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 (יט, ב)זאת חקת התורה 

חייו ותהלוכותיו בקודש של מרן קדוש ישראל קורות  – "לפיד האש"בספר 
 רבי, השרידים אחד לדוגמא מספר וכה... :ע מובא"ק מצאנז קלויזנבורג זי"הגה

 ל"זצ רבינו למחיצת המות במחנה שרוי בהיותו פעם שהגיע, קיש יעקב אברהם
 אם כי דאתרא ומענינא דיומא מענינא דיבר לא הרבי. תורה דברי מפיו ושמע
 חוקת זאת" השבוע מפרשת בפסוק יתדותיו תמך הוא. תורה קנין... מעניני
 מפני" במפרשים שהובא הידוע הדיוק את והזכיר" לאמור' ד צוה אשר התורה

? הפרשה של מענינה שמתבקש כפי" הפרה חוקת זאת" אומר אינו הכתוב מה
 על שיחזור. א הלימוד לזכירת המועילים דברים' לג רמז פה שחבוי, הסביר, אלא
 כמובא, הלימוד בשעת עיניו מול ה"הוי שם שיצייר. ב; ואחד פעמים מאה פרקו

 וזה. לאזניו וישמיע רם בקול שילמד. ג; ל"האריז בשם הקדושים בספרים
 אשר, שכח'ת ל'א כור'ז נוטריקון ת"זא, התורה חוקת זאת: מלמדנו שהכתוב

 שם תצייר' ה, ואחד פעמים מאה פרקך שתשנה היינו, א"ק בגימטריא ה"צו
 תשכח לא לך תעשה אלה שלש אם. ובקול בפה שתגיד, לאמור עיניך מול ה"הוי
 .תלמודך את

 (יט, ב)זאת חקת התורה 
פרש"י ז"ל לפי שהשטן שאומות העולם מונין את ישראל מה המצוה הזאת 
ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חוקה גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר 

 אחרי'.
מפרש בזה בדרך רמז הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"ע (מובא ב'מרגניתא 

טענה "מה ליו היצר בם רוצה לעשות איזה מצוה מיד בא אטבא') שבשעה שאד
המצוה הזאת" פי' מה שתעשה כעת הרי אינה מצווה כלל, ואינה נחשבת כלום 

בל אם כבר לפני הבורא ית"ש, בשביל להחלישו ולמנעו מלעשות את המצוה. א
ליו היצר בטענת "מה טעם יש בה" דהיינו שמכניס בו עשה את המצוה אז יבא א

 גאוה שטעם טעם מצוה גדולה כזו.
מפרשים שזהו מה שמבקשים "והסר שטן מלפנינו וידוע מה שכתבו ה

 ומאחרינו" דהיינו מטענות היצר לפני המצוה ולאחר המצוה.
וכפי המסופר (מובא ב'ברית אברם' פרשת וישלח) על הרה"ק רבי ברוך 
מקוסוב זצ"ל שאמר פעם שאחר התפילה הגיע אליו היצר וניסה להכשילו 

דולה, והשיב לו, שלא יתכן בהרהורי גאוה שהתפילה היום היתה בכוונה ג
שהתפילה היום היתה כדבעי כי הרי ביקש "והסר שטן וכו'", ובאם כעת אחרי 

 התפילה מגיעה השטן, ע"כ שהתפילה לא נתקבלה...
"שהשטן  -אומר הרה"ק מפרמישלאן זי"ע  –וזה כוונת רש"י בדברי קדשו 

קודם ואחרי וכו' מונין את ישראל "מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה" דהיינו 
המצוה בטענות שונות בכדי להכשילו. והעצה לזה, כתב רש"י, על הטענה 
דקודם עשיית המצוה תשיב לו: גזירה היא מלפני" כך ציוה המלך וזה המצוה 
מחוייב אני לעשות גם אם אינה נחשבת. ועל הטענה לאחר המצוה של "מה 

 )טעם הצבי(                    טעם יש בה", תשיב לו: "ואין לך רשות להרהר אחריה".
, ישראל את מונין זו במצוה רק ברש"י, לפי שהאומות והשטן מונין וכו' למה

 רבי ק"הרה מתרץ? חוקה נקראת ולמה הדרשן מ"ר של טעם בזה יש שהרי, ועוד
 מה ל"אז וכבר לישראל קטגוריא לעשות רוצים ה"דאו ל"זצ מליסקא הירש
 עגל רק הלא, שור קראו למה, יולד כי עז או כשב או שור )כז, כב ויקרא( דכתיב

 אמה תבא" פרה מצות שטעם ואחר. שור קראו העגל להזכיר שלא אלא, יולד
 שיוזכר בכדי המצוה טעם מה לומר ישראל את ה"האו מונין", בנה צואת ותקנח

 לומר רשות לך ואין גזרתי גזרה חקקתי חוקה תורה אמרה כ"ע, העגל עוון
 (אור שרגא, וכן הוא ב"ארח לחיים" מזלוטשוב)                   .הטעם

 (יט, יז)ולקחו לטמא מעפר שריפת הפרה 
בת קול  יצאה כמשה, להיות בקש חפץ, דברי למצוא קהלת במדרש: "בקש

 יושר דברי אמת". וכתוב ואמרה
 שלמה מבקש היה אדומה פרה כתב החיד"א (יוסף תהילות פרק ע"ב): טעם

דשלמה  דהכונה אשכנז רבני ופירשו ה,"ע רבינו למשה אלא נתגלה ולא לידע,
חשב שהטעם שנתגלה רק למשה הוא מפני ששמו של משה רמוז בתיבות 

 עפרמ טמאל דכתיב פרה' בפ רמוז שמו ומצא פרה, ופשפשהריפת שעפר מ
 אדומה, פרה טעם למצוא טורח היה זה סמך ועל שלמה, ת"ר חטאתה ריפתש

 בטענה אדומה פרה טעם לדעת חפץ כלומר דברי למצוא קהלת בקש וזהו
 ריפתש עפרמ טמאל ת"דר יושר וכתוב ואמרה ק"ב יצאת' כאמו רמוז ששמו

 מגלה טעם פרה. היה למשה ודוקא למשה הוא ביושר חטאתה
 (יוסף תהילות)

 ) יא, כ( רבים מים ויצא פעמים במטהו הסלע את ויך ידו את משה וירם

 האותיות את תכה ואם, ן"עי ד"למ ך"סמ אותיות שלש יש" סלע" בתיבת
 רק בידך וישאר' והך' הס את תשליך ך"סמ מאות דהיינו, והאחרונות הראשונות

' והנ' הע תשליך, ן"עי וכן'. מ בידך וישאר' והד' הל תשליך, ד"למ מאות וכן'. מ
 מן שהשליך היינו פעמים הסלע את ויך שנאמר וזה" מים' "יהי', י בידך וישאר

 הפייטן שאמר מה וזה", מים" ויצא ל"כנ אותיות שתי אות בכל סלע האותיות
 ) מפרשים(                                                   מים. ויצאו הך הסלע על גשם בתפלת
 הסלע אל ודברתם אחיך ואהרן אתה העדה את והקהל המטה את קח
 )כ, ח( :וגו' הסלע מן מים להם והוצאת מימיו ונתן לעיניהם
. כלל במטה הסלע שיכה אליו אמר לא י"שהש) השמיני הדרוש( ן"הר כתב

 לפני המטה שיהיה רצה, הסלע אל ודברתם המטה את קח אליו אמר אבל
 אבל. י"הש בו שנתן הכח מפני מימיו נתינת על עוזר היה שם המצאו כי. הסלע

 יותר לכך מוכן היה שכבר מפני, לזה צריך בלתי להיותו הסלע שיכה צוה לא
 ולשון. נסתם שעתה אלא רב זמן רבים מים ממנו יצאו מאשר, הראשונה מהפעם
". מים ממנו ויצאו בצור והכית" אמר שבתחלה. שלמה הוראה זה על יורה הכתוב

 אלא, בתוכו הטמונים המים שיתן אומר הוא כאלו" מימיו ונתן" אמר עתה אבל
 . מוצאם וסתם בפניהם דבר איזה עמד שעתה

 ובפעם, במטהו הסלע להכות י"הש הצריך הראשונה בפעם כן אם הנה
 . הסלע בפני המטה שיעמוד אבל, כך הצריך לא השנית

 במקל מלמדו יכהו למודו בתחלת אשר לתינוק הוא] בזה[ אצלי והמשל
 . ל"עכ. הרצועה לו בהראות לו די דעתו יסיח אם, לומד אשר ואחרי, ורצועה
 צריך היה הראשונה דבפעם. ן"הרמב של משאלותיו כמה נתיישבו זה ולפי
. וברצועה במקל להכותו צריך לימודו שבתחילת תינוק כאותו הסלע על להכות

 כוונת את ומבין התלמיד נרמז וכבר - הרצועה את לו להראות די כ"אח אבל
 - בו יכה לא אבל - עמו המטה את שיקח למשה ה"הקב לו אמר כן ועל. הדברים

 להוציא שנה ארבעים במשך הסלע הורגל שכבר ומכיון, הסלע אל ידבר אלא
 .מים וליתן להמשיך כדי ברמז לו די - מימיו

 )להעיר להורות ולהשכיל(
 (כא, ב) '.וגו בידי הזה העם את תתן נתן אם

 בארץ יושב עמלק) יג במדבר( שנאמר עמלק זה - הנגב "יושב ל"ז י"פירש
 ה"להקב מתפללים ישראל שיהיו כדי כנען בלשון לדבר לשונו את ושנה הנגב
 עמלקים כלבושי לבושיהם ישראל ראו כנענים אינם והם בידם כנענים לתת

 בידי".  הזה העם את תתן נתון אם שנאמר סתם נתפלל אמרו כנען לשון ולשונם
את   שינו גם לא למה שהקשה ע"זי מ"הרי' החי ק"הגה בשם שמעתי 

 ישראל ובני. לבושיהם גם משנים היו שאם ואמר. כלל יכירום שלא מלבושם, כדי
 שהמה אף. באמת נמסרים היו. בידם כנענים שימסור ת"להשי מבקשים' הי

 אף. ממש כנענים כדין להו הוי. ולבושיהם לשונם משנים' שהי כיון, עמלקים
 לשונו ו"ח משנה שאם, השכל מוסר לנו יצא ומזה עמלקים. היה שבתולדה
  (שיח שרפי קודש)         מהם. כאחד נחשב הוא. מהעמים כאחד, ומלבושו

 מאוצרות המגידים  
 (כ, יב) להקדישני

כל יהודי, בכל גיל ובכל מצב, יכול לקדש את השם, ולגרום לריבוי כבוד שם 
שמים בעולם. זאת נלמד מהמכתב שקיבלנו מת"ח ירושלמי, המתגורר באחת 
השכונות החרדיות, והוא מעיד על טהרתם וקדושתם של ילדי ישראל, ועל 

 את שמו.רצונם להתקרב לבוראם ולקדש 
הקב"ה בירך אותי, במשפחה גדולה, כותב הת"ח הירושלמי, וכידוע לכל 

כשרונותיהם של הילדים אינם שווים, ויש כאלה שבניגוד לאחיהם,  -הורה 
 התופסים כל דבר במהירות, לוקח להם לפעמים זמן רב להבין את הנאמר.

ברור  בין ילדיי יש אחד שגם אם לא הייתי מגדיר אותו כקשה הבנה, אבל
שביחס ליתר הבנים שלי, הוא טיפוס לא כשרוני בעליל. אנחנו, כהורים, 
מקפידים להתייחס אליו, ואל אי ההבנה שלו, ב...הבנה, ויודעים את המינון 

 המדויק מתי לעודד ומתי לדרבן, ומתי לעשות גם את ההיפך.
אבל האחים שלו, גם אלה הגדולים ממנו וכמובן שגם הצעירים, לא בדיוק 

ודעים לבעיה, ופעמים רבות יוצאים שהם לועגים לו. הם אינם עושים זאת מ
מרוע לב, אבל לפעמים כאשר מתקיים דיון על השלחן בסעודות השבת, והוא 
אינו קולט את המדובר, הם מכנים אותו בצורה ספונטנית בכינויים לא הכי 

 נחמדים, הגורמים לו בושה.
ד השלחן, אלא סתם בחילופי גם כאשר לא מדובר בוויכוח משפחתי, לי

דברים בין האחים, ובפולמוס שגרתי המתנהל בכל בית בישראל, הוא אינו מפגין 

  g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 



 

ב 

כישורי הבנה מבורכים, ואז באות התגובות הטבעיות כמו 'אתה טיפש', 'אי 
 אפשר לדבר איתך על שום דבר', ואלה עוד התגובות הנחמדות...

מנה גדולה של עלבונות  למותר לציין שגם בלכתו לחיידר, סופג הילד
מחבריו, הלועגים לו כאשר הוא אינו קולט את הנלמד בכיתה, ושואל שאלות 
שאינן חכמות. אם בבית, אצל האחים, המצב הוא כזה, על אחת כמה וכמה 

 שילדי הכיתה מלעיגים עליו ומזלזלים בו.
 לקח מאלף לכל הורה

, אלא המשיך כדאי לציין שהילד עצמו אף פעם לא הגיב לכינוי הגנאי
בשגרת חייו כאילו לא אירע דבר. ניתן היה לזהות בכך את תכונות נפשו 

 הענוגות, בהן התברך מן שמיא, עד שגם אנחנו, כהורים, התפעלנו ממנו מאוד.
הבחנתי שכל פעם  -ממשיך הת"ח במכתבו  -והנה, בחודשים האחרונים 

בפיו. ניסיתי  כאשר הילד הזה סופג עלבון ממאן דהוא, הוא לוחש דבר מה
לשמוע מה הוא אומר, אך כיון שהמלים יוצאות מפיו בלחש גמור, אינני מצליח 

 לקלוט אף מילה.
בתחילה לא שמתי לב שהוא עושה זאת דוקא כאשר פוגעים בו. אך כאשר 
הרגשתי בכך, הדבר גרם לי לפליאה, והחלטתי לגשת אל הבן, ולשאול אותו על 

 כך.
י ללמוד באיזו דרגה רוחנית נפלאה הוא מצוי. והבן השיב, ומתשובתו יכולת

, ולכן נדהמתי להיווכח בעוצמה הרוחנית שלו, 9צריך לזכור שמדובר בילד בגיל 
יש כאן לקח מאלף לכל הורה, שיידע שאסור לזלזל באף ילד מילדי, וגם  -ובעצם 

אם הוא איננו כשרוני במיוחד, הקב"ה טבע בו תכונות אחרות שבהן הוא יכול 
ות את עצמו לפסגות שיא, לא פחות מכל ילד כשרוני אחר. והדברים להעל

 פשוטים.
הילד סיפר לי, בשפתו הטבעית והילדותית, שכאשר היה בבית הכנסת 
הזדמן לידיו הספר 'עלינו לשבח', שבו הובא דבר מופלא ממרן הגר"ח קניבסקי 

גיב, ומכניס שליט"א, והוא, שכאשר פוגעים ביהודי, ומעליבים אותו, והוא אינו מ
זה הזמן  -את עצמו על ידי כך לחבורת הקודש של 'הנעלבים ואינם עולבים' 

 הטוב ביותר לבקש ממנו ברכה.
 אש קודש

במאמר מוסגר נציין שאכן הבאנו שם כמה סיפורים על אנשים שנושעו 
בצורה על טבעית, לאחר שחיפשו אדם העונה על התואר הנ"ל, וביקשו ממנו 

 ברכה.
הדבר הזה שהופיע בספר נכנס עמוק עמוק אל תוככי לבי, הוסיף הילד 
ואמר, גם מפני שמי שאמר את זה הוא אחד מגדולי הדור, וגם משום שהבנתי 

איזה זכויות עומדות לאדם שנעלב  -מנסיוני האישי  -את עומק הענין, וידעתי 
הבנתי את ואינו משיב מלחמה למעליבו. וידעתי גם ידעתי כמה זה קשה, ולכן 

 כוח הברכה שיש ברגעים אלה בפיו של אותו נעלב.
ולפתע פתאום, המשיך הילד, הרגשתי את עצמי מאושר מאוד... מאושר, על 
כי ניתן בידי כוח עצום ורב, שאין לאנשים אחרים... שהרי אני 'זוכה' מדי יום 

צמי לקיתונות של גנאי, וכל פעם כאשר אינני מגיב להעלבות הללו, ומכליל את ע
 בין אלה ה'נעלבים ואינם עולבים', הרי יכולני לברך את כל מי שזקוק לישועה.

משהגעתי למסקנה זו, נכנסה בליבי אש קודש ורצון עז לסייע לאנשים 
אומללים על ידי כוח הברכה שלי. נכון שאנשים לא מגיעים אליי כדי שאברך 

י, וגם בלי שיידעו אותם, אבל הרי יש בכוחי לעשות זאת גם בלי שהם יבואו אלי
 כלל שאני מברך אותם...

ואז התחלתי לאסוף את כל המודעות על שמותיהם של החולים התלויות 
בבתי הכנסת, ומתוך העיתונים, ואני משנן את השמות הללו בעל פה (מדהים!!! 

!!!) וכשפוגעים בי, וכדרכי אינני מגיב, אני מתפלל מיד להשי"ת שירחם 9ילד בן 
 .על החולים הללו

 לכל יהודי יש תפקיד בעולם
אני יכול להעיד על עצמי, מסיים הת"ח את מכתבו, שכאשר שמעתי את 
הדברים יוצאים מפי הילד שלי, חשבתי שאני מתעלף... אם גם עד היום הערכתי 
אותו במאוד על המאמצים שהוא עושה להבין את החומר הנלמד בכיתה, ועל 

ם, היום אני יודע שיש להעריכו בכפלי כך שהוא איננו מגיב לכינויים הפוגעניי
 כפליים.

לדעתי כדאי מאוד לפרסם את הדברים, ללמד לבני ישראל קשת, ולהודיע 
ולהיוודע שלכל יהודי יש תפקיד מיוחד בעולם, ותכונות נפש ייחודיות שאף 
אחד לא יוכל לקחת אותן ממנו, ואם כל אחד ינצל את כישוריו הוא, וישתדל 

 תברך, כל העולם שלנו יהיה נראה אחרת.לקדש בהם את שמו י
 (ברכי נפשי)

 
 בדרך לשיעור של רבי שמחה
 רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל

"דאמר ריש לקיש מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו 
 עליה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באהל" (ברכות סג:)

אין התורה  -נשמע ארבעה פשטים על דברי חז"ל: "אדם כי ימות באהל 
נקנית אלא במי שממית עצמו עליה". ראיתי דבר התעוררות בשם כ"ק הרבי 

 מויזניץ (שליט"א) [זצ"ל]:
אדם לא ידע מתי ימות. דוד  -"כי לא ידע האדם את עיתו" זו הנהגת שמים 
לו רק משהו אחד, כי ימות  המלך ביקש מהקב"ה "הודיעני" ה' נאות לגלות

"באיזו שבת לא הודיעו". "ואדעה מה  -בשבת, יותר מכך אין אפשרות לגלות 
 אמר לו: בשבת תמות" (שבת דף ל') -חדל אני 

אלא,  -שלא יידע האדם את עיתו  -נתאר, מה היה אילו לא היתה גזירה כזו 

ה עושה באותו היינו מקבלים מידע מדויק באיזה יום כל אחד ימות, מה אדם הי
יום? "הרי הפריז'ידר ריק?", היה חושב לעצמו ורץ לקנות כמה עגבניות 
ומלפפונים ושזיפים, "גם בבנק צריך לסדר כמה עניינים בחשבון" ומזדרז לבנק 

כי -לפני שיסגר, כן?! האמנם?! חס ושלום! לא עגבניות, לא בנק ולא בננות 
היה תופס בכל כוחו כל שניה. "אין "היום, היום האחרון שלי, אוי! מחר אין", ו

התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה" אם יחשוב תמיד שמא אני 
ממילא אין לי רגע מיותר וזמן של בטלה וכך  -ממית עצמו עליה  -הולך למות 

 התורה מתקיימת בידו.
 בשעת מיתה -כי ימות 

תורה" גם אפי' בשעת מיתה יעסוק ב -הגמ' דורשת עוד "אדם ימות באהל 
באותה שעה, אפילו באותם רגעים צריך ללמוד. על החתם סופר מסופר כי לפני 
יציאת הנשמה נכנסו ה'חברא קדישא' לחדרו, הם דיברו ושוחחו בקול לגבי כמה 
עניינים לפתע שמעו את קולו "מדוע מפריעים לי?! (אני כעת באמצע הלימוד), 

 וואס שטערן זיי?"
ב ואתרוג בידו. כפי המסופר, מתחילת מחלתו הגר"א נפטר בסוכות עם לול

הוא מיאן להכניס רופא לחדרו ועל פי לשון הרמב"ן "מה לרופאים בבית יראי ה'" 
אך יומיים לפני הסתלקותו, כאשר בני הבית ביקשו בתחנונים שיאות להכניס 
רופא, הבין כי בני המשפחה בצער רב, הסכים, למענם, שיכניסו רופא. הרופא 

ד פטירתו. שעתיים לפני פטירתו נכנס אחד התלמידים ושאל את טיפל בו ע
הרופא "איפה זה אוחז?" כמי ששואל מה מצבו. הגביה הרופא את ראשו: "איפה 
זה אוחז, אתה שואל? במסכת כלים... אני שומע שהוא חוזר כעת על משניות 

 "ימות באהל". -ממסכת זו" אפילו בשעת מיתה יעסוק בתורה! 
 אם יחיה באוהל הוא ימית עצמו

לצערי נאלצתי לשהות רבות בארצות הגולה, ולנסוע הלוך חזור פעמים 
 רבות, כמובן שנסעתי במטוס.

למטה, צפוף מאד. כיון שלכל  - - -למעלה ישנה "מחלקה ראשונה"  באוירון
 -הם מרבים במקומות ומצופפים, אבל למעלה  -מקום יש משמעות של כסף 

אוהו! לכל אחד כורסה עם חמש וחצי קפיצים, יש אוירונים ממש כמו בני מלכים 
היום, מלכות'דיג. ויהי  -לכל אחד יש רשות היחיד בפני עצמו, פלאי פלאים  -

פעם אחת, ביקשתי רשות מאחד האחראים כי יתנו לי לראות איך נראה שם 
בקומה שניה למעלה (במחלקה ראשונה). אמרו לי שם יושבים ה'בעסערע 
מענטשן'... ביקשתי והשגתי אישור לרגע קצר. עליתי. ראיתי כי אכן לא רע שם, 

ש אמיד ובעל נישט קשה... ירדתי למטה ופגשתי יהודי שהכרתי אותו קצת, אי
יכולת. הייתי קצת בהתפעלות מההבדל הקיצוני המשמעותי בין המחלקה 
העליונה לעומת התחתונה, ופניתי אליו: "אתה יושב פה?! מילא אני וכמותי, אבל 
אתה כן יכול להרשות לעצמך להוסיף כסף ולקנות מקום יותר מרווח עם כורסא 

 .וכו'" ואכן מה זה בשבילו עוד כמה מאות דולרים
הוא הביט עלי והגיב בתרעומת (באידיש): "וכי חסר דעה אני, האם אתה 

 חושב כי אני משוגע?!"
 "למה משוגע, חלילה, הרי למעלה כל כך טוב?" שאלתי.

כולל ההפסקה  -"כמה זמן נוסעים כאן שתים עשרה שעות או שלוש עשרה 
של כסף בהולנד, אנו מתעכבים בדרך עוד שעה. וכי לשם כך אזרוק סכום כזה 

(נקב בסכום) וכי משוגע אני, האם כדאי?! בשלמא אם היית אומר לי על נסיעה 
 שבועיים למיאמי ביץ' נו, אז הייתי חושב ומבין"...

חולפים  -אמרתי לעצמי, רגע רגע, שבועיים למיאמי ביץ' אף הם כלום 
עוברים, ואם מתבוננים מעט מבינים, כי כל שבעים השנים חולפות עוברות. 

חלפו והלכו  -מביטים עשר שנים אחורנית, היכן הן נעלמו לכם  -ו נא תחשב
כחלום יעוף, וכמה עשר שנים יש בכלל חיי האדם, שבע פעמים אותן עשר שנים 
שעברו כחלום יעוף. זה העולם! וכפי שאמר אותו עשיר "וכי אני חסר דעה, 

 לא לארעי. להשקיע כל כך בשביל זמן קצר כזה?!" לכן כדאי להכין רק לקביעות
התורה אומרת אדם כי ימות באהל, היכן אדם מת? באהל בביתו הארעי 

בעולם הבא אין מות, הכל קבוע ואיתן "כי הולך  -כלומר העולם הזה, אבל שם 
 אדם אל בית עולמו" בית! מצבו קבוע בבית.

רבותי. שם זקוקים לסלון טוב, כלים נאים ודירה נאה. אך כאן באהל הארעי, 
 להשקיע. כי אנשים חכמים לא משקיעים בארעי.אין צורך 

 ידוע מה שהחפץ חיים השיב לאותו תייר שביקר בביתו:
רבן של ישראל,  -אמרו לו לאותו תייר כי הוא עתיד להיכנס לבית גדול הדור 

יושבים על  -כאשר נכנס ראה כי ממש גיפערלאך (נורא), במקום כיסאות 
יאה?!" השתומם הוא ושאל את החפץ ספסלים, בית פשוט וישן "וכי כך נאה ו

 חיים:
"רבי יש דבר שמאד מעיק לי, תראה באיזו דירה אתה חי ובאילו רהיטים 

 אתה משתמש, מדוע?
"במה באת עד ראדין?", שאל החפץ חיים במתק לשונו, "על מה ישבת 
ברכבת שנסעת בה עד איישישוק? (משם היו נוסעים בעגלה עד ראדין) וכי היה 

ון מפואר? א"כ מה לך להתלונן עלי בשעה שגם אתה ישבת כך לך ברכבת מזנ
 בקרון?".

צחק העשיר: "זו נסיעה בסך הכל. שהרבי יבוא אצלי לבית, וכבר יראה מה 
על מה אני ישן, יושב, ומה אני אוכל, רכבת היא סך הכל דורך פארנדיג =  -יש לי 

 בנסיעה עוברת".
בנסיעה... תשעים שנה בנסיעה" סיים החפץ חיים, ופני  "גם אני בסך הכל

 העשיר נבוכו.
לא עושים עסק מהעולם הזה, מכינים  -כאשר יודעים כי אנו ב"אהל" ארעי 

 כורסאות לעולם הקבוע.



 

 ג 

הרבי ר' שלום המחיש פעם, פלאי פלאים נורא. על פלוני שהחליט לצאת 
אוניה. הבין אותו מהגר כי לגור באמריקה, הנסיעה כידוע, ארכה כמה חודשים ב

באמצע הנסיעה תהיה תחנה של שבועיים בצרפת "כיצד אסתדר שבועיים 
צרפתית הרי קשה לקלוט: לו, לו לו, לו, טוב החליט, -בשפה כל כך קשה" 

 "אלמד יומם ולילה צרפתית" והיה שמח וטוב לוב.
י סוף לעג לו אחד מחבריו "איפה הראש שלך? וכי אנגלית אתה כבר יודע, הר

סוף אחרי אותם שבועים הינך נוסע לאמריקה. שם תגור. וכי כבר למדת 
אנגלית?" "טוב, אך היכן אהיה קודם. הלא בצרפת, א"כ קודם אעשה הכנות 
לצרפת, אח"כ נכין כבר בשביל אמריקה" השיב ב"חכמתו". הבנו? כל שלושת 

דע. בשביל החדשים היה עסוק עם הלו לו לו לו, צרפתית. מילה באנגלית לא י
 השבועיים הכין ולשבעים שנה לא הכין, גיוואלדיג, אה, ישמע חכם ויוסף לקח.

 אח"כ אחזור לחיים" -"עכשיו אני מת 
"אין התורה נקנית אלא במי שממית  -על הפסוק הזה אדם כי ימות באהל 

 עצמו עליה", אמר החפץ חיים דבר פרקטי כל כך. תיבל את דבריו במעשה:
ט "עד כמה אני חייב לעשות לעולם הזה, הבה נכין ג"כ היה יהודי שהחלי

לעולם הבא". נו, מה עושים? הנה, חשב לעצמו "בבית הכנסת הקרוב מתקיים 
שיעור בין עשר לשתים עשרה בבוקר אלך לשם". טוב, מה עושים עם החנות? 
התחילו הספיקות. "אבל, אני רוצה לדאוג לתכלית. אני הולך לשיעור!" החליט. 

