אוגדן עלוני השבת
פרשת תולדות

פנינים לפרשת תולדות

גליון מס' 354

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

רבי זלמן לייב זילבר מהעיר מונסי ,הוא יהודי יקר ,תלמיד חכם וגם אדם
אמיד מאוד ,שעסקיו חובקי עולם ,והוא מגלגל סכומי עתק בעסקאות.
במיוחד התפרסם כעסקן רפואי בקנה מידה בינלאומי .סיפר לי רבי זלמן
לייב סיפור מאוד מיוחד ...יום אחד הוא בא לפני מרן הגראי"ל שטיינמן
זצ"ל ,ושאל" :האם ראש הישיבה מאמין שאני ,זלמן לייב זילבר ממונסי
שבארה"ב ,אוהב לאכול פיצה עם הרבה גבינה צהובה וזה מאוד טעים לי???"
הגאון רבי יחיאל צוקר שליט"א ,מרבני ישיבת 'תורה בתפארתה' ,עם הסיפור
המדהים על העצות של מרנן הגראי"ל שטיינמן ורבי חיים קנייבסקי זצוק"ל
כתוב בפרשתנו דבר פלא .יצחק אבינו רצה לברך את עשיו ,באה רבקה
אמנו ואומרת ליעקב ,בוא ואשחט גדי עזים מן הצאן ,ותיקח אותו
לאבא שיברך אותך .היא שמה את הצמר על חלקת צוואריו ,ויעקב
אבינו נכנס עם המזון המוכן כדי להתברך מפי אביו.
שאול אותו יצחק" :מה זה מיהרת למצוא בני" ,ומשיב יעקב אבינו" :כי
הקרה ה' אלוקיך לפני"...
אומר רש"י הקדוש ,כאן נפל יעקב אבינו בלשונו כביכול ,הוא עורר
את החשד של אביו יצחק .למה? כי אין דרך עשיו להיות שם שמים
שגור בפיו ,וזה אמר 'כי הקרה ה' אלוקיך' ...חשוד מאוד! עכשיו צריכים
למשש את ידיו וצווארו ,לבדוק מי זה הדובר ,האם זהו עשיו או יעקב.
לכאורה זה פלא גדול מאוד .הרי אנחנו רואים לצערנו הרבה מאוד
אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות ,ובכל זאת כל מי שגדל בבית קצת
מסורתי ,עם מינימום של חיבור למסורת היהדות ,רגיל לומר 'ברוך ה',
'בעזרת ה'' ...אם ירצה ה'' .ועשיו גדל בביתם של גדולי הדור ,בן של
יצחק אבינו ,נכד של אברהם אבינו ,אמא שלו נביאה ,הסבתא שרה
היתה נביאה ,אח שלו הוא הבחיר שבאבות ,הוא גדל בבית הכי תורני
שאפשר רק לדמיין ,ובכל זאת אין שם שמים שגור בפיו ...איך זה ייתכן?
ובכן ,ידוע ה'וויכוח' הידוע שיש בין ציירי הציורים שמחלקים לילדים
בגן ,לבין רבותינו גדולי הדורות.

ציירי הציורים מציירים את עשיו כ'יהושע הפרוע' ...שער גדול גדל
פרא ,הוא נראה כמו גורילה ,גבוה ורחב ,פנים מראות רוע ,מכנסיים
קצרים וידיים שריריות במיוחד.
לעומת זאת ,ה'שפת אמת' היה אומר שלעשיו היה שטריימל גדול
ובעקיטשע מהודר ,הוא היה נראה כמו יהודי ירא שמים ,ההולך בדרך
התורה והחסידות .חז"ל הקדושים אומרים שלעתיד לבוא יתעטף
עשיו בטלית וישב בין הצדיקים בגן עדן ,עד שהקב"ה יזהה אותו ויוציא
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אותו מביניהם ,כלומר הוא נראה כמו אחד מהצדיקים .צריך להביא את
הקב"ה בכבודו ובעצמו שיזהה מי זה עשיו...
הרי בוויכוח הזה אנחנו יודעים בוודאות איזה צד הוא זה שקולע לאמת,
וזה כמובן הצד של גדולי הדורות.
זה רק מגדיל את השאלה שבעתיים .אם עשיו מנסה להיראות יהודי
ירא שמים ,כמו שראינו שהוא שואל איך מעשרים את המלח והתבן,
ומנסה למצוא חן בעיני אביו ולהראות את עצמו צדיק תמים ,כיצד
ייתכן לומר שאין שם שמים שגור בפיו?
נתאר סיטואציה שבה יצחק אבינו שואל את עשיו" :בני בכורי יקירי,
בוקר טוב ,מה שלומך?" ,ועשיו עונה לו "שלומי טוב ,תודה רבה ,"...בלי
לומר 'ברוך ה'' .איך ייתכן שיצחק אבינו אוהב את עשיו וחושב שהוא
צדיק ,אם אין שם שמים שגור בפיו????
השאלה טעונה תשובה ,וכדי לענות עליה ,אנחנו נספר על ידידינו ,איש
החסד ,נגיד לעמו ,רב פעלים לה' ולתורתו רבי זלמן לייב זילבר ,מהעיר
מונסי שבמדינת ניו יורק ,ארה"ב.

כמו ה'חזון איש'
רבי זלמן לייב הוא יהודי יקר מאוד ,שידיו רב לו בעשייה ציבורית.
לצד היותו תלמיד חכם ירא ושלם ,הוא גם אדם אמיד מאוד שעסקיו
חובקי עולם ,והוא מגלגל סכומי עתק בעסקאות רצוא ושוב ,הוא עומד
בראשה של חברת תביעות ענקית ,ופעיל בנושאים של קיום החיים
היהודיים בארה"ב ומחוצה לה ,ללא הפרעה מצד השלטונות וכדו',
ובמיוחד התפרסם כעסקן רפואי בקנה מידה בינלאומי ,ויש לו קשרים
חמים עם טובי הרופאים בעולם .אשריו ואשרי חלקו.
סיפר לי רבי זלמן לייב סיפור מאוד משעשע ומאוד חזק ...יום אחד
הוא בא לפני מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ,ואמר שיש לו שתי שאלות
לשאול...
"אני רוצה לשאול ,אם ראש הישיבה מאמין שזה נכון שמרן החזון איש
זצ"ל היה קדוש וטהור והיה רואה מסוף העולם ועד סופו בכח קדושתו
הרבה?".
נענה מרן הרב שטיינמן והשיב בחיוב" .אכן ,אני מאמין!"
הוסיף ר' זלמן לייב ושאל שאלה נוספת" :האם ראש הישיבה מאמין
שאני ,זלמן לייב זילבר ממונסי שבארה"ב ,אני אוהב לאכול פיצה עם
הרבה גבינה צהובה וזה מאוד טעים לי???".
ראש הישיבה חייך והשיב שהוא לא היה חושד בו בכגון דא ,אבל אם ר'
זלמן לייב מעיד כך על עצמו אולי יש דברים בגו...

עכשיו הגיע רבי זלמן לייב לשאלה השלישית והנוקבת כל כך" :מדי
יום אני מקבל שאלות רבות כל כך בענייני רפואה ,וצריך לעזור
לאנשים להכריע לחיים ולמוות ,איזה רופא לבחור ,באיזה טיפול כדאי
להתנסות ,האם לבצע את הניתוח או לדחות אותו לפעם אחרת...
"מה אני ,ה'חזון איש'? את החזון איש יכלו לשאול שאלות כאלו והיה לו
את הכח לענות .אבל אני סתם אדם פשוט ,שלא מגיע לקצה הקרסול
של מי שזכה להידבק בעפר רגליו של מרנא ה'חזון איש' ,איך אני יכול
להשיב על שאלות כאלו? אולי אני שופך דמים חלילה ,כשהתשובות
שלי לפעמים מתבררות כלא מוצלחות רח"ל?"...
ענה לו מרן הגראי"ל כך" :אם אתה מתכוון בתשובה שלך לשם שמים,
לא לשם הנאה עצמית ,לא בשביל כבוד או כסף או כל מטרה אחרת,
אלא אך ורק לשם שמים ,התשובה שאתה עונה לשואלים אותך מכוונת
לאמת .יש לך סייעתא דשמיא מיוחדת ,ולכל מי שמכוון לשם שמים".
אומר הרב דסלר :אנחנו אומרים כל יום 'רבות מחשבות בלב איש ועצת
ה' היא תקום' .עצה שהיא לשם שמים ,לשם ה' ,היא תקום ,זאת העצה
הנכונה.

זכאי בדין
לפני קרוב לשני עשורים ,גילה רבי זלמן לייב ביום בהיר שהוגשה כנגדו
תביעה כלשהי .הוא עשה חשבון שמדובר במשהו די שולי ,וגם אם יצא
חייב בדין ,ההשלכות של המשפט הזה לא תהיינה גורליות במיוחד
עבורו.
ובכל זאת ,אף אחד הרי לא רוצה להפסיד במשפט ,ולכן הוא פנה
לרבינו הגראי"ל שטיינמן זצ"ל כדי לבקש את ברכתו.
בשונה מר' זלמן לייב עצמו ,הרב שטיינמן דווקא התייחס לעניין בכובד
ראש גדול מאוד ,ולא נחה דעתו עד שהורה לנגיד האמריקאי לומר כל
יום את כל ספר התהילים מתחילתו ועד סופו .הרב זילבר היה מאוד
מופתע ,אבל חזקה עליו מצוותו של ראש הישיבה ,והוא אכן הקפיד
לסיים כל יום את כל ספר התהילים.
רק שמונה חודשים לאחר מכן הוא הבין כמה ראה הרב שטיינמן
למרחוק .התברר פתאום שכל הנושא התחיל להסתעף ,והתביעה
הקטנה הלכה והתנפחה לממדים מפלצתיים .הסיפור הזה החל לאיים
עליו בצורה רציני ואיים למוטט אותו כלכלית וגם נפשית.
הוא המשיך באמירת התהילים וכעבור תקופה הסתיים המשפט
כשהוא יוצא זך ונקי מכל אשמה ,וידו על העליונה מכל הבחינות...
הפלא ופלא.
המשך בעמוד 28

גליון 'לקראת שבת' יו"ל בחסות
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ 02-6715501
-------------------------------זיכוי הרבים בהפצת גליון זה
לעי"נ הרה"ח בנימין ב"ר דוד צבי רוזנטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו
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אבי מורי היה אובד עצות .מצד אחד השווער שלו ,הרבי מסקולען נשאר
לשבת בארץ ,מצד שני ,זאת ה'שבת שבע ברכות' של בנו ,והיא אמורה
להתקיים אצל אבי הכלה ,הרבי מפיטסבורג .לאחר מחשבה הוא התקשר
למורי חמי ,הרבי מפיטסבורג זצ"ל ,ואמר לו' :מחותני היקר ,אני אומר
לרבי את האמת ,איני יודע מה לעשות'...
הרה"צ רבי אליעזר זוסיא שטערן שליט"א ,מספר על הקשר המיוחד בין חמיו
כ"ק מרן אדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל ,וזקנו כ"ק מרן אדמו"ר מסקולען זצ"ל,
שגם חשף בפניו טפח מעבודת הקודש של הלחנת שירי הקודש
"וְ ֵאּלֶ ה ּתֹולְ דֹת" (בראשית כ"ה ,י"ט)

אחד המאפיינים הבולטים ,אם לא הבולט שביותר ,לגבי חצר הקודש
סקולען ,הוא הניגונים המפורסמים שהלחינו אדמו"ריה ,הרבי הראשון
הרה"ק רבי אליעזר זוסיא פורטוגל ,ובנו ממשיך דרכו כ"ק מרן אדמו"ר
מסקולען זצ"ל ,הרה"ק רבי ישראל אברהם זיע"א.
למעשה ,רבים מניגוני סקולען מושרים בפי הכל ,והציבור הרחב לא
תמיד מודע לכך שניגונים אלו הולחנו על ידי אדמו"רי סקולען .כך
למשל הניגון המפורסם "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר –
כן תהיה לנו" ,או "וביום השבת ,שבת קודש שישו ושמחו" ,וכן הניגון
המוכר ביותר על המילים 'ימים על ימי מלך תוסיף'' ,ונשגב ה' לבדו',
'אוי אוי אוי שבת'.
באחרונה שוחחנו עם הרה"צ רבי אליעזר זוסיא שטערן שליט"א ,נכדו
של כ"ק אדמו"ר רבי ישראל אברהם זיע"א ,שנפטר לפני קצת פחות
מארבע שנים ,בכ"ה אדר תשע"ט ,ונינו של הרבי מייסד השושלת רבי
אליעזר זוסיא זצ"ל.
הרב שטערן הוא גם חתנו של כ"ק מרן אדמו"ר מפיטסבורג זצ"ל,
שנודע גם הוא בניגוני הקודש שלו ,שכבשו את העולם היהודי כולו,
ובראשם 'אלקא דיליה' ו'ידע כל פעול' ועוד.
השיחה עם הרב שטערן נסובה סביב הסבא הגדול ,ובמהלכה שמענו
גם על הקשר המעניין בינו ובין הרבי מפיטסבורג ,וגם על ניגוני סקולען
באופן כללי כפי שנתאר בשורות הבאות בסייעתא דשמיא.
אחד השירים היותר מפורסמים הוא השיר 'יוודע בגויים ...והשב
לשכנינו' .מאחורי השיר הזה טמון סיפור מדהים.
"את הסיפור הזה שמעתי כמה וכמה פעמים מכלי ראשון מפיו של
הסבא זצ"ל :היה זה בתקופה שאחרי מלחמת העולם השניה ,הסבא
רבא רבי אליעזר זוסיא זיע"א היה אז כלוא ברומניה במשך כחצי שנה
ובאותה עת הלחין את הניגון הנפלא הזה.
"באותה העת החלו להתרוצץ שמועות ברחבי העולם על כך
שהיהודים במדינות הגוש הסובייטי סובלים מרדיפה אכזרית ,ובכלל

זה גם ברומניה .בעקבות כך אורגנה משלחת של בכירי הג'וינט שהגיעו
לרומניה בתיאום עם המשטר הקומוניסטי ,על מנת לבחון את מצב
היהודים שם.
"המשטר כמובן רצה להראות לג'וינט שמצב היהודים מצוין ,ולכן הם
ארגנו מבעוד מועד 'הצגה' – סעודת מלווה דמלכה במוצאי שבת,
בה ייטלו חלק רבני הקהילות השונות שהתבקשו להגיע .כמובן שכל
הרבנים הוזהרו בזהרה חמורה שלא יעזו לספר את האמת לאנשי
הג'וינט ,והמעמד כולו תוכנן להתקיים תחת פיקוח הדוק של שליחי
המשטר.
"היו כמה רבנים שגם התבקשו לשאת דברים בפני האורחים הנכבדים,
ואין צורך לומר שלפני כן הכינו אותם בצורה מדוקדקת מה מותר להם
לומר ומה אסור להם לומר בפני האורחים.
"האירוע אכן התקיים ,והרבי מסקולען הוזמן גם הוא ליטול חלק ,והגיע
מעט באיחור .הוא היה היחיד מבין כל הרבנים שהגיע כששטריימל
חבוש לראשו ,וכשראו הרבנים את קומתו הכפופה בפתח האולם,
חרדו כולם לקראתו וקמו ביראת כבוד .אנשי הג'וינט הבינו שהרב הזה
הוא רב בכיר במיוחד ולכן כל הרבנים מכבדים אותו כל כך ...הם ביקשו
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שהרבי יאמר גם הוא דרשה בפניהם...
"אמר הרבי" :לומר דרשה איני יכול ,כי הרי לא התכוננתי לזה ,אבל אני
יכול לשיר שיר."...
"כולם השתתקו ,והסבא החל לשיר את השיר הנוגה והנוגע ללב" ,יוודע
בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך ...תבוא לפניך אנקת אסיר,
כגודל זרועך הותר בני תמותה ...והשב לשכננו שבעתיים אל חיקם
חרפתם אשר חרפוך ה'."...
"ההצגה הגדולה שעשו הקומוניסטים התנפצה באחת .כל הרבנים
שנכחו באולם החלו לבכות ,לא הצליחו לעצור את בכיים .שאלו את
הרבי מתי הוא הלחין את הניגון המיוחד הזה ,והוא סיפר שזה היה בעת
שישב בכלא ,בגלל שקידם את ענייני היהדות למרות האיסור שהטילו
הקומוניסטים על כך...
"אנשי הג'וינט לא הבינו כל כך את המילים ,אבל הם ראו שמשהו
התחולל פה .הם רשמו לעצמם לברר מאוחר יותר מה המשמעות ,ומה
המסר הסמוי שנכנס בין המילים .הם ראו את עיניהם הדומעות של
הנוכחים באולם ,ואת התחינה האילמת שניבטה מהן ,תחינה שנקלטה
היטב והתגברה על כל ההצגה היזומה והמבויימת.
"המסר אכן עבר במלוא העוצמה ,ארגון הג'וינט בעלי השפעה יהודים
אחרים המשיכו ללחוץ למען יהודי רומניה ,עד שהצליחו לחלץ ממנה
את היהודים שחפצו בכך ,והעולם היהודי כולו הרוויח ניגון יפהפה
שמושר עד היום בהזדמנויות רבות ,וביתר שאת בימי בין המצרים".

איחר את הטיסה
"לכבוד החתונה שלי ,הגיע סבי במיוחד מארה"ב כדי להשתתף בחתונה
שהתקיימה בארץ" ,הוא מספר" ,התוכנית היתה שביום חמישי בערב
הוא ימריא בחזרה לארה"ב ,ובשבת כבר ינהיג את ה'טישים' כרגיל
בבית מדרשו.
"אבל הסבא איחר את הטיסה...
"אבי מורי ,אב"ד סקולען  -ארה"ק שליט"א ,היה אובד עצות .מצד
אחד השווער שלו ,הרבי מסקולען נשאר לשבת בארץ שזה דבר מאוד
משמח כשלעצמו ,אבל מצד שני ,הרי זאת ה'שבת שבע ברכות' של
בנו ,והיא אמורה להתקיים אצל המחותן ,אבי הכלה ,הרבי מפיטסבורג.
"מה עושים? האם הרבי מסקולען יישאר בבני ברק שבה יש לו בית
מדרש גדול ,בזמן שהשבע ברכות של הנכד באשדוד? או שאולי יבוא
הרבי מסקולען לאשדוד ,בלי שום הודעה מראש ,וזה הרי לא כזה דבר
פשוט לארח רבי ,על כל המשתמע מכך...
"לאחר מחשבה הוא התקשר למורי חמי ,הרבי מפיטסבורג זצ"ל ,ואמר
לו" :מחותן לעבן ..מחותני היקר ,אני אומר לרבי את האמת ,איני יודע
מה לעשות ,השווער שלי נשאר בארץ ואני אובד עצות..
"אבל הרבי מפיטסבורג לא היסס" :מה זאת אומרת?" הוא השיב לאבי,
"שיבוא לפה לאשדוד ,כבוד גדול הוא עבורי ,ובשבת זו הוא יהיה פה
הרבי ,הוא יערוך את ה'טיש' ואני אשב כמו כל שאר המשתתפים
ב'טיש' ואתענג על השהות במחיצתו של אחד מצדיקי הדור ...נסדר
לו דירה צמודה וכל מה שצריך."...
"ואכן ,למחרת היום ,ערב שבת קודש ,הגיע הרבי מסקולען לשבות
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באשדוד ,השמועה עשתה לה כנפיים ונפוצה ברחבי העיר ,והמונים נהרו
אל הטיש של הרבי מסקולען ,בהשתתפותו של הרבי מפיטסבורג."...

בקשה מפתיעה
"הסבא שלי לא היה אדם שגרתי בכל הקשור לשעון ,ובהתאם לכך גם
ה'טיש' התחיל בשעה מאוחרת מאוד ,למרות שהוא מאוד דאג שלא
להפריע יותר מדי לרבי מפיטסבורג ועדת חסידיו ,ולא רצה להשתלט
להם בצורה נרחבת יותר מדי על סדר היום" ...ב'טיש' עצמו הוא עשה
את הקידוש כדרכו ,ושר זמירות כהרגלו בדביקות נפלאה ,אבל נראה
שכל הזמן היה בו חשש קל שאולי הוא עושה את זה על חשבון הרבי
מפיטסבורג ומפריע לו ולחסידיו לנהל את השבת כהרגלם...
"כשהסתיים ה'טיש' ,היה זה בשעה מאוחרת למדי ,בשבת חורפית,
והנה הרבי מפיטסבורג ניגש אליו ואמר לו "מחותן ,אני רוצה לבקש
מכם טובה".
"סבא בענוותנותו הרבה היה בטוח שהרבי מפיסטבורג עומד לבקש
ממנו שלמחרת ימצא לעצמו מקום אחר להתפלל ,כי הוא הגזים
והאריך יותר מדי...
"להפתעתו הגדולה ביקש הרבי מפיטסבורג בקשה שונה לחלוטין:
"אני מבקש" ,כך אמר מורי חמי זצ"ל" ,שהרבי מסקולען יואיל בטובו
להתחיל שוב מ'שלום עליכם' ,ולחזור בשנית על ה'טיש' כולו מהחל
ועד כלה ,כי התענוג העצום שהרגשנו היה נפלא ביותר ואנחנו רוצים
לחוות שוב את החוויה הנפלאה הזאת."...
"הרבי מסקולען נהנה עד מאוד מהדברים ורווח לו מאוד שלא רק שהוא
לא היה לנטל ולמעמסה אלא ההיפך ,עוד גרם לנחת רוח למארחים
הנכבדים ...מיני אז ,פרחה ידידות של ממש בין שני האדמו"רים ,ואני
שהייתי נכדו של אחד מהם וחתנו של האחר ,זכיתי להיות בתווך ולהיות
הגורם המקשר ביניהם.
"ואכן בכל פעם שהייתי משוחח עם הסבא בטלפון ,וזה היה קורה
בכל יום שישי כשהייתי מתקשר לאחל לו 'גוט שבת' והוא היה מדבר
בטלפון עם כל אחד ואחד מהילדים שלו  ,תמיד הוא היה מתעניין
בשלום מורי חמי.
"בחצר הקודש סקולען יש מאות ואלפי ניגונים שונים ,ומטבע הדברים
בכל ה'טישים' והאירועים בחסידות נהוג לשיר בעיקר את ניגוני
סקולען .רק לעיתים נדירות קורה ששרים שירים אחרים.
"פעם אחת ,בחודש תשרי תשס"ז ,כיבד הרבי מסקולען איזה אורח
לשיר ניגון כלשהו באחד הטישים ,והלה פצח בניגון המוכר והמפורסם
של מורי חמי זצ"ל "וידע כל פעול כי אתה פעלתו".
"היתה זו הפעם הראשונה שהרבי מסקולען שמע את השיר הזה ,והוא
לא ידע מי הלחין אותו .הוא ישב והאזין לו בכובד ראש ,ולאחר שסיימו
לשיר את הניגון ,הוא ביקש שיחזרו עליו שוב ,מההתחלה...
"כשסיימו לשיר בשנית ,התבטא הרבי מסקולען בהערכה רבה ואמר
ש"הניגון הזה נותן 'פשט' חדש במילים" .כלומר ,זה ניגון מאוד עמוק
ופנימי ,שיודע לכוון לשורש של אחת הכוונות הטמונות במילים
הקדושות הללו שחיברו אנשי כנסת הגדולה ברוח קדשם.
"לאחר מכן שאל ,של מי הניגון הזה? מהיכן המקור שלו? וכשאמרו
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לו שזה ניגון שהלחין הרבי מפיטסבורג הוא הגיב בפליאה" :אזוי???",
ממש יצא מכליו מהתפעלות.
"זכורני פעם אחת שהייתי אצל הסבא באמריקה ,ונתתי לו לדבר
בטלפון עם השווער שלי ,שהיה מהצד השני של הקו .הרבי מסקולען
שמע שמעבר לקו נמצא הרבי מפיטסבורג ,הוא נעמד מלוא קומתו,
ונשאר לעמוד עד שסיים לדבר איתו בטלפון ,וזאת מבלי שהרבי
מפיטסבורג ידע בכלל על המחווה והכבוד המיוחד שחולק לו הרבי
מסקולען".

סודו של ניגון
"כל ההתייחסות שלו לניגונים היתה מאוד מאוד מיוחדת .בכל עת היה
מחזיק בהישג יד את מכשיר ההקלטה שלו ,שבו היה מקליט לחנים
חדשים שהיו עולים לו בכל עת ,והוא היה מתייחס אל הנגן הזה כמו
חפץ של קדושה ,הוא אפילו היה שם אותו בשקית של הטלית והתפילין
כשהיה יוצא להתפלל.
"כל פעם לפני שהיה שר ,הוא היה אומר 'לשם ייחוד' ,כי הרי ה'חרדים'
כותב שכששרים מקיימים בזה מצוות 'אהבת ה' ,ולכן בכל פעם לפני
ששר הוא היה אומר נוסח שלם" ...לשם ייחוד ...הנני מוכן ומזומן לקיים
מצוות עשה של "לאהבה את ה' אלוקיך ולדבקה בו ...ויהי נועם."...
"פעם בעת רצון מיוחדת אמר לי הסבא 'אסברה לך' מה העניין
בהלחנת ניגונים ...הוא פתח את הספר 'בוצינא דנהורא' מהרבי ר' ברוך
ממעזבוז' זיע"א ,שעומד על דברי הכתוב "כי יפלא ממך ...בין דם לדם
בין דין לדין ,בין נגע לנגע ...וקמת ועלית אל המקום."...
"שואל הרבי ר' ברוך ,מה יש שם בירושלים בלשכת הגזית שאין במקום
אחר? מה העניין? הגאונות של הדיינים שם ,ומה אם אני אמצא גאון
מופלג בעיר אחרת ,זה לא מספיק טוב? למה צריך דווקא בירושלים?
"מסביר הרבי ר' ברוך הסבר עמוק מאוד ,שלא ניכנס אליו במסגרת
זו ,אבל הרעיון בקצרה הוא שלכל הלכה יש מקום משלה בעולם ,וכדי
להבין אותה צריכים להיות במקום הספציפי הזה .ומאחר ובירושלים,
נמצאת אבן השתייה שממנה הושתת כל העולם כולו ,לכן שם ,במקום
המקדש ,אפשר להתחבר לשורש של כל המקומות בעולם ,וממילא גם
לשורש של כל מצוות התורה והלכותיהן השונות.
"אותו הדבר לגבי ניגונים" ,אמר הסבא" ,לכל ניגון יש את הזמן שלו
והמקום שלו .וכשנמצאים במקום הזה ובזמן הזה ,צריכים לגאול את
הניגון הזה ולהוציא אותו מהכח אל הפועל.
"כדי לחדד את הנקודה ,הוא סיפר לי כמה סיפורים על ניגונים שלו ושל
אביו הקדוש ,וכך הוא סיפר...
"בעת שהיינו ברומניה שהיתי פעם עם אבי מורי זיע"א בעיר דעעש",
כך סיפר" ,הגיעה שבת קודש ,ובליל שבת התאסף קהל מיהודי המקום
ל'טיש' .והנה ,לפני אמירת ה'קידוש' ,צץ לפתע ניגון חדש לאבי מורי.
הוא התחיל לשיר את הניגון החדש ,פעם ועוד פעם ,מנסה ללמד את
הקהל את הניגון כדי שיזכרו אותו ויוכלו להזכיר לו במוצאי שבת...
כולם למדו את השיר ושרו אותו שוב ושוב ,ולאחר מכן קידש אבי על
היין והמשיך בסעודה.
"במוצאי שבת ,הוא רצה לכתוב את התווים של השיר ,אבל הניגון פרח

מזכרונו .הוא שאל את כל הנוכחים ב'טיש' מי זוכר את הניגון ששרנו
אתמול בלילה? אבל אף אחד לא זכר!!!
"נשארנו בדעעש גם בימים הבאים ,ולמרות שניסינו להיזכר בניגון ,אף
אחד לא הצליח להיזכר בו...
"כשהגיעה השבת הבאה ,עוד היינו שם באותה עיר ,והנה לפני הקידוש
שוב פרץ ועלה אותו הניגון כמו בשבוע שעבר...
"חייבים לומר" ,הסביר לי סבא" ,שהניגון הזה הזמן שלו הוא בליל שבת
לפני קידוש ,והמקום שלו הוא בעיר דעעש שברומניה ...לכן דווקא
בזמן הזה צץ ועלה הניגון ,בכל פעם שבה אבי היה שם בליל שבת."...

בחדר החקירות
"סבא אמר לי שהוא רואה את זה בהרבה מהשירים שהוא הלחין,
שהם עלו וצצו בגלל שהוא שהה במקום מסוים באותו הזמן .כך למשל
השיר "הלל היה אומר אם אין אני לי מי לי" ,צץ ועלה בראשו כשהוא
שהה בעיירת הנופש 'בל הארבר' באמריקה .ה'פאל' (בית) הראשון
של הניגון 'בחצוצרות' שהלחין צץ בראשו כשהוא היה במטוס ,בדרכו
לאוסטרליה" :מי יודע כמה זמן הניגון הזה 'ריחף באוויר' בין אמריקה
לאוסטרליה ,עד שעברתי שם והלחנתי אותו" ,הוא אמר.
"ואז נתן לי הסבא את הדוגמה השלישית לכך שלכל ניגון יש את
המקום שלו והזמן שלו ,וכך הוא סיפר...
"את הניגון 'ויזעקו' שהלחנתי אתה מכיר?" הוא שאל אותי ,זה ניגון
עם תנועה מאוד מאוד יפה ומיוחדת במינה" ,את הניגון הזה הלחנתי
כשהייתי ב'תפיסה' ,בבית האסורים של המשטר הקומוניסטי
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"אני מוכן לתרום אלף דולרים עבור כל בחור שיקפוץ בבגדיו אל ...בריכת
השחייה הפרטית שלי! אם כולכם תעשו זאת ,ותקפצו לבריכה עם הבגדים,
תצאו מכאן עם צ'ק על-סך  6,000דולרים" .הבחורים ,שבאו מתוך כוונה
טהורה לסייע לישיבה ,נענו לדרישה המוזרה ,וקפצו אל תוך הבריכה .למותר
לציין שהבחורים יצאו משם כשהם רטובים עד לשד עצמותיהם ,והנה הם
מגיעים בלב פועם אל ראש הישיבה ,ומוסרים לו את הצ'ק .מששמע ראש
ישיבת פילדלפיה כך ,השתנה מראה-פניו ,ונראה היה שהוא כועס מאוד
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על כבוד התורה
"וְ יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם י ֵֹשׁב א ָֹהלִ ים" (בראשית כ"ה ,כ"ז)

התמונה הזו מוכרת בכל בתי המדרשות בעם ישראל .תלמידי חכמים
מתעמקים בלימודם ,ושוכחים מכל הוויות תבל ומלואה .הם יודעים
שה'עסק' היעיל והטוב ביותר עלי-אדמות ,הוא עסק התורה הקדושה,
ולכן הם מוכנים להשיל מעליהם את כל הנאות העולם ,ומוותרים
מראש על כל תענוגות-תבל .התורה ממלאת את כל ישותם ,והם
שקועים בה ברמ"ח אבריהם ושס"ה גידיהם.
כל-כך הם שקועים ושמחים בתורה ,שרבים מהם מגלים שבשעת
הלימוד הם אינם שליטים על פעולות מסוימות ...התופעה המצויה
ביותר היא שמרוב עמקותם בלימוד ,ובשל העיון העצום בסוגיות,
הם מכניסים ידיהם לזקנם ,תולשים שערות ,ואף קושרים ומתירים
אותן...
אחד הת"ח ,שגם הוא בין אלה ש'אינם שליטים' על התופעה הזו,
שואל מה עליו לעשות?
הוא מודה שבאמת אין לו שליטה על המצב ,ומרוב ההתבוננות בפרטי
הסוגיות ,ההתעמקות והפעלת כוח-המחשבה  -אין לו אפשרות
לשלוט על הידיים ,ושואל ,האם מפני שהוא מכניס את ידו לזקן,
וקושרו ומתירו ,ייאסר עליו הלימוד בשבת-קודש? ואולי ,לפחות,
אסור לו ללמוד בעיון בשבת?
השבנו לו ,שהוא יכול להמשיך ללמוד בשבת כהרגלו ...מפני שהוא
נחשב כ'מתעסק' ,כיון שפעולת-הקשירה שהוא עושה בשערות-
זקנו ,לא נעשית לשם מטרה כלשהי! הוא הרי אינו עושה זאת כדי
לתלוש את השערות ,וגם לא כדי לקשור אותן!
והנה ,למרות שבענין 'מתעסק' יש מחלוקת ,ויש מי שאומר שהוא רק
פטור מקרבן ,אבל עבירה יש לו ,אך כל זה אם הדבר יביא לו תועלת,
אבל במקרה הנ"ל הכל מודים שהדבר מותר ,כיון ששום דבר לא ייצא
לו מקשירת השערות והתרתן .ואם כן זו היא מלאכה שאינה צריכה
לגופה!
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ולכן ,אפשר לענ"ד להקל במקרה זה.
הן אמנם רבי עקיבא איגר הכניס פעם בשבת ידו לזקנו ,ולא הוציאה
עד מוצאי שבת ,אבל היתה זו צדקותו של אותו גאון ,שהחמיר
לעצמו ,אבל מן הדין מותר לת"ח לעמול בתורה בעיון גם בשבת ,גם
אם במהלך הלימוד הוא עלול להגיע לקשירת השערות.

נציין כאן שמקורביו של מרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל סיפרו שמרן לא
נגע בזקנו גם בכל ימות השבוע ,כדי לא להגיע למצב שבו יתלוש או
יקשור שערות בשבת-קודש!

הגביר התחייב לתת  1,000דולר על כל בן-ישיבה
שיקפוץ לבריכה הפרטית שלו בבגדיו
הערכה-רבתי יש להרגיש כלפי תלמידי החכמים שמרוב עיונם
בלימוד התורה 'שוכחים את עצמם' ,ומגיעים לקשירת שערותיהם
בשבת .עמלי-תורה אלה מחזיקים את העולם כולו ,וכולנו חיים
בזכותם .ואם מזדמן להיתקל באדם שאינו מתנהג עם ת"ח כראוי,
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יש למחות בו.
בישיבת פילדלפיה בארה"ב ,בראשה עמד הגר"א שווי ,מגדולי ראשי
הישיבות ,ביקשו פעם כמה מתלמידיו לעשות נחת-רוח לרבם ביום
הפורים .הם ידעו שהישיבה נתונה במצוקה כלכלית ,והחליטו לסייע
לו בפרעון החובות.
מה עשו?  -ניגשו הבחורים לאחד מגביריה היהודים של פילדלפיה
ושטחו לפניו את מצוקתה של הישיבה ,וביקשו ממנו לתרום סכום
כסף נכבד לאחזקת לומדי התורה.
הגביר שמע את הדברים ,והסכים ,אבל אמר שיעשה זאת בתנאי
אחד .באווירה של יום הפורים ,הוא החליט 'לעשות צחוק' עם
הבחורים ,ואמר להם כך:
אּתם כאן  6בחורים; אני מוכן לתרום אלף דולרים עבור כל בחור
הנה ֶ
שיקפוץ בבגדיו אל ...בריכת השחייה הפרטית שלי הנמצאת בחצר!
אם כולכם תעשו זאת ,ותקפצו לבריכה עם הבגדים ,תצאו מכאן עם
צ'ק על-סך  6,000דולרים טבין ותקילין.
הבחורים ,שבאו מתוך כוונה טהורה לסייע לרבם ,נענו לדרישה
המוזרה ,וקפצו אל תוך הבריכה .למותר לציין שהבחורים יצאו משם
כשהם רטובים עד לשד עצמותיהם ,אבל עם שמחה בליבם למראה
הצ'ק הגדול בן  6,000הדולרים שנמסר להם.
והנה הם מגיעים בלב פועם אל ראש הישיבה ,ומוסרים לו את הצ'ק.
הגר"א שווי הופתע ,ושאל את תלמידיו המסורים כיצד הצליחו
להשיג סכום כה גדול .הבחורים לא הסתירו את האירוע שהיה בבית
הגביר ,ואת דרישתו מהם לקפוץ לבריכה.
מששמע ראש ישיבת פילדלפיה כך ,השתנה מראה-פניו ,ונראה היה
שהוא כועס מאוד .הגר"א שווי קרע את הצ'ק לגזרים ,ואמר' :בשום
אופן לא אקח כסף שהגיע בצורה שכזו .ישיבה אי-אפשר לבנות על
ידי ביזוי תלמידי חכמים!'
גביר זה היה צריך לחלוץ את מנעליו ,ולבקש מחילה-וכפרה מכל אחד
מבני הישיבה שהגיעו לביתו .וכיון שלא עשה כך ,לא זכה שהכסף
שלו יגיע לישיבה הקדושה.
השאלה שהגיעה אלינו היתה ,מה יעשה עתה הגביר עם הכסף
שתרם ,שיישאר בבנק ללא שימוש? הרי מדובר לכאורה בנדר של
צדקה ,ואם הישיבה לא מוכנה לפדות את הצ'ק ,מה דינו של הכסף?
והשבנו ,שהכסף אינו צדקה ,ואין כאן לא נדר ולא כלום .כדי להמחיש
את הדברים אמרנו ,מה היה קורה אילו הגביר היה נודר לישיבה 6000
ג'וקים  -האם היה בכך נדר? בוודאי שלא! לכן ,גם הכסף שהגיע
בעקבות הזלזול בתלמידי חכמים ,אינו בגדר נדר.
ראיה לכך אפשר להביא מהגמרא במסכת מנחות (ק"ג א')" ,האומר
הרי עלי מנחה מן השעורים (והרי אין מביאים מנחה אלא מן החיטים)
יביא מן החיטים" .וכתב על כך הברטנורא ,וכגון שאמר "אילו הייתי
יודע שאין מביאים מנחה מן השעורים ,לא הייתי נודר אלא חיטים".
אבל אם אמר "לא הייתי נודר כלום" ,אינו חייב כלום.
מבואר ,שכאשר אדם מתחייב בצורה לא נכונה ,והתכוון להתחייב רק
בצורה זו ,הרי זה כאילו לא התחייב במאומה .והוא הדין בשאלתנו,
כיוון שהגביר התחייב לתרום את הכסף רק בדרך המשפילה ,ובצורה

שכזו לא בונים ישיבה ,הוא לא התחייב...
ועוד נראה ,שכיוון שהגר"א שווי ,שהיה אחד מגדולי הדור ,סבר שאין
מצוה בנתינה זו ,אלא להיפך ,אם כן אין כאן נדר-מצוה כלל ,וממילא
גם מטעם זה  -יכול לחזור בו ,מפני שלא התחייב ,ולא היה כאן נדר.

ובדרך אגב למדנו ממעשה זה על החיוב לשמור על כבודו של כל ת"ח
באשר-הוא ,גם אם הוא 'רק' בגדר של בחור ובן-ישיבה .בקריעתו את
הצ'ק לימד אותנו ראש ישיבת פילדלפיה על ערכו ושוויו של כל מי
שעמל בתורה ,ומשקיע בה את כל זמנו וכוחותיו .דבר מאוד גדול
למדנו כאן.

האיש שאירח בביתו את החפץ חיים במשך כמה ימים,
מספר על המשניות ששינן האורח בע"פ במשך כל השבת
כיון שדיברנו על לימוד בעיון בשבת ,נצטט כאן עדות על לימודו של
החפץ חיים בשבת.
אם חשבנו שבמהלך השנים סופרו כבר כל הסיפורים על ה'חפץ
חיים' ,הנה לפנינו סיפור מרתק שלא פורסם עד כה ,המובא בספר
'שדה צופים' של הגר"א פרידמן ,ממקורביו המובהקים של מרן
הגר"ח קניבסקי.
הרב פרידמן מצטט את הסיפור מתוך הקונטרס 'זכרונותיו של איש
פשיסחא' ,שם הביאו את המעשה בשם הרה"ח הישיש רבי משה
בוים ז"ל ,שהאריך ימים יותר מ 100-שנה ,והיה מוותיקי בית ווארקי
ואמשינוב.
ר' משה זכה לארח בימי אברכותו את מרן הח"ח במשך כמה ימים,
בעת שנדד ברחבי העיירות כדי למכור את ספריו ,ועדיין לא יצא שמו
וטיבו בעולם.
וכך תיאר רבי משה בוים את פרטי הסיפור ,לאחר יותר מ 80-שנה
מאז התרחשותו ,כשהכל עומד חי מול עיניו:
בעת ששהיתי בבית חותני הנגיד בעיר ראדום ,והייתי סמוך על
שולחנו ,ביקשתי וקיבלתי ממנו רשות להכניס תחת קורת-ביתו-
ביתנו כל אורח נכבד שיעשה רושם של ת"ח ויר"ש.
והנה ,יום אחד הגיע לבית החסידים שבעיירה ,יהודי ליטאי בלבוש
פשוט ודל ,כשהוא נושא עימו חבילות של ספרים .הושטתי לו את ידי
ל'שלום עליכם' ,וכהרף-עין תפסתי שהוא לא סתם מוכר ספרים...
שאלתי את האורח מאין הוא מגיע ,והוא השיב 'מהעיירה ראדין'.
כששאלתיו אם יש לו בקשה כלשהי ,השיב שהיה מעונין להשאיר
את חבילות הספרים בבית החסידים המקומי ,עד שיצליח למכרם.
הסברתי לו שהמקום אינו שמור כל-כך ,ולכן הצעתי ליהודי הליטאי
הלא-מוכר להיות אורחי בביתנו ,ושם אף אתן לו מקום נוח לאחסון
הספרים.
היהודי הסכים ,ובא למעונו של חותני שהיה בית רב-מידות ,כמנהג
הנגידים .כשהגשתי לפניו לאכול ,סירב ,בהסבירו שהוא נוהג לאכול
רק פת-קיבר עם קפה שחור...
נתתי לו את מבוקשו זה ,והוא התארח מספר ימים בביתנו ,כשבמשך
המשך בעמוד 29
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בשעת בוקר מוקדמת ,עוד טרם תפילת השחר בהיכל הישיבה ,קראו
לפתע לרבי יצחק ואמרו לו כי הרבנית מלצר ממתינה לו .בלב הומה
וחרד מיהר רבי יצחק אל הרבנית .אמרה לו הרבנית מלצר" :הרב
ביקש להודיעך כי מצא את התוספות ,הוא ביקש להודיעך זאת
בשעה כה מוקדמת ,משום ששיער שלאחר התפילה ,במקום לשבת
וללמוד תמשיך להוסיף ולחפש את התוספות ,וביקש למנוע ממך
טרחת חינם זו"
מרן הגרמי"ל ליפקוביץ זצוק"ל ,על אצילותו של מרן רבי איסר זלמן מלצר ,בעל 'אבן האזל'
"וְ יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם י ֵֹשׁב א ָֹהלִ ים" (בראשית כ"ה ,כ"ז)

רבי איסר זלמן מלצר ,בעל 'אבן האזל' ,מגאוני הדור ומגדולי ראשי
הישיבות שבדורו ,שימש כראש ישיבה עוד בגולה .לימים עלה
ירושלימה ,הביא עמו את מסורת הישיבות דליטא והעתיק את
מורשתה לעיר הקודש .בשעה שפנה רבינו (מרן הגרמיל ליפקוביץ
זצוק"ל) לעזוב את וילנא ולעלות לארץ ישראל ,המליץ לו הרב'ה רבי
שלמה היימן" :לך ללמוד בישיבת חברון ,אך בד בבד לך והתאבק
במחיצתו של רבי איסר זלמן מלצר".
בהיותו דבק בהוראת חכמים "עשה לך רב" ,חסרונו של הרב'ה רבי
שלמה היימן שכה הרבה קיבל ממנו ,הציק לו מאוד ,נפשו צמאה
להידבק ברב מובהק שיוכל לדבוק בו ולשאוב ממנו תורה ויראה עוד
ועוד ,ולזאת עצתו של רבי שלמה הועילה והאירה לו את דרכו דרך
העליה ,כאשר לימים סח לנכדיו של רבי איסר זלמן:
"כשהגעתי לארץ ישראל ,ההתגעגעות לרב'ה היתה נורא נוראות.
על כל צעד ושעל חשבתי והרגשתי כי חסר לי את ראש הישיבה
רבי שלמה ...אך זאת היתה נחמתי ,וכל העידוד והשמחה קיבלתי
אז מהרב'ה רבי איסר זלמן.
"הייתי בא אליו באופן קבוע לביתו לשוחח בלימוד ,סבר פניו
המאירות ,כל מילה שלו ,נסכו בי עידוד וחיזוק שאין מה לתאר .זה
מה שהחזיק אותי באותם ימים".
הוא דבק ברבי איסר זלמן עד לאחת .התאבק בעפר רגליו ללמוד
מתורתו ,מיראתו ,ומכל הליכותיו ,ודרכי הנהגתו.
בי איסר זלמן קיבלו במאור פנים " -בכל יום שישי היתה לנו קביעות
לשוחח בלימוד ,זאת מלבד כמה וכמה פעמים שהייתי נכנס אליו
במשך השבוע ומשוחח בלימוד"  -אמר רבינו.
"וביותר ראינו אצל מורי ורבי זצוק"ל ,שעל אף רב גודלו בתורה כגאון
אמיתי מגאוני הדור ,הרי היה מיוחד ומופלא במדת הענוה ,ובכל
הנהגתו והליכות חייו התנהג בענווה מופלגת מאד ובפשטות אמיתית,
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עם כל אחד ואחד אפילו הקטן שבתלמידים ,ולפי מושגי הדורות שלנו
הרי ראינו אצלו ויכולנו ללמדו ממנו שלימות דרכי הענוה".
(ממכתבו של רבינו לספר 'בדרך עץ החיים')
"הרב'ה רבי איסר זלמן ,היה 'רבי' עבורי ועבור כל תלמידיו לא רק
בשיעוריו ,אלא כל הנהגתו היתה לימוד ,לימוד ביראת שמים ,לימוד
של מידות טובות ,לימוד של מעשים טובים ,של צדקות ועוד" אמר
רבינו ,והביא דוגמאות רבות.
תוך כדי לימודם היה צריך להוציא מידי פעם ספר מן הארון ,לעיין
בו בהקשר לסוגיה הנלמדת אז ,מעולם לא הצליחו התלמידים
להקדימו ולהוציא עבורו את הספר הדרוש מהארון ,עוד לפני
שהתלמידים חשו בצורך בספר זה אז אחר ,היה רבי איסר זלמן קם
ממקומו במהירות ,בזריזות מדהימה ניגש לארון הספרים ומוציא
את הספר הדרוש .הוא לא רצה שאחרים יטרחו בעבורו.

למנוע טרחת חינם
והוסיף עוד וסיפר מפי בעל המעשה  -רבי יצחק אפשטיין ,חברו
מישיבת חברון ,שלמד רבות עם רבי איסר זלמן ומסייע בידו
בהתקנת ספרו 'אבן האזל' לדפוס.
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באחד הערבים בשעת לימודם המשותף ,העלה רבי איסר זלמן
חידוש תוך שהוא נסמך על דברי תוספות מסוים ,אלא שלא
הצליח להיזכר היכן הם דברי תוספות אלו .במשך זמן רב חיפשו
הרב והתלמיד אחר אותו תוספות נעלם ולא מצאוהו .משהתאחרה
השעה נאלץ רבי יצחק לשוב לאכסנייתו שבישיבה מבלי שמצאו
את מקור התוספות.
בשעת בוקר מוקדמת ,עוד טרם תפילת השחר בהיכל הישיבה,
קראו לפתע לרבי יצחק ואמרו לו כי הרבנית מלצר ממתינה לו ליד
בנין הישיבה .בני הישיבה נבהלו לפשר קריאה דחופה זו ,ובלב הומה
וחרד מיהר רבי יצחק אל הרבנית.
אמרה לו הרבנית" :הרב ביקש להודיעך כי מצא את התוספות .הוא
ביקש להודיעך זאת בשעה כה מוקדמת ,משום ששיער שלאחר
התפילה ,במקום לשבת וללמוד תמשיך להוסיף ולחפש את
התוספות ,וביקש למנוע ממך טרחת חינם זו".
בהזדמנות אחרת כשסיפר זאת רבינו באוזני צאצאיו של רבי יצחק
אפשטיין ,משסיים ,אמר :הלא יודעים אתם את המרחק משכונת
'משכנות'  -מקום מגורי רבי איסר זלמן ,ועד לישיבה בגאולה.
גדלותו של הרב'ה רבי איסר זלמן במידות הנאצלות ,הלא ידועה,
ובפרט הנהגתו הזהירה בכבוד וטרחת אשתו הרבנית ,והכיצד ראה
לנכון להטריח את הרבנית ,שכבר לא היתה צעירה לימים ,בשעת
בוקר מוקדמת לעשות את כל הדרך הארוכה  -הלוך ושוב  -מביתם
ועד לישיבת חברון?
ורבינו השיב על אתר" :אלא יש להבין את ענין חלקה של הרבנית
בלימוד התורה של רבי איסר זלמן .אין הפירוש שרבי איסר זלמן
ישב ולמד ,והרבנית 'עזרה' לו ללמוד .לא ולא! היתה כאן שותפות
מלאה  -חלק כחלק  -בתורה .הרבנית הלא היתה מסייעת לו בכתיבת
החידושים ...היא לא הלכה עד שכונת גאולה כדי לסייע לתורה של
בעלה  -לא! היא הלכה מתוך אחריות של החלק שלה עצמה בתורת
בעלה הגדול".
וכאן הוסיף רבינו וביאר" :היום מדריכים חתנים וכלות בבנין בית
של תורה  -שהבעל צריך לשבת וללמוד והתפקיד של האשה לעזור
ולסייע לו לקיים את תפקידו .אבל זו טעות .בצורה כזו  -זה לא יחזיק
מעמד לאורך זמן ...כמה מסוגלת האשה לעזור ולהתמסר לדבר
שאינו שלה? רק אם שניהם יהיו 'שותפים' במידה שווה בתורה  -רק
בצורה כזו יש לזה קיום".
"אני אומר לך את הדברים כדברי הדרכה לקראת בנין ביתך"  -פנה
רבינו ואמר לחתן (נכדו של רבי יצחק אפשטיין שהיה במעמד)
"שתזכה גם אתה עם כלתך לבנות את ביתכם ,באופן של שותפות
מלאה כדוגמת השותפות של הרב'ה רבי איסר זלמן והרבנית.

איך הייתי משלם לכם על כך
סיפר רבינו :בזמן שלמדנו בישיבת חברון מסכת גיטין וכן מסכת
פסחים ,גם בישיבת 'עץ חיים' למדו במקביל מסכת זו ,וביקשנו
מהרב'ה רבי איסר זלמן כי יחזור בפנינו על ה'שיעור כללי' שמסר
בישיבת 'עץ חיים' ,והוא נענה בשמחה .בכל שבת לפני הצהרים

לאחר סעודת השבת ,היינו באים לביתו והוא חזר בפנינו על שיעורו.
באחת משבתות אותו חורף ירדו גשמי זלעפות ,ניסינו כמה וכמה
פעמים לצאת מהישיבה בדרכנו אל הרב'ה ,אך הגשמים מנעו
מאיתנו ואילצו אותנו לסוב על עקבותינו ,ובסופו של דבר לא הגענו
לביתו לשמוע את השיעור.
בשבת שלאחר מכן ,התנצלנו בחוסר נעימות ,על שלא באנו לשיעור
בשבוע שעבר ,והסברנו כי עקב הגשמים העזים לא היה ניתן בשום
אופן לצעוד את הדרך מהישיבה לביתו.
רבי איסר זלמן הגיב מיד" :כמה טוב עשיתם שלא באתם באותם
גשמים של השבת שעברה! הרי אילו הייתם עושים את הדרך בכאלו
גשמים במסירות נפש ,איך הייתי יכול לשלם לכם על כך?!"
סיים רבינו ואמר" :ניכר היה על הרב'ה רבי איסר זלמן ,כי באמת
ובתמים הוא מרגיש שאנו עושים לו טובה ,ומתחסדים איתו בכך
שאנו באים לשמוע את שיעורו"...

זה היה הרב'ה וגם התלמיד
באחד מימות חול המועד סוכות ,נכנס לרבינו הדרשן הנודע רבי
ישראל מאיר שושן ,וסיפר בפניו במתק לשונו ,מעשה על מידותיו
הנפלאות של רבי איסר זלמן ,והתחשבותו העדינה ברגשות זולתו.
לשמע הסיפור ,נהנה רבינו מאוד והגיב בהתפעלות" :אה ,זה היה
הרב'ה! ...כל כולו מחשבה על השני."...
לפי תגובתו הנלהבת והמתפעלת של רבינו נדמה היה כי הוא שומע עתה
מעשה זה לראשונה ,אך בנו של רבינו ,רבי אברהם יצחק ,שהיה באותו
מעמד תמה בפניו ואמר" :אבא ,הלא כבר סיפרת לנו פעם סיפור זה?"
ורבינו  -ההדור במידותיו של רבו  -נענה מיד ואמר" :לא ,לא שמעתי את
זה ...כמו שסיפר הרב שושן את הסיפור ,מעולם לא שמעתי."...
אכן" ,זה היה הרבי" ,וכזה היה גם התלמיד.
סיפר נכדו של רבי איסר זלמן ,מחבר הספר 'בדרך עץ החיים' -
לתולדות זקנו ,כי כאשר אסף חומר לספרו ,פנה למאות מתלמידי
וממכירי זקנו לשמוע מהם מאשר חוו וראו אצל זקנו הגדול .רבינו
היה מהבודדים שכל סיפוריהם התמקדו אך ורק בגדלותו של רבם,
בעוד את חלקם באותם סיפורים הצניעו והעלימו לגמרי.
וכשסיפרו עובדה שהיה להם חלק בה ,ושעלול היה להשתמע בה
איזו מעלה שלהם ,סיפרו זאת על "תלמיד אחד".
דמותו של "הרבי רבי איסר זלמן" עמדה לנגד עיניו כל הימים ,כרבי
לא רק בתורה אלא בכל דרכי ההנהגה בבין אדם לחבירו.
בדברים שנשא במעמד חנוכת הבית לישיבה לצעירים "אבן האזל"
שהקים רבי ישכר מאיר בנתיבות ,על שמו של רבי איסר זלמן ,אמר
רבינו" :בכל עסק השם של העסק מורה על תוכנו ,רגילים לתלות
בחוץ שלט עם שם העסק כדי שכולם ידעו מה העסק שיש כאן ,כך
גם ישיבה שנקראת על שמו של הרבי רבי איסר זלמן ,הרי מלבד
שבודאי ישיבה זו צריכה להיות בית היוצר ללימוד התורה בישרות
כראוי ,השם מחייב שהישיבה ובניה יתנהלו במידות טובות ,השם
"אבן האזל" מחייב הנהגה ישרה בבין אדם למקום ובבין אדם לחבירו.
(מתוך הספר רבי מיכל יהודה)
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כאשר התאספו בביתו חשובי התלמידים ,ביום שהגיע לגיל מאה שנה,
הוא אמר" :מאה שנה עוברות מהר ...לא כפי שנוטים לחשוב" .אז החל
לבכות ואמר בקול נרגש" :הקב"ה ברחמיו נתן לי בפקדון את גופי כבר
מאה שנה ,אם הייתי יודע שאגיע לגיל זה הייתי מנצל את חיי יותר,
ובכל זאת אני יכול לומר היום ,שכל מה שיש לי נתתי להקב"ה שיהיה
בשלימות ...והקב"ה גמל עימי חסד ונתן לי שנים ארוכות".
הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל ,על ניצול הזמן ותפקיד האדם בעולמו
"הּנֵ ה נָ א זָ ַקנְ ִּתי" (בראשית כ"ז ,ב')
ִ

רבינו היה רגיל בשיחותיו דברי הגמ' ,שתלמיד חכם נקרא 'סודני'
ופרש"י שהוא על שם הפסוק "סוד ה' ליראיו" .והיה מטעים זאת
שאם נעשה האדם תלמיד מובהק להקב"ה ועמל תמיד לדעת עומק
דעתו בכל סוגיא מסוגיות התורה ,זוכה להגיע למדרגה שהקב"ה
מגלה לו סודות הבריאה.
כל מי שהכיר את רבינו מקרוב ,ראה סביבו הנהגה שמימית ,הן דברים
מופלאים שלא יופרע מתלמודו ומצוותיו והן בכך שרצון יראיו יעשה
ואת שוועתם ישמע ויושיעם .סיפור נפלא שנתפרסם בחייו ואף
הודפס בכמה כתבי עת וספרים ,סיפר תלמידו רבי צבי ברודי.
היה זה בתקופה שהתחילו להקרין סרטים במהלך הטיסות
במטוסים ,בכל מדור ומדור היה בתחילתו מסך גדול ,שעליו ראו
את הסרטים ,ורבינו היה מבקש מראש שינתן לו מקום שלא יהיו בו
סרטים ,שיוכל ללמוד בשקט ולא לשבת ליד מפגע כזה בקדושה.
באחת הטיסות ,שמו את רבינו בשורה הראשונה לפני המסך,
כשראה רבינו את הדבר פנה אל הדיילים וביקש שיעבירו אותו
מקום ,שכן הדבר מפריע לו ללימודו ואינו יכול לשבת שם .הם ענו
שעל פי הביטוח שחברת תעופה נותנת ללקוחותיה ,אסור להם
בשום אופן לשנות את מקומו .הטיסה החלה ודווקא מסך זה לא
עבד ,הדבר גרם שרבים מהנוסעים עברו למדורים אחרים בהם
פעל המסך ולא רק שלא היתה לרבינו הפרעה בלימודו ,עוד היה לו
סביבה שקטה בטיסה זו ,ויכול היה ללמוד בהשקט ובטחה.
כך מספר גם נכדו הג"ר יהושע חייטובסקי שהתלווה אליו פעמים
רבות בחמש עשרה שנותיו האחרונות ,שבפעם נוספת כשהיה עמו,
ארע שבאורח פלא המסך שהוצב מולו לא עבד כראוי ולא ניתן היה
לראות בו מראות שאינם ראויים.

"רצון יראיו יעשה"
מאמר הכתוב "רצון יראיו יעשה ואת שוועתם ישמע ויושיעם"
התקיים בו במלואו ,אלפי סיפורי מופת נקשרו ברבינו ,בברכותיו
10

ותפילותו ,בענוותנותו תלה זאת תמיד בכח החזקת התורה ומצוות
הצדקה ,וכשהיו מדברים איתו על ברכותיו שנשאו פרי היה מגיב:
ודאי ,תורמים צדקה להחזקת התורה ,מונח בזה כל הברכה! כך
ניער מעצמו את סיבת הישועה בפשטות ,אך כל מי שהתבונן הבחין
שהקב"ה שמר את פיו וברכות והבטחות שיצאו מפיו לא חזרו ריקם,
ופעמים שנקב בתאריכים מדוייקים ואופנים מהם תצמח הישועה
וכד' וכך הווה ויהי לפלא.
רגישותו לדבר שבקדושה הגיעה לידי ביטוי בהנהגות שונות,
למשל השתדל שלא למכור חפצים ששימשו את הישיבה לגויים.
פעם עמד למכירה רכב של הישיבה וסיפרו לרבינו שהשיגו קונה
גוי במחיר טוב ,רבינו התפלא רכב ששימש את הישיבה ימכר לגוי,
וסירב ואמר לחפש יהודי ועדיף שומר תורה ומצוות.
כאמור ,רבות מהנהגות הקדושה והפרישות עשה בצניעות ,ונזהר
להסתיר אותם ובחיצוניותו לא ראו מאומה ,פעם ביקר אצלו ראש
ישיבת מיר הגאון רבי נתן צבי פינקל וכשיצא ממנו התפעל ואמר:
"הוא כזה ענק ,מאידך ,הוא מתנהג כל כך נורמלי"...
היה לרבינו חוש ריח רוחני מופלא שלא יכול היה לסבול דברים
טמאים ,תלמידו רבי זלמן פנחס שטולצנברג מספר ,שהיה עוקב
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אחריו בעת שכיהן כמשגיח בישיבת חפץ חיים ששכנה בשכונת
ווילמסבורג וכשהיה מגיע משכונת מגוריו באיסט סייד היתה דרכו
ללכת בצד מסוים של הכביש וכשהיה מתקרב לבית תיפלתם היה
חוצה את הכביש לצד השני ורק כשעבר את אותו מקום שב למסלול
הליכתו הקבוע.
זו היתה גם חלק גדול מהסיבה שבגינה החליט לעקור מארה"ב
ולעלות לארץ ישראל עם בני הישיבה שהקים ,למרות כל הקשיים
שהיו כרוכים בכך ,כמובן שהמניע העיקרי היה מצוות ישוב ארץ
ישראל ,אך הוא דיבר הרבה עם הבחורים על אווירת הקדושה
שבארץ ישראל ובפרט בירושלים פלטרין של מלך.
מעניין לציין שגם בעניני מידות ראו איך הפריע לו מידות רעות,
כמה פעמים כשהיה נמצא במחיצת בעלי גאוה הרגישו שקשה
לו מאד עם זה ,למרות שנמנע מלדבר לשון הרע ואפילו לרמוז,
יכלו להרגיש שזה מפריע לו .ופעם כשדיבר על גנות הגאוה אמר
שלפעמים פוגשים אנשים "אז אס איז עיפשט פון זיי גאוה",ש"ריח
חריף ודוחה של גאוה נודף מהם" וכאשר אמר זאת ראו במוחש את
המיאוס שהוא מרגיש כלפי גאוה.

"תאמר לו שאין לו ארבע כנפות"
רבינו הקפיד שלא יבואו זרים לאסוף כסף בישיבה באמצע הסדר
שלא לבטל תורה .בשנים צעירות יותר היה ניגש בעצמו לומר
לאלו שאוספים לא להיכנס להיכל בית המדרש .היה אחד שהיה
רגיל לבוא ולא מיהר לצאת ,פעם כשהגיע ,הורה רבינו לאחד מבני
הישיבה לגשת אליו ולומר לו שראש הישיבה מבקש שלא יאסוף
בבית המדרש .שאל הבחור ואם ישאלני הלה ,מדוע ,מה אענה לו?
ענה לי רבינו במפתיע" ,תאמר לו שאין לו ארבע כנפות".
הלך הבחור וביקש ממנו בשם ראה"י לצאת מבית המדרש ,אותו
אחד לא ויתר ושאל מה זה ועל מה זה? אמר לו הבחור מה שהורה לו
ראה"י לומר ,הלה בא לקראת ראה"י ואמר לו ,למה נראה לרב שאין
לי ציצית? אמר לו רבינו ,אדרבה ,תראה לי את פתילות הציצית,
באותו רגע נשא את רגליו וברח.

"השי"ת יעזור שלא נפסיד"
סיפור מופלא אירע באחת הפעמים האחרונות שרבינו שהה
באנגליה .זמן קצר לפני שהיה אמור לצאת מאכסנייתו נזכר שבבנין
ממול הגיע לילה קודם אחד האדמורי"ם וביקש רבינו להיכנס לבקרו.
המקורבים ניסו להניעו באומרם שהשעה מאוחרת מאד ועלולים
לאחר למטוס ,ובכלל הלא אותו אדמו"ר צעיר ממנו בהרבה ולמה
לא יכנס הוא ,ולמה זה פגיעה? אך רבינו בשלו ,הוא טען שבנסיבות
שהיו אי כניסה אליו יכולה להתפרש כפגיעה ,ולכן החליט להיכנס
באומרו שהשי"ת יעזור שלא נפסיד.
ואכן כך היה ,רבינו כיבדו ,נכנס למעונו ודיברו ולאחר מכן נסעו לשדה
התעופה היתרו .כשהגיעו התברר שדלתות המטוס נסגרו כבר ולא
ניתן להיכנס בשום אופן ,מלווי רבינו ניסו להתווכח ,אך הבינו שאין
לדבר שום סיכוי .לפתע נשמע כרוז :הנהלת שדה התעופה מכבדת

רבנים ולכן היא מאפשרת את עיכוב הטיסה וכניסתם למטוס.
התברר שבאחת מרשתות התקשורת האירופית עשו בדיוק כתבת
תחקיר ובה סקירה על השירות בנמל התעופה ובדיוק באותה שעה
היו באמצע להסריט בשדה התעופה ,לכן ההנהלה היתה רגישה
שלא יהיו טענות וכד' והכניסה את רבינו לטיסה.

במה הארכת ימים?
רבינו האריך ימים בצלילות ובריאות ,קרוב לשבעים וחמש שנה
רצופות הרביץ תורה והעמיד תלמידים ,רבים תהו במה זכה לזכות
נדירה זו כפי שמצינו בגמרא את המושג שהתנאים הסבירו במה
הארכת ימים? התשובה הפשוטה שזורה לכאורה במה שהיה
מרגלא בפומיה כל ימי חייו ,על הפסוק "כי הם חיינו ואורך ימינו",
כשהאדם חי את התורה והמצוות ומקיימם ככל שניתן בשלימות זו
עצמו סיבה לתת לו אורך ימים.
אם חז"ל גילו לנו (פאה פ"א מ"א) שתלמוד תורה כנגד כולם ,ביטול זמן
היה אצלו החטא החמור ביותר .לא אחת כאשר דיבר ועורר בשיחותיו
על הענין של ניצול הזמן החל לבכות בכי תמרורים ,וכי צריך לדבר על
חזלי"ם בכדי שלא יבטלו תורה ,איך יתכן כדבר הזה ,הלא הקב"ה נתן
לנו את מתנת החיים ואיך אפשר לבזבזם על דברים של מה בכך.
אלו היו הדברים שדיבר כאשר התאספו בביתו חשובי התלמידים,
ביום שהגיע לגיל מאה שנה ,כ"ז אלול תש"ע .הוא פתח ואמר "מאה
שנה עוברים מהר "...לא כפי שנוטים לחשוב ,ואמר ,הלא עבודת
האדם בעולמו היא לשעבד את כל גופו להקב"ה .כתוב 'אני לדודי
ודודי לי' ,מהו אני לדודי ,מה אדם יכול לתת לבוראו .יש אדם שתורם
את פיו להקב"ה זוכה הוא שהקב"ה משיב לו ונותן לו אף הוא את כל
הנצרך לו .אז החל לבכות ואמר בקול נרגש  -הקב"ה ברחמיו נתן
לי בפקדון את גופי כבר מאה שנה ,אם הייתי יודע שאגיע לגיל זה
הייתי מנצל את חיי יותר ,ובכל זאת אני יכול לומר היום שכל מה
שיש לי נתתי להקב"ה שיהיה בשלימות ...והקב"ה גמל עימי חסד
ונתן לי שנים ארוכות.
בדברים נוספים שנשא באותם ימים בפני תלמידים הביא את נוסח
התפילה "זכרנו לחיים ...למענך אלוקים חיים" ,שהמעלה הגדולה
בחיים היא כאשר האדם חי ומשתמש בחייו "למענך אלוקים חיים"
ואז התבטא בדמעות ואמר ' -אתם רואים אותי ,כבר אדם זקן שרוב
ימי חיי כבר מאחורי ,ומסתמא כל אחד חושב כמה כח ושמחה יש
להמשיך בעבודת הקודש בגיל זקנה מופלגת כזו ,אולם אני אומר
לכם ,הלוואי שהקב"ה יתן לי עוד מאה שנה של עבודת הקודש,
שזוהי השמחה והשלווה הגדולה ביותר לנפש האדם ,שזוכה להיות
בעבודת ד' כל ימיו ,ואין גבול וקצבה לשמחת החיים באופן זה.

לשמוח באריכות ימים ושנים
דברים מעניינים באותו סגנון אמר רבינו לתלמידו הרה"ג רבי
מאיר פרייזלר ,היה זה עשר שנים קודם לכן ,ביום שמלאו לו
תשעים שנה ,ר' מאיר ניגש ובירך את רבינו במזל טוב .הוא הפתיע
אותו כששאלו ,למה אתה מברך אותי ,הלא לכאורה זהו יום עצוב
המשך בעמוד 30
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בהיותו נמוך קומה ,נראה רבי יעקב גלינסקי ,ממש כמו ילד ,ניסה להשיב
לחוקריו כי עמד בפתח חנות ,ומישהו – שאינו מכיר ואינו זוכר את מראהו
– הפקיד בידו את תיקו ,ואמר לו שהוא נכנס לרגע אחד לחנות ,והוא
מבקש שישמור לו על התיק עד שיצא" .המתנתי והמתנתי ,והאיש לא
יצא ...כעבר שעה ארוכה עזבתי את המקום ,ומשפתחתי את התיק מצאתי
בתוכו את התלושים"...
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א  -מחמת שנאת עשו ליעקב,
המטרה העליונה בחייו היא לחבל בתורתו של יעקב
"וַ ּיִ ְתר ֲֹצצּו ַהּבָ נִ ים ּבְ ִק ְרּבָ ּה" (בראשית כ"ה ,כ"ב)

בפרקי דרבי אליעזר (פרק לב) מובא" :והיו הבנים בתוך מעיה כגבורי
כח ,שנאמר' :ויתרוצצו הבנים בקרבה" .הם התווכחו ,ויכוחים סוערים,
בעניינים מהותיים העומדים ברומו של עולם :שכר ועונש ,עולם הזה
ועולם הבא ,חובתו של אדם בעולם ותכלית חייו" .מתרוצצים זה עם
זה ומריבים בנחלת שני עולמות".
בשלב מסוים של הוויכוח ,הסכים עשו לחלק את העולמות בינו לבין
יעקב :הוא ,עשו ,יקבל את העולם הזה ויותר על חלקו בעולם הבא,
ואילו יעקב יקבל את העולם הבא.
כמובן ,אלו דברים גבוהים מאד וקשים להבנה .קשה להבין שעוברים
במעי אמם מתווכחים בעניינים כה גבוהים ,אולם כך לימדונו רבותינו.
הכתוב אומר (ירמיהו א ,ה)" :בטרם אצרך בבטן ידעתיך" .מכאן למדו
שצדקותו של יעקב החלה עוד במעי אמו ,כמו גם רשעותו של עשו.
כבר אז החל הויכוח בין שניהם.
כחלק מהויכוח הזה ,אומרים חז"ל" :כשהיתה עוברת על פתחי תורה
של שם ועבר  -יעקב רץ ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי עבודה
זרה  -עשו מפרכס לצאת".
נשאלת השאלה :מדוע הם רק רצו לצאת ולא יצאו בפועל?
בשלמא יעקב לא יכול היה לצאת ,משום שעשו חסם את דרכו .הוא
ישב על הפתח" ,לפתח חטאת רובץ" ולא איפשר ליעקב לצאת לבית
המדרש ,אולם מה מנע מעשו לצאת? אם כה עז רצונו לעבוד עבודה
זרה – שיצא!
התשובה לכך היא :עשו ידע שאם יצא ,ויותיר את יעקב לבדו במעי
אמו – הוא יוכל ללמוד בניחותא עם המלאך שמלמדו תורה ,וכשרבקה
תעבור ליד פתחו של בית מדרש קרוב הוא יעשה כמותו ויצא ...עשו
לא היה מוכן לאפשר ליעקב ללמוד תורה בניחותא .עז היה רצונו
להפריע לו מלימודו .משום כך העדיף לותר על יציאתו ,ובלבד שגם
יעקב לא יצא.
זו דרכם של רשעים" ,זה דרכם כסל למו" (תהלים מט ,יד) .מבחינתם,
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העיקר הגדול והחשוב ביותר הוא להפריע ללומדי התורה ,לדכא
אותם ולגזור עליהם כל מיני גזרות .זה נותן להם את החיות .הסטרא
אחרא ,היצר הרע ,לא יכול לסבול את הטוב  -אין טוב אלא תורה.
משום כך הוא עושה את כל המאמצים לחבל בטוב הזה.
אמר פעם אחד מן הצדיקים :לעשו אין טעם בחיים בלי יעקב! כשיש
יעקב  -יש לו עם מי לריב ולהתווכח ,את מי לנסות לדכא ,על מי לגזור
גזרות ...בלי יעקב – איזה ענין יש בחיים?...
עשו מוכן לוותר על ההנאות האישיות שלו ,ולא לצאת ולעבוד עבודה
זרה כאוות נפשו ,ובלבד שיוכל להמשיך להפריע ליעקב ,ולעמוד
בדרכו כדי שלא יוכל לצאת וללמוד תורה" .רבי שמעון בר יוחאי
אומר :הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב" (ספרי בהעלותך פסקא
סט) .מחמת שנאה זו ,המטרה העליונה בחייו היא לחבל בתורתו של
יעקב.

תחת השלטון הקומוניסטי
מאז ומעולם זו היתה מגמתם של שונאי ישראל :להשבית את לימוד
התורה וקיום המצוות בעם ישראל .הגדילו לעשות הקומוניסטים
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ברוסיה ,שדיכאו ביד קשה כל זיק של יהדות .מי שרק נחשד באיזשהו
קשר ליהדות – היה נשלח לעבודות פרך בגלות סיביר ,משם בדרך
כלל לא היה שב.
בבתי הספר הממשלתיים היו מחנכים את הילדים לכפירה מחלטת,
והמורים היו משננים לילדים" :ילדים יקרים! מי נותן לנו את הלחם
לאכול? סטאלין!" .כך החדירו להם בעצמות ,שסטאלין נותן את
החיות .ילד שהיה עונה 'סטאלין נותן את הלחם' – היה מקבל תלושי
מזון ולחם ,ילד יהודי שהיה מעז לענות שאלוקים הוא הנותן – לא היה
מקבל תלושי מזון! 'לך תחפש את אלוקים שיתן לך לחם' ,היו אומרים
לו.
המצב כאב מאוד לגאון רבי יעקב גלינסקי זצ"ל .ההורים המסכנים,
שרובם היו עניים מרודים ,משוועים לפת לחם ,נאלצו לשלוח את
ילדיהם לבתי הספר הממלכתיים ,ובלבד שיזכו לקבל פת לחם.
בהיותו בחור בגיל עשרים ,החליט לפתוח תלמוד תורה בו יוכלו
הילדים ללמוד ולהתחנך על טהרת הקודש ,ובדרכים לא דרכים היה
משיג עבור המשפחות את התלושים הכחולים שאיתם יכלו לקבל
לחם ומזון .הוא שכר דירה קטנה ממוסלמי ,ששנא את הקומוניזם .כך
החלו ילדים לבוא וללמוד שם.
דא עקא ,לאחר תקופה לא ארוכה ,תפשוהו ואסרוהו בבית הכלא
הקומוניסטי הידוע לשמצה ,ועינו אותו עינויי תופת כדי שיענה על
השאלה מאין השיג את תלושי המזון ,אותם היה מחלק למשפחות.
גזר דין מוות ריחף על ראשו.
בהיותו נמוך קומה ,נראה ממש כמו ילד ,ניסה להשיב לחוקריו כי עמד
בפתח חנות ,ומישהו – שאינו מכיר ואינו זוכר את מראהו – הפקיד
בידו את תיקו ,ואמר לו שהוא נכנס לרגע אחד לחנות ,והוא מבקש
שישמור לו על התיק עד שיצא" .המתנתי והמתנתי ,והאיש לא יצא...
כעבור שעה ארוכה עזבתי את המקום ,ומשפתחתי את התיק מצאתי
בתוכו את התלושים"...
הקומוניסטים לא קנו את הסיפור ,והשליכוהו אל תא הנידונים למות.
ובחוץ – היהודים מחפשים דרכים איך לפדותו!
הפרקליטה הגדולה ,הקובעת את מועד ההוצאה להורג של הנידונים
לתליה ,חלתה במחלה קשה .בבתי המרקחת לא ניתן היה להשיג
את התרופה למחלתה ,רק בשוק השחור .אחד היהודים העשירים
התחייב בפני בעלה של הפרקליטה כי ישיג את התרופה בתמורה
לשחרורו של הבחור יעקב גלינסקי .לאחר שהלה קיבל את הסכמת
אשתו ,הוא אישר את העסקה.
מה נאמר ומה נדבר? העשיר השיג את התרופה ,תמורת הון עתק,
הפרקליטה השתמשה בה והתרפאה ,אך ...מכאן ועד לקיום ההבטחה
הדרך ארוכה .לפתע החלו הפרקליטה ובעלה להתנער מההסכם
בטענה כי אין זה בסמכותה ובכוחה של הפרקליטה לשחרר נדונים
למות ...וגזר הדין נותר בעינו.
והנה ,הפלא ופלא! לאחר מספר ימים – ולאחר שכבר הבריאה
לחלוטין  -המחלה שבה לבשרה! וכיון שהתרופה הסתיימה בפעם
הקודמת ,לא נותרה ברירה אלא לפנות שוב אל אותו יהודי עשיר,
ולבקש ממנו להשיג את התרופה בשוק השחור .הפעם ,ניאות היהודי

רק בתנאי כפול ומכופל של "נפש תחת נפש".
וכך אירע הלא יאמן! הפרקליטה שיחררה אותו ,והוא ניצל ממוות
ודאי.
שם – בגיא צלמות – חי הגאון הצדיק חיים של אמונה ובטחון מלא
בקב"ה .גם שם – במקום שחינכו את הילדים שסטאלין נותן את
הלחם – הוא מסר את נפשו להציל את הילדים מציפורני הכפירה,
ולהעניק להם חינוך לאמונה ,חינוך לקיום תורה ומצוות" .כל העולם
כולו גשר צר מאוד" ,זעק רבי יעקב גלינסקי מנהמת לבו – ואת הגשר
הזה אדם צריך לעבור! "והכלל והעיקר שלא יפחד כלל"! עליו לזכור
את דברי המשנה (אבות ד ,טז)" :העולם הזה דומה לפרוזדור בפני
העולם הבא"! תפקידנו הוא" :התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס
לטרקלין".
בעוונותינו הרבים ,יש כאן ,בארץ הקדש ,בתי ספר ,שמלמדים את כל
החכמות שבעולם .הכל צריך ומותר ללמד .חוץ מדבר אחד :תורה,
יהדות .אסור להביא רב חרדי להרצות בבתי הספר ,מחשש לכפיה
דתית ' -הדתה' .שומו שמים! את הכל מלמדים שם ,חוץ מהתורה
הקדושה שהיא יסוד הקיום של העם היהודי ,ובלעדיה אין לנו חיים.
הוא אשר אמרנו :עשו יכול היה לצאת ממעי אמו ולעבוד עבודה זרה
להנאתו ,אולם יותר חשוב היה לו להפריע ליעקב ,לחבל בתורתו .לא
לתת לו ללמוד במנוחת הדעת.

רשעים כל ימיהם חרטה
לאחר שעשו אכל את נזיד העדשים נאמר" :ויקם וילך ויבז עשו את

המשך בעמוד 30
תודלות תשרפ | יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

13

שאלתי פעם את אבי מורי זצוק"ל ,כיצד החזיק מעמד כל השנים להתגדל בתורה
וביראת שמים טהורה ,אחר שהתייתם מאביו ומאמו עוד בהיותו ילד רך בשנים;
באותם זמנים היו רוחות זרות נושבות בין בני הישוב הישן ,והוא ,למרות היותו
יתום נעזב ולמרות כל הקשיים שעברו עליו בימי הילדות ,נשאר אדוק ביהדותו
הגה"צ רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א ,על מידות טובות ו'סיפורי מעשיות' מצדיקי הדורות
"וְ יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם" (בראשית כ"ה ,כ"ז)

שמענו מהגאון הצדיק רבי מענדל אטיק שליט"א ,שהעיד מרן
הגאון רבי יצחק זאב מבריסק זצוק"ל ,שבבית אביו מרן הגאון רבי
חיים זצוק"ל ,קיבלו וינקו עיקר החינוך למידות טובות ויראת שמים
על ידי 'סיפורי מעשיות' מצדיקי הדורות; זאת ,לפי שכוח הסיפור
יש בו כלי נפלא להנחיל על ידו לימוד מוסר השכל ,משום שיש
בו המחשה טובה ובהירה ,לראות בחוש כיצד מתקיימים הדברים
בפועל ,הלכה למעשה.
זוכר אני מימי בחורותי ,בעודני נער צעיר לימים ,זכיתי להימנות עם
תלמידי הרב הצדיק רבי נטע פריינד זצ"ל בישיבת 'עץ חיים' .דרכו
בקודש היתה לספר הרבה סיפורי צדיקים שהיו מעוררים את הלב
ומחיים את הנפש .מטיבן ,כל אלו המעשיות נחקקו לטובה במוח
ובלב התלמידים ,לשנים רבות יותר משאר הלמודים.
גם אבי מורי הצדיק זצ"ל ,שהיה מרביץ תורה לעדרים במשך יותר
משלושים שנה ,היה מרבה בסיפורי הצדיקים ,ובכך היה בונה את
נפש התלמידים .מהאי טעמא היה משתתף בדרשתו השבועית
המפורסמת של מגיד המישרים ,הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל
 ,בבית המדרש הגדול ד'זכרון משה' .זו היתה מלאה מתיקות
ומתובלת בהרבה סיפורי צדיקים ,שקלחו מפיו של ר' שלום בשופי;
מאותן דרשות היה מלקט פנינים מובחרות וספורים טובים ,כדי
שתהא אמתחתו מלאה ב'טיב המעשיות' ,כשיצטרך להן בכל עת
מצוא לחינוך התלמידים.
תדיר היה אומר ,כי כשם שצריך ללמד לתלמידים את פרקי תלמודם
בגפ"ת ובפוסקים ,כן עלינו ללמדם סדרי קדושה וטהרת המידות
וזיכוך הנפש.

שמעתי מפי כבוד אבי מורי הגאון הצדיק זצוק"ל ,מה שסיפר על
אביו ,זקני הגאון הצדיק רבי גמליאל הכהן זצוק"ל ,ראש הישיבה
המפורסמת שבעיר קישענוב:
הוא היה גאון עצום ,בקי בכל חדרי תורה ,וכל שיחו וכל שיגו תמיד
בעמלה של תורה .שמעתי מהחסיד הנודע רבי משה בטלן זצ"ל,
שהיה תלמידו בישיבתו הרמה ביקשענוב  -הוא העיד שהיה זקני
זצוק"ל בקי מופלא מלשון הש"ך שבשולחן ערוך עד כדי קריאת
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התיבות למפרע בעל פה[ .כמו כן ,היה כהן מיוחס ,בן אחר בן ,דור
שמיני לרבינו הש"ך זצוק"ל ,זכותו יגן עלינו] .כה התבטא ר' משה
ברוב ענותנותו :הנה אני אינני יודע אפילו לומר 'אשרי' למפרע -
ואילו הוא היה בקי בחיבור גדול ועצום כהש"ך לאומרו בעל פה
בסדר הפוך מלה במלה ,מסופו אל תחילתו.
סיפר אבי זצ"ל ,שקודם שהיה אביו רבי גמליאל פותח בשיעורים
העמוקים שהגיד בישיבתו הקדושה תמידין כסדרן .היה תדיר פותח
בסיפורי הצדיקים ,כדי לפתוח את הלב לתורה" .כי הא דרבה ,מקמי
דפתח להו לרבנן ,אמר מלתא דבדיחותא ובדחי רבנן ,לסוף יתיב
באימתא פתח בשמעתא" (שבת ל ,):שפרשו בספרים ענינו ,כדי
לפתוח הלב ולהכינו לתורה.
הוא היה יכול לחזור לחזור ולשנן סיפור אחד כמה פעמים ,ובכל
פעם בהתעוררות מחודשת ,להדגיש ולהבהיר את לימוד מוסר
ההשכל היוצא מן המעשיות .היו בחורים שבקוצר דעתם העירו
לו לפעמים ,שכבר שנה ושילש לפניהם אלו הסיפורים ,אך הוא
היה תמה לעומתם :האם גם בלימוד הגמרא תאמרו שכבר למדנו
זאת? כשם שעלינו לשנן דברי תורה הרבה פעמים ,כן יש לשנן אלו
הספורים ,שהנם ממש כגופי תורה .מובן מאליו ,שבכל סיפור שהיה
מספר לפני התלמידים הוציא מוסר השכל בלימוד הנצרך לעבודת
השם יתברך ,שלכן היה חשוב אצלו הדבר כתורה ממש.
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מעשה נפלא שמעתי מפי מורי ורבי הגאון הצדיק רבי בנימין רבינוביץ
זצוק"ל ,דיין דהעדה החרדית בעיר הקודש ירושלים ,תבנה ותכונן.
בילדותו היה יונק מאנשי ירושלים של מעלה שבעיר העתיקה;
היה דרכו להתפלל 'שחרית' בקלויז הישן והמפואר דחסידי רוז'ין
הראשונים ,הנקרא 'בית הכנסת של רבי ניסן בק' [ר' ניסן בעק'ס
שוהל] ,לפי שהלה הרים בנינו ברב פאר והדר ,כידוע .בקלויז הגדול
היו כמה חדרים ושטיבלאך; באחד החדרים היו מתיישבים החסידים
לאחר התפילה לשתית 'לחיים' ,להחיות את נפשם במיני תרגימא
ומשקה לאחר כמה שעות של לימוד ותפילה ביגיעה רבה .באותו
מושב היו מתכנסים מזקני החסידים שעוד זכו לחסות בצל קדשו
של האדמו"ר הזקן ,רבי אברהם מסדיגורא זצוק"ל ,בן קדוש ישראל
מרוז'ין ,זכותו יגן עלינו ,והיו מספרים סיפורי קודש מהצדיקים
הגדולים דשושילתא דדהבא ,שזכו להיות במחיצתן.
סיפר לי רבי בנימין זצוק"ל שראה את זקני החסידים בעת שסיפרו
את 'טיב המעשיות' הללו ,שהיו מעבירים את הסיפור בחרדת קדש,
והיו הדברים נצורים בלבם חיים וקיימים ,כאלו התרחשו זה עתה
לנגד עיניהם .אף צורת מסירת המעשה היתה ברגשי לב הומים  -הם
היו מחזיקים מטפחות בידיהם ומנגבים הדמעות הנושרות מעיניהם
מרב התרגשות והתפעלות ממעשי הצדיקים!
עד כמה מגיע כח ההתקשרות בצדיק אמת למדתי ממה ששאלתי
פעם את אבי מורי זצוק"ל ,כיצד החזיק מעמד כל השנים להתגדל
בתורה וביראת שמים טהורה ,אחר שהתייתם מאביו ומאמו עוד
בהיותו ילד רך בשנים; באותם זמנים היו רוחות זרות נושבות הין בני
הישוב הישן ,ומחמת צוק העתים פרקו רבים מבני הנעורים את עול
היהדות מעליהם ,רחמנא ליצלן ,ובפרט היתומים העזובים ,שלא
היה מי שישגיח עליהם ,ומטבע הדברים נמשכו אחר הפוקרים.
לעומתם  -הוא ,למרות היותו יתום נעזב ולמרות כל הקשיים שעברו
עליו בימי הילדות ,נשאר אדוק ביהדותו ,מלבד מה שזכה להתעלות
למעלת הצדיקים .שאלנוהו ,כיצד החזיק מעמד ולא שת אל לבו
מכל הנעשה סביבותיו.
נענה אבי ואמר ,שמיום עמדו על דעתו נקשר מאוד במרן ה'חפץ
חיים' זצוק"ל ונפשו נמשכה אחריו בכל דבר .בצעירותו היה ה'חפץ
חיים' חי עדיין ,והגם שלא זכה להיפגש עמו ,הרי שמצודתו והשפעתו
היו פרוסות על כל העולם ,כידוע .כה קשור היה אליו בנפשו עד
שהיה מתבונן בכל דבר ודבר מה היתה דעת ה'חפץ חיים' בזה ,אם
היה מרוצה מדרכו ומהנהגתו או לא .דבקות זו היא שחזקה ועודדה
אותו תמיד והביאתו עד הלום ללכת בדרכי ישרים .כמה פעמים
ראה אבי מורי ,זכרונו לברכה ,את מרן ה'חפץ חיים' ,זכותו יגן עלינו,
בחלום הלילה ,ואין כאן המקום לזה .כאשר שמע אבי מורי כי מרן
ה'חפץ חיים' היה מצטער על שלא עשה חבור ה'משנה ברורה' על
שלחן ערוך יורה דעה ,השתוקקה נפשו והעיר ד' את רוחו להשלים
אתה מלאכה ,לחבר את חבורו הגדול "מעדני השלחן" על שלחן
ערוך יורה דעה ,שחיברו כמתכונת ה'משנה ברורה' על 'ארח חיים'.
חזינן מכל זאת כמה יכולה התקשרות לצדיק לחולל פלאות -
שחיבור שלם ,השמור לנצח ומזכה את הרבים לדורות ,נוצר בכח

נענה אבי ואמר ,שמיום עמדו על
דעתו נקשר מאוד במרן ה'חפץ חיים'
זצוק"ל ונפשו נמשכה אחריו בכל
דבר .בצעירותו היה ה'חפץ חיים'
חי עדיין ,והגם שלא זכה להיפגש
עמו ,הרי שמצודתו והשפעתו היו
פרוסות על כל העולם ,כידוע.
כה קשור היה אליו בנפשו עד
שהיה מתבונן בכל דבר ודבר מה
היתה דעת ה'חפץ חיים' בזה
התקשרות לצדיק והליכה בדרכיו .כל ימי חייו היה אבי זצ"ל הוגה
תמיד בספרי ה'חפץ חיים' ,ובפרט בספר 'שמירת הלשון' ,ותמיד
היה שוקל כל דבר על פי דעתו ועל פי דרכו של ה'חפץ חיים'.
(מתוך הספר טיב המעשיות – ההקדמה)
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הצטרפו לעשרות
'דרשו' שזוכים לקני
תוכניות הדף היומי בבלי
קנין תורה

תוכניות הלכה
דף היומי בהלכה

לימוד ’הדף היומי‘ ומבחן חודשי על  30דף
תוכנית לימוד להשלמת המשניות ב'זרעים'
וב'טהרות' ,שלא כלולות בש"ס הבבלי

לימוד יומיומי של 'דף היומי' ב‘משנה ברורה‘ עם
החיבור הנפלא 'ביאורים מוספים' מבית 'דרשו'.
יחד עם לימוד מוסר של מספר דקות ביום בשאר
ספרי מרנא ’החפץ חיים‘.

