו ללמד את כל מה שזכיתם להבין .וזה
מה שרמוז כאן בפסוק" :ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני ד'
אלוקי" שלא השארתי אצלי כלום ,כן גם אתם תלמדו ממני "לעשות כן בקרב
הארץ".
כעין דרך זו ביאר פעם בעל ה"עטרת משה" ממאקאווא זצ"ל( ,עטרת משה -
שבועות) את מאחז"ל הידוע שדימו את הרב והתלמיד "יותר ממה שהעגל רוצה
לינק רוצה הפרה להניק" ,ויש להבין למה דימו חז"ל עניין זה דייקא לעגל ופרה,
למה לא יכלו לדמות לאם ותינוק שרוצה לינוק? וביאר ,שלכן לא רצו לדמות לאם
ותינוק שכן האם יש לה לפעמים חשבונות :אם להניק יותר מאוחר או יותר
מוקדם ,בתחילת הלילה או באמצע הלילה וכדומ' ,אבל הפרה אין לה שום
חשבונות ובכל עת ובכל זמן שהעגל בא לינוק הרי היא מניקה אותו ,וזה לימוד
גדול בדרך לימוד הרב עם התלמיד ,שכן יש לפעמים שלרב יש איזה חידוש ,והוא
נמנע מלאמרו תיכף לתלמידיו כיוון שרוצה לשמרו להזדמנות מיוחדת או לאיזה
"שיעור כללי" וכדומ' ,ועל זה באו חז"ל ולמדוני שכמו שהפרה לא עושה חשבונות
לעגל ,כנ"ל ,כן הרב שלא ישמור כלום ולא יעשה שום חשבונות אלא כל חידוש
(ציוני תורה)
שיש לו תיכף ומיד יזכה בזה את תלמידיו.
כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כד' אלקינו בכל קראנו אליו (דברים ד ,ז).
הקב"ה מאזין לכל תפלתינו ,ואם רואים שלא נענים הרי זה משום שלא היה בכוונה
מספקת .המפרשים מביאים יסוד זה גם מריש פרשה זו שאמר הקב"ה למשה "רב
לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" ,דהנה אחד שהוא חלש באופיו אזי כשמאן
דהוא מתחנן אליו ,ויודע שלא יוכל לעמוד בהפצרותיו ,מבקש הוא ממנו שלא
יפציר בו ,אבל מי שהוא חזק בטבעו אומר למתחנן הזה :לא יעזור לך שום דבר,
כמה שרק תבכה ,אתה לא תקבל! ...וא"כ נשאלת השאלה למה הוצרך כביכול
הקב"ה לומר למשה "אל תוסף דבר וכו'" ,שיאמר לו "כמה שתבקש לא יעזור לך
שכבר נגזרה גזירה" ,רואים מכאן יסוד עצום ,שהתפילה כביכול מכריחה את
הקב"ה למלאות הבקשה ,עד שהוצרך כביכול לומר למשה שיפסיק לבקש כי אם
ימשיך לבקש לא יוכל כביכול הקב"ה לסרב לתפילתו .וזה דבר נורא בכח התפילה.
ישנו זוהר חדש פלאי וזה לשונו" :בגין דאיהו חד לית כאן וי"ו ,הדא הוא דכתיב
קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת" .בביאור הדבר מביא בספר שמחת
ישראל ,שפעם נכנס הגאון רבי עזריאל ה"ראש הברזל" אל הרבי רבי בונים
מפשיסחא ושאלו פשט בזוהר זה ,אמר לו ,שבכל הפסוקים באשרי יש ו' באמצע
הפסוק כגון :בכל יום אברככה ו אהללה שמך וכו' ,גדול ד' ומהולל מאוד ולגדולתו
וכו' והפסוק היחידי שאי ן ו' זהו פסוק זה של "קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר
יקראוהו באמת ,ולמה באמת אין ו' ,כי סוף הפסוק מחובר לתחילת הפסוק
כדאיתא במדרש רבה פר' מצורע (יז ,א) "קרוב ד' לכל קוראיו ,יכול לכל? ת"ל לכל
אשר יקראוהו באמת" ,שד' קרוב רק למי שקורא לו באמת ,וזה הפשט בזוהר חדש
" בגין דאיהו חדא" בגלל שכל הפסוק הזה הוא מקשה אחת שתחילתו נעוץ בסופו
(טעם הצבי)
כנ"ל "לית כאן ו'" לכן אין ו' באמצע פסוק זה.
שמור את יום השבת לקדשו ...לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך
וגו' (ו ,יב-יג)
מסופר על החפץ חיים זצ"ל שנסע פעם ברכבת ,ויחד עמו היו חתנו ורבי זלמן
סורוצקין זצ"ל.

א

בדרכם עברו ליד עיירה אחת ,כשעצרה הרכבת בתחנה ניגש יהודי אל רבי זלמן
ואמר לו" :יש כאן יהודי שכבר הרבה זמן חולה מאוד ,וברצונו לבקש ברכה
מהחפץ חיים .אבל דע לך ,בנו של היהודי הזה מחלל שבת ,ובכך גורם רפיון
בשמירת השבת של כל בני העיר .עליך לספר זאת לחפץ חיים ,כדי שיתנה את
ברכתו בכך שהבן יפסיק לחלל שבת".
רבי זלמן אמר לחתנו של החפץ חיים שצריכים לומר זאת לרב ,והם נגשו איליו
ביחד ,אך ראו שאחרו את המועד .היהודי ההוא כבר מדבר עם הרב .נעמדו ,איפה,
שניהם והקשיבו לשיחה.
הם שומעים שהיהודי מספר לרב שהוא חולה הרבה זמן ,ובלילה באה איליו אמו
בחלום ואמרה לו שלמחרת יעבור בעיר צדיק גדול ,ושילך לבקש ממנו ברכה ,אז
הנה הוא בא כעת לבקש ברכה.
אומר לו החפץ חיים" :ממני לקבל ברכה? מי אני בכלל ,ישראל מאיר יכול לברך?
השבת הקדושה – היא מקור הברכה ,תבקש ממנה!"
"אומר לך משהו" – המשיך החפץ חיים – "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא.
אם השבת לא תזעק כי מחללים אותה – הרפואה תהיה קרובה לבוא!"
אמר היהודי" :אני ,ברוך ה' ,שומר שבת".
"כן" ,אמר החפץ חיים" ,אבל בודאי זוכר אתה מה כתוב בפסוק" :אתה ובנך ובתך"
– כולכם צריכים לשמור את השבת .אם אתה ובנך לא תחללו את השבת – השבת
לא תזעק ,וממילא הרפואה תהיה קרובה לבוא( .ומתוק האור – שבת קודש)
את ה' אלקיך תירא (ו ,יג)
כתב בעל הטורים "תירא בגימטרי' תלמידי חכמים" ,ובגמ' פסחים (כב ,ב) "שמעון
העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה ,כיון שהגיע
לאת ה' אלקיך תירא פירש ,אמרו לו תלמידיו :רבי ,כל אתים שדרשת מה תהא
עליהן? אמר להם :כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על
הפרישה .עד שבא רבי עקיבא ודרש את ה' אלקיך תירא לרבות תלמידי חכמים".
מן הראוי להביא כאן סיפור מופלא אותו מספר הרב שלמה לוינשטיין :רבי אליהו
מן סיפר לי כך :יום אחד מתקשר אלי יהודי מאמריקה ואומר לי שבנו בן השש
חלה ,והוא עשה חשבון נפש למה זה קרה לו ,והגיע למסקנה ,שהיות והוא מלמד,
והרבה פעמים ,כדי לעודד את התלמידים החלשים הוא אומר להם שבשביל
לגדול תלמיד חכם לא צריך להיות "בעל כשרון" ,והראי' שהנה רבי חיים קנייבסקי
בצעירותו לא היה בעל כשרון ואפי' ככה נהיה גדול הדור .אמר אותו יהודי לרבי
אליהו מן" ,חוששני שאולי בגלל דברים אלו שאולי יש בהם משום פגיעה בכבוד
רבי חיים ,הגיעני כל זאת" וביקש מרבי אליהו מן שיכנס אל רבי חיים ויבקש ממנו
מחילה משמו .אמר לו רבי אליהו מן שלא נעים לו להגיד לרב בפה את הדברים
האלו "שהרב לא היה בעל כשרון" ,לכן ביקש מאותו מלמד שיעלה את הדברים
על הכתב ויפקסס לו את זה והוא כבר יכניס את זה אל הגר"ח.
אותו יהודי אכן כתב את כל הדברים ,ורבי אליהו מן הגיש את זה לרבי חיים אחרי
תפילת ש חרית .רבי חיים קרא את המכתב ,והתחיל לצחוק .אומר רבי חיים לר'
אליהו מן ,יש ספר שהיה של אבי הסטייפלר ושם בספר כתוב על החזון איש שהוא
לא היה בעל כשרון בצעירותו ,ואבי הסטייפלר הגיה "זה שקר והוצאת שם רע",
כי החזו"א כן היה בעל כשרון" ,אבל כאן" אומר הגר"ח "זה הרי נכון .אני באמת לא
הייתי בעל כשרון ,מה שכן ,אותו מלמד אומר שרק לא הייתי בעל כשרון בעבר
וכאילו שהיום אני כבר כן בעל כשרון ,אבל האמת היא שגם היום אני לא בעל
כשרון ...אז אולי על זה הוא צריך תיקון"...
עד כאן הקפה א' .ממשיך ר' אליהו מן לספר ,באותו יום הזדמנתי אל הגאון רבי
מיכל יהודה לפקוביץ ,וכפי שאתם יודעים שר' מיכל יהודה בצעירותו שימש כר"מ
ב"תפארת ציון" ושם למדו אצלו הגר"ח והגר"נ קרליץ ,אומר ר"א מן שאלתי את
ר' מיכל יהודה האם זה נכון שר' חיים לא היה בעל כשרון? אמר לי" :ממש לא!".
"רבי חיים היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם" ,והוסיף שההוא צריך לבקש
מחילה .שאל ר"א מן את הגמי"ל "האם אני יכול לומר לגר"ח את מה שהראש
ישיבה אומר?" אמר לו הגרמי"ל "כן ,תגיד לו את זה בשמי" .חזר ר"א מן אל הגר"ח
ואמר לו "הראש ישיבה אמר שהרב כן היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם" ,מיד
נענה רבי חיים "אני מוחל אני מוחל" וכמובן שאותו ילד אכן הבריא.
(הר"ש לוינשטיין)
בך בחר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים (ז ,ו)
עם ישראל נקרא העם הנבחר נהרות של דם נשפכו על ענין "אתה בחרתנו" .תמיד
הגויים קנאו בנו על היותנו עמו הנבחר של הקב"ה.
שכן" ,אתה בחרתנו" אין הכוונה רק שהקב"ה בחר בנו ואז נעשינו עמו ,אלא
הקב"ה בחר בני אדם כאלו הראויים להיבחר.
הבה ונתבונן :אם לפני ששת אלפים שנה הקב"ה היה שואל בני אדם האם כדאי
לברוא את העולם ומדוע ,מה היו עונים?
אחד היה אומר :כדאי לברוא את העולם כדי שתהיה לאנשים פרנסה .השני יאמר:
כדאי כדי שימציאו את הטכנולוגיות המתקדמות שישנן כיום ,ועוד תשובות מעין
אלו.
כל זה הוא שטות ,שכן רק אחרי שיש עולם צריך פרנסה או טכנולוגיה ,וללא שיש
עולם אין שום צורך וטעם בהם ,איננו מחפשים מעלה יחסית אלא מעלה בעצם,
שהיא תהיה סיבה לברוא את העולם.
לעם ישראל יש מעלות כל כך עצומות ,שלמענן ראוי וצריך לברוא את העולם .יש
לכך אינספור דוגמאות ,ונביא מעשה אחד מופלא על הגאון רבי משה פיינשטיין
זצ"ל:

פעם הוא נסע במכונית עם אברך .כשהגיעו למחוז חפצם אמר ר' משה לנהג
שימתין רגע ,ואחרי שהלך משם אותו אברך ,ביקש מהנהג שיפתח לו את הדלת
כי ידו היתה תפוסה בדלת מחמת שהאברך סגר עליו)!!!(.
תמה הנהג :מדוע כבוד הרב לא צעק קודם לכן שנשחרר לו את היד מהדלת?
ענה ר' משה :לא רציתי לבייש את אותו אברך שסגר את הדלת על ידי.
נגדיר מה מונח במעשהו של גדול הדור .לפעמים אדם יודע שהוא עומד לעבור
יסורים או ניתוח וכדומה ,והוא מתכונן ,פיזית ונפשית ,לקראתם .אבל במעשה זה,
תגובתו של ר' משה היתה ספונטאנית ,ללא כל הכנה מוקדמת .באופן טבעי הוא
סבל את היסורים והמתין עד שהאברך ילך ,והכל כדי שלא לביישו.
עבור אדם בר מעלה כזה כדאי היה לברוא את העולם! (תפארת תורה)

 מאוצרות המגידים 
"ואהבת את ה' אלקיך" בין אם נוהג עמך במדת הרחמים הרמוזה בשם הוי"ה ,בין
אם נוהג עמך במדת הדין הרמוזה בשם אלקים" ,בכל מאודך" ,הכל מדה ומדה
שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד( .ברכות נד,א).
זהו שאמר דוד" :באלקים אהלל דבר ,בה' אהלל דבר" (תהלים נו ,יא) ,אם במדת
הדין ואם במדת הרחמים ,אהלל –
"חסד ומשפט ,אשירה" (שם קא ,א) ,אם חסד אשירה ואם משפט אשירה –
"כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא ,צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא" (שם קטז,
ד)!
הלא נראה ,שספרו בגמרא (סנהדרין צב ,א) שכאשר ראה נבוכדנצר הרשע
שחנניה מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש ויחזקאל החיה מתים בבקעת דורא
פתח פיו לשבח לקדוש ברוך הוא ,ואלמלא בא מלאך וסתרו על פיו היה מאפיל
על כל השירות והשבחות שאמר דוד בספר תהלים –
ותמוה –
הלא העולם ה זה עולם הבחירה הוא ,ואם בקש נבוכדנצר לומר שירה שלא נשמעה
כמותה ולהאפיל אף על דוד המלך ,למה מנעוהו?!
ובאר הרבי מקוצק זצ"ל שאכן לא מנעוהו!
ולמה סתרוהו? כי אמרו לו :דוד המלך שורר בין בעת רווחתו ובין בעת צרתו .אתה,
נבוכדנצר ,משורר בעת גדולתך ורווחתך ,אין זו רבותא .נסתור לך ,ונראה איך
תשורר –
ואז ,נדם...
ובעניין זה שמעתי אמרה בשם הצדיק רבי יששכר דוב מבעלז זצ"ל ,ויש בה עומק
כה רב! תשאלו :מהיכן הגיע אלי ווארט של הרבי מבעלז? הו ,זה סיפור ארוך –
לאחר מלחמת העולם השניה שוחררנו מסיביר ,והתגלגלתי לאוזבקיסטאן
שבמזרח דר ום רוסיה .הטשיבינער רב ,ה"דובב מישרים" זצ"ל ,מגדולי הדור ,עם
רבנים חשובים ,נשארו בסיביר .נעשו מאמצים רבים לחלץ את הרב מטשיבין
והשלטונות לא אפשרו בשום פנים ואופן להגר מגן העדן הקומוניסטי ,לבל יתגלה
אלו פנים יש לגן עדן זה...
מובן שהשלטונות ,שהכפירה במלכות שמים היתה מעקרי שיטתם ,לא הרשו
להתכנס בבתי כנסת ,וכל התכנסות נחשבה בעיניהם כחתרנות ופעילות כנגד
המהפכה שלהם .בסכנת נפשות ארגנו מנין בסתר ולמדנו תורה.
יום אחד הופיעו במנין שלשה יהודים מזוקנים ,והודיעו בשמחה שהמאמצים נשאו
פירות ,השאה הפרסי בעצמו התקשר לסטאלין ,רודן ברית המועצות ,שיאפשר
לרב מטשיבין לעבור לארצו ,ומשם הדרך פתוחה לארץ ישראל .יש רק בעיה אחת:
את אישור היציאה עבורו אפשר להשיג אך ורק במוסקבה .אין אפשרות לעלות
לרכבת ולנסוע למוסקבה בלי אישור מסע מהשלטונות ,והם לא ינפיקו אשרת
מסע לצורך זה .אדרבה ,המבקש מסתכן במעצר :מאין לך המידע? מצוי אתה
בקשרים עם חוץ לארץ – הרי זו סיבה מספקת להיאסר בעוון ריגול...
הצעד הראשון שהתבקש היה לוודא שהסיפור נכון .פניתי אליהם ושאלתים מנין
להם המידע .רב היה החשש שאילו שוטרי חרש ,קומוניסטים יהודים פעילי
הייבסקציה ,המבקשים להפליל את אחיהם .ענו שהם בקשר עם הרב מטשיבין
ועם פעילי החילוץ ,אלא שקצרה ידם להגיע למוסקבה.
אמרתי להם" :הרב מטשיבין כולו תורה .אם אתם בקשר עמו ,ודאי שמעתם מפיו
דבר תורה" –
אמרו" :אכן ,גם את מצבו הגדיר בדבר תורה .אמר אימרה ששמע מפי הרבי במעלז
זצ"ל ,בפסוק" :קול ה' יחיל מדבר ,יחיל ה' מדבר קדש" (תהלים כט ,ח) .לאמור:
ידע שהעולם נחלק לשליש ישוב ,שלשי ים ,ושליש מדבר (תוספות פסחים צד,
א) .הים אינו מקומם של בני אדם (נדרים ל ,ב) ,אבל המדבר הוא חלק מהיבשה.
והמדבר בא בטענה :רבונו של עולם ,למה אגרע? מדוע בישוב נשמע קול תורה
ותפילה ,דבורי קודש ,ואילו אני מקום חיות רעות וגדודי ליסטים! וזהו שנאמר:
"קול ה' ,יחיל מדבר" .יחולו וכיסופיו של המדבר ,שישמע גם בו קול ה' .ובאמת
זהו גם יחולו של הקדוש ברוך הוא ,שהמדבר יתקדש" :יחיל ה' ,מדבר קדש"!
ואמר הרב מטשיבין :לכל אדם יש בחייו תקופות "ישוב" ותקופות "מדבר" .בעת
הטובה ,אין זו רבותא שהוא לומד ומתפלל כדבעי .אבל עליו לראות שתקופת
המדבר שלו לא תהיה מקום חיות רעות וגדודי ליסטים ,שממה ותוהו ,אלא:
"מדבר קדש"!
איי ,ומי כרב מטשיבין הפך את תקופת המדבר ,גלותו בסיביר ,ל"מדבר קדש",
וכתב את שפעת חידושיו על פיסות נייר אריזה שליקט בשקידה...

ב

ידעתי איפוא שאינם סוכני חרש המבקשים להפלילנו ,וקיבלתי על עצמי לנסוע
למוסקבה ולהשיג את אישור היציאה .הכיצד? נפלאות ההשגחה הפרטית:
באוזבקי סטאן נשאתי את אשתי ,ילידת מוסקבה .לשם כך נצרכו אישורים
ממרשם התושבים שם .החלטנו לוותר עליהם ,די לנו בסידור קידושין ,לא נהיה
רשומים כנשואים .עתה היה בידי נימוק מצויין לנסיעה למוסקבה :לקבלת
האישורים לצורך רישום הנישואין .היו עוד עיכובים שנפתרו בניסים ,ואין כאן
מקומם .סוף דבר העניין סודר ,ובערב הפסח תש"ו היה הרב מטשיבין בארץ
ישראל.
כשהגעתי לארץ ישראל ועליתי לבקרו ,קם למזוג לי כוס קפה ,באמרו" :אני חייב
לך הכרת הטוב".
תשאלו איך הסכמתי שגדול הדור ישרתני? כך למדוני :אם מישהו חש צורך להביע
לך תודה ,החסד שאתה יכול ל עשות עימו כעת הוא לקבל את הבעת התודה .גם
זה בכלל "הוה רך כקנה" (תענית כ ,א) לבטל רצונך מפני רצונו.
על כל פנים ,זו האימרה וזה לקחה –
(והגדת)
לעבוד את ה' ,בכל מצב!
"בשמים ממעל ועל הארץ מתחת"
ידוע פרושו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע ("קדושת לוי" פרשת
אמור) בביאור" :בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" (דברים ד ,לט) כלומר
ש"בשמים" ,בעניינים הרוחניים" ,ממעל" ,שא עיניך וראה שיש גבוהים ממך
ותשתדל להעפיל לדרגתם ,בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא בתרא כא,
א) .וידועים דברי רבינו יונה (אבות פ"ב מ"ז) "במקום שאין אנשים השתדל להיות
איש" .כי "אנשים" הם החשובים והנעלים (רש"י במדבר יג ,ג) .במקום שיש גדולים
ממך ודאי תשאף להגיע למדרגתם .אבל גם במקום שאתה הגדול ,ולכאורה הגעת
לפסגה ,גם אז השתדל להיות "איש" ,נעלה ומרומם עוד יותר .הכיצד? "תראה
עמך כאילו בדור חכמי התלמוד אתה ,ועימהם במקום אחד .וגם אם תשיג
למעלתם ,תחשוב כאילו אתה עומד עם הנביאים ,ועם משה רבינו עליו השלום,
ומתי תשיג לחכמתם! ובזה ,לא תתרשל לעולם מללמוד ,ותהיה כמעיין המתגבר!"
איזו תביעה!
ה"חפץ חיים" זצ"ל היה מספר על אותו "ידען" בכפר ,שהיה לו סידור עם הלכות
"דרך החיים" וידע לפסוק מתי אין אומרים "אב הרחמים" .גם לוח שנה היה לו,
וידע לומר מתי ראש חודש ומתי חל המולד .והיו מכבדים אותו במנין שבכפר,
וקוראים אותו "רבי".
פעם נקלע לוילנה ,ועלה לבית ה מדרש של הגר"א .מצא את הלומדים מתנצחים
בהלכה חמורה ותמה על המחזה .פנה אליהם לפשוט להם ספיקם ,שהרי "רבי"
הוא .על מה רבים כאן ,שאל.
סחו לו בקצרה :מה יהי הדין במקרה פלוני ,לשיטת הרמב"ם בסוגיא פלונית .על
הרמב"ם שמע ,על הסוגיא לא...
כך ,אמר ה"חפץ חיים" ,כאן מכבד ים אותנו וקוראים לנו "רבי" ,כשנעלה למרום
הרי לא נדע על מה מדברים שם ,במתיבתא דרקיעא!...
וזהו" :בשמים ממעל" .בעניינים הרוחניים שא עיניך לאלו שמעליך ,ותשתדל
להעפיל למדרגתם.
ברם" ,ועל הארץ" ,בעניינים הארציים" ,מתחת" .תראה שיש פחותים ממך,
ותשמח בחלקך .לא בכדי "השמח בחלקו" הוא מקנייני התורה (אבות פ"ו מ"ו)!
נלמד קטע גמרא (נדרים נ ,א) ,וננסה להבינו :רבי עקיבא ,התקדשה לו בתו של
כלבא שבוע ,מעשירי ירושלים .שמע אביה  ,והדירה מכל נכסיו .התגוררו במתבן,
וכל בוקר היו מלקטים את התבן שהסתבך בשערם .אמר לה" :אילו היה לי ,הייתי
קונה לך 'ירושלים' של זהב [תכשיט זהב ,וירושלים מגולפת בו (ר"ן) .שכך ראוי
לנחם ולפייס (עירובין ק ,א) ,ולבסוף אכן העניק לה תכשיט זה (שבת ק ,ב)].
בא אליהו ,נדמה להם כאדם וקרא על הפתח" :תנו לי מעט תבן ,שאשתי ילדה ואין
לי דבר להניח על הארץ עבורה ועבור התינוק!"
אמר רבי עקיבא לאשתו" :ראי אדם ,שאפילו תבן אין לו!" כמה עלינו לשמוח
בחלקנו ,תבן יש לנו!
אמרה ליה" :זיל הוי ביה רב" ,לך ותלמד תורה.
הלך ולמד שתיים עשרה שנה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע ,ולאחר עוד שתיים
עשרה שנה חזר בראש עשרים וארבעה אלף תלמידים ואמר להם" :שלי ושלכם,
שלה הוא".
ידוע.
ויש לי שאלה :הן לא פחות מכך ,ידוע המדרש אודות "איש חסיד היה ,בלי מזון
ומחיה" ,שיצא להביא טרף לביתו והנה אליהו הנביא לקראתו ,נמכר עבורו לעבד
תמורת שמונה מאות אלף זהובים ,גייס מלאכי מרום שיעזרוהו לבנות ארמון בין
לילה ,ושוחרר למחרת .וב מדרשים נוספים גילה אליהו מטמוניות והנחיל עושר.
מדוע כאן לא בנה להם ארמון ולא העשירם?
והתשובה ,שאילו היה מעשירם היו נחלצים מענים ,אבל היינו מפסידים את רבי
עקיבא! כי יש לו מנה רוצה מאתיים ,ויש לו ארמון רוצה שבעתיים .מה שעשה
אליהו הנביא ,השריש בהם את ה"על הארץ ,מתחת" ,וברגע שהשתרשה ההכרה
מיד שלחתו ללמוד תורה! להעפיל אל "השמים ,ממעל"!
כמה נפלאים דברי החידושי הרי"ם מגור זצ"ל ,שכאשר קטרגה הלבנה שאי אפשר
לשני מלכים להשתמש בכתר אחד והקדוש ברוך הוא מיעטה ,הירבה צבאיה
בכוכבים להפיס את דעתה (רש"י בראשית א ,ט"ז) .ואינו מובן :גדולה היתה,
והתמעטה .במה יפייסו הכוכבים את דעתה?

וענה :תתנחם בכך שיש קטנים ממנה" .על הארץ – מתחת"!
וכאשר נרכוש נקודת מבט זו ,ונהיה שבעי רצון בחלקנו בגשמיות ,נוכל להפנות
(והגדת)
המבט להתעלות ברוחניות" :בשמים – ממעל"!
"ונושנתם"
"כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם ועשיתם פסל תמונת כל
ועשיתם הרע בעיני ה' אלקיך להכעיסו ,העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ
כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה לא
תאריכן ימים עליה כי השמד תשמדון .והפיץ ה' אתכם בעמים ונשארתם מתי
מספר בגוים אשר ינהג ה' אתכם שמה" (דברים ד ,כה-כז) .במילים אלו פותחת
קריאת התורה בתשעה באב ,יום החורבן ,אותו צפה ומפניו הזהיר הקדוש ברוך
הוא" ,קורא הדורות מראש" (ישעיה מא ,ד).
ויש לי שאלה :מתי שמחים יותר ,בערב ראש חודש אב ,או בערב ראש חודש אדר?
נתבונן" :משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית כט ,א) .מרבים ומרבים ומרבים,
עוד ועוד ,באדר ובניסן באייר ובסיון ,ממשיכים להרבות בתמוז מגיעים לפסגה,
ואז" :משנכנס אב ממעטין בשמחה" (שם)  .ממעטים וממעטים ,עד שמגיעים
לשפל בערב ראש חודש אדר...
מובן שאני אומר זאת בדרך צחות ,בהלצה .אבל בכל זאת ,תשעה באב קרוי
"מועד"" ,קרא עלי מועד [לשבור בחורי" רחמנא לצלן] (איכה א ,טו) ,ואין אומרים
בו תחנו (ארח חיים תקנט) ולא צידוק הדין על המת (בית נוסף יור"ד תא) .וכתה
ה"פרשת דרכים" (דרוש לג) "ולא ידעתי מועד זה מה כוונתו .וראיתי במרדכי
במועד קטן שאין אומרים תחנון בתשעה באב משום דכתיב "קרא עלי מועד" ,ולא
ידעתי למה נהפך יום זה מאבל ליום טוב מיגון לשמחה".
והתשובה כתובה ברש"י על הפסוק "וכי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ",
ומקורה בגמרא (גיטין פח ,א) :רמז להם שיגלו מארצם לסוף שמונה מאות
חמישים ושתים שנה כמנין "ונושנתם" והוא הקדים והיגלם לסוף שמונה מאות
וחמישים ,והקדים שנתים ל"ונושנתם" ,כדי שלא יתקיים בהם "כי אבוד תאבדון".
וזהו שנאמר "וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק הוא ה' אלוקינו (דניאל
ט ,יד) ,צדקה עשה עמנו שמיהר להביא הרעה שנתיים קודם זמנה.
נחשוב :מה חשבו בני ישראל כשהגיע החורבן ,כשניתך זעם ה'" ,בהיעטף עולל
ויונק ברחובות קריה ,שכבו לארץ חוצות נער וזקן ,בתולותי ובחורי נפלו בחרב ,ידי
נשים רחמניות בשלו ידיהן" כל מגילת איכה –
ולמעשה" ,צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים שנתיים
ול"ונושנתם" (גיטין פח ,א) ,ו"מועד" הוא! שאילו היו חוסכים צרות אלו ,מגיעים
היו חלילה ל"אבוד תאבדון" והשמד תשמדון" רחמנא לצלן!
ובענין זה ,סיפור –
בשעתו ,כבש הקיסר נפוליאון את כל אירופה בסערה ,ופלש לרוסיה .צר על עיר
אחת ,ולא נכבשה .הנצורים השיבו מלחמה שערה ,ולא נכנעו .המצור עכב את
התקדמות הצבא ונתן לגדודי הצאר הרוסי שנסוגו בבהלה שהות להתארגן
לבלימה.
אזר אחד המצביאים הצרפתים עוז ,ופנה למלכו .הציע להשאיר חיל מצב שימשיך
את המצור ,והצבא יאגף את העיר וישמיד ברדיפה אחר צבא הרוסי הנמלט,
לכתשו הדק .אין טעם בהמשך המצור ועצירת ההתקדמות.
שאלו נפוליאון" :אתה יודע רוסית ,אמת?"
אישר המצביא.
הורהו נפוליאון" :לבש מדי אחד הקצינים הרוסיים שנפלו בשבי ואמץ את זהותו.
קח אותי כמשרתך ,ונתגנב אל העיר .נעמוד על הלך הרוח בה ,ונדע לכלכל את
צעדינו".
לא הועילו המחאות ,ש אסור לנפוליאון לסכן את עצמו .הסכנות היו לחם חוקו .לא
קיבל את ההצעה שהמצביא ילך לבדו .לבש נפוליאון בגדי משרת ,והתלוה אל
המצביא .השמיעו את הסיסמא ,ונתנום לעבור .הגיעו לעיר הנצורה ועלו לפונדק.
בקש המצביא כוס שיכר ,והמשרת יושב לצידו בהכנעה.
שמעו חיילים מתאוננים באזני מפקדם :אינם אוכלים לשבעה ,הם חסרי כח .אם
תהיה מתקפה לא יחזיקו מעמד .במיוחד ,שהאגף הדרומי אינו מתוחזק כראוי
ורבות בו הפרצות.
הסיכון היה איפא כדאי ,שמעו מה שקיוו לשמוע.
לפתע נדרך אחד החיילים .פניו קדרו ואמר למפקדו" :כמדומני ,שמשרתו של
הקצין שם הוא נפוליאון ,הקיסר הצרפתי!"
רעמי צחוק נשמעו ,אך הלה עמד על דעתו" :ראיתיו פעם ,סוקר מסדר צבאי .הוא
האיש!
"מה אתה מדבר" ,גער בו המפקד" ,האינך רואה שהוא משרתו של הקצין?"
"אולי גם הקצין מתחזה .מה איכפת לך ,דרוש מהם להזדהות!"
המפקד קם ,ובאותו רגע התעשת הקצין המתחזה" .קום" ציוה בקול רועם על
משרתו" ,הבא לי כוס נוספת!"
נפוליאון קם בחרדה ,כעבד הנכנע לאדוניו ,נטל את הכוס – והשתטח ארצה .הכוס
התנפצה .הקצין תפסו בגסות בצווארונו ,הקימו על רגליו וסטר לו אחת ושתיים.
המפקד שב אל חייליו" :הלא ראיתם ,הקצין אחד משלנו ,ואיך סתר למשרתו!"
בינתיים קם הקצין והטיל מטבע זהב לשולחן .עזב את השולחן בזקיפות קומה,
ומשרתו הולך אחריו בהכנעה.

ג

יצאו מן העיר ,השמיעו את הסיסמה וחזרו למחנה .בדרך ,אמר המצביא בהכנעה " :מה אומר ומה אדבר" ,ממשיך הסבא לספר" ,אחרי אותו לילה ,באו עלינו ימים
"אדוני הקיסר ,לא אסלח לעצמי לעולם – סטרתי לך פעמיים!"
קשים מאוד .את אבא ואמא לא ראיתי מאז ירדנו מהרכבת .אני עצמי נשלחתי
"סטירותך הצילוני" השיבו הקיסר" .אילו לא היית סותר לי ,הייתי תלוי עתה על לעבודות הכפיה ,עבדתי בפרך במשך מספר שנים .אנשים מסביבי נפלו מתים כמו
העץ הגבוה ביותר בעיר!"...
זבובים ,וגם אני הרגשתי לא פעם שהנה ,מתקרב הסוף .בעוד יום או יומיים ישליכו
גם את גופתי שלי שם בערימת הגופות ההולכת ומתגבהת .איני בטוח שיטרחו
(והגדת)
היש לנו מושג ,כמה היצילונו הסטירות שקיבלנו?!
אפילו לקחת אותי לקרמטוריום כדי לשרוף את גופתי…
כבד את אביך ואת אמך וגו' למען יאריכון ימיך (ה ,טז)
" אבל לא .לא נפחתי את נשמתי .כנגד כל הסיכויים הצלחתי לשרוד .עברתי את
המוזיקה הרועשת מקפיצה את הקהל ,מעגלים גדולים וקטנים ממלאים את המלחמה ,וכל אותה העת הרגשתי שאני חי רק בזכות המצווה הגדולה הזאת .רק
האולם ,ובמרכז השמחה החתן כמובן .הוא מפזז ומכרכר בין המעגלים ,חיוך גדול בגלל שגיהצתי לאבא חולצה באותו לילה שלאחריו לא זכיתי עוד לראותו.
מעטר את פניו ,וחבריו מריעים לו ושמחים בשמחתו יחד עם בני משפחתו,
" ועכשיו ,כשאני נמצא כאן בחתונתו של נכדי היקר ,עם חולצה מגוהצת ועם
השכנים והמכרים.
בגדים חגיגיים ,אני רוצה שתדעו אורחים יקרים ,שתדעו שכל החתונה הגדולה
מעיניו
החתן.
נכדו
על
בהתרגשות
ומביט
כסא,
על
הסבא
לו
יושב
בירכתי האולם
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זולגת דמעה
שגיהצתי…".
העבודה ,נתון תחת ידם האכזרים של הנאצים הארורים .את המלחמה הוא סיים
(אחינו)
כנער בודד ,בלי משפחה ובלי קהילה ,בלי חברים ושלי מכרים .רק הוא ועוד

ניצולים כמוהו ,שרובם איבדו את כל משפחתם בשואה הנוראה.
והנה… עשרות שנים לאחר מכן ,הוא נמצא כאן לבוש בבגדים חגיגיים ,כשמולו בין הזמנים  -רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
מאות אורחים שבאו לשמוח בשמחה הגדולה של נישואי בנו.
כמדומה לי ,כי אם נתעמק במאמר דלהלן נוכל לדעת היכן מעמדנו בחיים.
לפתע הוא קם ממקומו ,ובצעדים איטיים התקרב לעבר במת התזמורת .הוא אומר חז"ל אומרים בחולין דף קכז" :כל בעלי החיים שיש ביבשה – כנגדם יש בים ,חוץ
כמה מילים לאוזנו של הזמר ,שמורה לכל חבריו לעצור את המוזיקה.
מחולדה .לכן אנו נקראים "יושבי חלד" כי מעלת יושבי היבשה על הים ,היא
" הסבא של החתן ביקש לומר כמה מילים" ,מכריז הזמר .נער צעיר מגיש כסא
לסבא ,אך הוא מסרב לשבת .כולם משתתקים ומביטים בסב בסקרנות ,מנסים
לנחש מה הוא עומד לומר אל תוך המיקרופון.
" אספר לכם סיפור שקשור בקשר ישיר לחתונה הזאת שאנחנו חוגגים בה עכשיו",
פותח הסב בקול רועד מהתרגשות ומזקנה.
" היה זה לפני עשרות שנים .בעיירה האירופאית בה התגוררנו ,שרר פחד אימים.
הנאצים הגיעו וכבשו את כל האזור .שמענו שמועות על כך שבכל מקום אליו הם
באים ,הם מנהלים גירוש מסודר של היהודים לעבר מחנות ההשמדה .לא ידענו
אז אם תאי הגזים הם עובדה נכונה או רק שמועה מוגזמת ,אבל ברור היה לנו
שהגירוש של היהודים לא נובע מטוב לב ,ושגורל אכזר מאוד מצפה לנו.
" לא עברו ימים מרובים ,והנה אנחנו נתקלים במודעות גדולות שנתלו כל לוח
מודעות ברחבי הגטו" :כל יהודי הגטו נדרשים להתייצב מחר בשעה  5:00בבוקר
ב'אומשלאג פלאץ' ,ולהיערך לקראת העברתם למקום אחר .אין לקחת חפצים
ורכוש מעבר לחבילה אחת עבור כל אדם .מי שייעדר ולא ימלא אחר הוראה זו,
יירה למוות".
" קולות בכי ויללה נשמעו מכל כיוון .אימהות נפלו על צוואר בניהן ,אבות מחו
דמעה ,וילדים התייפחו בקול גדול .הסוף המר מתקרב אלינו בצעדי ענק.
" הייתי אז נער צעיר .מיהרתי להגיע לביתי ,ושם המצב לא היה שונה כל כך ממה
שהיה בחוץ .הורי היו מבוהלים ומפוחדים ,וגם אני כמובן הרגשתי אותו הדבר.
"התחלנו לארגן כמה חפצים ,ולהיערך לקראת הגירוש הבלתי נמנע .לפתע פונה
אלי אבא ,מגיש לי חולצה לבנה שאמא כיבסה קודם לכן ,ומבקש ממני לגהץ
אותה.
" אבא??" שאלתי אותו בתמיהה גדולה" .אנחנו עומדים להיות מגורשים למחנה
של הנאצים .מדברים על כך שכל מי שמגיע לשם ,מוצא שם את מותו .נותרו לנו
אולי כמה שעות בודדות לחיות ,וכל מה שחשוב לך עכשיו זו חולצה מגוהצת?".
" אבל אבא לא ויתר" .בני יקירי ,אני רוצה שתגהץ לי חולצה" ,אמר ,ופניו אפורות
מפחד ודאגה.
"לא התווכחתי .אם אבא רוצה שאגהץ לו חולצה ,אני כמובן אמלא אחר הוראתו.
"ניגשתי לאח ,הבערתי בו אש ,ולאחר זמן מה ,נטלתי את הגחלים והכנסתי לתוך
המגהץ הגדול והמגושם שהיה בבייתנו .הגחלים חיממו אותו היטב ,ויכולתי
להתחיל במלאכת הגיהוץ.
" כעבור דקות אחדות כבר הגשתי לאבא חולצה מגוהצת ומקופלת .הוא התבונן
בה ,ומבט של שביעות רצון נשקף מעיניו.
"אני יודע בדיוק להיכן אנחנו הולכים" ,אמר לי אבא" ,ודווקא בגלל זה ביקשתי
שתגהץ לי חולצה .התורה הקדושה אומרת לנו "כבד את אביך ואת אמך ,למען
יאריכון ימיך" .מצוות כיבוד הורים היא הסגולה הטובה ביותר לזכות לאריכות
ימים.
" אני לא יודע מה יקרה איתי ועם אמא" ,הוא הוסיף" ,אבל אתה בני ,נער צעיר
ואנח נו רוצים שתחיה .אנחנו רוצים שתשרוד ,שתעבור את המלחמה הנוראה
הזאת ,ובעזרת ה' תקים משפחה .תמשיך את שרשרת הדורות של משפחתינו,
ותדאג שיהיו לנו נכדים וצאצאים יראי שמים ועוסקים בתורה הקדושה .לכן
רציתי לזכות אותך ,גרמתי לך לטרוח ולהתאמץ עבור כיבוד הורים ,כדי שהמצווה
הזאת תלווה אותה ,ובזכותה תזכה לחיות עוד שנים רבות בעזרת ה'".