 ך עשה. והדבר נמשך שבועות וחודשים ולא נודע שום דבר.זהו. כ
יום אחד אשתו היתה צריכה לדבר איתו בשעה עשר וחצי בבוקר, היא 
הגיעה לחנות, והוא אינו, "מסתמא היה צריך ללכת רגע" חשבה. דבר נורמלי 
הקורה. המתינה שעה ארוכה ואינו חוזר. ממתינה, מחכה חצי שעה, שעה, שעה 

יים עשרה! והנה הוא הגיע. "איפה היית? לא ידעתי היכן לחפש, עד שת -וחצי 
 ודאגתי כל כך!"

יש כאן ממול בית כנסת, יש  -"מה הפירוש, איפה הייתי? כל יום זה כך 
 אני שם". -שיעור ולומדים תורה מעשר עד שתיים עשרה 

היא תפסה את הראש, "וכי יצאת מדעתך, חסר משוגעים אנכי? באמצע 
ה הולך כאן! הכל חי ותוסס, מרויחים! עושים כסף! ואתה סוגר היום! תראה מ

באמצע?!" היא החלה לעשות סקנדל "וכי ידוע לך כמה קונים היו והלכו בפחי 
 נפש?" צעקה בסערה.

"רגע, רגע", פנה אליה, לא לצעוק, הרגעי, יש לי משהו להגיד לך. "נו, בסדר". 
 רצוני לשאול אותך שאלה:

א לכאן בעשר ורבע, היית מקבלת טלפון הביתה כי מה היה אם במקום לבו
רחמנא ליצלן בעלך קיבל אירוע, ולקחו אותו לבית החולים... ודאי היית ממהרת 

מתרוצצת ממקום למקום, טיפול נמרץ וכו', אחרי חצי שעה  -לבית החולים 
מודיעים לך בחוץ ש'ברוך דיין האמת', הוא כבר לא חי. וכי גם אז היית נכנסת 

ת לעומתי: "האם מצאת לך זמן עכשיו באמצע היום למות, וכי כעת וצועק
מתים?! תעשה את זה בשש, שבע בערב, תראה מה נעשה בחנות עושים כאן 

הוא מת! מה אפשר לעשות, הרי אינך חסרת  -כסף!..." היית מבינה כי ה' ישמור 
 אני מת! -משעה עשר בבוקר עד שתיים עשרה  -דיעה. לכן, מה אפשר לעשות 

 ("אדם כי ימות"), וכי איכפת לך כי בשתיים עשרה אני קם לתחיית המתים...
 פלאי פלאים!

 -בזכות הציבור נזכרתי במעשה, מעשה שהיה! יהודי יקר, ר' דוד גליק ז"ל 
היתה לו חנות של 'טפטים' מול איצקוביץ. מידי יום לקראת השיעור (של רבי 

 ללמוד.שמחה קסלר זצ"ל) היה נועל את החנות והולך 
והנה ערב אחד, רבע שעה לפני השיעור נכנס אדם ואמר שיש לו כמה 

רצונו לקנות כך וכך טפטים שונים (הוא מצפה קירות של מוסד שלם  -עסקאות 
וכו'). "רגע אדוני, יש לי בסך הכל רבע שעה, ואני רואה שאתה הולך על גדול, 

 ".ורבע שעה לא תספיק, אזי אני מבקש ממך, תעשה את זה מחר
"לא! לא! תן לי" התחנן, לא שמע להפצרותיו והתחיל את הביזנעס. הוא 
הוריד לעצמו גלילים, ומיד היה נראה כי אכן הוא קנין רציני, הוא עתיד לרכוש 

 'חתיכה הראויה להתכבד...'. טוב, השעה התקרבה.
 בשבע אני סוגר!" אמר לו ר' דוד. -"אתה זוכר מה אמרתי לך 

 סתם, זו קניה דחופה, תעזוב אותי"."מה אתה מאיץ בי 
 "אני סוגר!" הכריז ר' דוד.

"הקונה עלה שוב למעלה והוריד סליל, בחר חמישים מטר ועוד צבע אחד, 
 אני זקוק לעוד כמה צבעים".

 השעה שבע הגיעה "אדוני, אני סוגר את החנות!".
 "רגע, מה אתה עושה לי! בשום אופן!"

רק לבחור גוונים וצבעים יקח לך עוד שעה,  "טוב, אתה יודע מה, אני רואה כי
א"כ, לא איכפת לי, קח את המפתח תישאר בחנות תעשה כבתוך שלך, תבדוק, 
תמדוד ואני אשוב עוד שעה וחצי, כי לשיעור אני הולך בכל מחיר! לשיעור של 

 הרב שלי".
"מה פתאום אתה נותן לי מפתח?!" (הוא הרי לא מכיר אותו כלל) הביט עליו 

משונה, "אתה הולך להשאיר בידי את המפתח?!" (הרי אפשר לרוקן את  בצורה
 כל החנות וישאר בשן ועין). אך ר' דוד כבר בדרך החוצה הושיט לו את המפתח.

 ר' דוד יוצא, עולה על האופנים בחוץ לנסוע.
 כאשר עלה לאופנים, האיש דילג אחריו.

 "הלו, רגע אחד!" קרא.
 "אין רגע, אני נוסע זהו".

 רק רגע על השעון". "לא
 "טוב, מה אתה רוצה?"

 "אני לא קונה שום דבר, אני מ'מס הכנסה' לביקורת לבדוק את נאמנותך,

"אני רוצה להגיד לך אדם שבשביל לא להפסיד שיעור מוכן להסתכן כל כך, 
לוותר כל כך, וגם לתת מפתח, אין לך היום שום ביקורת, הכל חלק. כל הכבוד 

 ם כי ימות באהל!"לך!" מעשה שהיה! "אד
ה' יעזרנו, ישמע חכם ויוסף לקח.

 (להגיד)
 והוסיף, ל"כנ הפסוק את פירש מדרשותיו באחת ל"זצ מבריסק ח"הגר
 לעצמכם דמיינו הנה כי, זה במאמר כלול מזה יותר: אמר וכה נפלאה תוספת

 אחת שעה למשך לקום הנפטרים לכל להרשות בשמים הוחלט אחד שיום
 באו ז"בעוה נודע כשהדבר. כרצונם לעשות הם רשאים שעה ובאותה, מקבריהם

 שהקברים מיד אך. בשלומם ולדרוש יקיריהם עם להפגש הקברות לבית כולם
  הנפטרים כל קמו נפתחו

 עצומה בהתמדה ללמוד וישבו המדרשות לבתי הבזק במהירות ורצו מקברם
 . בעולם אדם שום עם ולדבר להביט רצו ולא, ונוראה
' עליה עצמו שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי אין' ל"חז כוונת זוהי
 זה כמו הזה בעולם לזמן שמתייחס מי אצל רק מתקיימת התורה אין כלומר

 ...מדרש לבית רץ והוא קלה לשעה מקברו לקום ההזדמנות לו שניתנה
 )התורה אוצרות(

 
 (יט, ב) ויקחו אליך פרה אדומה תמימה

לעולם היא נקראת על שמך, פרה  –רש"י מביא בשם המדרש "ויקחו אליך 
 שעשה משה במדבר".

שואל ה"כלי יקר": מהי המעלה המיוחדת בכך שהפרה תיקרא על שמו של 
? ומבאר, שאין המצוה נקראת אלא על שם גומרה, וכיוון משה רבינו בדוקא
באה ככפרה על חטא העגל, ומשה רבינו התחיל בכפרה זו, שהפרה האדומה 

לכן הוא רצה שגם גמר  –כאשר שרף את העגל והשקה מאפרו את בני ישראל 
 הכפרה, הפרה האדומה, תיקרא על שמו.

שמע משה רבינו ומביא שם מהמדרש (ילקוט שמעוני פרשת יתרו): "כש
בת שתיים עגלה בת שנתה, אמר: יהי שהקב"ה אמר הלכה בשם אליעזר, פרה 

 רצון שיהא אליעזר זה מיוצאי חלצי, שנאמר: 'ושם האחד אליעזר'".
בשמים ולמד משה רבינו זכה לדרגה אליה לא זכה אף ילוד אשה, כאשר היה 

"פרה בת שתים,  –תורה מפי הקב"ה עצמו, ושם שמע הלכה בשם רבי אליעזר 
עגלה בת שנתה". הוא ביקש כי כשם שמצוות פרה אדומה קשורה אליו ונקראת 
על שמו, כך הוא רוצה שגם הלכה זו של פרה אדומה תהיה קשורה אליו, 

 ותיאמר מפי יוצאי חלציו.
הנה לנו לימוד כיצד מקיימים מצוה בשלימות. משה רבינו החל במצוות פרה 

ר המצוה יהיה בחלקו, כדי שתיקרא על שמו. ואפילו שגם גמאדומה, ולכן ביקש 
ההלכה הנאמרת במצוה זו, תיאמר על ידי יוצאי חלציו, וכל זאת כדי לקיים 

 מצוה בשלימות.
מספרים כי כאשר הגיע רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל הי"ד לארצות הברית כדי 

ו רצה לאסוף כסף לישיבתו בברנוביץ', היה בידו פתק עם שם של נדיב אחד, אילי
להגיע. הוא שאל את מארחו כיצד הדרך למקום מגוריו של הנדיב, והלה אמר לו 

ימתין קמעה עד שיגמור לאכול פת שחרית, יקח כי מדובר בדרך ארוכה, ואם רק 
 אותו לשם.

רבי אלחנן סירב לכך, ואמר לאותו מארח כי ברצונו ללכת לשם רגלי, אך 
ובשמחה יסיעו ך ארוכה מאוד, הלה סרב בכל תוקף ואמר לר' אלחנן כי הדר

לשם ברכבו מיד לאחר שיגמור לאכול. הויכוח נמשך ביניהם כאשר ר' אלחנן 
מתעקש ללכת רגלי, והלה מפציר בו להמתין עד שיקח אותו ברכבו. לבסוף 

 עד שהלה יקח אותו.'נכנע' ר' אלחנן והסכים להמתין 
מה ארוכה מראה כל העת לרבי אלחנן כהדרך אכן היתה ארוכה, והנהג 

 הדרך, ומביע את שמחתו על שזכה להסיעו ברכבו.
לבסוף הגיעו למחוז חפצם, לפתח הרחוב בו התגורר אותו גביר, אלא 

 סתרי ולא ניתן היה להיכנס מאותו כיוון.-שהרחוב היה חד
הנהג הצביע לעבר ביתו של הגבר ששכן באותו רחוב, ואמר לר' אלחנן 

כה קצר יגיע לבית הגביר. אבל ר' אלחנן שהוא יכול לרדת מהרכב ובמרחק הלי
 נותר לשבת ברכב.

כי ר' אלחנן מן הסתם שקוע בלימוד ואינו שם לב  בתחילה חשב הנהג
לדבריו, ושוב פנה אליו שירד, אבל ר' אלחנן אומר לו לתדהמתו: "הרי עדיין לא 

 עד לבית הגביר".הגענו, יש עוד כמה בתים 
בל בסך הכל מדובר בהליכה קצרה אמר המארח: "אכן, צריך מעט ללכת, א

 ביותר, ואין אפשרות להכנס לרחוב להגיע עד הבית".
שאל אותו ר' אלחנן: "האם אין כניסה לרחוב מצד אחר?" והלה השיב: "יש 

 כניסה מהכיוון השני וזה קצת סיבוב כדי להגיע לשם".
 תעשה סיבוב ותביא אותי בבקשה עד הבית!" –אמר לו ר' אלחנן  –"אם כן 

היהודי נרעש לגמרי. אינו מבין כלל. הרי ר' אלחנן התעקש לעשות את הדרך 
ללכת אפילו מרחק קצר כל כך. אבל הוא אינו הארוכה רגלי, ועכשיו הוא מסרב 

שואל שאלות, עושה את הסיבוב, ומגיע עד הפתח של הבית ורגע לפני שר' 
י שמח על הזכות אלחנן יורד, הוא לא יכול להתאפק ושואל אותו: "כבוד הרב, אנ

שנפלה בחלקי להסיע את הרב למחוז חפצו, אבל תורה היא וללמוד אני צריך. 
בתחילה רצה הרב ללכת מרחק כה גדול, וסרב שאני יסיע אותו. הייתי צריך 
להתחנן לפני הרב שיסכים לכך שאביא אותו למחוז חפצו. והנה, כאשר כמעט 

ר לי לעשות סיבוב שלם הגענו, ונותר מרחק כה קצר, סרב הרב לרדת ואמ
 ולהביא אותו עד פתח הבית, מה פשר הדבר?"

אכן, צודק אתה בדבריך. באמת לא רציתי לנסוע. איך : "אלחנן ביאמר לו ר



 

ד 

דרכי ליהנות מאחרים. אבל אתה התעקשת וזכית במצוה זו להסיע אותי אל 
ה מחוז חפצי. אולם, אם כבר מקיימים מצוה, צריך לעשות אותה בשלימות. מצו

שלא מקיימים אותה בשלימות, חסר בכל המצוה. אם כבר הסעת אותי את 
כברת הדרך הארוכה הזאת וזכית במצוה, מן הראוי שתזכה לעשותה שלימות, 
ולהביא אותי עד מחוז חפצי ממש. כי מצוה בשלימות היא מצוה שונה 

 לחלוטין!"
ה יש שלימות במחשבה, בכוונה לשם שמים, אבל יש שלימות במעשה. מש

רבינו רצה לקיים את מצוות פרה אדומה בשלימות. להתחיל ולסיים אותה, 
 ולזכות שמי שמלמד את דיניה, יהיה מיוצאי חלציו.

 (יחי ראובן)
יש להוסיף למאמר זה מה שביאר בספר "ציוני תורה" לבאר את מאמר חז"ל 

 רבי ואיתימא אביי אמר ומנורה וכסא ושלחן מטה שם לו ונשים" )ב, י ברכות(
 כשמואל יהנה אל להנות רוצה ושאינו ,כאלישע יהנה להנות הרוצה יצחק

 שהלך מקום שכל יוחנן רבי ואמר ביתו שם כי הרמתה ותשובתו שנאמר הרמתי
 ".עמו ביתו שם

שהנה יש להבין את כוונת חז"ל בזה. שמדוע אסור לו ליהנות רק במקצת? 
שאין ליהנות  אלא, כפי שכבר הקשה במהרש"א שם שמצינו בכמה מקומות

מאחרים וסמכו זאת על הפסוק שונא מתנות יחיה, ומחלק שם בין גמילות 
 חסדים לאורח לסתם הרוצה ליהנות מחבירו. עיי"ש

היוצא לנו שזה שאינו נהנה מאחרים מקיים בזה מצווה, לכן אמרו חז"ל שיש 
לקיים המצווה בשלימות, ולא ליהנות כלל. אמנם מאידך גיסא, כאשר כן נהנה 

חבירו, כגון שנמצא בדרך, אז יש לו ליהנות כאלישע בכדי שלמארח תהיה מ
 המצווה בשלימות.

 (ציוני תורה)

 
 (יט, יד)זאת התורה אדם כי ימות באהל 

באהלה של תורה. אין לו בעולמו אלא ד' אמות של  –"אדם כי ימות באהל" 
 בתורה הקדושה, תורת חיים. –תורה. כל זמנו, כל כחותיו, כל מעייניו 

בצעירותי למדתי בישיבה קטנה של פוניבז'. פעם בא הרבי רבי שלום שבדרון 
זצ"ל למסור 'שמועס' לבחורים, ובתוך הדברים סיפר את הסיפור הבא. הוא אמר 

הוא שמע את שהבריסקע רב אמר שאת הסיפור הזה צריך ללמוד בחברותא! 
מע מה"בית הלוי", ששמע מרבי איצלקע הסיפור הזה מרבי חיים בריסקער, שש

 תלמיד ה"שאגת אריה". –לוזינר אוואלוזינר, ששמע מרבי חיים וו
 וכך סיפר:

כידוע, ה"שאגת אריה" היה עורך גלות. היה לבוש כעני ואביון, נודד מעירה 
לעירה ומתאכסן בבתי יהודים שהלינו אותו בביתם ונתנו לו מעט אוכל. כמובן, 

 לם סברו שהוא איש פשוט.איש לא הכירו, כו
פעם התאכסן אצל משפחה אחת. נתנו לו לאכול צלחת מרק. בעודו שקוע 
בעולמות עליונים נשפך מעט מרק על השולחן. כעסה בעלת הבית והתחילה 

 לגעור בו: "מדוע לכלכת את המפה, אתה לא שם לב איך אתה אוכל?!"...
לקרקע המציאות.  צעקותיה של האשה העירו אותו ממחשבותיו והחזירוהו

כלפיו... הוא לא הבין על מה  ושאל לפשר הצעקות, ואמרו לו שהן כוונהוא 
 ולמה, ובעלת הבית שבה והסבירה לו...

כששמע זאת, התנצל על מעשהו, קם מהשולחן, הודה למארחיו על הכנסת 
ועשה דרכו לשוב לעירו. קץ  -האורחים, נטל את שקו ובו מעט ממטלטליו 

תלמידיו הופתעו לראותו שב מהגלות מהר מן הצפוי. ובקשו לדעת מה לגלות! 
 הסיבה שקיצר את גלותו.

סיפר להם את המעשה באותה בעלת הבית שגערה בו על ששפך מעט מרק 
 והכתים את מפת השולחן, ואמר כי בעקבות זאת גדע את גלותו.

אם יש  תמהו התלמידים: "רבינו, תורה היא וללמוד אנו צריכים. ממה נפשך,
צורך בגלות, וכי בגלל צעקה אחת של איזו בעלת בית שמים קץ לגלות?! וביותר 
קשה, הרי תכלית כל הגלות היא לשבור את המידות ולסבול בושות ובזיונות, 

ומה זו גערה של איזו בעלת בית לעומת כל הסבל והבזיונות שעוברים בגלות?"
גלות, כל זמני מוקדש אמר להם: "אסביר לכם פשר הענין. כשאני יוצא ל

לתורה ולעבודת ה'. זה עיקר מעלת הגלות. והנה, כשאותה בעלת בית צעקה 
עלי, באותו רגע הופרעתי מלמודי. נאלצתי להפסיק את עיוני בתורה ולברר את 

אין לה ערך! על כן, תכף ומיד  –פשר הצעקה. ואם גלות גורמת לביטול תורה 
 המדרש".הפסקתי את הגלות ושבתי לעירי, לבית 

מה זה 'בטול תורה' של ה"שאגת אריה"! כל כולו שקוע בתורה, מנותק 
 –לגמרי מהמציאות הארצית, ותוך כדי כך נפסק חוט המחשבה שלו לרגע אחד 

והבטול תורה הזה של רגע אחד הוא זה ה'בטול תורה' של ה"שאגת אריה"! 
 סיבה מספקת לחסל את הגלות ולשוב הביתה!

 נורא נוראות!
במלחמת העולם השניה, במשך כמה שנים, שהו רבני ותלמידי ישיבת מיר 
בשנחאי. הם חיו שם בתנאים לא תנאים, החום היה נורא ואיום. חוסר הוודאות 
לגבי גורלם של בני משפחותם שנשארו באירופה היה קשה. בישיבה בקושי היו 

ימות  להם גמרות וספרים. אבל כל זה לא הפריע להם לקיים את ה"אדם כי
 באהל" בדרגה על טבעית. השקיעות שלהם בלימוד היתה מבהילה.

לאחר המלחמה הם הגיעו לארצות הברית, ומשם עלו לארץ ישראל. האניה 
ובה רבים מתלמידי הישיבה עשתה את דרכה במשך כמה שבועות מארצות 
הברית לארץ ישראל. מישהו מהנוסעים רצה לדעת היכן בדיוק נמצאת האניה, 

בים הם לארץ ישראל. הוא ראה את ר' חיים שמולאביץ מתהלך האם קרו
איפה  –מהורהר על סיפון האניה, ניגש אליו ושאל אותו: "אוו האלט מען 

 רוצה לומר, היכן האניה נמצאת כעת.אוחזים? 
הוא  –רבי חיים שמע: "אוו האלט מען", והוא משיב לתומו: "בשמעתתא ג'" 

 אחז בשב שמעתתא...
 בסוגיא שבה אוחזים. אין משהו אחר! –איפה אוחזים? 

סיפר לי בן משפחה של הסטייפלר זצ"ל, שתמיד השתוקק לחטוף איתו איזו 
שיחה, לשמוע ממנו על שנות בחרותו, איך היה בנובהרדוק וכדומה. אבל אף 

 פעם לא היה שייך לעשות זאת. תמיד למד.
מכינה את המאכלים ל"חזון איש" [בהלויתה  היתההרעבעצין של הסטייפלר 

ברבי משה מרדכי שולזינגר זצ"ל להספיד. ר' משה מרדכי היה בקש הסטייפלר 
אז אברך צעיר כבן שלשים, וניסה להתחמק מזה. אמר לו הסטייפלר: "אינך צריך 
להאריך, תאמר רק שזכתה לשמש את אחיה הקדוש, החזון איש, במשך עשרות 

 ] ושה יותר מלימודה"שנים, וגדולה שימ
תוצרת בית. חלב הביאו מהמחלבה,  –, הכל היה "אייגענע" בימים ההם

היה כלי מיוחד שבו דפקו וממנו היו מכינים חמאה. לא היו מכונות ומכשירים. 
את החלב הקרוש עד שהפיקו ממנו את החמאה. הכנת החמאה בכלי הזה היתה 

ת זאת. מי עשה זאת מלאכה קשה, והסטייפלר לא איפשר לרבנית לעשו
 במקומה? כמובן, הסטייפלר עצמו, שאגב, היה בעל כח.

אותו בחור ניצל את הזמן שבו היה הסטייפלר מכה בכלי שוב ושוב ומכין את 
החמאה. הנה, סוף סוף יש לו הזדמנות לשוחח עם הסטייפלר. כעת לא יפריע לו 

 בלימוד...
ייפלר התנצל: "מצטער, הבחור נגש אליו ונסה לפתוח איתו בשיחה. אך הסט

 אני כעת באמצע הלימוד"...
ולהגות בתורה. לא  –כן, גם כשמכינים חמאה אפשר ללמוד... להכות בכלי 

 אין זמן שהוא פנוי מתורה. –, זה מחויב המציאות רק שזה לא סותר
 "אדם כי ימות באהל"!

  (יחי ראובן)

 בדרך הדרוש  

 ומים ורמון וגפן תאנה זרע מקום לא' וגו משה עם העם רבױ
 (כ, ג ה) .לשתות אין

 התרעמו מים להם וחסר מרים כשמתה עכשיו ט"מ ד"ויל
 על תשובה ענם לא אכן מדוע קשה ועוד. הפירות עניני על

  .המים טענת על רק הפירות טענת
עפי"ד הגמ' בסנהדרין יז כל עיר וכו' וכ' בפני ארי'ה זוטא 

אין ת"ח רשאי לדור בתוכה ר"ע אומר אף מיני פירות, שמיני 
פירות מאירין את העיניים. ואיתא במדרש דמעשה בשיחין 
בסומא א' שירד לטבול, ונזדמנה לו בארה של מרים וטבל 
ונתרפא. ואיתא באו"ח סי' קצ"ט יש נוהגין וכו' דבארה של 

הרות במוצ"ש וכל מי ששותה ממנה מרים מתפשטת בנ
 מתרפא מכל תחלואותיו.

וזהו כוונת בני ישראל מה שנתאוו מיני פירות דוקא עכשיו 
אחר מיתת מרים, שכעת שנסתלקה בארה של מרים שהיתה 
 מסוגלת לנו לרפואת כל התחלואים רעים ולמאירת עיניים א"כ

קום אסורים אנו לדור במקום הזה שאין בה דברי רפואות ולא מ
זרע דהיינו ירק ואי' בעירובין נ"ה שעיר שאין בה ירק אין ת"ח 

ולא מקום תאנה וגפן ורימון שמיני פירות אלו   רשאי לדור שם,
מאירין את העיניים, והרי עתה ומים אין לשתות היא הבאר של 
מרים שהיתה מסוגלת לכל הרפואות ולמאירת עיניים וא"כ 

א אסור לנו לדור כאן, ולכן צריכין אנו מיני פירות הנ"ל ואם ל
 .כאשר חזר להם המים שוב לא נצטרכו את הפירות

 (ילקוט האורים) 
  (כ, ח) בעירם ואת העדה את והשקית

 והשקית' כתי בצווי לשון שינוי ליישב אמרנו דרוש ד"וע
 העדה והשקה ולא ותשת' כתי מעשה ובשעת ובעירם העדה
 הבאר נסתלק לא מרים של אבלה ימי' ז כל המדרש י"דעפ

 בזכות במבול' שהי כמו אבלו ימי' ז כל נמשך הצדיק דזכות
 ימים' ג' שהי עד התלוננו לא הבאר כשנסתלק כ"ואח מתושלח

 א"כ עד הזמן נמשך כ"א ניסן ד"יו מתה מרים כי והיות מים בלא
 מצולים נהפכו ליבשה אשר יום פסח של' ז יום' הי שאז ניסן

' פ' בעירובי והנה מים למעינו חלמש מים אגם צור הופך ועתה
 ואסור נולד ל"וה בליעי מיבלע בעיבי דמיא מבואר' מערבי בכל
' הנובעי ונהרות שבת מערב' בעבי וסימן היכר לו' הי לא אי

 או' דאוריי הוא הכנה איסור והנה דאתי דעבידי משום מותרים
 להם הותר לא פסח של' ז ט"בי כ"ע' דאורי' לאי מאוד קרוב

 משני' בא אלא הסלע מן מחדש היום' היוצאי מים לשתות
 מאז להם שניכר מרים של בארה להם שיזדמן או' אופני

 מחודש מסלע להם יוציא אם או הוא שזה שהכירוהו י"כפירש
 ולא דאתו כעבידי לדדהו ל"וה ונפלאותיו' בה שיאמינו צריך
 וידליק לשמן שאמר מי כי בעולם דבר משום דעתייהו מקצו
 בטחו ולא' בה האמינו לא ישראל אם' ואפי וידליק לחומץ יאמר

 ולהם' ה בישועת נסתפקו לא ואהרן משה פ"עכ מ"מ בישועתו
 ובעירם העדה לכל הוכן להם שהוכן וכיון ונולד מוקצה אין

 המכוון אל ונבוא אמר ה"דהקב י"בעזה

 של בארה שהוא י"ופירש לעיניהם הסלע אל ודברת למשה
 אך ובעירם הם מעצמם ישתו ואז בעיניהם' מכירי שהם מרים
 מן' חדשי מים להם והוצאת כ"וע הבאר אותו יזדמן לא אם

' בה האמינו לא שהם כנולד להם' יהי וזה מרים של שאינו הסלע
 סמך על שישתו כלומר בעירם ואת העדה את אתה והשקית אך

  :לך שהוכן
' והי מים לכם נוציא הזה הסלע המן כשאמר י"פירש והנה

 והכירוהו להם נזדמן ולסוף הסלעים בין יושב מרים של בארה
 אינכם אתם כן לדבר לפניו יכין לא ענותנותו לרוב ה"ומרע

 לו' הי לא שלי הכנה סמך על שתו המאמין הוא ואני' מאמיני
 נא שמעו אמר' הסלעי בין הסלע לו כששב כ"ע כן לאמור פנים
 הלא מים לכם נוציא הזה הסלע המן' בה' מאמיני ואינם' המורי
 להם כשנזדמן ולבסוף מאמין שהוא אמר ולא למשתי לכו אסור
 להשקאתו הצריכו לא כי העדה ותשת' כתי בעצמו הסלע אותו
 הוא שגם חשבו שישראל בדבר ה"ח קצת' הי מ"מ ה"מרע של

 האמנתם לא אשר יען והיינו חדשה מסלע מים בהוצאת מסופק
 (תורת משה לחת"ם סופר)
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 )ב, יט" (אדומה פרה אליך ויקחו"

 הצד על ללמדנו", קרח" לפרשת" אדומה פרה" פרשת נסמכה
, טהורים ומטמאה טמאים מטהרת זו פרה מה: שביניהן השווה

 מעלה, עולם סדרי הופכת, חיים מערכות משדדת מחלוקת אף
 ערבוביה בעולם ומכניסה עליונים מורידה, תחתונים

 . ואנדרלמוסיה
 )התורה על(

 