המבחן המסכם

המבחן המסכם

קנין משניות

בחינה תקופתית שלוש פעמים בשנה ,על  120דפי
'הדף היומי' מארבעת החודשים האחרונים

קנין ש"ס
מבחן תקופתי אחת לחצי שנה ,על כל הדפים שנלמדו
מאז תחילת המחזור הנוכחי ב'דף היומי' ועד עתה.

קנין ירושלמי
לימוד הדף היומי ב'תלמוד ירושלמי' דף ליום ,עם
מבחנים חודשיים על  30דף בכל מבחן.
16
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בחינה תקופתית שלוש פעמים בשנה ,על הנלמד
בארבעת החודשים האחרונים

קנין הלכה
לימוד הלכה בעיון ,משורשי הסוגיות עם טור
ושו"ע ונושאי כליהם ,לאסוקי שמעתתא אליבא
דהלכתא ,עם מבחנים פעמיים בשנה.

כל מה שחשוב לדעת על תוכניות 'דרשו' השונות

ת אלפי נבחני
ין אמיתי בתורה
מוסר
קנין חכמה
תוכנית ללימוד מוסר בספרי המוסר היסודיים
ביותר ,לפי סדר שנקבע על ידי רבותינו גדולי
הדור.

עמוד ליום
חבורת ש"ס

תוכנית ללימוד גמרא בעיון מעמיק ,עם הראשונים
והאחרונים ,בקצב של עמוד ליום גמרא עם רש"י
ותוס' ,עם מראי מקומות מיוחדים.

כוללים
דף הכולל

תוכנית ייחודית ללימוד 'דף היומי' בימים בהם
מתקיימים הלימודים בכוללי האברכים,
חמישה דפים בשבוע ,לא כולל ימי בין הזמנים.
בסך הכל לומדים משתתפי התוכנית  22דף
בחודש .קיימת תוכנית השלמה ללימוד בימי
שישי ,שבת ובין הזמנים ,כדי לסיים את הש"ס
בתוך שבע שנים.

הצטרף עוד היום לאחת או
יותר מתוכניות 'דרשו' ,להרשמה:

בכל עמדות ’נדרים פלוס'
לפרטים02-560-9000 :
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בכניסה לתלמוד תורה ,מתחת לגרם המדרגות ,שכן חדרו  -של המשגיח,
אוהבן של ישראל ,רבי אריה לוין זצ"ל" .איצ'ע דוד" ,קרא לפתע לעברי.
נפניתי לחדרו ,והמשגיח הורה לי לשבת .כבוד גדול חשתי אז בחדרו ,מעין
יראת הרוממות לכל הגה היוצא מפיו" .איפה שליימה'לע ידידך?" ,שאל.
"למה הוא לא הגיע היום?"" .לא יודע" ,עניתי...
הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א על הביקור המפתיע בבית החבר
"וְ יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם" (בראשית כ"ה ,כ"ז)

ילד בן  12הייתי בירושלים של מעלה .בקור הירושלמי החודר
לעצמות הסתובבנו ושיחקנו ,בחצר בניין תלמוד התורה המיתולוגי
"עץ חיים" בשכונת מחנה יהודה ,מנצלים כל רגע של ההפסקה.
בכניסה לתלמוד תורה ,מתחת לגרם המדרגות ,שכן חדרו  -או ליתר
דיוק :קיטונו הצר  -של המשגיח ,אוהבן של ישראל ,רבי אריה לוין
זצ"ל .תמיד ראינו אותו רכון על הספר ליד הסטנדר .חיוכו הטוב כמו
לא מש מעל גבי פניו בשעת לימודו ובשעת תוכחתו ,תמיד באותה
ארשת רצינות הנסוכה ביראת שמיים ובחיוך עמוק.
"איצ'ע דוד" ,קרא לפתע לעברי ,בעודי עושה פסיעותי לכיוון כיתתי
עם הישמע הפעמון המבשר את סיום ההפסקה .נפניתי לחדרו,
והמשגיח הורה לי לשבת .כבוד גדול חשתי אז בחדרו ,מעין יראת
הרוממות לכל הגה היוצא מפיו.
"איפה שליימה'לע ידידך?" ,שאל" .למה הוא לא הגיע היום?"
"לא יודע" ,עניתי ואז בעצם נזכרתי שאכן בן כיתתי שליימה'לע לא
הופיע הבוקר ללימודים" .חבר טוב צריך לדעת היכן חברו נמצא",
סנט בי המשגיח" ,אולי הוא חולה או שיש לו סיבה אחרת".
המשגיח לא התעכב .הוא הורה לי ללבוש מעיל ,ויצאנו יחדיו לעבר
ביתו של הילד .ביתו היה ברחוב שטראוס ,לא רחוק מהתלמוד
תורה .עשינו צעדינו במהירות ,ובמהלך כל הדרך שתק המשגיח ולא
פצה את פיו ,כולו מהורהר פסע המשגיח ,ואני מלווהו.
את פנינו קידמה אמו המבוגרת של שליימה'לע ,היא עצמה אוד
מוצל מאש ,שחוותה שנים קשות .לנוכח המשגיח החוצה בצעדים
לא קלים את מדרגות האבן הירושלמית ומטפס בכבדות לקומת
הבית ,הפטירה האם כי בנה ישן שנת ישרים ,מאחר שאתמול הלך
לישון מאוחר.
שריר לא נע בפניו של המשגיח ,והוא המשיך לעלות .האם רצה
והעירה את בנה הישן .נכנסנו לסלון הבית ,והמשגיח התיישב
ליד מיטתו של שליימה'לע .כשראה אותנו נבהל ,אבל המשגיח
בחיוכו הרחום אמר לו" :רצינו לבקרך ולאחל לך רפואה שלימה".
שליימה'לע כמו חיכה למילים אלו וכחכח בגרונו ,משל הוא חולה
וזקוק למנוחה.
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כדרכו היה המשגיח מתבל את דבריו בדברי תורה ומוסר ,וכך אמר
אז" :התורה מספרת לנו כי רבקה אי מנו הלכה לדרוש את ה' בבית
מדרשם של שם ועבר .אומרים לנו חז"ל (בראשית רבה סג ,ז) שהיא
היתה בדילמה גדולה' :כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם
ועבר ,רץ יעקב ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי עבודת כוכבים,
עשיו מפרכס לצאת.
מה עשתה? ותלך לדרוש את ה'  -לדעת מה תהא בסופה' .לא מה
תהא בסופה של עצמה ,לא לזאת היתה דאגתה נתונה ,כי אם לאיזה
כיוון ילך הילד ,לבית המדרש או לבתי עבודה זרה .רבקה אמנו
לא יכלה להשלים עם מהלך שכזה ,היא לא הסכימה שיהיה לה בן
שפוסח על שני הסעיפים" ,חידד המשגיח והיטיב את מבטו על
שליימה'לע שישב מהורהר.
"אצל עשיו נאמר (בראשית כה ,כז) :ויהי עשיו איש יודע ציד איש
שדה .נכתב פעמיים איש ,שכן הוא העמיד פנים רבות ,ולא היו פיו
ולבו שווים .אך אצל יעקב אבינו נאמר :ויעקב איש תם ישב אהלים,
שכן היה איש אחד בכל דרכיו .פיו ולבו היו שווים .הוא הלך בדרך ה'
ויש רק דרך אחת כזו.
"שלמה המלך ע"ה ,שאתה קרוי על שמו" ,המשיך המשגיח ברכות
ובנועם" ,אומר' :למען תלך בדרך טובים' .למה לא נכתב 'בדרכים
טובות'? בפשטות הכוונה היא ללכת בדרך שהלכו בה טובים
וצדיקים ,אבל אולי גם הפירוש שאין הרבה דרכים בעבודת ה' ,דרך
המשך בעמוד 30
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סיפר הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל ,משגיח ישיבת 'קול תורה' ,כי בעת
שלמד ב'קלם' נשא פעם ה'סבא' מרן הגאון רבי שמחה זיסל זיו זצ"ל
שיחה מוסרית אודות מעשי החסד של רבקה אמנו ,השיחה התארכה
למעלה משש שעות ברציפות(!) הנרות כבר נכבו מזמן ,והתלמידים לא
שמו לב לכך ,הם נותרו רתוקים וקשובים לשיחה...
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
רגיל אני לספר שפעם עליתי למעונו של דודי מרן הגאב"ד הגאון
רבי ניסים קרליץ זצוק"ל ,ביום בו היו אמורים להתכנס בבית מדרשו
בני קהילה מסויימת לכינוס חיזוק ,בעקבות מספר צרות שאירעו
בקהילתם באותה תקופה.
קודם האסיפה הגיע יהודי לייעץ לרבי ניסים על מה ראוי שיחזק את
הנאספים .התפעלתי אז מענוותנותו הגדולה כיצד הקשיב למייעץ
בשוויון נפש ובחיוך פשטני ,כאילו הדבר מקובל ומתבקש מאליו.
אחרי שהלה עזב את הבית ,התעניינתי אצל רבי ניסים על מה הוא
אכן מתכונן לדבר? או יותר נכון באיזה תחום סבור רבינו שיש לחזק
את הכלל?
השיב לי רבי ניסים בפשטות אופיינית" :וכי צריך אני לומר במה
להתחזק?! הלוא חז"ל נתנו לנו הוראות ברורות – 'מה יעשה אדם
וינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה ובגמילות חסדים' ,והלוא תורה
בלא תפילה אינה שווה כלום! ממילא יש לנו שלושה דברים שראוי
להתחזק בהם :תורה ,תפילה וגמילות חסדים .מה יש לי להוסיף על
דבריהם".
דבריו החדים הדהדו באוזני זמן רב" :תורה בלא תפילה אינה שווה
כלום!"
אולם דבר נוסף למדתי מדבריו ,את המסקנא היוצאת מדברי חז"ל
מפשוטם וממשמעם ,שכאשר יש צורך בחיזוק יש לחזק את ענין
התפילה ,שהוא אחד הדברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם
נוטים לזלזל בהם .התפילה היא מהדברים הנצרכים חיזוק בכל עת,
ומן הראוי להרחיב את הדיבור אודותיה.
בפרשה שלנו אנו נוכחים עד היכן כוחה הרם והעצום של התפילה,
עד כמה האמינו והחזיקו אבות העולם באומנות התפילה ,וראו בה
כמפלט יחיד שמסוגלת להושיע בכל מצב ונסיון שעמדו בו ,גם
במקריהם הקשים ביותר.
הנה על הפסוק "ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו" ,מביא רש"י את
דברי חז"ל (יבמות סד ,א)" :ויעתר לו ולא לה ,שאין דומה תפילת
צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק ,לפיכך לו ולא לה".
הגאון רבי מרדכי מן זצ"ל ,ראש ישיבת 'בית הלל' ,הקשה על דברי
חז"ל הללו קושיא עצומה .הגם נכון שיצחק היה צדיק בן צדיק
ורבקה היתה צדקת בת רשעים ועובדי כוכבים ,אך לכאורה היה

מקום לומר שזכויותיו של צדיק בן רשע דוקא גדולות יותר משל
צדיק בן צדיק.
הרי הסברא נותנת לומר ,שמי שגדל בביתו של צדיק והתחנך על
ידו לאמונה ומעשים טובים קל לו יותר להמשיך במסורת אבותיו,
ולעומתו צדיק בן רשע רכש את כל מעלותיו הגדולות בעמל רב
בכוחות עצמו ,וכל מעלה שנוספת בו היא גבורה בפני עצמה .כך
גם אומרים חז"ל (ברכות לד ,ב) במקום שבעלי תשובה עומדים אין
צדיקים גמורים יכולים לעמוד .מדוע אם כן נאמר שדווקא מעלת
צדיק בן צדיק היא זו שגרמה לתפילותיו להתקבל?
רש"י עצמו מפרש בתחילת הפרשה הטעם מדוע נזכר כאן יחוסה
של רבקה שהיתה בת בתואל הארמי מפדן ארם ואחות לבן הארמי:
"להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע ולא
למדה ממעשיהם" .הרי ששבח גדול ומיוחד היה ברבקה שלמרות
היותה בת רשעים לא למדה מהם.
בכדי לסבר את האוזן ,לדעת עד להיכן העפילה רבקה במעשיה
ובגדולת נפשה ,יש לציין את שסיפר הגה"צ רבי גדליה אייזמן זצ"ל,
משגיח ישיבת 'קול תורה' ,כי בעת שלמד ב'קלם' נשא פעם ה'סבא'
מרן הגאון רבי שמחה זיסל זיו זצ"ל שיחה מוסרית אודות מעשי
החסד של רבקה אמנו ,הנלמדים מפסוקי התורה ומדברי חז"ל.
השיחה התארכה למעלה משש שעות ברציפות(!) הנרות כבר נכבו
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השיב לי רבי ניסים בפשטות
אופיינית" :וכי צריך אני לומר במה
להתחזק?! הלוא חז"ל נתנו לנו
הוראות ברורות – 'מה יעשה אדם
וינצל מחבלי משיח יעסוק בתורה
ובגמילות חסדים' ,והלוא תורה
בלא תפילה אינה שווה כלום!
מזמן ,והתלמידים לא שמו לב לכך ,הם נותרו רתוקים וקשובים
לשיחה...
כנראה שיש הרבה מה ללמוד מרבקה תכונותיה ומעלותיה ,אלא
שצריכים להיות ברי דרגה כמו ה'סבא מקלם' כדי לאבחן צפונות
אלו...
רבקה הרי נטשה בגבורה את הרגלי החיים בבית אביה ,מאסה
בגילולים ובשאר מיני עבודה זרה שהיה לחם חוקם ,קיבלה על
עצמה עול תורה ומצוות ,והשלימה את מקומה של שרה אמנו
במעלותיה הגדולות .כך פירש רש"י בפסוק "ויביאה האהלה שרה
אמו" (כד ,סז)" :ונעשית דוגמת שרה אמנו .שכל זמן ששרה קיימת
היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת ,וברכה מצויה בעיסה ,וענן
קשור על האהל ,ומשמתה פסקו ,וכשבאת רבקה חזרו".
מדוע איפוא זכויותיה שלה פחותות משלו? הרי מי שהתחנך
בסביבה כה רעה ומרושעת ונעשה כה מושלם בצדקותו הדעת נוטה
לומר שהוא עדיף?
הסבר נפלא ליישב נקודה זו ,אמר רבי מרדכי מן ,ונרחיב מעט את
דבריו:
הנה כאשר עומדים בשדה שני ציידים ותיקים ומומחים אשר
לשניהם נשק אחיד ,נסיון שווה ויכולת זהה בתחום הצייד ,ומנסים
לצוד בקשתם צבי שנקרה בדרכם .אלא שהראשון עומד במרחק
חמישים מטר ממיקומו של הצבי ,ואילו השני עומד במרחק מאה
מטר ממנו ,הרי למרות ששניהם ישגרו את הטיל באותו רגע ,אין
ספק שהחץ של הצייד העומד קרוב יותר יגיע ראשון אל מטרתו,
גם אם הנשק של השני יהיה משוכלל או מוצלח יותר .וזאת לא מפני
מומחיותו או עדיפותו של הראשון על פני השני ,אלא אך ורק משום
שהמיקום שלו קרוב ונגיש יותר אל היעד ,וגורמת לו להיות סמוך
יותר.
כך גם היתה תפילתו של יצחק ביחס לתפילתה של רבקה .אינו
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דומה תפילת צדיק בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק לא מפני האיכות
שלו על שלה ,שהרי אדרבה יש לה מעלות וזכויות שאין לו .אלא
ההבדל המהותי ביניהם הוא במקום עומדם ,הוא עומד קרוב יותר
אל ה' בזכות אבותיו ,והיא רחוקה יותר .שתי התפילות יבואו בסוף
ליעדן ,אך זה מוקדם יותר וזה מאוחר יותר.
זה הוא כוונת הדברים שהביא רש"י מחז"ל" :ויעתר לו ה' – לו ולא
לה" ,תפילתו שלו הגיעה ראשונה ליעדה ונענה ,ולא היה צורך
להמתין עד שיקובל תפילתה ,כי הוא עמד מלכתחילה קרוב יותר
ממנה.
והדברים ערבים ומתוקים!

'קשה עתיקא מחדתא'
תשובה נוספת נפלאה ביותר ,כתב הגה"צ רבי אליהו אליעזר דסלר
זצ"ל ,משגיח ישיבת פוניבז' ,בספרו 'מכתב מאליהו' (חלק ג עמוד
 )124בשם ה'סבא מקלם' זצ"ל:
הנה חז"ל אומרים (יומא כט ,א)" :קשה עתיקא מחדתא" .מדוע?
משום שכאשר האדם מתחיל ללמוד ולעסוק בענין חדש  -ב'חדתא',
הוא יודע שאינו מכיר את הדבר ולכן הוא מעמיק להבין כל פרט
ופרט ,ובדרך זו הוא מצליח לבסוף להבינו על בוריו .אך דבר שהוא
'בגדר עתיקא' אצל האדם הוא מסתמך על ידיעתו המוקדמת ונדמה
לו שהוא מכיר כבר את כל הפרטים ומתעצל להוסיף ולהעמיק עוד,
ובחלוף הזמן עומק הענין נשכח ממנו.
נמצא שמי שהוא מעמיק גם בדברים עתיקים הוא משובח יותר,
שכן אינו מסתמך על ידיעתו והיכרותו המוקדמת עם הדבר ,אלא
בכל פעם ופעם ובכל ענין וענין שעוסק בו ,הוא מוסיף חכמה טעם
ודעת ,והולך ומשתבח עם הזמן.
והנה אצל האבות הקדושים היתה מעלה מיוחדת שלמרות שאחזו
בדרך אבותיהם ,לא הסתפקו במורגלות שהורגלו בהם מילדותם,
אלא כל אחד מהם התייגע בעצמו להעמיק חקר והבנה ולמצוא
את דרך האמת בעצמו .לכן אומרים חז"ל במדרש (ילקוט שמעוני)
על הפסוק" :וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את
בריתי אברהם אזכור" (ויקרא כו ,מב)" :כדאי מעשה אחד מהם
שיתלה העולם בגינו" ,משום שכל אחד ואחד עמל ומתייגע להשיג
את מידת אבותיו בכוחות עצמו.
בכך הוא בא לישב את דברי רש"י שפירש שאין דומה תפילת צדיק
בן רשע לתפילת צדיק בן צדיק:
צדיק בן רשע הוא אמנם יוצא מהתפעלות ממילות התפילה ,אך
זאת משום שהכל אצלו בגדר 'חדתא' ,אולם אינו בא לעולם למדרגת
צדיק בן צדיק שהתפילה אצלו היא בגדר 'עתיקא' משום רגילותו
בתפילה ,ועליו להתייגע ולעמול בכל יום ויום מחדש להתפלל עם
רעננות חדשה והתפעלות הנפש ,להוסיף חקר ,הבנה והנאה פנימית
ומחודשת מהתפילה.
לכן תפילתו של צדיק בן צדיק יש לה מעלה גדולה ,ומתקבלת יותר
מתפילת צדיק בן רשע ,משום שההנאה מהתפילה של צדיק בן רשע
באה לו בלא עבודה ויגיעה ,אלא רק משום שהיא 'חדתא' עבורו.
המשך בעמוד 31
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באמצע הלילה החשוך ואחרי שדפקנו בכמה בתים ,מצאנו את עצמנו
אובדי עצות .אף אחד לא שמע ,אף אחד לא פתח .נשארה לנו רק אופציה
אחת אחרונה ,הדודים הזקנים ,אם הם לא פותחים ,אנחנו אבודים"...
פעיל 'אחינו' הרב ישראל דחבש עם חוויית נעורים שהשפיעה עליו לכל החיים
יעקב א .לוסטיגמן
אחד הפעילים הבולטים בארגון 'אחינו' הוא הרב ישראל דחבש,
שמתייחד באופן יוצא דופן בכך שהוא מארח בביתו בני נוער
בשבתות ,לפעמים בלי התארגנות מראש ,באופן ספונטני ,ולפעמים
אפילו קבוצות שלמות.
שאלנו אותו אחת ולתמיד ,איך הוא מצליח? איך המשפחה שלו
מסוגלת כך להכניס אנשים זרים הביתה ,לפעמים אפילו לכמה ימים
ברציפות ,זה לא מפריע להווי המשפחתי ,זה לא פוגע בצורך של
הילדים בפרטיות...
הרב דחבש משיב לשאלתנו ומסביר שהכל מתחיל באירוע אחד קטן
שהתחולל לפני שנים רבות ,והותיר עליו חותם לכל החיים.
"הייתי אז תלמיד בישיבה קטנה" ,מספר הרב דחבש ,וימים של פעם
לא היו כמו היום .כשהגיעו ימי בין הזמנים ,רצינו לחלץ את העצמות,
אני ושלושת אחי.
"להורים שלנו לא היה יותר מדי כסף ,ולכן הבנו שאנחנו צריכים לטייל
במקומות חינמיים בלבד .כך יצאנו ארבעה בחורים ,למסע מעניין
אל הצפון ,כשאין לנו בכיס אפילו שקל אחד בודד כדי לקנות משהו
לאכול או לשתות בדרך...
"האחד הגדול היה כבן  19באותם ימים ,והצעיר בחבורה היה בן .13
אני עצמי הייתי אז כבן  ,15במקום טוב באמצע.
"השתמשנו בדמי הכיס שלנו כדי לממן את הנסיעה באוטובוס,
ואמרנו לעצמנו "נסתדר ונאלתר בעזרת ה' ."...וכך אכן היה.
"הגענו לטבריה ,טיילנו קצת בעיר ,ירדנו להשתכשך מעט בכינרת,
והנה ירד הערב ,חושך יכסה ארץ ,אנחנו נמצאים בעיר זרה ,לא
מכירים כאן אף אחד ,ברור לנו שאנחנו ישנים הלילה פה באזור ,אבל
אין לנו כסף לקנות אוכל ולא מקום לישון...
"יצאנו מהים והתחלנו לטכס עצה .מה עושים? איפה נישן? הלוואי
היו לנו שקי שינה ,היינו ישנים כאן על החוף ,אבל אין לנו שקי שינה...
"ואז אחד האחים אומר ,בואו ניסע לכפר זיתים .זה לא רחוק מכאן,
ושם יש לנו קרובי משפחה...
"תושבי הכפר היו כולם בני העדה התימנית ,ולנו כתימנים שורשיים,
היו שם כמה וכמה קרובי משפחה .ביקרנו שם עם ההורים כמה
פעמים והכרנו שם כמה אנשים.
"מפה לשם ,התחלנו לשאול לאיזה צד צריכים לנסוע ,ואם יש
תחבורה ציבורית ...בסופו של דבר עד שהגענו לכפר זיתים השעה
היתה  11:00בלילה.
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הרב דחבש דולה מזיכרונו את החוויה שחוו שם בכפר זיתים באותה
עת" :אנחנו היינו ירושלמים" ,הוא מספר על עצמו ועל אחיו" ,מערכת
השעות שלנו היתה קצת יותר מודרנית .אבל התימנים שם בכפר
זיתים לא ידעו חכמות .בלילה ישנים ,ביום ערים.
"בשעה  11:00בלילה לא היתה נפש חיה ברחובות הכפר .כולם ישנו
שנת ישרים .אין עם מי לדבר ...חושך מצרים! אפילו חתול לא ראינו
מסתובב שם."...
"התיישבנו שם על הדשא באיזו רחבה ציבורית ,וניסינו לחשוב למי
נפנה? נדפוק לאנשים בדלת? נעיר אותם? לא נעים!
"חשבנו אולי עוד מעט יעבור כאן מישהו ויראה ארבעה נערים
במצוקה ,יתגייס לעזרתנו ,אבל לא ...אף אחד לא יוצא מהבית .שקט
מוחלט שורר בכפר ,דממה עמוקה וחשכה עבותה".

דודה שרה
"בסופו של דבר התנערנו ,ואמרנו 'אין ברירה .לא נעים לא נעים ,אבל
אנחנו עייפים ורעבים ,חייבים להתחיל לנסות.'...
"ניגשנו לביתו של אחד הקרובים ,ודפקנו בהיסוס .בגלל שהתביישנו,
הדפיקות יצאו לנו חלשות ומהוססות ,כמובן שאף אחד לא התעורר.
"אמרנו כנראה עייפים מאוד כאן ,ננסה אצל הדודים האחרים .כך
עברנו לבית אחר של אנשים שאנחנו מכירים ושוב דפקנו ,אבל גם
כאן לא פתחו לנו.
"אני זוכר עד היום את הרעב שהציק לי .הרגשתי אז מה שאמרו
חז"ל שאינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו .זה לא
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רק שאתה רעב ,אלא גם אתה יודע שלא יהיה לך אוכל ,לפחות עד
הבוקר ,וזה אחרי שלא אכלת מהבוקר הקודם .הבטן קרקרה מרעב!
"אחרי כמה בתים ,מצאנו את עצמנו אובדי עצות .אף אחד לא שמע,
אף אחד לא פתח .נשארה לנו רק אופציה אחת אחרונה ,הדודה שרה!
אם היא לא פותחת ,אנחנו אבודים...
"עכשיו תבינו ,זה לא מקום קטן ,זה מושב גדול ,בין בית אחד למשנהו
אנחנו צריכים לצעוד מרחק לא קטן ,וכל פעם בין בית אחד לשני יש
לנו דיון לאיפה הכי כדאי ללכת עכשיו ואם עדיף את המשפחה הזאת
או המשפחה ההיא ,אותם אנחנו מכירים יותר טוב ,אבל יש להם יותר
ילדים ולא יהיה להם מקום עבורנו ,ואת ההוא יש לו הרבה מקום ,אבל
אנחנו כמעט לא מכירים וכו' וכו'...
"בסופו של דבר הגענו לביתם של הדודים הזקנים וידענו שזאת
האופציה האחרונה בהחלט .אם הם לא פותחים לנו ,אנחנו נשכבים
בחוץ על הדשא ומקווים שיהיה בסדר...
"בעודנו משרכים את רגלנו לעבר הבית שלה ,היה לנו דיון מאוד עירני
ומאוד אקטואלי סביב השאלה אם יש זאבים פה באזור ,ואם תנים
יכולים לאכול בני אדם...
"הגענו לבית של הדודים .ההיכרות שלנו איתם היתה כל כך קלושה
שאפילו לא זכרנו איך קוראים לבעלה ,רק זכרנו שלדודה קוראים
שרה ...דפקנו בהיסוס ,היא כמובן לא שמעה כלום ,ואנחנו כבר
התחלנו להתייאש .אבל אז נזכרנו בזאבים ובתנים ,ונהיה לנו רע על
הלב...
"התחלנו לדפוק חזק ,ולצעוק בקול "דודה שרה!" "דודה שרה!".
"סוף סוף נפתח החלון והדודה מציצה החוצה" ...מי זה שם???".
אמרנו לה "אנחנו הבנים של אבי דחבש מירושלים ...אנחנו תקועים
פה בצפון באמצע הלילה."...
"היא לא שאלה עוד שאלות .הדליקה את האור ,פתחה את הדלת,
אמרה לנו שנשמור על השקט כמה שאפשר כדי לא להעיר את בעלה.
"הוא צריך לקום בשעה  4:30להתכונן לתפילת שחרית" ,היא הסבירה
לנו" ,אני תמיד קמה בשעה  4:00כדי להתחיל להכין את הבצק שיתפח
ואוכל להכין פיתות בטאבון לפני שהוא חוזר מהתפילה."...
"בטח אתם עייפים" ,היא אמרה ומיהרה לארגן לנו מיטות .בעודה
פותחת את המיטות והולכת לחפש שמיכות וכריות ,היא סיפרה לנו
איך הם קשורים אלינו ואיך יש בינינו קרבה משפחתית ,ואנחנו כל
הזמן מהנהנים בראש ,וממרפקים זה את זה" ...תשאל אותה אם יש
לה אוכל" ,אנחנו אומרים זה לזה ,אבל כולנו ביישנים ,אף אחד לא
מעז לבקש אוכל."...

אורחים והיא הסבירה לנו בתמימות תימנית אופיינית" :כשיש מקום
בלב יש מקום בבית ...זאת לא בעיה בכלל!".
תוך כדי שהיא מארגנת ומסדרת ,היא תחקרה אותנו מתי יצאנו
מירושלים ,ואיך הגענו ,ומה עשינו בטבריה ואז היא עוצרת ,מסתכלת
עלינו ,בודקת לראות אם יש לנו תיקים עמוסים באוכל ,ופתאום
היא זועקת" ...רגע! אתם בטח רעבים!!! לפי החשבון שלי הפעם
האחרונה שאכלתם היתה לפני  17שעות .אוי ואבוי ,אני מספרת לכם
סיפורים במקום לתת לכם אוכל!!!".
אמרנו לה" ,דודה ,נכון שאנחנו קצת רעבים אבל זה לא סיפור .עוד
מעט יהיה בוקר ונאכל בבוקר...את לא צריכה לטרוח."...
"אבל היא לא נתנה לנו לרמות אותה" .אתם רעבים!" ,היא פסקה
ורצה להכין אוכל .כמובן שבבית של תימנים מבוגרים אין 'ג'אנק פוד'.
אין חטיפים ולא במבה ולא כלום .כאן אוכלים פיתות עם עוף...
"ניגשה למקפיא ,הוציאה עוף התחילה להפשיר אותו והכינה לנו מרק
תימני ...זה לקח עוד שעה וחצי לפחות ,ובינתיים הרגשנו שהנשמה
שלנו יוצאת מרוב רעב ,אבל לא אמרנו מילה...
"בקיצור אני לא אלאה אתכם בתיאורים מיותרים ,כשסוף סוף היא
מזגה לנו מרק לצלחות ,אכלנו אותו כל כך מהר ,אפילו שהוא היה
מאוד רותח ,והיא שואלת אם אנחנו רוצים מנה נוספת .הסתכלנו זה
על זה ,כל אחד קיווה שהשני יגיד שכן ,אנחנו רעבים ועוד איך רעבים!
אבל כולנו היינו ביישנים וכך אמרנו פה אחד ש ...אנחנו לא רעבים!
"היא ראתה שאנחנו מהססים ואמרה ,חס וחלילה ,אצלי לא הולכים

מקום בלב
"הדודה ממשיכה לארגן ,ואנחנו אומרים לה שהיא לא צריכה לטרוח...
אנחנו נסתדר לבד .היא נעמדה ,יישרה את הגב והצביעה על החדר
הקטן שבעצם היה מרפסת שסגרו אותה בעבר ואמרה לנו "אתם
רואים את החדר הזה? יואוהו ...ב'שבת חתן' של הבן שלי הכנסתי
בחדר הזה  40אורחים ביחד!!!".
"אמרנו לה ,שאין שם אפילו ארבעים בלטות ,איך אפשר להכניס 40
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"התחלנו לדפוק חזק ,ולצעוק
בקול "דודה שרה!" "דודה שרה!".
"סוף סוף נפתח החלון והדודה
מציצה החוצה" ...מי זה שם???".
אמרנו לה "אנחנו הבנים של אבי
דחבש מירושלים ...אנחנו תקועים
פה בצפון באמצע הלילה"...
לישון רעבים ,היא באה למזוג לנו עוד צלחת ,ואנחנו מהבושה
אמרנו ...לא! מה פתאום! אני אפילו שמתי את היד שלי על הצלחת
כדי להוכיח שאני כבר שבע ,אבל בגלל שהייתי מאוד רעב השארתי
קצת פתוח שיהיה לה מקום למזוג את המרק ...כל האחים צחקו
מה'חכמה' שלי ,וקצת פחות התביישו עכשיו .היא מזגה לכל אחד
מאתנו עוד צלחת ושמה עוד חתיכת עוף לכל אחד ,ועוד ירק ,וכך
אכלנו והיא שמה שוב אוכל ,עד שבאמת כולנו שבענו ,והלכנו לישון
קצת ,במעט הזמן שנותר עד לתפילת שחרית...
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"הטיול בצפון המשיך גם לאחר מכן ,עברנו הרפתקאות כאלו ואחרות,
היה מעניין ,אבל הרושם שהותירה עלי הדודה שרה היה בל יימחה!
זה ליווה אותי אחר כך הרבה מאוד זמן" .אין יש מקום בלב ,יש מקום
בבית" .המשפט הזה השפיע עלי לאורך שנים רבות .אני החלטתי
בהחלטה גמורה ,שכשאני אתחתן ואקים את ביתי בעזרת ה' ,הבית
שלי יהיה תמיד פתוח לאורחים .לשמחתי הרבה ,גם רעייתי מסכימה
עם זה ,ואכן הנושא הזה מאוד חזק אצלנו ואנחנו גם מחדירים אותו
אצל הילדים."...

דור העתיד
לסיום מספר לנו הרב דחבש על אירוע מדהים שהתחולל שנים רבות
לאחר אותו טיולי לילי בכפר זיתים:
"לפני תקופה ,אני נמצא בבית באיזה ערב שבת אחד ,יום שישי אחר
הצהרים ,ושומע נקישות בדלת ...אני פותח ועומד שם יהודי נכבד
ונשוא פנים ,עם זקן לבן ,ובעיניים שלו דמעות.
"שאלתי אותו ,רבי ,מה קרה לך? למה אתה בוכה? והוא אמר לי אני
בוכה מהתרגשות...
"אמרתי לו שייכנס שיישב ויסביר לי מה קרה ואיך אני יכול לעזור .אני
לא מכיר אותו ולא יודע ממה הוא מתרגש כל כך...
"סיפר לי היהודי ,שהוא נכנס לבניין שלנו לאיזה צורך ,היה לו משהו
לקחת מאחד השכנים או משהו כזה .בחדר מדרגות הוא ראה כמה
ילדים וביניהם ילד קטן ,בן שבע בערך ,שנועץ בו עיניים...
"הילד שאל אותו בתמימות ,את מי אתה מחפש ...והוא חמד לו לצון
לרגע ואמר לילד" :אני מחפש מקום להיות בשבת...
"הילד הזה אמר לי בלי לחשוב פעמיים" ,מה הבעיה אתה יכול להיות
אצלנו" ,מספר לי האיש כשדמעות בעיניו" ,אמרתי לו ,מה זה ככה
להזמין אורחים ,לא שאלת את ההורים שלך רשות ...הוא השיב לי,
הילד הקטן" ,ההורים שלי בטוח מסכימים ,לא צריך לשאול אותם".
"אמרתי לו ,אבל עכשיו כבר יום שישי אחר הצהרים ,אולי אמא שלך
לא בישלה מספיק אוכל בשביל אורח נוסף? והילד אמר לי "אני אתן
לך את האוכל שהיא בישלה בשבילי."...
"שאלתי אותו ,ומה אתה תאכל ,והוא השיב לי שיש עוד אוכל בבית,
יש לחם במקפיא ואפשר להלוות חלה מהשכנים ...וכל שאר הילדים
הקשיבו בדממה..
"אמרתי לעצמי ,ילד שמדבר ככה ,ספג את זה מהבית .זה חינוך
אמיתי להכנסת אורחים ,אני חייב לעלות אליו הביתה וללחוץ את ידי
אביו ,לומר להורים של הילד הזה! ראו גידולים שגידלתם! אשריכם
ואשרי חלקכם ,ירבו כמותכם בישראל!".
אני כמובן מאוד התרגשתי" ,מסכם הרב דחבש את הסיפור המדהים,
"ואמרתי לאותו יהודי .שמענו אדוני ,אני באמת מרגיש שזאת
מחמאה גדולה מאוד עבורי ,אבל את הכבוד הזה לא מגיע לי אלא
לרעייתי שמקריבה לשם כך הרבה מעצמה ,ולדודה שרה מכפר
זיתים ,הדודה התמניה הקשישה ,שלימדה אותי שאם יש מקום בלב,
יש מקום בבית ...ההרפתקה הלילית הזאת בכפר זיתים ,השפיעה
עלי לכל החיים."...
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בא אלי יהודי ,ונתן לי ערימה של שטרות של  100שקלים :אני רוצה שכל
מי שמתחיל ללמוד 'ירושלמי' ,שתהיה לו שמחה גדולה ,אחרי השיעור
תחלק להם  100שקלים לכל משתתף ,כדי שיהיה לזה קיום"
הרב עמרם בינעט ,רכז תוכנית 'קנין ירושלמי' ב'דרשו'
ומגיד שיעור ב'דף היומי ירושלמי' מספר על ההתחלה המרגשת
עם תחילת המחזור הראשון של 'דף היומי' בתלמוד הירושלמי
לפי תוכנית הלימוד 'קנין ירושלמי' מבית 'דרשו' ,שוחחנו עם מי
שהתמנה מטעם הארגון כאחראי על התוכנית ועל ההטמעה שלה
בכלל קהילות הקודש ,הרה"ג ר' עמרם בינעט שליט"א ,שזכה
לזכות את הרבים בין היתר בקמפיינים פרסומיים שהוא עורך בכל
רחבי הארץ ,לפני תחילת לימוד של כל מסכת חדשה ב'דף היומי'
על הש"ס הבבלי ,וכעת גם בירושלמי.
"לפני שהתחיל מחזור הלימוד של 'קנין ירושלמי' ,לא ידעתי כמה
אנשים ישתתפו וכמה יהיה ביקוש .אבל ידעתי דבר אחד ,אם אנחנו
רוצים שזה יצליח ,חייבים להתחיל ,לצאת לדרך .גם כשהתחיל
'הדף היומי' בש"ס הבבלי ,אף אחד לא ידע אם זה יצליח או לא.
במשך שנים רבות זה התקדם בקצב איטי יחסית עד שבאה הפריצה
הגדולה והלימוד הזה הפך להיות נחלת הכלל.
"יצאנו לדרך ,אני תליתי מודעה בבית הכנסת 'ויזשניץ בית שמש',
בו אני מוסר כבר שנים שיעור 'דף היומי' בבלי בכל בוקר בשעה
 ,6:25והכרזתי על כך שנפתח שיעור חדש ,גם בדף היומי 'ירושלמי'
בשעה  ,7:10כשבין שני השיעורים יש כעשר דקות הפסקה.
"לא היה לי שמץ של מושג כמה אנשים יבואו לשיעור ,אבל קניתי
גמרות ,הצטיידנו כראוי ,ויצאנו לדרך.
"באותו בוקר שבו עמדתי להתחיל את השיעור ,ניגש אלי יהודי
ובידו ערימה של שטרות של  100שקלים" .ידוע שמצוות מילה,
מאחר והחזיקו בה ישראל בשמחה ,היא נשמרת לכל אורך הדורות
במסירות נפש גם על ידי יהודים הרחוקים משמירת תורה ומצוות",
הוא אמר לי" ,כלומר ,אם רוצים שיהיה לדבר מה קיום ,צריכים
להתחיל אותו עם שמחה.
"אני מאוד רוצה לשמח את כל משתתפי השיעור ,ולכן אני רוצה
לתת להם מתנה .קח את חבילת השטרות הזאת ,וכל מי שמשתתף
בשיעור ,תן לו בבקשה שטר של  100שקלים."...
"אמרתי לעצמי תראה מה זה ,יהודי חושב 'מחוץ לקופסא' ,איך
להרבות תורה בישראל .על זה נאמר 'חכם לב יקח מצוות' ,הוא
רואה שעושים דבר טוב ,ודואג שיהיה לו קיום .זה בהחלט דבר מאוד
מבורך.
"להפתעתי ,בשיעור השתתפו לא פחות מ 15משתתפים ,ובסיום
השיעור חילקתי להם  1,500שקלים .הם כמובן הופתעו ושמחו מאוד
וב"ה זה עשה פרסום ורק הוסיף עוד ועוד לומדים בחסדי שמים".

הרב בינעט אומר שהתובנה העיקרית שלו מהעיסוק בנושא
והעידוד ללימוד ירושלמי היא כזאת" :ישראל נתבעים ונותנים! זאת
המסקנה שלי .אני רואה אנשים שסדר היום שלהם מלא וגדוש,
ובכל זאת הם מוצאים זמן גם להוסיף לימוד ירושלמי.
"יש לי ידיד מלמד תינוקות ,יהודי תלמיד חכם מופלג שעובד
לפרנסתו כמלמד .הוא התלבט מאוד אם להיכנס למסלול לימוד
ירושלמי וחשב לוותר ,כי יש לו כבר שבעה מסלולי לימוד שהוא
לומד כל יום ,בבלי בעיון ,בקיאות ,הלכה ,מוסר ,חומש עם רש"י
ועוד .אין לו שניה אחת מיותרת כל היום כדי ללמוד גם ירושלמי.
"בסופו של דבר הוא החליט ברגע האחרון להצטרף ללימוד ,לא יכול
היה לוותר" :החלטתי לקום עשר דקות יותר מוקדם ,כך יש לי עשר
דקות ללמוד ירושלמי ,ובנוסף אני 'אגנוב' מההפסקה שלי בחיידר
עוד עשר דקות ,ואני מקווה שבעשרים דקות ביום אוכל ללמוד
'ירושלמי' כי הדפים קצרים בחלוקה החדשה של 'עוז והדר' ,וזה
בהחלט נראה אפשרי."...
מה אומר ומה אדבר ...היהודי הזה ריגש אותי מאוד ,והוכיח לי את
מה שתמיד ידענו .אין דבר כזה לא יכול .יש לא רוצה...
ומי אינו רוצה ללמוד ירושלמי? כולנו רוצים ,ולכן כולנו צריכים
לנטוש את כל הספקות וההתלבטויות ,פשוט לקפוץ למים ולהצטרף
ללימוד הנפלא הזה .ומכאן ואילך יערב לכם...
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כולם מתיישבים על מקומותיהם ,ואז בפתע פתאום כבה האור ,ולאט לאט
מתחילים לרצד על גבי הקיר אורות ודמויות ...הכפרי יושב מתבונן כולו
בהלם בפלא המדהים הזה שרואים דמויות אמיתיות על הקיר ,אבל אז
לאחר זמן מה כשהוא פתאום תופס שכולם יושבים בחושך ,חשב לעצמו
אני חייב לראות את הפלא הזה מקרוב ,והחליט על רעיון גאוני...
אל תתחבר לרשע – אפילו בדמיון!
הרב בנימין בירנצוויג
ֹאמר ִאם ּכֵ ן לָ ָּמה ּזֶ ה ָאנֹכִ י וַ ֵּתלֶ ְך לִ ְדרֹׁש ֶאת
"וַ ּיִ ְתר ֲֹצצּו ַהּבָ נִ ים ּבְ ִק ְרּבָ ּה וַ ּת ֶ
ה'" (בראשית כ"ה ,כ"ב)
אמרו חז"ל בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות,
יעקב מפרכס לצאת ,ובשעה שהיתה עוברת על בתי עכו"ם עשו רץ
ומפרכס לצאת (רש"י).
קושיא מפורסמת נשאלת כאן  -מדוע היה יעקב רוצה לצאת
כשהיתה עוברת ליד בתי מדרשות ,הרי בבטן אמו היה לומד כל
התורה כולה מפי מלאך ה' צבאות ,וכי יש לו צורך לצאת ללמוד
מפי שם ועבר כשיש לו חברותא כזה גדול כמלאך ה' צבקות? אלא
ביאר מרן הגר"ח מבריסק בשם אביו בעל הבית הלוי שכיון שהיה
בחברת עשו הרשע ,העדיף להפסיד הלימוד עם המלאך העיקר
שלא להתחבר לרשע!!!
דבר נורא! ללמוד עם מלאך את כל התורה ,לדעת שכשהוא יוצא
מבטן אמו הוא ישכח את כל התורה ,אבל הכי חשוב לא להיות
בחברת אדם רשע! בודאי דבר זה מלמדנו על החומרה האיומה שיש
בהתחברות לאדם רשע.
אבל מאידך יש להקשות קושיא עצומה ,מדוע פחד יעקב שהוא
יושפע מעשו ,אולי להיפך עשו יושפע ממנו ,מלימוד נשגב על
מלאך ,יש לתאר איזו אוירה היתה איזה שטייגען היה שם ,ולמה
שלא נאמר להיפך שתמיד הטוב ישפיע על הרע?
וביותר שהרי מצינו עד כמה גדולה השפעת הקדושה ואפילו מקום
קדושה בלי שום מעשה משפיעה נורא נוראות וכפי המופרסם
במעשה המובא במדרש (ילקוט שמעוני בראשית קטו) המעשה
הנורא שהיה עם יוסף משיתא ,כשנכנסו הרומאים לירושלים וכבשוה,
הגיעו לבית המקדש ורצו להכנס ולראות את הבית המפואר ששמו
יצא בכל הגויים לשם ולתהילה ,גם שמע כלי המקדש המפוארים
הגיע לאוזניהם וכמובן חמדו הם אותם ורצו לקחתם איתם ,אלא
שכשהגיעו לבית המקדש נפל עליהם פחד נורא ,ולא העיזו להיכנס
לתוכו ,אספו הם את כל היהודים אשר בירושלים והביאום לרחבה
שלפני בית המקדש ,והכריזו שאחד מן היהודים יכנס תחילה ורק
אח"כ הם יכנסו .כמובן שאחר שראו היהודים שאף הרומאים
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מפחדים להכנס ,לא נמצא ולו פתי אחד שירהיב עוז להכנס לבית
המקדש שאסור בכניסה לזרים.
ראו הרומאים שאף אחד לא יתנדב להכנס במקומם ,קמו והכריזו:
שמי שיכנס תחילה ,כל מה שיוציא הרי זה שלו! היה שם יהודי אחד
ושמו יוסף משיתא ,וכאשר שמע את ההכרזה הזו ,לא יכל לעמוד
בפיתוי העצום הזה לזכות באחד מכלי המקדש ,קם ועמד על רגליו
ואמר :מוכן אני להכנס תחילה לבית המקדש!
מתארים אתם מה התרחש באותו רגע בין אלפי היהודים שנוכחו
שם ,איזה הרגשת חידלון וביזיון עצום ונורא ,על החילול ה' הגדול
שקם יהודי ומסכים לעשות מעשה נורא כ"כ של חילול שם שמים
שאפילו הרומאיים פחדו מעשות זאת .נכנס אותו יוסף משיתא
לבית המקדש כאשר כולם מלוים אותו במבטים מושפלים ובעצב
רב על מעשה נפשע ומזעזע זה הנעשה לעיני הרומאים וגרם חילול
ה' נורא.
וכך כעבור זמן מה מופיעה דמותו של יוסף משיתא בשערי המקדש
ובידו לא פחות מאשר המנורה הטהורה עשויה כולה זהב ,כמה זעם
וחרון הופנו כלפיו באותו זמן על חילול כלי הקודש והמקדש ,נורא
ואיום ,והנה הרומאיים כשרואים את המנורה כך בתפארתה ,חמדוה
מאד ויאמרו ליוסף משיתא :אין דרכו של אדם פשוט להשתמש
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בכלי כזה מפואר ,בשביל כלי כזה צריכים ארמון גדול ומפואר,
אתה תוכל להנות מכלים יותר קטנים ושימושיים ,אך לא המנורה
המפוארת הזו.
אמרו לו הרומאיים :הכנס שוב ובחר לך מכל והפעם מה שתוציא
יהיה שלך! ואז התרחש פלא עצום ,יוסף משיתא מסרב! ואומר
בקול :די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת ,עוד אכעיסנו פעם
שניה!
ניסו הרומאים לשדלו והבטיחו לו ויתור על מס למשך שלש שנים,
אבל יוסף משיתא בשלו ואינו מסכים להכנס .מסופר במדרש
שנמלאו הרומאיים חימה עליו והביאו דף של חרשים שמחתחין בו
את הנסרים והניחוהו עליו והיו מנסרים בו ,והיה יוסף משיתא מצווח
וזועק :אוי לי שהכעסתי את בוראי ,אוי לי שהכעסתי את בוראי.
יוסף משיתא מת על קידוש השם ,ובשעה קלה עלתה נשמתו לגן
עדן ,יצאה בת קול ואמרה "יש קונה עולמו בשעה אחת".
סיפור מרטיט ומרגש מאד! אבל זועקת מאליה השאלה! מה קרה
לאותו יוסף משיתא שבפעם הראשונה העיז רוחו בפני אלפי בני
עמו לעשות מעשה כה חמור ועוד בפני הרומאיים דבר שהעצים
את חומרת המעשה וגודל החילול ה' הנורא שהיה בעקבותיו ,והכל
בשביל בצע ממון לזכות רח"ל באחד מכלי המקדש .והנה בפעם
השניה כשהעלו לו את המחיר והסכימו אף לוותר לו על המס לכמה
שנים ,פתע פתאום נעמד יוסף משיתא כצור החלמיש ,כנגד כל
הפיתוים וכשמולו עומד גזר דין מות נוראי ואכזרי מאין כמותו ,מה
הגורם לשינוי המפתיע הזה בהתנהגותו של יוסף משיתא? והלא
כלל בידינו מחז"ל :עבר אדם עבירה נעשית קלה בעיניו.
יסוד נפלא וחשוב ,אמר כאן מרן הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל
מקים ממלכה של תורה ישיבת פוניבז וכל תולדותיה:
ההשפעה שאדם מקבל כשהוא נכנס למקום קדוש או מראיית אדם
גדול ,אף שלא עשה שום פעולה עצם ההמצאות במקום קדוש -
היא השפעה שנספגת בנפשו ,היא השפעה שלאחריה הוא כבר לא
אותו אדם שהיה לפני כן ,הוא בריה חדשה לגמרי!
יוסף משיתא היה יהודי פשוט שמעולם לא דרכה רגלו בין כותלי
בית המקדש ,ולא זכה להסתופף בין לומדי תורה ובתי מדרשות,
ולכן כשהכריזו על האפשרות לקבל ולהרויח רח"ל מכלי המקדש,
לא עמד בכך ונכנס ,אבל בפעם השניה כבר קיבל השפעה עצומה
ממקום המקדש ,כמה דקות שהיה בתוך המקדש השפיעו על נפשו
ונשמתו ,וכבר נהפך הוא לאדם אחר לבריה חדשה ,ולא היה בו
יותר העוז לחזור ולעשות את המעשה הנפשע של כניסה למקום
המקדש! עד כדי כך שהסכים למסור נפשו למיתה קשה ונוראה!
לא יאומן עד כמה גדולה ההשפעה שיש על כל אחד ואחד מכניסה
למקום קדוש ,על אחת כמה וכמה כשנכנסים על מנת לספוג
קדושה ,אין לתאר עד כמה זה משפיעה על נפשו של כל אחד.
ובכ"ז השפעת הטומאה והרשע גדולה יותר ומדוע?
ונראה לומר באמת שהסכנה הגדולה שיש בהתחברות לרשע ולשכן
רע ,היא בכח הדמין שיש באדם ,הרי היצר הרע פועל באדם בכח
הדמיון ,כפי שהביא בעלי שור בשם הספורנו שכל כוחו של היצר

הרע הוא בכח הדמיון ,שהוא מראה לנו דמיונות ואנו משתעשעים
בהם כאילו הם ציורים חיים של תענוגים ומבטלים זמן רב עליהם עד
שנמוגים ,עד כדי כך הוא כותב שם שרוב בני אדם מבלים את רוב
שנותיהם בדמיונות הממלאים את כל רחשי ליבם.
הוא מביא מדברי ר' ישראל סלנטר שאומר :אוי לדמיון אויב הרע
הזה ,בידינו הוא בכוחנו להרחיקו ,בתתנו אוזן קשבת אל השכל
להשכיל על דבר אמת ,ומה נעשה והדמיון הוא נחל שוטף והשכל
יטבע!
עד כדי כך כתב בחובת הלבבות :הדמיון יכול להביא בני אדם לידי
כך שיהיה בטנם –אלוהיהם ,תורתם – מלבושיהם ,מוסרם ,חיזוק
משכניהם ,הדמיון הוא כנחל שוטף והשכל יטבע אם לא נוליכהו
באניה ,היא רגשת הנפש וסערת הרוח.
שמעתי תיאור מוחשי מאד מה זה כח הדמין מהגאון ר' אלימלך
בידרמן :ילד אחד נסע ברכבת שדים בלונה פרק ,אתם ידועים איך
זה נראה? נכנסים בתוך מנהרה חשוכה עד להחריד ואז פתאום מתוך
החושך נשמעים קולות מחרידים של שדים וחיות טורפות ,ונראים
דמויות מפחידות מתקרבות אליך וכאילו רוצות לטרוף אותך,
וככה עוברים כמה דקות של אימה ופחד עד שיוצאים מהסיוט
שמשלמים עליו הרבה כסף ,ורוב הילידים יוצאים בוכיים ודומעים
מהחויה המפוקפקת הזו.
ילד אחד יצא בוכה ,ולא גמר לבכות ,ניגש אליו מנהל האתר ושאלו
מדוע הוא בוכה אז הוא אמר לו שהכיפה שלו נפלה באמצע רכבת
השדים ,אמר לו המנהל בא איתי ונקח את הכיפה ,התחיל הילד
לפרכס בכל גופו מהרעיון המפחיד לחזור למנהרת האימה הזו ושב
לפגוש באותם דמויות של אימה ופחד ,אמר לו המנהל בא איתי
אל תפחד לא יקרה כלום ,ואז נכנס איתו המנהל ,לתוך המנהרה
החשוכה והדליק את האור ובבת אחת רואה הילד לפניו את
הרמקולים מעוררי הצווחות החריגות ,ואת החיות והשדים העשויים
מסמרטוטים וגבס ..והילד נרגע..
הדמיון מדיין לאדם מציאות אמיתית ,אבל ברגע שאדם פוקח את
העיניים מדליק לעצמו את האור הוא רואה שהכל דמיון אחד גדול
מפורסם תאורו של מרן המשגיח ר' לייב חסמן זצ"ל על כח הדמיון,
שפעם היה כפרי נבער מדעת ,שראה מודעה על הצגה גדולה
המתקיימת בתאטרון שבעיר הגדולה ,כמובן שחשקה נפשו לראות
פעם בחיים מה זה ומה אנשים נוהרים בהמוניהם לראות את ההצגה,
וכך אסף מפרוטה לפרוטה כדי לקנות את הכרטיס ,והנה בהתקרב
היום הגדול ואחרי שברר מה הולך להיות שם ,ואמרו לו שיושבים
בחושך מוחלט ,ורק על הקיר רואים דמויות ואורות ,הוא קצת נבהל,
והחליט שהוא מצטייד בפנס גדול לכל צרה שלא תבוא ,וכך ביום
ההצגה הוא מתייצב מרוגש כולו בתאטרון העירוני ,כולם מתיישבים
על מקומותיהם ,ואז בפתע פתאום כבה האור ,ולאט לאט מתחילים
לרצד על גבי הקיר אורות ודמויות ......הכפרי יושב מתבונן כולו
בהלם בפלא המדהים הזה שרואים דמויות אמיתיות על הקיר ,אבל
אז לאחר זמן מה שהוא פתאום תופס שכולם יושבים בחושך ,והוא
חושב לעצמו אני חייב לראות את הפלא הזה מקרוב ,והוא החליט על
המשך בעמוד 31
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המשך מעמוד  | 2הגאון רבי יחיאל צוקר שליט"א
לאחר שהסתיים המשפט ,שב ר' זלמן לייב אל הרב שטיינמן ואומר
לו "עשיתי ככל אשר ציוויתני "...ב"ה זכיתי בדין ויצאתי כשידי על
העליונה .יישר כח לראש הישיבה על הברכה ועל העצה המופלאה.
אבל עכשיו ,כשהמשפט הסתיים ,האם אני יכול כבר להפסיק את
אמירת התהילים דבר יום ביומו ,זה נורא קשה לי ,כי אני איש עסוק
מאוד בעסקים ובגמילות חסדים ,ואת מעט הזמן שיש לי אני רוצה
להשקיע בלימוד ולא להעביר חלק משמעותי ממנו באמירת תהילים...
נענה הרב שטיינמן ואמר לו" :עליך לסיים את כל התהילים לפחות
פעם אחת בשבוע ,ובנוסף תגיד כל יום את כל פרק קי"ט בתהילים,
מתחילתו ועד סופו".

סגולה להצלחה
עברו כמה שנים .ר' זלמן לייב ייצג תביעה מטעמה של חברה עסקית,
שנעשקה על ידי חברת מניות כלשהי ,והגיעה לכדי פשיטת רגל של
ממש.
בבית המשפט נשמעו טענותיו ועשו רושם ,והנתבעים הבינו שאין להם
מנוס אלא לנסות להגיע לפשרה .באו לר' זלמן לייב והציעו לו פשרה
שבה החברה שהוא מייצג תקבל פיצוי גדול ומשמעותי מאוד ביחס
למה שהוא ניזוק .ההצעה היתה טובה ,ובכל זאת ,ר' זלמן לייב זילבר
חשב שהוא יכול לקבל פסק דין טוב יותר...
פנה למרן שר התורה מרן רבי חיים קנייבסקי זצ"ל ,ושטח לפניו את
הלבטים שלו .האם להסכים לפשרה שמציעה החברה ,או להמשיך עם
התביעה עד הסוף ואז הוא לוקח סיכון שהתביעה תידחה ובמקביל הוא
גם פותח אפשרות לכך שינצח ,והחברה שהוא מייצג תזכה בסכום כפול
ומכופל ,כשכמובן הוא עצמו מקבל את חלקו המכובד מתוך סכום זה.
שמע מרן שר התורה את הצדדים ופסק את פסוקו" :ר' זלמן לייב יגיד
כל יום את כל ספר התהילים מתחילתו ועד סופו ,וימשיך עם התביעה
בלי להסכים לשום פשרה"...
אין צורך לומר שההוראה של מרן שר התורה אכן עשתה את שלה ,רבי
זלמן שב לומר את התהילים כל יום ,וכעבור זמן זכה בתביעה בסכום
עתק ,פי שמונה בערך ממה שהוצע לו באותה הצעת פשרה .הרבה
יותר ממה שהוא דמיין שיוכל לקבל עבור התביעה הזאת.
ידידו מנוער של ר' זלמן לייב הוא המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר
זילברברג שליט"א .ר' זלמן לייב סיפר לו את הסיפור וגם הוסיף שהוא
עדיין אומר את התהילים כל יום ,למרות שזמנו דחוק מאוד וזה בא לו
בקושי רב.
נענה רבי צבי מאיר ואמר לו ,אולי כדאי לחזור למרן שר התורה,
ולשאול אותו אם חייבים להמשיך באמירת התהילים ,הרי לומר את כל
ספר התהילים כל יום זה לא קל בכלל ,ולא כל אדם מסוגל לכך.
פנה למרן שר התורה ושאל עד מתי עליו להמשיך עם אמירת
התהילים ...נענה רבי חיים והשיב בפסקנות" :עד שיבוא אליהו."...

שני נביאים בסגנון אחד
רבותי ,אני רוצה לשאול אתכם שאלה .גם אני הקטן ,שחרתי את פניהם
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של שני מאורי הדור ,מרן הגראי"ל זצ"ל ומרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל,
וביקשתי מהם ברכות וסגולות ועצות עבורי ועבור אנשים אחרים
שבשמם באתי .פעם זה מישהו שהסתבך עם משפטים ,פעם מישהו
שסובל ממחלה או ממצוקה כלשהי וכו'.
הם השיבו כל מיני תשובות ונתנו עצות שונות להרבות זכויות :לקבל
שבת עשרים דקות מוקדם יותר ,להקפיד להתפלל מתוך סידור ,לומר
חמישה פרקי תהילים כל יום ,לתת כמה שקלים לצדקה מדי יום,
ללמוד מסכת מסוימת ועוד.
לא שמעתי שהם אמרו למישהו לומר את כל ספר התהילים מתחילתו
ועד סופו ,לא מרן הגראי"ל ולא מרן הגר"ח .אף אחד מהם לא היה
מחלק כאלו עצות על ימין ועל שמאל.
ואילו כשמדובר ברב זלמן לייב זילבר ,הם היו ממש כשני נביאים
המתנבאים בסגנון אחד .כל אחד מהם בפני עצמו נתן את אותה העצה,
לומר את כל ספר התהילים ...למה???
התשובה שאלה הזאת היא אותה התשובה שאנחנו רוצים לענות על
השאלה הראשונה שבה פתחנו ,לגבי השאלה מה הפשט שאין שם
שמים שגור בפיו של עשיו הרשע...
על מה אנשים אומרים 'ברוך ה''? על מה שבא בלי מאמץ.
על מה הם אומרים 'בעזרת ה''? על מה שלא נמצא בידיים שלהם ואין
בכוחם לעשות.
אני רוצה לראות צייר שאחרי שהוא עבד קשה וצייר ביד אמן ציור
מרהיב במיוחד והוא אומר" :אה ,ברוך ה' ,הקב"ה עשה פה כזה ציור
נפלא."...
או נגר שבונה ארון ספרים יפה ומושקע במיוחד ,וכשהוא מסיים הוא
מתבונן בפרי עמלו ואומר" :מה רבו מעשיך ה' ,איזה יופי של ארון סידר
לנו הקב"ה".
הדרך היא שכשאדם מצליח מאוד בתחום מסוים ,הוא משתבח
ביכולות שלו ,בכישורים הנפלאים שלו .יש לו פיתוי נורא ואיום של
'כוחי ועוצם ידי'...
עשיו היה 'גיבור ציד' ,הוא היה 'איש שדה' .בעולם ההייטק של אז ,הוא
היה זה שהמציא הכי הרבה 'סטארט-אפים' ,ופיתח כלים טכנולוגיים
מופלאים לצוד חיות .הוא היה הצייד הכי מוכשר בדור ,עם הציוד הכי
מקצועי ועם ניסיון של עשרות שנים במקצוע .כל הציידים בעולם היו
מנסים לחקות את הטכניקות המיוחדות שפיתח עשיו הרשע .הוא
לימד את כולם איך כדאי להחזיק את הקשת ,באיזו צורה להשחיז
את החץ ,וכמה בדיוק צריך למתוח את החבל לאחור כשרוצים שהחץ
ישתחרר בצורה חלקה ויעוף בכינון ישיר אל המטרה.
הגיבור ציד הזה ,האיש שהביא את אומנות הציד לגבהים חסרי תקדים,
וקנה לעצמו שם עולמי כצייד הגדול ביותר ,שהוא יגיד "כי הקרה ה'
אלוקיך לפני"??? בשביל זה צריך להיות ספוג באמונה עצומה ,צריך
לחיות עם הרגשה תמידית של "ה' אלוקיך הוא הנותן לך כח לעשות
חיל" ...זה לא משהו שכל אחד שגדל בבית מסורתי זוכה להגיע אליו.
אפילו מי שגדל בבתי גדולי הדור לא מגיע לדרגה הזאת אם הוא לא
עמל והתייגע.
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ואיך מגיעים להכרה הזאת שה' אלוקיך הוא הנותן לך כח לעשות חיל?
את זה לימדו אותנו שני המאורות הגדולים ,מרן הגראי"ל ומרן הגר"ח
זכר צדיקים לברכה .להרבות באמירת תהילים.
יהודי פשוט שמגיע ומבקש עצה וברכה ,אומרים לו לומר חמישה פרקי
תהילים ,זה מספיק לו .אבל יהודי כמו רבי זלמן לייב זילבר ,שעסקיו
המסועפים חובקים עולם ,שאלפי אנשים חבים לו את חייהם אחרי
שהוא הפנה אותם לרופא הנכון ולטיפול הנכון ,אדם שמגלגל מיליארדי
דולרים תחת ידיו ,ומנהל משפטי ענק נגד הממשל האמריקאי לדוגמה,
או נגד תאגידים רבי עוצמה ,אחד כזה עלול להתפתות בקלות רבה

מאוד למחשבה שהכישורים שלו ,הגאונות שלו ,האומץ או היוזמה
והמעוף שלו ,הם שעשו לו חיל .דווקא בגלל זה הוא צריך לעצור כל
יום ,לשבת עם ספר תהילים ,ולומר אותו מקצה לקצה ,כדי לזכור את
מה שדוד המלך ע"ה הזכיר לעצמו יומם ולילה" :ואנוכי תולעת ולא
איש ,חרפת אדם ובזוי עם"" ,ה' מנת חלקי ...אתה תומיך גורלי"" .אני
אמרתי בשלווי בל אמוט לעולם "...אבל ברגע שהקב"ה רק "הסתרת
פניך" מיד "הייתי נבהל "...וראיתי שאני לא שווה כלום בלי עזרתו
וישועתו של בורא העולמים.

המשך מעמוד  | 5הרה"צ רבי אליעזר זוסיא שטערן שליט"א
ברומניה...
"במאמר המוסגר אציין שזה היה מאוד מאוד נדיר שהוא הזכיר את
עובדת היותו אסיר ברומניה .בדרך כלל הוא היה מספר על האבא שלו
זיע"א ,שהוא היה בכלא ושהוא הקים בתי יתומים ,ושהוא סבל רדיפות
נוראיות מהקומוניסטים .את העובדה שהוא עצמו היה כלוא יחד עם
אביו ונרדף יחד איתו הוא לא טרח להזכיר .אבל הפעם ,בגלל הסיפור
של השיר ,הוא התייחס לכך שבעצם גם הוא עצמו סבל ייסורים קשים
שם תחת המשטר הקומוניסטי...
"ישבתי שם ב'תפיסה' ,והסדר היה שמדי פעם היו מגיעים כמה
סוהרים ,נכנסים לתא בו הייתי כלוא ,ובלא אומר ודברים היו גוררים
אותי החוצה ולוקחים אותי לחקירה ...שם בחקירה היו מכים ומרביצים
ושואלים שאלות שוב ושוב ,וכשהוא גומרים 'לחקור' ,היו זורקים אותי
בחזרה לתא הכליאה ,עד לפעם הבאה...
"והנה באחת הפעמים מגיעים הסוהרים ,גוררים אותי ,ומכניסים אותי
לחדר חקירות כלשהו ,מושיבים אותי על כסא ויוצאים ...אני הרמתי
את עיני ונחרדתי! לפני ישב חוקר קומוניסט שהפעם לא הגיע עם שוט
או רצועה ,הוא הגיע עם אקדח ,והחזיק אותו מולי ,כשהקנה שלו מכוון
אלי...
"התאבנתי!" ,סיפר לי הסבא ביידיש "איך בין געווארן פארשטיינערט.

לא יכולתי להניע יד או רגל מרוב פחד .ידעתי שהחוקר הזה יכול בכל
רגע שיחפוץ ללחוץ על ההדק ולרצוח אותי נפש .אף אחד לא יבוא
אליו בטענה על כך שהוא הרג את האסיר היהודי ,החיים שלי תלויים
עכשיו במצב הרוח שלו...
"ופתאום קרה דבר מעניין ...הרגשתי שבתוך הראש מתחיל 'לנקר'
ניגון חדש ...הניגון הגיע יחד עם המילים "ויזעקו אל ה' בצר להם ...כי
השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילא טוב".
"החקירה נמשכה זמן רב .החוקר שואל שאלות ,ואני יושב שם ,מצטנף
במקומי ורועד מפחד כשהקנה של האקדח עדיין מכוון למולי ,ובכל
רגע יכול לבקוע ממנו הקליע הקטלני רח"ל ...ספגתי מכות וצעקות,
חבטות ובעיטות ,אבל הניגון הזה לא מפסיק לדפוק בתוך הראש שלי,
כמבקש לצאת .אני כמובן לא יכול לשיר מול החוקר ,דבר שיעודד
אותו ללחוץ על ההדק ,אבל הניגון לא מרפה...
"כשנגמרה החקירה גררו אותי בחזרה אל תא הכליאה ,זרקו אותי
פנימה ונעלו אחרי את שער הברזל ,ובאותו רגע פרץ החוצה הניגון...
"ויזעקו אל ה' בצר להם."...
"חייבים לומר ,"...השלים סבא את ההסבר" ,שהניגון הזה ,המקום
שלו היה בחדר החקירות ההוא ,ומי יודע אם לא לשם כך הגעתי לבית
האסורים ,כדי לגאול משם את הניגון הזה".

המשך מעמוד  | 7הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
כל היום היה מסבב בבתי הכנסת בעיירה כדי למכור את הספרים
שהביא עימו.
עם התקרב יום השבת ,שאלתי אותו מה הוא מתכונן לעשות באשר
לסעודות בשבת ,והאורח ביקשני שאגלה לו מי הוא השוחט שלנו,
ואז יעשה עליו בירור ,ואם הכל יהיה בסדר  -יאכל אצלנו.
אני אישית ,סיפר הרב בוים ,התפעלתי מאוד מהקפדת האורח על כל מצוה
ומצוה ,בדקדוקיה .ואכן ,הח"ח בירר על השוחט ,ואכל אצלנו ביום השבת.
ייחדנו לו לשבת חדר מיוחד שלא הודלק בו אור ,ובליל שבת תיכף
לאחר הסעודה נכנס לשם וסגר הדלת אחריו ,אם כי השעה היתה
עדיין מוקדמת למדי.
הטיתי את אוזני ושמעתי שהאורח מסתובב בחדר הלוך-ושוב ,והנה

אני שומע אותו משנן בעל-פה פרקי משניות מתוך מסכת 'קנים',
בניגון מתרונן.
לא התעצלתי ,והוצאתי מהארון את ספר המשניות על 'קנים' ,כדי
לבדוק האם הוא אכן זוכר את המשניות כלשונן ...והשתוממתי
מבקיאותו ודייקנותו המופלאה ,כאשר חזר על כל משנה ,עם
המפרשים שלה ,וקלע אל חוט-השערה ולא החטיא אף בשינוי קל.
לאחר שנים ,משגיליתי את שמו ִוׁש ְמעֹו של החפץ חיים ,והתברר לי
בעליל שהיה זה היהודי הליטאי שהתארח בביתנו ,הנני מתמלא תמיד
בגיל וחדוה על שזיכני הקב"ה לארח ת"ח וצדיק כה מפורסם ,שכל
היהדות העולמית היתה חרדה למוצא פיו.
(מתוך הספר 'שבת בשמחה' בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן)
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המשך מעמוד  | 11הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל
עבורי שהרי אתה מזכיר לי שנשאר לי פחות ימים עד אריכות
ימים ושנותי?
רבי מאיר נבוך מהשאלה ושתק .אולם רבינו המשיך ואמר :האמת
שאני שמח ,כי כאשר אני בוחן את העבר ושואל את עצמי האם
קיימתי את תפקידי בשנים האלה אני רואה שבס"ד השתדלתי
לקיים את תפקידי ,אם כן יכול אני לומר ב"ה כבר עברו תשעים שנה
מחיי ואני ממשיך לעשות רצונו יתברך בנאמנות.
הוא הוסיף ואמר לו :היום אתה צעיר ,אם אתה מעוניין שגם אתה
תוכל לשמוח כאשר תאריך ימים ושנים ,תזכור כל יום לזרז את

עצמך לעשות את תפקידך בנאמנות ואז תוכל לשמוח.
נכנס פעם למעונו ראש ישיבה מארה"ב עם כמה תלמידים לאחר
שרבינו דיבר איתם מעט בלימוד בקשו ברכה ושאלו איך צומחים
לתלמיד חכם? הסתכל רבינו בשעונו ועשה תנועה כזאת כחס על
הזמן ,התלמידים ורבם נבהלו ,הם סברו שרבינו מרמז להם שאין לו
זמן אליהם ,אך אז אמר כתשובה לשאלתם" :כל מה שיש לי היום
שזכיתי להעמיד ישיבה ותלמידים הוא בזכות ניצול הזמן".
(מתוך הספר 'מגדלתו ומרוממתו')

המשך מעמוד  | 13הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
הבכורה" .יש להבין מה כוונת התורה באמרה" :ויקם וילך" ,וכי היינו
חושבים שעשו הרשע יוותר לשבת במחיצת יעקב הצדיק לאחר
שסיים להשביע את רעבונו?...
המגיד מדובנא זצ"ל מבאר את הדברים באמצעות משל נפלא:
מעשה בשיכור שהיה להוט אחר הטיפה המרה .בכל עת שהיו בידו
מספר פרוטות ,היה ממהר לבית המרזח ,קונה משקאות חריפים
ולוגם בשקיקה.
יום אחד הלך השיכור ברחוב .לפתע נגלתה לעיניו טבעת נוצצת
המוטלת בתוך הבוץ .הרים האיש את הטבעת ,התבונן בה קצרות
והגיע למסקנה כי מדובר בתכשיט צעצוע של ילדה קטנה ,שככל
הנראה נפל מאצבעה במהלך משחק .תוך כדי כך גברה בו תאוות
השתיה ,ולפיכך גמר בליבו לפנות לבית המרזח ,לרמות את המוזג כי
בידיו טבעת זהב יקרה ,ולקבל תמורתה כוס שיכר הגונה.
פנה השיכור לבית המרזח ,הציג בפני המוזג את הטבעת וביקש בעדה
כוס שכר .בעל בית המרזח ,אשר הבחין מיד כי מדבר בתכשיט רב
ערך ,נטל לרשותו את הטבעת היקרה והגיש לשיכור בתמורה שתי
כוסות שיכר ,כשהוא מתנה עמו לבל יחזור בו לעולם מן העסקה.
"בסדר גמור" ,ענה השיכור" ,עשינו עסק!" ותיכף גמע את שתי
הכוסות ומיהר להימלט מהמקום ,מחשש שבעל הבית יגלה את

תרמיתו ויבקש ממנו החזר כספי.
אולם למעשה מי שיצא שכרו בהפסדו ,היה השיכור עצמו ,אשר ברב
סכלותו המיר טבעת זהב יקרה בעד שתי כוסות שיכר פחותות ערך.
הנמשל :בעת שעשו לגם את נזיד העדשים ,הוא חשב בליבו כי הצליח
לרמות את יעקב ולהשיג תבשיל משובח בעד בכורה ערטילאית
שאינה שוה דבר .לכן ,תכף לאחר שסים לאכול ,נמלט לפני שיעקב
יחזור בו מהעיסקה ויבקש תמורה כספית בעד הנזיד .אולם למעשה
מי שהפסיד בעסק זה ,היה עשו עצמו ,אשר המיר בכורה נצחית
בהנאה רגעית וחולפת.
"רשעים כל ימיהם חרטה" ,בסופו של דבר הם מתחרטים ,אבל אז
כבר מאוחר מדי .עשו מכר את הבכורה במכירה גמורה ויתר בדין על
ברכתו של יצחק אבינו .אך לאחר שגילה כי יעקב נטל את הברכות,
הוא זעק צעקה גדלה ומרה עד מאד ואמר לאביו" :ברכני גם אני אבי".
"ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך" (כז ,לה) .בכך חתם יצחק
אבינו על הברכות שנתן לבנו יעקב .לא עוד אלא שעשו עצמו פיו
הכשילו עד שאמר" :את בכורתי לקח" (שם לו) ,דהיינו לקח במקח
וממכר ובקנין שלם על פי דין .וכן נרמז הדבר במילותיו של יצחק
אשר העיד ואמר" :גם ברוך יהיה" (שם לג).
(מתוך הספר 'משכני')

המשך מעמוד  | 18הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן שליט"א
נכונה וטובה יש רק אחת.
"יהודי לא מתבלבל ,הוא מכיר את מקומו בבית המדרש .מי שהוא
רגע כאן ורגע כאן ,רגע בבית המדרש ורגע בע-ב-ו-ד-ה ז-ר-ה ,הוא
עשיו" ,הרים המשגיח את קולו ,אולי לראשונה בחייו.
המשגיח קם ממקומו ואני מלווה אותו בחזרה לחיידר .הרושם
שביקור זה עשה עלי נותר בי עד עצם היום הזה .כשאני חושב למה
בחר בי המשגיח שאלווה אותו ,אני סבור כי רצה להחכימני מצוות
תוכחה כיצד.
למחרת היום הופיע שליימה'לע בכיתה .פניו היו שטופות בדמע,
פנים חדשות באו לכאן .הוא התיישב בבית המדרש והחל לומד
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בשקידה מופלאה ,אינו מרים את עיניו מהגמרא.
לפנות ערב פנה אלי וביקשני שאשמש לו חברותא ב"מתמידים".
מיד הסכמתי והתחלנו ללמוד בהתמדה .הצמאון שלו היה מופלא,
והוא רק ביקש ללמוד עוד ועוד.
רק כעבור חודשים ספורים נפתח לפניי שליימה'לע וגילה באוזניי
כי כמעט היה מאחורי המתרס .הציץ  -ונפגע .ה' ירחם ,והמשגיח
הצדיק הוציא את נשמתו השבורה מכלאה.
כשאני נפגש כיום בשמחות עם רבי שלמה ,אנחנו מחייכים זה לזה
ונוצרים סוד כמוס עמוק בלבנו.
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(מתוך הספר 'אור השבת)

המשך מעמוד  | 20הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
דוגמא לדבר ,מספרים שכאשר הגיע ראש הממשלה הראשון
לבית מרן ה'חזון-איש' זצ"ל ,בתקופה בה עמדה על הפרק גזירת
גיוס בני הישיבות ,ובחדר ההמתנה הוא ראה על השולחן סידור
תפילה ודפדף בו מעט .מאוחר יותר הביע התפעלות בפני הנוכחים:
"המילים של הסידור הם כל כך יפות".
האם יטעה מישהו להשתומם מהתפעלותו של אותו רשע? בודאי
שלא! לא היתה זו התפעלות מתוך העמקה במילים הנשגבות
של התפילה או מרוממותה ,אלא אך ורק משום החידוש שהיה לו
ממילות התפילה שלא הכירן עד עתה!

תפילה – קרבת אלוקים
דודי הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל ,ראש ישיבת מיר-ברכפלד ,היה
רגיל להמליץ על משקל דברי חז"ל (ברכות ו ,ב) שאמרו שהתפילה
היא מהדברים העומדים ברומו של עולם ,שיתכן לפרש הכוונה
שהמתפלל עצמו זוכה לעמוד ברומו של עולם ,כי על ידי התפילה
הוא מתעלה ומתקרב להקדוש ברוך-הוא!
תיאור מפליא ומרטיט מובא בירושלמי (ברכות ט ,א) בו אנו נוכחים

עד כמה מתעצמת וגדילה הקרבה שלנו להקדוש ברוך-הוא בעת
שאנו מתפללים לפניו:
"הקדוש ברוך-הוא נראה רחוק ואין קרוב ממנו ,דאמר רב לוי
מהארץ ועד לרקיע מהלך חמש מאות שנה ,ומרקיע לרקיע מהלך
חמש מאות שנה ,ועביו של רקיע חמש מאות שנה ,וכן לכל רקיע
ורקיע" -
"ראה כמה הוא גבוה מעולמו .ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחורי
העמוד ומתפלל בלחישה והקדוש ברוך-הוא מאזין את תפלתו
כאדם המשיח באוזן חבירו והוא שומע .וכי יש לך אלוה קרוב מזה?
שהוא קרוב לבריותיו כפה לאוזן?!".
מבהיל הרעיון! כשחז"ל נותנים לנו תיאור אין בו חס וחלילה שום
גוזמא ,כך הם פני הדברים בדיוק .כשם שאדם כשרוצה לומר סוד
לחבירו ,הוא מקרב את אוזנו לתוך פיו ,כך בכל תפילה ותפילה
כשהאדם מתחיל לדבר בלחישה ,הקדוש ברוך-הוא בכבודו ובעצמו
כביכול יורד מגבהי מרומים להקריב אוזנו לתוך פינו ,להקשיב את
אשר אנו משיחים לפניו .דברים מרעישים!
(מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא')

המשך מעמוד  | 27הרב בנימין בירנצוויג
רעיון גאוני ,הוא הרי לקח פנס איתו למקרה חרום ,אז הנה הפתרון,
הוא מתקרב בלאט לעבר הקיר בו מוקרנות הדמויות ,ואז מדליק
את הפנס במלא העוצמה ומכונו לכיון הקיר ,והנה אכזבה עצומה,
כל הדמויות נעלמו ,והכפרי עומד ומשתומם ,ולולא זעקות שאר
המשתתפים על ההפרעה להמשך ההצגה הוא בודאי היה מתחיל
לטפל בקיר עצמו לנסות להבין להכין הדמויות נבלעו פתאום....
זה הסיפור האמיתי של כח הדמיון ,מבאר מרן המשגיח ר' לייב
חסמן זצ"ל  -הוא נראה בדמיון כ"כ אמיתי ומשכנע ומהנה אבל
כשמתקבים אליו ומאירים אותו הוא פשוט נעלם ,כי באמת אין בכל
הנאות העולם כלום אלא הנאה רגעית בלבד  ,ולאחר מכן ניהיה חלל
ריק ,ומגיעה האכזבה והתסכול על זה ששום דבר לא מצליח למלא
את סיפוקי .כל ההנאות של העולם הם דמיון בלבד ,שאדם מדמיין
לעצמו איזה הנאה תהא לו אבל עצם הדבר אין בו כלום ,וההנאה
האמיתית היא רק בדמיון ובמחשבה ,אבל אחרי שזה נגמר זה נגמר
והוא גמור!.
זה הסיפור המסוכן בהתחברות לחבר רע ,אני יודע בתוך ליבי
שהוא שמעשיו לא הגונים ,אבל כשאני מתקרב אליו אני רואה
כאילו בדמיוני איזה יופי כמה זה טוב ככה לשבת עם רגליים על
הספסל לפני ,כמה טוב מדי פעם ככה החברים זורקים בדיחה וכולם
מתגלגלים ,כמה טוב לשבת ובמשך סדר שלם לשמוע מעשיות

בדיחות וסתם שטויוות? איזה נפלא למה לשבת ולהתנוענע כל
הזמן???? .וכשהחבר הרע מתקדם יותר ומראה לו רק חד פעמי
איזה מכשיר יפה צבעוני וכו' ,הדמיון מתחיל לעבוד ביתר שאת,
ומיד אוי מה רע בזה איזה יופי וכו'ו וכו' ,ואז קצת מסתכלים ,קצת
כאילו נהנים ,וזהו הוא כבר שם בדרדור עמוק לתוך תהום שכמעט
ואין ממנה עליה!!!
בדרך דרוש אפשר לומר שכתוב על רבקה שכשהיתה עומדת
בפתחי בתי מדרשות יעקב רצה לצאת וכשהיתה עוברת על פתחי
בתי עכו"ם עשו רצה לצאת? ומה זה השינוי הזה כאן כתוב עומדת
וכאן כתוב עוברת ,חשבתי אולי שבשביל להמשך לתורה שזה כח
השכל והרגש ,בשביל זה צריך לטעום קצת בשביל זה צריך לעמוד
על פתחי בתי מדרשות ולשמוע לטעום את טעם החיים ,אבל כדי
להסחף לטומאה ,שזה מכח הדמיון ,זה פועל מיד רק עוברים על
פתח בתי עכו"ם וכבר הדמיון מפתח דמיונות נפלאים עוד לפני
שאדם טעם את טעם הרע!! התבוננו נא!
לכן הצריכה התורה זהירות עצומה מכל התחברות לשכן רע ,עוד
לפני שתטעם את הטעם 'הטוב' של הרע ,הדמיון כבר יטעים לך
אותו ,ויכבול אותך בכבלי דמיונו ותעתועיו.
לשליחת תגובות לכותב הטור הרה"ג רבי בנימין בירנצוייג,
כתבו ל7622500@gmail.com :
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
האם צריך לומר 'קדושה' כפי נוסח המקום שבו מתפללים?
מהם הם ארבעת הדברים שתיקנו חז"ל להזכיר בברכת 'אמת ויציב'?
האם מותר לענות ל'קדושה' בין "גאל ישראל" לשמונה עשרה?
נוסחי התפילה

את שלוש הברכות הראשונות בקול רם יחד עם סדר הקדושה.

• במשך הדורות התהוו מנהגים ונוסחים שונים לתפילה .בימינו

ואם התשעה אינם ניאותים להמתין כלל – יאמר מספר

קיימים ארבעה נוסחים עיקריים :נוסח אשכנז ,נוסח ספרד,

פסוקים ,קדיש וברכו ,ולאחר מכן יתפלל כרגיל.

נוסח עדות המזרח ,ונוסח תימן; ואסור לאדם לשנות מנוסח

• בבית כנסת שמתקיים בו 'מניָ ן' אחד לתפילה בלבד ,ומתקיים

אבותיו.

בו באקראי מנין נוסף – לא יעמוד החזן של המנין השני במקום

• הרגיל להתפלל בנוסח השונה מהנוסח שבבית הכנסת בו הוא

שבו עמד החזן הראשון ,וכן לא יקראו בתורה ,עד שמתפללי

מתפלל – יאמר את חלקי התפילה הנאמרים בקול רם ,כגון

המנין הראשון יעזבו את המקום.

קדושה ,כפי נוסח המקום.
• נוסחן של רוב הברכות אינו מופיע במשנה ובגמרא ,וכתבו
ראשונים כי עובדה זו מלמדת שבדיעבד יוצאים ידי חובה אף
בשינוי או בדילוג של החלקים הבלתי עיקריים בנוסח הברכה.

מצוַ ת זכירת יציאת מצרים וברכת 'אמת ויציב'
• חכמינו ז"ל תיקנו להזכיר בברכת 'אמת ויציב' ארבעה דברים:
מלכות ה' ,יציאת מצרים ,קריעת ים סוף ,ומכת בכורות.
• מי שאיחר לתפילה ,והגיע למילים "שירה חדשה שבחו

תפילה בציבור

גאולים "...בסמוך לחזרת הש"ץ – ימתין לפני אמירת 'שירה

• יש מהפוסקים שסוברים שלקיום חובת התפילה בציבור אין

חדשה' כדי לענות לקדיש ,לקדושה ולברכו.

צורך שעשרה אנשים יתפללו יחד ,אלא די בששה מתפללים

• חובה 'לסמוך גאולה לתפילה'; ואסור להפסיק אף לצורך

וארבעה אנשים נוספים; ויש חולקים.

'דבר שבקדושה' ,אולם בשבת מותר לענות לדבר שבקדושה.