החולדה האחת" ...יושבי חלד".
עוד הורו חז"ל כי בעלי החיים הטהורים שביבשה כנגדם בים – טמאים ,וכל
הטמאים שביבשה  -טהורים בים ,חוץ מכלב הים ,שהוא טמא בין ביבשה ובין בים.
הכלב יוצא מן הכלל ,כיוון שכאשר הציידים מנסים לצוד אותו הוא בורח ליבשה,
א"כ אינו נחשב כחיה של ים .נכון ,שכל ימות השנה הוא שוחה עמוק בים ,כך כולם
מכירים אותו – כלב הים ,אך המודד והמבחן הם בשעה שרודפים אותו להיכן הוא
בורח.
"ד' עוזי ומעוזי" מה כור המבחן האם ד' הוא עוזי ומעוזי? "ומנוסי ביום צרה" להיכן
שאני נמלט ביום צרה.
חז"ל הקדושים אמרו בעירובין דף סה "בשלשה דברים האדם ניכר – בכוסו ,בכיסו
ובכעסו" היינו? ברגעים קשים.
כלב הים בשעה שלוחצים אותו לאן בורח.
אתם .תלמידי ישיבת בין הזמנים מראים להקב"ה – לאן אנו בורחים .אשריכם.
הנכם מליצי יושר על העיר כולה .כי על ידיכם ומחמתכם אפשר לבוא לריבונו של
עולם ולומר לו – תראה את הבנים שלך ,הם יכולים לנסוע לשם ולשם ,והם
נשארים בבית מדרש קשורים איתך ,נמלטו לכאן .ואין לנו זכות גדולה מזה.
הרבי מקוצק זי"ע אמר פעם :מפני מה זכה הרב מביאלה לבן כמו האבני נזר זי"ע?
מפני שלמד ביום פורים ,בזמנים שהולכים לאיבוד.
באוזני שמעתי מיהודי ששמע מהחפץ חיים זצוק"ל ,כי שעה אחת לימוד בבין
הזמנים נחשבת בשמים כחמש שעות ,איך החשבון אינני מבין אבל כך הוא אמר.
נסיים בווארט חדש ממרן החפץ חיים זצוק"ל
ישנן שתי שאלות על חזקיה המלך.
בשעה שסנחריב צר על ירושלים ועמו אלף ראשי גייסות (כלומר בכזו כמות רבה
של חיילים) מה עושים? נעץ חזקיהו חרב בבית המדרש ואמר כי "כל מי שלא
יעסוק בתורה ידקר בחרב!".
ראשית כל ,לא מובן מהיכן הוא למד את ההלכה שמי שממאן לעסוק בתורה חייב
מיתה? שאלה שניה ,מדוע נעץ חרב בבית המדרש שינעץ חרב בפתח הקולנוע
(שהם יזכו לקיים את היהרג ואל יעבור) שיגיד להם :לכו לבתי מדרשות ומי
שיישאר כאן ידקר בחרב?! .שאלה.
מרן החפץ חיים הסביר בהזדמנויות רבות כי אנו עומדים בעיצומה של מלחמה עם
היצר הרע .הוא לוחם מלחמת הישרדות .כי כיון שהיצר מתקרב לקראת איבודו
מן העולם ,בימות המשיח ,הוא מנסה להתחזק במאמץ רב ,כמו נר העומד לכבות.
המלחמה קשה ועקובה מדם .ובשעת מלחמה הקשר האלחוטי הוא החשוב
ביותר ,השונא משקיע את המאמץ הגדול ביותר לנתק את הקשר הטלפוני ולבלבל
את השדרים האלחוטיים.
מהו הקשר האלחוטי ,כביכול ,בין עם ישראל לאביהם שבשמים ,מהו הטלפון?
"קודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חד הוא" התורה מקשרת בין ישראל היודעים
שאין להם להישען אלא על אבינו שבשמים.
לכן כאשר חזקיה ראה את עוצמת הסכנה בה שרוי היה אז עם ישראל ,כאשר
מסביב שורר יאוש ,אובדן תקוה ,ידע המלך כי נותר דבר אחד :הידוק הקשר
הישיר האלחוטי בין ישראל לבורא העולם .ולכן הכריז כי המנתק או מחבל בקשר
זה  -ידקר בחרב.
מי שבתוך בית המדרש ואינו עוסק בתורה ,זה ענין של פיקוח נפש! יש לו דין של
'רודף'! הללו היושבים בבתי קירקסאות אינם ממונים על הקשר האלחוטי.
ישיבת בין הזמנים היא הנשק המוצלח ביותר בימים קשים אלו כאשר השונאים
מקיפים אותנו מכל עבר .כאשר בן תורה ממלא את עצמו על גדותיו הוא משפיע
ממילא על הסובבים אותו ומקדש שם שמים "ואהבת את ד' אלוקיך  -שיהא שם
שמים מתאהב על ידך" ,הינו החייל הטוב ביותר להגן על אבא ואמא על האחים
והאחיות ועל כל יושבי העיר הזאת .אמן כן יהי רצון.

ד

(להגיד)
ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך (ד' כט)
כשמדברים על נושא התפילה ,לא שייך שלא להזכיר את הסיפור שסיפר
ההייליגער בריסקער רב זצ"ל ,ששמע אותו מה'בית הלוי' ,והוא מגיע עד רבי חיים
מוולוז'ין זצ"ל:
בזזמנו של רבי חיים מוולוז'ין היה יהודי בשם רבי חיים זלאטעס ,שהיה ידוע כי
תפילותיו מתקבלות .התפילה שלו היתה תפילה! בעת שהתפלל ,לא היה זז
ממקומו ,לא התנועע ,ללא שום חיצוניות ,רק פנימיות .הוא היה כל כך דבוק בה'
עד שלא הרגיש כלום מכל הנעשה סביבו ,כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תפילה פ"ה
ה"ד) "ונותן עיניו למטה ,כאילו מביט לארץ ,ויהיה ליבו פנוי למעלה ,כאילו הוא
עומד בשמים ...ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה ופחד".
רבי חיים היה עובד בבית חרושת שהיה בבעלותו של גוי .כל יום היתה הפסקת
צהריים שנמשכה שעה ,והפועלים היו יוצאים מבית החרושת ,איש איש לענייניו.
בית החרושת היה נותר ריק מאדם .יום אחד החליט רבי חיים להתפלל בשעה זו
תפילת מנחה .בידעו כי לא אמור לבא לשם איש .הוא נעל את דלת בית החרושת
מבפנים ,ונעמד להתפלל.
דא עקא ,בדיוק באותו יום צריך היה בעל הבית להיכנס ,ובידעו כי רבי חיים נשאר
בפנים ,הוא דפק על הדלת הנעולה ,וביקש ממנו שיפתח.
אין קול ואין עונה.
הוא הגביר את עוצמת הדפיקות ,ועדיין ,אין קול ואין עונה.
הוא עלה בסולם ,והביט מבעד לחלון ,לראות האם רבי חיים אכן נמצא בפנים ,ואכן
הוא ראוה את רבי חיים עומד ליד הקיר ,לא נע ולא זע.
הוא קרא לו מהחלון" :חיים! תפתח את הדלת".
אין קול ואין עונה.
"חיים! אתה עושה ממני צחוק? אני צריך להיכנס!"
ורבי חיים לא שומע כלום ,לא רואה כלום ,לא זז מהמקום.
הגוי לקח מוט ברזל והחל לדפוק על דלת הברזל ,עד שכל השכנים נזעקו למקום.
"היהודי עושה את עצמו כאילו אינו שומע" ,הוא מסביר לקהל שהתאסף" .גם אם
נניח שהוא נרדם בעמידה – אי אפשר שלא לשמוע דפיקות חזקות כל כך .אין זאת
אלא שהוא עושה ממני צחוק".
כל הנאספים החלו לקלל את היהודי החצוף וחמתו של בעל בית החרושת בערה
בו" .האמת היא" ,אמר" ,שיהודי זה תמיד עבד אותי ביושר ובנאמנות שאין
למעלה מהן .פשוט ענוג לעבוד איתו .איני יודע מה קרה לו" .והוא עלה לחלון
וקרא" :חיים! אין לי הרבה זמן .אם אינך פותח  -אני יורה בך!".
אין קול ואין עונה.
כעסו גבר .הוא ידע כי באמת הו א לא רשאי להרוג אותו ,אך החליט להגביר את
איומיו וירה מספר כדורים ,שעברו במרחק סנטימטרים ספורים ליד אזנו של רבי
חיים ,פגעו בקיר ונקבו אותו.
 ורבי חיים לא רואה ,לא שומע .הוא מתפלל.כל הנוכחים הביטו בהשתאות באדם המופלא ,שיריות לא מזיזות אותו ממקומו...
כעבור מספר דקות נוספות הם ראו אותו שהנה הוא זז ממקומו ופוסע לאחור.
כשבעל הבית ראה זאת הוא מיהר לצעוק" :חיים! תפתח את הדלת מיד!" רבי חיים
סיים את ה"עושה שלום" ומיהר לפתוח לו את הדלת.
בעל המפעל החל לצעוק עליו בכעס רב" :מדוע לא פתחת לי את הדלת?"
ורבי חיים מתפלא ומשיב" :הרי פתחתי לך מיד כשביקשת"...
"וכי לא שמעת את הצעקות ,הדפיקות ,היריות שאת חוריהן תוכל לראות כאן על
הקיר"?
"לא .לא שמעתי כלום"!
א מורידיגע מעשה!
פעם שאלו אותו :איך אתה עושה את זה? יש אנשים שבשעת התפילה מתנענעים,
צועקים ,סופקים כפיים ,והחיצוניות משפיעה עליהם פנימה .אבל אתה לא נע ולא
זע ,ובכל זאת מצליח להגיע לריכוז ולכוונה עצומים ,כלשון הרמב"ם" :כאילו הוא
עומד בשמים" ,כיצד?
נענה רבי חיים ואמר ,אמשול לכם משל:
מלך אחד הוציא כרוז בכל המדינות :מי שיבנה לי ארמון ,שיכולים להכניס בתוכו
שלשה מליון מטבעות זהב ,בדיוק נמרץ ,שורות שורות מהרצפה עד התקרה –
יקבל את כל המטבעות לעצמו .כל המומחים ,האדריכלים והמהנדסים ,ניסו
לחשב את הגודל המדויק ,אך המלאכה היתה קשה ,שכן כל סטיה של סנטימטר
אחד ,עלולה להביא לכך שכל הבניה תרד לטמיון.
אדריכל אחד ,בעל שם עולמי ,טען שהוא יכול לבצע את המלאכה .הוא החל
בבניה ,ולאחר שסיים הביאו את שלשת מליון המטבעות ,שנספרו שוב למניעת
טעויות ,והחלו להכניסן אל הארמון .העמידו את השורות בסדר מופתי...
מהרצפה עד התקרה...
והנה...
מטבע אחת נשארה בחוץ! לא נכנסת!
מנסים לדחוף בכוח – לא הולך!
המומחה העולמי חייך ואמר" :לא צריך לדחוף! אם אמרתי שזה יכנס – זה יכנס גם
בלי דחיפות" .הוא הורה להוציא את כל המטבעות ,והחל לסייר בארמון.

לפתע הבחין בחתיכת בוץ שנדבקה לרצפה .הוא גרד אותה ,ניקה את הרצפה,
ושלושת מליון המטבעות נכנסו בדיוק נמרץ.
הנמשל – אמר רבי חיים זלאטעס – הקב"ה ,שברא את כל העולם ,ברא את האדם
שהוא "עולם קטן" בפני עצמו .במרכזו הוא ברא את הלב ,וציוה בתורתו הקדושה:
"ולעבדו בכל לבבכם" ואמרו רבותינו" :איזוהי עבודה שבלב – זו תפילה" .כלומר,
הלב מתאים לתפילה ,והתפילה מתאימה ללב .אין צורך לדחוף ,להתנדנד ,לצעוק
– אם הלב מספיק נקי ,התפילה נכנסת בו וממלאת אותו בדיוק נמרץ!
אם רואים שמתפללים ו"זה לא הולך" – יש לדעת שהלב נקי לגמרי! דבק בו בוץ!
כי כשהלב נקי" ,ולעבדו בכל לבבכם" – התפילה ממלאת את כולו! מגיעים לדבקות
מוחלטת בקב"ה ,לא נותר בו מקום לכל "גשמיות" שהיא ,ואין צורך בשום פעולות
חיצוניות לשם כך!
(יחי ראובן)
פרשת ואתחנן
חז"ל מביאים במדרש (פרשת וזאת הברכה) ,שמשה רבינו התפלל לקב"ה  515פעמים,
כמנין "ואתחנן" ,וביקש מהקב"ה שיתן לו להיכנס לארץ ישראל.
ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר – ואתחנן גימטריא .515
הקב"ה אומר למשה רבינו – (דברים ג ,כו) אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה ,שלא
יבקש ממנו עוד ,את הבקשה להיכנס לארץ ישראל ,ובמקום נוסף במדרש אמר לו
הקב"ה – אם יהיה 'סלח נא' ,אין 'אעברה נא' .אז תחליט ,אם אתה רוצה שאסלח
לעם ישראל על חטא העגל ,אז אין אעברה נא – אם אתה רוצה לעבור לארץ ישראל,
אין מחילה על חטא העגל .תחליט מה אתה רוצה.
משה רבינו אומר – בשום פנים ואופן .לא החשיבות שאכנס לארץ ישראל ,ישנם כמה
לשונות בחז"ל  -יאבד משה ואלף כיוצא בו ,ואל יאבד אחד מישראל.
המהרי"ל דיסקין בספרו ,נוקט ,שהאמירה הזאת אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה ,זה
לאו שנאמר למשה רבינו .הקב"ה אסר עליו להתפלל ,ולבקש היתר להיכנס לארץ
ישראל.
הוא הגיע ל 515-תפילות ,אמר לו הקב"ה אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.
אומר המהרי"ל דיסקין – זה לאו .הקב"ה אסר על משה רבינו בלאו ,להתפלל כדי
להיכנס לארץ ישראל ,והשאלה היא – מה אכפת לו לקב"ה ,שמשה יבקש וימשיך
להתפלל?
לכאורה ,שימשיך להתפלל ולבקש ,כמו שהגמרא אומרת – אם רואה אדם שהתפלל
ולא נענה ,יחזור ויתפלל ,שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'
אז מה אכפת לקב"ה ,שמשה רבינו יתפלל פעם אחר פעם ,שיתפלל כמה שהוא
רוצה??
המבי"ט (בית אלוקים) כותב – התפילה ,אין עיקר כוונתה ,כדי להיענות בתפילה.
כן תיענה ,לא תיענה ,זו לא המטרה של התפילה.
המטרה של התפילה ,זה לדעת שהכוח לנתינה ,נמצא אצל הקב"ה ,ובלעדיו אין לך
כלום ,וזו מטרת התפילה ולא הענייה על הבקשה ,ולכן לכאורה ,צריך ביאור – מה
אכפת לקב"ה שמשה רבינו יתפלל ויתפלל ,והקב"ה יאסור עליו להתפלל?
אני רוצה להסביר ולהביא את דברי המהרי"ל דיסקין ,שמביא דבר מאוד מענין,
והמדרש עצמו ,מופיע במדרש רבה בפרשת השבוע ,והוא פלא מופלא.
אני רוצה להקריא את דברי המדרש ,ולכאורה ,המדרש הזה צריך ביאור.
אומר המדרש (דברים רבה ,ואתחנן ,פרשה ב)  -ואתחנן אל ה' ,זה שאמר הכתוב
(משלי יח ,כג) :תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות ,אמר רבי תנחומא תחנונים ידבר
רש ,זה משה ,שבא אצל בוראו בתחנונים .ועשיר יענה עזות ,עשירו של עולם ,זה
הקדוש ברוך הוא ,ענה אותו עזות ,שנאמר (דברים ג ,כו) :אל תוסף דבר אלי.
משה רבינו הוא הרש ,שבא אצל בוראו בתחנונים ,והקב"ה עונה אותו עזות ,שנאמר
אל תוסף דבר אלי.
שואל המהרי"ל דיסקין – מה פירוש הדבר שהקב"ה ,נקרא כאן במדרש הזה עשיר
יענה עזות ,ולמה הקב"ה אסר על משה רבינו בלאו ,לבקש עוד בקשות אל תוסף
דבר אלי? ומה בדיוק הקב"ה רוצה כאן?
חז"ל אומרים במדרש – ישנם עשרה לשונות של תפילה ,ומכל הלשונות שיש ,משה
רבינו ביקש רק בלשון תחנונים.
עוד אומרת הגמרא (מסכת ברכות לב ,ב)  -אמר ר' אלעזר גדולה תפלה יותר ממעשים
טובים שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבינו אעפ''כ לא נענה אלא בתפלה
שנאמר {דברים ג-כו} אל תוסף דבר אלי וסמיך ליה עלה ראש הפסגה.
אז רואים שמשה רבינו נענה ,אמנם הוא לא נענה להיכנס לארץ ישראל ,אבל לראות
את ארץ ישראל ,הוא כן נענה .אף עפ"י שלמשה רבינו יש זכויות ,והבן-יהוידע
במקום אומר ,שאין לך מעשה שיהודי עושה היום ,ואין למשה רבינו בו זכויות .הוא
זה שהנחיל את התורה לעם ישראל .כל לימוד תורה שאנחנו לומדים ,הכל זה מכוחו
של משה רבינו.
אומרים חז"ל – מכוח המעשים הטובים של משה רבינו ,אדם שמרובה כ"כ בזכויות,
אם כל זה ,אתה רואה שהוא לא נענה ,אלא בתפילה.
ללמדך את כוח תפילתו של משה רבינו ,ואף עפ"י כן שהוא ביקש ,הוא לא נענה,
והמדרש מביא כאן  -אמר רבי יוחנן עשרה לשונות נקראת תפלה ,ואלו הן :שועה,
צעקה ,נאקה ,רנה ,פגיעה ,בצור ,קריאה ,נפול ופלול ותחנונים ...ומכלן לא נתפלל משה
אלא בלשון תחנונים.
אמר רבי יוחנן ,מכאן אתה למד ,שאין לבריה כלום אצל בוראה ,שהרי משה רבן של כל
הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים.
אמר רבי לוי ,למה לא בא משה אלא בלשון תחנונים ,המשל אומר הוי זהיר שלא
תתפס מקום דבורך תזהר ממה שאתה מוציא מפיך כיצד ,כך אמר הקדוש ברוך הוא
למשה (שמות לג ,יט) :וחנתי את אשר אחן ,אמר לו ,מי שיש לו בידי( ,שמות לג ,יט):

ה

ובצעירו יציב דלתיה ,ברגע שהוא ידפוק את אבן הפינה בבכורו ייסדנה – בנו הבכור
ימות ,וברגע שהוא יסיים את העיר ובצעירו הבן הצעיר שלו יציב דלתיה ברגע שהוא
יציב את דלת הכניסה לעיר ,ימותו ילדיו הצעירים.
לא כתוב בחז"ל ,כמה ילדים היו לו .חיפשתי בכמה וכמה מקומות ,ולא מצאתי עד
היום ,כמה ילדים היו לחיאל בית האלי.
עפ"י החשבון כאן ,שלושה מינימום היו לו ,כי אם כתוב בבכורו...ובצעירו ,אז צריך
שבאמצע יהיה עוד אחד ,אבל לא כתוב כמה .מישהו אמר לי שהיו לו שבעה,אבל עד
היום לא מצאתי מקור לכך.
בקיצור ,מתו לו ילדיו ,ואחאב מלך ישראל ,הגיע לנחם אצל חיאל בית האלי .הקב"ה
אומר לאליהו ,ללכת לביתו של חיאל ,ושם להיפגש עם אחאב.
הוא מגיע ואחאב שואל אותו שאלה ,כפי שאומרת הגמרא ,שאיך זה יכל להיות,
שמה שאמר משה רבינו בדבר ה' ,לא מתקיים ,ומה שאמר יהושע בדבר ה',
מתקיים?!
יהושע אמר ,שמי שיקים את העיר יריחו ,ימותו ילדיו ,ובאמת כל ילדיו של חיאל בית
האלי מתו .אז איך יכל להיות שמה שמשה רבינו אומר ,לא מתקיים?
שואל אותו אליהו הנביא – למה אתה מתכוון ,שדבר ה' לא מתקיים?
אמר לו אחאב – כתוב בפסוק ,שברגע שיעבדו עבודה זרה לא ירד גשם,שנאמר
"...ועצר את השמים ולא יהיה מטר ."...אין לך גבעה בארץ ישראל ,שלא הקמתי בה
עבודה זרה ,ועדין יורד גשם .לא רק זה ,אלא מרוב הגשם ,אני לא יכל לעבוד את
העבודה זרה ,כי הכל שלוליות!
אמר לו אליהו הנביא – אתה מנצל את רחמי הקב"ה ,שממשיך להוריד גשם ,חייך,
שמעתה לא יהיה מטר ,אלא עפ"י דברי.
ביקש אליהו מהקב"ה ,גמרא (מסכת תענית ב ,א) – שלושה מפתחות בידיו של
הקב"ה ,ואחד מהם זה מפתח של גשמים.
הוא ביקש מהקב"ה את המפתח הזה ,והקב"ה נתן לו את המפתח הזה ,וע"י זה ,הוא
עצר את השמים .שלוש שנים לא היה גשם.
יש דעה בחז"ל ,שזה בסכ"ה לקח  18חודשים – שלושה חודשים של סוף שנה אחת,
שנה אחת באמצע מלאה ועוד שלושה חודשים מהשנה השלישית.
טוב .שלוש שנים לא ירד גשם .היה רעב גדול .הקב"ה שולח אותו צרפתה ,לאישה
בצידון ,ומבקש ממנה שתיתן לו מעט לחם ומים לשתות ,והיא נשבעה לו שאין לה
יותר מה לאכל...
(מלכים א' יז ,יב) ותאמר חי ה' אלקיך אם יש לי מעוג כי אם מלא כף קמח בכד ומעט
שמן בצפחת והנני מקששת שנים עצים ובאתי ועשיתיהו לי ולבני ואכלנהו ומתנו( :יג)
ויאמר אליה אליהו אל תיראי באי עשי כדברך אך עשי לי משם עגה קטנה בראשנה
והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרנה (יד) כי כה אמר ה' אלקי ישראל כד הקמח לא
תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת ה' גשם על פני האדמה( :טו) ותלך ותעשה
כדבר אליהו ותאכל היא והוא וביתה ימים( .טז) כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא
חסר כדבר ה' אשר דבר ביד אליהו( :יז) ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האשה בעלת
הבית ויהי חליו חזק מאד עד אשר לא נותרה בו נשמה.
אליהו מחיה את הילד ,הוא מבקש מהקב"ה שייתן לו מפתח של חיים ,להחזירו
לחיים.
הקב"ה אומר לו – שתי מפתחות אני נותן לך ,תחזיר לי מפתח של גשמים ,ואז
הקב"ה אומר לו ,ללכת ולהיגלות אל אחאב.
(א) ויהי ימים רבים ודבר ה' היה אל אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל אחאב
ואתנה מטר על פני האדמה
בינתיים עושה אליהו את הניסיון בהר הכרמל ,עם נביאי הבעל והאשרה 850 .נביאי
בעל ואשרה ביחד ,הכל דברים מוכרים...
ויהי בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר ה' אלקי אברהם יצחק וישראל היום יודע
כי אתה אלקים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה( :לז) ענני ה'
ענני וידעו העם הזה כי אתה ה' האלקים ואתה הסבת את לבם אחרנית (לח) ותפל אש
ה' ותאכל את העלה ואת העצים ואת האבנים ואת העפר ואת המים אשר בתעלה
לחכה
לאחר מכן ,הרג אליהו את נביאי הבעל והאשרה ,כל הסיפור בהר הכרמל ,כידוע
לכולם ,היה פיצוי להר הכרמל ולהר תבוא ,שרצו שעליהם תינתן התורה .אמר להם
הקב"ה – אני אשלם לכם לא פחות מהר סיני.
ענני ה' ענני וידעו העם הזה כי אתה ה' האלקים ,אז היה קידוש שם שמים גדול ,גם על
הר הכרמל.
(יח ,מא) ויאמר אליהו לאחאב עלה אכל ושתה כי קול המון הגשם (מב) ויעלה אחאב
לאכל ולשתות ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין (ברכו) ברכיו
אומר רש"י במקום  -ויגהר ארצה( .תרגום ):וגחין לארעא ,להתפלל על הגשמים –
התפלל לקב"ה ,שירד גשם.
שואל הנציב מוולוז'ין – אני לא מבין ,הקב"ה אומר לו קודם (יח ,א) ויהי ימים רבים
ודבר ה' היה אל אליהו בשנה השלישית לאמר לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני
האדמה – לך תיגלה אל אחאב ,אני הולך להוריד גשם.
אז הקב"ה התגלה כבר אל אליהו הנביא ,ולהגיד לו שיתגלה לאחאב ולומר לו שהוא
הולך להוריד גשם ,אז למה צריך אליהו לעלות להר הכרמל ,ולשים את פניו בין ברכיו
כדי לעורר זכות של ברית המילה?!
ריבונו של עולם ,תזכור את הזכות הזאת של עם ישראל ,ותוריד גשם!
אז בשביל מה צריך שאליהו יתפלל שוב לקב"ה ,כדי שיוריד גשם? שאלתו של הנציב
מוולוז'ין ,פרשת חקת.
אומר הנציב מוולוז'ין – אפילו בזמן שהקב"ה רוצה להשפיע טובה בברור ,ואין השעה
צריכה לעורר רחמי שמים ,מכל מקום ,כך רצונו שהתפללו אליו מקודם ,כי כך קבע
מי שאמר והיה העולם יתברך שמו ,וכמו שביארנו בספר בראשית ,על הפסוק
(בראשית ב ,ה) וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא

ורחמתי ,במדת הרחמים אני עושה עמו .ומי שאין לו בידי ,וחנתי ,במתנת חנם אני
עושה עמו ,ובשעה שהיה משה מבקש לכנס לארץ ישראל ,אמר לו הקדוש ברוך הוא
(דברים ג ,כו) :רב לך ,אמר לפניו רבונו של עולם לא כך אמרת לי ,כל מי שאין לו בידי
וחנתי ,במתנת חנם אני עושה עמו ,עכשו איני אומר שמתבקש לי אצלך מאומה ,אלא
חנם עשה עמי ,מנין ,ממה שקרינן בענין ,ואתחנן אל ה'.
אומר הבן-יהוידע – עם כל המעשים הטובים של משה רבינו ,הוא מבקש מהקב"ה,
מאוצר מתנת חינם ,שייתן לו להיכנס לארץ ישראל.
אנחנו רוצים להבין מה זה תחנונים ידבר רש ,למה משה רבינו צריך לדבר בתחנונים,
ולמה הקב"ה עונה אותו ב-עשיר יענה עזות? ולמה לפי דברי המהרי"ל דיסקין ,אסר
הקב"ה על משה רבינו להתפלל בלאו?
אלו השאלות שאנחנו ,בע"ה ,רוצים להתמקד בס"ד ,וכדי להבין את יסודם של
דברים ,בואו נלך דבר דבור על אופניו:
כדי לעמוד על יסודות התפילה ,לפחות על נושא אחד נתמקד – בכוחה של תפילה.
ידוע לכולם מה שרש"י מביא (בראשית ב ,ה) וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל
עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה
אומר רש"י -כי לא המטיר .ומה טעם לא המטיר ,לפי שאדם אין לעבוד את האדמה
ואין מכיר בטובתם של גשמים ,וכשבא אדם וידע שהם צרך לעולם התפלל עליהם
וירדו ,וצמחו האילנות והדשאים.
הרב פינקוס זצ"ל ,בשתי הספרים שלו ,גם על ספריו על ספר בראשית ,וגם 'בספרו
שערים בתפילה' ,הוא אומר דבר ראשון ,מה זה המושג הזה של שער? למה שערי
התפילה ,נקראים בשם שערים? כך שואל הרב פינקוס זצ"ל בספרו ,בשתי מקומות.
עונה הרב פינקוס – השער הזה ,מלמד אותנו שהתפילה ,היא פותחת את השער.
כלפי מה הדברים אמורים?
אומר הרב פינקוס  -כאשר הקב"ה קבע לאדם כלשהו בראש השנה ,שיקבל עושר,
נחת ,קבע לו שיקבל דברים מסוימים ,גם אחרי הקביעה הזאת ,זה לא יבוא מבלי
בקשה נוספת של האדם .זו קביעה שקבע הקב"ה בעולם.
משל למה הדבר דומה?
משל לעשיר אחד שישב בניו-יורק ,והגיע אליו אדם שאוסף כסף לישיבה.
אמר לו העשיר – אתרום לך .50,000$
ב"ה ,יצא אותו יהודי שש ושמח ,בכל זאת ,לא בכל יום מקבלים סכום כזה.
אמר לו אותו יהודי – מה עם הצ'ק?
 אתה תקבל אותו בדואר.יום אחד הוא מקבל מכתב ,שיש לו חבילה בדואר מחו"ל.
מה האפשרות של הבן-אדם עכשיו ,לקבל את המכתב?
ללכת אל הדואר ,לפתוח את הדלת ולהיכנס לקחת את החבילה.
אומר הרב פינקוס – כל זמן שהדואר סגור ,לא יעזור לו שום דבר ,הוא לא יוכל
להוציא את החבילה.
כך קבע הקב"ה בעולם .בית הדואר הוא השמים ,האדם נמצא כאן בארץ ,נקבעו
לאדם דברים'' ,הדואר שיפתח'' ,זה מה שמאפשר לאדם ,לקבל את ''המוצר''
שהובטח לו בראש השנה ויום הכיפורים.
הוא מביא משל נוסף ,לאדם שהזמין סחורה במפעל כלשהו .העמיסו את הסחורה על
המשאית ,הכל מוכן ,המשאית נמצאת בחצר המפעל ,אבל עד שהשומר של המפעל
לא יפתח את השער למשאית ,הסחורה לא תצא החוצה.
לכן התפילה נקראת שער ,משום שהקב"ה כך הטביע בעולם ,ששום דבר לא יגיע בלי
תפילה.
אומר ר' ירוחם ממיר (בספרו דעת תורה) – כך הוחקקה כל הבריאה מעיקר יצירתה,
שהכל היה על הקרקע ,יעמוד ולא יצמח ,ולא יינתן כלום ,לא הישג של גשמיות ,ולא
הישג של רוחניות ,עד שיבוא האדם וייקחם מפתח הקרקע ,ובמה ייקחם? בתפילה.
התפילה היא זאת שפותחת את האדמה ,היא זאת שפותחת שערים בשמים
ומאפשרת לאדם ,לקבל את מה שנקבע לו ,בראש השנה.
הנציב מוולוז'ין ,בפרשת חקת ,פרק כ' ,פסוק יג' ,למטה ב'הרחב דבר' –(ויקרא רבה,
אמר ,פרשה לא) ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן מלך אסור ברהטים .אמר
הקדוש ברוך הוא לישראל ,הרשים שבכם חביבין עלי כאליהו שעלה לכרמל ,הדא הוא
דכתיב (מלכים א יח ,מב) :ואליהו עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה וישם פניו בין
ברכו ,ולמה שם פניו בין ברכיו ,אמר לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו של עולם אם אין לנו
זכות הבט לברית מילה( .שיר השירים ז ,ו) :ודלת ראשך כארגמן ,אמר הקדוש ברוך
הוא הדלים שבכם חביבין עלי כדוד ,שנאמר (זכריה יב ,ח) :והיה הנכשל בהם ביום
ההוא כדויד ,ויש אומרים כדניאל ,דכתיב ביה (דניאל ה ,כט) :והלבשו לדניאל ארגונא.
שואל הנציב שם – האנשים הפשוטים ,דומים לאליהו בהר הכרמל?! שנאמר ואליהו
עלה אל ראש הכרמל ויגהר ארצה.
אז יש לנציב ,שאלה מספר אחת .אליהו הנביא כתוב ,שהוא התפלל לקב"ה שירד
גשם.
הוא שואל – הרי יש בקשה קודם ,של אליהו הנביא ענני ה' ענני – ענני שתרד אש מן
השמים ,וענני שלא יאמרו זה מעשה כשפים.
למה המדרש מתמקד על בקשת אליהו שעלה לכרמל וביקש גשם?
וחוץ מזה ,מה המשוואה של הראשים שבך ,שווים לאליהו הנביא?
אנחנו נתמקד רק בשתי השאלות האלה של הנציב.
כדי להבין את יסודם של דברים ,בואו נבין את הפסוקים בספר מלכים ,וננסה איתם
בע"ה ,להתחיל להבין ,מה מונח כאן:
במלכים א' ,פרק טז ,וזה גמרא (מסכת סנהדרין פרק חלק) שאומרת – בשעה שחיאל
בית האלי ישב שבעה ,שהוא בנה את העיר יריחו ,מתו ילדיו ,כמו אמר יהושע ,שמי
שיבנה את העיר יריחו ,או יבנה עיר אחרת ויקרא לה בשם יריחו בבכורו ייסדנה

ו

אני חשבתי שאפשר להביא ראיה ,כיון שחז"ל אומרים ,שאברהם אבינו קרא לבית
המקדש בשם הר.
חוץ מזה ,כתוב שבלעם אמר (במדבר כג ,ט) כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו
הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב
האבות הקדושים נקראים צרים .הלך ולקח את ההר .הר הכוונה לזכותו של אברהם
אבינו .הוא רצה להרים את ההר ,הוא אמר – אם כל הזכות של עם ישראל בארץ
ישראל ,בזכות האבות הקדושים ,אז גם לי יש זכות של האבות הקדושים ,אמר עוג
מלך הבשן.
לכן הוא רצה להרים את ההר ,שההר מסמל את אברהם אבינו – אקח את הכוח של
אברהם אבינו ,הרי אני באתי ובשרתי לו ,שלוט נלקח בשבי ,אז אני ארים את ההר
ואזרוק אותו.
אם ככה ,אומר הרשב"א – עפ"י זה תבין .בא הקב"ה ,ולקח את זכויות התפילה של
עם ישראל .התפילה זה הנמלים ,שכן הנמלים ,אין כוחם אלא בפה ,כמו שנאמר
שכנסת ישראל נמשלה לתולעת – מה תולעת ,כוחה בפיה ,כך עם ישראל ,כוחם
בפיהם.
באו הנמלים ואכלו את ההר ,וההר הזה נפל על עוג מלך הבשן.
אם ככה ,אומר הרשב"א – אתה רואה ,שכל הכוח של עם ישראל ,זה בתפילה ,כדי
להינצל מידיו של עוג מלך הבשן.
יוצא ,שהכוח שהציל אותנו ,היה כוח התפילה.
מסיים הרשב"א ואומר – איך הרגו אותו?
אומרת הגמרא – משה רבינו ,שגבהו  10אמות ,לקח מקל של  10אמות ,וקפץ 10
אמות  ,ונגע לו בקרסולו.
אומר הרשב"א – משה רבינו גבהו  10אמות – זה הזכויות שלו ,לקח מקל  10אמות –
זה הזכויות של עם ישראל  ,אחרי זה קפץ  10אמות – להגיע לזכות האבות ,בשבילם
היה צריך לקפוץ  10אמות ,ועם זה ביחד ,הוא נתן לו מכה בקרסול.
למה הוא נתן לו דוקא בקרסול?
אומר הרשב"א – עם כל הזכויות של עוג מלך הבשן ,שהוא הלך הליכה כדי לבשר
לאברהם אבינו ,אז מה הזכויות שיש לו?
הזכויות שלו בהליכה ,ולכן נתן לו מכה בקרסול ,כדי להוריד את הזכויות שהיו לו
בקרסול.
למעשה ,אומר הרשב"א – הכוח שהציל את עם ישראל ,היה כוח התפילה של עם
ישראל.
אם אלה הדברים בס"ד ,בואו ננסה לעמוד על נקודה אחת :
חז"ל אומרים – יש תפילה שנענית לשלושה ימים .יש תפילה שנענית לעשרה ימים.
יש תפי לה שנענית לשלושים יום .יש תפילה שנענית לארבעים יום .אנחנו נמצאים
עכשיו בעיצומם של ימים ,שמשה רבינו עלה לשמים והתפלל על עם ישראל .בפעם
הראשונה ,הוא ירד עם הלוחות ושבר אותם ,מתי הוא עלה?
יש מחלוקת בחז"ל ,אבל הוא עלה בפשטות בי"ט לחודש תמוז ,וחזר בחזרה בכ"ט
בחודש אב ,אז משה רבינו ירד בחזרה ,ועלה שוב פעם בראש חודש אלול  ,ובאותם
הימים האלה 40 ,יום האמצעיים ,זה הימים האלה שמשה רבינו היה מתפלל ואתפלל
אל ה' זו התפילה בעצם הימים האלה .זה כוח התפילה.
אז אומרים חז"ל  – -יש תפילה שנענית לשלושה ימים .יש תפילה שנענית לעשרה
ימים .יש תפילה שנענית לשלושים יום ,אבל כולנו יודעים ,שיש תפילה שלא נענית
לשלושים יום ,יש תפילה שלוקחת הרבה יותר זמן.
כולנו מכירים את ההפטרה של פרשת וארא ואשה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל
אלישע ..זאת היתה ,כפי שהרד"ק מביא ,שזו היתה אשת הנביא עובדיה.
הוא מביא שאשת עובדיה צעקה לנביא  265פעמים ,גימטריא צעקה.
היא צעקה וצעקה ,עד שנענתה.
פירוש הדבר ,שלא תמיד אחרי ארבעים יום ,ולא תמיד חמישים יום .אתה רואה
שמשה רבינו ,עפ"י מה שאומר הפני יהושע ,התפלל מט"ו באב עד ז' באדר ,ועושה
חשבון שזה יוצא  515תפילות ,במשך כמה וכמה חודשים ,אז זה יותר מארבעים
ימים .כל הימים האלה ,משה רבינו עומד ,ומתחנן  515תחינות.
דבר אחד למדנו מכאן ,שאין תפילה שלא נענית .כל תפילה נענית!
אומר המהרי"ל דיסקין את היסוד הבא – אם כתוב בפסוק (משלי יח ,כג) :תחנונים
ידבר רש ועשיר יענה עזות ,על מה זה נאמר?
אומרים חז"ל  -תחנונים ידבר רש זה משה רבינו ועשיר יענה עזות זה הקב"ה ,שאמר
למשה רבינו אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.
שאלנו – מה אכפת לך שיתפלל? אם ראה אדם שלא נענה ,יחזור ויתפלל ,שנאמר קוה
אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'
אז מה אכפת לקב"ה ,שמשה רבינו ימשיך ויתפלל "אני רוצה להיכנס לארץ
ישראל"???
אומר המהרי"ל דיסקין יסוד נפלא ביותר – היות ואין תפילה שלא נענית ,וקראנו
במגילת איכה (ג ,מד) סכותה בענן לך מעבור תפלה – הקב"ה צריך ליצור מחיצה
מיוחדת ,כדי שתפילה לא תעבור.
כשמנשה התפלל ,כידוע לכולם ,המלאכים סגרו את כל השערים של התפילה ,כדי
שתפילתו לא תתקבל .מה אכפת להם שיתפלל?? הקב"ה יגיד שיתפלל ולא יענה?!
פירוש הדבר – אין דבר כזה ,שתפילה לא נענית! כדי שהקב"ה לא יקבל תפילה ,הוא
צריך ליצור חציצה של ברזל ,כדי שתפילה לא "תחדור".
אז מה הקב"ה עשה למנשה?
חתר לא חתירה ,כי אין תפילה שלא נכנסת!
אז מיצרים שער מיוחד ,עבור אדם שהמלאכים סגרו את כל מחיצות התפילה.
פירוש הדבר – שאין מצב שתפילה לא נענית.

