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כיצד צלח הרב הצעיר את 'מבחנו הקשה' של גביר הקהילה?
הרב בנימין בירנצוויג
ינְחס ּבֶ ן ֶאלְ ָעזָ ר ּבֶ ן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהן (במדבר כ"ה ,י"א)
ִּפ ָ
מפרשי התורה טרחו לבאר מדוע הוצרכה התורה לייחס את פנחס עד
אהרן הכהן ,והלא די היה לומר שהוא בנו של אלעזר הכהן?
הכלי יקר מבאר את הדבר באופן שיש בו הסתכלות נכונה ואמיתית על
אופן עבודתנו בעשיית המצוות ,והוא מבאר שהתורה כתבה כל זה לספר
בשבחו של פנחס ,שאף שהיה בן של אלעזר שלקח לו מבנות פוטיאל
שפיטם עגלים לעבודה זרה ,לא פחד שילעגו עליו ליצני הדור על כך
שהנה מי שאביו נשא בת כומר לע"ז ,ילך ויקנא קנאת ה'? ואף שהיה
בן של אהרן שעשה את העגל ויאמרו לו אותם
ליצנים ,והלא אתה בן בנו של אהרן שפיטם
עגלים לע"ז ,ומה לך לקנאות קנאת ה'? ואף
שידע פנחס כל זה ,הלך בראש מורם לקנאות
קנאת ה' צבקות ,ולא חשש על כבודו!
וזכה פנחס ,שממעשהו זה לא רק שנגרע מערכו
וכבודו ,אלא נתרבה כבודו לעין כל לדורות עולם
וזכה למעלות רבות בזכות מעשהו זה.
ללמדנו ,שיש לאדם לעשות את מצוות הבורא
יתברך ,ואף במקום שהוא חושש שקיום המצוות
יגרע מכבודו או שחושש שיפסיד מקיום המצוות ,יש לו לידע! שמקיום
מצוות ה' יתברך לא מפסידים!! ולא ניזוקים! רק מרויחים ומתגדלים!
***
מעשה יקר הממחיש לנו עד מאד כי אין לחשוש להפסד מקיום מצות ה',
סיפר מרן הסבא מנובהרדוק זצוק"ל בספרו מדרגת האדם (דרכי החיים
פ"ג) :בעיר המבורג שבגרמניה התמנה רב צעיר לימים ,ביום הראשון
לבואו לעיר עוד לפני שהספיק לנוח ולהתארגן בבית שהוכן עבורו ,והנה
דפיקות בדלת הבית ....ובפתח אשה שנראית פשוטה במלבושיה ,ובפיה
תביעה מהרב להביא את פלוני שהיה הגביר של העיר המבורג לדין תורה
על ויכוח שיש ביניהם.
הרב שעדיין לא הספיק לנוח ולהתארגן ,ניסה לשכנע את האשה אולי
ענין זה יוכל להמתין עד למחרת ,כאשר ינוח מטורח הדרך ויהיה פנוי
יותר לדון בדברים .אבל האשה בשלה ,היא רוצה עכשיו ומיד דין תורה!
בלית ברירה קרא הרב הצעיר לשמש שמונה לשמשו ,ואמר לו שילך
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לגביר הגדול ויזמינו לדין תורה בגלל טענות האשה שלפניו ,השמש
שהכיר את מערכות העיר המבורג נרתע ונפחד כולו ,הוא ידע את מעמדו
הרם של הגביר הזה שהוא היה 'הבעל בית' בהמבורג וכולם יראו מכבודו,
והנה מגיע רב צעיר וכבר ביום הראשון מזמינו ברוב 'חוצפה' לדין תורה
בגלל איזו אשה מן השוק .אבל הרב הפציר בו כי עליו לקיים דבריו מידית
וללכת להזמינו לדין תורה ,הלך השמש וכשרעד בכל גופו העביר לגביר
את הזמנת הרב לדין תורה .שלח הגביר לומר לרב שכשיהיה לו פנאי
ישקול לבוא לביתו ,ניסה הרב לשדל את האשה לדחות את הדיון לזמן
אחר אבל האשה התעקשה שלא לדחות ,אמר הרב לשמש שילך לגביר
לומר לו שאין אפשרות לדחות וחייב לבוא
היום ,השמש בלית ברירה כשאבריו נוקשים
זה לזה העביר את הדברים לגביר הגדול ,והוא
ענה ברוב עזות :תאמר לרב הצעיר כי אני
הגביר של המבורג והוא עודנו אורח כאן ,ואני
יבוא כשיתאפשר לי הדבר ואיני יודע לומר
הזמן!
חזר השמש ואמר לרב הדברים ,קם הרב
ממקומו ואמר חזור אל הגביר ואמור לו
'שאמנם הוא הגביר של המבורג אבל אני
מהיום הרב של המבורג ,והוא חייב להתייצב לדין תורה כפי שבקשתי
עוד היום ,ואמנם צבא וחיילים אין לי להביאו ,אבל יש בידי שלש אותיות
'ח-ר-ם' שבידי לשלוח עם השמש ולא כדאי הוא הדבר' .השמש חזר
לגביר ובקש סליחתו על אשר הוא נאלץ לומר לו דברים כאלו וכו' ,ואחר
שבקושי הצליח להוציא המילים מפיו ,קם מיד ועזב את בית הגביר לפני
שיראה בהתפרצותו וכעסו הרב.
והנה לא עברה שעה ובפתח ביתו של הרב מופיע הגביר הגדול מלא
הדרו ...הוא ניגש לרב מושיט את ידו ואומר :מזל טוב מזל טוב! התמניתם
לרב העיר הגדולה המבורג! אין אני נתבע ואין האשה תובעת ,כל זה
עשינו כדי לבחון את מעלת כבוד הרב לראות היצליח לעמוד בתפקידו
רם המעלה בעיר כזו בה יש גבירים ואנשים חזקים ,ויוכל לקיים את
המקרא "לא תגורו מפני איש",
מעתה ראינו כי ברב גדול ודגול זכינו בעירנו.
מקיום מצות ורצון הבורא לא מפסידים רק מרויחים!

''הבשורות הטובות שאני שומע,
מקילות עלי לשמוע אף את הצרות''
''אכן כך!! אין לו כלל צרות ,הו ..איזה שמחה נתת בליבי ,ברוך ה' היהודי אינו סובל''
הרב ישראל ליוש
בירושלים ,ביודעו כי ברוב קרבתו של אביו אליו יסכים לפתוח את סגור
"ּכַ ּצֹאן ֲא ֶׁשר ֵאין לָ ֶהם ר ֶֹעה" (במדבר כ"ז י"ז)
לבו ולספר את אשר קרהו ,ואת סיבת שברונו.
הלשון כצאן 'אשר אין להם' רועה לכאורה
תיכף בבואו אל הגאון רבי שלמה זלמן אורו פניו ,והחלו לשוחח בדברי
קצת תמוהה ,יותר נכון אילו היה כתוב כצאן
תורה ,שקלו וטרו בה בעומק העיון ,זוהי הרי משוש ליבם .לאחר שחזר
'בלי' רועה .אלא אמר ע"כ ר' יעקב המגיד של
הצבע ללחייו של רבי שלמה זלמן ,שאל אותו אחיו' :אחי היקר! מדוע
וילנא ,ישנם שני סוגי רועים ,הראשון רועה את הצאן של עצמו ,והאחר
נפלו פניך? למה מסתגף אתה ואינך טועם דבר מה לפיך?' ענה לו רבי
הוא שומר חינם על צאנו של חברו .ההבדל בין הרועים הוא שהראשון
שלמה זלמן בדאגה' :היו כאן הרבה אנשים היום ,ושמעתי את צרותיהם,
שרועה את צאן עצמו ,דואג שיהיה להם מים צלולים ואוויר טוב ומרעה
צרות של יהודים!! ואיך אוכל לשמוח??' שאל אותו אחיו הר"ר אברהם
משובח ,אך אין זה משום שהוא אוהב את הצאן ,אלא אוהב הוא את
דב :וכי מה יום מיומיים והלא כל יום יש כאן קהל רב המתדפק על
עצמו ואת כספו וחפץ שצאנו ישתבח ,ובכך רכושו יגדל ,ועשיר גדול
דלתך ושוטח את צרותיו ,מדוע דווקא היום לקחת הכל כ"כ אל לבך?',
יהיה .לעומת זאת ,השני שרועה את צאן
'אתה צודק' ענה לו הגרש"ז 'אך בכל יום יש גם אנשים
חברו ,גם דואג לכל צרכי הצאן ,ואכן זו
המבשרים בשורות טובות ומשמחות ,וזה מקהה במעט את
ראיה שהוא עושה זאת כי הוא אוהב
כאב הלב שלי משמיעת הצרות ,אך היום לא היו אנשים
את הצאן ורוצה בטובתם ,וכן הוא רוצה
שבישרו בשורות טובות ,אוזני לא שמעו על שמחות של
בטובת חברו ,כי לעצמו לא תהיה מכך
יהודים ,ולא היה מה שימתיק את הכאב וירפא את שברון
שום תועלת.
ליבי משמיעת הצרות של אחיי''.
ובדומה לזה ישנם גם שני סוגי
***
מנהיגים ,ישנם כאלו שכל מחשבתם
תור ארוך השתרך לפני דלת חדרו של האדמו"ר מסאטמר
על עצמם ,כדי שיגדלו ויתפרסמו על
רבי יואל זצ"ל ,איש איש וצרתו ,איש איש ושאלתו ,עומדים
חשבון קהילתם ,ומנצלים את צרכי
נרגשים לקראת הכניסה אל הקודש פנימה ,לעצה או לברכה.
העם להאדרת שמם .אך יש מנהיגים
לאחר שעות ארוכות בהם נכנסו כבר כמות לא מבוטלת של
שכל מחשבתם הוא על העם ,ואילו
חסידים ,נכנס השמש אל חדר האדמו"ר והנה הוא רואה
צרכי עצמם וכבודם אינו תופס כלל
שקופת הצדקה בה רגילים החסידים לתת מעות צדקה
מקום בשיקול דעתם.
פדיון נפש בעת הכניסה אל האדמו"ר ,ריקה כמעט לחלוטין.
אחרי הקדמה זו נוכל להבין מדוע
תמיהה היתה זו' .להיכן נעלם כל הכסף?' הרהיב הגבאי עוז
הגאון הגדול רבי שלמה זלמן אויערבך זצ"ל
נאמר בתורה שלא תהיה עדת ה' כצאן
ושאל את האדמו"ר.
'אשר אין להם' רועה ,כי אמנם יתכן
'הרגע היה כאן אדם מארץ ישראל' סיפר האדמו"ר 'והרבה
שהם אכן יהיו עם רועה ,ולא יהיו במצב של בלי רועה ,אבל הוא לא יהיה
צרות יש לו ,אשתו לא עלינו חולה מאוד וההוצאות הרפואיות רבות ,ואין
רועה 'להם' ,אלא הוא יהיה אכן רועה שלהם ,אבל לא להם אלא לעצמו.
בכוחו לסבול .גם כמה מילדיו זקוקים לישועה ,ובכלל חובותיו מנישואי
להלן שני סיפורים ,המספרים יותר מכל את דאגתם ,מסירותם
בניו ובנותיו מעיקים עליו והוא עומד ממש לפני קריסה ,ולכן הבאתי לו
והשתתפותם בצער העם של שני רועים גדולים אשר היו לעם ישראל.
את כל כספי הצדקה שהיו כאן' סיים האדמו"ר' .אוי ווי .רבי!!' זעק הגבאי
יום אחד רואה רבי ברוך אויערבך זצ"ל כי אביו ה"ה הגאון הגדול רבי
'אני מכיר את האיש ,אין לו כלל צרות ,אשתו איננה חולה ואינו חייב
שלמה זלמן זצ"ל שרוי בצער ,הוא מדוכדך ואינו רוצה להכניס דבר מאכל
שקל לאיש ,הוא נוכל ורמאי ,לשווא נתן לו הרבי את כל כספי הצדקה!!'.
לפיו .מאוד חשש רבי ברוך לבריאותו של אביו הגדול ,ולכן קרא לאח
מיד אורו פני הרבי וצהל בשמחה' ,אכן כך!! אין לו כלל צרות ,הו ..איזה
אביו ה"ה הגאון רבי אברהם דב אויערבך זצ"ל רבה של שכונת בקעה
שמחה נתת בליבי ,ברוך ה' היהודי אינו סובל'.

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<
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אם יבוא עכשיו עשיר מלונדון ויתן לי אלף דולר – אני לא לוקח!
אני לא אחליף את המתיקות של הבטחון תמורת אלף דולר
הגה״צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ''ל מספר על דרכי הנהגתו ומידת הבטחון בהקב''ה של הרב מבריסק
רּוח ּבֹו (במדבר כ״ז ,י״ח)
ִאיׁש ֲא ֶׁשר ַ
לרב מבריסק זצ"ל היה כולל אברכים .כל ערב ראש חדש הוא היה
משלם להם את המלגה ,ויהי מה .אם ארע פעם שלא היה לו את הכסף
במועד – הוא היה לווה אותו ובלבד שישלם לאברכים בזמן.
והנה הגיע ערב ראש חדש אחד שלא היה לו כסף לשלם ...הוא גם לא
מצא רעיון ממי ללוות ...הוא ישב על מקומו ,תפוס בהרהוריו ...עבר שם
אחד המתפללים שהבחין
במצוקתו של הרב ,ואמר
לו" :אה! כמה טוב היה
המצב אם היה מגיע עכשיו
עשיר מלונדון ותורם אלף
דולר ,סכום שיש בו כדי
להחזיק את הכולל למשך
חצי שנה ...אה! היה זה
ממש א מחיה."...
נענה הרב מבריסק ואמר
לו" :אם יבוא עכשיו עשיר
מלונדון ויתן לי אלף דולר
– אני לא לוקח! אני לא
אחליף את המתיקות
של הבטחון תמורת אלף
דולר! מדי חודש בחדשו,
אני נושא את עיני למרום
ואומר' :רבונו של עולם!
עיני נשואות אליך אנא בטובך הגדול! שלח לי את הכסף שאני צריך!
בצורה שכזאת אני 'חי עם הקדוש ברוך הוא' באופן קבוע! ואכן זוכה אני
מדי חודש לראות בחוש את יד ה' המסייעת לי! אם יהיו לי בכיס אלף
דולר להחזקת הכולל לכמה חודשים ,הרי שאפסיד את מתיקות הבטחון
הזו ...וכי משתלם למכור מתיקות שכזו באלף דולר"?!
אצל הבריסקער-רב "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך" היתה צורת חיים
תמידית! הנהגה יום-יומית!
ישמע חכם ויוסף לקח!
סיפור נוסף מספרים על הבריסקער-רב ,שהוא קבל בנדוניה כמה בתים
בוורשא ,ששווים נאמד בהון עתק .והנה קרה מה שקרה נוכל אחד ,גזלן,
הצליח לנשל אותו מכל הנדוניה ,ולא נשאר לו ממנה כלום!
נטל הבריסקער-רב את ספר "חובת הלבבות" והחל ללמד מתוכו את

"שער הבטחון" .הוא למד אותו פעם ,פעמים ,שלוש ,ולאחר מכן אמר:
"עד עכשיו חשבתי שאיזהו עשיר? – זה שיש לו כמה בתים בוורשא!
היום אני יודע שאיזהו עשיר? – זה שיש לו ספר 'חובת הלבבות'!"
הגמרא (ברכות ל"ב ,ע"ב) שואלת :כתיב "קווה אל ה' חזק ויאמץ לבך
וקווה אל ה'" מדוע כתוב פעמיים "קווה"? אלא ,דורשת הגמרא ,אם רואה
אדם שהתפלל ולא נענה – יחזור ויתפלל.
אבל ,כידוע ,שבעים
פנים לתורה .הבריסקער-
רב מפרש פרוש אחר:
אדם שקיים "קווה אל
ה'" ותלה את בטחונו בה'
יתברך – הרי מגיע לו
שכר על כך .ומהו השכר
שהוא מקבל על בטחונו
בה'? "חזק ויאמץ לבך
וקווה אל ה'" – השכר על
הבטחון הוא :בטחון! הוא
מקבל עוד "בטחון" כשכר
על ה"בטחון" .א היליגער
בריסקער-רב!
בעל ה'חובת הלבבות'
מונה עשר מעלות ,ואומר
כי "בעל הבטחון עדיף
הגאון רבי חיים סולובייצ'יק מבריסק זצ"ל
מ"בעל הכימיה".
מיהו אותו "בעל הכימיה"? – אדם שיכול להפוך את הנחושת לזהב...
יש לו מכונות ...יש לו פטנטים ...נתאר לעצמנו אדם שיש לו מכונת דפוס
משוכללת אין כדוגמתה ,והוא יכול להדפיס 'פקטות' של מאות דולרים
כל יום ...היש עשיר ממנו בעולם?
אומר ה'חובת הלבבות' :כן! יש עשיר ממנו בעולם! ולא סתם יותר עשיר
אלא פי עשרה! ומיהו? "בעל הבטחון"! והוא מונה את עשר המעלות שיש
ל"בעל הבטחון" על "בעל הכימיה" אחת לאחת.
אם כך ,שואל הבריסקער-רב ,איזה שכר תוכל לתת לאדם שהוא "בעל
בטחון"? מה כבר תוכל לשלם לו אחרי שאין עשיר ממנו בעולם? הדבר
היחיד שתוכל לשלם לו הוא :עוד בטחון! מהו השכר של מי ש"קוה אל
ה'"? השכר הוא "חזק ויאמץ לבך וקווה אל ה'".
(מתוך יחי ראובן בשלח)

בכל מקום ובכל זמן
קו השיעורים של 'דרשו'
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מˆטרפים ללימו„

'„‰ף ‰יומי ב‰לכ'‰

"הרבנית פתחה את ה'משלוח מנות' שנשלח בפורים אל המרא
דאתרא ,ולפתע הגיחו מהחבילה כמה עכברים גדולים"
הת"ח סיפר למרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א על אי הצלחתו במושב ,ומרן אמר לו' :תתפלל' .וכל מה שקרה מאז
ַעל ִּפיו יֵ צְ אּו וְ ַעל ִּפיו יָ בֹאּו ,הּוא וְ כָ ל ּבְ נֵי יִ ְׂשָר ֵאל ִאּתֹו (במדבר כז',כא')
בסיפור שלפנינו שנשלח ע"י ת"ח ,חתנו של אחד ממרביצי התורה
הנודעים ,יש כמה לקחי מוסר ,שהבולטים שבהם עסוקים בידיעה שאם
גדול בתורה הוציא דבר מה מפיו ,יש להתייחס לכך כדברים שמימיים ,גם
אם מדובר ב'הוראה פשוטה' לכאורה .לקח נוסף עוסק בחומרת הפגיעה
ברב ובתלמיד חכם.
משגר המכתב הינו כאמור ת"ח וירא שמים ,המוסר את נפשו למען נערי
ישראל ,ומרביץ בהם תורה בחכמה ובתבונה .תלמיד חכם זה זוכה לקרב
רבים לשמירת התורה ,ובס"ד הצליח להקים עולה של תשובה בהקמת
מדרשיות במספר מושבים .ההצלחה העיקרית היא ,כמובן ,בהבאת
הנערים אל בית המדרש ,וכמה מהם אף עברו ללמוד לישיבות קדושות.
לפני כמה שנים החליט הת"ח להפנות משאבים ומרץ אל מושב נוסף,
ולהשתדל להפריח
גם בו את השממה
הרוחנית .והנה ,כך
הוא כותב לרבינו
המרא דאתרא (רבי
יצחק זילברשטיין)
שליט"א ,כל הנסיונות
שאני עושה במושב
זה ,אינם נותנים פרי.
הני ס י ונ ו ת
כל
שעשה ,כל המאמצים
שהשקיע ,על מנת
להוציא את אנשי הקהילה מקפאונם הרוחני ,העלו חרס בידו ,ולאחר
פעילות של שנתיים הגיעו לשיעור שני משתתפים בלבד .הת"ח הרגיש
שבמושב ההוא יש דבר מה ש'חוסם' את הפעילות התורנית ,ופנה
להתייעץ עם מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,כדת מה לעשות ,והאם
כדאי לעזוב את המקום ולהשקיע במושב אחר.
מרן שליט"א שמע את הדברים ,ואמר' :תתפלל'.
קיבל על עצמו תענית
מי שאינו ניחון באמונת חכמים שלמה ,עלול לומר לעצמו שהגראי"ל
לא התכוון בעצם להורות לו שיתפלל ,אלא כיון שאין עצה מעשית אחרת
להביא להצלחה בפעילות התורנית במושב ההוא ,הדבר היחיד שיש לי
לומר לך הוא ש'תתפלל'.
אבל האמת היא שכאשר אדם גדול מוציא מפיו הוראה פלונית ,ולא
חשוב מה הוא סגנונה ובאיזו הטעמה היא נאמרה ,יש להתייחס אל
ההוראה כאל דבר שיצא מפי השם יתברך.
וכך עשה הת"ח ההוא .כיון שמרן הגראי"ל אמר לו להתפלל ,הוא קבל
על עצמו תענית ,ובאותו יום נסע לכותל המערבי ,ובמשך שעות ארוכות
עמד ואמר תהילים בבכייה ,והתחנן לה' יתברך שיורהו מה לעשות כדי
להטמיע את ערכי היהדות במושב.
והנה ,אך סיים את תפילתו ,ומוחו עדיין תפוס בהרהורים על סיבת
הכישלון בהרבצת התורה באותו יישוב ,והנה הוא מוצא על הסטנדר
לפניו את הספר 'ברכי נפשי' על ספר ויקרא .הוא פותח את הספר באופן
אקראי ,ונתקל בכותרת [בעמוד רל"ז] ,המזעזעת את נימי נפשו .הכותרת
היתה" :הרבנית פתחה את ה'משלוח מנות' שנשלח בפורים אל המרא
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דאתרא ,ולפתע הגיחו מהחבילה כמה עכברים גדולים" .להלן מסופר שם
אודות שאלה שהונחה על שולחנו של מרן של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל:
אברך ת"ח מישיבת לייקוד נשלח לכהן כרב בעיר פלונית ,בה יש קהילה
יהודית גדולה למדי .עוד בטרם יצא לדרכו ,נודע לאברך שבמשך שנים
מנסים ארגונים שונים להקים תלמוד תורה או ישיבה בעיר זו ,ובשום
אופן לא מצליחים .הוא לא נבהל מהמידע הזה ,וסבר לתומו שדוקא
בשל כך כדאי מאוד שיקח על עצמו את כהונת הרב בעיר זו ,וישקיע
מאמצים כבירים על מנת להרבות שם באידישקייט ולהקים מוסדות
תורה וישיבות.
כולו שופע מרץ
האברך יצא לעיר ההיא ,כשכולו שופע מרץ וחיוניות ,ובהחלטה שהוא
מצידו מתכונן לפתח את העיר מבחינה רוחנית ,ולהגביר בה חיילים לה'
ולתורתו .אבל ,המציאות בשטח היתה שונה .עובר
עוד חודש ,עוד חודש ,עוד שנה ,ועוד שנה ,והעניינים
אינם מתחילים לזוז .את התלמוד-תורה שכל כך רצה
לייסד ,הוא אינו מצליח להקים; ישיבה – מאן דכר
שמיה ...וכן כל יתר מוסדות הקהילה שביקש להעמיד
על מכונם ,לא קמו.
בשלב מסוים הרגיש האברך שיש דברים בגו ,ויש
משהו העומד מאחורי אי ההצלחה שלו להקים
את המוסדות' .אני הרי מתאמץ כל כך קשה ,ואיך
יתכן שלא הצלחתי להגשים ולו משימה אחת מכל
אלו שהעמדתי למול עיניי'?! והחליט לערוך תחקיר
מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
ממצה ומקיף אודות הקהילה ,ומה שהתרחש בה
בעבר .בצורה זו ,חשב ,אולי יעלה בידו לגלות דבר מה שישפוך אור על
המתרחש במקום.
ואכן ,הוא לא הוצרך לתחקיר כה ממצה כדי להגיע למסקנה .הבירור
הניב תוצאות מיידיות .התברר שלפני שנים רבות כיהן בקהילה זו רב
חשוב ,שעשה ופעל רבות למען בני המקום ,אבל כמה חברים בקהילה
שנאו את הרב ,ופעלו נגדו בצורה חמורה .כדי 'לשכנעו' לעזוב את
המקום ,עשו דבר שלא ייעשה .ביום הפורים הם שיגרו לביתו משלוח
מנות ,וכאשר אשתו קיבלה את החבילה ,ופתחה אותה ,קפצו מתוכה
כמה עכברים שהוכנסו לחבילה בכוונה תחילה .הרבנית נבהלה מאוד,
והתמוטטה ארצה ,והוצרכה לשהות מאז ועד סוף ימיה בבית חולים
לחולי נפש .בשל המעשה החמור עזב הרב את המקום והקפיד מאוד
על הקהילה.
מאז ועד היום ,כל רב המגיע לקהילה שפגעה באותו רב ,אינו מצליח
להרים בה את קרן התורה והיהדות ,ואחרי תקופה קצרה עוזב אותה
בפחי נפש.
רוח סערה
אך האברך שהגיע מלייקוד לא אמר נואש .הוא הציע שמניין אנשים
מבני הקהילה יעלו על קבריהם של הרב והרבנית ויבקשו מהם מחילה.
אולי על ידי כך נצליח לכפר על החטא הגדול שעשו כלפיהם ,אמר.
הקהילה הסכימה להצעה ,ובבוקרו של יום התכוננו מנין היהודים ,והרב
בראשם ,לצאת לבית העלמין .אולם ,ממש באותה רגע מתרחשת סופת
שלגים בלתי צפויה ,ומונעת מהם מלעזוב את העיר .הם ממתינים שעה
שעתיים ושלוש ,אבל הסופה אינה פוסקת.
המשך בעמוד >>> 13

הוא לא הרשה לעניים וגבאי צדקה
להסתובב בבית המדרש ולאסוף כסף.
הוא נחרד מהמחשבה שהולך עכשיו להיות ביטול תורה
ולו לרגע קט לכל מאות בני הישיבה
הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג והנהגתו המיוחדת לבל יפריעו לעמלי התורה
ּבְ ַקנְאֹו ֶאת ִק ָנְא ִתי (במדבר כ"ה ,י"א)
כשם שכל רגע של לימוד התורה היה אצלו מדוקדק ,כל רגע של ביטול
תורה היה אצלו האסון הגדול ביותר .מסיבה זו לא הרשה לעניים וגבאי
צדקה להסתובב בבית מדרש לאסוף כסף ,וכשראה גבאי צדקה שנכנס
לאסוף בבית המדרש הוא נחרד מהמחשבה שהולך עכשיו להיות ביטול
תורה ולו לרגע קט לכל מאות בני הישיבה ,בעיני רוחו ראה ביטול תורה
מיידי של כל יושבי בתי המדרש ,שכן גם אם יגרם לכל אחד ביטול
של שניות אחדות ,הלא
יחד זה כבר פרק זמן ,לכן
ניגש ואמר להם בעדינות
אך בנחרצות שאינו
מרשה לאסוף באמצע
הסדר ,ומי שמעונין
ב זה שיגיע בשעות
בין הסדרים או כאשר
יוצאים מהסדר ,הוא ליוה
אותם עד מחוץ לישיבה,
ולפעמים אף כברת דרך
נוספת להיות בטוח
שהאברכים והבחורים לא
יופרעו משקידתם.
פעם אמר לו מישהו
שפלוני ,ת"ח גדול ומורה
הוראה מפורסם ,הביע
תמיהה על הנהגה זו
שלא מרשים לאסוף צדקה בתוך סדרי הישיבה ,אמר רבינו לזה שסיפר
לו על כך שישאל את אותו תלמיד חכם ,האם הוא מסכים שיבואו לביתו
בכל יום לאסוף צדקה בשעה שתים לפנות בוקר ,הלה לא הבין את
הקשר ,נענה רבינו ואמר ,כל אחד מבין שאמצע הלילה זו אינה השעה
המתאימה לבקש צדקה ,האם אמצע הלימוד הוא פחות חשוב משעת
השינה.
מטעם זה לא הסכים שיקראו לאברכים לטלפון רק במקרים דחופים
מאוד ,וגם לא הסכים שיבואו אורחים ויפריעו ללומדים באמצע הסדר.
פעם בא אדם מבחוץ לחפש את אחד מחשובי האברכים ,כשראהו
רבינו שאל אותו מה הוא מחפש וענה שהוא מחפש את פלוני ,אמר לו:
"בבקשה ממך ,אל תיגש אליו הוא שקוע עכשיו בלימוד ואל תפריע לו"
הגיב הלה" :טוב ,אחכה לו עד שיבא" ,ענה לו רבינו" :תחכה ,אבל לא
בקרבת מקום לבית המדרש ,כדי שלא יראה אותך ויופרע".
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אברך שהמתין כמה שנים לזרע של קיימא היה מבקש מרבינו שיעתיר
עליו בתפילה .מפעם לפעם היה מגיע ומבקש שוב ושוב מרבינו שיתפלל
לישועתו ורבינו היה מברכו בכל פעם כדרכו בהתענינות והשתתפות
בצער .פעם עלה בדעתו ,הלא ראש הישיבה כה דבוק בתורה ועבורו
כל רגע של ביטול תורה הוא כה חשוב ,אולי כדאי לציין בפניו שהיותו
חשוך בנים גורמת לו ביטול תורה וכך עשה .הוא סיפר שככל שתמיד
ברכו רבינו בחום ראה הפעם את האכפתיות הגדולה ,שאם זה עושה
לו ביטול תורה ,אם כן כל
היחס הוא אחר שצריך
להתפלל על כך אחרת
לגמרי שכן שתי צרות יש
לו ,מה שלא זכה עדיין
להתפלל ומה שיש לו
מזה ביטול תורה.
סיפור דומה תלמיד
חכם חשוב מתלמידיו,
במשך כמה שנים
התמודד עם בעיה קשה
בחייו ,כמה פעמים שפך
את ליבו בפני רבינו
ומשום מה רבינו לא
ברכו בחום והיה אומר לו
שצריך להתמודד ולדבוק
באמונת אומן בהשי"ת
הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל
וכדו' אך לא בירכו .כך
כאמור כמה וכמה פעמים .פעם אחת בתוך הדברים סיפר שהדבר גורם
לו ביטול תורה ומפריעו ממשנתו והרבצת תורתו ,רבינו הזדעזע וברכו
בחום גדול וכעבור תקופה הענינים הסתדרו לגמרי.
עד כמה נחשב אצלו דקות של ביטול תורה של בני תורה .כמה פעמים
כאשר חזר ממסירת שיעור בכולל שישי  -שבת של תלמידו הגר"א וויג
בשכונת בית וגן וביציאה משכונת בית וגן בה שוכנות ישיבות רבות הסבו
את תשומת ליבו שבתחנת האוטובוס ביציאה מהשכונה ממתינים המוני
בחורי ישיבה ללכת לביתם להתארגן לשבת.
רבינו הורה לעצור את רכבו ולאסוף בחורים שנמצאים בתוואי נסיעתו
וגם כאשר היה צריך בדרך לשנות מעט מהמסלול עבורם הורה לעשות
זאת מתוך מטרה להציל מזמנם שיוכלו לחזור מהר לתלמודם ולא
יצטרכו לבטל תורה.
(פרק ׳פנחס קנאה׳ מתוך מגדלתו ומרוממתו)

תדע לך שטעיתי בפסק שפסקתי לך
ואני מקבל על עצמי בתור תשובת המשקל,
כל שנה בדרשת שבת הגדול להזכיר דין מדיני ריבית
הסיפור שבגללו במשך  50שנה בכל דרשת שבת הגדול עד הדרשה האחרונה בחייו
הזכיר בעל ה׳שבט הלוי׳ איזה עניין מענייני ריבית
הֹודָך ָעלָ יו לְ ַמ ַען יִ ְׁש ְמעּו" (במדבר כ"ז כ')
"וְ ַנָת ָּתה ֵמ ְ
ועוד יותר עת מבחן היא ,היה אומר רבינו ,שיוכל המורה הוראה לומר
"דברים שאמרתי טעות הם בידי" ,העניין של 'הודה ולא בוש' ,מורה
הוראה צריך לדעת שעיקר תפקידו הוא לעמוד ולשרת לפני ה' ,ואין
אדם עומד על דברי תורה אלא א"כ
נכשל בהם (גיטין מ"ג ,א') זהו הכח
האמיתי של מורה הוראה אשר יונק
את כוחות נפשו ממקורות קדושים,
וזהו שעת מבחן להודות באמת ולא
לתרץ את עצמו בתירוץ כלשהוא.
ומעשה היה לפני כחמישים שנה
ביהודי שלא היה לו פרנסה ,הוא
תינה את צערו לפני אחד מידידיו
שהיה סוחר בבורסה ,הידיד שמע
מקשיי פרנסתו והציע לו שיתן לו
אלף דולר שבזמנו היה הרבה כסף,
והוא ישקיע את זה בשבילו בבורסה,
ויתן לו חלק מהרווחים.
היהודי שהיה חסיד גור אמר לו
אני אשאל את הרבי ,הבית ישראל
זי"ע .כששאל את הבית ישראל ,שאל אותו הרבי ,האם אתה מוכן גם
להפסיד או רק להרוויח? ענה היהודי מאיפה יש לי להפסיד?! אמר לו
הרבי ,אם אתה עושה עמו הסכם רק לרווחים ולא להפסדים צריך לשאול
רב אם מותר לך לעשות כזה דבר.
היהודי היה גר בבני ברק לא רחוק ממעונו של רבינו ,והחליט לעלות
לשאול את רבינו ,היה זה תקופת ערב פסח ,הוא נעמד בתור בין עשרות
שואלים אחרים ,כשהגיע תורו שאל את רבינו ,רבינו השיבו שמותר,

מידע

שיעורים

היהודי נסע חזרה ל''בית ישראל'' ,וסיפר לו ,שרבינו אמר לו שמותר,
ה''בית ישראל'' אמר זה לא יתכן ,גש לרב אחר ותשאל.
הוא ניגש לרב אחר ,והרב השני אמר לו זהו סעיף מפורש בשו"ע שדבר
כזה נקרא ריבית והוא אסור ,הוא חזר חזרה ל''בית ישראל'' וסיפר
לו מה שאמר לו אותו רב ,אמר לו
ה''בית ישראל'' ,כעת תחזור חזרה
לרבינו ותשאל אותו את השאלה
עוד הפעם ,הוא הגיע לרבינו ושאל
את השאלה עוד הפעם.
נענה רבינו ואמר לו ,האם לא אתה
היית בערב פסח לשאול שאלה זו,
ענה היהודי ואמר שכן ,אמר לו רבינו
תדע לך שטעיתי בפסק שפסקתי
לך בשעתו ,ובאמת הדבר אסור,
ואני מקבל על עצמי בלי נדר בתור
תשובת המשקל כל שנה בדרשת
שבת הגדול להזכיר דין מדיני ריבית.
ואכן רבינו מאז בכל דרשת שבת
הגדול ועד הדרשה האחרונה בחייו
בעל ה׳שבט הלוי׳ זצ״ל
הזכיר רבינו איזה עניין מענייני
ריבית ,כדי לכפר על הטעות שטעה בשעתו ,ולא ח"ו שמישהו נכשל אלא
כיוון שמתוך לחץ של ערב פסח יצאה הוראה בטעות ובשגגה מפה קדשו.
קיבל על עצמו דבר זה ,נורא ואיום למתבונן עד היכן הגיעה צדקותו של
רבינו שגם הודה בפה מלא בטעות וכן קיבל על עצמו מיד תיקון תשובה
על זה כל ימי חייו...
(מתוך ולא שבט הלוי בלבד)

עדכונים

עכשיו בקו השיעורים של דרשו
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שאלתי :מה נשמע? ואמר :אל תשאל,
לא מבשרים בשורה רעה מכרתי את המכונית.
טוב ,יש הלכה בנדון ,איך מנחמים .אמרתי :המקום ימלא חסרונך
מפניני הגה"צ ר' יעקב גלינסקי :כמה מאושר אני ,שלא התמכרתי למכונית ,ולדברים רבים נוספים!
"וְ ַחּג ֶֹתם ַחג לה' ִׁשבְ ַעת יָ ִמים" (במדבר כ"ט י"ב)
עליתי לאוטובוס ,קו חמישים וארבע ,ושמחתי לראות פנים מוכרות
אחד מהשכונה .קדמתי פניו בשלום לבבי ונעניתי כהלכות תשעה באב
בו עונים שלום לעם הארץ בשפה רפה .חשבתי ,אולי הוא אבל ,רחמנא
לצלן .קלעתי למטרה.
שאלתי :מה נשמע? ,ואמר :אל תשאל ,לא מבשרים בשורה רעה מכרתי
את המכונית .טוב ,יש הלכה בנדון ,איך מנחמים .אמרתי :המקום ימלא
חסרונך (ברכות ט"ו ,ע"ב) ,ולא קבל תנחומים .ממש ,אין מכונית
מתה אלא לבעליה .העלה זכרונות ,איך היטיבה עמו בחייה,
מכונית כשרה העושה רצון בעליה .אוי מי יתן לו תמורתה.
ניסיתי לומר שהקב"ה הקדים רפואה למכה ,והמציא לו
תחבורה ציבורית נוחה .אינו צריך למלא דלק .ולחפש מקום
חניה .ואינו עומד בפקקים ,וחצופים אינם עוקפים אותו ,ולא
צופרים לו מאחור .ויש לו נהג ,והוא יכול ללמוד בדרך ,לישון
או לפטפט ,ולא היה אל מי לדבר .הרגיל עצמו למכונית ,וחש
עצמו גדם בלעדיה.
חשבתי לעצמי :כמה מאושר אני ,שלא התמכרתי למכונית,
ולדברים רבים נוספים!
שמעתי ,שפרנסי קהילה עלו אל הרב .הודיעו שנדברו עם בעל חנות
הכובעים .הרב יכנס ויבחר לעצמו מגבעת מהודרת ,תשורת הוקרה
מהקהילה .הרב חובש את המגבעת שהוריו המנוחים קנו לו לחופתו,
לא תואר ולא הדר לה ,הם מתביישים לראותו בה .החליטו לממן קנית
מגבעת חדשה.
ענה שהיוזמה מחממת את לבו ,הוא מוקיר אותה מאוד ,והרי הוא כאילו
התקבל ,אבל ירשוהו נא להמשיך ולחבוש את מגבעתו...
הבינו ,והתכוננו גם לזה :אם הרב בגדר "שונא מתנות יחיה" ,ישלם
סכום סמלי של עשרה שקלים ...חייך" :יודע אני שהמגבעת נראית זוועה,
ואני מוכן לשלם את מחירה המלא של מגבעת חדשה ,ויש באפשרותי.
אבל בסופו של דבר תעלה לי מיליון ,ומיליון אינה שווה"...
מיליון?! על מה הוא מדבר!

"אסביר לכם" ,אמר הרב" .ארכוש מגבעת נאה ומהודרת .ואראה בה
נלעג ומשונה :חליפה כה מהוהה ישנה נושנה ומגבעת כה הדורה ,ממש
נזם זהב באף אתם יודעים מי ,אין ברירה ,איני רוצה להראות נלעג ,ואפנה
לקנות גם חליפה .ומה ,מתחתיה יצוצו הנעלים המרופטות ומעוקמות?
נקנה גם נעלים חדשות .נו ,רק זה חסר לי .שאראה כמלך ביפיו והרבנית
תשתרך בשמלתה הישנה .הן משנה מפורשת היא ,שהאשה קודמת
לאיש לכסות (הוריות י"ג ,ע"א).
ועכשו ,תארו לכם :עומדים
הרב והרבנית הדורים בלבושם,
וישבו על הכסאות המרופטים
והצולעים ,ויסבו לשלחן הרעוע?
אין בעיה ,קונים כסאות נוחים
ושולחן חדש .ואם אינם תואמים
לארון הספרים המורכב מלווחי
ארגזים ,קונים ארון ספרים
מהוד ר ,בעל דלתות זכוכית.
הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל
אמת ,צורם הניגוד בין אריחי
הרצפה השחוקים לרהוט הנאה ,אבל אפשר להסוותו בשטיח מקיר לקיר.
כמה זה עלה לי ,עד עכשו?" הפרנסים בקיאים בחשבון ,זה עולמם .כמה
עשרות אלפים ,לא נורא .וזה כדאי ,באמת כדאי להחליף את הסלון ,כבוד
התורה .רואים הם בעיני רוחם את הסלון המהודר –
"וכעת ,בואו איתי .הכנסו למטבח .כשיש כזה סלון ,אפשר להשאירו
כך?!"
סקרו ,והאחד אמר" :האמת ? לא כדאי להשקיע .כדאי כבר להחליף
דירה".
"לכך התכוונתי" ,אמר הרב" ,הרשו לי להשאר עם כובע הישן" ...וזו
הסוכה ,דירת הארעי.
דווקא משום שנעננו ברצון ,וקבלנו שנה טובה ומבורכת ,נרסן עצמנו
ומושגינו .ויבואו עלינו כל הברכות ,וישיגונו!
(מתוך "והגדת סוכות")

איך יצא שסימן תקפ"ו בטור או"ח המדבר בדיני תקיעת שופר,
עולה בגימטריא בדיוק כמילה "שופר"?
הרב צבי וינברג
רּועה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם" (במדבר כ"ט א')
"יֹום ְּת ָ
כתב סידור היעב"ץ (שער הפינה ניצוץ ו' כוונת התקיעה אות ז')" :דבר
נפלא קרה בטור אורח חיים בסימניו ,שנזדמנו דיני שופר בסימן השווה
עם הגימטריא שלו [תקפ"ו] ,ואע"פ שלא נתכוון המחבר לכך ,מכל מקום
נפל האמת באמת ,להראות כי מן השמים הסכימו על ידו ,לפי שעשה
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חיבורו לשם שמים ,וכל העוסקים במלאכת שמים לשמה מראין להם
סימן טוב מה שלא עלה על דעתם .ועיין בספרו של היעב"ץ על אורח
חיים " -מור וקציעה"( ,הוצאת מכון ירושלים עמ' תקנ"ג) שהוסיפו רמזים
לסימני השולחן ערוך אורח חיים מכתי"ק של המחבר ,ולמשל :סימן ש"ע
ראשי תיבות שותפי עירוב ,סימן קכ"ח ראשי תיבות קדושת כהן חובה
(קב ונקי)

בליל יו"ט זכיתי לאכול אצל מו"ח מרן שר התורה שליט"א,
במהלך הסעודה ,פתח ואמר' ,טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף'
וכי מישהו חשב שזהב חשוב ושווה יותר מתורה?
מרן הגר״ח קנייבסקי שליט״א על כוחו של לימוד תורה
ּכּורים ּבְ ַה ְק ִריבְ כֶ ם ִמ ָנְחה ֲח ָד ָׁשה" (במדבר כ"ח כ"ו)
"ּובְ יֹום ַהּבִ ִ
כמה מיד? ממש מיד ,או שאפשר להספיק לעשות תשובה לפני
בליל יו"ט תשמ"ו זכיתי לאכול בסעודת יום טוב של שבועות אצל מו"ח
שכותבים זאת בשמים?
מרן שר התורה שליט"א ,במהלך הסעודה ,פתח ואמר ,כי הנה רגילים
שנינו במסכת אבות (ג' ,ט"ז)" :החנות פתוחה והחנוני מקיף והפנקס
להקשות במה שאמר דוד המלך ע"ה 'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב
פתוח והיד כותבת" .מה הכוונה "והפנקס פתוח"? פירש רבנו יונה:
וכסף' מה בא לחדש כאן ומה עומק כוונתו ,וכי מישהו חשב שזהב חשוב
"להודיענו כי אין ממתינין לפתיחת הפנקס אחר שעושה החטא ,אלא
ושווה יותר מתורה? ורגילים לתרץ בזה כמה תירוצים.
בגמר המעשה כבר כתוב הוא ,כדי שלא יעבר רגע שלא נמנה עליו העוון
וידוע התירוץ ,כי הנה העשירים הזוכים לתמוך מהונם בעמלי תורה,
ההוא .שאף על פי שהעוונות נמחלין לבעלי התשובה ,נמנין אותן תחלה
בודאי יזכו למקום גבוה בגן עדן על ידי בני התורה ,וכפי גודל הסיוע
מיד שגמרו מלעשותן ,ואחרי כן אם יחזור בתשובה מוחלין לו ,כדאמרינן
במדרש :אינו כמי שלא עשאו אלא עשאו ונמחל ,שגדול מי
שאינו עושה ממי שעושה ומוחלין לו".
אדם שעבר עברה ועשה עליה תשובה ,אינו כמי שלא עשה
את העברה .העברה נעשתה ונכתבה ,אלא שלאחר מכן כשעושה
תשובה ,כותבים לידה" :עשה תשובה" .ויש לכך השלכה מעשית,
שכן גדול מי שלא עושה עברות ,ממי שעושה ומוחלין לו עליהן.
והנה  -אומר רבי חיים שליט"א  -הירושלמי במסכת ראש
השנה (פרק ד' הלכה ח') אומר כך" :בכל הקרבנות כתיב 'חטא'
ובעצרת אין כתיב 'חטא' ,אמר להן הקדוש ברוך הוא :מכיון
שקבלתם עליכם עול תורה ,מעלה אני עליכם כאלו לא חטאתם
מימיכם".
בשאר המועדים כתובה המלה "חטאת" " -ושעיר עזים אחד
מרן הגר״ח קנייבסקי שליט״א
לחטאת" וכדומה ,ואילו בשבועות ,זמן מתן תורה ,לא נאמר
שנתנו להחזיק תורה ,אבל עולם הזה אין להם ...כי הנאות האמיתיות של
"חטאת" אלא " -שעיר עזים אחד לכפר עליכם" (במדבר כ"ח ,ל'),
עולם הזה יש רק למי שהוא עצמו עמל בתורה ויגע בה ,הוא מרגיש הנאה
ללמדנו שכשעם ישראל מקבלים עליהם על תורה  -אין זו סתם כפרת
שאין דומה לה בכל הנאות הגשמיות שישנם ,הוא זוכה גם בזה וגם בבא.
עוונות ,אלא נחשב להם "כאלו לא חטאתם מימיכם".
על פי זה מובן מאוד ,שדוד המלך אמר טוב לי תורת פיך  -אני שלומד
כלומר ,אם חטא ועשה תשובה ,ראשית ,לתשובה יש עשרים תנאים.
בעצמי תורה ,היא טובה לי יותר מאלו שיש להם אלפי זהב וכסף ,שלהם
רבנו יונה בשערי תשובה מונה עשרים עיקרים לתשובה .אולם גם כשכבר
יש רק הנאת עולם ,אבל לי יש גם עולם הזה..
זכה לעשות תשובה ,העוון עדיין נשאר כתוב ואינו נמחק לעולם .אבל אם
(שמענו מחתנו הגאון רבי דוד אפשטין שליט״א)
אדם מקבל עליו עול תורה – מעלה עליו הכתוב כאלו לא חטא מימיו –
המגיד הרב ר' שלמה לוינשטיין שליט"א מביא בספרו 'ומתוק האור'
העוון שוב אינו כתוב כלל!
בשם רבי חיים קנייבסקי שליט"א הערה נפלאה על גודל כחה של תורה:
כה גדול הוא כח התורה הקדושה!
(דברי שיח)
אדם שעושה עבירה  -העבירה נכתבת מיד בשמים.

קבל את הגיליון ישירות למייל
>>> שלח מיילdirshu@dirshu.co.il : <<<
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עד היום אני לא סולח לעצמי מדוע לא המתנתי כמה דקות
עד שהיה גומר לאכול ,קרוב לשעתיים ארכה השיחה
הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ״ל עם סיפור אישי מיוחד על ענוותנותו של מרן רבי איסר זלמן מלצר זצ״ל
נֵיהם" (במדבר כ"ז ט"ז-י"ז)
נֵיהם וַ ֲא ֶׁשר יָ בֹא לִ ְפ ֶ
"איׁש ַעל ָה ֵע ָדהֲ ...א ֶׁשר יֵ צֵ א לִ ְפ ֶ
ִ
הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל בעל "האבן האזל" על הרמב"ם,
הצטיין באופן מיוחד בענוותנותו הפשוטה .כשבא
לפניו תלמיד ישיבה אפילו מישיבה קטנה ,היה
משוחח ומדבר איתו בלימוד ,ומחשיב אותו כאלו
עומד בפניו תלמיד חכם בא בימים .וכשהתלמיד
הקשה קושיה טובה או עלה בידו לתרץ תירוץ ,היה
רבי איסר זלמן קופץ משמחה ,ומביע התפעלות
עצומה "מהדברים הנפלאים והנחמדים".
הרבה פעמים זכיתי להיכנס אליו ולשוחח עמו
בסוגיות הש"ס .והנה סיפור נפלא שראיתי ,ממנו
אפשר להיווכח בגודל הענווה שלו :היה זה ביום
י"ג בניסן ערב בדיקת חמץ ,נכנסתי לבית כנסת
כדי ללמוד ,ניגש אלי הגבאי וביקש את סליחתי :האם יכול אני לחפש
מקום אחר? היום עסוקים בנקיון המקום לכבוד פסח .פניתי לבית כנסת
אחר ,ושוב חזרה התמונה על עצמה :הגבאי ביקש ממני לחפש בית
כנסת אחר .הייתי אובד עצות :לאן ללכת? 'בלית ברירה' עליתי לביתו של
מרן ראש הישיבה הגאון רבי איסר זלמן .הרב קיבל אותי במאור פנים,
אמרתי לו שבאתי במטרה "רעדן אין לערנען" – לשוחח בלימוד! ראש

הישיבה נענה ברצון ובשמחה ,והטה אוזן לשמוע מה בפי .על השולחן
היתה מוכנה פרוסת לחם ,דברי מריחה וכוס קפה .עד היום אני לא סולח
לעצמי מדוע לא המתנתי כמה
דקות עד שהיה גומר לאכול ,קרוב
לשעתיים ארכה השיחה ,הרב השיב
לי על השאלות שהרציתי בפניו,
סתר ובנה .קרוב לחצות היום חזרה
הרבנית ביילה הינדא ,כשידיה
עמוסות בסלים מקניה שערכה
לכבוד החג .כשראתה שהצלחת
והכוס מונחים כמו שהניחם בבוקר,
שאלה את בעלה ראש הישיבה:
הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ״ל
למה לא טעם כלום? רבי איסר
זלמן ענה לה בתמימות :הרי נכנס כאן בן תורה ובא לדבר אתי בלימוד,
איך יכולתי להפסיק באמצע? ענתה הרבנית בשאלה :מה היה קורה אם
היית אומר לבחור שימתין כמה דקות עד שתגמור לאכול ,ואח"כ תקבל
אותו בכבוד? הרים רבי איסר זלמן את קולו ושאל בתמיהה :מה ...אני
פרופסור שצריכים להמתין עלי?...
(לב ישראל)

בכל התורה כתוב קע''ה פעמים "וידבר ה' אל משה לאמר",
וכאן זו הפעם היחידה בתורה שנאמר "וידבר משה אל ה' לאמר".
הרב צבי וינברג
וַ ַיְדּבֵ ר מ ֶֹׁשה ֶאל ה' לֵ אמֹר( .במדבר כ"ז ,ט"ו)
בכל התורה כתוב קע"ה פעמים "וידבר ה' אל משה לאמר" ,וכאן זו
הפעם היחידה בתורה שנאמר "וידבר משה אל ה' לאמר".
על שינוי זה עומד הספרי זוטא כאן וז"ל" :אין בכל התורה כולה וידבר
משה אל ה' לאמר ,א"ל הודיעני אם אתה ממנה תחתי".
בבעל הטורים כאן מביא דברים אלו ,ומבליט את הפעמים שה' דיבר אל
משה ,וז"ל :אין פסוק כזה אחר בתורה ,אמר לו לא תזכור כמה 'וידבר'
שדברת אלי.
במדרש רבה (בראשית א' ,ב') מובא בענין זה" :כשם שהקדוש ברוך הוא
קורא למשה ומדבר עמו ,כך היה משה קורא להקדוש ברוך הוא ומדבר
עמו שנאמר וידבר ה' אל משה ,וכתיב וידבר משה אל ה' לאמר יפקוד ה'
אלהי הרוחות ,ראה כמה היה שולט".
וראה במשך חכמה (שמות ט"ו ,א') שכתב" :דע דדיבור הוא לשון עזה
ולשון קשה ,ולכן לא מצאנו בשום נביא בתורה ולא בנביאים שיאמר
שדיבר הנביא אל ה' ,רק "וידבר ה' אל משה" שהוא לשון ציווי ,אבל
שמשה ידבר אל השי"ת לא כתוב בשום מקום ,רק בפרשת פנחס ,ויעויין
בילקוט".
ומצאתי מהלך נפלא בביאור דברי בעל הטורים בספר שרשרת זהב
(מר' שלמה גור-אריה זצ"ל ,עמ' כ"ד) שכתב :שמעתי בקאנסטנטין-
ישן ,מלמדן וחסיד ה"ר ישראל מעיר ווישגורודיק ע"ה ששמע מהרה"ח
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ה"ר חיים ז"ל מזינקוב שאמר בשם אביו הרה"צ ר' זוסיא ז"ל נכד
הרה"ק מאפטא ז"ל ,שאנו יודעים שדיבור הוא לשון קשה ואמירה לשון
רכה ,ומשה רבינו היה לו כח לקבל מהקב"ה לשונות קשים של "דיבור"
ולהמתיק אותו לישראל בלשון "אמירה" ,וזה שכתוב "וידבר ה' אל משה
לאמר".
אולם כאן משה שמע "עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ וגו'",
וצריך העם למנהיג אחר ,אמר משה רבינו שאולי המנהיג החדש לא יוכל
להמתיק מדיבור אל אמירה ,וזה כוונת בעל הטורים "לא תזכור כמה
וידבר שדיברת אלי" ,שאני הצלחתי להמתיק את הדיבור שדיברת אלי
לאמירה.
ואנו רואים שה' קיים את בקשתו של משה ודיבר אל יהושע רק
באמירה ,שבכל ספר יהושע כתוב "ויאמר ה' אל יהושע" [י"א פעמים],
ולא נאמר "וידבר ה' אל יהושע" ,רק בפעם אחת נאמר "וידבר ה' אל
יהושע" ,בפרשת רוצחין (יהושע פרק כ') שזה לשון קשה ,ואחז"ל על זה
שנאמר שם לשון עזה משום שהוא דבר תורה.
והביאור בזה שכיון שזה נאמר בתורה ,כבר משה רבינו המתיק את זה
בזמנו לעם בלשון אמירה ורכה ,ולכן לא הקפיד ה' לומר ליהושע "וידבר"
בלשון קשה ,אבל בדבר חדש היה מקפיד וצוה ליהושע בלשון ויאמר
שהוא לשון רכה ,בכדי שיקבל העם ממנו ולא יהיה לו לטורח להמתיק
לעם מדיבור על אמירה.
(קב ונקי)

מדוע סירב הרבי מלעלוב לקבל את ירושת זקנו?
שיחה מיוחדת עם הגה"ח רבי מרדכי גלבשטיין ,נאמן ביתם של אדמור"י לעלוב זיע"א ויבלחט"א,
על ענייני ירושה והקפדה על הלכותיה.
ממשיך הרב גלבשטיין ומספר" :סיפורים מעין אלו ראיתי גם אצל
הרב יעקב לוסטיג
ּכֵ ן ּבְ נֹות צְ לָ ְפ ָחד ּדֹבְ רֹת ,נָ תֹן ִּת ֵּתן לָ ֶהם ֲא ֻחּזַ ת ֲנַחלָ ה ּבְ תֹוְך ֲא ֵחי ֲאבִ ֶיהם (במדבר כז',ז')
בנו ,הרבי זצ"ל רבי שמעון נתן נטע מלעלוב ,שהיה נזהר מאוד בירושה
כשנפטר כ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זיע"א ,בה' אלול
שהותיר אחריו אביו ,שלא ליהנות משום דבר שלא התחלק כראוי בין
תרע"ח ,נותרו חפצי הקודש אשר שימשו אותו ללא השגחה מספקת .בנו
כל האחים.
ממשיך דרכו ,הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זיע"א ,שהה באותן
"זכור לי היטב שבתקופה הראשונה לאחר פטירת אביו ,קרה כמה
שנים בפולין ,ואילו בירושלים שהו באותה עת שני בניו ובתו האחת של
פעמים שהרבי זצ"ל היה צריך יין או מיץ ענבים לקידוש ולהבדלה,
רבי שמעון ,שהיו צעירים לימים ולא יכלו
ובבית היה בקבוק מיץ ענבים ביתי שלא היו עליו
לשמור על הירושה כראוי.
תגיות .הגבאים הציעו לרבי להשתמש בו ,אבל פעם
לא עברו ימים מרובים ומכל חפצי
אחר פעם הוא מיאן להשתמש בבקבוק הזה ,והיה
הקודש לא נותר שריד ופליט ,והירושה
מתאמץ למצוא בקבוק אחר.
כולה נלקחה בידי אנשים שביקשו לשמר
"הסובבים את הרבי חשבו שאולי הוא לא רוצה
לעצמם את חפציו של אותו צדיק.
להשתמש בבקבוק הזה כי אין עליו תגיות ,והוא
כשנתיים מאוחר יותר שיגר רבי שמעון
חושש לעניין של הכשרות .אמרו לו שאין מקום
נתן נטע מכתב לדודו רבי אלתר מסוסנוביץ
לחשש כי מדובר ביין שנרכש מיהודי תלמיד חכם
זיע"א ,בו הוא מתנה בפניו את צערו על כך
מופלג שמכין את היינות בהקפדה יתירה על
שמכל חפצי אביו לא נותר לו דבר ,אבל
ההלכה ,אבל הרבי השיב במתק לשונו" :הבקבוק
הוא מוסיף שזה עתה הוא פגש את בנו
הזה הוא ירושה ,הוא שייך לכל האחים .איך אני
הבחור הרה"ק רבי משה מרדכי זיע"א,
יכול להשתמש בו בלי לקבל את רשותם?"...
שהתחנך על ברכי אביו הגדול" :כשראיתי
"בשנים הראשונות התגורר הרבי זיע"א בבית
את ה'ירושה' שהותיר לי ,את בני היקר",
אביו ,ולפני פסח היה צורך להשתמש בכלי פסח
כתב רבי שמעון לדודו" ,נחה דעתי".
שהותיר אחריו אביו .הרבי כתב מכתב לכל אחיו ,בו
"על המכתב הזה שמעתי מפי החסיד
הודיע להם שיש בידיו את הכלים של האבא זצ"ל,
הרה"ק רבי שמעון נתן נטע מלעלוב זיע"א
הישיש הרה"ח רבי שמאול אהרן וובר",
וביקש מהם שיואילו לבוא ולקחת כל אחד כפי
מספר הרב גלבשטיין" ,הוא ראה בעצמו את המכתב".
חלקו המגיע לו ,או שיודיעו לו שהם מוחלים לו בלב שלם על חלקם ,כדי
שנים רבות לאחר מכן ,אירע לא פעם שהביאו לנכד רבי משה מרדכי
שהוא יוכל להשתמש בהם בפסח ללא חשש.
חפצים מירושת זקנו ,אך הוא לא אבה לקבלם בשום אופן ,ותמיד היה
"מקרה דומה אירע לפני סוכות ,כשבבית האבא נשאר סכך לסוכה,
פוטר את מי שהביא לו את החפץ בשאלה" :מהיכן יש לך את זה".
והרבי דאג לפני סוכות לשלם לכל אחד מהאחים על הסכך סכום ששיער
"הרבי היה חושש לקבל את חפצי הירושה כי היו להם עוד יורשים מלבדו,
לפי שוויו ושחילק אותו בין כל האחים ,כדי שלא יהיה בירושה חשש קל
ועל כן העדיף להתרחק מכל חפץ שהיה עליו שאלה של בעלות ,ושלא היה
שבקלים ,למרות שהיה זה סכך ישן שערכו לא היה רב".
ברור לו במאת האחוזים שאין עליו שום שאלה של גזל חלילה וחס".

לא אתמול ,לא מחר ולא בשבוע הבא

היום!

מתחילים ללמוד 'הדף היומי בהלכה'
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מצטרפים ללימוד 'הדף היומי בהלכה'

מדוע בגיל עשרים ושמונה – באה לאדם טהרה וקדושה מיוחדת?
ובאיזה ספר קודש לא שולטים תולעים?
הרב צבי וינברג
ֹלהי ָהרּוחֹת לְ כָ ל ּבָ ָׂשר ִאיׁש ַעל ָה ֵע ָדה (במדבר כ"ז ,ט"ז -י"ז)
יִ ְפקֹד ה' ֱא ֵ
כתב רבנו אפרים :שבפסוקים אלו שמשה ביקש מהקב"ה מנהיג
שינהיג את ישראל ,יש כ"ח תיבות ,ורמז לדבר שיהושע הנהיג את
ישראל כ"ח שנה.
וזה מה שכתוב (דברים ח' ,י"ח) "וזכרת
את ה' אלקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות
חיל" ,ע"כ.
ובפרקי דרבי אליעזר (פ"א) מובא שרבי
אליעזר בן הורקנוס נצנצה בו תשוקה עזה
ללימוד התורה בגיל כ"ח.
ועין ברד"ל שם (אות ו') שביאר הדבר
שהעשר שנים מכ' שנים עד ל' שנים הן
בבחינת הוד ,ונמצא ששנת כ"ח היא שנת
הדעת ,ולכן אז נתוסף בו דעת ובינה לתורה.
ובהגה"ה שם כתב הרד"ל" :ובספרי רפואה ראיתי שזמן כ"ח שנה הוא זמן
גבולי למאחורי הטבע ,לדחיית פסולת הדם מהגוף ,דם הטחורים לאיש ודם
הוסת לאשה ,ואולי לפי"ז יש לומר שזמן זיכוך הדם ממותרות הפסולת,
מעורר ג"כ זיכוך וטוהר בנפש באותו הפרק וכמ"ש המחברים" ,ע"כ.

באיזה ספר קודש לא שולטים תולעים?
במדרש רבה (כ"א ,י"ד) כתב שה' אמר למשה "יהושע הרבה שרתך,
והרבה חלק לך כבוד ,והוא היה משכים ומעריב בבית הועד שלך ,הוא היה
מסדר את הספסלים ,והוא פורס את המחצלאות ,הואיל והוא שרתך בכל
כחו כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו
מאבד שכרו קח לך את יהושע בן נון לקיים
מה שנאמר נוצר תאנה יאכל פריה"
בספר חסידים (אות קכ"ח) מובא מעשה
בר' יעקב בר יקר שהיה מכבד זקנו לפני ארון
הקודש ,והובא במגן אברהם (סי' קנ"א).
ובספר משנת חכמים (למהר"מ חאגיז זצ"ל
אות רי"ט) כתב עם היות שמועה זו אינה
נכנסת לאזני מטעם סוד הכמוס במעלת
רמזי קדושת חלקי הזקן העליון ואין דעתי
מסכים לזלזל בקדושתה עכ"ז בתר מחשבת הלב אזלינן כו' והיה שכרו
בן בנו רש"י ז"ל.
ובהג"ה מקו"ח (שם בס"ח) כתב שסיום קטע זה הוא בטעות שידוע כי
ר"י בן יקר היה רבו של רש"י ולא זקנו.
(קב ונקי)

מה השיב מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
לאדם שהגיש לו דבר מאכל ,ואמר לו שמאכל זה טעים?
הרב צבי וינברג
ּשּבָ ת ְׁשנֵי כְ בָ ִׂשים ּבְ נֵי ָׁשנָה ְּת ִמ ִימם( "...במדבר כ"ח ט' י')
"ּובְ יֹום ַה ַ ׁ
וכתב רש"י" :על עולת התמיד" אלו מוספין ,לבד אותן שני כבשים של
עולת התמיד ,ומגיד שאין קרבין אלא בין שני התמידין.
והנה בתפילת מוסף אנו מתפללים" :יהי רצון מלפניך ...שתעלנו ...ושם
נעשה לפניך את קרבנות חובותינו ,תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם,
ואת מוסף יום השבת הזה ,נעשה ונקריב לפניך באהבה כמצות רצונך.
בקובץ אור עמרם (מאסף תורני  -בני ברק תשס"ז ח"א עמ' ט') מובא
שאחד האדמורי"ם הגיע פעם לשבות במחיצת בעל התניא רבי שניאור
זלמן מלאדי זצ"ל.
והגישו לפניהם מאכל שהיה מלוח מדי ,ואותו אדמו"ר הסיט מיד את
הצלחת מעליו.
שאלו רש"ז איזה פגם יש במאכלי השבת שאינך אוכלם ,וענה לו שאין
הוא נאכל מחמת מליחותו.
אמר לו הרש"ז בהתנצלות שלא הרגיש כלל בטעמו ,והוסיף :שבהיותו
במחיצת רבו המגיד ממעזריטש ראה שהתעכב פעם על מילות התפילה
במוסף "ואת מוסף יום השבת הזה נעשה ונקריב לפניך" ,ותמה הרי את
קרבן המוסף של השבת הזו כבר איננו יכולים להקריב ,ועלינו לבקש על
קרבן מוסף של השבת הבאה.
וענה שזהו שאנו מדגישים מיד בסמוך ואומרים" :נעשה ונקריב לפניך
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באהבה" ,משום שאת
הקרבן עצמו כבר
אין בידינו להקריב
בשבת זו ,ומתפללים
שהלוואי שאת רגשות
האהבה המתלוות
לקרבן נזכה להקריב
לפניך.
ואמר לו הרש"ז
מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
ל א ו ת ו א ד מ ו " ר:
"מילים אלו הבעירו בקרבי אש אהבה לבורא עולם ,ומאז איני חש בטעם
המאכלים" ,ע"כ.
בספר רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע (לרבי שמואל קול – פרשת
בלק עמ'  137הע'  )4כתב" :בלומדי בישיבה קטנה של פוניבז' שפעלה
בהיוסדה בבנין לוס אנג'לס שבככר הישיבה ,הייתי מביא יום יום ארוחת
צהריים מבתי אבות ,לרבי אהרן לייב שטיינמן שליט"א ראש הישיבה
שגר עדיין בכפר סבא ,פעם שאלני על תוספת מסוימת מה היא ...השבתי
לו ,דומני ,שזה קישואים מבושלים שנתמעכו ,והוספתי שזה טעים מאוד.
השיבני מיניה וביה" :הראית מימיך דבר מאכל שאינו טעים?"...
(קב ונקי)

מדוע אומרים את פרשת התמיד לפני שחרית ומנחה?