• ששה אנשים ויותר שהתפללו ביחידות ולא שמעו קדיש,

• מצוה מדאורייתא להזכיר את יציאת מצרים בכל יום ובכל

קדושה וברכו – לדעת המחבר והרמ"א רשאים לומר במעמד

לילה ,ותיקנו חכמים לקיימּה עד לסוף זמן קריאת שמע,

עשרה אנשים קדיש וברכו וקדושה ,ולדעת הרדב"ז אין לעשות

באמירת הפסוק "אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ

כן ,וכן המנהג.

מצרים."...

• קדמונינו הנהיגו לומר 'ּבָ רכו' בכל יום לאחר תפילת שחרית,

• כחלק מתקנת ברכות קריאת שמע ,תיקנו חכמים שהמסופק

עבור אלו שאיחרו לתפילה ולא שמעוהו בעת אמירתו לפני

אם קרא קריאת שמע וּבֵ רך את ברכותיה – יאמר אף את

ברכות קריאת שמע.

ברכותיה.

• אדם שאיחר לתפילת הציבור ,ולא שמע קדושה ו'ּבָ רכו' –

• כל מצוה דאורייתא שספק לאדם אם הוא חייב לקיימּה ,או

אם יש תשעה אנשים שניאותים להשתתף בתפילתו ,יאמר

שהוא מסופק אם כבר קיים את המצוה – חובה עליו לעשותה,

בפניהם לאחר 'ישתבח' קדיש וברכו ,ובתפילת העמידה יאמר

ש'ספקא דאורייתא לחומרא' ,אך לא יברך עליה.
ֵ
כיון

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 551
שנה י"ב תשפ"ג

ויקראו שמו עשו )כ"ה כ"ה(

הרחמים כשם שאני הקטן נוהג בבני זה,

ויאמר עשו אל אביו הברכה אחת היא לך

מספרים על הרה"ק רבי משה חיים

גם לי בן שסר מדרך הישר ,אף אתה אל

וגו' )כ"ז  -ל"ח(

אפרים מסדליקוב זיע"א בעל "דגל

תסיר פניך מהם אלא רחם עליהם".

מחנה אפרים" נכדו של הבעש"ט

דבר זה אמר הרה"ק רבי מאיר מרומז

הקדוש זיע"א ,שנזדמן פעם לפונדק

בתורה ,במה שנאמר "ויאהב יצחק את

אחד עם סופר משכיל ,הקניטו הלה

עשו כי ציד בפיו" ,יצחק אבינו ידע ברוח

כיוון שראה עשו שאינו יכול להטות דעתו
של יצחק לבטל את הברכות שנטל יעקב,
התחיל בא עליו בעקיפין ,אמר לו ,אילו
היינו שנינו צדיקים גם אני וגם יעקב ,כלום

ואמר לו :כבודו הוא אמנם נכד

קדשו כדאיתא בגמרא )מסכת שבת דף

הבעש"ט ,אך דומני שלי יש יותר

פ"ט( שלעתיד לבוא יטען הקב"ה כלפי

לא היו לאלקיך די ברכות לברך גם את

חסידים מאשר לכבודו .נענה הצדיק

יצחק בניך חטאו ,לפיכך קירב יצחק

שנינו? אמר לו הקב"ה לעשו ,ייסכר פיך,

ואמר :אין תימה בדבר ,בפרשתנו

אבינו את עשו בנו כדי שבבוא היום יוכל

הרי יעקב מברך לשנים עשר שבטים ,ולא

כתוב "ויקראו שמו עשו" פירש רש"י

גם הוא לטעון ולומר ,אני אהבתי את

כשהוא מברך לזה מברך לזה ,אף על פי כן

הכל קראו לו כן ,ואילו "ויקרא שמו

בני אף על פי שהיה זה עשו ,גם אתה

נתמלא יצחק רחמים על עשו וביקש לברכו,

יעקב" הקב"ה קראו כן .את עשו הכל

ריבונו של עולם ,מחל לבניך.

מכירים ,ואילו את יעקב מכיר רק
הקב"ה.

ונסתלקה שכינה ממנו ולא היה יכול
לברכו .מיד תלה עשו את עיניו למעלה

עקב אשר שמע אברהם בקולי

ובכה ,והוריד שלוש דמעות ,אחת מימינו

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו

)כ"ו  -ה'(

ואחת משמאלו ואחת נסתלקה בתוך ריסי

)כ"ה – כ"ח(

בילדותו גדל הרה"ק רבי מנחם מענדל

עיניו .אמר הקב"ה ,הרשע הזה בוכה על

פעם אחת סיפר הרה"ק רבי מאיר

ה"צמח צדק" מליובאוויטש זיע"א בבית

חייו ,מה אני מחזירו ריקם? אמר לאביו

מפרעמישלאן זיע"א לחסידיו :למורי

סבו הגדול הרה"ק בעל התניא זיע"א,

ורבי הצדיק רבי חיים מטרערנוביץ

לא אחת היה מבקש מסבו לבאר לו

זיע"א בעל "באר מים חיים" ,היה בן

דברים מוקשים בלימודו .פעם ביקש

שלא הלך בדרך הישר וציער מאד

שיבאר לו את פירוש הפסוק "עקב אשר

את אביו ,למרות זאת לא הרחיק רבי

שמע אברהם בקולי" נענה בעל התניא

חיים את בנו מעליו ואף קרבו מאד,

ואמר :אברהם אבינו פעל על עצמו על

ובלילה ,על אחת כמה וכמה ,עד עכשיו לא

דאג לכל מחסורו וקיווה שיחזור

ידי ניסיון העקדה ושאר הניסיונות,

הגיע הקץ שתתמלא עלינו רחמים? אמר

שיברכו ,אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך
הוא ,רבונו של עולם ,ומה עשו הרשע על
שהוריד שלוש דמעות נתמלאת עליו
רחמים מיד ,אנו שדמעותינו יורדות ביום

למוטב .פעמים רבות שמעתי את רבי

שציווי של ה' יורגש אצלו בכל קומתו,

להם הקדוש ברוך הוא ,אפרע לעשו הרשע

חיים כשהוא נושא את ידיו הטהורות

ראש ,גוף ורגל .על כך רומז הפסוק

כבוד אבותיו וארוממנהו ,ואחר כך אני בא

לשמים ואומר :רבונו של עולם" ,יהי

"עקב אשר שמע אברהם בקולי" אפילו

ומרומם אתכם ,ופורע לכם מה שפעלתם

רצון שאף אתה תנהג בבניך במידת

עקב רגלו של אברהם הרגיש באלקות.

ומה שפעלו אבותיכם
)תנ"ב תולדות כד(

זמני כניסת השבת
ירושלים 4:01 :ת"א4:15 :

פרשת תולדות

זמני יציאת השבת
ירושלים 5:15 :ת"א 5:16 :ר"ת5:49 :

זא לל שוין ק ומען די
גא ולה mp3 .

מעכשיו אתה רופא ושמך יהיה "דוקטור אברהם"

הערמומי ,אולם תרשה לי לומר כי דבר זה לפיו אין ליהודים מזל משלהם

לפני שנים רבות חי בבגדד סוחר ירקות יהודי עני ששמו אברהם,

זה רק אם הם מתנהגים בחיי היום יום על פי תורה ומצוות ,אזי הם עומדים

לאברהם היתה חנות קטנטנה בשוק העמוס בבגדד בה מכר ירקות

מעל לכוכבים והמזלות ונמצאים תחת השגחתו הישירה של הבורא ,אולם

שגידל בגינתו ,כולם הכירו את אברהם הירקן ואהבו אותו מאוד .לא

אם לא ,אז הבורא גם הוא מסב את פניו מהם ואז אינם שונים במזלם מכל

היה עוד סוחר בשוק עם שם טוב כמוהו ,הוא השתדל למכור את

שאר העמים .אם כך הוא הדבר השיב הכליף ,עליך להוכיח לי כעת שני

סחורתו במחירים השווים לכל נפש ,הוא שקל את הירקות במידה

דברים ,ראשית שהיהודים אינם שומרים את מצוות התורה ,שנית שמזלם

ובמשקל .אע"פ שלאברהם לא היתה פרנסה בשפע ,הוא תמיד היה

בגד בהם ,אם תוכיח לי את שניהם אוציא מיד צו לגירוש היהודים ,באיזו

מרוצה וידידותי אל כל האנשים ,התנהג ביראת שמים והשתדל

הוכחות תסתפק אדוני הכליף? שאל האסטרולוג בזהירות ,אתה החכם

למצוא חן בעיני אלוקים ואדם .אברהם הכיר את כל לקוחותיו יהודים

ביותר בכל מלכותי השיב לו הכליף ,ואני סומך עליך בענין זה .האסטרולוג

וערבים כאחד ,ונוהג היה להתעניין ולשאול לשלום ילדיהם ונכדיהם,

שקע בהרהורים ולאחר מכן אמר :הבה נמצא יהודי עני מרוד וירא שמים,

תמיד היתה בפיו מילת עידוד טובה לכל אחד ,והאנשים העריכו אותו

הכליף יקרא לו ויטיל עליו לעסוק במקצוע שאין לו כישורים לגביו ,אם

והחזירו לו טובה בשל כך ,כאשר היתה אשתו מתלוננת לפעמים על

ישחק לו המזל והוא יצליח בכך ואף יתעשר ,ויחד עם זאת יישאר ירא שמים

הצמצום בו הם נאלצים לחיות ,היה אברהם משיב לה ברכות :האם

ושומר מצוות כמקודם ,סימן הוא כי אין הצדק עימי במקרה כזה אני מתחייב

את רוצה שאגרום לקנאה בעיני הבריות ,ברוך השם הרי יש לנו מה

בנפשי .כך יעשה אמר הכליף ,ונתן בכך את הסכמתו להצעתו המקורית של

לאכול ויש לנו גג מעל לראשנו ונחת מילדינו ,אל נא נתלונן .אברהם

האסטרולוג.

אמנם הסתפק במועט ושמח בגורלו ,אך המלאכים בשמים שנוצרו
כתוצאה ממעשיו הטובים ,המליצו טוב בעדו ותבעו מבית דין של

למחרת בבוקר יצא הכליף מהארמון בלווית יועצו האסטרולוג ,כששניהם

מעלה לתת לו קצת מהשכר המגיע לו על קיום המצוות .בית הדין

מחופשים בבגדים פשוטים ,הם יצאו לרחובות בגדד ועד מהרה הגיעו לשוק,

קיבל את ההמלצה והוחלט שאברהם יזכה בברכת העושר בחייו,

שם פנו אל אנשים שונים ושאלו מי כאן החנווני העני ביותר ,התשובה היתה

אפילו השטן לא יכול היה להגיד משהו בגנותו של אברהם ,להיפך,

פה אחד" :אברהם הירקן" ,לשאלה נוספת ששאלו מי הוא ההגון והירא

השטן הערמומי חשב בליבו הבה נראה כיצד יתנהג אברהם האם

שמים ביותר בקרב החנונים? היתה התשובה זהה "אברהם הירקן" ,בשובם

יעמוד בצדקותו כאשר יתעשר? מניסיונו ידע השטן כי קל לו יותר

לארמון שלח הכליף לקרוא לאברהם הירקן היהודי ,הלה הופיע בפני השליט

להסתדר עם עשירים מאשר עם עניים מרודים.

כשהוא רועד מפחד ,מה שמך? שאל הכליף ,שמי אברהם ,השיב ,מה משלוח
ידך? סוחר בירקות ,השיב אברהם ,אולם כאשר הכליף המשיך ושאל אם

בלילה ההוא נדדה שנתו של הכליף הגדול השליט של הממלכה ,הוא

הוא רוצה להיות רופא ,לא השיב ,כי חשב כי לועגים לו והכליף חומד לצון

עלה לגג ארמונו שם היתה גינה יפה מלאה בפרחים וצמחים שונים

על חשבונו ,הכליף אמר כי כוונותיו רציניות ביותר ואמר לו :מעכשיו אתה

המפיצים ריח משכר ,הכליף התיישב בכורסה והביט בכוכבים ,לידו

רופא ושמך יהיה "דוקטור אברהם" .לשוא ביקש אברהם רחמים וטען כי

ישב האסטרולוג האישי שלו ,כפי שהיה נהוג האסטרולוג היה מביט

הדבר היחיד שהוא מבין בו ,קצת זה ירקות למיניהם וסוגיהם .הכליף עמד

בכוכבים ובמזלות ואומר לכליף את עתידו האישי ,אסטרולוג זה היה

בשלו ואמר כי דבריו הם פקודה שאין עליה עוררין ,הוא ציווה על אברהם

שונא ישראל ותמיד היה משתדל לחפש איזה אות או סימן שיוכל

ללכת לעבוד חודש כרופא ולאחר מכן לחזור ולדווח לו על מעשיו במקצועו

לפרשו שעל הכליף לגזור גזירות קשות נגד היהודים שבארצו ,הוא

החדש.

התאמץ למצוא הוכחה לכך שהכליף חייב לגרש את כל היהודים,
אולם עד כה לא הצליח במשימתו המרושעת ,עתה כשעמדו שניהם

אברהם בא לביתו אבל וחפוי ראש ,הוא היה חיוור כסיד ועצוב ,אשתו

על גג הארמון והביטו בכוכבים ,הבחינו לפתע בכוכב שזרח בקצה

הביטה בו והיתה בטוחה שהוא חולה וזקוק לטיפול רפואי ,אברהם סיפר לה

השמים ולאחר מכן נפל למטה וכבה ,הכליף נחרד למראה ודרש

על הדו שיח המוזר שהיה לו עם הכליף ,אם כך הוא הדבר הרי שאין מה

מהאסטרולוג הסבר מיידי על התופעה ,הלה לא איבד רגע כדי לבצע

לעשות ,אמרה ,אם הכליף רוצה שתהיה רופא עליך להיות רופא ,הוא יכול

את זממו ,אדוני המלך אמר ,האם ראית שלכוכב שנפל היו שש קצוות

להרשות לעצמו לצחוק ממך ,הוא מינה אותך לתפקיד רופא ואין לך ברירה

הרי זה הכוכב היהודי המגן דוד ,לא שמתי לב לכך השיב הכליף ,אולם

אלא לקבל את הדין .אברהם שמע בקול אשתו מכר את החנות הקטנה ,לווה

מה פירושו של דבר לדעתך ,פירושו של דבר כי כוכבם של היהודים

קצת כסף קנה לעצמו בגדים חדשים ,ושכר דירה נאה באחד הרבעים

במדינתך דעך ולכן עליך להוציא מיד צו מלכותי הקובע כי על כל

המהודרים של בגדד ,הוא תלה שלט על הדלת "אברהם הרופא" וישב

היהודים מנער ועד זקן לעזוב את המדינה תיכף ומיד ,ולא לשוב אליה

והמתין לפציינטים ,וראה איזה פלא ,מיד החלו לבוא אנשים שונים ,וכל

יותר ,הסביר האסטרולוג .אבל האזרחים היהודיים נאמנים לי,

אחד מתלונן על מיחוש זה או אחר ,רוב החולים היו סוחרים עשירים

משלמים מיסים ומביאים ברכה לארץ ,כיצד אוכל לגרשם סתם כך

שהתלוננו על כאבי ראש כאבי בטן ,נדודי שינה וכו' אברהם האזין לכולם

ללא כל סיבה? שאל הכליף.

בתשומת לב ,לאחד מהם אמר כי הוא דואג יותר מדי וכתוצאה מכך
הרגשתו הרעה ,לכן עליו לשים מבטחו בה' ולא לאכול את עצמו ,לשני אמר

אדוני הכליף ,דע לך כי הכוכבים בשמים אינם משקרים ,נשקפת סכנה

כי הוא אוכל יותר מדי וכי עליו לאכול במשך שבוע ימים רק ירקות ופירות,

גדולה לך ולממלכתך אם לא תעשה מה שציוו עליך מן השמים ,כל

לחולה אחר נתן תרופה שהכין בעצמו בקבוק קטן ובו סירופ שהכין ממיץ

הצלחתך בעתיד תלויה בדבר זה .אולם אני שמעתי כי היהודים

ירקות ופירות ,ופלא גרר פלא לתרופותיו ועצותיו של אברהם היתה השפעה

נמצאים מחוץ לשליטת הכוכבים והמזלות ,אין מזל לישראל נאמר

לא רגילה ,הרופא החדש נתפרסם ברחבי העיר בגדד ואנשים סיפרו נפלאות

עליהם ,כי האלוקים בעצמו משגיח על בני אברהם ,ואינו מוסר את

על כוחו לרפא חולים ,ולא פחות מזה על גישתו האנושית לחולים ,הוא לא

גורלם לכוכבים ומזלות ,אם כן אולי זה לא היה הכוכב שלהם אמר

לקח מחירים גבוהים ,כל אחד שילם כפי יכולתו ואילו עניים קיבלו אצלו

הכליף הנרגש" ,הכליף החכם והנבון צודק כתמיד" אמר האסטרולוג

טיפול רפואי חינם .מובן מאליו כי לאברהם היתה פרנסה בשפע ,חולים
עשירים שהיו אסירי תודה על טיפולו שילמו לו ביד רחבה ושלחו לביתו
מתנות יקרות ערך ,אולם ההצלחה הבלחי צפויה לא סחררה את ראשו ,הוא
לא שכח את לקוחותיו העניים שהיו קונים ממנו ירקות ,ומפעם לפעם שלח

כך חלף לו החודש הראשון ואברהם הלך לארמון הכליף כדי
למסור לו דין וחשבון על עבודתו הרפואיות ,בבואו לשער הארמון
לא נתנו לו השומרים להיכנס באומרם כי הכליף חולה ואיש אינו
יכול לראותו ,אם כך אמר אברהם וודאי אתם חייבים לתת לי

כשיבוא משיח צדקנו יתנו האנשים הפשוטים
כתר מלוכה בראשו.

להיכנס אני הרי "אברהם הרופא" ,בעזרת ה' אשתדל לרפא את

משל למלך אחד שיצא עם בני לויה ליער לצוד צייד,

אדונינו המלך ,מסתבר שגם שומרי הארמון שמעו על הרופא

וכדי להקל על עצמו לבש בגדים פשוטים והיה נראה

החדש המפורסם ומיד הכניסו אותו פנימה ,בבואו לחדר של הכליף
מצא אברהם את המושל שרוע על המיטה אוחז את צווארו בידו

כאדם פשוט .פתאום השתנה מזג האויר והתחיל לרדת

ומתפתל מכאבים ,הסתבר כי הכליף בלע עצם של דג אולם העצם

עליהם גשם חזק .כל שרי המלוכה נתפזרו לכל עבר

נתקעה בגרונו מבלי יכולת לבלוע או להקיא אותה ,הוא הרגיש

למצוא להם מקום מחסה ,והמלך נשאר לבדו בסכנה

כאבים איומים וכל מאמצי הרופאים להוציא את העצם רק הרעו
את המצב ,הכליף גירש את הרופאים בחרפה באומרו כי אין הוא
זקוק לעזרה מסוג זה וכי הוא יוכל למות בשקט מבלי שיבלבלו לו

גדולה .מחמת ריבוי הגשם רץ המלך ביער וחיפש גם הוא
מקלט ,עד שמצא בית של כפרי אחד ונכנס לתוכו.

את המוח.
אדוני המלך אמר אברהם בנימוס אני אברהם הרופא באתי

קיבלו הכפרי בסבר פנים יפות ,נתן לו בגדים להחליף,

כדי ....יותר לא היה יכול להמשיך ,הכליף ששמע את שמו של

האכילו והשקהו מאכלים פשוטים ממה שהיה לו ,הסיק

אברהם הרופא פרץ בצחוק פרוע צחק וצחק עד שהשתעל והחל

את התנור ,והשכיב על ידו את המלך לחמם את גופו

להקיא ,יחד עם הכל הוא ירק גם את העצם שהיתה תקועה בגרונו,
בן רגע נשתנה מצב רוחו של הכליף מן הקצה אל הקצה והרגיש
טוב יותר וכאביו נעלמו כלא היו ,הוא קפץ מהמיטה כשחיוך של

הקופא מקור ,נרדם המלך ושנתו ערבה לו מאוד ,שלא
טעם טעם שינה מתוקה כזו מימיו ,והשרים חיפשו את

אושר נסוך על פניו וחיבק את אברהם בשתי ידיו ,אתה הצלת את

המלך בכל היער עד שמצאוהו ישן בבית הכפרי .ביקשו

חיי כיצד אוכל לגמול לך על כך אברהם יקירי ,שאל הכליף

אותו שיחזור איתם אל ארמון המלוכה ,ולא רצה ,אמר

המאושר את אברהם המופתע שניסה להתנצל באומרו שהוא לא
עשה מאומה ,ומי שבאמת הציל את חיי הכליף זה ה' יתברך שהוא

להם המלך בשעה שהייתי בסכנה ,הפקרתם אותי

רופא כל בשר ומפליא לעשות הוא זה ששלח רפואה לאדוני המלך

וברחתם כולכם ,וכל אחד חשב רק על עצמו ,רק הכפרי

אמר אברהם ,אולם הוא הרי שלח את הרפואה על ידך ובאמצעותך

הטוב הזה הכניס אותי לביתו ,האכילני והשקני ,וישנתי

אמר הכליף המאושר ,וכיוון שכך הרי מעתה ואילך תהיה רופאי
האישי .אולם יש לנו עדיין ענין קטן לגמור עם היועץ המיוחד שלי,

אצלו שינה מתוקה שכמותה לא טעמתי מימי ,עתה איני

הלא הוא האסטרולוג שיעץ לי את העצה הטובה בקשר לאחיך

נוסע אלא בעגלתו הפשוטה של הכפרי ובאלה הבגדים

היהודים.

הפשוטים שהכפרי נתן לי.

מיד שלח הכליף לקרוא לחוזה בכוכבים ואמר לו אתה ידידי
התחייבת בנפשך ואבדת את ראשך בשל הרעה שיעצת על

הנמשל :בימות המשיח ,יירד מבול של אפיקורסות על

היהודים ,אם אתה באמת חוזה בכוכבים הרי שהיית חייב לחזות

העולם ,ויכוסו כל ההרים הגבוהים ,ואפילו בארץ ישראל

התפתחות זו במהלך הכוכבים ,אולם לי נדמה שאותו כוכב שנפל
היה הכוכב האישי שלך .החוזה בכוכבים הפיל את עצמו לרגלי

שבה לא יהיה מבול ,מכל מקום מכוח הזרם החזק של

הכליף וביקש רחמים על נפשו ,אולם הכליף אמר שהוא מפקיד את

המבול ,יותזו מי הכפירה גם למקומות הכשרים וייכנסו

גורלו בידי אברהם הרופא ,אדוני המלך אמר אברהם ,במקצועי

גם לבבות הכשרים ,ושום חכמות לא יועילו בימים ההם.

החדש כרופא ראיתי כבר הרבה אנשים חולים ,אולם חולה שכזה
במחלה אנושה כמו האסטרולוג שלנו עדיין לא ראיתי ,אולם נדמה
לי כי גם הוא נרפה מעט ממחלתו האיומה השנאה העיוורת לעם
היהודי ,אני ממליץ שתהא נשמתו לשלל .הכליף מינה את אברהם
הרופא במקום האסטרולוג ליועצו והאסטרולוג הנבוך הודה
לאברהם הרופא.

והקב"ה ינהל את המלחמה באפיקורסות ,רק בעזרת
האנשים הפשוטים מגידי התהילים בפשטות ,ולכן
כשיבוא משיח צדקנו יתנו הם האנשים הפשוטים הללו
כתר מלוכה בראשו.
)בשם הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א(

עניו ושפל ברך
מסופר

על

הרה"ק

רבי

הפרוטות שהיו שם ,ופרט לו רובל
משה

פיינשטיין זיע"א ,שבהיותו מהלך
פעם ברחוב ,שמע קול קורא ,משה!
משה! בהביטו סביב ראה כי זהו
קולו של מכר אשר ישב ליד הגה
מכוניתו .מבלי להניד עפעף ניגש ר'
משה אל המכונית ,האיש הבין שר'
משה חשב שהקריאה היתה מכוונת
אליו הסמיק מרוב מבוכה ואמר:

כבקשתו .בתוך כך נכנס אחד
מאנשי שלומו של הרבי ,וכולו
פליאה :האם בשביל ענין כזה,
יטריח הרבי את עצמו בטירחה
כה גדולה? השיב לו רבי שלמה:
הלא זוהי גמילות חסד ,בשביל
גמילות חסד אחת כדאית כל
הטרחה הזו.

הבחנתי בבני משה פה ברחוב ,לא
לפני הכל  -מידות טובות

הייתי מעלה בדעתי לקרוא לראש
הישיבה בצורה כה פשוטה ,נוסף

מעשה היה לפני הרה"ק רבי

לכך לו הייתי מבקש לדבר עם

שלמה זלמן אויערבאך זיע"א

יוצא

שבחור מבוגר לא מצא שידוך

ממכוניתי וניגש אליו ,לא הייתי

מכיון שטיפל באמו הזקנה ,ובכל

חושב לבקש מראש הישיבה כי

הצעה לשידוך דרש מהמדוברת

יסור אלי .ר' משה הבטיחו נאמנה

שתסכים לחיות בבית אמו ,ולא

שלא נפגע חלילה וכי אין לו סיבה

היה מי שתסכים לכך .וקרובי

לדאגה ,זה שנים רבות שאיני

משפחתו באו להגרש"ז שיסביר

מייחס כל משמעות לדברים הללו.

לו שלא זו הדרך .אך הגרש"ז

ראש

הישיבה,

הייתי

הצדיק
בשביל גמילות חסד אחת כדאית
כל הטרחה הזו

את

מעשה

שבת קודש ב' כסלו
הרה"ק רבי שמעריל מווערחובקה )תלמיד הבעש"ט
)תקל"ז(
הרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז' ב"ר אהרן משה
)תקנ"ה(
הרה"ק רבי משולם פייביש הלוי )יושר דברי אמת(
ב"ר אהרן משה
הרה"ק רבי ישראל יצחק מראדושיץ ב"ר דוב בער
)תרי"ח(
הה"ק רבי עקיבא סופר )דעת סופר(
ב"ר שמחה בונים )תש"ך(
יום ראשון ג' כסלו
רבי מאיר ב"ר משה כ"ץ אביו של הש"ך )ת"ג(
יום שני ד' כסלו
הרה"ק יעקב דוב מאמשינוב ב"ר ישראל יצחק
מווארקי )תרל"ז(
יום שלישי ה' כסלו
רבי שמואל אליעזר ב"ר יהודה הלוי )המהרש"א -
שצ"ב(
הרה"ק רבי אשר אנשיל הלוי אב"ד טשענגער
)מנחת אשר( ב"ר שמואל )תרל"ד(
הרה"ק רבי ברוך בער ליבוביץ ב"ר שמואל דוד )ת"ש(
יום רביעי ו' כסלו
הרה"ק רבי יחזקאל שרגא מסטראפקוב
ב"ר ישכר דוב  -תשנ"ה(
יום חמישי ז' כסלו
הרה"ק רבי אהרן מקראקא ב"ר קלונימוס קלמן
)בעל מאור ושמש( תרמ"ב
יום שישי ח' כסלו
רבי משה ב"ר יצחק )חידושי מהרש"א מהדו"ב -
תכ"ט(
הרה"ק רבי אהרן מטשערנאבל ב"ר מרדכי )תרל"ב(
הרה"ק רבי דוד מסוכטשוב ב"ר שמואל
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

הבחור,

שאלוהו אם כן לא ימצא שידוך?
ענה

הגרש"ז,

אחד

מדרכי

מסופר על הרה"ק רבי שלמה

המוסריות של לקיחת שידוך ,הוא

מקארלין זיע"א ,שפעם בערב שבת

אשה בעלת מדות ,ואם איננה

קודש אחר חצות היום ,כשישב

מסכימה שתשרת את אמו הזקנה

בביתו וכולו אחוז שרעפים ,מתכונן

של הבחור אין היא בעלת חסד.

דיני ברכת ברקים ורעמים )ד'(

לקבלת את השבת ,ראה מבעד

לימים שמע הגרש"ז שהבחור

א( העומד באמצע התפילה ,אם הוא במקום

התארס עם בחורה שהסכימה

שיש לו דין של אמצע הפרק ,לא יפסיק

לחיות ביחד עם אמו הזקנה,

לברך על הברקים ועל הרעמים ,ואם הוא

ושלח לקרוא לו ואמר לו :בזמנו

בין הפרקים ]וכל שכן בפסוקי דזמרה[

המלצתי שדרכך נכונה ,שכך הוא

יפסיק ויברך) .משנה ברורה סימן ס"ו ,ס"ק

דרכה של אשה בעלת חסד ,אבל

י"ט(

לחלונו אדם המסתובב מחנות
לחנות ,מבקש לפרוט רובל ואינו
מוצא .נקש הצדיק על החלון,
והזמינו להיכנס לביתו ,משנכנס,
לקח שולחן ,העמיד עליו כיסא,
עלה על הכיסא ופשט ידו על ארון

לאחר שכבר מצאת השידוך,
ברצוני לומר לך שתסדר את אמך

גבוה שעמד שם .משם לקח מספר

הזקנה במושב זקנים ,אין זוגתך

קופסאות כסף ממעות ארץ ישראל

צריכה לסבול ,הגם שהיא בעלת

שהיו לו ,ירד מהשולחן ומנה את

חסד ,אבל עליך מוטל החיוב

ב( מעיקר הדין אין צריך לעמוד באמירת
ברכות אלו) .פמ"ג בפתיחה להלכות ברכות,
אות

י"ח(,

אמנם

טוב

להדר

ולעמוד

באמירתם) .סידור יעב"ץ ,שו"ת רבבות
אפרים ,חלק ו' ,סימן ת"ט(

לסדר את אמך ולא תכביד על
זוגתך.

בחסות "דודי קאר"

נדבת הר"ר מאיר רכניצר הי"ו

הסוכן החרדי שלך להשכרת ומכירת
רכב בכל הארץ 052-7655-222

לע"נ אמו
מרת מלכה בלומה ע"ה ב"ר משה הכהן הי"ו
נלב"ע ב' כסלו תשע"ה

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
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

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

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

משה בן גורג'יה ז"ל
לרפואה שלימה

"בעוונותינו הרבים" ,היהודי סיפר" ,העיר
העתיקה נפלה בידי הערבים .לא היתה לי עוד
אפשרות ללכת להתפלל בכותל המערבי .מה
אעשה? הייתי נוסע כל פעם לבני ברק אל
ה'חזון אי"ש' ,שם סיפרתי לו את הצרות שלי
וביקשתי ממנו שיתפלל עבורי .הוא שמע
והתפלל .בעבורי הוא היה בשבילי במקום
הכותל .עכשיו אתם שואלים אותי מדוע אני
בוכה? הלא זו כבר הפעם השניה שאני מאבד
את הכותל".
על הפסוק" :וַיֶעְּ תַ ר יִצְּחָּ ק לַה' לְּנֹכַח אִ שְּ תֹו כִי
עֲ קָּ ָּרה הִ יא" (בראשית כה ,כא) רבינו בחיי
כותב" :ויש עוד ללמוד מכאן כוח התפילה
שהיא גדולה מאוד ואפילו לשנות הטבע" .הרי
רבקה היתה עקרה .אנחנו יודעים שמי שהיא
עקרה אין לה יכולת ללדת בדרך הטבע .אף
על פי כן אנחנו רואים שעל ידי התפילה
השתנתה המציאות ונשברו חוקי בראשית.
לכן הזכיר כאן הפסוק לשון "ויעתר יצחק"-
"ויעתר" זה לשון תפילה וכמו שתרגם התרגום
"ויעתר יצחק -וצלי יצחק" .וצלי -היא תפילה.

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

למה הפסוק נקט דווקא לשון זה של תפילה? למה
לא נאמר" :ויתפלל" או "ויבקש יצחק"? אלא שיש
כאן רמז כי הוא מלשון עתר .הגמרא בסוכה (י"ד
ע"א) אומרת שעתר הוא הקלשון שבו אדם הופך
את התבואה .רבותינו אמרו" :למה נמשלה
תפילתן של צדיקים לעתר? מה עתר זה מהפך
הגורן ממקום למקום כך תפילתן של צדיקים" .כמו
שעל ידי הקלשון אדם הופך את התבואה מלמטה
למעלה כך הצדיק בתפילתו מחשבתו עולה
מלמטה למעלה ואחר כך ממשיך ומוריד שפע
מלמעלה למטה ומהפך ומשנה את כל סדרי
הטבע .הלשון ויעתר -לשון עתר וזה מה שיצחק
עשה בתפילתו שהפך ושינה סדרי בראשית וגרם
שרבקה העקרה תיפקד.
עוד רבותינו פירשו -מה הלשון הזה של "ויעתר
יצחק" שהוא מלשון ריבוי תפילה כמו שכתוב:
"ו ַעֲ תַ ר עֲ נַן הַ קְּ ט ֶֹרת עֹלֶה" (יחזקאל ח ,יא) ,שהיה
שם ריבוי עשן הקטורת .זה מה שרש"י הקדוש
כתב" :הִ ְּרבָּה והפציר בתפילה".
אנחנו צריכים גם כן לעמוד ולזעוק אל ה' הן
בציבור בכינוס אנשים רבים והן בפרט ולהתפלל
ולהתחנן שיחוס וירחם עלינו .אין דבר אחר שיכול
לעמוד לנו מלבד התפילה .כאשר אנחנו נאחז
באומנות אבותינו ונשטח תפילות מעומקא דליבא
לפני ה' יתברך ,אין ספק שהתפילות יתקבלו
ויעשו רושם למעלה.
בברכת שבת שלום
הרב אליהו חיים פנחסי שליט"א
חבר הרבנות המקומית מבשרת ציון

16:01

17:13

17:45

16:18

17:10

17:41

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

16:17

17:09

17:40

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

16:21

17:13

17:45

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

לנוריאל בן אסתר

פניני עין חמד

ק ָרה ִ
"וַיֶּעְ ַ
היא
ע ָ
תר יִצ ָ
שתֹו כִי ֲ
ְחק לַ ה' לְ נֹכַח אִ ְ
ַת ַ
תר לֹו ה' ו ַ
שתֹו" (בראשית כה ,כא)
הר ִרבְ ָ
קה אִ ְ
וַיעָ ֶּ
בהלוויה של מרן ה'חזון אי"ש' זצ"ל ,ראו יהודי
שהולך ובוכה בכי תמרורים .שאלו אותו:
"למה אתה בוכה כל כך?" .אמר להם:
"איבדתי עכשיו את הכותל המערבי" .שאלו
אותו" :מה פירוש?" היהודי הסביר להם" :אני
גר בירושלים .כל פעם שהיתה לי איזה צרה,
הייתי הולך לכותל המערבי ושוטח תפילה
לפני הקב"ה שיושיע אותי .כך אומרים העולם
על מה שאמרו רבותינו (מדרש ויקרא רבה פל"ב
ס"ב)" :אוזניים לכותל שהכוונה היא לכותל
המערבי ששם אוזניו של הקב"ה כרויות ושם
התפילה נשמעת".

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
לאה בת תמר

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

פָּ ָּרשת תוֹלְ דוֹת -

תפִ לָ ה
כֹ ָ
של ְ
חּה ֶּ

פרשת תולדות

ב' כסליו ה'תשפ"ג

שֹואל ּומ ִ
הלָ כָה –
שיב בַ ֲ

יֹום טֹובִ -
שּמּוש בְ קֹוצץ י ְָרקֹות

האם מותר ביום טוב להשתמש בקוצץ ירקות? וכן האם מותר לברור אורז מחשש לתולעים?
להלן סיכום ההלכה מפי ר' אליהו חיים פנחסי ,רבנות מקומית מבשרת מתוך ספרו 'הכשרות למעשה':
אדם שרוצה לבשל אורז ביום טוב ,מותר לברור [מחשש לתולעים] כמות שצריך לאותו היום ,ובלבד שיברור באופן שהטורח
בו מועט .כלומר ,אם האוכל מרובה על הפסולת ,יברור את הפסולת .אם הפסולת מרובה ,יברור את האוכל ,כל שממעט
בטירחה בכך .מקורות :שו"ע (סימן תקי ס"ב) .שו"ת אור לציון ח"ג (עמוד רב) ומותר לברור אף בכלי ,ובלבד שלא יהא כלי המיוחד לברירה
לזמן רב .ע"ע שו"ת מנחת דניאל -גודיס ח"א (סימן ע) מכיון שכך הדרך לברור אורז קודם האכילה ,אף לדעת הרמ"א יהיה מותר.
מותר לרסק ביום טוב פירות וירקות .מקורות :שו"ע (סימן תקד ס"א) מכיוון שאם יטחן אותם מבעוד יום טעמם יפוג.
מותר לחתוך ירק דק אפילו שלא בסמוך לסעודה .מקורות :משנה ברורה (סימן תקד ס"ק יט) ,כף החיים (שם אות לב).
ביום טוב מותר להשתמש בקוצץ ירקות ידני ,גם בחיתוך דק באופן שאינו חשמלי .הערה :מכיוון שמפיג טעם כמבואר בשו"ע (סימן
תקד ס"א) .גם לבני אשכנז מותר כמבואר במשנה ברורה (שם ס"ק יט) .אין בו משום איסור "עובדין דחול" על פי המבואר בביאור הלכה (סימן
תקי ד"ה את הירק) שאין הדרך לעשותו לימים רבים ,ליכא איסור עובדין דחול.

מאכלים שמותר לרסק אותם ביום טוב ,כגון שמאבדים טעמם אם ירוסקו מערב החג ,מותר לרסק גם על ידי פומפיה ללא
שינוי .מקורות :השו"ע (שם) מבואר שמותר לטחון דברים שיפוג טעמם אם יטחנם מבעוד יום .אין צריך לשנות באופן הטחינה .ע"ע להרמ"א
(שם ס"ג) שמותר לגרור גבינה ביו"ט על הכלי שהוא מורג חרוץ .המג"א ביאר (שם סק"ז) דלא דמי לְּמה שאסרּו לשחוק את הפלפלין בריחיים
שלהם משום עובדין דחול ,דהתם רגילים לשחוק הרבה ביחד ,אבל כאן אין דרך לגרור אלא מה שצריך לשעתו .בשו"ת אור לציון ח"ג (פי"ט
אות ה) התיר אף לשטוף לאחר השימוש.
אסור לסחוט ביום טוב פירות שנהוג לסחוט אותם למשקאות ,אפילו שהם לצורך אוכל נפש .מקורות :שו"ע (סימן תצה ס"ב).
ע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ח (חאו"ח סימן לו) שגם סחיטת תפוזים כסחיטת תותים ורימונים אסורה מכיוון שדרך לסחטם .כן דעת הגרש"ז
אויערבך בספר שמירת שבת כהלכתה (פ"ה אות א) .כן צידד לאסור בשו"ת אור לציון ח"ג (פי"ט אות ה) שלא כדעת רבה של ירושלים ,הגר"ש
משאש זצ"ל ,שהתיר סחיטה ביו"ט ,שאם יעשה כן מאתמול יפוג טעמו.
מותר לסחוט לימונים .מקורות :כדין סחיטתו בשבת ,שו"ע (או"ח סימן שכ).
מותר לסחוט פירות על מאכלים באופן שרוב המשקה נבלע במאכל .מקורות :כדין משקה הבא לאוכל כאוכל נחשב .כמבואר בשו"ע
(או"ח סימן שכ ס"ד) .ע"ע בספר חזון עובדיה -יום טוב (עמוד עה).

שיבָ ה עַ ל ַ
ח ִ
הּזּולַ ת
ֲ
עד כמה רבותינו חשבו על הזולת! כאשר שמעו בשורה טובה של האחר ,הם הרגישו כי בשורה זו היא שלהם ממש .כאשר
חלילה להפך ,הם הרגישו שלהם זה קרה .להלן סיפורים שמעובדים מתוך 'אורחות חיים' .יש בהם כדי ללמדנו על כך .הרב
משה טורק סיפר שבזמנו לא היו הרבה טלפונים .כל פעם שהוא רצה לשוחח עם מחותנו מירושלים  -הוא היה מתקשר דרך
הטלפון של שכנו ,הגאון ר' משה יוסף מילצקי (בנו של הגה"צ רבי חייקל מילצקי) ,שהיה אב"ד חשוב בירושלים.
פעם אחת הוא היה צריך להתקשר בשעה מוקדמת בבוקר .לא היה נעים לו להטריח את הגאון ר' משה יוסף ,אבל לא היתה
לו ברירה אחרת .הוא ניגש לביתו והתקשר בטלפון .כמובן ,הוא התנצל כמה וכמה פעמים על השעה המוקדמת .ר' משה
יוסף אמר לו" :יישר כוח! אתה הצלת אותי"" .על מה יישר כח?" תמה .ר' משה יוסף אמר לו" :אבא שלנו ר' חייקל אמר לנו
שלא נאכל ארוחת בוקר לפני שנעשה שלוש טובות ליהודים .היום עשיתי רק שתיים ,ועוד לא יכולתי לאכול כי לא עשיתי את
השלישית .אבל כעת אני יכול ללכת לאכול"...
מ ספרים על הסבא מסלבודקא ,שכאשר נפטר בנו הגאון ר' משה פינקל ,שהיה מראשי ישיבת סלבודקא ,היה זה בשבת או
ביום טוב .הסבא שלט ברגשותיו ושתק עד מוצאי היום .במהלך היום רצו לשמח את הסבא ,אז הם סיפרו לו טובות שקורות
אצל אנשים אחרים .כדי לשמח את הסבא היה צריך לספר לו שהשני מצליח .פלוני התארס ,פלוני קיבל דירה ,לפלוני טוב.
זה מה שהחיה את נפשו!
הגאון ר' הירש קופשיץ זצ"ל שאל פעם את הילדים שלו" :מה לדעתכם נקרא אדם טוב?" .הילדים ענו לו" :אדם שעושה
הרבה טובות" .הוא אמר להם" :זה נקרא אדם שעושה טובות .אבל מהו 'אדם טוב'? אדם שרואה שלשני טוב והוא שמח
בשבילו"...
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 ( 052-6329144הנייד באישור ועדה רוחנית)

לשאלות בהלכה

הקדשת העלון

נא לפנות לרב אליהו פנחסי
בטל' 052-6329144

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

לקבלת העלון חינם במייל מדי
שבוע ,יש לשלוח בקשה למייל

מינויים

(הנייד באישור ועדה רוחנית)

כתובת המערכת :עבור ליאור עצמון ,רח' הבושם 26א ת.ד .83375 .מבשרת ציון .מיקוד 9076926
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כמַ לְ ָאכִים -הַ גָאֹון הָ ַרב ֶּבן צִיֹון חַ י הַ כ ֹהן י ְהֹונָתָ ן זצ"ל
אִ ם ִראשֹונִים ְ

הגאון הרב בן ציון חי הכהן יהונתן זצ"ל -נולד בשנת ה'תרמ''ה ( )1884באי ג'רבא .תפילות
רבות רוויות דמעות קדמו ללידתו מכיוון שהוריו איבדו כמה תינוקות שנולדו להם ,חיו ימים
ספורים ונפטרו רח''ל .בלידתו אימו הבטיחה להקדיש את בנה לתורה .כסגולה שיאריך ימים
קראו לו בשם בן ציון שמשמעותו בן ירושלים .כן הוסיפו לו את השם חי שחיו יחיה .כבר מגיל
קטן השמיע באוזני הוריו תורה .כמו רבים מבני גילו התחנך אצל ר' דוד כהן יהונתן שהיה
ידוע בהרבצת התורה שלו באי ג'רבה.
בשנת ה'תר"פ לערך ( )1920כשהיה כבן עשרים שנה ,התבקש לשמש כדיין בעיר זוהארה
שבלוב .כשהגיע לזוהארה מצא קהילה במצב דתי מוזנח למדי ,ללא מערכת חינוך מסודרת,
עזובה ומוזנחת בכל תחומי הדת .רבינו מיד כשהגיע התחיל בפעולות לתיקון המצב ובעיקר
כדי לשנות את האווירה ששרתה בעיר .עד כדי כך היתה אווירה של חולין שקשה היה
להבחין בין הנוער היהודי ובין הערבי.
רבינו גם ראה שהשירים שם לא לפי רוח היהדות .רבינו פעל בכל כוחו כדי להחליף אותם
בשירים בעלי תוכן ראוי יותר .יכולות השירה והנגינה שירש מאביו היו לו לעזר והוא חיבר
והלחין שירים רבים ואף הקים מקהלת זמר מבכירי תלמידיו .מילות שירי החולין שהיו
מושרים בפי כל באירועי שמחה שונו ובמקומם חיבר הרב מילות קודש וערגה לארץ ישראל
ולגאולה השלימה .הרב כלפון משה הכהן כתב עליו” :לידידנו החכם השלם והכולל כמה"ר
רבי בן ציון הכהן הי"ו אודיעני כי עברתי בין בתרי תשובתו וששתי כעל כל הון בראותי אותו
שקד על לימודך“.
הרב עלה מג'רבא לארץ הקודש בחודש אלול ה'תשט''ז ( .)1956בהתחלה גר במושב עוזה.
בהמשך עבר לגור באשקלון ,שם הציעו לו את משרת רב העיר אבל הוא הסכים רק בתנאי
שכולם יקבלו עליהם עול מלכות שמיים בלבב שלם .היה בקי בחכמת הנגינה ויחד עם היותו
ת"ח עצום היה משמח חתנים בנגינתו.
ענוותן .גאון .מלומד בניסים .בשנותיו האחרונות סבל ממחלה קשה והיה רוב הזמן מרותק
למיטה וכן ניטל ממנו כוח הדיבור .נפטר ב-ד' כסליו ה'תשל"ב ( .)1971חי כ 87-שנים.
בטהרתו טיפלו רק שני רבני העיר ,רבי יוסף שרביט והרב ולנר .ציונו בהר-הזיתים בירושלים.
אביו :רבי יעקב (מח''ס זרע יעקב) .אימו :הרבנית ז'אלו מזל (היתה צדקנית מופלגת וידענית גדולה
גם בש''ס ופוסקים) .אשתו :מרת שארינה (בת ר' ניסים סיסי הכהן) .בניו :ר' רפאל ,ר' מצליח,
ר' ניסים חיים ,ר' אמנון .מרבותיו :רבי דוד דידו הכהן .מתלמידיו :ר' פראג'ללה גויטע (רב
מושב עוזה) ,ר' גבריאל מגידיש (רב מושב שלוה) ,ר' בנציון כהן ור' שלום מדאר.

מספריו• :לספר בציון -הגדה של פסח •אומר לציון -דרושים על ספר בראשית
•בני ציון -על מסכת אבות •קרן הצבי -חידושי תורה ודברי מוסר •תהילת ציון  -על תהילים •מבשרת ציון  -על שיר
השירים •קהלת ציון  -פירוש על מגילת קהלת •שירי ציון  -שירי הקודש ששר בלוב •תורה מציון  -חידושי תורה •נר מציון
 -על פרקי אבות •שערי ציון  -שו"ת •יתן מציון  -על הגמרא.

נ

הג מונית תושב אשקלון סיפר :נסעתי מאשקלון מקום מגורי הרב לכיוון צומת היציאה מהעיר .הבחנתי באיש זקן שסימן לי לעצור.
החלטתי להתעלם ממנו ולהמשיך ,אבל רק עברתי מטר מאותו הזקן ולהפתעתי המנוע כבה באמצע הכביש .קישרתי מיד את המעשה עם
הזקן שעומד מטר ממני.
הזמנתי אותו לעלות למונית וסיפ רתי לו על מה שקרה .אמרתי לו שאני מוכן לקחת אותו לכל מקום שיחפוץ בחינם .הרב אמר לי" :לא ולא,
בשום פנים ואופן .אני צריך למושב ברכיה (מקום מגוריו של בֵּיתֹו) .אני אשלם לך בעבור הנסיעה כסף מלא" ,וכך היה .התנעתי את הרכב
והוא שב לנסוע כבראשונה ולא נתקע בדרך .לאחר מכן התברר לי שהזקן היה רבינו.

ת

למידו הגה''צ רבי פראג'ללה גויטע סיפר שכאשר למדו בקטנותם טעמי המקרא בלוב מפי מלמד אחד חדש ,שמו לב כי למלמד יש
שגיאות וזה מפני שבא ממקום אחר וכך סבר בניגון הטעמים .הם הלכו לשטוח את טענתם לפני רבינו .הצדיק שמע זאת וכדי שלא לבייש
את אותו מלמד אמר" :אני לא בקי בטעמי המקרא האם זו טעות".

ה

רב היה בקי בחכמת הנגינה והיה תמיד משמח בחתונות ובסעודות מצווה .כשהגיע לארץ ,הרב ביקש לרכוש לעצמו אורגנית כדי שיוכל
לקחת אותה איתו לאירועים ולשמח את האנשים .לשם כך הרב נסע עד לתל-אביב והגיע אל חנות שבעליה היה אדם שעדיין לא שומר
תו''מ .כאשר המוכר ראה את הרב עם בגדיו המסורתיים ,הוא לגלג עליו ואמר לו:

"אם אתה יודע לנגן על כלי זה -תקבל את הכלי בחינם " .הרב לא חש על כבודו .הוא ניגש לאורגנית וניגן על הכלי בבקיאות מופלאה.
האיש השתומם .לאחר מכן ביקש את סליחת הרב ואף רצה לתת לו את הכלי בחינם כפי שהבטיח .כמובן שרבינו סירב לקבל דבר מה ללא
תשלום ולכן שאל למחיר ושילם לו את מלוא כספו .לאחר מכן הזהיר אותו כי מכאן ולהבא יזהר שלא ללעוג על אף יהודי.
החומר באדיבות מכון ממלכת כהנים

תפִ ילָ ה
כֹ ָ
של ְ
חּה ֶּ
להלן סיפור מופלא ,שמעובד מתוך 'ממשנתה של תורה'.
מלמד מהמרכז שמע את הסיפור מפי בעל המעשה .ניתן
ללמוד מסיפור זה עד כמה גדולה כוחה של תפילה.
במשרד התלמוד-תורה שבו אני מלמד ,יש יהודי יקר שעובד
כעוזר טכני במשרד .תפקידו לצלם מסמכים ,להדפיס דפי
למידה למחנכים ,לתייק מסמכים ועוד עבודות אשר טרחתן
מרובה ושכרן דל למדי.
התמיהה אותי העובדה כי למרות משכורתו הנמוכה של
האיש והליכותיו הפשוטות ,הוא מתגורר באחת משכונות
הפאר הירושלמיות ,בבניין יוקרתי שרוב הדרים בו הם
אזרחי חו"ל עתירי ממון .לתומי שיערתי כי הוא בודאי בן
למשפחה עשירה ,ועבודתו בתלמוד -תורה היא רק כדי
למלא את שעותיו הפנויות ואולי אף לשם שמיים.
יום אחד האיש ניגש אלי כשבידיו שטר הלוואה .הוא ביקש
ממני להיות ערב בעבורו על הלוואה" .אני זקוק להלוואה
בדחיפות כדי 'לסגור את המינוס' בבנק" – הסביר בבושה.
אני עמדתי נדהם" :האם חסר לאיש כסף?!" כאילו הוא קרא
את מחשבותי האיש המשיך והסביר לי:
בודאי אתה תמה על כך שאני נזקק לכסף .הרי אני גר בבניין
שהוא כמעט היקר ביותר בירושלים .אינך הראשון שאני
נאלץ להסביר לו זאת .אומנם אני מתגורר בסביבה עשירה,
אולם העושר נעצר אצלי על מפתן הדלת ...בביתי שוררת
עניות של ממש.
אם תשאל מהיכן הגיעה אלי דירה שכזו ,יתכן שלא תאמין
לי ,אבל זה הסיפור שמאחורי הדברים :בעבר גרתי באחת
משכונותיה הותיקות של ירושלים בדירת קרקע ישנה בת
שני חדרים ,שאף היא לא הייתה שלי .אלא שכרתי אותה
בדמי מפתח.
השנים חלפו וביתי ב"ה התמלא בילדים ,כך הצפיפות גדלה
והקושי התעצם .ביום מן הימים אחד מילדי הקטנים פנה אלי
ואמר לי" :אבא ,אנחנו חייבים לעבור לדירה חדשה .צפוף
כאן!".
חייכתי מולו במרירות" :אנחנו בקושי מצליחים לשלם על
ההוצאות השוטפות של החודש .כיצד אפשר לחלום על
דירה חדשה?".
אולם הילד היה עקשן .הוא שב ואמר בפסקנות" :אנחנו
חייבים לעבור לדירה גדולה יותר!" .הוא גם הוסיף והבטיח
בתמימות טהורה" :אתפלל על כך בעצמי ,וגם אדאג שכל
בני המשפחה יתפללו על כך".
הילד שמר את הבטחתו .מאותו יום ואילך הקפיד להתפלל
על כך בכל יום וגם הזכיר לאחיו להתפלל על כך .זמן מה
לאחר מכן בליל הסדר ,כאשר שרנו יחד כל בני המשפחה:
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
מסעוד בן יקוט ז"ל
ע"ה

לע"נ

תנצב"ה

"לשנה הבאה בירושלים" .בני הקטן עמד על הכיסא וצעק:
"ובדירה חדשה!" .גם בפעם השנייה והשלישית ששרנו ,הוא
דאג להוסיף זאת .בפעם הרביעית השתכנענו וענינו אחריו
יחד 'אמן!'.
אומר את האמת – אם עד אז התייחסתי לעניין כמשובת
ילדות ,בליל הסדר משהו בתוכי זז .גם אני הצטרפתי
לתקווה והתחלתי לבקש על כך בתפילותי.
ערב אחד בתחילת חודש אייר ,שני יהודים נכבדים נקשו על
דלתי וביקשו להיכנס לביתי כדי לשוחח איתי .לתומי סברתי
כי באו להתרים אותי לצדקה.
לכן הבהרתי להם מראש כי לא אוכל לעזור להם ביותר
משקל אחד ...אולם הם מצידם הבהירו ,כי רצונם אך ורק
לדבר איתי.
הכנסתי אותם לביתי .הושבתי אותם לצד השולחן הדל .הם
סיפרו לי כי הם תלמידים של רב מפורסם מחו"ל שחפץ
לקבוע את משכנו בארץ הקודש .הוא הצביע דוקא על הבית
שלי כמקום ראוי להקמת בית מדרשו.
"אנחנו מוכנים לרכוש את הדירה ממך בכל מחיר .כבר
דיברנו עם בעליה וקיבלנו את הסכמתו .אולם מתוקף 'חוק
הגנת הדייר' ,אנחנו חייבים את אישורך".
הסברתי להם כי מכיוון שהדירה שייכת לי רק בדמי מפתח,
גם אם ישלמו לי כפליים ממחיר השוק לא אוכל למצוא דירה
חלופית .אולם הם היו עקשנים" :מה אתה רוצה בתמורה?",
הם שאלו.
נזכרתי בחלום של בני .בעיתון שהיה על השולחן לפני בלטה
פרסומת שבישרה על פרויקט יוקרה שנבנה במרומי
ירושלים .היתה בי זחיחות דעת.
החוויתי באצבעי על הפרסומת ואמרתי לאורחי הנכבדים:
"תמורת דירתי אני מבקש דירה חלופית בפרוייקט זה!".
להפתעתי הם ענו" :אין בעיה .אנחנו נרכוש עבורך דירה
בת ארבעה חדרים בפרויקט זה" .הלם אחז בי כאשר הם
מיד שלפו מסמך מוכן מכיסם ,הוסיפו בו אי אלו שורות
נדרשות ,החתימו אותי והעניין הסתיים לחיים ולשלום.
בשנה הבאה כבר חגגנו את ליל הסדר בדירה החדשה.
כאשר שרנו יחד' :לשנה הבאה בירושלים' הבטתי בפניו
של בני הקטן שנצצו מאושר...
המלמד המשיך וסיפר" :כאשר שמעתי את המעשה מפי
בעליו התקשיתי להאמין .יום אחד פגשתי באקראי את בן
משפחתו של אחד הרוכשים .הוא סיפר לי את כל הסיפור
על פרטיו המלאים .אז חדרה ההכרה בליבי .אכן ,אין
גדול מכוח התפילה".
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
יצחק יצקן בן רחל ז"ל
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 בן מישא אסתר ז"ל
אסתר בת גולה גאולה ע"ה
יעקב בן אסתר ז"ל
ברכה בת מרדכי ע"ה
יוסף בר סעדה ז"ל
רחל רפאת בת השמת ע"ה
יעקב בן נעמה ז"ל
שלום בן אסתר ז"ל
לטיף בן פרחה ז"ל
דוד יצחק בן פרחה ז"ל
אריה בן מרים ז"ל
מרים בת שרה ע"ה
גורג'יה בת נעימה ע"ה
אלון בן סעדה ז"ל
אביבה לושי ע"ה
רחמה בת מסעודה ע"ה
אילנה (מחרוזה) בת שרה ע"ה
שרה בת נרקיס ע"ה
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פרשת תולדות
ויתן לך אלוקים  -כל מה שיש לאדם הוא ממתנת הא-ל

äãù ùéà ãéö òãåé ùéà åùò éäéå' ,(æë äë) ïúùøôá
÷"äøä áúë ,'íéìäà áùåé íú ùéà á÷òéå
,íãà éðáì úåøåäì áåúëä æîéø' ò"éæ 'äùî éðô øåà'ä
íøîàá íðø÷ íàø éðø÷á øîåçä êáñá åëáúñé ìàù
äãîò íúîëç óàå áø ìéç íäì íéùåò íãé íöåòå íçåë
ïéàù äîåöòå äøåøá äçëåä ùé éë ïë åøîàé ìà ,íäì

 ''ä ãâðë äðåáúå äöòå äîëçאùéà äéä åùò äðäù ,
úåéøáä úà úåîøìå ãåöì òãåéù é"ùø ùåøéôëå ,ãéö òãåé
'ãåöì' òãåé äéäù àéòáî àìå ,ìåãâ éàîø äéäå ,åéôá
úà íâ ãåöì òãåé äéäù àìà ,óéøç åðéàù íéîú ùéà
'úåîøì ãöéë é÷áå åäåîë 'äçîåî' àåä óàù 'äãù ùéà
ùéà äéä á÷òé úàæ úîåòì ,ïúåà ãåöìå úåéçä úà
ïë åáìë àìà ,äìà ìëá é÷á åðéà' ,é"ùø ùøéôå ,íú

א .לפני כמאה שנים נאספו בעיר קטוביץ גדולי וענקי הדור לדון בנושאים הבוערים ליהדות ולבני ישראל ,בעניני
תורה ומצוה ,חינוך והנהגה – היות וההשכלה עשתה שמות בקרב בנ"י ,וכן בהשתדלות לפרנסה טובה להמון
העם .גם הגאון הגדול רבי חיים סולובייציק זצ"ל נתבקש להשתתף באותה אסיפה ,אולם הוא דחה את ההזמנה,
רק מששלח אליו הגה"ק ה'חפץ חיים' שליח מיוחד בבקשה אישית שיאות להשתתף הסכים לבוא וגם הסכים
לבקשת הח"ח – לשאת את המשא המרכזי.
בסוף יום האסיפות ,עמד הגר"ח אצל השטענדער )דוכן הנואמים( ,וכה אמר מורי ורבותי ,מעשה ביהודי שעסק
לפרנסתו כ'רוכל' ,ויהי היום ,הגיע האיש לכפר נדח ,שם נכנס לחנות הכפר )מכולת( ושאל את ה'בחור' המוכר ,כמה
עולה 'ירק' פלוני ,ויען המוכר ,דריי )שלוש( ,המשיך הרוכל ושאל ,כמה עולה 'פרי' פלוני ,והבחור עונה שוב דריי,
משם נכנס הרוכל לחלק הפנימי של החנות ושאל ,כמה עולה מסמרים ,ושוב ענה הבחור דריי ,וכך נשנה הדבר
עוד כמה פעמים ,עד שהרגיש הרוכל ש'חיוב' גמור הוא עליו מחמת 'משיב אבידה' לפנות אל בעה"ב שיתהה שוב
על קנקנו של הפועל ,וכן עשה ,בירר ומצא איה מקום מושבו של בעה"ב ,והעיר לו על הנעשה בחנותו ,וכי כך
היא ההנהגה הישרה ,להושיב בחור שיענה שלא כהוגן ,כיצד יתכן שכל החנות עולה רק דריי ,דברים חשובים
כפשוטים ...דע לך שבזאת אתה עומד להפסיד את רכושך.
שחק בעה"ב והסביר לו ,ראה נא ,הבחור היושב כאן הוא ל"ע 'חרש אילם' מלידה ולאחר יגיעה רבות בשנים
הצליחו מיטב המלמדים ללמדו אך ורק מילה אחת והיא 'דריי' .הבחור גדל וישב בבית ללא מעש ...חיפשו עבורו
איזה 'עבודה' ולא נמצא מי שיסכים להעסיק אותו ,רק אני הקטן ,בהיותי חייב הכרת הטוב גדולה לאביו ,כי לפני
עשרים שנה ,הסתבכתי בעניני ממון ואף ישבתי בבית המאסר על כך ,ואביו של הנער הלזה הוציא אותי משם
במסיר"נ ,לא חסך מממונו כלום עד שראה שחזרתי למצבי הראשון ,ולכן קבלתי את בנו הנער לעבודתו אצלי,
אמנם ,מאחר שהוא יודע אך ורק מילה אחת שהיא דריי סידרתי את החנות בחבילות שכל חבילה תהא עולה דריי,
מדברים יקרים הנחנו פחות בכל חבילה ,ומהפשוטים יותר הכנסנו יותר ,הכל לפי ערך של דריי.
סיים ר' חיים את דבריו ,ואמר ,אני חרש אילם מלידה )כביכול( ,אותי הצליחו ללמד במשך השנים אך ורק תיבה
אחת והיא 'תורה' ,ואכן ,דנו כאן בתקנות חשובות למען כלל ישראל ,אבל בקשה אחת היא – כל החלטה שתבוא
כאן יוכלו לומר עליה שהיא תורה'דיג ,וכן כל החלטה והחלטה -על הכל ייאמר  -היא תורה'דיג.
ולדידן ייאמר ,אף אנו צריכים להניח את כל 'חכמתנו' ולדעת רק דבר אחד איינס )אחד( ...איינס ...איינס– ...
לדעת שכל הנעשה בעולם הוא רק מאחד יחיד ומיוחד ,ורק לפי זה לתקן ולהנהיג את הדור ,וכבר ביאר הרה"ק
רבי אהרן הגדול מקארלין זי"ע )הובא בברכת אהרן עמו' ד( בלשון הכתוב )דברים ד לט( 'וידעת היום והשבות אל לבבך',
שכך הוא פירושו ,וידעת היום  -ידיעה אחת על האדם לידע במוחו ואף להשיב אל לבו ,כי ה' הוא האלוקים -
הוא הבורא והוא המנהיג לכל הברואים 'בשמים ממעל ועל הארץ מתחת' ,אין עוד – פירוש )אין עוד קאי על ה'וידעת'(,
יותר מידיעה זו אין צריך האדם לדעת...
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גם עי"ז יהא נקל לעמוד בנסיונות ,אם לא ישית אל לבו אלא 'מטרה' אחת אשר יש לו ,והיא לעשות רצון קונו,
ואפרש שיחתי ,הנה מצינו מדרשים רבים כיצד ניסה השטן זה היצר למנוע מאברהם אבינו את מעשה העקידה,
ע"י שנדמה לו כנהר – עד שאברהם טבע בו עד צווארו וכיו"ב ,ואילו אברהם אבינו התגבר עליו ובתבערת קדשו
לא שעה אליו ואל דמיונותיו.
שמעתי לספר כי בשנות קדם ,נהגו בפולין להקפיד מאד על הזמנים בהם מהלכים לבית החיים ,כי בערש"ק לא
הלכו אחר חצות ,ובמוצש"ק כיו"ב ,ומי מדבר על כל לילה ולילה ,אז לא היה איש מעיז לדרוך על מפתן שערי
בית החיים – מחשש רוחות ומזיקים וכו' ,ועל הכל שמא יצא אחד משוכני הארץ לעזוב את 'ביתו' אשר בארץ...
ולטייל ברחבי בית החיים ,לא כך היתה דרכו של הגה"ח רבי ב"צ ,מאחר שנתקרב לדרכו בקודש של הרה"ק מוהר"ן
מברסלב זי"ע ,שכידוע ה'לילה' הוא הוא הזמן המתאים ביותר להתבודדות ולשפיכת הלב בשיחה ותפילה לפני
הבורא ,ומצא לו בבית החיים מקום מתאים ומוכשר לכך ...אחד מאנשי העיר שרצה ל'סדר' אותו ,יצא מביתו
בשעה  3:00לפנות הבוקר בשעה שרב"צ שהה בבית החיים בדבקותו ,הלה לבש לבנים והתעטף לבנים מכף רגל
ועד ראשו – כיסה את פניו בבד לבן ,ובא כשלבו הולם ודופק בחזקה לתוככי בית החיים ,ניגש אל רבי ב"צ מאחוריו
ובשתי ידיים תפס בו בחוזק – מעשה אשר היה מביא על כל אחד מאתנו 'חלשות' על אתר ,אך לא איש כרב"צ
התפעל מכך ,ללא אומר ודברים הכהו בשתי אגרופיו ,כגוער בו אל תפריעיני בזו השעה הנשגבה מהתבודדותי ותפילתי,
באמרו ,ממ"נ ,אם זה האיש מ'יענע חברה' )השוכנים בקברים ויצא רק לשעה (...אין לי מה לפחד ממנו ,שהרי אני חי והוא
מת ,ואם זה אחד מ'שלנו' שרוצה לסדר אותו בוודאי מגיע לו כהנה וכהנה.
אף אנן ,פעמים מתיישב הבחור אברך וכל יהודי לעסוק בתורה ,מיד בא זה היצר ומראה לו ציורי 'דמיונות' -
אם תלמד עתה יכאב ראשך ,תרגיש שלא בטוב ,וכו' וכו' ,ואף אם יתגבר בוא יבוא שוב אחר זמן מה – עתה בוודאי
מסוכן אתה ...ובבוקר בשכבו על משכבו ,יראה לו ב'מוחש'  -אם תצא עתה ממיטתך מי יודע מה יהיה עמך במשך
היום – שמא תפול למשכב ,שמא תחלש ,אם לא תביט כעת בעיניך במקום ...הרי תצא מדעתך ...וכו' וכו' ,עלינו
ללמוד ממעשה הנ"ל ,לדעת מה מטרתנו ומה דרכנו בחיים ,וממילא לא לראות ולא לשעות לכל הדמיונות שהיצר
'מחדש' לנו תמיד בכל יום ובכל עת ובכל שעה.
וכן ייאמר ל'דמיונות' בנסיונות האמונה ,כשפלוני מזיק לי ...מפסיד לי ...מדבר עלי ...וכו' ,כלך לך מדרך זו ,אל
תשהה לדמיונות שווא ,אלא ,דע שיש 'בעה"ב' יחיד בעולם ,הוא מחליט וקובע מה ייעשה עם כל איש ואיש מברואיו
בכל עת.
ברשת 'אור אבנר' אשר תחתיהם בתי ספר יהודיים ברוסי' ,העמידו מורה להיסטוריה איש יהודי שהיה רחוק
מאד משמירת היהדות בראשית שנות פתיחת מסך הברזל )כי רצו שיכניס את בניו לאותו בית הספר ,ובכך יגדלו כל צאצאיו יראים
ושלמים( ,אותו בער נענה באחד הימים לפני התלמידים ,מי יודע איזה מאורע חשוב מאד בתולדות ממלכת רוסי'
אירע בשנת  1799למניינם ,התלמידים שתקו וכי מנין להם תשובה על כך ,מלבד תלמיד אחד מחסידי חב"ד הרים
אצבעו וענה – רבינו הזקן בעל התניא יצא מבית האסורים באותה שנה )התלמיד טעה במקצת ,כי בחודש כסלו תקנ"ט עדיין
נמנית שלהי השנה ל ,1798אבל לפי החשבון הפליא הילד בידיעותיו( ,אבל ה'מורה' השוטה שחק ממנו ומתשובתו ,מי מדבר על
'רבי' ,מה זה ומי זה רבי ,אני מדבר על מאורע חשוב הנוגע לכלל העם והממלכה ברוסיה ,נו ,המורה ענה ,בשנה
זו נולד 'פושקין' ...הרי הוא המשורר הנודע בשפה הרוסית ,לפניו לא היה כמוהו בתולדות רוסי' ואחריו לא היה
כן .נו .המורה ממשיך ,מי יודע מה אירע בשנת ) 1812כשכוונתו למלחמה הגדולה ,כשנפוליון כבש את רוסיה( ,ושוב ,התלמידים
שותקים ,ותלמיד הנ"ל מראה באצבעו ,המורה שחק ממנו ,כאומר ,מה תחדש לי עתה – איזה רבי יצא בשנה זו
מבית האסורים ,אומר התלמיד ,לא לא ,עניין הנוגע לפושקין ,מסכים המורה לשמוע ,והוא עונה בקול רעש גדול,
בשנה זו נעשה פושקין )שלא היה אלא גוי( 'בר מצוה'...
הרי זה דוגמא חיה ,למי שחי ברוח מסוימת – אטמוספער מסוים ,והוא רואה את כל הנעשה בעולם ברוח כזאת,
ולכן ,כשהוא שומע שנולד 'פושקין' ,הוא רואה בעיניו כי בגיל שלש יעשו לו 'פאות' ובגיל  13בר מצוה ,משם
ימשיך לישי"ק וישי"ג ,לאמח"כ ינשא בשעטומ"צ כיהודי כשר וכו' וכו'.
אף אנו ,אם נחיה בכל עת עם האמונה פשוטה כי יש מנהיג לבירה ,יש בורא עולם שעשה ועושה ויעשה לכל
המעשים אזי אכן נמצא את ה' בכל דבר אשר יארע לנו ולבנינו וכל העולם ,ירווח לנו בידיעה זו לטוב לנו כל הימים,
בכל מה שיארע לנו ובכל מקרי ממקרי החיים – טוב והנראה כרע ,ברווח או בהפסד ,בשידוך שעלה או נפל ,בפרנסה

ã
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çéìöä ë"ôòàå ,'íú éåø÷ úåîøì óéøç åðéàù éî ,åéô
åðåöø äéä ïë éë ,íééîòô äæ åùò úà úåîøì á÷òé
 'úéב.''ä ãâðì äöòå äðåáúå äîëç ïéàù çëåî àöîð' ,
úøäéî äæ äî åðá ìà ÷çöé øîàéå' ,(ë æë) ïúùøôá
,'éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éë øîàéå ,éðá àåöîì
úîàä ãåîò ,åðéáà á÷òé éëå ,øåàéá êéøö äøåàëìå
å"ç ø÷ù àéöåä ,'á÷òéì úîà ïúú' (ë æ äëéî) áéúëãë
,åéðôì 'ä äø÷äù ììâá äúééä àì åúåøéäî éøäå ,åéôî
ç÷ì åîöòá àìà ,ãéö ãåöì äãùä ììë àöé àì éøäù
÷"äôñá øàáîå .íèçùå úéáá åîàì åéäù íéæéò ééãâ éðù

'äéä åðéáà á÷òé éë ,(äø÷ä éë ÷åñô ä"ã) 'ïåùîù òøæ
¯ åãé úçú ïîåæîù äî óà ¯ åì øùà ìë úà áéùçî
ééãâ éðù úà íâ ïëìå ,øáãä úà 'ä åéìà äø÷äù éîë
åãñçáå àøåáä ïåöøá åãéì åìâìâúðù éîë áéùçä ïàöä
åùò íàéáé íøèá íéîòèîä úà àéáäìå øäîì ìëåéù
úç÷ì ùé ïéçøåà áâàå .ì"æå 'ïåùîù òøæ'ä óéñåî .åéçà
éë ¯ åéùòî ìëá øéëäì åì ùé íãà ìëù ,ìëùä øñåî
íåìë úåùòì íãàä çåëá ïéà éë ,'ä éùòî úåàìôðî íä
 'ä ãñçá àì íàגë"àà äèîìî åòáöà ó÷åð íãà ïéàù ,
éë øîàé ìà äùòéù çååéø ìëá ïëå .äìòîìî åéìò øæâð
 'ä ãñç àìà ,äîåöòä åúåìãúùäá åì àá äæדäìòé íà .

שרמה קרנה או להיפך ח"ו ,נראה שהכל כאשר לכל ,ה' אחד עשה לנו זאת – הכל נעשה על פיו ,ועל פיו ישק כל
דבר בעליונים ובתחתונים בזה ובבא ,וממילא תנוח דעתנו ותשלוו רוחנו.
ב .כעין זה אמרו עוד ,שהנה אם היינו שואלים את דעת הבריות מה יהא בסופם של 'נערים' אלו ,אזי יענו כולם
ויאמרו כי עשו שיצא ל'עבודת השדה' הוא יצליח במלאכתו ויתעשר ,אולם יעקב יהא דל ועני שהרי 'בטלן'
הוא – יושב אהלים ואינו שולח ידיו במסחר ומהיכן יחיה 'ירק' זה ...אמנם בסופו של דבר זכה יעקב בברכות אביו
ל'טל השמים ומשמני הארץ' ,בגשמיות וברוחניות ,וישראל עושה חיל ,ללמדנו שאין הפרנסה והעשירות תלויה
בהשתדלות כלל ,אלא אך ורק כפי הנגזר על האדם מלמעלה ,ברצות ה' גם הבטלן הגדול ביותר יתעשר ,וברצות
ה' גם ה'מוצלח' הגדול ביותר יחבוק אשפתות...
ג .כבר אמר פעם 'מחותן' חשוב בגמר ה'שבע ברכות' של בנו החמשה עשר ,אחר שכולם נישאו אחד אחד בעיתו
ובזמנו והקימו בתים נאמנים לה' לשם ולתפארת ,ויען ויאמר את כל בני העמדתי תחת החופה ובכל זה לא
עזרני הבורא במאומה ...כל צאצאי האב הדרשן נשתוממו שמא אירע לאב איזה חולי בראשו – להוציא מפיו
דיבורים כגון דא ...שחק האב והסביר להם וכי הקב"ה עזר לי ...הרי הוא עשה את הכל ...אל תאמרו ח"ו שאני
עשיתי והוא סייע ועזר לי ,אלא את הכל בכל עשה הבורא בכבודו ובעצמו.
ביסוד זה ביארו מה שאמר אברהם אבינו לאליעזר )חיי שרה כד ז(' ,ה' אלוקי השמים ...הוא ישלח מלאכו לפניך',
כי אליעזר חשש שמא לא יצליח בשליחותו ,אמר לו אברהם ,הסר דאגה מלבך ,כי יבוא מלאך מן השמים והוא
יהלך לפניך לעשות הכל ,ואתה תבוא אל המוכן ,כלומר לא שאתה תעשה והקב"ה יעזור לך ...אלא את הכל יעשה
הבורא ...רק בבואו לפני לבן ובתואל שלא היו 'היימישע' )מן היראים לדבר ה'( להם אמר אליעזר שאברהם אמר לו )שם
מ( 'ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך' ,כלומר שאתה תעשה והקב"ה יעזרך...
ד .מעשה בחסיד 'תמים' ששמע מפי רבו דברי חיזוק בעניין הבטחון ,ובתוך דבריו אמר כי הבוטח בה' באמת לא
יחסר לו מאומה והקב"ה יספק לו צרכיו .החסיד שהיה איש תם וישר קיבל את הדברים כפשוטם ולהלכה
למעשה ,מיד הודיע לבני ביתו בקול גדול כי הוא עוזב את 'עבודתו' ,ולמחרת הוא יוצא הוא אל היער הסמוך לעיר,
שם ישהה בבקתה קטנה ויעסוק בתורה ובעבודה במשך שבוע ימים ,ואין צורך לדאוג לו למזונות כי סמוך ליבו
בטוח בה' שישלח לו דברי מזון להחיות נפשו .והנה לאיש זה היה שכן 'לץ' אשר שמע את שיחתו ,הלה גמר
בדעתו לעקוב אחריו ולראות את מעשו ,נטל עמו מאכלים ויצא אחריו ,ואכן ראה אותו לומד בהתמדה מרובה
ולאחר מכן עומד ומהתפלל ,ובסיום התפילה שטח את בקשתו כדבר בן אל אביו ,אבי שבשמים ,פרנסני ,כי רעב
אנכי ...ושלח לי אוכל להשיב נפש' .עוד הם מדברים ,ואני אשמע' – השכן שמע את התפילה הנרגשת ומיד השליך
מע"ג האילן שהסתתר עליו פת לאכול ומים לשתות ...אותו צדיק עמד משתאה לראות כיצד הקב"ה מקבל מיד
תפילתו ,כי אכן 'לא יבושו ולא יכלמו כל החוסים בו' ,וחזר לתלמודו בעוז ותעצומות .למחרת היום ,תשו כוחותיו
ושוב ביקש מהקב"ה שרוצה לאכול ...וכמעשהו אתמול כך מעשהו היום ,השכן העומד על משמרתו לעקוב אחריו
שוב שלח לו אוכל 'משמיא' ...וכך חזר הדבר ונשנה מדי יום ביומו עד ככלות השבוע ,ושב האיש לביתו שמח
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אך טוב וחסד ירדפוני  -כל ה'רדיפות' לטובה

åäæå ,'ä ãñç ÷ø åì äîøâ åúîëç éë øîàé ìà äìåãâì
 ì"ëò ,éðôì êé÷åìà 'ä äø÷ä éëה.
ò"éæ 'éåì úùåã÷'ä ÷"äøä ìù åúøåúá åðãîì úåàìôð
)íà' (èë åë) øîàðù äîá øàáì (äùòú íà ä"ã
(áé åë) áéúëã ,ïúùøôá åðéáà ÷çöé éáâ åðéöî ïëå
òåãé éë ,äàøð ,ì"æå ,'êåðòâð àì øùàë äòø åðîò äùòú
'äàî àåää äðùá àöîéå àåää õøàá ÷çöé òøæéå
äòø úåùòì äöø êìîéáàã íéøåèä ìòá áúëù äî
äðååëä òøæéå éøäù ,á"ö äøåàëìå ,''ä åäëøáéå íéøòù
êøáúé 'äã ,äáåèì åëôä êøáúé íùäù ñôà ,÷çöéì
,ïàë êééù àöîéå äî ë"àå ,õøàä úãåáòá òâééúäù
 äáåèì úåòøä ìë êôäîו êìîéáà øîàù åäæå .íù ïééò
÷"äøä øàáîå .äòéâéå ìîòá àìù äàá 'äàéöî' éøä
'éàãå åðì òøäì äöøú íàù ¯ 'äòø åðîò äùòú íà
(ù"éòå ä÷áø ç÷úå ä"ãá) ò"éæ èòâéñî 'áåè íåé úùåã÷'ä
åðàù ¯ 'êåðòâð àì øùàë' äéàø àäå ,äáåèì êôäúé
äùòîì àáùë î"î êà ,÷çöé òøæéå äéä ìòåôá ,ïëàù
êîò åðéùòå äáåèì åëôä êøáúé íùäå êì òøäì åðáùç
ìë úà áéùçä äàåáúä äìãâå íéìáùä åèáð éë äàøå
äöøú äúà íà ïë ,áéèäì êøáúé åúãéîù ïåéëå .áåè ÷ø
éë ¯ 'ä åëøéáù íéîù úðúîëå ,àãéøâ 'äàéöî'ë åìåáé
åðîò äúà äùò ïëì ,äáåèì ïë íâ êôäúé åðì òøäì
úåìãúùää ïéðò ìëå ,(áë é éìùî) øéùòú àéä 'ä úëøá
 ì"ëò ,ïáäå ,äáåè äéäé óåñ óåñù ïåéë äáåèז.
ìáà ,íçì ìëàú êôà úòéæá ¯ 'ïåéìò úøéæâ' àìà åðéà
'íéøåèä ìòá' áúëù äî é"ôò ,íéøáãä øåàéá äðúîá 'äàéöî'ë åì åàá íéøòù äàî ¯ àôåâ äñðøôä
,÷çöé úà âåøäì êìîéáà ù÷éá äìéçúîù
.íéîùä ïî
וטוב לב .פגע בו אותו 'לץ' ,והתעניין לפי תומו היאך עבר עליו השבוע האחרון ,והאם באמת היה לו לאכול כדי
צרכו ,וסיפר לו בהתרגשות כיצד זכה לקבל 'לחם מן השמים' ..אמר לו ה'לץ' ,לא מהשמים היה הלחם אלא מעשי
ידי אדם ...אני עמדתי שם ,אני שמעתי את תפילתך ואני זרקתי את האוכל ממעלה למטה ,השיב לו הלה מיניה
וביה ,וכי מי הכניס לראשך שגעון זה להתחקות אחרי במשך שבוע שלם ולתת לי מפתך לאכול אם לא הקב"ה
בכבודו ובעצמו ...לא היית אלא שלוחו של הקב"ה כי הרבה דרכים למקום...
ה .כדברים האלה כתב הרה"ק ה'בת עין' זי"ע )ד"ה מה זה( כי יצחק אמר לעשו 'צא השדה וצודה לי ציד' )כז ג(,
ו'שדה' רומז לתפילה כדכתיב )כד סג( 'ויצא יצחק לשוח בשדה' ,וכלומר שביקש מעשו שיעמוד להתפלל שיעזרהו
הקב"ה למצוא הגדיים ובזה יקדש את הגדיים ויהיו ראויים לאכילתו בקודש 'כאשר אהבתי' לאכול בקדושה ,ולכן
שאל את יעקב כיצד 'מיהר' והספיק להתפלל ולהביא את הגדיים ,לזה ענה יעקב מכיוון שהנני מאמין ש'הקרה ה'
לפני' – והקב"ה הוא זה שהמציא את הגדיים לידי אינני נצרך לתפילה על זה ,וממילא תכנס הקדושה במאכלך
ע"י זאת האמונה.
ו .בפרשתן )כז א(' ,ויהי כי זקן יצחק ותכהין עיניו מראות' )עיי' רש"י ,כשנעקד ע"ג המזבח וכו' באותה שעה נפתחו השמים וראו
מלאכי השרת והיו בוכים וירדו דמעותיהם ונפלו על עיניו לפיכך כהו עיניו( ,דבר נורא הביא בספר 'פנינים יקרים החדש' )ד"ה
במדרש שו"ט( דאיתא במדרש שבאותה שעה ראה את השכינה נגזר עליו מיתה )כדרך שמתו נדב ואביהו כשהביטו בשכינה(,
לכן נעשה סומא שהרי ה'סומא חשוב כמת' )נדרים סד ,(:ואל תקשה מדוע לא נסתמאו עיניו מיד בעת העקידה ,כי
באותה שעה עדיין לא נולדו לו בנים ,ובהא גופא נחשב כמת ,על כן היו יכולים להשאירו עם מאור עיניו ,רק 'ויהי
כי זקן יצחק' ואז נולדו לו בניו )שהרי באותה שעה בן שישים היה ,וקיי"ל בן ששים לזקנה( ממילא הוכרח לבוא לידי 'ותכהין
עיניו מראות' .ומכאן ילמד האדם ,שלא לבכות ולהתאונן על חסרון ומחסור שיש לו ,כחסרון הבנים וכיו"ב ,כי לעולם
אין בידו לדעת איזו צרה נמנעת ממנו בזכות מחסור וכאב זה העובר עליו...
על דרך זה מצינו עוד אצל יצחק אבינו ע"ה .שלא הוליד עד כ' שנים מיום נישואיו ,וגם שם נתגלה לבסוף
שהכל היה לטובה ,כי 'ארבע מאות' השנים של גלות מצרים התחיל מלידת יצחק ,ואילו השעבוד בפועל לא התחיל
כי אם משמת האחרון בשבטים והוא לוי )שחי במצרים צ"ד שנים( ,ונמצא שאלו הכ' שנים שהמתין יצחק ללידת יעקב
איחרו ממילא את לידת השבטים בני יעקב וכך גם מיתתם התאחרה ,ובכך נתמעטו שנות השעבוד של בני ישראל
למצרים בכ' שנים ,וכך הוא בכל דרכי החיים שהקב"ה מסבב הכל בכדי שטובה חדשה מאיתו יצא.
ז .שמעתי מעדים נאמנים ,כי בשעה שבנו 'בית החסידים' בעי"ת אשדוד )רח' רבי טרפון( והובא למקום קאראוון,
הקאראוון הובא בב' חצאים ,כאשר הדרך היא לחברם יחד כשהם מונחים כבר ע"ג קרקע ,לא כן היתה מחשבתם
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åìéöä ä"á÷äù ÷ø àì éë ,àåä êåôäðå ,åãéá äúìò àìå
,äëøáå äáåè åì úåùòì ë"â çøëåä êìîéáà àìà ,åéãéî
úåøàá äáøäå íéøòù äàî àéää õøàá àöî ÷çöéå
êôéä 'ä éë ,ãàî ãàî åáøúð åðåîîå åðàö íâ ,íéî
úåàøáå .êìîéáà íîæù úåòøä ìë úà äëøáìå äáåèì
÷çöéì êôä 'úé 'äù êàéä äæä àìôåîä øáãä êìîéáà
êë ìë øáãä åìöà øøáúð ,äìòð ïôåàá äáåèì äòøä
ìëì ,äáåèì úåòøä êôåä õøàä ìë ïåãàù ¯ úåèéùôá
ìàøùé éàðåù íééåâì íâ) åá íéçèåáå íéðéîàîä íìåò éàåøá
÷çöéì øîà åîöòáù ãò (...øåãä ÷éãö úà âåøäì ùîà åîîæù
éððäù øçàî ,éãîò òøäì ìëåú àì ,èìçåî ïôåàá
íà íâù éì øåøá ,õøàäå íéîùä é÷åìàá úòë ïéîàî
.äáåèì ìëä éì êåôäé 'ä ,éì òøäì äöøú

íéî÷ íéøéöîù äàøðùë åðááì êøé ìá ïë ìò ,äëøáìå
íãà àáù íéàåø åðàù äòù äúåàë çîùð àìà ,åðéìò
,êä åðééä éë ,íùâá åà çåøá åðì áéèéäì úìåëé ìòá
àéä äòø úëéôä úåá÷òá äàáù 'äáåè'ä ,àìà ,ãåò àìå
àøåáä úàî äáåè úàæ éøäù ,äîëå äîë éô äìåãâ äáåè
.íãå øùá éãéî àìå ,úìåëéä ìòá àåä àåäù àéä

úîçî íãàì äàáä äáåèä ìò ïúùøôî ãîìð ãåò
øåøà êéøøåà' (èë æë) áéúëã ,øáåòù úåôéãøä
íäéøòöîå íäéøøåà ,íé÷éãöä' ,é"ùøáå ,'êåøá êéëøáîå
÷'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä äù÷äå ,'íäéëøáîì íéîãå
ùé òåãî íä íé÷éãöù ïååéë (ïúùøôá) ò"éæ õé'æãàîî
ò"éæ åéáà éøáã íã÷äá øàáîå ,íéøòöîå íéìì÷î íäì
,'êøáú äúàå äîä åìì÷é' (çë è÷ íéìéäú) áåúëä ìò
äéä ,åäåìì÷é åéàðåùù ù÷éá òåãî øàáì ùé äøåàëìã ,åðì òøäì çë ìòá íãà ïéàù ,äæá ïéîàäì åðéìò äîëå
'á úà õøúîå ,'êøáú äúà äîä åìì÷é íà' øîåì åì äáåèì 'ä åðì êåôäé äòøä úàæ ,äáøãà éë