המטיר ה' אלקים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה  ,וראיה ברורה לזה היא,
מתפילת אליהו בהר הכרמל על הגשמים ,שהרי הקב"ה הקדים הבטחתו לאליהו,
שהקב"ה אמר הראה אל אחאב ואתנה מטר ,ואליהו יתרה עשה ,הוריד את האש
וקידש שם שמים ברבים ,ואחר כל זה ,למה נצרך אליהו לעלות להר הכרמל ולהתפלל
על הגשמים?
אלא כך היא המידה ,ורצונו של הקב"ה ,שיהיה מקדים תפילה ,על הורדת ההשפעה
ופרנסה של הגשם .ואחר שכן הוא -אם זה רצונו של הקב"ה ,שלפני שהוא מוריד
שפע ,צריכה לבוא תפילה
אין נפקא מינה ,אם יתפלל אדם גדול כאליהו ,או הדיוט ורש בישראל ,כי כולנו בני
אברהם יצחק ויעקב ,כדכתיב ראשך עליך ככרמל ודלת ראשך כארגמן  -כלומר
האנשים הפשוטים שיש בכם ,חשובים עלי כאליהו שעלה להר הכרמל.
אז אם זה דבר שאינו שנגזר ,צריך לעורר רחמי שמים ,שם צריכים את הכוח של
אליהו הנביא .אבל בדבר הנגזר ,כשהקב"ה אומר לאליהו הנביא הראה אל אחאב
ואתנה מטר  ,אז כבר יש גזירה בשמים ,אם כבר יש גזירה ,אז הדבר הזה כבר נחתם
בשמים לתת אותו.
אם כבר נגזר בשמים כבר לתת אותו ,אז בשביל מה אתה צריך את התפילה?
אומר הנציב מוולוז'ין – כך קבע הקב"ה בעולם .תפילה צריכה להיות לכל דבר .אם
אתה רוצה לקבל דבר מסוים ,אתה יכל לקבל אותו ,אך ורק בכוח של תפילה.
אלה הדברים שמביא הנציב ,בפרת חקת ,עפ"י דברי רש"י שאומר ,שכל דבר שמגיע
לעולם ,צריך לבוא באמצעות כוח של תפילה .בלי זה ,לא יורד הגשם.
אם ככה ,נוכל בע"ה ללכת ולבאר דבר נוסף :
יש חז"ל ,שהרשב"א מבאר אותם ,כדי להסביר מהו כוח של תפילה.
החז"ל הזה נמצא ,בגמרא מאוד ידועה ,במסכת ברכות.
נקרא את הגמרא הזאת ,וננסה בע"ה  ,באמצעות הגמרא הזאת ,להבין יסוד נפלא ,מהי
כוחה של תפילה:
אומרת הגמרא (מסכת ברכות נד ,א)  -תנו רבנן הרואה מעברות הים ומעברות הירדן
מעברות נחלי ארנון אבני אלגביש במורד בית חורון ואבן שבקש לזרוק עוג מלך הבשן
על ישראל ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק ואשתו של
לוט וחומת יריחו שנבלעה במקומה על כולן צריך שיתן הודאה ושבח לפני המקום
ממשיכה הגמרא ע"ב  -אמר מחנה ישראל כמה הוי תלתא פרסי איזיל ואיעקר טורא
בר תלתא פרסי ואישדי עלייהו ואיקטלינהו אזל עקר טורא בר תלתא פרסי ואייתי על
רישיה הלך לזרוק את ההר על בני ישראל ואייתי קודשא בריך הקב"ה בא הוא עליה
קמצי הביא עליו נמלים ונקבוה נקבו את ההר ונחית בצואריה ההר נכנס לו מסביב
לצווארו הוה בעי למשלפה רצה לשחרר את ההר משכי שיניה להאי גיסא ולהאי גיסא
ולא מצי למשלפה נמשכו לו השיניים לכאן ולכאן ,ולא הצליח למשוך את ההר והיינו
דכתיב (תהילים ג-ח) שני רשעים שברת וכדר' שמעון בן לקיש דא''ר שמעון בן לקיש
מאי דכתיב שני רשעים שברת אל תקרי שברת אלא שרבבת.
בא הרשב"א ,בביאורו בעין יעקב ושואל – מה הפשט בגמרא הזאת? עוג מלך הבשן
לקח הר ,רצה לזרוק את זה על עם ישראל ,מה מונח כאן?
כמובן שהרשב"א נוקט ,שהמעשה הזה ,זה מעשה של דרש ,וצריכים ללמוד את
הנושא הזה ,כדי להבין מה חז"ל רצו ללמד אותנו ,בסיפור הזה.
כותב הרשב"א – לעם ישראל לא היה זכות בארץ ישראל .את כל הזכויות שיש להם,
זה רק בזכות האבות .הקב"ה אומר להם בפרשת עקב ,אומרת התורה ( -דברים ט ,ה)
לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת את ארצם כי ברשעת הגוים האלה ה' אלקיך
מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע ה' לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב.
לא בצדקתך ובישר לבבך לא בגלל זה מגיעה לך הארץ ,אלא מה?
הכל בגלל שהקב"ה הבטיח את הארץ הזאת לאבות הקדושים.
אומר הרשב"א – ידע עוג מלך הבשן ,שכל מה שעם ישראל יזכה בארץ ישראל ,הכל
נובע מזכות אבות.
אם ככה ,אמר עוד מלך הבשן – אם הכל יונק מהאבות הקדושים ,גם לי יש זכות .מה
הזכות שיש לו?
אומרת הגמרא (מסכת נידה סא ,א) – (במדבר כא-לד) ויאמר ה' אל משה אל תירא
מכדי סיחון ועוג אחי הוו סיחון ועוג היו אחים דאמר מר סיחון ועוג בני אחיה בר
שמחזאי הוו מאי שנא מעוג דקמסתפי ומאי שנא מסיחון דלא קמסתפי למה מסיחון
הוא לא מפחד ואילו מעוג מלך הבשן הוא מפחד ,אז מה החידוש הגדול?? א''ר יוחנן
אר''ש בן יוחאי מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בלבו אמר שמא תעמוד
לו זכות של אברהם אבינו שנאמר (בראשית יד-יג) ויבא הפליט ויגד לאברם העברי
ואמר רבי יוחנן זה עוג שפלט מדור המבול היות והיו לו זכויות כאלה ,פחד מזה משה
רבינו ,שבזכות מה שעוג בא לאברהם אבינו ,ניצל לוט.
ואף עפ"י שכוונתו לא היתה לשם שמים ,אמר עוג מלך הבשן – אברהם אבינו לא ישב
בשקט ,באותו רגע שהוא ישמע שלוט נלקח בשבי ,הוא יצא למלחמה ,והוא יהרג
בה ,ואז אוכל לקחת את שרה אשתו לאישה ,אבל למרות זאת ,אברהם אבינו לא מת
במלחמה ,ולוט ניצל ,וכל שושלת בית דוד יצאה מלוט ,אז הכל נזקף לזכותו של עוג
מלך הבשן ,מזה פחד משה רבינו.
אם ככה ,עמדה לעוג מלך הבשן זכות ההצלה של לוט.
אומרת הגמרא ,כך מבאר הרשב"א – הוא לקח הר ,שהר זה כינוי לאברהם אבינו,
למה הר זה כינוי לאברהם אבינו?
כיון שנאמר בפסוק שנאמר אותו בע"ה ,בהפטרות של שבעה דנחמתא (ישעיה נא ,א)
שמעו אלי רדפי צדק מבקשי יהוה הביטו אל צור חצבתם ואל מקבת בור נקרתם (ב)
הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו.
הם נקראים בשם צור חצבתם.

ז

אומר המהרי"ל דיסקין – לכל צרה שבאה לאדם ,הקב"ה קובע לאדם ,מתי היא תצא
החוצה .פעמים עשרים תפילות ,פעמים חמישים תפילות ,פעמים לא מספיק תפילה,
צריכים צעקה (דיברנו כבר בעבר ,על ההבדל בין תפילה לצעקה ,כפי שמביא הערוך
לנר בהרחבה גדולה) ,לפעמים צריך תפילות שמזקיקות דמעות ,ובלי דמעות זה לא
ילך.
אין תפילה ואין אנחה ,שלא נמדדת בשמים ,לא רק של יהודי ,אלא גם מישהו שהוא
לא יהודי .כולנו יודעים ,שהקב"ה ספר אפילו חצי דמעה שעשו הוריד שנאמר
ותשקמו בדמעות שליש (תהלים פ ,ו) אומרים חז"ל אל תקרא שליש אלא שלוש
שתי דמעות נשרו ואחת נשארה בלחי.
פירוש הדבר ,שהקב"ה מונה את הדמעות ברסיסי דמעות.
אנחנו בע"ה עוד שבעה שבועות בראש השנה.
כותב התוספות (מסכת ראש השנה) בשם הערוך – למה תוקעים  100קולות בראש
השנה?
אומר הערוך – כיון שכתוב (שופטים ה ,כח) בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא...
כמה היא צעקה?
יש לנו מסורת שהיא יבבה מאה יבבות.
מה מענין אותנו כמה יבבות יבבה אם סיסרא? מצדנו שתיבב עד היום!
יוצא שהקב"ה סופר גם צעקה ודמעה ,לא רק של יהודי!
הגר ששמה את בנה בשיחים ,אומרת התורה ותשא את קלה ותבך .הקב"ה סופר
דמעות גם של הגר.
אם אלה הדברים בס"ד ,נוכל להבין דבר נפלא:
אומר המהרי"ל דיסקין – משה ,הוא תחנונים ידבר רש אם "העשיר" ענה אותו בעזות,
זה בא ללמד אותך ,שהדברים היו כל-כך נוקבים ,ש"העשיר" אמר – אני אוסר עליך
לדבר אלי! אחרת מה אכפת לך?
לא .הקב"ה אומר למשה רבינו  -אני אוסר עליך לדבר אלי! בלאו ,בלא תעשה!
אומר הנציב – אתה יודע למה? בגלל שב  -תחנונים ידבר רש – משה רבינו דיבר כאלה
תחנונים ,שהקב"ה אמר  -עוד קצת ,ואני לא יכל שלא לענות אליך!
מה הדרך היחידה??
אני מבקש ממך ,אמר הקב"ה  -אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.
כותב הפני יהושע (מסכת ברכות לב ,ב) – אם היה משה מבקש עוד פעם אחת516 ,
תפילות ,הגזירה היתה מתבטלת .הוא מביא שם חשבון ,ממה שהגמרא במסכת שבת
מביאה ,שיש שש בתי דין ,תחת השם אלוקים ,ושש פעמים אלוקים יוצא  .516ואם
היתה מתפלל  516תפילות ,היה מבטל את הגזירה.
אמר הקב"ה – ב 515-אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה – אני אוסר עליך לבקש!
למה?
כי אני יהיה חייב להיענות לבקשה שלך ,ואז לא ימחל לעם ישראל חטא העגל.
פירוש הדבר ,שאין תפילה שלא נענית .לפעמים זה  515תפילות ולפעמים זה 256
תפילות ולפעמים זה כוס של דמעות ,ולפעמים זה מאות של דמעות.
אני רוצה להקריא בפניכם זוהר .הזוהר הזה פשוט מפחיד .אני מקריא בפניכם כפי
שראיתי אותו מובא בספר קו הישר.
קו הישר מדבר על כוח התפילה ,ומדבר מתי ראוי להתפלל ומתי לא.
בע"ה ניכנס לארבעים יום של תפילה .בני עדות המזרח כבר משכימים לסליחות
בימים האלה ,החל מראש חודש.
אני רוצה להקריא בפניכם את תרגום דברי הזוהר (קו הישר חלק א' פרק לא) – הלכו
בדרך ר' אבא ושאר החברים עד שהיו הולכים ,הרי עורב אחד עמד לפניהם ,קורא
בכח ומצפצף צפצוף גדול .אמר רבי אלעזר ,לכך אתה קים ולכך אתה מתקן .לך
לדרכך ,שהרי ידעתי .אמר רבי אלעזר ,חברים ,נלך ונגמל חסד לרמון שהיה מלא
מהכל ,ורבי יוסי מפקיעין הוא שמו ,שהרי הסתלק מהעולם הזה ואין מי שראוי
להשתדל בו ,והוא קרוב אלינו .סטו מהדרך והלכו לשם .כיון שראו אותם כל בני
העיר ,יצאו אליהם ,ונכנסו שם לבית רבי יוסי מפקיעין אותם החברים הללו .בן קטן
היה לו לרבי יוסי ,ולא נתן לשום אדם שיגיע למטת אביו אחר שמת ,אלא היה לבדו
סמוך לו ,ובכה עליו ,פיו בפיו מתדבק .פתח אותו תינוק ואמר :רבון העולם ,כתוב
בתורה (דברים כב) כי יקרא קן צפור לפניך וגו' ,שלח תשלח את האם וגו' .היה צועק
אותו תינוק ובוכה ,ואמר :רבון העולם ,קים דבר זה של התורה! שני בנים היינו מאבא
ואמי ,אני ואחותי הקטנה ממני ,היה לך לקחת אותנו ולקים דבר התורה .ואם תאמר,
רבון העולם ,אם כתוב ,ולא אב  -הרי כאן הכל הוא ,אבא ואמא .אמא מתה ,ולקחת
אותה מעל הבנים .כעת אבא שהיה מכסה עלינו נלקח מעל הבנים .איפה דין התורה?

בכו רבי אלעזר והחברים מול הבכי והצעקה של אותו תינוק .פתח רבי אלעזר ואמר,
(משלי כה) שמים לרום וארץ לעמק וגו' .עד שהיה אומר רבי אלעזר פסוק זה ,היה
עמוד אש מפסיק ביניהם ,ואותו תינוק היה דבק בפי אביו ולא היו נפרדים .אמר רבי
אלעזר ,או שרוצה הקדוש ברוך הוא להרחיש נס ,או שרוצה שלא ישתדל אדם אחר
עליו ,אבל על דברי אותו התינוק ודמעותיו איני יכול לסבל .עד שהיו יושבים ,שמעו
קול אחד שהיה אומר :אשריך רבי יוסי שדברי הגדי הקטן הזה ודמעותיו עלו אל כסא
המלך הקדוש ,ודנו דין ,ושלשה עשר בני אדם הזמין הקדוש ברוך הוא למלאך המות
בגללך ,והרי עשרים ושתים שנים הוסיפו לך עד שתלמד תורה את הגדי השלם הזה
החביב לפני הקדוש ברוך הוא .קמו רבי אלעזר והחברים ,ולא השאירו אדם לעמד
בבית .מיד ראו אותו עמוד אש שעולה ,ורבי יוסי פתח עיניו ,ואותו תינוק דבוק פיו
בפיו .אמר רבי אלעזר ,אשרי חלקנו שראינו תחית המתים עין בעין .קרבו אליו ,והיה
אותו תינוק ישן כאלו שגוע מהעולם הזה .אמרו ,אשרי חלקך רבי יוסי ,וברוך הרחמן
שהרחיש לך נס על הצעקה והבכי של בנך ובדבריו ,שכך דחק בדברים יפים לשער
השמים ,בדבריו ובדמעותיו הוסיפו לך חיים .לקחו את אותו תינוק ונשקוהו ,ובכו
עמו מרב חדוה ,והוציאוהו לבית אחר ,והתעוררו עליו ,ולא הודיע לו מיד ,אלא אחר
כך .שמחו שם שלשה ימים ,וחדשו יחד עם אותו רבי יוסי כמה חדושי תורה .אמר לו
רבי יוסי ,חברים ,לא נתנה לי רשות לגלות ממה שראיתי באותו עולם ,אלא לאחר
שתים עשרה שנים .אבל שלש מאות וששים וחמש דמעות ששפך בני ,נכנסו
בחשבון לפני המלך הקדוש ,ואני נשבע לכם ,חברים ,שבשעה שפתח באותו הפסוק
וצעק בדברים ההם ,הזדעזעו שלש מאות אלף ספסלי ישיבת הרקיע ,וכלם עומדים
לפני המלך הקדוש ,ובקשו עלי רחמים וערבו לי ,והקדוש ברוך הוא התמלא רחמים
עלי .ויפה לפניו אותם דברים ואיך מסר נפשו עלי .ואפוטרופוס אחד היה לפניו,
ואמר :רבון העולם ,הרי כתוב (תהלים ח) מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך
להשבית אויב ומתנקם .יהי רצון מלפניך שזכות התורה וזכות אותו התינוק שמסר
נפשו על אביו ,שתחוס עליו וינצל.
רבותי ,אין תפילה שהולכת ריקם!
 370דמעות של הילד ,יצרו תחיית המתים.
 515תפילות של משה רבינו ,עוד תפילה אחת ,ומשה רבינו היה נכנס.
אומר המדרש ( -משלי יח ,כג) :תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות .הקב"ה אמר
למשה אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה
אם אתה רואה שהקב"ה אומר לו אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה ,סימן ,אומר
המהרי"ל דיסקין ,שהדיבורים היו כל-כך חזקים ,שהקב"ה אומר לו – אל תדבר אלי
יותר .בלאו אני אוסר עליך לדבר!
כי הדיבורים שלו ,הם הדיבורים שפותחים את שערי התפילה ,ומגיעים ,כמו שאומר
הפני יהושע ,ומשה רבינו היה נכנס ,ללמדנו ,שאין שום תפילה שהולכת לאיבוד.
כלפי מה הדברים אמורים?
אנחנו נמצאים יום אחרי תשעה באב .כל אחד ישב וקונן על החורבן.
 1946שנה ,אתה אומר – ריבונו של עולם ,כמה אפשר?! כמה הורידו דמעות ,כמה
הדורות הקודמים הורידו דמעות ,כמה צרות עברו עם ישראל ,כמה בכו ,כמה עברו,
כמה עוד אפשר???
רבותי ,אנחנו לא יודעים איזה תפילה תבקע את הרקיע ואיזה דמעה ,היא זאת
שתבקע את השערים ,שיביאו לנו את משיח צדקנו.
אומר החפץ חיים (חכמת הדעת פרק  – )14והנה יש עוד עיקר גדול ,דבר שמקרב את
הגאולה ,והיא התפילה והצעקה ,וכמו שהיה במצרים דכתיב ונצעק אל ה' וישמע
קולנו ,אף אנו צריכים להתנהג באופן כזה.
הוא מביא מדרש שמופיע בפרשת תצוה ,על הפסוק (הושע יד ,ג) קחו עמכם דברים
ושובו אל ה' .לפי שישראל אומרים אין לנו קרבן .אמר הקב"ה ,דברים אני מבקש ,ואין
דברים אלא תורה .אמרו לו ,אין אנו יודעים גם תורה .אמר להם ,בכו והתחננו לפני,
וכי אבותיכם לא בתפילה פדיתי ,שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבדה ,ובימי יהושע,
לא בתפילה עשיתי להם ניסים ,הרי אין אני מבקש לא זבח ולא קרבנות ,אלא דברים,
שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה'.
אומר החפץ חיים – אין הקב"ה חפץ ,לחייב כל בריאה ,אלא מבקש שיתפללו לפניו
ויקבלם ,ואפילו אין אדם ,כדאי לענות לו בתפילתו ולעשות חסד ,כיון שמתפלל
ומרבה בתחנונים ,אני עושה חסד עמו ,ומכל זה ,אנו רואים שהקב"ה חפץ שירבו
בתפילה לפניו ,וע"י זה יגאל אותנו.
פרשת ואתחנן יוצאת תמיד ,לאחר תשעה באב ,לומר לנו ,צומו וצלו .צמתם בתשעה
באב ,שלא תחשבו ,הנה ,אנחנו כבר  1946שנה מתפללים ,עדין לא נענינו ,אין תפילה
שלא נענית! אין לנו מושג מתי נענה.
(ברוך שאמר)

 בדרך הדרוש 
אנכי ד' אלקיך "אנכי ולא יהי' לך בדיבור אחד נאמרו" .קשה למה דוקא
אלו שני דברים בדיבור אחד נאמרו .ולתרץ דהמפורשים הקשו למה
אמר הקב"ה אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר אשר
בראתיך שהוא יותר חידוש ותי' משום דאיתא בגמרא נוח לו לאדם שלא
נברא משנברא ופי' המהרש"א משום דהם רמ"ח מצות עשה ושס"ה
מל"ת ועל מצות עשה אם עבר עליו אין לו שכר ואין לו עונש ואם עבר
על ל"ת יש לו עונש והם מרובים על מצות עשה לכך נוח לו לאדם שלא
נברא יותר משנברא ,איתא בגמ' מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה
א"כ קושית המהרש"א במ"ע וא"ל כתירוץ המהרש"א דהל"ת המה
מרובים הלא מחשבה טובה הקב"ה מצרפה למעשה וא"כ המ"ע המה
מרובים מל"ת אבל איתא בגמ' דשבת (דף ק"ה ע"ב) לא יהי' לך אלקים
אחרים על וכו' דהיינו אפילו בך שאין אדם בעולם יודע אלא אני דהיינו
היצה"ר לא יהי' לך ממילא כלל עולה שמכח לא יהי' לך משמע דאפילו
על מחשבה רעה נענש דהיינו היצה"ר שבלב וא"כ אין מקום לקושית
המפורשים דהא מחשבה רעה נמי הקב"ה מצרפה למעשה וא"כ הל"ת

המה מרובים והשתא אתי שפיר אנכי ד' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ
מצרים וקשה למה לא אמר אשר בראתיך וצ"ל דנוח לו לאדם שלא נברא
כדפי' מהרש"א דל"ת המה מרובים אבל קשה הלא מחשבה רעה אין
הקב"ה מצרף למעשה וממילא הוי מ"ע מרובים מלא תעשה לז"א לא
יהי' לך אלקים אחרים ממילא מוכח שאפילו על המחשבה של עבירה
הקב"ה מצרפה למעשה ממילא הוי מל"ת מרובים מעשה וק"ל( :מדרש
יהונתן)
אעברה נא איתא במדרש וזה לשונו אמר הקב"ה למשה אם אעברה נא
אתה מבקש אם כן בטל סלח נא וכו' עד כאן .ותמוה מה ענין יש זה לזה.
וכדי ליישב נקדים מה דאיתא במדרש ב' פירושים על הפסוק ויחן שם
ישראל נגד ההר דכתיב בלשון יחיד חד אמר דקאי על ישראל סבא שגם
יעקב היה שם בשעת קבלת התורה .וחד אמר שכל ישראל היו שם בלב
אחד כאיש אחד לכך נקראו בלשון יחיד עד כאן .והנה איתא גם כן
במדרש דמשה היה מלמד סנגוריא על ישראל לאחר מעשה העגל וטען
אנכי ה' אלקיך כתיב בלשון יחיד לי צוית ולא להם .והנה זאת ניחא דוקא

ח

אם נאמר כפירוש הראשון הנזכר לעיל על הפסוק ויחן שם ישראל .אבל
אם נאמר כפירוש הב' הנזכר לעיל דכל ישראל היו נקראים אז בלשון יחיד
אם כן מליצת משה לאו מליצה היא דאנכי ה' אלקיך לכל ישראל נאמר.
והנה איתא במדרש דבשעה שהיה משה מבקש לכנוס לארץ ישראל
אמר לו הקב"ה אברהם יצחק ויעקב למה לא באו והשיב על כל אחד
ואחד ועל יעקב השיב דלא קיבל התורה .אך זה ניחא כפירוש השני הנזכר
לעיל אבל אי אמרינן כפירוש הראשון דקאי על ישראל סבא אם כן גם
יעקב היה בשעת קבלת התורה ואם כן התירוץ של משה לאו כלום הוא.
והשתא אתי שפיר דברי המדרש הנזכר לעיל שהתחלנו בו .אם אעברה
אתה מבקש יקשה מדוע לא בא יעקב .ואין לומר דהוא לא היה בשעת
קבלת התורה .הא כפי הפירוש הראשון של ויחן מוכח שגם יעקב היה
שם .אלא על כרחך צריך לומר דסברת כפירוש הב' דקאי על כל ישראל
דנקראים בלשון יחיד ,אם כן בטל סלח נא דמליצתך לאו כלום הוא דאנכי
ולא יהיה לך לכל ישראל אמרתי דהא נקראים בלשון יחיד:
(חנוכת התורה)

וְ כֹ

ַמ ֲא ִמינִ ים
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ּ ְפנִ ינֵ י ֱאמ ּונִ יﬧ

ּ ְפנִ ינֵ י ְּת ִפ ָּלה ַּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

מ ׁ ֶֹשה ִה ְת ּ ַפ ֵּלל 'לֵ אמֹר'
"וָ ֶא ְת ַח ַ ּנן ֶאל ה' ָ ּב ֵעת ַה ִהוא לֵ אמֹר" )ג כג(

יטל ְמ ָב ֵאר כִּ י ַבּ ִמּ ָלּה ֵ'לאמֹר' ִבּ ֵקּשׁ
ַר ִבּי ַחיִּ ים וִ ַ
מ ֶֹשׁה ְל ָת ֵאר ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ְתּ ִפ ָלּתוֶֹ ,שׁ'נֶּ ֶא ְמ ָרה'
– ַבּ ְשּׂ ָפ ַתיִ ם וְ א ַרק ְבּ ִה ְרהוּר ַה ֵלּב ,וְ 'נֶ ֶא ְמ ָרה'
– ְבּ ַל ַחשׁ וְ א ַבּ ֲה ָר ַמת קוֹל ְ)ר ֵאה זוה"ק נָ שֹׂא
קלב ב ֶשׁ ֲ'א ִמ ָירה' ִהיא ְלא ֲה ָר ַמת קוֹל(ֶ .שׁכָּ 
סוּקי ְתּ ִפ ַלּת
ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת לא ב( ִמ ְפּ ֵ
"שׁיַּ ֲחתִֹ בּ ְשׂ ָפ ָתיו",
ַחנָּ ה ֶשׁ ַה ִמּ ְת ַפּ ֵלּל ָצ ִריֶ 
"אסוּר לוֹ ְל ַהגְ ִבּ ַיהּ קוֹלוֹ ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ".
אוּלם ָ
וְ ָ
אשׁי ַה ֵתּבוֹת:
ֲה ָלכוֹת ֵאלּוּ ַאף נִ ְר ְמזוּ ְבּכָ ֶ שׁ ָר ֵ
לוֹמר ֶשׁמּ ֶֹשׁה
ָ'בּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר' ֵהם ֶ'ה ֶבל' ,כְּ ַ
ִה ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ֶה ֶבל ְשׂ ָפ ַתיִ ם – א ְבּ ִה ְרהוּר ַה ֵלּב
הוֹצ ַאת קוֹל ֵ
אוּלם גַּ ם א ְבּ ָ
ָ
)'עץ ַה ַדּ ַעת טוֹב'(.

ַה ּ ִפ ּי ּוט ׁ ֶש ִה ְת ָּב ֵאר ַּב ֲחלוֹ ם

"ו ְּק ׁ ַש ְר ָּתם לְ אוֹ ת ַעל י ֶָד ָך ו ְָהי ּו
לְ ט ָֹטפֹת ֵ ּבין ֵעינֶ ָ
יך" )ו ח(
ְבּ ִפיּוּטוֹ ֶשׁל ר"ש ִא ְבּן גְּ ִבירוֹל
ְל ַשׁ ַבּת
'יוֹצרוֹת'
]הנֶּ ֱא ָמר
ַ
ְבּ ְ
"שׁ ֵתּי ְפּ ָע ִמים ְמ ֻקיָּ ִמים",
נַ ֲחמוּ[ – ְ
יֵ שׁ ָחרוּז ַה ָטּעוּן ֵבּאוּר"ִ :דּין
תּוֹרת ְשׁ ַמעְ ,בּכָ ל ָלשׁוֹן
נִ ְשׁ ַמע ַ
א
ה
ֲ
ְל ִה ְת ַמ ֵלּל,
נוֹד ָעה ְבּ ַא ְר ָבּ ָעה,
ְ
ֲא ֶשׁר ֵפּ ְרשׁוּ זְ ֵקנֵ ינוּ"ַ .ה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי
)'א ְס ַפּ ְק ַל ְריָ א
ְצ ִבי ִה ְירשׁ הוֹרוֹוִ יץ ַ
ַה ְמּ ִא ָירה' ַעל ַהזּ ַֹהר וָ ֶא ְת ַחנַּ ן קי א(,
אוֹרי ַהדּוֹרוֹת
ֵמ ִביא כִּ י ִל ְשׁנַ יִ ם ִמ ְמּ ֵ
גִּ לּוּ ַבּ ֲחלוֹם ֵפּרוּשׁ ְל ָחרוּז זֶ ה,
וּכְ ִד ְל ַה ָלּן:
ַל ַמּ ֲה ָר"ל ִמ ְפּ ָראג ֵפּ ְרשׁוּ זֹאת
ַעל ִפּי ָמה ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים
תּוֹרה
ַ)סנְ ֶה ְד ִרין ד ב( ִמכָּ ֶ שׁ ַה ָ
ְמכַ נָּ ה ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁל רֹאשׁ "ט ָֹטפֹת",
שׁ ִֶבּ ְת ִפ ִלּין ֶשׁל רֹאשׁ יֵ שׁ ָל ֵתת
ֶאת ַא ְר ַבּע ַה ָפּ ָר ִשׁיּוֹת ְבּ ַא ְר ָבּ ָעה
"'טט'
ָ
ָבּ ִתּים נִ ְפ ָר ִדיםֶ ,שׁכֵּ ן:
]שׂ ַפת['כִּ ְת ֵפי' – ְשׁ ַתּיִ ם'ַ ,פּת'
ִבּ ְ
ת['א ְפ ִר ֵיקי' – ְשׁ ַתּיִ ם".
]שׂ ַפ ַ
ִבּ ְ
וְ ִהנֵּ הְ ,דּ ָר ָשׁה זוֹ ַה ְמּ ֻב ֶסּ ֶסת ַעל
כָּ ֶ שׁ ַה ִמּ ָלּה 'ט ָֹטפֹת' ֻמ ְרכֶּ ֶבת
ִמ ִמּ ִלּים ְבּ ָשׂפוֹת זָ רוֹת ֻמ ְתנֵ ית
ַבּ ֲה ָלכָ ה ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ְ)בּ ָרכוֹת
"שׁ ַמע"ֶ ,שׁ ֶא ְפ ָשׁר
יג א( ֵמ ַה ִמּ ָלּה ְ
"בּכָ ל ָלשׁוֹן
ִל ְקרֹא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְ
שׁוֹמ ַע" ,וְ ָלאו ַדּוְ ָקא
ֵ
ֶשׁ ַא ָתּה
ִבּ ְלשׁוֹן ַהקּ ֶֹדשׁ.
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ּ ִפ ְ﬩ח ּו ׁ ְש ָע ִרים

תּוֹרת
זוֹהי ֵאפוֹא כַּ וָּנַ ת ַה ַפּיְ ָטן"ִ :דּין נִ ְשׁ ַמע ַ
ִ
ְשׁ ַמעְ ,בּכָ ל ָלשׁוֹן ְל ִה ְת ַמ ֵלּל" – ִמתּוֶֹ שׁ ָדּ ְרשׁוּ
שׁוֹמ ַע",
"'שׁ ַמע' – ְבּכָ ל ָלשׁוֹן ֶשׁ ַא ָתּה ֵ
ֲחכָ ִמיםְ :
נוֹד ָעה ְבּ ַא ְר ָבּ ָעהֲ ,א ֶשׁר ֵפּ ְרשׂוּ זְ ֵקנֵ ינוּ"
ַ
"הֹּלא ְ
– יָ כְ לוּ זְ ֵקנֵ ינוּ ְל ָפ ֵרשׁ ֶשׁ ָפּ ָר ִשׁיּוֹת ְתּ ִפ ִלּין ֶשׁל
רֹאשׁ ִמ ְת ַח ְלּקוֹת ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָבּ ִתּים.
רוֹפּוֹלי ֵה ִעיד כִּ י ַבּ ַעל
ִ
אוֹס ְט
ַר ִבּי ִשׁ ְמשׁוֹן ֵמ ְ
וּפ ֵרשׁ
ַה ְ'מּגַ ֶלּה ֲע ֻמקוֹת' ִה ְתגַּ ָלּה ַבּ ֲחלוֹמוֹ ֵ
לוֹמר ֶשׁ ִדּין זֶ ה,
לוֹ כִּ י כַּ וָּנַ ת ַה ַפּיְ ָטן ָהיְ ָתה ַ
כוֹלה ְל ֵה ָא ֵמר ְבּכָ ל ָלשׁוֹן,
ֶשׁ ְקּ ִר ַיאת ְשׁ ַמע יְ ָ
ִה ְת ָפּ ֵרשׁ ְבּ ַא ְר ַבּע ִמ ַמּ ֶסּכְ תּוֹת ַה ַתּ ְלמוּד :א.
ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )יג א( בְ .בּ ַמ ֶסּכֶ ת ְמגִ ָלּה )יז ב(
סוֹטה )לב ב( דְ .בּ ַמ ֶסּכֶ ת שְׁבוּעוֹת
גְ .בּ ַמ ֶסּכֶ ת ָ
)לט א(.