מדוע יש שנוהגים שלא לאומרה במנחה? ומהו ההבדל בין שבת ויום טוב לראש חודש לענין אמירת פסוקי הקרבנות?
הרב יהודה יעקבזון
בפרשת השבוע מופיעות פרשת התמיד וכל פרשיות קרבנות המועדים
 שבת ,ראש חודש ,פסח ,שבועות ,ראש השנה ,יום הכיפורים ,סוכותושמיני עצרת.
וכפי שאמרו חכמינו ז"ל ,בזמן שאין בית המקדש קיים ואין אפשרות
להקריב קרבנות ,נחשב העיסוק בפרשיות הקרבנות ובהלכותיהם
כהקרבת הקרבן .ואין הכוונה לאמירת המילים גרידא ,אלא ל'עיסוק',
דהיינו אמירת המילים בכוונה ובהבנה.
מסיבה זו ,נהגו ישראל לומר בכל יום לפני תפילת שחרית את פרשת
התמיד .ויש שמוסיפים בקשה שהאמירה תחשב כהקרבת הקרבן .ויש
לאומרה עד לסוף זמן תפילת שחרית ,שהוא גם סוף זמן הקרבת קרבן
התמיד .וכן ראוי לאומרה בבית הכנסת ,שהוא 'מקדש מעט' ,ובעמידה,
כצורת הקרבת הקרבן ,שנעשתה בבית המקדש ובעמידה.
מנהג זה מובא ב'סדר רב עמרם גאון' ,ואחריו ברבים מספרי הראשונים,
ברמב"ם ובשולחן ערוך .ויש מהאחרונים שכתבו שגדר המנהג הוא
שקיבלוהו כל ישראל עליהם לחובה; ואף נשים חייבות בדבר.
וכתבו ראשונים שבשבת ובמועדים אין אומרים את פסוקי הקרבנות,
משום שהם נזכרים בתפילת מוסף .ולדעת הארי ז"ל יש ענין שלא

לאומרם .אך יש שנהגו לאומרם גם בשבת ובמועדים; ויש שנהגו לאומרם
רק בראש חודש ,כדי להזכיר ולהודיע שיום זה הוא ראש חודש ,ולא
בשבת וביום טוב ,שזכרונם קיים ועומד מערב היום ,בהכנות המרובות
לקראתם ,ואיסור המלאכה וקדושת היום החלים כבר מהלילה.
ויש מהראשונים שכתבו לומר את פרשת התמיד גם לפני תפילת מנחה,
וכן מנהג רוב ישראל ,אך מנהג זה כמעט ולא נזכר בספרי הראשונים,
ורבים אכן נוהגים שלא לאומרה במנחה .ויש שכתבו טעם לדבר על
פי דברי הרד"ק בספר יחזקאל ,שקרבן התמיד של בין הערבים יתבטל
לעתיד לבוא .ויש שכתב שטעם הדבר משום שבבית המקדש התפללו
תפילת מנחה לפני הקרבת קרבן התמיד ,ולכן אין מקדימים לומר את
פרשת התמיד לפניה ,ואילו לאחריה ,יש נוהגים שלא לאומרה ,כדלהלן.
ואם לא אמר את פרשת התמיד לפני תפילת מנחה  -יש אומרים שעל
פי הקבלה אין לאומרה לאחר תפילת המנחה; ויש אומרים שכל עוד לא
הגיע הלילה ניתן לאומרה .כמו כן ,על פי הקבלה יש לשבת בעת אמירת
פרשת התמיד במנחה.
[שו"ע או"ח א' ,ט'; שם מ"ח ,א' ,ומשנ"ב א ו־ו;
ביאורים ומוספים דרשו 1 ,ו־ ;8שו"ע רלד ,א; ביאורים ומוספים דרשו 9 ,ו־]13

המוצא בשבת מציאה
לטלטלה?
ּ
שהיא מוקצה  -האם חייב
הרב יהודה יעקבזון
יש מן הראשונים שכתב שאיסור מוקצה נדחה מפני מצוה ,ולדבריו
 לכאורה  -המוצא אבידה בשבת ,מותר לטלטלה על מנת להשיבהלבעליה על אף שהיא 'מוקצה' ,כאשר אין אפשרות לשומרה עד לצאת
השבת ללא טלטולה .אולם ,בשו"ת חתם סופר כתב שאין איסור מוקצה
נדחה מפני מצות השבת אבידה ,כיון שאין איסור נדחה מפני הפסד ממון.
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בביאור הלכה לא הכריע בשאלה זו ,אולם בשו"ת מנחת יצחק כתב
שלמעשה אסור לטלטל מוקצה אף במקום מצוה .והגרש"ז אויערבך
הוסיף שאף אם האבידה היא כלי שמלאכתו לאיסור ,אסור לטלטלו לשם
השבתו ,כיון שקיום מצות השבת אבידה אינו נחשב כהשתמשות בגוף
החפץ ,ואין זה טלטול לצורך גופו.
[ביה"ל רסו ,יג ,ד"ה אסור; ביאורים ומוספים דרשו]50 ,

•מדוע מצינו באבות האומה שסירבו תחילה לעשות את שליחות ה' ?
•היתכן ששכרה של הקנאות הוא השלום?
•למי ניתנה הארץ ליוצאי מצרים או לבאי הארץ?
•מה היתה מעלתו של יהושע על בניו של משה?

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000
"הרבנית פתחה את ה'משלוח מנות' שנשלח בפורים אל המרא
דאתרא ,ולפתע הגיחו מהחבילה כמה עכברים גדולים"
>>> המשך מעמוד 4

מנין האנשים דחה את העלייה לקבר לשבוע הבא ,ליום שעל פי
התחזית היה אמור להיות בו מזג אויר נאה .ואכן ,בבוקר זרחה השמש,
אולם בדיוק בשעה שבה קבעו לצאת ,החלה לנשב רוח סערה ,שמנעה
מהם ,שוב ,את היציאה .הת"ח החליט לשגר שאלה אל מרן הגרי"ש
אלישיב ,כדת מה לעשות ,האם להמשיך לנסות לגשת אל קברו של הרב,
באיזו דרך יוכלו לכפר על החטא הנורא שנעשה נגד הרב?
והשיב מרן זצוק"ל [תשובתו מופיעה בספר 'מעלות רבקה' עמוד ש'],
שאמנם האנשים שפגעו ברב כבר אינם בין החיים ,והתושבים שחיים
כיום בקהילה לא היה אלו שפגעו ברב ,מכל מקום ,כיון שיצא בזיון נורא
לתורה מהקהילה במקום ,ודאי שראוי להשתדל לעלות ולבקש מחילה
מהרב כדי להחזיר את כבוד התורה שהתבזה ,ויקבלו על עצמם לכבד
תלמידי חכמים ,והשי"ת יערה רוח טהרה ממרום להשיב לב טועים
לאביהם שבשמים ,והתורה הקדושה תשוב ותפרח במקום.
ואכן ,לאחר שהתקבלה תשובת מרן ,התקיימה עצרת תשובה והתעוררות
בבית הכנסת של הקהילה ,ולאחר מכן הצליחו כל בני הקהילה לנסוע אל
בית הקברות ,ובקשו מחילה מהרב והרבנית ,ונשאו דברי מוסר על קברם.
וראה זה פלא ,מעתה ואילך חל שינוי משמעותי בקהילה! אם בשנים
הקודמות כמעט שלא היה מניין מתפללים במקום ,מאז בקשת המחילה
היה מניין גדול ,ולאחר זמן נפתחו שיעורי תורה לגברים ,נשים וילדים,
וקול התורה החל להישמע בבתי המדרשות  ,כך שהשינוי המורגש אכן
היה בבחינת נס גלוי ...כשסיפרו את הדברים לפני מרן הגרי"ש אלישיב,
הביע מרן את שביעות רצונו.
למדנו מהמעשה המזעזע ,שכאשר מבחינים בטומאה האופפת מקום
או אדם מסוים ,יש לדעת שהדבר בא כתוצאה מחטא פלוני שגרם
לקלקולים ולעיוותים חמורים .ומה נורא ואיום הוא להלבין פנים ,ובמיוחד
כאשר מדובר בתלמיד חכם ,עד כדי כך שתוצאות הפגיעה ההרסניות
יכולות להישאר באותו מקום למשך שנים רבות.
עד כאן הדברים המובאים ב'ברכי נפשי'.
והנה ,כשהתלמיד חכם קרא את הדברים המרגשים ,הוא נזעק ונרעד
אל ליבו ,משום שנזכר שגם באותו מושב בו הוא נמצא ,ספרו לו שלפני
שנים ביזו שם בצורה נוראה את המרא דאתרא [שנפטר לפני שנים
רבות] ,עד שגרמו לו לעזוב את המושב בבזיונות ,רח"ל.
הת"ח שאל את הגר"י זילברשטיין ,האם אכן יש בפתיחת הספר כעין
'רוח הקודש' המורה לו היאך לפעול ,ולכן עליו לכנס את בני המקום
[שאינם אלו שפגעו שמרא דאתרא ,משום שהפוגעים כבר אינם בין
החיים] ,ולעלות על קברו של הרב הקודם על מנת לבקש ממנו מחילה?
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המרא דאתרא שליט"א השיב לו כדלהלן :ראשית כל נציין לדברי המשנה
במסכת כלאים [פ"ה מ"ח] 'המקיים קוצים בכרם ,רבי אליעזר אומר
קדש' .ובמסכת גיטין [דף ט"ו ע"א] נאמר 'בני רוכל תקברם אמם' .ופירש
רש"י' :כלומר לא יעלו על לב ,ולא יזכרו בבית המדרש לראיה ,לפי
שרשעים היו ,שהיו מקיימין קוצים בכרם ,ולר"א כלאים נינהו' .הרי לנו
שפגיעה בחכם גורמת לפגיעה בבית המדרש ,שמחמת שעברו על דברי
רבי אליעזר לא הוזכרו דבריהם בבית המדרש'.
ולגבי עצם הענין ,איך צריך להסתכל על דבר כזה שאדם פותח ספר
באקראי ומוצא בדיוק את ששאלה נפשו ,מצינו דברים מאלפים ב'חתם
סופר' שכתב לפרש את הפסוק בתהילים "גם עדותיך שעשועי אנשי
עצתי" ,על דרך מה שמצינו בגמרא [חולין צ"ה ]:ששמואל בדיק בספרא
[ביאר שם רבינו גרשום ,שהיה בודק אם מוצא פסוק טוב או לאו .ויעוין
בשה"ג שעל הסמ"ג לאווין נ"א ,שכתב שדבר זה הוא כעין נבואה] ,וזהו
שנאמר במלך "והייתה עמו וקרא בו כל ימי חיו" [דברים י"ז ,י"ט] ,דהיינו,
שבספר תורה יקר כל קורות ימי חיו ,והיינו 'אנשי עצתי' ,על דרך 'בדיק
בספרא'.
אמנם אין זה חידוש כל כך ,דהוי כעין גורל ,אבל יותר נפלא כי כמה
פעמים בדרך שעשועי דאורייתא ,בלא כוונת מתכוון ,מוצא בשיעורא
דיומא או בפרשת השבוע מעין המאורע שלו .והגאון בעל ה'חוות יאיר',
הרהר איך יקרא את שם ספרו ,ושמו היה 'יאיר' ,ושמה של זקנתו שגדלתו
היה 'חוה' ,והנה קראוהו לתורה ,וקראו לפניו "ויקרא אותם  ...חוות יאיר
עד היום הזה"[ ,עיין הקדמת ה'חוות יאיר' בסוף].
עוד מצינו שכתב בהגהות מיימוני [מביאו הב"י ביו"ד סי' פ"ב] ,שכשעסק
ר"י בעופות קור"ן ,אחד בא בישיבתו ובדקו אותו ומצאו קורקבנו נקלף
[כלומר ,כאשר הר"י בעל התוס' למד הלכות סימני עופות ,זימנו לו
מן השמים עוף לבית מדרשו ,כדי שיוכלו לבודקו וללמוד ממנו דיני
הסימנים]
וכיוצא בזה מעשים בכל יום ,ולזה 'גם עדותיך שעשועי' ,אפילו אם
לומד דרך שעשועי לימוד ,לא על דרך גורל ,גם הם 'אנשי עצתי' ,כי רוח
אלוקים דיבר בעוסקי תורה לשמה הזוכים לדברים הרבה  .עכ"ל רבינו
החת"ס.
נמצאנו למדים ,שהלומד תורה לשמה ,מזמינים לו מן השמים עצות
הנצרכות לו באותו הזמן .וגם בנידון דנן נראה ששלחו לתלמיד חכם מן
שמיא את הידיעה אודות הרושם הנורא שנותר במקום לאחר שפגעו
לפני שנים ברב ,ולכן ישתדל מאוד הת"ח לארגן מניין מבני המקום ,
שילכו לקברו של הרב ויבקשו ממנו מחילה בשם כל תושבי המקום
("קול ברמה" -גליון )286

האם ספר תורה נפסל בגלל אות מיותרת? מדוע מכונָה הקריאה בנביא
'הפטרה'? והאם מותר לדבר בין העליות לתורה?
ְּפסו ִּלים שונים בספר התורה
•הדברים דלהלן פוסלים ספר תורה :אות חסרה ,או מיותרת; חסרון של רווח 'פרשה פתוחה' או 'סתומה'; ושתי מילים
הקרובות זו לזו ,או מילה שחלקיה נפרדו זה מזה.
•ספר תורה נפסל בהתחברות שתי אותיות זו לזו .ואם האותיות מחוברות רק בחלק מגובהן ,ולא השתנתה צורתן ,והתחברו
לאחר כתיבתן  -במקרים מסוימים ניתן להקל.
•כאמור ,ספר תורה שיש בו אות חסרה או מיותרת  -פסוּל .ואם מדובר באות ו' או י' המשמשות לכתיב מלא וחסר בלבד ,ללא
שינוי משמעות  -לדעת הרמ"א אין להוציא ספר אחר.

קריאה בספר תורה פסול
•אם התגלתה בין העליות טעות בספר התורה ,בחומש שבו קוראים את הקריאה הנוכחית ,ולא ניתן להשיג ספר אחר -
לדעת הרמ"א יש להמשיך את הקריאה ללא ברכות.
•אם התגלתה טעות בספר התורה ולא ניתן להשיג ספר אחר ,אך הקריאה שצריכים לקרוא ביום זה היא בחומש שאין בו כל
טעות  -הנוהג להקל ולקרוא בו בברכה ,אין למחות בידו.
•לדעת השולחן ערוך ,בית כנסת שאין בו מי שיודע לקרוא בספר התורה אף ביחד עם ה'בעל קורא'  -יברך הבעל קורא ויקרא
מספר פעמים ,כמספר העליות הנדרש באותו יום.

ההפטרה
•הקריאה בספרי הנביאים מכונ ָה 'הפטרה' ,מלשון ּפְטוּר וסילוק ,שמסיימים ומסתלקים בקריאה זו מסדר התפילה והקריאה
של שחרית.
•בית כנסת שאין בו ספר ֵי קלף לקריאת ההפטרה ,ומביאים אותם תמיד מבית כנסת אחר ,ואירע שהוצרכו להמתין זמן רב
עד שיביאוהו  -יש אומרים שאין רשאים להמתין ,ויש חולקים.

הנהגת הציבור בשעת קריאת התורה
•מעת שפותחים את ספר התורה כדי לקרוא בו אסור לצאת מבית הכנסת ,ואף אם כבר שמע קריאת התורה ,ויש עשרה
המקשיבים לקריאה מלבדו.
•מעת שפותחים את ספר התורה לקריאה ,אסור לדבר אפילו בדברי תורה .ורבים מן הראשונים מתירים לימוד תורה
בתנאים מסוימים; אך ראוי שלא להקל ,ויש אומרים שאסור להקל.
•איסור הדיבור בשעת קריאת התורה קיים גם בין העליות .ואף לימוד תורה אסור ,מחשש שמא ימשך לימודו גם בשעת
הקריאה; ויש מתירים ללמוד.
•מי שלא שמע אחת מהמילים בקריאת התורה  -יש אומרים שלא יצא ידי חובה ,וצריך לשמוע בשנית; ויש חולקים.

דינים שונים בקריאת התורה
•יש לגלול את ספר התורה למקום הקריאה לפני שעת הקריאה ,כדי שלא יצטרכו הציבור להמתין עד שיגללוהו; ואם לא
גללוהו לפני התפילה ,יש לגוללו בשעת פסוקי דזמרה.
•אם טעו והוציאו ספר תורה שאינו גלול למקום הקריאה  -אם הציבור ניאות להמתין עד שיגללוהו למקום הנכון  -כמצוי ברוב
המקומות בזמננו  -אין להשיב את הספר לארון כדי להחליפו באחֵר.
•בזמן חכמי הגמרא היו מתרגמים את קריאת התורה לארמית .במשך הדורות התדלדלה ידיעת הארמית ושוב לא היתה
בכך תועלת ,ופסקו רוב ישראל מלתרגם.
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גליון רי"ג
שנה ה' תשע"ו

תחת אשר קינא לאלוקיו ויכפר על בני
ישראל )כ"ה – י"ג(

איש על העדה )כ"ז  -ט"ז(
מסופר על חסידי רייסין שהסתופפו

נאמר לי משם קדוש ישראל ,ה"ה

אצל המגיד הגדול ממעזריטש זיע"א,

הרה"ק מו"ה רבי שלמה מקארלין

שהתאוננו פעם לפני רבם שהדרך

זצללה"ה הי"ד) ,יומא דהילולא כ"ב

למקומו רחוקה מאד ,וקשה להם לבוא

תמוז( שאמר בשם המדרש" ,בשעה

אליו בכל עת ,ומאידך צר להם להיות

שאמר הקדוש ברוך הוא לאליהו
שיצטרך להיות בכל ברית מילה
שבישראל ,אמר אליהו ,אתה ידעת
שאני מקנא לשמך יתברך ,הנה אם
יהיה הבעל ברית בעל עבירה ,לא
אוכל לסבול להיות שם ,והבטיחו

רב ששת סגי נהור היה ,פעם אחת
הלכו כולם לקבל פני המלך שבא
לשם ,והלך רב ששת עמהם ,מצאו
מין אחד ,אמר לו הכדים שלמים
הולכים לנהר לשאוב מים ,אבל כדים

זמן כה רב בלי מורה ומנהיג .הוציא

השבורים להיכן הם הולכים? מאחר

המגיד בגד מבגדיו וחגורה ומקל ,ואמר

שסומא אתה ולא תראה היכן תלך

להם :קחו את החפצים הללו ותמסרו

ולמה אתה הולך .אמר לו בוא וראה

אותם לאיש ששמו מנדלי שנמצא

שאני יודע יותר ממך ,חלף גדוד

בוויטעבסק ,ובכל זמן שיהיה קשה לכם

ראשון כשהוא רועש ,אמר לו אותו

לבוא אלי ,תוכלו להסתופף בצלו .נסעו
החסידים לוויטעבסק והתחילו לחקור

מין בא המלך ,אמר לו רב ששת לא
בא ,חלף גדוד שני כשהוא רועש,

השי"ת שיכפר להבעל ברית ,ואז יהיה

ולדרוש היכן גר כאן ר' מנדלי? והרה"ק

ריקן מעבירות .והשיב עוד ,אפשר

רבי מנדלי עדיין לא נתפרסם .אז אמרו

שיהיה המוהל בעל עבירה ,הבטיחו

אנשי העיר לא נמצא כאן איש כזה,

אמר לו רב ששת לא בא המלך ,עבר

השי"ת שיכפר גם לו ,השיב עוד,

הוסיפו החסידים לחקור ולדרוש ,עד

גדוד שלישי כשהוא שותק ,אמר לו

אפשר יהיו הקהל העומדים שם בעלי

אשר פגשו באשה אחת ואמרה להם,

רב ששת ודאי עכשיו בא המלך ,אמר

עבירות ולא אוכל לסבול ,הבטיחו

רבותי מה תבקשו? השיבו לה ,את ר'

לו אותו מין זו מנין לך? אמר לו

השי"ת שיכפר לכל הקהל .כן שמעתי

מנדלי אנו מבקשים ,אמרה להם רבי

מלכותא

שיצאו הדברים מפיו הק' הנ"ל.

מענדיל אין כאן ,אבל סתם מענדלים

ונראה לי שזה שמרומז בפינחס זה
אליהו" ,תחת אשר קינא לאלקיו ויכפר
על בני ישראל" ,כי הואיל ומדתו
קנאה ,והוצרך להיות אצל כל ברית
ולא יוכל לסבול ,ע"י זה גורם הכפרה
לישראל,

כי

הוצרך

ה'

יתברך

להבטיחו כנ"ל.

נמצאים כאן הרבה ,וגם חתני נקרא
בשם מנדלי .הבינו האנשים כי זהו
האיש שהם מבקשים ,סרו אל ביתה

דרקיע וכתוב "לא ברוח ה' לא ברעש
ה' לא באש ה' ואחר האש קול דממה
דקה" .כשבא המלך פתח רב ששת

ומצאו את חתנה ומסרו לו את החפצים
של המגיד .לקח רבי מענדל את הבגד

שאין אתה רואהו אתה מברך? נתן בו

ולבש אותו ,חגר את החגורה ואת

רב ששת עיניו ויצאו ניצוצות של אש

המקל אחז בידו ,מיד לא הכירוהו

וכבו את עיניו של המין.
)ברכות נ"ח א'(

ופחדו נפל עליהם.

זמני כניסת השבת
ירושלים :7:07 :ת"א7:22 :

מלכותא

דארעא

כעין

וברך עליו ,אמר לו אותו מין את מי

האנשים כי לעיניהם נהפך לאיש אחר
)אגרא דפרקא(

אמר לו אותו מין עכשיו בא המלך,

זמני יציאת השבת

פרשת פינחס

ירושלים 8:25 :ת"א 8:26 :ר"ת8:59 :

חכמתו של ר' שמואל

הארגז בצורה חגיגית ,והנה שוד ושבר ,הארגז ריק והיהלום

סיפור זה מספרים על יהודי ירא שמים וישר לבב,

איננו ,זעזוע אחז בציצית ראשם של כל הנוכחים ,המושל

ששמו היה ר' שמואל ,הוא היה תלמיד חכם גדול ,בקי

כמעט שפרץ בבכי מרוב צער על היעלמו של היהלום

בהוויות העולם ,ונערץ על כל סביבתו .ויהי היום ,ומושל

היקר ,כל המבטים הופנו אל עבר היהודי ר' שמואל שהוא

המחוז אשר עירו של ר' שמואל היתה שייכת אליו ,שמע

האחראי על אוצרות המושל ,שעמד שם חיוור כסיד

את שמעו של ר' שמואל ,על כישוריו ועל חכמתו

כשאימת מוות נפלה עליו ,אחדים מהאורחים אמרו מייד כי

הגדולה ,והחליט למנות אותו בתור מנהל עסקיו ,ולא זו

אין זאת אלא שהיהודי גנב את האבן היקרה ,ואחרים תבעו

בלבד ,אלא שהוא הפקיד בידי ר' שמואל את המפתחות

שיכריחו אותו להודות באשמה ולאחר מכן יתלו אותו בשל

של אוצרותיו ,ביודעו כי מנהל העסקים היהודי הוא נקי

הפשע שביצע.

כפיים ובר לבב ולא ישלח ידו ברכוש שאינו שלו.

המושל עצמו התקשה להאמין כי עוזרו הנאמן הפך את

בחצרו של המושל ,שירת עוד מנהל שתפקידו ומעמדו

עורו ונהיה לגנב ,אולם הוא גם ידע כי לאיש זולתו לא

היה נחות מזה של ר' שמואל ,אשר הוא שימש עוזר של

היתה גישה אל האוצר .לבסוף התאושש המושל ואמר לר'

המנהל היהודי ,הלה היה גוי שונא ישראל לא קטן ,ובכל

שמואל לעיני כל הנוכחים ,שנים רבות עבדת אצלי

עת ובכל שעה חיפש תחבולות כיצד להעליל על הבוס

באמונה ,אולם עתה נראה כי לא יכולת לעמוד בפני היצר

היהודי ,ובכך לסלקו ממשרתו .מטרתו של הגוי הרשע

הרע שהסיתך לקחת את היהלום ,אני נותן לך את דיברתי

היתה כפולה ,גם לתת פורקן לרגשי השנאה שקיננו

שאם תחזיר את האבן בשלמות ,לא אעניש אותך ולא

בקרבו ,וגם לרשת את משרתו הרמה של ר' שמואל .פעם

יאונה לך כל רע .חלילה לי ,השיב ר' שמואל באומץ,

אחת נסע המושל לאחד ממסעותיו הארוכים ,וכדרכו

חלילה לי לגנוב את היהלום או כל דבר אחר שאינו שייך

השאיר את כל המפתחות אצל מנהל העסקים הנאמן

לי ,אולם אני מבין כי בנסיבות הקיימות אינך יכול להעלות

שלו ר' שמואל .בשובו ערך המושל נשף גדול אליו הזמין

בדעתך אפשרות אחרת ,כל מה שאני מבקש זו הזדמנות

את כל האנשים המכובדים בעירו ,בשיאו של הנשף,

להוכיח בפני עם ועדה ,כי לא אני גנבתי את היהלום ועלי

שיבח המושל מאד באוזני המוזמנים הרבים ,את מנהל

למצוא את הגנב האמיתי .לאחר מכן ביקש ר' שמואל

העסקים היהודי שלו ,על יושרו ונקיון כפיו ,ר' שמואל

לעכב במקום את כל האורחים אשר הגנב האמיתי נמצא

עצמו היה בין המוזמנים ,וכטוב לבם במשתה ,ביקש אותו

בתוכם ,הוא ביקש רשות ללכת הביתה לזמן קצר ,כדי

המושל להביא מבית גנזיו את היהלום הגדול אותו הוא

להביא משהו שיעזור לו למצוא את הגנב .הרשות ניתנה

ירש מאבותיו ,יהלום זה ,כך ריננו הבריות היה הגדול

לו ,והוא יצא לביתו מלווה בשני שומרים כדי שלא יברח.

ביותר בעולם ,וכל הקרואים ציפו בענין רב כדי לראותו.
ערכו של היהלום לא יסולא בפז ממש עין לא ראתה,

עד מהרה חזר ר' שמואל ,ולהפתעת כולם החזיק בידיו

ועתה יזכו כל הנוכחים לראותו ,הודות לנדיבות לבו של

תרנגול שחור ,הוא הסביר את הדבר באומרו ,אורחים

המושל ולא מעט הודות לייצר ההתבלטות שלו.

נכבדים ,יש לי תרנגול מיוחד במינו הוא מרשה לאנשים

תוך דקות אחדות הופיע ר' שמואל ,כשהוא מביא עמו

ישרים והגונים שילטפו אותו ,אולם אם נוגע בו גנב ,מיד

ארגז עשוי זהב טהור ומקושט יהלומים רבים ,כל

מתחיל

קולות

האורחים התאספו סביב המושל כדי לראות את המעמד

"קוקוריקו" ,עתה הואיל ולפי דעתי הגנב נמצא כאן בתוכנו,

הנדיר ,כיצד הוא פותח את הארגז כדי להראות להם את

אבקש לבחור בין כל האורחים כמה אנשים שיגשו אל

היהלום הגדול ,המושל נשא נאום קצר בו הפליג בשבחו

התרננגול ,אחד אחד ,וילטפו אותו .מי שהתרנגול יקרא

של היהלום ותינה את כל מעלותיו .לאחר מכן פתח את

למגע ידו ,הוא הוא שגנב את היהלום הנדיר של אדוננו.

הוא

להכות

בכנפיו,

ולקרוא

בקולי

ככלותו את דבריו ,בחר ר' שמואל חמישה אנשים,
וביניהם גם עוזר המנהל הגוי ואמר ,כי הוא מניח
שהגנב נמצא בין חמישה אלה .הוא ביקש אותם
איפוא לגשת אחד אחד וללטף את התרנגול .החמישה
עשו

כן,

אולם

למרבה

ההשתוממות

לא

קרא

לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום )כה יב(
ראוי להתבונן מפני מה זכה פינחס אל מה שלא זכה
משה רבינו שנאמר בו "לולי משה בחירו עמד בפרץ
לפניו להשיב חמתו מהשחית" ולא פעם אחת עשה
כמעשה פינחס ,אלא פעמים רבות הציל את בני

התרננגול אצל אף אחד מהם .הנוכחים שתחילה

ישראל והשיב חמת ה' מעליהם ,בעגל ובמרגלים,

הביטו על המחזה בענין רב ,החלו עתה לתבוע בקולי

ועוד .ולא הובטח בברית שלום כמו שהובטח פינחס.

קולות את הענשתו של היהודי החצוף ,שלא די שגנב

וההסבר בזה על פי:

את היהלום של המושל ,אלא הוא עוד מעז להתל
בהם עם סיפורי בדים על תרנגול פלא .ר' שמואל

משל לאדם שהיו עליו הרבה בעלי חובות ,ולא היה

הרגיע אותם באומרו כי עדיין לא סיים את המבחן,

לו מה לשלם ,ובכל עת שהיו באים אליו בעלי חובות

מיד תדעו רבותי מיהו הגנב האמיתי ,רק עוד קצת

לתבוע חובם ,היה בא חבר אחד שהיה אוהבו ,והיה

סבלנות בבקשה ,לאחר מכן הוא ביקש כי החמישה

משפיע עליהם שיאריכו את זמן הפרעון והיה דוחה

שליטפו את התרנגול ירימו את ידם הימנית אשר

אותם מחודש אל חודש .והנה לאיש הזה היה עוד

ליטפה את התרנגול לפני רגעים ספורים .ארבע ידיים

אהוב אחר ,ואותו אהוב בראותו את בעלי החובות

היו שחורות כפיח ,ואילו היד החמישית ידו של סגן

שדוחקים אותו ואין לו מה לשלם להם ,עמד ונתפשר

המנהל היתה לבנה ,הנה רבותי הגנב לפניכם ,קרא ר'

עמהם שיקחו רק כעשרים אחוז מההלוואה ,כיון

שמואל והצביע על סגנו שרעד מרוב פחד ובושה.

שעדיף מעט מאשר לא כלום ,והוא עצמו שילם

לאחר מכן הסביר ר' שמואל את הענין הפלאי

לכולם וקרע את שטרי החובות .בראות הלווה שהחוב

שהתגלה לעיניהם של האורחים הרבים .התרנגול שלי

נפרע כליל ,הודה לו מקרב לב ובירך אותו בכל

הוא תרנגול פשוט כמו כל תרנגול אחר ,אין לו שום

הברכות שבתורה .בנו של הלווה שישב לידו שאל את

תכונת פלא ,ואין לו שום נטיות מיוחדות ,אלא מה,
בבית לפני שהבאתי אותו לכאן מרחתי אותו בפיח
שחור ,ידעתי כי הגנב האמיתי לא יעז לנגוע בו מפחד
שמא ישמיע באמת קוקוריקו ,ויזהה אותו' לכן ידיהם
של ארבעה האנשים הישרים שחורות ,כי הם אכן
ליטפו ונגעו בו בלי פחד ,ואילו החמישי שהוא הגנב
האמיתי רק עשה את עצמו כמלטף ,אף למעשה לא
נגע בו ,ולכן ידו לבנה .הידד! קראו הנוכחים לאחר
שהבינו את הענין שהציג בפניהם ר' שמואל ,הם החלו
מיד לטפל בגנב שהודה כי העתיק מפתחות לחדר
האוצר ,גנב את היהלום ,חתך אותו לחתיכות ומכר

אביו מדוע לראשון לא הודית ובירכת אותו כל כך,
ואילו את השני בירכת הרבה .השיב לו האב כיון
שהראשון אמנם דחה את החוב ,אבל חוב נשאר חוב,
אבל השני פטר אותו לגמרי מן החוב וקרע את כל
שטרי החוב.

והנמשל :במעשה העגל באה מדת הדין לנגוש את
ישראל ,בא משה רבינו ודחה אותה ונאמר שם "וינחם
ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו" כלומר שמנע
נגישת החוב מעליהם ,אבל לא ביטלה לגמרי ,וכמו
שכתוב )שמות לב לד( "וביום פקדתי ופקדתי עליהם
חטאתם" ונדחה החוב לזמן אחר ,וכמו שנאמר ואולם

אותו ,תוך תקווה כי החשד יפול ממילא על המנהל

חי אני וכו' אם יראה איש באנשים האלה ,מה שאין

היהודי שנוא נפשו ,בכך הוא קיווה גם להיפרע וגם

כן פינחס שסילק את החוב לגמרי ,לכן נאמר לו "הנני

להיפטר ממנו .ונתקיים בו "בור כרה ויחפרהו" המושל

נותן לו את בריתי שלום".

ששמח כי ר' שמואל נוקה מכל חשד ,ציווה לתלות את
הגנב ומנהל העסקים היהודי המשיך לשרת במשרתו
הבכירה.

)הגה"ק המגיד מדובנא זיע"א(

שבת קודש י"ז תמוז

רבי יוסף חיים בתפקיד שואב מים

לצאת ולשדוד ,ולכן שמו רעל

מסופר על הגה"ק רבי יוסף חיים

בתוך האוכל שהכינו כדי להרוג

פעם

את חבריהם ,אולם באותו עת גם

בטלית

היוצאים לשדוד החליטו ,שאינם

מטאלטשאוא ב"ר אשר אנשיל )תולדות

ותפילין ,וראה בדרך שני ילדים

צריכים את החמשה הנשארים

אדם – תרט"ז(

עמלים לשאוב מים מהבור ,ניגש

ומיותר לחלק עמהם את שללם,

הרה"ק רבי יעקב אריה מראזמין ב"ר

אליהם ושאל :למה שואב המים

ונמנו

מיד

לא מביא לכם מים הביתה? ענו

בחזרתם ,וכן עשו ,אחר שהרגו

הקטנים :אין לנו במה לשלם לו,

אותם ישבו לאכול מהמוכן שם,

הרה"ק רבי אהרן שמואל ב"ר ישראל

ואיפה אבא ואימא? שאל רבי

והיות שהיה רעל באוכל מתו גם

)תפארת שמואל על הרא"ש )תל"ט(

אימא

הם .והיה הרבי שואל משומעי

הרה"ק רבי מאיר תאומים ב"ר יוסף )אבי

חלשה ולא חשה בטוב ,מיד חלץ

לקחו ,מה לא נכון בסיפור זה?

את התפילין ופשט את הטלית,

כשנשתרר שקט השיב הרבי ,אם

הוציא מידם את החבל עם הדלי,

כולם מתו איך יתכן שאני יודע

ושאב להם מים ,וליווה אותם עד

מה אירע שם? ואמר :כשסיפרתי

זונענפעלד
מתפילת

חיים,

זיע"א
שחרית

האבא

שחזר
עטור

חולה

וגם

לפתח ביתם.

את

וגמרו

הסיפור

להורגם

היתה

נשמעת

כאמיתית ,וכן הוא לגבי לשון
והבאת שלום בין אדם לחברו וכו'
פעם נודע להגה"ק ה"חפץ חיים"
זיע"א,

שעגלון

אחד

הרע למיניהם ,דאף שנשמעים
כאמיתיים הם כולם שקרים.

המתגורר

בראדין ,נמצא ביחסי מריבה עם

יום ראשון י"ח תמוז
הרה"ק רבי משה דוד אשכנזי

שלמה
)תרל"ד(
יום שני י"ט תמוז

הפרמ"ג – תקל"ג(
יום שלישי כ' תמוז
הרה"ק רבי נתן נטע האנווער הי"ד ב"ר
משה )שערי ציון –תפילות – )תמ"ג(
יום רביעי כ"א תמוז
רבי אליהו ב"ר משה לואנץ )בע"ש
מווארמס  -שצ"ו(
יום חמישי כ"ב תמוז
הרה"ק רבי שלמה מקארלין ב"ר מאיר
הלוי )תקנ"ב(
הרה"ק רבי אורי פייבל מקריסניפולי

לא תשנא את אחיך בלבבך

אשתו ,ה"חפץ חיים" לא התעצל,

מסופר על הרה"ק רבי יחיאל

ובליל שבת מיד לאחר התפילה,

מאיר מגוסטינין זיע"א שהטיל

הופיע בביתו של אותו עגלון ,ישב

פעם על שנים מאנשי שלומו,

שם דקות ארוכות עד שהשלים

שיקבצו סכום כסף הגון לדבר

ביניהם.

יהודה בן אשר )בן הרא"ש  -ה"א קנ"א(

שבצדקה,

מאת

ב"ר אהרן )אור החכמה  -תקע"א(
יום שישי כ"ג תמוז
רבינו משה קורדיבירו ב"ר יעקב )רמ"ק -
ש"ל
זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל אמן

החסידים

העשירים שנסתופפו אותו שעה
לשון הרע ורכילות  -שקרים

בצלו

בגוסטינין ,היה

ביניהם

מסופר על הרה"ק בעל "דברי

עשיר אחד מווארשה שלא רצה

יואל" מסאטמר זיע"א ,שביקש

ליתן אלא סכום מועט ,וחרה

פעם שאל הרה"ק השר שלום

להמחיש כמה שקר יש בדיבור

הדבר לשניים שהתעסקו בזה,

מבעלזא זיע"א :למה בקטע "אחינו

לשון הרע ורכילות ,על פי מעשה

וסיפרו את הענין להרבי ,אמר

כל בית ישראל" לא תיקנו לומר

בעשרה בריונים שהתחבאו בעומק

להם ר' יחיאל מאיר :כתוב "לא

היער ,וחילקו את תפקידם ,חמשה

תשנא את אחיך בלבבך" אם

מהם ישארו במערה וידאגו להכנת

חננך ה' בלב טוב הרי מתנה היא

האוכל ,והחמשה אחרים יצאו יום

זו שנתן לך ,וחלילה לך לשנוא

יום לצוד ציד ולשדוד ,יום אחד

את אחיך בגלל כך שאין לו לב

החליטו הנשארים במערה ,שאינו

טוב כמוך ,לא תשנא את אחיך...

נכון הדבר שאין נותנים להם

בלבבך הטוב.

בחסות רשת חנויות

גל פז
ר

"יהי רצון מלפני אבינו שבשמים"
כמו שאומרים בכל הקטעים שלפני
זה? ותירץ ,כי כאשר יש "אחינו כל
בית ישראל" כלומר ,כשיש אחדות
בין בני ישראל ,זה עצמו גורם
שיהיה רצון מלפני אבינו שבשמים.

בחסות "דודי קאר"
הסוכן החרדי שלך להשכרת רכב בכל

הארץ ומכל החברות 052-7655-222

בס"ד

יתן ַה ֵּס ֶפר"
יש' ִ ּב ְמ ִחיר ְמי* ָחד! ַ ּב ֲחנ* ּיוֹ ת " ִ ּב ַ
ִמ ְב ַצע ְׁשב ּו ַַ $ה ֵּס ֶפרְׁ :שנֵ י ְּכ ָר ֵכי ַׁ
'ש ָ ּבת ִט ׁ
וְ ֵכן ְ ּב ִמ ְׁשלוֹ ַח ַ$ד ַה ַ ּביִ ת ִח ָּנם! ַס ְפ ָרא054-8539022 :
פרשת פינחס ,י"ז בתמוז תשע"ו
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ִס ּפ ּו ִרים ְו ַא ָ ּגדוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים ּו ַפ ְר ּ ְפ ָראוֹ ת

ִס ּפ ּו ִרים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

יתי ָׁשלוֹ ם )כה ,יב(
ָל ֵכן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת־ ְ ּב ִר ִ
יסק
ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס ׁ ְשנַ ת תשי"בִ ,ה ְת ַק ְ ּי ָמה ְ ּב ֵבית ַה ְּג ִרי"ז ִמ ְ ּב ִר ְ
ְ ּב ִרית ִמ ָ
ילהְ ,לנֶ ְכדּ וֹ ׁ ֶשל לוֹ ֵחם ִמ ְל ֲחמוֹ ת ַה ּ ׁ ֵשם ַהנּוֹ ָדע ַר ִ ּבי ְַ #מ ָרם ְ ּבלוֹ י,
יסר זַ ְל ָמן ֶמ ְל ֶצר וְ ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים נוֹ ָס ִפיםּ ְ .ב ִה ָּו ֲָ #דם
וּבַ ָּמקוֹ ם ָהיָ ה ַּגם ַר ִ ּבי ִא ָ
יסר זַ ְל ָמןִּ ,כי ִמ ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ #נִ ְר ֶאה ַּכ ָּמה
יַ ַחדָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ְַ #מ ָרם ְל ַר ִ ּבי ִא ָ
ילה ַק ָּנא ּותוֹ ׁ ֶשל ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶש ֵה ׁ ִשיב ֶאת ֲח ַמת ַה ָּק ָ ּב"ה ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאלָ .א ַמר לוֹ ַר ִ ּבי
הוֹ ִע ָ
יסר זַ ְל ָמן" :נָ כוֹ ן ַהדָּ בָ ר ,או ָּלם ְר ֵאה נָ א ִּכי ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים ִה ְת ַר ֲ#מ ּו ָָ #ליו ,וְ ָא ְמר ּו
ִא ָ
יתם ֶ ּבן־ ּפ ּו ִטי זֶ ה ׁ ֶש ּ ִפ ֵּטם ֲא ִבי־ ִא ּמוֹ ֲ#גָ ִלים ַל ֲ#בוֹ ָדה זָ ָרה וְ ָה ַרג נְ שִׂ יא ׁ ֵשבֶ ט
ְ'ר ִא ֶ
ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל" .נַ ֲ#נָ ה ַה ְּג ִרי"ז וְ ָא ַמרֲ " :אבָ ל רוֹ ִאים ָאנ ּו ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ַמ ֲח ׁ ִשיבָ ה ֶאת
יסק ׁ ֶש ָא ַמרִ " :מנְ ַהג
ַמ ֲ#שֵׂ ה ַה ַּק ָּנאוּת ׁ ֶשל ּ ִפינְ ָחס" ,וְ הוֹ ִסיף ְ ּב ׁ ֵשם ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִמ ְ ּב ִר ְ
ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ִּגבּ וֹ ר ִמ ְל ָח ָמה ְמ ַק ֵ ּבל ִה ְצ ַט ְ ּינוּת ַ#ל ְּגבו ָּרה ַ ּב ְּק ָרב ,וְ ָא ָדם ׁ ֶש ִּמ ְצ ַט ֵ ּין
ְ ּב ַה ׁ ְש ָּכנַ ת ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין שׂ וֹ נְ ִאים ְמ ַק ֵ ּבל ֶאת ּ ְפ ַרס ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ִא ּל ּו ֵא ֶצל ּ ִפינְ ָחס
רוֹ ִאים ָאנ ּו ׁ ֶש ָ#שָׂ ה ִמ ְל ָח ָמה וְ ִק ֵ ּבל אוֹ ת ׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר ִ'הנְ נִ י ֹנ ֵתן לוֹ
ֶאת־ ְ ּב ִר ִ
יתי ׁ ָשלוֹ ם' .וְ ַה ִּס ָ ּבה ִהיאִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש' ֵה ׁ ִשיב ֶאת־ ֲח ָמ ִתי ֵמ ַ#ל ְ ּבנֵ י־יִ שְׂ ָר ֵאל',
יהם ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ָש ַמיִ ם .יוֹ ֵצא ֵאפוֹ א ׁ ֶש ַּק ָּנא ּותוֹ ָהיְ ָתה
וְ ֵה ִביא ְל ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין יִ שְׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
ְל ׁ ֵשם ֲ#שִׂ ַ ּית ׁ ָשלוֹ ם ,וְ ָל ֵכן ' ְ ּב ִדין הוּא ׁ ֶש ִ ּי ּטֹל ֶאת־שְׂ ָכרוֹ ' ִמדָּ ה ְּכנֶ גֶ ד ִמדָּ ה".
וַ ַ ּי ְק ֵרב מ ֶֹשה ֶאת־ ִמ ְׁש ּ ָפ ָטן ִל ְפנֵ י ה' )כז ,ה(
ְ
ּ
ַה ּנ ּו"ן ׁ ֶשל ֵּת ַבת ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטן ַר ָ ּב ִתיְ ,ל ִפי ַה ָּמסוֹ ָרהָ .א ַמר ַ#ל־ ָּכך ַר ִ ּבי ֵא ִל ָיה ּו ַהכּ ֵֹהן
ָה ִא ְת ָמ ִרי ֵמ ִאיזְ ִמירִּ ,כי ֶר ֶמז יֵ ׁש ְ ּב ָכ ְך ַ#ל ִמנְ ַהג ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ְּמ ִריבוֹ ת ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים
ַר ִ ּבים נֶ ֱָ #ר ִכים ְ ּב ִענְ יְ נֵ י נַ ֲחלוֹ תּ ָ ,ב ִּתים וַ ֲח ֵצרוֹ ת .וְ ָל ֵכן ְּגדוֹ ָלה ַה ּנ ּו"ן ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטן,
ְ ּבנַ ֲח ַלת ְ ּבנוֹ ת ְצ ָל ְפ ָחדְ ,ל ַר ֵּמז ַ#ל ַה ַּנ ֲחלוֹ ת ָ ּב ֶהן ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ְּגדוֹ ִלים ּו ְסבו ִּכים...
וְ לֹא ִת ְהיֶ ה ֲַ $דת ה' ַּכצּ ֹאן ֲא ֶׁשר ֵאין־ ָל ֶהם ר ֶֹ$ה )כז ,יז(
ֶא ָחד ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" נָ ַפל ְל ִמ ׁ ְש ָּכב וְ ָהרוֹ ְפ ִאים לֹא ָמ ְצא ּו לוֹ ָמזוֹ ר.
ָָ #לה ַה ַּת ְל ִמיד ְל ַרבּ וֹ ו ִּב ֵּק ׁש ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפיו ,ו ָּב ָכה ְל ָפנָ יו ַ#ל נְ בו ַּאת ָהרוֹ ְפ ִאים
ִּכי ָא ְפ ָסה לוֹ ִּת ְק ָוהִ .ה ְת ַמ ֵּלא ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ְ ּב ַצ ַ#ר ַ#ל יִ ּסו ֵּרי ַּת ְל ִמידוֹ ּ ,ו ִב ֵּק ׁש
ישִ .ה ְס ִּכים
ָל ֵתת לוֹ ֵָ #צהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ִה ְתנָ ה ִע ּמוֹ ׁ ֶש ּלֹא יְ גַ ֶּלה ֶאת ַהדָּ בָ ר ְל ִא ׁ
ַה ַּת ְל ִמיד ,וְ ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ִ ּב ֵּק ׁש ִמ ֶּמ ּנ ּו ִלנְ ס ְַֹ #ל ָא ָדם נִ ְס ָּתר ׁ ֶש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ַ ּב ֲ#יָ ָרה
ְק ַט ָּנה ,ו ְּל ַב ֵּק ׁש ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך ִמ ּ ִפיו#ָ .שָׂ ה ַה ַּת ְל ִמיד ִּכ ְדבָ ָריו ,ו ְּל ַא ַחר ׁ ֶש ָחזַ ר ְל ֵביתוֹ ,
יסתוֹ ׁ ֶשל ַה ַּת ְל ִמיד ָח ְל ָתה
ֶה ְח ִלים ְ ּב ֶד ֶר ְך נֵ ס#ָ .בְ ר ּו ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ֶ#שְׂ ִרים ׁ ָשנָ ה ,וְ גִ ָ
ְ ּבאוֹ ָת ּה ַמ ֲח ָלה ָ ּב ּה ָח ָלה ִ ּב ְצ ִעיר ּותוֹ ּ ָ .בא ּו ְ ּבנֵ י ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה וְ ִה ְפ ִציר ּו בּ וֹ ְלגַ ּלוֹ ת
יצד ִה ְת ַר ּ ֵפא ִ ּב ׁ ְש ָ#תוֹ  ,או ָּלם הוּא ֵס ַרב ְלגַ ּלוֹ ת ֶאת ַה ּסוֹ דִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶה" ָח ֵפץ
ָל ֶהם ֵּכ ַ
ַח ִ ּיים" ִה ׁ ְש ִ ּביעוֹ ׁ ֶש ּלֹא יְ גַ ֶּלה ֶאת ַהדָּ בָ ר ,או ָּלם ַה ָּלל ּו לֹא ִה ְר ּפ ּו ִמ ֶּמנּ ּו ַ#ד ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַלץ
יש ַה ִּנ ְס ָּתר ֵא ָליו נָ ַסע ְּכ ֵדי ְל ִה ְת ָ ּב ֵר ְך .לֹא ָ#בְ ר ּו יָ ִמים
ְלגַ ּלוֹ ת ָל ֶהם ֶאת ׁ ֵשם ָה ִא ׁ
יש ֵה ֵחל ָלחו ּׁש ׁ ֶש ּלֹא ְ ּבטוֹ ב ,וְ ִה ְת ַמ ֵּלא ּ ַפ ַחד וְ ַח ְל ָח ָלהִ .מ ָ ּיד ּ ָפנָ ה
ֲא 0ר ִּכים ,וְ ָה ִא ׁ
וְ נָ ַסע ְל ַרדִּ ין ,וְ נִ ְכנַ ס ֶאל ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ׁ ֶש ָהיָ ה ָאז ְּכבָ ר זָ ֵקן ּושְׂ בַ ע יָ ִמים ,וְ ִס ּ ֵפר
לוֹ ֶאת דְּ בַ ר ַה ְּמא ָֹרע ִמ ְּת ִח ָּלה וְ ַ#ד סוֹ ףָ ׁ .ש ַמע ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ֶאת ַהדָּ בָ רּ ,ו ְבקוֹ ל
ׁ ָש ֵקט ָא ַמרַ " :צר ִליַ ,א ְך לֹא א ּו ַכל ַל ֲ#זֹר ְל ָך ַָּ #תה ְל ֵה ָר ֵפא ִמ ַּמ ֲח ָל ְת ָךֶ ׁ .ש ֵּכן ָאז,
יתי ָצ ִעיר יוֹ ֵתר ְ ּב ׁ ָשנִ ים וְ ָהיָ ה ְ ּבכ ִֹחי ָלצ ּום ֶָ #ל ָ
ימי ֲ#לו ֶּמ ָ
יך
יךָ ,היִ ִ
ית ִ ּב ֵ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָח ִל ָ
ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם ְרצו ִּפים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּת ְת ַר ּ ֵפא .או ָּלם ַָּ #תה זָ ַקנְ ִּתי ֵמ ֲ#שׂ וֹ ת ֵּכן"ִ .ה ְת ָ ּב ֵרר,
ִּכי ֶה" ָח ֵפץ ַח ִ ּיים" ִ ּב ֵּק ׁש ְל ַה ְס ִּתיר ֶאת ַּת ֲ#נִ ּיוֹ ָתיו ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ַא ְר ָ ּב ִעים יוֹ ם ִלזְ כ ּות
ַה ַּת ְל ִמיד ,וְ ִה ְס ִּתיר ֶאת ַהדָּ בָ ר ְּכ ִא ּל ּו ִ ּבזְ כוּת אוֹ תוֹ ָא ָדם נִ ְס ָּתר ִה ְת ַר ּ ֵפא ַה ַּת ְל ִמיד.
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ספרא054-8539022 :

ִמ ּדוֹ ת ַו ֲה ִליכוֹ ת

ּ ְפנִ ינִ ים

ּ ִפינְ ָחס ֶ ּבן־ ֶא ְל ָ$זָ ר ֶ ּבן־ ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן )כה ,יא(  -נֶ ֱא ַמר
ַ ּב ּז ַֹהרִּ ,כי ְּכ ׁ ֶש ָה ַרג ּ ִפינְ ָחס ֶאת זִ ְמ ִריִ ,ה ְת ַק ְ ּבצ ּו ָּכ ל
ְ ּבנֵ י ׁ ֵשבֶ ט ׁ ִש ְמעוֹ ן ְל ָה ְרגוֹ ִ ,מ ָ ּיד ּ ָפ ְר ָחה נִ ׁ ְש ָמתוֹ
ׁ ֶשל ּ ִפינְ ָחס וְ נִ ְכנְ ס ּו בּ וֹ נִ ׁ ְשמוֹ ת נָ ָדב וַ ֲא ִביהוּא,
וְ ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר ּ ִפינְ ָחס ֶ ּבן־ ֶא ְל ָ$זָ ר ֶ ּבן־ ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן,
ׁ ֶש ָהיָ ה נֶ ְח ׁ ָשב ְּכמוֹ ֶ ּבן ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהן ְַ #צמוֹ  ,וְ ָכ ְך
ּ ֵפ ֵר ׁש ָה ַר ִ ּבי ר' ֶה ּ ׁ ִשיל ִמ ְּק ָר ָקא .וְ ֶר ֶמז ָלזֶ ה ַ ּב ֵּתבוֹ ת
ֶ ּבן־ ַא ֲהרֹן ,נוֹ ָט ִריקוֹ ן ָרצ ּו ֲה ִריגָ תוֹ  ,נִ ְכנְ ס ּו בּ וֹ
נִ ׁ ְשמוֹ ת נָ ָדב ֲאבִ יהוּא) .איל וצבי(
ֶאת־ ְ ּב ִר ִ
אשי ֵּתבוֹ ת
יתי ָׁשלוֹ ם )כה ,יב( ָׁ -שלוֹ ם ָר ׁ ֵ
ׁשוֹ ֵמר ְל ַח ִ ּיים וּ ְמ ַח ֶ ּיה ֵמ ִתים) .שבט מוסר(
י$א ,וְ ָכ ַתב ַ ּב ַ#ל
וָ א"ו ׁ ֶשל ֵּת ַבת ָׁשלוֹ ם וָ א"ו ְק ִט ָ
ַה ּטו ִּרים ֶׁש ּ ִפינְ ָחס זֶ ה ֵא ִל ָ ּיה ּו ,וְ נִ ְל ְק ָחה ַה ָּוא"ו
ִמ ּ ׁ ְשמוֹ ְל ַמ ׁ ְשכּ וֹ ןִּ ,כי ֵא ִל ָ ּיה ְּכ ִתיב ָח ֵסר וְ יַ ֲ$קוֹ ב
ְּכ ִתיב ָמ ֵלאֶ ׁ ,ש ַ ּי ֲ#קֹב נָ ַטל ַה ָּוא"ו ֵמ ֵא ִל ָ ּיה ּו ַ#ד
ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א ְל ַב ּ ֵשׂ ר ַ#ל ַה ְּג 0א ָּלה .נִ ְמ ָצא ֵאפוֹ א
יאת ַה ְּג 0א ָּלהּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָ ּיבוֹ א
ׁ ֶש ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ָח ֵסר ַ#ד ִ ּב ַ
ֵא ִל ָ ּיהוּ יִ ְהיֶ ה ַה ּ ָׁשלוֹ ם ָמ ֵלא ,וְ ָל ֵכן נֶ ֱא ַמר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת
" ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ַמ ְר ִ ּבים ָׁשלוֹ ם ָ ּבעוֹ ָלם"ִ ,מ ּ ְפנֵ י
ׁ ֶש ַ ּב ּ ׁ ְש ֵאלוֹ ת ׁ ֶשל ַּת ְל ִמ ֵידי ַה ֲח ָכ ִמים ַהנּוֹ ָתרוֹ ת
ְל ִע ִּתים ְ ּב ֵתיק" ּו ,נוֹ ָט ִריקוֹ ן ִּת ׁ ְש ִ ּבי יְ ָת ֵרץ *ק ׁ ְשיוֹ ת
וְ ִא ַ ּב ְעיוֹ תִ ,מ ְת ַר ֶ ּבה ָהעוֹ ָלם ְ ּבתוֹ ָרה וְ ֵא ִל ָ ּיה ּו יָ בוֹ א
ְל ָת ְר ָצן ִ ּבזְ ַמן ַה ְּג 0א ָּלה) .פכים קטנים(
אשי
ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס יֵ ׁש ְ ּ 168פסו ִּקיםְּ ,כ ִמנְ יַ ן ָר ׁ ֵ
ַה ֵּתבוֹ ת ּ ִפינְ ָחס ֶ ּבן־ ֶא ְל ָ#זָ ר ַה ּכ ֵֹהן ,הוּא ְַ $צמוֹ
ֵא ִל ָ ּיה ּו ַה ָּנ ִביאְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל) .שערי צדק(
ימ ְט ִר ָ ּיה ְּ ,208כ ֵא ִל ָ ּיה ּו ָּכפוּל ְ ,4ל ַר ֵּמז
ּ ִפינְ ָחס ְ ּבגִ ַ
ַ#ל ָׁ 400שנָ ה ׁ ֶש ָהיָ ה ִמ ְ ּז ַמן ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶש ֶה ֱא ִר ְ
יך
יָ ִמים ַא ֲח ֵרי יְ הוֹ ׁ 0ש ַ#ַ #ד זְ ַמן ֵא ִל ָ ּיהוּ ַה ָּנ ִביא.
ימ ְט ִר ָ ּיה זֶ ה
ּ ִפינְ ָחס ֶ ּבן־ ֶא ְל ָ$זָ ר ֶ ּבן ַא ֲהרֹן ַה ּ ֹכ ֵהן ְ ּבגִ ַ
ֵא ִל ָ ּיהוּ נָ ִביא ִּת ְׁש ִ ּבי ִ ּג ְל ִָ $די) .כפתור ופרח(
יש ִּכי־יָ מ ּות ו ֵּבן ֵאין לוֹ )כז ,ח( ּ ְ -ביָ ָמיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
ִא ׁ
יסקָ ,היָ ה ָא ָדם ָצ ִעיר ְליָ ִמיםֶ ׁ ,ש ֵּמת
ַח ִ ּיים ִמ ְ ּב ִר ְ
ְ ּב ֶט ֶרם יָ ְל ָדה ִא ׁ ְש ּתוֹ ְּתאוֹ ִמיםּ ֵ ,בן ּו ַבתּ ְ .ב ַצ ָּו ָאתוֹ
יש ְל ִא ְׁש ּתוֹ ,
יש ִל ְבנוֹ ּו ְׁש ִל ׁ
יש ְׁשנֵ י ְׁש ִל ׁ
ָּכ ַתב ְלהוֹ ִר ׁ
יש וְ ַה ַ ּבת
וְ ִאם ֵּת ֵלד ַ ּבת ִּת ַיר ׁש ָה ֵאם ְׁשנֵ י ְׁש ִל ׁ
יש ֶא ָחד .לֹא יָ ְדע ּו ֵּכ ַ
יצד ְל ַח ֵּלק ֶאת ַהיְ 0ר ּ ׁ ָשה,
ְׁש ִל ׁ
ּ
וְ ַר ִ ּבי ַח ִיים ָמ ָצא ֵָ #צה ְּגאוֹ נִ יתְ ,ל ַח ֵּלק ֶאת
ַהיְ 0ר ּ ׁ ָשה ְל ִׁש ְב ָ$ה ֲח ָל ִקיםַ ,ה ֵ ּבן יִ ַיר ׁש ַא ְר ָ ּב ָ$ה,
ָה ֵאם ְׁשנַ יִ ם וְ ַה ַ ּבת ֶא ָחדָּ ,כ ְך ׁ ֶש ַה ֵ ּבן נוֹ ֵטל ּ ִפי ְׁשנַ יִ ם
ֵמ ִא ּמוֹ  ,וְ ָה ֵאם ּ ִפי ְׁשנַ יִ ם ִמ ִ ּב ָּת ּה) .מתוקים מדבש(

לקבלת הגיליון והנצחות
דוא"ל5806777@gmail.com :

יש ַ$ל־ ָה ֵָ $דה
יִ ְפקֹד ה' ֱאל ֹ ֵקי ָהר ּוחֹת ְל ָכל־ ָ ּבשָׂ ר ִא ׁ

ְמאוֹ רוֹ ת

אפוֹ ְרט
ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַה ּכ ֵֹהן ַר ּ ָפ ּ

'ב ֵּתי
ַ ּב ַ$ל ָ ּ

ְּכ *ה ָ ּנה' זַ ַ ּצ"ל

ְליוֹ ם ַה ִה ּלוּ ָלא י"ז ְ ּב ַת ּמוּז תקט"ו

אשוֹ ן ְל ִצ ּיוֹ ן' ִ ּבירוּ ׁ ָש ַליִ ם.
ִמ ְ ּגדוֹ ֵלי ַר ָ ּבנֵ י דּ וֹ רוֹ וְ ָה ִ'ר ׁ
אפוֹ ְרט ָה ִַּ #ת ָ
יקה ְו ַה ְמיֶ 0ח ֶסת
ֶצ ֱא ָצא ְל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַר ּ ָפ ּ
ִמ ֶ ּז ַרע ַא ֲהרֹן ַה ּכ ֵֹהןֶ ׁ ,ש ִּנ ְק ְר ָאה ַ#ל־ ׁ ֵשם ָה ִעיר ּפוֹ ְרטוֹ
יה ִה ִ ּגיעוּ ֲאבוֹ ת
יט ְליָ הֵ ,א ֶל ָ
ִּב ְמחוֹ ז וִ ירוֹ נָ ה ׁ ֶש ְ ּב ִא ַ
אפוֹ ְרט
ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ִמ ּ ַמ ֶ ּגנְ ָצא ׁ ֶש ְּב ַא ׁ ְש ְּכנַ זַ .ה ּ ׁ ֵשם ַר ּ ָפ ּ
0מ ְר ָּכב ִמ ּ ׁ ְש ֵתי ִמ ִ ּליםַ ,ר ּ ָפא־ ּפוֹ ְרט#ַ ,ל־ ׁ ֵשם ָה ִעיר
ּפוֹ ְרטוֹ  ,ו ַּמ ׁ ְש ָמעוּת ַה ּ ִמ ָּלה ַר ּ ָפא ִהיא עוֹ ֵרב
יָ #העוֹ ֵרב ,
ְּבגֶ ְר ָמנִ יתְּ ,כ ִפי ֵס ֶמל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה בּ וֹ הוֹ ִפ ַ
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶשהוּא ַ#ל־ ׁ ֵשם ֲאבוֹ ת ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה
ׁ ֶש ָהי ּו רוֹ ְפ ִאיםֶ .א ָחד ִמצֶּ ֱא ָצ ֵאי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ְּב 0ל ְּב ִלין,
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַה ּכ ֵֹהןָ #ָ ,לה ִלירוּ ׁ ָש ַליִ ם ,וּבָ ּה נוֹ ַלד ְּבנוֹ
ַר ִּבי יִ ְצ ָחק ַּב ַ#ל " ָ ּב ֵּתי ְּכ 0ה ָּנה"#ַ .ל ַאף ֱהיוֹ תוֹ
ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזי ְּבמוֹ ָצאוֹ ָ ,ל ַמד ֵא ֶצל ְ ּגדוֹ ֵלי ַה ּתוֹ ָרה
שם ֵא ֶצל ַה" ּ ְפ ִרי ָח ָד ׁש"
אָ9
ַה ְּס ָפ ַרדִּ ים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ,וּבְ ר ֹ
בּ וֹ ָר ָאה ֶאת ַרבּ וֹ ַה ּ0מ ְב ָהק ,וְ ָכל ִמנְ ֲהגֵ ֶ
יהם ָהיוּ
נְ ִה ִירים לוֹ ְל ַרבּ וֹ ת ַה ּ ָשׂ ָפה ַה ְּס ּ ַפנְ יוֹ ִליתּ ִ .ב ׁ ְשנַ ת
תס"ט יָ ָצא ְל 0ת ְר ִּכ ָּיה ְלטוֹ בַ ת ֲ#נִ ֵּיי יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ,וְ ׁ ָשם
ּ ִפ ְר ֵסם ָּכרוֹ ז נֶ גֶ ד ַה ּ ׁ ַש ְ ּב ַתאי נְ ֶח ְמיָ ה ֵח ָיוןְּ .ב ׁשוּבוֹ ,
ַָ #בר דֶּ ֶר ְך ָה ִעיר ִאיזְ ִמיר ,וְ ׁ ָשם ִה ְפ ִציר ּו בּ וֹ ְל ַק ֵּבל ַ#ל
ְַ #צמוֹ ֶאת ַּת ְפ ִקיד ָה ַר ָ ּבנוּ ת ַ ּב ָּמקוֹ םְ ,ו ִכ ֵהן ׁ ָשם
ִּכ ׁ ְשלֹ ִש9ים וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ָשנָ ה וְ ֶה ֱִ #מיד ַּת ְל ִמ ִידים ַר ִּבים
ּו ְמ 0פ ְר ָס ִמיםָּ .כ ַתב ִחדּ ו ׁ ֵּשי ּתוֹ ָרה ַר ִ ּבים ,וְ ַת ְל ִמידוֹ
ַה ִח ָיד"א ֵמ ִעידִּ ,כי ָ ּב ֵ#ת ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֵמד ּו ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש
ְל ָפנָ יו ִ ּביר ּו ׁ ָש ַליִ םָ ,ר ָאה ְ ּבבֵ יתוֹ ֵּת ָבה ְמ ֵל ָאה ִמ ִּכ ְתבֵ י
ַה ּק ֶֹד ׁש ,או ָּלם ַרק ִס ְפרוֹ " ָ ּב ֵּתי ְּכ 0ה ָּנה" ,בּ וֹ ׁ ְש ֵאלוֹ ת
ו ְּת ׁשוּבוֹ תּ ֵ ,באו ִּרים ּו ְדרו ׁ ִּשים ,נִ ְד ּ ַפס ְּב ִאיזְ ִמיר תצ"ו.
אשוֹ ן
ִ ּב ׁ ְשנַ ת תק"ט ָחזַ ר ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם ְו ִה ְת ַמ ָ ּנה ָ ּב ּה ָל ִר ׁ
ְל ִצ ּיוֹ ןְ ,ו ָהיָ ה ָה ַא ׁ ְש ְּכנַ ִ ּזי ַה ָּי ִחיד ׁ ֶש ּ ׁ ִש ֵּמ ׁש ְּב ִמשְׂ ָרה
ָר ָמה זוֹ ֵּ .בין ַּת ְל ִמ ָידיו נִ ְמנוּ ְ ּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר ַה ָּבא.