של גבאים מסורים הללו ,אלא החליטו להרוויח מקום לביהמ"ד ,על כן קבעו עם ה'קבלן' שיצוק יציקת בטון ע"ג
קרקע ואז יניחו את ב' חצאי הקאראוון במרחק זה מזה ואת החלל הנשאר ישלימו בבניית קירות נוספות .אך זה
האיש רימה אותם והניח מיד ע"ג העפר את המרצפות ) (tilesללא יציקת בטון קודם לכן ,ולא הועילו כל ההוכחות
והוויכוחים להוכיח לו שנקבע עמו לצקת בטון ,ונשאר כך.
אחר כמה שנים ,באחת הפעמים שהערביים השכנים בעיר 'עזה' זרקו טילים ) (missilesלעבר אשדוד והסביבה,
וכבר נשמע קול השופר )אזעקה( המזהיר על כך ,היה ויכוח בין האברכים שישבו באותה שעה בביהמ"ד ,האם חייבים
לברוח ,והיו שטענו ,וכי בדיוק כאן יפול הטיל ,ולמעשה ,חלק מהם נשארו בביהמ"ד ,אמנם ,הטיל נפל בדיוק לתוככי
ביהמ"ד ,שקע בקרקע בעומק מטר מבלי להתפוצץ ,משהגיעו המומחים לסלק את הטיל ,ענו כולם פה אחד ,אילו
הייתה כאן יציקת בטון על הארץ ,בוודאי היה הטיל מתפוצץ ולא היה נשאר שריד ופליט מכל מי שישב בביהמ"ד...
ללמדך ,פעמים שהאדם רותח מכעס על רעהו ,למה רימתני ,למה עשית כך וכך ,וקוב"ה אומר ,פלוני אינו אלא שליח
משמיא להצילך מלהבה ולהאיר לך לפנות בוקר.
כיו"ב שמעתי כעת מידיד נאמן ,ששמע מידידו המתנדב ב'הצלה' בניו יארק ,מעשה שהיה זה עתה ,באם בישראל
שלקחה כמה מצאצאיה הקטנים לפארק ,ושם בעט ילד בן ארבע שנים באחיו הקטן שהוא כבן שנה ומחצה ,ומחמת
עוצם וחוזק המכה החל הקטן להקיא הקאות מרובות ,האם שנבהלה כהוגן מיהרה לבית רופא חשוב ,והלה בדק
את הילד ואמר ,כי אין כל מקום לדאגה וחששות ,אבל נתן לה כמה סמנים שאם תראה בלילה כך וכך ,תרוץ עמו
מיד לבית החולים ,בלילה ההוא נדדה שנת האם ,ומצאה כי אכן אירע לבן הקטן כמה מהסימנים שהרופא נתן לה,
בבית החולים פתחו בסדרת בדיקות מקיפות על גוף הילד ...בבוקר הגיעו תוצאות הבדיקות ,וכה אמרו לאם ,הנה
רואים אנו ,כי באותו מקום המכה ,היה לילד 'גידול' ל"ע )געוויקס( ,ומי יודע מה היו יכולים להיות תוצאות הגידול,
אמנם ע"י הבעיטה החזקה התפוצץ ונפרד כל הגידול )ולכן מצאה האם דימום (...וחייו נתנו לו לשלל ,וראו עין בעין ,כי
פעמים שהבעיטה והמכה אינם מכה כלל אלא הצלת חיים כפשוטם ,ומה לך זועף על המכות הבאות עליך מן
השמים או ע"י שליחי הבורא דוגמת אנשים בועטים ומכאיבים.
ועוד כהנה רבות ממעשים אשר סוף דבר ראו עין בעין טובת הבורא יתב"ש ,ופעמים שנתגלה דבר זה רק לאחר
שנים ,גם לפעמים יתגלה דבר זה אחר שנים רבות כשבעלי המעשה כבר לא היו בזה העולם )והם הכירו בזה רק בהיותם
בעולם שכולו טוב( ...בין כך ובין כך – אף אם עדיין לא נתגלה לו לאדם הטובה שבדבר ידע שאב לנו בשמים ה'טוב
ומיטיב' לרעים ולטובים ,ואני ה' לא שניתי ,ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם תמיד בכל עת ובכל שעה.
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ïééòîä ìë äðäå ,'ìòî íéîùä ìèîå êáùåî äéäé
áøéñ äìéçúá òåãî íîåúùîå ãîåò åìà íé÷åñôá
åéúîù øéáâ ïä' åì øîà óàå ,åùò úà êøáì ÷çöé
ìù ãáò àåäù øçàî åëøáì ìåëé ïéàù ì"øå ,'êì
õøàä éðîùîá åëøáå åì íéëñä óåñáì åìéàå ,á÷òé
úåà) ò"éæ '÷éãö éúôù'ä ÷"äøä øàáîå .íéîùä ìèîå
ïîù ,øîåìë] åëøáì íéîùî äùøåä àìù äàøð' (àð
åì åðúð àìå åùò úà êøáé ÷çöéù åöø àì íéîùä
éøòù (.èð î"á) ì"æç øîàîë ,äéëáä éãé ìò ÷ø [úåùø
øçà ãéî íðîà ,'åùò úåòîã åìéôà ,åìòðð àì úåòîã
íéîùä ïî åîéëñä øúìàì êáéå åìå÷ úà åùò àùðù
éëá êåúî äìéôú ìù ìåãâä äçåë êòéãåäì . חåëøáéù
ïéàå ,åùòë àåä òùø ììôúîä íà åìéôàù ,äòîãå
ãîåòä 'øòù' ïéà íå÷î ìëî ,åúìéôú åìá÷éù éåàø
.íéøòùä ìë úà 'íéçúåô' íäå ,úåòîã éðôá
íãà ùé ,ì"æå (ì÷ úåà) 'íéãéñç øôñ'á ïë àúéà øáëå
øåáòá àìà ,åúìôú íå÷îä ìá÷éù éàëæ åðéàù
,ïðçúîå äëåá ãéîú øùà åéðéò äòîãå íéðåðçú ó÷åú
ä"á÷ä ìá÷î íéáåè íéùòîå úåëæ åãéá ïéàù ô"òà
'÷ä øäåæá àåä íéøáãì øå÷îå .åöôç äùåòå åúìôú
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© § § ¦ § áb© ìò© óà© ,àeä Céøa
¦§
,òø÷úé
déìò
¨ ¨ § © § àLðBò
¨ ¨ àeää© ìéëé
¦ ¨ àìå
¨§
êôåùù íãà ìë ¯ déa¥ äàèlLì
,òø÷é ¯ ùðåò åéìò øæâðù â"òà ,ä"á÷ä éðôì úåòîã
. טåá èåìùì ùðåò åúåà ìëåé àìå

áéúëã àäá åéáà ìù óñåð øîàî éô ìò úåéùå÷ä
úåôéãøäù ,'ééç éîé ìë éðåôãøé ãñçå áåè êà' (ä âë
éãé ìò éë ,íøåáò ãñçå áåè êà àåä íé÷éãöì ùéù
åìì÷é'ù øàáúé äæáå ,äáåèì íéìòúîå íéìåò íä äæ
íà øîà àì ïëìå 'êøáú äúà'ä úà àéáî 'äîä
.äëøáä íøåâ äæ åìì÷é øùàë à÷ééã àìà ,åìì÷é
íù)

úéùàøá úùøôá íâ áúë äìàä íéøáãë
òùåäé éáø éøáã åøàáúé äæáù ,óéñåîå ,(åì
:æ úéðòú) íéîëçä ìù íéôåé ìò øñé÷ä úáì äéððç ïá
äúéä íéøåòë åéä íà) ¯ 'éôè éîéëç éåä éðñ éååä éà' (ãåòå
íäì åéä íà ¯ íéàðåù ïåùìî 'éðñ'ã ,(øúåé äáø íúîëç
ìëá äøåù äëøáå ,úëøáúî íúîëç äúéä íéàðåù
.íäéùòî
äùòà ô"äò)

 כוחה של תפילה שערי דמעות לא ננעלו- 'ויעתר לו ה

÷òöéå åéáà éøáã úà åùò òåîùë' ,(èì¯ãì æë) ïúùøôá
åéáàì øîàéå ãàî ãò äøîå äìåãâ ä÷òö
ç÷éå äîøîá êéçà àá øîàéå ,éáà éðà íâ éðëøá
àìä øîàéå 'åëå á÷òé åîù àø÷ éëä øîàéå ,êúëøá
åéúîù øéáâ ïä åùòì øîàéå ÷çöé ïòéå ,äëøá éì úìöà
åéúëîñ ùåøéúå ïâãå íéãáòì åì éúúð åéçà ìë úàå êì
äëøáä åéáà ìà åùò øîàéå ,éðá äùòà äî àåôà äëìå
åì÷ åùò àùéå éáà éðà íâ éðëøá éáà êì àåä úçà
õøàä éðîùî äðä åéìà øîàéå åéáà ÷çöé ïòéå ,êáéå

 נתנו לו את הר שעיר, בשכר שלש דמעות שהוריד ונפלו מעיניו, וכן איתא ב'תנא דבי אליהו' )רבא כד( 'עשו.ח
.'שאין גשמי ברכה פוסקים ממנו לעולם
 אצל הרה"ק החוזה מלובלין זי"ע היה נהוג שהיו החסידים שואלים אותו במוצאי ראש השנה מה נגזר עליהם.ט
 בשנה אחת. ולפעמים היה מגלה 'סודות' מהנעשה בעולמות העליונים,בשמים ממעל לקראת השנה החדשה
 מה אעשה לך שמן, בונם,(אמר לתלמידו הרה"ק הרבי ר' בונם מפשיסחא זי"ע )שבאותה התקופה היה עוסק לפרנסתו
 ואכן תיכף עם תחילת עונת... ניסיתי להמתיק את הדין אך לא הצלחתי,השמים נגזר עליך שתרד בשנה זו מנכסיך
 לאחר, והוצרך 'לשפוך' הון רב לצרכי רפואה,הגשמים נפלו כל בני ביתו של הרבי ר' בונם למשכב בזה אחר זה
 כעבור כמה ימים,' ולא הצליח לעשות שום 'עסק,' והתאכסן ב'מלון,שהתאוששו נסע לווארשא לעסוק במסחר
 ועשה הרה"ק חשבון כל ההוצאות שהיו לו בתקופה,שלח בעל המלון לבקש ממנו שיפרע את דמי שהותו שם
 בסך אלף וחמש מאות רובל לא נשאר בידו אפילו פרוטה, ונוכח לראות שמכל ההון הרב שהיה לו,האחרונה
 וביותר כאב לו על שאין לו לפרוע חובו וחשש שמא, ויצר לו מאוד, ואף אין בידו לשלם לבעל המלון,לפורטה
. ומרוב צערו ויגון לבבו החל לבכות מעומק לבבו בבכי מר וסוער,יצא מכך חילול השם
 פתח הרר"ב את הדלת, ולפתע נשמע קול נקישות בדלת,לאחר זמן מה נרגע והלביש על ה' יהבו וחזר לתלמודו
 לומר לו שהיא,(ואמר לו הלה שהוא שלוח מאת הגבירה הנודעת תמר'ל ברגסון )אשר הוזילה הון רב להחזקת צדיקי פולין
 על כן היא מציעה לו לעבוד אצלה בניהול החשבונות תמורת משכורת של שישה רובל,שמעה על מצבו הקשה

ç

באר הפרשה  -פרשת תולדות

,äðåîî åà êàìî íåù çúô åúåà çúåô åðéà úåòîãá úåà) 'äãåáòä éøòù' åøôñá äðåé åðéáø ìù åðåùì äæå
 åãåáëáå åîöòá ä"á÷ä íà éë éøòù éøäù úòîùð åúìôú òîãá ììôúîäå ,(àéי åéîçøá ä"á÷äå ,'åëå
,ïåöø éäé ïë ïîà äáåèì åéúåìàùî àìîéå åì øúòé åéäù íéîä êåñéð ãâðë àéä äòîãäå ,åìòðð àì äòîã
 ì"ëòיא.
çò) äáø úéùàøáá øîàãë ,çáæîä éáâ ìò íéëñðî
ìà úéáá á÷òé äéäù íéðù ïúåà ìë ,øîåà ïåá 'ø (æè
,úåòøå úåù÷ úåøéæâ ìë ìèáì äìéôú ìù äçåëá ãåò
äëåá äéäù úåòîãä ïä åìàå ,'åëå êñðìî òðîð àì
ìà äøîà ä÷áøå' (å æë) ïúùøôá øîàð äðäù
.ì"ëò ,ìà úéáá ììôúî äéäù äòùá
ìà øáãî êéáà úà éúòîù äðä øîàì äðá á÷òé
ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä áúëå ,'øîàì êéçà åùò 'ïâä øôñ' ìò çôñðä 'äùî êøã' øôñá áúë êëå
),'øåîàì' íéîòô 'á ÷åñôá ïàë øîàð òåãî øåàéá êéøöã äòîãá íéììôúîù äìôúä (ã"ë íåéì ,øñåî úçëåú
éðá ùåã÷ íò ìò ïàë æîøîù ì"é ãåò ,ì"äæá øàáîå øîàî éô ìò òåãéë ,ìá÷úäì ãåàî äáåø÷å äáåùç àéä
íéðéèñîäî úåòø úåøéæâ íäéìò àöéù å"ç ïéàåøùë éç ìà .úåòîãáù úåìôú ìù úåáéùç áåøî (:áì úåëøá) ì"æç
éàãåá éë äìôúá õîàúäìî åùàééúé ìà íéâéøè÷îå äîä øùà úåìôúä íù íéñðëð øùà çúôä ,äðäå
לשבוע ,בתחילה שמח על ההצעה ,אך מיד חשב לעצמו אם כבר נפתח הפתח ,וגלגל ההצלחה מתחיל לעלות כלפי
מעלה ,אם כן מה לי להסכים להיות פקיד בעבור משכורת קטנה ...על כן אמר לשליח ,חזור ואמור למי ששלחה
אותך ,שאיני מסכים להצעת העבודה ,רק לזאת אסכים להיות שותף עימה בעסקיה ...ויהי כששמעה את דבריו
קצפה על כך ...אך כעבור כמה ימים שלחה לומר לו שהיא מסכימה לתנאיו ,ואף נתנה לו מעות לפרוע הקפותיו,
ואכן נעשה שותף בעסקיה ,ובאותה שנה הרוויחו סכום הגון ,ותזרח לו השמש...
כשהגיע שוב הרר"ב אל רבו החוזה הק' מלובלין ,מיד כשנכנס פנה אליו החוזה ואמר ,אמנם אמת הדבר שכן
נגזר עליך כאשר אמרתי ,אבל 'אויסוויינען זיך האבן מיר נישט געשמוסט'  -על בכיות ודמעות לא דברנו...
י .הנה אומרים אנו ב'סליחות' מכניסי דמעה הכניסו דמעותינו לפני מלך מתרצה בדמעות ,ויתבאר במשל לבעל
החנות שהעמיד 'מוכר' לשרת את הקונים ,הרי מטבע הדברים כשנכסים קונים לחנות עומד זה המוכר ומנהל
עמם 'משא ומתן' ,והרשות בידו להוריד בעת הצורך מעט מדמי המקח ,אמנם כאשר נכנס איש הדור בלבושו אשר
כל תהלוכותיו מעידים כי ל'עסקים גדולים' בא הנה – את זה ישלח ה'מוכר' מיד לחדרו של בעל הבית ,ולא ידבר
עמו מטוב ועד רע כלל וכלל ...אף אנו אומרים למלאכים – הכניסו דמעותינו כמות שהם אל הבורא יתב"ש כי
אינכם 'מבינים' כלל בדמעותיהם של בני ישראל הנאנקים ונדחקים תחת צרותיהם ברוח ובגשם ממחרפיהם ומלוחציהם,
וכלשונו של הרה"ק מפיאסצנע זי"ע הי"ד בספרו 'אש קודש' וז"ל .האם טעם כבר מלאך צערו של ישראל בשעה
שמכים אותו ,או את בשתו בשעה שרודפים אותו ומבזים אותו ,או את פחדו או את ענותו בשעה שאין לו מזונות
ח"ו .על כן השתדלו והרבו תחינה – בתפילה עלינו ,אבל את הדמעות הכניסו דמעותינו לפני מלך מתרצה בדמעות
מבלי ליגע בהם כלל.
יא .לאידך גיסא מצינו שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד ,ה"ה הרה"ק מרוז'ין זי"ע )עירין קדישין( והרה"ק רבי יצחק
מווארקי זי"ע )בית יצחק( שפירשו בהא דכתיב )כה כא( 'ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו
ה'' ,ודרשו חז"ל )כמובא ברש"י( 'לו ולא לה' ,והיינו שהקב"ה קיבל את תפילת יצחק יותר מתפילתה של רבקה ,וטעם
הדבר ,כי מדרך הנשים לבקש רחמים ולהתפלל תפילתם בדמעות ,וכמו שאמרו חז"ל )ב"מ נט (.שדמעתן מצויה,
ובוודאי גם רבקה התפללה באופן זה )כמובן שאין לנו השגה באבות ובאימהות הק' ,ורק ללמד יצא( ,לא כן יצחק ,שהתפלל לנוכח
אשתו ,כלומר כנגד אשתו והפוך ממנה ,כי תפילתו היתה מתוך שמחה ,על כן ויעתר לו ה' ,כי תפילה מתוך שמחה
מתקבלת יותר מאשר תפילה מתוך דמעות ועצבות.
ואין בזה 'סתירה' בעניין תפילה מתוך דמעות ,כי מעלת שניהם גדלה עד מאד ,וכמו שהאריך בזוה"ק )ח"ב קסה(.
שמאריך שם כי אכן מעלה הגדולה היא שיבוא אל המלך מתוך שמחה וחדווה ,וכדכתיב )תהילים ק ב( 'עבדו את ה'
בשמחה בואו לפניו ברננה' ,אך כשאי אפשר לו אז יתפלל כמו שיש בידו ,ומסיים שם ,כך שנינו ,כל השערים ננעלו
ונסגרו ושערי דמעות לא נסגרו ,ואין דמעה אלא מתוך צער ועצב ,וכל אותם הממונים על אותם השערים כולם
משברים חתיכות קשות ומנעולים ומכניסים אותן דמעות ,ואותה תפילה נכנסת לפני המלך הקדוש.
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ìãåâì ,åîîæ úà òöáì ïáä ìëåéù éãëá äëåìîä ïåîøà
,úåìôúä úìá÷ éáâì íâ àåä êëå .åðá úà åúáäà
úàå íé÷åçä úà' øôä ìåëéáë åîöòáå åãåáëá ä"á÷äù
úåìôúä åìëåé äãé ìòù úøúçî äùåòå ,'íéèôùîä
ïéãä úãéî ìëåúù éìáî) äáåèì íúìåòô ìåòôìå úåìòì
.(áëòì
 מעלת העמידה בנסיונות- להודיע חיבתו
¤ § ¦ © ÷çöé ï÷æ éë éäéå ,(à æë) ïúùøôá
'úåàøî åéðéò ïéäëzå
çáæîä éáâ ìò ã÷òðùë' ,é"ùø ùøéôå ,'åâå
,íéîùä åçúôð äòù äúåàá ,åèçùì äöåø åéáà äéäå
åìôðå íäéúåòîã åãøéå ,íéëåá åéäå úøùä éëàìî åàøå
àúéàãë àåä íéøáãä øå÷îå ,'åéðéò åäë êëéôì ,åéðéò ìò
íäøáà ãîòù äòùáù (à"ìô øæòéìà éáøã é÷øô) ùøãîá
íé÷òåö úøùä éëàìî' åéä' åðá ÷çöé úà èåçùì åðéáà
éëàìîî úåòîã ùìù åøùð' ,æ åð ø"ááá íâ àúéà äæ ïéòëå) 'íéëåáå
,íéëàìîä åëá íòè äî øàáì íéùøôîä åãîòå ,('úøùä
,àøåð øîàî ò"éæ é÷øàååî ÷çöé éáø ÷"äøä øîàå
éååéöá ùôð úåøéñî 'éçáì åòéâä àì íäù ìò åëáù'
úåâøãîå úåðåéñð äîëá ïçáðå äëæ øáëù äæ éë ,ú"éùä
åðéöîù äîî úàæ çéëåäå 'êàìîäî øúåé áùçð àåä
ñðëðù äòùá íéøåôéëä íåéá ìåãâä ïäëä úãåáòá
øôä íãî úåæäìå úøåè÷ øéè÷äì íéùã÷ä éùã÷ úéáì
äéäé àì íãà ìëå' (æé æè àø÷éå) áéúëã ,øéòùä íãîå
ì"æç åøîàå ,'åúàö ãò ùã÷á øôëì åàåáá ãòåî ìäàá
úåäùì íéøåñà íéëàìîä íâù (á"ä ä"ô àîåé éîìùåøé)
'íãà éðô íäéðô úåîã'ù øçàî ,äòù äúåàá íù
åúâøãîá äìòúðå äìò ìåãâä ïäëäù éøäå ,(é à ìà÷æçé)
.úøùä éëàìîî øúåé

'îâá àúéàã äî é"ôò åøàéá øçà ïôåàá
ìò ,íåé ìëá ïäéìò äëåá ä"á÷ä äùåìù'
øùôà éàù ìòå ,÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì øùôàù
àîìùá éë ,ääéîúä òãåðå ,'åëå '÷ñåòå äøåúá ÷åñòì
úåëáì ùé ïëà ÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åãéáù éî ìò
éàù äæ ìò úåëáì ùé íå÷î äî êà ,øòöå áàë áåøî
ìë ìò øáâúî íå÷î ìëîå äøåúá ÷åñòì åì øùôà
.åæî äìåãâ äçîù êì ïéà éøä äáøãà ,÷ñåòå åééù÷
ìò ç÷øä ïéé åøôñá) ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä óéñåä
íúåà ìë éðôá úìã úìòð ïë íàù úåù÷äì (ñ"ùä
ìë éøäå ,íäì øùôà éàù â"òà äøåúá íéòâééúîä
(:ä äâéâç)

íäéìòî ìèáì ú"éùäì íúìôú é"ò íãéá úìåëé ùé
íáìá ú"éùä ïúéå äðä íéáåè àì øùà úåøéæâä ìë
,'øîàì äðá á÷òé ìà äøîà ä÷áøå' åäæå ,äáåèì åðéìò
åìëåé æ"éòå íäéìò íçøéù é"ùäì åððçúéå åììôúéù åðééä
ìù íááì êôäéå úåòø úåøéæâä ìë íîöò ìòî ìèáì
'åâ éúòîù äðä éë' ,áåèì íäéìò íéâéøè÷îå íéðéèñîä
äâäðä ïåùì àåä øáãî ,'øîàì êéçà åùò 'åâ øáãî
úåùòì äìùîîå çë é"ùä åì ïúðù äî åðééä ,äìùîîå
åøîàéù ,ãåçì äøéîà åðééä ¯ 'øîàì' ÷ø àåä åðåöøë
ìòåôá åùòéù àì ìáà ,íéáåè àì úåøéæâ åðéìò øåæâì
÷ø àåä ,åðéìò øåæâì íáìá é"ùä ïúðù äî éë ,ùîî
äðåæä åðáì øåáùì éãë ,åðúåà ãéçôäìå åðéìò íééàì
ùôðå áì ìëá úîàá äîéìù äáåùúá é"ùä ìà áåùðå
õôç ä"á÷äå é÷ðå êæ áìá ,úîàá 'úé åéðôì ììôúäìå
ïúìôú ìá÷é éàãåáå ,ìàøùé ìù ïúìôúì ÷÷åúùîå
é"ùä éë úåøéæâä åìèáúé àìéîîå äúîøä ïúáåùúå
.íçøì íáìá ïúé
øúòéå áåúëä ïåùìá ùøôì (:åì÷ à"ç) ÷"äåæá àúéà êëå
éáâì àìéòìã äøéúç øúçå äéúåìö éìöã' ,'ä åì
øúòéå éø÷ú ìà ,'ä åì øúòéå ïéãëå 'åëå ïéðá ìò àìæî
.'äéì ìéá÷å ä"áå÷ äéì øúç äøéúç ,åì øúçéå àìà
ìæîä ìà äìòîì äøéúç øúçå åúìôú ììôúäù ,÷"äìì íåâøúå)
øúçéå àìà øúòéå éø÷ú ìà 'ä åì øúòéå æàå ,'åëå íéðáä ìò äðåîîä
ùøãîá àúéà äæ ïéòëå .(åúåà ìá÷å ä"á÷ä åì øúç äøéúç ,åì

øúåç äéäù íéëìî ïáì ìùî ,øîà éåì éáø' (ä âñ ø"øá)
íéðôáî øúåç äæ äéäå ,áäæ ìù àøèéì ìåèéì åéáà ìò
.(àúøéúò àúøéúçì ïéøå÷ àéáøòá ïëù) õåçáî øúåç äæå
ãéìåúù ììë êééù äéä àì íöòá éë ,÷"äôñá åøàéáå
íöòúä ÷çöéù àìà ,(ùøãîá ù"ééò) ä÷áø
êéùîäìå äìéôúä úà ìá÷ì 'íå÷î' çúôù ãò åúìôúá
ïéãä úãéî íðîà ,'úéùàøá éøãñ'ì õåçî íéðá äì
ìá÷ì úøúçî ä"á÷ä øúç ïë ìò ,øáãá úáëòî äúéä
íéâøè÷îä åìëåé àìù ãò ìéâøä øãñì õåçî äìéôúä úà
ùøãîá åàéáäù ìùîä åäæå .äìéôúä úà ìá÷ìî áëòì
ìù àøèéì ìåèéì åéáà ìò øúåç äéäù íéëìî ïáì'
êìî' êà ,äëåìîä øöåàî ìåèéì äöø êìîä ïáù ,'áäæ
ïôåàá åù÷åáî àìîì øùôà éàå ,'õøà ãéîòé èôùîá
'ãåãùì' éãëá õåçáî úøúçî ïáä øúç ïë ìò ,ìéâøä
âåäðì íéëñä åîöò êìîäå ,åá åùéâøéù éìáî áäæä úà
éëëåúá úøúçî øôç àåä óà ,øîåìë ,ïéôé÷òá åîò
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àìå 'úé åéðôì çåø úçð úåùòì àåä åðúîâî ø÷éò
.å"ç åøòöì
äî éô ìò ,ùéâøî áì ìë ãéòøîä ïôåàá øàáîå
àä øàáì (á"÷ñ çôø 'éñ ç"åà) æ"èä áúëù
íáø úà àáé÷ò éáø éãéîìú åàøù äãâàá àúéàã
åðééäã éì äàøðå' ,éì àåä âðåò øîàå úáùá äëåá
åðéöî ïëù úåòîã åéðéò íéâìåæ ä"á÷äá åúå÷áã áåøîù
øéù åøîàá ãàî äëåá äéäù ùãç øäåæá àáé÷ò éáøá
ùé æ"éôòå ,'íéòéâî íéøáãä ïëéä òãé øùàá ,íéøéùä
øùôà éàù éî ìò øòö áåøî äëåá ä"á÷ä ïéàù øîåì
úå÷áã áåøî íä 'úåéëá'ä àìà ,÷ñåòå äøåúá ÷åñòì åì
úåéðçåøá íééù÷ä ìë ìò øáâúî éãåäé øùàë éë ,âðåòå
øøåòúî 'úé åðåöø úåùòì éãëá åãâðë íéãîåòä úåéîùâáå
ä"á÷äå ,äðîéä äìòîì ïéàù çåø úçð äòù äúåàá

áåøîù ãò øúåéá åéìà áø÷úîå åéìà åúáäà äìâî
àèéùô ,íðîà] 'åéìò äëåá ä"á÷ä' ìåëéáë úå÷áãä
÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìò äéëáäù
àúéàãë àä' äùî çîùéä ïåùìëå ,øòö êåúî íäù
úééëá' ïééðò íâ øàáúé äæ êøãáå .[àúéàãë àäå
íéîùá éë ,âðåò êåúî åéä åìà úåéëá óàù ,'íéëàìîä
ùåðà ïá ãöéë úåàøì äîåöò äçîù äøøåòúä ìòîî
.åúåð÷æá åì ãìåðù åãéçé åðá úà èåçùì ìâåñî
äîë ãò òéãåäì ,åììä íéøåàéá 'á ïéá 'äååùä ãöä'å
 íîåøúîיב  äìòúîåיג úåðåéñðá ãîåòùë íãàä
íéãéøåîå íéøòèöî úøùä éëàìîù ãò ¯ äøåáâá
,'àøáâ éàä' úìòîì åòéâä àìù íðåâé êåúî úåòîã
 ä"á íå÷îä éðôì åúáéç äìåãâ äîë ãòåידïéàù ãò ,
úåàøì íåøî éîùá äçîùä ìãåâ øòùì ïéàå øàúì

יב .סיפר הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל שפעם נכנס בחור אל הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע מתוך בכיה ותאניה 'רבי,
יותר אין בכוחי לסבול' כי יגעתי זה כחודש ימים ובקושי עלה בידי ללמוד ולהבין דף גמרא אחד ,שאלו הח"ח,
והיכן אוחז מר ...ויען הבחור בדף ג )כי המסכתות שבש"ס מתחילות בדף ב( נענה ה'חפץ חיים' בהתפעלות ,אה ...אה ...דף
קג ...תיקנו הבחור דף ג ושוב אמר הח"ח דף קג ...עד שהבחור חשב שהחפץ חיים הגיע לזקנה ואינו מבין את
אשר לפניו ...אף הח"ח הבין במחשבתו של הבחור ,על כן הראהו את דברי ה'אבות דר"נ' )פ"ג ה"ו( 'שטוב לו לאדם
דבר אחד בצער ממאה בריווח' ,נמצא שלמדת כמאה פעמים וממילא הינך עומד כבר בדף ק"ג...
מעשה היה באיש יהודי שהיה רחוק משמירת התורה והמצוות ,אך זכה שבנו חזר בתשובה והיה יושב באהלה
של תורה ,וכשהגיע האב ל'גבורות' – כשהוא בן שמונים החלו לפעום בו הרהורי תשובה ,בחשבו מה תכליתו בעולמו,
לשם מה הגיע לעולם ועם מה הוא עוזב ...ואמר לבנו ה'אברך' שברצונו ללמוד עמו גמרא ...לא פחות ולא יותר...
הבן ניסה לדבר על לבו שאי אפשר לקפוץ בבת אחת ללימוד הגמרא ,ולא יצליח להבין את הנלמד ,אך האב התעקש
על רצונו ,ואכן החלו ללמוד ביחד ,כעבור שנה הצליחו לסיים דף אחד ,ואמר האב שהגיע הזמן לעשות 'סיום' עם
סעודת מצוה בכל הדקדוקים ...אמר לו הבן ,לא כן אבי' ,סיום' עושים רק כשגומרים ללמוד מסכת שלימה ,ומעולם
לא שמענו סעודת סיום אחר לימוד דף אחד ,אכן האב עמד על דעתו ,והלך הבן לשאול את הגאון הגדול רבי משה
פיינשטיין זצוק"ל כדת מה לעשות ,השיב לו רבי משה ,אכן מן הראוי לעשות סעודה מפוארת לכבודה של תורה,
ואף אני ברצוני להשתתף שם ,ונחגג ה'סיום' ברוב פאר והדר .בלילה ההוא עלה האב על יצועו ולא קם ...והלך
הגר"מ פיינשטיין למסע הלוייה ואף הספידו בדברים כשהוא אומר יש קונה עולמו בדף אחד...
יג .רמז נפלא אמרו במה שמצינו שנתן אליעזר עבד אברהם לרבקה 'שני צמידים' )לעיל כד כב( ,ופירש רש"י ,שהם
כנגד שני לוחות הברית ,שבא אליעזר ללמד לה כלל גדול מיסודי היהדות ,להוציא מאותם הטועים שאין להם
כח ל'כובד' המצוות ולקושי הכרוך בהן עד שנראה להם שתרי"ג מצוות הם תרי"ג בעיות ,רחמנא ליצלן מהאי דעתא,
אלא אדרבה ,ככל שהמצוה יש בה קושי וטרחה יתירה כך יקרה היא עד מאוד ,וזה שרמז לה בצמידים ,כמי
שאומר ,שני לוחות הברית עם כל התורה אינם 'אזיקים' וכבלי ברזל על הידיים אלא הם צמידים ...וככל שה'צמיד'
כבד יותר לרוב משקל הזהב כך עולה ערכו...
יד .הרה"ק מליסקא זי"ע )אך פרי תבואה בפרשתן( מבאר הרמז בקריאת השמות עשו ויעקב ,על פי מה ששמע מהרה"ק
ה'ישמח משה' זי"ע )ונדפס בספרו פר' בראשית ,ד"ה א"י ולי מה יקרו( בשם בעל העיקרים ,שכשנדקדק בפסוקי התורה
בפרשת בריאת העולם נמצא שעל כל בריאה ובריאה אמר הקב"ה 'כי טוב' חוץ מבריאת האדם שם לא נזכר כן.
ומבאר טעמא דמילתא ,ש'שלימות' בריאת האדם היא רק לאחר שיתקן עצמו בעבודתו ,אבל בשעה שבראו הקב"ה
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÷ äáäàá 'úé åîù ïòîì åøöé úà çáåæ øîåçî õåøטו.
ïúîå åúåëæ ìãåâ âéùäì åðéãéá ïéà íâ äæ êøã ìòå
 åøëùטז  úåòéðîäå íééù÷ä ìë ìò øáâúîä ìùיזòâééîå ,
'òáèä' íâù ãò ,øòöäå ÷çåãä ìë óà ìò åîöò
äùî éáø ö"äâä øàéáù åîëå ,äáåèì íäì êôäúî
áéúëã àäá (øúòéå ä"ã úåáà úøåúá ã"åä) ì"öæ øòðãéî
ì"æç åùøéôå ,''äì ÷çöé øúòéå' (àë äë) ïúùøô ùéøá
)'äàåáú ìù øúò' ïåùìî àåä 'øúòéå'ù (.ãñ úåîáé
)÷,(úåãéñçä é÷ìç øåàéáá ,è"éô) 'íéøùé úìéñî'ä áúë êëå ,íå÷îì íå÷îî äàåáúä êôäî äæ øúò äî' ,(ïåùì
ä"á÷ä ìù åéúåãéî úëôäî íé÷éãö ìù ïúìôú êë
åøáâúéù äî ìë 'åëå úéúéîàä äòãä éìòá ,ì"æå
úîàá òåãî äøåàëìå ,'úåðîçø úãéîì ïéãä úãéîî
àìà ,ä"á÷ä ìù åéúåãéî êôäì êë ìë ìåãâ íçåë
íéëôäî íäù' øçàîå ,äãéî ãâðë äãéîá âäåð ú"éùäù
íãéá ùé ïë ìò ,ä"á÷äì íäìù úå÷åùúäå úåãéîä úà
øúòéå' øîàðù åäæå .'ìåëéáë äìòî ìù úåãéî íâ êôäì
ïòöðàâ ïéà èëàîòâ øòáéà êéæ èàä ÷çöé' ¯ ''äì ÷çöé
.(ú"éùä øåáò éøîâì åîöò êôä ÷çöé) 'ä"áâ åö

לא היה אלא בהמה בצורת אדם ,ולא שייך לומר על בריאה זו 'כי טוב' שעדיין לא נגמרה .וזהו שאמר הקב"ה
)בראשית א כו( 'נעשה אדם' ,שכביכול אמר הקב"ה לאדם הבה יחדיו 'נעשה אדם' ,הקב"ה בעצם הבריאה והאדם על
ידי עבודתך .וכתב הרה"ק מליסקא שכל זה נאמר רק לגבי ישראל שהם משלימים עצמם ע"י עבודתו ית' ,וכביכול
האדם שותף בבריאתו ,אבל אומות העולם הרי הם כ'חמור' ,וכדרשת חז"ל על הפסוק )כב ה( 'שבו לכם פה עם
החמור  -עם הדומה לחמור' ,ואינם בגדר 'אדם' )שם סא ,(.וממילא הרי הם 'עשויים' כבר מתחילתם .ומשום כך היה
עשו כבר מלידתו 'עשוי' ומושלם ,אמנם ביעקב נאמר 'וידו אוחזת בעקב עשו' ,כלומר שעדיין אינו עשוי אלא ידו
אוחזת בעשייה בכדי להשלים עצמו על ידי מעשיו הטובים ,ומהאי טעמא קרא לו הקב"ה יעקב )רש"י( להורות עד
כמה חביב לפני הקב"ה עבודת האדם ויגיעתו.
טו .וכך אמר הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע לאותם שנאלצו להתגייס לצבא הרוסי 'משאתם מקיימים אף את המצוה
הקלה ביותר שמחתו של הקב"ה רבה היא לאין ערוך ,חשובה הרבה ללא דמיון ממצוה אף הגדולה ביותר
שמקיימים אנו') ...הובא בח"ח חייו ופעלו ח"א עמ' קע(.
טז .וכל זאת נרמז בלשון הפסוק )כה כג( 'ורב יעבוד צעיר' ,ורב יעבוד – היצר ,לייאש ולבטל את האדם מעבודת
ה' ,בעת שצעיר – כאשר הוא ב'קטנות המוחין' ולבו בל עמו .ואכן ,ורב יעבוד  -עבודה רבה ויגיעה עצומה
נדרש מהאדם שיעבוד את ה' בעת שהוא צעיר – בקטנות המוחין .ועי"ז יזכה להיות ורב – לעלות למדריגה גבוהה
מאחר שעבד את ה' כנגד טבעו בעת צעיר – בזמנים הנמוכים .ולא עוד אלא שיקבל שכר טוב ורב על כך שיעבוד
צעיר ,שעבד בכל אותן השעות שהיה ב'קטנות'.
יז .אדמור"י ליובאוויטש זי"ע היו מספרים ,כי קודם נישואי הרה"צ רבי נחום בן בנו של הרה"ק בעל התניא זי"ע
– תפרו לו מלבושי כבוד 'כמנהג בעלי בתים חשובים' ...וביניהם היה בגד עליון שהיה לו קרוגן ) -צווארון(Collar ,
העשוי מפרווה מיוחדת ,וכאשר הבחין הבעל התניא בבגד זה לא מצא חן בעיניו כי היה הדבר נחשב כ'מאדע'
חדשה ,ושאל את נכדו אולי יאות להסיר את ה'קרוגן' מהבגד ,והשיב הנכד 'לא' בא' רבתי ...חזר הרה"ק והפציר
בו ,כשהוא מבטיח לו שאם ישמע לקולו אזי ילמד עמו ,ועדיין לא נאות הנכד להסיר 'בגד החמודות' ,הגדיל הרה"ק
ואמר ,אם תעשה זאת אבטיח לך להיות אתי עמי במחיצתי ,אז שמע הנכד לקולו ,וקרע מעל בגדו את הקרוגן.
ולכאורה צריך להתבונן טובא במעשה זה ,היאך הבטיח הבעל התניא לאברך צעיר לימים להיות עמו במחיצתו
בגנזי מרומים ,והרי האדם הוא 'בעל בחירה' ועדיין יכול להרשיע הרבה ,ו'הן בקדושיו לא יאמין' )איוב טו טו( ,ועל
אחת כמה וכמה בקרוץ מחומר ...אלא ביארו בזה ,כי כאשר ראה הבעל התניא כיצד נכדו ממאן לעשות רצונו
להסיר את ה'קרוגן' הגם שביקש ממנו ועוד הוסיף להבטיח לו שילמוד עמו ,הבין כי הדבר נוגע לו בנפשו ,ואין
לזה הסבר כי אם שה'קליפה' וחלק הרע השתלטו עליו והם נאחזים בתוקף בבגד זה ,ונמצא כי אין כאן מלחמה
פרטית על לבישת הבגד אם לאו ,אלא יש כאן מלחמה על כל מהותו ועצמותו ,האם חלק הרע ישלוט עליו ח"ו
או שישבור אותו ,ואם אכן ינצח את נקודת הרע שבקרבו בוודאי ראוי הוא להיות 'עמו במחיצתו' של הבעל התניא...
ישמע חכם ויוסף לקח ,שככל שתכבד המלחמה סימן מובהק הוא על גודל כח הרע שנאחז בו ,ואם יכבוש את
יצרו הרע הרי הוא עולה מעלה מעלה ,בהאי עלמא ובעלמא דאתי...
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,íøéáòäì çë øúåé íä åëøèöéù ãò íãâð íéáåëéò
øùë ,íúðåîà ó÷åú úåàøäì åçîùéå íáéì õîàé äðä
äîçìîá ãéîú åì øçáé øùà äøåáâá íåùøä àáö
 ì"ëò .äðåçöðá åô÷ú úåàøäì ,øúåé ä÷æçäיח.
ò"éæ 'äùî çîùé'ä ÷"äøä áúë àðééðò éàäáå
äøåàëìã (íåìçá éúòîù äðä éë ...ùøôì äàøð ãåò
÷ãåò àìä ,'òùø' äéäù åùò ìò àéä äðòè äî äù
åúð÷ñîë) òøä øöé åì äéä íøè åîà éòîá øáåò åúåéäá
øáë (äãéìä úòá àá ø"äöéù ,:àö ïéøãäðñá ùåã÷ä åðéáø ìù
åúøéöé íöòù åðééäå ,æ"ò éúáì úàöì ñëøôî äéä
¥ ¨ ¦ òùøù ãò åéìò ùé äðòè äîå ,òøá äúééä
àìà ,àø÷é
ìâø óëîå ,'òø òáè'á ãìåð åùò ïëàù ,÷"äøä øàáî
)ä"ãá

ãìåð åðéáà á÷òé ,êãéàì ,íåúî åá äéä àì ùàø ãòå
íä 'íéîåàú'å øçàî íðîà ,êåøò ïéàì äàìéò äùåã÷á
åá÷òá á÷òé æçà ïëìå ,äæá äæ èòî 'áåøéò' íäá äéä
,åùò ìù åúåòùøî åá ÷áãðù æîøì ,òùøä åùò ìù
äúééä åæå ,á÷òé ìù åúùåã÷î èòî åùòá ÷áãð ïëå
úà éøîâì øéñäì á÷òé ìò ¯ àîìò éàäá íúãåáò ìë
 åéìòî åùò úîäåæיטúà úåáøìå ìéãâäì åùò ìò åìéàå ,
ãáòúéå äìòúé åîöò àåäù ¯ åá øùà á÷òé ìù å÷ìç
ìò 'á÷òé' åîù úà åîöòá ä"á÷ä àø÷ ïëìå ,áèì
'úæçåà åãé'ù åúåáéùç ø÷éò äæ éë ,á÷òä úæéçà íù
øáâúî àåäå ,òøä íò úåëééù åì ùé éë ¯ åùò á÷òá
àøåáì ùé äæî ÷øå ,íãàä ìë äæ éë ,äæä òøä ìò
 çåø úçðכ.

יח .שאל הרה"ק בעל ה'תניא' זי"ע את אחד מאנשי הצבא ברוסי' ,הלא בכל פעם שהנך יוצא להילחם בשדה הקרב,
הנך מעמיד עצמך בספק של 'מחצה ומחצה' – ספק חי ספק מת אתה במלחמה ,ובכל זאת 'תצא למלחמה'
בשמחה ובטוב לבב ,והיאך מתיישב דבר זה עם מה שעינינו רואות שאדם החולה יסכים לסבול כל קושי ,צער
וייסורים בעולם הזה ,והכל בכדי להישאר בחיים עוד מעט קט ,אם כן איך יכול אתה להפקיר את חייך במלחמה,
ועוד בכזאת שמחה רבה ,ענהו החייל ,בעת היציאה עלי קרב למלחמה תתגבר בנפש הלוחם 'תאוות הניצחון' ,ותאווה
זו רבה וגוברת על 'רצון החיים' פי כמה וכמה.
ובזה ביאר הרה"ק דברי חז"ל )ברכות ה' (.לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע' ,רק בדרך הרגזה ומלחמה יהא
עמל להתגבר נגד יצרו הרע ,כי אז תהיה תאוות 'נצחון היצר' חשובה אצלו יותר מעצם חייו.
יט .כדברים הללו ביאר גם הרה"ק ה'חידושי הרי"ם' זי"ע )לקוטי הרי"ם( במה שנאמר )כה כז-כח( 'ויהי עשו איש יודע
ציד וגו' ,ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו' ,ופירש רש"י ,וז"ל ,יודע ציד  -לצוד ולרמות את אביו בפיו ,ושואלו
אבא היאך מעשרין את המלח ואת התבן ,כסבור אביו שהוא מדקדק במצות ,וע"כ היה אוהב אותו מאחר ש'צד'
ורימה אותו בפיו ,ולכאורה תמוה הרבה ,שאף אם נאמר שעשו אכן מדקדק במצוות ומעשר מלח ותבן ,אך מה
ערך יש לזה כלפי עבודתו הנוראה של יעקב אבינו שהיה 'יושב אהלים' ,ושקוע כל כולו בתורה ובעבודת ה' .אלא
שיצחק אבינו חשב שיעקב הינו 'איש תם' – 'בטלן' ואינו בקי לרמאות ,ואם כן מה רבותא יש שעוסק הוא כל
היום בתורה ,אכן 'עבודתו' של עשו יש בה מעלה יתירה ,שהגם שהוא 'סוחר' ואיש שדה מכל מקום מדקדק
במצוות ,על כן אהב יצחק את עשו יותר מאת יעקב ,אך כאשר נתברר ליצחק לבסוף ערמימותו של יעקב בנטילת
הברכות אזי אמר 'כיון שעכשיו אני רואה שיעקב הוא יותר רמאי ממך ואף על פי כן לומד תורה יומם ולילה ,אם
כן הוא חשוב יותר ממך ,וגם ברוך יהיה'...
כ .יש שביארו ,שמהאי טעמא רצה יצחק לברך את עשו ,כי בראותו שהוא נוצר ונולד עם טבעים רעים וקשים,
אמר ,הנה בני זה נולד בתכונות רעות ומגונות ולכן יצא ממנו מה שיצא ,על כן אברכהו ,שהרי איננו אשם
במצבו זה ,ואילו לעומתו יעקב אחיו אין מגיע לו שכר שהרי צדיק גמור הוא בטבעו מלידה .באותה שעה נכנס
אליו יעקב ,ואמר לו – אנכי עשו בכורך )כז יט( ,דע לך אבי ,שאינני צדיק גמור כמו שחשבת ,אלא נדבק בי מרשעותו
של עשו ,ויגיעה רבה עלי להתייגע כל ימי חיי להיטהר מזה ,ומכיוון שכן ,אף לי חלק ונחלה ב'ברכות' .כשמוע יצחק
את דבריו ,קרא לו וימש את ידיו ואמר 'הקול קול יעקב והידים ידי עשו' ,אכן קולך הוא קול הקדושה ,אך רואה
אני שנזרקה בך ממידותיו של עשו הרשע ע"י וידו אוחזת נדבקה בך ממידותיו של עשו ,ועל כן אברכך ב'ויתן לך'.
עפי"ז יבואר נמי כי כשחזר עשו הרשע מצדו נענה וזעק 'הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים' )שם לו(,
מששמע יצחק כי כן ,אמר אם אכן יש לו שייכות ל'ערמה' ,מתוך רשעותו של עשו שנדבקה בו ,ועליו להתייגע
להיטהר ממנה ,אזי גם ברוך יהיה )שם לג(

באר הפרשה  -פרשת תולדות
וידו אוחזת  -יעשה מה שבידו והקב"ה יגמור בעדו

øîàì äðá á÷òé ìà äøîà ä÷áøå' ,(è¯å æë) ïúùøôá
äåöî éðà øùàì éìå÷á òîù éðá äúòå ,'åâå
íéæò ééãâ éðù íùî éì ç÷å ïàöä ìà àð êì ,êúåà
äù÷äå ,'åâå ,êéáàì íéîòèî íúåà äùòàå íéáåè
êøåö äî äøåàëìù ,ò"éæ 'äîìù úøàôú'ä ÷"äøä
,åîàì íéæò ééãâ éðù àéáäì à÷ééã á÷òé êìéù äéä
íéîòèî íúåà äðéëä àéäù äî àåä ø÷éòä éøäå
äá ïéàù äøåúá åæ äìåòô áúëð êøåö äæéàìå ,÷çöéì
íéæéòä úà àéáäì êìåää àåä éî äðéî à÷ôð íåù
ïëà ,ì"äæá 'äîìù úøàôú'ä øàáîå .äùòîä íöòì
ìà åúùâá íãàä úãåáò åðì úæîåø äøåúä éë äàøðä
åëøò ìôù åîöòá òãåé íãàä äðäå ,úåöîäå äøåúä
úééùò úòá íâ ,åéúôù çåúôìå úùâì àøé àåäå åáöîå
÷îåò åááì ìò úåìòäá äîåãëå ïéìéôú úçðäá úåöîä
äâéùä àì éë ãàî úòãåé åùôðå ,íäá íéæåîøä úåãåñ
åúòãá ìôåðå ,äîëçä úåîåìòú óìà éðî úçà åãé

âé

äøîà ä÷áøå ÷åñôá æîøä äæå ,äãåáòä ìà úùâì àøéå
íãàä ìà úøîåà äùåã÷ä äðéëùì æîåø ,äðá á÷òé ìà
,úåùòì êãé àöîúù äî ìë äùòú äúà éì ç÷ êì
ìëá øùëåî úåéäì êéáàì íéîòèî íúåà äùòà éðàå
'ä íéøîåà äìôúä íãå÷ äæìå ,íäì íéåàøä úåðååëä
.ïåöøá åðúìôú ìá÷ì åðì øåæòé íùä éë çúôú éúôù
.ì"ëò
åãéá ïéàù åéðéòá äîãðù éî ìëì äáåùú ïàëîå
úà íãàäî ù÷áî ä"á÷ä ïéà éë ¯ çéìöäì
 'ïåçöð'äכא úåùòì åãéá øùà ìë äùòéù àìà ,כבíàå ,
øäèì àáäå ,åãòá øåîâé 'äù àåä çèáåî äùòé äë
 ÷æçúé äúòîå ,åãéá íéòééñîכג äùãç çåøá ãçà ìë
 ú"éùä úãåáòá ìéçúäìכד.
àöé ïë éøçàå' (åë äë) áéúëã ,ïúùøôá ãåò åðéöî êëå
,äîúé äàåøä ìëå ,'åùò á÷òá úæçåà åãéå åéçà
ìëåéù åúòã ìò äúìò éëå åùò á÷òá æçà òåãî

כא .ומצינו לרמז ענין נפלא בפסוק )כו כ-כא( 'ויריבו רועי גרר עם רועי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק
כי התעשקו עמו ...ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה' ,ולא נכתב כלל מי ניצח בזאת המריבה ביניהם ,כי כל
ענין הבארות רומז כידוע למילי דשמיא ,וכאן למדנו שבענייני עבודת ה' אין כל נפקא מינה מי ניצח ומי הפסיד,
אלא העיקר הוא לריב ולערוך מלחמת קודש באותו צר הצורר אותנו ,ומנסה בכל עת ושעה להכשילנו ולהורידנו
לבאר שחת.
כב .דבר נורא אמרו ,שהנה לאברהם אבינו היו שמונה בנים ,ישמעאל ויצחק ,ועוד שישה האמורים בסוף פרשת חיי
שרה ,וכדכתיב )כה א-ב( 'ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה ,ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין
ואת ישבק ואת שוח' ,ומתוך כל משפחה גדולה זו נשאר רק בן אחד ההולך בדרכי ה' ,ומכל מקום נאמר על אברהם
'כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט' )יח יט( ,והרי שאין שום
נפקא מינה בתוצאה אלא ,אם האדם עשה את כל מה שבידו לעשות נחשב לו כעשה הכל בשלימות ,וזהו שהעיד
הכתוב על אברהם שהיה מצוה את בניו ואת ביתו אחריו – ומה שהם בחרו שלא ללכת בדרכי ה' אין זה 'נוגע' כלל...
כג .הגה"ק רבי מרדכי חיים סלאנים זי"ע היה רגיל לומר ,שהנה חז"ל דרשו על האמור )כה כג( 'ולאום מלאום יאמץ'
– כשזה קם זה נופל ,ויש לדקדק בלשון חכמים מרפא שלא אמרו כשזה נופל זה קם אלא כשזה קם זה נופל,
ללמדנו שאפילו אם שקוע האדם ב'בוץ' עד למעלה ראש אך תיכף כשמתמלא רוח חיזוק 'וזה קם'  -מיד מחליש
את היצר 'וזה נופל' )הובא במאמר מרדכי(.
כד .ואכן בזה נבדלו עשו ויעקב ,וכמו שפירש הרה"ק ה'דברי ישראל' זי"ע )בפרשתן( בלשון הכתוב )כה לד( 'ויבז עשו
את הבכורה' ,כי 'בכורה' עניינה 'התחלה' ,ויבז עשו את ה'התחלה' – אין בו כח להתחיל ...וזה כל טבעו ותכונתו
של עשו הוא העצלות והרצון שלא לעשות מאומה ...ונרמז זאת בשמו על שם 'שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן
שנים הרבה' )רש"י כה כה( ,והיינו שאוהב הוא את המנוחה לשבת בטל ולחשוב כאילו הכל כבר נעשה .וכן פירשו
במה שאמר ליעקב 'הלעיטני נא מן האדום האדום הזה' )כה ל( – שביקש שישפוך את הנזיד לתוך פיו ,ואפילו
פעולה קטנה כאכילה עם הכף מתוך הקערה לא אבה עשות .וכך עניינו גם בעבודת ה' שסמך על כך שהוא 'בנן
של קדושים'  -בנו של יצחק ובן בנו של אברהם אבינו ,וכבר אינו צריך לעשות כלום לחובתו בעולמו.
לא כן היא מידתו של יעקב שתמיד היה 'יגע' בעבודה ,וכפי שהעיד עליו הכתוב )להלן לב כט( 'כי שרית עם אלוקים
ועם אנשים ותוכל' .ומהאי טעמא היה יעקב מפרכס לצאת לבתי מדרשות אף שלמד תורה במעי אמו מפי מלאך,

ãé

באר הפרשה  -פרשת תולדות

àìù ä"á÷ä åäøæòé óåñáì ,åãéá øùà ìëë äùòéå ,íìåòä øéååàì àöé øáëù øçàì åîà éòîì åáéùäì
.åùôð äáäàù úà âéùéå òáèä êøãë
î"îøä ÷"äøä øàéáå .åéá÷òá åúæéçà ìéòåú äîå
äî ìëù ò"éæ ÷öà÷î ÷"äøä éøáã é"ôò ò"éæ áåìòìî
,(ïúùøôá äøåúä ìò ç"ç) ò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä øîà äë
ïååéëî àìà åðéà ,íùâá ïä çåøá ïä ùàééúî íãàäù
íìåòìù åðãîìî ÷çöé øôç øùà úåøàáä ïéðò ,ì"æå
äàøéùë ïë ìò ...ìòåô àåäå äùåò àåäù áùåç àåäù
øùà ÷ñòä úà êéùîäìî åéãé úà íãàä äôøé àì
.ìëä úà áæåòå ùàééúî àåä ,åãéá øáãä äìòé àìù
àìå øôç åðéáà ÷çöé íà ,ïåìùë ìàå ùåàé ìà ,ìéçúä
àìà íðéà íãàä éùòî ìë éë òãåé ïéîàîä ìáà
åáø íàå ,íéî àöîù ãò ,úøçà øàá øôç íéî àöî
äùòééù äî ìáà ,úòâî åãéù äîë ãò úåìãúùä
äøéôçä úëàìîá êéùîä ë"ëå ,úøçà øàá øôç äéìò
åæ äðåîàáå ,'íéùòîä ìë ïåãà' ä"á÷ä éãéá äùòéé
àø÷å ,äéìò åáø àìù øàá àöîå øôç øáã óåñù ãò
éôë äùòé åá éåìú øáãä ïéà éøäù íìåòì ùàééúé àì
íééøîåçä íéðéðòä ìëá øáãä ïë .'úåáåçø' äîù
àåä éë á÷òé äàøùë ,á"åéë .éãéî àì åúå åúìåëé
àåäù éî íàå äøåúä ãåîìá ïäå øçñîá ïä ,íééðçåøäå
æçàå åãé ìàì øùà ìëë äùò ,äøåëáä úà ãéñôî
éë äøåúä úà áåæòé ìà ,åãåîìá äìçúá çéìöî åðéà
åéìà äàá øáã óåñù ìâìâúð äæ úåëæá ïëàå ...åá÷òá
'ìò ãåîòé ìáà äìçú ìùëð íàå ,'àåáì ãåáëä óåñ
úà øåëîì úåèù çåø åùò ìò äøáò øùàë ,äøåëáä
 óåñáì äúúîàכה.ì"ëò .
'ááìì äàåøä' ä"á÷ä éë ,íéùãò ãéæð ãòá äøåëáä
úå÷÷åúùäìå 'ïåöø'ì ùé úåáéùçå êøò äîë äàøå àá åðãîììå .åðåöø íéìùäì åãòá òééñå åáì úøòáú äàø
,åéðôá åìòðð íéøòùä ìë éë íãàì äàøð íà óàù ,àá
åööåøúéå' (áë äë) øîàð äðäù ,'úé åðåöø úåùòì
éçúô ìò úøáåò äúéäùë' ,é"ùøáå ,'äáø÷á íéðáä èå÷ùé àìå çåðé àìå ,åùôð ìëáå åáéì ìëá ÷÷åúùé íà
ולכאורה מה צורך יש לו ללמוד בבית המדרש אחר שכבר זוכה הוא ללמוד תורה ממלאך ה' צבא-ות
הדומה למלאך ה' צבא-ות ,(...אלא כי יעקב נתאווה לחיי יגיעה ,ורצה ללמוד בעצמו מתוך עמלה של תורה.
ובזה יש לבאר מה שכתב הבעל הטורים )כה כה( 'עשו' בגימטריא 'שלום' ,ולכאורה תימה רבתי היא וכי עשו הוא
איש השלום והלא בעודו במעי אמו כבר נלחם עם יעקב אחיו ,וכולו אדמוני שופך דמים אשר ברכתו ותפארתו
היא 'על חרבך תחיה' ,ומה לו ולשלום ,אלא שכך היא מידתו של אותו רשע להיות במריבה עם כל העולם אך עם
עצמו ו'יצריו' הקשים הוא חי בשלום ובשלווה ...לא יחלוק על יצרו ,ולא ילחם לשבור את טבעיו ומידותיו ,אכן
מידתו של יעקב היא ההיפך מן הקצה אל הקצה ,עם כל העולם כולו הוא שרוי בשלום ושלווה חוץ מעם עצמו,
ולעולם מרגיז יצרו הטוב על יצרו הרע.
כה .בפרשתן )כה כז( 'ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ,ויעקב איש תם יושב אוהלים' .ולכאורה צ"ב ,מדוע שינה
בלשונו ,כי על עשו אמר יודע ציד ,ואילו גבי יעקב לא אמר יודע תורה ,וביאר הגאון ה'שבט הלוי' זצוק"ל
דבשנות עלומיו כאשר למד בישיבת 'חכמי לובלין' המעטירה ,בא רב אחד לדרוש בישיבה ,ובתוך דבריו אמר ,ראיתי
בני עליה ומועטים מהם הינם בעלי כשרונות ,כי לא הכשרונות יעמדו לאדם בדרכו להצליח בתורה ,אלא מידת
התמדתו ויגיעתו ,וכן העיד הגר"ש בעצמו שכל גדולי תורה שנתגדלו בישיבה דשם היו העמלים והיגעים )אף בעלי
הכשרונות שנתייגעו בתורה נתגדלו כראוי בתורה ,כי אין הכוונה לומר שבעלי כשרונות אינם יכולים להצליח ח"ו( ,ועל כן בבוא התורה לשבח
את יעקב אבינו ,לא שיבחוהו בכך שהיה יודע תורה ,אלא בכך שהיה יושב אהלים בהתמדה רבה ועצומה.
ומכאן תשובה לכל האומר לא אלי הדברים אמורים ,כי דל כישרונות הנני ,ולא לדידי ודכוותי לעסוק בתורה ,כי
טעות גדולה בידו ,כי לא הכישרונות קובעים את ההצלחה בתורה ,אלא היגיעה  -כשור לעול וכחמור למשא היא
אשר תביא את האדם להיות 'בעל תורה'.
וכן איתא בתרגום יונתן בן עוזיאל על הכתוב )כה כז( 'ויהי עשו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב
Łירכן ...ויעקב תבע אולפן מן קדם ה' ,ופירוש 'גבר נחשירכן  -אדם בטל שאין
נח ִ ְ ָ
אוהלים' ומתרגם והוה עשו גבר ַ ְ
עושה מלאכה' ואילו יעקב אבינו היה 'תבע אולפן' היינו שהיה מבקש את השי"ת .ומכאן ,שהיינו גופא ההבדל בין
יעקב לעשו ,כי עשו היה יושב ובטל כדמתקריא בלשוננו ליידיג-גייער ,ותוצאותיה שהרשיע עד מאוד ,אבל יעקב
אבינו היה תמיד דורש ומבקש את השי"ת ובזה נתעלה לרום המעלה וזכה להיות יעקב שלימתא  -בחיר שבאבות.
)ואינו זקוק לרב
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úøáåò ,úàöì ñëøôîå õø á÷òé øáòå íù ìù äøåú
äøåàëìå ,'úàöì ñëøôî åùò äøæ äãåáò éçúô ìò
éàù äàø àì éëå ,úàöì íðéçá á÷òé ñëøô òåãî
.úàöìî åáëòîå åéðôì ãîåò åùò éë úàöì åì øùôà
(é"ùøá øîàé ãåò ä"ã) ò"éæ 'ìàøùé éøáã'ä ÷"äøä øàáîå
ìë (åîåâøúá) (:èñ à"ç) ùåã÷ä øäåæá àúéàã äî éô ìò
âéùäì ìåëé åðéàù â"òà ,úòãìå úåàøì óñëðå äöåøä
íöò ìò ¯ ìåãâ çáùá åúåà íéçáùî ìëä ,øáãä
åðåöøá åðéáà á÷òé ,á"åéë .áåèä åðåöøå åúå÷÷åúùä
áúëðå ,åãéá äìòé àìù òãéù óà ñëøô úàöì ÷æçä
ìëä øùà ïåöøä úìòî ìò åðãîìì øôñá ïåøëæ úàæ
åùøé úåáà éùòî ïëå ,ì"äæá íééñîå .åúåà íéçáùî
êåúáå ,ïúîå àùîä úåãøèá ó÷åî úåðçá ãîåòù ,íéðá
â"òàå ,äøåúì úàöì ñëøôîå äáåè äáùçî åì àá êë
.(åçáù åäæ) 'äéìéã åäéà àçáù ¯ úàöì ìåëé àìù

åè

אף אתה רחום וחנון  -להיטיב לבריות

åúåà êøáéå á÷òé ìà ÷çöé àø÷éå' ,(á¯à çë) ïúùøôá
,ïòðë úåðáî äùà ç÷ú àì åì øîàéå åäåöéå
÷êì ç÷å êîà éáà ìàåúá äúéá íøà äðãô êì íå
éëå ,á"ö äøåàëìå .'êîà éçà ïáì úåðáî äùà íùî
éãáåòî àåäù ïáì ìù åúá úà úç÷ì ùé úåôéãò åæéà
åðéáø øàáîå .ïòðë òøæî úåöøàä ééåâ øàù ìò æ"ò
úåáåè íðéàù 'úåòã' éë ,(éùéîçä ùåøã ï"øä úåùøã) ï"øä
éãéá äðåúð 'äøéçá'äå ¯ ïáì áàî äùåøéá åøáòé àì
.'äá ïéîàäìå æ"ò éìåìéâ úà áåæòì ùéàå ùéà ìë
øàù úîâåã äùåøéá íéøáåò úåáåè úåãéî ë"àùî
åúçôùî úà óéãòä ïëìå ,ïáì áàî íéøáåòù íéòáè
 'íéáåè'á ÷áãéù äöø éë ,ò"ì æ"ò éãáåò íä íà óàכו
 úåáåè úåðåëúå úåãéî íäá ùéùכז )å"òøú ìàåîùî íù 'ééò
.(íãå÷ äðäã ä"ã

כו .וכך אמר הגאון מטשעבין זצוק"ל כשנשאל על מה יש להשים דגש בעת ה'בירורים' על הבחור ,נענה ואמר כי
ג' דברים נצרכים לו לבחור ,ואלו הם .א .מידות טובות .ב .מידות טובות .ג .מידות טובות ...והמשכיל יבין.
כז .וכן למדנו מהא דכתיב בפרשתן )כז מד-מה( 'וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשוב חמת אחיך ,עד שוב אף
אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו' ,ולכאורה צריך ביאור כפל הלשון – שאמרה 'עד אשר תשוב חמת',
וחזרה לומר 'עד שוב אף אחיך' .וביאר הגאון רבי יצחק בן הגה"ק רבי חיים מוואלאז'ין )בספרו פה קדוש( עפ"י דברי
אביו הגר"ח )כתר ראש קיט( וז"ל ,אמר רבינו ,דבר מנוסה אם יהיה לאדם שונאים ח"ו ,יפעל אצל עצמו שהם צדיקים
גמורים ,וידין אותם לכף זכות ,ומיד יתהפך לבבם לאוהבים לו .ובזה ביאר הגרי"צ את כפילות הפסוק ,שבא לומר
גם להיפך ,אם רוצה האדם לבדוק האם פלוני שונאו יבדוק בעצמו אם לבו שלם עמו ,וזהו שאמרה רבקה ,מנין
תדע שתשוב חמת אחיך עליך ,בזמן שתרגיש כי כבר שב אף אחיך ממך – כלומר ששב והלך כעסך שבקרבך
עליו ,הוסיף הגרי"צ שאין זה רק סימן אלא גם סיבה – אם יסיר מעצמו כל תלונותיו על רעהו יפסיק רעהו
מלשנוא אותו.
בספר 'עבד המלך' הביא ע"ז מה שסיפר הגרי"ח זאנענעפעלד זצ"ל בשם הג"ר זלמן חיים ריבלין זצ"ל ששמע
מהגאון רבי נחום משאדיק זצ"ל ,וכה סיפר ,הגר"נ למד תורה בחו"ל אצל רב גדול ,באותה העיר היה רשע 'מסור'
שהיה מטיל אימה ופחד על כל אנשי העיר ,והיה נוהג כסדר להלשין על אחיו מבני ישראל ,פעם נכנס לרב יהודי
אחד כשפניו ובגדיו רטובים משברי ביצים ,ובקול בכי סיפר להרב שהיום בא מהכפר הסמוך כשסל ביצים בידו
למוכרם ולהרוויח מהם מטה לחמו הדל .לפני שנכנס לעיר פגש בו ה'מסור' הידוע ,ודרש בתוקף שיביא את כל
הביצים לביתו .אך משביקש מהמסור שישלם על הביצים הכהו במקלו ונשברו כל הביצים על פניו ובגדיו ,לכן בא
עתה להזמין את המסור ל'דין תורה' .ויקרא הרב לשמש וציווהו שילך להזמין את המסור אליו ,כל גופו של השמש
החל לרעוד מכיוון ש'הכיר' היטב את המוסר ,וניסה לבקש על נפשו ,אבל הרב בשלו – שיזדרז לקרוא למסור ,וילך
השמש לבית המסור ומסר לו את דברי הרב ,אך הלה גער בשמש והוציאו מביתו .כשחזר השמש אל הרב וסיפר
לו דברים כהוויתן ,ציווהו הרב לחזור אל המסור ולהזהירו ב'נידוי' אם לא יבוא ל'בית הדין' .אך גם לזה לא שת
המסור כלל ,אלא הכה את השמש וגרשו מביתו.
ויהי ביום השבת הבאה ,נקרא המסור לעלות לתורה ,וכבר עלה על הבימה ,מיד מיהר הרב לעלות אף הוא על
הבימה ,ובטרם שהספיק המסור לברך על התורה גער בו הרב לעיני כל הקהל 'רשע ,הרי אתה מסרב לדין תורה,
ומנודה הנך' כלך לך מכאן ...פני המסור חוורו ,וירד מהבימה מתוך הכרזה שעוד יבוא יומו של הרב ובקרוב יתנקם
בחיי הרב.
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באמצע השבוע שלאחמ"כ נקרא הרב לשמש כסנדק באחד העיירות הסמוכות ,בדרכו לשם עם שנים מתלמידיו
אשר אחד מהם היה המספר הגר"נ משאדיק ,והנה אך הרחיקו מהעיר נשאו התלמידים את עיניהם ולעיניהם נראה
המסור רודף אחריהם במרכבתו .מיהרו התלמידים לספר לרבם כי סכנה גדולה קרבה ובאה על ראשם ,כי עוד רגע
והמוסר משיגם במרוצתו .התעמק הרב במחשבות .ובינתיים התקרב אליו המסור ,והנה ,נס גדול עשה האלוקים ,כי
בהגיע המסור בסמוך לרב ,ירד מעל סוסו ואמר בקול דממה דקה ובהכנעה ,רבי ,תנו לי רשות להכות בתלמידים
אלו .השיב הרב ,חלילה .שב המוסר לבקש ,אולי רק מכה אחת אתן להם ,ענה הרב לא תגע בהם יד .א"כ לכה"פ
תנו לי רשות לרוק בפניהם .אמר הרב לא ולא.
מיד ביקש המוסר ואמר ,רבי ,ימחל נא לי על כל הצער ועגמת נפש שגרמתי לו .השיב הרב ,לך נא אל היהודי
העני ותשלם בעד הביצים ,וגם תפייסנו ,ולאחר מכן גם אני אמחל לך .נטל היהודי עשרה רובל ,נתנם לרב ואמר
רבי ,הנה נתתי בידכם עשרה רובל ,תנו אותם לאותו המוכר עבור הפסד הביצים ,והשאר יהיה לפיוס ,קיבל הרב
את המעות על מנת למסרם לבעל הביצים ומחל לו ,וילך המוסר לדרכו .והרב המשיך בדרכו עם תלמידיו .שאל
הגר"נ ילמדנו רבינו באלו מחשבות שקע הרבי בהתקרב אלינו המוסר ,ועוד ,האיך הפך המוסר את עורו ברגע
כמימריה וברגע שהתקרב אל הרבי חזר בו מכל ה'רציחה' והכעס.
ויען הרב ויאמר ,כלל גדול קבלתי מרבותי ,שאין לך דבר שלא נמצא בתורה ,ומכל מבוכה אפשר לצאת באיזה
עצה הכתובה או רמוזה בתורה .ויעזרני השי"ת שבעת רדיפתו אחרינו עלה ברעיוני הפסוק )משלי כז יט( 'כמים הפנים
לפנים כן לב האדם לאדם' ,על כן התעמקתי במחשבה שאם הוא שונא אותי כל כך ,הרי וודאי שהגורם לכך ,כי
אף אני לעומתו  -שונא אותו ,ומה גרם לי לשנוא אותו – מה שלא ציית דינא ,מיד החילותי לתור אחר איזה
'לימוד זכות' עליו שמחמתו לא בא אז בפני ה'בית דין' .ועלה ברעיוני שמן הנראה גדל בסביבה רעה ,והריהו כ'תינוק
שנשבה' שמעולם לא ראה מאורות – הנהגה כראוי מהי ,עוד העליתי בדעתי כמה לימודי זכות על המסירות
והמלשינות שלו ,ועוד הוספתי ללמד זכות בענין סירובו לשלם על הביצים ,שמא היה בדעתו לשלם ,אלא מפני
שזה בא ודרש בתקיפות את כספו ,התכעס ולכן לא אבה לשלם לו ...וממילא ,כאשר הוזמן ל'דין תורה' תיכף ומיד
בערה בו חמתו ,מכיוון ש'זמן בי"ד ל' יום' ואין קוראים לבי"ד לאותו הרגע .וראיה לכך ,שהרי בעת קריאת התורה
כשנתבייש בפני קהל עם ועדה לא הכני ,ואף 'ציית לדינא' וירד מיד מהבימה בבושת פנים ,נמצא שאדרבה הרי
הוא מן הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים .כזאת וכזאת חשבתי עליו כמה לימודי זכות.
וכמים הפנים לפנים  -באותה שעה התעוררו גם אצלו מחשבות חרטה על כל מעשיו ,ומן הסתמא חשב ,מה
לי לכעוס על הרב ,שהזמין אותי לדין תורה – כמו שכל רב היה עושה ,ומה שביזה אותי בבית הכנסת ,כדין עשה
שהרי לא שמעתי לקולו ולא באתי מיד לבית הדין ,ושלא כדין שברתי את הביצים ...ומתוך מחשבות כיו"ב נתקרבו
הלבבות זה לזה ,לכן חזר בו וניגש אלי לפייסני.
הוסיף הגר"נ ושאל ,רבי ,אם כן ,מדוע רצה להכות אותנו ,השיב הרב ,מכיוון שאתם לא חשבתם עליו כל לימוד
זכות ,ושנאתם אותו ,לכן גם הוא שנא אתכם ,וביקש להכותכם או לכל הפחות לרוק בפניכם.
כח .לאידך גיסא ישים לבו לדברי המהר"ל )גור אריה( והחתם סופר )תו"מ ד"ה נזם( בדברי רש"י שאליעזר נתן לרבקה
'נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על ידיה' )כד כב( כי 'בקע' רומז למחצית השקל שהם בקע לגולגולת ,ו'שני
צמידים' רמז לשני לוחות מצומדות ,שמאחר שראה בה שמצוינת היא בגמילות חסדים בא לרמז לה על שני
העמודים הנוספים שעליהם עומד העולם ,כי לוחות הברית הם כנגד 'תורה' ,ומחצית השקל הוא שורש הקרבנות
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íäøáàù àèéùô àìéîî íäøáà ïá àåä ÷çöé íà éøäù
øàéáå ,áåù úàæ øîåì ùé êøåö äîå ,÷çöé úà ãéìåä
òåãé éøäù ,'õåøéúå àéùå÷' ÷åñôá ïàë ùé éë åùã÷á
úãéî àåä '÷çöé' åìéàå ãñçä úãéî àåä 'íäøáà'ù
,íäøáà ïá àåä ÷çöé ãöéë äåîú äúòî ,ïéãäå äøåáâä
êë ìòå ,ãñçä úãéîî äøåáâä úãéî äãìåð êàéä
àø÷éò éë åðééäå ,÷çöé úà ãéìåä íäøáà áåúëä õøéú
áéúëãëå ,íìåòä íåé÷ àéäå ,ãñçä úãéî àåä àìåëã
ä"á÷ä äöøù øçàîå ,'äðáé ãñç íìåò' (â èô íéìéäú)
,åäòøì ùéà úåáåè åìîâéå äæ íò äæ åãñçúé úåéøáäù
,íãàì åäùìë ïåøñç àéáîå äøåáâä úãéîá âäåð ïë ìò
úåùòì ìëåé éðùäù éãëá ,íéðééðò øàùá åà ïåîîá
ãéìåäù àåä à÷ééã íäøáàå ,ïåøñç íéìùäìå ãñç åîò
. לíéãñçä éåáéøá åúéìëúì íìåòä úà àéáäì ÷çöé úà

'úáù ìù åøåãéñ'á áúë äëå
àìå åðîà ä÷áøì åùòð íéñéð äáøä äðäù ,(àé
ì"æç åøîàù åîë ,àîìòá àæéîøá àìà äøåúá åøëæð
åìòù äàøù ¯ (æé ãë) 'äúàø÷ì ãáòä õøéå' (ä ñ ø"øá)
ãë) ÷åñôä ìò (æè íù) åùøãù äî ïëå ,äúàø÷ì íéîä
äæ ìëå ,ì"ðëå ,'åîà äøù äìäàä ÷çöé äàéáéå' (æñ
äéúåãéî åìéàå .ãáìá úçà äáéú úæéîøá àìà øëæð àì
øæòéìà úà äú÷ùäù úéð÷ãö äúåà ìù úåéîåøúä
úåëéøàá åøëæð íéìîâä úà óàå åúà øùà íéùðàäå
äøîåà àåä íéôã äùåìùå íééðù' (ç ñ) ùøãîä éøáãëå) äøéúé
ìòá àåäù íãàì àåä ìåãâ çáù éë øàáîå .('äðåùå
äîëå äîëî øúåé ,íéáåè íéãñç ìîåâå úåáåèä úåãéî
.' כטíéúôåîä éìòá' ìù íéúôåî
äìò ã óðò ïåùàø ùøåù)

'÷ä è"ùòáä àðøî øîàù äî áì ìò íéùäì ùé ãåò
,úðîàðå äøåøá äøëäá åðàøåá úà øéëäì äëæðù ø"äéå (èé äë) ïúùøô ùéøá áéúëã àäá ùøôì ò"éæ
éø÷îå éòâôî ìöðäìå ,åãáìî ãåò ïéà éë úòãì
úà ãéìåä íäøáà íäøáà ïá ÷çöé úåãìåú äìàå'
.ìàåâ ïåéöì àáå ,ïîæä
,ïåùìä ìôë úà øàáì íéùøôîä åãîò øáëå ,'÷çöé

 כי אצל בני ישראל אין די ב'גמילות חסדים' כי אם בכל שלושת העמודים יחדיו תורה ועבודה,'שהם עמוד ה'עבודה
.וגמילות חסדים
.( ואילו שבירת המידות – יגיעתו של אדם הוא )בשם הרה"ק מקאזמיר זי"ע, כי ה'מופתים' מעשי ה' המה.כט
 שיכול להיות אדם בעל מופת ועדיין יהיה רחוק רחוק, כי מכאן נלמד,יותר מכך אמר הרה"ק ה'שפע חיים' זי"ע
...ממידות מתוקנות
 הנה, זה אומר, וכל אחד מהם היה מהלל ומשבח את רבו,וכעין אותה 'שיח חסידים' שפעם נפגשו שני יהודים
. ורבו מופתיו עד שככל היוצא מפיו יעשה המקום, ועליו נאמר צדיק גוזר והקב"ה מקיים,רבי הוא אדם גדול וקדוש
 כי מה שהקב"ה גוזר רבי, אבל זאת אומר לך בוודאות, אכן לא אדע אם אוכל לומר כן על רבי,נענה השני ואמר
.מקיים בהידור רב ודקדוק גדול
 וביאורו בורא נפשות.' ידוע ביאורו של הגה"ק ה'חפץ חיים' זי"ע )ח"ח עה"ת עמו' קח( בנוסח ברכת 'בורא נפשות.ל
 זה בחסרון, ולכל אלו הנפשות יש חסרונן – איזה מחסור,רבות וחסרונן הקב"ה ברא ויצר בעולמו נפשות רבות
 ואכן מאי. יש החסר מעט דעה או כל שאר חסרונות, צורכי רפואה,מעות ורכוש; וזה בחסרון קרובים וידידים
, בכדי להחיות את אנשי העולם-  להחיות בהם נפש כל חי, על כל מה שבראת- טעמא התקין כך הבורא את עולמו
.כי יסוד העולם כולו לתת ולהעניק איש לרעהו כל אשר יחסר לו
 שיתכן שכל הסיבה והטעם ש'חסר' לשני הוא, כאשר רואה את זולתו שהוא זקוק לעזרה,ומעתה ידע כל אחד
 וממילא כבר לבבו יבין מה עליו... וכביכול הוא 'אשם' בצערו של השני,רק מחמתו – כדי שהוא יגמול עמו חסד
...לעשות


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

פרשת תולדות תשפ"ג
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כי עקרה היא (כה ,כא)
הגמרא אומרת במסכת יבמות (סד ,א) "א"ר יצחק מפני מה היו אבותינו
עקורים ,מפני שהקדוש ברוך הוא מתאוה לתפלתן של צדיקים" .אפשר לפרש
בדרך הלצה ,דהנה מדרך העולם שהבנים מבטלים את אבותם מתלמוד תורה
ותפלה ע"י טיפולם והדאגה למחסורם תמידין כסדרן .ועל זה אנו מבקשים
שיתן לנו "זרעא חיא וקיימא די לא יפסוק מפתגמי אורייתא" שיהא זרעא חיא
שלא יפסיק אותנו מפתגמי אורייתא ,דהיינו שנוכל להגות בתורה ובמצות ועם
כל זאת שיהיו בריאים ושלמים כל הימים ,ולא יבטלו אותנו בדאגותיהם
עליהם.
וזה הכוונה גם כאן ,שהיו אבותינו עקורים כדי שיוכלו להתפלל בדיעה
מיושבת בלי הפרעה של הילדים כי הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים...
(תפארת שלמה)
ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה הוא (כה ,כא)
הגמרא במסכת ברכות (לד ,ב) אומרת שכאשר מתפללים בנוכחות החולה
אין צורך להזכיר את שמו ,כמו שמצאנו אצל משה רבינו שהתפלל על מרים
א-ל נא רפא נא לה בלי להזכיר את שמה.
כאן חשש יצחק שאם יצטרך להזכיר את שמה ,הרי יזכיר את שם הוריה
הרשעים ,והוא לא רצה להזכיר את זכרם כשמתפלל עבורה ,לכן התחכם
להתפלל "לנוכח אשתו" בכדי שלא יצטרך להזכיר את שמה.
(לנפש חיה)
ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו.
כתב רבי שלמה סובול ששאל את רבי יוסף חיים זוננפלד זצוק"ל מהו
הלשון 'ויעתר לו השם' משמע שעשה לו הקב"ה טובה שלמה לאחר שהפציר,
נ עתר לבקשתו והפצרתו ,ולא שהסכים תיכף לקבל תפילתו .וצ"ע שהרי
הקב"ה הבטיח 'כי ביצחק יקרא לך זרע'? ואמר רבי שלמה להגרי"ח שלדעתו
התשובה היא כך ,כיון שהקב"ה בישר לאברהם 'תיקבר בשיבה טובה' שיהיה
לו נחת יהודי כל ימי חייו ,ולכן הסתלק ה' שנים קודם זמנו שלא יראה את
עשיו יוצא לתרבות רעה ,א"כ כשאין יצחק מתפלל ומעתיר בבקשה ,היה
מוליד כשהיה אברהם אבינו בן מאה ששים וחמש ,ט"ו שנה לפני ק"פ שנה.
אך כיון שהעתיר בתפילה כשהיה אברהם בן ק"ס נמצא שלאחר ט"ו שנה
יצטרך להסתלק מוקדם בחמש שנים .ממילא כתוב 'נעתר לבקשתו'.
לאחר שהשלים רבי שלמה את דבריו ,אמר תיכף הגרי"ח בגאונותו 'ויעתר
לו הויה' בגימ' 'חמש שנים'.
וראיתי בספרים שאמר הגאון רבי אהרן קוטלר [היום היארצייט] שלומר
דבר כזה תיכף ,מוכרח להיות מדרגה של רוח הקודש.

הברכה וההצלחה כולה היתה מוכנה לפניך אלא שניצלת אותה לדברים
פעוטים.
כעין זה מסופר בספר "טובך יביעו" ח"ב ,בא אחד לפני ר' מרדכי בנט זצ"ל
שיברכו שמספרו יעלה בגורל ויזכה בסכום עתק בירכו ר' מרדכי שאכן כן יהיה
וכשהגיע לביתו שמח וטוב לב ,אמר לבני משפחתו שיעשו בביתם נסיון
ליווכח אם ברכתו של הרב יעלה בגורלם ,ועשו כעין גורל עם מספרים שונים
והכניסו גם המספר התואם למספר שעומד לזכות ,ואכן יצא המספר המבורך
בגורל ושמחתם גדלה עד מאד ,אולם כשהגיע זמן ההגרלה האמיתית הפכה
שמחתם לתוגה ,כי לא עלה המספר בגורל ,הלך אותו האיש לרבי מרדכי
וסיפר לו כל אשר קרהו ,ויאמר לו רבי מרדכי שהברכה התקיימה בגורל שעשו
בביתם.
(אוצרות התורה)
ויצא הראשון אדמוני (כה ,כה)
יש להבין למה כיבד הכתוב את עשו לקראו בתואר 'ראשון' שהוא תואר
חשוב.
כתב רבינו ה'בן איש חי' ,ונ"ל בס"ד דבא הכתוב לגנותו בתואר זה .והוא
ע"ד מ"ש מהר"א גבישון ז"ל בעומר השכחה (דף נ"ה) שאם יהיה עבד משכיל
במידותיו יבחרוהו יותר מן הבן אשר אביו הוא ת"ח והבן עם הארץ ואינו
משכיל במידותיו.
שכך אמרו בספר דברי הימים של "מלכי הערב" כי בקרטבא חלה דיין
העיר למות ,והיה לו בן אחד וגם היה לו תלמיד אחד שהוא בן הקצב ,ובנו של
הדיין לא היה ראוי כאותו התלמיד בן הקצב ,ולכן ,אחרי שמת הדיין ,מינו
תחתיו את בן הקצב .לאחר זמן ,לא הסתדרו בן הדיין ובן הקצב ,ובן הדיין זלזל
בדיין החדש באומרו שהוא בן הקצב ,ענהו ויאמר לו הדיין ,נכון הוא שאני בן
הקצב ,אבל אני עתה התחיל החכמה והיחס ממני משא"כ אתה ,שהיחס
והחכמה נשלמו באביך ואצלך התחיל הנקלה והסכלות ע"כ ע"ש
וכן הענין כאן ,הנה אבותינו אברהם ויצחק היו קדושים חכמים נבונים
וידועים ואם היה עשו אדם טוב וישר והולך בעקבותיהם ודרכם ,לא היה נקרא
'ראשון' בדרכם הטוב והישר אלא היה נחשב שלישי להם מפני שהוא נגרר
אחריהם ,אבל הואיל ועשו לא הלך בדרכם הטוב והישר אלא פנה לדרך רע
וכסלות שאינו מסוג דרכם אלא להפך ,על כן נקרא 'ראשון' שנפסק חבל
החכמה והישרות של אבותיו ממנו ,משא"כ יעקב אע"ה לא נבדל מאבותיו
אלא הלך בדרכם הטובה והישרה ולכן אינו נקרא ראשון בדרך הטוב והחכמה
אלא נקרא שלישי לאבות כי נמשך אחריהם והלך בדרך שהלכו בה.