 )ב, יט" (באהל ימות כי אדם התורה זאת"
 צריך חייו ימי כל -" התורה זאת: "אומר היה מקוטנה יהושע רבי

 העולם מן ייצא ולא", ימות כי אדם" - למות כיצד ללמוד יהודי
 רבי. ותפילה תורה של אוהלה -" אהל"ה מתוך אלא, הזה

 של דירתו אין -" באהל ימות כי אדם: "אומר היה סלנט שמואל
", התורה זאת"ב אבל. אוהל - עראי דירת אלא הזה בעולם אדם

 בית לו ולהקים לבנות האדם זוכה, טובים ובמעשים במצוות
 בית אל האדם הולך): "ה, יב קהלת( ככתוב, הבא בעולם
 ". עולמו

 

" עול עליה עלה לא אשר מום בה אין אשר"
 )ב, יט(
 וכבר השלמות לתכלית הגיע כבר כאילו עצמו את שרואה מי
 עליו אין שעדיין מובהק סימן זה הרי, ומגרעת פגם שום בו אין

 מלכות עול קצת עליו היה אלמלי. שמים מלכות עול בכלל
 .בלבד מומים אלא איננו עדיין כי יפה מבין היה, שמים

 )מלובלין החוזה(
 

 שריפת תוך אל והשליך... ואזוב ארז עץ"
 )ו, יט" (הפרה

 אינן המידות שתי. שפלות על" אזוב. "גאוה על מרמז" ארז"
 . שריפה טעונות ושתיהן, לאדם יפות
 להיות רשאי אינו כך, גאווה בעל להיות רשאי אדם שאין כשם
 . האידאלית היא הממוצעת הדרך. ביותר רוח שפל

 

 )ב, יט" (התורה חקת זאת"
 לומר ישראל את מונין [מצערים] העולם ואומות שהשטן "לפי
, חוקה בה כתב לפיכך בה?' יש טעם ומה הזאת המצוה 'מה

 . אחריה" (רש"י) להרהר רשות לך אין מלפני היא גזירה
 מדוע ,"מנחה שיירי" בספרו חוויתא, חי רחמים רבי שואל
 חוקה התורה כתבה לא" חוק" שנחשבות המצוות בשאר
 ?גזרתי גזירה חקקתי
 הן' וכדו ושעטנז בחלב בשר שאמנם", מנחה שיירי"ה ומתרץ
 אנו אותן אבל. וסברה טעם בהן שאין חוקיות מצוות אמנם

 שפכתי שאני לדעת לגוי לו מניין וכי עצמנו לבין בינינו מקיימים
 פרה אבל. חלבית בכפית אותו ערבב שמישהו מפני המרק את

 כמו. מהגוי מרובים בדמים ולקנות לחפש צריכים הלא אדומה

 אדומה בפרה ולכן, נתינא בן דמא על בגמרא שמובא הסיפור
 . להם לענות מה נדע, אותנו יצערו הגויים שאם התורה אמרה

 

 )ב, יט" (התורה חוקת זאת"
 כאן מדובר שהרי, הפרה חוקת זאת לכתוב צריך היה לכאורה
 עיקר הם טהרה שענייני כאן יש רמז אלא, אדומה פרה בדיני

 כיתר מצוה רק ואינה, תורה לחיי היסוד היא שהטהרה, התורה
 . המצוות יסוד אלא, המצוות

 אבל, מצוה אינה מקוה טבילת, אומר היה מקרלין אהרן' ר
 ידי על להגיע אפשר אי מקוה ידי על אליה שמגיעים לדרגה
 . אחרת מצוה שום

 

 )ב, יט..." (התורה חוקת זאת"
 'מה ישראל את מונין [מצערים] העולם ואומות שהשטן "לפי

 גזירה, חוקה בה כתב לפיכך בה?' יש טעם ומה הזאת המצוה
 ). י"רש( אחריה" להרהר רשות לך ואין מלפני היא

 הרי, זו מצוה על דווקא ישראל את העולם אומות מונין מדוע
 הרי כי: לומר ואפשר? טעם עליהן שאין מצוות הרבה ישנן

 פרה מצות על טעם, הדרשן משה' ר בשם י"רש מביא באמת
 שואלים זה בגלל ודווקא. העגל עוון על לכפר כדי והוא, אדומה
 העגל עוון להזכיר כדי, זו מצוה של טעמה העולם אומות
 דווקא זו מצוה' ה קבע ולכן. ישראל על קטרוג זה ידי על ולעורר

 היא חוקה, העולם אומות לשאלת להזדקק שלא כדי, טעם בלי
 . תען מאומה ואל אחריה להרהר רשות לך אין, טעם בלי

 )מזלאטשוב מיכל יחיאל' הרה"ק ר(
 

 )יח, יט" (אזוב ולקח"
 מורה האזוב". ואזלא קדמא" בטעמי מנוגנות אלו מילים שתי
 את יזכור אם רק להגיע אדם יכול שפלות לידי. שפלות על

 ואת". סרוחה מטיפה, באת מאין" - קודם היה מה", קדמא"
 ". ותולעה רימה עפר למקום" - הולך אתה לאן", אזלא"ה
 

 משה עם העם וירב... לעדה מים היה ולא"
 ולמה... אחינו בגווע גווענו ולו לאמר ויאמרו
 למות הזה המדבר אל' ה קהל את הבאתם

 )ד-ב, כ" (שם
 משתמש" יהודה מטה" בספרו ל"זצ לאזארוב לייב יהודה הרב

 מחלוקת בעלי אנשים אותם על לעורר כדי אלו בפסוקים
 הרב מעשי על להתלונן כדי מקרים מיני כל לנצל שמנסים
 . להם ולהציק עליהם להכביד ורק אך כשמטרתם, והגבאים

 במנוחה לשבת שלא, ריב מחרחרי של דרכם: כותב הוא וכך
 יושבים הם. ותחבולות אמצעים מיני בכל מחלוקת לבקש אלא
 על או החזן על, שלהם הרב על להתנפל איך וחושבים תמיד

, דרכיהם כל את יודע ואני. לזה יש מאוד הרבה דרכים, השמש
דרכם את יודע ואני. רבות שנים זה יושב אנכי עמי בתוך כי
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 את פה לפרט חפץ אינני אבל, לרע ובין לטוב בין ומחשבותיהם
 הרשום לפי במספר וחמישה ארבעים שהם דרכיהם כל

 ברבים דורש שהרב בשעה: כך היא מדרכיהם אחת. ברעיוני
 הם, דעתם לפי, מישהו בכבוד נוגע שהוא יקרה ולפעמים

 :לרעהו איש ואומרים תיכף מתאספים
 אותנו וגידף שחירף, חסים אנו כבודנו על לא, אחים נא שמעו"

 התרגלנו כבר אנחנו. כלל לנו אכפת לא זה, לא. הריקים כאחד
 לא זה על אבל, כלל להם לב שמים ואיננו ולגידופיו לחירופיו

 - פלוני את בדבריו הכלים איך? השמעתם. בשתיקה נעבור
 איש, הקיר על בזבוב אפילו נגע לא שמעולם איש, אחינו

, בעצמו הרב על וגם הכנסת בית על כסף הרבה כך כל שמבזבז
 נעבור לא זה על, לא ?ולקלס לחרפה אותו עשה איך השמעתם
 ..." בדומיה

 כפי, ישראל של תלונתם דברי בהמשך מוצאים אנו לכך רמז
 של רב הערב אנשי כי משמע וממנו, הבאים בפסוקים שמובא

 -" לעדה מים היה ולא... "מלאכתם את היטב ידעו המדבר דור
 לריב בדעתם העלו לא הם אולם, מים היו לא הקדושה לעדה

 אל התאספו הם -" אהרן ועל משה על וייקהלו" אלא, כך על
, זאת לעומת. בעדם שיתפללו כדי, האלקים אנשי, ואהרן משה

 יצאו', עם' המכונה, רב הערב", אהרן ועם משה עם העם וירב"
 וכלל כלל נוגע לא לנו, משה, שמע: "לו ואמרו משה עם לריב

 אחי, אנחנו פשוטים אנשים שכן, אלינו מתנהג אתה שבו האופן
 המצרים קרוביו את מבכה רב הערב, (הרגת אשר המצרים
 בגווע גווענו ולו"ש אלא, בלבד זו לא). מצרים במכות שמתו
 כפי מתים היינו והלוואי מחיינו כלל מוטרדים אנו אין -" אחינו
 אך. אתך בריב באים אנו בשבילנו לא, המצרים אחינו שמתו

 המדבר אל' ה קהל את הבאתם ולמה' העם כלל על דואגים אנו
 לך מה! להחריש יכולים איננו כזו שערורייה על '?שם למות הזה

 לא כך על?!... כזאת רעה עליהם שהבאת הללו ולצדיקים
 !"נשתוק
 של' רב ערב' בני: "בקריאה לאזארוב הרב יוצא דבריו בסיום
 טובים לא כי, מקדם ימים של' רב ערב'ה לבני יד תנו! זמננו
 ..." מכם טובים אינם והם, מהם אתם

 

 אין ומים ורמון וגפן ותאנה זרע מקום לא"
 )ה, כ" (לשתות
 שפע כאן היה אם גם: ואמר טעם של טענות העם טען, לכאורה

 לא ושממה ציה ומקום, הוא" זרע מקום לא" המדבר, מים של
 ולו כאן אין", לשתות אין ומים, "זאת גם ואף. למאומה יצלח
, זאת וגם. הנפש את להחיות שתייה מי של אחת טיפה

 במצוקה מצויים חבריהם. הבל דברי אלא היו לא טענותיהם
, צימאון מיתת סף על עומדים ובעירם וטפם ונשיהם הם, נוראה
 ובשעה", זרע מקום לא" המחר דאגת את דואגים הם ואילו
 אתה מכאן". ורמון גפן תאנה" על גם מדברים הם, זו קשה
, דעתו על האדם את שמעבירה מחלוקת של גנותה שומע

 עד מתערער ולבו עליו מתבלבלת דעתו ההתנצחות ובמהלך

 מה יודע ואינו והאבנים העצים על בטענות ובא מדבר שהוא
 עליהם שהיה עד, מחלוקת לתוך משנכנסו, הללו כך. שח הוא

 אלאעוד ולא, הפירות על טענו, הם שבנפשם המים על לבקש
 . המים לטענת הפירות תאוות שהקדימו

 )התורה מן(
 

" מים ויצאו פעמיים במטהו הסלע את ויך"
 )יא, כ(

 אותיות את נכה אם, ן"עי ד"למ ך"סמ הם" סלע" תיבת אותיות
 האותיות את ונוריד הצדדים משני נכה כלומר, פעמיים הסלע

 לנו ירדו, ן"עי ד"למ ך"סמ מהאותיות והאחרונות הראשונות
 הסופיות' ן' ד' ך האותיות ירדו וכן הראשונות' ע' ל' ס האותיות
 . מי"ם האותיות ויישארו

 )חיים מים באר(
 

 ) כט, כ" (אהרן גווע כי העדה כל ויראו"
 .)י"רש( הכבוד" ענני "שנסתלקו

 מדוע, ל"זצ ין'מרוז ישראל רבי ק"הרה את שאל אחד פילוסוף
 ענני נקראו מה שום ועל, דווקא אהרן בזכות כבוד ענני היו

 האדים כי מאשרים הטבע חוקרי דהנה, הצדיק לו הסביר? כבוד
 מתחברים ביניהם כשמדברים אוהבים שני מפיות שיוצאים
, שלום ומרבה שלום רודף היה הרי הכהן ואהרן, באוויר

 שעלו האדים ומן, רעהו את איש ישראל כל אהבו ובהשפעתו
 היה הדבר... כבוד ענני נוצרו יחדיו ונתחברו ריבוא' ס מפיות
 עם שהם ישראל לבני גם כבוד הוסיף אך אהרן בזכות אמנם

 . חברו את אחד והמכבדים האוהבים
 )חיים אוצר(

 

 )א, כא( הנגב" יושב ערד מלך הכנעני "וישמע
 שיהיו כדי כנען בלשון לדבר לשונו את ושינה... עמלק "זה

 ראו, כנענים אינם והם בידם כנענים לתת לקב"ה מתפללים
: אמרו, כנען לשון ולשונם עמלקים כלבושי לבושיהם ישראל
 .)י"רש... (סתם" נתפלל
 ?כנען ללבושי לבושיהם את גם שינו לא למה
 היו ואילו" כנענים"ל באמת הופכים היו כזה במקרה, ברם

 אףעל בידם ניתנים היו, בידם כנענים לתת מתפללים ישראל
 וגם לשונו גם אדם משנה אם שכן - מלידה עמלקים היותם
 ... כך להיות ממש הופך הריהו לבושו
 לבושו ואת לשונו את משנה מישראל אדם כאשר הדין והוא

 ... הגויים של ולבושם ללשונם
 )ל"זצ מוורקא י"מהר ק"הרה בשם(
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 ) יד ,יט" (באוהל ימות כי אדם התורה זאת"

 שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי אין לקיש ריש "אמר
 ברכות" (באוהל ימות כי אדם התורה זאת שנאמר עליה, עצמו

  .):סג
 לאדם טובה עצה לתת בזה ל"חז שכוונת: ביאר" חיים חפץ"ה

 : נאה במשל זאת והמשיל. התורה ללימוד זמנו לנצל
 טרדותיו מרוב, ערב עד מבוקר במסחרו טרוד היה גדול סוחר
 עיתים לקבוע זמן לו נותר ולא בציבור להתפלל פנאי מצא לא

 כוחותיו, בזקנו לבצבץ החל לבן ושער שנים חלפו, לתורה
 בו היום הוא רחוק ולא ובא קרב קיצו כי לחוש והחל נתדלדלו
 לכך אי, עולם בורא לפני מעשיו על וחשבון דין ליתן יצטרך
 סדר את לשנות עליו יהיה זה לצורך, לדרך צידה להכין החליט

 כך ואחר בציבור לתפילה בקביעות הלך יום מאותו כן על, יומו
 . לחנותו פנה אז ורק ללמוד כשעתיים נשאר
 שאלה הכנסת בבית ההייש שעות שלוש לאחר לחנות בהגיעו
 בשעות כי אתה יודע הלא, איחורו לפשר בתימהון אשתו אותו
? להתעכב לך ומה לדרכם הממהרים סוחרים הומה החנות אלו

 כך. חשוב בעניין טרוד היה כי וטען מלהשיב הבעל התחמק
 פעם ובכל המסחר לבית מלבוא מאחר היה ימים כמה במשך

 . היה היכן לאשתו מלספר התחמק
 ששוב ראתה וכאשר האשה של סבלנותה פקעה אחד בוקר
 רבה מה, בוקר כל נעלם להיכן לברר יצאה, בבוקר משתהה הוא

 בית מחובשי נמנה שבעלה לה נתברר כאשר תמיהתה הייתה
 מלאה החנות הלא? מדעתך יצאת האם: לטעון החלה, המדרש
 עקב שנגרם ההפסד על לי איכפת לא ולומד. יושב ואתה קונים

 ? בחנות קבועים לקוחות לעכב אפשר כלום אבל, כך
 אחד בוקר אילו עושה היית מה, לי ועני נא שמעי: הבעל השיב
, העולם מן להפטר זמני שהגיע ָלְך  ואומר המוות מלאך בא היה
 מלאה והחנות הואיל לכך פנאי עתה שאין לו אומרת היית וכי

, מהחנות נעלם שאני בוקר כל מהיום כ"א! שלא ודאי? קונים
 לך איכפת ומה, המוות מלאך י"ע נלקחתי כאילו לעצמך חשבי

 ?... בחנות לך לעזור ואבוא לתחיה אקום שעתיים שאחרי
 שממית במי אלא מתקיימים תורה דברי אין" ל"חז כוונת זו

 יתבטלו ואז, מת הוא כאילו לחשוב האדם על ,"עליה עצמו
, מהלימוד אותו המעכבים והסיבות התירוצים כל מאליהם
 לימוד לעומת טפלות טרדותיו כמה עד היטב יבחין זה באופן
 . ללמוד רב זמן וימצא התורה

 

 ) יד, יט" (באהל ימות כי אדם התורה זאת"
 רבנים באסיפת שישב, ל"זצ בער ברוך רבי הגאון על מסופר
 ואומר, התורה בשבח בהתלהבות מדבר הרבנים שאחד ושמע
, אוויר בלי לחיות אפשר שאי כשם. לנשימה כאוויר לנו שהיא

 ציפה בער ברוך' ר. התורה ללא להתקיים יכולים איננו כך
 מוצא אני, "ואמר קם, דבריו סיים כאשר ומיד, הרב דברי לסיום
 הכל". נורא באופן כאן שנתחלל, התורה כבוד על למחות חובה
. כוונתו את ובאר מיד המשיך הוא אך, הדברים על מאד תמהו

 החיים אמנם, "והוסיף, שאל" לנשימה? אוויר היא התורה וכי"

 ולכן. נוספים בדברים תלויים הם אך, לנשימה באוויר תלויים
 עצם היא התורה אבל, החיים עצם אינו עדיין לנשימה אוויר
 התורה אלא, בתורה תלויים שחיינו לומר נכון זה אין. החיים
 ". ממש כפשוטו' חיינו הם כי, 'החיים היא גופא

 )טוב לקח(
 

 )יד, יט" (באהל ימות כי אדם התורה זאת"
 לא, מיתה שעת עד אפילו, מצב שבכל ל"חז לומדים זה מפסוק
" המאור מנורת" בספר. התורה מלימוד עצמו את אדם ימנע
 והיה מסויים במקום מתייחד שהיה, אחד בחסיד מעשה, מובא
 עד, פעמים כמה עליה וחוזר בה מהפך, חגיגה במסכת בו לומד
 אחרת מסכת יודע היה ולא, בפיו שגורה והייתה אותה שלמד

 מן שנפטר כיון. ימיו כל בה שונה והיה, ממנה חוץ התלמוד מן
. פטירתו על שידע אדם שום היה ולא לבדו בביתו היה, העולם
. ומספד בבכי קולה והרימה עליו ועמדה, אחת אשה דמות באה

 ותאמר, ההמון נתקבצו אשר עד, וצעקתה אנחתה נתרבתה
 העולם לחיי ותזכו וכבדוהו וקברוהו הזה לחסיד ספדו, "להם
 מיד". שכוחה ולא עזובה הייתי ולא ימיו כל כבדני שזה, הבא
. ועצום גדול מספד עליו ועשו עמה וישבו הנשים כל באו

 אותו וקברו קבורתו צרכי וכל בתכריכיו התעסקו והאנשים
" שמך? מה" לה אמרו. וצועקת בוכה אשה ואותה. גדול בכבוד
 נעלמה, חסיד אותו שנקבר כיון". שמי חגיגה" להם אמרה
 שנראתה, הייתה חגיגה שמסכת ידעו מיד. העין מן אשה אותה
 ולקברו ולבכותו לו לספוד פטירתו בשעת ובאה, אשה בצורת
 . תדיר בה ללמוד ושוקד תמיד אותה שונה שהיה על, בכבוד

 )חיים להחפץ הבית תורת(
 

 )יד, יט" (באהל ימות כי אדם התורה זאת"
 בשעת אפילו תורה מדברי עצמו אדם ימנע אל יונתן רבי "אמר

 היה", שלמה החשק" בעל, הכהן שלמה רבי .:)פג שבת( מיתה"
 שבע בן בהיותו. כולה התורה בכל בקי, עצום לגאון מפורסם
. והפוסקים המפרשים, ס"הש כל את ידע כבר, שנה עשרה
 על לספר היה רגיל, בנעוריו עמו התיידד אשר חיים החפץ רבינו

 פסק לא ימיו כל אשר" שלמה חשק"ה של העצומה שקידתו
 מגיעה - אומר ח"הח היה - שלו התורה אהבת. מגירסא פומיה

, ז"והי ג"הי שנותיו בין, בחרותו בימי. ממש נפש מסירות כדי עד
 לו שאסור הזהירוהו והרופאים אנושה במחלה שלמה רבי חלה

 מסכנת קלה התאמצות וכל רופפים ועצביו חלש לבו כי, ללמוד
. ימות ודאי, הרופאים אמרו בקולם, ישמע לא אם. נפשו את
 אי מחמת אמות הרי, תורה אלמד לא אם, שלמה רבי להם ענה

 מלימוד למות, לי מוטב. תורה בלי לחיות יכול אינני כי, לימוד
 שלמה רבי המשיך ואכן. תורה מביטול למות מאשר, תורה

 החפץ וכשהיה. מחוליו נרפא' ד ובחסדי ובלימודו בשקידתו
 בהתלהבות חוזר והיה מאד מתרגש היה, זה מאורע מספר חיים
 מלמות תורה מלימוד למות מוטב, "שלמה רבי דברי על

 ."תורה מביטול
 )חיים חפץ(
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" ישראל בית כל יום שלושים אהרן את ויבכו"
 ) כט, כ(

 אל. לאשתו איש בין אהבה ומטיל שלום רודף אהרן שהיה לפי
 מתושבי יהודי בא', מפוניבז הרב, ל"זצ כהנמן שלמה יוסף רבי

 מעורער שלי הבית שלום" נפשו מר את באזניו ושפך, העיירה
 הרב ניסה". פיטורין גט לאשתי לתת רצוני כן ועל, לחלוטין

 לנסות ושכנעו ישב רבות שעות. האיש של ליבו על לדבר
 לתת רצוני" בדעתו איתן היה האיש אך, בביתו שלום להשכין

 האיש את לשכנע מצליח הוא אין כי הרב נוכח". לאשתי גט
. פיטורין גט לך להסדיר אסכים" אמר כן ועל, להתגרש שלא
". מאשתך להתגרש להחלטתך גרם מה לי ספר, לכן קודם אך

 ענין את להסדיר מסכים הרב כי בשמעו, קמעה נרגע האיש
, ובכן. "הגורלית להחלטתו הגורמים את לרב וספר ופתח, הגט

 האשה שאין, העובדא היא אשתי נגד לי שיש העיקרית התלונה
 התעניין", כוונתך למה". "הבית עניני את כראוי לנהל יודעת
 כלי, בארונות מסודרים אינם הבגדים" סיפר והאיש. הרב

 לא הבית בחדרי, הנכון בסדר מונחים אינם הם אף המטבח
 הוסיף וכהנה כהנה ועוד", ניקיון על לדבר שלא, סדר שורר
, הלב תשומת במלוא והקשיב הרב ישב העת כל. לתאר הבעל

 מן ויצא סליחה ביקש, מכסאו קם, דבריו את האיש וכשסיים
, רוח בקוצר הבעל המתין. קצר זמן בעוד ישוב כי באמרו החדר

 עיינתי" הרב לו אמר וכך. בפיו מה לשמוע ציפה, הרב ומששב
, אכן, הגט כי לך לומר לנכון מוצא ואני, אשתך כלפי בטענותיך

 לשאול רצוני, לטענתך באשר, "הרב המשיך", ואולם. יסודר
 מכך הסובל היחיד הבעל שהנך אתה הסבור שאלה אותך

 טעות, כך אתה חושב אם למופת? בית עקרת אינה שאשתו
, מסודר ואינו נקי שאינו בבית חיים רבים בעלים. בידך גדולה

 ושיבה זקנה עד זה בבית לחיות והמשיכו, לכך התרגלו הם אך
 אותם עם נמנה אני גם. אני, לדוגמה. ושמחה אושר ברוב

 את והזמין הרב שאל" עיניך? במו זאת לראות רצונך... "בעלים
 להזמנת הבעל נענה. ביתו את ולראות אליו להתלוות האיש
, תדהמתו הייתה רבה מה. לחדר מחדר בעקבותיו וצעד, הרב

ל דלתותיהם ש, הרב של בביתו השורר הסדר באי בהיווכחו
, נוראה ערבוביה התגלתה ובתוכם, לרווחה פתוחות הארונות
 ובהגיעם... הבית רחבי בכל פזורים היו שונים מלבושים
 שיירי ובהם, כלים, האורח של נשימתו נעתקה, למטבח
 עיניו את הבעל שפשף. אפשרי מקום בכל פזורים היו, מאכלים
 חשב ובלבו, הרב של בביתו השוררת המהפכה למראה בתימהון

 יחסית אך, כראוי הבית את לנהל יודעת אינה אשתי אמנם'
 נפעם'. ארמון הינו שלי הבית, הרב בבית השורר למצב

, עתה" לרב אמר כנוע ובקול פיו את האיש פצה, זו למחשבה
 ולהמשיך הגט על לוותר אני מוכן, הרב בית את משראיתי

 מעטות דקות באותן כי, האיש ידע לא". נעורי אשת עם לחיות
 הזעיק וטענותיו סיפורו את ששמע לאחר מהחדר הרב שנעדר

 מהפכה השניים ביצעו ויחדיו, לעזרתו הרבנית את הרב
 במטרה - זאת וכל, בשעתו ועמורה סדום בדירתם כמהפכת

 שאשתו העובדה מן הסובל היחיד הוא אין כי, הבעל את לשכנע
 . למופת בית עקרת אינה

 וינשכו השרפים הנחשים את בעם' ה וישלח"
 )ו, כא" (העם את
 מהם להיפרע ראה מה) יט פרשת רבה במדבר( במדרש איתא

, ונתקלל תחילה הרע בלשון פתח שנחש לפי אלא, בנחשים
 שהתחיל נחש יבוא, ה"הקב אמר, ממנו ישראל בני למדו ולא

 נפלאמעשה. הרע לשון ממספרי וייפרע תחילה הרע בלשון
 בימינו שאירע א"שליט זילברשטיין יצחק רבי הגאון סיפר

 הילד שיחק, אחד יום. עשר בן ילד להם, טבריה בעיר למשפחה
 לבית הכרה חסר הובהל הילד. נחש ידי על הוכש ולפתע בחצר

 הכשתו אשר, מאוד ארסי נחש זה היה כי התברר ושם החולים
 הסובבים ולתדהמת עיניו את הילד פקח הלילה באותו. מסוכנת

 מכןלאחר מיד. הרע' לשון יותר אדבר שלא מבטיח 'אני אמר
, לתפקד הילד שב ספורים ימים ובתוך במצבו ניכר שיפור חל

 לא שמעודם אמרו החולים בבית כשהרופאים, ושלם בריא
 תשאיר שלא מסוכן כה נחש הכשת של דומה בתופעה נתקלו
 . קצר כה בזמן רושם

 

       " חשבון בואו המושלים יאמרו כן על"
 )כז, כא(

 מוסר ללמוד ניתן בעולם דבר מכל ל"ז חי איש הבן מבאר
 הספרה את נכתוב אם, כיצד. החשבון ממלאכת ואף, השכל

". עשרה-אחת" המספר את נקבל", אחת" עוד ולידה", אחת"
 אם". עשרה-ואחת מאה" ויתקבל", אחת" עוד לידו נוסיף
 בידינו יהיה, ברציפות" אחת" הספרה את פעמים עשר נכתוב
 הללו המספרים עשרת את נכתוב אם אבל, ממיליארד למעלה

. יחידות עשר אלא בידינו יהיו לא, נפרדים דפים עשרה על
, יחדיו ניצבים כאשר. האחדות מעלת את מכאן ללמוד עלינו
 לו אין, בנפרד פועל אחד כל וכאשר, מונים עשרת מוכפל הכח
 מצויים אם שגם, מכך ללמוד יש ועוד. המוגבל כוחו אלא

 לא אבל, ברציפות נרשמים המספרים ועשרת, אחת בכפיפה
 כמספר יקראום לא אז גם, חברו מעל האחד אלא זה לצד זה

 ונלמד. ותלושים בודדים כמספרים אלא, ומכופל גדול אחד
 פועלים הם כאשר רק וזאת, עצום כח הוא הרבים שכח, מכך

 רצה, עולמו את ה"הקב כשברא. ושוויון אחוה בתחושת
 שיש למרות, בשווה שווה רעהו אל איש יתייחסו שבריותיו

 של התיבות ראשי, כך משום. חבריו על יתרות מעלות לאחד
 השכל מוסר על". בשו"ה" "העולם והיה שאמר ברוך. "המילים

 המושלים הצדיקים אלו" המושלים יאמרו כן על, "נאמר זה
 החשבון ממלאכת ונלמד בואו" חשבון בואו, "ביצרם

 עיניך) "ה-ז( השירים בשיר גם שכתוב וכמו. בה ומהתבוננות
 יהיו, השכל עיני", עיניך" "רבים בת שער על בחשבון ברכות

 ידי ועל, החשבון בחכמת מהסתכלות נובעות", בחשבון ברכות"
 .והקדושה החכמה, היראה שערי", רבים בת שער על" יהיו כך
 

 א גוט שבת
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לטהר הטמאים ולטמא הטהורים - הייתכן?!
את  ומטמאת  הטמאים  את  מטהרת  אדומה  פרה 
הטהורים - חוק! (עד היום היו 9 פרות, העשירית 

תהיה בבוא גואל במהרה בימנו).
אדומה  מפרה  הלקח  מביא:  טוב  שם  הבעל 
אני  חייב   - תפילין  חייבים,  כולם  מצוות  שבתרי“ג 

כמשה רבינו, ואין הבדל.
אך ההבדל הוא בטהרה והזיכוך - עשיית המצווה 
חייב  באלו  ובהתלהבות.  בהתעלות  בהתקדשות 
יעשה  לא  שאם  מעלתו,  ולפי  דרגתו  לפי  אחד  כל 
כן ייתן העושה את הדין, וזה בא לידי ביטוי בפרה 

אדומה.
הגאווה,  את  מסמל  אדום.  צבעה  אדומה  פרה 
והמתייהר  ביחד.  לדור  יכולים  והוא  ה‘  אין  והגאה 
מטרה  שעושה  ומי  ממנו,  מסתלקת  חוכמתו 
מלך  של  בכתרו  כמשתמש  הריהו  בה  להתגדל 

ומסתלק מן העולם.
לתלמידו:  אמר  הקדוש  שרבינו  רואים  זאת  בכל 
ואמרו-  לאמורא.  והפך  ולמד  לרב,  ותהיה  למד 
לשמה  שלא  שמתוך  בתורה  אדם  יעסוק  לעולם 

יבוא לשמה.
הרמב“ם מסביר שלכן נותנים לילד סוכריות שיכיר 

בערך התורה, ואח“כ ילמד לשמה.
זהו הלקח מפרה אדומה: 

היא מטהרת את הטמאים ומטמאת את הטהורים 
הלימוד -  בערך  הכרה  של  לרמה  הגיע  אדם  אם   -
הוא  ועושה  כן  לא  שאם  לשמה,  ללמוד  הוא  חייב 

עטרה להתגדל בה - סופו שיסתלק מן העולם.
ומסופר בתלמוד שר‘ יוסי בן פזי (פזי=כלי זהב) בא 
לפני רבי אבא. שאלו ר‘ אבא - מה רצונך? השיב ר‘ 

יוסי - אני רוצה ללמוד תורה כדי לנחול עושר.
רבי,   - יוסי  ר‘  שאל  תקופה  לאחר  למד.  לו:  אמר 

היכן עושרי?! אמר לו הרב - למד, ואני מעשירך.
הגיע עשיר ונתן לרב כד זהב, והוא רוצה בתמורה 
חלק בתלמוד תורה (כעסקת ששכר וזבולון)? נתן 

זאת ר‘ אבא לר‘ יוסי.
מעייניו  ששם  על  בוכה  התחיל  שהחכים  לאחר 

בעוה“ז וזנח חיי עולם הבא...
 זוהי גדולתה של פרה אדומה מטהרת את הטמאים 

אבל מאידך מטמאה היא את הטהורים...