יוֹ ִסיף ַ ּד ַ$ת

תיבת 'א ָֹתהּ' שבפסוק" :וְ ֵשׁם ֵא ֶשׁת ַע ְמ ָרם יוֹכֶ בֶ ד בַּ ת־לֵ וִ י
ֲא ֶשׁר יָ לְ ָדה א ָֹתהּ לְ לֵ וִ י בְּ ִמ ְצ ָריִ ם" ,מתבארת לפי פשוטו
של־מקרא על יוכבד ,שאשת לוי ילדה אותה ללוי ,וכך
משמע מרש"י ,שנחסרה תיבת אשתו וכאילו נכתב 'אשר
ילדה אותה אשתו ללוי במצרים' .אולם בדעת זקנים
לבעלי התוספות מובא ,ששם אשת לוי 'א ָֹתהּ' ,והפסוק
מתבאר כך :יוכבד בת־לוי אשר א ָֹתהּ ,היא אשת לוי ,ילדה
ללוי במצרים .והודיע זאת הכתוב לגלות שיוכבד לא
היתה דודתו של עמרם מן־האם שאסורה לבן־נח ,אלא
שיוכבד היתה בתו של לוי מאשה אחת ,ולא מאותה אשה
שילדה לו את קהת אבי עמרם ,וכך מובא גם בסנהדרין
שיוכבד נולדה מאשתו השנייה של לוי ,בעניין המחלוקת
בין רבי אליעזר ורבי עקיבא אם בן־נח מותר לשאת את
אחות אביו או אמו ,וכן מובא בפסיקתא זוטא שלוי נשא
שתי נשים ,ומהשנייה הוליד את יוכבד .ומי היתה אשתו
הראשונה של לוי? במדרש מובא שהשבטים נשאו את
תאומותיהם או שנשאו כנעניות ,ובספר הישר מובא
ששמה עדינה ,ולגרסה אחרת ענת ,בת־יעקב בן־יקטן
בן־עבר ,וממנה נולדו שלושת בניו :גרשון ,קהת ומררי.
על־פי זה ,יש מבארים את הכתוב כך" :אשר ילדה אותה
ללוי" ,שרק אותה ילדה אשתו השנייה של לוי ,ואילו בניו
נולדו מהראשונה .דבר זה ששם אשת לוי הוא 'א ָֹתהּ',
מובא גם בתוספות השלם בפרשת ויגש ,ושם צוין כי
מצינו בדברי הימים 'א ָֹתהּ' שם איש אחד ,וכן מביא
החיד"א בשם בעל פענח רזא בשם המדרש ,ומוכיח זאת
מהעדר המפיק בה"א של א ָֹתהּ וכן מהטעם תביר שבתיבת
א ָֹתהּ המפסיקה אותה מתיבת לוי שאחריה .אך תמהו על
הדברים ,שלא נמצא בתנ"ך השם א ָֹתהּ ,ובכל הספרים
המדויקים תיבת א ָֹתהּ מנוקדת במפיק ה"א כפי הדקדוק.
'עוּתי' מופיע בעזרא ודברי הימים,
יש להוסיף כי השם ַ
סוּפה" נדרש כשם אדם .יש
והשם ֶ'את' בפסוק " ֶאת־וָ ֵהב בְּ ָ
שהוסיפו כי זה פירוש הפסוק "כִּ י א ָֹתהּ ַא ֶתּם ְמבַ ְק ִשׁים",
שפרעה ביקש ממשה שזקנתו 'א ָֹתהּ' תישאר במצרים.

ִ ּב ׁ ְשנַ ת תקפ"ו0 ,ה ְּכ ָתה ֲַ #דת ֲח ִס ֵידי קוֹ סוֹ ב ָק ׁשוֹ תִ ,עם ִה ְס ַּת ְּלק ּותוֹ ׁ ֶשל ַר ָ ּבם וְ רוֹ ָ#ם ַה ֶּנ ֱא ָמןַ ,ר ִ ּבי ְמנַ ֵחם
ֶמנְ דְּ ל ַה ֶּגר ִמ ּקוֹ סוֹ ב ַ ּב ַ#ל " ַא ֲה ַבת ׁ ָשלוֹ ם"ֲ ,א ִבי ׁשוֹ ׁ ֶש ֶלת קוֹ סוֹ ב וּבְ נוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יַ ֲ#קֹב קוֹ ּ ְפל ָח ִסיד ִמ ַּת ְל ִמ ֵידי
ילת ַה ְּמאוֹ רוֹ ת ,וְ ָר ַחק ְמנַ ֵחם ִמ ּצֹאן ָק ָד ׁ ִשים ,וְ גָ ַדל ַה ִּמ ְס ּ ֵפד
ַה ַ ּב ַ#ל־ ׁ ֵשם־טוֹ בָּ .ת ְקפ" ּו ַה ָּצרוֹ ת ִ ּבנְ ִט ַ
ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֵּכן ֶט ֶרם ָמ ְלא ּו לוֹ ָל" ַא ֲה ַבת ׁ ָשלוֹ ם" ֲא ִפ ּל ּו ׁ ִש ּ ׁ ִשים ׁ ָשנָ הּ ְ .בתֹם יְ ֵמי ָה ֵאבֶ ל ,נוֹ ְתר ּו ֲח ִס ָידיו
יציו נְ בוֹ ִכים וְ אוֹ בְ ֵדי ֵ#צוֹ תֶ ׁ ,ש ֵּכן ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ָהי ּו ֲַ #דיִ ן ְצ ִע ִירים ,וּבְ נוֹ ְ ּבכוֹ רוֹ ַר ִ ּבי ַח ִ ּייםָ ,היָ ה ָאז
ּו ַמ ֲִ #ר ָ
יקיו ָהי ּו זְ ֵקנִ ים ָ ּב ִאים ַ ּב ָ ּי ִמים ,וְ ֵא ְ
ְ ּבגִ יל ֶח ֶסד ֵא"ל ִ ּב ְלבַ דּ ֶ ,בן ׁ ְשלֹ ִש9ים וְ ַא ַחתּ ְ ,בעוֹ ד ְּגדוֹ ֵלי ַהדּ וֹ ר וְ ַצדִּ ָ
יך יו ַּכל
אשוֹ נָ ה ְל ַא ַחר ִה ְס ַּת ְּלקוּת ָה" ַא ֲה ַבת ׁ ָשלוֹ ם"ִ ,ה ְת ַּכ ְּנס ּו
ַל ֲ#מֹד ִ ּב ְמ ִחצָּ ָתם ְ ּבעוֹ דוֹ ע ּול יָ ִמיםּ ַ .ב ּ ׁ ַש ָ ּבת ָה ִר ׁ
יש
ְ ּבקוֹ סוֹ ב ֲח ִס ִידים ַר ִ ּביםְּ ,כ ֵדי ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ָמר ּותוֹ ׁ ֶשל ַה ֵ ּבן ַה ְ ּבכוֹ ר ַר ִ ּבי ַח ִ ּייםֶ ׁ ,ש ִה ְת ַמ ָּנה ִל ְהיוֹ ת ִא ׁ
ַ#ל־ ָה ֵָ #דה ,וְ לֹא ִת ְהיֶ ה ֲַ #דת ה' ַּכ ּצֹאן ֲא ׁ ֶשר ֵאין־ ָל ֶהם ר ֶֹ#הּ ֵ .בין ָהאוֹ ְר ִחים ַה ֲח ׁשוּבִ יםָ ,היָ ה ַר ִ ּבי ְצבִ י
ִה ְיר ׁש ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַהחוֹ זֶ ה ִמ ּ0ל ְ ּב ִליןֲ ,א ׁ ֶשר ִה ְפ ִליג ְ ּב ׁ ִשבְ חוֹ ׁ ֶשל ָה ַר ִ ּבי ֶה ָח ָד ׁשֶ ׁ ,ש ַ#ל־ ַאף ִּגילוֹ ַהצָּ ִעיר ,נַ ֲֶ #לה
הוּא ְ ּב ַמ ֲ#לוֹ ָתיו ,וּבְ יִ חוּד ִה ְפ ִליא ֶאת כּ ֹחוֹ ַה ָּגדוֹ ל ַ ּב ֲ#בוֹ ַדת ַה ְּת ִפ ָּלה .או ָּלם ֲַ #דיִ ן ָהי ּו ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ִ ּב ְמבו ָּכה
וְ ח ֶֹסר ְ ּב ִהירוּתֶ ׁ ,ש ֵּכן ָה" ַא ֲה ַבת ׁ ָשלוֹ ם" ִּכ ֵהן ַּגם ְּכ ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ָה ִעיר ,יָ ׁ ַשב ַ#ל־ ִמדִּ ין וְ הוֹ ָרה דְּ בַ ר ּתוֹ ָרה
וְ הוֹ ָר ָאהְ ,ל ַצד ֱהיוֹ תוֹ ַמנְ ִהיג ָה ֵָ #דה ְּכרוֹ ֶ#ה נֶ ֱא ָמן ,וְ ִא ּל ּו ְ ּבנוֹ ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִה ְתנַ ֵהג ָּת ִמיד ְ ּב ֶה ְצנֵ ֶַ #ל ֶכת וְ ִה ְס ִּתיר
ֶאת דַּ ְרכּ וֹ ֵמ ַה ְ ּב ִר ּיוֹ תָּ ,כ ְך ׁ ֶש ּלֹא ּ0כ ָּלם ִה ִּכיר ּו ִ ּבגְ 0ד ָּלתוֹ וְ לֹא ְָ #מד ּו ַ#ל ׁ ִשעוּר קוֹ ָמתוֹ ֵ .ה ֵח ּל ּו ֵאפוֹ א ְ ּבנֵ י ָה ִעיר
ָלת ּור ַא ַחר ָמ ֳָ #מד ַמ ְת ִאיםַ ,רב ְמ 0פ ְר ָסם וִ ידו ַּ#־ ׁ ֵשםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַק ֵ ּבל ָָ #ליו ֶאת ְּכ 0ה ַּנת ָה ַר ָ ּבנוּת ָ ּב ִעירּ ְ ,בעוֹ ד
ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים יֵ ׁ ֵשב ַ#ל ִּכ ֵּסא ָאבִ יו ְּכ ַמנְ ִהיג ֲַ #דת ַה ֲח ִס ִידיםּ ְ ,בנִ ְפ ָרד ִמ ְּכ 0ה ַּנת ָה ַר ָ ּבנוּת ָ ּב ִעיר.
ֶא ָחד ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַה ְּגאוֹ נִ ים ַ ּבדּ וֹ ר ַההוּאָ ,היָ ה ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם דָּ וִ ד ווֹ ְר ַמן ִמ ֶ ּב ְט ׁש ּו ְט ׁשּ ַ ,ב ַ#ל "דַּ ַ#ת ְקדוֹ ׁ ִשים",
ׁ ֶש ָהיָ ה ֶא ָחד ִמ ִיד ָידיו ַה ְּקרוֹ בִ ים ׁ ֶשל ָה" ַא ֲה ַבת ׁ ָשלוֹ ם" .יַ ַחד ִע ּמוֹ ִה ְס ּתוֹ ֵפף ְ ּב ֵצל ַר ִ ּבי ְצבִ י ִה ְיר ׁש ַה ַּמ ִּגיד
יהם ִס ְת ֵרי ּתוֹ ָרה וְ ַק ָ ּב ָלה ַמ ֲ#שִׂ יתִ .משְׂ ָרה
מ ֶש9ה ֵליְ בּ ִמ ָּססוֹ בֶ ,א ְצלוֹ ָל ְמד ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ִמ ַּנ ְדבוֹ ְרנָ א ,וְ ֵכן ֵא ֶצל ַר ִ ּבי ֹ
ָר ָמה ָהיְ ָתה ָה ַר ָ ּבנוּת ָ ּב ִעיר קוֹ סוֹ ב ַה ַּמ ֲִ #ט ָירה ,ו ְּכ ׁ ֶש ִּק ֵ ּבל ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם דָּ וִ ד ֶאת ַה ָּצ ַ#ת ָה ַר ָ ּבנוּתִ ,ק ְ ּב ָל ּה
יְ #לקוֹ סוֹ ב ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשבּ וֹ ת ָ ּב ּה ,ו ְּל ַהצִּ יג ֶאת ָמ ֳָ #מד ּותוֹ ִ ּב ְפנֵ י ַאנְ ׁ ֵשי ַה ְּק ִה ָּלה.
ִ ּב ְת ׁשוּאוֹ ת ֵחן וְ נֵ אוֹ ת ְל ַה ִּג ַ
ִל ְק ַראת בּ וֹ א ָהאוֹ ֵר ַח ַהדָּ גוּל ,נֶ ְֶ #ר ָכה לוֹ ַק ָ ּב ַלת ּ ָפנִ ים נִ ְל ֶה ֶבת ,וְ ַר ִ ּבים יָ ְצא ּו ִל ְק ָראתוֹ ְ ּב ַה ִּגיעוֹ ָה ִע ָירה ְ ּביוֹ ם
ישי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתּ ְ .ב ִצ ּ ִפ ָ ּיה דְּ רו ָּכה ִה ְמ ִּתינ ּו ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ִל ְק ַראת ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ַה ְּק ֵרבָ ה וּבָ ָאהַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר יִ זְ כּ ּו ִל ׁ ְשמ ֶַֹ #את
ֲח ִמ ׁ ִ
דְּ ָר ׁשוֹ ָתיו ָה ֲ#ר ּוכוֹ ת ְל ַת ְל ּ ִפ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ָה ַרבֶ ׁ ,ש ָהיָ ה יָ דו ְַּּ #כ ֶפה ַמ ּ ִפיק ַמ ְר ָּג ִל ּיוֹ ת ּו ְכגָ אוֹ ן ָ#צוּם ַ ּב ּתוֹ ָרהְ .ל ַא ַחר
יהם ִל ְס #0דַּ ת ֵליל
ְּת ִפ ַּלת ֵליל ׁ ַש ָ ּבתִ ,ל ּו ּו ֲהמוֹ נֵ י ַה ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ֶאת ָהאוֹ ֵר ַח ַהדָּ גוּל ֶאל ַא ְכ ַסנְ יָ תוֹ  ,ו ָּפנ ּו ֶאל ָ ּב ֵּת ֶ
יהנוֹ ת ֵמאוֹ ר
ַה ּ ׁ ַש ָ ּבת ,אוֹ ָת ּה ְָ #רכ ּו ִ ּבזְ ִריזוּתְּ ,כ ֵדי ְל ַה ְס ּ ִפיק ָל ׁשוּב ְל ִה ָּו ֵ#ד ְ ּב ִצ ּלוֹ ׁ ֶשל ָהאוֹ ֵר ַח ַהדָּ גוּל וְ ֵל ָ
אשי ַה ְּק ִה ָּלה ּונְ שׂ ו ֵּאי
ֹאש ַה ּ ׁ 0ש ְל ָחן ְ ּבבֵ ית ָה ַא ְכ ַסנְ יָ הָ ,סמו ְּך לוֹ יְ ׁשו ִּבים ָר ׁ ֵ
ּתוֹ ָרתוֹ  .יוֹ ׁ ֵשב ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם דָּ וִ ד ְ ּבר ׁ
ַה ּ ָפנִ ים ָ ּב ֵָ #דה ,ו ִּמ ָּסבִ יב עוֹ ְמ ִדים ַר ִ ּבים ִמ ּתוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ִעיר ,וְ 0כ ָּלם ַמ ִּטים ֶאת ָאזְ נָ ם ִל ׁ ְשמ ֶַֹ #את נ ַֹ#ם ִא ְמ ֵרי ּ ִפיו.
יאת ַה ּנוֹ ְכ ִחיםִ ,ה ְת ַּכ ֵּנס ָה ַרב ַהדָּ גוּל ִ ּב ׁ ְש ִת ָ
יקה רוֹ ֶֶ #מתַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ַה ְּמבו ָּכה ו ִּפ ּזוּר ַהדַּ ַ#ת נִ ָּכ ִרים
או ָּלםִ ,ל ְפ ִל ַ
ת ַח ֶאת ּ ִפיו ְ ּב ִדבְ ֵרי
ַ#ל־ ּ ָפנָ יוַ .ה ּנוֹ ְכ ִחים ָח ׁש ּוִּ ,כי ָה ַרב ְמנַ ֶּסה ִמ ּ ַפ ַ#ם ְל ַפ ַ#ם ְל ִה ָ ּז ֵכר ִ ּב ְדבַ ר־ ָמה ,ו ְּמנַ ֶּסה ִל ְפ ּ ֹ
ּתוֹ ָרהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ְּל ַמ ֲ#שֶׂ ה לֹא ָא ַמר ְמא ּו ָמה וְ נוֹ ַתר ִ ּב ׁ ְש ִת ָ
יקתוֹ " .וַ דַּ אי ָ#יֵ ף הוּא ָה ַרב ִמ ְּת ָלאוֹ ת ַהדֶּ ֶר ְך" ,נִ ּס ּו
יֶ #את ִחדּ ּו ׁ ָשיו ַה ְמ ִא ִירים" ִק ּו ּו וְ ָח ׁ ְשב ּו.
ּ ַפ ְרנְ ֵסי ָה ִעיר ְל ַצדֵּ ד ִ ּבזְ כוּתוֹ " ,וּבְ וַ דַּ אי ָמ ָחר יִ ְפ ַּתח ֶאת ּ ִפיו וְ יַ ׁ ְש ִמ ַ
יאת
אשי ַה ְּק ִה ָּלה ִל ׁ ְשמ ִַֹ #מ ּ ִפי ָה ַרבִּ ,כי ְ ּב ַד ְע ּתוֹ ָלשֵׂ את ֶאת דְּ בָ ָריו ִל ְפנֵ י ְק ִר ַ
ְ ּב ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ַ ּבבּ ֶֹקרִ ,צ ּפ ּו ָר ׁ ֵ
ְ
יא ָתם ִה ְמ ׁ ִשיך ָה ַרב ִ ּב ׁ ְש ִת ָ
יקתוֹ ַה ּ0מ ְפ ֶלגֶ ת .נִ ּס ּו ַה ּ ַפ ְרנָ ִסים
ַה ּתוֹ ָרה אוֹ ְל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת מו ָּסף ,או ָּלם ִל ְפ ִל ָ
ְלבַ ֵּק ׁש ֵמ ָה ַרב ִלנְ קֹב ְ ּב ׁ ָש ָ#ה ְמ 0ס ֶ ּי ֶמת ִ ּב ׁ ְשעוֹ ת ַא ַחר־ ַהצָּ ֳה ַריִ ם ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתּ ָ ,ב ּה יִ ּ ָשׂ א ִמדַּ ְ ּברוֹ ָתיו ְ ּבבֵ ית
ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,או ָּלם ַּגם ְל ַה ָּצ ָ#ה זוֹ לֹא ֵה ׁ ִשיב ָה ַרבֵ ,אין־קוֹ ל וְ ֵאין־עֹנֶ ה וְ ֵאין ָק ׁ ֶשבְ ׁ .ש ִת ָ
יקתוֹ ַהיְ ֵת ָרה ׁ ֶשל ָה ַרב
ישיתּ ְ ,ב ֵ#ת ַר ֲ#וָ א
יהה ְּגדוֹ ָלה ְ ּב ֶק ֶרב ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ,או ָּלם ֵהם ִה ְתנַ ֲחמ ּו ִּכי ְ ּבוַ דַּ אי ַ ּב ְּס #0דָּ ה ַה ּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
עוֹ ְר ָרה ְּת ִמ ָ
יטב ָרא ּוִּ ,כי ָה ַרב
ְד ַר ֲ#וִ ין ,יִ ְפ ַּתח ָהאוֹ ֵר ַח ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה ְּכ ַמ ְעיָ ן ַה ּנוֹ בֵ ַ ,#או ָּלם ַּגם ּתוֹ ַח ְל ָּתם זוֹ נִ ְכזְ בָ הֵ .ה ֵ
ת ַח ִ ּב ְדבָ ִרים ו ִּמ ְת ַא ֵּמץ ְל ִה ָ ּז ֵכר ִ ּב ְדבַ ר־ ָמהַ ,א ְך ַל ּ ׁ ָשוְ אַ .ר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם דָּ וִ ד ִח ֵּכ ְך ָּכל ָה ֵ#ת ֶאת ִמ ְצחוֹ
ְמנַ ֶּסה ִל ְפ ּ ֹ
ְ ּבנִ ָּסיוֹ ן נוֹ ָא ׁש ְל ָה ִעיר ֶאת זִ ְכרוֹ נוֹ ׁ ֶש ָ ּבגַ ד בּ וֹ ְ ּבא ַֹרח ּ ֶפ ֶלא ,או ָּלם ְללֹא ַה ְצ ָל ָחה ,וְ ָה ִעיר ּ0כ ָּל ּה נְ בוֹ ָכה.
אשי ַה ְּק ִה ָּלה וְ ָא ַמרִ " :מ ְתנַ ֵּצל
אשוֹ ן ַ ּבבּ ֶֹקרְ ,ל ַא ַחר ְּת ִפ ַּלת ׁ ַש ֲח ִריתִּ ,כ ֵּנס ָה ַרב ִמ ֶ ּב ְט ׁש ּו ְט ׁש ֶאת ָר ׁ ֵ
ְ ּביוֹ ם ִר ׁ
ֲאנִ י ַ#ל ׁ ֶש ּלֹא ָָ #לה ְ ּביָ ִדי ָלשֵׂ את ִמדַּ ְ ּברוֹ ַתי ְ ּב ֶמ ׁ ֶש ְך ָּכל ַה ּ ׁ ַש ָ ּבתֶ ׁ ,ש ֵּכן רוֹ ֶאה ֲאנִ י ִּכי ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם מוֹ נְ ִעים
ִמ ֶּמ ִּני ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ָה ַר ָ ּבנוּת ְ ּב ִע ְיר ֶכםָּ .כל ּכ ִֹחי ַ ּב ּתוֹ ָרה נֶ ֱַ #לם ִמ ֶּמ ִּני ְ ּבא ַֹרח ּ ֶפ ֶלא ,וְ ָכל ַמ ֲא ַמצַּ י ְל ִה ָ ּז ֵכר ַ ּב ַּמ ּ ָשׂ א
יתי ו ְּלוַ ֵּתר ַ#ל ַה ָּצ ַ#ת ָה ַר ָ ּבנוּת ְ ּבקוֹ סוֹ בֶ ׁ ,ש ַּכ ִּנ ְר ֶאה
תה ּוֵ .אין ִלי ֶא ָּלא ָל ׁש ּוב ְלבֵ ִ
ׁ ֶש ֵה ַכנְ ִּתי ִל ְכבוֹ ְד ֶכם#ָ ,ל ּו ַ ּב ּ ֹ
לֹא נוֹ ֲָ #דה ִלי"ְּ .כ ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְר ֵסם ַהדָּ בָ ר ָ ּב ִעירּ ָ ,בא ּו ֲהמוֹ נִ ים ְל ַל ּווֹ ת ֶאת ַ ּב ַ#ל "דַּ ַ#ת ְקדוֹ ׁ ִשים" ְ ּב ֵ#ת יְ ִצ ָ
יאתוֹ
ֵמ ָה ִעיר ,וּבֵ ין ַה ְמ ַל ִּוים ָהיָ ה ַּגם ָה ַר ִ ּבי ֶה ָח ָד ׁשַ ,ר ִ ּבי ַח ִ ּיים ִמ ּקוֹ סוֹ בְּ .כ ׁ ֶש ָר ָאה ּו ָה ַרב ִמ ֶ ּב ְט ׁש ּו ְט ׁשֵ ,הבִ ין ִמ ָ ּיד
ִּכי ַהדָּ בָ ר ָ ּבא ָָ #ליו ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ְּכתוֹ ָצ ָאה ֵמ ַה ְק ּ ָפ ָדתוֹ #ַ ,ל ׁ ֶש ָ ּבא ְל ֶר ׁ ֶשת ֶאת ִּכ ֵּסא ָה ַר ָ ּבנוּת ָ ּב ִעיר ְ ּב ִלי ִל ׁ ְשאֹל
יתיָ ,א ָּנא ַה ֲחזִ יר ּו ִלי ֶאת
ֶאת ְר ׁשוּתוֹ  ,ו ִּמ ָ ּיד נִ ַּג ׁש ֵא ָליו וְ ָא ַמרָ " :ה ַרב ִמ ּקוֹ סוֹ ב! עוֹ זֵ ב ֲאנִ י ֶאת ָה ִעיר וְ ׁ ָשב ְל ֵב ִ
כּ ִֹחי ַ ּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּנ ַּטל ִמ ֶּמ ִּני" .נַ ֲ#נָ ה לוֹ ַר ִ ּבי ַח ִ ּיים ,וְ ָא ַמר ִל ְמ ׁ ַש ְּמ ׁשוֹ " :זוֹ ֵכר ַא ָּתה ֶאת ָה ֵ#ץ ַ ּב 0ח ְר ׁ ָשה ,אוֹ תוֹ
ָק ׁ ַש ְרנ ּו ִל ְפנֵ י ׁ ַש ָ ּבת"? ו ְּכ ׁ ֶש ַה ָּלה ִא ּ ׁ ֵשר ֶאת ַהדָּ בָ רִ ,מ ֵהר ִל ׁ ְשל ַֹח אוֹ תוֹ ְל ַה ִּתיר ֶאת ָה ַאבְ נֵ ט ֵמ ָה ֵ#ץ ו ְּל ָה ׁ ִשיבוֹ
ֵא ָליו .וְ ָא ְמנָ םִ ,מ ָ ּיד ְּכ ׁ ֶש 0ה ַּתר ָה ַאבְ נֵ ט ֵמ ָה ֵ#ץָ ,ח ׁש ַר ִ ּבי ַאבְ ָר ָהם דָּ וִ ד ִּכי זִ ְכרוֹ נוֹ ִה ְת ַר ֲ#נֵ ן ְ ּב ַבת־ ַא ַחת וְ ָכל
ּתוֹ ָרתוֹ ׁ ָש ָבה ֵא ָליו ְּכ ַב ְּת ִח ָּלהּ ְ .באוֹ ָת ּה ׁ ָש ָ#ה ְָ #מד ּו ָּכל ְ ּבנֵ י ָה ִעיר קוֹ סוֹ ב ַ#ל ְּג 0ד ָּלתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ַח ִ ּייםּ ְ ,בנוֹ ׁ ֶשל
ַר ָ ּבם ַה ָּמנוֹ ַח ,ו ֵּמ ָאז דָּ ַר ְך כּ וֹ ָכבוֹ וְ 0כ ָּלם נַ ֲ#שׂ ּו ְּכרו ִּכים ַא ֲח ָריו ְ ּברֹב ַה ֲָ #ר ָצה ,וְ ָ#נ ּו ַא ֲח ָריו ְמ 0קדָּ ׁש־ ְמ 0קדָּ ׁש.

לקוראים הנכבדים! לקראת הוצאת הכרך השלישי של "שבת טיש" ,בעזרת ה' יתברך ,ניתנת לכם בזאת האפשרות לפרסם בו את תמונת ה'שבת טיש'  -שולחן השבת הערוך שבביתכם.
רבים מהקוראים נהנים לראות את תמונת שולחן השבת שלהם ,מפארת את הספרים הקודמים של "שבת טיש" ומחדירה אווירה קדושה של שבת קודש באלפי בתים בישראל .יש לצלם את התמונה
של שולחן השבת לרוחב ,ולשגר אלינו בדוא"ל .5806777@gmail.com :תינתן עדיפות כמובן ,לתמונות בהן יופיעו ספרי "שבת טיש" על השולחן .ויה"ר שנזכה בקרוב ל"יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים".

וְ לֹא ִת ְהיֶ ה ֲַ $דת ה' ַּכצּ ֹאן ֲא ׁ ֶשר ֵאין־ ָל ֶהם ר ֶֹ$ה
ִמ ְּגדוֹ ֵלי ַהצַּ דִּ ִ
יקים ָהיָ ה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַה ֵּלוִ י ֵמ ַא ּ ְפ ָטאּ ַ ,ב ַ#ל "אוֹ ר ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם" ,ו ִּמ ְּגדוֹ ֵלי ַּת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ' ַהחוֹ זֶ ה'
ִמ ּ0ל ְ ּב ִליןִ .מ ַּנ ֲ#רוּתוֹ נִ ְּכר ּו ִּכ ׁ ְשרוֹ נוֹ ָתיו ַה ְ ּברו ִּכים וְ ר ּום ַמ ֲָ #לתוֹ  ,וְ ֶאת ּתוֹ ָרתוֹ ָקנָ ה ֵמ ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק ַאבְ ָר ָהם ַה ּכ ֵֹהן
ַּכ"ץ ַ ּב ַ#ל " ֶּכ ֶתר ְּכ 0ה ָּנה" ַר ָ ּב ּה ׁ ֶשל ְסטוֹ ְבנִ יץ ,ו ְּליָ ִמים ִּכ ֵהן ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב ִעיר זוֹ ָ ּב ַר ָ ּבנוּתַ .רבּ וֹ זֶ ה ֶה ֱִ #ריצוֹ
יוֹ ֵתר ִמ ָּכל ַּת ְל ִמ ָידיוּ ,ו ְב ַצ ָּו ָאתוֹ ִ ּב ֵּק ׁש ְל ַה ֲ#נִ יק לוֹ ׁ ְשמוֹ נָ ה־ ָ#שָׂ ר זְ הוּבִ ים" ,וְ נַ ְפ ׁ ִשי ִ ּב ׁ ְש ֵא ָל ִתיֲ ,הלֹא יָ דו ַּ#
י#ת ַה ּתוֹ ָרהָּ ,כל ּתוֹ ָרתוֹ ָל ַמד ִמ ֶּמ ִּני ,וּבְ ָרא ְמזַ ֶּכה ְל ַא ָ ּבא ,וְ ָכמוֹ ה ּו ׁ ֶש ַּת ְל ִמיד ָהגוּן
ְלר ּום ַמ ֲָ #לתוֹ ִמ ּ ֹג ֶדל יְ ִד ַ
ְמזַ ֶּכה ְל ַרבּ וֹ  ,זִ ְכרוֹ נִ י ׁ ֶש ַ ּי ֲֶ #לה ְל ָפנָ יו ִלזְ כוּת נִ ׁ ְש ָמ ִתי ַמה דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר ,וְ זֶ ה ֶח ֶסד ׁ ֶשל ֱא ֶמתּ .ו 0מבְ ְט ַחנִ י ׁ ֶש ְ ּי ַמ ֵּלא
ַ ּב ָּק ׁ ָש ִתי"ּ ְ .ב ִע ְקבוֹ ת ָא ִחיו ַה ָּגדוֹ ל ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ַה ֵּלוִ י ִמ ְּס ָט ׁשוֹ ב ,נָ ַסע ְל 0ל ְ ּב ִלין ֶאל ַה ָּמאוֹ ר ַה ָּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ּהַ ,ר ִ ּבי
אשוֹ נָ הָ ,היָ ה זֶ ה ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחסּ ְ .ב ֵ#ת
יַ ֲ#קֹב יִ ְצ ָחק ַה ֵּלוִ י ה ּו ְרוִ יץ ַ'החוֹ זֶ ה' ִמ ּ0ל ְ ּב ִליןּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יֵ #א ָליו ָל ִר ׁ
יַ #ל ֲִ #ל ַ ּית ֵלוִ יּ ִ ,ב ֵּק ׁש ֵמ ַה ַּג ַ ּבאי
ימה ,ו ְּכ ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יאת ַה ּתוֹ ָרה ְ ּבבֵ ית־ ִמ ְד ָר ׁשוֹ ַ #ָ ,מד ' ַהחוֹ זֶ ה' ִמ ּ0ל ְ ּב ִלין ַ#ל ַה ִ ּב ָ
ְק ִר ַ
ישי,
יאה ְל ַה ְפ ִסיק ַ ּב ָּמקוֹ ם ַה ְמ 0ס ָּמן ִּכ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ְל ַהזְ ִמין ֶאת ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ַ ּב"ר ׁ ְשמו ֵּאל ַה ֵּלוִ יּ ,ו ְכ ׁ ֶש ִ ּב ֵּק ׁש ַ ּב ַ#ל ַה ְּק ִר ָ
ַ ּב ּ ָפסוּק " ֵא ֶּלה ּ ְפקו ֵּדי ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל"ִ ,צ ָּוה ָָ #ליו ַ'החוֹ זֶ ה' ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יעי ,ו ְּל ַה ְפ ִסיק
יך וְ ִל ְקרֹא ַ#ד ַא ַחר ְרבִ ִ
יהם וַ ֲא ֶׁשר
יהם וַ ֲא ֶׁשר יָ בֹא ִל ְפנֵ ֶ
יש ַ$ל־ ָה ֵָ $דהֲ ,א ֶׁשר־יֵ ֵצא ִל ְפנֵ ֶ
ַ ּב ּ ְפסו ִּקים" :יִ ְפקֹד ה' ֱאל ֵֹקי ָהר ּוחֹת ְל ָכל־ ָ ּבשָׂ ר ִא ׁ
יאם וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה ֲַ $דת ה' ַּכצּ ֹאן ֲא ֶׁשר ֵאין־ ָל ֶהם ר ֶֹ$ה"ְ .ל ַא ַחר ַה ְּת ִפ ָּלהֵ ,ה ִעיד ַ'החוֹ זֶ ה'
יאם וַ ֲא ֶׁשר יְ ִב ֵ
יוֹ ִצ ֵ
וְ ָא ַמרַ " :ר ִ ּבי ֵמ ִאיר הוּא ֵלוִ י ְמיָ 0חס ִמ ּ ׁ ֵש ֶבט ֵלוִ י ,וַ ֲאנִ י ְַ #צ ִמי זוֹ ְכ ֵרה ּו ְּכ ֵלוִ י ַ#ד זְ ֵקנֵ נ ּו ֵלוִ י ֶ ּבן־יַ ֲ#קֹב"ֶ ׁ ,ש ֵּכן ַאף
ַהחוֹ זֶ ה ָהיָ ה ֵלוִ י ְמיָ 0חס ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת הו ְּרוִ יץ ַה ַּמ ֲִ #ט ָירה ַה ְמיֶ 0ח ֶסת ִמ ֶ ּז ַרע ׁ ֵש ֶבט ֵלוִ יָּ .כ ְך ֵה ִעיד ַּגם ' ַהחוֹ זֶ ה'
ק ַרח ִמ ֶ ּז ַרע ֵלוִ י
ְ ּב ָאזְ נֵ י ַר ִ ּבי ָמ ְרדְּ ַכי ִמ ְּס ָט ׁשוֹ ב ָא ִחיו ׁ ֶשל ָה"אוֹ ר ַל ּ ׁ ָש ַמיִ ם"" :רוֹ ֶאה ֲאנִ י ַ#ל ְַ #צ ִמי ַ#ד ֹ
ֶ ּבן־יַ ֲ#קֹב ,וְ ַאף ֶָ #ל ָ
יך רוֹ ֶאה ֲאנִ י ַ#ד ֵלוִ י ֶ ּבן־יַ ֲ#קֹב" ,ו ַּפ ַ#ם ַאף ִה ְת ַ ּב ֵּטא וְ ָא ַמרַ " :מ ִּכ ְיר ָך ֲאנִ י עוֹ ד
יַ #ר ִ ּבי
ִמ ֵ ּבית־ ַה ִּמ ְקדָּ ׁשּ ְ ,ב ֵ#ת ׁ ֶש ַָ #מ ְדנ ּו ׁ ְשנֵ ינ ּו יַ ַחד ְקרוֹ בִ ים זֶ ה ֵא ֶצל זֶ ה ַ#ל־ ַהדּ ו ָּכן" .או ָּלם ,לֹא ִמ ָ ּיד ִה ִּג ַ
יש ַ#ל־ ָה ֵָ #דה ְּכבִ ְר ַּכת ַרבּ וֹ ִּ ,כי ַב ְּת ִח ָּלה ִה ְתיַ ֵּסר ְ ּביִ ּסו ֵּרי עֹנִ י ָק ׁ ִשים ו ָּמ ִרים.
ֵמ ִאיר ֶאל ַה ַּנ ֲח ָלה וְ ָה ַפ ְך ְל ִא ׁ
ִּכ ְמ ַ#ט ְ ּב ָכל יְ מוֹ ת ַה ּ ׁ ָשבו ַּ ,#יָ ׁ ַשב ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב ַת ֲ#נִ ית וְ לֹא ָ ּבא א ֶֹכל ֶאל־ ּ ִפיו .או ָּלם הוּא לֹא ׁ ָשת ִלבּ וֹ ֶאל
ַה ַּמ ְחסוֹ ר ,וְ ִה ְמ ׁ ִש ְ
יח ִמ ִּלבּ וֹ ֶאת ַהבְ ֵלי ָהעוֹ ָלם וְ ָצ ְר ֵכי
יך ַ ּב ֲ#בוֹ ָדתוֹ ַה ַּת ָּמה ּו ְבתוֹ ָרתוֹ ְ ּב ַה ְת ָמ ָדהְּ ,כ ׁ ֶשהוּא ַמ ׁ ְש ִּכ ַ
ַהגּ וּףּ ְ .ב ְַ #רבּ וֹ ׁ ֶשל יוֹ ם ֶא ָחדְ ,ל ַא ַחר ַּת ֲ#נִ ית ְמ 0מ ּ ׁ ֶש ֶכת וַ ֲא 0ר ָּכהֵ ,ה ִכינָ ה ַר ָ ּבנִ יתוֹ ַה ְמסו ָּרה ַּת ְב ׁ ִשיל דַּ יְ ָסה ׁ ֶשל
ֲ#נִ ִ ּיים ,אוֹ ָת ּה ָהי ּו נוֹ ֲהגִ ים ְל ָה ִכין ְּכ ִע ָּסה ַה ְמ 0ד ֶ ּב ֶקת ַ#ל דַּ ְפנוֹ ת ְק ָָ #רה ִמ ָּס ִביב ,וּבָ ֶא ְמ ַצע ָהי ּו ׁשוֹ ְפ ִכים ָח ָלב
יתם,
רוֹ ֵת ַח ׁ ֶש ָהיָ ה הוֹ ֵפ ְך ְל ִמין ָמ ָרק ֵמזִ יןֵ .מרֹב ָ#נְ יָ םֲ ,א ִפ ּל ּו ְק ָָ #רה ְראוּיָ ה ִל ׁ ְש ָמ ּה לֹא ָהיְ ָתה ְ ּבבֵ ָ
וּבְ ַ#ל־ ָּכ ְר ָח ּה נֶ ֶא ְל ָצה ָה ַר ָ ּבנִ ית ִל ּטֹל ֶאת ַה ְּכ ִלי ְ ּב ַה ׁ ְש ָא ָלה ֵמ ַא ַחת ַה ּ ׁ ְש ֵכנוֹ תַ .ה ּיוֹ ם יָ ַרדַ ,ה ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש ׁ ָש ְק ָ#ה זֶ ה
י#ה
ק ֶד ׁשִ .ה ְמ ִּתינָ ה ִא ׁ ְש ּתוֹ ְל ׁשוּבוֹ  ,ו ֵּבינְ ַתיִ ם ִה ִּג ָ
ִמ ְּכבָ ר ,וְ ִא ּל ּו ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֲַ #דיִ ן לֹא ׁ ָשב ְלבֵ יתוֹ ֵמ ֲ#בוֹ ָדתוֹ ַ ּב ּ ֹ
ית ּהִ .ה ְפ ִצ ָירה ָ ּב ּה ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי
יה נִ זְ ְק ָקה ְל ַמ ַא ְכ ֵלי ֵ ּב ָ
ַה ּ ׁ ְש ֵכנָ ה וְ ָד ְר ׁ ָשה ְל ַק ֵ ּבל ַ ּב ֲחזָ ָרה ֶאת ַה ְּק ָָ #רה ֵא ֶל ָ
ֵמ ִאיר ְל ַה ְמ ִּתין ַ#ד ׁשוּב ַ ּב ְע ָל ּה ,או ָּלם ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָאה ַסבְ ָלנ ּו ָת ּה ׁ ֶשל ַה ּ ׁ ְש ֵכנָ ה ֶאל־ ִק ָּצ ּה ,נָ ְט ָלה ְ ּבכ ַֹח ֶאת
ית ּהּ ְ .ב ַמר־נַ ְפ ׁ ָש ּהָּ ,ת ְפ ָסה ַאף ָה ַר ָ ּבנִ ית ֶאת ַה ְּק ָָ #רהֶ ׁ ,ש ֵּכן ָח ָסה ַ#ל ַה ַּת ְב ׁ ִשיל
ַה ְּק ָָ #רה ו ָּפנְ ָתה ָל ׁשוּב ְלבֵ ָ
יהן
ׁ ֶש ָ ּב ּה אוֹ ָת ּה ֵה ִכינָ ה ְלבַ ְע ָל ּה ַה ּ ׁ ָשרוּי ְ ּב ַת ֲ#נִ ית זֶ ה יָ ִמים ִמ ְס ּ ָפר ,ו ְּל ַמ ְר ֵ ּבה ַה ַּצ ַ#ר נָ ְפ ָלה ַה ְּק ָָ #רה ֵ ּבין ׁ ְש ֵּת ֶ
יחי ֶאבֶ ןֶ ׁ ,ש ֵּכן
ַא ְר ָצה ,וְ ָכל ַה ַּת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶש ָ ּבה נִ ַּגר ַא ְר ָצה#ַ .ל ִרצְּ ַפת ָה ֲא ָד ָמה לֹא 0ה ְּנח ּו קוֹ רוֹ ת ֵ#ץ אוֹ ֲא ִר ֵ
ֲ#נִ ִ ּיים ְמרו ִּדים ָהי ּו ,ו ִּמ ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָּכ ְך נֶ ֱַ #רם ַה ַּת ְב ׁ ִשיל ַ#ל ָה ֲא ָד ָמה ַה ּ 0בצִּ ית ׁ ֶש ַ ּב ַ ּביִ ת#ַ ,ד ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ָרא ּוי
ְל ַמ ֲא ָכל ְּכ ָללָ ּ .פ ְר ָצה ָה ַר ָ ּבנִ ית ִ ּב ְב ִכי ַמר ,ו ְּבעוֹ ד ִהיא עוֹ ֶמ ֶדת ְ ּביָ ַדיִ ם ֵריקוֹ ת וְ ִד ְמ ָָ #ת ּה ַ#ל־ ֶל ֱחיָ ּהִ ,מ ֲה ָרה
ַה ּ ׁ ְש ֵכנָ ה ְל ִה ְת ַח ֵּמק ֵמ ַה ַ ּביִ ת ֵמרֹב ְמבו ָּכה ,וְ ִה ֵּנה ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ָשב ְל ֵביתוֹ ָ .מה ִה ְצ ַט ֵ#ר ַהצַּ דִּ יק ִל ְראוֹ ת ֶאת
ָה ַר ָ ּבנִ ית ׁ ְשר ּויָ ה ְ ּב ַצ ַ#ר ַּכ ֲ#נִ ָ ּיה ס ֲָֹ #רה לֹא נָ 0ח ָמה ,ו ְּכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַמע ֶאת דְּ בַ ר ַה ְּמא ָֹרעֵ ,ה ֵחל ְלנַ ֲח ָמ ּה וְ ָא ַמר" :דְּ ִעי
ָל ְך ׁ ֶש ֶ ּזה ַה ִּנ ָּסיוֹ ן ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ֶה ֱִ #מיד ּו ָלנ ּו ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ םּ ,ו 0מ ְב ְט ַחנִ י ְ ּב ַח ְס ֵדי ׁ ָש ַמיִ םִּ ,כי ְ ּב ָקרוֹ ב נִ ָּו ׁ ַשע וְ נִ זְ ֶּכה
ֶל ֱא ֹכל ִמ ְּק ָָ #רה 0מזְ ֶה ֶבת ,וְ לֹא נִ ְחיֶ ה יוֹ ֵתר ַ ּב ֲ#נִ ּי ּות ַמ ְח ּ ִפ ָירה"ּ ִ .ב ְר ָכתוֹ ׁ ֶשל ' ַהחוֹ זֶ ה' ִמ ּ0ל ְ ּב ִלין ֵה ֵח ָּלה ָאז
יְ #לבֵ יתוֹ ְּכ ַתב ָה ַר ָ ּבנוּת ָל ִעיר ְסטוֹ בְ נִ יץ ָ ּב ּה ָל ַמד ְ ּבנַ ֲ#רוּתוֹ ּ ְ .בחֹל
ְל ָה ִאיר ֶאת ַמ ָ ּזלוֹ  ,ו ְּל ַא ַחר זְ ַמן 0מ ָ#טִ ,ה ִּג ַ
י #נָ גִ יד ְמ 0פ ְר ָסם ֵמ ָה ִעיר וַ ְר ׁ ָשה ְּכ ֵדי ְל ַח ּלוֹ ת ֶאת ּ ָפנָ יו ,וּבְ יָ דוֹ ַק ֲַ #רת
ַה ּמוֹ ֵ#ד ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ְּל ַא ַחר אוֹ תוֹ ְמא ָֹרעִ ,ה ִּג ַ
זָ ָהב ְּכ ִמנְ ָחה .שָׂ ַמח ָה ַר ִ ּבי ֶאל ַמ ְר ֵאה ַק ֲַ #רת ַה ָ ּז ָהב ,וּבְ רֹב שִׂ ְמ ָחה ְמ ָס ָר ּה ִל ֵידי ָה ַר ָ ּבנִ ית ַהצִּ ְד ָקנִ ית ,וְ ָא ַמר
ָל ּהְ " :ר ִאי נָ א ִּכי ִמן־ ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם ִר ֲחמ ּו ֵָ #לינ ּו ,וְ ַה ְב ָט ָח ִתי ִּכי נִ זְ ֶּכה ֶל ֱא ֹכל ִמ ַּק ֲַ #רת זָ ָהבִ ,ה ְת ַק ְ ּי ָמה ֶאל־נָ כוֹ ן".
י#ה ׁ ַש ַ ּבת־ק ֶֹד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס ׁ ֶשל ׁ ְשנַ ת תקע"הַ ,ה ּ ׁ ָשנָ ה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה
ָ#בְ ר ּו ׁ ָשנִ ים ֲא 0רכּ וֹ ת ,וְ ׁשוּב ִה ִּג ָ
ימי ַח ָ ּייו ׁ ֶשל ַ'החוֹ זֶ ה' ִמ ּ0ל ְ ּב ִליןָ .ה ַר ִ ּבי ָהיָ ה ׁ ָשר ּוי זֶ ה ִמ ְּכ ָבר ְ ּב ָח ְליוֹ ַה ָּכבֵ דּ ָ ,ב ּה נֶ ֱח ָלה ְ ּבשִׂ ְמ ַחת ּתוֹ ָרה ׁ ֶשל
ִל ֵ
ׁ ְשנַ ת תקע"ה ְל ַא ַחר ַמ ֲא ַמ ָּציו ְלזֵ רוּז ַה ְּג 0א ָּלה ,וְ נֵ ר ֱאל ִֹקים ֶט ֶרם יִ ְכ ֶ ּבה .אוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחסָ ,היְ ָתה
ִּכ ׁ ְשלֹ ָש9ה ׁ ָשבוּעוֹ ת ֶט ֶרם ִה ְס ַּת ְּלק ּותוֹ ׁ ֶשל ַ'החוֹ זֶ ה'ּ ְ ,ב ִת ׁ ְש ָ#ה ְ ּב ָאב ,יוֹ ם ָה ֵאבֶ ל ַ#ל 0ח ְר ַ ּבן ֵ ּבית־ ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנ ּו
וְ ִת ְפ ַא ְר ֵּתנ ּו ,וּבְ ֵ#ת ׁ ֶש ָּק ְרא ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ֶאת ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּ ׁ ָשבו ִַּ ,#צ ָּוה ַ'החוֹ זֶ ה' ׁשוּב ְל ַה ֲ#לוֹ ת ַל ּתוֹ ָרה ֶאת ַּת ְל ִמ ָידיו
ישיֶ ,א ָּלא
יאתוֹ ִ ּב ׁ ְש ִל ׁ ִ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֵמ ַא ּ ְפ ָטא ַל ֲִ #ל ַ ּית ֵלוִ י ,וְ גַ ם ַה ּ ַפ ַ#ם ׁשוּב ִצ ָּוה ַל ּקוֹ ֵרא ׁ ֶש ּלֹא ְל ַה ְפ ִסיק ֶאת ְק ִר ָ
ְל ַה ְמ ׁ ִש ְ
יש
יעיְּ .כ ׁ ֶש ִה ִּג ַ
יך ַ#ד ַא ַחר ֲִ #ל ַ ּית ְרבִ ִ
יַ #ה ּקוֹ ֵרא ִל ְפסו ִּקים "יִ ְפקֹד ה' ֱאל ֵֹקי ָהר ּוחֹת ְל ָכל־ ָ ּבשָׂ ר ִא ׁ
ָ
יש ֲא ֶׁשר־רו ַּח בּ וֹ וְ ָס ַמ ְכ ָּת ֶאת־יָ ְדך ָָ $ליו"ֵ ,ה ִרים ' ַהחוֹ זֶ ה' ֶאת ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו וְ ִה ִּני ָחם
ַ$ל־ ָה ֵָ $דה וְ גוֹ '"ִ " ,א ׁ
ֹאשוֹ ׁ ֶשל ַּת ְל ִמידוֹ זֶ ה ,וּבָ זֶ ה ָס ַמ ְך אוֹ תוֹ ִל ְהיוֹ ת ְמ ַמ ֵּלא ְמקוֹ מוֹ ְ ּב ַהנְ ָהגַ ת ָה ֵָ #דהִ .ה ְת ַָּ #לה ֵאפוֹ א ַר ִ ּבי
ַ#ל־ר ׁ
אשית יָ ָמיו ְל ַהנְ ָהגַ ת ֵָ #דה ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל ִ ּב ֵידי ַ'החוֹ זֶ ה' ִמ ּ0ל ְ ּב ִליןּ ְ ,ב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס ,וְ ׁשוּב
ֵמ ִאיר ֵמ ַא ּ ְפ ָטא ְ ּב ֵר ׁ ִ
יהם וַ ֲא ׁ ֶשר
יש ַ#ל־ ָה ֵָ #דהֲ ,א ׁ ֶשר־יֵ ֵצא ִל ְפנֵ ֶ
ִה ְת ַמ ָּנה ְ ּביָ ָדיו ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס ָל ׁ ֶש ֶבת ַ#ל־ ְמקוֹ מוֹ ִ ,ל ְהיוֹ ת ִא ׁ
יאם ,וְ לֹא ִת ְהיֶ ה ֲַ #דת ה' ַּכ ּצֹאן ֲא ׁ ֶשר ֵאין־ ָל ֶהם ר ֶֹ#ה.
יאם וַ ֲא ׁ ֶשר יְ בִ ֵ
יהם וַ ֲא ׁ ֶשר יוֹ ִצ ֵ
יָ בֹא ִל ְפנֵ ֶ

ּ ְפנִ ינֵ י אוֹ ר ַה ַח ִ ּיים

ִמדִּ ְב ֵרי ָהאוֹ ר ַה ַח ִ ּיים ַה ָּקדוֹ ׁש ַ#ל ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה

אוֹ ְמרוֹ ְל ׁ ֵש ָלה ,נִ ְת ַּכ ֵּון ַל ּמוֹ ׁ ִשי ַ ְו ַרב ַה ָּבא ִלגְ אֹל ִמ ָ ּגל ּות
ָה ַא ֲחרוֹ ן ַה ִּנ ְק ָרא ׁ ֵש ָלהַ ,ו ֲהגַ ם ׁ ֶש ַ ּי ֲ קֹב ְק ָראוֹ ׁ ִשילֹה לֹא
יִ ׁ ְש ַּת ֶּנה ַה ּ ׁ ֵשם ָּבזֶ הְ ,ו ֵצא ּו ְל ַמד ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ָה ְר ׁשוּמוֹ ת
ַּכ ּ ָמה ִה ׁ ְש ַּתנּ וּת ַ ּב ּ ׁ ֵשמוֹ תְ ,וא ּו ַלי ׁ ֶש ָר ַמז ִ ּב ְס ִמיכוּת ַמ ֲא ַמר
יכין יִ שְׂ ָר ֵאל
ְל ׁ ֵש ָלה ִעם ַמ ֲא ָמר וַ ִ ּי ְהי ּו ְבנֵ י יְ הו ָּדהֶ ׁ ,ש ְ ּצ ִר ִ
ְל ִה ְצ ַט ֵ ר ִ ּב ׁ ְש ִבילוֹ וּ ְל ַקוּ וֹ ת ִל ׁ
יש ּו ָ תוֹ ְוכוּ' ,ו ְּבזֶ ה יִ ְהיוּ
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ּ ׁ ֵש ָלנִ י ּ ֵפרו ּׁש דּ וֹ ר ׁ ֶש ֶ ּבן־דָּ ִוד ָ ּבאְ ,ויִ ָּק ְראוּ
יח :עוֹ ד יִ ְרמֹז ְּב ַמה ּ ׁ ֶש ְּנ ַד ְקדֵּ ק
ַ ל־ ׁ ְשמוֹ דּ וֹ רוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
אוֹ ְמרוֹ ַה ּ ׁ ֵש ָלנִ י ְו ֵאין אוֹ ת ַהנּ ּו"ן ְ ּב ִבנְ יַ ן ַה ּ ׁ ֵשם ְו ֵאין ֵּכן ִמנְ ָהגוֹ
ְלהוֹ ִסיף ְ ּב ׁ ֵשם ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה אוֹ ת ֲח ָד ׁ ָשה זוּ ַלת ֵה"א ְוי ּו"ד
ָּכ ָאמוּר ְּב ָכל ַה ּקוֹ ְדמוֹ תֲ ,חנוֹ ְך ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ֲח ֹנ ִכי ְוגוֹ 'ָ ,א ֵכן
יש יְ ה ּו ִדי
יִ ְרמֹז ְל ַמה ּ ׁ ֶש ָא ְמרוּ זַ "ל ַּב ּ ָפסוּק ְו ֶה ֱחזִ יק ּו ִּב ְכנַ ף ִא ׁ
יהםְ ,והוּא זֶ ה ׁ ֶש ָר ַמז ְ ּב ַמ ֲא ַמר ַה ּ ׁ ֵש ָלנִ י
ְוגוֹ ' יְ ּ ַ /ין ׁ ָשם דִּ ְב ֵר ֶ
ּ ֵפרו ּׁש ׁ ֶש ָה /א ּמוֹ ת ּ/כ ָּלן י ְ
ֹאמר ּו ְל ָכל ֶא ָחד ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ּלוֹ
ֲאנִ יְ ,ואוֹ ֵמר וּ ְל ֶפ ֶרץ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ּ ַפ ְר ִצי יִ ְרמֹז ַ ל־דֶּ ֶר ְך
אוֹ ְמ ָרם ׁ ֶש ַה ּ ֶמ ֶל ְך ּפוֹ ֵרץ ָ ּג ֵדר ַל ֲ שׂ וֹ ת לוֹ דֶּ ֶר ְךְ ,ו ַה ַּכוָּ נָ ה ִּכי
ְּב ָבא ַה ָּבא ִמ ּ ֶפ ֶרץ יִ ְהיוּ ָּכל יִ שְׂ ָר ֵאל ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ּ ַפ ְר ִצי
ְמ ָל ִכיםְ ,ו ַ ל אוֹ תוֹ זְ ַמן הוּא ׁ ֶש ָא ְמר ּו זַ "ל ָּכל־יִ שְׂ ָר ֵאל ְּבנֵ י
ְמ ָל ִכיםְ ,ו ֵכן ָא ַמר ַה ָּנ ִביא יִ ְרא ּו ָו ָקמ ּו ְוגוֹ 'ּ ַ ,גם יִ ְרמֹז ַ ל
ַה ּ ִפ ְר ָצה ַה ְ ּגדוֹ ָלה ֲא ׁ ֶשר יִ ְפרֹץ ָ ּב /א ּמוֹ ת ְל ֵאין ַּת ְכ ִלית,
ְואוֹ ְמרוֹ ְלזֶ ַרח ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ַּז ְר ִחי יִ ְרמֹז ַמה ּ ׁ ֶש ָא ַמר ַה ָּכתוּב
ִה ֵּנה ַהחֹ ֶשְ 1ך ְוגוֹ ' ְו ָ ַליִ ְך יִ זְ ַרח ה' ו ְּכ ִתיב ְו ָהיָ ה ָל ְך ה' ְלאוֹ ר
עוֹ ָלםְ ,והוּא אוֹ ְמרוֹ ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ַה ַּז ְר ִחי ֲא ׁ ֶשר ָ ֵלינ ּו יִ זְ ַרח ה':
ְואוֹ ְמרוֹ ְליָ ׁשוּ ב ,יִ ְרמֹז ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יש ָיבה ְולֹא דֶּ ֶר ְך
יך ְל ַה ְרבּ וֹ ת ִ ּב ׁ ִ
ֲ ַראיּ ַ ,גם ָצ ִר ְ
יך ְל ִה ְתיַ ּ ׁ ֵשב ְ ּב ָכל ּ ְפ ָרט ו ְּפ ָרט ֵמ ַה ּתוֹ ָרה ַ ד
ְ
ׁ ֶש ַ ּי ֲ מֹד ַ ל ִע ָּקרוֹ ַּכ ּ ִמ ְצ ָט ֵרך ְ ּבע ֶֹמק ֲה ָל ָכה ִּכי הוּא זֶ ה
וּבזֶ ה נִ ְכ ָל ִלים ֵח ֶלק ֶא ָחד ֵמ ַהמ"ח ַמ ֲ לוֹ ת
ִע ַּקר ַה ּתוֹ ָרהָ ,
ׁ ֶש ֵהם ְ ּביִ ּ ׁשוּב ,ו ִּמ ְתיַ ּ ׁ ֵשב ִלבּ וֹ ְּב ַת ְלמוּדוֹ ׁ ,שוֹ ֵאל ו ֵּמ ׁ ִשיב,
ַה ְמ ַכ ֵּון ֶאת ׁ ְשמ ּו ָ תוֹ ְוכוּ'ּ ַ ,גם ַמה ּ ׁ ֶש ּ ָמנוּ ׁ ָשם ׁ ְש ִמי ַ ת
יכת שְׂ ָפ ַתיִ םִּ ,בינַ ת ַה ֵּלב ְוכוּ':
ָהאֹזֶ ןִ ֲ ,ר ַ

ִ ּד ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים
חמישה דברים אירעו לאבותינו בי"ז בתמוז.
השתברו בו הלוחות הראשונים בידי משה לאחר
מעשה העגל ,בשנת ב'תמ"ח; הועמד צלם בהיכל
בידי מנשה בן חזקיה המלך שחי בשנת ג'רכ"ח ומלך
במשך  55שנה יותר מכל המלכים ,ויש אומרים
שהצלם הועמד בידי אפוסטמוס המוזכר להלן;
הובקעה חומת ירושלים בימי בית המקדש השני
בשנת ג'תתכ"ח ,ובבית המקדש הראשון הובקעה
החומה בט' בתמוז ג'של"ח כנאמר בירמיהו ,אך
בירושלמי מובא שגם אז הובקעה בי"ז בתמוז
ומחמת הצרות שכחו וכתבו בטעות ט' בחודש; בוטל
קרבן התמיד מפני המצור; ונשרף ספר תורה
בפרהסיה בידי אפוסטמוס הרשע ,שהיה אחד משרי
יוון בזמן בית המקדש השני ,ויש אומרים שהוא
אנטיוכוס אפיפנס כמובא בספר חשמונאים.
בי"ז בתמוז שנת קנ"א ,נהרג על־קידוש השם רבנו
יהודה מטוליטולה היא טולידו שבספרד ,נכד
הרא"ש ,יחד עם בני משפחתו .היה זה במהלך
גזירות השמד בספרד של שנת קנ"א ,בה מסרו רבים
את נפשם על קידוש השם ,ואחרים הפכו לאנוסים.
בי"ז בתמוז מתחילים שלושת השבועות של ימי
האבל על חורבן בית המקדש הראשון והשני,
שייבנה בב"א ,ומכונים בכינוי "בין המצרים" על־שם
יגוּה ֵבּין ַה ְמּ ָצ ִרים".
שׁ ָ
הפסוק באיכה "כָּ ל־ר ְֹד ֶפ ָיה ִה ִ ּ
בי"ח בתמוז רח"צ ,הפך ליום פורים ליהודי קנדיא
היא האי היווני כרתים .היה זה במלחמת השולטן
התורכי סולימאן שביקש לכבוש את האי ,ויהודי
העיר נצטוו ליטול חלק במלחמה ,אלא שהעלילו
עליהם כי הם מסייעים למרגלים התורכיים ,ולאחר
שניצלו מהעלילה קבעו את י"ח בתמוז ליום משתה
ושמחה ,ונהגו הנשים שם שלא לעשות בו מלאכה.
'