(הגרמ"י רייזמן)

(עוד יוסף חי)

ויצא הראשון אדמוני (כה ,כה)
הקשה המגיד מדובנא (בפירושו על מגילת רות) כיון שעשו מוכרח להיות
שופך דמים מדוע יענש על כך?
אלא עשו נולד הראשון והבכור ,ומוכן לעבודת המקדש ,לכן נולד במזל
מאדים המורה על דם ,והוא דם הקרבנות ,וזה כונת הפסוק "ויצא הראשון"
כיון שהוא ראשון נולד "אדמוני" ,אולם אחר שמאס בעבודה ומכרה ליעקב
אחיו לא נשאר לפניו עוד למלאת ידיו על פי מזלו אלא להיות רוצח ולכן יענש
על כך.
דהיינו שעשו היה לו את הכח ,ויכל היה לנצלו לטוב ,אלא שבחר לנצלו
לרעה .וכאשר משפיעים משמים כח לידיו של האדם יכול הוא לנצלו לדברים
רעים ג"כ.
ובעניין הזה של ניצול הכח שלא לטובה מספרים על חסיד אחד ,שבא
לקבל ברכה מאחד האדמורי"ם היות וקנה כרטיס הגרלה על סכום מאד גדול
ברצונו שכרטיסו יזכה ,והרבי בירכו כי יצליח ,יצא האיש מהרבי בשמחה
גדולה אולם לבסוף לא הצליח ולא זכה בגורל .חזר החסיד ובא לפניו בנפילת
אפיים עצוב ושבור על אי הצלחתו .שאל הרבי לחסיד מה עשית אחרי
שבירכתי אותך? והשיב כי נכנסנו אני ומשפחתי למסעדה מתוך שמחה ,וקרה
שנשאנו חן בעיני בעל המסעדה ועשה לנו הנחה גדולה בעבור הסעודה כמעט
בחינם ,אז ספק הרבי על ידו ואמר חבל שאתה בעצמך הפסדת את האוצר ,כי

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו (כה ,כח)
כל העובר ישתומם האיך יכול עשיו לרמות איש קדוש כיצחק אבינו בגלל
ש"ציד בפיו"? ואף לפי דברי חז"ל שהכוונה שידע לרמות כיצד מעשרים וכו',
עדיין הקושיא במקומה עומדת איך יכול לרמות בכמה שאלות את יצחק
אבינו שקיים את כל התורה כולה?!
הביא תירוץ בספר דברי מאיר להרה"ק מפרעמישלאן זיע"א בשם הרה"ק ר'
פייביש מבראדשין זצ"ל בזה הדרך ,כי לרבו הקדוש של רבי פייבוש ה"ה
הרה"ק בעל 'באר מים חיים' זצ"ל הי' לו בן אחד שלא הלך בדרכי יושר כראוי
לפני בן צדיק כמוהו ,ואעפ"כ היה רבי חיים מחזיק את בנו במזונות במלבושים
יקרים ודאג לו לכל הצטרכויותיו ,ובכל אשמורת הבוקר כאשר קם ה'באר מים
חיים' זי"ע לעבודתו הק' פתח דבריו האיר בתפלה ובהתנצלות קדם רבון
עולמין בזה"ל :רבונו של עולם הבט נא כאשר אנכי עושה עם בני אעפ"י שאינו
הולך בדרך תמים אעפ"כ אני עושה לו רב טוב וחסד ,ואנכי רק בשר ודם,
ומכ"ש אתה הוא אבינו אב הרחמן טוב ומטיב ורב חסד בוודאי ראוי והגון
לפניך להתנהג עם בניך כן ותלמד ממני ק"ו.
והנה הגמ' אומרת (שבת פט ,ב) "לעתיד לבא יאמר לו הקדוש ברוך הוא
לאברהם בניך חטאו לי ,אמר לפניו ,רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך,
אמר ,אימר ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי רחמי עלייהו,

א

אמר ליה בניך חטאו ,אמר לפניו ,רבונו של עולם ימחו על קדושת שמך ,אמר
לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה ,אמר לו ליצחק בניך חטאו לי ,אמר לפניו:
רבונו של עולם" ,בני"? ולא "בניך"?! בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע
קראת להם בני בכורי ,עכשיו בני ולא בניך?! ועוד ,כמה חטאו כמה שנותיו של
אדם שבעים שנה וכו' אם אתה סובל את כולם מוטב ואם לאו פלגא עלי ופלגא
עליך ואם תמצא לומר כולם עלי הא קריבית נפשי קמך וכו'" הרי שזה היה
טענת יצחק להקב"ה שאע"פ שחטאו בכל זאת הם בניו .וזה מה שרצה יצחק
אבינו לפעול בהנהגה של אהבתו לעשיו ,בכדי שברבות הימים יעמוד זה
לזכות ישראל שאף ע"פ שחטאו יגאלם הקב"ה.
(דברי מאיר)
ויעקב נתן לעשו לחם ונזיד עדשים ויאכל (כה ,לד)
כתוב בתורה שיעקב נתן לו לחם ונזיד עדשים ,.הוא לא הסתפק רק בנזיד
עדשים .לפני שהוא נתן לו נזיד עדשים ,הוא נתן לו לחם....
למה נתן לו לחם?! יכל היה לתת לו ישר נזיד עדשים?
אומרים המפרשים – יעקב אבינו חשש ,שמא עשו יבוא לטעון ,שהמכירה
של הבכורה נעשתה בכפיה.
יש שאלה ,אם אדם כפה על מישהו למכור לו מכירה ,אם המכירה חלה או
לא.
היה פעם אדם אחד ,שהיה רעב מאוד ...הרגיש שאם הוא לא מכניס משהו
לפה עכשיו ,הוא מת...
הוא ניכנס למסעדה ואומר למלצר – תעשה טובה ,תן לי משהו לאכול!
 מה אתה רוצה לאכל??? מה שאפשר לעשות הכי מהר!הכי מהר זה צ'יפס ושניצל ,רוצה??
 כן ,תביא! טוב בינתיים לך תיטול ידיים ,אני יביא לך לחם...נותן לו המלצר בינתיים ארבע פרוסות לחם ,עם חומוס ...הוא אוכל ...מביא
לו את הצ'יפס ...שתיה...
 אחחח ,ה' יברך אותך! אני מודה לך מאוד ,ה' יברך אותי ...אבל תן לי  60שקל על הארוחה... לא ..אני לא משלם! למה לא?! הלכתי למות ,זה פיקוח נפש ,ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה! אזאני מזכה אותך במצוה.
 בֹא רגע ,לפני שאתה מזכה אותי במצוות ,תבוא איתי לרב עכשיו ...אניאבחר לי את המצוות שאני רוצה לזכות בהן..
הוא בא לרב ואומר לו – כבוד הרב ,הוא אכל אצלי במסעדה בשישים שקל,
והוא לא רוצה לשלם!
 למה אתה לא רוצה לשלם? כבוד הרבה ,הגעתי למסעדה באפיסת כוחות ,הרגשתי שאם אני לא אוכל,אני מת!
הוא באמת בחור טוב ,ביקשתי ממנו לאכול ...תוך  4דקות הוא הביא לי כבר
אוכל ,ואכלתי!
אמר לו הרב – נכון שהלכת למות ,ונכון שאם הוא הציל אותך ,כאילו הציל
עולם מלא ...גם זה בסדר ,אז על הלחם ועל החומוס אתה לא תשלם ....אבל
למה אתה צריך לאכל שניצל בשביל לא למות?! אתה יכול להסתפק בארבע
פרוסות עם חומוס.
באותו רגע שאכלת את הפרוסות עם החומוס ,אתה כבר לא מת" ,חזרת
לחיים" ...אז עכשיו תשלם -צ'יפס ושניצל ושתיה!
אומרים המפרשים – חשש יעקב אבינו ,שמא עשו אחר-כך יגיד "מה
לעשות ...הלכתי למות ...אז מכרתי לו את הבכורה! "
אמר לו יעקב – תשמע ,דבר ראשון תאכל לחם ,שלא תגיד שאתה הולך
למות ,ומכרת את זה בגלל שזה היה פיקוח נפש .תאכל לחם ,תירגע ,תתיישב
דעתך ,אחרי זה אני אתן לך גם עדשים.
אז לחם נתן לו ,כדי להוריד את הטענה "מדין כפיה" ...לאחר מכן ,נתן לו גם
נזיד עדשים ,כדי שלא יבוא בטענה ,שכפו עליו את המכירה.
(ברוך שאמר)
"ועשה לי מטעמים ...בעבור תברכך נפשי" (כז ,ד)
"ספרתי להרב על הג"ר יעקב ניימן זצ"ל שהיה פ"א בארה"ב ,וביום אחד
הביאו מארחו למקום בו היה אמור להיכנס לאחד הגבירים ,ר' יעקב דפק על
הדלת ,לא ענו לו ,ויצא החוצה.

ב

ר' יעקב לא ידע אנגלית ,ו היה במקום זר בין גויים ,לפתע עבר במקום יהודי
שידע קצת אידיש ,סיפר לו ר' יעקב מהעניין והיהודי הכניסו לביתו בכבוד רב
ויטע לו אש"ל.
לפנות ערב השיג בטלפון את היהודי אליו היה צריך ר' יעקב להכנס ,והביאו
לשם.
שאלו ר' יעקב (למארח שהכניסו לביתו) :מה חסר לך ומה אתה צריך?
והלה אמר זה כמה שנים שלא זכה עדיין לזש"ק.
ברכו ר' יעקב :כעת חיה ולשנה הבאה תזכה לזש"ק וכך הוה ,תוך שנה באה
ידיעה שנולד לו בן זכר.
ואמר הרב שהוא דבר פשוט ,אל תהי ברכת הדיוט קלה בעינך ,וכ"ש תלמיד
חכם ,וגם משום שברכה הנובעת מחיוב הכרת הטוב יש לה כח ותוקף יותר.
וכתבתי זאת בספר למה הוצרך היה יצחק אבינו למטעמים כדי לברך את בנו
ולא בירכו בלא זה ,והוא משום שברכה הנובעת מהכרת הטוב יש לה תוקף
וכח אחר.
(דרך שיחה)
ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד :ועשה לי מטעמים
כאשר אהבתי והביאה לי ואכלה בעבור תברכך נפשי בטרם אמות (כז ,ג-ד)
יצחק אבינו אומר לעשו ,שבשביל לקבל את הברכה ,הוא צריך לטרוח.
כל אחד שקורא את זה ,שואל את עצמו – ממתי בשביל לתת ברכה למישהו,
צריך לאכול משהו?
תארו לכם ,שכל צדיק שאתם הולכים לקבל ממנו ברכה ,אומר לכם – תביא
לי מנה פלאפל ☺
מה זה צריך להיות? מה על קיבה ריקה לא יוצאת ברכה?!
השאלה הזאת מצאתי אותה ,ברבינו בחיי ,בפרשת השבוע.
הוא שואל את השאלה הזאת ,והוא אומר – אם כל רצונו של יצחק אבינו,
כדי שתשרה עליו הנבואה ,הוא רצה להיות בשמחה ,אז מה זה הענין של
למלאות את הבטן באוכל ,כדי לברך?
אני מקריא את הדברים בפנים – ומה שביקש מטעמים לשמחת הנפש ,ולא
ביקש כינור לנגן כמנהג הנביאים ,מפני שהיה עתיד לברכו בדברים גופניים –
טל השמים ,ומשמני הארץ ,ורוב דגן ותירוש ,ועל כן רצה שתהיה סיבת
השמחה ,מאכל ממין הדבר שהוא רוצה לברכו בו ,והינה זה דוגמת ,מה
שאמרו חז"ל (מסכת ראש השנה טז ,א) – מפני מה אמרה תורה הביאו עומר
בפסח מפני שהפסח זמן תבואה הוא אמר הקב''ה הביאו לפני עומר בפסח כדי
שתתברך לכם תבואה שבשדות ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם
בעצרת מפני שעצרת זמן פירות האילן הוא אמר הקב''ה הביאו לפני שתי
הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן ומפני מה אמרה תורה נסכו מים
בחג אמר הקדוש ברוך הוא נסכו לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה.
ולמה זה?
הכל במידה כנגד מידה ,כדי שתחול הברכה על אותו המין.
אמר יצחק אבינו – אם הייתי רוצה לברך אותו ,שיהיה גדול הדור ..הברכה
הזאת לא מתאימה לעשו .בשביל לברך אותו ,שיהיה גדול הדור ,אני לא צריך
אוכל ,אני יכל לברך אותו גם בלי זה ...אבל היות והברכה שאני הולך לברך
אותו ,היא ברכה גופנית ,אז צריך לתת ,כמו כביכל אצל הקב"ה – נסכו לי מים
בחג ,כדי שיתברכו גשמי שנה ,אז אתה תביא לי מטעמים ואברך אותך
במטעמים .כך מבאר רבינו בחיי ,את הענין הזה של המטעמים שמבקש יצחק
אבינו.
(ברוך שאמר)
"הקל קול יעקב והידים ידי עשו " (כז ,כב כג)
בספה"ק "אוהב ישראל" מביא בשם הרה"ק רבי נחמן קאסאבער :כיון
שיצחק הבחין בשני הוכחות סותרות ,קול של יעקב וידיים של עשו ,מדוע ועל
סמך מה הכריע שהוא עשו וברכו ,אולי ההכרה של הקול הוא האמת ולא
מגיע לו את הברכות?
ותירץ ,שעשו חשש לאפשרות שיעקב ירמה את יצחק ויגנוב לו את הברכות
ובודאי שיעקב בפקחותו ישנה את קולו לקולו של עשו כדי להטעותו לכן אמר
עשו ליצחק אביו כשיבוא הוא עצמו לקחת את הברכות ישנה את קולו לקולו
של יעקב וזה יהיה לך האות והסימן שאני עשו בא לפניך ,ויעקב בחכמתו הבין
שכנראה זה מה שסוכם בין עשו ליצחק אביו ,לכן כשהגיע אל אביו לא שינה
את קולו להידמות לעשיו ,רק דיבר בקולו הטבעי ובדרך ארץ ,וכיוון ששמע
יצחק את קול יעקב הבין שכנראה זה עשו לפי מה שסוכם ביניהם.
כעין רעיון זה ממש כתב בספר בית הלוי ,ומוסיף :ועל זה אמר יצחק לעשיו
"בא אחיך במרמה" ובאונקלוס פירש בחכמה ,כיון שהיה זה כאילו מרמה,
אבל באמת לא היה רמאות שכן דיבר בקולו הטבעי וא"כ זה מרמה של חכמה.
(אוהב ישראל)
וירח את ריח בגדיו (כז ,כז)
וברש"י מלמד שנכנסה עמו ריח גן עדן.

עשו כל הזמן פנים של ירא שמים כביכול ,ולפיכך בחר בימים של "ימי אבל
אבי" שהם הימים הטובים ביותר לפתוח בהם במחלוקת ,למשל ,על התפילה
לפני התיבה ,להתפלל לפני העמוד ולומר קדיש .יעקב ירצה לעבור לפני
התיבה ,ועשו ירצה לעבור לפני התיבה ,ויהיה מקום לתגרה לצעקות להרמת
ידים ויווצרו שני צדדים ,במבוכה הזאת יהרג יעקב ויהיו עוד כאלה שיצדיקו
את עשו שרצה לזכות את אביו בעולם הבא ורדף אחרי מצוה ...זאת
ההזדמנות הנוחה ביותר כדי להתחשבן ולהתנפל על אח...
העולם אומרים בדרך צחות שעשיו עשה חשבון שאם יהרוג את יעקב כעת,
יצטרך לומר קדיש בנפרד על יעקב ולאחמ"כ כשאביו ימות יצטרך לומר עוד
פעם קדיש ,לכן העדיף לחכות לאבל אביו ולומר קדיש על שתיהם בבת
אחת...

אמר הרב זה היה רק כאן שהיה לבוש יעקב אך מזה לא היה יכול לידע
שהוא יעקב כי חשב שכיון שבא עשו ממצוה של צודה לי ציד לכן יש עמו
ריח ג"ע
(דרך שיחה)
ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש (כז ,כח)
ראיתי בשם כ"ק המהרי"ד מבעלזא זי"ע ,שהיה ידוע כקנאי גדול ולוחם
מלחמות ה' ,ובפרט בעניני לבוש שצריך להיות על טהרת הקודש ,ולא
להידמות ללבושי הגויים ,והנה פעם בא לפניו איזה נגיד גדול שהיה לבוש
בלבוש מודרני ,וברצות הצדיק לעורר לו על ענין זה בדברי נועם ,כדי שלא
להעליב אותו.
אמר בדרך צחות לתת טעם מדוע הנגידים הגדולים בעם דרכם להיות
לבושים בלבוש גויים ,וכך אמר ,הנה יעקב אבינו קיבל ברכות "עולם הזה"
מיצחק אבינו "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש" ,אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך
וכאשר קיבל ברכות אלו הוא היה לבוש בבגדי עשו ,כדי שלא יכירו אביו ,וכמו בשלום אתה עתה ברוך ה' (כו ,כט)
שכתוב (כז ,טו) "ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה נשאלת השאלה – מה פירוש הדבר ,שגוי אומר לך " :עשינו עמך רק טוב
בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן" ומכיון שיעקב אבינו קיבל את ברכות ונשלחך בשלום "?
העוה"ז בהיותו לבוש בבגדי עשו ,הנה זה גרם שהעשירים הגדולים שזכו פירוש הדבר ,אומר לך הגוי" :אם שחררתי אותך בשלום – בלי מכות ,תגיד
לברכות אלו ,אף הם לבושים לפעמים בלבוש שדומה ללבושו של עשו ,עכ"ד .תודה!" ☺
משל למה הדבר דומה? לאריה שאכל ופתאום נתקעה לו עצם בגרון – לא
(זאת התורה)
יכול – לא לבלוע ולא להקיא 
"ויחרד יצחק חרדה גדלה עד מאד" (כז ,לג)
'מלך החיות' עומד באמצע היער עם עצם בגרון ,וקורא לכולם – "מי יכול
למה חרד יצחק ,אמר :שמא עוון יש בי ,שברכתי קטן לפני גדול ושניתי סדר להושיע אותי"
היחס .התחיל עשו מצוח" :הכי יקרא שמו יעקב ,ויעקבני זה פעמים" .אמר לו
באו החיות ולא ה צליחו להוציא את העצם .אמרו לו" :תשמע ,ביער ישנה
אביו :מה עשה לך? אמר לו" :את בכרתי לקח ,והנה עתה לקח ברכתי" .אמר:
חיה ושמה שלדג .לחיה הזאת יש מקור ארוך ,שבעזרתו הוא יכול להוציא לך
בכך הייתי מצר וחרד ,שמא עברתי את שורת הדין .עכשיו לבכור ברכתי" ,גם
את העצם – חוץ ממנו ,אף אחד לא יצליח!"
ברוך יהיה" (רש"י בראשית כז ,לו).
אמר להם האריה" :בסדר – תקראו לו מיד!"
מי מסוגל להבין את עשו -
רצו החיות את השלדג וסיפרו לו את המעשה – אמר להם השלדג" :להכניס
בא מן השדה והוא עיף ,וחומד את נזיד העדשים .כשהוא מתבקש לשלם
את המקור שלי לתוך הלוע של האריה?! שייחנק עם העצם בגרון – הרי ברגע
תמורתו בבכורה ,החל לחרף ולגדף את העבודה שבבכורים (בראשית רבה סג,
שאכניס את המקור ,הוא מיד יטרוף אותי!"
יג) ,וצחק צחוק גדול על אחיו התמים ,שמחשיב את הבכורה ומוכן לתת
אמרו לו החיות" :תקשיב ,מילה של אריה זו מילה – אם הוא הבטיח שלא
תמורתה נזיד עדשים (שם ,יד) -
יעשה לך כלום – אז הוא לא יעשה לך כלום!"
וכעת ,שיעקב אבינו השתמש בזכות הבכורה לקבל את הברכות ,מתמרמר
"בסדר .אבל מה עם איזשהו בונוס על העמל – בכל זאת אני מסכן את
הוא על 'רמאותו' ...אבל כזה הוא הטבע האנושי -
עצמי?" ☺
שמעתי מעשה בדיין ירא שמים ,אבל ממה חיים .ייקח שוחד.
אבל אסור ,החליט לקחת בשינוי .לתובע ייחד את הנעל הימנית ,ולנתבע את אמרו לו החיות" :אם תצליח להוציא לו את העצם – תקבל בונוס!" – הלך
השלדג ,והצליח להוציא את העצם מלוע האריה; נעמד השלדג מול האריה
הנעל השמאלית.
ואמר לו" :הנה העצם! מה עם ...הבונוס???"
לפני הדיון היה מחליף את נעליו בנעלים שבחדר המבוא ,לראות באיזו מהן
אמר לו האריה" :בונוס?! לך תספר לכולם שהיית בפה שלי ,ויצאת בשלום!"
טמנו תכריך שטרות .ואם בשתיהן ,איזו מפריעה יותר להליכה.
יום אחד תחב רגליו ,והימנית בקושי נכנסה .מצא סמוכין למכביר להצדיק אותו הדבר היה עם אבימלך ,שבא לכרות ברית עם יצחק ואמר לו " :עשינו
את התביעה ,ופרכות לכתות גרסת הנתבע .לאשרו ,מעולם לא נכשל ,תמיד עמך רק טוב ונשלחך בשלום " – "תספר לכולם שיצאת מכאן בשלום – זה
הבונוס הגדול ביותר שאנחנו יכולים לתת לך!"
נתן הצד הצודק את השוחד.
(ברוך שאמר)
יצא התובע וכל תאותו בידו ,והדיין צלע החוצה וחלץ את החפיסה מנעלו,
עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורתי (כו ,ה)
והנה היא תכריך נירות בעלמא.
אמר רב ואיתימא רב אשי קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין שנאמר
"איזו שחיתות" ,רטן" .איזו רמאות!" אין אמון בבני אדם...
זהו שאמרו ,שאין האדם רואה נגעי עצמו .הוא נוטל שוחד ,ומעייניו תורותי אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה (יומא כח):
מפרש רש"י 'עירובי תבשילין' ' -שאינו הלכה למשה מסיני אלא תקנת
(והגדת)
ברמאות הזולת...
סופרים שעתידין לתקן' .ובתוס' ישנים כתב' :לא ידע רבי ,אמאי נקט הך מצוה,
ויאמר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך (כז ,לה)
ביאר בספר "מנחת אליהו" (לבעל "שבט מוסר" פרק לג) עפ"י מה שכתב אמאי קולא ליה טפי מכולהו' ,ואכן נתחבטו המפרשים לפרש דברי הגמרא
רש"י על הפסוק "וקח לי משם שני גדיי עזים" וכי שני גדיי עזים היה מאכלו במה שונה מצוות עירובי תבשילין משאר מצוות.
של יצחק ,אלא פסח היה ,האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים מפרקי בדרך רמז מבואר בבעל הטורים שתיבות "עקב אשר שמע אברהם" בגימ'
"קיים אף עירובי תבשילין".
דר"א עכ"ל.
ומביא ששמע מפי זקן חכם שיעקב נתן ליצחק אפיקומן אחר האכילה ,וזהו הגה"ח ר' אשר ווערנר זצ"ל אב"ד טברי' אמר לפרש הכוונה ,ד'עירוב
כונת הפסוק "בא אחיך במרמה" "במרמה" גימטריא "אפיקומן" ( )287וכוונת תבשילין' היה מצוה שאברהם אבינו קיימה בהידור ,דאיתא בגמרא (פסחים
יעקב בזה שלא יוכל לטעום לאחר מכן מצידו של עשו מאחר שכבר אכל מו ):שההיתר של עירוב תבשילין הוא רק היכי דשייך לומר 'הואיל ומקלעי
ליה אורחים' ,היינו שהעירוב פועל רק אם התבשילים מוכנים זמן ניכר לפני
אפיקומן ואסור לאכול אחר אפיקומן.
(אוצרות התורה) כניסת השבת ויוכלו האורחים  -שעוד יבואו במשך היו"ט – לטעום מהם עוד
לפני שבת ,אבל אם מבשל סמוך לשבת ממש מצינו דיעות שהעירוב אינו
יקרבו ימי אבל אבי (כז ,מא)
מועיל.
יום אחד פרצה בבית המדרש של בריסק מחלוקת בין שני אבלים "אומרי
א"כ אם כל העירוב הוא משום הואיל  -ד'שמא' יבואו אורחים ,אזי אצל
קדיש" שכל אחד מהם רצה לעבור לפני התיבה כרגיל ...והגיעו הדברים עד
אברהם אבינו ד'בוודאי' באו אורחים בכל היום עד השבת ,הרי נמצא שאצלו
כדי מכות וזוב דם ,בינתיים הגיע לבית המדרש 'רבי יושה בער' ,ובראותו את
היה העירוב תבשילין באופן מהודר ביותר.
הנעשה ובשמעו בשל מה פרצה המריבה נזף בשניהם ,הנה עכשיו פנה רבי
(באר הגן)
יושה בער אל הקהל ,ואמר:
מחוור לי פשוטו של הפסוק" ,יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות
לכאורה הרי מוקשה הדבר ,מפני מה היה עשו צריך לדחות את הדבר ימים על נשיו לו לאשה (כח ,ט)
רבים כל כך? וכי לא יכול ברנש כעשו לסדר את חשבונו עם יעקב בו במקום? כתב רש"י "על נשיו  -הוסיף רשעה על רשעתו (ר"ל מרשעת על מרשעיות
אלא כידוע עשו בשאלותיו ששאל את אביו "היאך מעשרין את התבן" העמיד שהיו לו כבר וק"ל) שלא גירש את הראשונות".
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למה הדבר דומה? היה אחד שהגיע אל הרופא להיבדק ,אמר לו הרופא שלפי
תוצאות בדיקות הדם ,חייב הוא להתחיל בדיאטה כבר מהיום ,ואם לא הרי
שהוא בסכנת חיים .שואל אותו אחד את הרופא מה עלי לעשות בשביל זה?
אומר לו הרופא ,הנה אכין לך תפריט מסודר ,לארוחות בוקר צהריים וערב,
בבוקר תאכל שתי פרוסות של לחם מקמח מלא עם כך וכך ירקות ,בצהריים
מנה אחת של עוף עם תוספת אחת בלבד ובערב ג"כ שתי פרוסות של לחם
מקמח מלא עם קצת גבינה ,וירקות ללא הגבלה.
שמע אותו אדם ,ורשם את הדברים .כשעמד בפתח לצאת מן החדר ,שאל
את הרופא" ,רק דבר אחד אני רוצה לדעת ,את התפריט שהכנת לי ,לאכול
לפני הארוחה או אחרי הארוחה?"...
כך גם עשיו ,שהיו לו כבר כמה רשעיות ,הלך ונשא את מחלת בת ישמעאל
כי אביו מקפיד שינשאו דוקא למשפחה זו...
(ציוני תורה)

 מאוצרות המגידים 
ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה .ויאמר יעקב השבעה לי
כיום וישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב (כה ,לב-לג)
במשפט שנערך בנירנברג לאחר תום מלחמת הועלם השניה לבכירי המשטר
ההיטלריסטי ,הוצאו להורג בתליה עשרה מהפושעים הללו כאשר גזר דינם
בוצע בהושענא רבה שנת תש"ז .בדרך לחבל התליה ,אמר אחד הפושעים
העמלקים ,יואכים פון ריבנטרופ ,מי שכהן כשר החוץ של המשטר הנאצי ,כי
היום יהיה ליהודים 'פורים שני' .ואכן' ,עשרת בני המן' הנאצים נתלו באותו
יום.
העמלקים הללו לא צמחו כערער בערבה .הם ינקו את שנאתם לעם ישראל
בבית הסבא שלהם ,עשו הרשע .עוד בחיי חיותו של אביו ,יצחק אבינו ,הוא
כבר תכנן להרוג את אחיו באמרו" :יעברו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי".
מאז ימי עשו ,סבו של עמלק ,נותרה שנאת עולם לעם עולם .בואו נכנס מעט
לכל הסוגיה המלוה את כלל ישראל מאז ימי האבות ועד ימינו – המאבק בין
יעקב אבינו וצאצאיו ,מול עשו הרשע וילידי רוחו .נתבונן לא רק בשכר העולם
הבא של יעקב אבינו ,אלא כיצד נראה ה'עולם הזה' שלו מול אותו עולם הזה
של אחיו עשו הרשע.
***
השלב הראשון היה – מכירת הבכורה.
עשו חוזר מהשדה רעב כמו כלב ,לאחר שכבר הספיק לעבור חמש עברות,
כל כולו שקוע בתאוות העולם הזה ,והוא פונה ליעקב אחיו בתחינה נרגשת:
"הלעיטני נא מן האדם האדם הזה" .אני רעב ,אנא תן לי לאכול מהתבשיל
האדום המשובח הזה!
יעקב משיב לו :אחי הנכבד ,אין מתנות חינם .אתה רוצה מהתבשיל? אני
מוכן לתת לך ,אבל רק אם תהיה מוכן לעשות עסקה .שני עולמות מצויים
בפנינו – אומר לו יעקב – העולם הזה והעולם הבא .בעולם הזה יש תענוגות
ומנעמים ,אוכל משובח ,כסף לרוב ,בלויים והנאות ,ואילו בעולם הבא אין
אכילה ושתיה ,יש סטנדר עם גמרא ,עונג רוחני ותו לא .אם אתה רוצה
מהתבשיל המהביל ,הבה נתחלק בינינו את העולמות :קח לך אל העולם הזה
על כל תענוגותיו ,ותן לי בתמורה את העולם הבא.
עשו רואה בכך עסקה הוגנת .מה לו ולעולם הבא? הוא רוצה את הנאות
העולם הזה ,ומצדו שיעקב אחיו יקח לו את כל העולם הבא בשלמות .הוא
אינו זקוק להקבר דוקא במערת המכפלה יחד עם הצדיקים .מה לו ולהם?
מבחינתו ,גם 'שדה בוקר' זו אופציה טובה להקבר שם...
העסקה הושלמה ועשו יוצא לעולם הגדול לעשות חיל .יעקב נשאר איש תם
'יושב אהלים' .לא אוהל אחד אלא כמה אוהלים .כולל בוקר ,כולל ערב ,כולל
חצות ,כולל אשמורת ,כולל שישי-שבת ,ואם יש – אז גם כולל מוצאי שבת...
***
חולפת תקופה ,יצחק אבינו רוצה לברך את בנו הבכור ,את עשו .לרבקה נודע
ברוח הקודש על כוונתו של יצחק והיא אומרת ליעקב שילך לאביו לקבל את
הברכות .כדי שיצחק לא יגלה את התרמית ,היא מלבישה את יעקב בבגדי
עשו החמודות .היכן נמצאים הבגדים של עשו? בבית אמו.
שואלים חז"ל :לעשו יש הרי ארבע נשים .יש לו גם כסף לרוב .מן הסתם לכל
אשה יש איזו דירת פאר מכובדת .וכי אין לו בכל ארבע הדירות הללו היכן
להניח את בגדיו ,רק בבית אמו?
אלא ,עשו הולך ישון כל לילה עם כיסים מלאים ,וקם בבוקר עם כיסים
ריקים .הנשים שלו היו עוסקות כל היום ב'קנין משיכה' ...הן היו משתמשות
בכספים של עשו ,מרוקנות את כיסיו לחלוטין ,אבל לא היה אצלן מקום
לבגדים שלו.
גם כאשר הוא רעב ,לא מחכה לו בבית ארוחה דשנה ,והוא צריך להתחנן
לאחיו יעקב שיתן לו מעט מתבשיל העדשים.
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כך נר אה העולם הזה של עשו .זה אותו עשו שצועק כי מספיק לו העולם
הזה והוא לא זקוק לעולם הבא .לאותו עשו אין מי שיכין לו ארוחת צהרים,
ואת הבגדים הטובים שלו הוא צריך לאכסן בבית אמו...
***
יעקב מגיע לאביו עם ה'תחפושת' של עורות העזים ,ואומר ליצחק אביו:
"אנכי עשו בכרך" .יעקב אבינו ,עמוד האמת" ,תתן אמת ליעקב" ,כיצד הוא
אומר משפט כזה שאין בו אמת?
זו קושיא חזקה וכבר רבותינו עמדו עליה ,אבל התרוץ עליה הוא נפלא!
ספר אבא זכרונו לברכה :מסרתי שיחה בבאר שבע ,וכאשר סימתי ויצאתי
מבית הכנסת ,נגש אלי יהודי ,סגי נהור ,ואמר לי" :כבוד הרב ,אני צריך להגיע
לקו  870שנוסע לירושלים" .הוא המשיך לספר לי בהתרגשות" :עברתי את
השואה ,כל בני משפחתי נפטרו ,זכיתי להתחתן ונולד לי בן יחיד ,ולאותו בן
נולד בן אחד בלבד .זהו הנכד היחיד שלי ,והלילה הוא מתחתן באולם "תמר"
בירושלים ,לשם אני צריך להגיע .אנא" ,הוא חוזר ומבקש" ,קח אותי לקו 870
שנוסע לירושלים".
אבא עשה ברור קצר ,ונאמר לו שקו  870נוסע לצפון ,לעפולה ,ואילו קו 470
נוסע לירושלים .אבא מסביר לעיוור שהוא יקח אותו לקו  470כדי שיגיע
לירושלים ,אבל העיוור מתעקש על כך שאמרו לו לנסוע בקו  870והוא מבקש
מאבא שיקח אותו דוקא לקו הזה.
עכשיו אבא עומד בפני דילמה :מה לעשות? האם להעלות את העיוור על
האוטובוס שהוא מבקש ואז במקום להגיע לירושלים הוא יגיע לעפולה,
וכמובן יחמיץ את חתונת נכדו היחיד ,או להעלות אותו על הקו לירושלים ואז
יגיע לחתונת הנכד וישמח עד מאוד ,אלא שאז הוא צריך לשקר ולומר לו שזה
מספר הקו שהוא צריך .מה צריך לעשות?
בוודאי שכל אחד מבין ,שמצוה לשקר ולומר לו על קו  470שהוא קו  ,870כדי
שאותו עיוור יזכה להגיע לחתונת נכדו היחיד.
יצחק אבינו הצדיק רוצה לתת את הברכות לבנו שימשיך את דרכו בקודש.
הוא סבור ,בטעות ,כי עשו בנו הוא זה שימשיך את דרכו ,אבל רבקה יודעת
שהוא טועה .עשו הוא אבי העמלקים לדורותיהם ,ואם הוא יקבל את הברכות,
הם יגיעו לצאצאי עמלק .הברכות יגיעו לצפון במקום לירושלים ...האין זו
חובתו של יעקב אבינו ,אי שהאמת ,להנחות את אביו בדרך בה יצחק אבינו
רוצה ללכת ,גם אם זה נראה כמו שקר?
הרי עשו הוא אבי הנוכלים והשקרנים .הוא זה המפתה את יצחק אביו בפיו
כאילו והוא מקפיד לשמור מצוות קלה כבחמורה .גם את המלח והתבן הוא
רוצה לעשר ...הרי מי שהאמת נר לרגליו ,צריך להעמיד את יצחק אבינו על
טעותו ,גם אם המחיר הוא לשנות מעט מן האמת .העיקר שהברכות יגיעו
ליעקב אבינו.
ספור קטנטן מה זה נקרא נכד מתוק של יעקב אבינו .סיפר לי יהודי חשוב:
אני גר בירושלים ,לפני חצי שנה ירדתי לצרכניה לקנות מוצרים .אני מגיע
לתור ,יש שם תור ארוך של שלושים אנשים .אני מחכה בסבלנות ,אולי חצי
שעה אני מחכה בתור .לפני היה אדם מתוק ,אציל ,עדין נפש .עמד עם שקית
ובה שלושה מוצרים ,אבל הוא מחכה ,דחוף לו כנראה .התור מתקדם לאט
לאט ,והנה הוא כבר כמעט מגיע לקופה .ופתאום הוא נעצר ,אומר לקופאית:
"סליחה היתה לי טעות" .הוא יוצא מהתור ,חוזר לאחוריו מחזיר את המוצרים
למקום ויוצא מהחנות.
הייתי מופתע ממנו .אדם ממתין חצי שעה ,וכאשר מגיע תורו הוא מחזיר
את המוצרים למקומם?!
בינתיים הגיע תורי ,שלמתי על המוצרים שקניתי ומהרתי החוצה כדי להשיג
את היהודי הזה .הייתי סקרן לדעת מה גרם לו לשנות את דעתו ולהחזיר את
המוצרים למדפים ,בדיוק כאשר כבר הגיע תורו לשלם .עצרתי בחוץ את
היהודי הזה והצגתי בפניו את תמיהתי.
תשמעו מה זה נקרא נכד של יעקב אבינו .כך הוא מספר לי" :אני נשוי כמעט
שנתיים ,והנה לפני שבועות ספורים אשתי ילדה בחסדי שמים תינוק חמוד.
הבוקר בקשה ממני אשתי לרדת לצרכניה ולקנות כמה פריטים שהיא זקוקה
לתינוק .המת נתי ,כפי שראית ,בתור בסלבנות ,והנה כמעט לפני שהגיע תורי
קמה הקופאית שישבה שם ,ולקופה הגיעה קופאית אחרת .הקופאית השניה
היא תושבת השכונה שלנו .היא נשואה כבר חמש-עשרה שנה ואין לה ילדים.
הבית ריק ושומם .אני אברך צעיר ,והיא מכירה את המשפחה שלנו .אם אגיע
לקופה ו היא תראה שאני קונה מוצרים לתינוק ,הלב שלה ימס .הידיים שלה
ירעדו מרוב צער ,בראותה כי אנחנו כבר זכינו לילד ואילו היא עדיין בלי ילדים.
אמור לי אתה :וכי זה מה שהקב"ה רוצה שאעשה? האם שווה לי החסכון של
כמה שקלים בקניה בצרכניה הזאת ,כדי לצער אשה כאובה? נכון שהמתנתי
חצי שעה ,אבל מה עם בין אדם לחברו? אני אלך לקנות במקום אחר ,קצת יקר
יותר ,אשלם עוד כמה שקלים אבל לא אצער את הזולת!"
זה נקרא נכד של יעקב אבינו ונכד של יצחק אבינו .יצחק רוצה לברך את
הילדים המתוקים האלה .עשו הרשע מרמה את אביו ,ולכן יעקב אבינו ,עמוד

האמת ,היודע מהו באמת רצון אביו ,משנה מן האמת ,כדי שהברכות לא יחולו
על ראשו של אחיו הרשע.
***
כאשר נודע לעשו שגנבו לו את הברכות ,הוא מגיב בהיסטריה ,בזעקות
נוראות" .ויצעק צעקה גדולה ומהר עד מאד".
עשו איננו ילד קטן ,הוא כבר אדם בן ששים ושלש ,קשוח ,ארכי-רוצח ,והנה
הוא עומד וממר בבכי" :וישא עשו קולו ויבך".
הייתי רוצה לשאול את עשו :רשע שכמותך ,מדוע חשובה לך כל כך הברכה
מהצדיק? הרי מאסת בדרך הזו ,בזית את הצדיקים ,אתה מזלזל בהם ופתאום
אתה זקוק לברכה מאביך הצדיק? ועוד יש לי לשאול אותך :האם יעקב גנב
ממך את הבכורה? הרי אתה מכרת אותה בלב שלם .השלכת את הבכורה ככלי
אין חפץ בו" .ויבז עשו את הבכרה" ,ועכשיו אתה בוכה שגנבו לך אותה?
המסקנה הנוראה והכואבת :לעשו היה ראש גדול! ראש של עשו קבור
במערת המכפלה עם האבות הקדושים ,אבל גופו טמון עמוק עמוק בתאוות
העולם הזה.
עשו רוצה בכורה .בשכלו הוא מבין מה זה קרבנות ומה זה בית המקדש ,אבל
כאשר הוא נתקל בתאוה רגעית כלשהי ,הוא משליך את כל הבנתו לפח .הוא
יודע היטב מהי משמעות ברכת הצדיק .הוא בוכה כמו ילד קטן כאשר הוא
מפסיד את הברכות ,אבל אין זה מונע ממנו להיות שקוע בהבלי העולם הזה.
אוי! כמה רחמנות עליו...
אומרים כי ליושבי הג'ונגלים ישנה שיטה בדוקה כיצד ללכוד קופים .הקופים
אוהבים לאכול אורז מתובל .מה עושים הילידים שם? לוקחים אגוזי קוקוס
קשיחים ,קודחים בהם חור ,מרוקנים את התוך וממלאים אותו באורז מתובל.
הפתח של הקוקוס הוא צר מאוד ,אבל ריחו של האורז המתובל הטמון עמוק
בתוכו נודף למרחקים .את אגוזי הקוקוס הם קושרים חזק לעצים ומתרחקים
מהמקום.
הקופים מריחים את ריח האוכל שהם תאבים לו ,מגיעים אל העצים,
ותוחבים את ידיהם הקטנות אל תוך האגוז .שם הם קומצים את ידם עם כל
האורז בכף היד ,אבל כמובן אינם מצליחים להוציא את היד החוצה יחד עם
האורז ,כי הפתח צר .אם יפתחו את היד כדי להוציא אותה החוצה ,ישאר כל
האו רז בפנים .הם ממשיכים במאמציהם לשלוף את היד החוצה עם האורז,
אך לשוא .הפתח צר מידי ,ואין כל אפשרות להוציא את היד עם האוכל .והנה
מגיעים הציידים למקום .הקופים רואים אותם מתקרבים ,אבל ידיהם לכודות
בתוך האגוז .הם משתוללים ,נושכים את העצים ,נושכים את עצמם ,אבל
אינם יכולים להשתחרר וכך הם נלכדים בקלות.
אם הייתי יכול לדבר אתם ,הייתי אומר להם' :קופים סכלים ,תפתחו את
ידכם הקפוצה ,שחררו את האורז ,וכך תוכלו להוציא את היד ולברוח .מדוע
אתם נשארים עם היד בפנים?' אם הם היו יכולים להשיב לי ,היו אומרים:
'כבודו בודאי צודק בשכל ,אבל אנחנו לא יכולים להפרד מהאורז הריחני'...
זה עשו הרשע! הוא רוצה בכורה .בשכלו הוא מבין את כל המעלות
הרוחניות ,אבל כאשר הוא רואה נזיד עדשים ,הוא לא מסוגל להתאפק .הוא
מוכן להשליך את כל השאיפות הקדושות שלו ,כדי להנות מעוד הנאה זמנית
מתענוגי העולם הזה.
***
הגמרא (תמיד לב ע"ב) מספרת ספור מענין:
היה מלך אדיר שקראו לו אלכסנדר מוקדון .הוא היה המלך הראשון במלכות
יון ,שכבש את העולם בסערה.
באחד ממסעותיו הוא היה רעב מאד .הוציא מתיקו דג מלוח ,ושטף אותו
במי המעין שהיה בקרבת מקום .בבואו לאכול מהדג ,הריח ממנו ריח משובח
ב יותר ,והבין כי מן הסתם גן עדן נמצא בקרבת מקום ,והמעין נובע ממנו.
הלך לכוון המעין ,עד שהגיע לשער גן עדן .שם אמר למלאכים השומרים על
הפתח :אני מלך אדיר וחשוב ,תנו לי להכנס לגן עד .אמרו לו" :זה השער לה'
– צדיקים יבואו בו" .רק לצדיקים יש זכות כניסה לכאן .אמר להם :תנו לי
לפחות מזכרת מגן-עדן ,כדי שאוכל להראות לאחרים שזכיתי לעמוד על
פתחו .הביאו לו המלאכים גולגולת של בשר ודם.
שב אלכסנדר מוקדון לעירו והראה לאנשיו את המשכרת שקבל מגן עדן.
הוא רצה לשקול את הגולגולת ,הניח אותה על כף המאזניים ,אך ככל ששם
כמויות של כסף וזהב על צדה האחד של המשקולת ,הגולגולת הכבידה על
הצד השני .קרא אלכסנדר מוקדון לחכמי ישראל ושאל אותם לפשר הדבר.
כיצד זה שאיני יכול למצוא את משקל הגולגולת ,והיא שוקלת יותר מכל מה
שאני שם נגדה על כף המאזניים?
אמרו לו החכמים :זו גולגולת של בשר ודם ,יש בה עיניים ,וכידוע ,עיניו של
אדם אינן שבעות לעולם ,כך שכל כסף וזהב שתשים נגדן ,לא ישוו אליה .העין
שוקלת כמה גרמים בלבד ,אבל היא רוצה עוד ועוד .תן לה מכונית יוקרה –
היא תרצה מכונית יקרה יותר .תן לה דירת פאר – היא תרצה דירה מפוארת.
לעולם אי אפשר להשביע אותה.

ה

אספר לכם סיפ ור מדהים :היתה תקופה שאבי שכב בטיפול נמרץ חודש
ימים ,מצבו היה קשה ,ולא נראה היה שאפשר לעזור לו .אמר לי עסקן רפואי
בכיר" :דע לך שהפרופסורים הגדולים כאן לא ישאירו אותו עוד הרבה זמן,
חבל על המקום שהוא תופס .אבל אם יוציאו אותו מכאן לפני הזמן ,הוא יהיה
בסכנת חי ים .לכן אני מציע לך לקנות לראש המחלקה מתנה יוקרתית ,כדי
'לשחד' אותו ,וכך הוא ישאיר את אביך".
שאלתי אותו מה כדאי לקנות לו ,והוא אמר לי כי ראש המחלקה אוהב
עטים .הוא הציע לקחת אותי לפתח-תקוה לקנות עט לראש המחלקה.
אמרתי לו" :וכי בשביל עט צריך לנסוע לפתח-תקוה? האם בבני ברק אין
חנויות שמורכות עטים?" הוא חייך ואמר לי" :צריך לקנות לו עט מיוחד ,לא
מאלו שמוכירם בחנויות רגילות".
אנחנו נוסעים לפתח-תקוה ,מגיעים לחנות שמוכרת עטים ,ואני מבקש
מהמוכר שיתן לי עט יפה .תוך כדי שהוא הולך להביא לי עט ,אני מפשפש
בכיסי להוציא כמה מטבעות כדי לשלם על העט .וכי כמה כבר יכול לעלות
עט? הוא מביא לי עט יפה בקופסא מהודרת ואני שואל אותו למחירו ,ואז הוא
מצביע על מדבקה המוצמדת לקופסא .מחיר העט הוא ששת אלפים וחמש
מאות  .₪עמדתי נדהם ושאלתי" :זה המחיר?" והוא השיב לי" :למען הרב אני
מוכן לעשות הנחה ,ולקחת רק חמשת אלפים ושבע מאות  ."₪לא היתה לי
בררה ושלמתי את המחיר.
אני מתביש לספר את ההמשך .כאשר הגעתי הביתה ,אספתי את כל הילדים
שלי ,לקחתי עט שעולה שלש וחצי  ₪וכתבי אתו על נייר וגם עם העט היקר.
לא ראינו כל הבדל .שני העטים כתבו אותו דבר .אבל זה מה שהפרופסור
אוהב .כשהבאתי לו את העט במתנה ,הייתם צריכים לראות איזה עיניים הוא
פתח ...עיניים שלא שבעות לעולם!
נשוב לאלכסנדר מוקדון .הוא שמע את תשובת החכמים על משקל
הגולגולת ,אבל בקש הוכחה כי אכן התשובה נכונה .אמרו לו החכמים :קח
מעט עפר וכסה את עיני הגולגולת כך שלא תוכל לראות ,ואז עיניה יהיו
שבעות ושוב לא תשקול כמקודם .אכן פזר אלכסנדר מוקדון עפר על
הגולגולת ,וכך יכול היה לשקול את משקלה.
על זאת אומר שלמה המלך במשלי (כז ,כ)" :שאול ואבדה לא תשבענה ועיני
האדם לא תשבענ" .חז"ל באו לרמוז לנו ,כי כאשר מכסים את האדם בעפר,
לאחר מותו ,אזי עיניו כבר שבעות.
מבטם של גדולי ישראל הפוך מזה .יום אחד הגיע למרן הגראי"ל שטיינמן
זצ"ל יהודי אמריקאי ,שלמד אצלו עשרות שנים קודם לכן .אותו יהודי הוא
עשיר גדול ,וכאשר נכנס לבית הרב ,נדהם לראות את הבית עם הקירות
המקולפים והרצפה הישנה .אמר הלה לרב שטיינמן" :כבוד הרב ,אני לא
מאמין ,הבית נראה כפי שהיה לפני עשרות שנים ,שום דבר לא השתנה".
השיב לו הרב" :הבית צריך להשתנות? האדם צריך להשתנות!"
אמר לו אותו יהודי" :כבוד הרב ,יש לי הרבה כסף ,והייתי רוצה לשפץ את
הבית של הרב ,אבל אני רוצה לעשות את המצוה לבד ,בלי שותפים".
ומה השיב לו הרב? – "גם אני לא רוצה שותפים בחלק שלי"...
***
חולפות להן שלושים וארבע שנים מאז פגישתם האחרונה של האחים
התאומים ,יעקב כבר הספיק ללמוד ארבע-עשרה שנים בבית מדרשם של שם
ועבר ולהיות עשרים שנה בבית לבן ,והנה הוא שומע כי עשו הולך לקראתו
ועמו ארבע מאות אנשי צבא.
יעקב יודע כי עשו בלבו לא סלח לו על לקיחת ברכות יצחק אביו ועדיין לא
שכח את תכניתו להרוג אותו ,והוא שונא אותו שנאת עולם .כיצד יעקב מתכנן
לקדם את פני הרעה? הוא שולח לו עזים ,תיישים ,רחלים ,גמלים ,אתונות.
מה חשב יעקב אבינו? האם כמה בעלי חיים יהוו פיצוי על הברכה של יצחק
אבינו?! מדוע עלה בדעתו כי עשו ימנע מלהרוג אותו בשל כך?
אבל יעקב מכיר את עשו .יש לו אמנם ראש גדול ,אותו ראש שנטמן במערת
המכפלה .הוא ידוע ערכה של ברכת צדיק ,אבל כאשר מונח לפניו נזיד
עדשים ,הוא מאבד את הראש .כך היה בפגישה ביניהם .עשו מתקרב עם
מאות לוחמים ,כולם עם חרבות שלופים ,ופתאום הוא רואה קבוצת אנשים
משתחוה לו .הם נותנים לו במתנה כמה עזים ותיישים ,גמלים ואתונות .עוד
לא גמרו הראשונים – והנה עוד קבוצה ועוד מתנה .עשו מסתנוור מהמתנות.
שוכח מהכל .כבר לא כועס על לקיחת הבכורה והברכות.
פלאי פלאים .אם המתנות הללו שוות את הבכורה? האם הן מכסות את
הפסד ברכותיו של יצחק אבינו?
אבל רשעים נמצאים ברשות לבם .עשו אסור במאסר עולם .הוא לא שולט
על עצמו .ברגע שהוא רואה ממון ,עיניו מסתנוורות.
ראו מה קרה בפגישה הנדירה כל כך" .וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על
צוארו וישקהו" .רבי שמעון בר יוחאי אומר כי "הלכה היא – עשו שונא
ליעקב" ,אבל כאן הוא נותן לו נשיקות מכל הלב .הוא חולם כבר עשרות שנים
כיצד יהרוג את אחיו וימצוץ את דמו ,אבל כמה עזים ותישים משכיחים ממנו
את הכל!

כתוב בחז"ל כי על מטתו של יעקב אבינו ,בה נשאו אותו לקברו בארץ
ישראל ,הניחו שלושים וששה מליכם את כתריהם .הלויה שכמותה עוד לא
נראתה בהיסטוריה .שלושים וששה מלכים מלוים ,יחד עם המלך פרעה וכל
מצרים ,ועם רבבות צאצאיו.
וכיצד נראה הלויתו של עשו הרשע? הוא נשחט כמו 'עגלה ערופה' .ראשו
התגלגל במקום אחד וגופו למקום אחר .במדרש מובא שחושים בן דן ערף לו
את הראש וקצץ לו את הרגלים .הוא נקבר בשני מקומות :ראשו במערת
המכפלה ,וגופו – לדעה אחת נקבר במדינת שעיר ,ולפי התרגות יונתן בשדה
של מערת המכפלה ,אבל לא יחד עם הראש.
איך נראה העולם הזה והפטירה של יעקב ,מול העולם הזה של עשו והפטירה
של עשו הרשע.
שולחננו גדול משולחנם! העולם הזה שלנו יותר מהעולם הזה של הרשעים.
***
ונסיים בסיפור מעניין.
שבת אחת ,אבא ז"ל היה בבית חולים לאחר שלא חש בטוב בערב שבת.
אמא ,שתהיה בריאה ,היתה אתו כל השבת .אני ואחי באני בשבת בצהריים.
דברנו דברי תורה ,שרנו קצת .קצת מילתא דבדיחותא.
באותו חדר ,מיטה על ידו היה אחד מראשי המדינה דהיום .כל כמה דקות
פתח את הוילון וסגר .פתח וסגר .שאלתי" :מפריעים לך? אני מתנצל .נשיר
בשקט" .והוא השיב" :אתם לא מפריעים לי כלל" ,אבל המשיך לפתוח את
הוילון כל כמה דקות.
עד שהוא כבר לא יכול היה להתאפק ואמר לאבא בזו הלשון" :אומרים שיש
לכם עולם הבא .אם זה נכון או לא – אני לא יודע .אבל ,כבוד הרב ,מה שבטוח
– עולם הזה יש לכם!"
ואז הוא סיפר שיש לו בן יחיד שגר בצפון" .אני כבר שלושה שבועות שוכב
פה חצי מת" – המשיך וסיפר – "עברתי שני ניתוחים מורכבים .פעם אחת
ויחידה הוא בא לבקר אותי .כל שבוע טלפון אחד חצי דקה ,דקה ,וזהו!"
אמרתי לו" :טוב ,יש לך בן רשע ,מה אפשר לעשות .אלב יש לך אשה
לפחות?" אוי ,איך הוא פתח את הפה שלו על האשה שלו ...הוא בחר לחיות
כמו עשו וזכה לנשים כמו של עשו ...ואבא הצדיק ,לאיזו אשה הוא זכה ,וזכה
לילדים ונכסים כמו שיעקב זכה.
צריך לזכור :לא רק עולם הבא יש לנו ,אלא עולם הזה יש לנו! שולחננו גדול
משולחנם.
(רבי חזקיהו יוסף קרלינשטיין שליט"א – דורש טוב)
ויתרוצצו הבנים בקרבה (כה ,כב)

האחים מתחילים לדבר ,ויעקב שואל את עשיו כיצד הוא מתפרנס .ומה
משיב לו עשו? "יש לי רב אחי" – יש לי באמת רכוש רב .ממון ונדל"ן ,כסף
וזהב ,אבל לא יזיק לי עוד קצת .עכשיו הוא שואל את יעקב ,ואיך אתה
מסתדר? משיב לו יעקב" :כי חנני אלקים וכי יש לי כל" .ברוך ה' לא חסר לי
דבר .יש לי הכל .היר כך אנחנו מברכ ים כל יום" :ברוך אתה ה' ...שעשה לי כל
צרכי" ,ומי שלא מרגיש כך ,הרי זו ברכה לבטלה!
אני לא יכול לשכוח ,יום אחד כשאבא ז"ל שהה בבית חולים מחובר
לדיאליזה ,הוא שכב ואני ישבתי על ידו למדנו יחד .פתאום הוא אומר לי:
"תראה חזקיהו יוסף ,לפעמים רואים בעולם שלנו אנשים משופעים בכל טוב
ארץ מצרים .כל שנה מחליפים מכוניות ,בתי מלון ותענוגות .ומצד שני אפשר
לראות בני תורה יושבים ולומדים .אפילו אנשים שעובדים לפרנסתם ,אבל
מנצלים כל שעה פנויה ללמוד עוד פרק משניות .האנשים האלה שמחים
בחלקם ,מחייכים תמיד לזולת ,אבל לא תמיד הם נהנים מכל מנעמי העולם.
ואתה חושב לעצמך :רחמנות עליהם ,מסכנים .העשירים הללו נהנים
מתענוגות העולם הזה ,ואלו האנשים היראים והשלמים ,חסרים כביכול".
ואז המשיך ואמר לי" :תראה בחדר הזה שוכבים כשלושים חולים .כל אחד
מחובר למכונה כמה שעות .האנשים הללו לא מגיעים לכאן באוטובוסים,
אלא 'על חשבון הברון' .הביטוח הלאומי מממן להם מונית להגיע לכאן .כל
אחד 'על חשבון הברון' .הביטוח הלאומי מממן להם מונית להגיע לכאן .כל
אחד שוכב על כורסה מפנקת ,בלחיצת כפתור אפשר להרים אותה למצב
ישיבה ,ואם רוצים – לוחצים על הכפתור ואפשר לשכב .ממש 'עולם הזה'.
כיון שלחולי דיאליזה אסור לאכול פרות ,גבינה צהובה ,זיתים ,דגים מלוחים
– הזמן היחיד שמותר להם לאכול את הדברים הללו זה בחצי השעה
הראשונה של הטיפול ,לפני שהמכונה מסננת את הדם .לכן האחיות מגישות
לכל אחד מהמאכלים הללו ,החולים יושיבם ואוכלים ,ואם הם רוצים תוספת
– הם מקבלים".
ואז הוא צעק ואמר לי" :אתה חושב שהם מלכים? נכון ,משרתים אותם ,אבל
משרתים אותם בגלל שהם חולים! נותנים להם את הכל בגלל שאין להם
כלום!".
***
עשו נרגע מהפגישה מהחיבוקים והנשיקות ,ואז הוא שואל את יעקב :אמור
לי ,אחי היקר ,הנשים והילדים ,שלך הם? אומר יעקב :כן" ,הילדים אשר חנן
אלקים את עבדך".
עשו עוד לא נרגע וממשיך לשאול" :מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי?"
הכל שיך לך?
מה פשר השאלות הללו? עשו עובד ב'מס הכנסה'? האם יעקב גנב ממנו
משהו?
אבל עשו זוכר שהיה ביניהם הסכם :הוא יקח את העולם הזה ואילו יעקב
יקבל את העולם הבא .הוא ציפה לראות את יעקב 'יושב אהלים' ,צדיק תמים
אלב עני מרוד ,חסר -כל .אולי גם חולה בגופן ,נשוי לאיזו אשה מסכנה .והנה
הוא רואה את אחיו ,גבור נורא ,יש לו ארבע נשים כשרות ואצילות ,אחד-עשר
בנים נאים וגבורים ,והרי עם כל אחד מהבנים נולדה תאומה ,ועם בנימים נולדו
שתי תאומות .רק עם יוסף לא נולד תאומה ,אבל כנגד זה נולדה דינה .הנה כי
כן יש לו עוד שלש-עשרה בנות נפלאות ועדינו .עשרים וחמשה ילדים.
ועוד לא דברנו על הרכוש של יעקב .כמה כלבים היו לו? בחז"ל במדרש רבה
כאן יש מחלוקת בין רב ללוי ,האם היו לו שש מאות אלף כלבי שמירה ,או
מיליון ומאתיים אלף כלבים! גם אם נניח שכל כלב שומר רק על עשרה כבשים,
הרי שהיו לו שנים -עשר מיליון כבשים .רכוש אדיר לפי כל קנה-מידה.
לעשו גם כן יש ארבע נשים ,אבל כל אחת גנבת יותר מהשניה .בגדי
החמודות בגד אחד ,הוא לא יכול להשאיר בבית! הנשים שלו עצלניות,
מרשעות ,לא יכולות להכין לבעל שלהן אפילו ארוחת צהרים אחת...
אומר עשו :יעקב אחי ,לא כך אמרת לי – עולם הזה שלי ,עולם הבא שלך?!
כיצד הגיע אליך כל הרכוש האדיר הזה? כיצד זכית למשפחה מופלאה כל כך?
זה הרי נגד ההסכם...
מחייך יעקב ואומר :עשו אחי ,זה לא ה'עולם הזה' ,זהו ה'עולם הבא' שלי.
הקב"ה נותן למי שעובד אותו באמונה את כל הכלים שיוכל לעבוד אותו
במנוחת הנפש .וכי העוזרים של המלכה באנגליה לא אוכלים בארמון? הם לא
ישנים בארמון? המשרת שעובד ב'הילטון' לא אוכל שם ארוחת צהרים חוץ
מהמשכורת שלו? מי שעובד בנאמנות את הבורא יתברך ,אוכל על שולחנו,
כדי שיוכל להמשיך לעבדו בלי הפרעה.
כך נראה העולם הזה של יעקב מול העולם הזה של עשו הרשע.
וכשהם נפטרו ,איך הם נפטרו? יעקב ,כל שנים-עשר הבנים על ידו .הבן שלו
משנה למלך מצרים ומושל על כל העולם .לפי דברי רבותינו ,יעקב היה היחיד
בעולם שראה שש מאות אלף צאצאים עד בחייו .יעקב אבינו רואה שש מאות
אלף ילדים מתוקים ,ילדי 'אנחנו וצאצאיונ' ,בעיניים שלו .בהלויה שלו מלוים
אותו פרעה המלך עם כל מצרים.

'ויתרוצצו' – רבותנו דרשוהו לשון ריצה ,כשהיתה עוברת על פתחי תורה של
שם ועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת ,עוברת על פתחי ע"א עשו מפרכס לצאת"
– רש"י
מבואר בדברי חז"ל אלו ,שכבר בבטן אמם היו עשו ויעקב שונים
בתכונותיהם .השאלה היא ,אפוא ,מה הטענה על עשו שיצא רשע ,והלא כך
היו תכונותיו הטבעיות?
אמנם ,יסוד גדול עלינו לדעת .כל אדם מוצא את עצמו לפעמים במצב רוחני
קשה .הוא מתקומם' :זה לא הוגן'! ...אך עליו לדעת ששום מצב מצד עצמו
לא בהכרח הוא טוב ולא בהכרח הוא רע .רק האדם קובע אם המצב טוב או
לא טוב.
למשל ,אדם שיש לו ראש סתום .הזכרון לא עובד ,כח המחשבה לא עובד.
האם זו ברכה או קללה? תלוי מה אדם עושה עם אותו ראש .אם הוא עמל
ומתייגע שוב ושוב להבין כמה שורות בגמרא ,עד שבסוף זוכה להגיע להבנת
הסוגיא על בוריה – הרי שעליו להודות ולהלל לבוראו על שעשאו חסר כשרון,
ויחד עם זאת מתמיד ,דבוק בה' ,וזיכהו לקבל על עצמו עול תורה ומצוות
כראוי.
אך אם הוא אינו מנסה לעמול בתורה ,אלא מחליט :היות והלימוד קשה עלי,
הרי שאין לי סיכוי להצליח ,וממילא מתייאש מראש – כלפיו הראש הסתום
זו קללה .אבל הראש הסתום מצד עצמו אינו לא ברכה ולא קללה .האדם הוא
זה שקובע מה לעשות עם אותו ראש וכיצד לנצלו.
דוגמא נוספת :אדם שחי בתוך חברה לא טובה ,מתגורר באיזור חילוני
וכדומה .האם זו ברכה או קללה? ראינו יהודים שחיו בשכנות לא טובה ,ודוקא
בזכות זה בניהם צמחו להיות גדולי עולם ממש .זאת משום ששמרו עליהם
ולמדו איתם כל הזמן ,וכתוצאה מההשקעה המרובה הילדים הללו יצאו
פרחים .לעומת זאת יהודי אחר שחי בין שכנים לא טובים ,ילדיו מסתובבים
ברחובות ,וכמה מהם התקלקלו.
אם כן ,כשנשאל האם לא טובה זו ברכה או קללה? – גם כאן התשובה תהיה:
תלוי באדם עצמו ,מה הוא עושה במצב שאיליו נקלע.
יש הטוען לפני הקב"ה :בורא כל עולמים ,מה פתאום שמת אותי בדור כזה?
אילו היית שם אותי בשנת ת"ק בדורו של הגאון מוילנא ,והייתי שכן שלו דלת
מול דלת – הכל היה נראה אחרת.

ו

לאחר פטירתו לחיי עול ,הגיע מכתב תנחומים מחבר ותיק ,שהתגורר בארץ
אחרת .הוא שמע את הבשורה המרה ,ומיהר לשלוח את תנחומיו בכתב.
"הוא הציל את חיי הנישואין שלי" ...כתב החבר במכתבו .בינו לבין רעייתו
התגלעו חילוקי דעות על עניינים שבטעם וריח .היא בישלה בסגנון מסוים,
והוא העדיף סגנון בישול אחר .היא הכינה מטעמים ,לדעתה ,והוא סלד מהם.
כאשר שמע על כך הרב קובלסקי ,סיפר לחברו את המעשה שהיה :כאשר
הייתי בחור ישיבה ,הגעתי ביום שישי אחד לבקר אצל אמי ,והיא הגישה לי
מרק ירקות סמיך .טעמתי ,וכמעט נתקע האוכל בגרוני .טעמו היה נורא בעיני.
אמי עמדה לידי ,ובקשה לדעת ,האם ערב התבשיל לחיכי .וכי מה יכולתי
לומר? כלום יכולתי לצער אותה ,לומר שאינני אוהב את המרק כלל וכלל ,וכל
טרחתה היתה לשוא?! הודיתי לה ,אפוא ,על המרק ושבחתי את טעמו .היא
שמחה מאוד ,ומזגה ,לצערי ,תוספת לצלחתי .אכלתי גם את התוספת ,כדי
לא לצער אותה .זה ממש לא היה קל ,חששתי שאני עומד להקיא ,אבל כאשר
ראיתי את עיניה המאירות משמחה ,יגעתי שהמאמץ היה כדאי.
הבעיה היתה ,שמאותו יום ,בכל פעם שידעה אימי ,שאני עומד להגיע ,היא
הכינה ברוב מסירות ,את המרק הזה ...ואני הייתי כמעט נחנק ,ומודה לה על
המאמצים ועל הטרחה.
לא חשבתי שלאחר נישואי הבעיה תימשך ,אך ...כלתי שמעה מאמי ,שזהו
המאכל היחיד ששבחתי בפניה .כיון שהיא אשה טובה ,רצתה לעשות את
רצוני ,ואני לא רציתי לאכזב אותה .אכלתי את המרק הנורא ,הודיתי ,וקבלתי
תוספת ,שגם עליה הודיתי .נו ,ואתה מתווכח עם אשתך על הבדלי טעמים?!
"מאותו יום" – סיפר החבר – "לא שמעה ממני אשתי מילת בקורת על
האוכל ,רק שבחים ותודות .זמן מה לאחר מכן ,היא החלה להכין מאכלים
שערבו לחיכי מאוד ,ושוב לא התווכחנו לא על הבדלי טעמים ולא על זוטות
אחרות .השלום והשלוה שבו לאוהלנו.
הרבנית קראה את המכתב ,ולא ידעה את נפשה מצער .מדוע?! מדוע הוא
לא סיפר על כך?!והרי היא את המרק הזה לא סבלה מעולם ,הילדים סלדו
ממנו ולא הסכימו לטעום .היא הכינה במיוחד עבורו ,כדי שישמח ,והוא
כמעט נחנק ,והודה לה מקרב לב .מדוע הוא שתק ,ולא אמר מילה?!
אבל היא ידעה את התשובה ,והתשובה גדולה ועמוקה...
(ומתוק האור)

מי אמר שיותר טוב להיוולד בשכנות לגאון מוילנא מאשר להיוולד
באיזושהי עיירה שכוחה בדורנו? אולי כן ואולי לא ,תלוי מה עושים עם זה.
אם יוצא ממנו יהודי תלמיד חכם חשוב ,זו הברכה הגדולה ביותר שיכול היה
לקבל מהבורא יתברך.
יסוד זה מרומז באופן נפלא ומופלג בדברי חז"ל (נדה טז ,ב) שאמרו,
שכשאדם נברא ,הקב"ה גוזר עליו מה יהיה; חכם או טיפש ,גיבור או חלש,
עשיר או עני ,אבל צדיק או רשע – זה הקב"ה לא קובע!
תמה האדם :מה פירוש הקב"ה לא קובע? הרי אם אני עני ,טיפש וחלש,
מסתבר שגם אהיה רשע! ...זו טעות! אדם יכול לקחת את הטיפשות שלו ,את
העניות שלו ואת החלישות שלו ,ולעשות מעצמו צדיק גדול יותר ממה שהיה
יכול להיות אילו היה חכם ,עשיר וגיבור!
לפי זה תתיישב הקושיה שהקשנו בעניין יעקב ועשו ,שאם כבר בבטן אמם
הייתה ליעקב משיכה לבית המדרש ולעשו הייתה משיכה לבית עבודה-זרה,
היכן הצדק?
התשובה היא :נכון ,כל אחד מהם התחיל מנקודה אחרת ,אבל דוקא עשו
עם התכונות השליליות שלו היה יכול להתעלות פי כמה וכמה ,ואילו ליעקב,
דווקא אותו כח של קדושה עלול היה להיות לו לרועץ ,כי אדם אחר במקומו,
בדרגה שלו ,כשהיה נכנס לבית שם ועבר ,לא הייתה לו כלל סיבה להתאמץ
ללמוד ארבע-עשרה שנה ברציפות ,בלי שינה ,שהרי הוא גאון ,הוא יעקב
אבינו! מה יש אם יישן מעט? הרי הוא כבר יודע את כל התורה ,אותה למד
מיצחק אביו!
אבל לא! יעקב אבינו קבע לעצמו את מצבו .הוא עמל בתורה וצמח להיות
אחד מהאבות הקדושים ,עמוד התורה!
אין שום דבר שקובע לאדם אם יהיה רע או טוב .רק האדם עצמו בכח מעשיו
קובע את מדרגתו ואת הצלחתו – לטוב ולמוטב.
(תפארת שמשון)


ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי (כז ,ד)
מרק משכין שלום
מעשה מאוד בלתי-שכיח אודות 'מטעמים אשר אהב' ,מובא על רבי שמואל
קובלסקי זצ"ל ,בספר "אנא עבדא":
בכל יום – כך סיפר אחיו – לאחר השיעור שמסר ב"בית דוד" ,היה עולה
לבקר אצל אמו ,לקיים מצות כיבוד הורים ,לשמח אותה .אמו היתה שואלת
שואלת באופן קבוע" :האם אכלת ארוחת בוקר?" והוא היה עונה באופן קבוע
בחיוב ,כי ידע שיקשה עליה להכין ארוחה ,והוא לא רצה להכביד עליה ,למרות
שהיתה עושה זאת בשמחה .זה לא היה שקר ,מפני שהוא טעם משהו לפני
השיעור ,ואת ה'משהו' הזה ניתן היה להחשיב בשעת הדחק כארוחת בוקר.
הוא היה יושב אפוא בבית אמו ,שותה רק כוס תה ,משוחח אתה ,מנסה
לשמח אותה ,ושב הביתה.
כאשר הגיע הביתה ,היתה רעייתו שואלת ,האם אכל כבר ארוחת בוקר .הוא
השיב בחיוב ,כי חשש לכבודה של אמו – מגיע אליה הבן רעב ,והיא לא מכינה
לו אוכל?!
רבי שמואל צבי קובלסקי תמיד 'כבר אכל' ,ותמיד נותר ללא אוכל עד
הצהריים...
ככלל ,הוא נהג לאכול מעט מאוד ,לא פינק את גופו ,לא היה להוט אחר
אוכל ,ובכלל לא התייחס לאוכל ולא שיבח מעדן.
רק מאכל אחד יצא מן הכלל הזה ,עקב מעשה שהיה.
פעם אחת ,בהיותו תלמיד ישיבה ,הגיע הביתה לבקר ביום שישי .אמו
הגישה לו מרק ירקות סמיך" .נו איך המרק?" היא התעניינה ,והבחור יצא
מגדרו לשבח את המרק שהכינה.
"או ,סוף-סוף יש מאכל שהוא אוהב!" – נהרו פניה של האם ,ומאז ,בכל פעם
שידעה שהוא עומד להגיע ,הכינה עבורו את המרק שכה אהוב עליו.
לפני שנישא ,שאלה הכלה-לעתיד את האם ,אלו מאכלים הוא אוהב.
"שמואל צבי מעולם לא הביע דעה על אוכל ,הוא אינו להוט אחר שום מאכל,
אבל מאכל אחד אני יודעת שהוא אוהב" – שמחה האם לשתף את הכלה –
"פעם הוא שיבח את מרק הירקות הסמיך שהכנתי ,ומאז אני מקפידה להכין
אותו תמיד .הוא אוכל את המנה שאני מגישה ,עד תומה ,ואני מגישה לו עוד
תוספת".
האם לימדה את הכלה ,מלאת הרצון הטוב ,את אופן הכנת המרק הזה ,והיא,
אכן ,הכינה אותו שוב ושוב לפי המתכון שקיבלה .רבי שמואל צבי אכל את
המרק ,הודה לה על מאמציה ,ואף קיבל בתודה תוספת.
במשך כל חייו הוא לא הביע דעה על אוכל .הרבנית לא ידעה אלו מאכלים
חביבים עליה ואלו אינם רצויים .הוא פשוט לא התייחס לאוכל .רק על מאכל
אחד היה ידוע שערב לחיכו –המרק הזה .לדעתה ,טעמו של המרק היה ממש
נורא ,אבל על טעם וריח אין ,כידוע ,להתווכח.



מה חשבו יצחק ורבקה
"ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" ,שהיה מביא ציד ומאכיל את יצחק
(רש"י ,מהתרגום)" ,ורבקה אהבת את יעקב" (בראשית כה ,כח) .וכי זו הסיבה
שבגינה היה יצחק אבינו ,אמוד היראה" ,פחד יצחק" (בראשית לא ,מב) ,אוהב
את עשו ,שהיה "איש שדה" ,אדם בטל (רש"י) ,ש"יוצא וגוזל וחומס והיו בני
אדם מאררים אותו" (תנחומא תצא ד) ,פוקד בתי עבודה זרה (בראשית רבה
סג ,י) ,וידע יצחק שאין שם שמים שגור בפיו (רש"י בראשית כז ,כא) .ואהבו
משום שאכל מצידו .ולא זו בלבד ,אלא שבקש לתת לו את הברכות? אתמהה!
אלא מאי ,יצחק אבינו ראה שעשו מפרנסו בכזו מסירות ,והבין שמשום כך
העניק לו הקדוש ברוך הוא שני בנים אלו ,את עשו ואת יעקב ,ולפיכך עשו
הבכור .כי "אם אין קמח ,אין תורה" (אבות פ"ג מי"ז) ,וכל תורה שאין עמה
מלאכה סופה בטלה וגררת עוון (אבות פ"ב מ"ב) .הבין יצחק אבינו שזו חלוקת
התפקידים בין עשו ליעקב ,עשו ממונה על ה"מלאכה" ואחראי ל"קמח",
ויעקב "איש תם ישב אהלים" ,אהלי שם ועבר ,אהלי תורה ותפילה ,מתעלה
ברוחניות ומקרין על אחיו ,כעין שותפות יששכר וזבולון.
וכשם שזבולון העושה פרקמטיא ומסחר עבור יששכר העוסק בתורה מוזכר
ראשונה בברכות יעקב (בראשית מט ,יג-יד) ומשה (דברים לג ,יח) ,כקדימת
הקמח לתורה ,כך קודם עשו ליעקב .לכן ביקש לתת ברכות יבול ושפע גשמי
לעשו ,כפי שעם ישראל מחזיק מיבולו המבורך של בני שבט לוי המקדישים
עצמם לתורה ולעבודת ה' ומקרינים רוחניות למחזיקיהם" :יורו משפטיך
ליעקב ותורתך לישראל (דברים לג ,י).
אם כן ,מדוע התנגדה רבקה ,וממרום הודיעוה בנבואה שיעקב הוא שיטול
את הברכות ,ולא יהיה סמוך על שלחן עשו?
שתי סיבות לכך.
האחת ,שהרב מפוניבז' זצ"ל אמר לי פעמים רבות ,בבאור דברי הגמרא
(יומא עא ע"א)" :הרוצה לנסך יין על גבי המזבח ימלא גרונם של תלמידי
חכמים יין" .מהו" :ימלא גרונם" ,וכי החכמים יפתחו פיהם ,והמנסך יצוק
לגרונם? ודאי שלא! אלא מאי -
הענין כך הוא :הקדוש ברוך הוא קוצב לעשיר פרנסתו ,ומוסיף לו גם עבור
תלמידי החכמים .ואז ,ראשית כל חי העשיר בפזרנות ,ומוציא את כספו ואת
הכסף המופקד אצלו .וכשנותן כבר למשולח של הישיבה ,לוקח המשולח את
האחוזים שלו ,ומה מגיע כבר לגרונם של תלמידי החכמים...
לפיכך ,אמר לי הרב מפוניבז' ,מכתת הוא רגליו בעצמו ,למרות זקנתו
וחולשתו .כי בנועם שפתיו פותח הוא את לב הנדיבים לתת יותר ,את כל החלק
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המופקד אצלם ,וכולו קודש לישיבה! וזהו שאמרו" :ימלא גרונם" ,שיתן להם
את הסכום במלואו!
חששה רבקה שאם עשו יהיה הממונה על פרנסת יעקב ,יגווע יעקב ברעב...
ודבר שני ,אמר לי הרב מפוניבז' זצ"ל ,מטרה נוספת לי בנדודי :לזכות יהודים
במצות החזקת התורה .רצון זה הוא הנותן לי את הכח לשאת את הקשיים
והבזיונות שהם מנת חלקי.
וסיפר :נקשתי בדלת ביתו של עשיר מופלג .פתח את הדלת ואמר" :איני נותן
למשולחים" ,וטרק את הדלת .זהו ,פטור אני .נסיתי לזכותו ,וסרב .אבל עקפתי
את הבית ודפקתי על דלת המשרתים .המשרתת פתחה ,ראתה זקן לבן,
והניחה לי להכנס .היית צריך לראות את פני בעל הבית! התבוננתי סביב,
ורא יתי תמונה ממוסגרת של יהודי חרדי וזקנו יורד על מדותיו .שאלתי מי זה,
וענה" :זה סבי" .התענייתי והתרכך .ספר על ארחותיו וצדקתו .אמרתי:
"תמונה כזו ,מן הדין שתפאר חדר בישיבה ,שהתלמידים יראו וילכו
בארחותיו!" נענה ,ותרם חדר בישיבה!
כסבורים אתם שהחדר לא היה נבנה בלעדיו? אבל הוא שזכה!
ורבקה ידעה שלעשו אין זכויות להחזיק את יעקב!
ופעם חזר הרב מפוניבז' ממסע מתיש למען הישיבה ,ואמר לי" :בוא וראה
מעשה אלקינו ,השגחה פרטית!"
הבנתי שחוה הצלחה מיוחדת .וספר :הייתי בארצות הברית ,ושמעתי על
פלוני יהודי מיליונר ,המבקש להנציח את שמו במבנה צבור רב רושם בארץ
הקודש .חשבתי לעצמי ,ברוך השם ,ישיבת פוניבז' עומדת על תילה .אבל
נתרום אותו להציב יד ושם לישיבה נוספת שנכחדה בשואה הנוראה .ישיבת
גרודנא ,או רמיילס ,או קוברין ,או ברנוביץ' ,לא חסר -
הכלל ,טרחתי ונסיתי בלי סוף ,וכל העת היו דחיות מדחיות שונות ,ממש
מניעות ממרום .פה יצא ופה נסע ,פה חלה ופה נפש .התיאשתי ,והתרמתי
גבירים כיכולתי ,וברוך השם עלה בידי .כשעליתי למטוס לשוב ארצה ,מי יושב
לידי ,במושב הצמוד ,אם לא אותו יהודי! באמת יהודי חם בעל לב נפלא.
שוחחנו בלבביות והצגתי את מרכלתי ,לזכותו בשני העולמות.
ואמר לי" :חבל שהרב אחר בשבוע .כבר תרמתי אצטדיון ביפו שישא את
שמי ,אצטדיון בלומפילד"...
אי ,מעשה אלקינו!
לא היו לו זכויות ,לא נמצא ראוי! -
אילו היה זוכה ,ובונה היכל לתורה ,כמה מצוות היו מתווספות לו מדי שנה
בשנה ,ומדי חודש בחדשו .מדי שבוע ויום ,ובכל שעה ושעה!
משלא זכה ,כמה חלול שבת רחמנא לצלן יזקף לחובתו...
ובענין זה ,שאל הגאון רבי דוד גריינימן זצ"ל אל דודו ,מרן ה"חזון איש" זצ"ל:
אני נוסע לארצות הברית לאסוף כספים עבור כולל חזון איש ,ויהודים רבים
עונים לי" :תבוא מחר" .איני מבין  -וכי מחר יהיו עשירים יותר? אני כבר כאן,
מדוע לא יתנו?!
חבל שלא שאל אותי ,יש לי נסיון בזה.
מה שקרה הוא ,שהיתה פה תקלה .קרתה טעות ופתחו בפניו את הדלת.
באמת ,שלא בכוונה .אבל מחר ידעו לענות שאינו בבית...
וכמעשה שהיה .פעם ישבו שלושה יהודים :רופא ,ונדיב ,וסוחר מצליח.
התגלגלה השיחה ,ותהו מה יאמרו עליהם לאחר פטירתם.
אמר הרופא" :ודאי יספרו כמה חולים רפאתי ,ולכמה עזרתי .איך כתתי רגלי,
ולעתים לא גביתי תשלום ,אפילו רכשתי את התרופות".
"אני יכול להעיד על כך" ,אישר הנדיב" ,אבל מובן שבהספד יפריזו מעט .עלי,
דומני ,יספרו על הלב הפתוח והיד הרחבה" -
"שמענו על כך" ,אמר השלישי" ,אבל מובן שבהספד יפריזו יותר .הפלא
ופלא :בחייכם מספרים עליכם את האמת ,במידה .וכשאתם עולים לעולם
האמת יפריזו עליכם בשקרים .אני ,בעולם השקר חי בשקר ,אבל בעלותי
לעולם האמת יאמרו עלי את האמת!"
"הכיצד?" תמהו.
ואמר" :כל משולח וגבאי צדקה שבא לביתי ,אומרים לו :הוא איננו .וזה שקר,
כמובן .אבל כשאמות יאמרו :הוא איננו ,וזו תהיה אמת לאמיתה"...
מכל מקום ,לא זו היתה תשובתו של ה"חזון איש".
היודעים אתה מה ענה?
שאותו יהודי נצרך לזכויות של עוד קריאת שמע ערבית ושחרית ולעוד
שלוש תפילות ,כדי לזכות להחזיק תורה.
(והגדת)


האריה המדבר
שמעתי מהגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל ,שכמעט כל הענשים הכבדים נתכו
על מעשה אחד! נקצבו בגין טעות אחת!
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אדם הראשון גורש מגן העדן ונקנסה עליו מיתה ,ונדון לעבודת פרך ,בשל
חטא אחד" :מצוה קלה צויתיו ,ועבר עליה" (שבת נה ע"ב).
כששאלו נדרים לב ע"א) מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו
למצרים מאתים ועשר שנים ,נחלקו רבותינו איזו משלוש סיבות גרמה .אבל
ודאי להם שאחת מהן ,ולא שלשתן!
ראובן בכור ישראל איבד בכורה כהונה ומלכות ,בגין תביעה אחת .שלא
לדבר על כך שהיתה זו תביעה כה דקה עד שכל האומר שראובן חטא אינו
אלא טועה (שבת נה).
שאול באחת ,והודח מהמלוכה (יומא כב ע"ב) .חטא העגל ,אחד .מי מריבה
אחד.
מדוע?
נסביר ,נספר ספור:
בחור חפש עבודה .עיין בעתון ,במדור "דרושים" .מודעה צדה את עינו:
"עבודה זמנית קלה ומכניסה ,לא נדרש נסיון קודם" .ינסה .התקשר ,והוזמן
לכתובת בפתח תקוה .נסע ,ונוכח שאלו משרדי גן החיות .תמה ,ועלה .התקבל
במאור פנים" .תראה" ,אומר לו מנהל גן החיות" ,הארי התפגר .אי אפשר לנהל
גן חיות בלי מלך החיות .הזמנו צמד אריות מטנזניה .עד שיגיע ,נסתפק
בתחליף .פשטנו את עור האריה ,נקינו ,אל תדאג .התקנו רוכסן .תבוא מחר
בשבע ,שעה לפני הפתיחה".
הבין מדוע לא נדרש נסיון קודם.
"מה עלי לעשות" ,שאל.
"מאומה .כתבנו שהעבודה קלה .האריה עצל .מפעם לפעם תפער את הלוע
ותפהק .בכל חצי תשאג .זה הכל .הגן נסגר בארבע .בחמש ,מוציאים אותך
מהגוב".
הסכים ליום יומיים נסיון .הגיע בשבע ועטה את הפרווה .חש מסורבל כל כך,
הבטיחוהו שיתרגל מהר .הטעינוהו על הרכב ודהרו עמו במשעולי גן החיות.
בקול נקישה מתכתי נפתח הגוב והוא נדחף פנימה .הפתח נסגר בנקישה
והרכב עזב את המקום .התמקם על ארבעותיו ונער את הפרווה -
והנה הלביאה לקראתו ,צועדת מעדנות.
שותק מאימה .גרר עצמו אחורנית ,ונחסם במוטות הכלוב .הלביאה עצרה
מולו ,אמדה אותו בעיניה הצהובות .לא ארוחה משביעה ,אבל מנה ראשונה.
קולו רעד" :שמע ישראל" -
"ה' אלקינו ה' אחד" ,ענתה בקול גברי .אח" ,לא ילבש"" .התעודד" ,אמרה לו
'הלביאה'" ,עוד מעט יבואו המבקרים ,עלינו להניח את דעתם" .נשאה ראשה
והשמיעה שאגה מקפיאת דם' .האריה' נסה לחקותו ,לא רע עבור פעם
הראשונה טוב ,בחברותא זה נסבל .בכל פעם השתפרו השאגות ,התחרו
ביניהם בעצמתן .אולי יקבלו תוספת מאמץ לשכרם.
ברבע לארבע התפרץ אדם למשרדו של מנהל גן החיות ,ואחריו שובל של
שלושה זאטוטים .בפרצוף סמוק קרא" :לא אעבור על כך לסדר היום! את
העיתונות אערב ,את כל המדינה אבעיר! אתם מתעתעים בקהל ,מציגים מצג
שוא!"
"הרגע" ,בקש המנהל" ,מה הענין?"
"להרגע ,איך אפשר להרגע?! הילדים רצו לגן החיות ,רוצים לראות אריה.
התארגנו ,והגענו .שלמתי ,הנה הכרטיסים ,והתחלנו בסיור .אמרתי :הנה
היפופוטם ,הנה הפיל ,והם" :היכן האריות" .הראיתי להם את הקופים
והקופיפים ,את הג'ירף והזברה ,והם" :היכן האריות" .ראינו את הדובים
והנמרים ,והם" :האריות" .טוב ,הולכים ומגיעים ,הם הפנו לנו את הגב ,ואז אני
שומע את האריה שואל את הלביאה" :מתי מסיימים ,עוד כמה זמן נותר?!"
והלביאה ענתה" :שקט ,מישהו בא!" אז אני שואל אותך ,כך מרמים ,כך
מתעתעים בצבור ששלם כסף מלא?!"
עודו מדבר ,והד השאגות חדר לחדר ,נשמע בברור" .הנה ,שומע אתה" ,אמר
המנהל.
זה מה שהיה עוד חזר .עיני הלה ירקו ברקים" :אינך מאמין לי אפוא?!"
"תשמע" ,נסה המנהל להפיס את דעתו" .בוא ונעשה עסק .אני מאמין לך,
תאמין אתה לי .אני יושב פה מהבוקר .בכל חצי שעה ,לערך ,שואגים הם כזו
שאגה .כל היום הם שואגים .אז פעם אחת דברו ,משום כך אינם אריות?!"
אכן כן! משום כך אינם אריות!
כי אריה אינו מדבר .נקודה.
ואם פעם אחת דבר ,אינו אריה!
והנמשל ,מובן .עבד ה' ,אינו חוטא ולו פעם אחת .ואדם חכם ,אינו עושה
מעשה שטות ולו פעם אחת .ובפעם אחת ,מתגלה מהותו!
ובענין זה -
"אמר רבן שמעון בן גמליאל ,כל ימי הייתי משמש את אבא ,ולא שמשתי
אותו אחד ממאה  -אף לא אחוז אחד!  -ששמש עשו את אביו .אני ,בשעה
שהייתי משמש את אבא הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים ,ובשעה שהייתי