נלמד מהפרשהאין אתה יודע שכרן של מצוות

”ויאמר ה‘ אל משה אל תירא אותו כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו ואת 
ארצו“ 

איתא בגמרא: (נדה סא.): אמר משה רבינו, שמא תעמוד לו זכות של 
ואמר  העברי“,  לאברהם  ויגד  הפליט  ”ויבוא  שנאמר  אבינו,  אברהם 
היה משה רבינו מתיירא  ולפיכך  שפלט מדור המבול  עוג  זה  ר‘ יוחנן 

ללחום בו עד שאמר לו הקב“ה, ”ועשית לו כאשר עשית לסיחון“.
ולכאורה יש לתמוה, שהרי עוג מלך הבשן רשע היה וביקש להשמיד 
שהטיב  ומה  למלחמה,  כנגדם  ויצא  אחת  בבת  ישראל  מחנה  כל  את 
שיהרג  מצפה  שהיה  רע  לדבר  אלא  בכך  מתכוון  היה  לא  לאברהם, 
אברהם במלחמה וישא הוא את שרה, א“כ מפני מה היה משה מתיירא 
להשמיד  שרצה  זה  לרשע  אבינו  אברהם  של  זכותו  לו  תעמוד  שמא 

את כל עם ישראל? 
לו  עומדת  וזכותה  אחת  מצוה  עושה  שיש  ללמוד  יכולים  אנו  ומכאן 
לדורי דורות וכדברי המשנה באבות: שאין אתה יודע שכרן של מצוות, 
ואין הקב“ה מקפח שום שכר ואפי‘ שכר מעשה פעוט, אין לנו מושג 
במצוה ואף בדרגה הפחותה ביותר בה. שהרי בלק הקריב  קורבנותיו 
נגד רצון הבורא יתברך וכוונתו היתה להשמדת עם ישראל, ובשכר זה 
וזאת  אליו  יתייחסו  וקורבנותיו  מצאצאיו,  יהיה  המלך  ששלמה  זכה 
ומחשבתו  כמעשה,  נחשבת  הרעה  שמחשבתו  נכרי  שהיה  אע“פ 

הטובה אינה נחשבת כמעשה. 
מצוות  על  להקפיד  כדאי  כמה  עד  שמלמדנו  נפלא  מעשה  לפנינו 
קטנות או קלות. אשתו של הגאון מוילנא היתה ”גבאית צדקה“ ותוך 
צדקה  לצורכי  להתרימם  כדי  אנשים,  פתחי  על  מחזרת  הייתה  כך 
אחת  כף  תקיעת  הנשים  נתנו  ימיהן,  בערוב  הטובה,  חברתה  עם  יחד 
לרעותה כי מי שתיפטר מן העולם ראשונה תבוא לחברתה ותספר לה 
בחלום על המתרחש למעלה. אשת הגאון נפטרה ראשונה ובאה אל 
מהמתרחש  כלום  לך  לספר  רשות  לי  אין  לה:  ואמרה  בחלום  חברתה 
למעלה, רק דבר אחד הירשו לי לספר לך. ודאי זוכרת את, כשהלכנו 
יחד לאסוף צדקה נשמט מאיתך בנין אחד, ואני הצבעתי עליו שנלך 
לשם. אין מספיק מילים בעולם כדי לתאר כמה שכר מקבלים למעלה 

על הושטת אצבע זו! סיימה את דבריה ונעלמה. 
הרי לנו דוגמא נפלאה מה השכר אף על ”מעשה פעוט“ שאינו דורש 
רק  שכר  לאדם  ייתן  שהקב“ה  ולחשוב  ח“ו  לזלזל  לנו  ואסור  מאמץ. 
על המעשים הגדולים הדורשים מאמץ מיוחד, וכמו שפירש הקדושת 
שהקב“ה  והיינו  די,  לעולמו  שאמר  שד“י  שם  שפירוש  זצ“ל  הלוי 

מסתפק בעבודה מעטה שעובדים אותו מרוב אהבתו לעמו.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 19:12, ת"א 19:28



סיפור השבוע

נעור  להיות  הבעש“ט  נהג  כלל  בדרך  בערב.  חמישי  יום  היה 
התפלאו  לכן  ובתפילה.  בתורה  הזמן  את  ולבלות  הלילה  כל 
לעגלה  הסוסים  את  לרתום  לפתע  ציווה  כאשר  התלמידים 
הבעש“ט  היה  כבר  מכן  לאחר  קצר  זמן  לדרך.  לצאת  ולהתכונן 
דרור  לקרוא  העגלה  לבעל  ציווה  והוא  בדרך  מתלמידיו  ואחדים 
לסוסים ולתת להם ללכת לאן שרגליהם נושאות אותם. הסוסים 
פתחו במרוצה ובעל העגלה נרדם על מושבו ולא ידע כלל וכלל 

לאן שהם נוסעים.
שפשפו  והתלמידים  בהרהורים  שקוע  היה  שם-טוב  הבעל 
ליד שדות  הם חולפים  עיניהם בפליאה, בראותם באיזו מהירות 
וכרמים, הרים ובקעות. לפנות בוקר נעצרו הסוסים לפתע פתאום. 
היה  הבעש“ט  חרדה:  נתמלא  וליבם  רבם  על  הביטו  התלמידים 
אחוז כולו דביקות של קדושה ופניו נהרו באור שלא מן העולם 

הזה.
כעבור דקות ספורות פקח הבעש“ט את עיניו וביקש מהתלמידים 
בקרבת  כי  התלמידים  התפלאו  מים.  מעט  בו  ויביאו  כלי  שיקחו 
מקום לא ראו שום מקור מים אולם אם הבעש“ט אומר חייבים 
העשב  בתוך  להסתובב  והחלו  העגלה  מן  ירדו  כן  על  לו.  לציית 
שאבו  מעין,  מצאו  מהרה  עד  ואכן  מים.  אחרי  בחפשם  הגבוה 
ממימיו מלא הכלי והביאו אל רבם. הבעש“ט רחץ את ידיו, בירך 
ברכת ”שהכל“ ושתה מן המים. הוא גם ציווה לתלמידיו שישתו 

אף הם מן המים.
לאחר מכן המשיכו לנסוע וכאשר החמה עמדה בראש האילנות, 
נעצרה העגלה ליד בית קטן שבקצה הכפר, כאן נתפלל שחרית 
ונאכל משהו“ - אמר הבעש“ט לתלמידיו. הם נכנסו לבית ומצאו 
מאירות  עיניים  מידותיו,  פי  על  יורד  שיבה  זקן  בעל  זקן,  שם 
וחיוך רחב של הכנסת אורחים. הזקן שמח לאורחים שמחה רבה 
ובמיוחד קיבל בחמימות את הבעש“ט, אותו הוא חיבק כאילו היו 

ידידים ותיקים ודמעות של שמחה וגיל היו מנצנצות בעיניו.
בתום התפילה הסתגר הזקן עם הבעש“ט בחדר מיוחד ושהו שם 
ותלמידיו  והבעש“ט  משהו  טעמו  שוב  מכן  לאחר  ארוכה.  שעה 
האציליות  פניו  את  לשכוח  יכלו  לא  התלמידים  שני  לדרך.  יצאו 

של הזקן, אולם הם פחדו לשאול את רבם מי הוא האיש.
כל היום המשיכו בנסיעה, אך לא נסעו בדרך המלך, אלא בדרכים 
עמדה  כבר  השמש  כאשר  לבסוף  ויערות.  שדות  דרך  צדדיות 
לשקוע, נראו מרחוק גגות בתיה של עיר גדולה. התלמידים חשבו 
כי ודאי יתארחו לשבת אצל רב העיר, אולם הבעש“ט חשב אחרת. 

הם עברו ביעף את הרובע היהודי של העיר והמשיכו הלאה...
יצא  שממנה  קטנה  בקתה  ליד  העגלה  נעצרה  דבר  של  בסופו 
בריצה יהודי קטן ומבוהל, חייט לפי מקצועו. ”יהודים, יהודים ה‘ 
זהו  הרי  להמצא?  ליהודים  אסור  שכאן  יודעים  האינכם  עמכם! 
רק  גדולים.  ישראל  שונאי  והם  הסטודנטים  של  המגורים  אזור 
לי ולעוזרי הם מרשים להמצא פה, כי הם זקוקים לנו, אולם אם 
נקלע כאן במקרה יהודי זר, אין לו סיכויים רבים לצאת מידיהם 

חי“.
החפצים  את  להכניס  תלמידיו  על  וציווה  אתו  הרגיע  הבעש“ט 
לבית החייט שבו הם יעשו את השבת. בשמעו זאת נבהל החייט 
פשוט  יהודי  איננו  שלו  האורח  כי  ראה  הוא  מיד  אך  יותר  עוד 

ובסופו של דבר נרגע וצפה בתקוה לקראת הבאות.
יחד עם האורחים, ועם החייט ועוזריו, היה בדיוק מנין והבעש“ט 
ניגש להתפלל מנחה בהתלהבות כה רבה שאפילו תלמידיו, שהיו 

רגלים בכגון דא, נבהלו למראה עיניהם.
 לא עבר אלא זמן קצר בלבד ולתוך הבית התפרצה כנופיה גדולה 
של סטודנטים, בידיהם אלות ואבנים ובעיניהם חמת רציחה: הם 
אולם  כדרכם.  במכות,  קרואים  הבלתי  האורחים  את  לכבד  רצו 
שמעו  כאשר  ובמיוחד  בתפילה  עומדים  אותם  ראו  הם  כאשר 
את קולו של הבעש“ט שעבר לפני התיבה, נתפסו ידיהם ולא היו 
מסוגלים לזוז ממקומם. לאט לאט חמקו מתוך הבית אולם מיד 

הנשמה שניצלה מאבדון
הקטן  החייט  נחרד  שלמראהו  שלהם,  הפרופסור  במקומם  נכנס 
וכל  מובהק  ישראל  שונא  היה  שהפרופסור  מסתבר  יותר  עוד 

היהודים רעדו מפניו.
הבעש“ט.  של  לתפילתו  והאזין  בפינה  הפרופסור  נעמד  עתה 
בתום תפלת המנחה ניגש הפרופסור אל האיש ושאלו, מתי שוב 
יתפלל האורח קבלת שבת, מיד אחרי שקיעת השמש. הפרופסור 

שמע והלך לדרכו.
התפלל  הפעם  וגם  התיבה  לפני  הבעש“ט  עבר  שבת  בקבלת  גם 
קידש  התפילה  בתום  תלמידיו.  את  גם  שהדהימה  בהתלהבות 
תלמידיו  באוזני  דיבר  הוא  הסעודה  ובשעת  היין  על  הבעש“ט 
על קדושתה של הנשמה היהודית וכיצד היא יורדת לעולם הזה, 
מתלבשת בגוף וחיה בו כשבעים-שמונים שנה וכל זאת כדי למלא 
את שליחות הבורא. לעיתים קרובות מתמצא שליחות זו בעשיית 
כך  משום  רק  ברוחניות.  או  בגשמיות  או  ליהודים,  אחת  טובה 
כבר כדאי לנשמה לרדת למטה, מרום מעלתה שליד כסא הכבוד, 

לעולם הזה הגשמי, ולהתגלגל כאן עשרות בשנים בגוף גשמי... 
הבעש“ט  נעשה  כך  היהודית,  הנשמה  על  לדבר  שהרבה  ככל 
שכל שומעיו אימה ויראה  עד  להבות  יותר ודבריו חוצבים  רציני 
והאזין  בפינה  שעמד  הפרופסור  על  כלל  שכחו  הם  אוחזתם. 
לדברי הבעש“ט. הוא היה מלומד גדול, הפרופסור, הבין את לשון 

הקודש וידע גם גמרא ומדברי הבעש“ט הבין כל מילה.
אחרי  עד  ונשאר  לתפילה  הפרופסור  בא  שוב  בבוקר  למחרת 
הסעודה וכן בשעת מנחה וסעודה שלישית. הוא נשאר בערב עד 
אחרי ההבדלה, לא אמר מאומה אף לא גרע עין מהבעש“ט. לאחר 
ההבדלה הלך לו הפרופסור והבעש“ט ציווה לבעל העגלה לרתום 

את הסוסים.
ושוב הם נסעו שעות ארוכות והסוסים דהרו בשדה, בבקעה ובהר, 
בעל העגלה שוב נרדם וישן להנאתו והתלמידים חשבו כי קפצה 

להם הדרך ומכאן המהירות הרבה שבה הם מתקדמים בדרכם.
קצת  קבלו  והתלמידים  מרומם  רוח  במצב  היה  הבעל-שם-טוב 
פשר  על  אותו  לשאול  אם  בדעתם,  חוככים  החלו  הם  וכך  אומץ 
לשאלה  המתין  לא  הבעש“ט  אולם  לאו,  אם  המוזרה  הנסיעה 
וסיפר להם: ”אתם בודאי רוצים לדעת מה היתה מטרת נסיעתנו 
הארוכה, מדוע נעצרנו בדרך ושתינו מים ומי היה אותו הזקן אשר 
אצלו התעכבנו לשעה קלה? על שתי השאלות האחרונות אשיב 

לכם ואילו מטרת הנסיעה תיוודע לכם בבוא הזמן.
”בין העשב הגבוה, לא הרחק ממקום המעין שממנו שתינו מים, 
קבורים שתי יהודים, שנרצחו על ידי בני בליעל. נשמותיהם דרשו 
נהייה  ”שהכל  ברכת  המים  על  שם  שברכנו  כך  ידי  ועל  ”תיקון“ 

בדברו“, זיכינו אותם והם זכו לעילוי נשמה...  
”והזקן? ובכן הזקן הזה הי‘ המשיח. כידוע יורדת בכל דור לעולם 
זה נשמתו של המשיח והיא מתלבשת בגוף. אם הדור זוכה לכך, 
אם  אולם  ישראל,  לעם  הגאולה  את  המשיח  באמצעות  ה‘  שולח 
הנה  העליון.  למקורה  הנשמה  חוזרת  זוכה,  הדור  אין  ושלום  חס 
אותנו,  לגאול  היה  יכול  והוא  המשיח  נשמת  לו  היתה  זה  זקן 
אולם אנו לא זכינו לכך והמסקנה היא כי היהודים צריכים לחזור 

בתשובה...“.
את  הבעש“ט  שלח  פעם  נסיעה.  אותה  מאז  עברו  רבות  שנים 
העירה  בבואם  רחוקה.  בעיר  מסוימת  שליחות  לבצע  תלמידיו 
חוצבת  דרשה  לכבודם  נשא  והלה  המקומי  רב  אצלה  בקרו  הם 

להבות.
התלמידים.  של  לפליאתם  קץ  היה  לא  הדרשה  את  בשומעם 
משום מה נדמה היה להם, כי הם כבר שמעו דרשה זו אי פעם מפי 
אצל  התארחו  הם  שבה  שבת  באותה  זו  דרשה  שנשא  הבעש“ט 
אמר  הדרשה  בתום  במחיצתם.  שעשו  המוזר  והפרופסור  החיט 
להם הרב, כי הוא אותו פרופסור... שבגלל סיבות שונות ניתק את 
עצמו בשעתו מהעם היהודי, אולם בהשפעת הבעש“ט הוא חזר 

למוטב ובכך הציל הבעש“ט את נשמתו מאבדון.
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 (יט, ב)  "זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה"

ָטהֹור ִמָּטֵמא, לֹא ֶאָחד',  ֶזה ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב (ִאּיֹוב יד) 'ִמי ִיֵּתן
ְּכגֹון ַאְבָרָהם ִמֶּתַרח, ִחְזִקָּיה ֵמָאָחז, יֹאִׁשָּיה ֵמָאמֹון, ָמְרְּדַכי 

 -ִמִּׁשְמִעי, ִיְׂשָרֵאל ֵמעֹוְבֵדי ּכֹוָכִבים, ָהעֹוָלם ַהָּבא ֵמעֹוָלם ַהֶּזה 
ל עֹוָלם? ִמי ָעָׂשה ֵּכן, ִמי ִצָּוה ֵּכן, ִמי ָּגַזר ֵּכן, לֹא ְיִחידֹו ׁשֶ 

 (ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה יט, א)
 ַמה ַּכָּוַנת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש? 

": ְלַכְּתִחָּלה ָהָיה ִנְרֶאה ֶׁשּמּוָטב ְללֹא ַרע ִחּדּוֵׁשי ָהִרי"םֵּבֵאר ַה"
ְּכָלל. אֹו ָאז, ִיְהיּו ְּבֵני ָהָאָדם טֹוִבים, ֵהן ַלָּׁשַמִים ְוֵהן ַלְּבִרּיֹות, 

 ה ּפֹוֵרַח ְוזֹוֵרַח. ְוַהֹּכל ִיְהיֶ 
ֲאָבל ָהֱאֶמת ִהיא, ֶׁשַהֵּיֶצר ָהַרע ָּדרּוׁש ַלֲעבֹוַדת ה', ֵּכיָון ֶׁשַּדְוָקא 
ַעל ְיֵדי ִהְתַּגְּברּות ַעל ַהֵּיֶצר ִמְתַעֶּלה ָהָאָדם ְועֹוֶׂשה ַנַחת רּוַח 

 ְליֹוְצרֹו. 
ְׁשִריָריו,  ָאָדם ָהרֹוֶצה ְלַחֵּזק ֶאת ?ָמָׁשל ְלַמה ַהָּדָבר ּדֹוֶמה

 -ִמְתַאֵּמן ַּבֲהָרַמת ִמְׁשקֹולֹות. ְּכָכל ֶׁשַהִּמְׁשֹקֶלת ְּכֵבָדה יֹוֵתר 
ִמְתַחֵּזק יֹוֵתר ַהְּׁשִריר ַּבֲהָרָמָתּה. ָּכ ַּגם ְּבִמְלֶחֶמת ַהֵּיֶצר, ְּכָכל 

, ְוַלה' ָּכ ָהָאָדם ַהִּמְתַּגֵּבר, ִמְתַעֶּלה יֹוֵתר -ֶׁשַהִּנָּסיֹון ָּגדֹול יֹוֵתר 
 ִיְתָּבַר ֵיׁש יֹוֵתר ַנַחת רּוַח ִמֶּמּנּו. 

ְיֵדי  ֶזהּו ֶׁשאֹוֵמר ַהִּמְדָרׁש: "ִמי ִיֵּתן ָטהֹור ִמָּטֵמא", ְּכלֹוַמר ַעל
ַהָּטֵמא ִמְתַחֵּזק ַהָּטהֹור, "ְּכגֹון ַאְבָרָהם" ֶׁשָּיָצא "ִמֶּתַרח". ֶּתַרח 

ה ָצִרי ְלַהְׁשִקיַע ָעָמל ְוֹטַרח ָהָיה עֹוֵבד ֱאִליִלים, ְוַאְבָרָהם ָהיָ 
ְמֻרִּבים ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ִליִדיָעה ֶׁשֵּיׁש ּבֹוֵרא ָלעֹוָלם, ֲאָבל ִמְּפֵני ֶׁשָּיַגע 

 ָזָכה ְלַהִּגיַע ְלַדְרָּגה ְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר.  -ַהְרֵּבה 
תּוִנים ַעל ְיֵדי ֶׁשָאנּו נְ  -ְּכמֹו ֵכן "ָהעֹוָלם ַהָּבא ֵמעֹוָלם ַהֶּזה" 

ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, עֹוַלם ַהֶּׁשֶקר ְוַהִּנְסיֹונֹות, ִמֹּכַח ָּכ זֹוִכים ָאנּו ְלַחֵּיי 
ָהעֹוָלם ַהָּבא, ִּבְזכּות ַהִהְתַּגְּברּות ַעל ַהְּקָׁשִיים ְוַהְּׁשִאיָפה ְלַהִּגיַע 

 ּוְלַהֲחִזיק ָּבֱאֶמת. 
 ֵּכן? ְיִחידֹו ֶׁשל עֹוָלם! ּוִמי ָעָׂשה ֵּכן, ִמי ִצָּוה ֵּכן, ִמי ָּגַזר 

ְׁשִליָט"א ֶאת ִּדְבֵרי ְראּוֵבן ַקֶרְלְנְׁשֵטין  ַרִּביַעל ֶּדֶר זֹו ֵּפֵרׁש 
ֲחַז"ל (ָּבָבא ַּבְתָרא עח ע"ב) ַעל ַהֶּנֱאָמר ְּבסֹוף ַהָּפָרָׁשה (כא, 

ֵאּלּו  -"'ַהֹּמְׁשִלים'  -כז): "ַעל ֵּכן יֹאְמרּו ַהֹּמְׁשִלים ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון" 
ּבֹואּו ּוְנַחֵּׁשב ֶחְׁשּבֹונֹו ֶׁשל  -ַהּמֹוְׁשִלים ְּבִיְצָרם; 'ֹּבאּו ֶחְׁשּבֹון' 

 עֹוָלם, ֶהְפֵסד ִמְצָוה ְּכֶנֶגד ְׂשָכָרּה, ּוְׂשַכר ֲעֵבָרה ְּכֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה".
 -? "ְׂשַכר ִמְצָוה ְּכֶנֶגד ֶהְפֵסָדּה", ְּכלֹוַמר, ַמהּו ַהָּׂשָכר ַעל ַהִּמְצָוה

ְּבֶהְתֵאם ַלֶהְפֵסד ְוַלַהְׁשָקָעה ֶׁשִּנְזַקק ָהָאָדם ְלַהְׁשִקיַע ְּכֵדי ְלַקֵּים 
 ִמְצָוה זֹו! 

זֹו לֹא  -ַּכֲאֶׁשר ָאָדם ָעִני אֹוֵמר ֶׁשאֹותֹו לֹא ְמַעְנֵין ָהעֹוָלם ַהֶּזה 
ִאם  ָחְכָמה ְּגדֹוָלה, ִּכי ַמה הּוא ְּכָבר ֵמִבין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה?!... ֲאָבל

ָּבא ְּבנֹו ֶׁשל ְּגִביר ָעִׁשיר, ַנֲעֶׂשה ָּבחּור ְיִׁשיָבה, ּוַמֲחִליט ִלְמֹאס 
ֲהֵרי ְלָפֵנינּו ָאָדם ֶׁשִהְׁשִקיַע ַהְרֵּבה יֹוֵתר  -ְּבַהְבֵלי ָהעֹוָלם ַהֶּזה 

 ְּכֵדי ְלַהִּגיַע ַלַּמְדֵרָגה ַהּזֹו, ּוְבֶהְתֵאם ְלָכ ְיַקֵּבל ְׂשָכרֹו!
הּוא ֶזה ֶׁשָּנַתן ָלנּו ֶאת ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ְּכֵדי ִלְבנֹות ִמֶּמּנּו  ַהָּקָּב"ה,

ֶאת ָהעֹוָלם ַהָּבא, ּוְכָכל ֶׁשָּקֶׁשה יֹוֵתר ְלָאָדם ְלַקֵּים ֶאת ַהּתֹוָרה 
 ְוַהִּמְצוֹות ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכ ִיְרֶּבה ְׂשָכרֹו ָּבעֹוָלם ַהָּבא! 

 
 (יט, ב) ָּמה ְּתִמיָמה""ְוִיְקחּו ֵאֶלי ָפָרה ֲאדֻ 

 ָּבאּו ַהָּיִמים ְּבַאַחד כג ע"ב) ִּכי ָזָרה (ֲעבֹוָדה ֲחַז"ל ְמַסְּפִרים
 ֶׁשָאִביו ֵמַאַחר ַלֹחֶׁשן, ַא ֶאֶבן ְנִתיָנה ֶּבן ִמָּדָמא ִלְקנֹות ֲחָכִמים

 ֵּבלִק  ַהָּבָאה אֹותֹו, ְוַלָּׁשָנה ֵהִעיר לֹא הּוא ָהאֹוָצר ַמְפֵּתחַ  ַעל ָיֵׁשן
ְּבֶעְדרֹו,  לֹו ֶׁשּנֹוְלָדה ֲאדּוָמה ָּפָרה ה', ִּבְדמּות ֵמֵאת ְׂשָכרֹו ֶאת

 ְּכִמְׁשָקָלּה. ָזָהב ִיְׂשָרֵאל לֹו ְוָׁשְקלּו
 ַהָּקָּב"ה ַּדְוָקא לֹו ִזֵּמן : ַמּדּועַ ִמּקֹוְצק ָהַרִּבי ָּכ ַעל ִהְקָׁשה
 ְּבֹאֶפן ֶּכֶסף לֹו ְלַזֵּמן ָהָיה ָיכֹול ֲהלֹא –ֲאדּוָמה?  ָּפָרה ִמְצַות
 ַאֵחר!