ָא ֵמן ְמ ַח ֶּנכֶ ת
ּומוֹ ֶשכֶ ת ְּב ָרכָ ה
]מצְ וֹ ָתו["
"וְ עֹ ֶׂשה ֶח ֶסד לַ ֲאלָ פִ ים לְ אֹהֲ בַ י וּלְ ׁש ְֹמ ֵרי ִמצְ וֹ ָתי ִ
)ה ט(
ַה ִמּ ְתבּוֹנֵ ן ַבּ ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ יַ ְב ִחין כִּ י ְבּעוֹד ַה ְ'קּ ִרי' הוּא
"מ ְצוָ תוֹ" – ְלשׁוֹן
"מ ְצ ָוֹתי" – ְלשׁוֹן ַר ִבּיםַ ,ה'כְּ ִתיב' הוּא ִ
ִ
דּוּע ֶבּ ֱא ֶמת נִ כְ ָתּב ִ'מ ְצוָ תוֹ' ִבּ ְלשׁוֹן
אוֹרהַ ,מ ַ
יָ ִחיד .וְ ִלכְ ָ
יָ ִחיד ,וְ כִ י ְבּ ִמ ְצוָ ה ַא ַחת ִה ְצ ַטוֵּינוֲּ ,הא ַתּ ְריָ "ג ִמ ְצווֹת
נִ ְתּנוּ ְלמ ֶֹשׁה ְבּ ִסינַ י?
אוֹמ ֶרת" :כָּ ל
דּוּשׁין לט ב( ֶ
)ק ִ
ֵבּ ֵאר ַהנָּ ִצי"בַ :ה ִמּ ְשׁנָ ה ִ
ָה ֶ
וּמ ֲא ִריכִ ים לוֹ יָ ָמיו
עוֹשׂה ִמ ְצוָ ה ַא ַחת ְמ ִט ִיבים לוֹ ַ
)שׁם א ט(
ּרוּשׁ ְל ִמי ָ
נוֹחל ֶאת ָה ָא ֶרץ"ַ .וּביְ ַ
נוֹתיו וְ ֵ
וּשׁ ָ
ְ
"מי ֶשׁיִּ ֵחד לוֹ ִמ ְצוָ ה וְ א
ֵפּ ְרשׁוּ ֶשׁ ַה ִמּ ְשׁנָ ה ְמ ַד ֶבּ ֶרת ַעל ִ
לוֹמר ְל ִמי ֶשׁ ְמּ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ
ָע ַבר ָע ֶל ָיה ִמיָּ ָמיו" ,כְּ ַ
עוֹלם.
ְל ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה ֶא ָחת ְבּכָ ל ַמ ָצּב ִמ ְבּ ִלי ְל ַב ְטּ ָלהּ ְל ָ
יּוּמהּ ,זוֹכֶ ה ַבּ ֲעבוּר
מוֹסר נַ ְפשׁוֹ ַבּ ֲעבוּר ִק ָ
ֶשׁכֵּ יוָ ן ֶשׁהוּא ֵ
זֹאת ֶשׁיֵּ ִטיבוּ לוֹ ,יַ ֲא ִריכוּ יָ ָמיו וְ יַ נְ ִחילוּהוּ ֶאת ָה ָא ֶרץ.
רוֹמז ַה ְ'קּ ִרי' ַבּ ָפּסוּק; ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
ִליסוֹד זֶ ה ֵ
"מ ְצוָ תוֹ"
"ח ֶסד ַל ֲא ָל ִפים"ַ ,בּ ֲעבוּר ִ
עוֹשׂה ִעם ָה ָא ָדם ֶ
ֶ
אוֹתהּ ִמ ְצוָ ה ֶשׁ ִקּ ֵבּל ַעל ַע ְצמוֹ ְל ִהזָּ ֵהר ָבּהּ ִבּ ְמיֻ ָחד.
– ָ
מוֹסיף וְ ֵ
ְל ַה ָלּן )ו א-ב( ִ
כוֹתב ַהנָּ ִצי"ב כִּ י ַה ְמּ ַק ֵבּל ַעל
ַע ְצמוֹ זְ ִהירוּת יְ ֵת ָרה ְבּ ַא ַחת ֵמ ַה ִמּ ְצווֹתִ ,תּ ְצ ַמח לוֹ ִמכָּ 
תּוֹע ֶלת ְבּ ִחנּוָּ בּנָ יוֶ ,שׁכֵּ ן "יִ ְל ְמדוּ גַּ ם ֵה ָמּה ִל ְהיוֹת
ַאף ֶ
ְמ ֻשׁ ָקּ ִעים ְבּ ֵאיזוֹ ִמ ְצוָ ה ,כַּ ֲא ֶשׁר יִ ְראוּ ֵמ ֲא ִב ֶיהם".
כּוֹתב כִּ י ְלאוֹר ִדּ ְב ֵרי ַהנָּ ִצי"בָ ,רצוּי
'נּוֹט ֵרי ָא ֵמן' ֵ
ַבּ ַעל ַה ְ
חוּדית לוֹ ֶאת ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת
ֶשׁכָּ ל ָא ָדם יִ ְב ַחר כַּ ִמּ ְצוָ ה ַהיִּ ִ
וּפ ָ
וּמ ִא ָיד
צּוּעֵ ,
שׁוּטה ְל ִב ַ
ָא ֵמןֶ .שׁכֵּ ן ֵמ ַחד ִהיא ַק ָלּה ְ
ִהיא ְמ ֻקיֶּ ֶמת ְלא ֶֹר כָּ ל ֵס ֶדר ַהיּוֹם ,וְ כַ ֲא ֶשׁר ָה ָא ָדם
נִ זְ ָהר ָבּהּ ,יְ ָל ָדיו ָוּב ֵאי ֵבּיתוֹ ַמ ְב ִחינִ ים ְבּנָ ֵקל ְבּ ַה ְק ָפּ ָדתוֹ
לוֹמ ִדים ִמ ֶמּנּוּ ִל ְהיוֹת ְמ ֻשׁ ָקּ ִעים ְבּ ִמ ְצווֹת.
וְ ְ
'נוֹט ֵרי ָא ֵמן' ח"ב עמ' שנג
ַ'ה ֲע ֵמק ָדּ ָבר'; ְ

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

ׁ ְשלֵ מ ּות גּ וֹ ֶר ֶרת ׁ ְשלֵ מ ּות

יח ְמ ַענְ יֵ ן ִה ְת ַר ֵחשׁ ְבּ ִפנַּ ת ַה ָקּ ֶפה ֶשׁ ְבּ ֶא ָחד ִמ ָבּ ֵתּי
דּוּ ִשׂ ַ
הוּדי יָ ָקר נִ גַּ שׁ לַ ֲח ֵברוֹ ֶשׁ ִסּיֵּ ם זֶ ה ַע ָתּה לִ לְ גֹּם
ַה ִמּ ְד ָרשׁ .יְ ִ
'בּוֹרא נַ ְפשׁוֹת' ָפּנָ ה ֵאלָ יו
וּמ ָמּשׁ ְבּ ָע ְמדּוֹ לְ ָב ֵרֵ 
כּוֹס ָק ֶפהַ ,
יאנִ י ְבּ ִב ְרכָ ְת"?
הוֹצ ֵ
"ה ִאם תּוּכַ ל לְ ִ
ְבּ ַב ָקּ ָשׁהַ :
וּב ֲה ָבנָ ה – ֲהא ָדּ ָבר ָמצוּי הוּא
ֶה ָח ֵבר ִהנְ ֵהן ְבּ ַה ְסכָּ ָמה ַ
ֶשׁ ָא ָדם ֶשׁ ַאף הוּא ָשׁ ָתה זֶ ה ַע ָתּה ִמ ְס ַתּ ֵפּק ַה ִאם הוּא ְמ ֻחיָּ ב
חוֹבה.
יאנּוּ יְ ֵדי ָ
יּוֹצ ֶ
וּמ ַב ֵקּשׁ ֵמ ֲח ֵברוֹ ֶשׁ ִ
ִבּ ְב ָרכָ ה ְ
כָּ ָראוּי לַ ַ'מּ ֲע ָמד'ָ ,ע ַצר ַה ְמּ ָב ֵר לְ ֶרגַ ע ,כִּ ְחכֵּ ַח ִבּגְ רוֹנוֹ וְ ֵה ֵחל
וּבכַ וָּנָ ה יְ ֵת ָרה:
וּב ְמ ִתינוּת' ,כְּ מוֹנֶ ה ָמעוֹת' ְ
לְ ָב ֵרְ בּקוֹל ִ
"בּוֹרא נְ ָפשׁוֹת ַרבּוֹת וְ ֶח ְסרוֹנָ ןַ ,"...עד ֲא ֶשׁר ִסיֵּ ם לְ קוֹל
ֵ
וּבכַ וָּנָ ה,
"א ֵמן!" ַאף הוּא ְבּ ַה ְדגָּ ָשׁה ְ
ַמ ֲענֵ ה ֲח ֵברוֹ ַא ֲח ָריו ָ
מוֹסיף ִבּ ְרכַּ ת "יִ ַשּׁר כּ ַֹח" ְבּ ֶפה ָמלֵ א.
כַּ ֲא ֶשׁר לְ ַא ַחר ִמכֵּ ן הוּא ִ
ָמה נִ ְד ָהם ַה ְמּ ָב ֵר לְ גַ לּוֹת ,כִּ י תּוֹ כְּ ֵדי ִדּבּוּר ֵה ֵחל ַאף ַהלָּ ה
וּב ְמ ִתינוּת .לְ ַא ַחר ֶשׁ ָענָ ה
'בּוֹרא נְ ָפשׁוֹת'ְ ,בּקוֹל ִ
ֵ
לְ ָב ֵר
"ה ִאם לְ ַה ֵתּל ִבּי
ַא ֲח ָריו ָא ֵמןָ ,פּנָ ה ֵאלָ יו ֲח ֵברוֹ ְבּטוֹן נִ ְפגָּ עַ :
ִבּ ַקּ ְשׁ ָתּ?"
"פּשׁוּט נֶ ְח ַמץ לִ ִבּי
"חלִ ילָ ה"ֵ ,ה ִשׁיב ֵר ֵעהוּ ִבּ ְשׁנִ ינוּתָ ,
ָ
כּוֹתֶ 'שׁלְּ ָפחוֹת
עוֹמד 'לַ ֲחטֹף' ְבּ ָרכָ ה ,וְ ָר ִצ ִיתי 'לְ זַ ְ
אוֹתֵ 
לִ ְר ְ
ַבּ ַפּ ַעם ַהזֹּאת ִבּ ְרכָ ְתֵ תּ ָא ֵמר כְּ מוֹ ֶשׁ ָצּ ִרי"...
כֵּ ן! ֵאלּוּ ֵהם ְפּנֵ י ַה ְמּ ִציאוּת; כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ ְמ ָב ְרכִ ים לְ ָאזְ נֵ י
זוּלָ ֵתנוּ ִמכָּ ל ִס ָבּה ֶשׁ ִהיאָ ,אנוּ ְמ ָב ְרכִ ים ַא ֶח ֶרת לְ גַ ְמ ֵרי!
'מּוֹציא ֶאת
כֻּ לָּ נוּ ֵע ִדים לְ ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ַהנֶּ ֱא ָמרוֹת ִמ ִפּי ַה ִ
ָה ֵע ִרים' לִ ְפנוֹת בּ ֶֹקר ַחג ַה ָשּׁבוּעוֹתְ .בּ ֵאיזוֹ ִה ְתלַ ֲהבוּת ֵהן
יהן! אוּלָ ם ָה ֱא ֶמת ִהיא
נֶ ֱא ָמרוֹת! ֵאיזוֹ ָ'א ֵמן' נַ ֲענֵ ית ַא ֲח ֵר ֶ
ֶשׁ ַמּ ֲע ָמד ֶשׁכָּ זֶ ה ִמ ְת ַר ֵחשׁ ְבּכָ ל יוֹם וָ יוֹםְ ,בּ ָב ֵתּי כְּ נֶ ֶסת ַר ִבּים
אוֹתם ִמ ְת ַפּלְּ לִ ים ֶשׁ ִה ְרגִּ ילוּ
ְמאֹד ְבּכָ ל ָהעוֹלָ םַ ,על יְ ֵדי ָ
ַע ְצ ָמם לְ ָב ֵרֶ את ִ'בּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר' ְבּ ִהדּוּר לְ ָאזְ נֵ י ִמי ֶשׁיַּ ֲענֶ ה
יהם ָ'א ֵמן' .כָּ ל ִמי ֶשׁיַּ ֲעמֹד ַבּ ַצּד וְ יִ ְתבּוֹנֵ ן ,יִ וָּכַ ח לִ ְראוֹת
ַא ֲח ֵר ֶ
צוּרה שׁוֹנָ ה לְ גַ ְמ ֵרי ֵמ ֵאלּוּ
יצד ֵהם ְמ ָב ְרכִ ים ֶאת ַה ְבּ ָרכָ הְ ,בּ ָ
כֵּ ַ
ֶשׁ ְמּ ָב ְרכִ ים ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹת ֵבּינָ ם לְ ֵבין ַע ְצ ָמםַ .הלָּ לוּ ְמ ָב ְרכִ ים
וּב ַה ְט ָע ָמה ,וְ ַהלָּ לוּ לְ ֻע ָמּ ָתם –
ְבּ ִד ְקדּוּקְ ,בּ ִחתּוִּ מלִּ ים ְ
וּב ַה ְבלָ ָעה...
ְבּ ֶשׁ ֶקט ְ
נִ זְ כֹּרָ :א ַמ ְר ָתּ ְבּ ָרכָ ה ְבּ ָאזְ נֵ י זוּלָ ְת – זָ כִ ָית לְ ֶרוַ ח כָּ פוּל;
ִמלְּ ַבד ֶשׁזָּ כִ ָית לְ ַה ְשׁלִ ים ֶאת ִבּ ְרכָ ְתְ בּ ָ'א ֵמן' ,זָ כִ ָית ַאף
יּוֹצא ָבּזֶ ה יֵ ָא ֵמר
ֶשׁ ַה ְבּ ָרכָ ה ַע ְצ ָמהּ ֵתּ ָא ֵמר ִבּ ְשׁלֵ מוּת .כַּ ֵ
לָ עוֹנֶ הָ :ענִ ָית ָ'א ֵמן' ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ֲח ֵב ְרִ ,מלְּ ַבד ְשׂכַ ר ָה ָ'א ֵמן'
ֶשׁ ְבּיָ ְד – זִ כִּ ָית ֶאת ֲח ֵב ְרִ בּ ְב ָרכָ ה ְראוּיָ ה!
תּוֹפ ָעה ַה ְמּ ַצ ֶע ֶרת ֶשׁל ִמ ְת ַפּלְּ לִ ים
ְבּכָ  ,נַ ְחסֹ גַּ ם ֶאת ַה ָ
יה ִהגִּ יעוּ ְבּ ִאחוּר)(...
ֶשׁ ִסּיְּ מוּ ְתּ ִפלַּ ת ַשׁ ֲח ִרית ֶשׁ ֵאלֶ ָ
וּמ ְס ַתּ ְפּ ִקים ִאם ֵבּ ְרכוּ ַהבּ ֶֹקר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ִאם לָ או...
ִ
תּוֹפ ָעה כָּ זֹאת א ֶתּ ֱא ַרע לְ ִמי ֶשׁ ַמּ ְק ִפּיד לְ ָב ֵר
ֵאין ָס ֵפק ֶשׁ ָ
יוֹתהּ ִ'אשּׁוּר' ַעל ֶע ֶצם
ְבּ ָאזְ נֵ י ֲא ֵח ִריםֶ ,שׁכֵּ ן ָה ָ'א ֵמן'ִ ,מלְּ ַבד ֱה ָ
ַה ְבּ ָרכָ הִ ,היא גַּ ם ִ'אשּׁוּר' ֶשׁ ָאכֵ ן ָהיְ ָתה ְבּ ָרכָ ה...
רוּתא
וּב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַח ְב ָ
לָ ַמ ְדנוּ שׁוּב ,כִּ י ָ'א ֵמן' ִבּכְ לָ ל ִ
צוּמים נִ ְצ ָמ ִחים
יהןְ ,רוָ ִחים ֲע ִ
לוֹת ֶ
ִבּ ְפ ָרטֵ ,אין ִשׁעוּר לְ ַמ ֲע ֵ
רוּחנִ יּוּת ַעד ֵאין ֵקץָ .א ֵמן.
ֵמ ֶהן וְ ֶשׁ ַפע ַרב ְבּגַ ְשׁ ִמיּוּת וְ ָ
ִבּ ְק ִר ַ
יאת "וְ ָא ַמר כָּ ל ָה ָעם ָא ֵמן"
'שׁ ָבּת ָשׁלוֹם',
וּב ִב ְרכַּ ת ַ
ְ

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ַמ ֲע ֵשׂ י ֱאמ ּונִ יﬧ

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

ַמ ַּסע ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ָה ַפ ְך לְ ַמ ַּסע הוֹ ָד ָאה וִ ׁיש ּו ָעה
ַה ִה ְת ַרגְּ שׁוּת וְ ַה ִצּ ִפּיָּ ה ֶשׁ ָשּׂ ְררוּ ָבּ ֶרכֶ ב ַה ְמּ ֻרוָּח
נִ ָתּנִ ים ָהיוּ ְל ִמשּׁוּשָׁ ,שׁבוּעוֹת וָ ֳח ָד ִשׁים ֶשׁל
ֵתּאוּם וְ ִתכְ נוּנִ ים ִהגִּ יעוּ סוֹף סוֹף ִלכְ ַלל
ַמ ֲע ֶשֹה ,וְ ַהנְּ ִס ָיעה ַה ְמּיֻ ֶח ֶלת יָ ְצ ָאה ֶאל ַהפּ ַֹעל.
ישׁי ַה ָצּפוֹן
עוֹשׂה ָה ֶרכֶ ב ֶאת ַדּ ְרכּוֹ ִבּכְ ִב ֵ
ִהנֵּ ה ֶ
בּוֹאכָ ה ִק ְברוֹת ַה ַצּ ִדּ ִיקים ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ַהגָּ ִליל.
ֲ
לוֹשׁה
מּוֹשׁ ִבים ְשׁ ָ
ְבּתוָֹ ה ֶרכֶ ב ִה ְת ַרוְּחוּ ַעל ַה ָ
ַא ְב ֵרכִ ים ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶא ָחתֲ ,א ֶשׁר ַעל כֻּ ָלּם
נִ גְ זְ ָרה גְּ זֵ ַרת ַה ַה ְמ ָתּנָ ה .כַּ ָמּה ָשׁנִ ים ָח ְלפוּ
ִמיּוֹם נִ שּ ֵׂוּא ֶיהם ,וְ כֻ ָלּם ֶט ֶרם זָ כוּ ְל ִה ָפּ ֵקד
ְבּזֶ ַרע ֶשׁל ַקיָּ ָמאֶ .את ַהנְּ ִס ָיעה ַהזּוֹ ִתּכְ נְ נוּ
הוֹצ ָיאהּ
ִל ְפנֵ י זְ ַמן ַרב ,וְ ַרק ַע ָתּה ִה ְצ ִליחוּ ְל ִ

"כֶּ ֶתם ֶשׁ ֶמן!" נֶ ֱח ַרד ִוּמ ֵהר ִל ְלחֹץ
ַעל ַדּוְ ַשׁת ַה ֶבּ ֶלםֶ ,א ָלּא ֶשׁכְּ ִפי
ַהנִּ ְר ֶאה ַה ְפּ ֻע ָלּה נֶ ֶע ְשׂ ָתה ֶרגַ ע ֶא ָחד
ְמ ֻא ָחר ִמ ַדּי; ָה ֶרכֶ ב ֶה ֱח ִליק ַעל כֶּ ֶתם
ַה ֶשּׁ ֶמןִ ,ה ְס ַת ְּח ֵרר וְ ִה ְת ַה ֵפַּ על
שׁוּלי ַהכְּ ִבישִׁ ,וּמ ָשּׁם ִה ַדּ ְר ֵדּר ֶאל
ֵ
אדי ֶה ָעמֹק ֶשׁ ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶר.
ַהוָּ ִ

ִפּזּוּר חֹל ֵע ֶקב כֶּ ֶתם ֶשׁ ֶמן ַעל ַהכְּ ִבישׁ

ֶאל ַהפּ ַֹעל.
חוֹקה ֵהם ִהגִּ יעוּ ְל ֶא ֶרץ
ֵמ ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית ָה ְר ָ
ַהקּ ֶֹדשׁ כְּ ֵדי ִל ְשׁט ַֹח ְתּ ִפ ָלּה ַעל ִק ְברוֹת
ַה ַצּ ִדּ ִיקים ַה ְטּמוּנִ ים ֵבּין ְרגָ ֶב ָיהְ ,ליַ ֵחל
וּל ִה ְת ַחנֵּ ן ִל ְפנֵ י ה' ִלזְ כּוֹת סוֹף סוֹף ְל ִה ָפּ ֵקד
ְ
שׁוּעה וְ ַר ֲח ִמים.
ִבּ ְד ַבר יְ ָ
ָה ֶרכֶ ב ֶה ָח ִדישׁ ֵה ִאיץ ְבּ ַקלּוּת ְבּ ַמ ֲע ֵלה ַה ֶדּ ֶר,
כְּ ֶשׁ ְלּ ֶפ ַתע ִה ְב ִחין ָה ַא ְב ֵרֶ שׁנָּ ַהג ָבּ ֶרכֶ בְ ,בּכֶ ֶתם
וּבוֹהק ֶשׁנִּ ְמ ַרח ַעל ַהכְּ ִבישׁ
ֵ
ְמ ַאיֵּ םָ ,שׁחֹר
ֶשׁ ְלּ ָפנָ יו.
וּמ ֵהר ִל ְלחֹץ ַעל ַדּוְ ַשׁת
"כֶּ ֶתם ֶשׁ ֶמן!" נֶ ֱח ַרד ִ
ַה ֶבּ ֶלםֶ ,א ָלּא ֶשׁכְּ ִפי ַהנִּ ְר ֶאה ַה ְפּ ֻע ָלּה נֶ ֶע ְשׂ ָתה
ֶרגַ ע ֶא ָחד ְמ ֻא ָחר ִמ ַדּי; ָה ֶרכֶ ב ֶה ֱח ִליק ַעל
שׁוּלי
ֵ
כֶּ ֶתם ַה ֶשּׁ ֶמןִ ,ה ְס ַת ְּח ֵרר וְ ִה ְת ַה ֵפַּ על
ָאדי ֶה ָעמֹק
וּמ ָשּׁם ִה ַדּ ְר ֵדּר ֶאל ַהוּ ִ
ַהכְּ ִבישִׁ ,

ֶשׁ ְבּ ַצד ַה ֶדּ ֶר.
נוּעה ַבּכְּ ִבישׁ נֶ ֶע ְצ ָרה .כֹּחוֹת גְּ ִ
ַה ְתּ ָ
דוֹלים ֶשׁל
ִחלּוּץ וְ ַה ָצּ ָלה ֶשׁ ָחשׁוּ ַל ָמּקוֹםִ ,מ ֲהרוּ ָל ֶר ֶדת
ָאדי ַה ְמּ ֻסכָּ ן כְּ ֵדי ִל ְבדֹּק ֶאת ַמ ַצּב
ֶאל ַהוּ ִ
רוּע ִמכֹּלֶ ,א ָלּא
ַהנִּ ְפגָּ ִעיםֵ .הם ִה ְתכּוֹנְ נוּ ַלגָּ ַ
ֶשׁכְּ כָ ל ֶשׁ ֶה ֱע ִמיקוּ ָל ֶר ֶדת נוֹכְ חוּ ְל ַה ְב ִחין ַבּנֵּ ס
ַה ֻמּ ְפ ָלאַ .על ַה ַקּ ְר ַקע ַה ַסּ ְל ִעית ֶשׁ ְבּע ֶֹמק
ָאדיְ ,ל ַצד ָה ֶרכֶ ב ֶה ָהפוּ וְ ַה ְמ ַּע ֵשּׁן ,יָ ְשׁבוּ
ַהוּ ִ
וּשׂרוּטוֹת ַאְ בּ ִריאוֹת
ָשׁלוֹשׁ ְדּ ֻמיּוֹת ֲחבוּלוֹת ְ
וּשׁ ֵלמוֹת.
ְ
נוֹתר ֶא ָלּא ְל ָה ִשׁיב ֶאת
ְלכֹחוֹת ַה ַה ָצּ ָלה א ַ
וּל ַסיֵּ עַ ָל ֶהם,
נַ ְפ ָשׁם ְבּכוֹסוֹת ַמיִ ם ְצ ִ
לוּלים ְ
ִאישׁ ִאישׁ ְבּ ֶה ְת ֵאם ְל ַמ ָצּבוַֹ ,ל ֲעלוֹת ֲחזָ ָרה ֶאל
בּוּלנְ ִסים
ַהכְּ ִבישָׁ .שׁם כְּ ָבר ִה ְמ ִתּינוּ ָל ֶהם ַא ְמ ַ
חוֹלים ְלצ ֶֹרךְ
אוֹתם ְל ֵבית ַה ִ
ָ
הוֹבילוּ
ֶשׁ ִ
ְבּ ִדיקוֹת ַמ ִקּיפוֹת וְ ַה ֲע ָרכַ ת ַמ ָצּב.
חוֹלים
ַה ְבּ ִדיקוֹת ַה ַמּ ִקּיפוֹת ֶשׁנֶּ ֶע ְרכוּ ְבּ ֵבית ַה ִ
נּוֹס ִעים
ִא ְשּׁרוּ ֶאת ַהנֵּ ס ַהגָּ דוֹלַ .אף ֶא ָחד ֵמ ַה ְ
הוֹציא ֵאי ֵאלּוּ
עוּתיְ ,ל ִ
א נִ זּוֹק ְבּא ֶֹפן ַמ ְשׁ ָמ ִ
ְשׁ ָב ִרים ַק ִלּים וַ ֲח ָתכִ יםֵ .הם ֻה ְשׁ ֲארוּ ַבּ ַלּיְ ָלה
ְלצ ֶֹרךְ ַמ ֲע ָקבַ ,אְ ל ָמ ֳח ָרת ַבּבּ ֶֹקר ֻשׁ ְח ְררוּ.
אוֹשׁשׁוּ
כַּ ָמּה יָ ִמים ְל ַא ַחר ִמכֵּ ןְ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְת ְ
ְמ ַעטָ ,שׁבוּ וְ ָעשׂוּ ֶאת ַה ַמּ ָסּע ַבּ ֵשּׁנִ ית;
"כֵּ ַיצד זָ כִ ינוּ ְלנֵ ס כֹּה ִפּ ְל ִאי?" ָשׁ ֲאלוּ ֵהם
זֶ ה ֶאת זֶ ה תּוֹ כְּ ֵדי נְ ִס ָיעה,
ִמ ְת ַק ִשּׁים ְל ַעכֵּ ל ֶאת ַה ְמּ ִציאוּת
ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה" ,כֵּ ַיצד זָ כִ ינוּ ֶשׁכֻּ ָלּנוּ
וּשׁ ֵל ִמים
יָ ָצאנוּ ַבּ ַחיִּ יםְ ,בּ ִר ִיאים ְ
ִמ ְתּאוּנָ ה כֹּה ָק ָשׁהֶ ,שׁ ְתּאוּנוֹת
ַקלּוֹת ִמ ֶמּנָּ ה כְּ ָבר גָּ בוּ ָק ְר ָבּנוֹת
ֲאיֻ ִמּים ֶשׁנִּ ְצ ְרבוּ ְבּ ָדם ְוּב ֵאשׁ?
כַּ ָמּה ָע ֵלינוּ ְלהוֹדוֹתְ ,ל ַה ֵלּל
ֵ
וּל ַשׁ ֵבּ ַח ֶאת
עוֹלם
בּוֹרא ָה ָ
ְ
יח ָע ֵלינוּ כְּ ָאב ַרחוּם
ֶשׁ ִה ְשׁגִּ ַ
פּוֹתיו ְבּ ֶמ ֶשׁ כָּ ל
וּנְ ָשׂ ָאנוּ ְבּכַ ָ
ַה ֶדּ ֶרֶ אל ַה ְתּהוֹםְ ,וּבכָ ִ ה ִצּיל
ֶאת ַחיֵּ ינוּ וְ נָ ַתן ָלנוּ ֶאת נַ ְפ ֵשׁנוּ
כְּ ָשׁ ָלל!"
ֵהם נָ ְסעוּ ְבּ ָ
אוֹתהּ ַה ֶדּ ֶרֶ שׁ ָבּהּ נָ ְסעוּ ִל ְפנֵ י
פוּרים ,וְ כַ ֲא ֶשׁר ִהגִּ יעוּ ְל ִעקּוּל ַה ֶדּ ֶר
יָ ִמים ְס ִ
ֶשׁבּוֹ ִה ְת ַר ֲח ָשׁה ַה ְתּאוּנָ ה ,כַּ ִמּ ְת ַבּ ֵקּשׁ ָע ְצרוּ
ֶאת ָה ֶרכֶ ב ְבּ ַצד ַהכְּ ִבישׁ וְ יָ ְרדוֵּ .הם ִה ְשׁ ִקיפוּ
ָאדי ֶה ָעמֹק ֶשׁ ַתּ ְח ָתּםָ .ה ֶרכֶ ב ֶה ָהפוּ
ֶאל ַהוּ ִ
ָאדיֵ ,מ ִעיד
עוֹדנּוּ ָשׁםְ ,בּ ַת ְח ִתּית ַהוּ ִ
ָהיָ ה ֶ
כְּ ֶא ֶלף ֵע ִדים ַעל ַהנֵּ ס ַהגָּ דוֹל ֶשׁ ִה ְת ַר ֵחשׁ
ִע ָמּםֵ .עינֵ י כֻּ ָלּם זָ ְלגוּ ִדּ ְמעוֹת ִה ְת ַרגְּ שׁוּת.
ַא ַחד ָה ַא ְב ֵרכִ ים ָפּ ַתח ִוּב ֵקּשׁ ְל ַשׁ ֵתּף ֶאת ְבּנֵ י
הוּרי ִלבּוֹ:
ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ֵמ ִה ְר ֵ
וּל ֵשׁם
יוֹד ִעים ְל ֵשׁם ָמה נָ ַס ְענוּ ָל ָא ֶרץ ְ
"כֻּ ָלּנוּ ְ
ָמה ַ
דוֹשׁים;
הוֹע ְדנוּ ָפּנֵ ינוּ ֶאל ַה ְמּקוֹמוֹת ַה ְקּ ִ
ֵהן ִמזֶּ ה כַּ ָמּה ָשׁנִ ים ֶשׁכָּ ל ַמ ֲעיָ נֵ ינוּ נְ תוּנִ ים
וּל ַב ָקּשׁוֹת ִלזְ כּוֹת ְבּזֶ ַרע ֶשׁל ַקיָּ ָמא,
ִל ְת ִפלּוֹת ְ
תּוֹרה,
וּל ַחנְּ כָ ם ְבּ ֶד ֶרַ ה ָ
ֶשׁנּוּכַ ל ְלגַ ְדּ ָלם ְ

בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר ,יוֹדוּ לוֹ
ֶשׁיַּ כִּ ירוּ ְבּ ַהנְ ָהגַ ת ַה ֵ
אוֹתיוְ .בּ ַמ ֲה ַל כָּ ל ַה ָשּׁנִ ים ַה ָלּלוּ
וִ ַיס ְפּרוּ נִ ְפ ְל ָ
בוֹתינוּ נְ תוּנוֹת ַרק ְליִ חוּל ַוּב ָקּ ָשׁה,
ָהיוּ ַמ ְח ְשׁ ֵ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר טוֹבוֹת
ֵבּינְ ַתיִ ם ִה ְר ִעיף ָע ֵלינוּ ַה ֵ
כֹּה ַרבּוֹת – ַה ִאם זָ כַ ְרנוּ ֵאי ַפּ ַעם ְלהוֹדוֹת
ֲע ֵל ֶיהן?!
מוּח ִשׁי כֵּ ַיצד
ָ
ַע ָתּה נוֹכַ ְחנוּ ִל ְראוֹת ְבּא ֶֹפן
נִ ַצּ ְלנוּ ִמ ָמּוֶ ת ְל ַחיִּ יםַ ,קל ָלנוּ ְלהוֹדוֹת ַעל כָּ ,
אוּלם ְבּיָ ִמים כְּ ִתקּוּנָ ם ֵאינֶ נּוּ זוֹכְ ִרים ַל ֲעשׂוֹת
ָ
זֹאת .זֶ הוּ ָדּ ָבר ִבּ ְל ִתּי ִמ ְת ַק ֵבּל ַעל ַה ַדּ ַעת; ֵהן
ִמ ַצּד ַה ִדּין ָהיָ ה ָע ֵלינוּ ְלהוֹדוֹת ְבּ ֶפה ָמ ֵלא ַעל
אוּלם ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ָהיָ ה
ימהָ ,
ימה וּנְ ִשׁ ָ
כָּ ל נְ ִשׁ ָ
ָע ֵלינוּ ְלהוֹדוֹת ַעל כָּ ל ַהטּוֹבוֹת ֶשׁהוּא ֶה ֱענִ יק
רוּחנִ יּוּתִ ,וּב ְפ ָרט
ָלנוּ כְּ 'בּוֹנוּס' ְבּגַ ְשׁ ִמיּוּת ְוּב ָ
מוֹדד ִעם ַהנִּ ָסּיוֹן
ַעל ֶשׁ ֶה ֱענִ יק ָלנוּ כֹּחוֹת ְל ִה ְת ֵ
טוֹב ֵתנוּ".
נוֹעד ְל ָ
ֶשׁ ְבּוַ ַדּאי ָ
"אנִ י ַמ ִצּ ַיע ֶשׁנְּ ַק ֵבּל ַעל ַע ְצ ֵמנוּ ְל ִה ְתבּוֹנֵ ן ְבּכָ ל
ֲ
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר
יוֹם וָ יוֹם ַבּנִּ ִסּים ַוּבנִּ ְפ ָלאוֹת ֶשׁ ַה ֵ
וּלהוֹדוֹת ַעל כָּ ֵ מע ֶֹמק ַה ֵלּב"
ֶ
עוֹשׂה ִע ָמּנוּ ְ
– ִסכֵּ ם ָה ַא ְב ֵרְ בּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ,וְ כֻ ָלּם ִהנְ ֲהנוּ
אשׁ ֶיהם ְבּ ַה ְסכָּ ָמה.
ְבּ ָר ֵ
שׁת
ְבּאוֹתוֹ ַמ ֲע ָמד ִק ְבּלוּ ַעל ַע ְצ ָמם ְשׁ ֶ
שׁוֹת ֶיהם ְלכַ וֵּן ֵה ֵיטב ַבּ ֲא ִמ ַירת
ָה ַא ְב ֵרכִ ים וּנְ ֵ
הוֹסיף ְבּ ִסיּוּם ְתּ ִפ ָלּה יְ ָק ָרה
וּל ִ
ָ'ע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח' ְ
ישׁיּוֹת ְבּ ֶה ְת ֵאם
הוֹדיָ ה ִא ִ
ָ
זוֹ כַּ ָמּה ִמלּוֹת
אוֹתם ָחווּ.
ְל ַח ְס ֵדי ה' ֶשׁ ָ
אוֹתוֹ יוֹם ָ
גּוֹר ִלי ָהיָ ה רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ נִ ָיסןִ .ל ְק ַראת
שׁוּבם ִמ ַמּ ַסּע ַה ְתּ ִפלּוֹת
ָ
ַחג ַה ֶפּ ַסחִ ,עם
ְל ָב ֵתּ ֶיהם ֶשׁ ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִריתִ ,ה ְת ַחזְּ קוּ
ְבּיֶ ֶתר ְשׂ ֵאת ַבּ ַקּ ָבּ ָלה ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ַעל ַע ְצ ָמם –
וּל ִ
ַ
הוֹסיף ִמ ֵדּי
לוֹמר ָ'ע ֵלינוּ ְל ַשׁ ֵבּ ַח' ְבּכַ וָּנָ ה ְ
הוֹד ָאה ְמיֻ ֶח ֶדת ַעל ֶח ֶסד ֶשׁזָּ כוּ לוֹ אוֹ
יוֹם ָ
ֶשׁ ִה ְרגִּ ישׁוּ בּוֹ ְבּאוֹתוֹ ַהיּוֹם.
ֶה ְמ ֵשַׁ ה ִסּפּוּר ָע ָלה ַעל כָּ ל ִדּ ְמיוֹן:
ַעד ְל ַחג ַה ֶפּ ַסח ַבּ ָשּׁנָ ה ֶשׁ ָבּ ָאה ְל ַא ַחר ִמכֵּ ן,
שׁת ָה ַא ְב ֵרכִ ים ְל ִה ָפּ ֵקד; ָה ִראשׁוֹן
זָ כוּ כָּ ל ְשׁ ֶ
ישׁי גַּ ם הוּא
זָ כָ ה ְבּ ֵבןַ ,ה ֵשּׁנִ י ְבּ ַבת ,וְ ַה ְשּׁ ִל ִ
ְבּ ֵבןַ .שׁ ְר ֶשׁ ֶרת ַהנִּ ִסּים ֻה ְשׁ ְל ָמהְ ,ל ַמ ְר ֵבּה
שׁת
ַה ִה ְשׁ ָתּאוּתְ ,בּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ נִ ָיסןְ .שׁ ֶ
הוֹד ָאה וַ ֲא ֵח ֶיהםֶ ,שׁ ִה ְצ ָט ְרפוּ ֲא ֵל ֶיהם
יַ ְל ֵדי ַה ָ
נוֹלדוּ ַעל ִבּ ְרכֵּ י
ִבּ ְשׁ ַל ִבּים ְמ ֻא ָח ִרים ֵ
יוֹתר ,כְּ ָבר ְ
תּוֹבנָ ה ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה:
ַה ָ
עוֹב ִרים ָע ֵלינוּ ְל ִע ִתּים,
ַהנִּ ְסיוֹנוֹת ַה ָקּ ִשׁים ֶשׁ ְ
ֵאלּוּ ֶשׁ ֵמּ ֶהם ָאנוּ ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים כָּ ל ָה ֵעת ְל ֵה ָח ֵלץ,
וּל ַה ֲע ִריֶ את ַח ְס ֵדי
ֲ
נוֹעדוּ ִלגְ רֹם ָלנוּ ְלהוֹדוֹת ְ
ה' ֶשׁנַּ ֲעשׂוּ ִע ָמּנוּ ַעד כֹּהְ ,וּבכָ ִ ל ְפתּ ַֹח ָלנוּ
וּל ַה ְשׁ ָפּעוֹת טוֹבוֹת
ְשׁ ָע ִרים ַל ֲח ָס ִדים ָ
נוֹס ִפים ְ
ִמ ָשּׁ ַמיִ םָ .ה ָבה נַ ְשׂכִּ יל ְל ָה ִבין ֶאת ַה ֶמּ ֶסר.
יוֹסף' ח"ד עמ' רכג
ִ'שׂ ַיח ֵ

ָּב ְרﬥ ּו ֱאמ ּונַ י

ַמ ָּבט ְמרוֹ ָמם ַעל ֵס ֶדר ַה ְּב ָרכוֹ ת

ִּב ְר ַּכת ַה ּׁ ָשלוֹ ם
ַמה ּות ַה ְּב ָרכָ ה

ְמקוֹ ר ַה ְּב ָרכָ ה
חוֹת ֶמת ֶאת ְתּ ִפ ַלּת ְ'שׁמוֹנֶ ה ֶע ְשׂ ֵרה'
ְבּ ִב ְרכַּ ת ִ'שׂים ָשׁלוֹם' ַה ֶ
וְ נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְל ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ יםְ ,מ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
וּמ ִאתּוֹ – ֶשׁיֵּ ָע ֵתר ְל ָב ְרכֵ נוּ ִבּ ְב ָרכָ ה
הוּא – ֶשׁ ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּיָ דוֹ ֵ
תּוֹרה ַ)בּ ִמּ ְד ָבּר ו כז('" :וְ ָשׂמוּ ֶאת
ֶשׁ ֵבּ ְרכוּנוּ ַהכּ ֲֹהנִ ים ,כַּ כָּ תוּב ַבּ ָ
)מגִ ָלּה יח א(.
ְשׁ ִמי ַעל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ֲאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם' ְ
סוּקי ְבּ ָרכָ ה,
שׁה ְפּ ֵ
כּוֹל ֶלת ְשׁ ָ
ַאף ַעל ִפּי ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶ
חוֹת ֶמת ְבּ ִב ְרכַּ ת ַה ָשּׁלוֹם ִמשּׁוּם
פּוֹת ַחת וְ ֶ
ִבּ ְרכַּ ת ִ'שׂים ָשׁלוֹם' ַ
ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָשּׁלוֹם ִהיא ַה ְבּ ָרכָ ה ָה ִע ָקּ ִריתְ ,ל ִפי ֶשׁ ָבּהּ ִמ ְס ַתּיֶּ ֶמת
ימה".
הוֹלַ א ַחר ַה ֲח ִת ָ
"הכֹּל ֵ
ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ,וְ ַהכְּ ָלל הוּא ֶשׁ ַ
וּל ִפי ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ַה ָשּׁלוֹם ִהיא ַה ְבּ ָרכָ ה ָה ִע ָקּ ִריתַ ,אף ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ
ְ
הוּא – כְּ ַה ְב ָט ַחת "וַ ֲאנִ י ֲא ָב ְרכֵ ם" – ְמ ָב ֵרֶ את יִ ְשׂ ָר ֵאל ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ,
)מ ַה ְר ָשׁ"א
)תּ ִה ִלּים כט יא(" :ה' יְ ָב ֵרֶ את ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם" ַ
כַּ כָּ תוּב ְ
ח"א ָשׁם(.
וּמ ָב ֵאר ֶשׁ ִמּ ְלּ ַבד ִבּ ְרכַּ ת ַה ָשּׁלוֹם
ַה ַ'מּ ֵטּה מ ֶֹשׁה' )סי' קעו( ִ
מוֹסיף ְ
סוּקי ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים
יֵ שׁ ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ ַאף ִה ְתיַ ֲחסוּת ִל ְשׁנֵ י ְפּ ֵ
נּוֹס ִפיםָ :
ַה ָ
"בּאוֹר ָפּנֶ י"
"בּ ְרכֵ נוּ ָא ִבינוּ" – כְּ נֶ גֶ ד "יְ ָב ֶרכְ  ה'ְ ;"...
– כְּ נֶ גֶ ד "יָ ֵאר ה'"...
חוֹת ֶמת
אוֹמר ֶשׁ ִמּכָּ ֶ שׁ ִבּ ְרכַּ ת ַהכּ ֲֹהנִ ים ֶ
ַה ִמּ ְד ָרשׁ )במ"ר כא א( ֵ
ְבּ ָשׁלוֹםְ ,וּב ִע ְק ֶ
בוֹת ָיה ַאף ַה ְבּ ָרכָ ה ָה ַא ֲחרוֹנָ ה ִבּ ְת ִפ ַלּת ְשׁמוֹנֶ ה
ֶע ְשׂ ֵרה ,נִ ָתּן ִל ְלמֹד ַעד כַּ ָמּה גָּ דוֹל הוּא ַה ָשּׁלוֹם.