יוצא לדרך הייתי יוצא בבגדים נקיים .אבל עשו ,בשעה שהיה משמש עת אביו
לא היה משמשו אלא בבגדי מלכות! אמר :אין כבודו של אבא להיות משמשו
אלא בבגדי מלכות!" (בראשית רבה סה ,טז).
ונעיר ,שאביו היה עיוור ,ולא ראה באלו בגדים הוא משמשו! לא עשה זאת
אלא לכבודו!
קוראו אביו ,ומורהו" :שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד"
(בראשית כז ,ג) .והיו לו בגדי החמודות ,שספרו במדרש (הובא בפרוש
הברטנורא ,בראשית כז ,טו) "שהן 'כתנות עור' שעשה הקדוש ברוך הוא
לאדם הראשון ,ומצוירות בהן כל החיות שבעולם ,וכשהיה נוגע באותה צורה
היתה החיה באה לפניו ועושה בה כרצונו .ונפלו ליד נמרוד ,וכשהרגו עשו
עברו לרשותו .ועתה ,כשנשלח להביא ציד ,מדוע לא נטל עמו את הבגדים
שיעזרוהו בצידו? כי האב אמר לו ליטול חציו וקשתו! איזה כבוד אב!
ואמרו (בתנחומא תולדות יא) :כיון שיצא עשו לצוד שלח הקדוש ברוך הוא
עליו שטן ולא הניחו לצוד עד שיבוא יעקב ויטול את הברכות .כיצד ,היה עשו
רץ וצד צבי וקושרו ומניחו ,ורץ ותופס אחר וקושרו ומניחו ,והשטן מתירן
ומבריחן ,והיה עשו בא ולא היה מוצא אחד מהם .וכך עשה ב' או ג' פעמים
והיה מגלגל בשעות עד שבא יעקב ונטל את הברכות.
נעיין :הרי נשלח לצוד ,וצד .יסתפק בצבי אחד! כמה אוכל האדם! וביחוד
לאחר שראה שהקודמים הותרו באורח פלאי ,יקח האחד וישוב! אבל ראוי
שהמגש יהיה עמוס ,לכבוד האב ,ועבור זה ,כדאי לטרוח כל כך!
ניחא ,אבל כשראה שהצבאים משתחררים ובורחים ,דרך בדוקה לפניו:
"משל לצייד שצד צפורים ,אם ראשון ראשון משבר כנפיו ,משתמר .ואם לאו,.
אין משתמר" (ערובין נד ע"ב) .ישבור רגלי הצבאים ,ולא יברחו.
אבל אין זה נאה להביא לאבא צבאים בעלי מומים!
היש לנו מושג כמה טרח ויגע ורץ ,התאכזב והתחיל מחדש ,שוב ושוב .כמה
מתוסכל היה!
וממשיך המדרש" :וכיון שנכנס הרשע ,התחיל קורא לאביו בזדון" :יקום אבי
ויאכל מציד בנו" (בראשית כז ,לא) ,והכתוב אומר עליו" :בבוא רשע ,בא גם
בוז" (משלי יח ,ג)" ,יקום אבי" ,היה גוזר עליו" -
איפה ה"בבקשה" ,כי יעקב אמר "קום נא" (בראשית כז ,יט .וברש"י שם כב)!
מה רוצים ממנו?! מי כבד את אביו כמותו ,כמה טרח ויגע ,אז שכח לומר
"בבקשה"!
אבל המכבד באמת ,אינו "שוכח"!
כמה נוקב משל המדרש (במדבר רבה יח ,יז)[ .על דואג ואחיתופל ,ראשי
הסנהדרין בדורם] לבית שהיה מלא תבן ,ואין אדם יודע מה בתוכו .לימים
התחיל התבן מבצבץ מבין הסדקים ,וידעו הכל שהוא מלא תבן!
נורא ,ונחנו מה!
(והגדת)
ויבז עשו את הבכרה (כה ,לד)
יציאת עשו לתרבות רעה
לא ניכר הבדל בין יעקב לעשו בשנות חייהם הראשונות .ה"דעת זקנים
מבעלי התוספות" מביא בשם הירושלמי ,שעד גיל שלש-עשרה הם היו באותו
בית מדרש ,עם אותם רבנים ואותו משגיח .היה להם את אותו סבא ,אותו
אבא ואותה אמא .הם קבלו בדיוק את אותו חינוך ,כך שאי אפשר לתלות את
יציאת עשו לתרבות רעה לא במשגיח ,לא בראש הישיבה ,לא בהורים ולא
בחברים .מגיל שלש-עשרה עד גיל חמש-עשרה עבר עשו עברות בצנעה.
מכשיר קטן בכיס ,שאתו עוברים עברות ...ומגיל חמש-עשרה התחיל לעבור
עברות בפרהסיה.
חז"ל (בבא בתרא טז ע"ב) מספרים שחמש עברות עבר באותו יום" :אמר רבי
יוחנן :חמש עברות עבר אותו רשע באותו היום :בא על הנערה מאורסה ,והרג
את הנפש ,וכפר בעיקר ,וכפר בתחית המתים ,ושט את הבכורה".
וננסה לתאר לעצמנו – ילד בן חמש-עשרה ,בחור ישיבה ,נכס של גדול-
הדור ,בן של גדול הדור ,ואח של גדור הדור ,ומה הוא עושה ביום אחד?
"בא על נערה מאורסה – כתיב הכא' :ויבא עשו מן השדה' ,וכתיב התם' :כי
בשדה מצאה' .הרג את הנפש – כתיב הכא' :עיף' ,וכתיב התם' :אוי נא לי כי
עיפה נפשי להורגים' .וכפר בעיקר – כתיב הכא' :למה זה לי' .וכתיב התם' :זה
אלי ואנוהו' .וכפר בתחית המתים – דכתיב' :הנה אנכי הולך למות' .ושט את
הבכורה – דכתיב' :ויבז עשו את הבכרה'".
במדרש נדרשו עברות אלו על הפסוק "ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את
הבכרה" – חמש 'וי' כנגד חמש צעקות" .ויאכל" – זה גלוי עריות ,כתוב "אכלה
ומחתה פיה"" .וישת" – שרצח את נמרוד ,כמו שנאמר "דם חללים ישתה".
בחור ישיבה שעזב ישיבה ,רוצח ביום ההולדת החמש-עשרה שלו ,ולא סתם
רוצח ,אלא רוצח מלך! לכאורה ,אדם שעובר עברה כזו צריך כמה ימים כדי
להרגע ,אבל לעשו יש עוד כמה עבורת לעשות" .ויקם" – כנגד עבודה זרה,
ככתוב "וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ" .סבא שלו הוא המאמין
הגדול ביותר בעולם .כעת נפטר הסבא הגדול ,ומכל העולם באו להלויתו .כל
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מלכי אומות העולם באו לחלוק לו כבוד אחרון ,ובתוך כל זה עבד עשו עבודה
זרה!
ועדין לא גמר – "וילך" – כפר בתחית המתים ,ואמר "הנה אנכי הולך למות".
והדבר החמישי – "ויבז עשו את הבכרה".
רבי משה שפירא זצ"ל באר ,שחלק מן העברות הללו הן עברות של תאוה,
כמו עריות והתאוה לאכול נזיד עדשים שעבורו מכר את הבכורה .אך עבודה
זרה היא עברה להכעיס .כנגד זה קבל עשו שני בנים :הנוצרים ,שהם בעלי
תאוה – אוכלים ,שותים ומשתכרים .ומאידך עמלק ,שהוא רשע ורע להכעיס,
בלי שום תועלת .לכך גרם עשו בכל העברות שעשה להכעיס.
שורש הנפילה
אלא שכאן מתעוררת שאלה עצומה – אדם שרצח ,עבד עבודה זרה ועבר
על גילוי עריות ,מונים לו גם עברה ,פשוטה לכאורה ,של "ויבז עשו את
הבכרה"? וכי זו בעיה שלו?
וכי נבוא לבחור רוצח ונדבר אתו על כך שהוא מזלזל בתפילה?! אנחנו כלל
לא נמצאים בדרגה הזו .יש לנו בעיות הרבה יותר קשות לטפל בהן!
ויותר קשה ,כל העברות החמורות נכתבו בתורה ברמז ,וצריך את המדרש
שיבאר לנו מה עשה" .ויאכל" – לא אכל אלא עבר על גלוי עריות" .ויקם" –
לא סתם קם אלא עבד עבודה זרה .והנה את העברה של "ויבז" כותבת התורה
במפורש .מה קורה כאן?
אמר על כך רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל ווארט ,שיש בו מהפכה של ממש –
מה גורם לילד בן חמש-עשרה ,בן ונכד לגדולי עולם ,להתקלקל? – העובדה
שנותנים לו מעלות רוחניות והוא מבזה אותן!
אתה צוחק על מי שמתרומם?! אתה מבזה רוחניות?! אתה לא מעריך את מי
שמשקיע ומתגבר על עצמו?! דע לאך שאתה תגיע לעבור ביום אחד חמש
עברות חמורות! כאן מתחילה הנפילה הגדולה של האדם!
המזלזל ברוחניות מגיע לעוותים חמורים
במדרש (ילקו"ש אסתר רמז תתרנד) כתוב שהמן היה "בזו בוזה בן בוזה".
נאמר על המן הרשע" :ויבז בעיניו לשלח יד במרדכי לבדו" ,ולכן אמר להשמיד
להרוג ולאבד את כל עם מרדכי ,כדרך שעשה סבא שלו ,עשו הרשע – "ויבז
עשו את הבכרה".
ננסה להבין את מעשהו של המן :יהודי אחד מרגיש אותו ,ולכן הוא מחליט
להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים בכל הועלם ,על נשותיהם וטפם!
תארו לעצמכם אדם שמישהו בחיפה עצבן אותו ,ולכן הוא הורג את כל
האנשים בארץ וגם באמריקה .למה האנשים בדימונה קשורים לחיפה? מה
עשו לו האנשים באמריקה? מה קורה אתו?
ללמדנו ,שאדם אינו מעריך רוחניות ,עלול להגיע לעוותים שאינם נתפסים.
גם תאותו המשונה של עשו לנזיד עדשים הגיעה לו כתוצאה מ"ויבז עשו
את הבכורה" .נתבונן בגרמנים ובשאר הרשעים שבעולם ,ונחשוב לרגע,
שאלמלא מכירת הבכורה היתה כל התורה יכולה להיות אצלם .כל חכמת
שנים -עשר השבטים ,הכל היה צריך להיות שלהם .מדוע הם אבדו הכל?
משום שסבא שלהם העדיף למכור את הבכורה שלו .תשאלו ,מה קבל
בתמורה? אפילו לא סטייק ...רק נזיד עדשים .שתיתם פעם מרק עדשים?
בשביל דבר כזה מאבדים את הכל...
כיצד אפשר להבין שקורה דבר נורא כזה? – בגלל "ויבז"! כשאדם בז לדברים
קדושים ,בז להתרוממות ולרוחניות – כאן מתחילה נפילתו!
כל מקום שיש בו 'ויבז' כלפי דבר שיש להעריכו – גורם לתוצאה רעה:
הכתוב מתאר את עשו "איש ידע ציד איש שדה" ,ונשאלת השאלה ,מה באו
לומר לנו בזה? הרי עשו היה אדם ,שכשרואים אותו בורחים מפניו באימה
ופחד ,רק שלא יראה אותנו ...הוא היה רמאי ,צד אנשים ,חי על חרב ועל
מלחמות .צידת חיות בשדה נשמע ענין מאד שולי יחסית לכל מה שעשה!
אך מבואר במפרשים ,שבנקודה זו טמונה אחת מתכונות היסוד של עשו
הרשע שהביאה אותו לכל מה שהביאה .עשו היה מזלזל בחייו ונכנס לצוד
ביערות ובמקומות מסוכנים ,ומכאן צמח הרוצח הגדול .שכן מי שמזלזל בחייו
– סופו שיזלזל גם בחיים של אחרים!
זוהי גם ההדגשה "איש שדה" – אמר רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל .התורה
לא באה לספר לנו שעשו היה חקלאי ,אלא לומר שהיה פורק גבולות ומסיר
מחיצות ,אדם שכל כולו הפקר ופורקן ,הולך לאן שמתחשק לו ללכת ,עושה
מה שעולה בדעתו ,ומצהיר תמיד :אף אחד לא יגיד לי מה לעשות .הפקר ובוז
כזה לכל מה שסביבו ,מוליד את עשו הרשע!
ההפך הגמור היה יעקב אבינו שהיה "איש תם ישב אהלים" – הוא היה אדם
שתמיד היה לו אהל ,תמיד שם לעצמו גבולות ,וקבע :את זה לא מתאים לי
לעשות .באופן הזה צומח בחיר האבות שזכה להיות רגל למרכבה ,וזכה
לשנים-עשר שבטים קדושים.
מעלת הכבוד

ימים אחדים לאחר מכן ,כשרוקן את תיבת הדואר שלו ,מצא בתוכה
מעטפה .כשפתח אותה נדהם לגלות בה כרטיס טיסה לארצות הברית ,בצרוף
הזמנה לחתונה .הוא עיין בשמות החתן והכלה ,אך לא הכיר אף צד .מנין
נשלחה אליו ההזמנה הזו?
הפתרון נתגלה לו במכתב שצורף לאותה הזמנה ,וכך נאמר שם" :יתכן
שאינך מכיר א ותי ,אבל אני חייב לך את חיי .הייתי בחור בישיבה קטנה,
כשאתה היית אברך צעיר עם כמה ילדים קטנים .באותם ימים עברה עלי
תקופה קשה :לא הבנתי את הגמרא ולא התחברתי לרבנים .הייתי ממורמר
והסתבכתי בבעיות חברתיות .אבדתי את כל החשק והטעם להשאר בישיבה.
שוטטתי בחוץ ובלבי גמלה החלטה לעזוב את הכל.
"שוטטתי ברחוב בחוסר מעש ,ואתה בדיוק אז הזדמנת לשם .השעה היתה
תשע ורבע בערב ,מן הסתם היו לך דברים דחופים יותר לעשות ומהרת לחזור
הביתה .בכל זאת עצרת לידי ,ראיתי אותי .הנחת יד על כתפי ושאלת' :מה
קרה לך?' באותו רגע לא הצלחתי לומר אפילו מילה אחת .לשוני נאלמה דום
מרוב לחץ ,מועקה וחרדה .לא ויתרת לי .אמרת לי' :יש לי את כל הזמן
בשבילך .בוא איתי לגינה' .לא הבנתי איך יש לך זמן ,אבל הלכתי איתך.
התישבנו על ספסל ואתה אמרת' :אני יושב איתך עד שתספר מה מפריע לך'.
לא עניתי ,ואתה התחלת לשיר איזשהו שיר כדי להרגיע אותי...
"סוף סוף נרגע הלחץ שלי ופרצתי בבכי ,כשאני שופך את לבי לפניך ומספר
כל מה שהציק לי .מיד קבעת אתי חברותיא ,סדרת לי חברותות לשאר
הזמנים ,ובזכותך נשארתי בישיבה .כשסיימתי את הישיבה הקטנה עליתי
לישיבה גדולה ,לאחר מכן התחתנתי עם בחורה מארצות הברית ,וכעת אני
עומד לפני חתונת בני הגדול .כשחשבתי למי עלי לתת הזמנה ,נזכרתי בך.
אתה האדם הראשון שצריך לקבל ממני הזמנה .בזכותך זכיתי להיות מי שאני,
בזכותך זכיתי לבן שנחשב לבן עליה! ...אתה האברך האחד והיחיד ,שלפני
שלושים וחמש שנה ראה אותי והניח עלי את ידו בהיותי כה בודד ...לעולם
לא אשכח אותך ,ולכן אני שולח לך כרטיס טיסה ומבקש שתבוא להתארח
בביתי!"
כעת ,כשקיבל את כרטיס הטיסה לארצות הברית וגם למקום ארוח – הפכה
הנסיעה לענין הגיוני יותר ,ואותו אברך מבני ברק ,שזכרו של הבחור הצעיר
כבר נמחה מלבו ,נסע ,אסף את הכספים הדרושים לו ,וחיתן את ביתו
הצעירה.
ללמדנו ,כי מבזיון יוצא רע ,ואילו מכבוד יוצאת ברכה ואך טוב.
הערה למקום עשיית המצוה
הזהירות מפני 'ויבז' שייכת לא רק באנשים .גם מקום של עשיית מצוה סופג
קדושה מיוחדת ,ומי שמכיר בכך ואינו מזלזל בענין – יכול להשתמש
בהשפעה זו לצורך תפילתו.
מובא במדרש ,שיצחק אבינו התפלל על רבקה בהר המוריה ,המקום שבו
עקדו אותו ,מכאן שמקום של עשיית מצוה או התגברות נעשה קדוש,
וכשרו צה אדם שתשמע תפילתו ,יכול הוא לדקדק בבחירת מקום הגון
לתפילה ,שיש לו הפשעה טובה על תפילתו מעבר למה שהו אמקפיד על תוכן
התפילה עצמה.
באנגליה התגורר יהודי ,מכניס אורחים דגול ,בשם רבי יעקב לוינסון .כל מי
שנקלע למקום ידע ,כי בביתו ימצא קורת גג וסעודה הגונה .מדי יום סועדים
על שולחנו לכל הפחות עשרים איש ,ולפעמים היה מגיע מספרם של
המתארחים לשישים! הוא היה נותן לאורחיו תחושה נפלאה ,ומספרים כי
פעם ניגש אליו אחד מן האורחים החדשים ושאל כמה זמן אפשר להשאר
אצלו .השיב לו רבי יעקב" :אני נמצא פה כבר עשים וחמש שנה ולא אמרו לי
ללכת .גם אתה יכול להשאר"...
זמן מה התארח בביתו רבי חיים גרייזוירט זצ"ל ,רבה של אנטוורפן .פעם
ארע לו שהיה טרוד בענין נחוץ והתאחר עם תפילת ערבית עד שעת לילה
מאוחרת .בשעה זו כבר לא התקיימו מנינים ,והוא תר אחר מקום מתאים
להתפלל בו ביחידות.
רבי יעקב לוניסון ,שנעור באמצע הלילה ,הבחין כי הרב עומד במטבח ליד
התנור ומתפלל .פליאה אחזה בו ,וכאשר סיים הרב ,ניגש ואמר" :רבי ,יש לי
בביתי בית מדרש עם ספריה מפוארת ,וכי לא עדיף היה להתפלל במקום
לימוד?"
ענה לו רבי חיים" :אני זקוק כעת לישועות גדולות ולהרבה ברכות .חפשתי
את המקום הקדוש ביותר בבית הזה ,את המקום שבו תפילתי תתקבל בו
ביותר ,ומצאתי אותו במטבח המכניס אורחים שלכם .במקום קדוש זה חש כי
אני תפילותי תתקבלנה!"
רבי יוסף בוקסבוים זצ"ל סיפר ,כי בתקופה שבה היה הכותל ביד הערבים
ולא היה שייך להתפלל שם ,הבחין אביו ברבי אריה לוין זצ"ל עומד ליד כותל
ביתו של הרב מטשעבין זצ"ל ומתפלל .לשאלתו ענה כי אחד מילדיו חולה,
והוא מחפש מקום ראוי וקדוש לתפילה" .גמרתי בלבי" ,אמר" ,להתפלל על
קיר ביתו של הרב מטשעבין ,שהיה מתמיד עצום ובעל עין טובה".

מכלל לאו אתה שומע הן – מי שעושה הפוך ,מי שמכבד רוחניות – עולה!
כשמכבדים אדם שמקיים מצוה ,כשמעריכים מישהו בשל מעלה טובה שראו
אצלו ,עולם ועולים עד למעלה שאין לה גבול.
כנגד הבוז ,הזלזול וההפקר ,שהן מדות רעות מהגרעות מן האדם – חובת כל
אדם לחזק בעצמו את מעלת הכבוד וההערכה.
עלינו להרגיל את עצמנו לכבד את האנשים המקיפים אותנו ולראות את
מעלתם ,לשדר את הכבוד ולרומם את האחרים על ידי כך .במקביל עלינו
לקנות לעצמנו כבוד עצמי על ידי שנכבד את מלותינו ואת הנהגותינו ולא נבוז
להם.
אדם שמחנך את עצמו לנכבדות – קונה לעצמו מעלה גדולה ,שהיא פתח
לעליה רוחנית בכל התחומים.
אדם צריך לכבד את מילתו!
רבי חיים שמואלביץ זצ"ל ,ראש ישיבת מיר ,הוזמן לסדר חופה וקידושין
בישוב 'יד בנימין' אצל אחד מתלמידיו .בתחילה סרב ,התחבורה באותם ימים
לא היתה מפותחת כמו בימינו ,והוא חשש שמא תגרום לו הנסיעה לביטול
תורה גדול מיד ,אך לאחר שאחד מבני המשפחה הודיע לו כי הוא לוקח על
עצמו את האחריות להשיג לרב רכב שיקח אותו חזרה לביתו מיד לאחר
החופה ,הביע את הסכמתו.
החופה הסתימה .אותו בן משפחה החל להתרוצץ בין האנשים ולחפש בעל
רכב שיקח את הרב – אך לשוא .הישוב החדש ,שהוקם זה לא מכבר ,קסם
למשתתפי החתונה ,ואף אחד לא רצה לעזוב .בלית ברירה נגש לראש הישיבה
והתנצל" :אמנם הבטחתי ,אך אני לא מצליח לקיים את ההבטחה .אף אחד
לא נוסע כעת לירושלים!"
מן הסתם סבר כי הרב יוותר ,ואולי אפילו ירגיע אותו שאין הדבר נורא כל
כך ,אך לא .רבי חיים אמר "אבל הבטחת! לקחת אחריות! דע לך שליהודי
אסור לזלזל במילה שלו!"
הלץ שמע ונלחץ .הוא חזר לאנשים והחל לשאול איש אחרי איש ,אם הוא
נוסע לירושלים .שוב ושוב קיבל תשובות שליליות .לפתע עצרה במקום
מכונית ,והנהג הוריד מישהו .למרות אי הנעימות ,הוא מיהר לשרבב את ראשו
פנימה ולברר :אתה נוסע לירושלים? "כן" – הגיעה התשובה המפתיעה ,והנהג
הסכים בחפץ לב לקחת את ראש הישיבה עמו.
כשסיפר לרבי חיים בשמחה על הפתרון ,אמר לו ראש הישיבה" :ידעתי
שתמצא .הרי אם צריך – הקב"ה מזמן .רציתי ללמד אותך דבר אחד – אדם
שאומר מילה ,צריך לעמוד מאחורי המילה שלו!"
סתם דיבורים או סתם מעשים מולידים ירידה רוחנית .הזלזול ,ה'ויבז' – הם
המצמיחים את עשו הרשע! מי שרוצה לגדול באמת ,צריך להעריך כל מילה,
ולדעת כי "נפשי יצאה בדברו" – יש נשמה שיוצאת בכל מילה שמוציא אדם
מפיו ,ולפיכך אין לדבר ללא מחשבה או לזלזל בדברים שנאמרו.
אין לזלזל באף יהודי!
רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א ,רבה של מגדל העמק ,סיפור ,שאל אחד מן
הדרשות שמ סר בארצות הברית נכנס אדם שהיה מוכר לו היטב .אותו איש
התגורר בעבר במגדל העמק ,הוא היה פושע ברמה ירודה ביותר ,וכשלא מצא
את עצמו בארץ – ברח לחוץ לארץ .איכשהו נודע לו שיש דרשה של הרב
גרוסמן ממגדל העמק ,והחליט להכנס.
משום מה ,בדיוק באותם רגעים מצא הרב את עצמו מספר את סיפורו של
יוסף משיתא ואת דבריו" :לא די שהכעסתי את בוראי פעם אחת – אכעיסנו
פעם נוספת?!" הוא חזר על המשפט הזה שוב ושוב ,בדיוק לאזניו של אותו
פושע.
נכנסו הדברים לליבו ,הוא נטש את מעלליו וחזר בתשובה שלמה ,עד שצמח
לאברך בן עליה.
אילו היו שואלים אותי מראש אם יש לו סיכוי – סיים הרב גרוסמן – הייתי
מיואש לחלוטין וחושב שהענין אבוד ,אבל האמת היא שאין להתיאש ואין
לזלזל בשום יהודי! ברגע אחד הוא יכול לחזור בתשובה ולהתהפך מן הקצה
אל הקצה.
אפילו מעשו הרשע שרץ ממעין אמו לפתחי עבודה זרה יצאו גדולי עולם:
שמעיה ואבטליון שהיו רבותיו של הלל הזקן ,אונקלוס הגר שכתב את
התרגום ועל ידו ידעו כל ישראל – גם אלו שדברו רק ארמית – את התורה.
רבי עקיבא ,שכל התורה שבעל פה באה ממנו .רבי מאיר ,אמרו עליו 'סתם
משנה רבי מאיר' .ללמדנו שגם מאדם רחוק יכולה לצאת ישועה גדולה ,ולכן
אין להתיאש מאף אחד.
כבוד במקום זלזול המצמיח טובה
יהודי מבני ברק שזכה לחתן כמה מילדיו נקלע לחובות גדולים ,וכשהגיע
לחתונת בת זקוניו לא היתה לו פרוטה לפרטה .הוא כבר לקח את כל
המשכנתאות שאפשר ,גלגל את כל הגמ"חים שהכיר ,וגם 'חלב' את הדודים
והקרובים ...יעצו לו לנסוע לחוץ לארץ ולאסוף אצל נדיבי עם ,אך הוא היה
נבוך :איפה יהיה שם? מי יעזור לו? ובכלל – אפילו כסף לכרטיס טיסה אין לו.
דבר אחד נותר לו לעשות – להתפלל ,ואת זה עשה בכל ליבו.
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האם מישהו מאתנו מעריך קיר של בית? אצלנו הענין כולו בגדר 'ויבז' .נזכור,
כי כשאדם בז למעלות רוחניות – זהו מקור לכל צרותיו ,וכשהוא יודע להעריך
את הדברים הללו ונותן משמעות לדומם ,וקל וחומר לאנשים – יכול הוא
לקנות את עולמו.
התורה הקדושה מכוונת אותנו להתבונן ביעקב ועשו שהתחילו מאותה
נקודה .ובכל זאת הפרידה ביניהם תהום של 'ויבז' .אשר הורידה את עשו
לשאול תחתית.
גם נפילות ראויות להערכה
מרבית בני האדם נוטים להעריך את העליות הרוחניות שלהם ,אך יש לדעת
כי חשיבות לא פחותה נודעת לנפילותיהם ,ואין לזלזל בהן בשום אופן .גם
נפילה אינה ראויה ליחס של 'ויבז'!
רבי דוד ברוורמן שליט"א סיפר בשם משגיח נודע :פעם הגיע אלי אביו של
אחד מתלמידי להתעניין על מצבו של בנו .שתפתי אותו בדאגתי – הבן לא
יציב ,יש לו עליות וירידות .יש לו ימים שהוא מצוין ומתפקד ,ויש לו ימים של
השתטות ובטלה מוחלטת .יום כך ויום כך .אינני יודע מה לעשות איתו.
ענה לי האב" :אני רופא קרדיולוג ,ובתפקידי אני יודע ,שכאשר הגרף של
הלב ישר – זהו סימן שהאדם מת .אדם חי הוא מי שהגרף של ליבו עולה
ויורד".
אנו סבורים ,כי העליות והירידות בחיים הם לרעתנו ,ואיננו מבינים כי כך
אדם חי .המלחמה ,הקשיים והיצר יוצרים באדם את היכולת להתגבר ,וכך
הוא נעשה מרומם יותר ויותר ,ומטפס למעלות גבוהו.
מעשה היה בבחור שהלך לרעות בשדות זרים ,רחמנא לצלן ,והגדיר את
עצמו כ'איש תרבות' .באחד הימים פגש את אחד מרבותיו .שאלו הרב" :מהו
הדבר שאתה אוהב בעולם יותר מכל?" ענה הבחור שהוא אוהב מאוד ציורים.
"מהו הציור שאתה אוהב ביותר?" – הוסיף ושאל הרב ,והבחור השיב:
שקיעה .המשיך הרב להתעניין ,והבחור ,שנהנה להפגין את ידיעותיו הרחבות
בתחום ,סיפר לו ,כי ערכה של תמונת שקיעה שצייר פיקאסו הצייר הנודע,
מגיעה לשש מיליון דולר.
תמה הרב" :שש מליון?! בוא אתי לקיסריה עם מצלמה איכותית ,נצלם את
השק יעה האמיתית ,נפתח את התמונה ,ונקבל בעלות של כמה שקלים
בודדים שקיעה הרבה יותר יפה.
זיק של זלזול חלף בעיני הבחור ,והוא אמר" :מצלמה היא משהו מכני
שמצלם בדיוק את מה שיש ,אבל פיקאסו מצייר בעצמו .כבוד הרב צריך
לראות כמה הוא מדייק! כל נקודה בפרח באה לידי ביטוי! הזזת מכחול לכאן
או לכאן עלולה להוריד את ערכו של הציור שלו לגמרי".
עצר אותו רבו ואמר לו" :האם שומעות אזניך מה שפיך דובר? מה הופך צריך
להיות בעל ערך של שש מיליון דולר? העובדה שצייר אותו בשר ודם ,שיכול
לטעות ,ובכל זאת הוא התגבר על עצמו ולא טעה! כך גם לגבי בני אדם –
הנסיונות והקשיים הם אלו שמרוממים את האדם .מי שיכול ליפול הוא בעל
ערך .אסור לאדם להתיאש לעולם .עליו לשמוח במלחמות שהקב"ה נותן לו
ולהתפלל שיצליח לעמוד בהן".
לעתים עולה באדם תחושה מרה של כשלון :אני רוצה לקיים מצוות ,אני
רוצה להצליח בלימוד ,אבל לכל אורך הדרך יש לי כשלונות .אני מרגיש
שהקב"ה ,כביכול ,אינו מסייעם לו .עד שהוא מפנה מזמנו כמה שעות כדי
ללמוד בנחת – מגיעה טרדה מפה וטרדה משם .אילו היה לימודו אהוב לפני
ה' – הוא היה עוזר לו להוציא לפועל את הרצון האמתי שלו...
והאמת היא שהקשיים הללו נערמים בדרכו דוקא מפני שהקב"ה אוהב אותו
ומעריך את יכולותיו .הוא מזמן לו נסיונות כדי שיצליח להתגבר ולהתרומם,
וערכו לא יסולא בפז.
(רבי גואל אלקריף שליט"א – דורש טוב)

וירח את ריח בגדיו ויברכהו (כז ,כז)
מביאים רבותינו ,שהכוונה זה לא הבגדים ,אלא הוא הרגיש ריח של בוגדים,
כך אומרת הגמרא (מסכת סנהדרין לז ,א)  -ר' זירא אמר מהכא {בראשית כז-
כז}וירח את ריח בגדיו אל תיקרי בגדיו אלא בוגדיו.
דיברנו על זה למי שזוכר ,בשיחה בערב יום הכיפורים ,דיברנו על שני
הבוגדים האלה...
מספר המדרש על שתי אנשים .אדם אחד ,קוראים לו יוסף משיטה ,והאדם
השני ,קוראים לו יקום איש צרורות .את הריח של שני האנשים האלה ,הרגיש
יצחק אבינו ,בבגדים של יעקב אבינו ,שלבש את בגדיו של עשו.
יוסף משיטה ,היה כנראה אדם ,שלא שמר תורה ומצוות כל החיים שלו ,היה
מנותק מיהדות בכלל ....הגיעו הרומאים לירושלים ,וחיפשו יהודי ,שיכנס
לבית המקדש ,ויוציא משם את כלי המקדש....
מחפשים יהודי ...יוסף משיטה מוכן ,אבל יש לו תנאי אחד – החפץ הראשון
שהוא מוציא מבית המקדש ,הוא לוקח הביתה.

אמרו לו – בבקשה...
ניכנס לעזרה ,אחרי חצי שעה יוצא החוצה בקושי ...גורר איתו את המנורה
של בית המקדש.....
מסתכלים כל הרומאים 1.8 ...מ' גובה של המנורה" ....סליחה ,לאיפה אתה
הולך עם זה???"
 מה זאת אומרת לאן? ! הביתה ...אמרתי לכם ,חפץ ראשון שאני מוציאשלי...
 בטח ...חשבנו שתוציא משהו קטן ...מה אתה מוציא ,מתקן?! הינה החוזה "הכלי הראשון שלי"... זה ,לא שלך! אתם לא רוצים?! אין בעיה ,אני הולך הביתה.... הביתה אתה לא הולך בכל מצב ...אתה נישאר פה ,חי או מת! אין בעיה ,אני נישאר פה חי או מת ,אבל אני לא ניכנס לבית המקדש! למה? תיכנס ,תוציא משהו אחר! יש הסכם ,זה או כלום! אתם לא עומדים בהסכם ,אני לא ניכנס עוד פעם! תשמע ,אנחנו נהרוג אותך! אני הכעסתי את בוראי פעם אחת ,אני לא רוצה יותר להכעיס אותו!ראו יהודי עקשן" ...ניתן לך את הכנסות המיסים של ארץ ישראל ,לשלוש
שנים"!
לא נשיא מס הכנסה ,שמקבל  35,000בחודש חוץ מ 400,000-שחור ,כל
ההכנסות של ארץ ישראל שלך!!!
כמה יכנס?!  10-20-30מיליון דולר – הכל שלך!
 איך אני יכל לסמוך עליכם?! אמרתם הפריט הראשון שלי ,ולא עמדתםבמילה שלכם ....איתכם לא עושים עסקים יותר!
 תשמע ,אם אתה לא ניכנס לבית המקדש ,אנחנו נהרוג אותך! בקשה!השכיבו אותו על שולחן של נגרים ,והתחילו לחתוך ...כל חתיכה שחתכו,
צעק יוסף משיטה "וי לי שהכעסתי את בוראי" עד שנפח את נשמתו.
את הריח הזה ,של יוסף משיתה ,הרגיש יצחק בבגד של יעקב אבינו.
השני ,קוראים לו יקום איש צרורות ,שהיה בתקופת היוונים...
יקום איש צרורות ,רח"ל ,הפך להיות מתיוון .הדוד שלו ,היה ר' יוסי בן יועזר
איש צרדה ,שהיה ראש הסנהדרין.
האחיין שלו ,בן אחותו ,התדרדר ונהיה יווני ..הוא התקרב למלכות ,וקידמו
אותו מאוד ,היות והוא התיוון...
נתנו לו סוס גדול ולבן ,ויום אחד מספר המדרש ,שבת היה ,והוציאו את ר'
יוסי בן יועזר להריגה.
אז לא היו הורגים בן-אדם בירייה ...היו עושים תהלוכה ,והסתובבו איתו בכל
ירושלים ,שכולם יראו אותו מצד לצד ,שיהיה רעש גדול...
יוסי בן יועזר מוצא להריגה בשבת ...אחריו הולכים כל אנשי היוונים...
מגיע האחיין שלו ,יקום איש צרורות  ,דוהר על הסוס "דוד שלי ,איפה
האלהים שלך ,ואיפה הבעל-הבית שלי! האלוקים שלך שם אותך להריגה,
והבעל הבית שלי ,שם אותי על הסוס! אמרתי לך תבוא תהיה יווני ...מה יצא
לך מזה שנהיתה ראש הסנהדרין ...הנה תולים אותך!"
אמר לו ר' יוסי בן יועזר – אחייני היקר ,אם לעוברי רצונו כך [אם הקב"ה נותן
לך שכר בעולם הזה ,שתרכב על סוס] קל וחומר לעושי רצונו [מה מחכה לנו
בעולם הבא].
אומר לו יקום איש צרורות – ויש בעולם הזה ,מי שעושה רצונו יותר ממך?!
תראה איך אתה סובל!
אמר לו ר' יוסי בן יועזר – אם לעושי רצונו כך [אם הקב"ה מעניש ,את מי
שעושה רצונו ] קל וחומר לעוברי רצונו [חכה מה מחכה לך]
אומר המדרש – נכנסו בו הדברים ,כערס של עכנאי ,והלך וקיים בעצמו,
ארבע מיתות בית דין.
מספר המדרש – עד שיקום איש צרורות מת ,ר' יוסי בן יועזר עדין לא הגיע
לבית ההריגה.
הולך ר' יוסי בן י ועזר בתהלוכה ,ופתאום הוא רואה מיטה פורחת באוויר,
שלו.
האחיין
צרורות
איש
יקום
של
מיטתו
זוהי
צעק ר' יוסי בן יועזר – הקדימני זה בשעה קלה לגן-עדן!
את הריח של יקום איש צרורות ,מרגיש יצחק אבינו בבגדים של יעקב.
שואל הרב דסלר בספרו (מכתב מאליהו) – הפסוק אומר וירח את ריח בגדיו
ויברכהו .מה זה בגדיו? בוגדים.
משמע ,שאת הברכה קיבל יעקב ,רק כאשר הוא הריח את הריח של
הבוגדים.
ואם הוא לא היה מריח את הריח של הבוגדים?
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בפסוק כתוב וירח את ריח בגדיו ויברכהו ...בגלל שהוא הריח את הריח של
הבוגדים ,בגלל זה הוא בירך!
שואל הרב דסלר – כיון שהוא הרגיש את ריח הבוגדים ,זו סיבה לברך?!
שאלה נוספת :
רבותינו אומרים ,שכל כפרת יום הכיפורים זכינו ,כיון שהלך יעקב אבינו עם
בגדיו של עשו.
כתוב בחז"ל – שרבקה אמרה לו קח לי משם שני גדיי עיזים טובים– יש גדיי
עזים טובים ושאינם טובים?
אלא אמרה לו רבקה – טובים לך וטובים לבניך .טובים לך ,שעל-ידם תקבל
את הברכות ,וטובים לבניך ,שעל-ידם מתכפרים עוונותיהם ביום הכיפורים,
שנאמר (ויקרא טז ,כב) ונשא השעיר עליו את כל עוונתם אל ארץ גזרה ,ואין
שעיר אלא עשו ,שנאמר (כז ,יא) ...הן עשיו אחי איש שעיר ואנוכי איש חלק.
הקב"ה היה כך-כך מאושר ,מהדרך שיעקב אבינו קיבל את הברכות...
כשהוא לבש את הבגדים של עשו ,ובא לקבל את הברכות ,אומרים חז"ל –
אמר הקב"ה "בבקשה ממכם ,כשאתם עושים את המשכן ,תעטפו אותי
ביריעות עזים ,כשא ני אזכור את מה שעשה יעקב אבינו ,בזמן שקיבל את
הברכות".
אומרים חז"ל בפסוק (שה''ש ב ,ה) – הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה.
אל תקרי ודגלוֹ ,אלא ודיגולו ,לשון הערמה.
"אני אוהב את ההערמה הזאת ,שעשה יעקב"...
הדבר הזה הוא פלא – מה כל-כך מיוחד ,במעשה הזה ,שיעקב אבינו קיבל
את הברכות ,עם הבגדים של עשו?
ישנו יסוד ,והיסוד הזה ,הוא יסוד שאומרים אותו רוב המפרשים ,מדוע קיבל
יעקב אבינו את הברכות ,כשהוא לבוש בבגדיו של עשו?
אומרים המפרשים -אילו יעקב אבינו היה מקבל את הברכות ,כיעקב אבינו,
כלומר שיצחק היה רואה ,והיה רואה שיעקב עומד מולו ....לנו לא היה שום
קשר עם הברכה הזאת .למה?
כותב הדברי חיים מצאנז – נס עשה הקב"ה ,שנתן ליעקב לקבל את הברכות,
שהיה לבוש כמו עשו ,והיה יעקב מתחת לתחפושת הזאת ,שאם לא כן ,לא
היה לנו שום דבר עם הברכות האלה.
יסוד הדברים ,הוא בגמרא במסכת מכות.
אומרת הגמרא (מסכת מכות כד ,א)  -אמר ר' יוסי בר חנינא ארבע גזירות
גזר משה רבינו על ישראל באו ארבעה נביאים וביטלום משה אמר {דברים לג-
כח} וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב מה ביקש משה?
אומר רש"י  -חדל נא .אותה ברכה שאמר משה וישכון ישראל בטח בדד עין
יעקב כלומר אימתי ישכון ישראל בטח כשיהיו צדיקים כעין יעקב :מי יקום
יעקב .מי יוכל להיות חסיד כיעקב כי קטן הוא קטנים הם הטובים שיהיו
צדיקים כיעקב
בא עמוס וביטלה שנאמר {עמוס ז-ה} חדל נא מי יקום יעקב וגו' וכתיב {עמוס
ז-ג} ניחם ה' על זאת...
אומרים המפרשים  -אם יצחק שהוא מידת הדין ,היה מברך את יעקב
כיעקב ,לא היה לו שום דבר עם הברכה הזאת .אז מה נעשה?
אמר הקב"ה – אתה תברך אותו ,כשהוא לבוש כמו עשו .לדרגה של עשו,
עוד אף אחד לא הגיע ,אז אם ככה ,הברכה תחול גם על יהודי ,שנמצא בדרגה
הכי נמוכה...
באים המפרשים ואומרים דבר נפלא – בשעה שיעקב אבינו ,מלביש את
הבגדים של עשו ,ישנם הרבה אנשים ,שבצורה החיצונית שלהם ,הם נראים
כמו עשו .אין להם שום קשר ליעקב אבינו...
תאמינו לי ...אני מוסר שיעורים בכל מיני מקומות ...אם הייתם רואים איזה
אנשים באים ...תאמינו לי ...בר מינן איזה אנשים באים...

יש אחד שיש לו  12עגילים על האוזן!
שאלתי אותו פעם – למה לא ?13
הוא אמר שזה כנגד השבטים ☺
איזה נס ,אמרתי לו ,שאין לך מקום לשים כנגד  60ריבוא ☺
אין לכם מושג ,איזה פרצופים ,איך הם נראים ,איך הם מדברים ...לשיעור
הזה קוראים "יהדות ,בירה ומצב רוח"....
אתה מסתכל על הבן-אדם ,ואתה אומר "מה הוא קשור?! ככה היה נראה
עשו!!! שיער מגולח משתי הצדדים ,כרבולת באמצע בראש 12 ,עגילים באוזן,
כמו הפרסומת של מלבורו ☺
מה יש לו לחפש בשיעור?! זה עשו הרשע!
הפשט הוא ,שהנשמה של היהודי ,יכולה להיות מחופשת לדמות של עשו,
אבל בפנים ,היא יעקב אבינו!
אומרים חז"ל – אם הברכה היתה באה ,כשיעקב היה בדמותו ,לא היה לנו
שום קשר עם זה...
אמר הקב"ה – לא! אתה תלך עם הצורה של עשו ,והפנים של יעקב!
מי זה שמבחוץ הוא עשו ובפנים יעקב אבינו???
יוסף משיטה ויקום איש צרורות!
אלו אנשים שהיו עשו בחוץ ,ויעקב בפנים .כששמת אותם בפינה ,הם
הולכים למות ...הם פתאום צועקים "לא די שהכעסתי את בוראי פעם אחת,
אלך ואכעיסהו עוד פעם!?"
פתאום נתגלה לך ,שבתוך התחפושת הזאת ,יש לך את יעקב אבינו.
בתוך היקום איש צרורות ,שלפני חמש דקות אומר לו "הנה ,איפה אתה
ואיפה אני?!"
אחרי חמש דקות ,הוא למעלה בשמים ...צועק לו ר' יוסי בן יועזר "בשעה
קלה הקדימני זה ,לחיי העולם הבא"...
הנה ,תראו אותו ,עם הבגדים של עשו והנשמה של יעקב!
נתן הקב"ה את הדרך של קבלת הברכות ,כדי שהאנשים האלה ,שהם כל-
כך רחוקים ,יהיה להם קשר לשורש של הנשמה היהודית!
וירח את ריח בגדיו – למה ריח?
באים חז"ל בגמרא (מסכת ברכות) ואומרים – אין לך דבר ,שהנשמה נהנית
ממנו ולא הגוף ,כמו הריח .הריח שייך רק לנשמה.
וירח את ריח בגדיו את מי הוא הריח???
הריח את הנשמה של יעקב אבינו! הגוף הוא של עשו.
כותב התרגום יונתן בן עוזיאל  -ואמר חמון ריחא דברי כריחא דקטורת
בוסמניא דעתידא מתקרבא בטוור בי מקדשא דאתקרי חקל דבריך יתיה ה'
ואתרעי לאשראה שכינתיה תמן.
בקטורת היו אחד עשר סממנים .אחד מהסממנים שמופיעים שם ,היה
חלבנה.
למה חלבנה?
אומרים חז"ל – אין לך תענית ,שלא נמצאים בה מפושעי ישראל ,שנדמים
לחלבנה.
יעקב אבינו ,שהוא בא עם הבגדים ,יצחק מריח ריח של קטורת...
גם אותם אנשים שמנותקים ,אין לנו שום דבר איתם ,אבל הפנימיות שייכת
ליעקב אבינו.
(ברוך שאמר)

בדרך הדרוש 
עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי
חקותי ותורתי (כו ,ה) בגמ' (יומא כח ,ב) אמר רבא
ואיתימא רב אשי קיים אברהם אבינו אפילו עירובי
תבשילין שנאמר תורתי אחת תורה שבכתב ואחת תורה
שבעל פה" בתוספות ישנים הקשה אמאי נקט ערוב
תבשילין וכי קלה היא טפי מכל המצוות? ובעיון יעקב
תירץ משום דאמרינן (בפסחים סו) דמותר לבשל מיו"ט
לשבת הואיל ואי מיקלעי אורחים ,ואברהם אבינו שהיה
ראשון להכנסת אורחים וא"כ אפ"ל דאינו צריך לעירובי
תבשילין ואפ"ה קיים אותו( .טללי אורות)
ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' (כז,
כז) בגמרא תענית (כט ).אר"י משמי' דרב כריח שדה של
תפוחים ,ובתוס' כתבו ,יש מפרשים תפוחים כריח
אתרוגים .יש להבין למה אתרוגים .וי"ל עפ"י מש"כ רש"י

עה"פ "עץ פרי עושה פרי" שיהא טעם העץ כטעם הפרי,
והיא לא עשתה כן ,אלא "ותוצא הארץ וגו' ועץ עושה פרי"
ולא העץ עצמו כפרי .לפיכך כשנתקלל האדם על עוונו
נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה .והנה בגמ' סוכה (לה,
א) ת"ר פרי עץ הדר איזו עץ שטעם עצו ופריו שוה ,הוי
אומר זה האתרוג .נמצא מוכח שבעץ האתרוג לא שינתה
האדמה אלא הוציאה עץ פרי .ובזה מיושב ,שהיה קשה
לגמרא איך אמר יצחק כריח שדה אשר "ברכו" ה' ,הרי
האדמה נתקללה על שלא הוציאה עץ כטעם הפרי ,ועל זה
תירצה כריח של תפוחים ,וכפי הי"מ בתוספת שהכוונה
על אתרוגים ,ששם אכן לא שינתה וזהו אשר ברכו ה'
(טללי אורות)
ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמני הארץ יהיה
מושבך ומטל השמים מעל (כז ,לט)
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ברש"י משמני הארץ יהיה מושבך וגו' זו איטליא של יון
עד כאן .וקשה מה בעי רש"י ז"ל בזה.
ויש לפרש שהיה קשה לרש"י הלא כל הארץ ניתן ליעקב
ולא שייר כלום ואיה המקום משמני הארץ שנתן לעשו
הלא כבר אמר ליעקב ויתן לך האלקים מטל השמים
ומשמני הארץ.
לכך פירש רש"י זו איטליא של יון .דהנה איתא במסכת
שבת בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ
קנה בים ועלה בה שרטון ונבנה עליה כרך רומי וזהו
איטליא של יון עיין שם .אם כן לא היתה איטליא ארץ בעת
ההוא בשעה שבירך יצחק ולא היה בכלל ברכת יעקב:
(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

ַה ְּת ִפ ָּלה ׁ ֶש ִה ִּת ָירה ֶאת ַה ְּס ֵפקוֹ ת

ֹאמר ִאם ֵּכן לָ ּ ָמה זֶּה ָאנֹכִ י
"וַ ּי ְִתרֹצְ צ ּו ַה ָ ּבנִ ים ְ ּב ִק ְר ָ ּב ּה וַ ּת ֶ
ְ
ֹאמר ה' לָ ּה ׁ ְשנֵ י גוֹ יִם ְ ּבבִ ְטנֵ ך ו ׁ ְּשנֵ י
וַ ֵּתלֶ ְך לִ ְד ׁרש ֶאת ה'; וַ ּי ֶ
לְ ֻא ּ ִמים ִמ ּ ֵמ ַעי ְִך י ּ ִָפ ֵרדוּ" )כה כב-כג(
ֵפּ ֵרשׁ ָה ַר ְמ ָבּ"ן כִּ י ַה ִמּ ָלּה ִ'ל ְדרֹשׁ' ִמ ְת ָפּ ֶר ֶשׁת כִּ ְת ִפ ָלּה
וְ כִ ְלשׁוֹן ַה ָפּסוּק ְ)תּ ִה ִלּים לד ה("ָ :דּ ַר ְשׁ ִתּי ֶאת ה' וְ ָענָ נִ י".
סוֹפר' ְמ ָב ֵאר כִּ י ְל ִר ְב ָקה ָהיְ ָתה כַּ וָּ נָ ה ֲע ֻמ ָקּה
ַה'כְּ ָתב ֵ
ְבּ ֶלכְ ָתּהּ ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל:
רוֹצ ִצים ְבּ ִק ְר ָבּהּ
ישׁה ִר ְב ָקה ֶשׁ ַה ָבּנִ ים ִמ ְת ְ
כַּ ֲא ֶשׁר ִה ְרגִּ ָ
תּוֹרה ֶשׁל ֵשׁם וְ ֵע ֶבר" וְ ֵהן
"פּ ְת ֵחי ָ
עוֹב ָרהּ ַעל ִ
ֵהן ְבּ ְ
"פּ ְת ֵחי ֲע ָ
עוֹב ָרהּ ַעל ִ
ְבּ ְ
בוֹדה זָ ָרה" ַ)ר ִשׁ"י(ָ ,ע ָלה ְבּ ִל ָבּהּ
ָס ֵפק – ַה ִאם ָאכֵ ן ְבּ ִק ְר ָבּהּ ְשׁנֵ י ָבּנִ ים ֲא ֶשׁר ִט ְב ָעם שׁוֹנֶ ה
בוֹדה זָ ָרה,
ְבּ ַתכְ ִלית; ָה ֶא ָחד ָר ָשׁע ַה ְמּ ַב ֵקּשׁ ַל ֲעבֹד ֲע ָ
וְ ַה ֵשּׁנִ י ַצ ִדּיק ֲא ֶשׁר ֶאל ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ נְ שׂוּאוֹת ֵעינָ יו,
וְ ִאם כָּ ַ ה ָדּ ָבר – ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ִתּ ְמ ָצא נֶ ָח ָמה ִבּ ְבנָ הּ
ַה ַצּ ִדּיק; אוֹ ֶשׁ ָמּא יֶ ֶלד ֶא ָחד הוּאֶ ,שׁ ְלּ ִפי ֶשׁ ֵאין יִ ְר ַאת
ה' ְבּ ִלבּוֹ וְ כָ ל ַמ ְטּ ָרתוֹ ִהיא ַרק כְּ ֵדי ְל ִה ְת ָפּ ֵארַ ,על כֵּ ן
עוֹלם ַהזֶּ ה
ִמיָּ ד ְבּ ֵצאתוֹ ִמ ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ הוּא ָרץ ֶאל ָה ָ
"אם כֵּ ן,
ווֹתיו .כְּ ֶשׁ ִה ְר ֲה ָרה ְבּ ֶא ְפ ָשׁרוּת זוֹ זָ ֲע ָקהִ :
וְ ַת ֲא ָ
רוּשׁ ְל ִמי
ָל ָמּה זֶּ ה ָאנֹכִ י?!"ֶ ,שׁ ֲה ֵרי ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים )יְ ַ
"ה ָלּ ֵמד ֶשֹּׁלא ַל ֲעשׂוֹת נ ַֹח לוֹ ֶשֹּׁלא נִ ְב ָרא".
ְבּ ָרכוֹת א ב(ַ :
"ל ְדרשׁ ֶאת ה'" – ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
כְּ ֵדי ְל ָב ֵרר זֹאת ָה ְלכָ ה ִ
אוֹמ ָרהִּ :אם גַּ ם ְבּ ִהכָּ נְ ִסי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסתְ ,בּ ְ
ַא ְרגִּ ישׁ ֶשׁ ַהוָּ ָלד ְמ ַפ ְרכֵּ ס ָל ֵצאת ,אוֹת הוּא כִּ י ָאכֵ ן ְשׁנֵ י
לּוֹמד ְל ַמ ָטּ ָרה
יְ ָל ִדים ְבּ ִק ְר ִבּיֶ .שׁ ִאלּוּ ָהיָ ה זֶ ה ֵבּן ֶא ָחד ַה ֵ
ִחיצוֹנִ יתָ ,מה לוֹ וְ ִל ְת ִפ ָלּה?! וְ ָאכֵ ן ,כְּ ֶשׁנִּ כְ נְ ָסה ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל
"שׁנֵ י גוֹיִ ם
וַ ֲע ַדיִ ן ָהיָ ה ָה ֶא ָחד ְמ ַפ ְרכֵּ ס ָל ֵצאתֵ ,ה ִבינָ ה כִּ י ְ
סוֹפר' ַה ְק ָדּ ָמה
רוּחהּ ָשׁ ְק ָטה )שׁוּ"ת 'כְּ ַתב ֵ
ְבּ ִב ְטנֵ  ,"וְ ָ
ְל ֵח ֶלק או"ח(.

יִ צְ ָחק ָא ַהב ֶאת ֵע ָשׂ ו
לְ טוֹ ָב ָתם ׁ ֶשל יִ ְשׂ ָר ֵאל

"וַ ּי ֱֶא ַהב יִצְ ָחק ֶאת ֵע ָׂשו ִּכי צַ יִד ְ ּבפִ יו וְ ִרבְ ָקה א ֶֹהבֶ ת ֶאת
י ֲַעקֹב" )כה כח(
ֹאהב ֶאת ְבּנוֹ ַרק
ַר ִבּים ָתּ ְמהוֲּ :היִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ַצּ ִדּיק כְּ יִ ְצ ָחק י ַ
ִמשּׁוּם ֶשׁ ֶה ֱאכִ ילוֹ ִמ ֵצּידוֹ?
ייבּישׁ ִמ ְבּ ַר ְד ִשׁין ,נֶ כְ דּוֹ ֶשׁל
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי ְמ ֻשׁ ָלּם ַפ ִ
ַבּ ַעל ַה'יּ ֶֹשׁר ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת'ֵ ,בּ ֵאר ֶאת כַּ וָּ נַ ת ַה ָפּסוּק ַעל ִפּי
ַהנְ ָהגַ ת ַרבּוֹ ַה ְ'בּ ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ ים':
ְל ַב ַעל ַה ְ'בּ ֵאר ַמיִ ם ַחיִּ ים' ָהיָ ה ֵבּן ֶשׁ ָסּ ָטה ִמ ֶדּ ֶר
ַהיָּ ָשׁר וְ א נָ ַהג כָּ ָראוּי ְליִ חוּסוֹ ָה ָרםְ .בּכָ ל זֹאת ָהיָ ה
ָא ִביו ַהגָּ דוֹל וְ ָה ַרחוּם ְמ ָק ְרבוַֹ ,מ ְחזִ יקוֹ ַעל ֻשׁ ְל ָחנוֹ
דּוֹאג ְלכָ ל ַמ ְחסוֹרוִֹ .מ ֵדּי בּ ֶֹקר ָהיָ ה ַה ְ'בּ ֵאר ַמיִ ם
וְ ַאף ֵ
ַחיִּ ים' ִמ ְת ַפּ ֵלּל ְבּ ַעד כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ַב ְקּשׁוֹ"ִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל
גּוֹמל ִעם ְבּנִ יַ ,אף
עוֹלם ַה ֵבּט נָ א ַבּטּוֹב ַוּב ֶח ֶסד ֶשׁ ֲאנִ י ֵ
ָ
הוֹלְ בּ ֶד ֶרָ תּ ִמים .וְ ִהנֵּ ה ָאנֹכִ י ַרק ָבּ ָשׂר וָ ָדם,
ֶשׁ ֵאינוֹ ֵ
וּמ ִיטיב
וּמכָּ ל ֶשׁכֵּ ן ַא ָתּה ָא ִבינוּ ָאב ָה ַר ֲח ָמן ֶשׁ ִהנְּ  טוֹב ֵ
ִ
וְ ַרב ֶח ֶסדְ ,בּוַ ַדּאי ָראוּי וְ ָהגוּן ֶשׁ ִתּ ְתנַ ֵהג ִעם ָבּנֶ יְ בּטוֹב
עוֹשׂים ְרצוֹנְ "...
ְוּב ֶח ֶסדַ ,אף כַּ ֲא ֶשׁר ַחס וְ ָשׁלוֹם ֵאינָ ם ִ
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ֵמ ַע ָתּה ,נוּכַ ל ְל ָפ ֵרשׁ ֶשׁזֹּאת ָהיְ ָתה ִס ַבּת ַא ֲה ָבתוֹ ֶשׁל
יִ ְצ ָחק ְל ֵע ָשׂו" :כִּ י ַציִ ד ְבּ ִפיו" – כְּ ֵדי ֶשׁ ְבּכָ ִ תּ ְהיֶ ה ְבּ ִפיו
ַט ֲענָ ה וְ ִלמּוּד זְ כוּת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאם ָח ִל ָילה יֶ ְח ְטאוּ,
ח
ֹאמר ִל ְפנֵ י ה'ִ :אם ֲאנִ יָ ,בּ ָשׂר וָ ָדם ,יָ כ ְֹל ִתּי ִל ְס ַ
כַּ ֲא ֶשׁר י ַ
אוֹהבוֹ ַל ְמרוֹת ֲח ָט ָאיוַ ,על ַא ַחת כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה
וּל ֲ
ִל ְבנִ י ְ
ַא ָתּה – ֲאדוֹן ָה ַר ֲח ִמים וְ ַה ְסּ ִליחוֹת .וְ ָאכֵ ן כָּ ָ א ְמרוּ
ֲחכָ ִמים ַ
)שׁ ָבּת פט ב( ֶשׁ ֶלּ ָע ִתיד ָלבוֹא כַּ ֲא ֶשׁר יִ ְפנֶ ה
ֹאמר ָל ֶהם
ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאל כָּ ל ֶא ָחד ֵמ ָה ָאבוֹת וְ י ַ
"בּנֶ יָ ח ְטאוּ"ַ ,רק יִ ְצ ָחק יִ ְהיֶ ה זֶ ה ֶשׁיְּ ַל ֵמּד ֲע ֵל ֶיהם זְ כוּת
ָ
]בּ ְר ַדיוֹב ַתּ ְר ָס"ט[(.
)'דּ ְב ֵרי ֵמ ִאיר' ַ
ִ

יַ ֲעקֹב ָשׂ ם ִמ ְב ָטחוֹ ִּב ְת ִפ ָּלה ִּבלְ ַבד
ֹאמר הֲ כִ י ָק ָרא ׁ ְשמוֹ י ֲַעקֹב וַ ּי ְַע ְקבֵ נִ י זֶה פַ ֲע ַמיִם ֶאת
"וַ ּי ֶ
ְ ּבכ ָֹר ִתי לָ ָקח וְ ִה ֵ ּנה ַע ָּתה לָ ַקח ִ ּב ְרכָ ִתי" )כז לו(
הוּדה זְ ֵאב ֶסגַ ל ,רֹאשׁ יְ ִשׁ ַיבת ַמנְ ֶצ ְ'ס ֶטרִ ,ח ֵדּד
ַר ִבּי יְ ָ
הוּתי ֵבּין יַ ֲעקֹב וְ ֵע ָשׂו ַה ִמּ ְת ַבּ ֵטּא ְבּיַ ֲח ָסם
ֶה ְב ֵדּל ַמ ִ
כוֹרה
כוֹרהְ :ל ִדידוֹ ֶשׁל ֵע ָשׂו ,יַ ֲעקֹב זָ כָ ה ַבּ ְבּ ָ
ִל ְמכִ ַירת ַה ְבּ ָ
מוּמיּוּתוֹ ְלנַ ֵצּל ֶאת
ַוּב ְבּ ָרכוֹת ִבּזְ כוּת ִה ְת ַחכְּ מוּתוֹ וְ ַע ְר ִ
כוֹרהְ .ל ֻע ַמּת
ֻח ְל ָשׁתוֹ ָה ִרגְ ִעית כְּ ֵדי ִלגְ זֹל ִמ ֶמּנּוּ ֶאת ַה ְבּ ָ
זֹאת ְליַ ֲעקֹב ָהיָ ה ָבּרוּר כִּ י א זָ כָ ה ְלכָ ֶ א ָלּא ִבּזְ כוּת
ְתּ ִפ ָלּתוֶֹ ,שׁ ִמּכּ ָֹחהּ ִס ֵבּב ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁ ֵע ָשׂו
כוֹרה,
יַ ֲחזֹר ֵמ ַה ָשּׂ ֶדה ָעיֵ ף וְ יִ ְת ַפּ ֶתּה ִל ְמכֹּר לוֹ ֶאת ַה ְבּ ָ
וּכְ ִפי ֶשׁ ֵמּ ִעיד ְ)ל ַה ָלּן מח כב ,ע"פ ַר ִשׁ"י וְ אוּנְ ְקלוֹס ָשׁם(:
"א ֶשׁר ָל ַק ְח ִתּי ִמיַּ ד ָה ֱאמ ִֹרי ְבּ ַח ְר ִבּי ְוּב ַק ְשׁ ִתּי"ְ ,דּ ַהיְ נוּ
ֲ
ִבּ ְת ִפ ָלּ ִתי ְוּב ַק ְשׁ ִתּי.
ַאף ָאנוָּ ,בּנָ יו ֶשׁל יַ ֲעקֹב ָא ִבינוְּ ,בּ ָע ְמ ֵדּנוּ ִבּ ְת ִפ ָלּה ִל ְפנֵ י
מוּרה ,כִּ י
ה'ָ ,חשׁוּב וְ ֶהכְ ֵר ִחי ֶשׁנַּ ְפנִ ים ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ָה ֲא ָ
חוֹתינוֵּ ,הן
ַא ַחר כָּ ל ַה ִה ְשׁ ַתּ ְדּ ֻליּוֹת ֶשׁנַּ ֲע ֶשׂה – כָּ ל ַה ְצ ָל ֵ
רוּחנִ יּוּת וְ ֵהן ְבּגַ ְשׁ ִמיּוּתְ ,תּלוּיוֹת ַא וְ ַרק ִבּ ְת ִפ ָלּה ְבּכַ וָּ נָ ה
ְבּ ָ
)'יִ ְר ָאה וָ ַד ַעת' עמ'
רט(.

ִר ְב ָקה ָענְ ָתה ָא ֵמן
ַעל ְּת ִפ ַּלת יִ צְ ָחק
"וַ ּי ְֶע ַּתר יִצְ ָחק לַ ה' לְ נֹכַ ח ִא ׁ ְש ּתוֹ ִּכי ֲע ָק ָרה ִהוא וַ ּי ֵָע ֶתר
לוֹ ה' וַ ַּת ַהר ִרבְ ָקה ִא ׁ ְש ּתוֹ " )כה כא(
ֵפּ ֵרשׁ ַר ִשׁ"י )ע"פ יְ ָבמוֹת סד א( כִּ י נֶ ְע ַתּר ַה ָקּדוֹשׁ
ָבּרוּ הוּא ִל ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק וְ א ֶשׁל ִר ְב ָקהְ ,ל ִפי
יוֹתר
ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַצ ִדּיק ֶבּן ַצ ִדּיק ְמ ֻסגֶּ ֶלת ְל ִה ְת ַק ֵבּל ֵ
דּוּע ִאם כֵּ ן
ִמ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ַצ ִדּיק ֶבּן ָר ָשׁע ,וְ יֵ שׁ ְל ָה ִביןַ :מ ַ
ִה ְת ַפּ ְלּ ָלה ִר ְב ָקה וְ א ָס ְמכָ ה ַעל ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק?
מּוֹדזִ 'יץ ֵפּ ֵרשׁ כִּ י ָאכֵ ןִ ,ר ְב ָקה
ָה ַא ְדמוֹ"ר ַר ִבּי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְ
ָבּ ְט ָחה ִבּ ְת ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק וְ א ִה ְת ַפּ ְלּ ָלה ְבּ ַע ְצ ָמהּ,
ֶא ָלּא ַרק ָע ְמ ָדה ְלנֹכַ ח יִ ְצ ָחק ְבּזָ וִ ית ַה ֶח ֶדרִ ,ה ְק ִשׁ ָיבה
ִל ְת ִפ ָלּתוֹ וְ ָענְ ָתה ַא ֲח ָריו ָא ֵמן.
אשׁי ַה ֵתּבוֹת:
ֶר ֶמז ַל ְדּ ָב ִרים נוּכַ ל ִל ְדרֹשׁ ִמכָּ ֶ שׁ ָר ֵ
ימ ְט ִריָּ ה ֶשׁל
ימ ְט ִריָּ ה צ"א כַּ גִּ ַ
"אִשְׁתּוֹ כִּי עֲק ָָרה" ֵהם ְבּגִ ַ
ָא ֵמן ִ
)'דּ ְב ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל'(.

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

ָא ֵמן ּבְ"קוֹ ל יַ ֲעקֹב"
וּמ ָתּ ִמיד ,יִ ֵחד כּ ַֹח ַה ְתּ ִפלָּ ה ֶאת ַעם
ֵמ ָאז ִ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמכָּ ל ָה ַע ִמּים .כְּ ִפי ֶשׁ ֵמּ ִעיד ַהכָּ תוּב
קים
ְ)דּ ָב ִרים ד ז(" :כִּ י ִמי גוֹי גָּ דוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ֱא ִ
קינוּ ְבּכָ ל ָק ְר ֵאנוּ ֵאלָ יו".
ְקר ִֹבים ֵאלָ יו כַּ ה' ֱא ֵ
ִאם נִ ְתבּוֹנֵ ן ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ נְ גַ לֶּ ה כִּ י ֶה ְב ֵדּל זֶ ה ֵה ֵחל
דוֹשׁים.
יהם ֶשׁל ָה ָאבוֹת ַה ְקּ ִ
ימ ֶ
עוֹד ִמ ֵ
יִ ְצ ָחק ָא ִבינוּ ִמ ְת ַפּלֵּ א ְבּ ָאזְ נֵ י יַ ֲעקֹב ְבּנוֹ
"הקֹּל קוֹל יַ ֲעקֹב וְ ַהיָּ ַדיִ ם
אשׁית כז כב(ַ :
)בּ ֵר ִ
ְ
לוֹמרַ ,אף ֶשׁ ִמּ ְבּ ִחינָ ה ִחיצוֹנִ ית
יְ ֵדי ֵע ָשׂו" .כְּ ַ
יח יַ ֲעקֹב ָא ִבינוּ לְ ִה ְת ַחזּוֹת לְ ֵע ָשׂוֶ ,את
ִה ְצלִ ַ
ימית ַה ִמּ ְת ַבּ ֵטּאת ְבּ ִסגְ נוֹן ִדּבּוּרוֹ,
ַמהוּתוֹ ַה ְפּנִ ִ
יח לְ ַה ְס ִתּירֲ .חכָ ִמים )גִּ ִטּין נז ב(
א ִה ְצלִ ַ
אוֹמ ִרים כִּ י ִבּ ְד ָב ָריו ֶשׁל יִ ְצ ָחק ָהיְ ָתה ְטמוּנָ ה
ְ
נְ ָ
חוּדיּוּתוֹ ֶשׁל זֶ ַרע יַ ֲעקֹב
בוּאה לְ דוֹרוֹת ,כִּ י יִ ִ
ִתּ ְהיֶ ה ְבּ"קוֹל יַ ֲעקֹב" – קוֹל ַה ְתּ ִפלָּ ה.
כָּ  גַּ ם ָק ָראנוּ ְבּ ַה ְפ ָט ַרת לֶ  לְ ֶ את ַה ְב ָט ָחתוֹ
"אל ִתּ ְיר ִאי
ֶשׁל ַהנָּ ִביא יְ ַשׁ ְעיָ הוּ )מא יד(ַ :
וּמ ִביא
תּוֹלַ ַעת יַ ֲעקֹבֲ ...אנִ י ֲעזַ ְר ִתּי נְ ֻאם ה'"ֵ ,
ָה ָר ָד"ק ְבּ ֵשׁם ַה ִמּ ְד ָרשׁ לְ ָפ ֵרשׁ ,כִּ י כְּ ֵשׁם ֶשׁ ֵאין
יה כָּ  יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵאין
כּ ָֹחהּ ֶשׁל ַהתּוֹלַ ַעת ֶאלָּ א ְבּ ִפ ָ
יהם – כּ ַֹח ַה ְתּ ִפלָּ ה!
כּ ָֹחם ֶאלָּ א ְבּ ִפ ֶ
נוֹסיף וְ נַ ְדגִּ ישׁ כִּ י ֵחלֶ ק ֶמ ְרכָּ זִ י
ִאם יֻ ְר ֶשׁה לִ יִ ,
ְבּכ ַֹח ַה ְתּ ִפלָּ ה ֶשׁל "קוֹל יַ ֲעקֹב" הוּא ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
ִסמּוּכִ ין לַ ָדּ ָבר ,נִ ָתּן לְ ָה ִביא ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ַקּ ְדמוֹנִ ים
ימ ְט ִריָּ ה ַפּ ֲע ַמיִ ם
כִּ י ַה ֵשּׁם "יַ ֲעקֹב" הוּא ְבּגִ ַ
ָא ֵמן .כְּ מוֹ כֵ ןַ ,ה'כְּ לִ י יָ ָקר' ִבּ ְת ִחלַּ ת ָפּ ָר ָשׁ ֵתנוּ
רוֹמז ַעל כָּ ֶ שׁ ָהיָ ה
אוֹמר כִּ י ַה ֵשּׁם יַ ֲעקֹב ֵ
ֵ
יהם.
ַמ ְק ִפּיד ַעל ָמה ֶשׁ ֲא ֵח ִרים ָדּ ִשׁים ְבּ ִע ְק ֵב ֶ
"הקֹּל קוֹל יַ ֲעקֹב"
בוּאת ַ
נִ ְמ ָצא לְ אוֹר זֹאת ֶשׁ ִבּנְ ַ
יֵ שׁ ָדּגֵ שׁ ְמיֻ ָחד לְ קוֹל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַהנִּ ְשׁ ָמע ְבּ ָב ֵתּי
כְּ נֵ ִסיּוֹת.
הוֹסיף לָ ֶהם נ ֶֹפ
ִאם נְ כוֹנִ ים ַה ְדּ ָב ִרים ,נִ ָתּן לְ ִ
)שׁ ָבּת קיט ב(
ְמיֻ ָחד ַעל ִפּי ַה ְדגָּ ַשׁת ֲחכָ ִמים ַ
ֶשׁ ֶאת ָה ָא ֵמן ָצ ִריָ ה ָא ָדם לַ ֲענוֹת ְ'בּכָ ל כֹּחוֹ',
תּוֹספוֹת ְדּ ַהיְ נוּ ְ'בּקוֹל ָרם'ֶ .א ְפ ָשׁר
וּפ ְרשׁוּ ַה ְ
ֵ
כֵּ יוָ ן ֶשׁ ִמּ ְצוָ ה זוֹ ְמ ַס ֶמּלֶ ת ֶאת 'קוֹל יַ ֲעקֹב',
וּבגָ אוֹן.
נוֹתהּ ְבּקוֹל ָרם ְ
ִמ ֵמּילָ א יֵ שׁ לַ ֲע ָ
כְּ ֶצ ֱא ָצ ָאיו ֶשׁל יַ ֲעקֹבֲ ,א ִבי ֻא ָמּ ֵתנוָּ ,עלֵ ינוּ
וּב ָא ֵמן ִבּ ְפ ָרט ֵחלֶ ק
לִ ְראוֹת ִבּ ְת ִפלָּ ה ִבּכְ לָ ל ְ
יהן
וּב ֶה ְת ֵאם לְ כָ  לְ ִה ְתיַ ֵחס ֲאלֵ ֶ
ֶמ ְרכָּ זִ י ְבּ ַחיֵּ ינוְּ ,
וּלְ ַה ְק ִפּיד לְ ַקיְּ ָמן ְבּ ֶה ְת ֵאם.
"הקֹּל קוֹל יַ ֲעקֹב"
יאת ַ
ִבּ ְק ִר ַ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם,

יע˜ב „וב מרמור˘טיין.

ַמ ֲע ֵשׂ י ֱאמ ּונִ יﬧ

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

ַה ְּב ָרכָ ה ׁ ֶשחוֹ לְ לָ ה ַמ ְה ּ ָפ ְך
קוּפת ַהח ֶֹרף ְדּ ֶא ְשׁ ָתּ ַקד .ר'
ָהיָ ה זֶ ה ִבּ ְת ַ
הוּדי ַתּ ְל ִמיד ָחכָ ם נִ כְ ָבּד ַוּב ַעל
ֲא ִביגְ דוֹר ,יְ ִ
ְבּ ַע ָמּיוָ ,ח ָלה ְבּ ַשׁ ַפּ ַעת ,וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ְבּ ִע ְקבוֹת כָּ 
ימה ָק ֶשׁה ,נֶ ֱא ַלץ ְל ִה ְת ַא ְש ֵׁפּז
נִ ְת ַקף ְבּק ֶֹצר נְ ִשׁ ָ
נּוֹד ִעים ְבּ ֶמ ְרכַּ ז ָה ָא ֶרץ
חוֹלים ַה ָ
ְבּ ַא ַחד ִמ ָבּ ֵתּי ַה ִ
וּל ַה ְשׁגָּ ָחה.
נוּחה ְ
ִל ְמ ָ
ר' ֲא ִביגְ דוֹר א נִ ְב ַהל .הוּא יָ ַדע כִּ י ְמ ֻד ָבּר
יּוּע
ְבּ ַמ ֲח ָלה ַק ָלּה יַ ֲח ִסית ֶשׁ ְבּ ֶעזְ ַרת ה' ְוּב ִס ַ
תּוֹמַ תּ ֲחף תּוֹ כַּ ָמּה יָ ִמים ִבּ ְמ ִהירוּת
ִטפּוּל ֵ
וְ ֵת ָע ֵלם כִּ ְל ֻע ַמּת ֶשׁ ָבּ ָאה .הוּא נִ ֵצּל ֶאת ְשׁהוּתוֹ
נוּחַ ,ל ֲחזֹר ַעל ַתּ ְלמוּדוֹ
חוֹלים כְּ ֵדי ָל ַ
ְבּ ֵבית ַה ִ

רוֹפא נִ ְד ַהם ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים.
ָה ֵ
הוּא נִ ְד ַרשׁ ִלזְ ַמן ָמה כְּ ֵדי ְל ָב ֵרר
וְ ַא ַחר ְל ַעכֵּ ל ְוּל ָה ִבין ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה
הוּט ָחה ְבּ ָפנָ יו כְּ ַר ַעם ְבּיוֹם
ֶשׁ ְ
ָבּ ִהיר .הוּא ִבּ ֵקּשׁ ֶאת ְפּ ָר ָטיו ֶשׁל
ר' ֲא ִביגְ דוֹרְ ,וּב ֶה ְמ ֵשַׁ יָצר ִעמּוֹ
ֶק ֶשׁר וְ ֵה ֵחל ְבּ ַת ֲה ִליִ מ ְת ַמ ֵשּׁ
ֶשׁל ִשׁ ָיבה ַל ְמּקוֹרוֹת.

חוֹלים ֶשׁ ְסּ ִביבוֹ.
וְ ַאף ְל ַסיֵּ ַע ַל ִ
ַמ ָצּבוֹ ָשׁל ר' ֲא ִביגְ דוֹר ִה ְשׁ ַתּ ֵפּר ִבּ ְמ ִהירוּת,
ישׁי ְל ִא ְשׁפּוּזוֹ כְּ ָבר ָחשׁ
וְ כֵ יוָ ן ֶשׁ ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִל ִ
רוֹפא
ָבּ ִריא ַדּיּוֹ כְּ ֵדי ַל ֲחזֹר ְל ֵביתוֹ ,הוּא נִ גַּ שׁ ָל ֵ
ָה ַא ְח ַראי ַעל ַה ַמּ ְח ָל ָקה ִוּב ֵקּשׁ ְל ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר,
ֶא ָלּא ֶשׁ ַה ָלּה ִמשּׁוּם ָמה ֵס ֵרב ְל ַב ָקּ ָשׁתוֹ.
"ע ֶליְ ל ִה ָשּׁ ֵאר ַבּ ַמּ ְח ָל ָקה ְל ַה ְשׁגָּ ָחה ְלכָ ל
ָ
ַה ָפּחוֹת ַעד ָמ ָחר ַבּבּ ֶֹקר"ָ ,פּ ַסק.
וּל ִה ְת ַחנֵּ ן .כְּ ִאישׁ
ר' ֲא ִביגְ דוֹר נִ ָסּה ְל ַב ֵקּשׁ ְ
ֲע ִשׂיָּ ה ָקץ הוּא ַבּיְּ ִשׁ ָיבה ַה ְמּ ֻמ ֶשּׁכֶ ת ְבּ ֵבית
חוֹלים וְ הוּא יִ ֵחל ָלשׁוּב ְל ֵביתוֹ ַ
ַה ִ
וּל ִשּׁגְ ָרה
רוֹפא כִּ י הוּא ַמ ְרגִּ ישׁ
ַה ְמּב ֶֹרכֶ ת .הוּא ִה ְס ִבּיר ָל ֵ
הוֹתירוֹ ְבּ ֵבית
לוּטין וְ ֵאין כָּ ל ַט ַעם ְל ִ
ָבּ ִריא ַל ֲח ִ

הוֹעילוְּ .בּא ֶֹפן
אוּלם ַתּ ֲחנוּנָ יו א ִ
חוֹליםָ ,
ַה ִ
רוֹפא ְבּ ֶע ְמ ָדתוֹ
ִבּ ְל ִתּי ֻמ ְס ָבּר ִה ְת ַבּ ֵצּר ָה ֵ
וְ ִה ְת ַע ֵקּשׁ כִּ י ְל ִפי ַהנְּ ָה ִלים הוּא ְמ ֻחיָּ ב ְל ִה ָשּׁ ֵאר
ְלכָ ל ַה ָפּחוֹת ַעד ְל ָמ ֳח ָרת ַבּבּ ֶֹקר ,וִ ִיהי ָמה.
חוֹלים
ר' ֲא ִביגְ דוֹר נֶ ֱא ַלץ ְל ִה ָשּׁ ֵאר ְבּ ֵבית ַה ִ
ְבּנִ גּוּד ִל ְרצוֹנוְֹ .ל ָמ ֳח ָרת ַבּבּ ֶֹקר ִה ְשׁכִּ ים קוּם
וְ ִה ְתיַ ֵצּב ִמיָּ ד ְל ִס ְד ַרת ַה ְבּ ִדיקוֹת ַהנִּ ְד ֶר ֶשׁת
כְּ ֵח ֶלק ֵמ ֲה ִליַ ה ִשּׁ ְחרוּרְ .ל ַא ַחר ִבּקּוּר
רוֹפא ָה ַא ְח ַראי
רוֹפ ִאים ְבּ ַח ְדרוֹ ָח ַתם ָה ֵ
ָה ְ
ַעל ִמכְ ַתּב ַה ִשּׁ ְחרוּר ,וְ ר' ֲא ִביגְ דוֹר ַה ְמּ ֻא ָשּׁר
ָחשׁ כְּ ִמי ֶשׁ ִה ְשׁ ַתּ ְח ֵרר ִמ ֵבּית כֶּ ֶלא .הוּא ִמ ֵהר
ָל ַק ַחת ֶאת ִמ ַטּ ְל ְט ָליו וְ ָל ֵצאת ְלכִ וּוּן ֵבּיתוֹ.
ִל ְפנֵ י יְ ִצ ָיאתוֹ ֵמ ַה ַמּ ְח ָל ָקה ֻה ְצ ַרְ ל ָב ֵר
ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר' .ר' ֲא ִביגְ דוֹר ִה ְק ִפּיד ְמאֹד ַעל
ֲא ִמ ַירת ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּקוֹל ְוּבכַ וָּ נָ הְ ,ל ַא ַחר
ֶשׁנָּ ַטל יָ ָדיו נֶ ֱע ַמד מוּל ַה ִבּ ְרכּוֹן ַה ָקּ ָטן ֶשׁ ָהיָ ה
ָתּלוּי ֵמ ַעל ַה ִבּ ְרזִ יָּ ה וְ ֵה ֵחל ְל ָב ֵר'ֲ א ֶשׁר יָ ַצר'
וּמ ֶטּ ַבע ַה ְדּ ָב ִריםְ ,בּ ֶה ְת ֵאם
ְבּקוֹל ִוּב ְמ ִתינוּתִ ,
ַל ְמּ ִציאוּת ֶשׁ ָבּהּ ָהיָ ה ָמצוּיַ ,אף ְבּכַ וָּ נָ ה יְ ֵת ָרה,
כַּ ֲא ֶשׁר תּוֹ כְּ ֵדי ֲא ִמ ַירת ַה ְבּ ָרכָ ה הוּא ִה ְר ֵהר
בּוֹרא ָה ַר ִבּים ַה ִמּ ְת ַבּ ְטּ ִאים ְבּכָ 
ְבּ ַח ְס ֵדי ַה ֵ
וּמ ְשׁ ָלם.
פּוֹעלוֹת ְבּא ֶֹפן ַתּ ִקּין ֻ
ֶשׁ ַמּ ַע ְרכוֹת גּוּפוֹ ֲ
ִבּ ְשׁ ַעת ֲא ִמ ַירת ַה ְבּ ָרכָ ה ָחשׁ ַר ִבּי ֲא ִביגְ דוֹר כִּ י
נוֹעץ בּוֹ ֵעינַ יִ ם .הוּא
חוֹריו וְ ֵ
עוֹמד ֵמ ֲא ָ
ישׁהוּ ֵ
ִמ ֶ
אוּלם
ִקוָּ ה ֶשׁ ִמּיָּ ד כְּ ֶשׁיְּ ַסיֵּ ם יַ ֲענֶ ה ַה ָלּה ָא ֵמןָ ,
ְל ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ ִבּ ְמקוֹם ָא ֵמן הוּא
יעוֹתיו
ָשׁ ַמע ֶאת ֵהד ְפּ ִס ָ
ַה ִמּ ְת ַר ֲחקוֹת ֶשׁל ָה ִאישׁ ַהזָּ ר.
ר' ֲא ִביגְ דוֹר ַה ֻמּ ְפ ָתּע ָסב
חוֹריו כְּ ֵדי ִל ְראוֹת ִמי
ַל ֲא ָ
ָה ִאישׁ ֶשׁ ִה ְק ִשׁיב ְבּ ַס ְק ָרנוּת
וּמה ִטיבוֹ,
כֹּה ַר ָבּה ְל ִב ְרכָ תוֹ ָ
וּמה ַר ָבּה ָהיְ ָתה ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ
ָ
כַּ ֲא ֶשׁר נוֹכַ ח ִל ְראוֹת כִּ י
ְמ ֻד ָבּר ְבּ ַא ַחד ֵמ ַח ְב ֵרי ֶצוֶ ת
רוֹפא ַבּ ַעל ָחזוּת
ַה ַמּ ְח ָל ָקהֵ ,
וּשׁמוֹ
אלית ֻמ ְב ֶה ֶקת ְ
יִ ְשׁ ְמ ֵע ִ
דּוֹקטוֹר יוּסוּף.
ְ
עוֹרר
ַה ֶדּ ֶבר ִה ְפ ִליא אוֹתוֹ וְ ֵ
ֶאת ַס ְק ָרנוּתוֹ; הוּא א ֵה ִבין
רוֹפא
ָמה ִס ְק ֵרן כָּ ל כָּ ֶ את ָה ֵ
ָה ֲע ָר ִבי ְבּ ִב ְרכַּ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר' ,וְ הוּא ֶה ֱח ִליט
וּל ִה ְת ַענְ יֵ ן ְל ֵפ ֶשׁר ַה ָדּ ָבר .הוּא
רוֹפא ְ
ִל ְפנוֹת ָל ֵ
רוֹפאֶ ,א ָלּא ֶשׁ ַה ָלּה כְּ ִפי
ִמ ֵהר ָלרוּץ ַא ֲח ֵרי ָה ֵ
ַהנִּ ְר ֶאה א ָשׂשׂ ַעל כָּ  ,וְ הוּא ִמ ֵהר ְל ִה ְת ַר ֵחק
ִמ ֶמּנּוּ.
ֶא ָלּא ֶשׁר' ֲא ִביגְ דוֹר א ָח ַשׁב ְלוַ ֵתּרְ .ל ַא ֵחר
רוֹפא
וּמ ִהיר הוּא ָע ַצר ֶאת ָה ֵ
ִמ ְר ָדּף ַקל ָ
וְ ָשׁ ַאל אוֹתוֹ יְ ִשׁירוֹת"ָ :ר ִא ִיתי ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְת ַענְ יֵ ן
הוֹסיף.
דּוּע"ִ ,
ְבּ ִב ְרכָ ִתי וַ ֲאנִ י ְמ ֻס ְק ָרן ָל ַד ַעת ַמ ַ
וּל ִה ְתנַ ֵער.
רוֹפא ְל ִה ְת ַח ֵמּק ְ
ִבּ ְת ִח ָלּה נִ ָסּה ָה ֵ
נִ כָּ ר ָהיָ ה ֶשׁהוּא נָ תוּן ְבּ ַס ֲע ַרת ְרגָ שׁוֹתֶ ,א ָלּא
ֶשׁר' ֲא ִביגְ דוֹר א וִ ֵתּר .הוּא ִה ְת ַע ֵקּשׁ ְל ָה ִבין
רוֹפא וְ ִס ֵפּרַ .ה ִסּפּוּר ֶשׁ ִסּ ֵפּר
וּל ַבסּוֹף נִ כְ נַ ע ָה ֵ
ְ
ָהיָ ה ֻמ ְפ ָלא ִוּב ְל ִתּי נִ ְת ַפּס ְבּכָ ל ְקנֵ ה ִמ ָדּה.