יַ ּ #פ ַ#ם
יסיָ ה וּ ַב ַ#ל ׁשוּ "ת " ֹא ֵהב ִמ ׁ ְש ּ ָפט"ִ ,ה ִ ּג ַ
אבס ׁ ֶש ְ ּבתוּנִ ְ
ֶאל ֵּביתוֹ ׁ ֶשל ֶה ָח ָכם ַר ִ ּבי ְפ ָראגִ 'י ֲ#ל ּו ׁשַ ,ר ָּב ּה ׁ ֶשל ָה ִעיר ַ ּג ֶּ
ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ְק ִה ָּלתוֹ ְו ִד ְמ ָ#תוֹ ַ#ל־ ֶל ְחיוֹ ָ .ח ֵפץ הוּא ָל ֵתת ֵס ֶפר ְּכ ִריתוּ ת ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ְּ ,ב ַט ֲ#נָ ה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמ ַכ ֶ ּב ֶדת אוֹ תוֹ ְּכ ִפי
ְֶ #ר ּכוֹ ִ .ה ְצ ַט ֵ#ר ָה ַרב ְל ׁ ֵש ַמע ַהדְּ בָ ִרים וְ נִ ָּסה ְל ַד ֵ ּבר ַ#ל ִלבּ וֹ ִלבְ ל ֶַֹ #את ְֶ #לבּ וֹ נוֹ וְ ִל ׁ ְש ּתֹקֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶש ַה ָּלה ַָ #מד ְּב ַת ִּקיפ ּו ת
ַ#ל־דַּ ְע ּתוֹ ְו ָד ַר ׁש ֵמ ָה ַרב ְל ַסדֵּ ר ֶאת ַה ֵ ּגט ֵּת ֶכף וּ ִמ ָּידָ .ר ָאה ָה ַרב ִּכי ֵאין ַה ּ ׁ ָש ָ#ה ְּכ ׁ ֵש ָרה ְל ָה ׁ ִשיב ֶאת רוּ חוֹ  ,וְ ָל ֵכן
יש ֶאל ָה ַרב,
ִה ְתנַ צֵּ ל ְּב ָפנָ יו ִּכי ַה ּ ׁ ָש ָ#ה ְמ 0א ֶח ֶרתְ ,ו ִהזְ ִמינוֹ ָלבוֹ א ֵא ָליו ְל ָמ ֳח ָרת ַּבבּ ֹ ֶקרַּ .ב ּ ׁ ָש ָ#ה ַה ְמי ֶֶֹ #דתִ ,ה ִ ּג ַ
יָ #ה ִא ׁ
ו ְּל ֶפ ַתע נִ ְכנְ ָסה ָה ַר ָ ּבנִ ית ְו 0כ ָּל ּה ְמ ֵל ָאה ְט ָ#נוֹ ת ְּכ ִר ּמוֹ ןַּ " .ב ּ ֶמה ׁשוֹ נִ ים ֲאנַ ְחנוּ ִמ ָּכל ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפחוֹ ת ָּב ִעיר? ָל ָּמה ׁשוֹ ֵל ַח
יח ִ ּב ְמקוֹ ְמ ָך ִל ְקנוֹ ת ָלנוּ ֶאת ָצ ְר ֵכי ַה ַּביִ תְ ,ו ֵאינְ ָך הוֹ ֵל ְך ְּב ְַ #צ ְמ ָך ֶאל ַה ּ ׁש ּוק? ְר ֵאה נָ א ֵא ּל ּו יְ ָרקוֹ ת ְּכמ ּו ׁ ִשים
ַא ָּתה ׁ ָש ִל ַ
יכה ְל ָפנָ יו ְ ּבזִ ְלזוּ ל ֶאת ַסל ַהיְ ָרקוֹ תֵ .ה ֵחל
ילה" ,וּבְ ַד ְּב ָרה ִה ׁ ְש ִל ָ
יחִ ,מ ּסוּג יָ רוּ ד ְמאֹד ׁ ֶש ֵאינָ ם ְראוּיִ ים ַל ֲא ִכ ָ
ָקנָ ה ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
יש
ָה ַרב ְל ַד ֵּבר ַ#ל־ ִל ָ ּב ּה ּו ְל ַפ ְּי ָס ּה#ַ ,ד ׁ ֶשר ּו ָח ּה ׁ ָש ָבה ֵא ֶל ָ
יה וְ יָ ְצ ָאה ִמ ְ ּל ָפנָ יו ִּכ ְל ַּ #0מת ׁ ֶש ָּב ָאהָּ .כל אוֹ ָת ּה ֵ#ת יָ ׁ ַשב ָה ִא ׁ
יאה ַּב ַ ּנ ֲֶׂ #שה ְל ָפנָ יוּ ,ו ְל ֶפ ַתע ָקם ְו ָא ַמר ָל ַרבְ " :ס ַלח נָ א ַ#ל ׁ ֶש ִה ְט ַר ְד ִּתי ֶאת ְמנ ּו ָח ְת ָךִ .מ ְת ָח ֵרט ֲאנִ י ַ#ל
ְו ִה ִּביט ִ ּב ְפ ִל ָ
יש
ַּב ָּק ׁ ָש ִתי ְלגָ ֵר ׁש ֶאת ִא ׁ ְש ִּתיִּ ,כי ְַ #כ ׁ ָשו רוֹ ֶאה ֲאנִ י ִּכי ְל ַּ #0מת ָה ַר ָ ּבנִ יתִ ,א ׁ ְש ִּתי ְמ ַכ ֶּב ֶדת אוֹ ִתי ְל ֵאין ֲ#רוֹ ְך"ָ ׁ .שב ָה ִא ׁ
ְלבֵ יתוֹ שָׂ ֵמ ַח ְוטוֹ ב ֵלב ,וְ ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ׁ ָשב ִל ׁ ְש ּכֹן ִ ּב ְמעוֹ נוֹ #ָ .בְ ר ּו ׁ ָשנִ ים ַרבּ וֹ תְ ,ו ַא ַחר ּ ְפ ִט ָירתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ְפ ָראגִ 'י ֲ#ל ּו ׁש,
יח ׁ ֶש ָר ַכ ׁש ֶאת ַהיְ ָרקוֹ ת ַה ְּכמ ּו ׁ ִשים ׁ ֶש ִּס ּ ֵפרִּ ,כי ָה ַרב הוּ א ׁ ֶשצִּ וָּ ה ָָ #ליו ִל ְר ּ ֹכש 9דַּ וְ ָקא
ִה ְת ַ ּג ָּלה ַה ּסוֹ דָ .היָ ה זֶ ה ַה ּ ׁ ָש ִל ַ
יש ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ,ו ַאף־ ַ#ל־ ּ ִפי
יְ ָרקוֹ ת ָּכ ֵא ּל ּו וּ ָפ ַקד ַ#ל ָה ַר ָּבנִ ית ָלבוֹ א ֵא ָליו ִ ּב ְט ָ#נוֹ תְּ ,כ ֵדי ְל ַה ׁ ְש ִּכין ְּב ָכ ְך ׁ ָשלוֹ ם ֵּבין ִא ׁ
ׁ ֶש ָה ַר ָ ּבנִ ית ִה ְת ַק ּ ׁ ְש ָתה ַל ֲׂ #שוֹ ת ֵּכן ו ְּל ַצ ֵ#ר ֶאת ַ ּב ְע ָל ּה ַה ָ ּגדוֹ ל ,א ּו ָלם ִמ ּ ְפנֵ י ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ִה ְפ ִציר ָ ּב ּה ַל ֲׂ #שוֹ ת ֵּכןִ ,מ ּ ְפנֵ י
יש ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ .
ׁ ֶש ָ ּגדוֹ ל ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ְו ַאף ַה ּ ׁ ֵשם ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַּתב ִ ּב ְק 0ד ּ ׁ ָשה נִ ְמ ָחה ַ#ל ַה ּ ַמיִ םְּ ,כ ֵדי ְל ָה ִטיל ׁ ָשלוֹ ם ֵּבין ִא ׁ
ַר ִּבי ָ ּב ְ
רוּך ִמ ֶּס ֶרט ,שׂ וֹ ַחח ּ ַפ ַ#ם אוֹ דוֹ ת זְ ֵקנוֹ ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם ֶמנְ דְּ ל ִמ ּקוֹ סוֹ ב ַּב ַ#ל " ַא ֲהבַ ת ׁ ָשלוֹ ם"ְ ,ו ָא ַמר" :זְ ֵקנִ י ַּב ַ #ל
ַ'א ֲה ַבת ׁ ָשלוֹ ם' ,לֹא נִ ְק ָרא ְ ּבת ַֹאר זֶ ה ַרק ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ּלֹא ָא ַהב ֶאת ַה ַּמ ֲחל ֶֹקתֶ ,א ָ ּלא ַ ּגם ִּבגְ ַלל ׁ ֶש ָא ַהב ְו ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ַרבּ וֹ ת
י#
מוּכים ְלקוֹ סוֹ בֶ ׁ ,ש ִה ִ ּג ַ
ְל ַה ׁ ְש ָּכנַ ת ׁ ָשלוֹ םַ .מ ֲֶׂ #שה ִּביהוּ ִדי נִ ְכ ָ ּבד ְּב ׁ ֵשם ר' יַ ֲ#קֹבֶ ׁ ,ש ִה ְתגּ וֹ ֵרר ְּב ַא ַחד ַה ִּי ּ ׁשוּבִ ים ַה ְּס ִ
ק ֶד ׁש ּ ָפ ָר ׁ ַשת נִ צָּ בִ ים־וַ ֵּי ֶל ְךּ ְ .באוֹ ָת ּה ׁ ַש ָ ּבתִ ,ה ִ ּגיע ּו ְלקוֹ סוֹ ב ַּכ ּ ָמה
ִל ׁ ְשבּ וֹ ת ְּב ֵצל ַרבּ וֹ ְ ּב ׁ ִש ְל ֵהי ח ֶֹד ׁש ֱאלוּל ְּב ׁ ַש ַּבת־ ֹ
ֹאש ַה ּ ׁ ָשנָ הּ ָ ,בא ּו ְ ּב ׁ ַש ָּבת
אוֹ ְר ִחים ֲח ׁשוּבִ יםַ ,ר ָ ּבנִ ים ּומוֹ ֵרי הוֹ ָר ָאהֶ ׁ ,ש ִּמ ֵּכ ָיון ׁ ֶש ּלֹא יָ ְכל ּו ַל ֲ#זֹב ֶאת צֹאן ַמ ְר ִע ָ
יתם ְ ּבר ׁ
ׁ ֶש ּק ֶֹדם ָל ֵכן ֶאל ַר ָ ּבםִ .מ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ ָדם ּו ַמ ֲָ #ל ָתםִּ ,כ ְּבד ּו ַה ַ ּג ָּב ִאים ֶאת ָה ַר ָּבנִ ים ָהאוֹ ְר ִחים ַ ּב ֲִ #ל ּיוֹ ת ַל ּתוֹ ָרהּ ,ו ְלר' יַ ֲ#קֹב לֹא
נוֹ ְת ָרה ֲִ #ל ָּיהְּ .במוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ַּבת־ק ֶֹד ׁשּ ְ ,ב ֵ#ת ׁ ֶש ִּנ ְכנַ ס ר' יַ ֲ#קֹב ְל ִה ּ ָפ ֵרד ֵמ ַרבּ וֹ ֵ ,ה ֵחל ָה ַר ִּבי ְל ִה ְתנַ צֵּ ל ְּב ָפנָ יו ַ#ל ׁ ֶש ּלֹא
ִה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְל ַכ ְּבדוֹ ַ ּב ֲִ #ל ָּיה ַל ּתוֹ ָרהְ ,ו ִה ְס ִּביר לוֹ ִּכי ָה ֲִ #ל ּיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָ ּבת זוֹ ֶ ׁ ,ש ִהיא ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְק ָצ ָרה0 ,מ ָ#טוֹ תּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַלץ
ְל ַכ ֵּבד ֶאת ָה ַר ָ ּבנִ ים ַה ֲח ׁשוּבִ ים לֹא נוֹ ְת ָרה ַ ּב ֲ#ב ּורוֹ ֲִ #ל ָּיהְ .וכֹה ִה ְמ ׁ ִש ְ
יך ְל ִה ְצ ַטדֵּ ק ְּב ָפנָ יו ְּכ ֵדי ְלהוֹ ִציא ִמ ִּלבּ וֹ ָּכל ׁ ֶש ֶמץ
ׁ ֶשל ְט 0רנְ יָ ה וְ ַצ ַ#רְ ,ו ַאף הוֹ ִסיף לוֹ ַמר לוֹ ִּ ,כי ִמ ֵּכ ָיון ׁ ֶשהוּא ָ ּגר ִּב ְס ִמיכ ּות ָמקוֹ ם ְלקוֹ סוֹ בּ ְ ,ב ִלי ָס ֵפק יִ זְ דַּ ּ ֵמן ָלבוֹ א ׁשוּ ב
ְּב ַא ַחת ִמ ּ ׁ ַש ְּבתוֹ ת ַהח ֶֹרףְ ,ו ָאז יְ ַכ ְּבדוּה ּו ַ ּב ֲִ #ל ָּיה ַּכ ָּי ֶאה ִל ְכבוֹ דוֹ ְ ,ו ָכל זֹאת ָ#שָׂ ה ָה ַר ִּבי ְל ַמ ַ#ן ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם".
יש
ַר ִּבי ֵמ ִאיר שִׂ ְמ ָחה ִמדְּ וִ ינְ ְסק ַּב ַ#ל "אוֹ ר שָׂ ֵמ ַח"ִ ,ה ׁ ְש ַּתדֵּ ל ְּב ָכל ּכֹחוֹ ָתיו ְל ָהבִ יא ׁ ָשלוֹ ם ֵּבין ָא ָדם ַל ֲחבֵ רוֹ וּבֵ ין ִא ׁ
ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ  .לֹא ָהיָ ה ְ ּגב ּול ְל ָא ׁ ְשרוֹ ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָָ #לה ְ ּביָ דוֹ ְל ַה ׁ ְש ִּכין ׁ ָשלוֹ ם ְּב ַח ֵּיי ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ,וּ ְל ִע ִּתים ַאף ָהי ּו ִמ ְק ִרים
מ ֶש9ה ְׂש ָקרוֹ ָטא
ׁ ֶשעוֹ ְרר ּו ִּת ָּמהוֹ ן ְ ּב ֵ#ינֵ י ֲא ֵח ִריםַ ,א ְך הוּא ָָׂ #שה ַה ּכֹל ְל ַמ ַ#ן ַה ּ ׁ ָשלוֹ םִ .ס ּ ֵפר ּ ַפ ַ#ם נֶ ֱא ַמן ֵּביתוֹ ַר ִּבי ֹ
י #ז ּוג ָצ ִעיר ְלבֵ יתוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִׂש ְמ ָחה,
יצהֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ֵ#ד ְר ִא ָּיה ַל ִּמ ְק ֶרה דִּ ְל ַק ּ ָמןַ ּ .פ ַ#ם ִה ִ ּג ַ
הי"ד ַר ָּבה ׁ ֶשל ָרזִ ' ָ
וּכ ׁ ֶש ֵה ִציץ דֶּ ֶר ְך
שה ַ#ל ַהדָּ בָ רְ ,
מֶ9
ּו ְל ַא ַחר ׁ ֶש ּ ׁ ָשה ּו ֶא ְצלוֹ זְ ַמן ַרב ,נִ ׁ ְש ְמע ּו ֵמ ַה ֶח ֶדר קוֹ ל ְר ִק ַ
י#ת ַרגְ ַליִ םִ .ה ְת ּ ַפ ֵּלא ַר ִ ּבי ֹ
חוֹ ר ַהדֶּ ֶלתָ ,ר ָאה ֶאת ָה ַרב רוֹ ֵקד ִמ ּ ִשׂ ְמ ָחה ְו ַה ּזוּ ג
ׁ ֶש ָּבא ְל ָפנָ יו ְׂש ֵמ ִחים ַאף ֵהם ְּכנֶ גְ דּ וֹ ְּ .כ ׁ ֶש ָּי ְצאוּ
מ ֶש9הַ " :אל יִ ְת ּ ַפ ֵ ּלא ַמ ר
ִמ ְ ּל ָפנָ יוָ ,א ַמר ָה ַרב ְל ַר ִּבי ֹ
ַָ #לי ְו ַ#ל ַמ ֲ#שַׂ יִ .מ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ֲח ׁשוּ ָבה ֵהם ְ ּבנֵ י ַה ּזוּ ג,
יהם ֵהם ִמ ִיד ַידי וּ ַמ ָּכ ַריְ .ל ַמ ְר ֵּבה ַהצַּ ַ#רִּ ,ב ֵּק ׁש
ְוהוֹ ֵר ֶ
ַה ַ ּב ַ#ל ְל ִה ּ ָפ ֵרד ֵמ ִא ׁ ְש ּתוֹ ַ#ל לֹא דָּ בָ ר ,וְ ִד ַּב ְר ִּתי ַרבּ וֹ ת
ַ#ל־ ִלבּ וֹ ׁ ֶש ּלֹא יַ ֲֶׂ #שה ֵּכןְ .ל ַא ַחר ַמ ֲא ַמצִּ ים ְמ 0ר ִ ּב ים
יהם ׁ ָשלוֹ ם ,וּ ֵמרֹב ִׂש ְמ ָחה
ָָ #לה ְּביָ ִדי ְל ַה ׁ ְש ִּכין ֵּבינֵ ֶ
יתי ְל ַה ֲחזִ יר
ַָ #מ ְד ִּתי ִל ְרקֹד ּו ְלהוֹ דוֹ ת ַלה' ַ#ל ׁ ֶש ָ ּז ִכ ִ
ֶאת ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין ָ ּבנָ יו ֲאהוּבָ יו ׁ ֶשל ַה ָּק ָּב"ה"#ַ .ל
ִמ ְק ֶרה ַא ֵחר ִס ּ ֵפר ַר ִּבי יַ ֲ#קֹב ֶק ְל ֶמס ַר ָ ּבה ׁ ֶשל
מוֹ ְס ְק ָבהַ .מ ֲֶׂ #שה ִ ּבבְ נֵ י זוּג ִ ּב ְדוִ ינְ ְסקָ ,ל ֶהם ָהיָ ה
יֶ ֶלד ָק ָטן ְּכ ֶבן ָח ֵמ ׁשֶ ׁ ,ש ֶה ְח ִליט ּו ִמ ִּסבּ וֹ ת ׁשוֹ נוֹ ת
ְל ִה ּ ָפ ֵרדִ .הזְ ִמין ַר ִּבי ֵמ ִאיר שִׂ ְמ ָחה ֶאת ְ ּבנֵ י ַה ּזוּ ג
יהם,
ֵא ָליו ,וְ נִ ָּסה ְל ַד ֵ ּבר ַא ֶּתם ַרבּ וֹ ת ּו ְל ַה ׁ ְש ִלים ֵּבינֵ ֶ
ַא ְך דְּ בָ ָריו נָ ְפל ּו ַ#ל ָאזְ נַ יִ ם ֲֵ #רלוֹ ת .נָ ַטל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר
שִׂ ְמ ָחה ֶאת ַה ֶּי ֶלד ,הוֹ ׁ ִשיבוֹ ַ#ל־ ִ ּב ְר ָּכיו ְו ֵה ֵחל
ְלשׂ וֹ ֵח ַח ִע ּמוֹ ְּב ֹנ ַ#ם וּבְ ִח ָּבהַ .ה ּ ַמ ֲחזֶ ה ָה ַא ָּב ִהי ּכֹה
ִר ֵ ּג ׁש ֶאת ַההוֹ ִרים#ַ ,ד ׁ ֶש ַה ָ ּלל ּו ּ ָפ ְרצ ּו ִ ּב ְב ִכי ְו ֵהבִ ינוּ
ַּכ ָּמה נֶ זֶ ק יִ ָ ּג ֵרם ִל ְּבנָ ם ֲאהוּ ָבם ְּב ִה ּ ָפ ְר ָדםִ .ה ְת ָק ְרבוּ
יהם יְ ׁ ּ 0שרוּ ְּב ׁ ָשלוֹ ם וְ ׁ ַש ְל ָוה.
ַה ְ ּלבָ בוֹ ת ְו ַה ֲהדו ִּרים ֵּבינֵ ֶ
יציו ׁ ֶשל ַר ִּבי ַאבְ ָר ָהם יַ ֲ#קֹב ִמ ַּסדִּ יג ּו ָרא ַּב ַ#ל " ַא ִּביר יַ ֲ#קֹב"ַ " :מ ֲֶׂ #שה
ִס ּ ֵפר ַר ִּבי ּ ֶפ ֶרץ ֲחנֶ ס ַה ּ ׁשוֹ ֵחט ִמ ַּנ ֲה ִר ָּיהִ ,מ ּ ַמ ֲִ #ר ָ
יהם ְל ִה ּ ָפ ֵרדָ ׁ .ש ַל ְח ִּתי ִמ ְכ ָּתב ֶא ל
יהם ,ו ְּל ַד ְע ִּתי ָהיָ ה ֲֵ #ל ֶ
ִ ּבבְ נֵ י זוּג ִמ ְּקרוֹ בֵ י ִמ ׁ ְש ּ ַפ ְח ִּתיֶ ׁ ,ש ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם לֹא ָהיָ ה ׁ ָשר ּוי ֵּבינֵ ֶ
יצד יְ הו ִּדי
ָה ַר ִּבי ְּכ ֵדי ִל ׁ ְשמ ֶַֹ #את ַח ַּות דַּ ְע ּתוֹ ּ ,ו ְל ַא ַחר ַּכ ּ ָמה יָ ִמים ִק ַּב ְל ִּתי ֶאת ִמ ְכ ַּתב ְּת ׁשוּבָ תוֹ  ,בּ וֹ הוּא ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלא ֵּכ ַ
יהםּ ִ .ב ְר ָכתוֹ ׁ ֶשל
יש ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ְ ,והוֹ ִסיף ְלבָ ֵר ְך ׁ ֶש ַּי ֲחזֹר ַה ּ ׁ ָשלוֹ ם ִלשְׂ רֹר ֵּבינֵ ֶ
ָּכמוֹ נִ י ַמ ֲֶ #לה ַ#ל דַּ ְע ּתוֹ ַל ֲ#שׂ וֹ ת ּ ֵפרוּד ֵּבין ִא ׁ
ָה ַר ִּבי ִה ְת ַק ְּי ָמה ְו ַה ּכֹל ׁ ָשב ַ#ל ְמקוֹ מוֹ ְּב ׁ ָשלוֹ םְ .ל ַא ַחר זְ ַמן־ ָמהִּ ,ב ַּק ְר ִּתי ֵא ֶצל ָה ַר ִּבי ְּב ֵתל־ ָאבִ יב ,וְ ׁשוּב ׁ ָש ַאל אוֹ ִתי
יתי ַ#ל־דַּ ְע ִּתי דָּ בָ ר ָּכזֶ הְ ,והוֹ ִסיף ְו ָא ַמר' ,רוֹ ֶצה ַא ָּתה ָל ַד ַ#ת ַּכ ָּמה ַהדָּ בָ ר נוֹ גֵ ִַ #לי'? ו ִּמ ָּיד ׁ ָש ַלף ֶאת
יצד ֶה ֱֵ #ל ִ
ָה ַר ִּבי ֵּכ ַ
יהם ִמדֵּ י יוֹ ם".
ִסדּ ּורוֹ ְו ֶה ְר ָאה ִליִּ ,כי ִמ ְכ ָּתבִ י 0מ ָ ּנח ֵ ּבין דַּ ּ ֵפי ִסדּ ּורוֹ ִ ּב ְת ִפ ַּלת ָה ֲִ #מ ָידהְ ,ו ֶה ְר ָאה ִלי ִּכי הוּא ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֲֵ #ל ֶ

*מ ְט ָ$ם

אשוֹ ן ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָ ה ָ ָשׂ ר
ח ֶד ׁש ָ ֽה ִר ׁ
ו ַּב ֹ

)כח ,טז(

ַט ֲֵ $מי ַה ּ ָפסוּק ְמ ַר ּ ְמזִ ים ַ$ל ֵס ֶדר ְּב ִד ַיקת ָח ֵמץְּ :ת ִח ָּלה
ׁשוֹ ָפר ּו ְר ִב ַ
יְּ ,$כלוֹ ַמר ׁ ַש ּ ְפר ּו ַה ַּביִ ת וְ ַה ְר ִּביצוּ ה ּו ְונַ ּקוּ הוּ
ִל ְכבוֹ ד ָה ֶרגֶ לַ ,א ַחר־ ָּכ ְך ַמ ֲא ִר ְ
יך ּו ְת ִביר ִט ּ ְפ ָחא ְו ַא ְתנַ ח,
ְּכלוֹ ַמר ַּת ֲא ִריכ ּו ִּב ְב ִד ַיקת ֶה ָח ֵמץ ַה ְמ ַר ֶּמזֶ ת ַ$ל
ׁ ְש ִב ַירת ּכֹחוֹ ׁ ֶשל ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע ,וְ ָאז ִט ּ ְפ ָחא אוֹ ִתיּוֹ ת
יח אוֹ תוֹ ְּב ָמקוֹ ם
ַח ְט ָפא יֵ ׁש ַל ְחטֹף ֶאת ֶה ָח ֵמץ וּ ְל ַה ִ ּנ ַ
ָצנו ַּ$ַ $ד שְׂ ֵר ָפתוֹ ְ ,ו ַא ַחר־ ָּכ ְך ִט ּ ְפ ָחא סוֹ ף ּ ָפסוּק,
יפתוֹ ֲחטֹף אוֹ תוֹ וְ שָׂ ְר ֵפהוּ ,
י $זְ ַמן שְׂ ֵר ָ
ְּכלוֹ ַמר ְּכ ׁ ֶש ַ ּי ִ ּג ַ
וְ זֶ ה ּו ִס ּל ּוקוֹ ְ .ו ֵכן ַּב ּ ָפסוּק ַה ָ ּבא :ו ַ ּֽב ֲח ִמ ּׁ ָשה ָ ָשׂ ר יוֹ ם
ח ֶד ׁש ַה ֶּז #ה ָ 'חג ׁ ִש ְב ַ ת יָ ִ%מים ַמ ּ#צוֹ ת יֵ ָֽא ֵכֽל -
ַל ֹ
ְּת ִח ָּלה ַאזְ ָלא ַמ ֲא ִר ְ
יך ְּת ִבירָ ,ל ֶל ֶכת ְל ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת
יך ִ ּב ְת ִפ ָ ּלה ִמ ּתוֹ ְך ַה ְכנָ ָ$הַ ,א ַחר־ ָּכ ְך ַמ ֲא ִר ְ
ו ְּל ַה ֲא ִר ְ
יך
ִט ּ ְפ ָחא וְ ַא ְתנַ ח ְל ַה ֲא ִר ְ
יאת ִמ ְצ ַריִ ם,
יך ְּב ִס ּפוּר יְ ִצ ַ
יח ּה ַל ֲא ִפיקוֹ ָמןׁ ,שוֹ ָפר ְמ *ה ּ ָפ ְך
וְ ַל ְחטֹף ַמצָּ ה וּ ְל ַה ִ ּנ ָ
קף ֵ$ינַ יִ ם ַל ּ ָמרוֹ םַ ,ל ְחטֹף
וְ זָ ֵקף ִט ּ ְפ ָחא סוֹ ף ּ ָפסוּ קִ ,לזְ ֹ
כל ֶאת ָה ֲא ִפיקוֹ ָמן וּ ְל ַס ֵ ּלק ַה ּ ׁ *ש ְל ָחן) .עולת שלמה(
וְ ֶל ֱא ֹ

ְ ּבנֵ י ׁ ִש ְמעוֹ ןְ +ל ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹת )ם

)כו ,יב(

ְ ּב ַט ֲֵ $מי זַ ְר ָקא ֶס ּ ֹגלְ ,ו ֵכן רֹב ׁ ְשמוֹ ת ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים ְל ַה ָ ּלן,
וְ ִס ָּמנָ ְך זְ ֵא"ב יִ ׁ ְש ָא"ג :זְ בוּ *לןֶ ,א ְפ ַריִ םּ ִ ,בנְ יָ ִמין ,יְ הו ָּדה,
ׁ ִש ְמעוֹ ןָ ,א ׁ ֵשרָּ ,גד .וְ ַה ּ ׁ ְש ָאר ְּב ַפ ְׁש ָטא אוֹ ִט ּ ְפ ָחא
וְ ִס ּ ָמנָ ְך :יָ ִדי"ן  -יִ ּ ָשׂ שׂ ָכר ,דָּ ן ,יוֹ ֵסף ,נַ ְפ ָּת ִלי .וּ ְל ֶפ ֶלא
אשוֹ ןֶ ׁ ,ש ֵּכן ָה ֲא ִרי ׁשוֹ ֵאג וְ לֹא ַה ְּז ֵאב.
הוּא ַה ִּס ָּמן ָה ִר ׁ
ַה ִּס ָּבה ְל ׁ ִשנּ וּי ַה ּ ְט ִָ $מים ִהיאְ ,ל ִפי א ֶֹר ְך ַה ּ ְפסוּ ִקים
וְ ַה ֶּס ּ ֹגל ְמ ַח ֵ ּלק ֶאת ַה ּ ָפסוּ ק ִל ׁ ְשל ֹ ָשה) .נפלאות מתורתך(

*מ ְד ָ ּג ׁש
יה
ׁ ְשנֵ י ּ ְפס ּו ִקים ִ ּב ְל ַבד יֵ ׁש ַּב ּתוֹ ָרה ּ*כ ָ ּל ּה ׁ ֶש ָּכל ֵּתבוֹ ֶת ָ
ִמ ְס ַּת ְ ּימוֹ ת ָּבאוֹ ת ֵמ"םֶ ,א ָחד ְּב ָפ ָר ַׁשת וַ ִ ּי ׁ ְש ַלח " ִע ִּזים
אתיִ ם ְו ֵא ִילים
אתיִ ם ּו ְתיָ ִׁשים ֶ$שְׂ ִרים ְר ֵח ִלים ָמ ַ
ָמ ַ
וּמנְ ָח ָתם וְ נִ ְס ֵּכ ֶהם
ֶ$שְׂ ִרים" ,וְ ַה ּ ׁ ֵשנִ י ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחסִ " :
ַל ּ ָפ ִרים ָל ֵא ִילם וְ ַל ְּכ ָבשִׂ ים ְ ּב ִמ ְס ּ ָפ ָרם ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָטם"ּ ַ .ב ַ$ל
ַה ּט ּו ִרים ִה ְס ִמ ְ
יך אוֹ ָתם זֶ ה ָלזֶ הֶ ׁ ,ש ִּב ׁ ְש ִביל תק"נ
ַה ְּב ֵהמוֹ ת ׁ ֶש ּ ׁ ָש ַלח יַ ֲ$קֹב דּ וֹ רוֹ ן ְל ֵ$שָׂ ו$ַ ,ל־ ַאף
יח ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשמֹר ָָ $ליו* ,ה ְצ ְרכ ּו ָּבנָ יו ְל ַת ֵּקן
ׁ ֶש ַה ָּק ָּב"ה ִה ְב ִט ַ
ַהדָּ ָבר ּו ְל ָה ִביא תק"נ ָק ְר ָּבנוֹ ת ְּב ָׁשנָ הַ .ר ִּבים ָּת ְמהוּ ,
יצד הוּ א ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ׁ ֶשל תק"נ ָק ְר ָּבנוֹ תֶ ,א ָּלא
ֵּכ ַ
ׁ ֶש ּ ַמ ֲה ַר"ם ֵמרוֹ ֶטנְ בּ ּו ְרג ָּכ ַתב ׁ ֶש ֵאין ְל ַה ֲח ׁ ִשיב ֶאת
וּמ ָּתנָ ה,
ַה ָּק ְר ָּבנוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ְש ִמינִ י ֲֶ $צ ֶרת ׁ ֶש ֵהם דּ וֹ רוֹ ן ַ
ֹאש־ח ֶֹד ׁש,236 :
וְ ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן הוּ א ָּכ ְך :מ ּו ְס ֵפי ׁ ַש ָּבת וְ ר ׁ
מוּס ֵפי ּ ֶפ ַסח ְו ָהע ֶֹמר ,78 :מו ְּס ֵפי ֲֶ $צ ֶרת ו ׁ ְּש ֵּתי ַה ֶ ּל ֶחם
ְ
ֹאש ַה ּ ָׁשנָ ה  ,10יוֹ ם ַה ִּכ ּפ ּו ִרים ִעם ַאיִ ל ּושְׂ ִע ִירים
 ,24ר ׁ
* ,13ס ּכוֹ ת ִעם ׁ ִש ְב ִעים ַה ּ ָפ ִרים ַ ,189ס ְך ַה ּכֹל .550
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ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ּ ִפ ִ ֵּק ַח ֶא ָחד ,נִ ְק ַלע ּ ַפ ַ$ם ֶאל ְק ִה ָ ּלה ְרחוֹ ָקה
וּמדַּ ת דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץָ $ָ ,לה ֶאל
ו ִּב ְל ִּתי *מ ֶּכ ֶרת ,וּ ִמ ּ ְפנֵ י ַה ִּנימוּס ִ
ֵּביתוֹ ׁ ֶשל ָה ַרב ַה ְּמקוֹ ִמי ְּכ ֵדי ְל ַכ ְּבדוֹ וְ ִל ְדרֹש ִּב ׁ ְשלוֹ מוֹ .
נִ ְכנַ ס ָהאוֹ ֵר ַח ְ ּב ִד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ִעם ָה ַרב ,וְ ַא ַּגב ָה ֵכי ָּת ָהה ַ$ל
ַקנְ ַקנּ וֹ  ,ו ְּל ַצ ֲ$רוֹ ְמ ָצאוֹ בּ ּור וְ ַ$ם־ ָה ָא ֶרץ ,וְ ָרחוֹ ק ַאף
יש וְ ָא ַמרְ $ַ " :כ ׁ ָשו ֵה ַבנְ ִּתי ֶאת
ִמ ִ ּי ְר ַאת ׁ ָש ַמיִ ם .נֶ ֱאנַ ח ָה ִא ׁ
וּבא ְּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפינְ ָחס 'וְ לֹא ִת ְהיֶ ה
דִּ ְב ֵרי מ ֶֹשה ַר ֵּבנ ּו ַּכ ּמ ָ
ֲַ $דת ה' ַּכצּ ֹאן ֲא ׁ ֶשר ֵאין־ ָל ֶהם ר ֶֹ$ה'ִּ .ב ֵּק ׁש מ ֶֹשה ַר ֵּבנ ּו
ֵמ ַה ָּק ָּב"הֶ ׁ ,ש ּל ֹא ִּת ְהיֶ ה ֲַ $דת ה' ַּכצּ ֹאן ֲא ׁ ֶשר ' ֵאין' ֲ -א ֶׁשר
ָא ָדם ׁ ֶשהוּא ְּבגֶ ֶדר ֵ'אין'ֶ ׁ ,ש ֵאין בּ וֹ ל ֹא ּתוֹ ָרה ְול ֹא ָח ְכ ָמה,
הוּא יִ ְהיֶ ה ָח ִל ָילה ָהרוֹ ֶ$ה ַל ֲַ $דת ה'"...

יתי ה' ְלנֶ גְ ִּדי ָת ִמיד" ,וּ ְמ ַס ֵ ּים ַ ּב ּ ָפסוּ קְ " :וטוֹ ב־ ֵלב ִמ ְׁש ֶּתה
יס ְר ְל'ס ָ -ה ַר ָּמ"אַ ,מ ְת ִחיל ֶאת ַה ָ ּגהוֹ ָתיו ַ$ל ַה ּ ׁ*ש ְל ָחן־ ָ$רוּ ְך ְ ּב ֵס ֶדר 'א ַֹרח־ ַח ִ ּיים' ַ ּב ּ ָפסוּ ק " ִׁשוִּ ִ
ַר ֵ ּבנוּ מ ֶֹשה ִא ֶ
ָת ִמיד"ִּ ,כי טוֹ ב ָל ָא ָדם ֶׁש ִ ּי ְהיוּ ְׁשנֵ י ַה' ְּת ִמ ִידים' ַה ָּללוּ יַ ַחד$ֲ ,בוֹ ַדת ה' ִמ ּתוֹ ְך יִ ְר ָאה ְושִׂ ְמ ָחהְ ,ו ָה ֶר ֶמז ָלזֶ ה ַ ּב ּ ָפסוּ ק " ְׁשנַ יִ ם ַליּוֹ ם ע ָֹלה ָת ִמיד") .רבי יעקב מליסא(

בס"ד

ִמּדֹות ֲוַהלִ יכֹות ּבִ ְר ִאי ַה ָּפ ָר ָׁשה
ּ ָפ ָר ַׁשת
ינְחס
ּ ִפ ָ

נ ֵֹוׂשא ַה ָּשׁב ַּועְׂ :שכַ ר ִמצְ וָ ה

ְמ ֻׁש ָ ּבח

ַמ ֲא ַמר ּפְ ִת ָיחה
"הנְ נִ י
ן־אלְ ָעזָ ר ּבֶ ן ַא ֲהרֹן ַהּכ ֵֹהןֶׁ ,ש ִּקּנֵ א ֶאת ִקנְ ַאת ה' ,נֶ ֱא ַמר ּבְ רֹאׁש ַה ָּפ ָר ָׁשהִ :
ַעל ְׂשכָ רֹו ֶׁשל ִּפינְ ָחס ּבֶ ֶ
"א ַמר ַה ָּקּבָ "הּ ,בְ ִדין הּוא ֶׁשּיִ ּטֹל ְׂשכָ רֹו"ְּ .דבָ ִרים ֵאּלּו
נ ֵֹתן לֹו ֶאת־ּבְ ִר ִיתי ָׁשלֹום"ּ .ומּובָ א ּבְ ִמ ְד ָרׁש ַרּבָ הָ :
ּדּוׁשין
ל־ּפי ִּדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת ִק ִ
אֹורה ַה ְּדבָ ִרים נִ ְס ָּת ִרים ַע ִ
ֶׁשּבַ ִּמ ְד ָרׁש ִה ְת ָּפ ְרׁשּו ּבָ ֳא ָפנִ ים ׁשֹונִ יםֶׁ ,שּכֵ ן לִ כְ ָ
כֹותבִ ים,
רּוצים ׁשֹונִ ים מּובָ ִאים ַעל ְּת ִמ ָיהה זֹוַ .רּבִ ים ְמ ָפ ְר ִׁשים וְ ְ
ּכִ י ְׂשכַ ר ִמ ְצוָ ה ּבְ ַהאי ַעלְ ָמא לֵ יּכָ א ,וְ ֵת ִ
ֶׁש ִּפינְ ָחס ִקּבֵ ל ֶאת ְׂשכָ רֹו ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ַחי וְ ַקּיָם לְ עֹולָ םּ ,כְ ִדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ֶׁש ִּפינְ ָחס הּוא ֵאלִ ּיָהּוִּ ,ומּכֵ יוָ ן
"הּיֹום לַ ֲעׂש ָֹתם ָּומ ָחר לְ ַקּבֵ ל ְׂשכָ ָרם"ְּ ,ד ַהיְנּו ַהּיֹום לַ ֲעׂש ָֹתם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ָּומ ָחר
לֹומר ֶא ְצלֹו ַ
ֶׁשּכָ ְך ֹלא ַׁשּיְָך ַ
נֹותר ָּת ִמיד ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ לָ כֵ ן ַמּגִ ַיע לֹו ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ַעל ַמ ֲע ֶׂשה
לְ ַקּבֵ ל ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּבָ אֶׁ ,שּכֵ ן הּוא ַ
ַקּנָ אּותֹו ֶׁשּבְ כָ ְך ֵה ִׁשיב ֶאת ֲח ַמת ַה ָּקּבָ "ה ֵמ ַעם ְיִׂש ָר ֵאלֲ .א ֵח ִרים ֵּפ ְרׁשּו ֶׁש ִּמּכֵ יוָ ן ֶׁש ִּפינְ ָחס ִקּנֵ א ֶאת ִקנְ ַאת
ה' וְ ָראּו ּכָ ל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ּכִ י ֵׁשם ַה ֵּשׁם נִ ְק ָרא ָעלֶ יָך וַ ֵּת ָע ֵצר ַה ַּמּגֵ ָפהּ ,ובְ כָ ְך ִק ֵּדׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִם ּבָ ַרּבִ ים ,לָ כֵ ן
ּבְ ִדין הּוא ֶׁשּיִ ּטֹל ְׂשכָ רֹו .עֹוד יֵׁש ֶׁש ֵּפ ְרׁשּוֶׁ ,ש ִּמּכֵ יוָ ן ֶׁש ִּפינְ ָחס זִ ּכָ ה ֶאת ַעם ְיִׂש ָר ֵאל ּכֻ ּלֹו ּבְ ַמ ֲע ֵׂשהּו ,וַ ֲה ֵרי
ן־ה ִּדין הּוא ֶׁשּיִ ּטֹל ְׂשכָ רֹו ּבָ עֹולָ ם
ת־ה ַרּבִ ים ֵאין ֵח ְטא ּבָ א ַעל־יָדֹו" ,לָ כֵ ן ִמ ַ
ל־ה ְמזַ ּכֶ ה ֶא ָ
ָא ְמרּו ֲחזַ "ל ֶׁש"ּכָ ַ
חֹוׁש ִׁשים ֶׁש ָּמא ְיִת ָח ֵרט ַעל
ּדּוע ְׂשכַ ר ִמ ְצוָ ה ּבְ ַהאי ַעלְ ָמא לֵ יּכָ א ,הּוא ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ְ
ַהּזֶ הִ .מ ְּפנֵ י ֶׁשּכָ ל ַה ַּט ַעם ַמ ַ
ת־ה ַרּבִ ים ֵאין ֵח ְטא ּבָ א ַעל־יָדֹו ,וְ ֹלא ָיִּתכֵ ן
ּתֹוהה ַעל ָה ִראׁשֹונֹות ,אּולָ ם ַה ְמזַ ּכֶ ה ֶא ָ
ַמ ֲע ָׂשיו ַהּטֹובִ ים וְ נִ ְמ ָצא ֶ
ֶׁש ְּיִת ָח ֵרט ַעל ֶה ָעבָ ר ,וְ לָ כֵ ן ּבְ ִדין הּוא ֶׁשּיִ ּטֹל ְׂשכָ רֹו .וְ כֵ ן ֵּפ ְרׁשּוֶׁ ,ש ַהּכְ לָ ל ּכִ י ְׂשכַ ר ִמ ְצוָ ה ּבְ ַהאי ַעלְ ָמא לֵ יּכָ א,
עֹוׂשהִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ַחּיָב לַ ֲעׂשֹות ֶאת ַה ִּמ ְצֹות ּולְ ֵׁשם ּכָ ְך הּוא ּבָ א לָ עֹולָ ם .אּולָ ם ִמי
הּוא ַרק לְ ִמי ֶׁש ְּמ ֻצּוֶה וְ ֶ
עֹוׂשה ַמ ֲע ִׂשים טֹובִ ים לִ ְפנִ ים ִמּש ַּׁורת ַה ִּדין ְּומ ַקּיֵם ּגַ ם ְּדבָ ִרים ֶׁש ֵאינֹו ְמ ֻצּוֶה ֲעלֵ ֶיהםַ ,מּגִ ַיע לֹו ַעל־ּכָ ְך
ֶׁש ֶ
ָׂשכָ ר ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה .וְ נִ ְמ ָצא ִאם־ּכֵ ןֶׁ ,ש ִּפינְ ָחס ֶׁשֹּלא נִ ְצ ַטּוָה ַעל ַמ ֲע ֵׂשהּו וְ ָע ָׁשהּו לִ ְפנִ ים ִמּש ַּׁורת ַה ִּדין,
ל־ּפי ִּדבְ ֵרי ַה ַּק ְדמֹונִ ים,
נֹוסף מּובָ א ּבְ כַ ָּמה ְס ָפ ִריםַ ,ע ִ
ּבְ ִדין הּוא ֶׁשּיִ ּטֹל ְׂשכָ רֹו ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה .וִ יסֹוד ָחׁשּוב ָ
ֶׁש ַעל ּכָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ַהּטֹובִ ים וְ ַה ֲח ָס ִדים ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹוְ ,מ ַקּבְ לִ ים ָׂשכָ ר ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,לְ בַ ד ֵמ ַה ֶּק ֶרן
ַה ַּק ֶּיֶמת לָ עֹולָ ם ַהּבָ א ,לָ כֵ ן זָ כָ ה ִּפינְ ָחס לַ ָּשׂכָ ר ַהּגָ דֹול ֶׁש ִּקּבֵ ל ּובְ ִדין הּוא ֶׁשּיִ ּטֹל ְׂשכָ רֹו ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ הֶׁ .ש ֲה ֵרי
ַמ ֲע ֶׂשה ַה ַּקּנָ אּות ֶׁש ָע ָׂשהֹ ,לא ָהיָה ַרק ּבֵ ין ָא ָדם לַ ָּמקֹום ֶאּלָ א ּגַ ם ּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹוֶׁ ,שּכֵ ן ּבִ זְ כּות ַמ ֲע ֵׂשהּו
נֶ ֶע ְצ ָרה ַה ַּמּגֵ ָפהּ ,ובִ זְ כּותֹו נִ ְּצלּו ּבְ נֵ י ְיִׂש ָר ֵאל ִמ ִּמ ָיתה ָחלִ ילָ ה ּבַ ַּמּגֵ ָפה .וְ נִ ְמ ָצא ֵאפֹוא ֶׁש ֵה ִיטיב לָ ֶהם
וְ ִה ְת ַח ֵּסד ִע ָּמם ּבְ ַמ ֲע ֵׂשהּו ,וְ לָ כֵ ן ּבְ ִדין הּוא ֶׁשּיִ ּטֹל ְׂשכָ רֹוִּ ,ומּכָ אן נִ לְ ַמד ּכַ ָּמה ֲחׁשּובָ ה ִהיא ּגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים
וַ ֲה ָטבָ ה ִעם ַהּזּולַ תֶׁ ,ש ֲעלֵ ֶיהן ְמ ַׁשּלֵ ם ַה ָּקּבָ "ה לָ ָא ָדם ֶאת ְׂשכָ רֹו ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה.
ל־ׁשם־טֹובּ ,כְ ִפי ֶׁש ֵּמבִ יא ַּתלְ ִמידֹו ַה"ּתֹולְ דֹות
"ׁש ְּשׂכַ ר ִמ ְצוָ ה ִ -מ ְצוָ ה"ּ ,בֵ ֵאר ַהּבַ ַע ֵ
ֶאת ִּדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ּבְ ָאבֹות ֶ
אֹותּה ּבְ ִׂש ְמ ָחה.
ׂשֹותּה ָ
"ׁש ֵאין לְ ָך ָׂשכָ ר ּגָ דֹול ִמ ַּמה ֶׁשּיֶׁש־לֹו ַּת ֲענּוג ֵמ ַה ִּמ ְצוָ ה ַע ְצ ָמּהּ ,בַ ֲע ָ
יֹוסף" ּכָ ְךֶ :
ֲיַעקֹב ֵ
עֹוׂשים ּבְ ִׂש ְמ ָחה.
יֹותרַּ ,די לֹו ּבְ כָ ְךּ ,ובֶ ֱא ֶמת יֵׁש ָׂשכָ ר ַעד ֵאין ַּתכְ לִ ית ַעל ִמ ְצוָ ה ֶׁש ִ
וְ ַאף ִאם ֹלא ְיִהיֶה לֹו ָׂשכָ ר ֵ
ֶאּלָ א ֶׁש ְּשׂכַ ר ִמ ְצוָ ה ּבְ ַהאי ַעלְ ָמא לֵ יּכָ אּ ,כִ י ֵאין ּכָ ל ָהעֹולָ ם יָכֹול לְ ַקּבֵ ל אֹור ַה ָּשׂכָ ר ֶׁשל ִמ ְצוָ ה וְ ִדּבּור ָהגּון,
"אם נְ ַקּבֵ ץ
רֹויְּדא ִמ ֶּקלֶ םִ :
ּכִ י הּוא ֵמ ֵאין סֹוף ּבָ רּוְך הּוא ,וְ ָהעֹולָ ם יֶׁש לֹו סֹוף" .וְ כָ ְך ָא ַמר ַרּבִ י ְצבִ י ִה ְירׁש ּבְ ָ
ֶאל ּתֹוְך ֶרגַ ע ֶא ָחד ֶאת ּכָ ל ַה ָּשׁעֹות וְ ָה ְרגָ ִעים ֶׁשל א ֶֹׁשר וְ נַ ַחת ֶׁשּיֵׁש לָ ָא ָדם ּבְ ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ֵיְמי ַחּיָיוּ ,ונְ ָצ ֵרף לָ זֶ ה
ּיֵיהם ,וְ נִ ֵּתן ֶאת ַהּכֹל לְ ָא ָדם ֶא ָחדַ ,ה ִאם ֶא ְפ ָׁשר לְ ַׁש ֵער ֶאת
ֶאת ּכָ ל ָהא ֶֹׁשר וְ ַהּנַ ַחת ֶׁשּיֵׁש לְ כָ ל ֲחבֵ ָריו ּבְ כָ ל ַח ֶ
ַמ ְד ֵרגַ ת ָהא ֶֹׁשר ֲא ֶׁשר ְיַרּגִ יׁש ָה ָא ָדם ַההּוא ּבָ ֶרגַ ע ַההּוא? וְ ִאם נְ ָצ ֵרף ֶאת ּכָ ל ָהא ֶֹׁשר וְ ַהּנַ ַחת ֶׁשּיֵׁש לְ ַאנְ ֵׁשי
ל־מקֹום ּכָ ל זֶ ה ֲע ַדיִן
ּיֵיהםּ ,ונְ ָצ ֵרף לָ זֶ ה ֶאת ָהא ֶֹׁשר ֶׁשל ּכָ ל ָּד ֵרי ָהעֹולָ םִ ,מּכָ ָ
גּוריו ּבְ ֶמ ֶׁשְך ּכָ ל ֵיְמי ַח ֶ
ּכָ ל ִעיר ְמ ָ
אׁשית ַהּבְ ִר ָיאה ַעד סֹוף
ּבְ גֶ ֶדר ֶׁשל ַ'חּיֵי ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה' .וְ ַאף ִאם נְ ָצ ֵרף ֶאת ּכָ ל ָהא ֶֹׁשר ֶׁשּבְ כָ ל ַהּדֹורֹות ֵמ ֵר ִ
ל־הא ֶֹׁשר
ל־הּדֹורֹות ,וְ כָ ל זֹאת יִּנָ ֵתן לְ ָא ָדם ֶא ָחד ּבְ ֶרגַ ע ֶא ָחדַ ,ה ִאם יֶׁש לְ ָך א ֶֹׁשר ּגָ דֹול ִמּזֶ ה? ּובְ כֵ ןַ ,על־ּכָ ָ
ּכָ ַ
ת־רּוח ּבָ עֹולָ ם ַהּבָ אִ ,מּכֹל ַחּיֵי ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה'"!
ַ
'יָפה ָׁש ָעה ַא ַחת ֶׁשל ק ַֹר
ַהּזֶ ה ָא ְמרּו ֲחזַ "לָ :
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ִמ ֵ ּבית
ַׁש ָּבת ִט ׁיש
ִמּתֹוְך ַה ֵַּס ֶּתפ ְרד ִּפיס

ֶׁשּיֵ ֵצא לָ א " ִמּדֹות ִטיׁש"
ֹור ְ
ַעל ָּפ ָר ּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּשׁם
ִעם ַה ְּמ ׁשֹות ַה ָּשׁבּו ַע
ד ִֹור
וְ ָה ים ַה ְּקבּו ִעים
ֲאהּו ִבים

ֻמ ְד ָ ּג ׁש

ַמהּות הַ ִּמ ָּדה
ֲחזַ "ל ִה ְפלִ יגּו ַרּבֹות ּבְ ג ֶֹדל ַה ָּשׂכָ ר ֶה ָעצּום ֲא ֶׁשר
ׁשֹומ ֵרי
אֹוהבָ יו וְ ְ
ָע ִתיד ַה ָּקּבָ "ה לְ ַהנְ ִחיל לְ כָ ל ֲ
ִמ ְצ ָֹותיו ,וְ ָא ְמרּו ֶׁש ָע ִתיד ַה ָּקּבָ "ה לְ ַהנְ ִחיל לַ ַּצ ִּד ִיקים
ְׁשֹלׁש ֵמאֹות וַ ֲע ָׂש ָרה עֹולָ מֹות ֶׁשל ָׂשכָ ר טֹובּ ,כְ נֶ גֶ ד
ַמ ֲע ֵׂש ֶיהם ַהּטֹובִ יםֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר "לְ ַהנְ ִחיל א ֲֹהבַ י יֵׁש
וְ א ְֹצר ֵֹת ֶיהם ֲא ַמּלֵ א" ,יֵ"ׁש ּבְ גִ ַימ ְט ִרּיָה ְׁשֹלׁש ֵמאֹות
יְדּועים ִּדבְ ֵרי ֲחזַ "ל ֶׁשּיֵׁש ִׁש ָּשׁה ְּדבָ ִרים
וְ ֶע ֶׂשר .וְ כֵ ן ִ
רֹות ֶיהם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ַה ֶּק ֶרן ַק ֶּיֶמת
ֶׁש ָה ָא ָדם אֹוכֵ ל ֵּפ ֵ
לֹו לָ עֹולָ ם ַהּבָ א ,וְ כָ ַתב ַעל־זֶ ה ַה ַּמ ַה ְר ָׁש"א ֶׁש ַעל
ּכָ ל ַה ִּמ ְצֹות יֵׁש ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ ָר ָצה ַה ָּקּבָ "ה
לְ זַ ּכֹות ֶאת ְיִׂש ָר ֵאל ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,לְ ִפיכָ ְך ִה ְרּבָ ה
ּתֹורה ִּומ ְצֹותֶ ,אּלָ א ֶׁש ִּמ ְצֹות ֵאּלּו ַמכְ ִריעֹות
לָ ֶהם ָ
"ּת ְפ ֶא ֶרת ְיִׂש ָר ֵאל" ֶאת ִּדבְ ֵרי
ֶאת ַה ִּדין .וְ כֵ ן ֵּפ ֵרׁש ַה ִ
"הּיֹום ָק ֵצר וְ ַה ְּמלָ אכָ ה ְמ ֻרּבָ ה,
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ּבְ ָאבֹותַ :
"ה ָּשׂכָ ר
ּפֹועלִ ים ֲע ֵצלִ ים וְ ַה ָּשׂכָ ר ַה ְרּבֵ ה"ֵּ ,ופ ֵרׁש ֶׁש ַ
וְ ַה ֲ
ַה ְרּבֵ ה" ֵּפרּוׁשֹוַ ,ה ָּשׂכָ ר ֶׁשהּוא ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ גַ ם
ּבָ עֹולָ ם ַהּבָ אֶ .אּלָ א ֶׁש ִּמּנֶ גֶ ד ְמבִ ִיאים ֲחזַ "ל ּבְ ַמ ֶּסכֶ ת
"ׂשכַ ר
ּדּוׁשין ֶאת ַּד ְעּתֹו ֶׁשל ַרּבִ י ֲיַעקֹב ֶׁש ָא ַמר ּכִ י ְ
ִק ִ
ִמ ְצוָ ה ּבְ ַהאי ַעלְ ָמא לֵ יּכָ א"ְּ ,ד ַהיְנּו ֶׁש ֵאין ָׂשכָ ר ֶׁשל
ִמ ְצוָ ה ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,אּולָ ם ּכְ בָ ר ּכָ ְתבּו ַה ַּק ְדמֹונִ ים,
ֶׁש ֲא ִפּלּו לְ ִׁש ַיטת ַרּבִ י ֲיַעקֹב יֵׁש ִמ ְצֹות ַרּבֹות וָ ֳא ָפנִ ים
ׁשֹונִ ים ֶׁשּגַ ם ֲעלֵ ֶיהם ְמ ַקּבְ לִ ים ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ,לְ בַ ד
"עיִן
ֵמ ַה ֶּק ֶרן ַה ַּק ֶּיֶמת לָ עֹולָ ם ַהּבָ אֶׁ ,ש ַעל־זֶ ה נֶ ֱא ַמר ַ
ֹלקים זּולָ ְתָך ֲיַע ֶׂשה לִ ְמ ַחּכֵ ה־לֹו",
ֹלא־ר ָא ָתה ֱא ִ
ָ
ְּד ַהיְנּו ֶׁש ָה ָא ָדם ֹלא יָכֹול לְ ַׁש ֵער ֶאת ַה ָּשׂכָ ר ַהּגָ דֹול
ַה ְמ ַצ ֶּפה לֹו לָ עֹולָ ם ַהּבָ א ַעל ּכָ ל ִמ ְצוָ ה ִּומ ְצוָ ה
ֶׁש ָע ָׂשה ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה .וְ ַא ַחת ַה ִּמ ְצֹות ַה ֲחׁשּובֹות
ֶׁש ֲעלֵ ֶיהם יֵׁש ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה לְ ֹלא ָס ֵפקִ ,היא
ּכְ ִפי ֶׁשּכָ ַתב ָה ַר ְמּבַ "םַ ,על ּכָ ל ַה ִּמ ְצֹות וְ ַה ַּמ ֲע ִׂשים
ַהּטֹובִ ים ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹו.

ּדּוע צָ ִריְך ֲאנִ י
ֵ"אינִ י ֵמבִ יןַ ,מ ַ
לְ ַקּבֵ ל ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם הַ ּבָ א ּבַ ֲעבּור ִמצְ ַֹותי?
מֹוסר
יִיתי ֵ
וַ הֲ ֹלא ֶאת ּכָ ל נִ ְׁש ָמ ִתי הָ ִ
לְ ֵׁשם הַ ּזְ כּות לְ ַקּיֵם
וְ לּו ִמצְ וָ ה ַא ַחת ּבִ לְ בַ ד"!
(רבי מרדכי מלעכוויטש)

נִ ְמ ָׁשל
ּדֹומה
לְ ָמה הַ ָּדבָ ר ֶ
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ּכֻ ּלָ ם ִהּכִ ירּו ֶאת ְׁשֹלמֹהַ ,ה ֻּמ ְמ ֶחה ּבְ ֶח ְׁשּבֹוןּ .כִ ְמ ַעט ּכָ ל ַחּיָיו נָ עּו ַעל
אֹוהב לְ ַח ֵּשׁב
ִציר ַה ִחּשּׁובִ ים וְ ַה ֶח ְׁשּבֹונֹותּ .בְ כָ ל ֶרגַ ע ָּפנּוי ָהיָה ְׁשֹלמֹה ֵ
ֶח ְׁשּבֹונֹות ְמ ַענְ יְנִ ים ְּומ ֻסּבָ כִ ים ,וְ לָ או ַּדוְ ָקא ֶח ְׁשּבֹונֹות ַמ ֲע ִׂשּיִים ֵמ ַחּיֵי
ַהּיֹום־יֹום .יָכֹול ָהיָה לָ ֶׁשבֶ ת ָׁשעֹות ֲא ֻרּכֹות ַעל־ּגַ ּבֵ י ּגִ לְ יֹונֹות נְ יָר ֲא ֻרּכִ ים,
ּולְ ַח ֵּשׁב ַּת ְרּגִ ילִ ים ֲא ֻרּכִ ים ְּומ ֻסּבָ כִ יםֶׁ ,ש ַאף ֶא ָחד ּכִ ְמ ַעט ֹלא ָמ ָצא ּבָ ֶהם
ֶאת ָיָדיו וְ ֶאת ַרגְ לָ יו ,וְ ִאּלּו ְׁשֹלמֹה ָׁשט ּבְ יַם ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים ּכְ זָ ֵקן וְ ָרגִ יל,
נּוח ֶׁשל ֶח ְׁשּבֹונֹות ֲא ֻרּכִ ים ְּומ ֻסּבָ כִ ים,
וְ ָׁש ַאב נַ ַחת וְ ִסּפּוק ַּדוְ ָקא ִמ ִּפ ֲע ַ
תֹורת ַה ִּמ ְס ָּפ ִריםֵ ,ה ֵחּלָ ה
ּצּוח ִחידֹות ָמ ֵת ָמ ִטּיֹות ְמ ֻסּבָ כֹותִ .חּבָ תֹו לְ ַ
ִּופ ַ
עּורי
ֵא ֶצל ְׁשֹלמֹה עֹוד ִמ ֵימי יַלְ דּותֹוֵּ ,ומעֹולָ ם ֹלא ִה ְת ַק ָּשׁה ּבְ ִׁש ֵ
ַה ֶח ְׁשּבֹוןִ .אם ּבְ ִמ ְקצֹועֹות ֲא ֵח ִרים ֹלא ָמ ָצא ִסּפּוק וְ ִענְ יָןֲ ,ה ֵרי ֶׁש ַרק
צֹוע יָבֵ ׁש וַ ֲח ַסר ַחּיִים,
צֹוע זֶ הֶׁ ,שּנִ ְר ֶאה לְ רֹב ָה ֲאנָ ִׁשים ּכְ ִמ ְק ַ
ּבְ ִמ ְק ַ
ָחׁש ּכְ מֹו ָּדג ּבַ ַּמיִםּ .כְ ֶׁש ִה ְתּגַ ּבֵ רָ ,ה ַפְך ֶאת ַּת ְחּבִ יבֹו לְ ַמ ֵּטה לֶ ֶחם,
רֹואה ֶח ְׁשּבֹון ְמנֻ ֶּסה ֻּומכְ ָׁשר ,וְ ַרּבִ ים ָׂשכְ רּו ֶאת
ָּומ ָצא ֶאת ַּפ ְרנָ ָסתֹו ּכְ ֶ
רּותיו לְ ִחּשּׁוב ַה ַּמ ֲאזָ נִ ים ֶׁשל ִמ ְפ ֲעלֵ ֶיהם וְ ִע ְס ֵק ֶיהםַ .אְך ּגַ ם ּבִ ְהיֹותֹו
ֵׁש ָ
בֹודתֹו ּכִ ְמנַ ֵהל ֶח ְׁשּבֹונֹותִ ,ה ְמ ִׁשיְך ּבְ כָ ל ֵעת ְּפנּויָה לְ ַה ְר ֵהר
ָעסּוק ּבַ ֲע ָ
ּולְ ַח ֵּשׁב ִח ְּשׁבֹנֹות ַרּבִ ים ,וְ כָ ל ָה ֵעת ִר ְּצדּו ִמ ְס ָּפ ִרים לְ נֶ גֶ ד ֵעינָ יו וְ ִחידֹות
ָמ ֵת ָמ ִטּיֹות ׁשֹונֹות ְּומ ֻׁשּנֹות .יָכֹול ָהיָה לַ ֲעמֹד ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה מּול ֵעץ
ּבַ ַעל ַעלְ וָ ה ַרּבָ ה ,וְ לֶ ֱאמֹד ּבְ ֵעינָ יו ֶאת ּכַ ּמּות ֶה ָעלִ ים ֶׁש ַעל ָה ֵעץּ ,בְ עֹודֹו
ְמ ַח ֵּשׁב ַּומכְ ִּפיל ֶאת ּכַ ּמּות ֶה ָעלִ ים ּבְ ִמ ְס ַּפר ָה ֵע ִצים ֶׁשּבַ ְּשׂ ֵד ָרה ּכֻ ּלָ ּה.
יעֹותיו ּבְ ָחכְ ַמת ַה ֶח ְׁשּבֹוןּ ,ולְ ֵׁשם
זְ ַמן ַרב ִה ְק ִּדיׁש ְׁשֹלמֹה לְ ַה ֲע ָׁש ַרת ִיְד ָ
ן־ה ֶּיֶקבֵּ ,ומ ֵעינָ יו ַה ַחּדֹות
ן־הּג ֶֹרן ִּומ ַ
ּכָ ְך ָרכַ ׁש וְ ָׁש ַאל ְס ָפ ִרים ַרּבִ ים ִמ ַ
עֹוסק ּבִ ְתחּום ַה ָּמ ֵת ָמ ִט ָיקה ֶׁשֹּלא
ֹלא נִ ְמלַ ט ׁשּום ַמ ֲא ָמר ַמ ָּד ִעי ָה ֵ
ל־ק ְרּבֹוִ .הּגִ יעּו ַה ְּדבָ ִרים לִ ֵידי ּכָ ְךֶׁ ,ש ְּשֹׁלמֹה ֵה ֵחל
ְק ָראֹו ַעל־ּכְ ָר ָעיו וְ ַע ִ
ל־רז לָ א ָאנֵ יס לֵ ּה ,וְ ֵאין ׁשּום ִחּשּׁוב
ל־מּכִ ָיריוּ ,כִ י ּכָ ָ
לְ ִה ְת ַרבְ ֵרב ּבְ ָאזְ נֵ י ּכָ ַ
ָמ ֵת ָמ ִטי ֶׁשֹּלא ֲיַעלֶ ה ּבְ יָדֹו לִ ְפּתֹרְ ,יִהיֶה ָק ֶׁשה ּכְ כָ ל ֶׁש ְּיִהיֶהֲ .חבֵ ָריו נַ ֲענּו
לָ ֶא ְתּגָ ר ,וְ ֵה ֵחּלּו לְ ַה ְמ ִטיר ָעלָ יו ַּת ְרּגִ ילִ ים ׁשֹונִ ים ְּומ ֻׁשּנִ יםִ ,ה ְׁשלִ יכּו
בּורה
רֹונֹומּיִים ּבָ זֶ ה ַא ַחר זֶ ה ,אּולָ ם ְׁשֹלמֹה ָע ַמד ּבִ גְ ָ
ִמ ְס ָּפ ִרים ַא ְס ְט ִ
וְ ֵה ִׁשיב ִמלְ ָח ָמה ַׁש ְע ָרהַ .על ּכָ ל ַה ְּשׁ ֵאלֹות ָענָ ה ּבִ בְ ִהירּות ,וְ הֹוכִ ַיח
ׁשּובֹותיו ּבְ ֶעזְ ַרת ַּת ְרּגִ ילִ ים ֶׁש ָר ַׁשם ּבִ ְמ ִהירּות ּבְ גִ לְ יֹונֹות ַהּנְ יָר
ָ
ֶאת ְּת
ֶׁשּלְ ָפנָ יוֶׁ ,ש ָהלְ כּו וְ ִה ְת ַמּלְ אּו ּבְ ֶק ֶצב ְמ ַס ְח ֵרר ּבָ זֶ ה ַא ַחר זֶ ה.
יֹום ֶא ָחד ,נִ ְקלַ ע ְׁשֹלמֹה לְ בֵ יתֹו ֶׁשל ֶא ָחד ִמּגְ דֹולֵ י ַחכְ ֵמי ּדֹורֹוּ ,וכְ ֶׁש ָּשׁ ַמע
אֹורחֹו ּבְ ֶח ְׁשּבֹון וְ ַעל ַט ֲענָ תֹו ּכִ י ֵאין ַּת ְרּגִ יל
ַעל ּכִ ְׁשרֹונֹו ַהּגָ דֹול ֶׁשל ְ
"ׁש ַמע נָ א"ָּ ,פנָ ה ֶה ָחכָ ם
ּבִ לְ ִּתי ָּפ ִתירֶ ,ה ְחלִ יט ַהּלָ ה לְ ַה ֲע ִמידֹו ּבְ ִמבְ ָחןְ .
"מבַ ֵּקׁש ֲאנִ י לְ ַה ִּציג ּבְ ָפנֶ יָך ִחּשּׁוב ָמ ֵת ָמ ִטי ְמ ֻסּבָ ְך,
ֶאל ְׁשֹלמֹה וְ ָא ַמרְ .
ְּומבַ ֵּקׁש ֲאנִ י לִ ְראֹות ִאם ֲיַעלֶ ה ּבְ ְיָדָך לִ ְפּתֹר ֶאת ַה ִחּשּׁוב ַהּלָ זֶ ה"ִ .חּיּוְך
ֶׁשל נִ ָּצחֹון ִה ְת ַּפ ֵּשׁט ַעל ְּפנֵ י ְׁשֹלמֹהּ ,ובְ ַרבְ ְרבָ נּות ָּפ ַסק וְ ָא ַמר" :מּוכָ ן
טּוח ֲאנִ י ּבְ ַע ְצ ִמי ּכִ י אּוכַ ל לְ ַפ ְּצ ָחּה
ְּומזֻ ָּמן ֲאנִ י לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ַה ִח ָידהּ ,ובָ ַ
ל־ה ִּמ ָּדה,
"אל ִּת ְתּגָ ֶאה ֵיָתר ַע ַ
ַעל־נְ ַקּלָ ה"" .לְ ַאט לְ ָך"ָ ,א ַמר ֶה ָחכָ םַ ,
ל־יִת ַהּלֵ ל חֹגֵ ר ּכִ ְמ ַפ ֵּת ַח' .וְ ַע ָּתה ֶאּגַ ׁש ֶאל ַה ִח ָידה
ּכִ י ָעלֶ יָך נֶ ֱא ַמר ַ'א ְ
ַע ְצ ָמּהּ .ובְ כֵ ןּ ,כַ ָּמה ּגַ ְרּגְ ֵרי ִח ָּטה יֵׁש ּבַ ֲע ֵר ָמה זֹו ַה ֻּמּנַ ַחת לְ ָפנֵ ינּו"? ִהּבִ יט
ְׁשֹלמֹה ּבַ ֲע ֵר ַמת ַה ִח ָּטה ֶׁשּלְ ָפנָ יוָ ,א ַמד ֶאת ָר ְחּבָ ּה וְ ֶאת ָא ְרּכָ ּהּ ,ולְ ַא ַחר

ִחּשּׁובִ ים ֶׁש ָע ַרְך ּבְ גִ לְ יֹון ַהּנְ יָר ֶׁשּלְ ָפנָ יו ,וְ ַאף ָס ַפר ּבְ מֹו ָיָדיו ִסיר ָמלֵ א
ּבְ גַ ְר ִעינֵ י ִח ָּטה ,וְ ִהכְ ִּפיל וְ ִׁשּלֵ ׁש ֶאת ַהּכַ ּמּות לְ ִפי ּגֹבַ ּה וְ ר ַֹחב ָה ֲע ֵר ָמה,
אֹותּה ּבִ ְפנֵ י ֶה ָחכָ םּ" .ובְ כֵ ן"ִ ,ה ְמ ִׁשיְך
נָ ַקב ּבְ ִמ ְס ָּפר ּכָ לְ ֶׁשהּו ,וְ ִה ִּציג ָ
ֶה ָחכָ ם ּבְ ִסּפּוק וְ ָׁש ַאל" :וְ ַעכְ ָׁשוֵ ,צא וְ ַח ֵּשׁבּ ,כַ ָּמה ּגַ ְרּגְ ֵרי ִח ָּטה ְיִהיּו
ּבְ ָקרֹון ָׁשלֵ ם ֶׁשל ַרּכֶ בֶ תֶׁ ,שּכֻ ּלֹו ָמלֵ א ּבְ גַ ְרּגְ ִרים ֵמ ָה ִר ְצ ָּפה וְ ַעד ַה ִּת ְק ָרה,
לְ ֹלא ֶא ֶפס ָמקֹום"ּ .בֵ ינְ ַתיִם ִה ְת ַא ְּספּו ּבַ ָּמקֹום ֲאנָ ִׁשים ַרּבִ ים ֶׁש ֵּשׁ ַמע
ר־רּוח ַעל ְׁשֹלמֹהּ ,ובִ ְקׁשּו
ִּכּוח ִהּגִ ַיע לְ ָאזְ נֵ ֶיהם ,וְ כֻ ּלָ ם ִהּבִ יטּו ּבְ ק ֶֹצ ַ
ַהּו ַ
לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ְּתׁשּובָ תֹוִ .מ ְצחֹו ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ִה ְת ַמּלֵ א ּבִ ְק ָמ ִטיםּ ,ובְ ֶמ ֶׁשְך
ת־א ַחת אֹורּו
קּוע ּבְ ִחּשּׁובָ יו ַה ְּסבּוכִ ים .וְ ָאז ּבְ בַ ַ
ָׁש ָעה ֲא ֻרּכָ ה ָהיָה ָׁש ַ
ֵעינָ יוֵ ,ה ִרים ֶאת רֹאׁשֹו וְ נָ ַקב ּבִ ְסכּום ָעצּוםֵ ,אלָ יו ִהּגִ ַיע לְ ַא ַחר ִחּשּׁוב
ָארְֹךּ" .ובְ כֵ ן"ִ ,ה ְמ ִׁשיְך ֶה ָחכָ ם וְ ֹלא ִה ְר ָּפה" ,וְ ַעכְ ָׁשו ֵצא וְ ַח ֵּשׁבּ ,כַ ָּמה
ּגַ ְרּגְ ֵרי ִח ָּטה ְיִהיּו ּבְ ֶאלֶ ף ַרּכָ בֹותֶׁ ,שּבְ כָ ל ַא ַחת ֵמ ֶהן יֵׁש ֶאלֶ ף ְקרֹונֹות ,וְ כָ ל
ָקרֹון ָמלֵ א וְ גָ דּוׁש ַעד ֶא ֶפס ָמקֹום ּבְ גַ ְרּגְ ֵרי ַה ִח ָּטה"ַּ .ת ְד ֵה ָמה נָ ְפלָ ה ַעל
ַהּש ִֹׁוהים ּבַ ָּמקֹום ,אּולָ ם ְׁשֹלמֹה ַהּגַ ַאוְ ָתן ֹלא ִה ְסּכִ ים לְ הֹודֹות ּבַ ּק ִֹׁשי,
ִּומּיָד ִה ְס ַּת ֵער ׁשּוב ַעל ּגִ לְ יֹונֹות ַהּנְ יָר ֶׁשּלְ ָפנָ יו ,וְ ָצלַ ל ֶאל ּתֹוְך ַה ֶח ְׁשּבֹון
ַה ָּסבּוְך וְ ַה ֻּמ ְרּכָ ב ,לַ ְמרֹות ֶׁש ֵּמעֹולָ ם ֹלא ָּפ ַתר ַּת ְרּגִ יל ּכֹה ְמ ֻסּבָ ְךָ .עבְ רּו
ּיּומן ָה ַפְך ְׁשֹלמֹה ֶאת ּגִ לְ יֹון ַהּנְ יָר
ּכִ ְמ ַעט ָח ֵמׁש ָׁשעֹות ְּת ִמימֹותּ ,ובְ ִס ָ
ֶׁשּלְ ָפנָ יו ַעל ָר ְחּבֹו ,וְ ָר ַׁשם ָעלָ יו ִמ ְס ָּפר ָארְֹך ּבֶ ן ְס ָפרֹות ַרּבֹותַ ,עד
ּסֹופית"ָ ,א ַמר ְׁשֹלמֹה
ּתֹוצ ָאה ַה ִ
"זֹוהי ַה ָ
ֶׁש ָּק ֵצהּו ּכִ ְמ ַעט ֹלא נִ ְר ֶאהִ .
ּבְ ִסּפּוק ּובַ ֲא ֶר ֶׁשת ֶׁשל ּגַ ֲאוָ ה ,אּולָ ם ֶה ָחכָ ם ֹלא ִה ְר ָּפה וְ ִה ִּטיל ַעל רֹאׁשֹו
ֶאת ַה ְּפ ָצ ָצה" :וְ ַעכְ ָׁשו ִהּגַ ְע ִּתי ֶאל ַה ִח ָידה ָה ֲא ִמ ִּתיתַ .על ּג ֶֹרן ֲענָ ִקית
ֹאׁשּה ַמּגִ ַיע ַה ָּשׁ ַמ ָיְמה וְ ָר ְחּבָ ּה ּכְ ר ַֹחב ּכַ ּדּור ָה ָא ֶרץ
בּואהֶׁ ,שר ָ
ֶׁשל ְּת ָ
ּכֻ ּלֹוְ ,יָׁשבָ ה ִצּפֹור ַא ַחת ,וְ נִ ְּק ָרה ֶאת ּגַ ְרּגְ ֵרי ַה ִח ָּטה ֶׁשּבַ ֲע ֵר ָמהּ .בְ ֶמ ֶׁשְך
צּופים ִה ְצלִ ָיחה ַה ִּצּפֹור לְ כַ ְר ֵסם ַרק ּגַ ְרּגֵ ר ֶא ָחדּ ,ובַ ִּיָמים
ֵמ ָאה ִיָמים ְר ִ
אֹותּה
סּומ ָיהּ .ובְ כֵ ןּ ,כַ ָּמה זְ ַמן ָיִּד ֵרׁש לָ ּה לְ ָ
ֶׁשּלְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִה ְמ ִׁשיכָ ה ּבְ כִ ְר ֶ
ִצּפֹור ּכְ ֵדי לֶ ֱאכֹל ֶאת ַהּג ֶֹרן ּכֻ ּלֹו ַעל ּכָ ל ּגַ ְרּגְ ֵרי ַה ִח ָּטה ֶׁשּבֹו"? ָּפנָ יו
ֶׁשל ְׁשֹלמֹה ִהלְ ּבִ ינּו וְ הּוא ּכִ ְמ ַעט ָק ַרס ַּת ְח ָּתיו ּבְ ִעּלָ פֹון .רֹאׁשֹו ֵה ֵחל
לְ ִה ְס ַּת ְח ֵררּ ,ובְ ִד ְמיֹונֹו ָר ָאה ְסבִ יבֹו ִצ ֳּפ ִרים ַרּבֹות ַה ְמנַ ְּקרֹות ּגַ ְרּגְ ֵרי
"אין לִ י ְּתׁשּובָ ה" לָ ַחׁש ּבְ ֵׁש ֶפל־קֹול ,וְ כָ ל
ִח ָּטה ְּומ ַצּוְחֹות ּבְ קֹול ּגָ דֹולֵ .
ַהּנֹוכְ ִחים ָּפ ְרצּו ּבִ ְצחֹוק ּגָ דֹול.