ִמ ְבנֵ ה ַה ְּב ָרכָ ה
ְבּ ֶה ְמ ֵשַׁ ה ְבּ ָרכָ ה ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ַבּ ָקּ ָשׁה ְמיֻ ֶח ֶדת"ָ :בּ ְרכֵ נוּ ָא ִבינוּ
כֻּ ָלּנוּ כְּ ֶא ָחד ]יַ ַחד[ ְבּאוֹר ָפּנֶ יַ ."ר ִבּי ְס ַע ְדיָ ה גָּ אוֹן ֵפּ ֵרשׁ כִּ י
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ְבּכָ ֶ שׁיְּ ָב ְרכֵ נוּ ה' כְּ ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ ֶשׁנִּ ְק ָרא ֶ'א ָחד',
"ה ִבּיטוּ ֶאל ַא ְב ָר ָהם ֲא ִביכֶ ם וְ ֶאל ָשׂ ָרה
כַּ כָּ תוּב )יְ ַשׁ ְעיָ הוּ נא ב(ַ :
בּוֹלי ַה ֶלּ ֶקט'
)'שׁ ֵ
אתיו וַ ֲא ָב ְרכֵ הוּ וְ ַא ְר ֵבּהוּ" ִ
חוֹל ְלכֶ ם כִּ י ֶא ָחד ְק ָר ִ
ְתּ ֶ
ִענְ יַ ן ְתּ ִפ ָלּה סי' כד(.
ַר ִבּי ְשׁמֹה ְקלוּגֶ ר ֵפּ ֵרשׁ ַבּ ָקּ ָשׁה זוֹ כָּ ְ :בּ ַא ֲה ָבתוֹ ֶאת ַעמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
פּוֹקדוֹת
ָח ֵפץ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ָתּ ִמיד ְבּ ָ
טוֹב ָתם ,וְ כַ ֲא ֶשׁר ָח ִל ָילה ְ
תוֹצ ָאה ִמכָּ ֶ שׁהוּא ַמ ְס ִתּיר ָפּנָ יו
אוֹתם ָצרוֹתֵ ,אין זֹאת ֶא ָלּא כְּ ָ
ָ
ֵמ ֶהםַ .על כֵּ ן ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ"ָ :בּ ְרכֵ נוּ ָא ִבינוּ כֻּ ָלּנוּ כְּ ֶא ָחד" – ִבּ ְב ָרכָ ה
"בּאוֹר ָפּנֶ יְ "בּא
ֶא ָחת ַה ֶ
כּוֹל ֶלת ֶאת ַהכֹּל ,וְ ִהיאֶ :שׁנִּ ְהיֶ ה ָתּ ִמיד ְ
ֶה ְס ֵתּר ָפּנִ ים" ,כִּ י ְבּאוֹר ָפּנֶ י – "כִּ י ַבּזְּ ַמן ֶשׁ ַא ָתּה ַמ ְשׁגִּ ַיח ָע ֵלינוּ,
תּוֹרת ַחיִּ יםְ ...וּצ ָד ָקה ְוּב ָרכָ ה" –
קינוּ ַ
ִמ ֵמּ ָילא "נָ ַת ָתּ ָלנוּ ה' ֱא ֵ
וְ כָ ל ַה ְבּ ָרכוֹת כֻּ ָלּן ,זֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁ"טּוֹב ְבּ ֵעינֶ יְ ל ָב ֵרֶ את ַע ְמּ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּכָ ל ֵעת ְוּבכָ ל ָשׁ ָעה" ,וְ ַעל כֵּ ן ֵאינֶ נּוּ ְמ ַב ְקּ ִשׁים ִמ ְמֶּ א ָלּא
ֶשֹּׁלא ַתּ ְס ִתּיר ָפּנֶ יֵ מ ִא ָתּנוּ )'יְ ִריעוֹת ְשׁמֹה' ַעל ִסדּוּר ַה ְתּ ִפ ָלּה
ד"ה ִשׂים ָשׁלוֹם(.

קת ְבּ ֶק ֶרב יִ ְשׂ ָר ֵאל
ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ יְ כַ וֵּן ָה ָא ָדם ְל ַב ֵקּשׁ ֶשֹּׁלא ִתּ ְהיֶ ה ַמ ֲח ֶ
וְ יִ ְחיוּ כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵבּינֵ ֶיהם ְבּ ַא ְחדוּת ְוּב ָשׁלוֹםֶ .שׁזֹּאת ָע ֵלינוּ ָל ַד ַעתֶ ,שׁ ַאף
ַעל ִפּי ֶשׁ ַה ִ
וּמ ֻא ָחדוֹת ְבּ ָשׁ ְר ָשׁן,
גּוּפים ְמ ֻח ָלּ ִקים ,נִ ְשׁמוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ֻח ָבּרוֹת ְ
חוּדים ְבּ ַתכְ ִלית
"אחוּזִ ים וַ ֲא ִ
וְ ַעל כֵּ ן נִ ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְחיוֹת ֵבּינֵ ֶיהם ְבּ ָשׁלוֹםֲ ,
ַהיִּ חוּד וְ ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה וְ ֵרעוּת" .כְּ מוֹ כֵ ן יְ ַב ֵקּשׁ ָה ָא ָדם ַעל ַע ְצמוֹ ִבּ ְב ָרכָ ה זוֹ
ְל ַב ֵטּל ֶאת ַה ִמּדּוֹת ָה ָרעוֹת ִמ ִקּ ְרבּוֹ ,כָּ ֶ שׁיּוּכַ ל ִל ְחיוֹת ְבּ ַא ֲה ָבה וְ ַא ְחוָ ה ִעם
כָּ ל ֶא ָחד ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאל ְוּל ַקיֵּ ם כָּ ָראוּי ֶאת ִצוּוּי ַה ָ
תּוֹרה )וַ יִּ ְק ָרא יט יח(" :וְ ָא ַה ְב ָתּ
בוֹרה' פ"א ַה ְפּ ֻע ָלּה הד'(.
ְל ֵר ֲע כָּ מוֹ') "יַ ֲערוֹת ְדּ ַבשׁ' ח"א ְדּרוּשׁ א ְוּר ֵאה 'תּ ֶֹמר ְדּ ָ
אוֹמ ִרים
ימה – ִ
ַה ְבּ ָרכָ ה ַמ ְת ִח ָילה ִבּ ְלשׁוֹן ִשׂ ָ
"שׂים ָשׁלוֹם" ,וְ כִ ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְ
סוֹפר' ְמ ָב ֵאר כִּ י יֵ שׁ ְבּכָ 
ַהכּ ֲֹהנִ ים ִל ְפנֵ י ְבּ ָרכָ ה זוֹ" :וְ יָ ֵשׂם ְלָ שׁלוֹם"ַ .ה ֲ'ח ַתם ֵ
עוּתהּ
ימה' ַמ ְשׁ ָמ ָ
ִענְ יָ ן ְמיֻ ָחדֲ :חכָ ִמים ְ)פּ ָס ִחים כז ב( ְמ ָפ ְר ִשׁים ֶשׁ ְלּשׁוֹן ִ'שׂ ָ
ֲהנָ ָחה ְבּנַ ַחת ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד וְ א ַה ְשׁ ָלכָ ה אוֹ ִפּזּוּר ְבּכַ ָמּה ְמקוֹמוֹתַ .אף כָּ אן
ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֶשׁ ִתּ ְהיֶ ה ֵבּינֵ ינוּ ַא ְחדוּת ֲא ִמ ִתּית; א ֶשׁ ַה ָצּרוֹת יַ ְצ ִריכוּנוּ ְ'ל ַא ֵחד
מוּלן וְ א ֶשׁ ֵמּ ֲח ַמת ֶשׁנִּ ְהיֶ ה ְמ ֻפזָּ ִרים ִבּ ְמקוֹמוֹת ַר ִבּים
מוֹדד ָ
כֹּחוֹת' כְּ ֵדי ְל ִה ְת ֵ
יִ ָמּנְ עוּ ֵמ ִא ָתּנוּ ַה ִחכּוּ וְ ַה ְמּ ִר ָיבהֶ ,א ָלּא ְמ ַב ְקּ ִשׁים ָאנוּ ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא
אוֹתנוּ ְבּנַ ַחת ְוּב ָמקוֹם ֶא ָחדְ ,בּכָ ל זֹאת יִ ְשׂרֹר ָשׁלוֹם
ֶשׁ ַאף ַעל ִפּי ֶשׁיָּ ִשׂים ָ
ֵבּינֵ ינוּ ְ)דּ ָרשׁוֹת ֲ'ח ַתם ֵ
סוֹפר' ח"ב ַדּף רמ ע"א(.

ׁ ָ'שלוֹ ם ַרב'
)ס ֶדר ַה ְתּ ִפלּוֹת סוֹף ֵס ֶדר ַא ֲה ָבה( ְבּ ָרכָ ה זוֹ נֶ ֱא ֶמ ֶרת ְבּנֻ ָסּח
ְל ַד ַעת ָה ַר ְמ ָבּ"ם ֵ
"שׂים ָשׁלוֹם".
פּוֹת ַח ְבִּ :
ָא ִחיד ְבּכָ ל ַה ְתּ ִפלּוֹת ,הוּא ַהנֻּ ָסּח ַה ֵ
דוֹלי ַא ְשׁכְּ נַ ז ָהיָ ה נֻ ָסּח ָ
אוּלם ִבּ ֵידי גְּ ֵ
וְ ָ
וּמ ֻק ָצּר ִל ְב ָרכָ ה זוַֹ ,ה ַמּ ְת ִחיל
נוֹסף ְ
"שׁלוֹם ָרב"ְ .ל ַד ְע ָתּם ֵמ ַא ַחר ֶשׁ ִבּ ְרכַּ ת ִ'שׂים ָשׁלוֹם' ֻתּ ְקנָ ה כְּ ֶה ְמ ֵשׁ
ַבּ ִמּ ִלּים ָ
נוֹהגֶ ת נְ ִשׂיאוּת כַּ ַפּיִ ם,
אוֹתהּ ַרק ַבּ ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ָבּ ֶהן ֶ
אוֹמ ִרים ָ
ְל ִב ְרכַּ ת כּ ֲֹהנִ יםְ ,
אוֹמ ִרים ָ'שׁלוֹם ָרב'
וְ ָ
נוֹשׂ ִאים כַּ ֵפּ ֶיהםְ ,
אוּלם ַבּ ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵאינָ ם ְ
רוֹק ַח' סי' סג; ַ'הגָּ הוֹת ַמיְ מוֹנִ יּוֹת' ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפלּוֹת ז(.
רוּשׁי ֵס ֶדר ַה ְתּ ִפ ָלּה ָל ֵ
)'פּ ֵ
ֵ
יֵ שׁ ִמגְּ ֵ
אוֹמ ִרים ִ'שׂים ָשׁלוֹם'ַ ,אף
דוֹלי ַא ְשׁכְּ נַ ז ַה ְ
סּוֹב ִרים ֶשׁ ְבּ ִמנְ ָחה ֶשׁל ַשׁ ָבּת ְ
תּוֹרהְ ,וּב ִב ְרכַּ ת
קּוֹר ִאים ָבּהּ ַבּ ָ
ַעל ִפּי ֶשׁ ֵאין 'נְ ִשׂיאוּת כַּ ַפּיִ ם' ֶ
נוֹהגֶ ת ָבּהְּ ,ל ִפי ֶשׁ ְ
ה
תּוֹר
ָ
ה
ַ
ת
ִ'שׂים ָשׁלוֹם'ָ ,אנוּ ַמזְ כִּ ִירים ֶא
אוֹמ ֵרנוּ" :כִּ י ְבּאוֹר ָפּנֶ י נָ ַת ָתּ ָלנוּ
בּ
ְ ְ
)הגָּ הוֹת ַמיְ מוֹנִ יּוֹת ָשׁם; ַ'מ ֵטּה מ ֶֹשׁה' סי קעו(.
תּוֹרת ַחיִּ יםַ "...
קינוּ ַ
ה' ֱא ֵ

ַּכ ָ ּונַ ת ָא ֵמן
)תּ ִה ִלּים כט יא(" :ה'
ֱא ֶמת ֶשׁ ַדּ ְרכְּ ְ ל ָב ֵרֶ את יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ָשּׁלוֹם ]כַּ כָּ תוּב ְ
לוֹמ.
יְ ָב ֵרֶ את ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם"[ וְ ַה ְלוַ אי ֶשׁ ְתּ ָב ֵרָ 
אוֹתנוּ ְבּכָ ל ֵעת ִבּ ְשׁ ְ

ֵבּין ַה ַמּ ְק ִפּ ִידים ַעל כְּ לָ לֵ י ַה ֵמּיזָ ם
ְבּ ַמ ֲהלַ  ח ֶֹדשׁ ָאב ִתּ ְת ַקיֵּ ם ַהגְ ָרלָ ה ַעל
ְ 6מלָ גוֹת ְבּ ַס $ 500 כָּ ל ֶא ָחת.
מוֹקד ֶ'דּ ֶרְך ֱאמוּנָ ה'
ֵ

03-91-7-91-91
ִל ְשׁ ִמ ַיעת ְכּ ָל ֵלי
ַה ֵמּיזָ ם ַ -ה ֵקּשׁ 1

)בּין ַה ָשּׁעוֹת
ְל ַה ְר ָשׁ ָמה ַל ַהגְ ָר ָלה ֵ
ַ - (20:00–22:00ה ֵקּשׁ 2

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

י

ַא ְב ֵר יָ ָקר!
ישׁים ִמזְּ ַמנָּ ם
וּמ ְק ִדּ ִ
ימים קוּם ַ
ִה ְצ ָט ֵרף לָ ַר ִבּים ַה ַמּ ְשׁכִּ ִ
לַ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ֶשׁל ַה ִמּ ְת ַפּלְּ לִ ים ,וְ כָ 
הוֹרה.
ִתּזְ כֶּ ה לִ ְבנוֹת ְבּלִ ְבֶּ את ִמ ְשׁכַּ ן ָה ֱאמוּנָ ה ַה ְטּ ָ

ד ֶרְך ֱאמוּנָונָ ה בָ
ֶּ
ָח ְר ּ ִת

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

ַה ַהגְ ָרלָ ה ִתּ ְת ַקיֵּ ם
ישׁי
אי"ה ְבּיוֹם ְשׁלִ ִ
ג' ֶבּ ֱאלוּל תשפ"ב.
ַהזּוֹכִ ים יְ ַק ְבּלוּ
מוֹת ֶיהם
וּשׁ ֵ
הוֹד ָעה ְ
ָ
מוֹקד
יְ ֻפ ְר ְסמוּ ְבּ ֵ
ֶ'דּ ֶרֱ אמוּנָ ה'
לוּחה .3
ְשׁ ָ

ִל ְשׁ ִמ ַיעת ְשׁמוֹת
זּוֹכים ַ -ה ֵקּשׁ 3
ַה ִ

ֵמאוֹ צְ רוֹ ת ֱאמ ּונִ ים

ִא ֶ ּג ֶרֱ ﬩אמ ּונִ יﬧ

ֲענִ ַ ּית ִּת ׁ ְש ִעים ֲא ֵמנִ ים ְּביוֹ ם

ִמכְ ָּתב ִמ ּקוֹ ֵרא נֶ ֱא ָמן

ַח ִ ּיים ָּבזֶ ה ּו ַב ָּבא
כּוֹתב ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַל ֲענוֹת
ׁינוֹבהַ ,תּ ְל ִמיד ַר ֵבּנוּ ַחיִּ ים וִ ַיטלֵ ,
ַר ִבּי נָ ָתן נֶ ַטע ִמ ִשּ ָ
עוֹלם ַהזֶּ ה
ִתּ ְשׁ ִעים ֲא ֵמנִ ים ְבּיוֹם ְשׂכָ רוֹ ַה ְר ֵבּה ְמאֹד ָבּזֶ ה ַוּב ָבּא – "זוֹכֶ ה ְל ַחיֵּ י ָה ָ
וּל ַחיֵּ י ָה ָ
ֶשׁ ַמּ ְשׁ ִל ִ
תּוֹרה ֶשׁ ִבּכְ ָתב ְוּב ַעל ֶפּה".
עוֹלם ַה ָבּא ,וְ זוֹכֶ ה ְל ָה ִבין ָ
ימים לוֹ ָשׁנָ יו ְ
ָשׂכָ ר זֶ ה ַאף נִ ְר ָמז ַבּ ָפּסוּק ֲ)ח ַבקּוּק ב ד(" :וְ ַצ ִדּיק ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ יִ ְחיֶ ה"; ִבּזְ כוּת "וְ ַצ ִדּיק
)'הנְ ָהגוֹת
וּב ָבּא ַ
ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ" – ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן כְּ ִמנְ יַ ן צ'" ,יִ ְחיֶ ה" – יִ זְ כֶּ ה ְל ַחיִּ ים ָבּזֶ ה ַ
ַצ ִדּ ִיקים' ח"א עמ' רעא; 'וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן' ח"ב אוֹת כח(.

ִּת ׁ ְש ִעים ֲא ֵמנִ ים ַמ ִ ּצילוֹ ת

פּוּאהַ ,תּ ְל ִמיד
ַה ִח ָיד"א ֵה ִביא כִּ י ָר ָאה ִבּכְ ַתב יָ ד יָ ָשׁן ֵמ ַה ְמּ ֻק ָבּל ַר ִבּי ֱא ִל ֶיעזֶ ר נַ ְח ָמן ָ
ָה ְר ָמ"ע ִמ ָפּאנוֹ ,כִּ י ַה ַמּ ְק ִפּיד ַל ֲענוֹת ִתּ ְשׁ ִעים ֲא ֵמנִ ים ְבּיוֹם ֵאינוֹ נִ זּוֹק ִמכִּ שּׁוּףָ .דּ ָבר
דוּתהּ ֶשׁל ִא ָשּׁה ֶא ָחתֶ ,שׁ ָשּׁ ְמ ָעה ִמ ִפּי ַמזִּ יק ֶשׁנִּ ְשׁ ַלח ְל ַהזִּ יק ֶאת ְבּנָ הּ,
נוֹדע ֵמ ֵע ָ
זֶ ה ַ
וּל ַהזִּ יק ֶאת ְבּנָ הְּ ,ל ִפי ֶשׁ ִהיא – ֵאם ַה ִתּינוֹק –
כִּ י הוּא ֵאינוֹ יָ כוֹל ְל ַקיֵּ ם ְשׁ ִליחוּתוֹ ְ
)'מ ְד ַבּר ְק ֵדמוֹת' א לג(.
ִה ְק ִפּ ָידה ְבּאוֹתוֹ יוֹם ַל ֲענוֹת ִתּ ְשׁ ִעים ֲא ֵמנִ ים ִ
אשׁי
ַר ִבּי ַר ֲח ִמים נִ ִסּים יִ ְצ ָחק ַפּ ַלאגִ 'י ַבּ ַעל 'יָ ֶפה ַל ֵלּב' ֵה ִביא ְלכָ ֶ ר ֶמז'ָ :א ֵמן' ָר ֵ
ֵתּבוֹת'ֵ :אין ִמ ְמּכַ ֵשּׁפוֹת נִ זּוֹק" ֲ
)'אבוֹת ָהרֹאשׁ' ח"ג ַמ ֲע ֶרכֶ ת כ אוֹת י( .יֵ שׁ ַאף ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ
ַעל ִפּי זֶ ה ֶאת ַה ָפּסוּק ִ
וּלשׁוֹן ֲחכָ ִמים
)מ ְשׁ ֵלי יב יח(" :יֵ שׁ ֶ
בּוֹטה כְּ ַמ ְד ְקרוֹת ָח ֶרב ְ
"וּלשׁוֹן
ֶ
רוּפה ְל ֶהזֵּ ק ַהכִּ שּׁוּף ֶשׁהוּא
ַמ ְר ֵפּא"; ַה ְתּ ָ
"בּוֹטה כְּ ַמ ְד ְקרוֹת ָח ֶרב" הוּא ְ
סוֹפי ֵתּבוֹת ָא ֵמן ָ
ֲחכָ ִמים ַמ ְר ֵפּא" – ֵ
)'א ְרחוֹת ַחיִּ ים' ִמ ְשׁ ֵלי ָשׁם(.

ְשׂ כָ רוֹ נִ ְר ָמז ַעל ַא ְבנֵ י ַהח ׁ ֶֹשן
ַר ִבּי ִפּינְ ָחס ַס ֲעדוֹןָ ,א ָב"ד ָבּ ִעיר טוֹזֶ יר ֶשׁ ְבּתוּנִ סָ ,מ ָצא כִּ י ְשׂכָ רוֹ ֶשׁל ָהעוֹנֶ ה
)שׁמוֹת
ִתּ ְשׁ ִעים ֲא ֵמנִ ים נֶ ְח ָקק ִבּ ְר ִמיזָ ה ַעל ַא ְבנֵ י ַהח ֶֹשׁןֶ .שׁכֵּ ן ְבּ ַ'ב ַעל ַה ִ
טּוּרים' ְ
כח יז ,ע"פ ָ
מוֹת ֶיהם
אוֹתיּוֹת ְשׁ ֵ
יוֹמא עג ב( ְמב ָֹאר ֶשׁ ִמּ ְלּ ַבד ְשׁמוֹת ַה ְשּׁ ָב ִטים ַאף ִ
קוּקים ְבּ ִפזּוּר ַעל ַא ְבנֵ י ַהח ֶֹשׁן ,וְ ַעל ֶא ֶבן ַה ַסּ ִפּיר ֶשׁ ַבּח ֶֹשׁן ָהיָ ה
ֶשׁל ָה ָאבוֹת ָהיוּ ֲח ִ
תוֹס ֶפת ָהאוֹת צ' ִמ ְשּׁמוֹ ֶשׁל 'יִ ְצ ָחק' .נִ ְמ ָצא ֵאפוֹא
ָחקוּק ְשׁמוֹ ֶשׁל יִ ָשּׂשכָ ר ְבּ ֶ
ֶשׁ ַעל ֶא ֶבן ַה ַסּ ִפּיר ַה ְסּמוּכָ ה ָל ֶא ֶבן 'יָ ֲהם' ֶשׁ ִהיא ְבּגִ ַ
ימ ְט ִריָּ ה ָא ֵמן ,נִ כְ ָתּב 'יֵ שׁ ְשׂכַ ר
)'פּ ְס ֵקי ָהרֹאשׁ'
צ''ְ ,ל ַל ְמּ ֵדנוּ ֶשׁ ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת צ' ֲא ֵמנִ ים ְבּיוֹם ְשׂכָ רוֹ ֻמ ְב ָטח לוֹ ִ
ח"א נְ ִתיב יא(.

צַ דִּ יק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ

יוֹר ָדא ֶשׁ ְבּגֶ ְר ַמנְ יָ ה
ֵבּית ֶה ָע ְל ִמין ַהיְּ ִ
הוּדי ָה ַע ִתּיק ִבּ ְפ ְ

ְל ַח ְב ֵרי ַמ ֲע ֶרכֶ ת ֲעלוֹן 'וְ כֹל ַמ ֲא ִמינִ ים'
מוֹר ְש ֵׁטיין ְשׁ ִל ָיט"א,
וְ ַל ְמּנַ ֵצּ ַח ַעל ַה ַמּ ֲע ָרכָ ה ָה ַרב יַ ֲעקֹב דֹּב ַמ ְר ְ
בוּע ִל ְקרֹא וְ ִל ְלמֹד ַבּ ֲעלוֹנְ כֶ ם וְ ֵל ָהנוֹת
ַבּ ֲא ֶשׁר ִהנְ נִ י זוֹכֶ ה ִמ ֵדּי ָשׁ ַ
חוֹבה ְל ַה ִבּ ַיע ִבּ ְפנֵ יכֶ ם
רוֹאה ֲאנִ י כְּ ָ
תוּבה בּוֶֹ ,
ִמכָּ ל ִמ ָלּה ַהכְּ ָ
חוֹבת ַהכָּ ַרת ַהטּוֹב
אוּלי ֵא ֵצא ְבּכָ  יְ ֵדי ַ
ִמ ְקּ ָצת ֵמ ַר ֲח ֵשׁי ִל ִבּיַ ,
צוּמה ֶשׁ ֲאנִ י ָחשׁ כְּ ַל ֵפּיכֶ ם:
ָה ֲע ָ
ָעלוֹן ָעלוֹןַ ,בּ ֶמּה ֲא ָב ֶרכְ ?
תוּבים וַ ֲערוּכִ ים
רוּשׁים ְמ ֻת ִקּים ,כְּ ִ
רוֹתיְ מ ֻת ִקּים" – ֵפּ ִ
"פּ ֶ
ֵ
יוֹצ ִרים ַמ ֲע ָרכָ ה
ְל ַה ְפ ִליאָ ,מדוֹר ִמ ְת ַח ֵבּר ְל ָמדוֹר ,וְ יַ ַחד ְ
בוֹדת ַה ֵלּב'.
בוּעית נִ ְפ ָל ָאה ֶשׁל ִה ְת ַחזְּ קוּת ְבּ ִענְ יְ נֵ י ֲ'ע ַ
ְשׁ ִ
וּמ ִאיר ֵעינַ יִ ם,
"צ ְלּ נָ ֶאה" – גַּ ם ָה ִעצּוּב ַהגְּ ָר ִפי ֻמ ְשׁ ָקעְ ,מיֻ ָחד ֵ
ִ
תּוֹרה ְמפ ֶֹא ֶרת ִבּכְ ִלי ְמפ ָֹאר.
וַ ֲה ֵרי זוֹ ָ
ימ ְט ִריָּ ה
]בּגִ ַ
"א ַמת ַה ַמּיִ ם ֶ
ֲ
עוֹב ֶרת ַתּ ְח ֶתּי – "כְּ ַמ ְעיַ ן ַ'מיִ ם' ְ
וּמ ְת ַח ֵדּשׁ ְבּכָ ל ֵעת ,כָּ ֲ עלוֹנְ כֶ ם ִמ ְת ַח ֵדּשׁ
נּוֹב ַע ִ
ָ'א ֵמן'[ ַה ֵ
עוֹסק
בוּע ְבּתֹכֶ ן ָע ִשׁירַ .אף ַעל ִפּי ֶשׁהוּא ֵ
וּמ ְתגַּ וֵּן ְבּכָ ל ָשׁ ַ
ִ
"בּכָ ל יוֹם יִ ְהיוּ ְבּ ֵעינֶ י כַּ ֲח ָד ִשׁים".
ְבּ ִענְ יָ ן ֶא ָחד – ְ
מוֹת– "
נּוֹט ִעים ִמ ְמּ יִ ְהיוּ כְּ ְ
"א ָלּא יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁכָּ ל נְ ִטיעוֹת ֶשׁ ְ
ֶ
קוֹר ֵאי ֶה ָעלוֹן יִ ְת ַחזְּ קוּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן
ֶשׁ ֵח ֶפץ ה' ְבּיֶ ְדכֶ ם יַ ְצ ִל ַ
יח וְ ְ
נּוֹשׁ ֶבת ִמ ֶמּנּוּ ,כְּ ִד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָבּ"ן
רוּח ַה ֶ
כְּ ִדין וְ כַ ֲה ָלכָ ה ְבּ ֶה ְת ֵאם ָל ַ
נּוֹד ַעת ֶשׁ ַא ֶתּם ְמ ַצ ְטּ ִטים ְבּכָ ל ֵעת" :וְ כַ ֲא ֶשׁר ָתּקוּם
ְבּ ִאגַּ ְרתּוֹ ַה ַ
ִמן ַה ֵסּ ֶפר ְתּ ַח ֵפּשׂ ַבּ ֲא ֶשׁר ָל ַמ ְד ָתּ ִאם יֵ שׁ בּוֹ ָדּ ָבר ֶשׁתּוּכַ ל
ְל ַקיְּ מוֹ".
הוֹק ָרה,
ְבּ ָ
ְשׁ ַמ ְעיָ ה ֶבּ ְר ָמן,
רוּשׁ ַליִ ם.
יְ ָ
ח ִמכְ ָתּ ִבים ְל ַפ ְקס ֶשׁ ִמּ ְס ָפּרוֹ 08-9746102
נִ ָתּן ִל ְשׁ ַ
אוֹ ִלכְ ת ֶֹבת ַה ֵמּייל9139191@gmail.com :

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

ַר ִּבי יו ֵֹסף
ׁ ְש ַטייְ נְ ַה ְארט
ִמפְ יו ְֹר ָדא
זצ"ל
כ"ב ְּב ָאב תקל"ו

יוֹסף' ,נוֹלַ ד לְ ָא ִביו ַר ִבּי ְמנַ ֵחם
ארט ַבּ ַעל ַה'זִּ כְ רוֹן ֵ
יוֹסף ְשׁ ַטייְ נְ ַה ְ
ַר ִבּי ֵ
אריָ ה ֶשׁ ִבּ ְדרוֹם
ארט ֲא ֶשׁר ְבּ ֶח ֶבל ָבּוַ ְ
ֶמנְ ֶדּל ָבּ ֲעיָ ָרה ַה ְקּ ַטנָּ ה ְשׁ ַטייְ נְ ַה ְ
גֶּ ְר ַמנְ יָ הִ .בּ ְצ ִעירוּתוֹ לָ ַמד ַבּיְּ ִשׁ ָיבה ַה ְמּ ֻפ ְר ֶס ֶמת ֶשׁ ִה ְת ַקיְּ ָמה
פוּרט ְדּ ַמיְ ין לִ לְ מֹד ָ
יוֹר ָדא ,וּלְ ַא ַחר ִמכֵּ ן נָ ַסע לִ ְפ ַרנְ ְק ְ
ִבּ ְפ ְ
תּוֹרה ִמ ִפּי
פּוֹפ ְּרשׁ כַּ ץ ַבּ ַעל ָ'שׁב יַ ֲעקֹב'.
ַר ִבּי יַ ֲעקֹב ֶ
תּוֹרה ַהבּוֹלְ ִטים ְבּדוֹרוֹ .הוּא
יוֹסף נֶ ְח ָשׁב לְ ַא ַחד ִמגְּ דוֹלֵ י ַה ָ
ַר ִבּי ֵ
וּמ ְשּׁנַ ת תקכ"ד ֵה ֵחל לְ כַ ֵהן כְּ ַרב
כִּ ֵהן כְּ ַרב ְבּכַ ָמּה ָע ִרים ְבּגֶ ְר ַמנְ יָ הִ ,
נּוֹד ַעת ֶשׁ ָבּהּ
יוֹר ָדא ,וְ ַאף כִּ ֵהן כְּ רֹאשׁ ַהיְּ ִשׁ ָיבה ַה ַ
וְ ָא ָב"ד ָבּ ִעיר ְפ ְ
לָ ַמד ִבּ ְצ ִעירוּתוֵֹ .בּין ַתּלְ ִמ ָידיו נִ ְמנוּ ַר ִבּי ָמ ְר ְדּכַ י ַבּנֶ עט וְ ַר ִבּי ווֹלְ ף
ִה ְידנְ ַהיים.
פּוֹס ִקים,
יוֹסף'ַ ,ה ֻמּזְ כָּ ר ַרבּוֹת ְבּ ִד ְב ֵרי ַה ְ
ֶאת ִס ְפרוֹ שׁוּ"ת 'זִ כְ רוֹן ֵ
נּוֹס ִפים:
ִה ְד ִפּיס עוֹד ְבּ ַחיָּ יו .לְ ַא ַחר ְפּ ִט ָירתוֹ ֻה ְד ְפּסוּ ְס ָפ ָריו ַה ָ
יוֹסף נִ ְפ ַטר ְבּכ"ב ְבּ ָאב תקל"ו וְ נִ ְק ַבּר
ַ'מ ְשׁ ִבּיר ַבּר' וְ 'כ ַֹח שׁוֹר'ַ .ר ִבּי ֵ
יוֹר ָדא.
ְבּ ֵבית ַה ְקּ ָברוֹת ַהיָּ ָשׁן ִבּ ְפ ְ

ִמדָּ ה ְּכנֶ גֶ ד ִמדָּ ה
עוֹשׂה נִ ְב ָרא
שׁוּבה תקל"ד ָא ַמר ַר ֵבּנוִּ :מכָּ ל ִמ ְצוָ ה ֶשׁ ָא ָדם ֶ
ִבּ ְד ָר ָשׁתוֹ ְל ַשׁ ַבּת ָ
עוֹשׂה נִ ְב ָרא ַמ ְל ָאַ רע
וּמ ִא ָידִ מכָּ ל ֲע ֵב ָרה ֶשׁ ֶ
ַמ ְל ָא טוֹב ַה ַמּ ְמ ִליץ טוֹב ָע ָליוֵ ,
ַה ְמּ ַק ְט ֵרג ָע ָליוַ .אף ֵמ ֲא ִמ ַירת ְבּ ָרכָ ה נִ ְב ָרא ַמ ְל ָא טוֹב ֶא ָלּא ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים
אוּלם
מוֹדד ִעם ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים .וְ ָ
ְ)בּ ָרכוֹת נג ב( ֶשׁאוֹתוֹ ַמ ְל ָאֵ אין ְבּכֹחוֹ ְל ִה ְת ֵ
נּוֹצר ֵמ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן הוּא ַ
ַה ַמּ ְל ָאֶ שׁ ָ
"תּ ִקּיף וְ גִ בּוֹר ֶשׁ ְבּכֹחוֹ ְלנַ ֵצּ ַח ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים".
ִמשּׁוּם כָּ ָ א ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ
פּוֹת ִחין
)שׁ ָבּת קיט ב(" :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן"ִ .מחוּץ ְלגַ ן ֵע ֶדן שׁוֹכְ נִ ים ַמ ְל ֲאכֵ י ַח ָבּ ָלה ַהמּוֹנְ ִעים ֵמ ַה ָבּ ִאים
אשׁית ג כדְ ,וּר ֵאה ַר ִשׁ"י ָשׁם(" :וַ יַּ ְשׁכֵּ ן ִמ ֶקּ ֶדם ְלגַ ן
ִמ ְלּ ִהכָּ נֵ ס ִבּ ְשׁ ָע ָריו ,כַּ כָּ תוּב ְ)בּ ֵר ִ
ֵע ֶדן ֶאת ַהכְּ ֻר ִבים וְ ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִמּ ְת ַה ֶפּכֶ ת ִל ְשׁמֹר ֶאת ֶדּ ֶרֵ עץ ַה ַחיִּ ים".
וּלכָ ְ שׂכָ רוֹ ִאתּוֹ ִ'מ ָדּה
ַה ַמּ ְק ִפּיד ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֵ ,
גּוֹרם ְבּכָ ֶ שׁיְּ נַ ְצּחוּ ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ יםְ ,
עוֹמ ִדים ְבּ ַשׁ ֲע ֵרי
כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדּה'ֶ ,שׁ ְבּ ֵעת ֶשׁהוּא נִ ְצ ָרְ לנַ ֵצּ ַח ֶאת ַמ ְל ֲאכֵ י ַה ַח ָבּ ָלה ָה ְ
יוֹר ָדא
גַּ ן ֵע ֶדן ,יִ כָּ נְ עוּ ֵאלּוּ ְבּ ָפנָ יו וְ א יוּכְ לוּ ַל ֲעמֹד ְבּ ַד ְרכּוֹ )שׁוּ"ת 'זִ כְ רוֹן ֵ
]פ ְ
יוֹסף' ְ
תקל"ג[ ַדּף קב(.

ָא ֵמן ִמן ַה ּתוֹ ָרה

הוֹסיף וְ ִח ֵדּשׁ ַר ֵבּנוּ ִחדּוּשׁ גָּ דוֹל ְבּ ִדין ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֶ :את ַה ָמּקוֹר
אוֹתהּ ְדּ ָר ָשׁה ִ
ְבּ ָ
ְל ִחיּוּב ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ִמ ִדּ ְב ֵרי מ ֶֹשׁה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ֲאזִ ינוּ ְ)דּ ָב ִרים
"בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֲאנִ י ַמזְ כִּ יר ֵשׁם ה'
לב ג(" :כִּ י ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא ָהבוּ ג ֶֹדל ֵל ֵ
אקינוּ" – ְ
ִבּ ְב ָרכָ הַ ,א ֶתּם ָ'הבוּ ג ֶֹדל' ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן" )ילק"ש ַה ֲאזִ ינוּ תתקמב; ַר ִשׁ"י ְבּ ָרכוֹת כא
א ד"ה כִּ י ֵשׁם( .נִ ָתּן ִל ְלמֹד ִמכָּ  כִּ י ַאף כַּ ֲא ֶשׁר ַה ְמּ ָב ֵרֵ אינוֹ ְמ ֻחיָּ ב ִבּ ְב ָרכָ ה ֶא ָלּא
ׁוֹמ ַע ַל ֲענוֹת ַא ֲח ָריו ָא ֵמןֶ ,שׁ ֲה ֵרי ִהזְ כִּ יר ַה ְמּ ָב ֵר
תּוֹרה ַעל ַהשּ ֵ
ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ןְ ,מ ַצוָּה ַה ָ
ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ְבּ ִב ְרכָ תוֹ וְ נִ ְת ַקיֵּ ם בּוֹ "כִּ י ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא" .נִ ְמ ָצא ֶשׁגָּ דוֹל ְשׂכָ רוֹ ֶשׁל
יוֹתר ִמן ַה ְמּ ָב ֵרֶ שׁ ֵאינוֹ ְמ ַקיֵּ ם ֶא ָלּא
תּוֹרהֵ ,
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ֶשׁ ְמּ ַקיֵּ ם ִמ ְצוָ ה ִמן ַה ָ
ִמ ְצוָ ה ִמ ְדּ ַר ָבּנָ ן )שׁוּ"ת 'זִ כְ רוֹן ֵ
יוֹסף' ַדּף קא(.
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יו"ל ע"י מוסדות "חוט של חסד"

מאמר ראש הישיבה

ע"ש מוהר"ן מברסלב זיע"א

על מה מתפלל הבורא?

גבוהה של נבואה; ולכן הם מבקשים ממשה" :קרב אתה
ושמע את כל אשר יאמר ה' אלוקינו ואת תדבר אלינו
את כל אשר ידבר ה' אלוקינו אליך ושמענו ועשינו".

מודל המנהיגות שלנו
העולם כולו מצוי במשבר מנהיגות חמור .מי שעוקב
אחר ההתפתחויות בעולם יודע שזה לא רק כאן בארץ
ישראל .כל מה שקורה בעולם ,קורה בשביל עם ישראל;
וכל שכן מה שקורה כאן ,בארץ ישראל :לנגד עינינו
מתחולל המשבר החמור ביותר
שחוצה את העם כבר למעלה
משלוש שנים ושום פתרון לא
אין מלך
נראה באופק.
לפרשנות הפוליטית אין שום
משמעות .אנחנו צריכים לחפש
את המשמעות הרוחנית :מה
רוצה בורא עולם ללמד אותנו?
מהי התשובה של התורה
למציאות הזו? ומה המודל של
התורה באשר ליחס הנכון שבין
העם למנהיגיו הרוחניים? ואם
זה לא יועיל ברמה הכללית,
נקווה שלפחות ברמה הפרטית,
יזכה האדם למצוא את מקומו
מול הבורא ומול הרב שלו בדור
הסבוך הזה.