 ּגֹוי, ַנֲעָׂשה אֹותֹו ֶׁשִּקֵּים ָאב ִּכּבּוד ִמְצַות ֶאָּלא, ֶׁשְּבִעְקבֹות
 ְמַכֵּבד ּגֹוי ָנא, ֵּכיַצד ִיְׂשָרֵאל: ְראּו ַעם ַעל ַּבָּׁשַמִים ָּגדֹול ִקְטרּוג

 ָאִביו! ֶאת
 ַהָּקָּב"ה? ָעָׂשה ֶמה
 ַהָּׂשָטן ָרָאה ְּבֶעְדרֹו, ְוָכ ֲאדּוָמה ָּפָרה יָנהְנִת  ֶּבן ְלָדָמא ִזֵּמן
 ֲעבּוָרּה, ְלֵׁשם ֶׁשָּבעֹוָלם הֹון ָּכל ְלַׁשֵּלם מּוָכִנים ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבֵני
 ְמִביִנים ִיְׂשָרֵאל ִהיא, ְוֵאין ֹחק זֹו ֶׁשִּמְצָוה ַאף ַהִּמְצָוה, ַעל ִקּיּום
ְנִתיָנה,  ֶּבן ִמָּדָמא יֹוֵתר ֵהם ִּכי לֹו ֶהְרָאה ַמְׁשָמעּוָתּה! ְוָכ ֶאת

 ְלָכל ִׂשְכִלית, ַהּמּוֶבֶנת ִמְצָוה ָאב, ֶׁשִהיא ִּכּבּוד ִמְצַות ִקֵּים ֲאֶׁשר
 ַּדַעת. ַּבר
ִיְׂשָרֵאל,  ַעל ִקְטרּוג ִהְתעֹוֵרר ֶׁשָּבּה ַהְּיִחיָדה ַהַּפַעם זֹו ָהְיָתה לֹא

 ִיְצָחק ֵלִוי ַרִּבי ָעַמד ֶׁשַּפַעם ֻסָּפרְמ  – ּגֹוי ֶׁשִּקֵּים ִמְצָוה ְּבֶׁשל
 ַאף ַעל ִנְדִרי", ַא "ָּכל ִלְתִפַּלת ַלַעּמּוד , ָלֶגֶׁשתִמֶּבְרִדיְטׁשֹוב

 ָעַמד ְּכָבר ֻּכּלֹו ַהָּקָהל ִלְתִפָּלה, ְוָכל ָהְראּוָיה ַהָּׁשָעה ֶׁשִהִּגיָעה
 ְלִהְתַּפֵּלל. ֵהֵחל ְולֹא ַעָּפיוְּבַׂשְר  ָהַרִּבי ָהָיה ָׁשקּועַ  – ּוְמֻזָּמן מּוָכן
 ִמְּכָפר ְיהּוִדי ָּכאן ִנְמָצא ַלֲאחֹוָריו: "אּוַלי ּוָפָנה ִהְתַנֵער ְלֶפַתע

 ְּפלֹוִני?".
 ִלְפֵני ִנַּצב ְּכָבר ְספּוִרים ְרָגִעים ָלֹאֶזן, ְותֹו ִמֶּפה ָחְלָפה ַהְּׁשֵאָלה
 ָּכֵעת. ַלֲעׂשֹות ָעָליו ֶמה ֶההּתֹו ַּכְפִרי, ְּכֶׁשהּוא ְיהּוִדי ָהַרִּבי

 ֶׁשְּבִעיְר ַלָּפִריץ ִיְצָחק, "ַהִאם ֵלִוי ַרִּבי ֵאָליו ִלי", ָּפָנה "ֱאמֹור
 ֶּכֶלב?". ֵיׁש

 ֶּׁשָחׁשּוב ַמה ֶזה ִׁשְבָעַתִים. ַהִאם ָּגְבָרה ַהְיהּוִדי ֶׁשל ְּפִליָאתֹו
 ְּתִמיָהתֹו ֶאת ָּכָלא הּוא ַהָּקדֹוׁש?! ַא  ַהּיֹום ֶׁשִּנְכַנס ִלְפֵני ָלַדַעת
 ֶּכֶלב. ֵיׁש ְּבִחּיּוב, ָאֵכן, ַלָּפִריץ ְוֵהִׁשיב
 ְּבִניחּוָתא, ְּכִאּלּו ָהַרִּבי ֶלֱאכֹול?", ִהְמִׁשי לֹו נֹוֵתן הּוא "ּוַמה
 ַמֲעָרב. ְלַפֲאֵתי ֲעָנק ְּבַצֲעֵדי ַהַחָּמה ִהְתַקְּדָמה לֹא

 ְמֻׁשָּבח". ָׂשרּבָ  לֹו קֹוֶנה הּוא יֹום "ְּבָכל
 ַלָּׁשַמִים ֵעיָניו ֶאת ֵהִרים ְוהּוא ָהַרִּבי ְּפֵני ַעל ָנָחה רּוחַ  קֹוַרת

 ִנְדִרי". "ָּכל ְלַפֵּזם ֵהֵחל ְּכָבר ֶרַגע ְוָאַמר: "ְׁשַמְעֶּתם?", ּוְבתֹו
ַהָּקדֹוׁש,  ַהּיֹום ִהָּכֵנס ָׁשָעה, ֶטֶרם ִהְסִּביר: ְּבאֹוָתּה יֹוֵתר ְמֻאָחר

 ָלָּמה? ָּכ ִיְׂשָרֵאל. ְוָכל ַעם ַעל ָּגדֹול ִקְטרּוג ָּבעֹוָלם ָיההָ 
ִּבּתֹו.  ֶאת ְלַחֵּתן ְמָנת ַעל ְצָדָקה ֶלֱאֹסף ַּדְרּכֹו ֶאת ָעָׂשה ָעִני ְיהּוִדי
 ִהְצִליחַ  ָמקֹום ַלֲעָיָרה, ּוְבָכל ֵמֲעָיָרה ַרְגָליו ֶאת ַהִּמְסֵּכן ִּכֵּתת
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 ַּדְרּכֹו ֶאת ָעָׂשה ּוְמֻאְכָזב לֹא. ָעֵיף ְותּו דֹותֲאחָ  ְּפרּוטֹות ֶלֱאֹסף
 ֲהדּוָרה. ֶמְרָּכָבה אֹותֹו ָעְצָרה נֹוֶסֶפת, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ַלֲעָיָרה
ָּכאן,  ַּמֲעֶׂשי ְוָאַמר: "ַמה ַמָּבט ּבֹו ָזַרק ְּבתֹוָכּה ֶׁשָּיַׁשב ַהָּפִריץ

 ְיהּודֹון?".
 ְּבֵאיָמה. ַהְיהּוִדי ָלַחׁש –ַהְּקרֹוָבה"  ַלֲעָיָרה ְמיָֻעדֹות "ָּפַני
 ַעל ַלֲעלֹות ַהָּפִריץ, "ּתּוַכל ָּכֵעת", ֵהִגיב ְלָׁשם נֹוֵסעַ  ֲאִני "ַּגם

 ֶׁשִּלי". ַהֶּמְרָּכָבה
 ַלֲעָיָרה. ּבֹואֹו ְלַמְּטַרת ַהָּפִריץ אֹותֹו ָׁשַאל ַהְּנִסיָעה ְּכֵדי ּתֹו

 ְוהּוא קֹולֹו ִנְׁשַּבר ְמֵהָרה ְוַעד ַהְּיהּוִדי לׁשֶ  ְּבקֹולֹו ִנְּכָרה ְמִרירּות
 ְלַקֵּבץ ְמָנת ַעל ַּבְּדָרִכים נֹוֵדד ֶׁשהּוא ַלָּפִריץ ִּבְדָמעֹות ִסֵּפר

 ְמאּוָמה. ִּכְמַעט ֶלֱאֹסף ִהְצִליחַ  לֹא ֹּכה ִּבּתֹו, ְוַעד ַלֲחֻתַּנת ְּכָסִפים
 ַּכָּמה ְּבַמָּתָנה לֹו ְוֶהֱעִניק קֹוַאְרנָ  ֶאת ַהָּפִריץ ָׁשַלף ְּדָבָריו ְלֵׁשַמע
 רּוָּבִלים. ְמאֹות

 ֵלִוי ַרִּבי ִהְמִׁשי – ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶׁשִהְתעֹוֵרר ַהִּקְטרּוג ָהָיה ֶזה
 ְּפרּוטֹות, ְוִאּלּו נֹוְתִנים ֶׁשְּיהּוִדים ַהַּדַעת ַעל ַיֲעֶלה ֵּכיַצד – ִיְצָחק
 ָּכָלה?! ַהְכָנַסת ֹצֶרלְ  ֲעָנק הֹון ִמָּיד ַמֲעִניק ַהּגֹוי
 ֶׁשּלֹו ַלֶּכֶלב נֹוֵתן ַהֶּזה ַהּגֹוי ַמה ִלְׁשאֹול ַּדְעִּתי ַעל ֶׁשָעָלה ַעד

 ְמֻׁשָּבח, ֵהַבְנִּתי ָּבָׂשר ְמַנת ְמַקֵּבל ֶׁשַהֶּכֶלב ִלי ֶלֱאֹכל, ּוְכֶׁשִהְתָּבֵרר
 ְיֵתָרה, ֶאָּלא ּותֵמַרְחָמנ לֹו ִנַּתן לֹא ַלְיהּוִדי ֶׁשִּנַּתן ַהְּסכּום ִּכי

 ֵמַעל ַהִּקְטרּוג ָסר ַהָּפִריץ, ְוָכ ֶׁשל ַהַּבְזְּבָזנּות ְּתכּוַנת ִמּׁשּום
 ִיְׂשָרֵאל!

 
 כ, יא)( ַמִים" ַוֵּיְצאּו ַּפֲעָמִים ְּבַמֵּטהּו ַהֶּסַלע ֶאת "ַוַּי

 קַהַּצִּדי ְּבֵׁשם ֶנְחָמד ָּדָבר ֵמִביא" ִיְׂשָרֵאל ִזְכרֹון" ַּבֵּסֶפר
  :"ֲאִריֵאל חֹוַמת" ֵסֶפר ְמַחֵּבר ַּבַעל ,"לַזצַ  ִמַּלאְנצֹוט

 אֹוִתּיֹות ְּבָיְד ִיְהיּו אֹוִתּיֹות, ְּבִמּלּוי" ֶסַלע" ֵּתַבת ִּתְכֹּתב ַּכֲאֶׁשר
 אֹות ִמָּכל ּוְתַנֶּכה' ַּתֶּכה' ַּכֲאֶׁשר. ַעִי"ן, ַלֶמ"ד, ָסֶמ": ֶזה ְּבֹאֶפן

 ָהַאֲחרֹוָנה ְוָהאֹות ָהִראׁשֹוָנה ָהאֹות ֶאת ְּתַנֶּכה ְּכלֹוַמר, ַּפֲעַמִים
 ִּתָּׁשֵאר ָסֶמ" ֵמָהאֹוִתּיֹות - ָהֶאְמָצִעית ָהאֹות ֶאת ַרק ְוַתְׁשִאיר

מ',  ָהאֹות ַרק ִּתָּׁשֵאר ַלֶמ"ד ֵמָהאֹוִתּיֹותמ',  ָהאֹות ַרק
 ִיְצָטְרפּו ָּדיוַיְח  ֲאֶׁשרי',  ָהאֹות ַרק ִּתָּׁשֵאר ַעִי"ן ּוֵמָהאֹוִתּיֹות

 ". ַמִים" ְלֵתַבת
 ְּבֵתַבת" ַּפֲעָמִים ְּבַמֵּטהּו ַהֶּסַלע ֶאת ַוַּי: "ַהָּכתּוב ַמֲאַמר ְוֶזהּו
 ֶאת ְלָהִסיר, ְּפָעִמיםב'  ְּבַמֵּטהּו אֹוָתּה ִהָּכה, ְּבִמּלּוָיּה ֶסַלע

 ָהאֹוִתּיֹות קַר  ְוִנְׁשֲארּו, ָהַאֲחרֹוָנה ָהאֹות ְוֶאת ָהִראׁשֹוָנה ָהאֹות
 ..."ַרִּבים ַמִים ַוֵּיְצאּו" ֶזה ְיֵדי ְוַעל". ַמִים: "ֶׁשֵהן ָהֶאְמָצִעּיֹות

 
 (כ, יח) "לֹא ַתֲעֹבר ִּבי ֶּפן ַּבֶחֶרב ֵאֵצא ִלְקָראֶת"

ֵסרּוָבם ֶׁשל ָהֱאדֹוִמים ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְלַאְפֵׁשר ָלֶהם ַלֲעֹבר ְּבַאְרָצם 
ֶׁשִּבְתׁשּוָבָתם ָּבא ִליֵדי ִּבּטּוי ְּבִהְזַּדְּמנּויֹות  ְוָהִאּיּום ַהְּמֹפָרׁש

ׁשֹונֹות ְּבַמֲהַל ַהָּׁשִנים, ְּבָכל ַּפַעם הּוא לֹוֵבׁש ְלַעְצמֹו צּוָרה 
ַהֶּמֶסר ַהְּמֻׁשָּתף הּוא ְּדִחָּיה ְלַעם ִיְׂשָרֵאל ְוֵגרּוׁש  אּוָלם,ַאֶחֶרת

 אּו ָמנֹוַח ְלַכף ַרְגָלם.ִמן ָהָאֶרץ ַהָּנְכִרָּיה ֶׁשּבֹו ָמצְ 
ֵּגרּוׁש ְסָפַרד ִהּנֹו ַהֵּגרּוׁש ַהְּמֻפְרָסם ְּביֹוֵתר ִמֵּבין ַהֵּגרּוִׁשים 
, ְלַמֲעֶׂשה, ָּכל ַהְּמִדינֹות ִהְרִחיקּו ֶאת ַהְיהּוִדים  ַהּׁשֹוִנים, ַא
ֵמַאְדָמָתם, אֹו ֶׁשִּתְכְננּו ַלֲעׂשֹות זֹאת, ְלָפחֹות ַּפַעם ַאַחת, 

 ָּקָּב"ה ִהִּציָלנּו ִמָּיָדם ְוָׁשַמר ַעל ְׁשֵאִרית ִיְׂשָרֵאל ְלַבל ּתֹאַבד.ְוהַ 
ֶאָחד ִמן ַהֵּגרּוִׁשים ֶׁשִהְתַּבְּטלּו ְּבֹאַרח ֵנס ָהָיה ְּגֵזַרת ֵּגרּוׁש ְיהּוֵדי 

 :אֹוַצר ַמֲעִׂשּיֹות"ְּפָראג, ְּכִפי ֶׁשְּמֻסָּפר ַּבֵּסֶפר "
. ִּבְזַמן ֶזה ָהְיָתה ֶעְמַדת ֲהַר"ל ִמְּפָראגַהּמַ ָהָיה ֶזה ִּבְתקּוַפת 

ַהֵּקיָסר ְלטֹוַבת ְיהּוֵדי ַאְרצֹו, אּוָלם ֶעְמַדת ִאְׁשּתֹו ְוַהָּׂשִרים 
 ָהְיָתה ֶנְגָּדם.

ְּבַאַחד ַהָּיִמים ָאְסָפה ַהֵּקיָסִרית ֶאת ַהֶּסָנט ְוֶהֱעִביָרה ַהְחָלָטה 
ל ָהָיה מּוָכן ּוֻמְדָּפס ְוַרק ֲחִתיַמת ַעל ֵּגרּוׁש ְיהּוֵדי ַהְּמִדיָנה. ַהּכֹ 

ַהֶּמֶל ֲעַדִין ָחְסָרה. ָּבָאה ַהַּמְלָּכה ּוִבְּקָׁשה ִמֶּמּנּו ַלְחֹּתם, 'ֲאִני 
ָעֵיף ָּכֵעת' ִהְתַחֵּמק ַהֶּמֶל ֵמַהְחָלָטה, 'ַּתְׁשִאיִרי ֶאת ָהִעְנָין 

 ַלֹּבֶקר'.
ה, אּוָלם ָּכל ְּבֵרָרה ַאֶחֶרת לֹא ָהִעּכּוב לֹא ָנָׂשא ֵחן ְּבֵעיֵני ַהַּמְלּכָ 

נֹוְתָרה ְּבָיָדּה, ּוְבָכל ֹאֶפן ָּתֲחָבה ֶאת ְצרֹור ַהַּדִּפים ַּתַחת ָּכִרית 
, ַעל ְמָנת ְלַהְבִטיַח ֶׁשּׁשּום ָּדָבר לֹא ִיְׁשַּתֵּבׁש, ּוִמָּיד ְּבֹבְקרֹו  ַהֶּמֶל

. –ֶׁשל יֹום   ַיְחֹּתם ַהֶּמֶל
ָחַלם ַהֶּמֶל ֲחלֹום ּנֹוָרא. ַּבֲחלֹומֹו ָרָאה ַעְצמֹו יֹוֵצא  ְּבאֹותֹו ַלְיָלה

ַלִּמְלָחָמה, ַמְפִסיד ָּבּה ְוִנְלַקח ַּבְּׁשִבי. ְּבֶמֶׁש ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה 
ָיַׁשב ְּבִצינֹוק, ַחי ִמָּמנֹות ְזעּומֹות ֶׁשִּנְזְרקּו ְלֶעְברֹו ִמֵּדי ַּפַעם, 

ן ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות לֹא ִהְסַּתֵּפר, לֹא ָרַחץ ַעְצמֹו ְולֹא ּוְבֶמֶׁש ָּכל אֹוָת 
 ָּגַזז ֶאת ִצָּפְרָניו.

ְלַאַחר ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבָרה ְּבָסמּו ְלאֹותֹו ִצינֹוק ֵאֶׁשת 
ַהַּמֲהַר"ל. ִהיא ִזֲהָתה ֶאת ַהֶּמֶל ּוִמָּיד ָקְרָאה ַלֲאָנִׁשים נֹוָסִפים 

.ּוְבֹכחֹות ְמׁשֻ   ָּתִפים ָּפְרצּו ֶאת ַהֶּכֶלא ְוהֹוִציאּו ֶאת ַהֶּמֶל
ַהֶּמֶל ַהְמֻׁשְחָרר הּוָבא ִלְפֵני ַהַּמֲהַר"ל ִמְּפָראג. ִהִּביט ַהַּמֲהַר"ל 
ְּבַׂשֲערֹוָתיו ּוְבִצָּפְרָניו ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ֶּפֶרא ְוָׁשַמע ִמן ַהֶּמֶל ֶאת ָּכל 

 קֹורֹוָתיו.
, ִמָּיד הּוְבאּו ַלָּמקֹום  "ֹקֶדם ֹּכל ָעֶלי ְלִהְתַרֵחץ", ָאַמר ַלֶּמֶל
ְּבתֹו ְקָעָרה ַאַחת ִהִּניחּו ֶאת ַהְּׂשָערֹות ֶׁשָּגְזרּו  –ְׁשֵּתי ְקָערֹות 

לֹו, ּוְבתֹו ְקָעָרה ְׁשִנָּיה ִהִּניחּו ֶאת ַהִּצָּפְרַנִים ֶׁשָּגְזזּו לֹו, ְוַהֶּמֶל 
 .ִנְׁשַלח ִלְרֹחץ ַעְצמֹו

ַהֶּמֶל ִהְתעֹוֵרר ִּבְבָעָתה ִמן ַהֲחלֹום ַהּמּוָזר, ּוְלַתְדֵהָמתֹו ִהְבִחין 
ְלַיד ִמָּטתֹו ִּבְׁשֵּתי ְקָערֹות: ָהַאַחת ֵמֵהן ָהְיָתה ְמֵלָאה ִּבְׂשָערֹות 

 ְּבִצָּפְרַנִים... –ְוַהְּׁשִנָּיה 
ַהְזִעיק ֵאָליו ֶאת ְּבַפַחד ָאיֹום ְונֹוָרא הֹוָרה ַהֶּמֶל ִלְמָׁשְרָתיו לְ 

ַמה ָּבאּו "ַהַּמֲהַר"ל, ִסֵּפר לֹו ֶאת ְּדַבר ַהֲחלֹומֹות ְוָׁשַאל: 
 "ַהְּדָבִרים ְלַהִּביַע?

אּוָלם ִיָּתֵכן ֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו " –ֵהִׁשיב לֹו ַהַּמֲהַר"ל  – "ֵאיֶנִּני יֹוֵדעַ "
, ְוהּוא ֶׁשָּגַרם ְל ַלֲחלֹומ  ."ֹות ַהָּללּולֹא טֹוב ִמַּתַחת רֹאְׁש

ְּבאֹותֹו ֶרַגע ָׁשַלף ַהֶּמֶל ֶאת ֵסֶפר ַהְּגֵזָרה, ֶׁשָעַמד ְוִהְמִּתין 
ַלֲחִתיָמתֹו, ּוְקָרעֹו ִלְגָזִרים, ּוֵמאֹותֹו יֹום לֹא ָעָלה ְּבַדְעּתֹו 

 ּוְבַדְעָּתּה ֶׁשל ַהַּמְלָּכה ְלַבֵּצַע ֶאת ַהֵּגרּוׁש.
 

 



 
 
 
 
 
 
 

נשרפה תורת אלוקינו, ביום  - "דא גזירת אורייתא -"זאת חקת התורה 
ספרי עגלות עמוסות ט' בתמוז. עשרים וארבע שישי פרשת חוקת, 

פריז. בעקבות זאת החלו כיכר העיריה בבתלמוד, הלכות ואגדות נשרפו 
שנשארו ללא ספרים, בצרפת הישיבות  שריפות ספרים בערי צרפת.

  .בה פעלו מאות שנים הארץזו אחר זו. כך עזבו חכמי ישראל את בנסגרו 
 

קת, ובכל שנה בערב שבת חעל שריפת הספרים  קבעו יחידים להתענותו
                      (עיין "נר" חקת תשע"א)     !ולא קבעוהו ליום החודש, כי יום הפרשה הוא הגורם

 
רבי הגאון  ,פעם נכנסו תלמידי ישיבת חברון לסבא קדישא

  .ו בלימוד. הוא קיבל אותם בחביבותלדבר עמ ,אלפנדרישלמה 
 

: "בזמנו כיהנתי כראש ישיבה הרב אלפנדרי בין הדברים סיפר
בעיר סלוניקי, בין תלמידי היה בחור מצויין, כשרוני ובעל 
השפעה על חבריו, אך חשדתי בו שבתוך תוכו הינו כוזב, ונגע 
ההשכלה פגע בו, אשר על כן השתדלתי לא לשבח אותו ולא 
לרומם אותו, כדי שהתלמידים לא יחשבו שאפשר להיות גם 

 . בחור טוב וגם משכיל..
 

יום אחד, במהלך השיעור שאל הבחור שאלה מצויינת, שאלה 
 שנגעה לעומק הענין של השיעור. 

 

הרי אם אשבח אותו יגדל כבודו בעיני 'חשבתי,  ,'מה אעשה'
 הבחור שאל שוב' שואלים את זה!' ואז השבתי לו: .'התלמידים

 קרא הבחור. 'מי שואל?' 'שואלים זאת!: ', ושוב אמרתישאלתו
 

הוצאתי  ניגשתי לארון הספרים,'הרב אלפנדרי וסיפר:  המשיך
ובאותו  'הנה כאן!: 'ספר מבלי להסתכל מהו, פתחתיו, וקראתי

   !!!"הופיעה שאלתו של אותו התלמידבספר העמוד 
 אחד הבחורים) נכדו של ,הג"ר ב"שמפי  -("נר לשולחן שבת"                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 היהודי שלמד גמרא בכיכר האדומה בתקופת סטלין!

 

במשך אחת  -בברית המועצות  היה זה בימי האימה והפחד
, דבר לא בשבת הצליח שלא לעבודחרך  עשרה שנה רבי אהרן

 איש הפלדה!הרודן האכזר  נו שלבימי חושך שלטו ,יאומן
 

ניחן בכשרונות מיוחדים, בזכותם הצליח לעשות חרך  רבי אהרן
, כדי להסתיר את זה זאת. במשך השנים הוא עבר מספר עבודות

 שהרי לבסוף אותם רשעים היו מגלים שהוא לא עובד בשבת.
 

בין השאר הוא פתח דוכן צילום בכיכר האדומה. היה זה עסק 
 עצמאי, כך יכל לשלוט על זמני העבודה ולא לעבוד בשבת.

 

. מה עשה? לקוחותהיתה זו עבודה מכניסה, אבל לא כל היום יש 
-קומוניסטיםשל אחד מהוגי הדעות העב כרס לקח ספר 
 ... לקח דפיומרכסיסטים המפורסמים, תלש את דפי-בולשביקים

 מול הקרמלין למד תורה!    -גמרא וכרך אותם בכריכת אותו ספר 
 להרה"ג מ"ב)("נר לשולחן שבת" יש"כ                                                          

 
 
 
 
 

 
ה מהורדנא בעת שקנה 'רבי נחומק של הגאון הצדיקשמחתו '

"אוהב כסף  :תמיד היה רגיל לומר .ספר מכספו היתה בלי מצרים
אמר תמיד כן  .לא ישבע כסף, ואוהב ספרים לא ישבע ספרים"

 " !"לעולם ימכור אדם מה שיש לו ויקנה ספרים :בקודשו
 

 לעולם ימכור אדם ...'הלא חז"ל אמרו ' :שאלתיו אנכי הצעיר
לעולם ימכור אדם ויקנה 'אמרו עוד ו. ויקח בת תלמיד חכם

 ?!'לקנות ספרים לא נמצא בחז"ל ,ואילו מאמר זה .'מנעלים
 

בבית המדרש בעיר מצער  בנערותי, זכורני,' :ויען הצדיק ויאמר
התאמץ  ,הרב המאוה"ג רבי נח היה שם לרב ,בליצא בפלך וילנה

ההוא ספרים עתיקים וישנים למאות, יקרי  להביא בבית המדרש
שמביא בשם הקדמון רבי  ,מצאתי שם ספר ישן נושן .המציאות

 .'ן שמביא את המאמר הזהויצחק קנפט
 

ולאות כי ספרים ומדרשים רבים  ,ויהי הדבר בעיני לפלא גדול'
 )קמז" ה"גיש"כ לידידי הר -("תולדות מנחם"                              '!נאבדו מאיתנו

 

"דרכי ספר נמצא עמנו היום, הלא הוא כן ספר זה זכינו וכי  ,אציין
"אין חכמת אדם מגעת אלא עד מקום שספריו  -הגמרא" 

 )עיי"ש - ונציה שכ"הדפס לראשונה נ(   מגיעים, לפיכך ימכור אדם ..." 

 
דנו  ,בזמן שמרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר הגיע לירושלים

על סמך  ,גדולי ירושלים בנוגע לאישה קטלנית, ופסקו לאיסור
 דברי הסמ"ג שהובאו בחת"ס.

 

זו טעות דפוס  ,שלא יתכן שהסמ"ג יגיד כךאמר רבי איסר זלמן 
 .לפסק זהדרוש אחרת בסמ"ג, וממילא אין ראיה גרוס ולוצריך ל

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ספרייתו המפורסמת של  -לרבי איסר זלמן היתה ספריה בביתו 
היה שם ספר הסמ"ג מדפוס ונציה, שזהו  -רבי חיים ברלין הגאון 

 ח"ב) "דרכי החיים"(                  הדפוס הראשון, בדקו שם וראו כדבריו.

 
רבי בן ציון אבא שאול היה מספר לתלמידיו על התקופה הגאון 

 בה ספרים היו יקרי המציאות, לא היה ספרים ללמוד בהם.
 

היו גבאי בית כנסת שהיו שומרים על ספרי בית הכנסת שלהם, 
סוגרים אותם על מנעול ובריח... כך שאף אדם לא יכול היה 

נסגרו להושיט ידו לאכול מעץ החיים. לבסוף אותם בתי כנסת 
 מבלי באי מועד לתפילה. 

 

הגה"צ רבי עזריאל מנצור: 'ראה ראיתי באחד מבתי הוסיף 
הכנסת הללו את הספרים שנאכלו על ידי עש, ולא נשאר מהם 

 (הקדמה "לחיים בירושלים")                                                                            רק בלותו'.