ַהּנִ ְמ ָׁשל
ל־מנָ ת לְ ַה ְמ ִׁשיל לָ נּו,
"ח ֵפץ ַחּיִים" ַע ְ
ּבְ ָמ ָׁשל נִ ְפלָ א זֶ הִ ,ה ְׁש ַּת ֵּמׁש ֶה ָ
ן־אנֹוׁש ֶׁשּיָכֹול לְ ַח ֵּשׁב ַמהּו ְׂשכַ ר ִמ ְצוָ ה לְ ִפי ַה ֻּמ ָּשׂגִ ים
ּכֵ ַיצד ֵאין ׁשּום ּבֶ ֱ
ֶׁשּלָ נּו ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ הֶׁ .שּכֵ ן ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ֻמגְ ּבָ לָ ,קצּוב ָּומדּוד ,לְ ֻע ַּמת
ין־סֹופי ּובִ לְ ִּתי ֻמגְ ּבָ ל ,וְ לָ כֵ ן ֵאין לָ נּו ֲהבָ נָ ה ּבִ ְׂשכַ ר
ִ
ָהעֹולָ ם ַהּבָ א ֶׁשהּוא ֵא
יֹותר ֵמאֹותֹו ִחּשּׁוב ְמ ֻסּבָ ְך ּובִ לְ ִּתי
ַה ִּמ ְצֹות ֶׁש ֵאין לָ ֶהם ּגְ בּול ִּומ ָּדה .וְ ֵ
נִ ְת ָּפס ֶׁשל ּכַ ּמּות ַהּזְ ַמן ֶׁשל ֲאכִ ילַ ת ּכָ ל ַהּגַ ְרּגְ ִרים ָה ַרּבִ ים ּבָ ֲע ֵר ָמה
ָה ֲענָ ִקית ַעד לֵ ב ַה ָּשׁ ַמיִםְ ,מ ַצ ֶּפה לָ נּו ַעל ּכָ ל ִמ ְצ ֵֹותינּו ַּומ ֲע ֵׂשינּו
רֹות ֶיהם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה וְ ַה ֶּק ֶרן ַק ֶּיֶמת לָ נּו לָ עֹולָ ם ַהּבָ א.
ַהּטֹובִ יםֵּ ,פ ֵ

ֻמ ְר ָ ּגל

הֲ לָ כֹות וַ הֲ לִ יכֹות
• ֵאין ְמ ַקּבְ לִ ים ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ֶאּלָ א לְ ִפי ַה ַּמ ֲע ֶׂשהִּ ,ומּכָ אן
נִ לְ ַמדֶׁ ,ש ַעל ּכָ ל ִמ ְצֹות ֲע ֵׂשה יֵׁש ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה ,וְ ַה ֶּק ֶרן
ּיֶמת לָ עֹולָ ם ַהּבָ א( .מכילתא)
ַק ֶ
• ַעל ּכָ ל ַה ִּמ ְצֹות ֶׁשּבֵ ין ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹו ,וְ כָ ל ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשל
ְצ ָד ָקה ּוגְ ִמילּות ֲח ָס ִדים ,יֵׁש ֲעלֵ ֶיהן ָׂשכָ ר ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה לְ בַ ד
ִמ ְּשׂכָ רֹו ּבָ עֹולָ ם ַהּבָ א( .תוספות יום־טוב)
עֹוׂשה ָא ָדם לַ ֲחבֵ רֹוַ ,מּגִ ַיע לֹו ָׂשכָ ר ִמ ְצוָ ה ּגַ ם
• ַעל טֹובָ ה ֶׁש ֶ
ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .הרמב"ם)
אֹותם ֶׁש ְּמ ַקּבְ לִ ים
• ִמי ֶׁש ָּדן ֶאת ֲחבֵ רֹו לְ כַ ף־זְ כּות ,הּוא ֶא ָחד ֵמ ָ
ְׂשכָ ָרם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .מסכת שבת)
ל־אף
חֹוׁשב לַ ֲעׂשֹות ִמ ְצוָ הַ ,ע ַ
• ַעל ַמ ֲח ָׁשבָ ה טֹובָ ה ֶׁש ָא ָדם ֵ
ֶׁשֹּלא ֲע ָׂש ָאּה ּבְ סֹופֹו ֶׁשל ָּדבָ ר ,זֹוכֶ ה הּוא לְ ַקּבֵ ל ְׂשכָ רֹו ּבָ עֹולָ ם
ַהּזֶ הּ ,כִ י ַה ָּקּבָ "ה ְמ ַָצ ֵרף ַמ ֲח ָׁשבָ ה טֹובָ ה לְ ַמ ֲע ֶׂשה( .ערבי נחל)
ֹּלא־ת ֲע ֶׂשה ְּומ ַׁשּבֵ ר ּבְ לִ ּבֹו ֶאת
• ִמי ֶׁשּש ֵֹׁומר ֶאת ַע ְצמֹו ִמ ַ
ּתֹורה,
ּסּורים ֶׁשּבַ ָ
ַה ֶּיֵצר ָה ַרע ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא לַ ֲעבֹר ַעל ֶא ָחד ֵמ ָה ִא ִ
חֹוטא
זֹוכֶ ה לְ ָׂשכָ ר ּגָ דֹול ַאף ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁש ִאּלּו ָהיָה ֵ
ית־ּדיןִּ ,ומ ָּדה טֹובָ ה ְמ ֻרּבָ ה
ָחלִ ילָ ה ָהיּו ַמלְ ִקים אֹותֹו ּבְ בֵ ִ
ִמ ִּמ ַּדת ֻּפ ְר ָענּות( .חקל יצחק)
• ּבְ ִמ ְצֹות ֶׁש ַהּזְ ַמן ּגְ ָר ָמןִ ,מּכֵ יוָ ן ֶׁש ֵהן ּבָ אֹות ַרק ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה
ֶׁשהּוא ָּתלּוי ּבִ זְ ַמן ּובָ ֶהן ְּתלּויֹות ַה ִּמ ְצֹות ,לָ כֵ ן ּגַ ם ֲעלֵ ֶיהן יֵׁש
ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .קנאת סופרים)
• ַעל ִמ ְצֹות ֲע ֵׂשה ֶׁש ֵאין ּבָ ֶהם עֹנֶ ׁשֵ ,אינֹו ְמ ַקּבֵ ל ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם
ַהּזֶ ה ,אּולָ ם ַעל ִמ ְצֹות ֲע ֵׂשה ֶׁשּיֵׁש עֹנֶ ׁש לְ ִמי ֶׁשֹּלא ְמ ַק ָּיְמן,
ּכְ גֹון ִמ ְצוַ ת ִמילָ ה ,יֵׁש ַעל־ּכָ ְך ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .תבואות שור)
אֹותןּ ,כְ גֹון ּכִ ּבּוד ָאב
• ִמי ֶׁש ְּמ ַקּיֵם ִמ ְצֹות ֶׁש ַה ֵּשׂכֶ ל ְמ ַחּיֵב ָ
אֹותן ִמּתֹוְך ִצּוּוי ה'ְ ,מ ַקּבֵ ל ַעל־ּכָ ְך ָׂשכָ ר ּגַ ם
עֹוׂשה ָ
וָ ֵאם ,וְ ֶ
ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .מעגלי צדק)
• ִמי ֶׁש ְּמ ַקּיֵם ּגַ ם ִמ ְצֹות ְּד ַרּבָ נָ ןְ ,מ ַקּבֵ ל ַעל־ּכָ ְך ָׂשכָ ר ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם
ַהּזֶ הּ ,כִ י ַה ָּקּבָ "ה ְמ ַקּיֵם ּבֹו ּכִ בְ יָכֹול ֶאת ַה ִּצּוּוי ֶׁשל "ּבְ יֹומֹו ִת ֵּתן
ל־ה ָא ָדםְּ ,ד ַהיְנּו ּבְ עֹודֹו
ְׂשכָ רֹו" ,עֹוד ּבְ ֶט ֶרם ָּתבֹוא ַה ֶּשׁ ֶמׁש ַע ָ
ּבְ ַחּיָיו ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .תפארת בנים)
גֹורם לָ ַרּבִ ים לַ ֲעׂשֹות ַמ ֲע ִׂשים
• ִמי ֶׁש ְּמזַ ּכֶ ה ֶאת ָה ַרּבִ ים וְ ֵ
טֹובִ ים ,הּוא ְמ ַקּבֵ ל ָׂשכָ ר ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .מהרש"א)
עֹוׂשה ִמ ְצוָ ה ּבְ ַרּבִ ים ְּומ ַק ֵּדׁש ֵׁשם ָׁש ַמיִםְ ,מ ַׁשּלֵ ם לֹו
• ָה ֶ
ַה ָּקּבָ "ה ֶאת ְׂשכָ רֹו ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .יריעות שלמה)
ּתֹורה ִעם ֲא ֵח ִרים ,יֶׁש לֹו ְׂשכַ ר ִמ ְצוָ ה ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם
ּלֹומד ָ
• ִמי ֶׁש ֵ

ּתֹורה( .ספר המגיד)
ַהּזֶ הִ ,מ ְּפנֵ י ֶׁשהּוא ְמזַ ּכֶ ה ֶאת ֲחבֵ רֹו ּבְ לִ ּמּוד ַה ָ

• ּבְ יִחּוד ְמ ַׁשּלֵ ם ַה ָּקּבָ "ה ָׂשכָ ר ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה לְ ִמי ֶׁשּזָ ִהיר ֲא ִפּלּו
ּבְ ִמ ְצֹות ַקּלֹות ֶׁש ָא ָדם ָּדׁש ּבַ ֲע ֵקבָ יו ,וְ ִאם הּוא זָ ִהיר ּבְ כָ ְך
ְמ ַקּבֵ ל הּוא ַעל־ּכָ ְך ְׂשכָ רֹו ּבְ ַחּיָיו( .מעגלי צדק)
• וְ כֵ ן ִאם ָה ָא ָדם ִמ ְת ַא ֵּמץ לְ ַקּיֵם ִמ ְצוָ ה נְ ִד ָירה ֶׁש ַרּבִ ים
נִ כְ ָׁשלִ ים ּבָ ּה ,וְ הּוא ִמ ִיח ֵידי ְסגֻ ּלָ ה ַה ִּמ ְת ַא ְּמ ִצים ּבָ ּהַ ,יְקּבֵ ל
ְׂשכָ רֹו ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .החת"ם סופר)
• ַהּזָ ִהיר ּבְ ִמ ְצוַ ת ִצ ִיצית ,זֹוכֶ ה ּגַ ם לְ ָׂשכָ ר נִ גְ לֶ ה ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה,
ִמּלְ בַ ד ָׂשכָ ר נִ ְס ָּתר ֶׁשל עֹולָ ם ַהּבָ א( .כלי יקר)
• ִמי ֶׁשּזָ ִהיר ּבִ ְת ִפּלָ ה ּבְ ִצּבּור ּבְ כַ ּוָנָ ה ְמ ַקּבֵ ל ְׂשכָ רֹו ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה,
ֹלקיכֶ ם ּובֵ ַרְך ֶאת־לַ ְח ְמָך וְ ֶאת־
ֶׁשּנֶ ֱא ַמר "וַ ֲעבַ ְד ֶּתם ֵאת ה' ֱא ֵ
ֵמ ֶימיָך" ,לָ ָּמה ִה ְת ִחיל ּבִ לְ ׁשֹון ַרּבִ ים וְ ִסּיֵם ּבִ לְ ׁשֹון ִיָחיד? ִמ ְּפנֵ י
נֹותן לְ כָ ל ֶא ָחד ְׂשכָ רֹו
ֶׁש ָה ַרּבִ ים ּבָ ִאים ַיַחד לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ,וְ ַה ָּקּבָ "ה ֵ
יע לֹו( .רבי יהונתן אייבשיץ)
לְ ִפי ּכַ ּוָנָ תֹו ּוכְ ִפי ַה ַּמּגִ ַ
• ַה ִּמ ְת ַּפּלֵ ל ַעל ֲחבֵ רֹו ְּומבַ ֵּקׁש ּבַ ֲעדֹו ,זֹוכֶ ה לְ ַקּבֵ ל ְׂשכָ רֹו
ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .שומע תפילה)
עֹוׂשה ֶאת ַה ִּמ ְצֹות ִמּתֹוְך ַא ֲהבַ ת ה' וְ עֹובְ דֹו ּבְ ַא ֲהבָ ה,
• ִמי ֶׁש ֶ
ְמ ַקּבֵ ל ְׂשכָ רֹו ּגַ ם ּבָ עֹולָ ם ַהּזֶ ה( .אמרי אש)
• ַעל ִמ ְצוַ ת ְּת ִפּלִ ין זֹוכֶ ה ָה ָא ָדם לְ ַקּבֵ ל ָׂשכָ ר ֵמ ֶרגַ ע ֲהנָ ָח ָתן,
וְ כֵ ן ַהּזָ ִהיר ּבִ ְמזּוזָ הּ ,בְ כִ ּבּוד ָאב וָ ֵאםּ ,בְ ִק ָימה וְ ִהּדּור ְּפנֵ י זָ ֵקן,
ית־ה ִּמ ְד ָרׁש ,וְ כֵ ן ַעל לִ ּמּוד
ּתֹורה ,וְ ַה ַּמ ְׁשּכִ ים לְ בֵ ַ
ַעל לִ ּמּוד ַה ָ
ּתֹורהַ ,ה ְמכַ ּבֵ ד
ּתֹורה ֶׁשל ַּת ְׁשּבַ "ר וְ ַה ְמגַ ֵּדל ּבָ נָ יו לְ ַתלְ מּוד ָ
ָ
ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ְּומ ַׁש ְּמ ָׁשם ,לְ ִמי ֶׁשעֹונֶ ה ֵמ ָאה ּבְ ָרכֹות ּבְ כָ ל־
יֹום ,וְ כֵ ן לְ ִמי ֶׁש ְּמ ַעּנֵ ג ֶאת ַה ַּשּׁבָ ת ְּומכַ ּבְ ָדּהַ ,על ֱאמּונָ ה ּבַ ה'
ֹותיו ּבֶ ֱאמּונָ ה ,וְ עֹוד( .שכר מצווה)
וְ ִקּיּום ִמ ְצ ָ
"ׂשכַ ר ִמ ְצוָ ה ּבְ ַהאי ַעלְ ָמא לֵ יּכָ א"ּ .בֵ אּורֹו הּוא,
• ָא ְמרּו ֲחזַ "לְ ,
ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ָהעֹולָ ם ַהּזֶ ה ֹלא יָכֹול לְ ָהכִ יל ּבְ ִק ְרּבֹו ָׂשכָ ר ֶׁשל ֲע ִׂשּיַת
ל־העֹולָ ם ַהּזֶ ה ,זֶ ה ֲע ַדיִן ֹלא
ִמ ְצוָ ה ,וְ גַ ם ִאם ַיְקּבֵ ל ָה ָא ָדם ֶאת־ּכָ ָ
ַמּגִ ַיע לְ ָׂשכָ ר ֶׁשל ִמ ְצוָ ה ַא ַחת .וְ לָ כֵ ן נִ בְ ָרא ְמקֹום ָה ִעּדּון ַהּבָ נּוי
לְ ֵׁשם ּכָ ְךּ ,כְ ֵדי ֶׁש ָּשׁם יּוכְ לּו לְ ַקּבֵ ל ֶאת ַה ָּשׂכָ ר ,וְ הּוא ָהעֹולָ ם
ַהּבָ א( .מסילת ישרים)
תֹורהֵ ,הן ּבִ ְת ִפּלָ הֵ ,הן ּבְ ִמ ְצֹות
• ּבְ כָ ל ַה ִּמ ְצֹות ֶׁשּבָ עֹולָ םֵ ,הן ּבְ ָ
עֹוׂשה
"ה ֵרינִ י ֶ
לֹומר ּבְ זֶ ה ַהּלָ ׁשֹוןֲ :
ַמ ֲע ִׂשּיֹותְ ,יַרּגִ יל ֶאת ַע ְצמֹו ַ
זֹאת לְ ֵׁשם יִחּוד ֻק ְד ָׁשא־בְ ִריְך־הּוא ְּוׁשכִ ינְ ֵּתּה ,לַ ֲעׂשֹות נַ ַחת
לֹומר זֹאת
ת־ע ְצמֹו ַ
ּבֹורא ְיִתּבָ ַרְך ְׁשמֹו .וְ ְיַרּגִ יל ֶא ַ
רּוח לַ ֵ
ַ
ּבְ תֹוכִ ּיּות ְּפנִ ִימּיּות ַהּלֵ בּ ,ובְ ֶה ְמ ֵׁשְך ַהּזְ ַמן ְיַרּגִ יׁש ֶה ָא ָרה ּגְ דֹולָ ה
ּבַ ֲא ִמ ָירה זֹו( .צעטיל קטן לרבי ר' אלימלך מליז'ענסק)
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בס"ד

ּ ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפ ְינ ָחס

ֵמאאוֹ ְצרוֹ ﬨ ֱאמ ּו ִניםם

ּ ְפ ִניני ֵני ָא ֵמן ו ְּת ִפ ָּלה ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה

דוֹרי דּוֹרוֹת
ַמ ֲע ֵשׂהוּ ֶשׁל ִפּינְ ָחס ִה ְת ַקיֵּ ם ְל ֵ
"וַ יְ כַ ֵפּר ַעל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל" )כה יג(
ְבּ ֵס ֶפר ְתּ ִה ִלּים נֶ ֱא ָמר ְבּ ִשׁ ְבחוֹ ֶשׁל ִפּינְ ָחס )קו ל-לא(" :וַ יַּ ֲעמֹד ִפּינְ ָחס
עוֹלם".
וַ יְ ַפ ֵלּל וַ ֵתּ ָע ַצר ַה ַמּגֵּ ָפה; וַ ֵתּ ָח ֶשׁב לוֹ ִל ְצ ָד ָקה ְלדֹר וָ דֹר ַעד ָ
וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ְבּ ָמה גָּ דוֹל ַמ ֲע ֵשׂהוּ ֶשׁל ִפּינְ ָחס ַעד ֶשׁנֶּ ְח ָשׁב לוֹ ִל ְצ ָד ָקה
עוֹל ֵמי ַעדֵ ,
ְל ְ
יוֹתר ִמ ַמּ ֲע ֵשׂהוּ ֶשׁל ַא ֲהרֹן ֶשׁ ַאף הוּא ָע ַצר ֶאת ַה ַמּגֵּ ָפה
ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ַה ְקּט ֶֹרת ,כַּ נֶּ ֱא ָמר ְל ֵעיל )יז יג(" :וְ יַ ֲעמֹד ֵבּין ַה ֵמּ ִתים ֵוּבין
ַה ַחיִּ ים וַ ֵתּ ָע ַצר ַה ַמּגֵּ ָפה" ַא א נֶ ֱא ָמר ְלגַ ָבּיו ֶשׁ ַמּ ֲע ֵשׂהוּ נֶ ְח ָשׁב
עוֹלם?
ִל ְצ ָד ָקה ַעד ָ
אדוֹמ ְסקַ :א ֲהרֹן גִּ ָלּה ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל כּ ָֹחהּ
ֵבּ ֵאר ַה ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה' ֵמ ָר ְ
הוֹעיל ְבּכָ ַ רק ַלדּוֹרוֹת ֶשׁ ָהיָ ה ָבּ ֶהם
ֶשׁל ַה ְקּט ֶֹרת ַל ֲעצֹר ַמגֵּ ָפה ,וְ ִ
ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ,וְ נִ ָתּן ָהיָ ה ְל ַה ְק ִטיר ְקט ֶֹרתְ .ל ֻע ַמּת זֹאת ִפּינְ ָחס
נּוֹהגֶ ת ְבּכָ ל דּוֹר וָ דוֹר,
ִה ְת ַא ֵמּץ ַל ֲעצֹר ֶאת ַה ַמּגֵּ ָפה ְבּכֹחַ ַה ְתּ ִפ ָלּה ַה ֶ
ווֹנוֹתינוּ
הוֹאיל גַּ ם ַלדּוֹרוֹת ָה ַא ֲחרוֹנִ יםֶ ,שׁ ָבּ ֶהם ַבּ ֲע ֵ
ְוּב ַמ ֲע ֵשׂהוּ זֶ ה ִ
ֵאין ָלנוּ כּ ֵֹהן ֵוּבית ִמ ְק ָדּשְׁ ,ל ִפיכָ ֶ ה ֱח ִשׁיב לוֹ זֹאת ַהכָּ תוּב:
עוֹלם".
"ל ְצ ָד ָקה ְלדֹר וָ דֹר ַעד ָ
ִ
ִ'תּ ְפ ֶא ֶרת ְשׁמֹה' ְתּ ִה ִלּים קו

ְל ַה ֲע ִמיד ַע ְצמוֹ ַעל ְמקוֹמוֹ ַבּ ְתּ ִפ ָלּה
"אין
ַעל ַה ָפּסוּק ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ ָדּ ְרשׁוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ַמ ֶסּכֶ ת ְבּ ָרכוֹת )ו ב(ֵ :
ֲע ִמ ָידה ֶא ָלּא ְתּ ִפ ָלּהֶ ,שׁנֶּ ֱא ָמר' :וַ יַּ ֲעמֹד ִפּינְ ָחס וַ יְ ַפ ֵלּל'".
ֵבּ ֵאר ַה ַמּ ְשׁגִּ ַ
יח ַר ִבּי ַחיִּ ים ְפ ִר ְיד ַלנְ ֶדּר זָ ָצ"לִ :בּ ְד ָב ִרים ֵאלּוּ ִהגְ ִדּירוּ
צוּר ָתהּ ֶשׁ ִהיא'ֲ :ע ִמ ָידה'ַ ,היְ נוּ ֶשׁ ַמּ ֲע ִמיד
ֲחזָ "ל ֶאת ַמהוּת ַה ְתּ ִפ ָלּה וְ ָ
ָא ָדם ַע ְצמוֹ ַעל ְמקוֹמוֹ ַהנָּ כוֹן ִבּ ְשׁ ַעת ַה ְתּ ִפ ָלּה .כְּ ֵשׁם ֶשׁ ִפּינְ ָחס יָ ַדע
וְ ִהכִּ יר ָבּ ֻע ְב ָדּה כִּ י ֵאין ְבּכֹחוֹ ַל ֲהרֹג ֶאת זִ ְמ ִרי וְ ַה ִמּ ְדיָ נִ ית ְבּא ִסיַּ ְע ָתּא
ִד ְשׁ ַמיָּ א וְ ַעל כֵּ ן ִה ְת ַפּ ֵלּל ֵמע ֶֹמק ִלבּוֹ ֶאל ה' ,כָּ ָ צ ִרי כָּ ל ָא ָדם
וּל ַה ְשׁ ִרישׁ ְבּ ִק ְרבּוֹ ֶאת
ֶט ֶרם ַה ְתּ ִפ ָלּה ְ'ל ַה ֲע ִמיד ַע ְצמוֹ ַעל ְמקוֹמוֹ' ְ
ַה ַהכָּ ָרה ֶשׁ ֵאין ְבּכֹחוֹ ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָבר ְלא ֶעזְ ָרה ִמ ָמּרוֹם ,וְ ַרק ִמתּוֹ
שׁוּעתוֹ.
ַהכָּ ָרה זוֹ יָ כוֹל הוּא ַל ֲעמֹד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל יְ ָ
ִ'שׂ ְפ ֵתי ַחיִּ ים' – ִמדּוֹת ,ח"ב עמ' רלו

ֲע ִמ ָידה ְמ ַס ֶלּ ֶקת ְמ ִחצּוֹת
נוֹסף ֵבּ ֵאר זֹאת ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ִשׁ ְמשׁוֹן ִפּינְ קוּס זָ ָצ"לְ :בּנִ גּוּד
ְבּא ֶֹפן ָ
ַל'יְּ ִשׁ ָיבה' ַה ְמּ ַס ֶמּ ֶלת ֶאת כְּ ֵבדוּת ַהגּוּף וְ ֶאת גַּ ְשׁ ִמיּוּתוַֹ ,בּ ֲע ִמ ָידתוֹ ַעל
ַרגְ ָליו ַמ ְר ֶאה ָה ָא ָדם ֶאת ִה ְת ַבּ ְטּלוּת גּוּפוֹ כְּ ַל ֵפּי ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא,
חוֹצ ֶצת ָתּ ִמיד ֵבּין ָה ָא ָדם
וּמ ְת ַבּ ֶטּ ֶלת ַה ְמּ ִח ָצּה ַה ֶ
וּמתּוֹ כָּ ָ ס ָרה ִ
ִ
ווֹתיו.
ְלקוֹנוֲֹ ,הלוֹא ִהיא ְמ ִח ַצּת ַהגּוּף ַהגַּ ְשׁ ִמי וְ ַת ֲא ָ
כַּ ֲא ֶשׁר ָה ָא ָדם ְמ ַב ֵטּל ֶאת ְמ ִציאוּתוֹ ִל ְפנֵ י ה'ַ ,אף ְבּ ֶט ֶרם יִ ְפ ַתּח ֶאת
ִפּיו ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל כְּ ָבר ִקיֵּ ם ְבּכָ ֵ ח ֶלק נִ כְ ָבּד ִמ ַתּכְ ִלית ַה ְתּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ֲה ֵרי
כָּ ַתב ַבּ ַעל ַ
'חוֹבת ַה ְלּ ָבבוֹת' )ח ג(" :כִּ י כַּ וָּ נָ ֵתנוּ ַבּ ְתּ ִפ ָלּה ֵאינָ הּ כִּ י ִאם
בוֹר ָאהּ
מוּתהּ ְל ְ
רוֹמ ָ
קים וּכְ נִ ָיע ָתהּ ְל ָפנָ יו ִעם ְ
כְּ לוֹת ַהנֶּ ֶפשׁ ֶאל ָה ֱא ִ
הוֹד ָא ָתהּ ִל ְשׁמוֹ וְ ַה ְשׁ ָלכַ ת כָּ ל יְ ָה ֶב ָיה ָע ָליו".
וְ ִשׁ ְב ָחהּ וְ ָ
ְ'שׁ ָע ִרים ִבּ ְת ִפ ָלּה' עמ' קל

יבוּתהּ ֶשׁל ְתּ ִפ ָלּה ִבּזְ ַמנָּ הּ
ֲח ִשׁ ָ
מוֹעדוֹ" )כח ב(
"את ָק ְר ָבּנִ י ַל ְח ִמי ְל ִא ַשּׁיִ ...תּ ְשׁ ְמרוּ ְל ַה ְק ִריב ִלי ְבּ ֲ
ֶ

גּוֹס ִטינִ ין:
ָדּ ַרשׁ ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי יְ ִח ֵיאל ֵמ ִאיר ִמ ְ

וּמ ַב ֵקּשׁ ִמ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלִ :שׁ ְמרוּ
עוֹמד ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ְ
ְבּ ִצוּוּיוֹ זֶ ה ֵ
ְמאֹד וְ ִהזָּ ֲהרוּ ַבּ ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁ ִתּ ַקּנְ ִתּי ָלכֶ ם בּ ֶֹקר וָ ֶע ֶרב כְּ נֶ גֶ ד ָק ְר ַבּן
מּוֹעד ָה ָראוּי ָל ֶהן ַעל
ַה ָתּ ִמיד ְ)בּ ָרכוֹת כז ב( ֶשֹּׁלא ְל ָא ֳח ָרן ְל ַא ַחר ַה ֵ
דּוֹאג ָל ֵתת ָלכֶ ם ֶאת כָּ ל ָצ ְרכֵ יכֶ ם ְבּ ִע ָתּם
ִפּי ַה ֲה ָלכָ ה ,כְּ ִפי ֶשׁ ִהנְ נִ י ֵ
נוֹתן ָל ֶהם ֶאת ָאכְ ָלם
ִוּבזְ ַמנָּ ם ,כַּ כָּ תוּב ְ)תּ ִה ִלּים קמה טו(" :וְ ַא ָתּה ֵ
ְבּ ִעתּוֹ".

מוּס ֵפי ַה ַשּׁ ָבּת
שׁוֹבת הוּא גַּ ם ְבּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ,וְ ָלכֵ ן נִ ְק ֵראת ָפּ ָר ַשׁת ְ
ֵ
ְבּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ.
הוֹסיףְ :בּכָ ל יוֹם וְ יוֹם ִה ְצ ַטוֵּ ינוּ
גַ .בּ ֵסּ ֶפר ִ'מ ְשׁנֵ ה ֲה ָלכָ ה' )סי' רפג( ִ
)שׁמוֹת כ ז(" :זָ כוֹר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
ִלזְ כֹּר ֶאת יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ,כַּ כָּ תוּב ְ
וּל ִפיכָ ְ בּכָ ל רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ַמזְ כִּ ִירים ָלנוּ ֶשׁ ָע ֵלינוּ ִלזְ כֹּר ֶאת
ְל ַק ְדּשׁוֹ"ְ ,
ימי ַהחוֹל.
ַה ַשּׁ ָבּת גַּ ם ִבּ ֵ

ֵ'מי ַהיָּ ם' ִפּינְ ָחס אוֹת מט

מוּסף ַשׁ ָבּת 'כָּ ָראוּי'
ָק ְר ַבּן ַ
"וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ְשׁנֵ י כְ ָב ִשׂים ְבּנֵ י ָשׁנָ ה" )כח ט(
ְ
'שׁוֹחר
ֵ
תּוֹספוֹת ְבּ ֵשׁם ִמ ְד ַרשׁ
תּוֹרה ֵה ִביאוּ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
רוּשׁם ַעל ַה ָ
ְבּ ֵפ ָ
טוֹב':
מּוּס ִפיםָ ,ט ֲענָ ה ַה ַשּׁ ָבּת
ְל ַא ַחר ֶשׁ ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַעל ַה ְק ָר ַבת ַה ָ
מוּסף
"מ ְפּנֵ י ָמה ָק ְר ַבּן ָ
ִל ְפנֵ י ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא וְ ָק ְב ָלה ְל ָפנָ יוִ :
מּוֹע ִדים ֶשׁ ֻהזְ כְּ רוּ
מוּס ֵפי ַה ֲ
ְ
ֶשׁ ַמּ ְק ִר ִיבים ִבּי הוּא ַה ָקּ ָטן ִמכָּ ל
תּוֹרה"? ֵה ִשׁ ָיבהּ ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא" :כְּ ֵשׁם ֶשׁ ַלּ ְח ֵמ כָּ פוּל
ַבּ ָ
כַּ כָּ תוּבָ :
)שׁם טז כב(' :וַ יְ ִהי ַבּיּוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ָל ְקטוּ ֶל ֶחם ִמ ְשׁנֶ ה' ,כָּ 
כָּ פוּל גַּ ם ָק ְר ָבּנֵ ."
מוּסף ֶשׁל יוֹם
תּוֹספוֹת ֶאת נֻ ַסּח ְתּ ִפ ַלּת ָ
ְבּזֹאת ֵבּ ֲארוּ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָ
לוֹמר:
מוּסף ַשׁ ָבּת כָּ ָראוּי" ,כְּ ַ
ַה ַשּׁ ָבּת" :וַ ְתּ ַצוֵּ נוְּ ...ל ַה ְק ִריב ָבּהּ ָק ְר ַבּן ַ
מוּסף ֶשׁל ַשׁ ָבּת ֶשׁהוּא ְשׁנֵ י כְּ ָב ִשׂים ,נִ ְת ַקן ְבּא ֶֹפן זֶ ה כִּ י כָּ 
ָק ְר ַבּן ָ
ָראוּי ָלהּ ַל ַשּׁ ָבּת ֶשׁ ֲה ֵרי ַל ְח ָמהּ כָּ פוּל.

נוֹעדוּ ְלכַ ָפּ ָרה
ָק ְר ְבּנוֹת ַה ַשּׁ ָבּת א ֲ
"ע ַֹלת ַשׁ ַבּת ְבּ ַשׁ ַבּתּוֹ" )כח י(

מוּסף יוֹם
ִמ ְפּנֵ י ָמה א ִה ְצ ַטוּוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ַבּן ַח ָטּאת ִעם ַ
מּוֹע ִדים?
מוּס ֵפי ַה ֲ
ַה ַשּׁ ָבּת ,כִּ ְבכָ ל ְ
ֵבּ ֵאר ַה ֶחזְ קוּנִ י :כֵּ יוָ ן ֶשׁ ַה ַשּׁ ָבּת ַע ְצ ָמהּ ְמכַ ֶפּ ֶרת ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ)ר ֵאה ַשׁ ָבּת
וּל ָרצוֹן
יחוֹח ְ
יח נִ ַ
נוֹע ִדים ַא וְ ַרק ְל ֵר ַ
נוֹת ָיה ֲ
קיח ב(ְ ,ל ִפיכָ ָ ק ְר ְבּ ֶ
הוֹסיף ָל ֶהם ָק ְר ָבּן ְלכַ ָפּ ָרהֶ .ר ֶמז ַל ָדּ ָבר נוּכַ ל
ִל ְפנֵ י ה' וְ ֵאין צ ֶֹרְ ל ִ
"תּכַּ נְ ָתּ ַשׁ ָבּת ָר ִצ ָית
מוּסף ֶשׁל יוֹם ַה ַשּׁ ָבּתִ :
ִל ְמצֹא ְבּנֻ ַסּח ְתּ ִפ ַלּת ָ
יּוּתם ֶשׁל ָק ְר ְבּנוֹת ַה ַשּׁ ָבּת הוּא ְבּכָ ֶ שׁכֻּ ָלּם
חוּד ָ
נוֹת ָיה" – יִ ִ
ָק ְר ְבּ ֶ
נוֹעדוּ כְּ ֵדי ַל ֲעלוֹת ְל ָרצוֹן ְל ָפנֶ י.
ֲ
מוּסף ַהיּוֹם
תּוֹרה ֶאת ָפּ ָר ַשׁת ַ
ִמ ַטּ ַעם זֶ ה ִתּ ְקּנוּ ֲחכָ ִמים ִל ְקרֹא ַבּ ָ
מוֹע ִדים ,כִּ י ְבּיָ ִמים ֵאלּוּ ַמ ְק ִר ִיבים ַח ָטּאת
אשׁי ֳח ָד ִשׁים ְוּב ֲ
ְבּ ָר ֵ
קוּקים ָאנוּ ִל ְקרֹא ְבּ ָפ ָר ָשׁ ָתם
ְלכַ ָפּ ָרהִ ,וּבזְ ַמן זֶ ה ֶשׁ ֵאין ָלנוּ ִמזְ ֵבּ ַח זְ ִ
נוֹעד ְלכַ ָפּ ָרה,
ִבּ ְמקוֹם ַה ַה ְק ָר ָבהַ .אְ בּיוֹם ַה ַשּׁ ָבּת ֶשׁ ָקּ ְר ָבּנוֹ ֵאינוֹ ָ
מּוּסף ֶשׁלּוֹ.
ֵאין ָאנוּ ְצ ִריכִ ים ִל ְקרֹא ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָ

וּמוּס ִפים כְּ ִה ְלכָ ָתם
ְתּ ִמ ִידים כְּ ִס ְד ָרם ָ

ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן ַמ ֲע ִצ ָימה ֶאת ַה ְתּ ִפ ָלּה

תּוֹרה ֶאת ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ְבּנֵ י
ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוְּ ,ל ַא ַחר ֶשׁ ָמּנְ ָתה ַה ָ
אשׁי ֵתּבוֹת
נַ ְפ ָתּ ִלי נֶ ֱא ָמרֵ " :א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת נַ ְפ ָתּ ִלי" – ָר ֵ
ָ'א ֵמן'ִ ,מכָּ אן נוּכַ ל ִל ְלמֹד כִּ י כֹּחַ ַה ְתּ ִפ ָלּה גָּ ֵדל ִשׁ ְב ָע ַתיִ ם
כַּ ֲא ֶשׁר עוֹנִ ים ַא ֲח ֶר ָיה ָ'א ֵמן'.

וּשׂ ִעיר ִעזִּ ים ֶא ָחד ְל ַח ָטּאת
אשׁי ָח ְד ֵשׁיכֶ ם ַתּ ְק ִריבוּ ע ָֹלה ַלה'; ְ
"וּב ָר ֵ
ְ
ַלה' ַעל ע ַֹלת ַה ָתּ ִמיד יֵ ָע ֶשׂה וְ נִ ְסכּוֹ" )כח יא-טו(
מוֹע ִדים ָאנוּ ַמזְ כִּ ִירים:
אשׁי ֳח ָד ִשׁים ְוּב ֲ
מּוּסף ְבּ ָר ֵ
ְבּנֻ ַסּח ְתּ ִפ ַלּת ַה ָ
וּמוּס ִפים כְּ ִה ְלכָ ָתם" ,וְ יֵ שׁ ְל ָה ִבין ִמ ְפּנֵ י ָמה
ָ
"תּ ִמ ִידים כְּ ִס ְד ָרם
ְ
מּוּס ִפים ,וְ א
נֶ ֱא ָמר 'כְּ ִס ְד ָרם' כְּ ַל ֵפּי ַה ְתּ ִמ ִידים ,וּ'כְ ִה ְלכָ ָתם' כְּ ַל ֵפּי ַה ָ
ְל ֵה ֶפ?
ְבּא ֶֹפן נִ ְפ ָלא ֵבּ ֵאר זֹאת ַהגָּ אוֹן ַר ִבּי ְבּ ַצ ְל ֵאל ַהכּ ֵֹהן ִמוִּ ְילנָ א:
תּוֹרהְ ,ל ִפיכָ  נֶ ֱא ָמר
ַה ְתּ ִמ ִידים ֻה ְק ְרבוּ ְל ִפי ַה ֵסּ ֶדר ֶשׁנִּ כְ ְתּבוּ ַבּ ָ
מּוּס ִפים א ֻה ְק ְרבוּ כְּ ֵס ֶדר כְּ ִת ָיב ָתם ֶא ָלּא
ָבּ ֶהם 'כְּ ִס ְד ָרם' ,וְ ִאלּוּ ַה ָ
ימה
תּוֹרה ִה ְק ִדּ ָ
תּוֹרה ֶשׁ ְבּ ַעל ֶפּהֶ ,שׁ ֲה ֵרי ַה ָ
'כְּ ִה ְלכָ ָתם' ֶשׁנֶּ ֶא ְמ ָרה ַבּ ָ
מּוּסף ַל ַח ָטּאתְ ,וּבפ ַֹעל ַה ֲה ָלכָ ה ִהיא ֶשׁ ָתּ ִמיד יֵ שׁ ְל ַה ְק ִריב ֶאת
ֶאת ַה ָ
מּוּסף ,כַּ ְמּב ָֹאר ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה )זְ ָב ִחים פט א( ֶשׁ ַה ַח ָטּאת
ַה ַח ָטּאת ִל ְפנֵ י ַה ָ
עוֹלה.
קוֹד ֶמת ָתּ ִמיד ָל ָ
ֶ

ְ'בּ ֵאר מ ֶֹשׁה'

ַהגָּ הוֹת ֵ'ח ֶשׁק ְשׁמֹה' ר"ה ח ב

"א ֶלּה ִמ ְשׁ ְפּחֹת נַ ְפ ָתּ ִלי" )כו נ(
ֵ
מוֹרה ַעל ְתּ ִפ ָלּה ,כְּ ִפי
דוּע כִּ י ַה ֵשּׁם 'נַ ְפ ָתּ ִלי' ֶ
ִהנֵּ ה יָ ַ
תּוּלי
אשׁית ל ח(" :נַ ְפ ֵ
ֶשׁ ֵה ִביא ַר ִשׁ"י ַעל ַה ָפּסוּק ְ)בּ ֵר ִ
נּוֹלד ְל ִשׁ ְפ ָח ָתהּ
קים נִ ְפ ַתּ ְל ִתּי"ֶ ,שׁ ָר ֵחל ָק ְר ָאה ַל ֵבּן ֶשׁ ַ
ֱא ִ
'נַ ְפ ָתּ ִלי'ַ ,על ֵשׁם ַה ְתּ ִפלּוֹת ָה ַרבּוֹת ֶשׁ ָשּׁ ְפכָ ה כְּ ֵדי ִלזְ כּוֹת
ְבּ ָבנִ ים.

ִה ְת ַל ֲהבוּת ִדּ ְק ֻד ָשּׁה
מוּסף ַשׁ ָבּת ְבּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ
ַט ַעם ְק ִר ַיאת ַ
תּוֹרה ֶשׁל רֹאשׁ
"וּביוֹם ַה ַשּׁ ָבּת" ִבּ ְק ִר ַיאת ַה ָ
דוּע נִ ְק ֵראת ָפּ ָר ַשׁת ְ
כַּ יָּ ַ
ח ֶֹדשׁ .כַּ ָמּה ְט ָע ִמים ָמ ִצינוּ ַל ֲה ָלכָ ה זֹאת:
אָ .ה ָר"ן ְ)מגִ ָלּה יב א( ֵבּ ֵאר :רֹאשׁ ח ֶֹדשׁ ָחל ְפּ ָע ִמים ַרבּוֹת ְבּיוֹם
מוּס ֵפי ַה ַשּׁ ָבּת ְבּרֹאשׁ ח ֶֹדשׁ.
וּל ִפיכָ ִ תּ ְקּנוּ ֶאת ְק ִר ַיאת ְ
ַה ַשּׁ ָבּתְ ,
שׁוֹבת ַהגֵּ ִיהנֹּם כָּ 
בַ .ה ָמּ ְר ְדּכַ י ְ)פּ ָס ִחים קח א( כָּ ַתב :כְּ ֵשׁם ֶשׁ ְבּ ַשׁ ָבּת ֵ

"וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶשּׁה ע ָֹלה ַלה'" )כח יט(
יטשׁוֹב:
ְבּ ֶד ֶרֶ ר ֶמז ָדּ ַרשׁ ַה ַצּ ִדּיק ַר ִבּי ֵלוִ י יִ ְצ ָחק ִמ ַבּ ְר ִדּ ְ
טוֹבים ִהיא
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַרִ בּ ְת ִפ ָלּה ְוּב ַמ ֲע ִשׂים ִ
בוּתנוּ ַל ֵ
ַרק ִאם ִה ְת ָק ְר ֵ
ִבּ ְב ִחינַ ת ִ'א ֶשּׁה' – ְבּ ֵאשׁ ְוּב ִה ְת ַל ֲהבוּת ִדּ ְק ֻד ָשּׁהֲ ,אזַ י נֵ ַדע כִּ י ָעלוּ
ַמ ֲע ֵשׂינוּ ְל ָרצוֹן ִל ְפנֵ י ה'.

פּוֹת ִחין לוֹ ַשׁ ֲע ֵרי גַּ ן ֵע ֶדן
כָּ ל ָהעוֹנֶ ה ָא ֵמן ְבּכָ ל כֹּחוֹ ְ

ְ'ק ֻד ַשּׁת ֵלוִ י'

)שׁ ָבּת ַקיִ ט ב(
ַ

מוֹצ ִאים ָאנוּ ַבּ ָפּסוּק ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ:
ֶר ֶמז נִ ְפלָ א לְ ַה ְב ָט ָחה זוֹ ְ
"לָ כֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִיתי ָשׁלוֹם" )כה יב(:
ְבּ ִמלִּ ים 'לָ כֵ ן ֱאמֹר' ְמ ֻס ָתּ ֶרת ַה ִמּלָּ ה ָ'א ֵמן' – לְ לַ ְמּ ֵדנוּ כִּ י ִבּ ְשׂכַ ר ֲענִ יַּ ת ָא ֵמן זוֹכֶ ה ָה ָא ָדם
לַ ָשּׁלוֹם ַהנִּ ְצ ִחי ַה ַקּיָּ ם ַרק ְבּ ַחיֵּ י ָהעוֹלָ ם ַה ָבּא.
)'צלַ ח ְרכַ ב' ְבּ ָפ ָר ָשׁ ֵתנוּ(
ְ

נַ ְק ִפּיד לַ ֲענוֹת ָא ֵמן ְבּכַ וָּ נָ ה וְ נִ זְ כֶּ ה לְ ִב ְרכַּ ת:
נּוֹחלֵ י עוֹלָ ם ַה ָבּאָ .א ֵמן וְ ָא ֵמן.
נוֹתן לוֹ ֶאת ְבּ ִר ִיתי ָשׁלוֹם" וְ לִ ְהיוֹת ִמ ֲ
"הנְ נִ י ֵ
ִ

ﬦ
ַּת ֲע ֶנה ֱאמ ּו ִניﬦ

ַמ ָ ּבט ַעל ֵס ֶדר ַה ְּת ִפ ָּלה

ָ ּב ָר ְי ָתא ְּד ַר ִ ּבי ִי ׁ ְש ָמ ֵעאל
ֶאת ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ְמ ַסיְּ ִמים ָאנוּ ַבּ ֲא ִמ ַירת ָ'בּ ָריְ ָתא ְדּ ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל' ֶשׁ ָבּהּ ֵפּ ֵרט ַה ַתּנָּ א
תּוֹרה נִ ְד ֶר ֶשׁת ָבּ ֶהןְ .שׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה
ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶאת ְשׁלוֹשׁ ֶע ְשׂ ֵרה ַה ִמּדּוֹת ֶשׁ ַה ָ
ִמדּוֹת ֵאלּוּ ֵהן ֶא ֶבן ַהיְּ סוֹד ְלכָ ל ִדּ ְב ֵרי ַה ַתּנָּ ִאים וְ ָה ֲא ָ
עוּתן ֲה ָלכוֹת
מוֹר ִאים ֶשׁ ָדּ ְרשׁוּ ְבּ ֶא ְמ ָצ ָ
תּוֹרה.
סוּקי ַה ָ
וּפ ָר ִטים ַר ִבּים ִמ ְפּ ֵ
ְ
קוֹרהּ וְ ַט ֲע ָמהּ ֶשׁל ֲא ִמ ַירת ָבּ ָריְ ָתא זוֹ ְבּ ִסיּוּם ַפּ ְר ִשׁיּוֹת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹת ִה ְת ָבּ ֵאר ַבּטּוּר )או"ח סי' נ(
ְמ ָ
)ק ִ
ַעל ִפּי ִדּ ְב ֵרי ַרב ָס ְפ ָרא ִ
נוֹתיו; ְשׁ ִלישׁ ַבּ ִמּ ְק ָראְ ,שׁ ִלישׁ
עוֹלם יְ ַשׁ ֵלּשׁ ָא ָדם ְשׁ ָ
"ל ָ
דּוּשׁין ל א(ְ :
יוֹד ַע ֶאת ִעתּוֹ
וּשׁ ִלישׁ ַבּ ַתּ ְלמוּד"ֵ ,וּב ֲא ָרה ַהגְּ ָמ ָרא ָשׁם ֶאת כַּ וָּ נָ תוֶֹ ,שׁכֵּ יוָ ן ֶשׁ ֵאין ָא ָדם ֵ
ַבּ ִמּ ְשׁנָ ה ְ
ישׁיםָ ,לכֵ ן ָע ֵלינוּ ְל ַח ֵלּק
נוֹתינוּ ִל ְשׁ ִל ִ
עוֹלם א נֵ ַדע ְבּוַ ָדּאוּת כֵּ ַיצד ְל ַח ֵלּק ֶאת ְשׁ ֵ
וּל ִפיכָ ְ ל ָ
ְ
הוֹר ָאה זֹאת כָּ ל יוֹם וָ יוֹם ִמ ֵ
ְל ִפי ָ
ימי ַחיֵּ ינוּ.
ַע ָתּהַ ,א ַחר ֶשׁכְּ ָבר ָק ָראנוּ ַבּ ִ'מּ ְק ָרא' – ְבּ ַפ ְר ִשׁיּוֹת ַה ָקּ ְר ָבּנוֹתִ ,ה ְמ ַשׁכְ נוּ ַבּ ִ'מּ ְשׁנָ ה' – ֵ'איזֶ הוּ
ְמ ָ
תּוֹרת
הוּב ָאה ְבּ ִמ ְד ַרשׁ ַ
ימים ָאנוּ ַבּ ַ'תּ ְלמוּד' – ְבּ ָב ָריְ ָתא ְדּ ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ֶשׁ ְ
קוֹמן'ַ ,מ ְשׁ ִל ִ
כּ ֲֹהנִ ים וְ ָלכֵ ן נֶ ְח ֶשׁ ֶבת כְּ ַ'ת ְלמוּד'.

ְשׁמוֹ ֶשׁל ַר ִבּי יִ ְשׁ ָמ ֵעאל נִ ְל ָמד ִבּ'כְ ָלל ְוּפ ָרט'
ַר ִבּים ָתּ ְמהוּ ַעל ַה ְת ָח ַלת ִדּ ְב ֵרי ַה ָבּ ָריְ ָתא :כֵּ ַיצד נִ ְק ָרא ַה ַתּנָּ א ְבּ ֵשׁם זֶ הֲ ,ה ֵרי ָא ְמרוּ ֲחכָ ִמים
ָ
)יוֹמא לח ב( ֶשׁ ָאסוּר ְל ִה ָקּ ֵרא ִבּ ְשׁמוֹ ֶשׁל ָר ָשׁע ִמשּׁוּם'ֵ :שׁם ְר ָשׁ ִעים יִ ְר ָקב' ִ)מ ְשׁ ֵלי י ז(?
יחת ֻח ִלּין ֶשׁל ַתּ ְל ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים' )פ"ה(:
הוּבא ַבּ ֵסּ ֶפר ִ'שׂ ַ
ַמ ֲע ֶשֹה נִ ְפ ָלא ְבּ ִענְ יָ ן זֶ ה ָ
דוּע
נּוֹדע ַר ִבּי יְ הוֹנָ ָתן ַאיְ ְבּ ִשׁיץ ְל ִפ ְרקוִֹ ,דּ ְבּרוּ בּוֹ נִ כְ ָבּדוֹת ְבּ ִבתּוֹ ֶשׁל גְּ ִביר יָ ַ
כְּ ֶשׁ ִהגִּ ַיע ַהגָּ אוֹן ַה ָ
ְ
וּמ ֻפ ְר ָסם .כְּ ֵדי ִל ְתהוֹת ַעל ַקנְ ַקנּוֹ נִ ְפגַּ שׁ ִעמּוֹ ַהגְּ ִביר ְבּ ַאכְ ַסנְ יָ ה ְק ַטנָּ ה ַעל ֵאם ַה ֶדּ ֶר ,וְ כֵ יוָ ן
ֶשֹּׁלא ָמ ָצא ָשׁם כָּ ל ֵס ֶפר ק ֶֹדשׁ ִמ ְלּ ַבד ִסדּוּר ְתּ ִפ ָלּה ָבּ ֶלהִ ,ה ְצ ִבּ ַיע ַהגְּ ִביר ַעל ָ'בּ ָריְ ָתא ְדּ ַר ִבּי
יִ ְשׁ ָמ ֵעאל' כְּ ֶשׁהוּא ֶ
תּוֹהה ִבּ ְפנֵ י ַהנַּ ַער ֶה ָח ִריף'ַ :ה ִאם יֵ שׁ ְבּ ַא ְמ ַתּ ְח ְתְּ דּ ַבר ִחדּוּשׁ ַעל ָבּ ָריְ ָתא
זוֹ?'
"שׁ ֵתּי ֻק ְשׁיוֹת ִלי ַעל
וּמיָּ ד ֵה ֵחל ְל ַה ְרצוֹת ֶאת ִפּ ְלפּוּלוְֹ :
ִה ְר ֵהר ַר ִבּי יְ הוֹנָ ָתן ְל ֶרגַ ע ַקלִ ,
ַה ָבּ ָריְ ָתאָ :ה ִראשׁוֹנָ ה – כֵּ ַיצד יִ ָתּכֵ ן ֶשׁנִּ ְק ָרא ַה ַתּנָּ א ַה ָקּדוֹשׁ ִבּ ְשׁמוֹ ֶשׁל ָר ָשׁע כְּ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל?
וּ'פ ָרט וּכְ ָלל' ,כֵּ ַיצד נִ ָתּן ִל ְדרֹשׁ ֲה ָלכָ ה ִמכָּ 
וּפ ָרט' ְ
וְ ַה ְשּׁנִ יָּ ה – ָתּ ֵמ ַהּ ֲאנִ י ַעל ִמדּוֹת' :כְּ ָלל ְ
ימה ַה ָ
ֶשׁ ִה ְק ִדּ ָ
תּוֹרה ֶאת ַהכְּ ָלל ַל ְפּ ָרט אוֹ ְל ֵה ֶפֲ ,ה ֵרי כְּ ָלל הוּא ְבּיָ ֵדינוּ ְ)פּ ָס ִחים ו ב( כִּ י'ֵ :אין
תּוֹרה'?
וּמ ֻא ָחר ַבּ ָ
ֻמ ְק ָדּם ְ
וְ ִהנֵּ הְ ,בּ ַמ ֶסּכֶ ת ָבּ ָבא ַבּ ְת ָרא )טז ב( הוֹכִ יחוּ ֲחכָ ִמים ֵמ ַה ָפּסוּק ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ַעל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינוּ
ְ)בּ ֵר ִ
שׁוּבה,
אשׁית כה ט(" :וַ יִּ ְק ְבּרוּ אֹתוֹ יִ ְצ ָחק וְ יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ָבּנָ יו" ֶשׁ ְבּסוֹף יָ ָמיו ָשׁב יִ ְשׁ ָמ ֵעאל ִבּ ְת ָ
יח ְליִ ְצ ָחק ָא ִחיו ַה ָקּ ָטן ִמ ֶמּנּוּ ָל ֶלכֶ ת ְל ָפנָ יוֶ ,א ָלּא ִמכָּ אן ֶשׁ ָע ָשׂה
מוּהּ כֵּ ַיצד ֵהנִ ַ
ֶשׁ ֲה ֵרי ָתּ ַ
ְתּ ָ
תּוֹרתוֹ ֶשׁל יִ ְצ ָחק ,וְ ָלכֵ ן כִּ ְבּדוֹ ָל ֶלכֶ ת ְל ָפנָ יו.
שׁוּבה וְ ִהכִּ יר ִבּגְ ֻד ַלּת ָ
ְבּ ִד ְב ֵרי ַהגְּ ָמ ָרא ַה ָלּלוּ יְ ֻת ְרצוּ ְשׁ ֵתּי ַה ֻקּ ְשׁיוֹת כְּ ַא ַחתֻ :מ ָתּר ִל ְקרֹא ְבּ ֵשׁם 'יִ ְשׁ ָמ ֵעאל'ֶ ,שׁ ֲה ֵרי
וּפ ָרט'ֶ ,שׁכֵּ ן ַעל ַה ָפּסוּק ַהנִּ ְד ָרשׁ ְל ֵעיל א
שׁוּבה ,וְ נִ ָתּן ַאף ִל ְדרֹשׁ ֶאת ִמ ַדּת 'כְּ ָלל ְ
ָע ָשׂה ְתּ ָ
תּוֹרה'".
וּמ ֻא ָחר ַבּ ָ
ָחל ַהכְּ ָלל'ֵ :אין ֻמ ְק ָדּם ְ

'וְ כֵ ן' אוֹ 'וְ כָ אן'?