לאור זאת צריכים לבחון כל פרשה וכל פרשייה
מפרשיות הספר .ולאור זאת נבחן את אחת הפרשיות
המדהימות בתורה.

תגובה מפתיעה וייחודית

התורה חוזרת ומספרת על מתן תורה ,קולות וברקים,
ה' מדבר בקולו עם כל עם
ישראל פנים אל פנים.

אם היה עלי לנחש את תגובתו של הבורא ,הייתי
משער שהוא יתאכזב מהעם .הנה ,הבורא מזכה אותם
לקשר הגבוה ביותר שיכול להיות בין האדם לבוראו,
ואילו הם לא מעוניינים להמשיך בקשר הזה ,הם רוצים
חיים "רגילים" ,הם מעדיפים שהנבואה תמשיך דרך משה
רבינו ולא ישירות לכל אחד ולכל אחת.

אבותינו זכו לנבואה כעם
שלם ולא כנבואה ליחידים
בלבד ,וזכו לבירור האמונה
העמוק ביותר שאין אחריו
שום צד של ספק והרהור ,כדי
שהאמונה הזאת תעבור לכל
הדורות כולם.

אבל בפועל מה שקורה זה ההיפך הגמור .לא זו
בלבד שהבורא לא מתאכזב ,אלא הוא משבח ומהלל
את התשובה של עם ישראל" :היטיבו כל אשר דברו".
איזו מחמאה! וה' לא רק שמח בדברים ,אלא אפילו
מתפלל שהמצב הזה ימשיך לאורך ימים ושנים" :מי
ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי ולשמור את כל
מצוותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם".

הנבואה הזאת גרמה להם
להבין ולהכיר ביסודות האמונה:
שה' קיים ,ושישנה נבואה,
ושהתורה מן השמיים ,ושנבואת
משה רבינו אמתית .אבל היא
גרמה להם להבין דבר נוסף –
שהם חייבים את התיווך של משה רבינו.

אתם קולטים מה קורה כאן? בורא עולם מתפלל! מה
הכוונה שהבורא מתפלל ,הרי הכול בידיו?

המסקנות ממתן תורה

בלא עם,
וכאשר העם מקשה על
הצדיק ,הצדיק בורח
מן ההנהגה .וכאשר
המנהיג בורח מההנהגה,
וזה גורם לחורבנות
ולהסתרות.

ספר דברים הוא ספר מדהים בתוכחות העמוקות
שבו .משה נפרד מעם ישראל ,והוא לא "סוגר חשבונות",
אלא הוא מלא בדאגה לעתידו של העם .כאשר הוא
מציין את הטעויות של עם ישראל – הוא מציין זאת
בעדינות רבה ,רצוי ברמז ,והוא בעיקר מצייד את העם
בהדרכות נפלאות איך להצליח כעם ה' ,כעם קדוש,
גם בארץ ישראל מתוך חיי עבודה ועשייה ,וגם כאשר
המנהיג הגדול ,איש האלוקים ,כבר לא נמצא ביניהם.

רח' שמואל הנביא  13י-ם ת.ד 50226 .טל02-5812210 :
פקס 02-5812252 :מיילal5308000@gmail.com :

הם אומרים" :היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את
האדם וחי" ובאותה נשימה סותרים את עצמם כביכול
ואומרים" :ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה
הזאת אם יוספים אנחנו לשמוע את קול ה' אלוקינו
עוד ומתנו ,כי מי כל בשר אשר שמע קול אלוקים חיים
מדבר מתוך האש כמונו ויחי".
מה קורה כאן? אלא בני ישראל מבינים שלא שייך
לחיות כבני אדם בעולם הזה במדרגה רוחנית כל כך

אלא הכוונה היא שאכן בורא עולם מסכים עם בני
ישראל שזכו להבין שהמציאות האידיאלית של עם
ישראל ,שמבטיחה להם טובה עולמית היא שכל עם
ישראל יהיו מודעים לכך שהם לא יכולים להבין את רצון
הבורא בעצמם ,כי הם פשוט לא יכולים לעמוד ברמה
הרוחנית הנדרשת למעמד שכזה ,ומתוך כך הם יזכו
להכיר בסמכותו ובכוחו של המנהיג ,ולהאמין אמונה בלתי
מסויגת במנהיג שיכול לעמוד ברמה הרוחנית הזאת,
והם מקבלים בחפץ לב את העובדה שכל הקשר שלהם
עם הבורא נעשה דרך אותו מנהיג רוחני.
הם שואלים אותו בכל דבר מה רצון ה' ,וכל תשובה
שלו מתקבלת ללא עוררין כרצונו הברור ביותר של
בורא עולם ,בלי שום ספק.
המשך בעמ' 3
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הפרשה לאורו של

הנחל נובע

חנינה בפרשה נחמה בהפטרה
הנה עבר עוד שנה ,ושוב הוצרכנו לרדת על הארץ,
להיזכר ולהתאבל על חורבן בית מקדשינו ,על גלות
הגוף ובעיקר הנפש ,על החסרונות שבכלל ובפרט,
על העדר אור ה' ,ועל עוצם השתוללות כוחות הרע...
ואחר כל זה ,כגודל האבלות כך גודל הנחמה ,מגיע
הש"י בעצמו ,ומזדרז כבר בשבת הקרובה להמשיך על
כל אחד מאיתנו נחמה אחרי נחמה...
שבע נחמות ,לשונות מופליאים מלאים אור ותוכן
עמוק ,על הקשר הבלתי ניתן לערעור בינינו לבינו...
"אנוכי אנוכי הוא מנחכמכם"...
אלא שבהתבוננות שניה ,,,,זועקת השאלה האמנם?!
האם יכולה להיות נחמה ,ולקבלה כל עוד שלא נגאלנו,
כל עוד שאנו עדיין בגלות" ,נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם"
זה וודאי שאין דבר יותר מרגש מאשר מילים כל כך
נפלאות כמוהם ...שהש"י בעצמו טורח לנחם את בניו
אהוביו ,אבל עדיין האיך אפשר לנחם ,ויותר מזה במה
בדיוק הנחמה כל עוד ששכינת עוזו בגובהי מרומים
איי שם ,ואנו נותרים יתומים גלמודים ,מחכים ומצפים
לישועת עולמים?
אלא שכאן מגלה לנו שוב הצדיק את סוד החנינה,
ומאין היא נמשכת ,כן אפשר לחיות אפשר להתנחם,

ואפילו להתחיות גם עם עדיין לא הגענו אל היעד.
אוצר מתנת חינם הוא סוד הנחמה ,משם אפשר
להמשיך חיות גם אם אתה כלל לא דבוק לאור ואף
רחוק ממנו ,גם אם לא נכנסת לארץ ישראל ....אתה
מתחיה מזה שנסעת לארץ ישראל ,מ"הדרך לארץ
ישראל"...
גם אם עדיין כלל לא נגאלנו ,אפשר להרגיש כבר
בגלות את עוצמת הגאולה!
אמנם עדיין לא נגאלנו גאולה שלימה ,אבל בית המקדש
כבר יכול להיבנות ,הדעת יכולה לקבל את הארה הנכונה
שלה ,את החנינה המרפה ,את החיות האלוקית שנעלמת
בכל העולם בכל דבר בכל מקום ובכל זמן! שכל זה
הוא הסוד הפנימי והמשמעות העמוקה של בית המקדש
בפרט ושל כל הגאולה בכלל.
"אני ה' לא שניתי" ...הש"י בעצמו לא שייך אצלו שום
שינוי בשום בחינה שהיא! הוא למעלה מהמקום ,למעלה
מהזמן ,ולא שייך אצלו שום מגבלה בשום צורה שהיא,
אצלו גם אין הבדל בין זמן הגלות לזמן הגאולה!
שינוי המציאות ממצב של גלות למצב של גאולה ,זה
דברים ששייכים אצלינו כנבראים מוגבלים שאין אנו
רואים את פנימיות הבריאה כמות שהיא ,יופי מציאות

שו"ת של חסד

ע"י בית הוראה "חוט של חסד"

שאלות מצויות לימי החופשה

האלוקות הבוקע מכל פינה.
"דע לך שכל עשב ועשב יש לו ניגון מיוחד משלו"
הגדרות אלו ועוד רבות הם המציאות הפנימית של
הבריאה וגלויים הם מציאות הגאולה.
אלא שכאן מגיע המנחם הגדול ורבי "נחמן" שמו,
וכשמו כן הוא ...ומגלה לנו את מקור הנחמה את אותו
אוצר מתנת חינם ,את אותו טוב נצחי וללא גבול השופע
ומחיה ,ובעיקר "מנחם" את כל הבריאה כולה....
היא אותה החנינה שמביאה לנחמה ,לדעת שזועקת
לכל אחד מאיתנו "אין שום יאוש בעולם כלל"!!! "אין
אתה יודע מה נעשה מכל הרהור תשובה קטן שלך"!!!
"סמוך על כוחו של צדיק הדורות"!!!
"יש ענין שהתהפך הכל לטובה"!!!
כשאדם ממלא את מוחו בידיעות של אמונה פשוטה,
בקביעות ברורות שאותם מגלה הצדיק האמת ,באותם
פסוקים נפלאים שמייסים אותנו בכל משך השבעה
שבועות הקרובות ,זוהי נחמה "אמיתית" זוהי דעת
אלוקית!
וגם אם עדיין הגאולה השלימה עדיין לא הגיעה אבל...
"משיח שלי כבר הגיע"!!!! גילה לנו כבר רבי נתן .כי מהו
משיח? ...משיח הבונה את הדעת הנכונה ,את הנחמה
הנצחית( ....מיוסד על פי תורה כ"א ח"א וכן תורה ע"ח
ח"ב בליקוטי מוהר"ן).

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

כך מי שטס במטוס צריך לברך .הגרש”ז אויערבך זצ”ל
(ספר הליכות שלמה פרק כ”א אות ד’).

אנו מתכוננים לצאת לטיול ולהסתובב בכמה
שהיתי בקרב משפחתי בחוף הים עד שעה מאוחרת האם מותר לו להתפלל בלא חליפה או הכובע? מקומות באותו היום ,האם אנו צריכים לברך תפילת
ביום וכעת אני חייב להתפלל מנחה ,האם אני יכול נפסק בשלחן ערוך (סימן צא) שיש להקפיד להיות הדרך כל פעם שאנו יוצאים לדרך בין עירונית?
להתפלל כאשר אני נועל נעלי ים (קרוקסים)?
לבוש בצורה מכובדת בשעת התפילה ,כעומד לפני
מעיקר הדין כל דבר שאין דרך ללכת כך
בפני בן אדם גדול ,גם להתפלל כך אסור
(שלחן ערוך סימן צ”א סעיף ה’) ,אמנם אם
אין לו ברירה אחרת כתבו
האחרונים שמותר להתפלל
כך .ספר אשי ישראל (פרק י’ אות ו’).

נזכרתי באמצע נסיעה בין
עירונית שלא התפללתי ,ואני
רוצה לעצור בצד ולהתפלל על
מה אני צריך להקפיד ביותר אם
אפשר?
לא יתפלל במקום פתוח כמו בשדה ,מפני

מלך וכמו שכתוב “הכון לקראת אלוקיך ישראל”,
ומכאן שמי שרגיל לילך עם חליפה ונזדמן
לבית כנסת ללא החליפה ,לא יתפלל
בלעדיה ,ומכל מקום אם לא ימצא
מניין אחר לתפלה בציבור עם
כובע וחליפה ,יכול להתפלל
כך( .מרן הרב אלישיב זצ”ל ספר תפלה
כהלכתה פרק ז’ הגה פ”ו) .ויש אומרים
שאם יש לו אפשרות להתפלל
עם כובע וחליפה ,אפי’ אם יצטרך
להתפלל ביחידות ,עדיף להתפלל עם
כובע וחליפה ולא יתפלל במניין( .נקיות וכבוד
התפלה עמ’ קפב).

שכאשר הוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ,הטס במטוס מתי מברך תפלת הדרך?

וליבו נשבר .שלחן ערוך (סימן צ' סעיף ה').

הרגיל כל השנה להתפלל עם חליפה או כובע,

הנוסע במטוס שיעור זמן של  72דקות (חזון עובדיה עמ’
שסז) מברך מיד כשהתרומם המטוס לגובה כזה שאם

יפול סכנה היא ,וכשם שהולכי מדברות צריכים לברך,
 | 2עלון "חוט של חסד"

אין לומר תפלת הדרך אלא פעם אחת ביום ,אפילו
אם ינוח בעיר באמצע היום ,אבל אם דעתו ללון בעיר
ואחר כך התחרט ויצא ממנה לעיר אחרת ,צריך לחזור
ולהתפלל תפילת הדרך פעם אחרת .שלחן ערוך (סימן

ק”י סעיף ה’).

בירכתי תפילת הדרך בבוקר ,וכעת הגיע הערב
ואנו עדיין באמצע הטיול ,האם צריך לחזור ולומר
תפילת הדרך?
בתפילת הדרך הלילה הולך אחר היום ,ולכן אם בירך
ביום אינו צריך שוב לברך בלילה .ביאור הגר”א (סימן מ”ז סעיף
י”ב) שדין דתפילת הדרך הוי כדין ברכת התורה.

ואם אינו עוצר כלל אלא נוסע כל הלילה וממשיך
ביום אינו חוזר לברך בבוקר כן מבואר בתשובת הרדב”ז (סי’ ב’
אלפים קע”ו) וכן פסק באור לציון (פרק ז’ הלכה כ”ז) ,וטוב שבתפילת
שחרית יאמר תפילת הדרך (בלא שם ומלכות) בברכת
שמע קולינו .הליכות שלמה (פרק כ”א אות ב).

מאמר ראש הישיבה
-המשך-

סיפור לשולחן שבת

לא רק משה רבינו

סוד הלחם

היה מקום לומר שמדובר במשה רבינו בלבד.
אבל אם משה מזכיר זאת לבני ישראל לפני מותו,
משמע שהוא רוצה שזה יהיה המודל שילווה אותם
גם למנהיגים הבאים בכניסה לארץ ובכל הדורות .כך
עם ישראל צריך להתייחס לרבניו ,לחכמיו ,לגדולי
הדורות.

סוחר גדול וממולח מאוד היה החסיד רבי מאיר ממיר.
זכה לראות ברכה והצלחה מיוחדת במסחרו .הוא היה
יודע למצוא את סחורות השוות ביותר במחיר משתלם
וכמובן מכר את הסחורה ברווחים יפים.
החסיד היה תלמידו של רבי מרדכי מלכוביץ זיע"א.
דבק היה ברבו בכל ליבו ,את רוב זמנו היה מקדיש
לתורה ותפילה ,אך מפעם לפעם היה שולח את
ידיו במסחר ותמיד זכה בברכת ה' במסחרו .בכל
המקומות שהגיע היה מקדש שם שמים בהליכותיו.
באחת מנסיעות העסקים נקלע לאכסנייה ושם שהה
למנוחה .כמובן שקם עם שחר יצא לטבול בנהר הקרוב
ונעמד לתפילת שחרית בדבקות .בסיום תפילתו הבחין
בקבוצת קבצנים שהגיע לאכסנייה לאכול ארוחה להחיות
את נפשם .בעל האכסנייה ידע שהקבצים רוצים אוכל
פשוט ומזין וערך להם שולחן הניח לפניהם פרוסות
לחם עבות ומרק חם.
הסוחר הביט בקבצנים וליבו התמלא רחמים וחמלה
עליהם ועל מסכנותם ...לפתע שם את ליבו בחושיו
המחודדים לכך שאחד מהם נוהג בצורה שונה מיתר
החבורה מראהו החיצוני אומנם היה כמו של כולם
בגדים קרועים ובלויים ופנים יגעות אך משהו בעניו
היה שונה הם האירו באור של חכמה ודעת ועדינות
רבה היה בתנועותיו.
בהתבוננות נוספת רבי מאיר הגיע למסקנה שהוא
אחד מל"ו הצדיקים הנסתרים .הוא החליט שיעשה הכל
לעקוב אחרי אותו עני ,בחר לו רבי מאיר את שולחנו
שיהיה קרוב לשולחן הקבצנים נראה היה שהוא שקוע
בארוחתו אך לרגע לא הניח את עינו מאותו עני .מעקבו
הצמוד חיזק את השערתו ,הקבצנים כבר אכלו את
ארוחתם ברעבתנות ואותו קבצן בקושי סיים להכין את
עצמו לארוחה נטל ידים בכוונה עצומה ובירך בדבקות
עילאית לקח מלח להטבלת הלחם ולפני שברך על
הלחם ננער ממקומו והחזיר את הלחם לסלסה הוציא
מצקלונו פרוסה לחם עתיקת יומין ויבשה בירך ואכל
אותה לאיטו.
רבי מאיר הבין שלא סתם אותו עני לא אכל מהלחם ולכן
ניגש למטבח לבדוק את טיב הלחם .ניגשה הפונדקית אל
הסוחר במהירות לברר אם זקוק הוא לדבר מאכל נוסף.
רבי מאיר רמז בתנועת ידו שדברים אלו לא מטרידים
אותו כרגע ,אלא שהוא בא להתעניין בסדרי הכשרות
הנהוגים במקום .האם הקמח נופה? האם יהודי אפה
את הלחם? הכל התברר לו שהיה כדת וכדין כשהגיע
לשאלה "האם הופרשה חלה מהעיסה?" הזדעקה בעלת
האכסניה" :אוי לי ,שחכתי להפריש חלה! איך קרה לי
דבר כזה? תודה שביררת ,עתה אפריש חלה ואמנע

ואת זה הבורא מגדיר כ"יראת שמים"" .מי ייתן והיה
לבבם זה להם ליראה אותי" .מתוך היראה הגדולה
מהבורא ,הם רוצים מנהיג רוחני להידבק בו ולהאמין
בו ולקבל את דבר ה' דרכו.

מאיסור
שעדיין לא אכל

את מי
מהלחם".

צריך להוכחות
רבי מאיר לא היה
נוספות להבין שהקבצן הוא לא סתם יהודי אלה איש
משכמו ומעלה ,חזר במהירות לחדר האוכל להספיק
לקבל ברכה מהעני אך ראה שהוא כבר לא נמצא
עם החבורה ,רבי מאיר לא ויתר על הזדמנות פז זו.
החליט לדובב את חבריו לברר על הקבצן ,נתן לכל אחד
מהם מתנת יד הגונה הזמין יי"ש חריף על חשבונו וכך
שהלבבות התחילו להתקרב בירר על התנהגותו של
הקבצן .אחד החברים בחבורה סיפר ששבוע שעבר היה
יום חורפי קשה ועברו ליד נהר קפוא והוא מצא לנכון
לעשות חור בקרח ולטבול במי הנהר הקפואים טבילות
רבות .השני המשיך ללהג שיש לו מנהג להעלם לתוך
היער לשעה ארוכה ושומעים רק קולות של שוד ושבר.
בטח ברח גם עכשיו ליער הסמוך ויחזור עוד כשעה.
יצא רבי מאיר לחפש אותו ביער הסמוך ואכן ראהו
עומד בין עצי היער אחוז בעולמות עליונים בדבקות
מיוחדת .כשסיים פנה אליו ואמר" :רבי ,תן לי ברכה".
העני ביקש שייתן לו סכום כסף לצורכי צדקה .רבי מאיר
נתן את המעות לידו והעני הרעיף עליו ברכות לרוב.
בהזדמנות הראשונה שנפגש עם רבו סיפר לו את
הסיפור נענה הרבי ואמר לו" :אשריך שזכית להתברך
מפי קודשו של רבי לייב שרה'ס".
חלפו שנים באחת ממסעותיו לענייני עסקיו נקלע
רבי מאיר לידי חבורת שודדים .ופתאום משום מקום
הגיעו קבוצת סוחרים שהצילה אותו .לאחר שנרגע
קמעא הסבירו לו הסוחרים" :תדע לך שלא היינו צריכים
לעבור כאן בכלל ,אך הרגשנו שכח ממרומים מוביל
אותו ללכת דווקא בדרך זו ואנו רואים עכשיו שהשגחה
פרטית הצילה אותך".
לימים אמר רבו הקדוש של רבי מאיר כי זכות הצדקה
שנתת לרבי לייב שרה'ס היא זאת שהצילה אותו.

וזו הנחמה האמתית של עם ישראל .כי משה רבינו
ומנהיגי הדורות הם "אנשי הדעת" ,ומי שיש בו דעה
כאילו נבנה בית המקדש בימיו .וכאשר עם ישראל
כפופים למרותם של בני הדעה – זה נחשב שכל
הדור חיים במציאות מושלמת כמו בזמן בית המקדש.
ושורש כל החורבנות הוא שמואסים במלכות ה'
המתגלה דרך צדיקי הדור ,כמו בחטא המרגלים
שגם הוא היה בליל תשעה באב ,כמו החורבן ,והוא
שורש החורבן ,אמרו בני ישראל" :ניתנה ראש ונשובה
מצרימה" .הם למעשה הביעו אי אימון במשה רבינו,
וזה גרם לבכייה לדורות.

סימני היכר למנהיג אמתי
וזה גם מצד הצדיק .אין מלך בלא עם ,וכאשר
העם מקשה על הצדיק ,הצדיק בורח מן ההנהגה.
וכאשר המנהיג בורח מההנהגה ,גם זה גורם לחורבנות
ולהסתרות .ולכן כאשר העם התעלל במנהיג שלו,
אומר משה" :איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם
וריבכם" ,ואומרים חז"ל ,שמשה נקט בלשון "איכה",
כדי לרמז על מגילת איכה שהיא הקינה על החורבן.
אבל לענייננו ,כדי שיהודי יזכה ליראת שמים אמיתית
וכדי "שייטב להם ולבניהם כל הימים" ,יהודי חייב
להבין שהוא חייב להתבטל למנהיג רוחני ,לקבל
את כל דבריו כדבר ה' ולא לסור מדבריו .ואם יש
לך רב ואתה לא מסוגל להתבטל אליו בשלימות –
אתה חייב לקיים" :עשה לך רב" ,תתפלל ותחפש
ותעשה הכול כדי למצוא לעצמך את אותו הרב
שאתה יכול להתבטל אליו ולהיות תלמיד נאמן .זו
התפילה של בורא עולם!
וזה עצמו הוא הסימן למנהיג אמתי .מנהיג אמיתי
חי את התפילה ,ובעיקר את התפילה על הרוחניות
של עם ישראל ,והוא מלמד את תלמידיו להתפלל
תמיד על יראת שמים ועל התקרבות למנהיג אמתי.
כי כמו שהקדוש ברוך הוא מתפלל שעם ישראל יזכו
לקבל את המנהיג האמתי עליהם ,כי בזה תלויה כל
יראת השמים וכל הטוב שבעולם ,כך גם המנהיג
בעצמו מתפלל על עם ישראל שיזכו לאמונת חכמים
והוא מלמד את תלמידיו להתפלל הרבה לזכות
להתקרבות למנהיג אמתי ולהיות תלמידים הגונים.
ויהי רצון שבזכות שנזכה לחיות כרצון ה' באמת,
כיהודים פשוטים ותמימים הכפופים להלכה ולמנהיגי
הדור ,נזכה לנחמה מלאה ושלימה ולבניין בית המקדש
במהרה בימינו אמן.
בברכת שבת שלום ומבורך
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מרפא לנפש

מאת הרב שלום ארוש שליט"א
סוד החיים הטובים
אדם שיודע שאין שום טבע או מקרה ,אלא הכול מונהג בהשגחה
פרטית ,מידה כנגד מידה ,ואין ייסורים ללא עוון ,הוא בוודאי חי בביטחון
ובשמחה ,ובלי שום דאגה או מרה שחורה .כי הוא יודע שכל זמן שהוא
משתדל ללכת בדרך הישר ,אין שום סיבה שתיארע לו תקלה ,וגם
אם יטעה ,ה' ירמוז לו על כך על ידי ייסורים .ומאחר וכל הרמזים
הם מידה כנגד מידה ,ומתוכם אפשר להבין על מה באה לו הצרה,
ממילא יש בידו לתקן מה שצריך לתקן ,ויש לו יכולת להינצל מן
הייסורים .ונמצא שמי שחי כך ,אין שום מציאות של פחד או דאגה
או עצבות או ייאוש בחייו ,ואין שום רע בחייו.
והעיקר ,שחיים אלו ,שהאדם חי בידיעה שהכול לטובה ,והכול צודק,
ובכל דבר יש שכל ישר וכוונה ומסר ,הם תענוג שאין כדוגמתו ,ואדם
שחי כך ,דעתו בוודאי צלולה תמיד ,ויש לו יישוב הדעת ,ומכל מה
שעובר עליו הוא משיג עוד דרכים להתקרב על ידן לבורא יתברך,
ולמעשה מדרגה זו של מוחין צלולים כל כך ,שמבין את כל מה שעובר
עליו ,נקראת "רוח הקודש".
ולכן כל אחד ,יהיה מי שיהיה ,אם הוא חי באמונה שהכול צודק וכו,
הוא כבר חי חיים טובים ,ויש לו שפע של שמחה ואפילו בחינה של רוח
הקודש .ואפילו מי שכבר חטא הרבה ,ועוד הוא חוטא ,והוא גם עתיד
לחטוא ,אם יאמין בהנהגה הצודקת של הבורא יהיו לו חיים טובים.
ומצד שני ,מי שאין לו אמונה בהנהגה הצודקת הנ"ל ,הוא מיד מאבד
את שמחתו ,אפילו אם הוא צדיק גמור .שהרי ראינו ,שיעקב אבינו,

בחיר האבות ,שלא חטא בשום חטא ,ובוודאי קיבל בתמימות את
העובדה שהוא לא מבין את הנהגת ה' ,והמשיך להאמין בשלמות
בבורא ,בכל זאת ,אותה מחשבה שה' לא מנהיג את העולם במידה
כנגד מידה ,הספיקה בשביל לקלקל לו את כל החיים הטובים שלו,
והוא איבד את השמחה.
כי זה דבר שרואים בחוש ,שכל עיקר הייסורים שיש לבני אדם,
הם אך ורק בגלל שהם אינם מבינים את הנהגת ה' ,ויש להם שאלות
וקושיות על ה' ,והם מרגישים שהם סובלים בחינם וכד ,וחושבים שיש
טבע ,ושהם נתונים לשבט ולחסד לכל מיני כחות שיש בעולם ,בני
אדם ,מחלות ר"ל ,וממילא כל ימיהם בדאגות ופחדים ,והם מאשימים
את עצמם ורודפים את עצמם ,ותמיד יש להם תלונות על תעזור,
והם מאשימים אחרים בצרות שלהם ,ומרגישים מסכנים ורדופים
וכו וכו ,וכל שכן אם כבר התרגשה עליהם איזו צרה ,הם חושבים
שהכול אבוד ומתייאשים.
כי אדם שאינו מבין את הנהגתו של ה' יתברך בעולמו ,והוא אינו
רואה את השכל שבכל דבר ,והוא רחוק מהידיעה שהכול לטובה ,אזי
אין לו איך לנווט את חייו ולמצוא את הדרך הטובה ואת רצון ה' ,והוא
בטוח שגם לעשות תשובה לא יועיל לו .ומאחר ולדעתו אין שום שכל
בבריאה ,אין לו מה שיאיר לו את דרכו בחשכה ,והוא נבהל ומתמוטט
מיכל תקלה ,וחושב שאבדה תוחלתו ,והוא מאבד את כל החיבור
והדבקות בה' ,ונופל לשנאה ,קינאה ,תחרות והאשמות ותלונות ,הוא
מרגיש מסכן ורדוף וכו וכו  -בקיצור ,הוא חי בגיהינום ,וברור שאין לו
שום שייכות עם רוח הקודש...

לאורם נלך
הילולא דצדיקיא

אלה תולדות החכם השלם והכולל ,סיני ועוקר הרים,
כבוד מורנו הרב עמרם דיוואן זצוק"ל .רבי עמרם נולד
לאביו רבי אפרים בעיר הקודש ירושלים ,בדורו של
החיד"א ,מהרי"ט אלגאזי ,רבי אפרים נבון ,ועוד מגדולי
ירושלים של מעלה.
רבי עמרם למד בישיבת נווה שלום ,ביחד עם ידידו
רבי יום טוב אלגאזי זי"ע .לאחר מכן עבר לגור בעיר
חברון בו בזמן שהיו בו גדולי תורה ,שעמדו בראש
הקהילה ,הם אשר נתנו עיניהם ברבי עמרם
דיואן ,ושכנעו אותו לצאת לערי המערב,
אלג'ריה ,מרוקו ,וטוניס ,כדי לגבות
כספים למען כוללי חברון.
רבי עמרם הגיע למרוקו והתקבל
בכבוד גדול בכל הקהילות בהן עבר ,הביא
עמו את אווירת ארץ ישראל ,והרעיף עליהם
מברכותיו ,שם גם נקשר בעבותות אהבה אל
הפייטנים בניהם רבי דוד בן רבי חסין ,שאף חיבר עליו
שיר .לאחר שליחותו חזר לארץ הקודש ,ובשנת תק"מ
שוב הוטלה עליו השליחות כשרבי עמרם שמח מאוד
מאחר ורצו להטיל עליו בארץ ישראל עונש מוות על
כך שנכנס לתוככי מערת המכפלה ,בכך ניצל ממזימת
הפחה הרשע.
הפעם נתקבל בכבוד שבעתיים לאחר שנתפרסם
כצדיק ובעל מופת ,ובכל מקום סבבוהו ציבור גדול.
בהיותו במרוקו ,חלה בנו רבי חיים והגיע עד שערי
מוות ,כאן התפלל רבי עמרם עבור בנו וביקש מבורא
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התבודדות
ומעלת התפילה
הספר של
הרב שלום ארוש
052-2240696

המקובל המלוב"ן ר' עמרם
בן דיואן זצוק"ל זיע"א
ט"ו באב
עולם שייקחהו כפרה נפש תחת נפש ,במקום בנו אכן
בנו חיים קם מחוליו ,אך לא עברו הימים ורבי עמרם
נפל למשכב ,שממנו לא קם.
בעת גסיסתו ציוה את בנו ר' חיים לחזור לארץ ישראל,
ולהדפיס את חיבוריו בליוורנו בדרכו חזרה לארץ הקודש.
רבי עמרם נפטר ביום ט"ו לחודש אב תקמ"ב בהיותו
בדרך במרוקו ,ונקבר בסאגי'ן פרבר העיר ואזאן
שבמרוקו.
עם פטירתו הספידוהו גדולי חכמי מקנס,
ר’ דוד חסין שהכירו אישית הכרות רבת
שנים ,חיבר לכבודו פיוט וקינה "הר
טוב" בהסבר המקדים לקינה כותב
ר' דוד חסין" ,את הקינה חיברתי על
מצבת קברו באג'נה" [אג'ן  -אג'נה צורה
פיוטית כמו מצרימה ,ירושלימה] .״...קינה
קוננתיה אל השמועה כי באה אל הלקח החכם
השלם הכולל שליחא דרחמנא ,כהה״ר עמרם דיוואן
זלה״ה שליח חברון תובב״א ,בחודש מנחם ,שנת באו
בנים עד משב״ר לפ״ק...״ על ציון הצדיק מתקיימת
ההילולה הגדולה ביותר בקרב יהודי מרוקו .סיפורי
מופת וסיפורי ניסים רבים מסופרים במסורות בעל פה
בקרב הקהילות שבהן ביקר .רבים מאלה תועדו והועלו
על הכתב על ידי רבנים שונים במבואות של ספריהם.
קברו של רבי עמרם בן דיואן בואזן נעשה מקום
קדוש ליהודים וגם ישמעאלים באו לשם ,שמו נישא
על דל שפתי בני המערב ברטט וזיע .זכותו הגדולה
תגן עלינו אכי"ר.

ביננו

הרב ישראל אלקיים
מהמרצים הבכירים
של "חוט של חסד"

מבחוץ להשיב אל הלב

תוסיף חן לתפילה
כתוב בתחילת הפרשה "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור" ,משה
רבינו מתחנן להשם יתברך שיבטל את הגזרה שנגזרה עליו שלא
ייכנס לארץ ישראל.
צריך לדעת שמשה רבינו התפלל הרבה מאוד תפילות לפני השם
בדרך של רחמים ותחנונים כדי שהשם יתרצה להכניס אותו לארץ
ישראל ,לארץ המובטחת לאבותינו ,לקיים בה את המצוות התלויות
בארץ ולזכות להתיישב בה ולהנהיג את עם ישראל.
כותב הכלי יקר "אף על פי שיש לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים
מכל מקום אינם מבקשים כי אם מתנת חינם" ,וכן כתוב במדרש
(רבה) "אמר רבי יוחנן ,מכאן אתה למד ,שאין לברייה כלום אצל
בוראה ,שהרי משה רבן של כל הנביאים לא בא אלא בלשון תחנונים".
ניתן ללמוד מכך שהתפילה הרצויה לפני ה' ,היא תפילה שהאדם
מתפלל בדרך תחינה ובקשה כשאינו תולה את התפילה שלו בשום
דבר ,לא בצדקה שהוא עושה ולא בלימוד התורה שלו .ואומר המדרש
(ילקוט שמעוני) "שני פרנסים טובים עמדו להן לישראל ,משה רבינו
ודוד המלך ,והיו יכולין לתלות שכרם במעשיהם הטובים ,ולא ביקשו
מן המקום שיתן להם אלא חינם".
התפילה הזאת שבאה מתוך רחמים ,היא התפילה המקובלת לפני
השם .לדוגמה ,שאדם פונה להשם שיעזור לו באיזו תקופה קשה
שעוברת עליו ומתפלל "ריבונו של עולם ,רחם עליי תן לי מחשבות
טובות ,עזור לי לעבור את זה ,תן לי אמונה שאתה תמיד איתי ,תראה
אותי כמה שאני צריך את העזרה שלך ,עזור לי להיות בשמחה ,תן
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לי כח להתגבר על הכל ,רחם עליי ,ה' ,הכל בידיים שלך "...כשזה
מגיע ממקום של רחמים ותחנונים זה מקובל לפני ה'.
משה רבינו שהיה אדון הנביאים בשעה הקשה ביותר שהפציר
בתפילות רבות להכנס לארץ ישראל לא תלה את הבקשה במעשיו
הטובים שבוודאי היו לו ,אלא התחנן לפני השם שירחם עליו כבן
המתחנן לפני אביו ,כי כשניגשים לפני השם בביטול והכנעה אז
התפילה רצויה ביותר.
רבינו הקדוש ר' נחמן מברסלב מלמד אותנו עוד יסוד חשוב בעניין
קבלת התפילות לפני השם וכך הוא כותב (תורה א') "עיקר מה שאין
נתקבלין הבקשות הוא מחמת שאין לדברים 'חן' ,ואין נכנסין בלב של
זה שמבקשין ממנו ,כאילו אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו,
מחמת שאין למבקש חן ,אבל על ידי התורה ,נעשה חן ...ואז זוכה
שדבריו הם דברי חן ,ואז נתקבלין דבריו ובקשותיו"...
ידידיי היקרים ,כל אחד מאתנו מתפלל לה' ,כולם מאמינים שה'
משגיח על הכול ומנהל את העולם ,אך לצערינו לא תמיד אנחנו
זוכים לראות את הישועה.
ודאי שכל התפילות רצויות לפני השם ,אבל יכול להיות שחסר לנו
מעט יותר חן כדי שהתפילות יתקבלו לפני השם .לכן עם ישראל
היקרים נתחזק כולנו בלימוד ודרכי התורה הקדושה ,כפי שנהגו
אבותינו מימות עולם וע"י זה השם יתברך יקבל את תפילותינו ברצון
ויגאל אותנו ברחמים גדולים.

ילדים מספרים

תודה

משאית של תודה
לכבוד מערכת עלון "חוט של חסד" היקרים!
תחילה אומר תודה רבה על כל הסיפורים שאתם
מפרסמים הם באמת מחזקים ונותנים לי חשק
לומר תודה.
אני מודה לבורא עולם שזיכה אותי לקרוא
בספר מתנה ושמה תודה והתחזקתי ממנו
מאוד וכן אני אוהבת לקרוא את העלון
"חוט של חסד" ,ואת מדור הילדים.
גם לכם מגיע תודה רבה.
אשריכם שזכיתם להיות
שליחים נאמנים לבורא עולם
ולחזק את עם ישראל .ובנוסף לכך
יש לי גם סיפור של תודה שקרה איתי
 ,אשתף אתכם.
בשכונה שלנו כל יום שלישי יש משאית של
ארטיקים שמגיעה וכל השכונה באה לקנות מהם
בגלל שהם מאוד זולים וגם יש להם את כל סוגי
הארטיקים הפרווה והחלבי .זה מאוד נח הם מגיעים
עד בית הלקוח ,זה נהיה יום חוויתי.
ופעם אחת ביום שלישי אחד חזרתי מבי"ס ועשיתי
שיעורי בית לאחר שסיימתי אחז בי שעמום גדול

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

ולא היה לי מה לעשות ,כאמור היה זה ביום שלישי
שהמשאית של הארטיקים צריכה להגיע .ובאותו
יום הזמן עובר והמשאית לא מגיעה והשיעמום
גבר כיוון שכל יום שלישי אני נהנית להביט איך כל
הילדים מגיעים ומחכים בתור ונותנים למבוגרים
מקום ראשון ו...
ואז נזכרתי בתודה הנפלאה שאתם
מפרסמים על ילדים שאומרים תודה.

ילדון חידודון
היכן בפרשתנו צדיקים שאינם בשר ודם?
תשובה לפרשת מטות:
 1ים סוף (לג י) .2 .ים המלח (לד ג) .3 .ים הגדול (לד ו).
 .4ים כינרת (לד יא).

זוכה לפרשת מטות :משפחת גולגי ,ירוחם.
al5308000@gmail.com | 02-5812252

גם אצלנו בבית לתודה יש מקום
ראשון.
התחלתי לומר תודה לה'
על זה שבכלל יש משאית,
ארטיקים ,על שיש ילדים שקונים
ושהמשאית חונה מול החלון שלנו ועל
שכל שבוע כן יש לי משאית לתעסוקה
ושהשבוע אין.
לאחר מכן אמרתי "מזמור לתודה" מעומק הלב
ובאמת הודיתי לבורא עולם על כל מה שהוא נותן
לנו .תוך כדי דיבור אני שומעת את המשאית מגיעה.
והתעסוקה שהייתה לי הייתה מתוקה זו הייתה
תעסוקה של תודה.
תודה לה' יתברך!