"אנִ י ֲע ָר ִבי ,כְּ ִפי ֶשׁ ֶבּ ַטח ַשׂ ְמ ָתּ ֵלב"ָ ,פּ ַתח
ֲ
אוֹת נִ גַּ שׁ
וּמיָּ ד ִה ְמ ִשׁי" :כְּ ֶשׁ ָר ִא ִיתי ְ
רוֹפאִ ,
ָה ֵ
קוֹרא ֶאת ַה ֶטּ ְק ְס ְט
נוֹטל יָ ַדיִ ם וְ ֵ
ֶאל ַה ֶבּ ֶרזֵ ,
ֶשׁ ָקּ ָר ָ
את לוֹ ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר' ִמתּוַֹ ה ִבּ ְרכּוֹן,
אשׁית יְ ֵמי
נִ זְ כַּ ְר ִתּי ְל ֶפ ַתע ְבּזִ כָּ רוֹן ָרחוֹק ֵמ ֵר ִ
ישׁה
דוּתי .נִ זְ כַּ ְר ִתּי כִּ י ַאף ָס ָב ִתי ַהיְּ ִשׁ ָ
יַ ְל ִ
נָ ֲהגָ ה ַל ֲעשׂוֹת ְבּ ִדיּוּק ֶאת אוֹתוֹ ַה ָדּ ָבר;
ְבּכָ ל יוֹם ָהיְ ָתה ִהיא נֶ ֱע ֶמ ֶדת כַּ ָמּה ְפּ ָע ִמים
קוֹראת ַמ ֶשּׁהוּ ִמתּוַֹ דּף ֶשׁ ָהיָ ה ָתּלוּי ַעל
וְ ֵ
ִקיר ִמ ְט ָבּ ָחהָּ .לכֵ ן נֶ ֱע ַמ ְד ִתּי ְל ִצ ְדּ וְ ִה ְק ַשׁ ְב ִתּי
ְבּ ֶשׁ ֶקט ַעד ֶשׁ ִסּיַּ ְמ ָתּ".
"ס ְב ָתא ֶשׁ ְלַּ ,"???ה ַפּ ַעם ָהיָ ה תּוֹרוֹ ֶשׁל
ָ
"היכָ ן ִהיא ָהיְ ָתה
ר' ֲא ִביגְ דוֹר ְל ִה ְצ ַט ְמ ֵררֵ ,
גּוֹר ֶרת?"ָ ,שׁ ַאל.
ִמ ְת ֶ
הוֹריְ ,בּ ַא ַחת ֵמ ֶה ָע ִרים
ַ
"סמוְּ ל ֵבית
ָ
רוֹפא,
ַה ְמּע ָֹרבוֹת ְבּ ֶמ ְרכַּ ז ָה ָא ֶרץ"ֵ ,ה ִשׁיב ָה ֵ
"וּמזֶּ ה ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ְבּ ֵבית
הוֹסיףִ ,
ִ
וּמיָּ ד
ִ
ַה ְקּ ָברוֹת"...
"ס ָב ְת זוָֹ ,היְ ָתה ֵאם ָא ִבי אוֹ ֵאם ִא ְמּ"?"
ָ
ָשׁ ַאל ר' ֲא ִביגְ דוֹר ִבּ ְד ִריכוּת.
רוֹפא ,כְּ ֶשׁהוּא ִמ ְת ַפּ ֵלּא
"אם ִא ִמּי"ֵ ,ה ִשׁיב ָה ֵ
ֵ
ַעל ַה ְשּׁ ֵא ָלה.
"א ָתּה
ר' ֲא ִביגְ דוֹר כִּ ְמ ַעט וְ ָק ַרס ַתּ ְח ָתּיוַ .
הוּדי!" הוּא זָ ַעק ְבּ ִה ְת ַרגְּ שׁוּת ְל ֶבן ִשׂיחוֹ
יְ ִ
וְ כִ ְמ ַעט ָע ַמד ְל ַח ְבּקוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁ ִמּ ֶטּ ַבע ַה ְדּ ָב ִרים
ֵהגִ יב ַה ָלּה ְבּ ִרחוּק וְ א ַמ ָמּשׁ ֵה ִבין ְבּ ָמה
ְמ ֻד ָבּר.
הוֹלכִ ים ַא ַחר ָה ִא ָמּא"ִ ,ה ְס ִבּיר ר'
"בּיַּ ֲהדוּת ְ
ַ
"אם ַה ָסּ ְב ָתא ֶשׁ ְלֵּ ,אם
רוֹפאִ ,
ֲא ִביגְ דוֹר ָל ֵ
ִא ְמָּ ,היְ ָתה ְמ ָב ֶרכֶ ת ֲ'א ֶשׁר יָ ַצר'ִ ,מ ְס ַתּ ֵבּר
הוּדיָּ ה ,וְ ִאם כָּ  גַּ ם ִא ְמָּ היְ ָתה
ֶשׁ ִהיא ָהיְ ָתה יְ ִ
יְ ִ
דּוֹקטוֹר יוּסוּף,
הוּדיָּ ה ,וְ גַ ם ַא ָתּה ,כֵּ ן ַא ָתּה ְ
יוֹסף ַה ַצּ ִדּיק ֶשׁנִּ ְשׁ ָבּה ֵבּין ַהגּוֹיִ ים".
ֵאינְ ֶ א ָלּא ֵ
רוֹפא נִ ְד ַהם ְל ֶשׁ ַמע ַה ְדּ ָב ִרים .הוּא נִ ְד ַרשׁ
ָה ֵ
וּל ָה ִבין
ִלזְ ַמן ָמה כְּ ֵדי ְל ָב ֵרר וְ ַא ַחר ְל ַעכֵּ ל ְ
הוּט ָחה ְבּ ָפנָ יו כְּ ַר ַעם ְבּיוֹם
ֶאת ָה ֻע ְב ָדּה ֶשׁ ְ
ָבּ ִהיר .הוּא ִבּ ֵקּשׁ ֶאת ְפּ ָר ָטיו ֶשׁל ר' ֲא ִביגְ דוֹר,
ְוּב ֶה ְמ ֵשׁ יָ ַצר ִעמּוֹ ֶק ֶשׁר וְ ֵה ֵחל ְבּ ַת ֲה ִלי
ִמ ְת ַמ ֵשֶּׁ שׁל ִשׁ ָיבה ַל ְמּקוֹרוֹת.
רוֹפא ִמ ְת ַע ֵקּשׁ ְל ַה ְשׁ ִאיר
"א ְל ָמ ֵלא ָהיָ ה ָה ֵ
ִ
ִ
אוֹתי ַבּ ַמּ ְח ָל ָקה ַעד ַהבּ ֶֹקר"ָ ,שׂח ר' ֲא ִביגְ דוֹר
ִל ִיד ָידיו ְל ַא ַחר ֶשׁ ִשּ ְתּ ָפם ַבּ ַה ְשׁגָּ ָחה ַה ֻמּ ְפ ָל ָאה
"א ְל ָמ ֵלא ָהיִ ִיתי
ֶשׁנִּ גְ ְל ָתה ְלנֶ גֶ ד ֵעינָ יוִ ,
ַמ ְק ִפּיד ְל ָב ֵרֶ את ַה ְבּ ָרכוֹת ְבּכַ וָּ נָ ה ִמתּוֹ
ַהכְּ ָתבִ ,א ְל ָמ ֵלא ָהיְ ָתה ָס ָבתוֹ ֶשׁל אוֹתוֹ
רוֹפא ַמ ְק ִפּ ָידה ַאף ִהיא ַעל כָּ ֲ ,ה ֵרי ֶשׁיִּ ָתּכֵ ן
ֵ
מוֹצאת
חוֹקה זוֹ א ָהיְ ָתה ֵ
הוּדית ְר ָ
ֶשׁנְּ ָשׁ ָמה יְ ִ
עוֹלם ֶאת ַה ֶדּ ֶרָ לשׁוּב ַל ְמּקוֹרוֹת".
ְל ָ
ִספּוּר זֶ ה ֶשׁ ֻסּ ַפּר ִמ ִפּי ַה ַמּגִּ יד ַר ִבּי יַ ֲעקֹב
חוֹבה
ַשׁיִ שׁ ְשׁ ִל ָיט"א ְמ ַל ְמּ ֵדנוּ ,כִּ י ִמ ְלּ ַבד ַה ָ
עוֹשׂים
ְל ָב ֵר כָּ ל ְבּ ָרכָ ה כָּ ָראוּי ,כַּ ֲא ֶשׁר ָאנוּ ִ
עוֹררוּת
גּוֹר ִמים ָאנוּ ְל ִה ְת ְ
זֹאת ְבּ ַפ ְר ֶה ְסיָ ה ְ
הוּדית
אוֹתנוּ ַעד ַל ֲה ָשׁ ַבת נֶ ֶפשׁ יְ ִ
סּוֹב ִבים ָ
ַבּ ְ
ְלכוּר ַמ ְח ַצ ְב ָתּהּ.

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

דֶּ ֶר ְך ֱאמ ּונִ יﬧ

ִהלְ כוֹ ת ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן

ְּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן נַ ֲענוֹ ת ְּב ָא ֵמן
לּוֹמד ַה ְבּ ָרכוֹת ִל ְפנֵ י ַרבּוֲֹ ,א ָבל ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵהם
ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ֵ
ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן ַא ַחר ִּב ְר ַּכת ָק ָטן
ְמ ָב ְרכִ ים ִל ְפטֹר ֶאת ַע ְצ ָמם ,כֵּ יוָ ן ִדּ ְבנֵ י ִחנּוֵּ הם עוֹנִ ים
אְ .ק ַט ִ ּנים ַה ּ ְמ ׁ ַש ְ ּנ ִנים ֻנ ְס ָחאוֹ ת ׁ ֶשל ְ ּב ָרכוֹ ת ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ַל ּ ֵמד,
ַאף ׁ ֶש ַר ּׁ ָש ִאים ֵהם ְל ַה ְז ִּכיר ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִים ְ ּב ִב ְר ָכ ָתםֵ ,אין עוֹ ִנים
ַא ֲח ֵר ֶיהם ָא ֵמןְ ,ל ִפי ׁ ֶש ַּכ ָ ּו ָנ ָתם ִל ְלמֹד ְולֹא ְל ָב ֵר ְך.
אוּרים:
וּב ִ
ְמקוֹרוֹת ֵ
)שׁם ס"ק יג–יד(ָ .ה ֶ'א ֶבן ָה ֵאזֶ ל'
רוּרה' ָ
וּ'מ ְשׁנָ ה ְבּ ָ
ֻ'שׁ ְל ָחן ָערוּ) 'או"ח רטו ג( ִ
)שׁם(ֶ ,שׁ ָא ְמנָ ם ֵאין ִחיּוּב ַל ֲענוֹת ָא ֵמן
ְ)בּ ָרכוֹת א טו( ִדּיֵּ ק ִמ ְלּשׁוֹן ָה ַר ְמ ָבּ"ם ָ

רוֹצה ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ָה ְרשׁוּת
אוּלם ָה ֶ
ַא ַחר ְק ַטנִּ ים ַה ְמּ ַשׁנְּ נִ ים נֻ ְסּ ֵחי ְבּ ָרכוֹתָ ,
אוּלם ַבּ ֵסּ ֶפר ְ
ְבּיָ דוֹ .וְ ָ
'נוֹט ֵרי ָא ֵמן' )ח"ב עמ' קיז( כָּ ַתב ֶשׁ ִמּכָּ ֶ שׁ ְבּ ֵ'באוּר
ַהגְ ָּר"א' ָ
)שׁם ד( ִה ְשׁוָ ה ִדּין זֶ ה ְל ִדין ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַא ַחר ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ֵאינָ הּ ְצ ִריכָ ה,
ַמ ְשׁ ָמע ֶשׁ ִשּׁנּוּן ָט ְפ ֵסי ְבּ ָרכוֹת ִדּינוֹ כְּ ִדין ְבּ ָרכָ ה ֶשׁ ֵאינָ הּ ְצ ִריכָ ה ֶשׁ ָאסוּר
ַל ֲענוֹת ַא ֲח ֶר ָיה ָא ֵמן.

בַ .ה ּׁשוֹ ֵמ ַע ְ ּב ָר ָכה ְרא ּו ָיה ִמ ָ ּק ָטן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע ְל ִגיל ִח ּנ ּו ְך ְּכגוֹ ן
ִ ּב ְרכוֹ ת ַה ְּת ִפ ָּלהּ ִ ,ב ְרכוֹ ת ַה ּ ִמ ְצווֹ ת ּו ִב ְרכוֹ ת ַה ֶ ּנ ֱה ִנין – ַי ֲע ֶנה
ַא ֲח ָריו ָא ֵמןְ .ו ֵי ׁש ַה ּסוֹ ְב ִרים ׁ ֶש ַאף ַא ַחר ָק ָטן ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע ְל ִגיל
ִח ּנ ּו ְךָּ ,כל ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע ְל ָב ֵר ְך – ֵי ׁש ַל ֲענוֹ ת ָא ֵמן ַא ַחר ִ ּב ְר ָכתוֹ .
אוּרים:
וּב ִ
ְמקוֹרוֹת ֵ

ַבּ ֻ'שּׁ ְל ָחן ָערוּ) 'רטו ג( כָּ ַתב" :וְ ָהא ְדּ ֵאין עוֹנִ ים ָא ֵמן ַא ַחר ִתּינוֹקַ ,דּוְ ָקא

דּ וֹ ְר ׁ ֵשי ֱאמ ּונִ ים

יוֹסף'
יהם ָא ֵמן"ִ .מ ְדּ ָב ִרים ֵאלּוּ ִדּיֵּ ק ַה ְ'פּ ִרי ְמגָ ִדים' )'רֹאשׁ ֵ
ַא ֲח ֵר ֶ
הוּבא במשנ"ב רטו יז( ֶשׁעוֹנִ ים ָא ֵמן ַרק ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת
ְבּ ָרכוֹת נג בָ ,
ָק ָטן ֶשׁ ִהגִּ ַיע ְלגִ יל ִחנּוֲּ ,א ָבל ָק ָטן ֶשֹּׁלא ִהגִּ ַיע ְלגִ יל ִחנּוֵּ אין עוֹנִ ים
ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְרכָ תוְֹ .בּ ִ'פ ְס ֵקי ְתּשׁוּבוֹת' )רטו ח( ֵה ִביא ְבּ ֵשׁם שׁוּ"ת 'יַ ִבּ ַיע
א ֶֹמר' )ח"ח כה ח( ֶשׁגִּ יל ִחנּוְּ ל ִענְ יַ ן ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל ַה ְבּ ָרכוֹת ,הוּא כַּ ֲא ֶשׁר
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִליםַ .ל ֲה ָבנָ ה זוֹ יָ כוֹל ְל ַהגִּ ַיע
ַה ָקּ ָטן ַה ְמּ ָב ֵרֵ מ ִבין ְל ִמי ְמ ָב ְרכִ ים ִ
אוּלם ַהגְ ִּר"י
יעוֹתיו .וְ ָ
ָק ָטן ִמגִּ יל ָח ֵמשׁ וָ ַמ ְע ָלהְ ,בּ ֶה ְת ֵאם ְל ָר ַמת ֲה ָבנָ תוֹ וִ ִיד ָ
נוֹיב ְירט ַבּ ֵסּ ֶפר ִ'חנּוַּ ה ָבּנִ ים ְל ִמ ְצווֹת' ְ)ס ִעיף כא( כָּ ַתב ֶשׁכָּ ל ֶשׁ ַה ָקּ ָטן
ִ
יוֹד ַע ְל ָב ֵרֵ מ ַע ְצמוֹ ְלא ֶשׁיִּ ְצ ָט ְרכוּ ְלעוֹזְ רוֲֹ ,ה ֵרי הוּא ַהגִּ ַיע ְלגִ יל ִחנּוּ
ֵ
כוֹתיו.
ִל ְב ָרכוֹת וְ יֵ שׁ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְר ָ
לוֹמר
יוֹד ַע ַ
אוּלם ְבּשׁוּ"ת ֶ'א ֶבן יִ ְשׂ ָר ֵאל' )ח"ח סי' יד( כָּ ַתב ֶשׁכָּ ל ֶשׁ ַה ָקּ ָטן ֵ
וְ ָ
ֶאת ִמלּוֹת ַה ְבּ ָרכָ ה גַּ ם ִאם ֵאינוֹ ֶא ָלּא ֵבּן ָשׁלוֹשׁ ָשׁנִ יםֲ ,ה ֵרי זֶ ה גִּ יל ִחנּוּ
כוֹתיוְ .וּר ֵאה ִבּ ְתשׁוּבוֹת 'אוֹר ְל ִציּוֹן'
ִל ְב ָרכוֹת וְ יֵ שׁ ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ַחר ִבּ ְר ָ
שּׁוֹמ ַע ְבּ ָרכָ ה ִמ ָקּ ָטן ֶשֹּׁלא ִהגִּ ַיע
)ח"ב ֶפּ ֶרק יד אוֹת לג( ֶשׁ ַמּ ִצּ ַיע ְל ִמי ֶשׁ ֵ
עוֹלם ָא ֵמן וְ ָא ֵמן" וְ ֶאת ָה ָא ֵמן
"בּרוּ ה' ְל ָ
לוֹמר ְבּ ַל ַחשׁ ֶאת ַה ָפּסוּק ָ
ְל ִחנּוַּ 
לוֹמר ְבּקוֹל ְבּא ֶֹפן ֶשׁיִּ ָשּׁ ַמע כַּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל ִבּ ְרכַּ ת ַה ָקּ ָטןְ .וּב ֵשׁם
ַה ְשּׁנִ יָּ ה ַ
לוֹמר ַא ַחר ִבּ ְרכַּ ת ָק ָטן ֶשֹּׁלא ִהגִּ ַיע ְל ִחנּוּ
מוּבא ֶשׁנָּ ַהג ַ
ער ָבָּ 
ַהגְּ ָר ָשׁ"ז אוֹיֶ ְ
)'א ְרחוֹת ַר ֵבּנוּ' ח"ג עמ' רכג(.
ָ'א ֵמ' ְלא נ' ְבּא ֶֹפן ֶשׁיֵּ ָר ֶאה כַּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַמ ָמּשׁ ָ
ַבּ ֵסּ ֶפר ַ'דּ ְרכֵ י ֲה ָלכָ ה' ִ)בּ ְרכוֹת ַהנֶּ ֱהנִ ין סי' כה( ִדּיֵּ ק ֶשׁ ַחיָּ ִבים ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַעל
)מ ְס ֵעי טז( ֶשׁכָּ ַתב" :וְ ִתינוֹקוֹת
ִבּ ְרכַּ ת ָק ָטן ְבּכָ ל גִּ ילִ ,מ ִדּ ְב ֵרי ַה ֶ'בּן ִאישׁ ַחי' ַ
ֲא ֶשׁר ְמ ָב ְרכִ ים ַחיָּ ב ָא ָדם ַל ֲענוֹת ָא ֵמן ַא ֲח ֵר ֶיהם" ,וְ א ִה ְתנָ ה ֶשׁיִּ ְהיוּ
ַה ְקּ ַטנִּ ים ְבּנֵ י ִחנּוּ.

ִמדִּ ְב ֵרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן ַעל ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן

ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי
מוּאל ֱא ִל ֶיעזֶ ר ְשׁ ֶט ְרן
ְשׁ ֵ
יט"א
ְשׁ ִל ָ
גַ ֲּא ָב"ד ַמ ֲע ַרב ָה ִעיר ב"ב

"א ַמר
)שׁ ָבּת קיט ב(ָ :
דוּעים ֵהם ִדּ ְב ֵרי ֲחזָ "ל ַ
יְ ִ
פּוֹת ִחים
אוֹמר ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ – ְ
ֵרישׁ ָל ִקישׁ :כָּ ל ָה ֵ
לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדןֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר )יְ ַשׁ ְעיָ ה כו ב('ִ :פּ ְתחוּ
ְשׁ ָע ִרים וְ יָ בֹא גוֹי ַצ ִדּיק שׁ ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים'ַ .אל ִתּ ְק ִרי
אוֹמ ִרים ָא ֵמן'"ֲ .חזָ "ל
'שׁ ֵֹמר ֲא ֵמנִ ים' ֶא ָלּא ֶ'שׁ ְ
ַמ ֲע ִלים כָּ אן ַעל נֵ ס ֶאת גּ ֶֹדל ַה ֲח ִשׁיבוּת ֶשׁל
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ֲא ֶשׁר ְבּכ ָֹחהּ ִל ְפתּ ַֹח ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן,
הוֹסיפוּ ַעל כָּ 
ַוּבזּ ַֹהר ַה ָקּדוֹשׁ )וַ יֵּ ֶל רפה ב( ַאף ִ
ֶשֹּׁלא ַרק ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדןֶ ,א ָלּא כָּ ל ַשׁ ֲע ֵרי ַה ְבּ ָרכָ ה
נִ ְפ ָתּ ִחים ִל ְרוָ ָחה ִבּ ְפנֵ י ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ.
שׁוּטה ֶשׁל ָא ֵמן ִהיא כְּ ִד ְב ֵרי
ַה ַמּ ְשׁ ָמעוּת ַה ְפּ ָ
וּמ ִעיד
עוּתהּ ָה ָא ָדם ַמ ֲא ִמין ֵ
ַהגְּ ָמ ָרא ָשׁםֶ ,שׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
אוּלם יֶ ְשׁנָ ן
בּוֹראוֹ ֶשׁהוּא'ֵ :א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן'ָ .
ַעל ְ
עוּתהּ ֶשׁל ָא ֵמן ,וְ ַעל כָּ 
נוֹספוֹת ְבּ ַמ ְשׁ ָמ ָ
ֲה ָבנוֹת ָ
וּפ ֵרשׁ ֶשׁ ְ'בּכָ ל כֹּחוֹ' ַהיְ נוּ
הוֹסיף ֵ
כִּ וֵּ ן ַר ִשׁ"י כְּ ֶשׁ ִ
אוֹמ ָרהּ
ְ'בּכָ ל כַּ וָּ נָ תוֹ'; ְלהוֹרוֹת ָלנוּ ְבּכָ ֶ שֹּׁלא ְל ְ
ָח ִל ָילה וְ ָחס כְּ ִמ ְצוַ ת ֲאנָ ִשׁים ְמ ֻל ָמּ ָדהֶ ,א ָלּא ִמתּוֹ
ִה ְתבּוֹנְ נוּת וְ ִה ְת ַע ְמּקוּת יְ ֵת ָרה.

פּוֹת ַחת ֶאת כָּ ל
ַ
ִאם כֵּ ן ,כָּ ָאמוּרֲ ,ענִ יַּ ת ָא ֵמן
מוֹצ ֵאי
ַה ְשּׁ ָע ִרים ,וְ ִאם ְרגִ ִילים ָאנוּ ְל ַב ֵקּשׁ ָתּ ִמיד ְבּ ָ
ַשׁ ָבּתוֹת ֵמ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶשׁיִּ ְפ ַתּח ָלנוּ ַ'שׁ ֲע ֵרי
ַר ֲח ִמיםַ ,שׁ ֲע ֵרי ָרצוֹןַ ,שׁ ֲע ֵרי גְּ ֻא ָלּה '...וְ כוּ'ְ ,בּוַ ַדּאי
ָע ֵלינוּ ִל ְשׂמ ַֹח ְבּ ִד ְב ֵרי ֲחזָ "ל ַהנִּ ְפ ָל ִאים ֲא ֶשׁר גִּ לּוּ
אוֹתם ְשׁ ָע ִרים ֲא ֶשׁר כֹּה
ָלנוּ כִּ י ַה ַמּ ְפ ֵתּ ַח ְלכָ ל ָ
ְמיַ ֲח ִלים ָאנוּ ְל ִהכָּ נֵ ס ַבּ ֲע ָדם ָטמוּן ְבּ ִמ ָלּה ֶא ָחת –
ָא ֵמן!
•
שׁוּרה ְלכָ ל ַהנְּ ֻקדּוֹת
נוֹס ֶפת ַה ְקּ ָ
וּמכָּ אן ִלנְ ֻק ָדּה ֶ
ִ
ָה ֲאמוּרוֹת:
ֲא ִמ ַירת ִבּ ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר ְבּ ַצוְ ָתּא הוּא ִמנְ ַהג וָ ִת ִיקין
עוֹלם ָהיָ ה נָ פוֹץ ִבּ ְק ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַאף
ֲא ֶשׁר ֵמ ָ
פּוֹס ִקים .נִ ְר ֶאה כִּ י
ֻהזְ כַּ ר א ֶא ָחת ְבּ ִס ְפ ֵרי ַה ְ
ְבּ ִחנּוְּ ל ִמנְ ָהג זֶ ה יֵ שׁ ַה ְר ֵבּה כְּ ֵדי ִל ְתרֹם ְל ַהנְ ָח ַלת
ֶע ְרכָּ הּ ֶשׁל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְבּ ֶק ֶרב ַה ַתּ ְל ִמ ִידים.
ְבּ ִב ְרכוֹת ַה ַשּׁ ַחר יֶ ְשׁנָ הּ ַמ ֲע ָלה ְמיֻ ֶח ֶדת ְבּכָ ֶ שׁ ֵהן
עוּתן יָ כוֹל כָּ ל
ִס ְד ַרת ְבּ ָרכוֹת ְרצוּפוֹת ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ

ֶא ָחד וְ ֶא ָחד
ְלזַ כּוֹת ֶאת
ֲח ֵברוֹ ַבּ ֲענִ יַּ ת
ֲא ֵמנִ ים ַרבּוֹת,
זֹאת ִמ ְלּ ַבד
ַה ַמּ ֲע ָל ה
ֶשׁיֵּ שׁ ַל ְמּ ָב ֵרַ ע ְצמוֶֹ ,שׁ ַאף הוּא זוֹכֶ ה ִמתּוֹ
לוֹמר ֶאת ַה ְבּ ָרכָ ה ְבּיֶ ֶתר ִה ְתבּוֹנְ נוּת
ַ
כָּ 
וּמ ִתינוּתְ ,בּ ָ
ְ
נוֹסף ְל ֶע ֶצם ָה ֻע ְב ָדּה ַה ְמּב ֶֹא ֶרת
מוֹס ָיפה כּ ַֹח וְ ִקיּוּם
ַבּ ְסּ ָפ ִרים ,כִּ י ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִ
ַל ְבּ ָרכָ ה.
עוֹס ִקים ִבּ ְמ ֶלאכֶ ת ִחנּוּ
ִבּ ֵיד ֶיהם ֶשׁל ָה ְ
ְצ ִע ֵירי ַהצֹּאן ָתּלוּי ֲע ִתידוֹ וְ ִצ ְביוֹנוֹ ֶשׁל ַהדּוֹר
ַה ָצּ ִעיר ֲא ֶשׁר ֵעינֵ ינוּ נְ שׂוּאוֹת ֵא ָליו .יִ ְשׁ ַתּ ֵדּל נָ א
ֵאפוֹא כָּ ל ְמנַ ֵהל ְבּ ֶח ְל ַקת ָשׂ ֵדהוְּ ,ל ַה ֲח ִדיר ְבּ ֵלב
מּוֹרים וְ ַה ְמ ַּחנְּ כִ ים ַעד כַּ ָמּה ָחשׁוּב ֶשׁיַּ נְ ִחילוּ
ַה ִ
יבוּתהּ ֶשׁל ָא ֵמן.
ְבּ ֶק ֶרב ַה ַתּ ְל ִמ ִידים ֶאת ֲח ִשׁ ָ
ִמתּוְֹ דּ ָב ָריו ְבּכִ נּוּס ְמנַ ֲה ִלים – ֲחנֻ כָּ ה ַתּ ְשׁ ָע"ג

ֵ'מ ָאה ׁ ְש ָע ִרים' ְּכנֶ גֶ ד ֵ'מ ָאה ְּב ָרכוֹ ת'
"וַ יִּ זְ ַרע יִ ְצ ָחק ָבּ ָא ֶרץ ַה ִהוא וַ יִּ ְמ ָצא ַבּ ָשּׁנָ ה ַה ִהוא ֵמ ָאה ְשׁ ָע ִרים וַ יְ ָב ֲרכֵ הוּ ה'" )כו יב(

וּמ ֶהם ִה ְת ָבּ ֵר יִ ְצ ָחק ְבּ ֵמ ָאה ִמינֵ י ְבּ ָרכוֹתֵ .מּ ָאה
ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם יֵ שׁ ֵמ ָאה ַשׁ ֲע ֵרי ְבּ ָרכָ הֵ ,
ַשׁ ֲע ֵרי ְבּ ָרכָ ה ֵאלּוּ נִ ְפ ָתּ ִחים ַרק ְבּכ ַֹח ֲא ִמ ַירת ֵמ ָאה ְבּ ָרכוֹת ִמ ֵדּי יוֹם כְּ ַת ָקּנַ ת
תּוֹרה(
)'פּרוּשׁ ָה ֵר ָקאנָ ִטי' ַעל ַה ָ
ֵ
ֲחכָ ִמים.
ִּב ְרכוֹת ַה ׁ ּ ַש ַחר ְּב ַח ְברו ָּתא – ּפו ְֹת ִחים ׁ ַש ֲע ֵרי ְּב ָרכָ ה.

אוֹ צְ רוֹ ת ֱאמ ּונִ ים

ִא ֶ ּג ֶרֱ ﬩אמ ּונִ יﬧ

ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן – יְ סוֹ ד ָה ֱאמ ּונָ ה

ִמכְ ָּתב ִמ ּקוֹ ֵרא נֶ ֱא ָמן

ׁ ַש ֲע ֵרי ַ ּגן ֵע ֶדן נִ ְפ ָּת ִחים ִּב ְפנֵ י ַה ַּמ ֲא ִמין
יחת ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן
בוֹדה פ"א( ְמ ָב ֵאר כִּ י ְפּ ִת ַ
עוֹלם' נְ ִתיב ָה ֲע ָ
ַה ַמּ ֲה ָר"ל )'נְ ִתיבוֹת ָ
ֵע ֶדן ַה ֻמּ ְב ַט ַחת ְל ִמי ֶשׁעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ַ
)שׁ ָבּת קיט ב( ִהיא ִמכּ ַֹח תּ ֶֹקף
ֱאמוּנָ תוֹ ֶשׁל ָהעוֹנָ ה ָא ֵמן ,וְ ֵאלּוּ ְדּ ָב ָריו:
"כַּ ֲא ֶשׁר הוּא עוֹנֶ ה ָא ֵמן ,הוּא ִמ ְת ַדּ ֵבּק ְבּ ִמי ֶשׁהוּא ַמ ֲא ִמין הוּא ַה ֵשּׁם
יִ ְת ָבּ ַרְ ...
וּל ִפיכָ ָ ראוּי ִל ְפתּ ַֹח לוֹ גַּ ן ֵע ֶדן .כִּ י ָה ָא ָדם ֲא ֶשׁר בּוֹ ָה ֱאמוּנָ ה בּוֹ
יִ ְת ָבּ ַרָ ,ראוּי ְלגַ ן ֵע ֶדןֲ ,א ֶשׁר ָשׁם ַהנְּ ִטיעוֹת ֲא ֶשׁר נָ ַטע ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר וְ ֵהם
טוּעים ְבּחֹזֶ ק .וְ גַ ם ָה ָא ָדם ַהזֶּ ה ֶשׁהוּא ַבּ ַעל ֱאמוּנָ ה הוּא נְ ִט ָיעה ֲחזָ ָקה ִעם
נְ ִ
ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַרֲ ,א ֶשׁר כָּ ל ָהרוּחוֹת ָבּאוֹת ֵאין ְמזִ יזִ ים אוֹתוֹ ִמ ְמּקוֹמוֹ .הוּא
וּל ִפיכָ ָ ראוּי ִל ְפתּ ַֹח לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן
ֶבּ ֱאמוּנָ תוֹ כְּ מוֹ ֶשׁ ָהיָ ה ֶאל ַא ְב ָר ָהםְ ,
וְ ִל ְהיוֹת נִ כְ נָ ס ְל ָשׁם".

ַהצְ ָה ַרת ֱאמ ּונָ ה ְּב ִע ְ ּק ֵרי ַהדָּ ת
לוֹשׁה
)'ע ֵלי שׁוּר' ח"ב ֶפּ ֶרק טז( :כָּ ל ְשׁ ָ
ווֹל ֶבּה ֲ
יח ַר ִבּי ְשׁמֹה ְ
כָּ ַתב ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
לוֹשׁה ִע ָקּ ִרים ֶמ ְרכָּ זִ יִּ ים,
ָע ָשׂר ִע ְקּ ֵרי ֱאמוּנָ ה ֶשׁ ָמּנָ ה ָה ַר ְמ ָבּ"ם נִ כְ ָל ִלים ִבּ ְשׁ ָ
שׁת ַהזְּ ַמנִּ ים ֶשׁל
לּוֹתינוּ; ֵאלּוּ ֵהם ְשׁ ֶ
ֶשׁ ֲע ֵל ֶיהם ַאף ְמ ֻב ָסּסוֹת כָּ ל ְתּ ִפ ֵ
עוֹלם .ב .נְ ִתינַ ת ַה ָ
בּוֹרא :אְ .בּ ִר ַיאת ָה ָ
ִה ְתגַּ לּוּת ַה ֵ
תּוֹרה .גַ .הגְּ ֻא ָלּה ָה ֲע ִת ָידה.
כּוֹלל ֱאמוּנָ ה ִבּ ְשׁלוֹשׁ ִה ְתגַּ ֻלּיּוֹת
בוֹדה ַה ֵ
"מ ֲע ֶשֹה ָק ָטן ֶשׁל ֲע ָ
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ִהיא ַ
"א-ל ֶמ ֶל נֶ ֱא ָמן";
אשׁי ֵתּבוֹת ֵ
ֵאלּוּ"ֶ .שׁ ֲהא ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ֶשׁ ָא ֵמן ִהיא ָר ֵ
"ח ֶסד ֵא-ל
ַה ֵשּׁם ֵ'א-ל' ְמ ַב ֵטּא ֶאת ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד ,כַּ כָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים נב ג(ֶ :
עוֹלם ,כַּ כָּ תוּב ָ
כָּ ל ַהיּוֹם"ְ ,בּ ִמ ַדּת ַה ֶח ֶסד נִ ְב ָרא ָה ָ
"עוֹלם ֶח ֶסד
ָ
)שׁם פט ג(:
עוֹלם.
יִ ָבּנֶ ה" וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁיֵּ שׁ ְבּ ַהזְ כָּ ָר ָתהּ ַה ְצ ָה ָרה ַעל ֱאמוּנָ ה ִבּ ְב ִר ַיאת ָה ָ
תּוֹרה ,כְּ ֶשׁ ִקּ ַבּ ְלנוּ
"מ ֶלְ "מכֻ נֶּ ה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ִמ ְשּׁ ַעת ַמ ַתּן ָ
ַבּתּ ַֹאר ֶ
תּוֹרה ִ
עֹל ָ
וּמ ְצווֹת' .נֶ ֱא ָמן' ִהיא ַהכְ ָרזָ ה ַעל ֱהיוֹת ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא נֶ ֱא ָמן
וּל ַה ֲחיוֹת ֶאת ַה ֵמּ ִתים ,וְ ַעל כָּ ֶ שׁ ָאנוּ
ְל ַקיֵּ ם ַה ְב ָט ָחתוֹ ְל ָה ִביא ֶאת ַהגְּ ֻא ָלּה ְ
"ה ֵרי ַבּ ֲענִ יַּ ת
יח ְמ ַסיֵּ ם ְדּ ָב ָריו ֵאלּוּ ְבּ ֶמ ֶסר ְמ ַה ְד ֵהדֲ :
ְמ ַצ ִפּים ְלכָ ַ .ה ַמּ ְשׁגִּ ַ
ישׁי ַתּ ְל ִמיד ָחכָ םַ ,ה ִאם
ָא ֵמן ְמ ַה ְד ֵהד ְצ ִליל ֶשׁל כָּ ל ְשׁלוֹשׁ ַה ִה ְתגַּ ֻלּיּוֹתִ .א ִ
ִה ְרגַּ ְשׁ ָתּ ַפּ ַעם כְּ ֶשׁ ָא ַמ ְר ָתּ ָא ֵמן ֶאת ַהתֹּכֶ ן ָה ַא ִדּיר ְבּ ִמ ָלּה ְק ַטנָּ ה זוֹ?!"

צַ דִּ יק ֶּב ֱאמ ּונָ תוֹ

ִלכְ בוֹד ְ'בּנֵ י ֱאמוּנִ ים',
ָשׁלוֹם ְוּב ָרכָ ה!
ָר ִצינוּ ְל ַשׁ ֶתּ ְפכֶ ם ְבּ ִספּוּר ַמ ְפ ִעים ְ
וּמ ַרגֵּ שׁ ֶשׁ ֵא ַרע ִעם ִבּ ֵתּנוּ – נֵ ס
ֶשׁל ַמ ָמּשׁ ֶשׁזָּ כִ ינוּ לוֹ – וְ ָאנוּ ָח ִשׁים ֶשׁ ָהיָ ה זֶ ה ִבּזְ כוּת ַה ַה ְק ָפּ ָדה
ַעל ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן.
ִבּ ֵתּנוּ ַבּת ָה ַא ַחת ֶע ְשׂ ֵרה ַמ ְק ִפּ ָידה ְמאֹד ֶשֹּׁלא ְל ָב ֵרִ מ ְבּ ִלי
ֶשׁיַּ ְשׁ ִלימוּ ֶאת ִבּ ְרכָ ָתהּ ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןַ ,הנְ ָהגָ ה ֶשׁ ִסּגְּ ָלה ְל ַע ְצ ָמהּ
וּמוֹסדוֹת ַה ִחנּוּ.
ְ
ילוּתכֶ ם ַהנִּ כְ ָבּ ָדה ְבּ ָב ֵתּי ַה ֵסּ ֶפר
ְבּ ִע ְקבוֹת ְפּ ִע ְ
ִל ְפנֵ י כַּ ָמּה ֳח ָד ִשׁים ,כַּ ָמּה יָ ִמים ִל ְפנֵ י ֶפּ ַסח ַתּ ְשׁ ָפּ"ב ,יָ ְצ ָאה
ֵמ ַה ַבּיִ ת ִל ְקנִ יּוֹתִ .מיָּ ד ְל ַא ַחר ֶשׁיָּ ְר ָדה ָשׁ ַמ ְענוּ ְל ֶפ ַתע ֲח ִר ַיקת
וּל ַא ֲח ֶר ָיה ֶשׁ ֶקט ְמ ַצ ְמ ֵרר .יָ ַר ְדנוּ ַבּ ֲח ָר ָדה ְל ַמ ָטּה,
צוֹר ֶמת ְ
ְבּ ָל ִמים ֶ
אתנוּ
עוֹדנוּ ַבּ ֲח ַדר ַה ַמּ ְד ֵרגוֹת כְּ ָבר ָר ָצה ַהיַּ ְל ָדּה ִל ְק ָר ֵ
וּל ִשׂ ְמ ָח ֵתנוְּ ,בּ ֵ
ְ
כְּ ֶשׁ ִהיא ְמב ֶֹה ֶלת וּבוֹכָ ה.
ְבּ ִר ְד ֵתּנוּ ְל ַמ ָטּה נִ גְ ָלה ְל ֵעינֵ ינוּ גּ ֶֹדל ַהנֵּ ס; אוֹטוֹבּוּס ָע ַמד ְליַ ד ַמ ֲע ַבר
ַה ֲח ִציָּ ה ַה ָסּמוְּ ל ֵב ֵיתנוּ ְל ַא ַחר ֶשׁ ָפּגַ ע ַבּיַּ ְל ָדּה .נַ ָהגוֹ ַה ִחוֵּ ר וְ ַה ְמּב ָֹהל
א ֵה ִבין כֵּ ַיצד יִ ָתּכֵ ן ֶשׁ ַלּ ְמרוֹת ַה ְפּגִ ָיעה ֶשׁ ָסּ ְפגָ הִ ,היא נֶ ֶע ְמ ָדה ַעל
וּשׁ ֵל ָמה.
ַרגְ ֶל ָיה וְ ָר ָצה ְל ֵב ָיתהּ ְבּ ִר ָיאה ְ
ָע ִלינוּ ְל ֵב ֵיתנוּ כְּ ֵדי ְל ִה ְת ַא ְרגֵּ ן ִבּ ְמ ִהירוּת ִל ִיצ ָיאה ִעם ַהיַּ ְל ָדּה ַל ֲח ַדר
ימיתִ .הגַּ ְשׁנוּ ָלהּ
ִמיּוּן כְּ ֵדי ְלוַ ֵדּא ֶשׁ ָח ִל ָילה א ָס ְפגָ ה ְפּגִ ָיעה ְפּנִ ִ
אוֹתנוּ
כּוֹס ְשׁ ִתיָּ ה ,וְ כַ ֲא ֶשׁר ִהיא ֵבּ ְרכָ ה כְּ ַד ְרכָּ הּ ְבּקוֹל ְוּבכָ  זִ כְּ ָתה ָ
ַבּ ֲענִ יַּ ת ָא ֵמןֵ ,ה ַבנּוּ ִמיָּ ד ִבּזְ כוּת ָמה זָ כְ ָתה ְלנֵ ס כֹּה ֻמ ְפ ָלא.
דּוֹדים ַעל ַהנִּ ִסּים ָה ַר ִבּים ֶשׁ ָלּ ֶהם
הוֹדיָ ה ִדּ ֵבּר ַא ַחד ֵמ ַה ִ
ִבּ ְס ֻע ַדּת ַה ָ
אשׁי ֵתּבוֹת" :נִ ִסּים
הוֹסיף כִּ י ָא ֵמן ִהיא ָר ֵ
זוֹכִ ים ִבּזְ כוּת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן .וְ ִ
ֵאין ִמ ְס ָפּר".
ילוּתכֶ ם,
ְבּרוּכִ ים ִתּ ְהיוּ ַעל ְפּ ִע ְ
משפ' צ.
רוּשׁ ַליִ ם ת"ו.
עיה"ק 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 :

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

ַה ַּמ ַה ְר ׁ ָש"א

ה' ְּבכִ ְסלֵ ו ׁ ָשצָ "ב
יעזֶ ר
ֱאלִ ֶ
מוּאל
ְשׁ ֵ
ַר ִבּי
ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א,
ֵא ֶידלֶ 'ס,
הוּדה
נוֹלַ ד לְ ָא ִביו ַר ִבּי יְ ָ
ַהלֵּ וִ י ִבּ ְשׁנַ ת ה'שט"ו ָבּ ִעיר
ַמ ֶצּ ֶבת ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א ְבּ ֵבית ֶה ָע ְל ִמין
'ימייז' ֶשׁלְּ יַ ד ְק ַרקוֹב
ַקזִ ֵ
אוּק ָר ִאינָ ה
אוֹס ְט ַר ָאה ֶשׁ ְבּ ְ
ָבּ ִעיר ְ
נוֹדע כְּ ִעלּוּי עוֹד
ֶשׁ ְבּפּוֹלִ ין וְ ַ
ְבּיַ לְ דוּתוֹ.
יידל
ְבּ ַה ִגּיעוֹ לְ ִפ ְרקוֹ נִ ָשּׂא לְ ִב ָתּהּ ֶשׁל ַה ְגּ ִב ָירה ָמ ַרת ֵא ְ
חוֹתנְ תּוֹ אוֹתוֹ
יפ ִשׁיץְ .בּ ֶמ ֶשׁ כְּ ֶע ְשׂ ִרים ָשׁנָ ה ֶה ֱחזִ ָיקה ַ
לִ ְ
וּבכָ ִ א ְפ ְשׁ ָרה לוֹ
וְ ֶאת ַהיְּ ִשׁ ָיבה ֶשׁ ֵה ִקים ָבּ ִעיר פּוֹזְ נָ אְ ,
חוֹתנְ תּוֹ נָ ַהג
תּוֹרה .כְּ ַהכָּ ַרת ַהטּוֹב לְ ַ
לְ לַ ֵמּד וּלְ ַה ְר ִבּיץ ָ
מוּאל ֵא ֶידלֶ 'ס' .לְ ַא ַחר ְפּ ִט ָיר ָתהּ
'שׁ ֵ
ַר ֵבּנוּ לַ ֲחתֹם ֶאת ְשׁמוְֹ :
ָעלָ ה לְ כַ ֵהן ְבּ ַר ָבּנוּת ְק ִהלּוֹת שׁוֹנוֹתַ ,עד ֶשׁנִּ ְק ָרא לְ כַ ֵהן
אוּק ָר ִאינָ ה.
אוֹס ְט ַר ָאה ֶשׁ ְבּ ְ
כְּ ַרב וְ רֹאשׁ יְ ִשׁ ָיבה ְבּ ְ
דּוּשׁי ֲהלָ כוֹת'
בּוּרים ַעל ַה ַשּׁ"ס'ִ :ח ֵ
ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א ִח ֵבּר ְשׁנֵ י ִח ִ
דּוּשׁי
ַה ְמּ ָב ֵאר ֶאת ַה ֵחלֶ ק ַה ִהלְ כָ ִתי ְבּ ַתלְ מוּד ַבּ ְבלִ י וְ ִ'ח ֵ
בּוּרים ֵאלּוּ
ַא ָגּדוֹת' ַה ְמּ ָפ ֵרשׁ ֶאת ָה ַא ָגּדוֹת ֶשׁ ַבּ ַתּלְ מוּדִ .ח ִ
ֶשׁ ֻשּׁלְּ בוּ זֶ ה לְ ַצד זֶ ה לְ ִפי ֵס ֶדר ַדּ ֵפּי ַה ְגּ ָמ ָראָ ,ה ְפכוּ לְ ֶא ֶבן
יְ סוֹד ְבּלִ מּוּד ַה ַתּלְ מוּד ְבּ ֶק ֶרב כָּ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל.
נוּחתוֹ כָּ בוֹד
וּמ ָ
אוֹס ְט ַר ָאה ְבּה' ְבּכִ ְסלֵ ו ָשׁ ָצ"בְ ,
נִ ְפ ַטר ְבּ ְ
ְבּ ֵבית ֶה ָעלְ ִמין ְבּ ִעיר.

ָּכל ַה ּׁ ְש ָע ִרים נִ ְפ ָּת ִחים
ִּב ְפנֵ י ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן
)שׁ ָבּת קיט ב(" :כָּ ל ָהעוֹנֶ ה
ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ
פּוֹת ִחים לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן".
ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ
ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א )ח"א ָשׁם( ִדּיֵּ ק ִמכָּ ֶ שׁנָּ ְק ָטה
ַהגְּ ָמ ָרא ַ'שׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן' – ִבּ ְלשׁוֹן ַר ִבּיםֶ ,שׁ ִבּ ְפנֵ י
ּדוֹרים
ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן נִ ְפ ָתּ ִחים כָּ ל ַשׁ ֲע ֵרי ַה ְמ ִ
ימיִּ ים ְבּגַ ן ֵע ֶדן וְ א ַרק ַשׁ ַער ַה ָמּדוֹר
ַה ְפּנִ ִ
ַה ְמּיֻ ָחד ַה ַמּגִּ ַיע לוֹ; ַעל כָּ ל ַה ִמּ ְצווֹת כֻּ ָלּן זוֹכֶ ה
ָה ָא ָדם ְל ָמדוֹר ְבּגַ ן ֵע ֶדן ְבּ ֶה ְת ֵאם ְל ַמ ֲע ָשׂיו,
)שׁ ָבּת קנב א(" :כָּ ל
וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ַ
נוֹתנִ ים לוֹ ָמדוֹר ְל ִפי כְּ בוֹדוֹ",
ַצ ִדּיק וְ ַצ ִדּיק ְ
אוּלם ַה ְמּ ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ,
ָ
יוֹצא ִמן ַהכְּ ָלל ְבּכָ ֶ שׁ ְבּ ָפנָ יו נִ ְפ ָתּ ִחים ַשׁ ֲע ֵרי
ֵ
ּדוֹרים ְבּגַ ן ֵע ֶדן – ַאף ֵאלּוּ ֶשׁ ְלּ ִפי ַדּ ְרגָּ תוֹ
כָּ ל ַה ְמ ִ
א ָהיָ ה זַ כַּ אי ָל ֶהם.

ַה ׁ ְש ּ ָפעוֹ ת ּו ְב ָרכוֹ ת
ִּבזְ כ ּות ֲענִ ַ ּית ָא ֵמן
)שׁם נג ב; נָ זִ יר סו ב( ְמ ַד ֶמּה ֶאת
ַהגְּ ָמ ָרא ָ
]חיָּ ִלים ַח ָלּ ִשׁים[
"גוֹליָ ִרים" ַ
ֲא ִמ ַירת ַה ְבּ ָרכָ ה ְל ְ
יּוֹצ ִאים ְל ִה ָלּ ֵחם ָבּאוֹיֵ ב ְתּ ִח ָלּה ,וְ ִאלּוּ ֶאת
ַה ְ

בּוֹרים
ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַעל ַה ְבּ ָרכוֹת ְל ַחיָּ ִלים גִּ ִ
וּמ ִב ִיאים ֶאת
ַה ִמּ ְצ ָט ְר ִפים ְבּסוֹף ַה ַמּ ֲע ָרכָ ה ְ
ַהנִּ ָצּחוֹן.
ַה ַמּ ַה ְר ָשׁ"א )ח"א נָ זִ יר ָשׁם( ֵבּ ֵאר ֶאת כַּ וָּ נַ ת
זוֹנוֹתיו ֶשׁל
ַהגְּ ָמ ָרא כָּ ַ :על ַה ְשׁ ָפּ ַעת ְמ ָ
ָה ָא ָדם ִמ ְתנַ ֶה ֶלת ַמ ֲע ָרכָ ה ָק ָשׁה ִבּ ְשׁ ֵמי רוֹם,
מוּרים ֵהם ָלבוֹא לוֹ ְבּק ִֹשׁי
ֶשׁכֵּ ן ִמ ַצּד ַה ִדּין ֲא ִ
ְוּב ִצ ְמצוּםֵ ,מ ֲח ַמת ַה ְקּ ָל ָלה ֶשׁנִּ ְת ַק ֵלּל ָא ָדם
רוּרה ָה ֲא ָד ָמה
"א ָ
אשׁית ג יז(ֲ :
ָה ִראשׁוֹן ְ)בּ ֵר ִ
בוּרְ בּ ִע ָצּבוֹן תֹּאכְ ֶלנָּ ה כֹּל יְ ֵמי ַחיֶּ י,"
ַבּ ֲע ֶ
"ק ִשׁין
וּכְ ִפי ֶשׁ ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים ְ)פּ ָס ִחים קיח א(ָ :
זוֹנוֹתיו ֶשׁל ָא ָדם כִּ ְק ִר ַיעת יַ ם סוּף"ְ .בּ ַר ֲח ָמיו
ְמ ָ
נָ ַתן ָלנוּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ַה ְבּ ָרכוֹת
עוּתן ַמ ְשׁ ִפּ ַיע הוּא ָע ֵלינוּ
וְ ָה ֲא ֵמנִ ים ֶשׁ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
אוֹמ ִרים
ְ
טוֹבה ְוּב ָרכָ הַ .ה ְבּ ָרכוֹת ֶשׁ ָאנוּ
רֹב ָ
וּמ ְת ִחילוֹת ֶאת ַה ַמּ ֲע ָרכָ ה
עוֹלוֹת ִל ְשׁ ֵמי רוֹם ַ
כְּ נֶ גֶ ד ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ַה ְמּ ַב ְקּ ִשׁים ֶשׁ ְתּ ֻקיַּ ם ָבּנוּ
"גוֹליָ ִרים
ִק ְל ַלת ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן ,וַ ֲה ֵרי ֵהם כְּ ְ
אוּלם ַבּ ֲא ֵמנִ ים ֶשׁ ָאנוּ
ַה ִמּ ְתגָּ ִרים ַבּ ִמּ ְל ָח ָמה" .וְ ָ
עוֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶיהן ,יֵ שׁ ָע ְצ ָמה ְמיֻ ֶח ֶדת ֶשׁ ְבּכ ָֹחם
"לנַ ֵצּ ַח ַה ִמּ ְל ָח ָמה נֶ גֶ ד ַה ְמּ ַק ְט ְרגִ ים ֶשׁ ֵהם
ְ
ַמ ְל ֲאכֵ י ַמ ְשׁ ִחית".

בוּעי ְל ֵת ַבת ַה ֵמּייל ,יִ ְפנוּ ַלכְּ ת ֶֹבת9139191@gmail.com :
ַה ְמּ ֻענְ יָ נִ ים ְל ַק ֵבּל ֶאת ֶה ָעלוֹן ַה ְשּׁ ִ
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טל 02-5671812 :פקס 077-7671812 :דוא"לpaypal: ahavemet@012.net.il :
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פרשת תולדות

להיות אמיתי במעשיו ובדיבוריו עם
הזולת!
נלמד מהפסוק" :אולי ימושני אבי והייתי בעניו כמתעתע" )כז-יב(

ואמרו חז"ל :כל המחליף בדיבורו ]רש"י :משנה בדיבורו שלא יהיה
ניכר[ כאילו עובד עבודה זרה .כתיב הכא "והייתי בעיניו כמתעתע" וכתיב
התם )חבקוק ג( "הבל המה מעשה תעתועים" )סנהדרין צב .(.לאור דברי
חז"ל אלו ,הכיצד שינה יעקב בדיבורו? התשובה היא כפי שכתב רש"י
)מכות כד( :לא רצה ]יעקב[ לשקר מתחילה ...אלא שאמו הכריחתו ועל
פי הדיבור ,כדכתיב "עלי קללתך בני" ומתרגמינן "אלי אתאמר בנבואה".
אמרו חז"ל בגמרא )ב"מ כג" (:בהני תלת מילי עבידי רבנן דמשני
במילייהו ]=באילו שלושה דברים התירו חז"ל לשנות מן האמת בדיבור[
מה פירוש "עבידי"? מבאר רבינו יוסף חיים מבגדד זצ"ל )בספרו בן
יהוידע( שגם באלו שלושת הדברים אין מוציאין מפיהם שקר גמור,
הסובלים
אלא "עושים" המצאה של סגנון דברים ,שישיבו דברים
ם
יתכוונו
שני פירושים ,דהשומע יבין הדברים במשמעות השקר ,ובלבם
ו
למשמעות האמת.
ומוסיף הבן יהוידע ,שכיוצא בזה מצינו אצל משה רבינו ע"ה ,כששאלו
השטן" :תורה שנתן לך הקב"ה היכן היא?" השיב לו" :מה אני שיתן לי
הקב"ה תורה" ,שבלבו כיוון לומר אתה אומר ש"נתן לך" ,מה אני שיתן
לי לבדי ,כי לישראל נתנה ואני בכללם .אך השטן הבין שלא נתן לו כלל,
ונמצא שאמר דברים שמשתמעין לשני פנים ,והוא לא דיבר שקר ח"ו.
"שינוי הדיבור מאמיתות המדובר ,בשם שקר יקרא"  -כותב החזון איש
)באמונה ובטחון פ"ד-יג( " -וגנות השקר אינו בשביל המרמה שבו,
שמשתמש בשקרו בשביל רווח המקווה לו ברמותו את רעהו ,אלא אף
השינוי שאינו משמש לגורם של אונאה ,כמו בסיפור דברים בעלמא,
בשם שקר יכונה ובכלל עוון שקר הוא"...
נשאלה שאלה :האם מותר לאדם לשנות מן האמת כדי להוציא את
ממונו מהגנב ,כאשר לא ניתן להוציאו בדרך אחרת?
התשובה :מותר! וראיה לכך מגמרא )יומא פג (:המספרת על בעל
אכסניה ששמו "כידור" שנטל במרמה את כספם של רבי יהודה ורבי
יוסי ,וכדי להשיב לעצמם את כספם ,הכניסוהו לפונדק והשקוהו יין
עד שהשתכר .ראו עדשים על שפתיו ,הלכו לאשתו וביקשו בשמו את
ארנקיהם ,ולסימן שהם דוברי אמת וכידור שלחם ,אמרו לה שהסעודה
שבביתכם היתה נזיד עדשים ...ואכן ,אשת כידור האמינה להם על סמך
זה ,ומסרה להם את ממונם ,הרי לנו ראיה שמותר.

ההבדל בין "גדול" ל"מופלג"...
סיפר הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל :פעם בימי
בחרותו בישיבת פורת יוסף ,נכנס ראש הישיבה הגאון רבי
עזרא עטיה זצ"ל לשיעור ושאל את התלמידים" :מי יודע
מהו ההבדל בין תלמיד חכם מופלג לתלמיד חכם גדול?
ניסו הבחורים למצוא הבדל .נענה רבי עזרא ואמר:
"ההבדל ביניהם הוא כמו ההבדל בין אמת לשקר ...שכן
תלמיד חכם מופלג יודע את כל הפרטים ולא יטעה מלכוון
אל האמת".
והוסיף רבי בן ציון ,כי שנים רבות נחרתו הדברים עמוק
בלבו והיה מזועזע מההגדרה כי יתכן להיות אדם גדול
ועדיין דבוק בו לחלוחית של שקר .וכדי שידבר בטהרת
האמת צריך להיות תלמיד חכם מופלג .האיר המזרח

ליעקב"...
"תתן אמת ל
רגיל היה הגאון רבי יעקב קמנצקי זצ"ל לייעץ תמיד שיש
להתרחק לא רק משקר עצמו אלא אפילו ממה שנראה
כמו שקר ,אפילו אם הענין עצמו אמיתי וכשר בתכלית.
פעם הציעו קבוצת משקיעים ,למוסד תורני פלוני ,לקנות
ממנו את בנין הישיבה ,כדי שיוכלו לרשום אותה בערכאות
על שם החברה שלהם ]שזה היה משתלם להם מבחינה
מסחרית[ .יעץ להם רבי יעקב שלא לקבל את הצעתם ,אף
שהעיסקה היתה חוקית לחלוטין ולא היה בה שום ענין של
תרמית .ואדרבה ,המשקיעים רצו לעשות חוזה עם הישיבה
לאפשר לה להשתמש בבנין כמקודם ,בעד דולר אחד לשנה
בלבד .וגם התחייבו שלא יתערבו בתוכניות הלימודים.
אך רבי יעקב ברגישותו לאמת הטהורה ,טען ,שכל ענין
העיסקה הזו נראה לו מוזר ,ואין זה מתאים עם ה"מסורה",
של החזקת התורה של הישיבות הקדושות .מנהלי הישיבה
קיבלו את עצתו של רבי יעקב ולא הסכימו לעיסקה.
בסופו של דבר התברר כי החברה של קבוצת המשקיעים
הזו פשטה את הרגל ,ואילו היתה הישיבה רשומה על שם
החברה ,יתכן שהבנין היה מעוקל על ידי הבנק...
במחיצת רבינו

ק
להתפלל ולבקש רחמים על הזולת הזקוק
לישועה!
נלמד מהפסוק" :ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה
היא" )פרק כה-כא(

וכתב הרשב"ם" :לנכח אשתו"  -פירוש בשביל אשתו .וביאר דבריו הגאון
רבי מאיר שמחה מדווינסק זצ"ל )בספרו משך חכמה( ,כי יצחק היה בטוח
שיהיה לו זרע ,שהרי הבטיח השי"ת לאברהם "וקראת את שמו יצחק
והקימותי בריתי איתו ...לזרעו אחריו" וכל חששו היה כי יתכן שיתנו לו בן
מאשה אחרת .לכן התפלל כפי שהובא במדרש )פר' סג( שהיה אומר :רבונו של
עולם ,כל בנים שאתה נותן לי יהיו מן הצדקת הזו .וכך פירש גם הספורנו :אף
על פי שהובטח על הזרע שיירש ,התפלל להשי"ת שיתן לו אותו הזרע מזאת
ההגונה הנצבת נכחו.
ידועים דברי חז"ל )יבמות סד (.שהקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים
ולכן היו אבותינו עקורים .והקשה הגרא"א דסלר זצ"ל )במכתב מאליהו-
ח"ה( :הרי היה להם צער גדול על כך שהיו עקורים ומדוע הקב"ה שהוא
מלא רחמים ציער אותם כך רק כדי שיתפללו? ועוד :וכי בלי זה לא היו
מתפללים?
אלא ,ביאר הרב דסלר ,כי כל הרחמנות שבתוך הבריאה מראשיתה
ועד סופה אינו אלא כגרגיר חול לעומת רחמנותו של הקב"ה .ואם הוא
"מתאוה" לאיזה דבר ,אין זה אלא משום שדבר זה הוא החסד היותר גדול,
כי אין הקב"ה מתאוה אלא לחסד ורחמים לכל בריותיו.
והנה האבות והאמהות היו תכלית כל הבריאה ,ואם הקב"ה מצא לנכוןן
א
לצער אותם ,ועי"ז לכפות עליהם להתפלל בעוד דרגה נוספת של "עומקא
דליבא" ,ברור שהשגת דרגה נוספת זו ,היא בשבילם החסד והרחמים
הגדולים ביותר שאפשר לצייר.
באחד ממאמריו ,כתב הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל את הדברים
המאלפים הבאים" :בתקופה זו שאנו חיים בה ,התגבר הגלות שהוא גלות
ישמעאל ,הגלות האחרונה מארבע מלכויות שהקב"ה העמיד אותם לשלוט
בעולם לפני נפילתם ,והקב"ה מקיים אותנו ברחמיו ובחסדיו המרובים...
ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים.
ובמה נשען? בתפלה! כמו שאמרו חז"ל )במד"ר-תצוה( על הפסוק שאמר
הושע הנביא "קחו עמכם דברים ושובו אל ה'" .שהקב"ה אומר לישראל,
בכו והתפללו לפני ואני מקבל .וזוהי כוחה של תפלה שכאשר מבקשים
מאת אבינו שבשמים ,בלב שלם ובכוונה רצויה ,התפלה נשמעת ומתקבלת
ומוסיף רבי מיכל יהודה" :במיוחד בשני ובחמישי בשבוע שהם ימי רצון.
והוסיפו קדמונינו ז"ל לתפלת נפילת אפים לומר התפלה "והוא רחום" ,שכל
הפסוקים שם הם מתנ"ך ,המבקשים על צרת הגלות של כלל ישראל ,ועל
צרת הפרט שפוגע בכל יחיד ויחיד .כאשר בתפלה זו כלולים כל הצרות
העתידות לבוא ח"ו ומבקשים מהקב"ה שישמור אותנו ויושיענו מכל גזירה
רעה .וכמו שהאריך הטור )או"ח סי' קלא( לפרש מה שאנו אומרים בסוף
תפלת נפילת אפים" :ואנחנו לא נדע" ...והטעם לפי שהתפללנו בכל ענין
ה
משה
שיוכל האדם להתפלל ,בישיבה ובעמידה ובנפילת אפים כאשר עשה
נו
רבינו ע"ה .ומאחר שאין לנו כח להתפלל בענין אחר ,אנו אומרים "ואנחנו
לא נדע"...
אומרים חז"ל )ברכות יב (:כל שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו
מבקש נקרא חוטא שנאמר )שמואל א-יב,כ( "גם אנכי חלילה לי מחטוא
לה' מחדול להתפלל בעדכם".
ותמה הגרי"ש אלישיב זצ"ל :מדוע הוצרכו ללמדנו זאת מהפסוק בנביא,
והרי מפורש בתורה "לא תעמוד על דם רעך" וממנו נלמד שכל שאפשר לו
לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש הריהו חוטא?
ותירץ ,עפ"י המחלוקת המובאת במשנה )יומא פ"ח מ"ז( בין חכמים ורבי
מתיא בן חרש .במי שנשכו כלב שוטה וחייו בסכנה .לדעת חכמים אסור
להאכילו מיותרת הכבד של הכלב ,כיון שאין זה רפואה בדוקה .וביאר
הרמב"ם שמותר לעבור על האיסור רק ברפואה המרפאה בדרך הטבע מתוך
הנסיון הקרוב לאמת ,ולא בדברים המרפאים בדרך "סגולה" ,כי כחו חלש
ונסיונם רחוק.
לפי"ז י"ל שהפסוק בנביא משמיענו שחובת ההשתדלות היא לא רק
בדברים המרפאים בדרך הטבע אלא גם השתדלות בתפלה שהיא בדרך
סגולית ,ומי שאינו מתפלל נקרא חוטא) .ומהמהרש"א קידושין כט :משמע
שהתפלה מועילה בטבע ולא רק בסגולה(.

בתנאי שלא יזיק...
פעם ניגש ישמעאלי שגר בסמוך לדירתו של
הצדיק חכם מנחם מנשה זצ"ל והתחנן בפניו להתפלל
עבור בנו הנתון במצב קשה מאוד .אולם רבי מנחם
סירב בנימוק :מי יודע ,אולי נער זה יצמח לאחר
מאויבי ישראל חלילה ,ויגרום נזק וצער רב .אולם
הערבי הפציר בו והבטיחו שמקבל על עצמו להיות
אחראי על כך שבנו לא יגע לעולם בשום יהודי.
ניאות רבי מנחם להתפלל עבורו בהקדימו תנאי
למעשה שברגע שהבן יחל להזיק ליהודי אזי יפטר
מן העולם ,הערבי המאושר חזר לביתו ואכן תוך זמן
קצר שב הבן לבריאותו כבתחילה.
לאחר תקופה מסויימת ,הגיע לפתע הערבי שביקש
להתפלל על בנו ,אל חכם מנחם ,כשדמעות ניגרות
מעיניו ואמר בקול בוכים" :או לי ,בני זה מת היום,
היות והוא חפץ להצטרף לשורות המחבלים ,ולצורך
כך הם ביקשוהו להרוג מספר יהודים רח"ל ,כדי
להוכיח את שינאתו ויכולתו ,ועוד לפי שהספיק
לבצע את זממו נורה למוות על ידי אחד החיילים
היהודים.
חכם מנחם מנשה

"תפלה בדמעות לא שבה ריקם"...
כאשר ישב פעם הגה"צ רבי משה טיקוצ'ינסקי
זצ"ל אצל הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,שמעו
קול בכי של תינוק מהקומה הראשונה ,והבכי נמשך
בלי הרף ,הגיב רבי יחזקאל ואמר" :א"א לסבול
כשמישהו בוכה ,צריך לברר מה קרה שם" ...מיד רץ
לשם רבי משה ,חזר ואמר שהענין סודר.
נענה רבי יחזקאל ואמר :לומדים מהפסוקים שא"א
להתעלם מבכי .כתוב" :קול ברמה נשמע ,נהי בכי
תמרורים רחל מבכה על בניה ...כה אמר ה' מנעי
קולך מבכי" ...אם רחל היתה רק מתפללת אולי לא
היה מתקבל לפני ה'.
אבל "רחל מבכה על בניה" ,היא בוכה! ומבכי זה
א"א להתעלם .שערי דמעות לא ננעלו .ולכן אמר
ה'" :מנעי קולך מבכי ...כי יש שכר לפעולתך ...ושבו
בנים לגבולם" כי תפלה בבכי ובדמעות לא שבה
ריקם.
פניני רבינו יחזקאל

"תרגיל עצמך להתפלל"...
מנהל מוסד בירושלים תינה את צערו בפני
כ"ק האדמו"ר מסטמאר רבי יואל טייטלבוים זצ"ל:
מצבו הכספי של המוסד הולך ומחמיר .מציעים לו
לקבל סיוע ממקורות מפוקפקים .הוא כמובן לא
לוקח .אך חושש הוא שיקשה עליו לעמוד בנסיון
לאורך זמן כשמרחפת סכנת סגירה למוסד .מה עליו
לעשות?
השיב לו האדמו"ר :עצתי שתרגיל עצמך להתפלל
להקב"ה שלא להנות אלא מכסף כשר ,וה' יקבל
תפלותיך שלא תכשל .הן כך מצינו אצל אברהם
אבינו שאמר "הרימותי ידי אל ה'" שלא לקח ממלך
סדום "אם מחוט ועד שרוך נעל" ותירגם אונקלוס:
"ארימותי ידי בצילו ]בתפלה[ קדם ה'" ,הרי שגם
לכך מועילה התפלה
עולמות שחרבו

זו
ברכה מעולה ומושלמת ,היא ו
הבאה מתוך שמחה וטוב לבב !

נלמד מהפסוק" :ועשה לי מטעמים...
ואכלה בעבור תברכך נפשי" )פרק כז-ד(

וכתב רבינו בחיי אין כוונת יצחק בשאלת המטעמים
בתענוג הגוף וחוש הטעם ,אלא כדי שתהיה נפשו שמחה
ומתענגת .כי בהתחזק כוחות הגוף יתעוררו כוחות הנפש
ומתוך שמחת הנפש תחול עליו רוח הקודש כמו שאמרו
חז"ל" :אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך
עצבות ,אלא מתוך שמחה"] ..ובספר איש לרעהו )עמ'
רנ"ב( הטעמנו ,לפי"ז ,שלכן ביקש יצחק דוקא ציד של
בשר ,ולכן הובא לו גם יין .כדי שתהיה הברכה מתוך
שמחת הנפש שהרי "אין שמחה אלא בבשר ויין"[...
המתבונן בלשון שבירך יצחק את יעקב ,ובלשון שבירך
את עשיו ,יווכח לראות הבדל גדול ביניהם .כי ליעקב
אמר "ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ
הארץ
ורוב דגן ותירוש" .ואילו לעשיו אמר "הנה משמני
ץ
שבברכה
יהיה מושבך ומטל השמים מעל" ההבדל הוא
ה
ליעקב הזכיר את שם ה' ואילו לעשיו לא הזכיר שם ה'.
וביאר הפרשת דרכים ,שכל מה שבא מיד הקב"ה
בעצמו הוא חזק ומשובח יותר מאשר ע"י שליח .ולפי"ז
מובן שזה מה שכיוון יצחק בברכתו ליעקב שיהא מבורך
מידיו של הקב"ה בעצמו ולא באמצעות שליח ,ואז יזכה
לשפע רב .וזה מה שהוסיף בברכתו ליעקב "ורוב דגן
ותירוש" .לא כן לעשיו ברכו שיהיה לו מטל השמים
ומשמני הארץ רק באמצות שליח וממילא לא יהיה לו
"רוב דגן ותירוש".
כתב הר"ן בזה הלשון" :כי השפע מוכן למתברך
באמצעות המברך והמתפלל ,ולזה ראוי שיקרב אליו
במקום או ידבק בו אם אפשר ,ולכן אמרו כי יצחק
העתיר לנוכח אשתו כדי שיכוון אליה יותר ...ויצלח זה
יותר בהיותה קרובה עמו במקום ,ולזה העמידה נכחו
להקריבה אליו ,כי אי אפשר ביותר מזה עודנו עומד
לפני ה'".
הגאון רבי אברהם גנחובסקי זצ"ל הבין מתוך דברי
הר"ן ,שכאשר אדם זקוק לברכה מאדם גדול ויכול
ללכת בעצמו ויכול לעשות שליח ,שאין לסמוך בזה על
הכלל "שלוחו של אדם כמותו" אלא ילך בעצמו ,והטעם
כפי שמפורש בר"ן ,שההסתופפות בד' אמות של אדם
גדול חשובה מאוד ומועילה לברכה.
הגאון רבי חיים קניבסקי זצ"ל אמר כי האמונה של
המתברך שה' יעזור בזכות תפלת המברך ,זה נצרך
לחלות הברכה ,ולכן אם לא יאמין בזה ,לא יתכן שיחול.
ויש עוד אופן שכאשר יש חיוב של המברך לברך את
המתברך ,בזה חלה הברכה יותר!
ראיה לכך מעשיו .שיצחק רצה לברכו ואמר לו "עשה
לי מטעמים" וזאת כדי שיהיה מחוייב! וכן חנה היתה
עוד".
כה בטוחה בברכתו של עלי עד ש"פניה לא היו לה
".
משום ש"החושד בחברו בדבר שאין בו צריך לברכו""
)ברכות לא (:ומכיון שעלי היה מחוייב כעת לברכה )שחשד
בה( על כן היתה כה בטוחה שתחול ברכתו.
ואגב :שאלו פעם את רבי חיים בנוגע לברכות שהוא
עצמו מברך את המייחלים לברכותיו :הרי מבואר במגן
אברהם שהעומד לפני המברך אין צורך להזכיר את
שמו ,וא"כ מדוע כל אלו המבקשים ממנו ברכה ,מבקש
לשמוע תחילה את שם המתברך והרי הוא חס על זמנו
שלכן אומר "בו"ה" במקום "ברכה והצלחה" ,והרי לפרט
את השם לוקח יותר זמן?!
והשיב רבי חיים" :מכיון שזה עצמו שהמתברך אומר
את שמו זה משמח את המבקש ונקשר ביותר אל המברך
והברכה ,ובעבור זה אני מוותר על הזמן שזה לוקח"....

ברכה מילד בר-מצוה...

בשנת תש"ו ,אחרי מלחמת העולם השניה ,שהה כ"ק האדמו"ר
מסטמאר  -רבי יואל טייטלבוים זצ"ל בירושלים קרוב לשנה .בטרם
צאתו לארה"ב ניגש אליו רבי אשר זליג מרגליות ז"ל והציג בפניו בדאגה
ובהכנעה את השאלה הבאה:
"מנהג חסידים לבוא אל הרבי ולתת לו קויטל כשהם מבקשים ממנו
ברכה ,אבל עכשיו כשהרבי עוזב אותנו ,למי ניתן את הקוויטלעך שלו
ומי יתן לנו ברכה?"
השיב לו הרבי מסטמאר" :הדבר פשוט מאוד .לך אל בית הכנסת וחפש
שם ילד בר-מצוה .כאשר יפשיל את שרוולו כדי להניח תפילין ,הבט וראה
האם מקועקע על זרעו מספר כחול ממחנות הריכוז .אם תמצא נער כזה,
דע לך שמן הסתם איבד את אביו ואת אמו ,את אחיו ואת אחיותיו.
כל העולם שהכיר בילדותו התנפץ לרסיסים לנגד עיניו .ובכל זאת אם
הצליח לגבור על הכל ולבוא לירושלים ולהניח תפילין ולהתפלל לפני בורא
העולם ,זהו סימן שיש לו אמונה חזקה ,ואז יכול אתה להיות סמוך ובטוח
שכל קוויטל שימסר לו וכל ברכה שיברך יתקבל לפני בית דין של מעלה
משפתיו של בן זה האוהב את הקב"ה.
הלמות עמלים  -ח"ב

ברכת השדה...

יום אחד נכנס חקלאי לביתו של הצדיק רבי ישראל אבוחצירא -
הבבא סאלי זצ"ל ותינה בפניו צרתו :יש לו שדה גדול של בצלים והנה
גילה לפתע שעלי הבצל לקו במחלה וכל עמלו עלול לרדת לטמיון אם
לא יצליח להדביר את המחלה .לדעתו של מומחה ,כל הבצלים הטמונים
באדמה יתקלקלו ולא יהיו ראוים לאכילה .וצפוי לו הפסד ענק .הוא
מבקש מהבבא סאלי שיברכו שלא יוזק.
בירכו הבבא סאלי והבטיח לו שהבצלים יצמחו יפה ויהיו ראויים
לאכילה ,ואף ימכרו במחיר גבוה .ליתר בטחון נטל האיש בקבוק מים
שבירך עליהם הבבא סאלי ושב לביתו .הוא ריסס את המים הללו על
חלקת גידולי הבצל.
לאחר יומיים חזר המומחה לבדוק את חלקת הבצלים ולהפתעתו גילה
שהמחלה נעלמה ,הוא שאל את בעל השדה" :מה עשית שנעלמה המחלה?"
והלה השיב" :ריססתי את החלקה במים מבורכים של הבבא סאלי" .ואכן
לאחר זמן נאספו הבצלים מהשדה והיה מחירם גבוה יותר מהצפוי.
מאור ישראל

ברכה שנתקיימה...

סיפר הגה"צ רבי משה אהרן שטרן זצ"ל :הכרתי יהודי באנגליה ושמו
גרשון שווארץ ,שהיה זקן מופלג ונפטר בגיל מאה ואחת עשרה שנה)!(
וכששאלוהו "במה הארכת ימים?" סיפר שזכה לאריכות ימים מברכתו
של כ"ק האדמו"ר רבי דוד מטאלנא זצ"ל .וכך היה מעשה:
כשהיה ילד קטן בגיל שש שנים נתעוררה שאלה בבית הכנסת בכשרות
ספר התורה .קרא לו האדמו"ר לבדוק את האות בתורה ...הלה אמר את
האות הנכונה והכשיר בזה את הספר תורה .או-אז פנה אליו רבי דוד
ואמר לו:
"כשם שאתה הסבת לי עונג ונחת רוח שהספר תורה כשר ,כך אשלם
לך כגמולך הטוב והנני מברך אותך שיהיו לך חיים טובים ובריאים
ואריכות ימים" .והוסיף האיש שזכה גם לבריאות טובה ומעולם לא הלך
לרופא...
בית ומנוחה

"לא שרירין"...

סיפר הגאון רבי אליהו מן שליט"א :פעם התקשרה אלי אשה
מלייקווד והתלוננה שעל פי חוות דעת של הרופא יש לבן שלה בעיה
בשרירים של הרגל ,ואינו יכול ללכת לתלמוד תורה ,והרופאים לא
מוצאים תרופה לבעיה הזו ,ומתחננת שאבקש מהגאון רבי חיים קניבסקי
זצ"ל ברכה עבור רפואת בנה.
סיפרתי לרבי חיים על הבעיה וביקשתי ברכתו .אמר לי רבי חיים:
"רפואה שלימה ,לא שרירין ולא קיימין "...כעבור יומיים קיבלתי זר פרחים
לשבת מאותה אשה והיא כותבת לי בזה הלשון" :היינו לפני יומיים שוב
אצל הרופא ואמר שטעה בדיאגנוזה והבעיה לא קשורה כלל לשרירים
אלא למשהו אחר שישנה לכך תרופה ,וב"ה מיד הבריא" .ולא שרירין ולא
קיימין" תודה רבה על ההשתדלות ושבת שלום" .הלמות עמלים

זהו סיפור קטן-גדול .קטן  -מצד עצמו ,גדול  -מצד המעגלים
הרבים שהתפתחו ממנו )סופר ע"י ברנארד הייר(.
הצעיר ש .מתגורר אז  -לפני  40שנה  -בשכירות בבקתה עלובה
בלונדון ,מפגר בתשלום שכר-הדירה .כשהטלפון מצלצל בדירה
הוא לא עונה מחשש שזו שיחה שבאה לפנות אותו מהמקום...
אלא שהמחשבה הבאה מרתיעה אותו "אולי זו אימא"! אימו
לא נמצאת לאחרונה בקו הבריאות ,ומי יודע? אולי היא התקשרה
לחפש אותו! לפני  40שנה לא היתה 'שיחה מזוהה' וכאשר הטלפון
צלצל יכולת רק לנסות לנחש מי מחפש אותך.
מיהר להתקשר להוריו .אביו קיבל את השיחה והודיע לו
שימהר לחזור הביתה ,ל'לידס' ,שם התגוררה המשפחה .לדברי
הרופאים המצב כל-כך קשה שהחולה לא תהיה מסוגלת לשרוד
אפילו את הלילה הקרוב.
*

*

*

בתחנת הרכבת גילה שהרכבת האחרונה כבר עזבה .הוא היה
דל אמצעים ,לא מסוגל לשלם עבור מונית .הייתה רכבת שיוצאת
ל'פיטרבורו' ,אלא שדא-עקא :היא תחמיץ בעשרים דקות את
הרכבת שיוצאת משם ל'לידס' .אבל ברירה טובה יותר לא הייתה
לו ,אז הוא קנה כרטיס ועלה על הרכבת ל'פיטרבורו'.
"כרטיסים בבקשה"! שמע את הקול בעודו בוהה בחשכה
השוררת מבעד לחלון הרכבת.
שלף את הכרטיס ומסר אותה לכרטיסן .הלה החתים את
הכרטיס בחותמת הביקורת ,אבל גם לאחר שסיים את מלאכתו
המשיך להביט בו .ש .הניח שעיניו האדומות מבכי משכו את
עיניו של הכרטיסן.

ל'לידס' .לא תהיה לי עוד הזדמנות לראות את אימא .אז
אני מצוברח ,אין לי חשק לשוחח ואודה לך באם תעזוב אותי
לנפשי'.
הכרטיסן השתתף בצערו ,קיווה בשבילו שיצליח להגיע אל אימא
בזמן ,ופנה לדרכו" :כרטיסים בבקשה"! "כרטיסים בבקשה"!
ש .המשיך לבהות בחשכה שמבעד לחלון.
*

*

*

חולפות בקושי עשר דקות והכרטיסן שוב נעמד מעליו' .רק
לא זה' חשב לעצמו 'הפעם כנראה אזדקק להרחיק אותו ממני
באופן פיזי!'
'תקשיב' אמר הכרטיסן 'כשאנחנו מגיעים ל'פיטרבורו' רוץ מהר
לרציף אחד .הרכבת ללידס תהיה שם'.
'למה ,הרכבת מתאחרת ,או מה?''לא .הרכבת לא מתאחרת' השיב הכרטיסן כמגן על כבוד
לוח הזמנים של רכבות אנגליה' .אני פשוט הודעתי ל'פיטרבורו'
בקשר .הם יעכבו את הרכבת במיוחד עבורך .ברגע שתעלה עליה
היא תצא בדרכה ללידס .העיקר שתגיע הביתה הלילה .הרבה
בריאות!' ופנה לדרכו" :כרטיסים בבקשה"! "כרטיסים בבקשה"!
*

*

*

חלפו כמה שניות וש .קלט באיזו צורה "מטומטמת" התייחס
עד עכשיו לכרטיסן .קם מהמקום ורץ אחריו ,רוצה לתת לו את
הארנק )הריק (...את המפתחות )של הדירה שעומדת לפני פינוי(...
ואת כל מה שאין לו .כשהגיע לכרטיסן הצליח לומר 'רציתי...
רציתי '...אך לא מצא מילים נוספות.

'אתה בסדר'?

'זה בסדר' הרגיע אותו הכרטיסן 'אין בעיה'.

'-למה שלא אהיה בסדר? ובכלל; מה זה עניינך?!'

'-אבל איך אוכל להודות לך על מה שעשית עבורי?'

'אתה נראה נורא  -יש משהו לעזור?'
אנו מעדיפים לדלג על התשובה הבוטה שקיבל הכרטיסן .ש.
היה לחוץ ושבור מהמצב בו היה נתון ,ואיבד את השליטה על
פיו.

'אין בעיה' חזר הכרטיסן ואמר 'אם אתה מרגיש צורך להודות,
פשוט תעזור לאדם אחר שתפגוש אותו במצוקה .זו תהיה התמורה
שלי .כך העולם יהיה טוב יותר'.
*

*

*

למרות "סימני הסכנה" ששפת-גופו זעקה ,הכרטיסן לא נרתע.
התיישב מולו ובנימה מפויסת אמר' :משלמים לי כדי לעזור
כשצצה בעיה'...

ש .ניצב לצידה של אימו כשנפטרה בבוקר המחרת .עד עצם
היום הזה הוא לא מסוגל להיזכר בה ללא שייזכר גם בדמותו
של הכרטיסן טוב-הלב.

הכרטיסן לא עשה דבר רע ,אבל ש .היה ְ ּבלִ ילָה רותחת של
רגשות אשם ,כעס ,צער ,יגון ואנחה .בוודאי לא של קבלה .אך
חשב לעצמו שבעצם הדרך הכי טובה לגרום לכרטיסן ללכת
לדרכו ,זה לומר לו את האמת...

הוא מעיד על עצמו שהמפגש עם הכרטיסן שינה אותו מאדם
"אגואיסט" לאדם הגון' .זה לקח קצת זמן '...הוא מתנצל 'אבל
מאז כבר שילמתי לכרטיסן באלפי מעשים טובים!'

'תראה; אמא שלי על ערש-דווי ,לדברי הרופאים לא תשרוד
את הלילה ואני עומד להחמיץ את הרכבת מ'פיטרבורו'

ניקח גם אנו בחשבון :כשאנחנו עושים טובה משמעותית ליהודי,
הפכנו אותו עצמו ליהודי טוב-ומיטיב .כל שרשרת המעשים
הטובים שגם הוא ייעשה ייזקפו לזכותנו!

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

בסיעתא דשמיא
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{ אז נדברו }
פרשת תולדות תשפ"ג | לסדר:

"כי הרחיב ד' לנו"

| גליון מס'582 :
להצטרפות לרשימת התפוצה

זהו!!! הסוף לאפליות!!!! גם לי יש "סמארטפון"...

במייל:

כן ...הכל התחיל באיזה אסיפה פנימית של רבנים שזכיתי להיות נוכח שם ...הרבנים ישבו סביב השלחן ואני כמובן
עמדתי מאחוריהם יחד עם כל מיני עסקנים ...ו ...ותכל'ס ...כולם החזיקו שם את המכשיר ו ...והסריטו!!! ורק אני עמדתי
נבוך ...הסתכלתי ימינה ושמאלה ואני מגלה שאני היחיד שנותרתי מאחור ...הרגשתי נחיתי ...אני גם!!! גם רוצה להחזיק
משהו כזה גדול ולהסריט ולשלוח .מה ...בטח כול ם פה חושבים שאני כזה בודד ואין לי קבוצה ולא וואצפ ואין לי למי
לשלוח ...לא נעים ככה להרגיש ...ואז!!! בספונטניות ...בלי הרבה לחשוב ...פתאום עשיתי מעשה נמהר ופזיז .פשוט
חלצתי את הנעל שלי .תפסתי אותה ביד והתחלתי להסריט! כף הנעל הייתה לכיוון הרבנים ...ו ...ואני עומד ככה בשיא
הבטחון עם יד מושטת ומסריט!!!

a8447168@gmail.com

משום מה ...תוך דקה וחצי כל הסמארטפונים הוכנסו לכיס ...ואז גם הסמארטפון שלי ...גם הוא בסוף חזר לרגל שמאל
שלי ...המסר יצא מאד מאד ברור!!! יותר מידי ברור!!!

ניתן לקבל את הגיליון בפקס
באמצעות שיחת טלפון:

079-5319191

תאמין לי שאני בעצמי לא התכוונתי לזה ...לא ידעתי עד כמה המסר הזה היה ברור וקליט...
ומאז התחלתי להריץ את זה ...ואני מספר לך את זה בשביל שגם אתה תריץ את הרעיון הזה ...כשאני נמצא באיזה
מעמד תורני או בבית מדרש וכדו' ...מקום שלא מתאים כאן להוציא סמארטפון ...ובכל זאת אנשים מוציאים אותו
בחוסר רגישות ומתחילים להסריט לך  ...אני לא בקטע לתת מוסר ולהתחיל להעיר להם( ...אני באופן כללי לא אוהב להעיר
לאנשים שהתפילין שלהם לא במקום ...אני במקום זה מגיש להם מראה מול הפנים ...בבקשה ...הכר נא ...למה אני צריך לגשת לבן אדם כאילו לי יש
בעיה עם התפילין שלו?? קח!! תסתכל ...אם טוב לך תיהנה ...על אותו משקל )-אני לא אוהב להיות האיש הרע שמטיף לאנשים ואז הם

עוד יתווכחו איתי כאילו אני מתרים אותם למשהו ...בשביל זה אני לאחרונה מסודר! גם לי יש סמארטפון משלי! ברגע
שמישהו מוציא סמארטפון במקומות תורניים ...או מול ארון הקודש או רבנים שזה לא מתאים לרוח המקום ...אני לא
מעיר לו!! אני פשוט מוציא את הסמארטפון שלי ...וגם אני מסריט ...והמסר מובן במקום!!! עשיתי את זה כבר בכמה
סיטואציות והייתי מופתע מהאפקט של עוצמת המסר ( ...אגב :אני שילמתי מחיר אישי על הסמארטפון הזה ...כי בשושן פורים
האחרון התארחתי בירושלים אצ ל מישהו והיו שם ריקודי שמחה והייתי חחחחחייב להסריט ולשלוח בקבוצה ...לא הייתה לי ברירה...
הוצאתי את הסמארטפון שלי מהרגל והתחלתי להסריט!!! עמדתי קשוח ככה עם יד למעלה והסרטתי ...ואז!!! שיכור אחד התפרץ
בקנאות קנאת ה' ...אייפון ...גיוואלד ...ודחף לי את הסמארטפו ן בפרצוף והמשקפיים שלי נשברו ...לא התבלבלתי ...אמרתי לו :חכה
חכה ...אתה מוסרט ...אני עכשיו שולח את בקבוצה ...זהו ...אתה גמממור ...לקחתי את הנעל ..לחצתי עליה כמה לחיצות מהירות
ושלחתי את זה ברשת ...זה עעעף ברשת ...אתה בטח ראית את זה ...לא??)

עכשיו ברצינות :אני רוצה להסביר את עצמי ...אני לא סתם מתלהב מהרעיון המשונה הזה ...הסיבה שאני כ"כ מתלהב
מזה ...זה דווקא בגלל שלצערי אני כבר נאלצתי להשלים עם העובדה הקיימת שנקראת אינטרנט ...אני לצערי כבר לא
במקום שמנסה להיאבק בכל מחיר בקיומו של המכשיר מוגן( ...אני מכבד ומעריץ את מי שעדיין נאבק שם ...אבל אני באופן אישי
כבר לא אוחז שם) המכשיר המוגן קיים!! אבל הההלו ...הוא קיים כמו שנעליים קיימות!! כמו שאף אחד לא מתעלם מקיומם
של הנעליים ...בא נגיד שגם אף אחד לא מתבייש בנעליים שלו ...אבל ההלו ...תסכים איתי שלנעליים יש מקום!! תסכים
איתי שנעליים לא מניחים על השלחן ...ובודאי שלא על השלחן הטהור ...ואשר ע"כ :בעלי האייפונים שבינינו מוכרחים
להבין שגם אם יש להם מכשיר ...זה כמו נעל!!!! ולנעל יש מקום!!! ועל העקרון הזה אנחנו צריכים להבהיר שאנחנו לא
הולכים לוותר!!! עכ"פ פה אני אוחז!!!! המח אה האישית שלי אוחזת כאן!! כשאני עומד באסיפה מול רבנים חשובים
ומישהו מוציא אייפון ...אני מוציא נעל ...ושלא תבין :גם אני מבין שלהוציא נעל מול עיניהם של רבנים חשובים זה לא
לעניין ...אבל עדיין ...כמה שזה לא לעניין ...עדיין יש דברים יותר חמורים מזה ...תן ניחוש מה יכול להיות יותר מכוער
מלהוציא נעל מול מרנן ורבנן?? נו ...תענה אתה ...אז זהו!!! זה בדיוק המסר ואני חושב שהוא מאד מאד מובן!!! יש מקום
אחד שעדיין לא העזתי להוציא את הסמארטפון שלי ...בטיש!!!! סו"ס חייך קודמים ...אם אני אוציא שם את הנעל שלי
אני לא יודע מה יש אר ממני ...אבל בינינו ...אם אתם אינגעלאט שאיכפת להם ומפריע להם שיש כאלו שבלי טיפת
רגישות מוציאים את המכשיר ברגעים הכי מרוממים ...אם תחליטו בצורה מאורגנת שברגע שעסקן החצר או הגביר
התורן מוציא את הסמארטפון שלו מהכיס ...כולנו ביחד מוציאים את הנעל שלנו ...אני חושב שלא תצטרכו לעשות את
זה יותר מפעם אחת!!! (ואל תגידו לאף אחד שאני אמרתי )...וכל מי שיתנפל עליכם ובצדק ויגיד לכם ...השתגעתם ...להוציא
נעליים באמצע בית מדרש??? מה זה הברבריות הזו?? תענו לו בנחישות ובשלווה!!! כל זמן שהאייפון הזה יוצא כאן
בבית המדרש ואף פו צה ומצפצף אנחנו נמשך להוציא פה נעליים ...ואם עד כה התרגלתם לראות אייפונים מונחים
בבית המדרש על השלחן וזה נהיה 'הותרה לו' ,אז מהיום תתרגלו לראות עוד מחזה ...נעליים מונחות על השלחן בבית
המדרש!!! אני מבטיח לך ש-לזה אף אחד לא יתרגל! וזו המטרה!!! אנחנו צריכים להיות נחושים שגם אם השלמנו עם
העובדה שהמכשירים האלו קיימים ...צריך לדעת שיש להם מקום ...אני לא אגרסיבי .אני לא קורא לזה בית הכסא...
אבל אני כן קורא לזה נעל!!! נעל זה לא דבר טמא ולא מלוכלך ...אבל עדיין זה נעל!! ולנעל יש מקום ...מה שבטוח:
ואתה על במותימו תדרו ך ...מי שזוכה בככל לא להחזיק את המכשיר הזה ...שידע לו שהוא מהלך עליו ...הוא מתנשא
ומתרומם מעליו ...וזו גאוותנו!!!!