 בכל עניני העלון
 וזנבליטרתנאל נ

03-5791486 
gmail.com@ner4499 

© 

 
 נ מרת תקוה לוטה פלס"לע

 ה"ר שמואל ע"ב
 נלב"ע ד' תמוז תשס"ג

 
 חקתפרשת 
  533 גליון



 ,סטייפלרמרן הבא לש ,חנות ספרים בחיפהמעשה בבנו של בעל 
כידוע רבינו  ".קהלות יעקב"לקנות את כל הסט שאביו מבקש 

 לפי צורך הלומד.ספר ספר, אלא רק  ,לא היה מוכר את כל הסט
 

כיון מאבל  : "אמנם אינני נוהג למכור את כל הסט,אמר מרן
סניגורם של  ,שאתם נכדים של רבי לוי יצחק מברדיטשוב

 "ג)א ("נר לשולחן שבת" מהרה"ג                                          " ני יכול לסרב!ישראל אי

 
 !דיר חפצי להדפיסא

 

בענין ההצעה  כבוד הרב הנעלה ... מנהל הוצאת ... -שנת יקר"ת '
אודות ההדפסה. באמת אדיר חפצי להדפיס, ויש תלי"ת חיבור 

 ... מלבד הרבה כתבי יד המוכנים לדפוס.  מסודר על מסכת שבת
 

מכל מקום אודיע דעתי  ...וכי אדם מעיד על עצמו ואף על פי,
 שהוא חיבור נכבד ומצויין.

 

דא עקא שאין לכסף מוצא. רצוני לשאול, אולי יש יכולת לכבודו 
ולי יתנו רק  ,להוציא לאור על חשבונם ולקבל ההפצה לעצמם

 חמישים עותקים...
 

זה אין ביכולתם, נא להודיעני המחיר היותר נמוך. הדוגמא אם כל 
שהייתי רוצה בה היא כ"קהלות יעקב" הקודמים, שכבר זכיתי 

לכבודו חיבור לדוגמא. אבל כל זה אינו  חואשל ,להוציא לאור
 נא להודיעני. ,לעיכוב, באם על ידי דוגמא אחרת יצא בזול יותר

 

ש שנים וכיוצא כן אם אפשר לשלם תשלומים לזמן ארוך של
 )  ("קריינא דאגרתא" ח"ב               .'בזה. והנני חותם יעקב ישראל קניבסקי

 
 באחד מגדולי ירושלים, מחבר ספרים נודע לתהילה. כתבמעשה 
 בביתו ארעה שריפה סדר ה"משנה ברורה".על והלכות הערות 

 בשאלה, אולים גריינמן יהגאון רבי חילפני בא . נשרף כתב הידו
 . דפיסושהחיבור לא טוב, שזה סימן שלא להזה רמז משמים 

 

אנו אנשים מדי קטנים בשביל שירמזו לנו " :ענה לו רבי חיים
 ("נר לשולחן שבת" מהרה"ג יי"ר)!"       נו טובים אם לאוימשמים אם מעש

 
באחד מבתי המדרש בירושלים השאילו ספר תורה לבית כנסת 

 באומרם שיש בו פסולים רבים.  ,אחר. לאחר זמן החזירוהו
 

שאלוני גבאי בית המדרש מה עליהם ב הגאון האדר"ת: כת
רבים הזקוקים  וספרי הלכהיש גמרות  םבבית מדרש -לעשות 

שיהיה  ,כריכה. מה עדיף, האם לתקן את אותו ספר תורהתיקון ול
 כשר לקריאה, או את הספרים, כדי ללמוד בהם?

 

 והשבתי: הספרים עדיפים!
 

שעיקר מצות כתיבת ספר תורה בימינו  ,ש"רק לשיטת הראלא 
ם, שהרי אין על ציבור "היא קניית ספרים, אלא גם לדעת הרמב
, יש להם כבר ספר תורהמתפללי בית המדרש הזה חובה לכתוב 

הוא ממש שלהם ספרי תורה לקרוא בהם. אך הספרים התיקון 
רה. ללמוד בהם, לקיים על ידם מצות תלמוד תוכדי  ,הכרחי

החביבות  ,שהם הלכות חג בחגכע והגמרות "וביותר לימוד השו
כשירחיב ה' אכן,  בטל.ח"ו מאד לפני ה', וכשלא יתקנום ילכו 

 ב) "ל "הר המוריה"(                          יתקנו גם את ספר התורה. ,גבולם

 
כשנפטר הגאון רבי פרץ אריאל, נכדו הוציא ספר מתורתו וקראו 
"לשון מרפא". בהקדמה כתב אביו: 'קורא אני על בני את המקרא 
"חכם לב יקח מצוות". בזמן שכולם היו עסוקים בביזת הים... 

 ("נר")      לקח על עצמו את חיפוש, סידור והדפסת כתבי הסבא'.

 
מתכבד בו, מן הראוי להזכיר בו המחבר ספר, והוא ספר שאביו 

 ח)"נוב"י, צל -("חוט שני" ר"מ ט'  את שם אביו, ובזה מקיים 'מכבדו במותו'.

 
בכל ישיבות פולין היו לומדים מסכת אחת בסדר הש"ס. תקנה 

שהדפיסו  ,לטובתם של מדפיסי לובלין ,זו נקבעה בשנת שי"ט
ת "כדי לאמץ א - את הש"ס בפעם ראשונה את הש"ס בפולין

לעזור להם על ידי הפצת המסכתות  -לבם במלאכת שמים" 
 )(ספר ועד ארבע ארצות                                                  שהם מדפיסים.

 ,כצל עובר "ימינוחז"ל מרו לבאר מה שארגיל  מרן הרב שטיינמן
 רה,. ותמוה לכאו"לא כצילו של אילן וכו' אלא כעוף הפורח באויר

וכי ימינו כצל עוף הפורח, הרי בכל זאת ימי שנותינו בהם שבעים 
 אם בגבורות שמונים ויותר...שנה ו

 

הכל יחסי, למשל נמלה ליד פיל אינו דמיון  ,אלא הביאור הוא
יחס לכבש העומד ליד פיל. כך גם שבעים שנה ביחס לנצח ב

 ..ואף צל עוף הפורח באויר זה הרבה. !כלום םאינ
 

 .רבינו כותב תאריך בכל ספר חדש שקיבל היהיו שנים שה
איך  -מוסר  כשנשאל מה הענין בזה, השיב שרוצה לראות מזה

 ,הזמן עובר מהר. מי יתן ונזכה לחטוף ולחטוף בהאי עלמא
 ("פרי חיים" גליון פ"ד)                                             !הילולאדמיא כבי ד

 
הצטרך  מרן ה"חזון איש" .תשי"גפסח חול המועד היה זה ב

ללימודו גמרא זבחים ולא היה תחת ידו, היות והיה עושה לכל 
ספריו מחיצה וסוגרם, חוץ מהספרים שהיה ברצונו ללמוד בהם 

 בפסח, אותם היו בודקים. 
 

הביא לו תלמידו, רבי דוד פרנקל מסכת זבחים מהש"ס שלו. רבי 
"ס חדש. בדרך דוד היה ב"שנה ראשונה" וקיבל לחתונתו ש

והיה כמהסס  ,ביקש החזו"א לרשום הערה בצידי הדף ,לימודו
לרגע האם יש לו רשות לכתוב על ספר שאינו שלו, אך תיכף 

 וכתב את ההערה בעפרון בלי שינוי. ,אמר החזו"א "לי מותר"
 

יחזקאל ברטלר שהיה נוכח בשעת מעשה, הסביר  ביראון הג
שהוא "חזון איש" שלרבי דוד תהיה זכות בעיניו לשהיה ברור לו 

 ("זכור לדוד")                       ירשום בכתב ידו את הערתו על גבי גמרתו.
  

 .למסכת זבחים ו' ב' ליקוטים ,ההערה נדפסה בחזו"א קדשיםנ.ב. 

 
פסח חג האין משתמשים בבבני ברק כידוע בבית הכנסת לדרמן 

 ,כל השנה. מעשה בילד אריה לייבבספרים בהם למדו והתפללו 
 בהעברת  ,לתהילה הנודע הגבאי ,שבערב פסח עזר לאביו

כח, הרבה חשב שיש לו כדרכם של ילדים הספרים. ובסידור 
 ש"ס גרינוולד חתנים, כרכי ענק...  אתבידיו  לקח

 

, את הדרך בקושי הצליח לראות .ערימת הספרים הסתירה אותו
  ...עיניו הציצו מבעד לספריםרק 

 

 .נתקל בו..ו, כמעט והנה מולו הגיע הגאון רבי חיים קניבסקי
לסחוב את זה בתוך היא אמר לו בחיוך: "החכמה רבינו שהכירו 

 )אל"כהרה"ג ידידי ("נר לשולחן שבת" מ                                         הראש!"  

 
 ביאורים על האשל הגדול רש"י ז"ל הספר נדפס שנת שנ"הב

 

זה שנתיים ימים יצא בדפוס איזה ביאורים על רש"י ונקראים '
רבי נתן אשכנזי בן רבי  - אדוני אבי מוריהגאון  על שמו של

 ).ה"מגלה עמוקות"בעל ו של סב( שמשון שפירא
 

ומי  ,כי המציאוהו אנשי בליעל מלכות שמים חיבור אשר מצאו
  .יאבדוני אהגאון  ,רצו לתלותו באילן גדול ...יודע אם נער כתבו

 

כי  .חלילה לפה קדוש להוציא מפיו דברים אשר אין בהם ממש
 כולו עלו קמשונים. על  ,מזוייף מתוכו ,הכל תוהו ובוהו

 

כאשר הגיעו הספרים ההם בגלילות אלו הוכרז בהסכמת רבני 
ויהיו בבל יראה ובבל ימצא בכל  ,םוראשי המדינות שלא ימכרו

                 .'להוצא בביתך עומולא י ,כספםואשר קנו יוחזר להם  .ארצות אלו
 ")אמרי שפר("                                                                                                                         

 
למדתי  , שנה זו,פרשת תרומהבשבת ': י"רהרה"ג  ,מעשה בידידי

ת "הייתי צריך לעיין בשו בבית הכנסת "הליכות חיים" בבני ברק.
אי אפשר היה  ,היה דחוסמדף הניגשתי לארון הספרים.  .חת"ס

  להוציא את הספר.
 

משכתי אותו  ודק, היה שם ספר קטןכדי לשחרר את הספרים, 
חזירו ולה ולהוציאלספר זה לא כבוד ששהרגשתי כיון  .החוצה

היה זה ספרו של למדף.  וקמעא והחזרתיבו עיינתי  ,פתחתיו מיד,
 ., "שאלת דוד"רבי דוד מקרליןהגאון 

 

 .שנה הקבוע בקיר בית הכנסתה הצצתי בלוח מילמקו כששבתי
רבי  ,גאון מופלאו אות שהיום היארצייט של ראיתי הפתעתי,ל

את שוב הוצאתי  ,לארון חזרתי דוד מקרלין, ד' אדר. נדהמתי...
 )("נר לשולחן שבת"             .בעיוןכראוי ולמדתי בו  "שאלת דוד", הספר
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חקת  •  90ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

 (יט, ב)  
המדרש מביא שטעם מצוות פרה אדומה לא נתגלה לאף אחד, רק למשה 

הוא, שהרי הפרה באה לכפר על מעשה העגל, שעם רבינו. והענין 
  ישראל נכשלו בו.

ומקשה המהרא"ל צינץ, הרי שבט לוי לא השתבש בחטא העגל, ולא 
שיתף את עצמו במעשיהם של בני ישראל, וכמו"כ גם אהרן הכהן, 
ומדוע אם כן לא גילה השי"ת את טעמה של הפרה גם לשבט לוי, 

  לדעת את הטעם?ולאהרן הכהן, ורק משה רבינו זכה 
ומתרץ מהרא"ל צינץ, שאמנם שבט לוי ואהרן לא השתחוו לעגל, אבל 
הם היו שם! הם היו באיזור, בסביבה, וספגו את האווירה של החטא, 
וכיון שאווירה זו פולטת רעלים, השפעתה הרעה פוגמת לא רק בחוטא, 
אלא גם בכל מי שעומד לידו. גם הוא מושפע מהאוויר הקלוקל, 

  ומהטמטום שנוצר בלבבות בעקבות החטא.
ורק משה רבינו שעלה לשמים כדי לקבל את התורה, ולא היה באיזור, 

  זכה לדעת את טעם מצוות הפרה.
אפשר לדמות את דבריו של מהרא"ל צינץ למעשני הסיגריות, שכידוע 

הרי לא רק המעשנים עצמם ניזוקים  –לפי מה שמפרסמים החוקרים 
  הסיגריה, אלא גם כל אלה שלצידם.מהרעלים הנפלטים מ

לכן, גם שבט לוי, וגם אהרן, שהיו באותה עת בעולם, ספגו במידה 
  מסוימת מרעליו של חטא העגל, ורק משה לא ניזוק כלל.

הבה נלמד מכאן עד כמה יש לנו לחשוש מהאווירה הקלוקלת השוררת 
  (ברכי נפשי)   כיום בחוצות, ולברוח ממנה כבורח מן האש.

 (כ, ב)  
  .(רש"י)  

איתא בגמ' (תענית ט.) "באר בזכות מרים וכו' מתה מרים, נסתלק הבאר 
וחזרה בזכות שניהם".צריך להבין, אם המשיך הבאר לנבוע בזכות משה 
 ואהרן, למה הפסיק בכלל, ראוי היה לכאורה שלא יפסיק לרגע? מבאר
המהרש"א (שם) שנסתלק, כדי להורות ולהגיד לישראל שבזכותה היה 

  הבאר עד היום.
הטעים זאת הגאון רבי מאיר אבוביץ זצ"ל גאב"ד נובהרדוק שבדברי 
המהרש"א ישנו מוסר השכל עצום, עד כמה חובה על האדם להכיר 
טובת זולתו אם אי פעם קיבל ממנו טובת הנאה, שהרי אילו לא היה 

לא היה משה בא לידי חטא מי מריבה והיה מכניסם לארץ  מסתלק הבאר
ישראל ולא היה בית המקדש חרב ולא היו ישראל גולים לעולם. נמצא 
איפוא שהקב"ה בתבונתו שאין לה חקר ושהכל גלוי וידוע לפניו ואף 

אין זה סותר ח"ו את ידיעתו יתברך, מצא שיש לאדם את כח הבחירה 
ראל כי הבאר הוא בזכות מרים על ידי לנכון לפרסם ולהודיע לבני יש

סילוקה כשמתה, אף שבסופו של דבר, היה זה גורם עקיף לחטא מי 
מריבה ולכל ההפסד הנצחי שבא לעם ישראל בעקבות כך, ואף שלגופו 
של ענין היה יכול הבאר להשאר ולא להפסק בזכות משה ואהרן, יש כאן 

דול החיוב על איפוא תוספת מוסר השכל שעלינו ללמוד, עד כמה ג
  (מאיר דרך עמ' שפ"ז)   האדם להכיר טוב למי שמקבל ממנו טובה.

עד כמה הרגישו גדולי ישראל את חובת הכרת הטוב: למשגיח הגה"צ 
  רבי שלמה וולבה זצ"ל היו שני בנים שיבלחט"א, את שם הראשון קרא 

  
על שם חמיו הגדול המשגיח דסלבודקה בעל ה"תורת אברהם" הגה"צ 

ם גרודז'נסקי זצ"ל הי"ד, ואת שם השני קבע על שמו של ידידו רבי אברה
  רבי דוד יעקב כהן ז"ל, איתו למד בישיבת מונטריי שבשוויץ.

מדוע מצא לנכון לקרוא שם בנו על שם חברו? תשובה לדבר פעם ביקר 
בישיבה הגה"צ רבי דוד בודניק זצ"ל מראשי ישיבת נובהרדוק ומסר שם 

שיחה ואז שמע מאותו חבר ששיחות מוסר שיחה. רבי שלמה התפעל מה
נפלאות נמסרות בישיבת מיר בפולין! בזכות אותו חבר הגיע לבסוף 

ירוחם זצ"ל ולכל מה שזכה, לכן  למיר וזכה לדבוק ברבו הגדול רבי
  ר לו טובה יותר מלהוריו ולרבותיו.יכה

מקור הנהגה זו נלמד מדברי המדרש (שמו"ר פ"ד ב') שאמרו באליהו 
שהחיו בן האכסניא מפני הכרת הטוב ומדוע לא החיו ואלישע 

אבותיהם, אלא שכל הפותח פתח לחבירו חייב בכבודו יותר מאביו 
ואמו. בנוסף למדנו מזה, כיצד מחדדים את ההרגשות ולא מניחים להם 
להיאבד, כשחיים עם יחס נכון למעלה רוחנית שזוכים להשיגה, קובעים 

בורנו מעין הצצה קטנה למי שחי אותה במעשה שיזכירה לעד. זוהי ע
  (לתתך עליון)   בהכרה עמוקה של הכרת הטוב.

 (כא, א)  
זה עמלק, שנאמר 'עמלק יושב  –מי זה "הכנעני"? אומר רש"י: "הכנעני 

בארץ הנגב". אלא כיון שידעו כחה של תפלת ישראל, "שנו את לשונם 
לדבר בלשון כנען כדי שיהיו ישראל טועים ומתפללים להקב"ה כי יתן 

  את הכנענים בידם והם אינם כנענים".
אולם תחבולה זו לא הועילה להם, כי ראו ישראל לבושיהם כלבושי 

ון כנען, אמרו: נתפלל סתם, שנאמר: 'אם נתן תתן עמלקים ולשונם לש
  את העם הזה בידי". עד כאן דברי רש"י.

שמעתי מהצדיק רבי דן סגל שליט"א ששאל: משהו לא ברור כאן, הם 
שנו את לשונם ללשון כנעני, ואת הלבוש השאירו כעמלקי. לכן עם 
ישראל הסתפקו מי הם. האם לא יכלו לשנות גם את הלבוש ללבוש 

ני? תחשבו רגע, מה קל יותר: לשנות את הלשון או את הלבוש? כנע
נוי הלשון קשה ומורכב יותר, ואם הצליחו לעשות כאלו יהלא ודאי ש

ילבשו לראשם  –מאמצים לשנות את הלשון, יכלו לשנות גם את הלבוש 
, מכנסים צהובים וכו', כובע של כנענים, חולצה קצרה כמו הכנענים

  וגמרנו. שאלה קשה.
רבי דן: לא! אין אפשרות לשנות את הלבוש, כי אם הם היו משנים אמר 

 –הם היו באמת כנענים. כי  –את הלבוש ככנענים 
מוראדיג! והינו שבאופן כזה אם עם ישראל היו מתפללים על כנעניים 

  מתקבלת בפשטותה. התפילה
מה  "מה חשוב איך אני לבוש", תמה פלוני "חולצה אדומה או אחרת,

הנפקא מינה...?" התשובה לשאלתו רמוזה כאן בתורה, אמר רבי דן: 
  "הלבוש זה האדם".

הוא לא רחובי, הוא בחור  –אומרים על בחור פלוני, או על בת פלונית. 
טוב מאוד רק בסך הכל הוא לובש רחובי... טוב מאוד. אבל אין הדבר 

  כן, כי אם הוא לבוש כמו הרחוב אז הוא עצמו רחובי.
  (יחי ראובן)     געוולדיג, כך שמעתי מר' דן: הלבוש הוא האדם.

  

  (רמז: משך חכמה כ, כט) שנה שבנ"י היו במדבר לא היה רוצח בשוגג? 40-היכן ישנה ראיה שבכל ה                              

  הקטורת מצילה מן המגפה תשובה לחידה משבוע שעבר: 

  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  זאת התורה אדם כי ימות באהלל

לפנינו סיפור מאלף שסיפר לנו הרה"ג רבי אליעזר רוט. המדובר היה באברך ת"ח, צעיר לימים, המתגורר בשכונת 'משכנות' בבני ברק, 
  שלבד מלימוד התורה, ועמלה, אין לו מאומה בעולמו. 

בהיותו בחור בישיבה, כך סיפר האברך להרב רוט, זכיתי לשמוע את המשגיח שלנו שליט"א כשהוא חוזר כמה פעמים על דברי חז"ל 
אחת הדמויות  –'פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן', וכו'. אלא שהמשגיח  –שדיברו בשבח עמלה של תורה 

ח תאכל' לא נאמר דווקא לאמר לנו תמיד בישיבה, שה'פת במ דבר מה. המשגיח שליט"אהוסיף  –המפורסמות בעולם התורה והמוסר 
על מקרה כפשוטו, שבו אין בבית מה לאכול ולשתות, ולמרות זאת מצווה הלומד להמשיך בלימודו, ולאכול רק פת במלח ולשתות מים 

ד תורה, ולפתע תוקף אותו הרעב או הצמא, והוא במשורה. דברי המשנה במסכת אבות נאמרו גם על מקרה שבו יושב לו יהודי ולומ
  מתאווה מאוד לאכול ולשתות. ברם, אם יפסיק מלימודו, הוא עלול 'לצאת מהסוגיה', ולשכוח את מה שלמד עד עתה.

כן, גם על יהודי כזה מדברת המשנה, ואומרת לו שיאכל רק פת במלח וישתה מים במשורה, דהיינו שיסתפק במה שכבר אכל ושתה לפני 
ולא יפסיק עתה עדי לשבוע ולהרוות את צמאונו. במילים אחרות: תתרגל, ותביא את עצמך לידי כך שלא כל רעב וצמא יוציא אותך מן 

  ל העת רצונות ותאוות לאכול ולשתות שוב ושוב.סתפק בפת במלח, ולא יכניס בליבך כהלימוד! תרגיל את גופך למצבים כאלה שי
כול ומסוגל להתגבר על עצמו מהאכילה או מהשתייה. שכן אם הוא באמת רעב או צמא, וזה מעכב אותו כמובן מדובר במקרה שהאדם י

מללמוד כמו שצריך, לפעמים עדיף לצאת לרגע, להיכנס למטבח, לאכול משהו, ולחזור מיד ללימוד. המשגיח שלנו, מספר האברך, היה 
ומאז היותי בחור הרגלתי את עצמי שלא 'לצאת מהכלים' מכל רעב או  חוזר על דברים אלה פעמים רבות, והדברים ממש חדרו לליבי,

צמא, או גם עייפות שפקדה אותי. ההרגל הזה הביאני להצלחה רבה בלימוד, שכן מכוח זה שלא השתעבדתי לאכילה ושתייה, יכולתי 
  שאת וביתר עוז.-לשאת על עצמי את משא הלימוד ביתר

ברך הצעיר לעשות 'משמר', וללמוד כל הלילה בבית המדרש. הוא הודיע זאת לאשתו, שכמובן והנה בליל שישי אחד החליט מיודענו הא
  בערב, פנה לבית המדרש הסמוך למקום מגוריו, פתח את הגמרא והחל ללמוד במרץ רב. 10הסכימה לכך בחפץ לב, וכבר בשעה 

יט להמשיך ולקיים את ההחלטה שלו, וללמוד כל לפתע תוקף אותו צינון חזק, והוא החל להשתעל בצורה כבידה. למרות זאת, החל
לב לעיכובים גשמיים ולהשתדל  ת דברי המשגיח שעיקרם היה לא לשיםהלילה, ולא להתרגש יותר מדי מהצינון והשיעול, וגם זה בעקבו

בל המשיך שעות הלימוד עד כה, השתעל הת"ח ללא הפוגה, א 3בלילה. במשך  1להתעלם מהם במידת האפשר. והנה מגיעה השעה 
אחר חצות, הרגיש כבר שהוא מחויב לשתות כוס קפה חם כדי להרגיע את גרונו. אבל, אז עולים במוחו  1ללמוד. ברם, כשהיגע השעה 

הוא מחליט להמשיך  1.30-יו של המשגיח. פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה. והוא ממשיך ללמוד. עוד חצי שעה. גם בדבר
, תוקף אותו שיעול כבד במיוחד, ואז הוא קם ממקומו כדי להשיג קפה חם. במוחו עולה 2ו. אבל, בשעה ולהמשיך, ולא להפסיק בלימוד

המחשבה שאם ישוב לביתו, ולו לכמה דקות, כדי לשתות את הקפה, הוא עלול כבר להישאר שם, בבית, וללכת לישון, ולא לסיים את 
ם. ואז הוא נזכר שבקומה השנייה של בית המדרש בו ישב ולמד, יש מכונת ה'משמר'. לכן החליט לחפש מקום אחר בו ניתן להשיג קפה ח

קפה אוטומטית של אחד הכוללים הלומד שם במשך היום. עלותה של כוס קפה היא שקל אחד, ומיד לאחר הנחת הכסף במכונה, יוצא 
וממילא נבצר ממנו לקבל את כוס הקפה כוס קפה מוכן, עם חלב! הוא ניגש למכונה, ואז הוא מבחין שבכיסו אין אפילו שקל בודד, 

המהביל שכל כך היה נחוץ לו. נו, מה עושה אברך כמותו ברגע שכזה? בוודאי, חוזר ללמוד. וביתר מרץ. שוב ושוב מתנגנים על לשונו דברי 
 ו, ולומד בניגון ערב במיוחד.חז"ל על 'פת במלח תאכל', עם ההוספה של המשגיח. הוא נכנס שוב לעובי הסוגיה, שוכח מכל העולם, ומהשיעול של

לא חולפות דקות אחדות, והוא שומע את הדלת נפתחת, ומאן דהוא נכנס לבית המדרש. שניה אחת נוספת, והאיש ההוא ניצב לידו. הוא 
נרתע קמעה, ואז מופתע הת"ח לראות את האורח הלז, שאינו מכיר כלל, מגיש לו... כוס קפה מהביל. הת"ח הצעיר היה כבר בטוח 
שמדובר ב...אליהו הנביא, אבל האורח מספר לו שהוא לומד במשך היום בכולל האברכים הממוקם בקומה השנייה של בית המדרש, 'וזה 
עתה חזרתי לבני ברק מחתונה שנערכה בירושלים, והייתי צמא מאוד, והרגשתי שאני מוכרח ללגום כוס קפה חם', מספר האברך. 'כיון 

ממש מול בית המדרש, לא יכולתי לדחות את השתייה אפילו עד הגיעי הביתה, ועליתי לקומה השנייה  שהתחנה של האוטובוס ממוקמת
בה אנחנו לומדים במשך היום, כדי להכין לי כוס קפה. 'הכנסתי את השקל למכונה, והנה יוצאת כוס הקפה עם החלב. אבל אז נזכרתי 

הקפה החלבי... 'כיון שהיה איכפת לי על הקפה המוכן, חיפשתי מישהו  שבחתונה אכלתי מאכלים בשריים, ועדיין אסור לי לשתות את
   -  - -שאוכל לתת לו את הקפה. ירדתי לקומה הראשונה, ואז אני פוגש אותך, והנה לפניך כוס קפה המהביל מוכן לשתייה' 

התורה, ועל אימות דבריו של  דומה שלאחר סיפור כזה אין צורך להכביד במילים, כדי ללמד על ההשגחה הפרטית המלווה את עמלי
המשגיח שליט"א שחיזק תמיד את תלמידיו בענין הנ"ל. הנה האברך שלנו קיים בנפשו את ה'פת במלח תאכל', ולא התחשב בצמאונו 

  (ברכי נפשי)    ובשיעולו, והקב"ה סיפק לו את צרכיו בצורה המופלאה ביותר שאפשר היה להעלות על הדעת.

  

                                                       בכל אופן,  מטרים ממנו יש ערמת קש. 12מטרים, ובמרחק  8באורווה יש סוס שלצאוורו קשור חבל באורך                          
  איך זה יכול להיות? הסוס מצליח לאכול מן הקש בלי לקרוע את החבל.