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

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

זוכה פרשת מטות :אלישבע קורלי ,בני ברק.
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חינוך באהבה

הרב יצחק אבוחצירא
לומדים להצליח פרק כד'
הורים יקרים ,אנחנו לומדים על המיומנות השלישית
מתוך חמש המיומנויות ,שהן :סדר וארגון ,ניהול זמן,
התמקדות ,ריכוז ומוטיבציה .והשבוע בעבודת המיקוד,
אנחנו בדגש על הבוקר שלנו.

דני והשעון
מספרים על תלמיד אחד שהיה שוכח כמעט מידי
יום להכין שעורי בית ,כל יום היה תירוץ חדש,
המורה ניסה את כל השיטות המקובלות-
שיחות ,מבצעים ,פרסים ,עונשים,
זימוני הורים ואפילו סילוקים,
אך כלום לא עזר .המורה הבין,
שהבעיה היא חוסר סדר ,לילד אין
בבית לו"ז מתוכנן וכל אחד עושה מה
שהוא רוצה .משיחה עם הילד התברר,
שכאשר הוא מגיע לבית הוא זורק את התיק
בכניסה ,לוקח איזה חטיף מהארון ורץ לשחק
עד הערב .מתי הוא חוזר?! כשהשכנים כבר סוגרים
את החלונות מהצעקות של אמו שקוראת לו לעלות
הביתה .וכאשר הוא חוזר בערב ,כבר מאוחר ולכן הוא
שוכח .המורה הסיק מסקנה :חבל על כל המבצעים
 הילד פשוט לא מאופס! ואז עלה לו רעיון ,לקנותלילד שעון יד וכיוון את השעון מעורר לשעה  6בערב,
"דני ,כשתשמע את השעון תדע שעכשיו כבר  6וצריך
לחזור הביתה ולהכין שעורים!" המורה כמעט ולא נרדם
כל הלילה ,בציפייה לראות איך מחר תוכניתו תניב פירות
ותלמידו יגיע סוף כל סוף עם השיעורים .אך למחרת
דני שוב לא הכין שיעורים .המורה היה מבולבל לגמרי
ולא הבין מה קרה" :דני ,שכחת את השעון בכיתה?"
"לא המורה ,הוא היה על היד" "אז אולי לא שמעת
את הצלצול?" "לא המורה ,דווקא שמעתי ,הוא צלצל
הרבה זמן" "אז למה לא הכנת שיעורים???" "המורה,
שכחתי מה הצלצול צריך להזכיר לי!!!" .לכן עבודה
על מיקוד ,היא עבודה משמעותית בכדי שהילד יוכל
להצליח בלימודים.

משחקי משימות
ובמעבר חד ,למיקוד זמן הבוקר .כמעט בכל בית
בשעות הבוקר ,הכל נראה ונשמע כמו מלחמה .אחת

 | 8עלון "חוט של חסד"

הרב אבוחצירא -יועץ ,מאבחן ומטפל
לייעוץ טלפוני ללא תשלום
בימים ג'  -ד' משעה  10-8בערב
נייד054-8434435 :

הסיבות היא :קושי במיקוד בוקר .הכוונה ,שאנחנו
מתקשים לארגן ולהתארגן ולקבוע זמנים וחלוקת
עבודה בצורה מסודרת .זהו קושי במיקוד .כדי להקטין
את כמות הויכוחים והמלחמות בבוקר ולעזור לילדים
להתארגן במהירות לקראת היום החדש ,נלמד את
הילדים להכין בלילה את רוב הדברים שאפשר ,כמו
הכנת מערכת או הכנת הבגדים שנלבש מחר על
כסא סמוך למיטה .רצוי להפוך את ההתארגנות
בבוקר למשחק משימות .במשחק זה יש לכל
ילד טבלת משימות ,הכוללת את משימות
ההתארגנות הקבועות של הבוקר –
התעוררות ,אמירת מודה אני ,נטילת
ידיים ,התארגנות במקלחת ,צחצוח
שיניים ,התלבשות וכדו' כל מטלה
שהילד מסיים הוא מסמן בטבלה.
התחרות היא לעמוד בזמן המוקצב
למשימה כאשר מידי שבוע מקטינים את
משך הזמן המוקצב לפעולה .אפשרי להפעיל
את משחק המשימות לכל ילד בפני עצמו ,ובבית
שבו האחים חיים בשלום ואהבה ,אפשרי לעשות את
המשחק כמשחק "תחרותי" ומאתגר בין הילדים מי
סיים ראשון ובחריצות .אפשרות נוספת היא לשחק נגד
שעון הטיימר ,לכוון את הטיימר נניח ל 3-דקות לפעולת
צחצוח שיניים ושטיפת הפנים ואם הילד הספיק לסיים
את המשימה לפני שהשעון צלצל הוא יכול להדביק
מדבקה על "לוח הזריזות" וכך המוטיבציה להדביק
מדבקות ולסיים את הטבלה עוזרת ללימוד ההתארגנות.

טבלאות ופרסים
נכין ביחד עם הילדים טבלאות מבצע ,בכדי לעקוב
ולבדוק את רמת ההקדמות .בגילאי  3-4נוכל לצייר או
להדביק תמונות המתארות את פעולות הבוקר ובכל יום
של הצלחה-נדביק לו מדבקה גדולה .ביום של הצלחה
מועטה-נדביק לו מדבקה קטנה .נסכם איתו שעל 5
מדבקות קטנות מקבלים פרס קטן ועל  5מדבקות
גדולות מקבלים פרס גדול יותר.
בגילאי  ,5-7בנוסף לציור והתמונות נפרט בכתב את
סדר הפעילויות ,ובגיל בוגר יותר הילד יוסיף בכתב ידו
את התועלת שתהיה לנו מכל התקדמות בפעילות .שיטת
המבצע והמדבקות ללא שינוי ,אלא אם כן מדובר בילד

בדיחות הדעת
עני ועשיר יושבים ומדברים ....אומר העשיר
לעני :אתה יודע היום היה יום הולדת של אישתי
וקניתי לה טבעת יהלום ומרצדס" ,טבעת הבנתי
אבל למה גם מרצדס? אומר העשיר אם היא
רוצה להחליף את הטבעת שתיסע עם המרצדס
להחליף אותה.
אומר העני איזה מדהים גם לאישתי יש היום
יום הולדת ,ומה אתה קנית? שואל העשיר ,אומר
העני :קניתי כפכפי קרוקס וטרמפולינה שואל
העשיר למה טרמפולינה אומר העני אם לא
מתאים לה הקרוקס שתקפוץ.

העלון מוקדש להצלחה בהכל
גיא בן אלגרה גילה
ולזיווג הגון
לתהילה בת יהודית
להקדשת העלון02-5308000 :
בגיל  9-10שאפשר לציין לו את הניקוד במספרים מ1-
ועד  10וכאשר יצבור נניח  50נקודות יקבל פרס קטן
וכשיגיע ל 100-נקודות ,יקבל פרס גדול יותר.

אמא ,לאיזה בוקר אני קם?!
בעבודת מיקוד על ניהול זמן הבוקר ,קיימת גם
"אווירה" דהיינו כיצד הבית שלנו "נשמע" בשעות הבוקר,
מהרגע שהילדים התעוררו ועד שיצאו מהבית .החלק
עיקרי של העבודה על "אווירת זמן הבוקר" שייך לנו
ההורים ,התחילו את היום חצי שעה לפני שהילדים
מתעוררים ,בנחת ובקצב המתאים לכם .הקדישו את
הזמן הזה רק בשביל עצמכם ,שבו בנחת על הספה,
נשמו עמוק ,הירגעו ,שתו כוס מים ותתכננו את הבוקר
של המשפחה.תתמקדו והחליטו באיזו "אווירה" אתם
בוחרים שהילדים שלכם יגדלו .בבית צרחני ,מתוח
ועצבני -או בבית רגוע ונינוח ,אכן זה תלוי רק בנו.
חשבו את מי הילד שלכם עומד לפגוש הבוקר? אימא
אוהבת ,מחבקת ,חייכנית ,סבלנית ותומכת או אימא
לחוצה ומלחיצה ,עצבנית וצעקנית?! התחילו כל יום
חדש בתפילה ,ברוגע ובאופטימיות ,כי כשהאווירה טובה
יש סיכוי ניכר למוטיבציה ולהצלחה.
המשך בע"ה בשבוע הבא.

בסיעתא דשמיא
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{ אז נדברו }
פרשת ואתחנן תשפ"ב | גליון מס'569 :
להצטרפות לרשימת התפוצה

מתי ליל הסדר של מעמד הר סיני??? "והודעתם לבניך???...
יש לי שאלה עצומה :לעם היהודי יש מידי שנה לילה אחד מיוחד שנקרא ליל הסדר שבו התורה מצווה אותנו "למען תספר
באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ...ובשביל זה יש לנו את ליל הסדר ...והנה!!! בפרשה שלנו יש בדיוק את אותו
סוג של ציווי ...התורה מצוה אותנו "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך
כל ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב!!! התורה מזהירה אותנו באופן שאינו משתמעת
לפני פנים ש" ...והודעת לבניך ולבני בניך "...מה?? "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב "...מעמד הר סיני!!!
ואני עומד ושואל :איפה זה מתבטא שאני מודיע לילד שלי את יום שעמדתי לפני ה' בחורב??
מילא "והגדת לבנך "...בשביל זה יש לנו את ליל הסדר ..ועושים מזה טראסק גדול ...שולחים את הילדים לישון כדי שיהיו
נעורים ...עושים דברים מוזרים בליל הסדר כדי שישאלו התינוקות ...מחלקים קליות ואגוזים ...הכל "למען תספר באזני בנך"...
אבל כאן התורה מבקשת ממני לא פחות בתקיפות "והודעתם לבניך ...יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב "..אז איפה???
איפה אנחנו מקיימים את זה??? איפה זה הליל הסדר של מתן תורה" -והודעתם לבניך יום אשר עמדתי לפני ה' אלוקי
בחורב??
התשובה היא מבהילה :מוכרחים לומר שהליל הסדר של "מעמד הר סיני" זה מידי יום ביומו!!!
איפה אני מקיים "והודעת לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת"?? איפה זה מתבטא??
בעוד איזה ערב שגרתי אי שם בבין הזמנים ...שיענקי לפתע שואל את אמא ..איפה אבא?? והיא עונה לו :אבא הלך ללמוד
תורה!! אבא ממהר לסיים ברהמ"ז ויענקי שואל ...אבא ..לאיפה אתה הולך?? ואבא עונה :אני הולך לקבוע עיתים לתורה!!!
עוד רגע מתחיל השיעור/החברותא /הקביעות/הכולל...
יענקי רואה את אבא חוזר עייף ...ושואל את אבא ...מאיפה אתה חוזר?? ואבא עונה לו בפנים מאירות :חזרתי מבית המדרש...
למדתי תורה...
כאן!!! כאן מתקיים והודעת לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב!!!
אם כבר יש הבדל בין ליל הסדר של יציאת מצרים לבין ליל הסדר של "יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב "...ההבדל הוא
שבליל הסדר של יציאת מצרים אבא צריך לעשות דברים משונים כדי לעורר את יענקי שישאל ...כי היות וסו"ס מספרים פה
סיפור שקרה פעם!!! כאן חשוב לאבא להבהיר שזה לא סיפורי סבתא ...זה לא סיפורים מהעבר ...אלא זה קורה עכשיו( ...חייב
אדם לראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים) לכן אבא צריך לבטא שמשהו פה קורה עכשיו ...ולכן צריך לשבור את הראש איך
לנער ולטלטל את התינוקות ולהכניס אותם לעניין ...כל הקונפליקט הזה קיים רק בליל הסדר של יציאת מצרים ...אבל בכל
לילה שגרתי שאבא יוצא מהבית להר סיני לקבל את התורה ..כאן זה לא סיפור שקרה פעם שצריך לנער את יענקי ההלו זה
קורה עכשיו ...אין צורך!!! פה יענקי כבר בוכה כאן ועכשיו .לאיפה אבא הלך?? ואמא עונה לו :אבא הלך לחורב!! אבא הלך
לקבל תורה ...אבא כל יום הולך לקבל תורה מסיני .וזה נעשה מידי ערב (או בוקר) בבית המדרש מול הדף גמ' ...זה מעמד הר
סיני!!!! זה קורה כעת ועכשיו!! והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב...
שים לב להבדל :ביציאת מ צרים זה לשון של למען תספר ...והגדת ...אבל במתן תורה זה והודעת!!! אין פה סיפורים ואין פה הגדות ...יש
פה הודעה!!! הצהרה לתקשורת ...שלום אבא הולך ללמוד...
---

כלפי מה הדברים אמורים??
כולם יודעים לקונן על זה שבדורות הקודמים יהודי אפילו קשה יום היה יודע לסיים יום של עבודה ומיד ללכת לקבוע עיתים לתורה בלי
התחמקויות ובלי תירוצים ...היו יושבים בבית המדרש יהודים עמלי כפיים שבמשך כל היום עמלו בעבודה שבשדה ...אבל בלילה הם ידעו
שצריך לשבת ולקבוע עיתים לתורה ...ואיפה זה היום??? פעם זה היה מובן מאליו ...והיום?? למה היום אין את זה???
אבל בא נתבונן לרגע ...אתה טוען שפעם ככה זה היה!!! בעצם מאיפה אתה בכלל יודע שפעם ככה זה היה?? אני כופר הכל ...מי אמר לך...
מי אמר לך שפעם ככה זה היה?? אולי לא...
מה פירוש ...תשאל כל יהודי מבוגר והוא ממש יכעס ויעלב מעצם השאלה ...מה פירוש ...אני במו עיני ראיתי את אבא שלי ...אני ראיתי
את סבא שלי איך הם הלכו לבית המדרש ולמדו...
במילים אחרות :זה לא רק שהוא ראה!!! מישהו דאג ל ה ר א ו ת לו!!! כשאבא הלך לבית מדרש ללמוד ...זה לא רק שיענקי ראה ...אלא
היו פה אבא ואמא שדאגו להראות לו!! כן ...אבא הולך ללמוד ...זה היה נושא!!!! כשאבא הלך לבית מדרש ללמוד הוא לא רק הלך ...היה
פה גם והודעת!! היתה פה הודעה ...היתה פה הצהרה לתקשורת ...אבא הולך ללמוד!! זה עקרוני ...והודעתם!! דאגו להנחיל את זה שאבא
יוצא כעת מהבית אבל לא סתם ...הוא הולך ללמוד תורה...

יתכן שזה מה שמפריד בינינו לבין הדורות הקודמים ...ה"והודעת"!!! ההצהרה והמפגן הרשמי הזה!!! וכמובן זו לא הצהרה רק
בייחס לילדים ...אלא בעיקר בינינו לבין עצמנו ...להפנים ולהבין שקביעת עיתים לתורה זו לא המלצה ...זו הצהרה רשמית!!!
אני חייב מידי יום ללכת להר חורב ולרענן את יום אשר עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב( ...אגב :באמת כל הילפותא של עיקר מצוות ת"ת
יליף מ"והודעתם" הזה) חייבים את זה ...וזה חייב להיות חלק מהנכסי צאן ברזל של הבית שלנו!! ולא בדרך אגב אלא בהודעה!!!!
זה הליל הסדר של מתן תורה!!! בשבוע זה חל ט"ו באב שעליו נאמר שמכאן ואילך הגמ' מזהירה שצריך להתחיל להוסיף
בקביעות עיתים לתורה בלילה ומאן דלא יוסיף יסף ח"ו ...כן ...ט"ו באב זה אחד מהימים הרשמיים שנקבעו לקבלת עול
תורה!!! זה ה"סיפתח" של ההכנה לימים הנוראים ...מתחילים לקבוע עיתים לתורה ללא התחמקויות ...והודעתם!!! תודיע
את זה בבית ...ותראה איך שהבית כולו יתרומם .תן להם לעזור לך לעשות את זה ...אבא הולך ללמוד תורה!!

במייל:
a8447168@gmail.com

ניתן לקבל את הגיליון בפקס
באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191

נודה להשתתפותכם
בהוצאות הגדולות!!:
בבנק :בנק פאגי

סניף 182
חשבון 747815
ע"ש :שב שמעתא
(ע"ר)
ניתן לקבל קבלה מוכרת
להחזר מס (סעיף )46
באשראי" :נדרים פלוס"
בטלפון0799-654321 :
בדואר :פולק ,גאולה  15חיפה

למענה אנושי052-7683095 :

תודה מראש!!!

חדש בעיר חיפה
בימי בין הזמנים ניתן
לקנות את הספר 'וימאן'
בחנות 'פיצה פלוס'
באדיבותם ,רחוב בר
כוכבא  7הדר.

ניתן לרכוש את הספרים
(אהבתי ,ואהבת ,וימאן,
המסולאים בפז) בכל
מוקדי המכירה שפזורים
ברחבי ארצנו.
לבירור המוקד הקרוב
אליך לרכישת הספרים:

0527683095
(יש גם בערי הנופש כמו...
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עץ ואבן אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון ? ! ?
בפרשת השבוע (שגם קראנו בתשעה באב) ישנו פסוק שנשמע לכאורה תמוה :התורה מזהירה אותנו ...ש"כי תוליד בנים...
ונושנתם בארץ ועש יתם פסל תמונת כל וכו' "...ואז מה יהיה העונש?? העידותי בכם היום הזה כי אבוד תאבדון ...והפיץ ה'
אתכם בגוים ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון וגו'"...
כתוב כאן עונש!!! ש-מה העונש?? "ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן"...
אני לא מבין :אני י ודע שלעבוד אלוהים אחרים זה חטא ...זו עבירה ...אבל למה זה מגיע פה בתור עונש?? אדרבה ...הרי
מדובר פה ביהודי שהיא גופא ...מה החטא שלו?? שהוא עבד אלוהים אחרים( ...ועשיתם פסל תמונת כל )...אם זה גופא
החטא שלו וכעת מגיע לו עונש ...אז מה העונש שלו??? שהוא יגלה אי שם ...ששם!! שם הוא יעבוד אלוהים אחרים?? למה
זה עונש?? ועוד על זה כתוב" :ובקשתם משם!!! משם את ה' אלוקיך ומצאת ...מאיפה?? מה"ועבדתם שם אלוהים"??? אני בסה"כ רוצה להבין
טייטש ...מה כתוב כאן בפסוק הזה??
ואגב :אותה שאלה בדיוק בקללות שבכי תבא ...אחת מהקללות האחר ונות זה והפיצך ה' אלוקיך ...ועבדתם שם אלוהים
עץ ואבן( "...אותו פסוק בדיוק שקראנו השבוע חוזר על עצמו בקללות) רבש"ע :למה זה נחשב קללה?? ממה נפשך :אם מדובר ביהודי
שרוצה לעבוד ע"ז ...אז למה זה עונש בשבילו ...אדרבה ...יצא חוטא נשכר ...ואם הוא לא רוצה ...אז מישהו מפריע לו לא
לעבוד שם ע"ז?? והתשובה בקיצור נמרץ אמורה להיות פחות או יותר ככה:
יצרא דעבודה זרה ...כמה שאין לנו מושגים ביצר הזה ..אבל היה לו מכנה משותף ליצרא דעריות בהרבה תחומים!!! וכמו
שיצרא דעריות עיקר היצר מתבטא בכח הדימיון ...מה שנקרא "הרהורי דעבירה קשים מעבירה "...כלומר :עיקר התגברות
היצר היא דווקא במים גנובים ...במה שאין לאדם ...אבל במה שכבר יש לו היצר די שקט( ...כי כבר אין שם את כח הדימיון הפרוע...
צא ולמד מאותו אחד שחייב חמישים כסף שעונשו "ולא תהיה ...לא יוכל שלחה" ולכאורה :למה זה עונש?? הרי זה גופא מה שיצרו חשק? אלא מאי??
יצרו חשק עד שהוא השיג ...מכאן ואילך אין לו כבר עניין בזה ...וממילא בשבילו "ולו תהיה לאשה" זה נטו עונש ...והדברים מבהילים )...על אותו

משקל ביצרא דעבודה זרה:
אם תשים לב :לאורך כל הדרך עיקר יצרא דעבודה זרה התבטא בלעבוד ע"ז של מדינות רחוקות!!! עם ישראל היו מחפשים
את העבודה זרה של עילם ועבודה זרה של כל המדינות שסביבם ...כי כל זמן שזה רחוק ומנותק ...אז כח הדימיון היה
הרבה יותר פרוע ומשוחרר ולא מתוחם( ...כשאני מדמיין משהו שמעולם לא ראיתי ...הדימיון שלי לא מוגבל!! ממילא אני יכול לדמיין אותו

צפת

משולש מרובע ...ענק כמו הים ...עמוק כמו התהום ...אין שום גבול שיכול לתחם את הדימיון שלי)...

חיפה

כל העוצמות והאימבציות של היצרא דעבודה זרה היו תקפות כל זמן שהיה מדובר בע"ז רחוקה ומנותקת ...וכאן מגיעה
התורה ומזהירה :תחזרו בתשובה!!! תפסיקו לעבוד את העבודה זרה של מלכות אשור ...כי אם לא תפסיקו ...מה יהיה
העונש שלכם???

רכסים
עפולה
ועוד)....

שאתם תקבלו מה שרציתם ...רציתם את העבודה זרה של מלכות אשור ...בבקשה ...קחו ...והפיץ ה' אתכם בעמים ועבדתם
שם!!! אתם תעבדו שם בדיוק את אותה עבודה זרה שעבדתם כאן!!! דא עקא שכאן זה היה אגיוואלדיג ...כן היה לכם לזה
יצרא דע"ז אדיר ...אבל כשתגיעו לשם פתאום כל היצר יוקפא בבת אחת ...כשתתקרבו ותפגשו את העבודה זרה הזו מקרוב
מקרוב ...פתאום אתם תפגשו את ה"עץ ואבן" שלה ...אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון ...שתבין :עבודה
זרה היא תמיד עץ ואבן ...היא תמיד אשר לא יראון ולא ישמעון ולא ולא ...אז למה אם תשים לב התורה אומרת לנו את
זה רק כשאנחנו נגיע לשם ...רק ש"הפיץ ה' אתכם בגוים"? רק אז ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן"?? וכי כשעבדנו את אותה
עבודה זרה כאן!!!! כאן בארץ ישראל ...כשהעמדנו את אותו צלם בהיכל ...מה ....כאן זה לא היה עץ ואבן?? כאן זה לא היה
"אשר לא ישמעון ולא יאכלון?? מה התשובה?? לא!!!! כשעבדנו כאן אלוהים אחרים ...כשהיינו כאן בארץ ישראל והחלטנו
לעבוד את הע"ז של אשור וכשדים ...כאן זה ממש לא היה "עץ ואבן "...כאן זה היה פאייער ...זה היה אש בוערת של יצרא
דע"ז ...היה בזה גישמאק עצום ...בן אדם היה מוכן לשחוט את הבן שלו לע"ז של המולך ...למה??? כי היצרא דע"ז נתן לבן
אדם תחושה שהפסל רואה שומע מריח ורוחש( ...כמובן ש-לנו אין הרגש ביצר האדיר שטמון בזה ...בתור תשוקה זה לא מדבר אלי ...אבל
בודאי שמצד הנתונים ...אלו היו הנתונים ...תמיד כשחז"ל מתארים את היצר של הע"ז ..היה שם איזה פסל שכאילו רוצה משהו ..כאילו מבקש משהו...
וכאילו שמח עם מה שנתת לו ...עפרא לפומיה)

כאן!!! כאן בארץ ישראל העבודה זרה היתה אש להבה ...ממש לא עץ ואבן ...זה ממש לא היה נראה שלא ישמעון ולא יריחון
וכו' ...לכן!!!! לכן העונש היה שאין בעיה ...תקבלו מה שרציתם ...תלכו לשם ...תתקרבו לעבודה זרה ...תגלו לאותה מדינה...
ואז כשתגיעו קרוב קרוב וחוש הדימיון יתחיל להיות מתוחם פתאום תגלו שיש לכם עסק עם עץ ואבן אשר לא יאכלון
ולא יריחון ולא ימישון ...תחשוב על זה!! זה מפחיד!!!
אין לך עונש יותר גדול ליהודי שהסכים לשחוט את הבן שלו לע"ז של המולך ...שהעונש שלו יהיה לא פחות ולא יותר!!!
ש -היית כ"כ מסור לע"ז?? עד כדי כך שהיית מוכן להקריב את הבן שלך בשביל זה??? אין בעיה ...יגעת ומצאת תאמין ...אם
כ"כ הסכמת להקריב למען הע"ז ...כעת "תזכה" ללכת עד העבודה זרה ולעבוד אותה מקרוב ...ואז אותו יהודי גולה לשם...
ושם הוא פוגש את אותה עבודה זרה בגודל טבעי ...ואז מה הוא מגלה?? עץ ואבן!!! הוא מגלה שאת הבן החי והמתוק שלי...
הקרבתי ...למי?? לעץ ואבן!!!!
אפשר הרבה להאריך בחידוש הזה (ובעיקר בהוכחות שלו) אבל מקוצר המקום ביריעה בא נתמקד במסר שכן נוגע אלינו...
סו"ס לנו אין עסק עם יצרא דע"ז ...אבל יש לנו כן עסק עם שאר יצרים ...בדרך כלל :אדם שרצה להשיג משהו בדרך
אסורה ...העונש שלו שהוא לא יקבל את זה!! אבל זה נכון רק בייחס לדיני ממונות וכדו' ...אבל כשמדובר ביצרים ששייכים
לדימיון ...כאן ההיפך הגמור ...רצית לחטא באמצעות כח הדימיון?? העונש הכי גדול שאפשר לתת למי שכח הדימיון שלו
התעה אותו לדבר איסור ...מהו העונש הכי גדול שאפשר לתת לו?? זה אדרבה ...קח!!!! קח את האשת יפת תואר שחשקת
בה ...אבל תדע לך שסופך לשנאותה ...דווקא כשהדימיון יהפוך למציאות אז תגלה שלא רק שדפקת לעצמך את החיים...
אלא עוד על מה?? על עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון ..מילא הצדיק יושב ובוכה על הר גבוה שכבש ...אבל הרשע בוכה
ומורט שערות ראשו ...על מה?? על חוט השערה ...על כלום שבכלום ...על מה דפקתי לעצמי את החיים?? על מה הקרבתי
את כל חיי?? על החוט השערה הזה ...על העץ ואבן הזה ...אנחנו מבינים יותר מידי טוב את הוורט הזה ...אין צורך להרחיב
בו ...פשוט לקחת אותו לעצמות ...ואכמ"ל והדברים עמוקים...
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המושג
החרדית!!!

שנקרא

ה"עדה"

בשבוע שעבר נסתלק מאיתנו מרן גאב"ד
העדה החרדית זצ"ל ...אמנם לא זכיתי להכיר
מקרוב ...אבל כידוע ...כשמדובר בגאב"ד
העדה החרדית לא צריך בהכרח להכיר ...כי יש
נכס צאן ברזל בכלל ישראל שנקרא גאב"ד!!!
וסתם גאב"ד זה גאב"ד העדה החרדית ...אז
האם כן הכרתי אותו או לא הכרתי אותו זה לא
נוגע ...זה הגאב"ד!!! וכשהוא נסתלק מאיתנו
אז התחושה היא שנפלה עטרת ראשינו...
הגאב"ד זצ"ל!!!
אולי בתור "ישיבה על קברו "...זו ההזדמנות לפתוח
את הנושא ...את עצם המושג שנקרא "העדה
החרדית"!!! זה לא סוד שרוב מנין ובנין היהדות
החרדית לא רואה את עצמו חלק מה"עדה "...סו"ס
ה"עדה" מייצגת כמה קהילות קודש מוגדרות
ששייכים רשמית לקורת גג שנקראת "העדה
החרדית" וחוץ מאותם ק"ק רוב הציבור החרדי
בארץ הקודש לא שייכים ל"עדה החרדית "...ולא זו
בלבד אלא שיש לכלל הציבור החרדי חילוקי דעות
השקפתיים פומביים ומוצהרים מול ההשקפה של
העדה החרדית (שכמובן צפים על פני השטח בצורה בולטת
בעיקר בבחירות וכדו')

אבל!!! למרות זאת!!!! למרות חילוקי הדעות
והפערים ההשקפתיים ואפילו חילופי
התבטאויות חריפות ...זה לא סתירה שכל
היהדות החרדית כמעט ללא יוצא מן הכלל
מכירה וכנועה למושג שנקרא "העדה
החרדית"!! בסופו של דבר ניתן לומר ש"העדה
החרדית" זה הגוף היחיד שכולנו סומכים עליו..
וממילא גם כולם יודעים שסתם גאב"ד...
הכוונה היא לגאב"ד העדה החרדית זצוק"ל
שניטל מאיתנו בשבוע שעבר...
ואם קצת תחשוב על זה ...זה דבר שלא מובן
מאליו וצריך לתת על זה את הדעות ...כי מי
שקצת מכיר את חילוקי הדעות שיש בינינו...
לדאבוננו ברגע שיש מישהו שלא הולך בקו
שלי ...אוטומטית אני כמעט לא מכיר בקיומו...
לא מתחשב בקיומו ...כמובן שזה גרוע מאוד
אבל זו העובדה!!! (בא נגיד שלפעמים זה לא כ"כ
גרוע כמו שזה סוג של קיבעון או אפילו סדר בראש ...יש
לי את הרב שלי ואני נצמד אליו ולא מעניין אותי מה הרב
השני אומר ...זה טוב כל זמן שבאמת לא מעניין אותי מה
קורה בדשא של השני ...דא עקא שלפעמים דווקא יותר
מידי מעניין אותי למצא את הטעויות של השני ודו"ק...
עכ"פ)-

ואילו בייחס למושג שנקרא "העדה
החרדית "...למרות שרובא דרובא דכלל ישראל
הולך באופן מוצהר בקו אחר!!! בכל זאת
לכולנו יש כבוד והערכה לערך שנקרא "העדה
החרדית"!!! ואם כבר ככה זה ...אם כבר אלו
הם העובדות ...אז בא ננסה להבין אחת
ולתמיד מה זה הדבר הזה?? מה הסוד של
אותה "עדה חרדית" זו?? מה היא מסמלת
לנו???

אתה מבין לבד שאני לא הולך עכשיו להתחיל
לספר לך סיפורי היסטוריה על כינונה של העדה
החרדית ומאיפה זה התחיל ואיך קראו לזה
באירופה ...זה לא התחום שלי וזה גם לא כ"כ
מעניין אותי ...אני מדבר איתך על כאן ועכשיו!!
איפה הקהילת קודש הזו פוגשת אותי ואותך
בעבודת ה' הפרטנית שלנו( ...ואנא ...אל תגיב לי
ותביך אותי מכל מיני פינות פוליטיות כי אני חלש בזה...
אני כותב נטו מזוית חיפאית תמימה ונקיה ...אין לי עסק
עם פילוגים פנימיים ...והריני מוסר מודעה שלא התייעצתי
עם מומחים לענייני מזרח התיכון של מאה שערים ...זאת
עשו וחיו -אני מכיר את ככר השבת לא מהאתר ככר השבת
אלא מההפגנות הטהורות והכנות על שבת קודש ועל כבוד
שמים כפי שגדלנו עליהם ...ודי בזה)

ובכן :מי שכבר הספיק להכיר את העלון שלי...
אצלי הכל עובד עם סידור מדפים ...יש לנו שנים
עשר שבטים וכל מגזר או דרך בעבודת ה'
מסווגת לאחד מהשבטים ומשם מתחיל כל
החילוקי דעות שבינינו...
ובכן :יש שבט שנקרא :שבט בנימין!!!!
בנימין הוא הבן זקונים של יעקב אבינו ..ידו לא זזה
מידו של אביו ...וככה זה לדורות :ולבנימין אמר ידיד
ה' ישכון לבטח עליו חופף עליו כל היום ובין כתפיו
שכן ...ליעקב אבינו יש בנים מבוגרים שהם יכולים
להרחיק נדוד ...ראובן וגד יכולים להתגורר אי שם
בעבר הירדן ...שמעון יכול להיות מחולק ביעקב אי
שם בקצה הנגב ..אבל יש את המוז'יניקע!! הבן שגר
בשכנות צמודה לאביו!!! חופף עליו כל היום ...נאמן
ביתו של יעקב אבינו ...ידו לא זזה מתוך ידו ...ואיפה
זה מגיע לידי ביטוי???

בנימין ה צ ד י ק ! ! ! שים לב :גם יוסף נקרא
יוסף הצדיק וגם בנימין מכונה בחז"ל בשם
"בנימין הצדיק"!!! אבל עדיין יש הבדל גדול
ביניהם ...יוסף מקבל את השם צדיק לא
בחינם ...הוא נאלץ לנדוד אי שם למצרים
ולעמוד בניסיונות קשים ומרים ורק אחרי שהוא
עומד בגבורה בניסיון אז הוא מקבל את השם
צדיק ...לעומת זאת בנימין לא עמד בשום ניסיון
שכזה ...ממש לא ...אדרבה ...הוא מעולם לא זז
מאוהל יעקב ...אז למה מגיע לו השם בנימין
הצדיק?? מה הוא עשה בשביל זה??
התשובה היא :בנימין לא יודע ולא מכיר משהו
אחר מצדיק ...הוא צמוד ליעקב אבינו המושלם..
הוא מבחינתו לא יודע שקיימים סטנדרטים
אחרים בעולם ...חז"ל מדגישים שבנימין הוא
היחיד שלא השתחווה לעשיו!!! מה טמון בזה??
בנימין הוא היחיד שלא פגש את הקונטרה של
יעקב אבינו ...מצידו אין משהו אחר ...אין
אופציה אחרת ...אין יעקב ועשיו ...אין יעקב
ולבן ...יש יעקב אבינו וזהו!! ככה צריך להיות
נקודה!!! .ככה בנימין גדל וכך הוא חי ...בנימין
תובע שלימות בלתי מתפשרת!!!! למה?? כי ...כי
זה מה שיש ...אין משהו אחר!!!
שתבין :הגמ' ביומא אומרת :שיוסף מחייב את
הרשעים ...למה?? כי יוסף עמד בגבורה באופן
אישי את כל ההתמודדויות של הרשעים ...ומאז
הוא מחייב את הרשעים ...הנה ...אתה רואה

שאפשר לעמוד בניסיון ...לעומת זאת גם
בנימין!! גם בנימין מחייב את הרשעים ...אבל
מאיזה מקום הוא מחייב אותם??? גיוואלד!!!
צא טמא ממחננו!!! ירושלים תתן קולה!!!
שערוריה ...איך אתה מעיז להיות רשע??? מה..
נפלת על הראש? מה ...יש כזה דבר להיות
רשע??? גיוואלד ...למען ציון לא אחשה.
--בנימין הוא אח של יוסף! לבנימין יש את כל
הסיבות שהאחים ישנאו אותו כמו יוסף ועוד
יותר מיוסף ...כי סו"ס כמה שיוסף היה בן
זקונים ...בסוף התברר שבנימין הוא עוד יותר בן
זקונים ממנו ...והוא צמוד לאביו עוד יותר
מיוסף ...אבל לא!!!! השבטים כבר למדו לקח
ממכירת יוסף ...וכשמגיע הרגע שיעקב אבינו
סו"ס מסכים לשלוח איתם את בנימין ...למדנו
בדף היומי (של השבוע האחרון בגז"ש "ולא יקראנו
אסון") שיעקב אבינו מזהיר אותם באלף אזהרות
תשמרו לי על בנימין ...והוא מזהיר אותם
שישמרו עליו גם מצינים ופחים וגם מגנבים
וחיות רעות ...אותו יהודה שכביכול לקח אחריות
על מכירתו של יוסף ....כעת אותו יהודה בעצמו
לוקח שוב אחריות והפעם על בנימין ..והפעם
האחריות היא הפוכה!! האחריות היא לשמור על
בנימין ולהחזיר אותו הבייתה בריא ושלם!!!
(בקיצור :תנסה לדמיין איך זה היה נראה ...מהלך לו בנימין
במרכז והתשעה שבטים מקיפים אותו כמו שומרי ראש
ושומרים עליו מכל משמר כמו אתרוג!!!) מה יש?? למה

כ"כ צריך לשמור על בנימין?? במה בנימין יותר
מיוחס מכל האחים?? (אתה מבין לבד שזה לא
מתחיל ונגמר במה ששמענו בחידר ...שהיות ואחיו מת אז
יעקב נורא נורא אוהב אותו ...אם יעקב כ"כ חרד עליו...
טמון פה משהו הרבה יותר עמוק שמסתתר כאן)

התשובה היא :שגם יוסף וגם בנימין תובעים שלימות
בלתי מתפשרת!!! השלימות הזו באופן טבעי
מעוררת כעס ...ברגע ש"ויבא יוסף את דיבתם רעה
אל אביהם" מיד וישנאו אותו!! זאת אומרת :ליוסף
יש תובענות לשלימות הכי הכי הכי מושלמת...
ותכל'ס יוסף נמכר ...ומי נשאר?? נשאר בנימין!!!
ושוב :בנימין זה אותו דבר כמו יוסף ...אבל יותר
מזה!!! כי אם כבר יש הבדל בין יוסף לבנימין ...זה
שכשיוסף תובע שלימות ..הוא לכל הפחות תובע את
זה ממקום מכיל ומכיר מקרוב את קשייו של
המתמודד ובכל זאת תעמוד בניסיון ...אבל אצל
בנימין זה מגיע לאו דווקא ממקום מבין ...אלא
אדרבה ...ממקום של "חופף עליו כל היום "...בנימין
יוצא מכליו ...איך אתה מעיז לא להיות אברך
כולל ??...מה זה בכלל לצאת לעבוד?? מה יש לך עם
הרשת?? מה אתה מחפש שם?

בנימין זה בית המקדש!!! תשאר בבית המקדש
סגור ...מה אתה פוזל לי"ג פרצות של
האפליקציות של מלכי יוון ...מה אתה לוקח כסף
מהמדינה?? בדרך הציונים אין אנו מאמינים
ובחוקותיהם אין אנו...
נו ...אז בא נמכור את בנימין??? את יוסף מכרנו כי
הוא הביא עלינו דיבה רעה אל אבינו ...וכעת בנימין
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עושה את אותו דבר ...כל כמה ימים הוא מטיח בנו
דברים ומרים עלינו קול זעקה ומחאה והופך אותנו
לחוטאים ...אז בא נמכור גם אותו??? בא נמחק גם
את בנימין??

אבל לא!!! פה יעקב אבינו מגיע ומצווה את
השבטים :את בנימין תחבקו!!!! גם אם את
יוסף מכרתם ...אבל על בנימין תשמרו מכל
משמר...
ולמה?? כי נכון ...בנימין לפעמים מטיח בנו דברים...
ולפעמים הוא תובע מאיתנו רמות רוחניות
שמתאימות במקרה הטוב לידיד ה' ...למי שחופף
עליו כל היום ...הההלו בנימין ...תבין שאנחנו לא
זכינו כמוך ל"בין כתפיו שכן "...אבל הוא לא טורח
להבין לליבנו והוא כן תובע מאיתנו את השלימות
הכי גדולה ...ולמרות זאת אנחנו צריכים אחד
כזה!!! אנחנו צריכים מישהו אחד שיטיח בפנינו את
האמת הטהורה כמות שהיא ללא כחל ושרק!!! זה
כמו מצפן ...בנימין לפחות ממקם אותנו...
באישיותו המושלמת הוא מראה לנו את הכיוון!!
לאיפה צריך לשאוף ...איפה היעד ...האם אנחנו
בהכרח חייבים עכשיו להגיע לשם?? לא!!! אבל
לפחות לדעת שיש כזה דבר!!!!