נודה להשתתפותכם
בהוצאות הגדולות!!:
בבנק :בנק פאגי

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

למענה אנושי052-7683095 :
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וירח את ריח בגדיו ...משהו לא מריח לי...

טעות אחת בלתי הפיכה בגיל  ...13שדפקה לו את החיים!!!

בפרשת השבוע מובא שיצחק אבינו ממשש את יעקב ושואל שוב
ושוב :האתה זה בני עשיו ...ואז ויגש וישק לו ,וירח את ריח בגדיו...
דורשים חז"ל :אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו ...יצחק הריח את
הבוגדים של כלל ישראל ...וגם עליהם הוא התבטא :איזה ריח טוב
יש בהם שהרי ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון...

עשיו דווקא חי הרבה שנים!!! לא לזלזל ...הוא חי  147שנים ...אבל כל החיים שלו הוא אכל את הלב ומרט שערות
ראשו על הטעות הפאטאלית שהוא עשה ...מתי?? בגיל שלוש עשרה!!! כן ...בגיל שלוש עשרה ...ברגע של פזיזות
הוא מכר ליעקב את הבכורה...

והשאלה הנשאלת :מה זה קשור לכאן?? בא נגיד שגם הבוגדים
שבישראל הם בגדר "מור ואהלות ...כל בגדותיך "..שגם הבוגדים
מרטיבים זכויות כמור ואהלות ...בסיידר ...אבל מה זה קשור
לכאן?? הרי כעת יעקב אבינו בכבודו ובעצמו מגיע להתברך
מיצחק ...וכי אין ליצחק מה לראות אצל זרע יעקב בחיריו רק את
הבוגדים?? מה עם כל שאר כלל ישראל היראים ושלימים? למה
אותם יצחק משום מה לא רואה??
ואולי התשובה היא:
אל תשכח שיצחק אבינו כעת לא יודע שזה יעקב!!! לעת עתה הוא
בטוח שזה עשיו ...דא עקא :שמשהו פה לא מריח ..מה אעשה שזה
מריח לי הרבה הרבה יותר טוב מאשר עשיו...
אז מה קורה פה?? מצד אחד הוא טוען שהוא עשיו ..אבל מה
עושים עם הריח?? הריח לא נותן לי!!! מריח לי משהו אחר...
ליצחק אין ברירה ...הוא מחפש בכל זאת לעשות תיאום ריחות...
איזה 'תליה '...יצחק מחפש בכל זאת להריח איזה משהו שיזכיר
לו טיפה את הריח של עשיו ...ולכן יצחק מתאמץ ללכת רחוק
רחוק ...אי שם לסוף הרשימה של הבוגדים והרשעים מצאצאיו
של יעקב אבינו ...אלו שפוזלים לכיוון של עשיו...
אוהו ...הנה ...משהו פה מתחיל להזכיר לי ניחוח של עשיו...
אבל עדיין!!! עדיין זה זהב ...הריח של הבוגדים והשוליים של
יעקב מריח הרבה יותר טוב מאלופי עשיו ...יצחק דווקא מתרשם
מעשיו ...איזה ריח טוב יש לך ...התקדמת יפה ...אתה מריח הרבה
יותר טוב מפעם ...אבל מה האמת???
הריח הטוב הזה ...זה הריח של היהודי הכי רחוק של יעקב...
ואז!!!! כשעשיו האמיתי מגיע ...לפתע יצחק כבר לא צריך
להתאמץ להריח ...הריח נודף למרחוק!!!! יצחק מריח גהינם
פעורה לרגליו ...ואז ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאד ...סו"ס
כבר הייתה לי נחת רוח ממך ...הרחתי את הריח שלך ...היה נראה
שמשהו פה מתקדם לכיוון החיובי ...אז מי זה היה פה מקודם
שהיה לו כזה ריח טוב??? יצחק מזדעזע :אתה רוצה להגיד לי
שהרחתי את היהודי הכי בוגד מצאצאיו של יעקב?? אם ככה :גם
ברוך יהיה!!! אם היהודי הכי בוגד והכי רחוק ככה מלא מצוות
כרימון וככה מריח טוב ...אז הברכה שברכתי את יעקב תקפה עד
אחרון צאצאיו ...עד היהודי הכי רחוק ...כן!!! כשברכתי את יעקב
אבינו התכוונתי באופן רשמי דווקא לאחרון הצאצאים שלו...
ואילו הבנים הצדיקים של יעקב אבינו יתברכו כבר מדין ק"ו .אם
את בוגדיו ברכתי כ"ש אותם...
--כמו שיש מושג שכשנמצאים ליד צדיק ...אזי קיימת תביעה
מסוימת להתעלות כמו הצדיק ...כמו שהאשה הצרפית כביכול
מאשימה את אליהו הנביא במות בנה ואומרת לו 'באת הנה
להזכיר את עווני ,'...אם ככה :על אותו משקל כשמעמידים את
בוגדי עם ישראל מול המעשים של עשיו ...הרי בוגדי ישראל
מריחים ריח טוב כלבנון ...המפגש וההשוואה מול עשיו מציפה
את הנאמנות והכשרות של היהודי הכי רחוק...
והכי הכי :כל התמודדות של יהודי מול הניסיונות של עשיו!!! כל
התמודדות של רווק הדר בעיר מול המונה של רומי ...מזכה אותו
בריח טוב של נאמנות לה' ועמידה בניסיונות ...כמאמר חז"ל:
עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח טוב כלבנון שנאמר' :ילכו
יונקותיו ,ויהי כזית הודו ,וריח לו כלבנון"...

וזהו!!!! מאז הוא דפק לעצמו את החיים לכל החיים ...תחשוב :מדובר פה בבן אדם בן ששים שפותח בזעקה גדולה
ומרה פורץ בבכי מר ...על מה?? על טעות שהוא עשה בגיל שלוש עשרה!!! ושום דבר לא עוזר לו ...את הנעשה אי
אפשר להשיב ...אפילו אבא יצחק שאוהב אותו לא יכול להתחשב בו ...הוא אומר לעשיו :ולכה איפה מה אעשה בני...
מה אתה רוצה שאני אעשה ...אבל אז מה ...לא התכוונתי ברצינות ...הייתי צעיר ופזיז ...שום דבר לא עוזר!!! מילה זו
מילה ...חתימה זו חתימה ...אה ...אבל היית אז מאד צעיר???
נכון ...כואב הלב ...אבל 'מה אעשה בני '...עם כל הכאב לב ..אבל גם בגיל צעיר אפשר לעשות טעויות בלתי הפיכות...
כן!!! המסר הזה כתוב בפרשה!!!
כמדומני שלבחורים צעירים זה המסר הכי חשוב שצריך להוציא מהפרשה ...עשיו מלמד אותנו שאפשר בגיל צעיר
לעשות טעויות בלתי הפיכות!!!! טעויות שאתה עלול לאכול את הלב במשך  147שנים קדימה ...ואת הנעשה אין
להשיב!! וכל בחור צעיר צריך לקחת את זה בחשבון ...איך סבתא שלי היתה אומרת :אתה עוד תבכה איפה שאף אחד
לא רואה ..מישהו פעם לימד אותי ...אל תכנס לשום דלת עד שלא בדקת שיש דרך יציאה ...אם אתה רואה שאין דרך
חזור אל תכנס .אל תעשה דברים שאתה עלול להתחרט עליהם מאוחר!!
--האמת היא שהמסר הזה הוא קצת ברכה לבטלה ...כי בחור בן  14לא כשיר להבין את זה ...נכון שלא הצלחתי להרתיע
אותך במשפטים האלו?? כן ...על זה נאמר :אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בהם ...אתה ככל הנראה תעשה
משהו ואתה תתחרט ...ותאכל חצץ ...ואז!!! בפעם הבאה אתה כבר כן תבין את זה ...זה מסוג הדברים שנרכשים ...מה
שכן אני יכול לברך אותך שהטעויות שמהם תלמד ...שיהיו טעויות קטנות ...שהבלתי הפיך יהיה הכי מינימלי( ...לדוגמא:
אני אסיר תודה לבורא עולם שבתור בחור נפלתי עם  6000שקל!!! וסכום כזה בתור בחור זה הרי סכום טוב ...וכתוצאה מזה טעמתי טעם של
חובות ...וזהו!! זה הספיק לי ...מאז יש לי ריאקציה לחובות ...אני בורח מזה כנשוך נחש ...תנחש מה יכול להיות יותר גרוע מליפול ב 6000-שקל
בתור בחור?? ליפול עם  600.000שקל בתור נשוי ...הששת אלפים חסכו לי שש מאות אלף ...היה שווה!!!! אז לך אני מאחל ליפול רק ב 600-שקל...
כי גם  6000שקל זה ההמון כסף ...ואולי ...אולי יהיה בחור שבזכות המאמר הזה יחסוך לעצמו גם את זה ...אולי יהיה בחור שבעקבות המאמר הזה
לא יתחיל לעשן סיגריות ...הלוואי)...

--השאלה היא :מה באמת הפתרון?? סו"ס אני מציע כאן נתון מאד עגום!! כאילו אין מה לעשות ...עושים טעויות בתור
בחורים ...ואז בוכים על זה כמו עשיו בגיל ששים ...ואז זה כבר מאוחר ...נו ...אין פתרון קצת יותר מעודד? מה עושים
כדי לא ליפול בטעויות??
צר לי!!! אבל אינני איש בשורה ...אמנם יש פתרון ...אבל הוא כ"כ לא פופולרי ולכן אני כ"כ פסימי מלהגיש אותו...
לפתרון הזה קוראים :ויעקב איש תם יושב אוהלים!!!!
והשאלה הנשאלת כמובן :וכי יעקב היה תמים ...הרי כשהוא הגיע ללבן הוא אומר :אחיו אני ברמאות ...אז במה זה
מתבטא שיעקב הוא תמים??
התשובה היא :יעקב אבינו מאד פיקח ושנון ...אבל בגיל צעיר של "ויגדלו הנערים" יעקב אבינו מספיק פיקח להבין
ש---לא כל דבר הוא מבין ...ואז הוא מחליט להיות איש תם ..לא ממקום של תמימות אלא ממקום של חכמה והבנה...
אני מספיק חכם להבין שאני צעיר מידי בשביל להבין את כל התמונה ...ולכן אני מוכן להרכין ראש ולקבל מהגדולים
ממני...
אני מוכן לנהוג בתמימות ולקבל הוראות מגבוה ...לא בגלל שאין לי דעה ואין לי מה לומר ...אלא ממקום של פקחות
והבנה שיש לי מה לקבל!!! נו ...בחור יקר :אתה מסוגל להבין כזה דבר?? יש לך את השנינות והפקחות להבין שאתה
לא הכי חכם???
לך תסביר!!! לך תסביר לבחור צעיר שזה שהוא חושב שהוא מבין יותר מכולם ...הוא רק מסגיר את התמימות שלו...
לך תסביר את זה לבחור שחש מעצמו שהוא מבין ...לך תסביר לבחור שרק הרגע פקח עיניים ...ובאמת לאחרונה הוא
באמת התחיל להבין כל מיני דברים שעד לפני שנה הוא לא הבין ...ולכן נדמה לו שהוא כבר הבין הכל ...לך תסביר לו
שכמו שבחצי שנה האחרונה נהיית יותר חכם ...אז המשגיח שלך שעברו עליו עוד כמה חצאי שנים נוספים יותר ממך...
אולי הוא עוד יותר חכם ממך ...אבל לא!! זה נעצר אצלי!! אני החכמתי ...ושם נעצרה החכמה!! לך תסביר לבחור כזה
עד כמה הוא ילדון טפשון ותמים ...אז זהו!!! שאם אתה מפחד שבעוד ששים שנה אתה תצעק צעקה גדולה ומרה
ותבכה על טעויות שאין להשיב ...אם אתה לא רוצה שזה יקרה ...אז יש פתרון!! הפתרון הוא להסכים להיות איש
תם!! להסכים להרכין ראש בישיבת שם ועבר ולהגיד :אני רוצה לשמוע ...רוצה לקבל ...מוכן להבין שיש אנשים גדולים
וחכמים ממני...
--אדרבה ...מי שיודע ...האנשים המוצלחים ביותר זה דווקא האנשים שיש להם מודעות עצמית והם לא מתביישים
להודות באופציה שיתכן והם טועים ...והם מרכינים ראש ומוכנים להיכנע להוראות מלמעלה ...וזה לא נובע אצלם
מצדקות ...זה בסה"כ נובע מבן אדם באמת חכם שלא רוצה לעמוד בגיל ששים ולאכול את הלב על טעויות בלתי
הפיכות שעושה עשה בגיל הטיפש עשרה ...תבין :יום יבא ויעקב יתגלה בשיא הפקחות והשנינות ...אדרבה ...עשיו
בעצמו מתלונן על יעקב :הכי קרא שמו יעקב ויעקבני זה פעמיים ...בסוף בסוף עשיו מגלה לתדהמתו שיעקב הוא
בכלל לא תמים ופראייער כמו שהוא חשב ...רק מה?? כשיעקב היה צעיר הוא השכיל להבין שהוא לא מבין ומהמקום
הזה הוא היה מוכן לקבל מהגדולים ממנו ...ואת זה עשיו לא היה מסוגל לקבל!!! עשיו מבין תמיד יותר ...עשיו יעשה
קומבינות על אבא שלו והוא מבסוט שהוא הצליח לרמאות אותו ...גויילם שכמוך ...אתה יורה לעצמך ברגלים ...מה
יעזור לך שאתה מרמ ה את אבא שלך ...סו"ס את הטעויות אתה בעצמך עושה ...את החביתה שבישלת אתה תאכל
לבד ...ואז כבר לא תוכל להסביר מאבא ...ואז כבר באמת לא יהיה לו הרבה מה להגיד לך ...כי ...כי ...כשהיה לו מה
להגיד לך ...אז היית עסוק בלרמאות אותו ...תודה רבה ...את מי בדיוק דפקת???
זה המסר החשוב של הפרשה לנערים ...לאותם נערים שנמצאים כעת בשלב של "ויגדלו הנערים "...טוב מרדות אחת
בלבו של אדם בפרט אם היא באה עם עוד מאה תפילות של ההורים שלו...
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הפיתויים כל הזמן רוחשים ...בוערים...
די ...אין כח...
רבקה אמנו לא נולדה בבני ברק ולא במאה
שערים ...היא גדלה בפדן ארם ...היא נאלצה להכיר
את עולם התחתון ..היא חיה עם שני רשעים ולא
למדה מהם ...בקיצור :לרבקה היו מושגים
בהתמודדויות מול רשעים .ובכל זאת!!!! בכל זאת
בסוף הפרשה ...רבקה לפתע מתפרצת בכאב עצור
ליצחק ואומרת משפטים מאד חריפים :קצתי בחיי
מפני בנות חת!!!! אם לוקח יעקב אשה מבנות
חת ...למה לי חיים ...רבקה יורקת בשאט נפש ...אני
קצה בהם ...אין לי חיים איתם ...ולכן!!! רבקה
מבקשת שיעקב ילך לאחיה ...למשפחה שלה בפדן
ארם ...שיקח משם אשה...
מה כתוב כאן? שכמה שלרבקה יש זכרונות קשים
מהרשעים של פדן ארם
עדיין!!! הם זהב טהור לעומת הפרצופים שהיא
נאלצה להכיר כאן ...ולכן מסיקה רבקה :אם זו
הסחורה שיש לנו כאן ...אני כבר חושבת שעדיף
שיעקב ילך שיתמודד עם אח שלי לבן ...משישאר
כאן...
לכאורה השיקול דעת של רבקה זו סוגיה שצריך
ללמוד אותה!!!
סו"ס ליעקב אבינו גם לא היה קל עם לבן הארמי...
יעקב אבינו מתבטא "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות
שמרתי" משמע שגם שם לא היה פשוט בכלל .ובכל
זאת!! בכל זאת רבקה לא מתחרטת .היא מבינה
שמול האופציה לחיות כאן עם עשיו ונשותיו ...עדיף
שיעקב יהיה מפדן ארם ...שם זה יותר קל ...ואת זה
צריך להבין :מה באמת ההבדל בין ניסיונות נוסח
עשיו ובנות חת וכנען ...לבין הניסיונות נוסח עם לבן
גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי ...מה פה הצדדים??
ולמה עדיף לחיות עם לבן מלחיות עם עשיו??
התשובה היא לכאורה כך:

לבן זה מידות !!! עשיו זה תאוות !!!
אצל לבן לא מצינו התפרצויות של יצרים ותאוות...
גם אם לבן עובד ע"ז זה כמעט ולא נושא ...רק בסוף
כשיעקב בורח מלבן אז רחל היא זו שגנבה את
התרפים ...עד אז לא שמענו על הע"ז של לבן
לעומת זאת עשיו ? ! ? עשיו זה חאפלות המוניות...
כל ערב יש שם עשן וזיקוקים ויריות ...הנשים של
עשיו לא גומרות להקריב לע"ז ...אצל עשיו העסק
חי ...נושם!!! יש פה תאוות רציחה ...הוא מלסטם
את הבריות ...כל יום הוא מביא לך פה פרוייקט
אחר ...כל יום הוא מתחתן לך עם אשה אחרת...
בארץ כנען היצרים משתוללים ...בפדן ארם זה לא
זה!!! זה פחות יצרים!!! זה בעיקר מידות!!! שים לב:
כשיעקב מגיע לפדן ארם דבר ראשון הוא בהלם!!!
כולם רובצים כמו גלמים ...מה קרה? מה אתם
חולמים ...השקו הצאן ולכו רעו .יעקב אבינו לא
מכיר תופעה כזו של בני אדם בטטות!!! אם כבר...
הוא מכיר את עשיו שהוא דווקא קם בבוקר
מוקדם ...יש לו הרבה יצה"ר ...הרבה תכניות ...אבל
כאן?? מה זה עולם הדממה הזה??? אז כן!!! ברוך
הבא למועדון ...פה הסיפור הוא שונה ...פה זה לא

תאוות ...פה זה מידות!!! מידת העצלות ...מידת
הרמאות ...פה ההתמודדות היא מול מידות רעות...
פחות תאוות ...וכאן רבקה אומרת ליעקב את משפט
המחץ!!!

יותר קל להתמודד מול מידות רעות מאשר
תאוות רעות!!!
עדיף לי שתלך להתמודד מול המידות רעות של אח
שלי ...מאשר להמשיך לסבול פה יחד איתי מפרץ
התאוות של עשיו ונשיו ותועבות הכנעני...
וכאן המקום לעצור ולהבהיר :זה לא מדויק!!! זה לא
נכון שמידות רעות זה יותר מומלץ מאשר תאוות
רעות ...אדרבה ...ההיפך!! לו יצוייר שהיו נותנים לך
אפשרות לבחור איזה ניסיונות יהיו לך!!! האם שיהיו
לך מידות רעות או שיהיו לך תאוות רעות ...ברור
שבברירת מחדל עדיף כבר תאוות רעות ממידות
רעות ...כי אדם שיש לו תאוות ...לכל הפחות הוא
מצד האישיות שלו יודע את האמת ...אוכל את הלב...
רוצה להשתנות ויש עם מי לדבר ויש תקווה( .גם עשיו...
כמה שהוא רשע ...פתאום נכמרו רחמיו ...יצחק נותן לו סיכוי...
נותן בו אימון כמעט עד הרגע האחרון) אבל אדם שיש לו
מידות רעות ...אין!!! אין עם מי לדבר( ...יעקב אף פעם
לא מנסה להחזיר את לבן בתשובה ...הוא לא נותן לו אפילו
צ'אנס ...רחל אולי מנסה ...אבל גם היא ,רק באמצעות גניבת
התרפים ...לא בצורה של דיבור ושכנוע) כי מי שיש לו מידות

רעות הוא לא!!! הוא לא בעניין!!! זה משהו הרבה
יותר פנימי!! משהו בראש!!
אז נכון!!! נכון ש-לי או לך באופן אישי ...עדיף לנו
תאוות מאשר מידות...
אבל עזוב אותך ואותי ...נניח שאתה ואני צדיקים!!!
השאלה כעת היא לא עלינו אלא על השכנים שלנו!!!
עם איזה שכן פחות גרוע לחיות?? עם שכנים שיש
להם מידות רעות או תאוות רעות?? מול איזה אוירה
וחברה יותר קשה להתמודד ...מול אוירה של מידות
רעות או של תאוות רעות??
כאן רבקה אומרת ליעקב :עדיף לחיות בשכנות עם
אנשים שיש להם מידות רעות מאשר תאוות רעות...
ולמה?? מסיבה טכנית ופשוטה:
לתאוות יש מערכת הגברה ...תאוות זה משהו רוחש
ודומיננטי ...זה משהו שלא נח לרגע ...כשאתה חי עם
אנשים בעלי תאוות ...אתה לא יכול לחיות לצידם
ולהמשיך הלאה ...יש שם עשן שנכנס לך לתוך
העינים ...העסק כל הזמן עובד ...העפצאך ..זה חם...
רותח ...אש פאייער...
אבל כשיש לך עסק עם אדם שיש לו מידות רעות!!!
איתו אפשר לפחות לחיות!!! הוא לא קודח לך
בראש ...כל מה שנדרש ממך זה לסמן עליו איקס...
(שהאיקס הזה הוא אמנם לא פשוט ...ויש סיכונים) ועל זה
נאמר :עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי!!! לא
למדתי ממעשיו הרעים!!! גם רבקה משתבחת בזה
שהיא לא למדה!! לא למדה ממעשיו הרעים ...אל
תלמד!
אבל אצל עשיו?? זה ...זה לא הנושא ...זה לא כן
ללמוד ממנו או לא ללמוד ...הוא 'דופק' הופעה!!!
הוא נכנס לך לתוך הפרצוף ...אתה יכול עד מחר לא

ללמוד ממנו ...נראה לך שהוא מחכה לך באיזשהו
מקום?? הוא מגיע עד אליך ...מכניס לך ברנר בתוך
העיניים ...הוא רודף אחריך...

וכאן טמון ההבדל התהומי בין הדורות הקודמים
לדור שלנו!!!
יש משפט שכולם יודעים לדקלם אותו ...ולא תמיד
הוא מדויק...
המשפט הנצחי שאומר :שהדרדור הרוחני שיש
היום ...זה משהו שלא היה בשום דור!! מה
שהאינטרנט עושה היום ...זה נורא ואיום ...החללים
הרוחניים שהוא מפיל ...זה משהו שלא היה בשום
דור...
היסטורית המשפט הזה לא כ"כ מדויק!!! וכי אתה
יודע מה היה המצב הרוחני לפני שמונים שנה?? אתה
יודע כמה חרדים נשארו?? עדיף שלא תדע...
במשפחות הכי חשובות ...של הרבנים הכי גדולים...
יש לנו מושג איזה נשירה נוראית הייתה?? עדיף שלא
נדבר ...זאת אומרת :זה לא מדויק לומר שהיום יש
נפילות רוחניות שלא היו מעולם ....היצר הרע אף
פעם לא שקט על שמריו ...וגם פעם היה יצר הרע
גדול וה' ירחם ...אבל בכל זאת!!! בכל זאת יש כן
הבדל אחד גדול בין פעם להיום!!!
ההבדל המהותי בין הניסיונות של געציל מוולוזין
לבין מוטי של דורנו מגוש דן ...שגעציל מוולוזין היה
שרוי בניסיונות נוסח פדן ארם ...הוא היה מתמודד
עם לבן!!! עיקר הניסיון היה מול מידות רעות!! ניסיון
ההשכלה לא התמקד בתאוות ...אדרבה ...זה היה
הלך רוח אידיאלוגי ...הוא אמנם הפיל אינסוף חללים
רוחניים ...ההטעייה הייתה קשה מאד...
אבל בכל זאת!! מי שהתעקש לחיות כמו יעקב אבינו
ותרי"ג מצוות שמרתי ..הוא היה יכול לעשות זה יחד
עם לבן גרתי!! (הוא היה יכול לחיות לצידי המשכילים ולבוז
להם!!! היה רק צריך להיות חזק בדעות ובהשקפה ...וכמובן שזה
לא היה קל ...היה צריך פה חוט שדרה מאד חזק ...אבל מי שזכה
והיה לו את זה ...הוא היה יכול לדור באירופה עם לבן .להיות מוקף
מכל הכיוונים בפעמוני כנסיה ולהישאר חתם סופר ...כלומר :ללבן
היה את הבית מדרש שלו!!! וכל מה שנדרש מרבקה ויעקב זה לא
ללמוד ממנו ...אם רק לא תקרא את הספרים החיצונים אז
בסיידר ...שקט תעשייתי).

לעומת זאת כיום עיקר הניסיונות זה בתאוות...
תאוות זה משהו דומיננטי שמהלך עליך אימים...
הנשים של עשיו עושות לך עשן בתוך העיניים...
היצרים מרצדים לך בעיניים ...אין כזה דבר לחיות
לצידם ...וללכת לאיטך שווה נפש ...זה משתולל ...זה
קופץ לך מול העיניים ...זה לא ניסיון נוסח פלטיאל
בן ליש ומיכל ..אלא ניסיון מסוג פוטיפר ויוסף...
פוטיפר זה 'חיה רעה אכלתהו '...היא לא נותנת ליוסף
לחיות...
זה לא כמו יעקב ולבן ש-לבן מדבר נינוח והגיוני ...ורק
צריך לזהות את העוקץ שיעקב זה אמת ולבן זה
שקר ...אבל כשמגיעים לעשיו ...אצל עשיו אין את
הנינוחות הזו ...עשיו גונב את הבמה וגונב דעת אביו...
ואילו יעקב יושב לו בבית מדרש ואף אחד לא שומע
את קולו...
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ופה אנחנו נמצאים!!!! אנחנו נמצאים בדור של
תאוות ...ושוב חשוב להדגיש :יש יתרון מסוים
בניסיונות של תאוות ...היתרון הוא שתאוות זה
משהו מאד שטחי ...לא קשה לזהות את השקר
שבתאוות ...כל מי שנופל בתאוות יום אחד הוא
מבין טוב מאד איפה נמצאים החיים האמיתיים.
ברגע של כינות לא קשה להבין שעבודת ה' זה הדבר
הנכון ..זה אמנם היתרון של הניסיונות בתאוות!!!
אבל מצד שני :תאוות זה משהו שקופץ ומרצד מול
העיניים ...ומששששגע אותנו!!! אוהו ...פה!!!
בנקודה הזו רבקה יורקת ...בוכה ואומרת :קצתי
בחיי ...די!!! אני לא יכולה עם העשן וההבהובים
והדומננטיות של פרץ היצרים של דור ...2022
אני כבר מתגעגעת לפדן ארם!!! אמנם גם שם היו
אובייקטים לא פשוטים ...אמנם גם שם יש את אחי
לבן שלא איכזב באתגרים שלו ...אבל לפחות זה לא
מטרטר אותך!!! יעקב לפחות יגיע ללבן ...ישב איתו
'ימים אחדים' ,הם יגיעו יחד להסכמים על עבודה
של שבע שנים בשדה ...יעקב יגיד לו יפה שלום
וזהו!!! כעת שקט תעשייתי למשך שבע שנים ...אז
נכון שלבן יחליף את משכורתו עשרת מונים ...אבל
לפחות יהיה ביניהם מהלך שלושה ימים ...לפחות
את הסבל הקיומי הזה נחסוך לו...
ורבקה באמת חוסכת את זה ליעקב!!! אבל היא
בעצמה נשארת פה יחד עם יצחק!!! הם ממשיכים
לסבול מהפנינג של עשיו ...מהבילויים...
מהמסיבות ...מהבלגן ...המשטרות ...הצחוק
הפרוע ...וכמובן הצביעות הנשפכת שמשתלבת לה
תוך כדי ...יעקב באמת ניצל מזה ...אבל ליוסף כבר
אין את הפריבלגיה הזו ...יוסף כבר כן צריך לרדת
למצרים ...ובמצרים הניסיונות הם כבר שוב בסגנון
של סבא יצחק וסבתא רבקה...
--ופה אנחנו נמצאים!!! אנחנו נמצאים עמוק עמוק
בניסיונות נוסח יצחק ורבקה ...אנחנו נמצאים
עמוק במצרים בניסיונות נוסח פוטיפר שמהלכת
אימים על יוסף ...היום הפיתויים רודפים אחרנו...
זה לא מחכה לנו בפינה ...זה נכנס לנו לתוך
הפרצוף ...ואם פעם הניסיונות עוד היו ברחוב
הססגוני והמחליף צבעים ...אני לא צריך לספר לך
שהיום הניסיונות הם בפנים!!!! בתוך הקהילה...
בתוך השטעטאלע ...אוי כמה בחורי ישיבות בני
עליה מתמודדים עם ניסיונות קשים בתוך בית
המדרש עצמו!! לב יודע מרת נפשו ...ואם מדובר
בבחור קצת יותר פתוח ...אז החשיפה פה ושם
לרשת מעמידה אותו באופן פתאומי מול חזית
יומיומית של פיתויים שבצ'יק אחד הוא יכול
ליפול ...זה לא ניסיונות מהסוג של הפוזל מוולוזין
שהספרים החיצונים חייכו אליו מהספריה של
ברלין והוא השתוקק לקרא את ההשקפה הציונית
שהוא לקח כרכרה ונסע לשם ...אצלנו זה פה!!! כאן
ועכשיו!! נכנס לך לתוך הפנים ...גם כשיוסף כבר
נכנס לבית האסורים והוא שמח!!!! שים לב :יוסף
שמח שזרקו אותו לבית האסורים ...סו"ס קצת
שקט מהדוב הזה שנקרא פוטיפרע ...אבל היא
מגיעה גם לשם ...כן ...בחור כבר מגיע לבית המדרש
ורוצה קצת שקט מהניסיונות אבל הם מגיעים גם
לשם ...לתוך בית המדרש...

--אבל יש שכר!!! אוהו ...יש שכר לפעולתך!!!!
יש הבדל עצום בין הגלות של יצחק לגלות של יעקב
אבינו!!!
עם כל הכבוד לצרות ולסבל שעבר על יעקב אבינו...
אבל עדיין הגלות של יצחק יש להם חשיבות
מיוחדת ...שים לב :הקב"ה אומר לאברהם ידוע תדע...
ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה!! על עם ישראל
נגזר  400שנות גלות מצרים!!! תכל'ס ...כולנו יודעים
שישראל היו במצרים רק  210שנים ...לאיפה נעלמו
עוד  190שנה?? (אפילו בבתי הסוהר בישראל יש רק ניכוי שליש
על התנהגות טובה ...אבל כאן זה ניכוי של כמעט חצי)..

רבש"ע :לאיפה נעלמה כמעט חצי מעבודת פרך של
ששים ריבא יהודים שאמורים לעבוד בחומר
ובלבנים?? נו ...לאיפה זה נעלם??
אומרים חז"ל :שגלות מצרים מתחילה מלידתו של
יצחק!!! כתוב כאן דבר מפחיד :שיצחק אבינו בעצם
הוויתו ...הוא כמות שהוא לבדו מבצע בפועל את גלות
מצרים והוא לבדו ממלא מקום של עם שלם!!!
תחשוב 600.000 :יהודים צריכים לסבול במצרים יום
שלם מעלות השחר ועד צאת הכוכבים ...ומי חוסך
להם את זה?? יום שלם בחייו של יצחק אבינו!!!
במה?? איך?? מה יצחק אבינו עושה ש ...שבזה הוא
פורע חוב כזה אדיר של עינוי של שישים ריבא יהודים?
מילא תגיד לי שיצחק סבל גלות ויסורים נוראים ובזה
הוא כיפר על כלל ישראל .נו ...אבל לא!!! לא כתוב
שיצחק אבינו עובר יסורים ...וגלות?? בוודאי לא ...הרי
יצחק הוא היחיד שמעולם לא יצא מארץ ישראל ...אז
למען ה' :במה?? במה יצחק זוכה בכל יום משנות חייו
לחסוך יום שלם של חומר ולבנים לשש מאות אלף
יהודים ...רבונו של עולם :זו שאלה שזועקת לשמים...
נו ...ומה התשובה??? הנה!!! רבקה אמנו בסוף
הפרשה חושפת בפנינו בחצי משפט מה עובר
עליהם ...ק צ ת י ב ח י י מפני בנות חת!!!!
אני ובעלי נאלצים לחיות יום יום בגלות המתוקה של
ארץ כנען ...אנחנו יום יום מתמודדים מול פרץ היצרים
המשתוללים של תועבות ארץ כנען ...של עשיו ונשיו...
אנחנו כל היום במאבקים פנימיים איך להחזיק מעמד
מול העליהום התאוותני והרעשני וההמוני של רומי
דעשיו...
להגיד לך שלרבקה קל?? לא!!! קשה לה מאד ...אבל
אם יש משהו יותר קשה מזה ...זה לחשוב על ששים
ריבא יהודים שעובדים בפרך יום יום...
וזה מה שמנחם את יצחק ורבקה ...הם יודעים שיום
אחד שלנו כאן מול היצרים של ארץ כנען הוא שווה
ערך ליום שלם של עבודת פרך לשישים ריבא צאצאים
שלנו ...נו ...זה לא כדאי???
יעקב אבינו לא זוכה לזה!!! יום של התמודדות של
יעקב מול לבן לא חוסך מהבנים שלו יום של גלות
מצרים .כי נכון ש-לבן הוא לא אדם קל ...אבל עדיין!!!
הוא לא מנקר ..לא חופר ...אפשר לשים בינינו מהלך ג'
ימים של שקט תעשייתי ...וכעת שים לב :יש פה עוד
נקודה שחשוב להדגיש אותה :סו"ס אל תשכח שגם
יעקב היה חי לצד עשיו במשך  60שנה ...ובכל זאת

ליצחק זה קצתי בחיי וליעקב לא!! העיניים של
יצחק חשכו ונתעוורו מעשנם של אלו ואצל יעקב
זה לא עד כדי כך ...מה בכל זאת ההבדל בין יעקב
ליצחק?? התשובה היא :שיעקב אבינו ...כמה
שקשה לו עם עשיו ונשיו והכנעני ...עדיין תמיד
יש לו מפלט!!! הוא יודע שתמיד הוא יכול לתפוס
את הרגלים ולהימלט וזה מה שהוא באמת עשה
יום אחד ...ואילו ליצחק אין את ה'פת בסלו'
הזה!! ליצחק אין לאיפה לברוח ...יצחק לא יכול
לצאת מארץ ישראל ...וכמדומני שכאן טמון
השפיץ גלות שקיים בדורנו ...כיום ישנם פיתויים
וניסיונות מסוימים שאין לך לאן לברוח!!! אין לך
לאן לברוח!!! אין אין אין!!! זה רודף אחריך לכל
מקום ...והמבין יבין ...היום ישנם הרבה
שמתמודדים בניסיונות שזה בגדר "והנה מצרים
נוסע אחריהם "...לאיפה שתלך ...זה הולך
אחריך ...ופה!! במאפיין הזה אתה מקבל כרטיס
מועדון של גלות נוסח יצחק!! ברגע שיצחק הוא
עולה תמימה כאן בארץ כנען עם כל הניסיונות ו...
ועוד אין לו לאן לברוח ..כזה סוג של ניסיון ,כל יום
שלו פה ...שווה ערך ליום שלם של גלות מצרים!!!
אז כן!!! קשה לנו!!! וקשה לנו מאד!! ובהחלט
קשה לנו יותר מכל דור ...אבל לפחות נדע מה זה
שווה!!! צריך לדעת מה טומן בחובו יום אחד של
מאבקי רוח ונפש בדורנו...
תאר לעצמך שה' פוקח לך את העיניים ואתה
רואה חצי מיליון יהודים שאמורים לסבול במשך
יום שלם בגלות זו ...וה' מקדים את הגאולה
השלימה ביום אחד בזכותך!! בגלל שאתה עברת
היום יום קשה ...לכן כל כלל ישראל מרויח יום
אחד פחות בגלות אדום ...נכון שהיית מסתכל על
זה קצת אחרת??? היית קצת פחות מזלזל בקושי
שלך ...היית מקבל קצת יותר כוחות ותעצומות
להתגבר בייתר שאת...
אז כן!!! שישים ריבא יהודים והרבה יותר מזה
מחכים לגאולה השלימה ...אנחנו לא יודעים מתי
היא תהיה ...אבל אנחנו כן יודעים שיש אפשרות
לקרב אותה!!! לצמצם פערים!!! אז תחשוב שיום
אחד של התגברות שלך מקרב את כלל ישראל
ביום אחד בלבד לגאולה! יום אחד פחות של סבל
בבתי חולים .יום אחד פחות של בעלי חובות
שמתרוצצים אחרי גמחי"ם ...יום אחד פחות של
אלפי ורבבות אנשים שסובלים מיסורי נפש מכל
הסוגים ...ותחשוב שאתה פה ה-יצחק שיום אחד
בחייו שווה ערך ליום שלם של גלות מצרים!!! אז
כן ...אתה מידי פעם נתקף בקנאה צורבת באותו
בן עליה שנולד עם סטנדר בידיים וכל הניסיונות
שלו מתחילים ונגמרים בדברים בטלים ...כן ...אני
מבין אותך ...סו"ס אתה עייף מלהילחם ...אבל
אל תשכח!!! יום אחד שלך שווה ערך לגלות החל
הזה ...כמו שהניסיונות של דורנו רוחשים
ומשתוללים ככה גם הזכויות שאנחנו צוברים הם
משתוללים שם במסך בשמים ...העסק לא רגוע
ולשום כיוון!! כן ...הקב"ה כבר כביכול ממהר...
ערב שבת בין השמשות ...כעת צריך להספיק הכל
מהר ...לכן כל הניסיונות מגיעים במהירות ...הכל
נעשה בסהרוריות ...ולכן גם לא מומלץ לדוש
בעבר ...תדהור ...תדהור קדימה ...אין זמן!! מה
שעשוי עשוי ...הבירה דולקת ...עוד רגע שבת...
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בקרוב ממש

לבקרים אצמית כל רשעי ארץ ...השרוול כוסות ש'נעשק' בישיבה קטנה...
זו הייתה פרשיה מטלטלת שהישיבה קטנה שלנו לא זכרה הרבה זמן ...יש לציין שזה עשה טוב לישיבה!!! אבל עדיין ...זה היה
ניתוח כירורגי מכאיב ...הכל התחיל לפני כמה חודשים ...ככה בסוף הקיץ ...היה פה בשיעור ג' בחור ציני וסמכותי ...מסוג
הבחורים המבוגרים שמנצלים את מעמדם להטיל את חיתתם על הצעירים ...מדובר בבחור שתפס פה את כל המושכות ...כל
המפתחות היו בידיים שלו וכל הצעירים רעדו ממנו ...והיה בעד מה ...היה לו גם פה גדול וגם מילה!!! הוא היה לוקח את
החוק לידיים ופועל לפי ראות עיניו ...אם הוא החליט שצריך לחנך את שיעור א' ...לא היה שום בעיה 'להרים' להם ו'לקחת'
להם ו'להחרים' להם ...הבחורים משיעור ב' כמובן הקפידו להתחנף אליו ו'ללקלק '...ולו בתור דמי 'לא יחרץ '...כי הוא היה
אחראי על המטבח ואם אתה קרוב לצלחת אתה יכול לקבל על חשבון אחרים...
אבל!! היה בחור אחד חדש משיעור א' ...קראו לו אבריימי ...מדובר בבחור די שקט עדין ונמוך ...אבריימי אף פעם חיפש
למשוך תשומת לב מיוחדת וקולו לא נשמע ברמה ...אבל כן היה לו איזה יושר וחוזק פנימי!!! משהו כזה עמוק מבפנים...
והוא מהרגע הראשון לא השלים עם הדורסנות של קובי הגברתן משיעור ג' ...הוא לא קיבל את מרותו ולא הסכים ללכת לפי
החליל שלו ...ויום אחד קובי החליט באופן שרירותי לקצץ לשיעור א' מהפסי עוגה שמגיע להם בקידוש ...ולהביא לשיעור ג'
יותר על חשבונם ...לך תתווכח איתו...
אבל אבריימי החדש והצעיר והצנום ניגש אליו במלא הכבוד אבל גם בנחישות והסביר לו שהיות וזה שייך לשיעור א' נא
להחזיר להם ...קובי הסתכל עליו בתדהמה מלמעלה מלמטה ...כאילו ...כאילו מי אתה ...מי אתה שבכלל מעיז לדבר איתי...
(יודעי דבר סיפרו למפרע שהסיפור הזה הזכיר להם את התיאור מדוד וגלית ...גם גלית היה בהלם שדוד הצעיר מגיע אליו ועוד עם מקלות) אבל אבריימי
לא נבהל ...הוא שוב חזר על בקשתו ודרש מקובי להשיב את העושק אשר עשק ...ומאז קובי סימן אותו ...אבל סופית!!!! אני
עוד אחנך את ה'רבע עוף' הזה שצריך לכבד את המבוגרים וכו' וכו' ...והנה יום אחד ...בהפסקת צהרים קובי מפטפט לו בפתח
הממלכה שלו במטבח עם כמה צעירים משיעור ב' ...והוא בדיוק היה צריך כוס לשתיה חמה!!! והיה שם בדיוק במתלה שקית
עם שרוול כוסות קלקר ...רגע ...של מי זה הכוסות האלו?? של אבריימי? אה ...אבריימי??...
קובי קם ללא היסוס והופ' ...הרים' לו את זה' ...החרים' לו את הכוסות ...הוא הפטיר בחיוך :זה במקום 'להרים' לו את המצעים...
לא חלפו כמה דקות ואבריימי מגיע ...איפה הכוסות שלי?? הוא מחפש ומחפש ...ואז נשמע קולו הסמכותי של קובי ...היה!!!!
היה כוסות!!! בקיצור :תשכח מזה ...פעם הבא ה אל תתחיל עם המבוגרים ...אבריימי הסתכל לתוך העיניים שלו קובי ושאל
אותו :אתה לקחת לי את הכוסות??
כן!! ענה קובי בשלוות נפש ...אז תחזיר אותם תיכף ומיד ...קובי התחיל לצחוק ...כן ...ואם אני לא רוצה ...אני חוזר ומבקש
ממך :תחזיר אותם ...ואם לא תחזיר אותם אתה תתחרט על זה ...כאן קובי התפוצץ מצחוק יחד עם כל השמונה בחורים
משיעור ב' שהיו שם במקום ...אבריימי קם והלך ללא אומר ודברים!!!! החברה צחקו ...מה כבר הוא יכול לעשות?? והמשיכו
הלאה ...לנושא הבא ...הוא 'לא שווה' התייחסות...
והנה!!! למחרת הלם בישיבה!!!! ככה בשעה  9.30בבוקר ...באמצע סדר הכנה ...לפתע שליח בית דין מופיע בשערי בית
המדרש ...איפה קובי?? נשלחתי מטעם הסנהדרין קטנה שממול לקרא לך לדין תורה!! יש בחור בישיבה בשם אבריימי שיש
לו תביעה ממונית נגדך ...קובי היה בהלם!!!! מה? דין תורה?? אבריימי משיעור א' תובע אותי?? מה ...אתה רוצה להגיד לי
שהוא תובע אותי על השרוול כוסות של אתמול??? הוא נפל על הראש?? הוא באמת חושב שבית דין זה גן ילדים ??...אבל
אין חכמות!! בבית דין כל מי שתובע לדין תורה אפילו שווה פרוטה ...בי"ד חייבים להזדקק אליו ...ואילו שרוול כוסות ? ! ?
זה הרבה יותר משווה פרוטה( ...בפרט בשנה האחרונה )...האמת היא שקובי קצת נבהל ...זה פעם ראשונה שמישהו תובע
אותו באופן רשמי לבית דין ...לא הולך למק"ק ...לא למשגיח ...אלא לבית דין ...זה קצת מלחיץ ...אבל קובי מהר מאד התעשת...
סו"ס בטחון עצמי לא חסר לו ...אין בעיה!!! אני מגיע...
קובי מגיע לבית דין ...ממתין לו שם אבריימי הצנום והעדין ...שקט השתרר בבית דין!! (תשמע ...זה לא צחוק ...לא מדובר פה בבי"ד
של ג' ...זה סנהדרין קטנה של כ"ג תלמידי חכמים עם שלוש שורות לפניהם )..אבריימי התובע קיבל את רשות הדיבור ופתח את פיו ...אני
בחור משיעור א' ,ואני לומד פה בישיבה קטנה שממול ...הבחור הזה גזל ממני שרוול כוסות ...הוא אפילו הודה בפני שהוא
לקח לי את זה ...וכשבקשתי ממנו שיחזיר הוא סירב ...לעג ...וגירש אותי בזלזול ...עד כאן התביעה ...ובכן :ראש בית דין פנה
כעת לקובי ...כן ...מה יש לך לענות?? קובי נעמד מלא קומתו וענה בבטחון עצמי (חלק מהציבור פה כבר מכיר אותו מהשכונה) :אין!!!
לא היו דברים מעולם! אבריימי הזה מדובר בבחור שרק כעת הגיע לישיבה' ...האחד בא לגור וישפוט שפוט' ,הוא מנסה
לתפוס שליטה ולעשות פרובוקציות ואני לא יודע על מה הוא מדבר( ...אין אדם מדבר אלא מהרהורי לבו )...ראש בית דין שוב הפנה
את פניו לאבריימי ...תקשיב :קובי מכחיש וטוען שלא היו דברים מעולם!! המוציא מחבירו עליו הראיה ...האם יש לך הוכחה
שקובי אכן גזל ממך את השרוול כוסות?? כן!!! היו שם שמונה בחורים משיעור ב' ...אני זוכר אותם במדויק אחד לאחד ...הם
היו נכוחים בשעת מעשה ...הם בעצמם ראו איך שהוא מודה בפני שהוא גזל ממני את זה ...הם ראו את הגיחוך שלו על הכוסות
שהיו לי ואינם ...אני יכול להביא אותם לכאן והם יעידו!!! טוב ...סיים ראש בית דין ואמר :נסכם שאתה צריך להביא עדים
לבית דין ,אבל כעת!!! לעת עתה!! כל זמן שלא הבאת עדים הרי קובי בחזקת כשר (ואפילו לחייב אותו שבועת היסת אתה לא יכול)..
קובי יצא מבית הדין מחויך וזקוף ...הוא חזר לו לישיבה כולו מתגלגל מצחוק ...הוא סיפר לחברה מה שהיה ..הוא המחיש
להם בצחוק איך אבריימי היה נראה שם בבית דין כמו איזה ילד בכיתה ג' שבא 'למסור' את חבר שלו לרבה ...אבריימי הגיע
כמה דקות אחריו לישיבה ...הוא כבר רואה את החברה צוחקים עליו ...אבל הוא לא התבלבל ...הוא נכנס לבית המדרש ומיד
ניגש ישר לחברותא הראשונה משיעור ב' ...כן חברה ...אני זוכר את שניכם!!! שניכם הייתם אתמול יחד עם קובי בהפסקת
צהרים ...ראיתם בעיניים שלכם שהוא הודה בפני שהוא הרים לי את השרוול כוסות ...כעת אני מבקש ממכם שתבואו איתי
לבית דין ותעידו שאכן הוא לקח לי ...קובי עומד מרחוק ורואה שאבריימי עדיין לא ...לא חזר ל'תקניות' ...הוא התקרב קצת...
והנה הוא שומע שאבריימי עדיין ממשיך בנושא ...הוא מנסה לגייס עדים להעיד בבית דין ...קובי היה המום!!! תשמע ...הבחור
באמת לא רגוע ...כככולא שרוול כוסות לקחתי לו ותראה איזה בלגן הוא עושה לי סביב זה ...האמת היא שקובי התחיל טיפ
טיפה להילחץ באמת!!!! תשמע הצוציק הזה משיעור א' באמת מתחיל להלך עלי אימים!! היושר והכינות שלו לא נרתעים
ממני!! אף פעם לא היה לי כזה דבר ...קובי קלט שמישהו פה לא הולך לוותר לו ...הוא שומע את אבריימי מבקש מהם חד
משמעית ...בואו איתי עכשיו לבית דין להעיד!! כן ...עכשיו!!! בסדר הכנה( ...כי בסדר חזרה זה כבר אחרי חצות ...ואז מושב
בית דין ננעל )...קובי התקרב אליהם ונעץ בהם מבט מזרה אימה ...הוא רמז להם :תזהרו לכם!!!! אל תעיזו לחלום אפילו לשתף
איתו פעולה ...אתם גמממורים ...הם התכווצו מפחד ומיד הודיעו לאבריימי ...אנחנו לא ...לא קשורים לסיפור ...ההמשך
בשבוע הבא אי"ה...

דרישת שלום ממסכת נדרים...
הרבה זמן לא נפגשנו ...נו ...איך זה נדרים??? איך זה
הולך??
אז ככה :אני מוכרח לומר שבהתחלה זה לא היה
קל ...הדפים הראשונים די התמקדו באנשים
שמדברים ברמזים ובסחור סחור ...ואני אף פעם לא
הסתדרתי עם האנשים האלו( ...אני לא מדבר על לשונות
שבדו חכמים ...אני מדבר על האויבר חכם שאומר "לא יהא קרבן
מה שלא אוכל לך" שעה!!! שעה ארך לי להבין מה הוא רוצה)...

אני אוהב שמדברים ברור ...אני תלמיד מובהק של
ר"מ דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן ...אבל ב"ה
עברנו אותם ...ואפילו לקראת הסוף התחלתי להבין
את השפה שלהם ...ואתה יודע מה ...אני כבר לא
כועס על האנשים שלהם ...כל אחד והשפה והסגנון
שלו...
ואז הגיע פרק ב' ...אגישמאקע פרק ...ואז כשהגיע
פרק ג' ...שהוא כבר מתחיל לדבר על נדרי זירוזין!!!
פה זה ממש השתלב לי עם המשא ומתן
הקואליציוני ...כן ..נדרי זירוזין זה נדר שמטרתו
להפעיל לחץ!!! כל אחד עסוק בלשכנע את השני עד
כמה הוא עקשן ואיתן בדעתו כדי שהשני יתרכך
ובסופו של דבר שניהם מתרככים ...חז"ל מתנבאים
לנו שכשהמוכר נשבע אני לא מוכר פחות מארבע
והקונה נשבע לא קונה ממך יותר משנים ...בסופו
של דבר שניהם רוצים בשלושה ...ימים יגידו...
ואז עברנו לידידי האיש המתוק ...שאוהב אותי אבל
בכח!!! אם אתה לא מגיע לאכול אצלי אני מדיר
אותך הנאה ...אם אתה לוקח את הכיבוד אני אוסר
אותך עלי ...חז"ל מגלים לנו שלא בטוח שזה פטל
דביק של עודף מתיקות ...יתכן שיש פה באמת
תסכול ...אני לא כלב שרק לוקח ולא נותן!!! או
לחילופין אני לא מלך שרק נותן ולא לוקח (אגב :כאן
למדנו מה הגדרה של מלך ..מלך זה מקסימום נתינה!! והכי
מפחיד זה שהאופציה השניה זה להיות ככלב)...

וכאן הגיע הר"נ האיסטרטגי שאומר :שבארץ
ישראל אין דינא דמלכותא דינא כי כל ישראל
שותפים בא"י והארץ לא שייכת למלך( .נא לא להראות
את זה למס הכנסה ...ואגב :זה מחלוקת שלימה בפוסקים)

--עכ"פ אם עד עכשיו לא הייתה סוגיה ממש ממש
מוגדרת...
הרי בשבוע הבא ...לקראת העמדת י"ב שבטים
שבפרשת ויצא ...אנחנו נכנסים לסוגיה אחת
שמשתרעת על ט"ז דפים!! בנושא של שני יהודים
שמודרים הנאה ...איך הם בכ"ז יכולים להמשיך
לקיים "ואהבת לרעך כמוך" ולדאוג אחד לשני בכל
תחום ועניין ...מדף ל"ג עד מ"ט ,בקיצור :בדפים אלו
אנחנו לומדים איך יהודים מתנהגים גם כשהם
רבים!! כן .מדובר בשנים שמודרים הנאה אחד
מהשני ...יתכן שעבר ביניהם חתול שחור משחור...
אבל זה לא מפריע להם לדבר בלימוד ולדאוג אחד
לחובות של השני ולדאוג אחד לילדים של השני
ולשלם עליו במכולת ...כן ...אמנם אנו לומדים
מסכת נדרים בלומד'ס עם ר"נ ...אבל על הדרך לא
יזיק לנו ללמוד שיהודים ...גם כשלא מסתדרים .וגם
כשרבים ...סו"ס כולנו בני איש אחד נחנו!!! וניצוץ
האלוקי המשותף שבינינו גובר על כל תהום
השקפתי ודיאולוגי ...ואם נלמד את זה טוב ...אז
בדף אחד לאחמ"כ מחכה לנו הפתעה ...המעשה
המוכר של ר' עקיבא שנשא את רחל וכל ה 24-שנים
ו 24.000-תלמידים ...כן ...זה הר"ע שאח"כ עמד
ולימד "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה"!!!
אגב :המעשה המוכר בר"ע שבא עם התלמידים
לבקר את התלמיד החולה עד שהוא קם על רגליו...
זה כאן!! זה בסוגיה של שני חברים שמודרים הנאה
ובכל זאת מותר להם לבקר אחד את השני!!! כן ...זה
חלק מהמבחן של "ואהבת לרעך כמוך "...כמה
איכפת לך דווקא מהחבר המודר הנאה!! טעימה
קלה מנדרים...

“

נא להשקיע בתשתיות ה נ י ק ו ז!!!

לאחרונה מצאתי הגדרה חדשה ...אם תשים לב :כל ריגוש וכל תשוקה חזקה או כל משאלת לב
עוצמתית שאנחנו חולמים ושואפים אליה ...בדרך כלל הכל תלוי לפי עוצמת ה ה ת נ ק ז ו ת שלה!!!
הכל מתחיל ונגמר לפי גודל ההתנקזות!!! מה אני מתכוין??
הפעם אשתדל להשקיע בהמחשות ...בשביל להסביר את עצמי...
דוגמא ראשונה :כשהייתי בחור ...מישהו סיפר בהתלהבות שיש יהודי אחד מבוגר בן  114שנים והוא
חי ...תשמע ,זה באמת מרגש ...לזכות לכזו אריכות ימים ...הלוואי על כולנו ...אבל בדיוק אז הייתי
בחדר עם עוד כמה אלטער'ס ...אמרתי להם :רגע רגע רגע ...בא נעשה חשבון ...בן כמה אתה?? אתה
בן  ,30ואני בן  26ואתה בן  29ואתה בן ...בקיצור :לפי החשבון יוצא שהגיל שלנו ביחד ...יוצא שאנחנו
יותר מבוגרים מהזקן הזה!!! רבותי :לצאת עם הודעה לתקשורת :לא להתרגש מהזקן הזה .תדעו
לכם :שבפנימיה של הישיבה שלנו יש חדר אחד ...שאם תקח את כל החברי חדר ביחד ...הגיל שלהם
ביחד עוקף את הגיל של הזקן הזה...
נו .מה אתה אומר?? אוי ...שתהיה לי בריא עד  114שנים ..מי מתרגש מזה .אפילו אלף אנשים בני
 ...50שזה יוצא ביחד  50.000שנה ...זה לא מתחיל לרגש כמו זקן אחד שהוא לבד בן  114שנים...
נו ...למה?? כי אלף אנשים בני חמישים ...יש פה בסה"כ הרבה שנים ...אבל מפוזרות ...חמישים ועוד
חמישים ועוד ...ואילו אצל הזקן הזה יש פה  114שנים ש מ נ ו ק ז י ם כולם למכונה אחת!! יש פה
מכונה שעובדת כבר  114שנים ...הבנת??? כל העוצמה פה זה הניקוז לאדם אחד!!!
דוגמא נוספת :עשר מיליון שקל זה לא הרבה כסף!!! בשביל תקציב של עיריה זה א' ב' ...זה
משכורות לחודש ימים ...מתי זה נהיה הרבה כסף?? כשכל העשר מיליון מתנקז ומשתלשל לארנק
אחד!!! פה זה רציני..
עוד דוגמא :מה יקרה אם במדינת חלם החליטו להתחרות עם ארה"ב וגם הם רוצים להראות יכולות
ולשלוח חללית לירח ...הבעיה היא שאין להם חללית ...מה הם עשו?? שלחו אלף מטוסים לגובה 8
קילומטר ...תעשה חשבון ..ביחד זה יוצא  8000קילומטר ...יופי אנחנו מתקדמים...
כולם מבינים שזה חלמאות! כי פה זה לא עובד עם תהילים המחולק ...זה שכל אחד עולה  8קילומטר
זה לא 'חזי לאצטרופי '...פה צריך כח של מעוף שיתנקז לחללית אחת שהיא לבד תטוס יותר מ-
 8000ק"מ...
עוד דוגמא ...והפעם במוזיקה ...קח חמשה חזנים ...שכל אחד מהם יש לו עוצמת קול רבע מהעוצמה
של הקול האדיר של יוסלה רוזנבלט ...תתן להם לשיר ביחד ...נו ...ביחד אולי זה כן יעשה אותם
יוסלה רוזנבלט??
לא!!! זה לא קשור!!! הקול האדיר של יוסלה רוזנבלט ...זה ניקוז של עוצמת קול שהתנקזה לאדם
אחד!! זה כל העוצמה ...אם תפזר את הקול של יוסלה רוזנבלט לעשרה אנשים זה אני ואתה ...זה
גארנישט ...הבנת??? אני בכוונה מביא הרבה דוגמאות ...כדי שנשים לב :כמעט כל עוצמה שאנחנו
מתפעלים ממנה ...זה עניין של ניקוז!! ( אני מדגיש מתפעלים!!! למה?? כי גם אם אחד מאיתנו לא גיבור גדול...
אם יצטרכו להרים משהו מאד כבד ...וכולנו ביחד נא בכוחות משותפים אנחנו כן נצליח להרים משהו כבד ..גם במוזיקה אם
ניקח כמה אנשים עם קול רגיל ...והם ישירו ביחד זה יכול להפוך למקהלה נחמדה ...אז יש דבר כזה שכמה כוחות מפוזרים
מתקבצים יחד ...ניתן לעשות איתם דברים טובים ...אבל אנחנו לא מתפעלים ממנו ...אין פה איזה התפעלות שהייתי שואף
לזה ...לכן הדגשתי שדווקא בדברים שאנחנו מתפעלים מהם ...שם הנושא הוא התנקזות)

ואחרון אחרון חביב ...כעת ניגש לדוגמא האחרונה ...כך זה גם ובעיקר בהנאות חומריות ...בכל מה
שייך להנאות העולם הזה ...הכל מתחיל ונגמר לפי גודל ה ה ת נ ק ז ו ת ! ! ! ! מה הכוונה??
שמעתי פעם על מיליונר חרדי שיום אחד זרק חידה ...הוא שאל את הסובבים אותו :תנו ניחוש מהי
ההנאה הגשמית הכי עוצמתית שחויתי בכמה חודשים האחרונים?? שים לב :מדובר פה במיליונר
שיש לו את האפשרות להתפנק ולהנות מכל מנעמי העולם שאתה לא יכול להרשות לעצמך ...והוא
אחד שנהנה ...נו ...תן ניחוש ...תנחש מהי ההנאה הכי עוצמתית שהמיליונר הזה חווה בכמה חודשים
האחרונים??
לא תאמין ...הכוס מים של מוצאי תשעה באב!!!! שם!!! שם הוא חווה את ההנאה החומרית הכי
עוצמתית ברבעון האחרון ...תנחש למה?? מסיבה מאד פשוטה :זה שמיליונר יכול להרשות לעצמו
לאכול מלא מלא שוארמה מהבוקר עד הלילה ...הכמויות לא עושות את השוארמה יותר טעימה...
כי זו הנאה ועוד הנאה ועוד הנאה ...עשר פעמים הנאות לא מכפילות את ההנאה ...אם כבר זה רק
מפזר את ההנאה ליותר פעמים!!! אבל ברגע שהמיליונר הזה כמו כל יהודי נאלץ לצום יום שלם...
פה קרה תהליך של ניקוז!!! במשך היום הוא נהיה צמא כמוני וכמוך ...והצמא הלך והעצים ...הלך
והתנקז ...ובבת אחת התנקז במלא העוצמה לתוך כוס מים אחת ...אה ...אמחייה!!!!! איזה
גישמאק ...איזה שהכל נהיה בדברו ...איזה בורא נפשות ...על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל
חי ...קלטת את הסיפור??
אתה ואני מקנאים במיליונר ...למה? כי יש לו מלא הנאות ...יש לו עוצמות של בילוים ...דא עקא
שמבחינה אבסולוטית זה פשוט לא נכון!!!
עוצמות של הנאות ובילויים ...לא תלוים בגודל האפשרויות ...הכל תלוי בגודל הניקוז!!!! כשמתנקז
עומס גדול לתוך איזה טיול אחד (אפילו קטן)!! כשמתנקז צמא גדול לתוך כוס מים אחת!! כשמתנקזת
עייפות גדולה לתוך התחפרות אחת במיטה ...זה!!! זו ההנאה הגדולה ...ואני שואל אותך :הדור שלנו
קולט את זה???
הרי מה שאמרתי לך כעת זה מונח כ"כ פשוט!!! זה מדעי!!! אל תגיד לי שזה אפלייה מתקנת לכל
מי שאין לו אפשרויות ...זה פשששוט שזה ככה ...נו ...האם הדור שלנו שכ"כ מחפש הרבה הנאות...
מלא מלא בילוים ...האם הדור שלנו יודע את הטקטיקה הפשוטה הזו??
ממש לא!!! ומאוד חבל שלא ...רחמנות ...בן אדם כ"כ רוצה ליהנות ...כ"כ משקיע בריגושים ...מה
הוא כבר לא עושה כדי שיהיה לו קצת טעם 'אמחיה' בחיים האפורים ...לאיפה הוא לא טס ונוסע
ומבלה בשביל קצת ריגוש ...ובסופו של דבר איפה ההנאה מחכה לו??
בכוס מים של מוצאי תשעה באב!!!! נו ...באמת ...לא כואב הלב??
זאת אומרת :בסופו של דבר החוויות והריגושים העוצמתיים ביותר של החיים ...זה לא נמצא אצל
בעלי האפשרויות ...אלא אצל מי???
אצל בעלי הגבולות!!! שמעת?? אני חוזר!!! הכתובת להנאות חומריות ..זה לא אצל מי שאתה רואה
אותו הכי הרבה יוצא ונהנה ומבלה ...אלא אדרבה ...אצל מי שיודע הכי טוב להציב לעצמו גבולות!!!
אני רוצה שתבין :המיליונר החרדי הזה שזכה במוצאי ת"ב לטעום טעם נפלא בכוס מים ...רגע ...ומה
עם השותף שלו החילוני ...למה הוא לא זכה לתענוג הנפלא הזה ??...אולי כי יש לו פחות כסף??
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לא!! אלא בגלל שיש לו פחות גבולות ממנו!! המיליונר החרדי היה מסוגל לצום יום שלם...
ולכן בסוף גם הייתה לו אפשרות ליהנות מכוס מים!! ואילו עמיתו החילוני שלא מסוגל
לקבל הצבת גבולות מבו רא עולם ...הוא הפסיד גם את המעט נחת רוח שנותרה לחברו
החרדי מהכוס מים..
 --עד כאן ההקדמה ...כעת ניגש לפרשת השבוע...ובכן :הזוה"ק אומר שיצחק נקרא על שם הצחוק!!! ולמה??
אומר הזוה"ק :שהיות ויצחק זה דין וצמצום וגבולות!! אז דווקא איפה שיש גבולות...
דווקא שם י ש את הצחוק והשמחה ...ולכן הוא נקרא יצחק ...ולעומת זאת איפה שאין
גבולות יש רק צער ומפח נפש...
ברגעים הראשונים שקראתי את הזוהר הזה ...זה היה נשמע לי כ"כ מוזר ...זה בדיוק הפוך
מההיגיון ...מה פירוש ...איפה שיש גבולות ...זה יקה כזה ...קשוח ...עצבני ...לא אדיב ...לא
זורם ...ואילו איפה שאין גבולות זה הכי סחבק ...זורם ...כיף ...למה לא ...איזה חחיים...
אז זהו!!! הזוה"ק ממקד אותנו ואומר לנו :אל תתבלבלו ...אתה רואה בן אדם שנהנה...
ומרשה לעצמו ...ומבלה ...וחוגג ...ויוצא ...וטס ...אז זהו שזה בדיוק הפוך!!! הצחוק
והשמחה וההנאות והאושר ..הכל תלוי לפי עוצמת הניקוז!!! הכתובת לענייני הנאות
ואושר זה בעלי הגבולות!!! ולא בעלי האפשרויות!! וזו הסיבה שדווקא אצל יצחק אבינו
רואים את המושג של אהבת מטעמים וכו' ...ולמה?? כי דווקא בגלל שיצחק זה עמוד הדין
והגבולות!!! דווקא איפה שיש ניקוז של הצבת גבולות ...דווקא לשם מתנקזים הריגושים
הכי גדולים ...מי שיש לו כח של הצבת גדולות ...אצלו גם כוס מים יכולה לקבל עוצמות של
טעם ועסיסיות!!! (אם תשים לב :דווקא אצל מרן ר' חיים קנייבסקי היה את האוירה הכי מפוייסת ומבודחת...
כי דווקא בגלל שיש פה אדם מאד רציני ...הזמן שלו יקר ...וכשהוא אומר איזה מילתא דבדיחותא זה מאד מאד
מצחיק ...אם אני הייתי אומר את זה זה לא היה מצחיק אף אחד ...איפה היה את העוצמות הכי גדולות של אהבה
וקירוב?? אצל הבית ישראל והסטייפלר ...למה?? כי הם היו צועקים ..הם גם ידעו לתת סטירות ...דווקא איפה
שיש תקיפות וגבולות הכי גדולים דווקא שם יש פוטנציאל לפרץ אהבה וחמימות הכי גדולה ויש הרבה להאריך
בזה ואכמ"ל)...

המשפחה הבני ברקית הזו שפעם בחודש ...לכבוד ר"ח אבא החליט להזמין מגש פיצה...
השכן המודרני עובר ורואה חבורת ילדים מרוגשים עד אימה מתגודדים סביב איזה מגש
פיצה ...הוא צוחק לעצמו ..אנחנו כל יומיים מתיישבים על מגש פיצה ...ותראה איך הם
מתרגשים??
אדוני ...אתה יכול לצחוק עד מחר ...אבל הילדים האלו מתרגשים ובצדק ..הפיצה הזו
באמת נורא נורא טעימה להם ...פעם בחודש מתנקז להם משהו טעים מאוד לכבוד ר"ח...
ואילו אתה שמבקר במסעדה כל יומיים?? אתה הוא זה שמשאיר שם חצי מגש מחוסר
עניין ...לך אין כמעט שום טעם בפיצה( ...ואין לך גם שום דרך איך ליצור טעם ...כי בשביל ליצור טעם
צריך גבולות ...אתה יודע מה זה להציב לעצמך גבולות??? אתה יודע להגיד לעצמך לא)??...

אז נא לא לפזול לדשא של השני!!! הוא אולי ירוק יותר ...אבל סינטטי!!!
כן ...אלו שנראים לנו שיש להם אפשרות ליהנות ...אבל לא שם נמצא השיבר של ההנאות...
השיבר האמיתי נמצא אצל בעלי הגבולות!!
אלו שיודעים להציב גבולות ולהסתפק במועט ...וכל דבר הוא במידה!!!
--אבל זו רק הערה נקודתית ביחס לפזילה הטבעית לעבר עשיו והאדום אדום המולעט שלו
שנותן לנו תחושה כאילו אנחנו מפסידים משהו ...כאילו יש לו מה להציע לנו ...בשביל זה
התורה יוצאת מגדרה ודווקא אצל יצחק היא משתמשת במונח אהבת המטעמים
והנאות ...להגיד לך שדווקא יש הנאות בפרשתנו אבל דווקא לא בבית מדרש של עשיו...
אם כבר הנאות ...אז דווקא בבימ"ד של יצחק זה קרה...
אבל לא לזה חתרתי ...בעיקר חתרתי לנושא של הניקוז!!!
כפי שסיכמנו כל עוצמה וריגוש חומרי תלוי בהתנקזות!! אז זהו!! שככה זה בעבודת ה'...
כאן טמון במילה אחת הסוד הכמוס שנקרא "קדושה"!!!
מה פירוש קדושה?? קדושה הכוונה היא שאני מוכן לנקז את כל כוחותי ולשמור ולאפק
את כל הדחפים היצריים שלי שיהיו מתואמים רק לפי רצונו יתברך ...וכאן הקב"ה
מבטיח!!!! אם אתה מנקז אלי את כל העוצמות שלך ...הרי אני מנקז אליך את כל השפע
שלי ...ממילא מה הפלא שעשרה קבין של יופי ירדו לעולם ותשעה נטלה ירושלים ...מה
פירוש תשעה נטלה ירושלים?? בעולם כולו יש יופי ...קצת יופי מפוזר בכל מקום ...אבל
בירושלים זה מתנקז בשיא העוצמה!!! יוסף הצדיק היה יפה תואר ויפה מראה ...מאיפה
הגיע היופי הזה?? מניקוז!!! ברגע שיוסף מנקז לקב"ה את כל הדחפים האישיים שלו...
הרי הקב"ה מנקז אליו בזרם עוצמתי את כל החן והחסד והרחמים ...יוסף מקבל את השיבר
של הנהגת כל העולם ...ליהודה יש קול אדיר וגבורה אדירה ...מאיפה זה? יהודה מנקז את
כל היכולות שלו לרצונו יתברך ...ה' במקביל מנקז את כל העוצמות של העולם לקול
ולגבורה של יהודה ...הכל פה תוצאה של התנקזות!!! קדושה זה סוג של התנקזות!!!
עד היום ניתן לראות את זה ...כשאתה רואה בן עליה ששקוע בעבודת ה' לגמרי לגמרי...
ניתן לראות בו עוצמה ...או עוצמה של חן ...או עוצמה של חדות מחשבה ובהירות ...אתה
רואה עוצמה!! יש פה זרם!!! לעומת זאת לצידו אתה יכול לראות אחד שהראש שלו נמצא
בעוד כמה שטויות. ..אתה מיד רואה את ההבדל ביניהם ...זה כמו ההבדל בין ברז שפועל
לבד שהז רם הוא חזק!! לבין ברז שצריך לחלוק את הזרם עם כל שאר הברזים ...וכששאר
הברזים עובדים הברז נהיה חצי קלאצ' ...מכיר את הבעיות האלו?? והיום זה מאד מאד
חסר לנו!!! מדובר בסה"כ בבחור שחיפש ריגושים ...רצה ליהנות ...להרגיש חיוני ..מעניין...
ולכן הוא פזל לעוד כמה מחוזות ...ומה התוצאה?? חוסר ניקוז!!! ברז שבקושי מטפטף...
מה נעשה ...הוא פתח לעצמו עוד חמשה ברזים נוספים ...עוד חמשה נושאים אחרים
שרצים לו בראש ...ותכל'ס בשום דבר הוא לא נמצא ובשום דבר הוא לא באמת מצליח...
והמבין יבין...
לדעת ולהפנים שהצחוק הגדול נמצא אצל יצחק! היופי והחן והמוצלחות ואפילו מעצמה
כלכלית מחכה לנו דווקא אצל הנער יוסף שיודע להציב לעצמו גבולות ולנקז את כל
הדחפים שלו בהתאפקות למענו יתברך ...בינה זאת...
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 מקור שי"ח 
"תורת חיים ואהבת חסד"
לתאר זיו מידותיו הטובות של רבינו זיע"א לא נכלה ,ואין כמעט מי שלא נפגש בזה בהיכלו ,ומ"מ נביא כמה נקודות
מאירות מחייו ,למען יאירו דרכינו ויהיה עילוי לנשמתו הטהורה.
רבינו זללה"ה אמר לי שאינו מוכרח לדעת ולציין ממה שכותבים האחרונים ,זולת דעת גדולי האחרונים כמו הגרע"א
והחת"ס וכיו"ב ,שמדבריהם א"א להתעלם ,וכן רבינו זצ"ל בספריו לעולם אינו מציין לספרי אחרוני זמנינו ,אא"כ ביאורם
נצרך להבנת הסוגיא כמו ס' מעדני ארץ בזרעים וכיו"ב ,ובמקומות שרבו ספרי האחרונים לקח מלקט אחד בן זמנינו שהיה
נראה לו שהקיף את כל העניינים ,ואליו ציין לכל השאלות ,יוצא מהגדר הזה בעל ה'אגרות משה' זצ"ל שזכה ויאמר דבר
הלכה משמו ,וכל זה מפני שחידש דבר נפלא בגדרי מצות חסד ,ונעתיקה הנה בלשון רבינו ז"ל.
בספר טעמא דקרא )דברים פ"ו פ"ז( :ושננתם לבניך .וברש"י ,אלו התלמידים .והוא מספרי כאן .הגר"מ פיינשטיין זצ"ל
בשו"ת אגר"מ )אבן העזר חלק ד' סי' כ"ו סק"ד( כתב ,שבן תורה צריך ליתן מעשר מזמנו ללמד לאחרים אע"פ שעי"ז מתבטל
מתורת עצמו ע"ש .והנה בגיטין ס' ב' אמרו רב שימי בר אשי אתא לקמיה דאביי א"ל לותבן מר בעידנא )יושיבני אדוני
ללמוד בעת קבוע ,רש"י( ,א"ל אית לי עידנא לדידי ,ולותבן מר בליליא א"ל אית לי מיא לאשקויי ,א"ל אנא משקינא לי'
למר מיא ביממא ,ולותבן מר בליליא א"ל לחיי ,ומדלא א"ל אע"ג דאית לך עידנא אתה חייב מעשר ,משמע שאין חייב .ואין
לומר שכבר נתן מעשר דא"כ הול"ל אית לי' עידנא לדידי וכבר נתתי מעשר ,שאין חייב כלל לבטל מקביעות לימוד עצמו
דחייך קודמין ,ורק כשא"ל אנא משקינא ליה למר ויהי' לו זמן ,אז ראוי לו לשלם לו עבור הזמן שנותן לו בקביעות לימוד.
עכ"ל רבינו ,ואף שרבינו הקשה שם על דבריו ,מ"מ היה מציינם תמיד ,וגם מקיימם באדיקות ,וכל יום היה מקבל קהל
כשעתיים לפחות ,וגם כאשר מקורביו חששו לבריאותו ורצו שיסיים את קבלת הקהל ,היה מעצמו מסמן לשואלים
שימשיכו בשאלותיהם ובענייניהם] ,כ"ז שהיה לפי כוחו לשלוט בענייני צרכי בריאותו[ ,ובהמשך כשזרם הפונים הלך וגדל
ונתמנו גבאים להשגיח ע"ז ,כל פעם שהי' רואה מאן דהו דוחק בשואל לסיים ,היה מתעכב עם השואל בנחת גדולה ,עד
שהשכילו שלא להאיץ אנשים בפניו.
ובס' כל משאלותיך )עמ' ת"מ( :נכנס הרב של העיר והתאונן כי עד שהתמנה לרב היה שוקד יומם ולילה על התורה ,ועתה
הטרדות שלו מרובות עד מאד לפעמים מבוקר עד ערב .והשיב רבינו :אני נותן לצבור שעה ,אתה תיתן את כל לפני
הצהרים ,ולגבי השעות האחרות ,הצבור צריך להבין שגם זה לצורך ולטובת העיר שהרב יהגה בתורה ,ולך אני אומר ,החפץ
חיים מבאר קבעת עיתים לתורה ,פירוש קבעת מלשון גזל צריך לגזול מזמנו לתורה .על הטרדות שרבים מתדפקים על
דלת רבנו אמרתי קמיה ,הנה נאמר בשם הגר"מ פיינשטיין זצ"ל שיש לתת מעשר מהזמן ,ולכאורה נראה הדבר כי רבנו
נותן הרבה יותר ממעשר ,הגיב רבנו :אי אפשר לסגור את הדלת ולסלק את האנשים .עכ"ל.
וראיתי מציינים שבס' מעשה איש )ח"ג עמ' מ"א( העיד ר' שלמה רייכנברג ז"ל שמרן החזו"א זצ"ל אמר לו שצריך לראות
לסייע להקמת בית יעקב בעיר נתניה ,וכשהשיב שהוא תושב חדש בעיר ועמל לפרנסתו וכו' ,השיב לו החזו"א שכמו שיש
חיוב להפריש מעשר כספים כך צריך להפריש מעשר זמן] .ועי' בהקדמת ס' שערי ישר[.
עד לשנים המאוחרות נמנע רבינו מלכתוב הסכמות לספרים ,אלא שכשבאו לפניו תלמידים או קרובים וכיו"ב היה כותב
להם הערה על הספר ,וזו הייתה ה'הסכמה' ,וכן נהג רבו מרן החזו"א זצ"ל ,גם דברי רבינו הנ"ל ,נכתבו במקור כמכתב
הסכמה לס' זיו אבות להגר"פ וויס שליט"א ,ומשם העתיקו המסדר של ההוצאה החדשה של הטעמא דקרא לספר.
אגב ,בס' 'הספרים' )עמ' צ"א( כותב הגה"צ ר"ג הוניגסברג שליט"א :לפני הרבה שנים כתב רבינו הגהות ומ"מ לספר הרוקח,
והמו"ל של הספר קיבל הסכמה ממרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל ,ושם כותב בהקדמה שראה את המ"מ שכתב ידידי מוהר"ח
קניבסקי ,ושאלו לרבינו איך הכירו ,וענה רבינו :הוא הכיר אותי קצת ,הרבה שנים אבא היה מבקש לי שאברר אצלו שאלות
בהלכה ,ושלחתי לו כמה פעמים שאלות.
אגב ,רבינו לא הסכים לכתוב מחירים על הספרים העומדים למכירה בביתו ,באומרו :אין זה בית מרקחת ]ואף שכלכלת
רבינו היתה תלויה בזה[ .וכל ספר שהיה בו איזה פגם קל אפי' בכריכה היה מניחו בצד שלא למוכרו.
מדור זה מוקדש לע"נ הרבנית ברכה רבקה ב"ר שלמה אריה רוזנברג הכ"מ

ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות על גדולי הדורות
עובדות חדשות ונדירות מפי רבינו מרן זצוק"ל!
מדור ָׁשנִ ים ַק ְדמֹונִ ּיֹות  -לשבועות הבאים בעזה”י
פרשת ויצא – הגאון רביאיסר זלמן מלצר (י"ד כסלו)
פרשת וישלח – שלושים לפטירת הגה"צ רבי חיים וואלקין
פרשת וישב – שנה ב' למדור הפופולארי ''שנים קדמוניות''

נשמח לקבל מקוראינו הנאמנים מסמכים ,תמונות ,עובדות ומעשיות הקשורים להנ”ל

הגאון האדיר רבי אליעזר יהודה וולדנברג זצ"ל בעל 'ציץ אליעזר'
הגרא"י וולנדברג מגדולי ירושלים של מעלה ומי שכיהן עשרות שנים
כדיין בבית הדין הרבני בירושלים לצידו של מרן הגרי"ש אלישיב ועוד
מגדולי התקופה ,נודע בעיקר בפסקיו הרבים שבסדרת ספריו 'ציץ
אליעזר' ובכוח עומק הכרעתו .בגילו היה מבוגר מרבינו בכחמש עשר
שנה ,אך רבינו הכירו ,יתכן מחמת הקשר
שהיה לו עם מרן החזון איש שאף התכתב
איתו בהלכה ,ויתכן מפני ידידותו עם חמיו
של רבינו מרן הגרי"ש זללה"ה.
לימים ,נעשה בעל הציץ אליעזר מחותן עם
רבינו ,הן על ידי נינו הגר"פ אייזנברג (נכד
הגרש"ב וולדנברג) מרבני ישיבת עטרת
שלמה ,שנשא את בת הגרי"ש קניבסקי ,והן
מנינתו (בת נכדו הגרי"ג וולדנברג שנישאה
לבנו של רבינו  -הגאון רבי שלמה קניבסקי
שליט"א.

מצות ביכורים רק פעם אחת

סיפר הגאון רבי יצחק שאול קניבסקי:
שמעתי מאבי מורי כמה פעמים שהזכיר לפלא את דבריו של הגרא"י
וולנדברג (צי"א חט"ו סימן ט"ז) המחדש כי מצות ביכורים נוהגת בכל
אילן רק פעם אחת ולא בכל שנה ,והיה מעיר הרי רש"י מפורש הוא
בפרשת כי תבוא ''בת קול מברכתו ,הבאת ביכורים היום תזכה לשנה
הבאה''( .א"ה ,ועין לו בחלק י"ז סימן י"ט מה שהשיב הגאון ז"ל לשאלה
זו).

בענין נגיעה ב'מוקף' בשני לטומאה/כתב יד

בספר הזכרון 'זכרון שלמה' (ורנר) שי"ל בשנת תשל"ב ,נדפס חוברת
'משנת תרומות' בעניני תרו"מ ,מפרי עטו של רא"י וולדנברג ,ורבינו העיר
בשולי הגליון מספר הערות ,נעתיק אחת מהם:
בעמוד קע"ט כתב :אע"פ שמן הדין אין צריך נגיעה לענין מוקף ,אלא
סמוך בלא נגיעה ,ואפילו בטהור וטמא שמקפיד דבעינן נגיעה ,הרי היינו
נגיעה בענין שאינו מטמא שמחברן ע"י פחות מכביצה ,מ"מ לכתחילה
מיהת חיישינן שיבוא לידי נגיעה ממש .הדין האמור נאמר ,אף כשהטמא
הוא שני לטומאה ,דחולין** הטבולין לתרומה ,פסיל בהו שני.
וכתב רבינו :שני פוסל גם
בחולין שאין טבולין לתרומה
(ואולי כונתו שהשני יעשה
שלישי ,וג"ז אינו נכון ,דכל
שאין ודאו מטמא חולין ל"ג
על חולין הטבולין לחלה
כמ"ש בנדה ז' א' וכ"פ
הרמב"ם).
בעל 'ציץ אליעזר' זצ"ל

רבי שמחה בונם ולדנברג

בנו יחידו של הציץ אליעזר ,הגאון רבי שמחה בונם זצ"ל ,לימים רב
דשכונת 'עזרת תורה' ,החל בערך בשנת תשכ"ח לכתוב מכתבי תורה
אל רבינו ,ומני אז התחבב אצלו מאוד .בתקופה ההיא כאשר רבינו היה
שב בצהרים מהלימוד ב'כולל' ,היה בודק אם הגיעו מכתבים .ואם ראה
שהגיע מכתב מרש"ב היה מתיישב מיד לענות לו בחביבות עוד לפני

שטעם משהו .רק כשסיים הרשה לעצמו להתיישב לטעום מהאוכל...
הרב ולדנברג היה גם מהיחידים שרבינו הירשה לו באותם ימים לעיין
בקונטרס בכתב ידו בו רשם את הוראות רבו המובהק מרן החזון איש,
כדי שיוכל להעתיק משם הוראות שונות.

נסע עם החתן

כאשר בשנת תשכ"ט אירס רבינו את בתו הבכורה עם הגר"ש שטינמן,
דבר השידוך נשמר בסוד כמוס במשך קרוב לשנה ,אבל מפני כבודו של
הסבא מרן הגרי"ש אלישיב ,רבינו נסע בצנעא עם החתן אל ביתו כדי
לקבל ברכת מזל טוב.
כשהגיעו לירושלים שאל רבינו את החתן ,אם הוא יודע היכן היא שכונת
עזרת תורה ''כי יש לי שם חבר טוב ,קוראים לו שמחה בונם וולדנברג,
שמרבה לכתוב לי מכתבים ,ואם אני כבר פה אכנס להסביר לו איזה
תשובה שהשבתי לו'' .החתן אכן ידע לכוין את הדרך ,אך כשהגיעו לביתו
התברר שהוא לומד בכולל בשכונת 'תלפיות'.
רבינו לא ויתר ...הוא נסע לשכונת תלפיות ,אל הכולל 'מקור חיים' של
הגרב"י לוין ,שם פגש בו והראה לו בחדווה את החתן החדש ,ושוחח עמו
בדברי תורה מספר דקות והלך.

''אבוא איתך לנחם אבלים''

סח מחותנו של רבנו ,הגר"מ הוניגסברג :בחודש אב תשל"א ישבנו שבעה
על אימי מרת חיה חנה ע"ה ,והנה להפתעתנו הרבה ,באחד הימים נכנס
רבינו לבית האבלים יחד עם הגרש"ב וולדנברג כדי לנחם ,התפלאנו
מאוד מדוע הטריח את עצמו לנחם ,הרי לא היה לו קשר מיוחד.
מספר שנים אח"כ בתי התארסה עם הגר"ש בן רבינו ,ואזרתי אומץ
לשאול אותו מדוע הטריח עצמו לנחם אותנו .הוא חייך לשאלה והשיב
בפשטות.
שבאותה תקופה היה רש"ב וולדנברג מגיע כל יום חמישי לבני ברק
לשוחח עם רבינו בדברי תורה .וכשסיימו לשוחח הוא סיפר לי שהוא
הולך לנחם את ידידו הטוב רבי יאיר הוניגסברג (אחיו של רבי מאיר),
והזכיר לי שפעם הוא ציין הערות משמו באחד המכתבים.
''אמרתי לו אם יש לי תועלת
ממנו ,אצטרף איתך לניחום
האבלים ,ואכן באתי עמו''.
סיים רבינו לספר.
מימין :רבי יעקב גדליהו וולדנברג,
רבינו ,מחותנו רבי שלמה קניבסקי
(עומד)

הג"ר יעקב אשר פלדמן

גיסו של הגרש"ב ,הגאון רבי יעקב אשר פלדמן למד יחד עמו בכולל
'מקור חיים' ומחמת הקשר התורני שהיה להרש"ב ,החל גם הרב פלדמן
להכיר את רבינו ,ואף כתב הערות רבות על ספר שונה הלכות וכן התכתב
עמו בדברי תורה .ובהקדמת הספר שונה הלכות הזכירו רבינו לטובה.
גם בהמשך כשכבר עבר ללמוד בישיבת מיר ,המשיך הקשר התורני עם
רבינו שהעריכו מאוד ,ולעיתים רבות היה מגיע לרבינו להיוועץ עמו .מאז,
בכל פעם שהיה רבינו מוציא ספר חדש בנסיעה הראשונה לירושלים היה
הולך לשכונת מחנה יהודה אל ביתו של הרב פלדמן ומוסר שני ספרים:
עבורו ועבור גיסו (מפי הר"י אפשטין).