שׁעשׂתה ֵפּרוֹת כַּ ֲעבֹר ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָ ה
ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁ ָע ְשׂ ָת
ַצ ִדּ ֵיקי ֱא ֶמת ֵאינָ ם ַמ ִסּ ִ
בוֹדת ְתּ ִפ ָלּ ָתם ֵאינָ ם ִמ ְת ַמ ְקּ ִדים
יחים ְל ֶרגַ ע ֶאת ַדּ ְע ָתּם ִמ ַמּ ָצּ ָבם ֶשׁל כְּ ַלל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ גַ ם ַבּ ֲע ַ
עלזְ א זָ ָצ"ל ֲא ֶשׁר ַא ֲה ָבה יְ ֵת ָרה יָ ְק ָדה
זוּל ָתם .כָּ זֶ ה ָהיָ ה ָה ַרב ַה ָקּדוֹשׁ ַר ִבּי יִ ָשּׂשכָ ר דֹּב ִמ ֶבּ ְ
טוֹבת ָ
ְבּ ַע ְצ ָמם כִּ י ִאם ְבּ ַ
לּוֹתיו
ימ ִאיְ ,וּבכָ ל ְתּ ִפ ָ
ְבּ ִלבּוֹ ְלכָ ל נֶ ֶפשׁ ִמיִּ ְשׂ ָר ֵאלַ .אף ֵאלּוּ ֶשׁ ִה ְת ַר ֲחקוּ ְלגַ ְמ ֵרי ֵמ ַהיַּ ֲהדוּת נָ גְ עוּ ָתּ ִדיר ְבּ ִלבּוֹ ָה ְר ִח ָ
ָהיָ ה ַמזִּ יל ְדּ ָמעוֹת כַּ ַמּיִ ם ְל ַמ ֲענָ ם.
הוּדים ְבּוַ ַדּאי ָפּ ֲעלוּ יְ שׁוּעוֹתְ ,ל ִע ִתּים ַא ַחר ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ,כְּ ִפי ֶשׁ ִמּ ְתגַּ ֶלּה
אוֹתם ִר ְבבוֹת יְ ִ
לּוֹתיו ַהזַּ כּוֹת ְל ַמ ַען ָ
ְתּ ִפ ָ
ַבּ ַמּ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ְלּ ָפנֵ ינוּ:
ַסן ְפ ַרנְ ִס ְיסקוָֹ ,ק ִל ְ
עלזְ א ֻמ ְב ָהקָ ,מ ָחה ֶאת ַהזֵּ ָעה
אשׁית ְשׁנוֹת ָה ַא ְר ָבּ ִעיםָ .ה ַרב צָ ,.ח ִסיד ֶבּ ְ
יפוֹרנְ יָ הֵ ,אי ָשׁם ְבּ ֵר ִ
נוֹסף גָּ דוּשׁ
כּוֹבעוֹ וְ ָצ ַעד ַמ ֲע ַדנּוֹת ְלתוֵֹ בּית ַהכְּ נֶ ֶסתָ .היָ ה זֶ ה ְבּ ִסיּוּמוֹ ֶשׁל יוֹם ָ
ֶשׁנִּ גְּ ָרה ִמ ִמּ ְצחוִֹ ,ס ֵדּר ֶאת ָ
מוֹסדוֹת ַה ֲח ִסידוּת .כָּ ֵעת ִהגִּ ַיע ַהזְּ ַמן
טוֹבת ְ
ְבּ ִסיַּ ְע ָתּא ִד ְשׁ ַמיָּ א ְבּ ִמ ְסגֶּ ֶרת ְשׁ ִליחוּת ַהקּ ֶֹדשׁ ֶשׁנָּ ַטל ַעל ַע ְצמוֹ ְל ַ
צוּפים.
רוּחנִ יִּ ים ְבּכַ ָמּה ַדּ ֵפּי גְּ ָמ ָרא ְמ ֻת ִקּים ִמ ְדּ ַבשׁ וְ נ ֶֹפת ִ
ְל ַה ְט ִעין ֶאת ַה ַמּ ְצ ְבּ ִרים ָה ָ
שׁוֹמם
ֵ
ִה ְתיַ ֵשּׁב ָה ַרב צַ .על ַהכִּ ֵסּא ַה ְמּ ֻר ָפּד וְ ִה ִבּיט ְבּ ֵלב נִ כְ ָמר ְבּ ֵהיכַ ל ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ַהגָּ דוֹל וְ ַה ְמּפ ָֹאר ֶשׁ ָהיָ ה
פּוֹק ִדים ִמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶאת
אוֹתהּ ָשׁ ָעה .עוֹד ְבּ ֶט ֶרם בּוֹאוֹ ַל ָמּקוֹם כְּ ָבר ָשׁ ַמע כִּ י ְבּ ֵאזוֹר ָח ְמ ָרנִ י ֶשׁכָּ זֶ ה כִּ ְמ ַעט וְ א ְ
ְבּ ָ
דּוֹמה ְשׁ ִמ ָיעה ִל ְר ִאיָּ ה.
אוּלם ֵאינָ הּ ָ
ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת ִבּימוֹת ַהחוֹלָ ,
יּוֹשׁ ֶבת ְבּ ִפנַּ ת ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת
הוּא ָע ַמד ְל ַה ְת ִחיל ְבּ ִלמּוּדוֶֹ ,א ָלּא ֶשׁ ָאז נִ ְת ְקלוּ ֵעינָ יו ִבּ ְדמוּת ֲח ִריגָ ה ְל ַמ ְר ֶאה ַה ֶ
יהוּדי ְמ ֻבגָּ ר
וּמה ַר ָבּה ָהיְ ָתה ַה ְפ ָתּ ָעתוֹ ,כְּ ֶשׁ ִה ְב ִחין ִבּ ִ
תוּח ְל ָפנֶ ָיהִ .מתּוַֹ ס ְק ָרנוּת ִה ְת ָק ֵרב ֶאל ַה ִפּנָּ הָ ,
כְּ ֶשׁ ֵסּ ֶפר ָפּ ַ
ַההוֹגֶ ה ִבּ ְשׁ ִק ָיקה ְבּ ֵס ֶפר ַה ִמּ ְשׁנָ יוֹת ֶשׁ ְלּ ָפנָ יו.
אוֹתם ַהיָּ ִמים כִּ ְמ ַעט
שׁוּבה ָט ִריְ .בּ ָ
ַמ ָבּט ָק ָצר ְבּ ָפנָ יו ֶשׁל ָה ִאישׁ ִוּב ְלבוּשׁוֹ ִה ְסגִּ יר ִמיָּ ד ֶאת ֻע ְב ַדּת ֱהיוֹתוֹ ַבּ ַעל ְתּ ָ
עוֹרר ִספּוּר ִה ְת ָק ְרבוּתוֹ ֶשׁל ָה ִאישׁ ֶאת
וְ א ָהיוּ ִא ְרגּוּנֵ י ֵ'קרוּב'ְ ,בּוַ ַדּאי א ְבּ ֵאזוֹר זֶ ה ֶשׁל ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית ,וְ ָלכֵ ן ֵ
ַס ְק ָרנוּתוֹ ֶשׁל ָה ַרב.
הוּריוֵ ,ה ֵח ָלּה ְתּ ִפ ַלּת ִמנְ ָחה ,וְ ָה ַרב נֶ ֱא ַלץ ִלכְ בֹּשׁ ֶאת ַס ְק ָרנוּתוֹ ַעד ְל ַא ַחר ַה ְתּ ִפ ָלּה .אוֹ ָאז
קוּע ְבּ ִה ְר ָ
ְבּעוֹדוֹ ָשׁ ַ
ִמ ֵהר ְבּ ִע ְק ָ
יחה.
בוֹתיו ֶשׁל ָה ִאישׁ ֶשׁ ָצּ ַעד ֶאל ְמכוֹנִ יתוֹ וְ ֵה ֵחל ִל ְקשֹׁר ִעמּוֹ ִשׂ ָ
יחה ִא ֵשּׁר ִבּ ְפנֵ י ָה ַרב צ .כִּ י ָצ ַדק ְבּ ַה ְשׁ ָע ָרתוֹ; ָאכֵ ן ,הוּא זָ כָ ה
ָה ִאישׁ ִה ְתגַּ ָלּה כְּ ַב ַעל ֶמזֶ ג ְל ָב ִבי ,וּכְ ָבר ִבּ ְת ִח ַלּת ַה ִשּׂ ָ
ָלשׁוּב ְלכוּר ַמ ְח ַצ ְבתּוֹ ַא ַחר ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ֶשׁל נִ תּוּק וְ נִ כּוּר.
הוּתי ְבּ ַחיֶּ יָ ,"?צ ָפה ַה ְשּׁ ֵא ָלה כְּ ֵמ ֵא ֶליהָ.
"וּמה ֱה ִב ֲיאְ בּגִ ְילַ ה ִמּ ְת ַק ֵדּם ַל ֲערִֹ שׁנּוּי כֹּה ַמ ִ
ָ
וּמיָּ ד ָפּ ַתח ְבּ ִספּוּרוֹ:
"אוֹ! זֶ הוּ ִספּוּר ֶשׁ ְבּ ֶה ְח ֵלט כְּ ַדאי ִל ְשׁמ ַֹע!"ֵ ,ה ִשׁיב ָה ִאישׁ נִ ְרגָּ שִׁ ,
עוֹלם .כְּ ֵבן ָח ֵמשׁ ָשׁנִ ים ָהיִ ִיתי כַּ ֲא ֶשׁר זָ כִ ִיתי
ירוֹפּה ֶשׁ ֵבּין ְשׁ ֵתּי ִמ ְל ֲחמוֹת ָ
"היָ ה זֶ ה ִל ְפנֵ י כְּ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָ הְ ,בּ ֵא ָ
ָ
יוֹתר:
ִבּזְ כוּת נְ ִד ָירה ְבּ ֵ
פּוּרים ,נָ ֲהגוּ ְל ָהכִ ין ְבּ ַע ְצ ָמם ֶאת ַהנֵּ רוֹת
עלזְ אְ .בּכָ ל ָשׁנָ ה ְבּ ֶע ֶרב יוֹם ַהכִּ ִ
ִמנְ ַהג ק ֶֹדשׁ נָ הוּג ָהיָ ה ְבּ ֶק ֶרב ַצ ִדּ ֵיקי ֶבּ ְ
אוֹתם ַצ ִדּ ִיקים ֶאת ֲהכָ נַ ת
בוֹדת ק ֶֹדשׁ ְמיֻ ֶח ֶדת ְבּ ִמינָ הּ ִה ְת ַלוְּ ָתה ְל ַמ ֲע ָמד זֶ ה; ְמ ַלוִּ ים ָהיוּ ָ
ַליּוֹם ַה ָקּדוֹשֲׁ .ע ַ
לּוֹת ֶיהם ִוּב ְבכִ ֵ
ַהנֵּ רוֹת ִבּ ְת ִפ ֵ
תּוֹח ִבים ֶאת ַה ְפּ ִתילוֹת ְלתוַֹ הנֵּ רוֹת ,א ִל ְפנֵ י ֶשׁ ָע ְרכוּ
יּוֹת ֶיהםִ .בּ ְד ִחילוּ ְוּר ִחימוּ ָהיוּ ֲ
יּוֹצא ָבּזֶ הַ .אף ְבּ ֶעזְ ַרת ַהנָּ ִשׁים ָהיוּ ְבּנוֹת ַה ַבּיִ ת
ֶח ְשׁבּוֹנוֹת ְמ ֻד ְק ָדּ ִקים ,כַּ ָמּה ְפּ ִתילוֹת ְל ַהכְ נִ יס ְלכָ ל נֵ ר וָ נֵ ר וְ כַ ֵ
נּוֹת ֶיהן.
וּמ ַלוּוֹת ֶאת ַה ְפּ ֻע ָלּה ִבּ ְת ִח ֵ
אוֹתהּ ָשׁ ָעהְ ,
שׁוֹפכוֹת ְדּ ָמעוֹת כַּ ַמּיִ ם ְבּ ָ
ְ
נוֹדע כְּ ִאישׁ נִ כְ ָבּד ְ
יֶ ֶלד ָק ָטן ָהיִ ִיתי ָאז ,וּכְ ֵבן ְל ָאב ֶשׁ ָהיָ ה ַ
עלזְ א
וּמ ֻק ָבּל ַבּ ֲח ֵצרוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ַהזָּ ֵקן ,ר' יִ ָשּׂשכָ ר דֹּב ִמ ֶבּ ְ
בוֹדתוֹ ַהנִּ ְשׂגָּ ָבה ַבּ ֲהכָ נַ ת ַהנֵּ רוֹת.
זָ ָצ"לִ ,ה ְצ ַל ְח ִתּי ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵחל ִעם ֲא ִבי ֶאל ֲח ַדר ָק ְדשׁוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ָשׁ ָעה ֶשׁ ָע ַסק ַבּ ֲע ָ
אוֹתהּ ָה ֵעת ,זוֹכֵ ר ֲאנִ י ֵה ֵיטב כֵּ ַיצד ִה ְק ִדּים ָה ַר ִבּי ְל ָהכִ ין כַּ ָמּה וְ כַ ָמּה נֵ רוֹת ַבּ ֲעבוּר ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ,
ַאף ֶשׁ ָקּ ָטן ָהיִ ִיתי ְבּ ָ
תּוֶֹ שׁהוּא ְמ ָפ ֵרט ִבּ ְד ִחילוּ ְוּר ִחימוּ ַעל כָּ ל נֵ ר :נֵ ר זֶ ה ִבּ ְשׁ ִביל ְבּנִ י ְפּלוֹנִ י ,נֵ ר זֶ ה ִבּ ְשׁ ִביל ִבּ ִתּי ,וְ כֵ ן ָה ְל ָאה.
הוֹסיף ָה ַר ִבּי ְשׁנֵ י נֵ רוֹת וְ ָא ַמר ְבּקוֹל ָרווּי ְתּ ִחנָּ ה
ָה ַר ִבּי ִסיֵּ ם ְל ָהכִ ין נֵ רוֹת ַבּ ֲעבוּר כָּ ל ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ,וְ ִהנֵּ ה ְל ַה ְפ ָתּ ָע ִתיִ ,
כְּ ֶשׁ ֵעינָ יו ְ
עוֹמ ִדים ַע ָתּה ַבּ ֲחזִ ית
הוּדים יְ ָק ִרים ָה ְ
אוֹתם יְ ִ
זוֹלגוֹת ְדּ ָמעוֹת'ֶ :את ַהנֵּ ר ָה ֶא ָחד ֵמכִ ין ָאנוֹכִ י ַבּ ֲעבוּר ָ
פּוּרים כְּ ִתקּוּנָ הּ .יְ ִהי ָרצוֹן ֶשׁיְּ ֵהא
כוֹלים ְל ַקיֵּ ם ֶאת ִמ ְצוַ ת יוֹם ַהכִּ ִ
וּמתּוֶֹ שׁ ִמּ ְס ַתּכְּ נִ ים ְבּנַ ְפ ָשׁם ֵאינָ ם יְ ִ
ַה ִמּ ְל ָח ָמהִ ,
נֵ ר זֶ ה ֵמ ִליץ י ֶֹשׁר ַבּ ֲע ָ
גוּפם ֶוּב ֱאמוּנָ ָתם.
בוּרם ִלזְ כוּת וְ ִל ְשׁ ִמ ָירה ,וְ יִ זְ כּוּ ָלשׁוּב ְל ָב ֵתּ ֶיהם כְּ ֶשׁ ֵהם ְשׁ ֵל ִמים ְבּ ָ
'בּוֹה ְמיָ ה'
בוֹת ֶיהםִ ,מ ֶ
מוֹשׁ ֵ
ְ
חוֹקים ְבּכָ ל ְתּפוּצוֹת
ֶאת ַהנֵּ ר ַה ֵשּׁנִ י ֵמכִ ין ֲאנִ י ִבּ ְשׁ ִביל ַא ֵחינוּ ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ָה ְר ִ
עוֹמד
פּוּרים ָה ֵ
יוֹד ִעים כְּ ָלל ִמיּוֹם ַהכִּ ִ
הוּדים ֵאינָ ם ְ
אוֹתם יְ ִ
ֶשׁ ְבּ ַא ְשׁכְּ נַ ז וְ ַעד ַ'סן ְפ ַרנְ ִס ְיסקוֹ' ֶשׁ ְבּיַ ֶבּ ֶשׁת ָא ֶמ ִר ָיקהָ .
שׁוּבה ְשׁ ֵל ָמה ִבּ ְמ ֵה ָרה'".
בּוֹר ָאם וְ ָלשׁוּב ִבּ ְת ָ
כוּתם וְ יִ זְ כּוּ ְל ַהכִּ יר ֶאת ְ
ְל ִה ְת ַק ֵדּשׁ ,וִ ִיהי ָרצוֹן ֶשׁיַּ ֲע ֶלה נֵ ר זֶ ה ִלזְ ָ
הוֹסיף ָה ִאישׁ וְ ִס ֵפּרִ :
ִ
"ספּוּר זֶ ה ֵא ַרע כָּ ָאמוּר ִל ְפנֵ י כְּ ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָ הֵ .מ ָאז ִה ְס ַפּ ְק ִתּי ַל ֲעבֹר ְבּ ַחיַּ י ַט ְל ֵטלוֹת ַרבּוֹת
אוֹתי ֵ
הוֹת ָירה ִ
עוֹלם ַה ְשּׁנִ יָּ ה ִ
וְ ָקשׁוֹת; ִמ ְל ֶח ֶמת ָה ָ
בּוֹדד ִמכָּ ל ְבּנֵ י ִמ ְשׁ ַפּ ְח ִתּי
עוֹלםָ ,שׂ ִריד ֵ
בּוֹדד וְ גַ ְלמוּד ָבּ ָ
וּמ ֶא ֶרץ ְל ֶא ֶרץַ ,עד ֶשׁ ִהגַּ ְע ִתּי
וּמ ְשׁ ֵענָ ה ִה ְתגַּ ְלגַּ ְל ִתּי ֵמ ִעיר ְל ִעיר ֵ
אצים ימ"ש .כָּ ְ ,לא ַמ ְשׁ ֵען ַ
ֶשׁנִּ כְ ֲחדוּ ִבּ ֵידי ַהנָּ ִ
יפוֹרנְ יָ ה ֶשׁ ְבּ ַא ְרצוֹת ַה ְבּ ִרית.
ַל ֲעיָ ָרה נִ ַדּ ַחת ִבּ ְמ ִדינַ ת ָק ִל ְ
ְבּ ָ
בוֹד ִתי
תוֹרה ,כָּ ֶ שׁתּוָֹ שׁנִ ים ִמ ְס ָפּר ָשׁכַ ְח ִתּי ִמכָּ ל ֲע ָב ִריָ .שׁ ַק ְע ִתּי ַבּ ֲע ָ
וּל ָ
אוֹתהּ ֲעיָ ָרה א ָהיָ ה כָּ ל זֵ כֶ ר ְליַ ֲהדוּת ְ
חוֹרי גֵּ וִ י.
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצווֹת זָ נַ ְח ִתּי ֵמ ֲא ֵ
ַה ְמּ ֻא ֶמּ ֶצת וְ ַאף ָע ִשׂ ִיתי ָבּהּ ַחיִ ל ,וְ ֶאת ַה ָ
אוֹתי ַה ַה ְשׁגָּ ָחה ָל ִעיר ַסן ְפ ַרנְ ִס ְיסקוְֹ ,ל ָשׁם
עוֹלםֶ ,א ָלּא ֶשׁ ִבּ ְרבוֹת ַהיָּ ִמים זִ ְמּנָ ה ִ
יָ כוֹל ָהיִ ִיתי ְל ַה ְמ ִשׁי כָּ ַ עד ָ
קּוּרי ְבּ ַסן ְפ ַרנְ ִס ְיסקוֹ ָח ַל ְפ ִתּי ִבּ ְרחוֹב ָה ִעיר וְ ִהנֵּ ה ִה ְב ַחנְ ִתּי ְל ֶפ ַתע ְבּ ִבנְ יָ ן
ֻה ְצ ַרכְ ִתּי ִלנְ סֹעַ ְלצ ֶֹרךְ ֲע ָס ַקיְ .בּ ַמ ֲה ַלִ בּ ִ
אוֹתיּוֹת ְמ ִאירוֹת ֵעינַ יִ ם'ֵ :בּית כְּ נֶ ֶסת'.
ַמ ְר ִשׁים ֶשׁ ָע ָליו ָרשׁוּם ְבּ ִ
גַּ ם ְל ַא ַחר ָשׁנִ ים כֹּה ַרבּוֹת ֶשׁל נִ תּוּק זָ כַ ְר ִתּי ֲע ַדיִ ן כִּ י יְ ִ
עוֹרר ִבּי ַל ֲחטֹף ַמ ָבּט ַעל
ימי ִה ְת ֵ
הוּדי ָאנוֹכִ י ,וְ ַד ַחף ְפּנִ ִ
ַהנַּ ֲע ֶשׂה ְבּתוֹכְ כֵ י ֵבּית ַהכְּ נֶ ֶסת .נִ כְ נַ ְס ִתּי ַבּ ֲח ָשׁשׁ ָמהְ ,
וּלמוּל ֵעינַ י נִ גְ ָלה ַמ ֲחזֶ ה ֻמכָּ ר ַעד כְּ ֵאבֵ :מאוֹת ֲאנָ ִשׁים
קוּעים ִבּ ְת ִפ ָלּה זַ כָּ ה.
וּשׁ ִ
טוּפים ְבּ ַט ִלּיתוֹת ְצחוֹרוֹתְ ,
וּמ ְלּאוּ ֶאת ַה ֵהיכָ ל כְּ ֶשׁ ֵהם ֲע ִ
בוּשׁי ָל ָבן ָע ְמדוּ ִ
ְל ֵ
פּוּרים ַהיּוֹם! ָהכֵ ַיצד ִה ְת ַר ַח ְק ָתּ כָּ ל כָּ "!?
"הן יוֹם ַהכִּ ִ
ְל ֶפ ַתע ִה ְד ֲה ָדה ַמ ֲח ָשׁ ָבה ַמ ְח ִר ָידה ְבּמ ִֹחיֵ :
דוֹשׁה ֶשׁל ָה ַר ִבּי כְּ ֶשׁהוּא
ְבּ ַבת ַא ַחת 'נִ זְ ַר ְק ִתּי' ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָ ה ְל ָאחוֹרֶ .אל מוּל ֵעינַ י ָצ ָפה וְ ָע ְל ָתה ְדּמוּתוֹ ַה ְקּ ָ
וּמ ֲע ִתיר ְבּ ַעד ְבּנֵ י ֵבּיתוֹ ְוּב ַעד כָּ ל ְק ַהל יִ ְשׂ ָר ֵאל .נִ זְ כַּ ְר ִתּי כֵּ ַיצד ֵהכִ ין ֶאת ַהנֵּ ר ַה ְמּיֻ ָחד ַבּ ֲעבוּר
ֵמ ִיטיב ֶאת ַהנֵּ רוֹת ַ
יוֹד ִעים ִבּכְ ָלל ֶשׁיּוֹם ַהכִּ ִ
גּוֹר ִרים ְבּ ַ'סן ְפ ַרנְ ִס ְיסקוֹ' וְ ֵאינָ ם ְ
חוֹקים ַה ִמּ ְת ְ
הוּדים ְר ִ
אוֹתם יְ ִ
ָ
פּוּרים הוּא ַהיּוֹם ,וְ תוֹ
כְּ ֵדי ִדּבּוּר ִה ְתבּוֹנַ נְ ִתּי ְבּ ַמ ָצּ ִבי ַהנּוֹכְ ִחי.
אוֹתהּ ַ'סן ְפ ַרנְ ִס ְיסקוֹ' ֶשׁ ָע ֶל ָיה ִדּ ֵבּר ָה ַר ִבּיְ ,בּ ִעצּוּמוֹ ֶשׁל
בּוּרהּ ֶשׁל ָ
עוֹמד ֲאנִ י ְבּ ַט ָ
ִה ְר ַה ְר ִתּי ְבּ ַמ ָצּ ִבי ֶה ָעגוּםִ :הנֵּ ה ֵ
פּוּרים ַהיּוֹםֲ .ה ֵרי ְבּ ַע ְצ ִמי ָהיִ ִיתי נוֹכֵ ַח ְבּאוֹתוֹ ֶח ֶדר ֶשׁבּוֹ ֵהכִ ין
ַהיּוֹם ַה ָקּדוֹשׁ ַבּ ָשּׁנָ הִ ,מ ְבּ ִלי ָל ַד ַעת ִבּכְ ָלל ֶשׁיּוֹם כִּ ִ
ָה ַר ִבּי ֶאת ַהנֵּ רוֹתַ ,ה ִאם ֵאין זֶ ה ָבּרוּר ֶשׁ ְתּ ִפ ָלּתוֹ ֶשׁל ָה ַר ִבּי ָהיְ ָתה ְמכֻ וֶּ נֶ ת גַּ ם ָע ַלי? ַה ִאם אוּכַ ל ְל ִה ְת ַע ֵלּם ִמכָּ !?
ֶה ְח ַל ְט ִתּי ְל ִה ָשּׁ ֵאר ְבּ ֵבית ַהכְּ נֶ ֶסת וְ א ָלמוּשׁ ִמ ֶמּנּוּ ַעד ֵצאת ַהיּוֹםִ .ה ְת ַ
עוֹד ְד ִתּי כְּ ֶשׁגִ ִּלּ ִיתי כִּ י ַה ְתּ ִפלּוֹת ְשׁגוּרוֹת
אתי ִמ ֵבּית
שׁוּב ִתי ְבּ ַא ֲה ָבהְ ,וּב ֵצאת ַהיּוֹם יָ ָצ ִ
עוֹל ִמים ְל ַק ֵבּל ֶאת ְתּ ָ
בּוֹרא ָה ָ
ְבּ ִפיַ .ח ְשׁ ִתּי ְבּיָ ָדיו ַה ְפּשׁוּטוֹת ֶשׁל ֵ
טוֹבה.
עוֹמ ִדים ַחיַּ י ְל ִה ְשׁ ַתּנּוֹת ְל ָ
רוּרה ֶשׁ ִמּכָּ אן וָ ֵא ָילְ 
ַהכְּ נֶ ֶסת ִמתּוֹ יְ ִד ָיעה וְ ַה ְח ָל ָטה ְבּ ָ
כָּ ֵעת ,כְּ ִפי ֶשׁ ְבּוַ ַדּאי ִה ְב ַחנְ ָתַּ ,שׁ ְב ִתּי ְל ֵחיק ַה ָ
טוּחה ִמ ְת ַק ֵדּם ֲאנִ י ַצ ַעד ַא ַחר
תּוֹרה וְ ַה ִמּ ְצווֹתְ .בּ ֶד ֶרִ א ִטּית ַאְ בּ ָ
בוּרי ִל ְפנֵ י ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָ ה".
אוֹתהּ ַה ְתּ ִפ ָלּה ֶשׁל ָה ַר ִבּי ַה ָקּדוֹשֶׁ ,שׁהוּכְ נָ ה ַבּ ֲע ִ
עוֹלם ַהיַּ ֲהדוּת ,וְ ַהכֹּל ִבּזְ כוּת ָ
ַצ ַעד ְבּ ַ

ש ַ ּב ֲא ׁ ֶשר ָל ַמ ְד ָּת ִאם ֵי ׁש בּ וֹ ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ּת ּו ַכל ְל ַק ְ ּימוֹ .
ְו ַכ ֲא ׁ ֶשר ָּתק ּום ִמן ַה ֵּס ֶפרְּ ,ת ַח ּ ֵפ ׂ

יחה' ח"א עמ' לב
קּוּדיָ א ִשׂ ָ
ְ'בּ ִפ ֶ

)א ֶ ּג ֶרת ָה ַר ְמ ָ ּב"ן(
ִ
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 shayעיצובים

דּוּרים ִהיא' :וְ כֵ ן'
תוּבים" ָמ ִצינוּ ְשׁ ֵתּי גִּ ְר ָסאוֹתַ :הגִּ ְר ָסה ַה ְמּצוּיָ ה ְבּרֹב ַה ִסּ ִ
ְבּ ִמ ַדּת "וְ כֵ ן ְשׁנֵ י כְּ ִ
קּוֹדמוֹת ָלהּ – ָ"דּ ָבר ַה ָלּ ֵמד
אוּרהּ ְבּ ֶד ֶרְ פּ ָשׁטִ :מ ָדּה זוֹ ַשׁיֶּ כֶ ת ִל ְשׁ ֵתּי ַה ִמּדּוֹת ַה ְ
– ְבּ ֵצ ֶירהֵ ,וּב ָ
ֵמ ִענְ יָ נוֹ" וְ ָ"ד ָבר ַה ָלּ ֵמד ִמסּוֹפוֹ" ,כְּ ַ
לוֹמר :כְּ ִפי ֶשׁ ָפּסוּק יָ כוֹל ְל ִה ְת ָבּ ֵאר ֵמ ִענְ יָ נוֹ אוֹ ִמסּוֹפוֹ ,כָּ 
)'עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה' וּכְ ֵעין זֶ ה ֵבּ ֵאר
יָ כוֹל הוּא ְל ִה ְת ָבּ ֵאר ְבּ ֶא ְמ ָצעוּת ָפּסוּק ַא ֵחר ַהכָּ תוּב ְבּ ָמקוֹם ַא ֵחר ִ
ַהגְ ָּר"א ְבּסוֹף ִ'מ ְד ַרשׁ ַתּ ְד ֵשׁא'(.
בּוּרג( 'וְ כָ )א(ן'ֵ ,וּבאוּר גִּ ְר ָס ָתם
רוֹטנְ ְ
)תּ ְשׁ ֵבּ"ץ סי' רטז ְבּ ֵשׁם ַמ ֲה ָר"ם ֵמ ֶ
גּוֹר ִסים ַ
ְל ֻע ַמּת זֹאת יֵ שׁ ַה ְ
)שׁהוּא ִמ ְד ָרשׁ ַעל ֻח ָמּשׁ וַ יִּ ְק ָרא(,
תוֹרת כּ ֲֹהנִ ים ֶ
ִהיא )ע"פ ִ'עיּוּן ְתּ ִפ ָלּה'(ָ :בּ ָריְ ָתא זוֹ נִ ְשׁנְ ָתה ְבּ ַ
תוּבים ַה ַמּכְ ִח ִ
וּל ִפיכָ ָ א ַמר ַה ַתּנָּ א 'וְ כַ ן ְשׁנֵ י כְּ ִ
ְ
ישׁים' ,כִּ י ֻדּגְ ָמה ְל ִמ ָדּה זוֹ ָמ ִצינוּ 'כָּ אן'ְ ,בּ ֻח ָמּשׁ
פּוֹת ַח ֶאת ַה ֵסּ ֶפר" :וַ יִּ ְק ָרא ֶאל מ ֶֹשׁה
מּוּבא ְבּ ַר ִשׁ"י וַ יִּ ְק ָרא א א( ַעל ַה ָפּסוּק ַה ֵ
וַ יִּ ְק ָרא; ֶשׁכֵּ ן )כַּ ָ
מוֹעד"ִ ,ה ְקשׁוּ ֶשׁהוּא ֵ
וַ יְ ַד ֵבּר ה' ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל ֵ
סוֹתר ַל ָפּסוּק ֶשׁנֶּ ֱא ָמר ְבּ ֵס ֶפר ְשׁמוֹת )כה כב(:
"וְ ִד ַבּ ְר ִתּי ִא ְתֵּ מ ַעל ַהכַּ פּ ֶֹרת ִמ ֵבּין ְשׁנֵ י ַהכְּ ֻר ִבים" .וְ ִהכְ ִריעוּ ֶאת ַה ְסּ ִת ָירה ַעל יְ ֵדי ַ'הכָּ תוּב
"וּבבֹא מ ֶֹשׁה ֶאל א ֶֹהל ֵ
ישׁי' ְבּ ֻח ָמּשׁ ַבּ ִמּ ְד ָבּר )ז פט(ְ :
ַה ְשּׁ ִל ִ
מוֹעד ְל ַד ֵבּר ִאתּוֹ וַ יִּ ְשׁ ַמע ֶאת ַהקּוֹל
מוֹעד וְ ָשׁ ַמע ָשׁם ֶאת ַהקּוֹל ֶשׁ ִדּ ֵבּר ֵא ָליו
ִמ ַדּ ֵבּר ֵא ָליו ֵמ ַעל ַהכַּ פּ ֶֹרת" – מ ֶֹשׁה ָע ַמד ְבּא ֶֹהל ֵ
רוּבים.
ִמ ֵבּין ַהכְּ ִ
ֵבּאוּר ָ
נוֹסף ְלגִ ְר ַסת 'וְ כַ ן' ָא ַמר ָה ְר ַה"ק ַבּ ַעל ְ'בּנֵ י יִ ָשּׂשכָ ר' )ח ֶֹדשׁ ֱאלוּל ַמ ֲא ָמר ב אוֹת ח( ְבּ ֵשׁם
ַר ִבּי ְצ ִבי ִה ְירשׁ ִמזִּ ִיד ְיטשׁוֹב:
דוֹשׁים ְמב ָֹאר ֶשׁי"ג ַה ִמּדּוֹת ֶשׁ ַה ָ
ַבּ ְסּ ָפ ִרים ַה ְקּ ִ
תּוֹרה נִ ְד ֶר ֶשׁת ָבּ ֶהן ֵהן כְּ נֶ גֶ ד י"ג ִמדּוֹת ָה ַר ֲח ִמים,
וְ נִ ְמ ָצא ֶשׁ ַה ִמּ ָדּה ַהי"ג – 'וְ כַ ן ְשׁנֵ י כְּ ִ
תוּבים' ִהיא כְּ נֶ גֶ ד ִמ ַדּת ָה ַר ֲח ִמים – 'וְ נַ ֵקּה'.
"מי ֵא-ל
בוֹרה' ָל ָרמָ"ק(ִ :
בוּאת ִמיכָ ה )ז יח-כְ ,ר ֵאה 'תּ ֶֹמר ְדּ ָ
י"ג ִמדּוֹת ָה ַר ֲח ִמים נִ ְר ְמזוּ ַאף ִבּנְ ַ
כָּ מוֹ נ ֵֹשׂא ָעוֹן וְ ע ֵֹבר ַעל ֶפּ ַשׁע ִל ְשׁ ֵא ִרית נַ ֲח ָלתוֹ א ֶה ֱחזִ יק ָל ַעד ַאפּוֹ כִּ י ָח ֵפץ ֶח ֶסד הוּא;
ֹאותם; ִתּ ֵתּן ֱא ֶמת ְליַ ֲעקֹב ֶח ֶסד
יָ שׁוּב יְ ַר ֲח ֵמנוּ יִ כְ בֹּשׁ ֲעוֹנ ֵֹתינוּ וְ ַת ְשׁ ִליִ בּ ְמ ֻצלוֹת יָ ם כָּ ל ַחטּ ָ
ימי ֶק ֶדם".
ְל ַא ְב ָר ָהם ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּ ְע ָתּ ַל ֲאב ֵֹתינוּ ִמ ֵ
)יוֹמא פו א( ִה ְת ַקשּׁוּ ֲחכָ ִמים ְבּ ֵבאוּר ַהכָּ תוּב ְ
וְ ִהנֵּ ה ַבּגְּ ָמ ָרא ָ
)שׁמוֹת לד ז(" :וְ נַ ֵקּה – א יְ נַ ֶקּה"
"הא כֵּ ַיצד? ְמנַ ֶקּה הוּא ַל ָשּׁ ִבין ,וְ ֵאינוֹ ְמנַ ֶקּה ְל ֶשׁ ֵאינָ ן
סוֹתר ֶאת ַע ְצמוֵֹ ,וּב ֲארוָּ :
ַהנִּ ְר ֶאה כְּ ֵ
גּוֹרם ֶשׁיְּ נַ ֶקּה לוֹ ה' ֶאת ֶח ְטאוֹ.
שׁוּבה ֵ
לוֹמרַ :ה ָשּׁב ִבּ ְת ָ
ָשׁ ִבין" ,כְּ ַ
תוּבים זֶ ה
ְל ִפי זֶ ה ֶא ְפ ָשׁר ְל ָב ֵאר ֶאת גִּ ְר ַסת 'וְ כָ אן'ֶ ,שׁכָּ אן ַבּ ִמּ ָדּה ַהי"ג – 'וְ נַ ֵקּה' ָס ְתרוּ ַהכְּ ִ
ימי ֶק ֶדם" ֶשׁהוּא כְּ נֶ גֶ ד ִמ ַדּת
"מ ֵ
ישׁי ְבּ ִמיכָ הִ :
ֶאת זֶ ה )'וְ נַ ֵקּה א יְ נַ ֶקּה'(ַ ,עד ֶשׁ ָבּא ַהכָּ תוּב ַה ְשּׁ ִל ִ
שׁוּבה ֶשׁ ָקּ ְד ָמה ִל ְב ִר ַיאת ָה ָ
רוֹמז ַל ְתּ ָ
וּמ ִא ָיד הוּא ֵ
'וְ נַ ֵקּה'ֵ ,
עוֹלם ְ)ר ֵאה ְפּ ָס ִחים נד א( וְ ַעל יָ דוֹ
שׁוּבה ְמנַ ֶקּה ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוּ הוּא ֶאת ַה ֵח ְטא ַל ָשּׁ ִבים
תוּביםְ :בּכֹחַ ַה ְתּ ָ
ִה ְתיַ ְשּׁ ָבה ְס ִת ַירת ַהכְּ ִ
ַעל ֲעווֹנָ ם.

שה ֱאמ ּו ִניﬦ
ﬦ
ַמ ֲע ֵ ׂ
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לסדר" :ונתת מהודך עליו"...

פרשת התמיד בפנחס מול בטל התמיד שבי"ז בתמוז...
בפרשת השבוע אנחנו קוראים על לחם!!!!! קרבני לחמי לאשי!!!!
יש מוצרי בשר ...מוצרי גבינה ...תוספות ...אבל יש לחם!!!! יום אחד יש עוף ...ויום אחד יש דגים ...יום אחד חלבי...
יום אחד בשרי ...יום אחד ירקות...
אבל לחם?? לחם יש כל יום! כל יום! כל יום! לחם זה תמיד!!!!!
בפרשת שבוע הקב"ה מצווה אותנו להקריב קרבן התמיד!!! קרבני לחמי!!!
כמו לחם שאין לו איזה עונה מסוימת ...כי הוא תמיד בעונה ...ככה צריך שיהיה משהו מסוים בינינו לבין הקב"ה
שהוא לחם!! תמיד!!!!!!
--בבית המקדש היו מקריבים כל יום רבבות קרבנות ...אלפי מנחות ...אבל עם כל הכבוד ...היה כבש אחד קטן בן
שנה שהיה חשוב יותר מהכל ...והוא :קרבן התמיד!!!! עומד לו גביר עם אלף שוורים גדולים שהוא הקדיש
לביהמ"ק ..ואומרים לו :חכה!!! יש קרבן אחד שקודם לך!! עד שלא מקריבים אותו אי אפשר להתחיל עם צי
הקרבנות שהבאת היום ...אותו גביר מחכה ...ו ...ואז מגיע שעפסאלע קטן ...כבש בן שנה ...קרבן התמיד!!! וקרבן
התמיד הזה זוכה לכ"כ הרבה תשומת לב ...יש עליו פייס ...פותחים במיוחד בשבילו את דלתות ההיכל ...תוקעים
עליו ...ההכל ...מה קרה?? למה הכבש הקטן הזה יותר חשוב מאלף שוורים שאני הבאתי היום?? מה התשובה??
אתה תפסת חיזוק והבאת ביום אחד אלף פרים ...אבל הכבש הקטנטן הזה הוא תמיד!!!!! הוא קרב פה כבר
ארבע מאות שנה יום יום ללא פספוס!!!
כבש קטן קבוע ...שווה יותר מאלף פרים שמינים שמגיעים והולכים...
--גם אנחנו שזכינו להיות שתולים בבית ה' ..ואנחנו נמצאים כבר עמוק בתוך הבימ"ד ולומדים בלאו הכי שעות
רבות ...עדיין המ"ב אומר שגם אנחנו צריכים לקבוע עת מסוים לתורה!!! שזה יהיה על תקן של קרבן תמיד!! את
השעה הזו אני לא מבטל בשום אופן שבעולם!!!! הלימוד זה הוא קרבני לחמי!!! הוא כמו לחם!!!! שאת זה לא
מבטלים בשום פנים ואופן!! יתהפך העולם...
--בשבעה עשר בתמוז בטל התמיד!!!! אחד מהאסונות הגדולים שקרו ביום הזה שקרבן התמיד התבטל!!! מה
פירוש?? ההבנה בזה היא כך :אתה מבין לבד שהמצב בירושלים לא היה פשוט ...כבר שלוש שנים יש מצור ...כבר
שלוש שנים אנחנו צועדים לקראת ותבקע העיר ...אבל כל זמן שיש קרבן תמיד!!! שכבר  420שנה הוא קרב ..ו...
וגם היום ב"ה זכינו להקריב אותו ...אז זה בסדר ...אנחנו במסלול ...כל בוקר שהיהודים ראו שהקרבן תמיד הוקרב
הם נשמו לרווחה ...זה בסדר ...אם קרבן התמיד עדיין קרב ...ירושלים תעמוד!!!! כי תבין :קרבן התמיד הוא כבר
בן  420שנה!! במשך השנים קרבן התמיד הספיק להכיר הרבה מלחמות ..והרבה אויבים שניסו להכניע אותו...
אבל התמיד הנהן בראשו מולם ...והוקרב על אפם ועל חמתם ...ואת ככככולם הוא בילה ...כולם נפלו לצידו חללים
והוא המשיך להיקרב בתמידותו מידי יום ...אז כמו שקרבן התמיד במשך ההיסטוריה של  420שנה ...הספיק
להנהן בראשו לעשרות אויבים שנפלו לצידו ...אז ...אז גם עכשיו זה מה שיקרה...
אבל ברגע שהתמיד התבטל??? אוה ...כעת נפל דבר!!! כעת ישראל הפנימו שהפעם זה סופי!!! אם קרבן התמיד
שלא נכנע לשמונים שנות מלכות היוונים ...אותו תמיד שלא נכנע לכל מיני מצבים נוראים שהיו בירושלים והיום
הוא כן נכנע??? סימן שהחזית הוכרעה!!! ואכן באותו יום נבקעה העיר ...היא לא נבקעה מחולשה של רעב ...אלא
מחולשה של התמיד והקביעות שביום זה הופסקה ...התמיד הזה!! הקביעות הזו שעד היום החזיקה את ישראל
כחלמיש!! ביום שהיא התבטלה מיד רפו ידיים ...ו ...ותבקע העיר..

להצטרפות לרשימת

התפוצה במייל:
a8447168@gmail.com

ùã÷åî äæ ïåéìéâ
íåìéòá õôçä úåëæì
úà àöîì äëæéù åîù
,ì÷ðáå äøäîá åâååéæ
åáì úåìàùî 'ä àìîé
äáåèì
--å÷ìçá íøúð äæ ïåéìéâ
ïá ïåòîù øåçáä úåëæì
àöîì äëæéù 'çéù éñòô
.ì÷ðáå äøäîá åâååéæ úà

להשתתפות
בהוצאות הגליון:
 בבנק באמצעותחשבון 53957
בנק דיסקונט
סניף 106

---

ביום שבעה עשר בתמוז אנחנו מתאבלים על הכח הזה!! על התמיד הזה שהתבטל ...ועל התוצאה
הישירה שיצאה ממנו שהובקעה העיר ...בדיוק בתקופה הזו של סוף זמן קיץ ...כשכבר עייפים ...וריח
בין הזמנים מתחיל לנשב בנחיריים ...זה הזמן המסוכן שבו מתחיל להיסדק התמיד ...פתאום אני לא
כ"כ מכיר את עצמי ...את השעה הזו אני אף פעם לא מכיר מהנוף של המיטה ...ו ...ואת כמויות הבטלה
שבזבזתי אל תוך הלילה בשבוע הזה רשם לעצמו שיאים חדשים ...אז זהו!!! זו ההזדמנות לחזק את
התמיד!! את המקום הרוחני שאני כבר אוחז בו!! ונהיה אצלי כטבע שני ...לאחוז אותו בשיניים ולא
לתת לסוף הזמן לבטל ממני את התמיד הזה ...אתה לא רוצה להרגיש "ותבקע העיר "..תשמור על
התמיד ...תשמור על הקיים ...עזוב חיזוק ...עכשיו זה לא הזמן לתפוס חיזוקים ...עכשיו זה הזמן
להחזיק בשיניים את התמיד!! שמירת הקיים!!!!

 בדואר לכתובתזבולון  9חיפה
משפחת פולק

תודה מראש!!!
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איפה אני נפגש בקנאת ה' במשבצת שלי בחיים???...

úøáåç âéùäì ïúéð

פעם בשנה התורה מפגישה אותנו עם המושג ששמו "קנאת ה'"!!!! פעם בשנה התורה
רוצה שנדע שיש!!! יש כזה דבר!!! מצד אחד יש כאלו שממזמן איבדו את הצפון מרוב
קנאת ה' ...ומצד שני יש את כל אלו שראו אותם וקיבלו רגלים קרות ונטשו לגמרי את
המושג של קנאת ה' ...אז זהו שלא!!! צריך לדעת שיש כזה דבר!!! יש מושג קנאת ה' שכל
אחד מאיתנו שייך לזה ...ומצד שני :צריך הרבה הרבה שיקול הדעת מתי כן ומתי לא ...צא
ולמד מפנחס הקנאי הגדול ...שבמשך ארבעים שנה לא נשמע קולו ...לא ראינו אותו לא
בחטא העגל ולא בחטא המרגלים לא במתאוים ...ובדיוק עכשיו הוא פתאום הופיע ...מה
קרה?? התשובה היא :שהוא תמיד היה קנאי!! אבל באותה מידה הוא גם תמיד ידע את
מקומו ...ובחטא העגל הוא הבין שהמקום שלו זה לעמוד בשקט ...או להיות עוד אחד
משבט לוי שעובר משער לשער ולא להתבלט יותר ...וכאן הוא הבין שכן צריך לפעול...

על אלה אני בוכיה

--על כל פנים ...מה זה קנאות?? איפה זה מגיע לידי ביטוי בחיי היום יום שלנו???

ובו מאמרים בענייני בין המיצרים...

0548446691 :'àìôá

íéðåîîä íéâéöðä ìöà åæ úøáåç âéùäì ïúéð ïë åîë
úåáéùéáù
è÷ì àìà ,íéùãç íðéà úøáåçá íéáúëðä íéøîàîä :äøäáä
,àîåéã àðééðòá åøáò íéðùî úåðåéìéâî

---

:äøéëî éã÷åî

תשמע הגדרה מודרנית לקנאות :לא בכל דבר אני אובייקטיבי!!!!
בדור כמו שלנו אנחנו נאלצים להיות בהרבה דברים אובייקטיבים!!! אנחנו חיים עם חילונים...
ואנחנו אמורים איכשהו לנהל איתם משא ומתן ...ולפעמים גם לקרב אותם ...כלומר ככה :אני עומד
מול חילוני שלא מאמין באלוקים ...אבל אני לא מתפרץ עליו ...תתבייש לך ...לא!! כי אנחנו עכשיו
מדברים אוביקטיבית ...אנחנו מעלים נושא לדיון ...הוא מציג את הצד שלו ...ואני מציג את הצד
שלי ...והשיחה מתנהלת בהדדיות ...הוא אומר את דברי הבלע שלו ...ואני עונה לו בצורה מכובדת
ומציג את הדעה שלי ...אני לא אוטם את האזניים שלי בקנאות ...אוי ...איזה דברי כפירה אתה
אומר ...כי היות והמצב הוא שהוא חילוני ואני צריך לקרב אותו אז אנחנו נאלצים לנהל שיח
אובייקטיבי!!!
אבל!!!! צריך לדעת שלא בכל דבר אני צריך להיות אובייקטיבי!!! יש דברים שבהם אני
סובייקטיבי -נגוע בדבר ...כן ...כי כמו שכל אחד מאיתנו סוחב איתו רגשות טעונים מאוד אודות כל
מיני טיפוסים שבמשך השנים ציערו את אבא שלו ..ו ...ו ...וזה בכלל לא משנה אובייקטיבית האם
הם אשמים או לא ...כי ...כי מה זה משנה ...אני נוגע בדבר!! אני הבן של אבא שלי ...והאדם הזה
מירר לו את החיים ולכן אני שונא אותו ודי ...ככה כשחילוני פותח את הפה על אבא שבשמים יש
גבול!!!! יש גבול כמה אני יכול לסבול את זה!!! מותר לי בשלב מסוים לאבד עשתונות ולהגיד די
די ...תפסיק ...אני לא מסוגל לשמוע אותך יותר!!!! אתה מציק לי ...כשזה יקרה זה יהיה רק הוכחה
שאני בן אמיתי של אבא שבשמים!!! יש כאלו שמאוד נבהלים מזה ...הם רואים בזה חוסר שליטה
עצמית ...חוסר ממלכתיות ...אדרבה ...יש בזה רגשות עמוקים ואמיתיים כלפי אבא שבשמים...
---

אני יושב מול בחור נושר ...שעשה את כל העבירות שבתורה ...נו ...שאני אתנפל עליו
עכשיו בצעקות מה זה צריך להיות ??...לא!! ולמה לא?? כי כעת אני עומד מול האובייקט
ואני מנסה לעזור לו ...כעת אני יושב מולו והוא יכול לספר לי את כל המעללים שלו ...ואני
אמור להגיב בצורה עניינית ...מה עושים ...איך מתגברים ...אבל!!!! תאר לעצמך ...שכמה
שעות לאחמ"כ אני נכנס לאיזה בית מדרש ...ואני רואה אותו פשוט מרוקן קופות צדקה...
מה אני אעשה?? אני ארוץ אליו ואצרח עליו בקולי קולות תחזיר את הכסף מיד!!!! ואם
זה לא יעזור אני אתן לו בעיטה אחת ואשכיב אותו על הרצפה וכו' וכו' וכו'...
מה קרה פתאום??? הרי לפני כמה שעות הוא ישב מולי וסיפר לי על עבירות פליליות
הרבה יותר חמורות שהוא עשה בחודשים האחרונים ...ואני התייחסתי מאוד בענייניות...
לא יצאתי מגדרי ...ולא התנפלתי עליו ...ולא עשיתי לו כלום ...אז מה קרה עכשיו????
נו ...אתה יכול להסביר לי מה ההבדל??? אין לי תשובה הגיונית!! אבל מה שברור:

:íéìùåøé
'á äîå÷ 29 ÷ðøô áøä 'çø ïâå úéá
0548419684 'á äîå÷ 47 ïéáåø úåîø øåæà
0527171721 - 6 ïéåæ 'çø ìâøù úçôùî :á÷òé äååð
0548450998 - ïéìáåìî äæåçä 'çø 'á äòáâ øúéá :ùãç

:÷øá éðá
0548498057 -9 úåéåìâ õåá÷ 'çø á÷òé úåðëùî øåæà
.11 äùåìùä áåçø íéåá úçôùî ùãç
÷052-7174781 3 äãù éîåøî :øôñ úéø
0533109169 -ãìôëøá
øúéá áåçø úéìåôëù ñåôã ,øãä :äôéç :ïåôö
é÷ñðéùåìæ úçôùî 81 äúéðç :ïðàù äååð
.øìöéø÷ úçôùî 'à 4 íéãøåä :íéñëø
ïîééèù úçôùî 0527136165 -ìàéîøë
éçøæî 'ôùî 4 øðøå áøä áåçø ìàåîù.÷ -äéøáè
---

מה בחוברת???
א.

לא בכל דבר אנחנו צריכים להיות אובייקטיבים!!!!
אני יכול להיות אובייקטיבי רק כשאני יושב בחדר ממוזג ...ונשאלת שאלה רטורית איך
עוזרים לגנב לצאת מעולם הפשע? אבל כשאני רואה גנב מול עיני הנדהמות ...כאן הטבע
האנושי הישר שלי אמור להגיב בצורה טבעית!!!! אדוני!! תחזיר את זה תיכף ומיד!!!!!
זאת אומרת :לא בכל דבר אני אמור להיות אובייקטיבי!! לא בכל דבר אני צריך להיות
ממלכתי!! יש מקומות שבהם הרגש הטבעי שבי זועק את זעקתו...
---

יש לכל אחד מאיתנו את ההההנקודה שלו ...שבנקודה הזו אני לא אובייקטיבי!!!!!
מהי אותה הנקודה??? הנקודה הכי הכי הכי חשובה לי בלב!!!!!
ולכל אחד יש את ההההנקודה שלו ..כאן מקומו של כל אחד לבדוק איפה הנקודה שלו...
כשנכנס אלי גנב הבייתה ח"ו באישון ליל ...התורה מעידה עלי שאני לא אובייקטיבי!!!
התורה מעידה עלי שאני אמור לאבד עשתונות ואני מסוגל לרצוח אותו נפש ...למה?? כי
נכנסת אלי הבייתה!! נכנסת לתוך המתחם שלי!!! לתוך ההההנקודה שלי!!!
אותו דבר :כל אחד בבית שלו!!! ובנקודה הכי עמוקה ופנימית בנפש שלו ...שם הוא מאבד
עשתונות ...שם הוא לא ממלכתי ...שם הוא לא אובייקטיבי ...ו ...ו ...וממילא!!!! אם אתה רוצה לבחון
את עצמך עד כמה עבודת ה' היא הההנקודה שלך ...תבדוק את עצמך האם קרה לך פעם אחת
בחיים שכאב לך באמת כשראית בחור מחזיק סיגרייה חמש דקות לפני שבת ...האם קרה שכאב
לך באמת מקירות הלב שהחחחברה זלזלו בבחור המתמיד של הישיבה ...ו ...והעזת לפתוח עליהם
את הפה??? יש כאלו שאף פעם לא מאבדים עשתונות בעבודת ה' ...על הכל אפשר להסתכל באופן
אובייקטיבי ...משום מה כשמישהו יגע להם בנקודה!!!!!! הם יקפצו עד לשמים ...אז זהו שליהודי

אמיתי מותר ...שההההנקודה שלו תהיה סביב אביו שבשמים...
---

קנאות לדבר ה' היא ההוכחה לחיבור הכי עמוק של יהודי לרצון ה'!! אז כמובן שהנושא
הזה צריך להיות מאוד מאוד בערבון מוגבל ...וצריך לאחוז במדרגה גבוהה שעל פי רוב
אנחנו לא שם ...אבל מה כן??? איפה אנחנו כן יכולים למצא את עצמנו בקנאות?? בבין
אדם לחבירו!!! כל אחד מאיתנו פוגש במשך השנה איזה סיטואציה מזעזעת של בין אדם
לחבירו ...איזה אחד שמשפיל את חבירו ברבים ...או מצער או מתעלל בו מילולית ...כאן
מקום המבחן שלנו!!! האם אנחנו מסוגלים לקום ולומר :סטופ או לא ...פה מומלץ
להתאמן ...כי ...כי קנאות בבין אדם לחבירו זה לא ככזה פופולרי!! את הקנאות לבין אדם
למקום נשאיר לבנתיים ...כי בזה אין לאף אחד מאיתנו הקטנים ביטוח שלא מצטרפים
לזה הרבה נגיעות זרות מעבר לקנאות טהורה לדבר ה' ...בא נתחיל בבין אדם לחבירו...

,

ב.

ג.

ד.

ה.

אני אמור לחיות מתוך נקודת הנחה שהמשיח בטוח
מגיע מחר או יותר נכון היום ...מה אעשה שאני
מרגיש שקר בנפשי?? יש לי תכניות מידי מסודרות
לבין הזמנים הקרוב ...ו ...וכל אחד כבר מתכנן לפרטי
פרטים את שנת הלימודים הקרובה ...אז במה זה
מגיע לידי ביטוי שאני בטוח שהמשיח מחר
מגיע????
למה חרבה ירושלים?? יש לך רשימה של עשרה
מימרות ...תכל'ס ..מכל הרשימה הזו מה נכון??? איך
יכול להיות רשימה ארוכה ועדיין כל אחד נכון ...זה
לא סתירה מיניה וביה??
איך נראה המשיח?? האם הוא יהיה צדיק מסתורי??
איזה סגנון צדיק הוא יהיה?? איזה דברים יוצאי דופן
הוא יעשה שבזכותם הוא אכן יזכה להיות המשיח
שלנו??
מה בסה"כ אמרתי ...אמן יהא שמיה רבה בכוונה...
זהו ...אז מה קרה בשמים?? למה הקב"ה כ"כ
מתרגש?? למה הקב"ה כבר מוכן לקרוע גזר דין של
שבעים שנה ??...על מה ולמה??
העיתון מלא בפרסומות מממזה מגרות ...כל מיני
נופשונים בחו"ל ...עם פינוקים ...בריכות ...החחחיים
הטובים ...ו ...ואני יודע שזה לא מתאים לבן תורה...
אז ...אז למה הקב"ה ברא את זה בכלל?? האם רק
בשביל שאני אראה ו ...ואתגרה?? ואין לך רשות
להנות בהם אלא לראותם מרחוק בלבד??
---

úøáåç âéùäì ïúéð ïë åîë

עיני עיני
ובו מאמרים בסוגיית ההתמודדות בשני חודשי הקיץ
הבוערים ...עיני -תמוז! עיני -אב!
úåáéùéáù íéâéöðä ìöà åæ úøáåç âéùäì ïúéð
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איך נשיר את שיר ה' על אדמת
נכר...
כשעזרא עלה מבבל לארץ ישראל הוא היה מאוד
מתוכנן ...הוא עשה רשימה מסודרת של עשרה
סוגים של אנשים ...מה שנקרא "עשרה יוחסים"...
רשימה מפורטת מי רוצה לעלות לירושלים ...עזרא
רצה לעלות לירושלים בשביל לבנות את בית
המקדש ו ...ולהתחיל כמה שיותר מהר את עבודת
הקרבנות ...בשביל זה צריך כהנים ולווים ...כהנים
בשביל לעבוד ...ולווים בשביל לשורר במקדש
בכלים ובפה ...ואכן עלו איתו כהנים ולווים
וישראלים ..הכל הלך לפי התכנית!! יצאו מבבל...
הגיעו לירושלים...
ואז לפתע התבררה פשלה שאף אחד לא חלם ולא
העלה על דעתו!!!! משהו הזוי ...שאף אחד לא יכל
לצפות אותה מראש ...מה קרה???
פשוט כך :כשהגיעו לירושלים ...עזרא קרא לכהנים
שיתחילו ללמוד ולהתכונן לעבודת הקרבנות ...ואז
הוא קרה ללווים שגם הם יתחילו להתלמד כדי לנגן
במקדש ...ואז!!!! מה התברר??? שככככל הלווים
שעלו עם עזרה מהגולה ...כולם!!!! ללא יוצא מן
הכלל!! זה אותם לווים שעליהם נתחבר פרק קל"ז
בתהילים ...זה אותם לווים שלפני שבעים שנה
גלו ...ו ...ואז!!! הם ישבו על נהרות בבל ...שם ישבו
גם בכו ...הם תלו את הכינורות ומררו בבכי בזכרם
את ציון ...ואז הכשדים באו וראו מחזה אומנותי של
קבוצה של משוררים מוזיקליים יושבים על שפת
הנהר עם כנורות תלוים על העצים ו ...והם בוכים...
הכשדים התעניינו מה יש ...ואז הם ביקשו מהלווים
לא פחות ולא יותר" :שירו לנו משיר ציון!!! הלווים
כ"כ הזדעזעו מעצם הבקשה :מה??? שאנחנו נשב
פה על נהרות בבל ואנחנו נעשה הופעת בכורה...
ועוד מ"שיר ציון"?? היו לא תהיה! "איך נשיר את
שיר ה' על אדמת נכר" איך!!! איך אפשר!
מה עשו אותם לווים?? מרוב זעזוע הם פשוט נשכו
את בהונות ידיהם וקיצצו אותם בשיניהם!!! כלומר:
במילים אחרות :הם לקחו את אצבעות הזהב
שלהם!!! ואת האומנות המדהימה שהייתה בידיים
שלהם ופשוט קיצצו את הכישור המדהים שלהם
למול עיניהם הנדהמות של הכשדיים ...ואז הם
הרימו את ידיהם הקצוצות מול הכשדיים ואמרו:
"אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני תדבק לשוני

לחכי אם לא אזכרכי "...המקום שלנו לשורר
ולזמר זה רק לפני ה' בירושלים ...אתם רוצים כאן
שנשיר?? בבקשה ..קבלו ...פה הידיים שלנו
קצוצות!!!!!!!
עד כאן הסיפור ...עכשיו ככה :הסיפור הזה אמנם
קרה ..אבל זה קרה רק לחלק מהלווים!!! היו לווים
שלא קצצו את בהונות ידיהם ...ואל תשכח שבמשך
שבעים שנה של גלות בבל הספיקו להיוולד להם
כמה נכדים ונינים שלא היו במעמד הזה ובהונות
ידיהם לא היו קצוצות...
והנה!!!! עזרא עולה מהגולה עם שיירה שלימה של
לוויים ...ויש לו מטרה ברורה :אני צריך לווים שינגנו
במקדש ...מגיעים לירושלים ..ולא תאמין מה

מתברר!!!!! כל הלווים שעלו עם עזרה כולם!!!!! ללא
יוצא מן הכלל ...זה אותם אלו!!!! אותם אלו שקצצו
בשעתו את אצבעות הידיים!!!! ורק הם!!!! רק הם עלו
עם עזרא!!!! המשמעות היא שהם לא יכולים לנגן
במקדש ...לא עלה אפילו לוי אחד לרפואה שהיו לו
אצבעות בריאות...

מי יכל לעזוב?? מי יכל לתפוס את הרגלים לאחר
שבעים שנות ריחוק ולעלות לירושלים?? רק מי
שקצץ את הכישורים שלו!!!! מי ששם גבול ברור
לכשרונות שלו והשביע אותם!! אתם מנווטים רק
לכיוון עבודת ה' ...אנחנו לא ניתן לכם -כשרונות
לקבוע יתד ולהשתקע בבבל...

כזה דבר אף אחד לא צפה מראש!!! עזרא כעס מאוד
על הלווים הבריאים שלא עלו איתו ו ...והעניש אותם
שבאותו דור המעשר ראשון לא יגיע אליהם אלא
לכהנים ...עד כאן הסיפור!!!! )עיין קידושין סט :ברש"י
שם ד"ה ואבינה בעם( ...עכשיו מה הפשט בזה?? באמת
איך קרה כזה דבר??? איך קרה שבדיוק אותם אלו
שלא היו כשירים לנגן במקדש הם אלו שכן עלו
לבבל ...ובדיוק אותם אלו שכן היו כשירים ...דווקא
הם נשארו בבבל ...איך זה קרה???? מה ...זה סוג של
חוק מרפי???

---

התשובה היא מאוד מאוד פשוטה:
לפני שבעים שנה ...כשנחרב בית המקדש ...ואותם
לווים גלו לבבל ...הלווים ידעו להכיר את הכשרונות
שלהם ...והם ידעו שיש בידיים שלהם כשרון מוזיקלי
יחיד בעולם ...והם הבינו מצויין שמבחינתם אין להם
מה לדאוג לפרנסה ...כי מהר מאוד הם יתפרסמו...
ותהיה הצפה של ביקוש להופעות אופרה מדהימות
מקבוצת האומנים המוזיקליים הגולים שהגיעו זה
עתה מפלסטינה ...הלווים קלטו את המפה והבינו
שזה עניין של זמן עד שאנחנו פשוט נשתקע פה
עמוק עמוק בבבל ותוך תקופה קצרה אנחנו נשכח
מאיזה תפארת ציון הגענו...
הלווים החליטו בינם לבין עצמם :לא יקום ולא
יהיה!!!!! אנחנו לא ניתן לעצמנו להשתקע כאן!!
אנחנו נעשה הכל כדי להשאר פה על תקן של מחנה
פליטים ...על תקן של היהודי הגולה ...וכל היום נשב
מול נהרות בבל ...ונתרפק ונחכה מתי נחזור לציון
שנמצאת מהעבר השני של הנהר
הלווים לא רק דיברו ...הם גם עשו מעשה!!! הם
קיצצו במו ידיהם את מקור ההכנסה המכובד שיכול
היה להיות להם פה ..והכל בשביל מה??? כדי לא

להשתקע כאן ולזכור שיום אחד עוד נחזור
לירושלים!
ואכן בזכות מעשה זה ...אותם לווים לא שכחו לרגע
את ירושלים ...והם נשארו שם על נהרות בבל...
הכנורות נשארו שם תלוים מחוסר עניין ...והם כל
הזמן התרפקו בכיליון עיניים מתי נשוב לציון ...ו...
ואכן ברגע!!! ברגע שעזרא אמר לעלות ...הם היו
הראשונים שעלו...
לעומת זאת :חברים שלהם ...שהם נשארו עם
אצבעות הזהב ...אלו שלא קיצצו את בהונות ידיהם..
הם באמת תוך תקופה קצרה השתלבו יפה בחברה...
התפרנסו בכבוד מהכשרון המוזיקלי הנדיר שאפיין
את הלווים ...ומה הפלא שכשעזרא קרא לכולם
לעלות איתו מבבל ...זה לא היה בא בחשבון כי כאן
נולדתי כאן נולדו ילדי ...כאן מקור הפרנסה שלי...
כאן מקום הקריירה שלי ...איך אני יכול לעזוב ...אין
על מה לדבר...

יש בזה מסר כללי גם לנו:
היום ...בדור שלנו ...כל בחור חרדי נמצא בישיבה!!
נמצא בבית המקדש!! זוכה לשורר לפני ה' את
הניגון המתוק של הגמ' ...אז אם הוא זוכה אזי גם
אחרי החתונה הוא ממשיך לנגן את המנגינה
העריבה של עסק התורה ...ואכן יש שזוכים להמשיך
בכולל כל ימי חייהם ...יש כאלו שרק עשר שנים...
ויש כאלו שפחות ...כן!!! יש שנאלצים מכל מיני
סיבות לעזוב את היכל ה' ...ולצאת לעבוד
לפרנסתם...
וכאן מתחיל הסיפור הגדול!!!
כשיוצאים מבית המדרש ...כשיוצאים מבית
המקדש ...כאן מתחילה פרשת דרכים מאוד מאוד
גורלית!!!!!! וכאן הציבור מתחלק לשני סוגים מאוד
בולטים :יש כאלו שיצאו מבית המדרש ונשארו
תמיד מחוברים!!!! נשארו תמיד שייכים לבית
המדרש!!! העיניים שלהם תמיד נשארו נשואות
בערגה לבית המדרש ...ואיפה זה מגיע לידי ביטוי
בעיקר??? שברגע שהם רק מתפנים ...באופן הכי
ספונטני הרגלים שלהם מיד מוליכות אותם למקום
הטבעי שלהם ...ומקור החיבור שלהם הלא הוא
ביהמ"ד ותורת ה' ...ברגע שעזרא הסופר רק מגיע
ומציע להם לשוב לציון .הם מיד מקפלים ציוד
ושבים איתו לבית חייהם ...זה סוג האנשים שבעיקר
מוכרים לנו מהדור הקודם ולדאבוננו קצת פחות
בדור הזה...
אבל!!!!!!!! יש את אותם אלו שאמנם כשהם נאלצו
לצאת מבית המדרש הם יצאו בלב כבד ...אבל מאז
שהם יצאו הם כל הזמן במגמת התרחקות ...ותוך
שנה שנתיים שלוש הוא כבר מנותק לגמרי ...הוא
כבר לא מסתכל אחורה מאיפה הוא יצא ...ואז גם
בסוף היום או בסוף השבוע כשמתאפשר יותר
לקבוע עיתים לתורה זה לא בתכנית ...גם כשעזרא
מגיע ומציע לו בא נשוב לציון הוא לא מבין מה עזרא
רוצה ממנו ...מה הקשר ביני לשם??? אני פה ...אני
כבר ממזמן לא בעניין ...מה ...אתה לא יודע שאני
בעלבת?? אני לא שייך לבית מדרש...

שני הסוגים ושתי הקבוצות האלו מאוד מוכרים
לנו!!!!