   נ"ימוישי דרוק  ש הזוכה:  2.5: תשובה לחידה משבוע שעבר
  

  יעקובזון להולדת הבן הנכד-משפחות בש   משפחות קרביצקי להולדת הבת הנכדה          :מרכז העיר

    משפחת וסרמן לנשואי הבת     משפחת כץ לנשואי הבת       משפחת עוזרי לנשואי הבן
  י הבתאונישמשפחת רביץ ל: משפחת לרנר לאירוסי הבת     משפחת הלר לאירוסי הבת      גני הדר  
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  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 הלה. ל"זצ סולובייציק משה רבי בשם יהודי חי א"זיע ין'מוואלוז ח"הגר בזמן

 בידו, המופלגת בעשירותו ידוע והיה, יערות בעל והיה עצים במסחר התעסק
 לטמיון לפתע ירד ועשרו היום ויהי. נצרך ולכל דל לכל ולסייע לעזור הנדיבה
 על מיוחד דין בית הושיבו ין'מוואלוז חיים רבי פקודת .גדול לפלא היה והדבר
... הפתאומית לנפילתו העילה את למצוא מגמה מתוך, עסקיו כל את לבדוק מנת

 בניהול דופי היה שלא למסקנא הדיינים הגיעו מדוקדקים בירורים לאחר
 המבזבז" חכמים דברי על שעבר על היתה שהעלו היחידה הסברא. העניינים

 ולכל יד הפושט לכל נדיבה ביד כספו שחילק בזה" מחומש יותר יבזבז אל
 יתכן לא כי באומרו, הזו המסקנא את דחה ין'מוולוז ח"הגר אולם. ונצרך נזקק
 ונשאר הואיל, עצמו משה רבי הנה ...כזה חמור בעונש יענש זה דבר שעל
 מהרחיש. גדול ובעיון במרץ ללמוד והחל המדרש בית אל פנה, מעסקיו פנוי

 טובי בין  שנחשב עד ונתעלה עלה, בלימודו חיל ועשה, כשרון כבעל התגלה
 כגדולים שמעם שיצא עד המדרש לבית עמו הוליך בניו את גם, הלומדים
 את מבין אני עכשיו: "ין'מוואלוז חיים רבי אמר שנים כמה כעבור ...בתורה
 השמים מן לו לתת רצו הנראה כפי. משה רבי של הכלכלית נפילתו פשר

 אלא. שפיזר הצדקה על גדול כשכר, חכמים תלמידי של מפוארת שושלת
, העשירות את ממנו נטלו לפיכך... כזו שושלת שתצא יתכן לא עשירים שמבית

 תלמידי של בדורות אותו לזכות יכולים ועתה, הדחק מתוך תורה שילמד כדי
 )ב"ח בריסק לבית והנהגות עובדות". (מופלגים חכמים 
 

 ישראל בארץ ראבגמ איתא :בצוואתו כותב ל"זצ מבנדין חנוך צבי רבי ק"הרה
 מלבייש מאד זהיר הייתי שבזה תדעו כן על. פנים בהלבנת? ביותר זהירים במה
 צער לי שהיה הגם תמיד עצמי מבטל והייתי, במשהו אפילו ו"ח אדם שום
 לדעתי כי, רבדיבו שכן מכל, בתנועה אפילו לבייש שלא מאד זהיר הייתי ,גדול
 עוז בכל נא תראו כן על – דמים שפיכות בכלל והוא מאד חמור ענין הוא

 )ג"ח הוד מדמויות. (בזה להתאמץ
 

 תלמיד שהיה יהודי פגשתי, ל"זצ ברים חיים רבי הגאון סיפר – במונסי בשהותי
 ופעם בראדין למד שהוא לי סיפר. מרבו לי שיספר ובקשתי חיים החפץ של
 לשאוף הבחורים יצאו הצום על להקל וכדי בראדין כביר חום שרר תמוז ז"בי

 תלמידי שהם וענו הם מי ושאלם זקן נכרי איכר שם ופגשו סמוך ביער אויר
 וכך. מכירו אני. רבכם את מכירים אינכם אתם, הגוי להם אמר .חיים החפץ
 היער ליד בשדה ערב לפנות פעם עמדתי שנה חמישים לפני: להם סיפר

 ראיתי ולהפתעתי הבוכה את להציל רצתי. מהיער עולים בכי קולות ושמעתי
 לברר התלמידים הלכו .והתרגשות בדמעות ובוכה ספר על רכון יושב רבכם את
 בשעה כי אצלם שמקובל וענו. זו עובדה להם ידועה אם המשפחה בני אצל

 הלכה בדבר יכשל שלא' לד ומתפלל בוכה היה ברורה המשנה את שכתב
 )חיים מרבה. (האמורה בתקופה היה שזה וכנראה

 
, האלמנה אמו עם ביחד ישראל בארץ להתיישב שעלה באברך היה מעשה

 לדאוגכך שיוכל כדי, משפחתו עם יחד, בביתו אמו את לשכן היתה ותכניתו
 לפי -, כך על לדעתו לשאול ע"זי איש החזון מרן אל כשבא .מחסורה לכל

 בשום: לו באומרו א"החזו מרן עמו הסכים לא א"החזו בפני ששטח הפרטים
 שמתוךימלט לא, בקביעות עימה שישהה מאחר כי, הנכונה הדרך זו אין אופן
 כבוד. בהפסדו שכרו יצא ואז, בכבודה פעם יפגע לא המעמסה ורוב הזמן רוב
 לכל ידאג, משלה בדירה אותה לשכן שידאג הוא, ואמר המשיך, הנכון האם

 שישלם כדאי ואפילו, לעזרתה לבוא שיתנדבו אחרים אנשים ימצא וגם צרכיה
... כראוי אם כבוד מצות יקיים הוא וגם יותר תהנה היא כך ורק, הטרחה עבור

 ).ג"ח ויגדך אביך שאל(

                                  

                                                                                                             

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ת ֹזאת  זו למצוה כינה למה לדעת צריך ״: וז׳׳ל החיים האור מקשה: ַהּתֹוָרה ֻחּקַ
 תחוק או הטומאה תחוק זאת או' וגו חוקת זאת לומר לו שהיה, התורה כללות שם

 זאת כתוב לכן: לומר ואפשר - ,הפסח תחוק זאת) יב שמות( אומרו כדרך הטהרה
 האדם בשכל אין ,אדומה שבפרה כמו, חוקה היא התודה שכל, התורה חוקת

ואי  .התורה שבמשפטי החכמה עומק את להשיג האדם בשכל אין כך, להבינה
 נשמת לזה צריכים אלא, האדם בשכל רק התורה משפטי אפילוללמוד אפשר

, בדיני בני אדם לדוגמא. האדם משכל למעלה היא התורה כל כי, ישראל וקדושת
 בהכרח זה שאין יודה כעצמו השופט אף , במאסר או כממון נאשם כשקונסים

 בפחות נוועו לרצות הנאשם יוכל שלא בסכום מסוים של כסף  אחד קנס שאם
 פחות פרוטה נתן ושאם העון רצוי לשם מדויק הוא הזה ושהסכום, מזה יותר או

 את להעניש מוכרח הוא, אחרת ברירה לשופט שאין אלא. עונו ריצה לא מזה
 כשהחורה, תודה של ענשה כן לא אבל .בחוקים שנקבע הדעת אומדן לפי הנאשם
 יפעול הזה שהסכום — הגנב לנפש תורה ירדה לפכ תשלומי לשלםלגנב קנסה

 מן להניאו יספיק לא מזה פרוטה בפחות ועונשו. יותר יגנוב שלא נפשו על
 לפעול מספיק כבר התורה שקבעה העונש כי, מיותר מזה יותר עונש וכן. הגנבה

 אמת ״דין נקרא וזה. ממונות דיני בכל הדבר וכן. יגנוב שלא הננב נפש על
 .משיגו האדם שכל שאין דבר וזהו .לאמתו״

 
ת ֹזאת  המצוה מה לומר ישראל את מונין העולם אומותו שהשטן לפי: ַהּתֹוָרה ֻחּקַ

 רשות לך אין מלפני היא גזירה ״חקה״ בה כתב לפיכך, בה יש טעם ומה הזאת
 שכזו מצוה עלינו הטיל ה"הקב באמת מדוע להתבונן יש). רש״י( אחריה להרהר

 יש הטעם מה ישאלונו העולם שאומות שכזה במצב אותנו והעמיד טעם שום ללא
 בעושר והתברך לגדולה עלה הארץ ועם בור איש: משל פי על יובן והענין? בה
 חש החופה לאחר. העיר רב של בנו עם בתו את לשדך הצליח מכך וכתוצאה, רב
 מלהסב משתמט ואף, בשיחה איתו להאריך מעוניין הרב מחותנו שאין הכלהאבי

 השם ברוך נעשינו כבר הרי: הרב את האיש שאל.שונים בתירוצים בחברתו
 הרב השיב? ממני להתרחק דרכים מיני בכל משתדל הנך מדוע! לזה זה מחותנים
, ופליאה השתוממות להביע מקום יש כך ועל, מחותנים שהננו הדבר נכון: לשואל

 בענינים והבנה משותפת שפה בינינו שאין, מה על לתמוה צריך אינך בודאי אך
 ונתן ודם בשר עם פחותה בריה עם התקשר הוא ברוך הקדוש, והנמשל...שונים

 יתברך השם עם מחותנים שנעשינו שמכיון חושבים לתומנו ואנו, חמודה תורה לו
 אדרבא אלא, כן הדבר אין אך. המצוות טעמי לנו לגלות עליו, התורה בקבלת
 בכלל לנו אין ולכן. עמנו התקשר בכלל יתברך שהשם זכינו איך להתפלא עלינו

 ). יעקב אהל(                       המצוות מטעמי חלק מאתנו נעלמו מדוע לתמוה
 
 

ְצַעק ַמע ’ה ֶאל ַוּנִ ׁשְ ַלח ֹקֵלנוּ  ַוּיִ ׁשְ ְצָרִים ַוּיִֹצֵאנוּ  ַמְלָאךְ  ַוּיִ  - מלאך“: פירש י”ורש: ִמּמִ
 מכל העניו רבינו משה:: ל"זצ סורוצקין זלמן רבי הגאון שואל ’וכו”משה זה

 ותירץ? מלאך בתואר, אדום למלך שליחים שולח כשהוא, עצמו את מכתיר, האדם
 עגלון הימים באחד שראה, פוסובולר אבלי רבי הגאון עם שהיהמעשה פי על על

 דאורייתא לאו על עובר שהוא הגאון לו העיר מיד. וסוס פרה רתומים שלעגלתו
 אליו פנה.להפרידם הסכים ולא מדבריו התעלם העגלון אך. בבהמה כלאיים –

 תשמע לא אם. המדינה בבכל ביותר הגדול הרב אני, לך דע: והזהירו אבלי רבי
 ואיש המדינה בכל חרם עליך אכריז – להיפך או מהסוס הפרה את ותפריד לקולי

 הרי. מהעגלה הפרה את והתיר הכפרי נבהל מיד. רע ועד מטובעמך יתעסקלא
 להפריש כדי, האזור בכל ביותר הגדול הרב שהוא עצמו על מכריז אבלי שרבילנו

 מלך את להזהיר חפץ, , רבינו משה אף. לו ישמע כך שרק וידע, מאיסור יהודי
 לשכנעו יוכל כך שמא, מלאך בתואר עצמו והכתיר ממש בו שיש בדבר אדום
 בגבולו מעבר לישראל לתת

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

             

        

 חוקת דבס"
 140גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                    )כתר חוכמה( במעשה חכם היה אך,  בדברים חכם תהי אל                                                         

   ( חזון נחום) .עם כל זה שונא לתת כבוד לזולתו,  הבעל גאוה הלא הוא אוהב כבוד                    
 )דרכי החיים(..: יליססהכאת  בה תלרמאו כדי ולא יםחכמה מן היהתש כדי היא כמהוהח תדימ     
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 חריף כל כךכ במאבק יוצא הוא למה: הבריטי העליון הנציב של שאלתו על
 זוננפלד חיים יוסף ר׳ הגה״צ הסביר. בירושלים תורה״.ה״תלמוד בתי הגנת על
 אחרים חינוך שיטות כל, אמו משדי התלמיד הילד יונק תורה ״בתלמוד: ל"זצ

 שום כי כבר קבעו הרפואי והמדע הטבע חוק. מלאכותיים תחליפים אלא אינם
 )אבא של  עולמו( ״...האם לחלב מלא כתחליף לשמש מסוגל אינו סינטטי חלב

 

 

 כי, הוא והטעם שבת לכבוד נאים בגדים ולבישת, שבת עונג מצות על טעם
 לכן, לצדיקים צפון תענוג שם אשר שבת שכולו ליום דמיון הוא השבת סוד
 מיני בכל נפשו ולהתענג שבת שכולו ליום זו בשבת להתדמות לאדם ראוי
 ,)תדסימן, משה מטה.[וכו׳ לצדיקים סעודה לעשות הקב״ה שעתיד וכמו, עונג

 
 
 

 וכי, סביבתית מהשפעה חוששים   אינם הם כי, באזני אנשים טוענים כאשר
 להם מספר אני, זה כהוא עליהם משפיעה אינה אותם הסובבים של התנהגותם

 חופרים היו, מתוקנת ביוב מערכת היתה בטרם, עברו בימים:הבא הסיפור את
 לכמה אחת, לפעם מפעם. צרכיהם את עושים הדיירים היו ובתוכו בחצר בור

, ערבים פועלים מבצעים היו אותה מלאכה, הבור את לפנות צורך היה, חדשים
 כמעט... זו פעולה בעת האזור בכל שנדפה הצנחה את לשער נקל. כלל בדרך
, הימים באחד, והנה.זו מטנפת במלאכה עסקו בו ברחוב לעבור היה ניתן שלא
 הסביבה תושבי'. שערים מאה'ב הביוב מבורות אחד את לפנות צורך היה

 המפגע בסביבת במהירות ועברו, אפם את אטמו, נחיריהם את סתמו
 את סתם שלא מי היה, מהריח כלל הוטרד שלא מי היה אולם. התברואתי

? הוא מי.ממש הביוב בור בתוך ולאכול בנחת לשבת מסוגל היה ואפילו, נחיריו
 את סתמו לא הם ומדוע... הבור בפינוי היתה מלאכתם אשר ערבים אותם
 וכך!!רושם כל עליהם עשה לא הוא כן ועל לריח התרגלו שהם משום? אפם
, והלכלוך הפריצות, שברחוב הזוהמה כי שטוען מי... בעניננו גם הדבר הוא
 יכול לכך היחיד ההסבר הרי – רושם בו מותירים ואינם לו מפריעים אינם
... רושם עוד עליו עושה שאינו עד בנפשו הוטמע כבר שהלכלוך מאחר, להיות

  !!!ממנה גדולה שאין בושה, להיפך אלא לגאוה מקור  זה אין

 )הרב ניסים יגן זצ"ל-אור נתיבי(

 
 
 
 

 ?במצוה להדר אסור שלכתחילה יתכן איך שאלה:

 קרבן הביא ואם דוקא עני קרבן יביא קרבן להביא שצריך עני כגון תשובה:
 בתפארת מ״ח פ״ו כריתות עיין[ בדיעבד. רק יצא לא שהידר כגון עשיר
 )מנחם תפארת((.]ישראל

                                                                         

יוהואלמה:הבריטיהעליוןהנציב
הגהסביר.בירושליםתורה״.תלמוד

ף ת

לכבודנאיםבגדיםולבישת, שבת
תעשםאשרשבתשכולוליוםיון

וכולצדיקיםסעודהלעשותהקב״ה

מחוששים   אינםהםכי, באזנים
כעליהםמשפיעהאינהאותםבים

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

ְמעוּ  ַבר ׁשִ ְמַחְתֶכם ד' ַהֲחֵרִדים...ְוִנְרֶאה ּדְ יה זה לפני ה :ֵיֹבׁשוּ  ְוֵהם ְבׂשִ
כמאה וחמישים שנה . רב ה ש ל העיר ראדום שבפולין , הגאון רבי יהושע 
לנדוי , נכדו של ה"נודע ביהודה" זיע"א , קיבל הוראה להתייצב בפני 
המושל הרוסי בארמון המלוכה בוורשה . הרב נבהל ופחד וידע את אשר 

שעים" לפניו. הרוסים כבשו את פולין , והמשכילים קשרו איתם "קשר ר
להלחם במשותף נגד היהודים ודתם . מי יודע מה ההלשנה החדשה, מי 
יודע מה הם זוממים... בהגיע המועד נפרד הרב מבני ביתו , ונסע לוורשה . 
הוא נטל עימו את נרתיק הטלית והתפילין ותכריכים. מי יודע?! אולי נרקמה 

ו עלה לארמון נגדו עלילה, אולי יוגלה לסיביר, אולי יוצא להורג...בהגיע
המושל, והוכנס לחדר הקבלה. לתדהמתו מצא שם שניים מחשובי רבניה 
של פולין . גם הם הוזמנו לפגישה, וגם הם לא ידעו על שום מה. בגבור 
המתח והחרדה, החלו לפסוע בחדר הלוך ושוב. לפתע הבחין הרב לנדוי 

נטלו, בספר המונח על הכוננית. התעוררה סקרנותו של הרב למראה הספר, 
וראה שזה חומש עם פירוש ה"אור החיים" הקדוש. מה לחומש זה בארמון 
המושל הגוי!? פתחו וראה שדף אחד מקומט בקצהו, לשם סימן. העיף בו 
מבט, והבין הכל. פנה אל עמיתיו הרבנים, וביקש שיניחו לו לנהל את 
השיחה עם המושל ולא יתערבו בה, גם אם דבריו יקוממו אותם, וייראו 

יניהם תמוהים . הרבנים תמהו לפשר הבקשה האמיצה , אך שמחו בע
שהאחריות הוסרה מעל כתפיהם. הדלת נפתחה , והמושל נכנס אל החדר 
כשאיתו קבוצה של משכילים, ביניהם המומר יחזקאל הנה שר"י, ששינה 
את שמו לסטניסלב קויזמיר. מומר נתעב זה כבר המיט גזירת שריפה על 

ן משפט" , הכותב שאין להחזיר אבידת הגוי אלא חוש -ה"שולחן ערוך 
מפני מצוות "קידוש השם". מה זומם הוא עתה...!? מבט של להיטות היה 
בפניהם, מבט של ניצחון. המושל ניגש ישר לעניין:"אתם היהודים לומדים 
את החומש ע ם כל מיני פירושים נכון"? שאל . שני הרבנים תלו מבטם 

ן כן . פירוש רש"י ורמב"ן , אבן עזרא ברבה של ראדום, שאמר:"אכ
וספורנו, 'כלי יקר' וה'אור החיים' הקדוש, ועוד". עיני המשכילים נצצו 
ברשעות . המושל המשיך ושאל:"ודבריהם קדושים בעיניכם , נכון? 
מקובלים ומוסכמים עליכם , הלוא כן"? ורבה של ראדום ענה:"קדושים , 

במה שנוגע לפסק הלכה מקובלים עלינו כן . אבל מקובלים ומוסכמים? ובכן, 
דבריהם ללא ערעור והרהור . אבל בכל הנוגע לענייני דרוש ורעיונות , 
הרשות נתונה לכל יהודי לדרוש ולהביע רעיונות בפירוש הפסוקים מדעתו 
הרחבה , ואין לומר שהרעיונות מחייבים אותנו"! המשכילים זעמו וחרקו 

ץ אל הכוננית, חטף את החומש שעליה, שיניים בזעם אין קץ . אחד מהם ר
פתחו וקרא בכעס:"ואיך... איך תסביר את מה שכתוב כאן"? אבל המושל 
השתיקו ואמר:"הלוא שמעת מה הרב אמר, זהו רעיון בלבד, ותו לא" . ואל 
הרבנים אמר:"סליחה על ההטרדה, גם אותי הטרידו כאן לשווא" . 

בחוץ, שאלו את הרב המשכילים נכלמו והרבנים יצאו מחוייכים. 
מראדום:"מה זה? מה קרה כאן"? השיב הרב:"אירע כאן נס! המשכילים 
הארורים התנכלו לכל הקדוש והיקר לנו , ורצו לגזור שריפה על כל פירושי 
החומש. הם גילו את אוזנו של המושל לפירושו של ה"אור החיים" הקדוש 

באוהל , והגוי  בתחילת פרשת "חוקת", המסביר מדוע יהודי מטמא במותו
אינו מטמא . ואומר:"משל לשני כלים, האחד מלא דבש והשני מלא בזבל 
. כשירוקנום ויוציאום החוצה, יתקבצו רוב הזבובים והרמשים לחבית 
הדבש... כך , אדם מישראל , להיותו מלא קדושה , מתוקה ועריבה, בצאת 

אבל הגוי  נפשו יתקבצו אל גופו כל הקליפות ויטמא כל הבא במגע איתו,
במותו לא ימשוך אליו הקליפות הטמאות...". המשכילים ביקשו לטמון לנו 
מלכודת. להוציא מפינו הודאה שהספרים מחייבים אותנו , ואז להקריא את 
הקטע בגנות הגויים , ובכך לגזור חלילה שריפה על כל הספרים , אבל 

ית, וכך בסייעתא דשמייא השאירו את החומש מסומן באותו דף על הכוננ
הקדמנו רפואה למכה...

 

)ניסים יגן זצ"ל

במצוהלהדראסורשלכתחילהיתכן

המעונינים לתרום 
להפצת העלון 
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1 גיליון מס. 533שבת קודש  פרשת חוקת

"תמימות היא לידע שדרכי ה' יתברך אין להבין, ובלשון הרמב"ם תכלית הידיעה היא שלא נדע. וממילא אין לו לאדם אלא לעשות את מה שהוא מצווה, ולא 
עליו מוטל לחקור לדרוש להבין הכל, אלא מה שמבין מבין ומה שלא מבין לא מבין, ולא יהרהר אחר מידותיו יתברך (יד יחזקאל).

כשאדם זוכר את ה', כשהוא לא מסיח דעת מהשגחת ה' עליו, החיים 
שלו זורמים באופן אחר לגמרי. הוא זוכה לאור מיוחד, לחיות ונעימות וישוב 
דעת נפלא. הוא הרבה יותר רגוע. הוא לא עושה דברים בפזיזות ובחפזון. 
הקדוש:  רבינו  שאמר  כמו  שלו  הבריאות  על  שומר  אפילו  הוא  אמונה  עם 
עצמו  את  ולחזק  עצמו  את  לחפש  אחד  כל  וצריך  האמונה,  הוא  "העיקר 
בבחינת (דברים  האמונה,  נפילת  בשביל  רק  חולאים  סובלים  יש  כי  באמונה 
כח): "והפלא ה' את מכותיך מכות גדולות ונאמנות, וחוליים רעים ונאמנים", 

ונאמנים דייקא, כי הם באים על ידי פגם האמונה" (ליקו"ת ה).

מה  בכל  ה'  את  ולזכור  בה'  להאמין  זה  הזה  בעולם  שלנו  העבודה  כל 
שעובר עלינו. או אז נחיה חיים נעימים ומאושרים, חיים של שלוה ומנוחת 
הנפש. אך כשאדם שוכח מה', וחושב שבידו תלוי הכל, אז אין לו חיות כלל, 
כי הוא תמיד צריך לחשוב ולחפש עצות, לתכנן כל מיני תוכניות איך, ומה, 

ומתי, ואין לו שום ישוב דעת והוא מבוהל ומבולבל.

כל  לו  לספר  ה'.  עם  לדבר  להתחיל  צריך  אתה  באמונה  להתחזק  כדי 
מה שבליבך, כל מה שמעיק עליך, וגם אם בתחילה ידמה לך כאילו אין מי 
שישמע אותך, שהכל לריק ח"ו, תמשיך לדבר, בסוף תרגיש. זה לוקח זמן, 
שזה  ועד  זה,  בלי  לחיות  יכולים  לא  להפסיק,  יכולים  לא  מגיע -  כשזה  אך 
כמו  ובפשטות.  בתמימות  הזאת  העצה  את  ולקיים  להתחזק  צריך  מגיע, 
אותה אמא של בחור מישיבתו של רבי ירוחם ממיר שחלה ונטה למות. היא 

ת ַהּתוָֹרה" "זֹאת ֻחקַּ

מצוות פרה אדומה היא חוקה, אנחנו לא יודעים את הטעם שלה. האמת 
היא שכל המצוות גם הן חוקה, ואפילו שאנחנו יודעים ומבינים איזה טעם 
חוכמה  הרבה  כך  כל  מונחת  מצוה  בכל  מקום  מכל  מסויימות,  למצוות 
כן  שאנחנו  ומה  שבה,  האמיתי  הטעם  את  ולהבין  לצמצם  אפשר  שאי  עד 
מבינים זה טיפה בים כלפי מה שהדורות שלפנינו הבינו ואף הם כנראה לא 
השיגו את מה שהשיגו קודמיהם. הרי לנו קצת מושג עד כמה גדול עומקה 

של תורה שהיא בלי גבול ובלי תכלית.

באמת קשה להבין את המצווה הזאת. שורפים פרה אדומה ומשתמשים 
מטמאת  היא  כך  טמאים,  מטהרת  שהיא  וכמו  טמאים  לטהר  שלה  באפר 

טהורים. מובן? לא! 

המים  ולא  מטמא  המת  לא  לתלמידיו:  זכאי  בן  יוחנן  רבן  להם  "אמר 
רשאי  אתה  ואי  גזרתי,  גזרה  חקקתי,  חוקה  הקב"ה:  אמר  אלא  מטהרים, 

לעבור על גזרתי, דכתיב: "זאת חוקת התורה" (במדבר רבה יט,ח).

העיקר בעולם הזה הוא האמונה הקדושה. כל התורה וכל קיום המצוות, 
(תהילים  אמונה"  מצוותיך  "כל  שכתוב  כמו  האמונה  אל  אותנו  להביא  כדי 

קי"ט).

אמונה זה לזכור כל רגע ורגע שאין שום מציאות בלי ה' יתברך. שבכל 
מה שקורה לנו, שם ה' נמצא. שהכל מאתו יתברך והכל לטובה.

בס"ד

שבת קודש   ג' תמוז, תשע"ו
פרשת חוקת

ִמיָמה" (יט'א-ב) ה תְּ ת ַהּתוָֹרה... ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה ֲאֻדמָּ "זֹאת ֻחקַּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, ציפורה 
בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, חיה בת רחל, הרב דוד 

חיים בן זוהרה, ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, שני 
בת תמר, זוהר בן אורית, לאה בת מלכה 

להצלחה וישועה: שלום בן ליבא, נתן בן נחמה, יצחק בן בת 
שבע, מוריה בת רויטל, אילן בן ויויאן, יצחק צחי בן אורית 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
הודיה סופיה בת שרה פרוין, בת אל בת ציפורה 

לזיווג הגון: שי שרגא בן אסתר, נחמה בת אסתר, מיטל בת 
יפה, נאור בן הלן, לירון בת תמר

לעילוי נשמת: איז'ה בת רבקה, דליה בת נחום זאב הי"ד, 
יעקב בן רבקה, ציון בן יונה ודוד, שרה בת יקות, ישראל בן 
שמעון, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, אברהם בן חביבה, 
פיבי בת תמוי, אברהם בן חנה ופנחס, משה בן סמדר, 
סיגלית בת מירה, בוריס בן סבטלנה, דליה בת שושנה, 
שלמה שלומי בן אילנה נאוה, ציפורה בת חנה, שלום בן 

לאה

ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  ג' תמוז, תשע"ו גיליון מס. 2533

נועז,  מעשה  עשו  יגיבו,  המצרים  איך  ידעו  לא  בעצמה,  הזרה  העבודה  את 
בכל הכוח.

יכולים  אינם  גמורים  צדיקים  עומדים  תשובה  שבעלי  שבמקום  כתוב 
לעמוד. למה? כי בעל תשובה נהיה בעל תשובה בכוח גדול, הוא היה צריך 
לשבור מחיצות, לשבור קירות, ולשבור כאלה דברים קשים- הוא לא יכול 
לעשות לאט לאט. כשעושים לאט לאט זה לא נשבר, זה פשוט לא נשבר. 
אחר כך, אחרי כשכבר שברו את היסודות וחיים כבר חיים של תורה ומצוות, 
אז אחר כך כל הזמן העבודה היא ברצוא ושוב, עליות וירידות, אבל השבירה, 

היציאה מג' קליפות טמאות היא צריכה להיות בפעם אחת, במכה אחת.

ה'  על  עצמם  את  השליכו  הם  איתם,  שיהיה  מה  ידעו  לא  המדבר  דור 
בלי לדעת מה יהיה. כולם הולכים אחרי משה רבנו ולא יודעים שום דבר, 
לא יודעים מה יהיה, פשוט הולכים אחריו. כמו אותו בעל תשובה שמרגיש 

משהו בלב, שרואה איזה אור גדול, עוזב את הכל ורץ. 

אמונה זה לדעת שה' שוכן גם אצל השני, זה לראות את הנקודה הטובה 
"פרה  השבוע  בפרשת  הקדושה  התורה  אומרת  האדומה  הפרה  על  שלו. 
זה  אדום  האדומה,  הפרה  נהפכת  איך  מום".  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 
את  מכניעים  איך  הדין?  את  ממתיקים  איך  תמימה?  לפרה  קשים,  דינים 
מום"  בה  אין  ובאחרים. "אשר  בעצמנו  טובה,  נקודה  שמוצאים  ע"י  הרע? 
זוהי הנקודה הטובה שהיא אומנם רק נקודה, אך היא בכלל לא קטנה, היא 
עוצמתית. אדם לומד להסתכל על העולם בעיניים טובות, אדם זוכה לראות 
את הטוב שיש בשני, ותמיד יש טוב, אז הוא זוכה לגן עדן כבר בעולם הזה. 
אנחנו באמת לא יכולים לשפוט, אנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה, 
על  כזה  למבט  לזכות  אפשר  ואי  ללבב.  יראה  ה'  ורק  לעיניים  יראה  האדם 
לכל  כעפר  ונפשי  ושפלות.  ענוה  על  החיים  כל  עובדים  אם  אלא  החיים 
תהיה. "וממדבר - מתנה" נאמר בפרשה (כא, יח). כיון שעושה אדם את עצמו 

כמדבר ניתנת לו התורה במתנה (נדרים נד).