--לכן בית המקדש נמצא בחלקו של בנימין...
האם בית המקדש זה מקום אידיאלי בשביל
היום יום?? ברור שלא!!! סוף סוף בן אדם
נורמלי שעוסק בישובו של עולם באופן טבעי
הוא לפעמים טמא ...לפעמים הוא טבול יום
ואמנם ניתנה תורה לטבולי יום ...אבל בית
המקדש??
בית המקדש לא ניתן לטבולי יום!!! אסור לטבול
יום ליכנס לעזרה ...בית המקדש זה לא מקום
בשביל לחיות בו ...אם ככה ...אז בשביל מה יש בית
המקדש??? בשביל שיהיה לנו לאן!!! לאן לשאוף!!!
לאן לישא את עינינו ...שלוש פעמים בשנה אנחנו
מתרוממים עשרה טפחים מעל הקרקע ונשאבים
לגובה הזה ...אותו דבר בנימין ...בנימין לא חייב
להיות ריאלי בשבילנו ...יתכן שבשבילנו הוא לא
דוגמא לחיים קלאסיים מן הישוב ...אבל לפחות
שיהיה לנו כזו דמות!!! שיהיה לנו מצפן כזה!!
שיהיה לנו דמות שתזכיר לנו לאן אפשר להגיע...
לכן האחים שומרים בקנאות על בנימין ...יתכן שעל
הדרך יהיה להם תרעומת עליו ...יחשדו בו שהוא גנב
את הגביע ...אבל הם ימשיכו לשמור עליו כמו
אתרוג!!! למה?? ישראל סבא מבין שכלל ישראל
צריך בנימין!!!! כלל ישראל צריך לראות מול
העיניים שלו מדגם של יהודי שהוא "ידיד ה'"...
צמוד לה' ...שכן לה' ...חופף עליו כל היום...

את הכעסים והתסכולים ואת מה שיש לנו
לומר על העדה החרדית שהם לא תמיד
טורחים ליישר איתנו קו ולהבין לליבנו ...את זה
נשאיר אצלנו ...תכל'ס ...אנחנו מצידנו ..בריא
לנו לכבד ולהוקיר את העדה החרדית!!! אה...
איך אני יכול לכבד ולהכיר בדרך שמידי פעם
מפרסמת מודעות שהופכות אותי למופקע
וחוטא ומחטיא?? הרי לפי העדה החרדית מי
שמצביע בבחירות הטמאות אז אוי ואבוי איזה
חוטא שהוא??
אז מה!!! אז נכון שבנימין לא מוכן להכיל ולא
להבין מי שלא ממשיך להתגורר בתוככי

ירושלים ...לא צריך!! לא צריך שהוא יבין אותי...
שימשיך לא להבין אותי ...מה שבטוח :אני צריך
אותו!!!! אני צריך מישהו כזה שינשוף לי בעורף
ויזכיר לי מידי פעם לאן...
--הריני מצהיר :אני לא חוזר בי לרגע על זה שאני
מצביע בבחירות!!! אתה יכול להראות את זה
לקנאי הכי גדול במאה שערים ואני לא חושש
להודיע קבל עם ועדה :אני לא מביע חרטה לרגע
על זה שאני מצביע בבחירות הטמאות!!!! ולמה??
כי יש לי רבנים שהורו לי להצביע ונגמר הסיפור...
אבל!!! אני יכול להגיד לך עם יד על הלב ...שאנחנו
חייבים את העדה החרדית שינשפו לנו בעורף
ויזכירו לנו כל הזמן את האמת הצרופה שסו"ס
מדובר בבחירות הטמאות!!! כי הם באמת בחירות
טמאות ולא טהורות!! ומדובר בציונות הארורה...
(ותתפלא לשמוע שאנחנו לא כ"כ זוכרים את זה...
כשהנציגים שלנו כן מצליחים להיכנס לקואליציה והם
נמצאים בעמדת השפעה (למעט בתקופה האחרונה) אתה
פתאום קורא בעיתון שהכל טוב והכל מושלם ומידי פעם
צריך איזשהו אופוזיציה שתמיד תישאר אופוזיציה שתזכיר
לנו שה-הכל טוב הזה הוא לא אחר מהציונות הארורה
והמדינה שכל הקמתה היתה נגד כבוד שמים ...בשנה
האחרונה היה יותר קל לזכור את זה ...כי במקרה היינו בחוץ...
לכן העיתון הירשה לעצמו להזכיר לנו שלא הכל סוגה
בשושנים ואנחנו נמצאים בשלטון הערב רב ...אבל ברגע
שהנציגים שלנו חוזרים לכסאות פתאום הכל נהיה טוב ...הכל
מתנהל על מי מנוחות ...משמעת קואליציונית ...ומי יזכיר לנו
שאנחנו עמוק בגלות עמלק והערב רב??
בשביל זה יש לנו את בנימין!!! את העדה החרדית ירושלים!!!
אלו שצמודים לה' ולא מוכנים לזוז מילימטר מידו של אבא...
לא מוכנים לקבל שום פשרות ...ואנחנו צריכים שהם ינשפו
לנו בעורף ויזכירו לנו את מה שבסוף אנחנו מבינים טוב מאוד
על עורנו)...

--כשדוד המלך בורח מאבשלום ...לפתע מופיע ראש
הסנהדרין שמעי בן גרא משבט בנימין ומתחיל לזרוק
אבנים על דוד ומקלל אותו קללה נמרצ"ת ...נואף,
מואבי ,רשע ,צורר ...ויואב בן צרויה רוצה להוריד את
ראשו של שמעי בן גרא ...ודוד מזהיר אותו בתקיפות..
אל תעיז להרוג אותו!!! דוד נשבע שהוא לא יהרוג
אותו ...מה יש??? "אלוקים אמר לו קלל"!! ומובא
בזוה"ק שבאותה שעה ששמעי קילל את דוד ...דוד בכה
באותה שעה כפי שהוא לא בכה כל ימי חייו!!!! ובאמת
באותה שעה נמחל לו עוון בת שבע ...ומכאן ואילך כל
העניינים התחילו להסתדר במהירות ...מה יש?? למה
דוד כ"כ שומר אמונים לשמעי בן גרא????

התשובה היא בארבע מילים :ה' אמר לו קלל!!!!
כמה שזה קשה וכמה שזה כואב ...דוד רוצה שמישהו
שיעמוד ויטיח בפניו תוכחה ללא כחל וללא סרק...
עכשיו :זה לא סתירה ששמעי בן גרא יתחייב מיתה כי
הוא דיבר סרה במשיח ה' ...ואכן דוד מצווה את שלמה
בנו שיהרוג את שמעי בן גרא בהתחכמות (כדי שתהיה
לו כפרה )...וזה לא פשוט!!! שלמה נאלץ להרוג את
שמעי בן גרא במצוות אביו ...ומי הוא הראשון שמפסיד
מהריגת שמעי בן גרא?? מי משלם את המחיר הכי יקר
על הריגתו של שמעי בן גרא?? שלמה המלך בכבודו
ובעצמו!!! אומרים חז"ל" :כל זמן ששמעי בן גרא קיים
לא נשא שלמה את בת פרעה"!! כל זמן ששמעי בן גרא
קיים ...יש פה מישהו שלא ירתע מלהוכיח אותי ולומר
לי נואף אתה ...מואבי אתה ...צורר אתה ...ברגע שיש
מישהו כזה שלמה המלך מרגיש הרבה יותר שמור!! כל

זמן ששמעי בן גרא קיים אין סיכוי ששלמה
יתחתן עם בת פרעה ...זה לא יקרה ...כי שמעי בן
גרא יצא עם הפגנות ועם מודעות ענקיות של
העדה החרדית ועם אבנים וגם החכם מכל אדם
מרגיש שזה מרתיע אותו( ...כביכול כביכול ...אין לנו
שום השגה ...לא בחטאים של שלמה המלך ולא באבנים

ששמעי בן גרא זורק )...וברגע ששמעי בן גרא מת...
באותו רגע שלמה הוא הראשון שמפסיד מכך...
כך חז"ל אומרים--- ...

מה רואים מכאן??? רואים שזה לא שחור
לבן!!!
מצד אחד לשמעי בן גרא היה אסור לזרוק
אבנים ולקלל את דוד ...ומצד שני דוד המלך
יודע להעריך את האבנים והקללות האלו...
ואם שמעי בן גרא היה ממשיך לחיות...
שלמה לא היה נושא את בת פרעה ומלכות
דוד לא היתה מתחלקת ...נו ...אז שורה
תחתונה ...ההפגנה של שמעי בן גרא זה היה
דבר טוב או לא טוב?? אי אפשר לענות על
השאלה הזו ...בשביל זה יש לנו שני שבטים!!
יש שבט יהודה ושבט בנימין...
אני ואתה שייכים לשבט יהודה ...אנחנו צריכים
להצביע בבחירות ...אנחנו צריכים להכיל כל מיני
סוגי מצבים לא מושלמים ולהתמודד מולם
בשתיקה אילמת ...אבל במקביל אנחנו צריכים
את שמעי בן גרא ...אנחנו צריכים את העדה
החרדית שמידי פעם תוציא לנו מודעות חריפות
שיזכירו לנו את המצפן ...כמובן שהמסר הזה הוא
נכון לאו דווקא לגבי "העדה החרדית" כי התכונה
הזו קיימת בכל מקום ...בכל קהילה יש את האיש
התקיף המר והשמרן הזה שאתה יודע מראש
שאם קצת תטעה בלשונך ותאבד את הכיוון
ותפזול שמאלה אתה הולך לחטוף ממנו שמן
רותח על הראש ...ואנחנו לא מסמפטים את
האנשים האלו בלשון המעטה...
אבל לא!! יעקב אבינו מצווה אותנו לשמור על
בנימין!!! תן מקום לידיד ה' לתבוע ממך שלימות
בלתי מתפשרת ...אתה צריך מישהו כזה...
נאמנים פצעי אויב ...ותשמע לי :החכמה הגדולה
היא לדעת להכיר במישהו שאומר לך משהו
שאתה לא אוהב לשמוע!!!! נכון ...זה לא נחמד...
זה לא נעים ...אבל תבין שאתה צריך את
הקונטרה הזו...

--את זה חסרנו בתשעת הימים!!! את אותו
הגאב"ד והקברניט של העדה החרדית בעשרים
שנה האחרונות ,שהעמיד את האמת על תילה
בעוז ותעצומות וללא חת ...אמנם לא זכיתי
להכיר אותו ...אבל הוא באישיותו הזכיר לנו מידי
פעם שאנחנו בגלות ...כבר כתבתי כאן פעם
שכיום מי שמגיע לכותל לא פוגש את החורבן...
כי הכותל מאוד מאוד משופץ ...יש שם הכל...
הכל כ"כ מסודר ..בשביל לראות את החורבן צריך
ללכת שם להר הצופים ..באזור העוין ושם לעשות
קריעה ...שם אתה פוגש חורבן ...על אותו משקל:
מי זוכה להיקרא רבם של כל בני הגולה?? מי
שדואג להזכיר לנו מידי פעם שאנחנו עדיין
בגולה ...לדעת להעריך את מי שמטיח בפנינו את
האמת גם אם זה לא ערב לאוזן ...אלה המכות
את הוכיתי בית מאהבי -שמאהבים אותי לאבי
שבשמים...

5
בקרוב ממש

מוטל גנב וחצקל גנב בשיעור כללי בליל שבת בפרק "אלו נערות"...
צוות הבלשים היו בעיצומו של מבצע ...כן ...בעיר יודפת הגיעו לאחרונה יותר מידי תלונות על גנבות ...והסנהדרין קטנה שיגרה שני שוטרים לויים
שיהי ו ניצבים בשעת מעשה לתפוס את הגנבים ...האמת היא שלמרבה האבסורד הברנשים פה די מוכרים ...בי"ד כבר מכירים טוב טוב את
החשודים בגניבה ...כולם מכירים את מוטל גנב!!! הגנב המיתולוגי של הכפר ...דא עקא שבית דין לא יכולים באופן רשמי לחייב ממון אלא רק
אם יש שני עדים שר או את המעשה!!! ועד כה מוטל גנב תמיד הצליח לחמוק משני העדים ...מה פירוש ...חלק בלתי נפרד מהתחכום של מוטל
גנב זה לטרפד כל אפשרות ממשית להוציא ממנו את הגניבה ...אני רוצה שתבין :הרבה יותר מסובך להיות גנב יהודי מאשר גנב גוי ...לגנב גוי
מספיק שיש לו תואר ראשון בפריצת מנעולים ובריחה ללא עקבות וזהו ...אבל גנב יהודי?? פה צריך גם תואר שני!!! צריך להיות אשטיקל תלמיד
חכם ...להיות בקי גם בחושן משפט ...צריך לדעת את מי אסור לך לפגוש כשאתה גונב ...וכשכבר כן תופסים אותך לדעת איזה משפט להגיד...
בקיצור :ישראל כשהם יורדים וכו'...
עכ"פ עד כה ...כשמוטל גנב ראה שוטר ישראל אחד שעוקב אחריו ...זה לא כ"כ הרתיע אותו ...שיראה ...סו"ס זה עד אחד ...עם עד אחד יש לי דרך איך להסתדר...
אבל לאחרונה המצור התהדק והוא זיהה שיש כבר שני אנשים שעוקבים אחריו מידי ערב ...כאן זה כבר מסוכן!!! ברגע שיש שני עדים ...הם פשוט מגיעים לבית
דין ומעידים ומוציאים ממני באותו רגע תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה וחבל לי ...כאן מוטל גנב נאלץ במקביל ליצור איזה פעולת הסחה אלגנטית כדי
להפריד בין העדים לכמה דקות ...והופ ...לנצל את ההזדמנות ולברוח עם הגניבה ...כן ...גם אם יראו אותו ...אבל הוא ידאג שלא יראו בדיוק...
אבל כמה שמוטל גנב הוא גנב מדופלם ...אבל עדיין חצקל גנב ...חצקל גנב שם אותו בכיס הקטן...
היה זה בעיצומו של שבת קודש ...לא היתה ברירה ...שני השוטרים שבשעריך הנאמנים מטעם השופטים שבעיר הוזעקו דווקא בליל שבת קודש למלאכתם!!!
לאחרונה סגנון ושיטת הגנבות השתנה ...ורוב הגנבות נעשות דווקא בשבת ובצורה מסוימת ...ובית דין כבר התחיל להעלות חשדות שמדובר פה בגנב שמרגיש
שכלתה אליו הרעה ...והוא החליט במפלט אחרון לתפוס טרמפ על שבת קודש!!! לצורך העניין הם שלחו שני תלמידי חכמים שלא רק יתפסו את הגנב על חם...
אלא שיעקבו אחרי כל תהליך בשלב של הגניבה ...מדובר היה במבצע לא פשוט!!! ר' יענקל ור' יוחנן יצאו למשימה ...ואכן!!! ויהי בחצי הלילה...
בשעה ש -קה אכסוף נועם שבת המתאמת ומתאחדת בתורתך ...לפתע ר' יענקל ור' יוחנן רואים את חצקל חומק מביתו ...בטח ...הוא קם פאר טוקס לשירות
ותשבחות ...חצקל ראה אותם והם ראו אותו ...הכל כמעט מונח על השלחן!!! הוא הבין טוב מאוד שהם כעת בעקבותיו ...והם הבינו שהוא הבין את זה ...אבל
חצקל לא נרתע!!! חצקל הוא גנב יותר מידי מדופלם ...יש לו שיטות עבודה כ"כ מיומנות ומדויקות שהוא אפילו לא נרתע משני עדים ...מצידו הם יכולים לעמוד
כאן ולראות את כל מה שהוא עושה וזה לא יפליל אותו ...ואז הגיע הרגע!!! חצקל נכנס בהיחבא לאחד מחצרות הבתים (שחצקל היה מעודכן מראש שהבעה"ב לא נמצא
והוא יגיע באמצע שבת ...את העדכון המדויק הוא קיבל בזכות העירובי חצרות שהוא שמע שר' זנוויל השבוע לא השתתף בעירובי חצרות כי השבת הוא לא יהיה פה ...אם ככה אפשר להיות רגוע )...ר'
יענקל ור' יוחנן מיד זיהו את חצקל נכנס לבית של ר' זנויל ...בחסות אור הלבנה הם הצליחו לראות בבירור כל תנועה וכל שלב...
הפעם הם קיבלו הוראה ברורה ...לא לתפוס את חצקל על חם!!!! לא!! תנו לו לגנוב בשקט ...כדי לאפשר מתן עדות מוצקה ורשמית שרק עם זה נוכל להתקדם
מולו בצורה רשמית עד כדי "ונמכר בגנבתו"...
ר' יענקל ור' יוחנן עומדים בפה פעור ....מעשה עוולה מרושע נעשה כעת מול עיניהם הנדהמות!! אבל לא ...דווקא לא זה מה שכעת מפעים אותם ...סו"ס הם
כבר שוטרים ותיקים ...הם הספיקו במשך חייהם לראות כל מיני מעשים כעין אלו ...אבל הפעם זה משהו חריג ויוצא דופן ...ר' יענקל לא הצליח התאפק ולאחר
חצי שעה של מעקב אחרי כל תנועה ...לפתע הוא פרץ בבכי סוער ...ור' יוחנן בעקבותיו...

הם ישבו ובכו בעיצומו של ליל שבת קודש!!!! הם ישבו ובכו ובכו ולא הצליחו להירגע...
אם המחזה שראינו לא היה כ"כ עצוב ...הוא דווקא היה מאוד משמח!!! חצקל גילה כעת כזו בקיאות אדירה בהלכה ...שאוי כמה כואב הלב ...כמה
חבל שהוא שנה ופירש ...אם היינו מצליחים לתפוס אותו בעוד מועד והוא היה נשאר בבית המדרש ...הוא היה צומח לתלמיד חכם מופלג...
בקיצור :מה מתברר?? חצקל לאחרונה קלט שהוא כבר מכותר ...זה עניין של זמן עד שתופסים אותו סופית ..והוא החליט לתפוס טרמפ על עוגן
חדש ...עוגן שנקרא חילול שבת רחמנא ליצלן!!! קיי"ל שמי שעושה מעשה אחד שהוא מתחייב עליו בד בבד גם מיתה וגם תשלומים ...היות והוא
מתחייב מיתה אזי הוא נפטר מתשלומין ...חצקל החליט לתפוס על זה טרמפ ...הוא החליט לעשות את זה בשבת מתוך הקפדה שזה יעשה תוך
כדי חילול שבת רח"ל ...ואז גם אם יראו אותו ויתפסו אותו על חם ...לא יוכלו לחייב אותו תשלומין כי ...כי "קים ליה בדרבה מיניה" -הוא חייב
מיתה יותר חמורה( ...ותכל'ס ...למעשה מיתה בפועל אין כאן ...כי חסר התראה ...אבל זה מספיק בשביל לפטור אותו בתשלומין )...וכאן צריך להיות אשטיקל תלמיד
חכם לדעת איך עושים את זה "נכון"!!! וזה מה ששבר את ר' יענקל ור' יוחנן ...הם עמדו משתוממים וראו לנגד עיניהם שיעור כללי לכל דבר!!!
גנב כ"כ מחושבן שלא פספס שום פרט ...ראית??? ראית איך הוא הפיל את הפמוטות על הריצפה ב"כלאחר יד" כזה?? ראית איך הוא הקפיד שלא
להרים אותם בתוך הבית?? בטח!!! אם הוא היה מרים אותם ...באותו רגע הוא היה קונה בקנייני גניבה ומתחייב ...לכן הוא דבר ראשון הפיל אותם
על הריצפה ...וגרר אותם מול הדלת הפתוחה ...ואז הוא נתן בעיטה חזקה שבבת אחת יתגלגלו ויפלו מהבית עד!!! עד המדרכה( ...שלא יעצרו
חלילה במדרגות )...כדי שהאיסור גניבה ואיסור הוצאה יבואו בבת אחת!!!! הוא לקח בחשבון שחלק מהבי"ד כאן סוברים כבן עזאי שמהלך כעומד
דמי ...ולכן הוא מוכרח לעשות את זה בצורה של זורק שרק ככה הגניבה והחילול שבת יבואו כאחד!! ואז השיעור כללי המשיך...
חצקל גנב לא מסתפק בפמוטות ...הוא גם חמד את הגיזי צמר ...ראית איך הוא לקח אותם במיומנות??? הוא גרר אותם בתוך הבית וכשהוא הגיע
למדרגה שבפתח הבית ...הוא הקפיד לגרור ביד אחת וביד השניה לקבל את השק ולהגביה אותו ...למה?? כי הוא הקפיד שההגבהה תהיה תוך כדי
ההוצאה!!!! (כי ההגבהה היא המחייבת בגניבה ,ובשביל להיפטר היא צריכה להיות תוך כדי ההוצאה )...בקיצור :אין כאן המקום להאריך ...מה שבטוח ...ר' יענקל
ור' יוחנן ישבו ובכו על נשמה אומללה שאם רק היינו מקרבים אותו ותופסים אותו בזמן הוא היה עומד בבית המדרש ומוסר לנו שיעור כללי
בפרק אלו נערות בדינא דקים ליה בדרבה מיניה ...כמה חבל שהשיעור כללי הזה נעשה כאן ועכשיו כשמעשיו במחשכים ובמעשה עוולה...
ימים יגידו ...את חצקל יום אחד יתפסו ...אם בי"ד לא יוכלו לחייב אותו לפי שורת הדין ...אז המלך יכנס לתמונה והוא יעניש אותו לפי ראות עיניו ...מה שבטוח...
ר' יענקל ור' יוחנן מהיום מקרבים כל מיני חצקלים כאלו ...שעוד עלולים להתגלות כבעלי כשרונות אבל חילך לאורייתא ...אנחנו רוצים לפגוש את היכולות שלכם
בבית המדרש המאיר עיניים...

מאמר זה נכתב השבוע בגיליון שלהבת ...ניתן לקבל כל שבוע בשליחת מייל:

e.shalhevet@gmail.com
“

וכדי לא להותיר את הנייר חלק העתקנו אותו כאן ...שהיה לתועלת וחיזוק...

החיה!!!!
כן ...כך נקראת שיירת הרכבים הנשיאותית שמלווה את נשיא ארה"ב בכל ביקור שלו...
(אמנם השם שלה קצת לא כ"כ סימפטי ...קצת חייתי ...אבל מה נעשה ככה קוראים לזה ).ולא מכבר הוא
היה בארץ ישראל והשיירה הזו כמובן משכה את תשומת הלב של כולנו( ...בפרט ש"ישתדל
אדם לרוץ לקרא ת מלכי אומה"ע שאם יזכה וכו'") ואז פרסמו את פרטי השיירה ...מה כלול
ב"חיה" הזו??? ממה מורכבת השיירה הנשיאותית שמלווה את הנשיא...
אז דבר ראשון זה מתחיל משיירה של חמישים מכוניות שרד ומאה אנשי צוות ...יש שם
בית חולים קטן בשיירה (עם דם שמתאים לנשיא על כל צרה) הרכב ממוגן מקרינה ...והשמשות
של הרכב עבות באופן שהוא ממוגן מטילים ...וכאן מגיע פרט נוסף שאותי באופן אישי זה
מאוד תפס ...בתוך הרכב הנשיאותי יש מנגנון הפעלה של -לא פחות ולא יותר -שיגור נשק
גרעיני!!!! כלומר :כשהנשיא נוסע לו בכביש  ...1יש לו באמתחתו אפשרות ללחוץ על כפתור
ולשגר נשק גרעיני שיכול להשמיד מאות אלפי אנשים...
ברגע הראשון זה היה נשמע לי מאוד מוזר :למען ה' :בשביל מה נשיא ארה"ב צריך
שהמתקן לשיגור נשק גרעיני יתלווה אליו לכל מקום??? זה נשמע כאילו הנשיא שולח כל
שני חמישי איזה טיל גרעיני ...ולכן הוא צריך שזה יהיה נגיש ...כמו איזה חבילת טישו כזו
שצריכה להיות נגישה על כל הפצי' שלא יבא ...מה ההיגיון בזה?? מה ההיגיון שהמתקן של
שיגור נשק גרעיני היה צריך לעבור לפני כמה שבועות בכביש  1בין בית שמש ללטרון?? זה
היה לי מוזר עד!!!! עד ששבוע לאחמ"כ הגיע תורי לנסוע בכביש הזה ..כביש  ...1ולפתע
קבלתי פיק ברכיים!!! אוהו ...אני נוסע כעת בכביש שלפני שבוע נסע כאן!!! כאן!! ממש
כאן ...כאן נסע בן אדם עם מתקן שיגור גרעיני שהיה בהישג ידו ובלחיצת כפתור אחת הוא
יכל להחריב יבשת שלימה!!!! זה תפס אותי מאוד ...תמיד ידעתי שיש פה ושם פצצות אטום
שמוחבאות במרתפים או בצוללות בעומק של ק"מ ...אבל הפעם אני ממש דורך על כביש...
שבכביש הזה ממש נסעה החיה!!! איזה חיה ...גוב אריות שלם נסע פה ...שבלחיצת כפתור
אחת הוא יכול להפציץ את הירושימה ...לרגע הרגשתי שהאדמה רועדת מתחתי...
ובאותו רגע הבנתי הכל!!!! כעת הבנתי למה המתקן שיגור הגרעיני הזה מתלווה יחד עם
הנשיא לכל מקום ...זה לא בגלל שהנשיא הולך לעשות בו שימוש ...אלא בשביל לתת מקום
של ביטוי מוחשי מי חלף כאן לפני כמה ימים!! חלף כאן אדם שבלחיצת כפתור אחת יכול
להחריב עולם ומלואו ...זהו ...זו המטרה!!! לתת לך כלים להבין את העוצמה האמיתית
שטמונה בשיירה הנשיאותית שחלפה כאן...
זאת אומרת :כל מי שראה את השיירה הנשיאותית חולפת ...זה היה נראה מאוד מרשים...
רק לראות חמישים רכבי שרד הכי יוקרתיים שועטים בכביש ריק זה נותן תחושה
מלכותית ...אבל בינינו לבין עצמנו ...זה צחוק ילדים ...למעשה זה הדבר הכי פחות מרשים
כאן ...כי מה שבעיקר מרשים פה זה הלחצן התמים והבודד שנמצא כעת בתוך הרכב...
והאיש הזקן והחצי רדום שיושב פה יכול בכל רגע נתון ללחוץ על הכפתור ולפתוח
במלחמת עולם ולהפוך את הכל לדם ואש ותמרות עשן ...זה הדבר בה"א הידיעה...
 --מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא...האיש היהודי שנשמתו חצובה למעלה מהכסא ...והקב"ה מוסר בידיים שלו את ההנהגה
של כל העולמות ...אותו יהודי גם מסתובב בימים אלו בכל מיני מקומות ולאו דווקא בכביש
 ...1וגם הוא מוקף בשיירה ...והשיירה שלו היא הרבה יותר משמעותית משיירת הנשיא ...כי
כאן מדובר ב"נפש רוח ונשמה חיה יחידה" שבאמת באמת יש לה אפשרות לפעול בחלונות
הגבוהים באמת ...כל מעשה ופעולה של יהודי כאן בארץ שולט בכפתורים ובשיברים הכי
ראשיים במערכת השפע שיורד מהשמים( ...השפע האמיתי ..לא המדומה של הנשיא
שלמען האמת לא יכול לנ קוף אצבעו מלמטה אא"כ הכריזו עליו מלמעלה) וממילא מותר
לנו ביושר ובצדק להמחיש לעצמנו שכל תנועה שלנו בימים אלו זו החיה!!!! שיירת הנשיא...
כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך על כפיים ישאונך פן תגוף באבן רגלים ...יש שיירה
שלימה של מלאכים ומערכת מסועפת של אבטחה שמלווה אותך ...מה יש ?.במה אני מיוחס
כ"כ??? התשובה היא :הקב"ה תלה את כל המפתחות והשיברים של מערכת ההשפעה של
העולם בידיים שלך לטוב ולמוטב ...אבל!!! במקביל ...כמו שלנשיא ארה"ב מתלווה
אפשרות הרסנית של שיגור טיל גרעיני ...כך לכל נפש רוח ונשמה חיה יחידה שמהלכת
כ אן בעולם הזה ...גם ליהודי מתלווה באופן קבע אפשרות כזו הרסנית על בסיס קבע...
שימוש לא נכון ...או יותר נכון שימוש חובבני במתקן הגרעיני הזה עלול להסתיים באסון
טראגי ...הגמ' אומרת :שמי שחוטא בפגם יסוד הרי הוא כאילו מביא מבול לעולם!!!
במילים אחרות :הוא משגר בא ותו רגע פצצת אטום שיכולה להרוג מיליונים ...ומי שבקי
בנושא מההיבט הרפואי המקצועי והקונבנציונאלי יודע שזה לא דרך גוזמא ...כי באמת
באמת מדובר במספרים של מיליונים כפשוטו ללא שום הגזמה ...והנשק המפחיד הזה
מסור ל"חיה" הזו...
הנשק המבהיל והמבעית הזה מתלווה לכל נסיך של ה' שמסתובב בימי בין הזמנים אלו
בכל מיני מחוזות ונאלץ להתמודד מול כל מיני אתגרים רוחניים שעלולים בכל רגע נתון
לדרדר את היציבות ולגרור את היקום כולו ל"אנדרלמוסיה באה לעולם והורגת טובים
ורעים"...
כן ..נשק גרעיני הוא אף פעם לא פעולה כירורגית נקודתית ...כל אופי הפעולה שלו היא
בצורה של אנדרלמוסיה ואסון נרחב שהורג טובים ורעים ...זה הסיכון הגדול שיש במתקן
שיגור פצצת אטום שמתלווה לשיירת הנשיא ...אבל באותה מידה .זה גופא מה שמבטא
בייתר שאת את העוצמה שלו! מתהלך כאן בן תמותה שיכול להחריב עולם ומלואו...
ובאותה מידה  ...מדה טובה מרובה ...כשהנשק הזה שעלול להיות כ"כ הרסני ...אם הוא נשמר
בקנאות ובזהירות ע"י הנסיך של הקב"ה שמגלה נאמנות כלפי אביו שבשמים ומכיר בגודל
האחריות שיש לו ולא מתפתה לעצת היצר להתייחס אליו בחובבנות ובקלות ראש (כפי
שכל שאר בני תמותה מתייחסים לתחום הזה "אשר בשר חמורים בשרם וגו' )...ברגע שה'
בוחן אותו והוא נמצא עבד נאמן וזהיר בעבודתו ...הרי ה' מפקיד בידיים שלו באמת את כל

6
המפתחות של הבריאה ו"הרי הוא הסוגר והפותח של כל העולמות" ומכאן מגיע
המושג שהצדיק הוא זה שיכול לפעול ישועות ולהביא ברכה לכל העולם( ...כי ברוך
המקום שמסר עולמו לשומרים ...ה' לא מפקיד את משרד האוצר בידיים של חסר אחריות שמתייחס
בחובבנות למתקנים גרעיניים ...שם היהודי נבחן ומתנסה האם הוא באמת אחראי שה' יכול להפקיד
בפניו באופן מעשי את כל מערכת ההשפעה של העולם)

 --הדבר היחיד!!! היחיד!! האחד ויחיד שנותר לנו זה בסך הכל להפנים את זה!!!זה הכל!!! לא פחות ולא יותר ...אם רק נפנים את זה ...אם רק נקלוט את גודל
ההשפעה שיש לכל יחיד ויחיד מכלל ישראל לטוב ולמוטב ...זה התהום היחידה
שמפרידה בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים לאשר לא עבדו ...יש כאלו שחושבים
שבשביל להיות קדוש ומרומם צריך להתפלל על זה ...צריך להעלות במעלות התורה
והחסידות ורק אז זוכים להגיע למעלות הקדושה ...אבל לא!! זה לא נכון ...איך ר'
עזריאל היה כל הזמן חוזר ואומר?? זה עניין של בהירות!!!
אם רק נפנים איזה כח עוצמתי ה' מוסר בידיים שלנו!!! אם רק נפנים שכשאנחנו
מהלכים בכל מיני אזורי קיט בימים אלו ולפעמים ניטש בתוכנו מלחמת יצרים...
להבין שזה לא סיפור חובבני!!! הניסיון הזה שמתחולל כעת בקרבי זה לא עוד איזה
ריגוש יצרי גרידא ...זו מלחמה על מתקן נשק גרעיני!! לא לחינם היצה"ר מפעיל
אינסוף משאבים של אנרגיות בדורנו כדי לנגוע בכף ירך יעקב ...זה ...זה לא סתם!!
זה מאבק האם הנשק הגרעיני ישאר בידים של בורא עולם או יעבור לידיים חסרות
אחריות שמביאות אנדרלמוסיה לעולם...
בסה"כ להפנים את זה!! זה הכל!!! אם רק נקלוט על איזה שיבר אנחנו יושבים ...אם
רק נקלוט עד כמה הניסיונות שלנו הם לא חובבניים ...עד כמה שזה נושא אסטרטגי
שעומד ברומו של עולם אנחנו נקבל כוחות עילאיים להתגבר ...רק להפנים את זה!!!!
--וכעת נגיע לפרשת השבוע ...בתחילת פרשת השבוע -ואתחנן יש כמה פסוקיםשנראים לכאורה לא קשורים אחד לשני :התורה פותחת בלאו של בל תוסיף ובל
תגרע" ...לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו"!! ומה
הפסוק הבא?? "עיניכם הרואות את אשר עשה ה' בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך
אחרי בעל פעור השמידו ה' אלוקיך מפניך ואתם הדבקים וכו' "...רבש"ע :מה זה
קשור עכשיו בעל פעור?? מי דיבר על זה??? ובכלל :מה זה קשור לבל תוסיף ובל
תגרע ...אנחנו יודעים שבל תוסיף זה שייך למצוות ...לא להוסיף על ארבע כנפות
בציצית ועל ארבע טוטפות בתפילין ...אז איך נכנס כאן בעל פעור? איזה בל תוסיף
שייך בפעור???
התשובה היא :כידוע :כל החטא של פעור היה הסגידה לזלזול ורמיסת הכבוד!!!
עזוב ...הכל נגמר בביוב ...ואם ככה ...מכאן ואילך הכל מותר לי ...וכידוע :מכל העבודה
זרות שבעולם הע"ז היחידה שנשארה זה פעור!!! כי פעור זו תכונה שיושבת על
הפקרות ...תן לי לעשות מה שאני רוצה ללא נקיפות מצפון ...ובשביל להשקיט את
המצ פון ...אני מחליט מצפונית לסגוד לחוסר המצפון( ...זו שיטה מתוחכמת איך להרדים
את המצפון )...ואז אני ברשות עצמי ...מהיום אני זובח ליצרים האפלים שלי ...ואכמ"ל
אבל כאן במילים הקצרות האלו אנחנו מתמצתים את משנתו של העולם המופקר
והמתירן של דור ...2022
ולמעשה פעור זה החטא הכי הכי חמור!!! והיחיד שיכול לעמוד כמשקל נגד בית
פעור זה קבורתו של משה ...שמשה רבינו שמייצג את האדם השלם בבריאה שכל
מהותו עבד ה' ,נקבר מול בית פעור ...שכל פעם שהפעור יוצא ...משה רבינו יוצא
מולו ומטביע אותו בחזרה...
עכ"פ אנחנו חיים ומבוססים עמוק עמ וק בתוך הדור המבול הזה שכל עניינו פעור...
הפקרות מוחלטת ...מילוי סיפוקים ללא רסן וכמובן שבימי בין הזמנים ובחופש הגדול
זה פוגש אותנו בייתר שאת ...ואנחנו מתמודדים מול הבית פעור הזה ..גם לנו מידי פעם
מגיעים כל מיני פרפרים בבטן ...נו ...עזוב ...תהנה מהחיים ...תעשה מה שבא לך...
וכאן מגיע משה רבינו שבעוד שבועיים עתיד להיטמן מול פעור ולשמור על הציביון
הרוחני שלנו משם ...משה רבינו מזהיר אותנו ...נסיך של ה' ...אל תזלזל בעצמך ...אל
תתפתה לחשוב שהכל זבל ...תדע לך שהגוף של יהודי זה כמו מערכת לחצנים...
הכל פה מדויק ...ב ל תוסיף ובל תגרע ...אם כעת אני אלחוץ על המקלדת יותר מידי
חזק יצא לללללללללללי משהו לא נכון ...למה?? כי המקלדת זה לא כמו שהתינוקת
שלי חושבת שזה עוד איזה צ'ופציק שאפשר ללחוץ עליו כמה שרוצים ...יש פה
מקלדת שכל לחיצה עליה זה אות!! זה מחושבן ...גם אם מישהו כעת מסתכל עלי
איך שאני מקליד במהירות ונדמה לו שאני סתם מעיף את האצבעות לכאן ולכאן...
אין צורך להבהיר שאם אתה קורא שורות אלו וכתוב כאן משהו זה אומר שכל אצבע
שלי נחה במדויק על לחצן מסוים לפי סדר מסוים ...לא לחצתי פחות מידי ולא ארוך
מידי כי אחרת לא הייתי קקקקקקורא פה את מה שקראת ...זה מה שמשה רבינו
מזהיר את היהודי :תבין שאתה מערכת שיגור!!! אתה לא יכול לשחק ולהשתולל
עם עצמך ...יש פה מערכת הפעלה מדויקת של בל תוסיף ובל תגרע ...וממילא אל
תעיז לזלזל בגוף הקדוש שלך ואל תטמא אותו חלילה ...תבין שאתה בן מלך!!! תבין
שהמלך מסר בידיים שלך בפוטנציאל את כל המפתחות ...כמובן בתנאי שתגלה
אחריות ורצינות...
יש בידינו לצאת מהחופש הגדול הזה עם מדליה של גילוי אחריות ...ברגע שה' רואה
שבנו אחראי ...ה' מוסר בידיים שלו מפתחות מאוד מאוד גדולים ...ובינינו לבין עצמנו...
מי לא היה רוצה להחזיק בידיים שלו מפתחות של חיה ...שבברכה שלו הוא יכול לפקוד
עקרות ...מי לא היה רוצה שה' ימסור בידיים שלו מפתחות של פרנסה ...ובמילה אחת
של עין טובה להרעיף פרנסה טובה לכ"כ הרבה מכרים שהייתי רוצה לסדר אותם בחיים...
ובמה כל המפתחות האלו תלויים? בגילוי רצינות בימים אלו!!! מול מתקן הנשק
העוצמתי ביותר של קדושה ...שה' מזמין לפני כל אחד ואחד מאיתנו רגעים של כמעט
מחטף ...וה' רוצה אותנו שלא נלך אחרי בעל פעור ...שנדע שיש לנו עסק עם לחצנים
אלוקים ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים!!!!