מה פה הנקודה?? מהו סוד ההבדל
ביניהם???
הלווים מזמן עזרא הסופר נותנים לנו
את התמונה!!!
רק אותם לווים שקיצצו את הכישורים שלהם
והבהירו לכולם ...הכישורים שלנו מנווטים אך ורק
ליעד סופי ששמו בית המקדש ...רק הם אלו שחזרו

בבא היום עם עזרא ...לעומת זאת :אותם לווים
שאם כבר יצאנו בגלות אז בא ניקח כבר את
הכישורים שלנו ונתקדם בחיים ...נממש את
עצמנו ..הם לא חזרו!!!! הם נשארו בבבל ...הם לא
נצפו יותר בציון...

ואתה צריך לצאת לפרנסתך ואתה לא יכול להיות
בבימ"ד ...אז לפחות תהיה בחצר של הגמ' ...אם זה
לתחזק את הבית מדרש ...אם זה לעודד ולחזק את
לימוד התורה בכל מיני אפשרויות ...ולא חסר רעיונות
בדברים האלו ...הלוואי וזו תהיה הבעיה שלנו...

---

תבין :כשנמצאים בבית המדרש היעד הוא שטייגן!!
להתעלות!! להתקדם!!! להשתדרג בתורה כמה
שיותר ...אבל מי שיוצא לשוק העבודה ...כאן אדרבה...
תפקידו של היהודי זה ההיפך!!!! לא לעשות שטייגן
ולא לנסות להתקדם הלאה ...אדרבה ...להסתכל כל
הזמן אחורה בגעגועים ולהגיד :אם אשכחך גמ' תשכח
ימיני!!! תדבק לשוני לחיכי אם לא אזכרכי --התורה
הקדושה!! אמנם לא צריך להיות בטלן ...מותר
להתפרנס ובכבוד ...ומותר גם לנהל עסקים ואפילו
מסועפים ...השאלה היא לאיפה חותרים ...אם
החתירה היא להתקדמות בחיים ...אז זהו!!! שמה
נעשה ...שהיהדות שלנו היא היחידה שלא מוכנה
להתכחש לעובדה המצערת שבעוה"ז האדם מתקדם
רק למקום אחד ...לקבר ...למאה ועשרים ...רק לשם
הוא מתקרב כל הזמן ...ובצעדי ענק..

זה היסוד!!!! אדם שנאלץ כבר לצאת לשוק
העבודה ...המשמעות היא שהוא מתחיל
להשתמש עם הכישורים שלו!!!! כל השאלה היא:
בשביל מה???? מה היעד?? לאיפה אני שואף
להגיע עם הכישורים שלי????
אם היעד הוא כן!! יש לי כישורים!! ובאמצעותם
יש לי את האפשרות לעבוד ולהתפרנס בכבוד...
אבל בשביל מה?? בשביל שאוכל לכה"פ בסוף יום
לחזור למקור החיות שלי ולהיפגש עם תורת ה'...
או בשביל שאוכל לעשות עם הכסף הזה איזה
פרוייקט שקשור להחזקת תורה ...לא יודע מה...
אם זה לפתוח איזה כולל בעלי בתים ...או שיעור
ביום ששי ...או להתגייס לתחזק איזה כולל
ולהעמידו על חרבותיו ...או לקחת איזה תלמיד
חכם ולדאוג לסדר אותו בחיים ...וכמובן שהילדים
שלו יוכלו לשבת וללמוד תורה ללא מחסור
ודאגה ...אם זה המהלך ...אם בשביל זה יצאת
לעבוד ...בשביל לחיות ...ו ...וכל הזמן לשמור קשר
עין עם המקום שממנו יצאתי ??...כשזה
היעד!!!!!!! כשזה החלום!!! וכשזה האופק!!!! אדם
כזה תמיד נשאר מחובר ...ותמיד שייך ...והוא
תמיד ישאר בן תורה בכל מצב ...והעובדות
מוכיחות שברגע!!!! שרק מתאפשר לו ...ועזרא
קורא לו לשוב לציון ...הוא מיד הראשון שנמשך
אחריו כמים...
אבל!!!! מי שיוצא לעבוד ...ואם כבר יצאתי מהבית
מדרש ..אז יאלה ...עד הסוף ...יש לי יעד
"להתקדם בחיים" "...מימוש עצמי" להתפתח...
לגדול ...לשדרג את רמת החיים ליותר ויותר ....מי
שיוצא לעבוד לפרנסתו מתוך יעד שכזה ...הוא
במילים אחרות אומר שלום ולא להתראות לבית
המדרש!!! וגם אם!!!! גם אם הוא יצא בלב כבד
מהכולל ...גם אם הוא גלה בשלשלאות של ברזל
מירושלים והוא מירר בבכי כל הדרך ...אבל כשהוא
יגיע לבבל ...ברגע שהוא יתחיל להשתמש עם
הכישורים שלו כדי להשתקע ולהתקדם בחיים
מהר מאוד הוא יפתח קריירה ויצלול שם עמוק...
ואז כשעזרא יעמוד ויכריז :מי רוצה לשוב
לירושלים ...אין סיכוי שהוא ימשך אחריו!!!! הוא
כבר נמצא עמוק עמוק בתוך חיי החומר בשביל
לשוב בחזרה לבית המדרש ...זה היסוד!!!!!
נאלצת לצאת לשוק העבודה?? תקצץ את בהונות
ידיך!!! תשים גבול ברור לכישורים!!!!!
אני כעת יוצא להשתמש עם הכישורים שלי לא
בשביל להתקדם בחיים ..אלא בשביל להסתכל כל
הזמן אחורה בערגה לבית מדרש מתי ...מתי אבא
ואראה פני אלוקים ...להיות בעבודה וכל הזמן
לראות אותה ברקע של הבימ"ד ולחשוב איך אני
מצליח לגייס את הכישורים שלי ולהוסיף משהו
לבית ה' ...ללומדי ה' ...ולחצרות ה'...
נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה'!!! מה זה
חצרות ה'?? מה פירוש חצרות??? אתה יודע מה
הפשט :אם נאלצת להוציא את הראש מהגמ'.
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חשבה שקרתה פה חלילה טעות ..ואולי בעלה
הפשוט הוא לא השידוך הראוי לה...
רק מה כן?? אשת לפידות!!!! היא עשתה פתילות...
ושלחה את בעלה שיאיר את בית המקדש ...דבורה
מעבירה לנו מסר :נכון שהמצב האידיאלי שאשה
שולחת את בעלה ללמוד בבית המדרש ...אבל אם
ללמוד זה לא הולך!!! אז תשלחי אותו שיאיר!!!!!!
שיאיר את בית המדרש...
אם אתה לא יכול ללמוד ...,לא מתנתקים!! אם לא
ללמוד אז לפחות לקבוע עיתים לתורה ..לפחות
להאיר את הבית מדרש ..להחזיק את הבית
מדרש ...לדאוג להחזקת תלמידי חכמים ...להשאר
מחובר ...להשאר בחצרות ה'...
--ישנה טעות נפוצה :שיש כאלו שחושבים שיש שני
תפקידים שונים:
התפקיד של אברכים זה ללמוד תורה!!!

מי שמציב לעצמו יעד של התקדמות בחיים הוא...
הוא ...הוא פשוט לא אינטלגנט!!! הוא פשוט שכח
שיש בית ההלוויות שמגר ...הוא שכח שיש עורך דין
לענייני ירושות ...הוא פשוט שכח ...זה הכל ...מה
נעשה שהיהדות שלנו לא מעודדת שכחה טראגית
שכזו ...לכן מי שמציב לעצמו יעד של התקדמות
בחיים ...התורה שלנו מתנגדת לאישיות שלו נקודה!!!
לתורה שלנו אין התנגדות שבני אדם יהנו מהחיים...
בכיף ...אבל בהחלט יש לתורה התנגדות עזה לאנשים
מנותקים מהמציאות!!!! אדם שמציב לעצמו יעד של
קריירה ומימוש עצמי ...הוא טרף בהשקפת התורה!!
הוא אדם נמוך ...צר אופקים ...והוא מקבל תואר רשמי
של חינוך מיוחד...
--דבורה אשת לפידות!!!! דבורה ...אשה גדולה ...בתור
בת ישראל צעירה היא תמיד חלמה בערגה שהיא
תזכה בבעל שיושב ולומד כל היום תורה ...אבל
לפעמים לקב"ה יש תכניות אחרות!!! וגזרה חכמתו
העליונה והיא נישאה ליהודי פשוט שלא זכה ללמוד
תורה...
נו ...מה עושים עכשיו??? שאלה!!! שאלה מוכרת!!!
מה עושה בת סמינר שכל חייה חונכה והשתוקקה
בבעל שישב וילמד כל היום תורה ...והנה היא
התחתנה עם בחור בעל מידות ...ירא שמים ...והם
חיים באושר ועושר ...אבל עם הזמן היא פתאום
מבינה ש ...שככל הנראה הכויילל זה לא המקום שלו...
ואנחנו לא מדברים פה על איזה דירדור רוחני או איזה
קלקול פתאומי ...אלא זה ...זה פשוט לא מתאים לו...
ולא משנה כעת למה ...בעלה חוזר כל היום עצוב...
חסר סיפוק ולא מוצא את עצמו ...נו ...מה עושים
עכשיו??? בשלמא הוא ...הוא ילך לרבו ויתיעץ איתו
מה צריך לעשות ...אבל היא??? מה היא תעשה???
היא שכל מפעל החיים שלה קורס מול עיניה!!! היא
שחלום חייה מתנפץ לנגד עיניה!!!! איך היא אמורה
לחשוב??? איך היא יכולה לוותר על משאת נפשה??
אז בשביל זה יש לנו את דבורה שהיא מלמדת אותנו
כיצד לנהוג!!!!
דבורה נשארה אשה גדולה!!! ומאידך ...היא לרגע לא

והתפקיד של בעלי בתים זה להחזיק תורה!!!

טעות!!!! טעות מוחלטת!!!! ממש לא!!!
כל אחד מאיתנו חייב גם ללמוד תורה וגם להחזיק
תורה ...רק מה?? כל אחד צריך ללמוד את המפה...
לפי האפשרויות ולפי התנאים הסביבתיים
שעומדים מולו ...ולפי הנתונים האלו צריך שיתברר
ויתאמת אצלו מה התפקיד היותר דומיננטי שלו
בזה העולם ...אז יש אחד שהתפקיד שלו זה הרבה
ללמוד תורה וקצת להחזיק תורה )אבל הוא עדיין לא
פטור לגמרי מזה (..ויש אחד שהתפקיד של החזקת
תורה יותר דומיננטי אצלו )וגם הוא כמובן לא נפטר
מלימוד התורה (...אז מי ככה ומי ככה?? איש אינו
יודע!!!! בודאי ובודאי ובודאי שלא בחור ישיבה
שעדיין לא התחיל לעצב אישיות ועדיין לא התחיל
להכיר את עצמו ...אפילו לא בצחוק) ...דא עקא...
שדווקא הבחורי הישיבות מהלכים בתחושה שהם מכירים את
עצמם הכי טוב בעולם ...הלוואי ותצליחו להסביר לי מי אני(...

אתה מוזמן לפתוח תומר דבורה שמדבר על
ספירת תפארת -תורה ולתפארת יש ששה קצוות-
דהיינו במילים אחרות :התורה מתפצלת לששה
חלקי עבודה ...ששנים מתוכם זה נצח והוד שזה
החזקת תורה...
--צריכים אנו לקחת דוגמא מאותם לווים שברגע
שרגליהם עמדו בבבל הם מיד עמדו עם שתי
רגלים על הריצפה ..ולא ניסו לטייח את החששות
והבינו מצויין מה יקרה אם הם לא יקצצו ויציבו
לעצמם גבולות ברורים
כך צריך כל אחד שנאלץ לצאת מגבולות הבית
מדרש לקצץ ולהציב גבולות ברורים ולהבטיח
לעצמו ולשנן :אני לא מחפש לצאת לעולם הגדול...
אני בסה"כ רוצה שיהיו לי אפשרות ליהנות מיגיע
כפי ולזכות בכל שעה פנויה לשוב!!! לשוב לציון...
לשערים המצוינים בהלכה....
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בקרוב ממש

מה ההבדל בין מגן זהב למכבי שלי? ומה ההבדל בין בי"ח פרטי לממשלי?...
אסון נורא ...כל הביפרים של אנשי איחוד הצלה וזק"א הבהבו ...תאונת דרכים קטלנית בקצה כביש שש ...הסיפור
היה עצוב ...עצוב מאוד ...מדובר ביהודי יקר שבסה"כ נסע לחתונה בירושלים ...והוא פתאום איבד שליטה על הרכב...
ובמקום לרדת לשוליים הוא פנה ימינה ...ונתקע ברכב שלימינו בעוצמה ...הגיעו כוחות ההצלה והתברר שאין מה
לעשות ...שלא נדע ..ושלעולם לא נתנסה בכזו חוויה נוראית ..הנהג היה מזועזע עד אימה ...הוא היה פגוע חרדה...
מבולבל ...ולא יודע איפה לשים את עצמו ...כל הזמן הוא מילמל לעצמו איך ...איך זה קרה לי ??.למה זה קרה לי??..
למה נגזר עלי להיות שליח לכזה אסון ולקפד חיי אדם ??...אבל מהר מאוד ניגשו אליו כוחות ההצלה והסבירו לו
שכעת אין זמן להיות מאובן ...כעת חייבים לגלות תושיה ו ...וצריך לתפוס את הרגלים ולברוח לעיר מקלט ...כי ...כי
לגואל הדם יש רשות להרוג אותו ו ...וזה אפילו מצוה ...וממילא אסור עכשיו לחשוב!!!!! כעת צריך לעשות מה
שצריך ...ו ...ואח"כ נתחיל לחשוב מה קרה למה קרה ...אז כמו שיש היום ארגון זק"א שמתעסק בזיהוי קרבנות
אסון!!!! ככה אז היה ארגון זקק"א -זיהוי קרובי )משפחת (-קרבנות אסון!!! תבין :כמו שצריך להעניק חסד של אמת
לנהרג!!! לפעמים צריך להעניק חסד לא פחות של אמת לאותו יהודי אומלל ...שהיה השליח להרוג ...וכעת הוא
נמצא בסיכון לא פחות גדול ...ו ...ואם לא נתעשת ונעזור לו להגיע למקום מבטחים ...אז קרוב לודאי שיהיה פה עוד
אסון!!! ובן אדם בכזו סיטואציה איומה נמצא בדרך כלל בכזו סערת רגשות שמאוד מאוד קשה לו לחשוב ריאלית
ולעזור לעצמו ..אז הוא צריך עזרה מבחוץ ועל זה הוקם ארגון זקק"א שגם הם מגיעים עם ניידת ...והם מיד ניגשים
לעזרה ...אז כמו שבטיפול נמרץ עושים איבחון קצר מהי רמת הפגיעה ...אם זה פגיעת ראש ...או גפיים ...או הלם.
כדי לדעת לאיזה בית חולים נוסעים ...וגם מהי עוצמת הדחיפות ...אז על אותו משקל :זה תפקידו של זקק"א
לעשות בירור מפוכח וזריז לאיזה עיר מקלט אנחנו טסים!!!!
יש פה מכלול של שיקולים :עכשיו ככה :שלושת הבתי מקלט האידיאלים זה קדש באזור אליפלט שם בצפון ...או
שכם שבשומרון ...או קרית ארבע שליד חברון ...אלו שלושת ערי מקלט הקונבציונליות שלאחד משלושתם אנחנו
צריכים להגיע!!!! השאלה היא לאיזה מהם!!!! זה כבר מאוד תלוי בזיהוי של הנהרג ...ומי הם הקרובי משפחה שלו
והכי חשוב :איפה הם גרים!!!!! כדי שנדע להיערך מאיפה יכולים להגיח לנו גואלי הדם ...אבל עכשיו!!! עכשיו
הסיפור הרבה יותר מסובך ...כי אנחנו נמצאים בסוף כביש שש ...ככה לקראת בן שמן ...והבירור הראשוני העלה
שלנהרג יש משפחה מסועפת ...חלקם גרים באזור ירושלים ...חלקם גרים באזור חדרה וחריש ...נו ...לאיפה
נוסעים??? לצפון?? אוי ואבוי ..באזור שם מחלף עירון אתה יכול להיפגש עם גואלי הדם ...אז אולי ניסע לכיוון
קרית ארבע ??...עוד יותר גרוע ...יש לו בירושלים שלוש ילדים ..ו ...ועד שנגיע לשם ..גואלי הדם הירושלמים כבר
ישיגו אותנו ...טוב!!! הברירה היחידה שנותרה זה שכם!!! לחזור בכביש שש אחורה ...להגיע עד אזור קלקיליה ...שם
להיכנס לג'נין ...ומשם לכיוון שכם ...הניידת הדליקה סירנה ויצאנו ביציאה הראשונה לכיוון קלקיליה ...אבל!!!!
באמצע הדרך הגיע ביפר ...שלא!!! בשום אופן לא!!! ולמה?? כי כעת התברר שאח של הנהרג גר לא פחות ולא יותר
בעמנואל ...לא כ"כ רחוק משכם ...ו ...וחם לבבו ...והוא כבר בדרך ...אז לא!!! שוב עושים פרסה ...נו ...לאיפה נוסעים
עכשיו?? אין זמן!!! חייבים לקבל החלטה!!! עוד מעט אנחנו מכותרים ...לאחר שיקול דעת זריז קר ושקול ...הוחלט
שהפעם אין ברירה!!! אנחנו נאלץ לעשות משהו שבדרך כלל לא כדאי לעשות!!! מה יש?? חוץ משלושת ערי
מקלט!!! יש עוד ארבעים ערים שקולטות ...איזה ערים?? ערי הלוויים!!!! כל שבט צריך להפריש ללווים כמה חלקים
שבהם הם יקימו ערים ומגרשים ...אגב :עיר הכוונה ל 120-נפשות!!!! כלומר :ברוב הפעמים מדובר בקבוצה של
שלושים משפחות ...עכשיו ...למה לכתחילה אנחנו לא מעדיפים להגיע לערי הלווים?? מה ההבדל בין שלושת ערי
המקלט הרגילות לבין ערי הלווים? התשובה היא :זה בדיוק כמו ההבדל שבין בית חולים פרטי לבית חולים
ממשלתי ...בבית חולים ממשלתי המדינה מממנת ...אבל בבית חולים פרטי אתה צריך לשלם על כל יום אשפוז...
אותו דבר כאן :שלושת ערי מקלט הרגילים המלכות מממנת אותם ..רוצח שברח לשם לא משלם שכירות ...זה
בחינם ...אבל רוצח שברח לעיר הלווים זה כמו בי"ח פרטי ..הוא הגיע לשטח פרטי והוא צריך לשלם שכירות ...אבל
כשאין ברירה אין ברירה!!! ניידת זק"א עשתה פרסה ...וטסה על מהירות  160קמ"ש עד שהגיע לעיר בית שמש...
אחת מערי הכהנים ...הכנסנו את הרוצח בשגגה לתוך גבולות העיר ...ו ...ואז לראשונה יכולנו לנשום לרווחה ...זהו...
המבצע הוכתר בהצלחה!!! ההודעה הועברה לבני המשפחה -גואלי הדם שאין להם לאיפה למהר ...הרוצח כבר הגיע
במקום מבטחים ...זהו!!! מוטי הרוצח בשגגה התקבל בחמימות ובזרועות פתוחות ע"י הכהנים...
עכשיו ככה ...יש פה בעיה ...העיר בית שמש היא מערי הכהנים!! והכהנים תמיד מעדיפים לגור לבד!! בינם לבין
עצמם!!! כי ...כי מתוקף קדושתם ככהנים הם צריכים לאכול חולין על טהרת תרומה וחלק מהשנה גם על טהרת
קודש ...ו ...וזה לא כ"כ הולך כשהם נמצאים בחברת ישראלים ...לכן ערי הכהנים בדרך כלל זה אזור צבאי שמור!!!
שטח פרטי שרק כהנים מסתובבים בו ...אבל!!!!!! מה נעשה ...יש לנו פה רוצח בשגגה ש ...שהאירוע קרה באזור
שלנו ...והוא נמצא בסיכון מיוחד וסגר עליו המדבר ...והדרך היחידה להציל אותו זה היה בעיר שלנו ...אז מה ...לא
נקבל אותו בזרועות פתוחות??? בשביל זה אנחנו לא רק נכדים של אהרן הכהן ...אלא גם נינים של אברהם אבינו...
ומוטי הרוצח בשגגה התקבל בחמימות ובזרועות פתוחות ע"י הכהנים ...למחרת :הרבה אסף את כל הילדים של
החידר הפרטי של הכהנים ואמר להם :תקשיבו ...הגיע אלינו אורח חדש!!! יהודי יקר ...יהודי צדיק ..שקרה לו דבר
מאוד עצוב ...הוא רצח נפש בשגגה ...למה זה קרה לו?? זה לא עניינינו!!! מה שכן נוגע אלינו ...שאנחנו צריכים לקבל
אותו בזרועות פתוחות!!! לעטוף אותו בשיא החמימות ולתת לו להתרפאות נפשית מהמשבר הנוראי שנפל עליו
בשבוע הזה ...מוטי הנהג ישב שם בעיר הכהנים ...והם העבירו אותו קורס מזורז איך אוכלים חולין על טהרת קודש...
ממה צריך להיזהר ...סוף סוף מוטי הנהג הוא ישראלי ומעולם הוא לא הקפיד לאכול חולין אפילו על טהרת
תרומה ...בשלב מסוים דאגו שגם בני משפחתו של מוטי יעברו קורס איך אוכלים חולין על טהרת קודש ...כדי
שנאפשר להם להגיע לבקר את אבא שלהם ...עד אז זה בלתי אפשרי!!!! תבין :אנחנו חיים פה באוירה סטרילית...
כולם פה טהורים!!! יש פה בכניסה לישוב אבטחה כבדה לא ממחבלים!! אלא מטומאה ...כל רכב שנכנס לכאן...
הנהג צריך להוציא תעודה מזהה שהוא חבר ...אבל לא סתם חבר שאוכל חולין בטהרה ..אלא על טהרת קודש!!
אתה קולט? כמו שבמכבי יש כרטיס מכבי רגיל ...ויש כרטיס מגן זהב ..ויש כרטיס מכבי שלי ...ככה יש כרטיס חבר
בסיסי שאתה אוכל חולין בטהרה!!! יש כרטיס חבר שאתה אוכל חולין על טהרת תרומה! ויש כרטיס חבר הכי הכי
מושלם שהוא :אוכל חולין על טהרת קודש ...ולכאן נכנס רק אחד שמציג תעודה כזו ...אז אם הילדים של הרוצח
רוצים להגיע לביקור הם צריכים לעבור קורס זריז עם תקופת הכשרה כדי לזכות בכרטיס הזה ...יהי רצון שתפילתו
של מוטי הנהג לא תתקבל והכהן גדול ימשיך להאריך ימים...

לחידודי
בגמ' יומא )כ :(.גביני כרוז מהו אומר עמדו כהנים לעבודתכם
ולוים לדוכנכם וישראל למעמדכם והיה קולו נשמע בשלש
פרסאות מעשה באגריפס המלך שהיה בא בדרך ושמע קולו
בשלש פרסאות וכשבא לביתו שיגר לו מתנות ואף על פי כן כהן
גדול משובח ממנו דאמר מר וכבר אמר אנא השם ונשמע קולו
ביריחו" ,משמע שגביני כרוז היה נשמע רק עד ג' פרסאות ולא יותר
וקשה :דהא משנה ערוכה היא בתמיד" :מיריחו היו שומעים קול
גביני כרוז" ,ובגמ' יומא )לט" (:אמר רבה בר בר חנה מירושלים
ליריחו עשרה פרסאות" ,משמע שגביני כרוז היה נשמע עשרה
פרסאות ולא רק ג'? ועד דאתינן להכא :אפשר להמשיך ולהקשות על
דרך החידוד :דהא ביומא )סו (.מצינן שביו"כ חיפשו בכל מיני תחבולות
לדעת מתי הגיע שעיר למדבר )דהכה"ג לא היה מקריב אילו ואיל העם עד שלא
נזרק השעיר כסדר המקראות( כלשון המשנה" :ומנין היו יודעים שהגיע שעיר
למדבר" ,ואם קולו של גביני כרוז נשמע עד י' פרסאות ,הווה להו לשלוח
אותו עם השעיר ,ולאחר ששלחו ,היה מכריז בקולו האדיר "הגיע שעיר
למדבר" ,ובודאי היה נשמע קולו בי' מילין ק"ו מעשרה פרסאות?

----------------------------

אם הקב"ה כ"כ אוהב את עם ישראל ...והוא כל הזמן
סופר אותם אחד אחד ...מה הבעיה?? היד ה'
תקצר??? שיברא עוד כמה מיליונים יהודים ...ו ...ואז
יהיו עוד ועוד ועוד?? אם המספר כ"כ חביב על
הקב"ה ...אז שיגדיל אותו??

התשובה היא פשוטה מאוד:
זה כמו להבדיל בכנסת ...כמה מריבות יש על הרכבת
הקואליציה ...כמה מריבות יש על כל חבר כנסת ...ויש
רוטציה ויש את החוק הנורבגי ...מה ??...מה הבעיה??
יש לי פתרון פשוט :כמה חברי כנסת יש במדינה...
מאה עשרים?? אני מוכן להשיג קרבן שמוכן להרחיב
את בנין הכנסת מכספו ...אני מתנדב גם להשיג נגר
שיתרום כסאות ושולחנות ונרחיב את הכנסת ...ונכפיל
אותה ...מהיום יהיו  400חברי כנסת ...ו ...ואז תהיה
הרווחה ...ואז בעצם אולי גם אני אוכל להיות חבר
כנסת ...לפעמים אפילו נחפש צענטע'ר...
מה התשובה??? הוי ...שתהיה בריא...
בכנסת אין עניין שיהיה הרבה אנשים ...אין עניין שיהיו
הרבה כסאות ...זה ממש לא העניין!!! צריך שיהיו
נציגויות! כל אחד שיושב בכנסת הוא מספר!!! הוא
מייצג משהו!! הוא לא עוד איזה מאה עשרים קילו
שהבאנו אותו שישב פה...
אותו דבר :אם הקב"ה היה סופר את עם ישראל לפי
ערך של כמויות ...לא היתה לו בעיה לברא עוד כמה
מלייארדים יהודים ...ו ...ולמה לא ...שיהיה עוד כמה
שאפשר לספור...
אז זהו שלא!!! זה לא עניין של מספרים!!!
כמו שאין שום עניין שיהיה בכנסת עוד כמה
קילוגרמים של אנשים ...ולמה?? כי זה לא מסעדה
כאן ...כאן יושבים נבחרי ציבור ...כאן יושבים אנשים
שמייצגים דרך מסוימת...
אותו דבר בעם ישראל!!! אין עניין שיהיו הרבה
קילוגרמים בעם ישראל ...כי כל יהודי הוא מייצג את
יחוד ה' בעולם ...ממילא אין טעם במספר כמותי של
יהודים בלי הבחנה...
מה כן??? כאשר מדינת ישראל תתרבה באוכלוסין אז
בהחלט תהיה הצדקה ויהיה צורך בבית נבחרים שיהיה בו
ארבע מאות מושבים ...כי ...כי יהיה צורך אמיתי בכזו כמות
של נציגויות!! ככה תקוותנו שיום יבא וכבוד שמים יתרבה
בעולם ואז באופן אוטומטי עם הנבחר יתרבה ויגדל לאין
שיעור בהתאמה לצורך בנבחרים ...אבל סתם להוסיף
מושבים נוספים ??...אין טעם ואין תועלת ...הדברים לא
לגמרי ברורים ...בהזדמנות נאריך בזה...

”

יש דיאטת ענבים ויש דיאטת אנשים...

תמיד התחמקתי מזה ...לא הייתי מוכן נפשית לקבל את זה ...אבל יום אחד עמדתי כנה מול
הספר ששמו חפץ חיים ...ומכל מה שלמדתי שם ...יצא לי בשורה התחתונה ש ...ש ...ש ...שאסור
לדבר על אנשים!!!!! מטוב ועד רע ...אם אתה מדבר רע ...זה לשון הרע ...אם אתה מדבר טוב...
הרבה פעמים זה אבק לשון הרע ...ואם אתה הולך וסתם ככה מספר לאחד מה חבר שלו אמר
עליו ...בין דבר טוב בין דבר רע ...זה גובל ברכילות ...בקיצור :שורה תחתונה :התוצאה הסופית
היא :לא לדבר על אנשים מטוב ועד רע!!!!!!! שום דבר!!!! תמיד התחמקתי מההבנה הזו...
תמיד ברחתי מלהבין שלזה החפץ חיים חותר ...כי ...כי ...כי הרגשתי גהינם!!! מה?? החפץ חיים
באמת רוצה שאני אפסיק לדבר על אנשים?? אז ...אז על מה אני אדבר?? על מה?? על מה???
רבש"ע :על מה אני אדבר ...על החסה שבשטחים???? תחשוב רגע :תנסה לדמיין את עצמך
במשך שבוע עושה דיאטת אנשים ...במשך שבוע לא טוחן אנשים ...לא מזכיר שם של אדם ולא
מדבר על אף בן אדם מטוב ועד רע ...תנסה!!!! זה כמעט כמו דיאטת ענבים ...כמו שלאכול רק
ענבים במשך שבוע ימים ...במילים אחרות זה לצום שבוע ימים ...ככה לא לדבר על אנשים
שבוע ימים ...זה במילים אחרות לשתוק ולשתוק ולשתוק ולשתוק ולשתוק ...אז לפני הכל!!!!!!
כאן חשוב לעצור רגע ולהבהיר :זה ברור שמעיקר הדין זה לא ככה!!! זה ברור שמעיקר הדין
אין איסור לדבר על אנשים במידה והדיבור הוא מסונן מכל נדנוד לשון הרע ורכילות ...אני
מדבר כעת על הלך הרוח של הספר חפץ חיים ...שלאורך כל הספר הוא חותר לשכנע את הקורא
ש ...ש ...שעזוב ...עדיף לא לדבר על אף אחד ...על זה באתי!!! לא על החלק ההלכתי שבזה!!
אלא על הגישה שהחפץ חיים מצפה להטמיע בי ובך ...שתפסיקו לדבר על אנשים ...ואני עומד
ושואל :רבה ...רבינו החפץ חיים?? איך??? איך אתם מצפים ממני לכזה דבר?? זה לקחת דבק
ולשים לי על הפה?? זה לקחת ממני את כל התקשורת הסביבתית שלי????
---אז זהו שלא!!!! איש בשורה אני ...ואני חייב לספר לך שבתקופה האחרונה יצא לי להיותבקשר עם יהודי מאוד פשוט ...ובכל השיחות שלי איתו ...מאוד בלט לי הנקודה שמעולם לא
שמעתי אותו מדבר על אף בן אדם ולא מזכיר שם של אנשים ...וזה תפס אותי ...התחלתי לעקוב
אחריו ...תשמע ...סוף סוף מבחינתי זה סוג של עב"ם ...אדם שחי בתענית דיבור על בסיס קבע...
אז זהו שלא!! התברר לי שהוא בן אדם מאוד נורמלי ...מאוד נחמד ...ומאוד אנושי ...ו ...והכי
הכי :מאוד משוחרר ...הוא לא כל היום חוסם את הפה ולא כל היום עסוק בלחזור בתשובה על
לשון הרע ...פשוט לא יוצא לו לדבר על אף אחד!!! כי ...כי ...כי הוא פשוט חי את החיים שלו.
ולא כככזה מעניין אותו מה אחרים עושים ...כתוצאה מהמעקב אחריו גיליתי דבר מאוד פשוט...
בא נגיד את זה ככה:
אני אתן לך דוגמא ...מתי יצא לך פעם אחרונה לדבר על מכסחת דשא ??...אולי לפני עשר שנים
ואולי גם אז לא ...אבל!!! תאר לעצמך שאתה תתחיל לעבוד בזה ...אתה תהיה המשווק הראשי
של המכסחות דשא בישראל ...מה יקרה??? פתאום אתה תתחיל לדבר על מכסחות דשא
מהבוקר עד הלילה ...הלו ...אתה רוצה מכסחה ??...טוב ...אז תקח את המכסחה הזו ...ואת
המכסחה השניה תשאיר בצד ...רגע ..תחכה לי שניה על הקו ...הההלו ...אתה בקשר למכסחה...
בקיצור :מכסחה מכסחה מכסחה ...מהבוקר עד הלילה אתה תדבר רק על מכסחות דשא ...איך
זה יכול להיות?? הרי עד לפני שנה לא ידעתי איך מאייתים את המילה מכסחה ...אז איך עכשיו
פתאום אני מדבר על זה מהבוקר עד הלילה?? מה התשובה?? פשוט מאוד :פעם זה לא היה
הנושא שלך!!!! והיום זה הנושא שלך!!!!! זה התחיל להיות העסק שלך!! ממילא אתה כל היום
מסתובב סביב זה ...ברגע שאתה כל היום סביב זה ...וכל היום אתה מתעסק עם זה ...ממילא כל
היום אתה מדבר רק על זה ...משהו פה לא מובן????
עוד דוגמא :תגיד לי קורא יקר :מתי פעם אחרונה נזכרת בישוב ששמו "רעננה"?? לא יודע...
אולי לפני שנה ..ואולי אף פעם לא ...אבל תאר לעצמך שאני פתאום מציע לך איזה משרה
תורנית ברעננה ...ואתה עובר דירה לרעננה ...ואתה משתקע ברעננה ...ומתברג שם עמוק עמוק
בקהילת רעננה ...ו ...ומאז אתה כל היום חי ברעננה ..אתה הולך לבית כנסת של רעננה ...הולך
לקופת חולים של רעננה ...מחפש דירה ברעננה ...מתלהב מעוד אברך חדש שהגיע לרעננה...
ורעננה רעננה ורעננה ...מה קרה?? עד לפני שנתיים לא ידעת איפה זה בכלל ...האם זה בנגב או
באצבע הגליל והיום אתה לא מפסיק לדבר על רעננה?? מה קרה??? פשוט מאוד!! עד היום
רעננה לא היתה קשורה אליך!! לא היתה הנושא שלך ...ממילא לא ראית אותה בעיניים ...אבל
ברגע שנכנסת לתוך רעננה ...אז בבת אחת אתה יכול למצא את עצמך כל היום וכל הלילה מדבר
על רעננה ...יש מבין?? יש פה משהו לא מובן??
אותו דבר בדיוק :לא תאמין!!!! אבל לדבר על אנשים זה סוג מאוד מסוים של נושא שיחה!!!!
בדיוק כמו שלדבר על רעננה כל היום ...זה לדבר על סוג מאוד מסוים של ישוב!!! ככה לדבר על
אנשים זה סוג מאוד מסוים של נושא שיחה ...אה ...אתה בטוח שאין משהו אחר??? כן ...גם אני
גרתי שנים בקריות ולא ידעתי שיש משהו חוץ מהשטעטלע שלנו ...אז קח בחשבון!!!! ואני
יודע שזה קשה ...אבל לפחות תנסה לקחת בחשבון :שלדבר על אנשים זה נושא שיחה מאוד
מצומצם ...ויש עוד אינספור נושאים אחרים מרתקים ומעניינים שאפשר לדבר עליהם ...חוץ!!!!
חוץ מלדבר על אנשים!! רק מה???? אנחנו לא מאפשרים לעצמנו לפתח נושאים אחרים חוץ
מזה!!!! כי ...כי כל הזמן אנחנו עסוקים בזה ...את כל נושאי השיחה שלנו גייסנו לדבר על
אנשים ...ולא השארנו בדל של התעניינות לפתח נושאים מרתקים אחרים ...לכן נדמה לנו!!!!
נדמה לנו שהנושא שיחה היחיד שקיים זה אנשים!!!!
כמו שילד שנולד ברעננה ...בטוח שהחיים מתחילים ונגמרים ברעננה ...והוא ימשיך ככה לחשוב
עד שיום אחד הוא יצא מגבולות רעננה ויתחיל לראות עולם ...נכון??? אותו דבר אדם שנולד
בעיר הגדולה ורואה מול העיניים שלו רק אנשים ...ואנשים ...ואנשים ...וכל היום הוא מדבר עם
אנשים ...ומסתכל על אנשים ...וחושב על אנשים ...ומתחרה עם אנשים ...ועוקב אחרי האנשים
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מה הם עושים )כדי לדעת מה הוא אמור לעשות( אדם כזה מעולם לא יצא מרעננה!!!! הוא
בטוח שהחיים מתחילים ונגמרים באנשים ...מה הפלא שכשהחפץ חיים אומר לו תפסיק
לדבר על אנשים ...הוא בטוח שהחפץ חיים רוצה להכניס אותו למנזר השתקנים...
בקיצור :מה אני בא לומר??? זה שנראה לנו שלדבר על אנשים זה תשעים אחוז מנושאי
השיחה ...זה כי אנחנו נמצאים בתוך קופסא ...ומבחירתנו האישית בחרנו להתעלל בעצמנו
וברגשותנו ובעיקר ביהדות שלנו ובחרנו להתעסק עם נושא אחד ויחיד ששמו אנשים!!!
אבל אם רק נרצה ...אפשר בכל רגע נתון לפתח נושאים אחרים ולגלות עולם שלם מגוון ...יפה...
אמין יותר ...טבעי ...אוטנתי ...כפי שרק בורא עולם יודע לעשות ...אני חייב להיות כנה ולהודות
שאני אומר את זה לא מהניסיון!!! כי אני בשלב זה עדיין תקוע יחד איתך בנושא הנדוש
והאחד ויחיד ששמו אנשים...
 --כעת יש פה נקודה נוספת:אני מכיר שף אחד שכל היום מדבר רק על אוכל ...אני מסתכל עליו בבוז ...אני מסתכל עליו
כמו בן אדם שנמצא בבועה ...ולמה???? כי תבין :אני עושה חשבון מתמטי פשוט!!!! כמה
זמן ביום אני מדבר על אוכל?? נניח חמש דקות ביום!!! והוא??? חמש שעות!!! זאת
אומרת :אני בעל כישר'ן פי חמישים ממנו!!! הנה לך -נושא שאני מצליח למצות תוך חמש
דקות ...הוא ממצה אותו רק אחרי חמש שעות!!! אה ...לא פשוט???
אני מסתכל עליו כמו בן אדם שנמצא בבועה!!!! כי ...כי אני דיברתי על אוכל חמש דקות...
ו ...ודי ...המשכתי הלאה ...לעוד לקוח מרוצה ...אבל הוא?? נשאר תקוע שמה ...באוכל ...נו...
אז הוא בבועה!!!!! רגע ...הוא בבועה ...ו ...ו ...ואני ? ! ? ! ? ! ?
אני לא בבועה ???...אני כל היום מדבר על אנשים ...אני יושב וכל היום מדבר על משה
גפני ...יעקב ליצמן ...אריה דרעי ...הלך ...חזר ...עשה ...אמר ...דרש ...תבע ...ואז הטבח הזה
התפנה שתי דקות לפטפט איתנו ...שמע שמשה גפני ככה ...ויעקב ליצמן ככה ...שאל
שתים שלוש שאלות ענייניות ...עניתי לו על ראשון ראשון ואחרון אחרון ...תוך דקה הוא
הבין את העניין!!! הסתדר לו בראש ...ו ...ו ...והמשיך הלאה ...הוא חזר למטבח ...הספיק
לחתוך ירקות ...לקלף תפו"א ...לעשות קישקע ...לצרוח על מישהו שמה בטלפון ...בקיצור:
הוא הספיק להרים שבת!!!!! אחרי שעתיים הוא חוזר ...ו ...והוא רואה אותנו באותה פוזה...
משה גפני ...יעקב ליצמן ...אריה דרעי ...הלך ...חזר ...ביקש ...אמר ...הטבח בהלם ...אתם
עדיין פה?????? אני תוך שתי דקות הבנתי שיעקב ליצמן הלך לפה ומשה גפני הלך לשם...
ואתם עדיין תקועים באותו מקום???? נו ...אז מי בבועה??? אני או הוא????
התשובה היא :כולנו בבועה!!!! כל אחד מחליט לעצמו באיזה בועה להיכנס!! ובאיזו בועה
לא!!!! לא להיכנס!!! כל אחד בוחר איזה נושא שיחה לפתח!!! ואיזה נושא לא!!!! לא
לפתח!!!! וממילא :בנושא שיחה שאני כן בחרתי לפתח ...בזה אני יושב ודש וטוחן כל היום
וכל הלילה ...וכל נושא אחר שבחרתי לא לפתח אותו ...בזה אני מסתפק במידע כללי של
שתי דקות פה ...שתי דקות שם ...ואז!!!!! ואז מה קורה???
כשאני פוגש בן אדם שמתעסק הרבה שעות בנושא שאני מתעסק בו רק שתי דקות ...איך
הוא מצטייר אצלי?? כאדם שנמצא בבועה!!!!!
אז זהו שלא!!!! זה הבועה שלו וזה הבועה שלי!!! רק הוא ...יאמר לשבחו ...בחר בבועה
שהתורה מרשה להיות ...ואני בחרתי בבועה שמסכנת אותי כל דקה ברשימה ארוכה של
עשין ולאוין ...ו ...ועל זה!!!! בדיוק על זה מגיע החפץ חיים במגמה ברורה להוציא לי את
כל החשק לבחור בנושא שיחה ששמו אנשים ...החפץ חיים פשוט מציע לי ...עזוב ...אם
אתה כבר חי בבועה ...תבחר בבועה כשרה ...לא חבל????
מישהו העיר את תשומת לבי :שאנחנו חיים מתוך נקודת הנחה שהרעיון שעומד מאחורי
איסור לשון הרע זה סוג של בין אדם לחבירו ...אל תהיה רע ...אל תזיק לחבר שלך וכו' ...אז
זהו שלא!!!!! לא בהכרח!!!!! לא זו הנקודה!!! הרעיון היותר עמוק שעומד מאחורי איסור
רכילות ולשון הרע ...שאדם צריך באופן כללי להתרגל לחיות את החיים שלו!!!! להיות
בעולם שלו!! לא להתעסק ולא לבחוש בחיים של השני ...וזה לאו דווקא קשור ללשון הרע
ורכילות ...זה הרבה הרבה לפני כן ...תחיה את החיים שלך!!!!! למה אתה צריך לפזול לעברו
של השני ...כדי לאשר את המעשים שלך ...או לחילופין לבטל אותו בשביל להצדיק את
עצמך..
--בזמן האחרון התחלתי לעשות רפורמה עם עצמי ...פשוט נמאס לי לדבר על אנשים...כמו שנמאס לי כל הזמן לאכול חציל במיונז ...די ...עבר לי ...רציתי לגוון ...הוצאתי מהמחסן
של ההורים שלי כמה ספרי טבע מכיתה ד' ה' ו' ז' ח' ...שכמובן בחיידר לא הקשבתי
בשיעור ...התחלתי לקרא ...ותאמין לי :גיליתי עולם!!!! התחלתי להכיר כל מיני עצים...
ופרחים ...גוף האדם ...ותאמין לי :אני מתחיל להרגיש שהחיים קיבלו צבע מגוון יותר!!!
לא הכל אנשים ...ונייעס ושטעלע ...ורוע ...והוי אסור ...לשון הרע ...די!!!! התחלתי פתאום
להסתובב ברחוב ...ופתאום שמתי לב שיש לי עץ קלמנטינות מתחת הבית ...וממול עץ
תאנים ...איפה?? איפה העצים האלו היו עד היום??? פשוט עד היום הסתכלתי על אנשים
ברחוב ...היום התחלתי להסתכל גם על עצים וציפורים ...לכה"פ גם ...רק מה!!!!! מה אני
רוצה לספר לך??? שבאותו יום שתפסתי את היוזמה והחלטתי לקחת ספר טבע והנחתי
אותו ליד המיטה שלי ...הרגשתי רע!!! הרגשתי ביטול תורה!!! הרגשתי שאני בטלן!!
הרגשתי שאני כמו כל אותם אלו שמסתכלים בספרים החיצוניים!! ו ...ו ...ו ...ואני קצת
צודק!!! כי ספר טבע מול לשבת וללמוד גמ' זה בהחלט ביטול תורה ...אבל שקרן ונוכל
שכמותך!!!!!!!! מי מדבר עכשיו על גמ'??? לדבר נייעס על בניו של מקום שעה וחצי ביום
מותר ...ו ...ולהמיר את זה בקריאת ספר טבע אסור??? לקרא מה השיקולים הפוליטיים
שעומדים מאחורי המינויים של הדיינים זה ...זה מותר ...ולקרא על הגאות והשפל שיש
בים אסור ???...ו ...ו ...ו ...ואני אומר לך :שיהיו כאלו שיהנהנו בראש ויגידו כן!! עדיף!!! אז
זהו שלא!!!!! תעשה טיימר ותספור לפי דקות כמה זמן ביום אתה מנייעס על אנשים...
תעשה הסבת מקצוע ותתחיל להתעסק עם עצים פרחים ושעשועי מדע ...תשמע לי ...הגיע
הזמן לפתח נושאים חדשים ...אם כבר מתבטלים ...אם כבר רוצים לקרא משהו ...יש עוד
נושאים לפתח...

לקט אמרות חז"ל
רעיונות ,עובדות
והנהגות מגדולי
ישראל,
על מדות טובות
שמביאות לאהבת
הזולת הנלמדות
מפרשת השבוע
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ליקוט ועריכה :יצחק בן אהרן
כל הזכויות שמורות למכון אהבת אמת
אסור להעתיק ,לצלם ולהדפיס בלי רשות בכתב
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פרשת פינחס
להתפלל ולבקש רחמים על היחיד
ועל הרבים הזקוקים לישועה !
נלמד מהפסוק :פינחס בן אלעזר ...ולא כליתי
את בני ישראל בקנאתי" )פרק כה-יא(
ובגמרא )סנהדרין פב (:מבואר מעלתו הנשגבה של פנחס,
שכאשר הרג את זמרי ,נכנסו שבטו להרוג את פנחס .מה
עשה הקב"ה? שלח מלאך והשחית בעם ]כדי להטריד בני
שבטו של זמרי שלא יהרגו לפנחס[ כיון שראה פנחס את
הנגף ,עמד והיה מתפלל שנאמר" :ויעמד פנחס ויפלל ותעצר
המגיפה" .שעשה פלילות עם קונו וחבטן לפני המקום .אמר
לפניו ,רבונו של עולם ,על אלה יפלו כ"ד אלף מישראל"?
מכאן נדון ק"ו בעצמנו :אם פנחס שהיה שרוי בסכנה מאותם
אנשים שביקשו את נפשו ובכל זאת התפלל להצלתם .על
אחת כמה וכמה שיש על כל אחד מישראל להרגיש בצרתו
של הזולת ]שהוא ערב לו[ ולהתפלל לישועתו.
על הפסוק "אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל
תשלחו לצבא" אומרים חז"ל )במדרש תנחומא(" :יש
אומרים ,אלפיים מכל שבט ושבט שלח ,ויש אומרים,
שלושת אלפים מכל שבט ושבט ,שנים עשר אלף חלוצי
צבא ושנים עשר אלף לשמור את הכלים ...ושנים עשר אלף
לתפלה.
ושאל המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל
)בשיחת חיזוק שנשא בעיר קובה שביפן בשנות המלחמה(:
מה מקום היה כאן לתפלה הלא מלחמת ה' היתה זאת
לנקום את נקמת ה' במדין.
אלא בהכרח צריך לומר  -אמר המשגיח  -שתפלה
היא היא הכלי זיין של עם ישראל בכל מלחמה שהיא.
ולומדים אנו עד כמה גדול כח התפלה במלחמה .שהרי
רואים כי מנין הנשלחים למלחמת מדין לשם תפלה ,היה
שנים עשר אלף איש ,ממש כמו מספר חלוצי הצבא
האוחזים בנשק .כל זאת כדי שלא להעניק משקל-יתר
לאנשי הצבא ,ויבואו הבריות לטעות שהושג הנצחון יותר
בזכותם ,מאשר בזכות המתפללים.
כי על כן ,האמת היא שכשם שאי אפשר למלחמה בלי
לוחמים ,כך לא ניתן לנצח בלא המתפללים.
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מעשה קנאות לכבוד השי"ת גורם
להרבות שלום בעולם ולא מחלוקת !
נלמד מהפסוק" :הנני נותן לו את בריתי שלום"
)פרק כה-יב(
ואמרו חז"ל בגמרא :אמר לו הקב"ה למשה ,הקדים לו שלום
שנאמר הנני נותן לו את בריתי שלום )סנהדרין פב .(:ועל הנאמר
בפסוק" :תחת אשר קינא לאלוקיו" )כה-יג( כתב הספורנו :מאחר
שרב את ריבי ,גם אני אצילהו מכל מיני ריב והתנגדות והיה לו
שלום מדה כנגד מדה.

קנאותו של פנחס  -לכפר ולהציל את ישראל
על מעשה קנאותו של פנחס אומרים חז"ל )סנהדרין פב (:שזו
הלכה ,אבל הבא לשאול אם לקנא קנאת ה' ,אין מורין לו.
וביאר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל )בשיחות מוסר מאמר
כו( שאמנם כך היא ההלכה ש"קנאים פוגעים בו" ,אך מאידך
"אין מורין לו"  -לא תתכן בזה הוראת דיין ,שכן הרשות לפגוע
לא ניתנה אלא לאדם כזה שקנאת ה' בוערת בקרבו ,ומתוך
קנאה זו הריהו פוגע בחוטא ,אבל אם לא הגיע למדריגה כזו,
הרי זו רציחה ככל אדם.
את זאת מלמדינו הפסוק "וירא פנחס בן אלעזר בן אהרן
הכהן" מה ראה הכתוב לייחס את פנחס לאהרן הכהן? אלא
ללמדינו שמדתו של פנחס היתה כמדתו של אהרן שהיה אוהב
שלום ורודף שלום .רק מכח מדה זו קינא פנחס את קנאת ה'.
ומכאן ,שבקנאותו לא היה מעורב כל שיקול אחר ,מלבד קנאת
ה' שבערה בקרבו.
עפי"ז יובן מדוע זכה פנחס לשכר של "ברית שלום" ו"ברית כהונת
עולם" לו ולזרעו אחריו ,וכפי שפירש רש"י" :לא נתכהן פנחס עד
שהרג לזמרי".
ולכאורה תמוה )וכן הקשה החדושי הרי"ם( :הרי נפסק )בטור
או"ח סי' קכ"ח( שכהן שהרג את הנפש אפילו בשגגה פסול
לכהונה .וכיצד מצינו כאן שעל הריגת זמרי זכה לכהונה?!
אכן לאור האמור שכל מעשהו נבע רק מתוך אהבת ישראל כדי
לכפר עליהם ולהצילם וכמדתו של אהרן הכהן ,מובן שדוקא מעשהו
זה יזכהו בכהונת עולם.

תועלתה ודרכה של הקנאות
מענינים דברי חז"ל )במדרש פליאה(" :אין שלום אמר ה' לרשעים"
)ישעיה מח-כב(" :מכאן שהקב"ה אוהב את הרשעים" ...מה פשרם
ומובנם של דברי חז"ל אלו?!
וביאר הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי זצ"ל )בתורת מהרי"ץ(
שכאשר רואים הרשעים שעומדים כנגדם כמו חומה בצורה מבלי
להרתע ומבלי להתפשר ,או-אז יסוגו אחור ויתנו מרגוע לנפשם
וינוחו מזעפם .וכדברי חז"ל )סנהדרין עא" :(:פיזור לרשעים הנאה
להם והנאה לעולם" .כלומר :מה שמפזרים אותם ומתרחקים מהם
ומהמונם ,היא הנאה להם ולעולם .שכן עי"ז ירגעו מהאש האוכלת
בקרבם להרע ולעקור כל חלקה טובה ביהדות .נמצא ,שבמניעת
הקב"ה את השלום מאיתם ,הוא גם להנאתם ולטובתם ,ומכאן
שהקב"ה אוהב את הרשעים.
ניתן להגדיר את טיבה ודרכה של הקנאות כאמרת חז"ל )יומא
כג" (:כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש" ...כלומר :רק
כשיש פריצת גדר כלשון הפסוק )קהלת י-ח( "ופורץ גדר ישכנו
נחש" רק אז יש לה לקנאות מקום!
או בדרך נוספת :אמרו חז"ל )תענית ח (.בעתיד שואלים את
הנחש מה הנאה יש לך" .אם ישך הנחש בלא לחש ומה יתרון
לבעל הלשון"?! כך צריכה להיות אופיה של קנאות :כנחש! ללא
כל הנאה וחשבון אישי .אלא כולה לכבוד השי"ת בלבד!

להתמסר ככל האפשר לזיכוי
הרבים והצלת הכלל והפרט !
נלמד מהפסוק" :פינחס בן אלעזר בן אהרן
הכהן השיב את חמתי ...בקנאו את קנאתי
בתוכם" )פרק כה-יא(
ופירש הכלי יקר :הכל לרבותא נקט .כי אף על פי שהיה
בן אלעזר שלקח מבנות פוטיאל מיתרו שפיטם לעבודה
זרה ,ולא מנע את עצמו ,אף שיאמרו לו ליצני הדור ,בת
יתרו מי התיר לך .וכן היה בן אהרן הכהן שעשה העגל
ויקניטו לו בזה .אף על פי כן לא חס על כבודו .עוד
הודיענו הכתוב שבחו של פנחס ,אף שהיה בתוך העדה
 מקום מסוכן מפני קרובי זמרי ,מכל מקום מסר נפשולהצלת ישראל .ונרמז בפסוק "ויקח רמח בידו" היינו
ששם כל רמ"ח איבריו בכפו.
תמה הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל :הרי כ"ד
אלפים מישראל מתו בידי שמים במגיפה בגלל אותו
מעשה ,ובכל זאת הפרצה לא נגדרה .העם המשיך
לזנות אל בנות מואב וביתר שאת ,והנה רק כאשר
קם פנחס מתוך העדה והרג חוטא אחד "בידי אדם",
נעצרה לא רק המגיפה אלא כל מעשי החטא שגרמו
למגיפה .במה היה כוחו של פנחס יפה יותר מהמגיפה
מן השמים?!
ונראה בביאור הענין ,כי עד שקם פנחס ורומח
בידו ,היה נדמה להם לחוטאים ,כי אין בכח בשר
ודם לכבוש את יצרם הרע ,ונפל ספק בלבם שמא אין
בכוחם להתעלות ולהתגבר ולקיים את חוקי התורה
כנתינתה ,וגם אחר שפרצה המגיפה עדיין נתחזקו
בדעתם כי אין ביכולתם לעמוד בדרישות התורה מול
חוזקו של היצר.
ואולם רק כאשר ראו כיצד פנחס מזנק בגבורה ומקנא
קנאת ה' ,נכחו לדעת "שאפשר גם אחרת" ,הם גילו לפתע
כי ישנם כוחות עצומים וטמירים בנפש האדם שיכולים
להביאו לגבור לא רק על היצר הטבעי אלא אף ליטול
סיכונים ולהיות מוכן למסור את הנפש ממש כדי לקיים
את חוקי התורה בדקדקנות .מראה זה עורר בהם את
הכוחות הגנוזים בהם להתגבר על יצרם ולהמנע מן
החטא וממילא גם המגיפה נעצרה.

הכהנים למדו מפנחס למסור נפשם בעבודת המקדש
על מעשהו זה של פנחס שנעשה במסירות נפש ,אמרו
חז"ל )במדרש( :אמר הקב"ה :בדין הוא שיטול שכרו" .מה
באים חז"ל להשמיענו בזה ועל איזה שכר מדובר כאן?!
וביאר כ"ק האדמו"ר גאב"ד אונגוואר  -הגאון רבי
מנשה קליין זצ"ל )בספרו מגיד משנה עה"ת( עפ"י מה
שאמרו חז"ל שכל הכהנים הגדולים מבית ראשון ושני
היו יוצאי חלציו של פנחס .וכהנים אלו היו צדיקים
שמסרו נפשם לעבוד עבודת ה' בבית המקדש אף שכל
אחד מהם ידע שבוודאי ימות באותו יום ]כדברי חז"ל
שקשרו חבל של ברזל על רגלו של הכהן כשנכנס לפני
ולפנים[.
מנין למדו מסירות כזו? מפנחס שגם הוא מסר נפשו
להצלת ישראל אף שבוודאי יהרגוהו .זו כוונת חז"ל
באומרם "בדין הוא שיטול שכרו" ,דכיון שמסר נפשו
להצלת כלל ישראל ,בדין הוא שיטול שכרו כעין זה
שיבואו בני בניו הכהנים וימסרו עצמן בעבור כלל
ישראל.

'עשרת הדברות' הן ,כידוע ,שורש כל תרי"ג מצוות .אך אם
הדברה 'כבד את אביך ואת אמך' היא השורש
תמצי לומר הרי ִ
הדברה היחידה
ִ
לכל ענייני בין אדם לחברו  -ורמז לדבר שזו
שאיננה 'בין אדם למקום' ובכל זאת ממוקמת בלוח הימני ,בנפרד
משאר הדברות של בין אדם לחברו אשר ממוקמות בצד שמאל.
והנה ,מצוות שבין אדם לחברו אשר בלוחות הברית הן מצוות
לא תעשה .אמנם ,כלפי מצוות 'כיבוד אב ואם' לא הביאה התורה
בדברות את "איש אמו ואביו תיראו" שהיא המקור לאיסור
לסתור את דבריהם וכדו' .אלא העדיפה את הצד החיובי של 'כבד
את אביך' וזאת לעומת שאר מצוות שבין אדם לחברו המובאות
בלוחות בהן מתייחסים לצד השלילי ,לא תגנוב וכו'.
מה זה מלמד אותנו? שאם הילד מחונך נכון בהלכות החיוביות
של כיבוד אב ואם ,לקום כשההורים נכנסים הביתה ,וכן "מאכילו,
משקהו ,מוציאו מכניסו" ,ממילא יהיו ברורים ומובנים מאליהם לילד
האיסורים האחרים  -לא לסתור את דבריהם וכו' .וגם מבחינה
פרקטית ,הרי יותר קל לחנך לצד החיוב מאשר לצד השלילה.
אמנם ,אם ההורים מוותרים על חינוך הילד בחובות החיוביים
כלפיהם  -כמו לקום לכבודם  -ואם גם במוסד לימודיו לא
משלימים את החסר ,אזי ייתכן מאוד שהילד לא רק יגרע מהמצוות
החיוביות האלו ,אלא חלילה אף ייכשל באיסורים השליליים -
כמו לא לשמוע בקולם.
"לא"" .לא רוצה" .המילים הללו נשמעות לדאבוננו לא פעם
באוזני הורים מפי ילדיהם .בראש הילד ישנה סיבה נוספת
לתגובות אלו ,והיא כאשר הוריו מהווים עבורו "חברים"? נכון .הם
מבוגרים ממנו ,חזקים ממנו ,עשירים ממנו ,אך מה מאלץ אותו
להיכנע בלב פנימה ל"חברים" הללו? הוא אומר 'לא'  -ואפילו
נקיפות מצפון אין לו.
*
*
*
הדברים נכתבים מתוך כאב גדול לאחר שהגיעה לאוזני עדות
מאת מלמד באחד התתי"ם המובילים בארץ שרוב ההורים בכיתתו
סובלים מבעיית מרדנות! והם ,ההורים ,ניצבים חסרי אונים.
כולנו מבינים ,שתופעה של ילד שובב או מרדן במשפחה אינה
בעיה רק לגבי ילד זה אלא זה מחדיר מתח בבית ומחליש את כל
התא המשפחתי .תופעה שכזו מהווה כמעט סימן מובהק שיש מה
לשפר בחינוך בבית ובכל הגישה של קיום מצוות כיבוד אב ואם.
ניתן להצביע על המצב בעולם הגדול ,כגורם שבסופו של דבר
משפיע גם עלינו .ערכי המשפחה נשחקים עד דק בעולם ואף
בארץ .ישנם רוחות זרות בעולם שמנסות להשפיע גם בארץ לכיוון
פירוק משפחות ל"ע ,ויש לדעת שאינם רוחות של תורה .אז גם
אם  90%מיהודי הארץ צמים ביום הכיפורים ,ומחשיבים את התא
המשפחתי ,עדיין השפעת העולם מחלחלת אף לתוככי הציבור
שלנו .מוטלת עלינו אם כן אחריות עצומה לחסום כל השפעה

אשר איננה מתואמת עם דעת תורה .הבעל-דבר מתוחכם
למדי ,הוא יודע שככל שיהפוך את הילדים ליותר עצמאיים מול
הוריהם ,כך יוכל יותר להשפיע עליהם!
*
*
*
אז מה עושים?
כל אחד מבין שנוכח היחלשות ערכי 'כיבוד אב ואם' יש
להתייצב ולחזק אותם!
ההצעה המעשית שלנו היא לשלב תוכנית לימוד מיוחדת
בנושאים אלו ,בכל מוסדות החינוך בארץ .אנחנו יכולים להמליץ
על חוברות הלימוד של 'מכון אהבת אמת' ,אך אם מישהו מכיר
תוכנית יעילה דומה אין עינינו צרה בה.
החוברות שלנו מחזקים ביותר את כל ערכי בין אדם לחברו,
מצות 'כיבוד אב ואב' להן מוקדשות פרקים שלמים.
ֹ
ובמרכזם את
לכם ,ההורים ,יש את מלוא הזכות והחובה לדרוש שהלימוד ההכרחי
הזה ישולב בתוכנית השנתית הבאה .כן .גם אם זה על חשבון שעת
לימוד אחרת ,מה יקרה אם ילמד הילד פרק אחת פחות בנביא או
"מענטש" ,בן אדם
במשנה?! הרי לפני הכל צריך הילד ללמוד להיות ֶ
 "דרך ארץ קדמה לתורה" .הדברים נכתבים גם לגבי ישיבה-קטנהאו ישיבה גדולה .אך אם יפספס את הלימוד וההרגל במדות טובות
בגיל צעיר עד גיל בר-מצוה עלול "להפסיד את הרכבת"...
כעת הזמן להתכונן לשנת הלימודים הבאה ,וזריזים מקדימים
למצוות!
*
*
*
מאידך ,כהשלמה לתפקידם של ההורים הפקנו חוברת קצרה
איכותית ותכליתית בשם 'אדני הבית' 50 .דפים בס"ה ,אך בבחינת
מועט המחזיק את המרובה .מתוך ערנות לעומס ולחץ הזמן של
ההורים העדפנו שהחוברת תהיה ככל שיותר קצרה ואיכותית.
מדובר בתרכיז של חומר ממיטב המומחים ,אשר מעניק הדרכה
ברורה בשפה השווה לכל נפש .המלצתנו שהאבא והאמא יקבעו בו
לימוד יומי משותף במשך כ 5-עד  10דקות ,חמש פעמים בשבוע.
נוכחנו לשמוע על הורים ששקדו על החוברת ,ובזכותה הפנימו את
העצות המועילות ושינו את ניהול הבית לטובה .לא יאמן עד כמה
שינויים שנראים בהתחלה כ"קטנים" משפיעים לטובה על כל האווירה
וההתנהלות! חיים מאושרים ,שמחת חיים אמיתית  -ומה לא?
חמש דקות ביום ,לקרוא ,לדון ,להפנים  -ולשנות!
השווי של החוברת הוא כל הון דעלמא ,אך מחירו עשרים
שקלים בלבד ...ניתן להזמין בטלפון ) 02-5671812תשלום בהעברה
בנקאית ,משלוח בדואר( כמו כן ניתן להתייעץ טלפונית בנושאים
אלו ונשמח לעזור.
יה"ר שנזכה להשבת עטרת עם ישראל לתפארתה ,וישמעו
רחוקים ויבואו ויבקשו ללמוד כיצד לקיים "וחי בהם" בחיים
רוחניים ארוכים ומאושרים!

מעונינים לתרום ספר תורה
מדובר בספר תורה חדש כתב אריז״ל שנכתב על ידי סופר ירא שמים ,ועבר הגהות ובדיקות מחשב .וכולל עצי חיים עם עיטורים
הסיום של הספר היה לפני כשנה בחו״ל בקהילה של התורם והספר תורה חזר לארץ.
מכסף טהור וגם כתר ויד מכסף טהור
התורם מחפש בית כנסת שיש לו מנין כל יום ושאין בו ספר תורה שרוצה את הספר בתנאים האלו:
א( הספר בהשאלה לשימוש בלבד ויהיה שייך למשפחת התורם ונשאר רכושה הבלעדית של המשפחה .ב( להתחייב לקרוא בספר זה כל יום שיש בו קריאת
התורה לפחות בשנה ראשונה .ג( באם מישהוא אחר יתרום ספר חדש לאותו מקום אחרי השנה הראשונה ,לחלק את הקריאות בין שני הספרים בצורה שווה
ד( לעשות ביטוח מלא ,כולל נגד אש מים גניבה וכו׳ עבור הספר וכלי הכסף הנ״ל בסכום כולל של מאה ארבעים וחמש אלף ש״ח ושהמוטב בביטוח יהיה
משפחת התורם .ה( לתחזק ולתקן לפי הצורך את הספר וכלי כסף כולל ניקיון כלי הכסף שמצריך ניקיון באופן שוטף .ו( הספר והכלי כסף יאוכסנו בארון קודש
שהוא כספת ולא להוציאם מחוץ לבית הכנסת בלי רשות בכתב מהתורם .ז( שהתורם יכול בכל עת שירצה לסיים את ההשאלה.
מי שיכול לעמוד בתנאים האלו ומעוניין בספר שיצור קשר עם התורם מר שלום הוק על ידי מייל shalomhoek@walla.co.il :או בטלפון0032475738081 :
 -אין מערכת איש לרעהו או מכון אהבת אמת אחראים לתוכן המודעה -
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)בחו"ל בלק(

תשע"ו שנה ד'
גליון זה נודב לע"נ
הגאון רבי ישראל מאיר יוטקובסקי זצ" ל
נלב"ע עש"ק י "ח תמוז תשס"ו
תנצב"ה

פשט על הפרשה 

דבר העורך 

"הנני נותן לו את בריתי שלום" )כה ,יב(

במדרש רבה )כ"א ,א'( איתא" :בדין הוא שיטול שכרו" ,וכבר רבו הביאורים בזה .וביאר
רבינו שליט"א שעל כל עשיית מצוה אין מגיע שכר בדין ,כי מחוייב ומצווה לעשותה,
וכאן אמרו בגמרא שנכנס לסכנה גדולה שלא היה מחוייב בה ,ולכן על פי דין מגיע לו
שכרו.

"ובני קורח לא מתו" )כו  ,יא(

וברש"י" :הם היו בעצה תחלה ,ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בלבם".
˘‡ :‰Ïוכיון שעשו תשובה למה נבלעו?
˙˘ :‰·Âעשו תשובה בעת הבליעה עצמה ,אך לשון רש"י הוא "בשעת המחלוקת".
אולם לא קשה כלל ,שהם היו עמהם באותו מקום ,והמקום נבלע ומקומם נשאר גבוה,
וכיון שהיו באותו מקום על כן נבלעו ,וזהו "נתבצר" להם מקום גבוה בגיהנום וישבו
שם ,שנשארו גבוה ולא נבלעו כ"כ כמו כולם.
)דרך שיחה(

עלי שי"ח 
"הספר שהיה מונח שלוש שנים"
השבוע הביא הרה"ג רבי אורי הכהן טיגר שליט"א מירושלים ,את ספרו )הרביעי( ''לדופקי
בתשובה'' למרן שליט"א .הספר הוא כמין ''משנה ברורה'' ערוך ומסודר על כל הלכות
תשובה להרמב"ם עם ביאור ''לדופקי בתשובה'' ועם ביאור הלכה ושער הציון ,עבודת עמל
של כמה שנים וליקוט מיוחד מתוך אלפי ספרים ושותי"ם כפי שזיכהו החונן לאדם דעת.
זכה המחבר ,ובמשך שלוש שנים ,עבר מרן שליט"א על כל הספר .כמעט בכל יום היה עובר
על עוד כמה דפים מן הספר ,בחביבות מיוחדת כתב לו הגהות רבות הערות והארות וכולם
נדפסו בגליון הספר .בהקדמה ,מציין הרב טיגר דבר מאוד פלאי ''נוכחתי לראות דבר נפלא
בהגהות מרן שליט"א ,לאורך כל הספר ,בדרך כלל במקום שהנידון הוא על דין עולם הבא
ועונשו מצדד מרן שליט"א להקל ככל האפשר ,לדוגמא ,הבאנו מחלוקת על הרוגי מלכות
שמתו מתוך רשעם ולא חזרו בתשובה במיתתן אי מיתתן מכפרת ,וכתב לנו מרן שליט"א
דאזלינן לקולא ,וכן הבאנו לצדד דמי שניחם על המצות ,אפילו את הזכויות שנתוספו לו
כתוצאה ממעשיו בעקיפין אין מזכירין לו ,מרן לא היה מרוצה וכתב שזה חומרא גדולה מידי,
וכן במי שעשה מצוה בעשרת ימי תשובה ואח"כ נחלה ונעשה אנוס ואינו יכול לשוב כתבנו
לצדד לקולא דכיון שהוא אנוס יתכן שהקב"ה יטה כלפי חסד להכריעו לכף זכות והסכים
עמנו מרן שליט"א וכתב יפה דנת לכף זכות'' ראה שם עוד דוגמאות רבות ,ושעצם הדבר יש
לו מקור בשו"ת אפרקסתא דענייא עיי"ש.
אחד הנדונים הכי מרתקים בספר )פ"ג ס"ק רמ"ז( עוסק בגדרו של העובד במשרד מס הכנסה
ותפקידו הוא למצוא עובדים שלא מדווחים את ההכנסות כחוק ,האם יש בזה איסור של מוסר
ממון חבירו ביד אנס שהוא כגוי ,או שאין בזה שום בעיה כי דינא דמלכותא דינא ,ומביא שם
כי מרן שליט"א סבור בזה שאמנם דין מוסר אין כאן כי דינא דמלכותא דינא אבל לכתחילה
כדאי לא לקבל משרה כזו ולאו משנת חסידים היא.
עוד כותב לדון שם בדברי הרמב"ם )פ"ד ה"ב( שאחד מהתנאים של זה שמחזיר אחרים
בתשובה ,שיהיה ''חכם גדול וירא שמים מנעוריו'' ,ולפי זה מי שהוא בעל תשובה והוא חכם
גדול אך לא ירא ה' מנעוריו אין ראוי שיוכיח לאחרים כי לא יקבלו את כל דברי תוכחתו
ויאמרו לו זכור מעשיך הראשונים ,אך מרן שליט"א מפקפק בזה ומצדד כי יתכן שאם נולד
להורים שאינם שומרי תורה ומצוות הרי הוא כתינוק שנשבה וממילא כשחוזר בתשובה הוא
כקטן שנולד ובודאי נקרא ירא ה' מנעוריו עיי"ש.
נברך את הרב המחבר שיזכה את ציבור עמלי התורה ובפרט הצמאים לתורת מרן שליט"א
שיזכה להוציא עוד הרבה ספרים טובים אמן.

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ÌÈ ˙Â ˘ ‰Ó ÈÙÏ ÏÎ‰
·) ...¯ÓÂÏ ‰Ó ÂÈÙאורחות יושר(
הרב צ .י .מספר אודות בטוי מעשי
שנכר אצל רבינו שליט"א בענין זה:
באחד הימים הגיע אל הרב צ .י.
טוען רבני ,ובפיו בקשה שיאמר לו
מה עליו לקבל על עצמו ,כדי
להודות לה' על נס שארע לו.
אותו טוען רבני ספר כי הוא לומד
בכולל בבני ברק חצי יום ,ובשעות
הבוקר הוא עוסק לפרנסתו .באותו
יום בשעות הבוקר טפל בתיק
גרושין של עורך דין בתל אביב,
וכשסימו שאל אותו עור ך הדין היכן
החנה את הרכב שלו.
"היום החניתי אותו רחוק"  -השיב
הטוען הרבני.
"בא עלה לרכב שלי ואקח אותך
אליו"  -הציע עורך הדין בנדיבות.
"אין צורך"  -השיב לו " -ההליכה
טובה לי לבריאות "...איש שיחו
נסה להתוכח שוב ,אך בסופו של
דבר הלך ברגל.
חלפה רק דקה מאז שנפרד מאותו
עורך דין ,ולפתע החריש את אזניו
קול פצוץ אדיר  -עוד רגע ומתברר
כי מכונית ו של אותו עורך דין
מולכדה ,ומיד כשהתניע אותו
התפוצצה המכונית והוא נרצח
במקום...
"אלו הייתי משתכנע לעלות לרכב
ההוא"  -נרעד הטוען הרבני " -הרי
שסופי היה כמותו ...לכן אני חש
שאני רוצה להתחזק במשהו".
הרב צ .י .הציע לו להכנס אתו לרבי
חיים קניבסקי ,אבל הטוען הרבני
נרתע :שמעתי שהוא אומר לאנשים
לגדל זקן ,ואצלי הענין הזה לא בא
בחשבון ,אני אומר לך מראש-
אעשה כל דבר שיאמר לי ,מלבד
גדול זקן ...את זה ממש לא אוכל
לעשות...
הלכו השנים לביתו של הגר"ח,
ומיד לאחר שסים הטוען הרבני
לספר את הסיפור אמר לו ר' חיים:
" ‡Ï È¯‰ ?Ô˜Ê Ï„‚Ï ÍÏ ¯ÓÂ‡ ‰ÓÂ Â
˙˘ÛÈÒÂ˙ ‰Ó ‡Ï‡ ...ÈÏ ÚÓ
·"...„ÂÓÈÏ
ושני השואלים עמדו נרעשים למול
גילוי רוח הקודש הזה...
)ומתוק האור(

בבר כת שבת שלו ם
יצחק גולדשטו ף

)ב "ב (

בס"ד
ביום א' י"ח תמוז ימלאו עשר שנים לפטירתו של
האי גברא רבה הג"ר  È˜Ò·Â˜ËÂÈ ¯È‡Ó Ï‡¯˘Èזצ"ל
תלמיד חכם מובהק ,שמרן הקה"י זצ"ל אמר עליו
בצעירותו "התלמיד חכם של הדור" ,חסיד ועניו,
לוחם מלחמות ה' ועוסק בצרכי ציבור באמונה,
וממקורביו הגדולים של יבלחט"א ¯·.‡"ËÈÏ˘ Â È
Â"Ò˘˙ ÊÂÓ˙ Á"È ˜"˘Ú Ú"·Ï
ר' ישראל מאיר היה מבאי ביתו של מרן הקה"י
זצ"ל ,אירע פעם שמרן הקה"י חתם על מכתב
לטובת אגו"י בפרשה ציבורית מסוימת שבה פעל ר'
ישראל מאיר נגד אגו"י ,שאל אותו נכדו הג"ר אי"ש
קניבסקי שליט"א הרי זה מתפרש נגד ר' ישראל
מאיר .ענה לו מרן זצ"ל :ר' ישראל מאיר פועל לשם
שמים ,ואף אם יהיה מכתב נגדו הוא ימשיך
בפעילותו ,אך אני צריך לכתוב מכתב בשביל אגו"י.
)יש לציין שלמרות שמרן הקה"י היה מורה להשתתף בבחירות
לטובת אגו"י ,לר' ישראל מאיר הורה באופן אישי שלא
להשתתף בבחירות(.

*
במשך כמה שנים היה ר' ישראל מאיר לומד עם
¯· ‡"ËÈÏ˘ Â Èבחברותא בסדר הקבוע של שמונה
דפי גמ' ליום ,כבר בבחרותו בישיבת סלבודקא )לפני
כשישים שנה( היה מגיע מידי יום לפנות בוקר לבית
¯· ‡"ËÈÏ˘ Â Èללמוד את שמונת הדפים.
החברותא נמשכה שנים על גבי שנים ,במהלכן
הספיקו לסיים כמה פעמים את כל הש"ס .וגם
לאחר שכבר הפסיקו ללמוד בחברותא ,היה ר'
ישראל מאיר קשור בעבותות אהבה ‡"ËÈÏ˘ Â È·¯Ï
עד סוף ימיו.
בשעת לימודם המשותף בביתו של ¯·,‡"ËÈÏ˘ Â È
היה ¯· ‡"ËÈÏ˘ Â Èמכין כוסות תה עבור שניהם.
לאחר נישואיו של ר' ישראל מאיר ,ביקש Â È·¯Ó
˘ ‡"ËÈÏשיבוא ללמוד בביתו ,היות ואינו יכול
להשאיר את אשתו  -תבלחט"א  -לבדה בשעות אלו
של לפנות בוקר ‡"ËÈÏ˘ Â È·¯ ,הסכים והיה מגיע
ללמוד בביתו של ר' ישראל מאיר .עד שנולד לר'
ישראל מאיר בנו בכורו ,אז אמר ¯·:‡"ËÈÏ˘ Â È
עכשיו כבר אינה נשארת לבד ,ותוכל לבא ללמוד
בביתי.
*
כידוע היה ר' ישראל מייצר ציציות ,והיה משתמש
בחוטי "פורגאן" אשר יש פוסקים החוששים שיש

בכך חסרון בעשייה "לשמה" .אך מרן הסטייפלער
זצ"ל היה קונה דוקא אצל ר' ישראל מאיר ,ואמר:
אני מעדיף לקנות "פורגאן" אצל ר' ישראל מאיר -
אצלו אני בטוח שהכל נעשה כדין ,מאשר ציציות
מהודרות אצל אחרים ,שאיני בטוח שהן כשרות
כלל.
גם ¯· ‡"ËÈÏ˘ Â Èהיה קונה תמיד את הציציות אצל
ר' ישראל מאיר ,ופעם נשאל ¯· ‡"ËÈÏ˘ Â Èהאם
אפשר לקנות אצל ר' ישראל מאיר למרות שאין לו
"הכשר" משום ועדת כשרות ,השיב ¯·‡"ËÈÏ˘ Â È
במכתב וז"ל:
·Á"Ó˘˙ ¯„‡ Á"Î È"‰ÊÚ
È˜Ò·Â˜ËÂÈ Ó"È¯¯‰ È„È„È ˙‡ ·ËÈ‰ ¯ÈÎÓ È ‰
˘˙ÂÎÏ‰· È˜·Â ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÂ Á"˙ ‡Â‰˘ ‡"ËÈÏ
.Ô‰· ˘Ó˙˘Ó È ‡ Ì‚Â ˙Â¯„Â‰ÓÂ ˙Â¯˘Î ˙ÂÈˆÈˆÂ
„˘"Â
È˜Ò·È ˜ ÌÈÈÁ
*
פעם שאל ר' ישראל מאיר את ¯· :‡"ËÈÏ˘ Â Èהנה
הקב"ה הוא משפיל גאים ומגביה שפלים ,לכאורה
קשה בשלמא הקב"ה חפץ להעניש את הגאים
ולהשפילם ,אבל מדוע הוא מגביה את השפלים,
והוא הענווים חפצים להשאר שפלים ואינם רוצים
להתנשא ,א"כ מדוע אין הקב"ה מניח להם אלא
מגביהם נגד רצונם?
השיב לו ¯· :‡"ËÈÏ˘ Â Èהקב"ה מראה שהאדם אינו
מחליט מה יהיה איתו.
*
ר' ישראל מאיר אמר בשם ¯· ,‡"ËÈÏ˘ Â Èשאין
ראוי לגנוז ספרים ישנים ,כי אף שנגנזים בכבוד יש
בכך בזיון מסוים ,ולכן אף אם בלו יש להשקיע
בכריכתם ,ואף אם הוצאות הכריכה יעלו לכדי
קניית ספר חדש] .וכן נוהג רבינו[
*
¯· ‡"ËÈÏ˘ Â Èהעריך מאד את ר' ישראל מאיר ,את
חכמתו וישרותו ,וסמך עליו בכמה ענינים ציבוריים
ופרטיים ,שאין כאן המקום לפרטם.
בסוף ימיו של ר' ישראל מאיר כשהיה מוטל על
ערש דווי ,הגיע ¯· ‡"ËÈÏ˘ Â Èלבקרו בבית החולים
הרפואה "מעיני הישועה" ,כמו"כ באותם ימים נכנסו
רופאיו של ר' ישראל מאיר לבית ¯·,‡"ËÈÏ˘ Â È
 ‡"ËÈÏ˘ Â È·¯Âאמר להם בתחינה :תעשו מה
שאתם יכולים כדי שהוא יבריא!

הנהגות תעניות
‡ .בד' הצומות לא מחמיר לנהוג מהלילה כל
העינויים .עי' מ"ב תק"נ ו' דבעל נפש יחמיר בכל הצומות.
· .הרבה פעמים קודם שהולך לישון מתנה שיוכל
לאכול קודם עלות השחר .עי' שו"ע תקס"ד א.
‚  .סבירא ליה שאם היה נצרך לבלוע תרופות
ולשתות אח"כ ,היה שותה עם התרופה מים מרים
ולא היה מברך לפניה ואחריה מחמת מרירותם.
וזה רק ביום כיפור ,אבל בשאר צומות דעתו ודעת
חמיו שאין להחמיר בזה .עי' שו"ה תרי"ב סעי' ו' לגבי
יוה"כ עיקר דין אוכלים שאינן ראויים לאכילה .אבל אם
נצרך לשתות מים שכאלו בתעניות אמר עננו כרגיל אחר
ששתה ועלה לתורה כרגיל ונהג ככל דיני הצום ואמר לי
שמים שכאלה לא נחשב שתיה כלל מדאורייתא) .ועי' רמב"ם
פ"ה מיסה"ת ה"ח( וגם כאשר קשה לו לשתות מרים ושותה

סתם מים מ"מ נמנע מאכילה אף שסבור שהשותה בצום
)מלבד ביו"כ( יכול לאכול .כן הבנתי ממה שאמר לי.

„ .קודם מנחה לא טורח לחזר ליתן צדקה אא"כ הגיע
עני ,ונותן לו .עי' שו"ה תקס"ו ס"ק י"ב בפרטי המנהג
ליתן צדקה במנחה דתענית .והעירוני שהרי נותן פעם אחת
צדקה להרבה פעמים שיחול כל בוקר וכמו שכתבנו
בהנהגות שחרית בהנהגת "ויברך דוד" וגם מחשב על צדקה
של תענית שיחול מאליו.

 .‰אינו נוהג לומר באלוקי נצור רבון כל העולמים
גלוי וידוע .ראה שו"ע תקס"ה ס"ד ,ואמר לי שלא נהגו
אצלם לומר זה.

 .Âכשחל תענית ציבור ביום א' אוכל סעודת מלוה
מלכה סמוך לחצות ולא סמוך להבדלה כהרגלו .כדי
שיועיל לו לכוח התענית דלמחר.
)מתוך הספר "אין לו להקב"ה בעולמו 'אלא' ד' אמות של הלכה בלבד"(

ששים גיבורים

גליון .159
שנה ג’
פרשת פנחס
שנת תשע”ו

לעילוי נשמת הרה"ג
ר' אברהם שמעון ב"ר
משה מרדכי הימליך זצ"ל
שסייע הרבה במסירות
רבה לרבנו שליט"א
נלב"ע י"א תמוז תשס"ז

פניני הפרשה
כוחו של אדם אחד
והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר
על בני ישראל (פנחס כה יג)
בפסוק כתוב שזכה לכהונה משום שני דברים בגלל קנאתו ובגלל
שכיפר על ישראל .וצ"ב ע"י מה הוא כיפר על כולם?
וצ"ל שעשה מעשה חשוב מאוד שכיפר על כולם ,ובמד"ר כ"א ג' איתא
שכל השופך דמן של רשעים כאילו הקריב קרבן ועמש"כ לעיל פסוק
י"א.
והנה כשנכשלו בחטא ומתו כ"ד אלף במגפה ,ופינחס הלך והרג את
זמרי ונעצרה המגפה ,כתוב 'תחת אשר קנא לאלקיו ויכפר על בנ"י'
ומשמע שגם הפסיקו לחטוא ,ולכאורה כיון שכ"כ הרבה אנשים נסחפו
בזרם של החטא ,וכי בזה שהרג את זמרי פחדו כולם שיהרוג אותם
ומה הניע אותם מלהמשיך לחטוא ,דמשמע כי לולא מעשהו היו
מתדרדרים והולכים.
אלא זה כוחו של איש אחד ,אם הוא כואב באמת על החילול ה' אז
מלבד מה שנעשה לו נסים ,בכחו לעצור המגפה ולכפר ,וזה משפיע
שבכלל יהא רוח טהרה ומסלק כח הטומאה.
ובמדרש הובא בילקוט איתא דלא כתיב וכפר על בנ"י אלא "ויכפר"
שעד ביאת הגואל הוא מכפר והיינו דזכותו נמשך על כל הדורות מחמת
שהצילם מליטבע בחטא.
לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי( .פנחס כו ,יג)
שם פרש"י אבל משפחת אהד בטלה וכו' ,יתכן שהם נתערבו עם
משפחה אחרת דקשה לומר שלא נשאר כלום ממשפחה זו ,ומצאתי
בגמרא ירושלמית שכשמת אהרן וכו' שחזרו לאחוריהם ורדפו בני לוי
אחריהם להחזירם והרגו מהם ז' משפחות ,והנה אפילו אם הנשים
והקטנים של משפחות אלו לא נהרגו ,מ"מ אלו לא היו בחשבון המנין
ומבני לוי נפלו ד' משפחות .עכ"ד.
והנה בפשטות הם לא היו חייבים מיתה על מה שרצו לחזור למצרים,
ובני לוי לא הלכו על דעת להורגם אלא דחשבו שיצליחו להחזירם
ונעשה מלחמה ונהרגו משני הצדדים.
וצ"ב וכי בני לוי לא שאלו את משה אם ללכת ולהחזירם ,ואם הם
הלכו ע"פ משה למה הם נהרגו ,וקשה לומר שכונתם לא הי' לגמרי
לשם שמים דלא משמע שבני לוי חטאו בזה.
ובירושלמי יומא (פ"א ה"א) איתא אמרו מי גרם לנו לדמים הללו אמרו
על שלא עשינו חסד עם אותו הצדיק אהרן ,וישבו וקשרו הספידו וגמלו
לצדיק חסד והעלה עליהן המקום כאילו מת שם ונקבר שם.
וצ"ב דלעיל כ' כ"ט כתוב ויבכו אותו כל בית ישראל ל' יום ולמה זה
לא הספיק?
והנה בשבת ק"ה ב' איתא כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך
ימים ,מדה כנגד מדה ופרש"י הוא לא נתאבל על שנתקצרו ימי החכם
אף לחייו לא יחושו מן השמים.
והנה אהרן מת במיתת נשיקה בן קכ"ג שנים ,ומשמע שגם על המת
בגיל זה שייך לומר שנתקצרו ימיו ,ואע"פ שאצל אהרן באמת נתקצרו
ימיו שהרי הוא לא נכנס לא"י בגלל החטא דמי מריבה כדאיתא בשבת
נ"ה ב' ,וכן על יהושע שממנו למדו שם בגמ' ......שרגש עליהם הר להורגן
לפי שנתעצלו בהספדו איתא בתנחומא מטות אות ד' שנתקצרו ימיו
בעשר שנים כיון שדחה את כיבוש הארץ להאריך את ימיו ,אמנם מ"מ
דברי הגמ' נאמרו על כל חכם שמת אפי' שלא נגזר עליו למות קודם
זמנו.
וי"ל דההרגשה צריכה להיות שירצה שיחי' יותר ,וכשחכם מת הרי זה
תמיד כאילו מת קודם זמנו ,ולכן מי שאינו מצטער על מיתתם נענש
בקיצור ימים [וכמבואר בחז"ל "כשמש בצהריים"]

ועוד י"ל שאצל חכם זה לעולם בבחינת נתקצרו ימיו כי כל זמן שהוא
חי הוא רוכש עוד מצוות ,וכמו שמסופר על הגר"א בעליות אליהו (הערה
קי"ז) דקודם פטירתו אחז בציציותיו ואמר בבכיה :כמה קשה להפרד
מעולם המעשה הזה אשר ע"י מצוה קלה כמו של ציצית אדם ישר
יחזה פני שכינה ,ואיפוא נוכל למצוא זאת בעולם הנשמות אף אם יתנו
כל כוחותיו עבורו עכ"ל.
וזה הפשט שנתקצרו ימי החכם ,לפי שלא יכול לקיים עוד מצוות ומי
שלא מצטער על זה נקרא מתעצל בהספדו של חכם.
ויל"ע דהגמ' בסנהדרין מ ב' מסופקת אם הספד הוא יקרא דחיי או
יקרא דמתי עיי"ש ולכאורה בגמ' הנ"ל בשבת כתוב שצריך להצטער
על המת ואין זה ענין של כבוד.
ואפשר לפרש שהמתעצל בהספדו של חכם היינו דלא מרגיש
דכשהחכם מת חסר בבריאה "תורה" ,והוי מעין מה דאמרו בסנהדרין
צ"ט ב' דאפיקורס היינו האומר מה אהנו לן רבנן ,ומדוייק במה שאמר
בהספדו של חכם ולא אמר בהספדו של אדם אחר מפני שזה מראה
שאינו מעריך מספיק את התורה ,ואין הכונה לפי"ז רק על הנמנע
להספיד בפני רבים ,אלא אף בלבו שלא מרגיש את הצער ות"ח שלא
נספד היינו שבציבור לא נעשה דבר לעורר על מיתת הת"ח.
ומ"מ צ"ב האם חובת ההספד הי' מוטל על משפחות אלו שנכחדו יותר
מאחרים ,וביבמות ע"ח ב' מצינו שכל ישראל נענשו על מה שלא
הספידו את שאול כהלכה ,ולמה באמת כ"כ נענשו על מה שלא הספידו
ועכ"פ רואים עד כמה מקפידים בשמים אפי' על דברים שלא נראים
לנו כ"כ חמורים ובאיזה עונש חמור נענשו.
דיוק בפר' התמיד
צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי
תשמרו להקריב לי במועדו( .פנחס כח ,ב)
והנה ובפס' ח' כתוב אשה ריח ניחוח לה' פרש"י נחת רוח לפני שאמרתי
ונעשה רצוני (ומקורה בספרי) וצ"ב למה לא פירש כן בתחילת הענין
בפס' ב' הנ"ל ,וכן כתוב בפס' ו' עלת תמיד העשוי' בהר סיני לריח ניחוח,
ושם גם לא פורש מה זה ריח ניחוח .וענה רבנו שליט"א שבכבש השני
כתוב תעשה אשה ריח ניחוח וא"כ בעינן לדעת פירושו בכדי לדעת מה
לכוין בעשי' אבל בפס' הקודמים כתוב מציאות שיש ריח ניחח ולכן
שם לא פורש ודו"ק( .ס "דברך נצב בשמים")
פרשת התמיד
צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי
תשמרו להקריב לי במועדו( .פנחס כח ,ב)
פרש"י קרבני זה הדם לחמי אלו אימורין משמע שדם לא נקרא לחמי
וי"ל משום שזה נזרק על המזבח ולא נשרף באש ,ועי' ספרי ועי' תוס'
בזבחים מ"ב ב' ד"ה הקומץ לענין פקע פיגולו שזה דוקא בהקטרה
דנעשה לחמו של מזבח ולא בדם ועי' מנחת חינוך מצוה קמ"ד.
בפי' דובר שלו' [מובא בסידור אוצר התפילות] איתא ומה שנא' בקרבן
תמיד קרבני ולא נאמר כן בכל הקרבנות רק קרבנכם ,או קרבנו לפי
שכל הקרבנות באים ע"פ מעשה האדם ותחבולותיו לכפר על חטאו או
לתודה על תגמולי השי"ת ,נמצא הם מתייחסים לאדם לכן מכונים
המה לכנף האדם קרבנה ,אך קרבן התמיד הבא להשפיע שפע עליון
לעולם כמבואר בספרי אמת לכן מתיחס הקרבן לה' זהו קרבני
להשפיע על ידם עכ"ל.
והנה בילקוט ישעי' א' איתא לא לן אדם בירושלים ובידו עון כיצד
תמיד של שחר מכפר על עבירות הלילה ושל בין הערבים מכפר על
עבירות היום הרי שקרבן התמיד הי' מכפר .ועי' רש"י לעיל ט"ז ט"ו
בשם המדרש משה התפלל בזמן המחלוקת של קרח שלא יתקבל חלק
שיש להם בתמידי הציבור וגם מזה משמע שהתמיד הי' מכפר ,וצ"ל
דמ"מ זה לא הי' בגדר מכפר כמו שאר קרבנות.
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איש על העדה -גברא רבא
כוחו של נגיעה

שיחה לאברכים בכולל פונביז מוצאי שבועות תשנ"ה
נקרא בפי כולם שקיבלנו אתמול את התורה ,האם באמת קבלנו את
התורה? הרי כל הדיבורים הם רק ציטוט ממה שכתוב בספרים .וחוזרים
על הדברים שכתוב שמקבלים את התורה בשבועות .אבל האם ככה זה
באמת שקבלנו את התורה? האם מישהו מאתנו קיבל אתמול את
התורה? מה קבלנו? אני לא רוצה לרמות את עצמי .אבל אני לא מרגיש
חילוק בין היום לאתמול ובין אתמול לשלשום .ישן היום וישנתי
נארישע וועלט… .אנחנו
אתמול… רק מדברים ומדברים… רק דיבור ,א ַ
נארט זיך האפ".
מרמים את עצמינו" .מען ַ
נאר – טיפש ,מה דברת?? אוי! יבואו
אח"כ בעולם האמת אומרים לו ַ
בעולם העליון יפקחו את העינים ויראו האיך שהכל הי' "שטויות" .כל מה
שנעשה בעולם .אנשים רבים על כל מיני דברים ,וכל אחד חושב הוא
עושה ישיבה…או דבר אחר והכל לשם שמים! דואגים לרבונו של
עולם..אף אחד לא דואג לעצמו רק להקב"ה… אוי! ..יתביישו שמה
…יתביישו ….אוי!
בן אדם שהוא עם נגיעות .רואה את הכל לפי הנגיעות שלו ,וזה אומרים
שכמו שמי שיש לו נגיעות פסול להיות דיין ,כי רואה את הכל לפי
הנגיעות שלו ,ממילא גם לגבי כל דבר.
וכמו ששמעתי שאמרו לרבנו החזו"א שגם אדם גדול מאד .כשמגיע
אצלו לנגיעה" ,ער פארלירט זאך" הוא נאבד… .ואמר החזו"א (כמדומה
על זה) שאסור לומר ככה .כי אם הוא כזה אדם שכשמגיע לנגיעה הוא
לא בטוח .א"כ אף פעם אי אפשר לדעת ,שהרי תמיד יש נגיעות .וא"כ
מתי הוא לא נאבד…ואין בו כלום.
ונמצא לפי"ז שבן אדם שיש לו נגיעות ,יש לו "תמיד" נגיעות ,אין
דבר שאין לו בו נגיעות ,למשל יבואו ויאמרו לו שילך למקום פלוני ,מיד
מה הוא חושב ,אם זה משתלם לו או לא .ולא יחשוב אם יש מזה תועלת
לרבש"ע ,ח"ו שלא יאמר שקר! הוא לא יחשוב כזה דבר ,רק יחשוב אם
זה טוב בשבילו או לא .וככה בכל דבר שמציעים לו כגון אם מציעים לו
משרה .מיד הוא חושב האם זה משתלם לי או לא ,ולא יזכור במחשבתו
מה שנוגע לגבי הקב"ה ,ואל ירמה אדם את עצמו שחושב אחרת "זאל
ער נישט דריין די קאפ".
א"כ נמצא שאין לנו כלום ,שהרי כולנו שקועים בנגיעות ,והאיך יוצאים
מזה? זו בעיה קשה מאד!
אם כאשר רבנו רבי חיים וואלוז'ינר הגיע לגאון מוילנא ואמר לו שרוצה
להקים ישיבה .ובא עם התפעלות גדולה ,אמר לו הגאון שלא יעשה .ורק
אחרי זמן רב ,שהגיע כבר "קר" ,רק אז הסכים שיעשה ,ר' חיים
וואלוז'ינר!!
כשהוא הגיע בהתפעלות ..הלואי שאנחנו נזכה להגיע אל ה"שלא
לשמה" שהי' לו! בכל זאת אמר לו הגאון שלא יעשה ,ובגלל זה שלא
פתח את הישיבה התעכב והי' חסר כמה שנים הרבצת תורה של ר' חיים!
הי' חסר כמה שנים הרי זה לא דבר קטן! ובכל זאת הגאון הוריד אותו
מזה ואמר שלא כדאי.
א"כ מה נאמר בדורינו ,שבאים אנשים יום יום שפותחים ישיבה ,עם
חשבונות שלמים .יקח את זה ואת זה ,הכל למה? ואומרים שהכל בשביל
הרבש"ע! הכל בשביל הקב"ה! הלואי…הלואי…
אך מצד שני אם לא יעשו ,יהי' עוד יותר גרוע ,אם בדור שלנו נחכה עד
שאחד יפתח ישיבה כמו ר' חיים וואלוז'ינר ,לא תהיה שום ישיבה! וזה
לא במציאות שאדם לא ירגיש נגיעות.
ואספר לכם דבר מעניין מה זה נגיעה .פעם נכנסתי אצל החזו"א ,אומר
לי החזו"א טוב שאתם פה! תשמעו מה זה הענוה של החזו"א! וסיפר כך
שהר"ר יעקב הלפרין כשפתח את הבית העלמין מכר בתחילה מקומות
ולא הי' מסודר עדיין שורות .רק מכר מקומות בלבד .ואחרי שנים התחיל
להסתדר שורות של רבנים וכו'… ובא אליו יהודי אחד "זייפן" וטען
שמקומות פלוני ופלוני מכרו לו .והלפרין טען שזה לא נכון רק מכר לו
שלש מקומות ולא מקומות מסויימים ,וזכותו לתת לו מקומות כפי שהוא
רוצה .והחזו"א אחז בדיעה שהלפרין צודק ,ובא אותו היהודי לחזו"א,
וכנראה החזו"א אמר לו שהוא לא צודק .ואח"כ הגיע עוד פעם ואז
כנראה החזו"א צעק עליו או משהו דומה ,ובפעם השני' הי' החזו"א בטוח
שיש לו "נגיעה" ,למה? בגלל שכבר אמר לו פעם אחת והוא עדיין

מתעקש ובא עוד פעם .לכן פחד החזו"א שיש לו כבר נגיעה ,ותראו –
מבהיל! האיך הי' העניוות של החזו"א ,דבר נורא! החזו"א אמר לי שהוא
פוחד אולי הוא דיבר אליו יותר מדאי תקיף ,ופחד שזה בגלל שיש לו
כבר נגיעה [כנראה בבחינה כמו עביד איניש אחזוקי דיבוריה] ורצה
להשיח צערו למישהו .לכן סיפר לי את זה ,החזו"א! משיח לי את לבו,
תראו איזה ענוה!
החזו"א הוא הי' נקי מנגיעות ,מוראדיג ריין….נקי לגמרי בצורה נוראה,
הוא לא חיפש אף פעם את טובת עצמו .ולא למשפחה ,וכדו' .כזה יהודי,
זה יהודי .הוא האדם מה שחז"ל אומרים….
וכזה יהודי זה אחרת… ולא לדבר על היגיעת התורה של החזו"א שזה
לא שייך להבין בכלל…
בדעת זקנים מבעה"ת (פרשת ויקהל ל"ה ל) הביאו מדרש שבשעה
שאמר משה לישראל שבצלאל יעשה המשכן ,היו ישראל מרננים אחרי
משה ואומרים שכל הגדולה הוא נוטל לו ולמשפחתו ,אמר להם משה
דעו וראו כי לא מדעתי אני עושה אלא מפי הקב"ה עכ"ל.
אבל צריך להבין במה הוא שכנע אותם ,הלא הדרך ממה שאנו רואים
בענינים כאלה שכשמדברים לאנשים שלא מאמינים ,שאפי' אם יאמר
להם כמה פעמים לא יאמינו ,ולמה האמינו עד כדי כך שיכול לומר להם
"ראו" שמשמע שהראה להם שהוכרחו להודות .ומשמע מזה גודל
אמיתת דבריו ,הוא הי' כ"כ משכנע עד שהוצרכו להודות ,וכשאמר להם
"ראו" אז כל אחד ,הגם שהי' לו קצת עקמימות שבלב לחשוד את משה
מחמת קנאה שהוא עושה מעצמו בשביל קרוביו ,אבל בהניכרין דברי
אמת שלו ראו ממש בחוש.
אכן אצל קרח ג"כ כתוב שחשדו אותו ,ומשה אמר להם והתחנן שלא
עשה מדעת עצמו רק ד' אמר לו ,ובכל זאת לא האמינו ,והנ"מ הוא שהיות
שאז כבר הי' נגיעה שקרח רצה את הכהונה או את הנשיאות (כדפרש"י
בפרשת קרח טז א) ,וכשיש נגיעה עצמית! אז לא יכולין לשכנע אפילו
בדברים שיוצאין מלב טהור כמו של משה רבנו ,דרק כל זמן שסתם
מרננים ,אבל לא חושבים שזה מגיע להם ,רק סתם טוענים למה הוא
נותן הכל לקרובים ,למה הוא לא נותן למי שהוא וכו' ,יכולים עדיין לדבר
אליו ויכולין להראות לו את האמת ,אבל למי שהנגיעה העבירתו על דעתו
א"א לשכנע בשום אופן (קו' קב חומטין)
מהותו של גדול
המשנה אומרת בסנהדרין ריש פרק חלק :כל ישראל יש להם חלק
לעולם הבא ואלו שאין להם חלק לעולם הבא וכו' ,ומוסיפה המשנה
שלשה מלכים וארבעה הדיוטות אין להן חלק לעולם הבא ומי הם
השלשה מלכים ירבעם בן נבט אחאב ומנשה.
והגמ' בדף ק"ב ב' מביאה ע"ו מעשה רב אשי אוקי אשלשה מלכים פי'
שסיים פרק חלק עד שהגיע לג' מלכים אמר למחר נפתח בחברין [מחר
נדרוש בחברינו] שהיו תלמידי חכמים כמותינו ואין להם חלק לעולם הבא,
אתא מנשה איתחזי ליה בחלמיה בא מנשה לרב אשי בחלום ,אמר חברך
וחברי דאבוך קרית לן ,וכי סבור אתה שנהי' חבירך וחבירי דאבוך רש"י
היינו מנשה בא בטענה האיך אתה קורא לי חבר וכי אתה שווה לי מהיכא
בעית למישרא המוציא תאמר לי מהיכן צריך לבצוע את הפת
כשמברכים המוציא לחם מן הארץ ,אמר ליה לא ידענא השיב לו רב אשי
בחלום אני לא יודע אמר ליה מהיכא דבעית למישרא המוציא לא גמירת
וחברך קרית לן [מאיזה מקום בפת צריך לבצוע אתה לא יודע ואתה
קורא לי חברך כאילו אתה שווה לי] ,אמר ליה אגמריה לי ולמחר דרישנא
ליה משמך בפירקא [אדרבה תלמד אותי את הדין ומחר בשיעור אזכיר את זה
בשמך] אמר ליה מהיכא דקרים בישולא ויש גורסין מהיכא דקדים
בישולא והם שני פירושים מה השיב לו האם האם בוצעים מהמקום
שנקרם הלחם או מהמקום שמקדים הלחם להאפות ,ונחלקו בזה
הפוסקים להלכה.
אמר ליה מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה
זרה ,שאל [רב אשי שאל את מנשה מאחר שאתם כ"כ חכמים למה השתחויתם
לעבודה זרה]אמר ליה אי הות התם הות נקיטנא בשיפולי גלימא ורהטת
אבתראי היית מגביה את שפת גלימתך כדי שיהי' קל לך לרוץ והיית רץ
אחרי לעבוד עבודה זרה ,למחר אמר להו לרבנן נפתח ברבוותא למחרת
כשהתחיל לומר את השיעור הוא כבר לא התבטא בלשון חברינו אלא
רבותינו"' כאילו היה מנשה הרבי שלו.
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וצריך להבין כמה דברים.
הנה בלי שום ספק שרב אשי היה תלמיד חכם ששואלין אותו דבר הלכה
בכל מקום ואומרו ,ומי לנו גדול מרב אשי שחיבר את כל הש"ס ובודאי
שהיה יודע הכל ,והאיך ידע מנשה לבחור בדיוק את ההלכה הזאת שרב
אשי לא ידעה ,האם מן השמים גילו למנשה שבהלכה זו בדיוק הוא יכול
לבדוק את רב אשי או שבמקרה שאל אותו את ההלכה הזו.
עוד צריך להבין הרי רב אשי אמר נפתח בחברין ופירש רש"י 'שהם
תלמידי חכמים כמותינו' נמצא שרב אשי ידע שמנשה הוא תלמיד חכם,
ובכל זאת לא היה קשה לו האיך עבד ע"ז ,אלא הוא הבין שאפי' שהוא
תלמיד חכם שייך שיכשל בעבודה זרה ,רק אחרי שמנשה שאל אותו
מהיכא בעית למישרא המוציא ורב אשי לא ידע לענות וראה שיש הבדל
ביניהם בדין אחד שמנשה יודע יותר ממנו ,לפתע התעוררה לו הקושיא
"מאחר דחכימתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו לעבודה זרה" ,נמצא
כי זה שמנשה ידע את כל התורה כולה עדין לא הי' קשה לו האיך עבד
ע"ז ,אם כן מה קרה אחרי שנתחדש לרב אשי שמנשה יודע דין שהוא
לא יודע עד שהתעוררה לו הקושיא חכמיתו כולי האי מאי טעמא קא
פלחיתו לעבודה זרה.
ויש להוסיף ,הנה בדורותינו יכול להיות אדם פשוט שלומד הלכות ויודע
את ההלכה שצריך לבצוע במקום דקדים בישולא או דקרים בישולא לפי
ב' הגירסאות ,ואם ישאלו למדן גדול אם הוא יודע את הדין הזה יכול
להיות שלא יידע ,וכי מי שיודע את הדין הזה הוא כבר הלמדן הכי גדול,
האם זה כל כך מכריע עד שרב אשי אומר כיון שהוא יודע את הדין הזה
סימן שאתם חכמים כל כך וממילא הוא מתפלא האיך עבדתם עבודה
זרה מה זה קובע כל כך?
ובגיטין דף ו' ב' מביאה הגמ' שרב אביתר אמר הלכה מסויימת ושאל רב
יוסף מאן לימא לן דרב אביתר בר סמכא הוא [פי' שראוי לסמוך עליו] ועוד
הא איהו דשלח לי' לרב יהודה בני אדם העולין משם לכאן הן קיימו
בעצמן ויתנו את הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו פסוק הוא ביואל
וכתב לי' בלא שרטוט ששלח פסוק זה לרב יוסף בלי שרטוט ,ואמר רבי
יצחק ב' כותבין ג' אין כותבין [מותר לכתוב שתי מלים בלי שרטוט ולא
שלש] במתניתא תנא שלש כותבין ארבע אין כותבין והיות שהוא כתב
את הפסוק הזה ועבר על הדין שאסור לכתוב בלי שרטוט ממילא אינו
בר סמכא כך טען רב יוסף ,אמר ליה אביי אטו כל דלא ידע הא דרבי
יצחק לאו גברא רבה הוא ,האם כל מי שלא יודע את הדין הזה של רב
יצחק הוא כבר לא גברא רבא בשלמא מילתא דתליא בסברא לחיי אבל
הא גמרא היא וגמרא לא שמיע ליה [דין זה לא חדשוהו מסברא אלא בקבלה
מרבותיהם והוא לא קבל את הקבלה הזאת וכשלא יודע דבר של קבלה האם בגלל זה
הוא כבר לא גברא רבא] עכ"פ רואים מהגמ' שאם אחד לא יודע את ההלכה

לא נפרך שבשביל זה הוא לא גברא רבא אם כן מה רצה מנשה מרב
אשי ,אם למנשה הי' בקבלה את הדין הזה ,ורב אשי לא ידעו האם בגלל
זה רב אשי כבר לא כל כך גדול ורק מנשה גדול עד שהוא הוא כבר לא
יכול להיות חברו וצריך לקרותו רבותינו.
ואפשר לומר כך הנה בעצם מאי נפקא מינא מהיכן לבצוע את הלחם
אם למטה או למעלה ,ומבואר במ"ב (סי' קס"ז סק".א) שזה מכבוד
הברכה לבצוע במקום חשוב ומראה בזה שמחשיב את הברכה ,והנה
בשו"ע או"ח סעיף א' כתוב "שויתי ד' לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה
ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלקים וכו' כ"ש כשישים האדם
אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה אשר מלא כל הארץ כבודו עומד עליו
ורואה במעשיו.
כך מביא הרמ"א מיד בהתחלה של השו"ע והרי ידוע שדבר שאדם רוצה
בו מאד הוא משתדל ומתעניין בו עד כמה שהוא יכול להשיגו ,וכל מה
שרוצה יותר הוא משתדל יותר להבין ומתעמק יותר האיך ללמוד את זה
והאיך להוציא מה ששייך להוציא מזה ,וככל שהוא פחות רוצה את הדבר
זה מעניין אותו פחות ולא איכפת לו ,ומעתה בזמן מנשה יכול אמנם
להיות שלא היו מחוייבים בכלל לברך מפני שרבנן עדיין לא תקנו ברכות,
אך בכל זאת הצדיקים התלמידי חכמים שבאותם הדורות ידעו שעל כל
דבר שעושים צריך להזכיר את שמו של הקב"ה ,והכל בכלל שויתי ד'
לנגדי תמיד וכך גם מנשה הבין שבזמן שמזכירים שם שמים צריך
להרגיש שהוא עושה פעולה לכבד את הקב"ה ,וככל שאדם יותר קשור
ודבוק בד' ויודע שאין להסיח דעת מהקב"ה אז לפני כל דבר שעושה
הוא חושב האיך יכול לכבד בזה את הקב"ה ,ולכן בשעה שבאים לאכול
את לחם אפילו אם אין חיוב ברכה ,בכל אופן המדרגה של אדם חשוב

היא שבזמן שהוא עושה פעולה עליו לעשות את הפעולה עם כל
המחשבה שייצא מזה כמה שיותר כבוד שמים ,ובשביל זה כשבא לאכול
היה חושב האיך יכולים לכבד בזה את הקב"ה ,ובוצע במקום החשוב
ביותר כי בזה הוא מראה שבכל פעולה הוא מחשיב את כבוד ד' ,ואמנם
אחרי שמנשה חידש את ההלכה הזו ונפסק להלכה יכול להיות שלא כל
אחד שלומד את הדין הזה חושב כל כך ,אבל בזמן ההוא שלא היה עדיין
שו"ע מי שהיה גברא רבא היה עושה את זה מתוך ההבנה וההכרה הזאת
מנשה סבר שמי שיש לו הרגש כזה הוא במדרגה של אדם גדול ,ומי
שלא חושב על זה הרי הוא כבר במדרגה פחותה במקצת ,שהרי בגדלות
יש מדרגות רבות.
דהיינו מה שמנשה טען לרב אשי ,לא היה משום שחסרה לרב אשי
הידיעה של הדין הזה כי גם אם הוא לא יודע דין אחד עדין לא נפרך
שהוא גברא רבא ,אלא שהאנשים בדור של מנשה הצדיקים בכל פעולה
שהיו עושים ,היו חושבים האיך אפשר לכבד את הקב"ה ,ומי שאינו חי
כך זה סימן שחסר בגדלות שלו ,ואם יש פעולה אחת שרב אשי לא
הרגיש שצריך לכבד בזה כבוד שמים סימן שחסר בגדלות שלו ,וכמובן
לפי מדרגתם שאנו רחוקים מלהשיג כי מי שחושב ומתעמק בזה כל כך,
צריך שזה יהיה בכל פעולה ,ורב אשי הסכים לכך שמנשה באמת יותר
גדול ממנו שהוא גברא רבא יותר ולכן נתעוררה לו עכשיו השאלה האיך
הם עבדו עבודה זרה?
קודם לכן אף שהוא ידע שמנשה היה תלמיד חכם בכל זאת הוא מבין
שגם תלמיד חכם יכול ר"ל להיכשל בחטא ואפילו בחטא של עבודה זרה
שהיתה בימיהם ,אבל אדם כזה שבכל פעולה שעושה הוא מתבונן וחושב
האיך אפשר לכבד את הקב"ה ,על זה היה קשה לו האיך הוא עובד עבודה
זרה ולכן שאל את מנשה "חכמיתו כולי האי מאי טעמא קא פלחיתו
לעבודה" עכשיו שנתברר שאתה לא סתם בן אדם
זאת אומרת עכשיו שנתברר שאתה לא סתם בן אדם ,אלא כל דבר
אתה עושה עם חשבון ולא עושה סתם פעולה בלי לחשוב ,האיך נכשלת
בחטא של ע"ז על זאת ענה לו מנשה שבתקופתו היה כזה יצר קשה
שהיה קשה מאד להתגבר עליו.
אמנם ודאי שאנחנו לא במדרגות כאלה שכל פעולה תהיה עם מחשבה
גבוהה כל כך ,אבל עלינו לדעת וללמוד מזה עד כמה שאפשר להוציא
לפי מדרגתינו הקטנה מאד שלא לעשות דבר בלי התבוננות ובלי חשבון
אדם שעושה כל דבר כפי מה שיוצא לו בלי לחשוב ,זוהי מדרגה קטנה
של בן אדם ואפילו בדעתינו הקטנה צריך להשתדל עד כמה שאפשר
לחשוב בכל פעולה אם ייצא מזה כבוד שמים או חלילה להיפך כאשר
אדם עושה פעולה הוא חייב לחשוב אם ייצא מזה כבוד שמים או להיפך
חילול שם שמים ,ואף שהרבה פעמים אפילו אם הוא חושב בכל זאת
הוא מרמה את עצמו שעושה לכבוד שמים אך למעשה זה לכבוד עצמו,
אבל עכ"פ שיחשוב לכל הפחות ואם הוא לא חושב זה מדרגה קטנה
מאד ומי שילך בדרך זו המדרגה שלו היא גבוהה גבוהה והוא יכול להגיע
למדרגות גדולות ,אמנם לא יהיה כמו רב אשי אבל יהיה גדול מאד אנחנו
צריכים מאד להתחזק בזה כל אחד ואחד אפילו אנשים קטנים כמונו
ולהשתדל עד כמה שאפשר לא לעשות פעולות בלי מחשבה ומה
שיעשה יותר עם מחשבה יש לקוות שיגדל ויהיה גברא רבא והקב"ה
ישמח באדם כזה וכולנו נזכה להתרומם להגיע למדרגה כזאת ומי
שיתרומם בזה יהיה מאושר בזה ובבא( .שיחת רבנו בהיכל ישיבת חברון
לרגל יום היארצייט של מרן הגר"י סרנא זצ"ל אלול תשס"ד)
גדול הדור או תלמיד חכם..
סיפר רבינו :אחד בא לבקש ברכה שרוצה להיות גדול הדור ,אמרתי שזה
לא שום מעלה גדול הדור ,מפני שאם הדור עמי ארצים אז מה תהיה
ראש לעמי הארץ ,תבקש להיות תלמיד חכם( .צדיק כתמר יפרח)
ביצה גדולה
אחד בא לרבינו באיזה שאלה ,וכנראה רבינו לא רצה להזדקק ,ואמר
הלה :הלא רבינו גדול הדור ואם הוא לא יכריע מי יכריע?
וסיפר לו רבינו שחסידים מספרים שליד העיר רימנוב היתה ביצה גדולה,
ורבי מנדל מרימנוב זצ"ל אמר שכשהקב"ה הראה לאדם הראשון דור
דור ומנהיגיו הראה לו גם את ר' מנדלי הנ"ל ,ואדה"ר ירק ואמר הגם זה
יהיה גדול הדור? ומאותה יריקה נעשה הביצה שליד העיר רימנוב( .צדיק
כתמר יפרח)
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וסיפר לנו ר' י"מ בן פזי שיחי שלמד אצל רבנו מכפר סבא ,שפעם
"אשראה את רבנו מיד זרק
ואיך
הי"דחילוני
ראה רבנו
בשבתתש
סיגריהתמוז
מחזיק י"ב
נעקה"ש
יום היארצייט של מרן הגאון רבי אלחנן וסרמן
ענינים רבנו למה זרקת ואמר לו מפני כבודך,
ושאל אותו
הריצפה
על
את זה
ונביא כאן עוד כמה
אודות ר' אלחנן כבר כתבנו בשנים קודמות,
ושאלו רבנו ומה עם כבוד השכינה שמצטערת על כך שאתה מעשן
לחזור מידבשבת?
והוסיף שרבנו בכונה היה הולך ברחוב בכפר סבא בשבת כדי שע"י
שבת.להתארח אצל הוריו ,בלילה הראשון
מחילולאמור
באנגליה ,והיה
כספים
שח רבנו שסיפר לו הגאון ר' גדליה רבינוביץ זצ"ל שפ"א הגיע ר' אלחנן לאסוף
אותו ימנעו
שיראו
שם.לברונביץ ,והם הפצירו בו שעד
חזרה
שהיה שם אשה אחת נדבה לו סכום עצום שזה כל מה שציפה שיקבל באנגליה ,ומיד הודיע להם שהוא חוזרעוד
שהוא כבר הגיע שיחכה עוד כמה ימים וימסור שיעורים וישיג עוד כספים .במש"כ שם בענין תיקון השעונים ,העירו ותיקי כפר סבא שהדברים
שכולם
אלטמן
בשםליהרב
כסףבכפר
והיה
נכונים,
ואמר להם ר' אלחנן הרי אני מוסר שיעור ומה שאני יוצא זה כשאין בריר ה ואניאינם
אני
הכסף
כבר את
ידוע שיש
שעןברגע
סבאאבל
לישיבה,
להביא
מוכרח
תיקנו אצלו ,וכנראה שנפל טעות ואי הבנה ,ועמנו משגתינו תלין.
מוכרח לחזור מיד למסור את השיעור( .מפי נכדו הרה"ג ר' אשר שטינמן שליט"א)
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במעשה עם תגרי לוד ,העירו כמה קוראים ,שהדברים לכאו' מבוארים
גדלות ר' אלחנן
מילה ופריעה נמצא בדין אונאה
שהסוד
תורתו ,שכ'
את הפע"ח
לומדיםדברי
אמר רבנו :הגר"א וסרמן זצ"ל זכה הרבה ,אמנם הוא נהרג ,אבל כל הישיבות ע"פ
שלבון......
יגע ר'
ונתקיים
שתות ויותר משתות.
עצמו
אלחנן
בספרו ,ר'
שהיה הרבה
זכה שכ"כ
טובות,
הערות
רבינו מדבר רבות בשבחו של הספר קובץ שיעורים זה ממש ספר נפלא
שר אחד
ללמד
לומדים שרצו
בזמן הנצי"ב
למעשה
רבים
(מוירעדיק),ציינו
עוד
הי' כותב כל שבוע.
סוגיא בלימוד ולימדו אותו תגרי לוד ,ולא הבין כלום.
חוץ
שחוטי
ענין
על
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הרבנית של הגר"ש שקופ זצ"ל אמרה שלא הי' תלמיד שציער [את רבי שמעון] כמו ר' אלחנן שרץ אחרי בעלה לדבר עמו בלימוד ,אף בביתו הלך
עוד בענין מלחמת המפרץ
קבלנו מכתב מהגרחי"ק שליט"א :להעיר במ"ש בענין שחוטי חוץ,
שהיהפרח)
כתמר י
צדיק
איזיק (כ'
עמו ר'בלימוד.
לעת"ל
יראה
איך
מצייר
זצ"ל
שער
לדברבשם
אחריורבנו
אמר
שלכן נכתב כאן מיעוט דשלד"ע כי קרבנות נעשים ע"י שליח וכו'.
המפולת
סיבת
מסלול
את
ישנה
והקב"ה
ישראל,
ארץ
על
פצצות
שיזרקו
המלחמה,
וצ"ע דהא איירי בשחיטה שאינה ע"י כהנים .ואולי סמוכים הדברים
במלחמת
ועלקצת
ראינו
יודעים שזה
ואמר רבנו
רוסיה וכדו'.
ויפלו
הפצצות
דחזי' וכך וכו'.
בעון זה
בגמ' ידעו שזה
מה למה,
להצביע
בדורינו לא
עלשאנו
בענין
דיבר
רבינו
בקידושין מ"א ב' דפרכי' שא"א למילף משליחות דמהני
ע"מ
לחי
יזיקו
שלא
הטילים
של
הפגיעה
מקום
את
שינה
שהקב"ה
המפרץ
שיהיה,
ואיך
שליח.
ע"י
מעשיהם
שרוב
לקדשים
דמה
הפסח
בשחיטת
ר' שלמה לורניץ שלח לרבנו מאמר שכתב ר' אלחנן וסרמן זצ"ל שגם אז בזמנו הי' כך משבר כלכלי ,וכתב מאמר שזה הכל מחסרון באמונה[ ,א"ה
אדם.
המשך המו"מ אי מה דנעשה ע"י כהנים חשיב ע"י שליח או לא ,משום
סבא– יח באריכות]
עמ' טו
ח"א
שגיחיםואגרות
מאמרים
בקובץ
ראה את המאמר
בכפר
בישיבה
המ
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דשלוחי דרחמנא נינהו ,לכאו' אינו נצרך ,שהרי עכ"פ מבואר בגמ' זו
טוב,ולאחר
השותק,
להביןהיההריהגר"י
בישיבה
המשגיח
יכולים
שאנו לא
שליח אלא
באמונה,
ישתנה עד
ולדבריו הי' צ"ל שלא
מכונה יותר
שהיה נעשה
כץ המצב
לבסוף
שרוצה
נכתב :רבינו
ושאל
שליח דידן.
בהכרחמהני
לענין דה"נ
שיתחזקוע"י
חשיב נעשה
להדיא דמ"מ
מגיע.איש.
בכולל חזון
מכן
ניחא].
בלא"ה
הנםמ אף
דמ"מ
[וגם הלא
סיבה] (כ
אותה
וא"כתוקן
דידן ,לא
שלוחישעדין
סוים אף
לזמן
תו' רק
סיבה,כ'אבל
[א"ה שאלתי לרבינו אולי יש הנהגה שה' מעניש מפני
ללמודעל מה
לדעתעזבכל דבר
והוא
זצ"ל
כץ
מרדכי
שמואל
רבי
היה
ששמו
שליט"א
רי"ק
הגאון
הערנו
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מרבניר יפרח
צדיק כתמ
וורשא) שהגיע לאר"י .ואח"כ למד בכולל חזון איש ובערוב
היה
מובא שרצה לתרץ קו' רה"י שליט"א שלפי מדרגתם שהורגלו לכוין
וסרמן
שמחה
'אליעזר
ר
הרה"ג
בנו
ימיו שהה בעיר רעננה ולא הניח זש"ק.
כראוי לא יצאו יד"ח כשקוראים בכוונה פחותה מזה והגרי"ז לא קיבל
רבינו סיפר שבני ר"ש עוד
ואח"כ מכרו וקנה בהר המנוחות ,בטענה שרוצה להיות קבור ליד
יראתסיפרו לו
שם ז"ל
לורינץ
הרוממותשאביהם קנה חלקה בהר הזיתים,דבריו.
היה
סבא,
בכפר
התגוררנו
בו
הבית
שליט"א:
נכתב:
והנהגות
מבואר
נתבררזצ"ל
אכןוולבה
הגר"ש
שכדברי
הגר"ש ר' שמחה ב"ר אלחנן וסרמן זצ"ל שאין לו ילדים ועי"ז יש
בב'
בדיניםוסרמן
בס'שמחה
של ר'
שהיא"צ
ולבסוף
לצייןלקברו,
יעלו גם
בנו הרה"ג
שחשלו
החברותא
דתיים,
אנטי
לגמרי,
חילונים
אנשים
שני
של
מגורים
הצדדים
משני
כ"בח ),וא"כ הוא פלוגתא בין הגרי"ז והחזו"א ע"כ.
צדיקפ"ד
להחזו"א
או'יפר
כתמר
בב' חשון ביא"צ( .
מביתעולים,
ובר"ח לא
חשון
ז"ל בא'
לורינץ
כדיושל
חשון,
ויעלו היו
הכנסת הם
בשבת
חוזרים
כולם
שלמהשהיו
כךר'שבזמן
עד
וכבר הובא במק"א שרבנו שאל שאלה זו גם את החזון איש ולא
יוצאים בכוונה מהבית שלהם לחצר ומעשנים וכו' כדי להרגיז את
הספיק לקבל ממנו תשובה כי התחילו אז להתפלל מנחה.
יהודה פינקל זצ"ל ראש ישיבת מיר נלב"ע י"ט תמוז תשכ"ה
אליעזר
הגאוןהםרבי
חוזר מרן
היארצייט של
כולם ,יו
מסתלקים
מיד היו
מהישיבה
ם כשאבי היה
אבל,
מהמקום מרוב יראת הרוממות הנוראה שהרגישו כלפיו.
בעיר בריסק
רבנו שליט"א סיפר שהיה דין תורה מסוים בעיר בריסק שהגר"א וסרמן והגרא"י פינקל היו בוררים ,ואח"כ הלכו למרן הגרח"ע שיהיה הבורר השלישי
שיכריע.
אודות מצות תפילין ומהנהגותיו וכאן הבאנו דברים נוספים
א
”
שליט
מרבנו
ענינים
הרבה
הבאנו
ה
”
תשע
בא
’
פר
בגליון
ביסוד ישיבת בריסק
רבינו סיפר על שיעורו של הגרי"ז שהתחילו בלימוד מסכת תמורה ,ור' אליעזר יהוד' פינקל שלח קבוצה בחורים טובים ,ואף החזיק אותם כספית
תפילין
הנחת
כי להרב לא הי' ממהלימוד
כתמר יפרח)
צדיק
בעת (כ'
תורהאותם.
להחזיק
וכל
,
בתורה
קורא
לו
י
כא
תפילין
המניח
יז)
פרשה
שנינו במכילתא (בא
בנו ר' מאיר
וכתב הר”ן
לח י).
נשוי(או”ח
בשו”ע
התפלין,
פטור מן
מבריסק ,בת חתנו הגאון ר' צבי גליסקון ,ונפטר בשואה ,ואביו הגרא"י היה מאוד
הגר"ח
לנכדת
נפסק והי'
וכן מאיר
בשם ר'
הי' בן
בתורהיהודה
קוראאליעזר
לר'
(ראש השנה יז ).שהטעם שהעוסק בתורה פטור מהנחת תפילין ,הוא
שבור מכך( .כ' צדיק כתמר יפרח)
משום ש”אינו צריך אות ,שדברי תורה הן עליו לאות” ולכאו’ תמוה ,שהרי
סגולה לרפואה
לגבי הנחת תפילין בשבת ויו”ט נפסק בשו”ע (לא א) “בשבת ויו”ט אסור
הדפיס את ספר קצות החושן וחילקו לבני תורה ,ונתרפא בנו .וזה מפני שספר
מניחיםרא"י
ישיבת מיר הג
עצמםראש
בנו של
מפניז"ל
הגרחז"פ
זצ"ל,היה
פינקלאחר
בהם אות
אות ,ואם
שהם
וכשחלהתפילין
להניח
והריצות החושן ממליץ טוב בעדו.
מהנחתם,והק
זכות בשבילו,
הרבה
קצות
זה פטור
ובודאירק
מאד,בתורה
הלומד
משתמשיםכבולמה
החושןשלהם” ,וא”
זלזול לאות
אם התורה היא “אות” נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב”אות” ,ויהיה אסור
להניחם.
כשם התעניות כדיני ת"ב .ובשער הציון ס"ק ט' כתב ועי' בא"ר בשם השל"ה דבעל
עצמו בכל
על
יחמיר
נפש
דבעל
מביא
'
ו
ק
"
ס
נ
"
תק
סימן
ברורה
במשנה
ובפשטות נראה ליישב את דברי הר”ן ,שהרי זה ודאי שאין לטעון כי
נפש צריך להחמיר להפסיק גם מבעוד יום ,ויל"ע בתענית החל ביום ראשון אם בעל נפש יחמיר על עצמו להתחיל להתענות מבלילה או כיון דמצוה
שדוחים את האות של תפילין מפני האות של שבת כך המניח תפילין
לאכול מלוה מלכה עדיף שלא להתחיל להתענות מהלילה ובמקור חיים לבעל החו"י או"ח סימן ש' כתב ואף אם החמיר לפנים על עצמו להפסיק
פשוט
לא כי
בשבת,
שחלותורה
ללמוד
אסור
הרביעיתורה,
בצוםללמוד
יהיה"יאסור
הסעודה הנ"ל עכ"ל .ובשערי תשובה כתב ועי' בא"ר בשם השל"ה מי שמפסיק
יבטל
ביום א'
אירע
שיהיהאם
וצוםוכןהעשירי
מבע
הנחת
רק
ולכן,
אות,
גם
בה
שיש
אלא
בד,
בל
כאות
ניתנה
לא
שהתורהיטרח להכין סעודה זו לאחרים גם ילמוד דינים ומאמרים השייכים לסעודה זו עכ"ל( .ימלא פי תהלתך ח"ג עמ' שכ"ח)
מבע"י
השבת
לאות ,וכן
שנה מטרת
בשבת ,כי
אסורה
לאות ,שטיינמן שליט"א לנחם אבלים על הגאון ר' וועלוול איידלמן זצ"ל שנפטר
הגראי"ל
מטרתלרבנו
שליט"א
התפיליןא דינר
התלווה הגרי"
לעשרים
תפיליןקרוב
לפני
שממילא"אמתקיים
חלאות”
בטבת ל”
איןרהמטרתו
לימוד
להגריאבו"ד שליט"א שהוא מסתפק האם אלו שנוהגים לצום בכל הד' צומות מהלילה,
אלאמרן שליט
בלבד,ואמר
ביום א',
תורהועש
תש"ס,
אבלטבת
בו'
המלוהבעת
טעם הר”ן,
והכריעוכן לגבי
שבת,בשבת,
בתפילין ולא
האם ולכן
אות,
מלכה ,והיה משמע שרבנו החמיר בעצמו בכל הצומות שלא לאכול כבר מליל
להעדיף את
לא ממוצאי
זלזולכבר
אינולצום
צריכים
תפילין ,כי
הנחת
סף ,כגון
הטובאות
לקיים
איסור
לימוד
משהאיןסולבייצ'יק זצ"ל (שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א)
הגאון רבי
שליט"א
של נורבנו
חברו
איןנוהג
התורההיה
התענית ,וכך
צער על שלשת השבועות
לימודה נעשה לצורך אות.
דהוא כל השנה ,בשלושת השבועות צערו מתגבר יותר ,והסיבה לכך כי למעשה
צער”ן,כל
שיש לו
שטינמן יותר,
דבר קשה
השבועות כל
אולםרבנו:
שח
השיב
דברי הר
שליט”מיא על
הגראי”ל
בשלשת את מרן
כששאל בני
זמן”,ק ,ואם לא מצטער על החורבן נותנים לו צער אחר ,כי צער שנגזר על האדם אי אפשר להפטר ממנו ,ואם לא
בכלביהמ
חורבן
על
להצטער
אנו
צריכים
לו ש”חיוב לימוד תורה קיים
מצטער על החורבן נותנים לו משמים צער אחר( .שיעורי הגרמ"ב זילברברג שליט"א)

י"ז תמוז שחל ביום א
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