הברואים  כל  עם  אני  לבד,  לא  אני  אבל  עולם  בורא  עם  "אני 
ביחד עם בורא עולם. מה זה אני עם בורא עולם? אני עם הסגנון שלי 
ואני  עכשיו  לי  תפריעו  ואל  שלי,  הסגור  הבית  ועם  שלי  הענין  ועם 
עכשיו עם בורא עולם, שזה מדרגה מאד מאד גבוהה, כמובן אם זה 
לא אשליה. הגאולה העתידה, שתהיה לעתיד לבוא, שאותה אנחנו 
ניגאל.  היה  גם  הרשע  הבן  ששמה  כזאת  גאולה  היא  להכין,  צריכים 
יכול  עכשיו  ואני  ממני,  פחות  שהוא  מישהו  ואין  רשע,  בן  אין  שמה 
יכול לחשוב עליו רע, ואני יכול כשאני מתפלל לא לעשות התקשרות 
לכל עם ישראל ולא לקבל את מצוות ואהבת לרעך כמוך, ולא לאהוב 
לא  זאת  וכו'.  וכו'  מכולם  חשוב  יותר  קצת  שאני  ולחשוב  כולם,  את 
של  התאחדות  שתהיה  זה  האחרונה  הגאולה  האחרונה.  הגאולה 
בליבי.  נמצא  עולם  בורא  ביחד.  עולם  בורא  עם  כולם,  הברואים  כל 
נמצא  בלבבי,  שנמצא  עולם  בורא  אותו  לו.אבל  אבנה  משכן  בלבבי 
בלבבות של כולם. של כל עם ישראל הוא נמצא. אז אם האדם לא 
יכול להתחבר עם האלוקות שנמצאת אצל החבר, ואצל כולם, אצל 
כל בני האדם, הוא לא יכול להתחבר עם זה, הוא מתנשא, הוא חושב 
שהוא יותר חשוב וכו', אז באותו רגע בעצם, הוא מאבד את הקשר 
של  לבחינה  להגיע  יכול  לא  הוא  כלומר  הקב"ה,  עם  שלו  האמיתי 
ניגאל."  יהיה  הרשע  הבן  גם  שבה  תהיה,  כשהיא  האחרונה  הגאולה 

(באור פני מלך חיים)

ארון  את  פתחה  הישיבה,  להיכל  נכנסה  הלימוד  סדרי  ובין  לישיבה,  באה 
הקודש ואמרה: "רבונו של עולם! יש לי כמה ילדים, אבל הילד הזה עזב הכל 

והלך ללמוד, ודווקא אותו אתה רוצה לקחת?!", והבחור הבריא.

או כמו רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, רבה של ירושלים, כשחש בשנתו 
האחרונה לחייו כי חולשתו מתגברת עליו, נשא עיניו למרום והתפלל: "רבונו 
של עולם! את כל היסורים שנתת לי קיבלתי באהבה, ומוכן אני גם להבא 
אזדקק  שלא  לי  עזור  אנא,  תייסרני:  אל  אחר  בדבר  רק  לקבלם.  להמשיך 
ואמנם  למעני".  אחרים  הטרחתי  לא  מעולם  כי  ישרתוני,  שהבריות  לכך 
שעה ה' לתפילתו, וכמעט עד יומו האחרון עשה את כל צרכיו בעצמו ולא 
נזקק לעזרת אחרים. ומסופר על אחד מתלמידיו הקרובים של רבי שלמה 
זלמן אויערבאך זצ"ל, שהשתפך לפני הרב והשיח את לבו על מכאוביו ועל 
סבלו. אמר לו רבי שלמה זלמן בקול רך ובחיבה: "דע לך, תלמידי היקר, כי 
מעולם לא פרטתי את צרותי ואת תחלואיי בפני בן אדם. כל אימת שכאב 
לי משהו, כשהפריע לי דבר מה, הייתי עומד ומתפלל לפני הקב"ה ומבקש 

ממנו שייטיב עמי ברוב חסדיו".

רבי נחמן מברסלב זי"ע סיפר לתלמידיו, שאחד הסיפורים שזכה לשמוע 
יתברך,  ה'  אל  גדולה  בתשוקה  מאד  מאד  לבו  את  והלהיב  ועורר  בנערותו 
הוא הסיפור של תחילת כניסת זקנו הבעל שם טוב הקדוש לעולם עבודת 
ה' בהיותו ילד קטן  כבן שלוש. ידוע כי הבעל שם טוב הקדוש נולד להוריו 
נחלש  השלישית,  לשנתו  ישראל  הילד  וכשהגיע  מבוגר  מאד  בגיל  כשהיו 
ועליך  מהעולם  ללכת  "עלי  צוואה:  בלשון  לו  ואמר  לבנו  קרא  מאד,  אביו 
לדעת, בני היקר, שאין לך לפחד משום נברא שבעולם, כי השם יתברך מלוא 
עמך  אתך  יתברך  הוא  כי  בדעתך  תצייר  והמשיך: "תמיד  כבודו".  הארץ  כל 
ואצלך, וכל שכן כשאתה צריך לאיזה דבר, אל תבקש משום נברא שבעולם 
רק ממנו יתברך. ומאחר שאין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, תרגיל את 
עצמך לדבר עמו יתברך בלשון שאתה רגיל בה, ותמיד תלך רק עמו יתברך". 
במילים אלה נסתלק ר' אליעזר, האב. דברי אביו קודם הסתלקותו נחקקו 
ולבקש  יתברך  עמו  לדבר  החל  הילד  חזק.  רושם  ועשו  הצעיר  בלבו  היטב 
ממנו כל דבר. ולאחר פטירת אמו, כשהיה בן חמש, היה הולך נע ונד, קרוע 
לא  כבר  בלילה,  ישן  שהיה  ובמקום  עליו.  שישגיח  מי  לו  היה  לא  כי  ובלוי, 
היה ביום, כי הלך מכפר לכפר ומעיר לעיר והיה מטייל בשדות וביערות. אך 
שאין  בדעתו  לחקוק  אביו,  צוואת  לקיים  מאד.  מאד  חזק  היה  אחד  בדבר 
שום מציאות בלעדיו יתברך, ובכל תנועה ותנועה שם אלופו של עולם, והוא 
צריך רק לדבר עמו יתברך, וכך עשה, ובזכות זה עלה ונתעלה מאד בתורה, 

בעבודה וביראת שמים, עד שזכה להיות רבן של כל בני הגולה.

נתלהב  זה,  ספור  לשמוע  שזכה  לאחר  ומיד  תיכף  כי  סיפר  נחמן  רבי 
לבו בתשוקה עצומה להרגיל את עצמו בהנהגה קדושה זו, וקיבל על עצמו 
להיות בהצנע לכת ולהחביא את עצמו מכל העולם, וכך התחיל לדבר עמו 
יתברך בלשון שהיה רגיל בה, וכך עלה ונתעלה מיום ליום מאד מאד. עד כדי 
כך שפעם נתבטא ואמר שאילו היה יודע בצעירותו את הכוח של התפילה 
והתחינה אליו יתברך, היה עוזב את כל הסיגופים שעשה בנערותו ומשקיע 

רק בהתבודדות ובתפילה ותחינה אליו יתברך.

מה  כל  כי  עוברים,  שאנחנו  הנסיונות  כל  כי  ה'.  אל  לברוח  זה  אמונה 
שקורה לנו בחיים, הכל זה כדי שנבין שרק הוא יתברך יכול להושיע אותנו 
עצמנו  את  להשליך  צריך  שבשמים.  אבינו  אל  אלא  לברוח  לאן  לנו  שאין   ,
זרה  עבודה  עובדי  היו  הם  הרי  ישראל,  בני  הכוח.  בכל  סתם,  ולא  ה'  על 
במצרים, ואיך הם עקרו את העבודה הזרה מליבם? שחטו את השה, שחטו 
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אמונה זה להיות בשמחה. כי אם אני מאמין שיש בורא לעולם, ושהכל 
להיות  חייב  אני  לטובה,  ושהכל  מושלמת  פרטית  בהשגחה  פה  קורה 
בשמחה. שמחה זה גלוי של אמונה. אם אדם בשמחה סימן שהוא מאמין. 
רגע אחד הוא לא בשמחה, סימן שבאותו רגע הוא מנותק. חיבור זה שמחה 
וניתוק זה עצבות. באותו רגע שאדם נופל לעצבות, באותו רגע הקב"ה עוזב 
אותו. אפילו שהוא עצוב כי הוא התרחק מה', אפילו שהוא עצוב שזה לא 
הצליח לו, שהוא נכשל. למה אתה עצוב? שכחת ממני? הרי אני איתך. אז 
למה אתה עצוב. אתה לא רואה אותי? אז אם אתה לא רואה אותי, גם אני 
עם  הקשר  את  איבד  הוא  רגע  באותו  עצוב,  שאדם  ברגע  אותך.  רואה  לא 
בצורה  אפילו  שמח,  להיות  מחדש  להתחיל  צריך  הוא  רגע  באותו  ואז  ה'. 
מלאכותית, זה לא משנה מה הוא יעשה, רק לא להיות בשום פנים בעצבות. 
נכשלתי , עשיתי שטויות, קיבלתי בזיונות, בני המשפחה שלי בעצמם ביזו 
אותי, הכל שטויות, הכל רק נסיונות, כל זה לא אמת, אין כלום, שום דבר, 
הבר  קיימא,  בר  לא  שהוא  דבר  זה  לעצבות  וגורם  כאן  שנמצא  מה  כל  כי 
קיימא היחיד זה רק ההתחברות אל ה', וההתחברות זה שמחה. אצל ה' אין 

עצבות. עוז וחדוה במקומו. כמו בסיפור הבא:

הנהג החטוף

לא  מספר  למול  אמור  הייתי  שנים  כשש  לפני  הקיץ  מימי  באחד  ובכן, 
מבוטל של תינוקות כן ירבו, בשפע בריתות בק"ק נתניה ובסביבתה. מדובר 
בקצב לא פשוט הדורש ממני זריזות ומיומנות. 'פרו ורבו' ברוך הוא וברוך 
שמו, שעם ישראל הולך ופורץ ימה וקדמה צפונה ונגבה... ואני לא המוהל 
היחיד שהייתי עמוס באותו יום בעבודה... פגישה אחרי פגישה עם אליהו 

הנביא תמיד נעימה ונושאת בחובה תחושה עילאית של חן וחסד.

אחרונה  לפני  הברית  את  אלול,  חודש  של  השרב  מימי  באחד  זה  היה 
בערב,  שבע  כלומר   ,19:00 בשעה   הצפוני  התעשייה  באזור  באולם  עשינו 
כאשר שקיעת החמה היתה 19:15. עוד 15 דקות לשקיעה. הברית האחרונה 
בבית  נורדאו,  קרית  העיר,  של  הדרומית  בשכונה  להתקיים  אמורה  היתה 

הכנסת 'אליהו הנביא', ונותרה לנו פחות מרבע שעה להגיע לשם. 

עלינו בזריזות על מכוניתי, עוזרי המיומן והצדיק רבי יעקב ואני, ושעטנו 
לכיוון כביש החוף. טרם עלותנו לגשר הצפוני המוביל לכביש החוף, חשתי 
שההגה כבד ואינו מגיב. חששתי מפנצ'ר. עצרתי בשולי הכביש, ירדתי מן 
הרכב, הצצה מהירה אימתה את חששותי, ואכן השם ישמור הגלגל הימני 

קדמי העלה עשן מן החיכוך עקב התקר. 

הבטתי בשעון ופעימות לבי החלו לנסוק. הרגשתי שהרקות שלי מכות 
הרכב  נורדאו,  לקרית  להגיע  דקות   10 בקושי  לי  נותרו  בהתרגשות.  בי 
אחרי  יקר.  בזמן  מדובר  תגיע,  שהיא  עד  מונית,  שאזמין  עד  מפונצ'ר, 
מבטי  התשיעי.  ליום  כבר  ונכנסנו  בלילה,  מלים  אין  למול.  אסור  השקיעה 
האכזבה של ההורים והאורחים החלו לצלוף בי בדמיוני, ובשניות הלחוצות 
שלא  לי  ברור  שהיה  מאחר  אך  ניסי.  פתרון  אחרי  נואשות  חיפשתי  הללו 
ינחילו לי את המלאך גבריאל מן השמים כדי להטיסני במשק כנפיים עד 

לבית הכנסת 'אליהו הנביא', הייתי חייב לייצר לעצמי את המלאך הזה. 

במרכז  נעמדתי  בכבישים.  גם  מלאכים  יש  אבל  בשמים,  מלאכים  יש 
חשש  הוא  ארוכות.  לצפצף  החל  למולי  שהגיע  המבוהל  והנהג  הכביש, 
שכנראה מדובר באדם לא יציב בנפשו. סימנתי לו לעצור. הוא עצר. נכנסנו 
רבי יעקב עוזרי הנאמן ואנוכי למכוניתו, וביקשנו ממנו: סע צדיק שלי, סע. 
אתה לא עוזב אותנו, אתה חייב לעזור לנו. הנהג היה המום. מי אתה?! מה 

אתם רוצים ממני?! מה פתאום נכנסתם בלי רשות למכוניתי?! אולי אתם 
כבר  אני  גז,  תן  שאגתי.  "סע!!!  הרכב!!!  מן  ורדו  טובה  לי  תעשו  שודדים. 
מסביר לך מה ולמה. רד מן הגשר ימינה, היכנס לכביש החוף, סע דרומה 
7 ק"מ, ומשם בזריזות לשכונת קרית נורדאו, אני מוהל, יש לי ברית מילה 
שלח  הקב"ה  התפנצ'רה,  מכוניתו  אותי,  תבין  שקיעה,  דקות   9 עוד  שם, 

אותך אלי, כי אתה המלאך שלי. 

זיק של חיוך ניצת בעיניו של הנהג, שהיה חילוני למהדרין עם לב חם: 
ברית  מצוות  בשביל  מוהל  להסיע  בשבילי  כבוד  זה   , הו  ה,  מוהל?  "אתה 
כמו  החדישה  מכוניתו  הגז,  על  לחץ  איך  ועוד  הגז,  על  לחץ  והוא  מילה". 

ננערה מן ההלם וטסה במהירות לכיוון היעד. 

באותן דקות שנדמו לנו כמו נצח, עסקנו רבי יעקב ואנוכי באמירת פרקי 
תהילים ובתחינה לפני הקב"ה, שהמשימה תצלח בידינו ונצליח להגיע לפני 
השקיעה לתינוק הזערורי הממתין בקוצר רוח להיכנס לבריתו של אברהם 

אבינו ביום השמיני. 

החלו  אדומות  אור  קרני  כתום,  הפך  וצבעה  מערבה  נטתה  השמש 
של  רבונו  ואמרתי:   עיני,  עצמתי  בשעון.  להביט  פחדתי  הים.  מן  להבליח 
עולם, לא ביקשתי את המלאך גבריאל, אבל אין לי ספק שהיהודי החביב 
שואף  הוא  גם  המתוק  והתינוק  במצווה,  לזכות  רוצה  בהגה  שמחזיק  הזה 
להם  ייגרם  שלא  נורא,  במתח  מצויים  בודאי  והוריו  השמיני,  ביום  לבריתו 

שברון לב. עשה למענם אם לא למעני.

מביט  אני  הכנסת.  בית  ולמולי  עינים  פוקח  אני  בלמים.  חריקת  לפתע 
בשעון: נותרו דקה וחצי לשקיעה. אני ורבי יעקב שועטים מן הרכב. והרצים 
הנרגזות,  הרוחות  את  שניות  בתוך  השקטתי  הכנסת.  לבית  דחופים  יצאו 
נימול  היהודי,  לעם  הקדמית  בדלת  נכנס  היקר  התינוק  וחצי  דקה  ובתוך 
יתלונן...  השם  בצל  רענן  יהא  'הילד  פה,  בכל  מזמרים  כשאנו  וכדין,  כדת 
בסימן טוב בן בא לנו בימיו יבוא הגואל'. ואכן הרגשתי כמי שזוכה לגאולה 

השלמה. 

רצינו  ולשמוח.  לאכל  המשפחה  בני  את  והותרנו  הכנסת  מבית  יצאנו 
אותו  שחטפנו  זה  שלנו',  ב'נהג  בחוץ  מבחין  אני  הנה  אך  מונית,  להזמין 
בעל כורחו באמצע נסיעתו. "בואו עלו, אחזיר אתכם לרכב, או לכל מקום 
שתרצו", הוא קרא לי. עלינו לרכב, ואז נישקתי אותו במצחו בחום "ידידי, 
אין לך מושג לאיזו מצווה אתה שותף. בזכותך נכנס ילד נוסף לבית היהודי 

של אברהם אבינו. אשריך!!! ואשרי חלקך".

ואז  מהורהר  שהוא  לב  שמתי  שניות,  כמה  שתק  והאדיב  החטוף  הנהג 
התחיל לדבר נרגש כולו: "שמי שמעון. אם לפי דבריך עשיתי מצווה גדולה, 
עת  זו  אולי  כי  מיוחדת,  ברכה  ממך  מבקש  אני  אז  חשוב,  ומוהל  רב  ואתה 
רצון. אני בן 45 שנים, ועדיין לא נישאתי, אני רווק על כרחי, לא מצאתי את 
בת זוגי מן השמים. העיכוב הזה מעיק עלי וגורם לי צער רב. אז ברכני רבי 

שאזכה להינשא בקרוב. אני מרגיש חצי בנאדם". 

הוא עמד לפרוץ בבכי. ואז נשמתי עמוק, הנחתי את יד ימיני על ראשו 
וברכתיו מכל הלב עד טיפת דמי האחרונה "מי יתן ותינשא בקרוב לאשת 
התורה,  אדני  על  בישראל  נאמן  בית  ותקים  נשמתך  משורש  חסודה  חיל 

ואזכה למול את בנך ביום השמיני. רק אל תשכח אותי!!!".

צלצול  מקבל  ואני  בדיוק,  שנה  לה  חלפה  לוי,  הרב  תאמין  לא  אתה 
טלפון: "שלום מדבר שמעון, אתה זוכר אותי... אני הנהג שלך, אני המלאך 
השקיעה....  לפני  דקות  ארבע  מילה  לברית  אותך  שהובלתי  שלך  גבריאל 
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רבי אברהם, חדשיים אחרי הברכה שלך נישאתי לנוות ביתי, והיום בשעה 
מוצלחת נולד לי בני בכורי. הבטחת לי שתזכה להיות המוהל, והקב"ה שמע 

וקיבל ברכתך". 

הסיפור עוד לא נגמר הרב לוי. 
הספקתי מאז למול את שני בניו של שמעון הנהג החטוף שיהיו בריאים 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

עלי.  מהשגחתך  דעת  להסיח  לא  לי  תעזור 
אזכור:  אני  לי,  שקורה  מה  כל  ורגע,  רגע  שכל 
זה  לטובה.  וזה  זה  את  לי  עשה  ה'  מה',  זה 
אחיה,  אני  ככה  אם  כי  יתברך.  שלו  מהרחמים 
כעסים,  בלי  אחרת,  לגמרי  יראה  שלי  היום  אז 
הרי  האשמות,  בלי  אכזבות,  בלי  דאגות,  בלי 
ה' עשה לי את זה, אז מה לי לכעוס, לדאוג או 
כי  לרגע,  לשכוח  לא  אבא  אותי  זכה  להאשים. 
ואני  משהו  שקורה  אחרי  ורק  שוכח  אני  בד"כ 
ששכחתי  להבין  מתחיל  אני  אז  רק  וכו',  כועס 
ומתחיל  תשובה  עושה  ואני  אבא,  לרגע  אותך 

מחדש.

הזמן  כל  איתך,  לדבר  הזמן  כך  לי  תעזור 
כך  כל  כי  תודה,  הרבה  ולהגיד  עליך,  לחשוב 
לא  בכלל  ואנחנו  ממך  מקבלים  מתנות  הרבה 
ככה  כאילו  מאליו,  מובן  הכל  כאילו  לב,  שמים 
אותי  למד  עולם,  של  רבונו  להיות.  צריך  זה 
עם  כשחיים  איתך,  כשחיים  כי  איתך   לחיות 
מתיקות,  כזאת  שמחה,  כזאת  יש  הקב"ה, 

שעובר  מה  כל  את  לעבור  כוח  כזה  ומקבלים 
עלינו באמונה ובאהבה.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

עם  על  נפש  מסירות  לעשות  אותי  זכה 
אני  כי  אחרים.  אצל  רואה  שאני  כמו  ישראל 
בצד  לשים  מסוגל  לא  עדיין  עצמי,  בתוך  עדיין 
מה  את  שלי,  הסדרים  את  שלי,  התוכניות  את 
שאני צריך להשלים, ולעשות בדיוק מה שמורים 
לא  בשלמות,  לא  אבל  עושה.  אני  לעשות.  לנו 
הדברים  עם  יהיה  מה  להרגיש  בלי  לא  מייד, 
נפש  במסירות  לא  להספיק,  צריך  עצמי  שאני 
אמיתית כמו שאני רואה אצל אחרים שעוזבים 
מייד את הכל, שמתבטלים לגמרי, שמאמינים 
שמה שנאמר אותו בדיוק צריך לעשות גם אם 
יש  אם  וגם  שעות  לוקח  זה  אם  גם  קשה,  זה 

להם דברים אחרים שהם צריכים לעשות. 

לגמרי  להתבטל  אזכה  שאני  אותי  זכה 
גם  לעשות  לנו  שאומרים  מה  בדיוק  ולעשות 
אם אני לא מבין את ההגיון וגם אם זה נראה לי 

לא מציאותי. ולא רק לעשות, לעשות באהבה.

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לא  כשאני  פעם  כל  לזכור  אותי  זכה 
בשמחה, כשאני לא עושה את הדברים בחשק, 
את  לרגע  איבדתי  שבעצם  לזכור  בהתלהבות, 
יש  עצבות,  אין  אמונה  כשיש  כי  ח"ו  האמונה 
התחברות עם ה' ואם אני מנותק, אם אני לא 
מחובר, סימן שאני צריך לבדוק מה עם האמונה 
שלי. כי אם זה בגלל משהו שקרה, הרי מי עשה 
לי את זה? אתה אבא. למה זה קרה לי? כי ככה 
ה' רצה, ככה אתה אבא רצית, אז מה אני נופל 
לעצבות. ואם אני לא מבין למה, פשוט מרגיש 
מנותק, לא מרגיש אותך כמו לפני כן, מה לזה 
ולעצבות הרי גם זה ממך אבא, גם אם אני לא 
מבין מאיפה זה הגיע, ואם זה מה שאתה מזמן 
לי עכשיו, אני צריך לשמוח כי מה שאתה עושה 

זה רק לטובה. 

לא  שאני  פעם  כל  שבשמים  אבי  זכני 
בשמחה להיכנס קצת פנימה, לבדוק את עצמי 
כשמתחברים,  כי  אליך  ולהתחבר  לחזור  וככה 

שמחים.

שבת שלום!
מנחם אזולאי

הסיפור  את  לפיוט  פיוט  בין  מספר  אני  הברית  לפני  כאשר  הרע,  עין  בלי 
שמעון  רבי  שלנו  החטוף'  ש'הנהג  לציין  למותר  עכשיו.  ששמעת  הנהדר 

שומר תורה ומצוות וגם הוא מחזק אנשים בסיפור ההשגחה הפרטי שלו.

(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)
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 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 עד שהגיע הפרופסור... קודש לשבת סיפור
  
 
  ,קודש לשבת הזמנתו על לחלוטין מוותר שהייתי ,היא האמת"

  אריה כשל היתה שערותיו שרעמת ,הזה המשונה האיש של
  אחת לא ,וסקרניות חכמות שהיו הגם ,ושאלותיו ,שנותיו באמצע

  של בעגה פרופסור נקרא עוד והוא.ומעליבות מקניטות גם היו
 ."המצחיקה החילונית החופשית החברה
  30 מזה אשר ,סוקולסקי חנניה הרב מאשר אחר לא הוא הדובר
  הולך גם ושמו ,חשובות בישיבות לעדרים תורה מרביץ שנה
   .ב"וארה מאירופה חדשים עולים של ליבם כמקרב לפניו
  לאחר מיד אשר ,סוקולסקי הרב הוא פנים ומאיר רהוט יהודי
  גם ,שלו האברכות חיי עם לשלב החליט ,טוב במזל אשה שנשא
  לא שבכלל לכאלה איתות-פנסילהאיר ,הלילה בשעות עיסוק
 .אליה בסמוך לא וגם ,הדרך על נולדו
   .זה צדדי מעיסוק להניאו ניסתה ,שתחיה נחמה ,כנגדו העזר

 כך-ואחר תתמלא ,היום כל תורה בלימוד להשקיע עליך ,חנניה"
   .לשכנעו ניסתה "עדרים להשקות תתחיל

  ,לעשות מה ,אני אבל ,יתירה בינה בך ניתנה ,נחמה צודקת את"
  האדמה את ארטיב לא ואם ,גשם של ענן כמו טעון מרגיש

 ."?ותבואות נטיעות ממנה יצמחו וכיצד ?אתרוקן איך ,הצחיחה
  קודש בשבתות הקטן שביתם והעיקר ,צדק והוא ,צדקה היא
  כאלה ,הגלובוס רחבי מכל ,חביבים תשובה לבעלי למוקד הפך
  אידישאי אקלים גם אלא ,וגפילטע קוגל רק לא לטעום שרצו

  להתענג" עם פנטסטי בשילוב "מנוח בו מצאה יונה" עם מתרונן
 ."ודגים ושליו ברבורים בתענוגים

  בניו כששני .שבת ליל מסמר היו הלילה לתוך השיחות ,הו ,הו
  צולל היה הוא ,כתפיו על ורדומים ברכיו על ישובים הקטנים
  יקרות פנינים ,התשובה למחפשי ,להם ודולה התורה למעיינות

  .אמונה של זרעונים הצחיחות בנפשותם וזורע ,אלוקי אור של
 .נבטו מהם שרבים זרעונים

   .הפרופסור שהגיע עד...
  נהגו ,שיחיו סוקולסקי שהזוג ,נציין הפרופסור לפני ,רגע רגע

  ושיכנו ,שבת מדי דרך מחפשי שלושה אושניים לפחות להזמין
  שבין הציר על מזרנים שלושה או שניים על כבוד אחר אותם
 .לא ומה ומשחקיה ספריה ,אוכל חדר גם שהיה ,לסלון ההול

  עצמו את הזמין לכללים ובניגוד ,הפרופסור שהגיע עד ,כן
  ,הכפויה בהזמנה היתה ,תרצו אם .הסוקולסקים אצל לשבת
  סקרנות עם ,אחד מצד מצויה ישראלית חוצפה של תמהיל

   .מאידך ,פנים עזת פחות לא אנתרופולוגית
 .שנים 25 בן סיפור
 .שישי יום של בבוקרו שהתנהלה הטלפון לשיחת לב שימו
  אנחנו ,אריאלי גדי 'פרופ שמי ,סוקולסקי חנניה הרב לך שלום
  ונוכל לשבת אליכם מגיע אני שעות כמה עוד אבל ,מכירים לא

 ."אשתי בלי בא אני אגב ...ההזמנה על תודה .להכיר
  וכמעט ,עצמו את מזמין הוא ."ההזמנה על תודה" לב שמתם
 .יאומן לא ."תודה" לעצמו אומר

 ,הכבוד כל עם" .עולה דמו ולחץ רוטטים שאישוניו חש סוקולסקי
 

  ,מחליט הוא אבל ,לו נעתר הייתי ,להתארח מבקש היה הוא אם
  .אשתו בלי שיגיע ומעדכן טובה עושה ועוד ,ומודיע קובע הוא
   .הרהר "?עלינו שמע הוא מאין ובכלל .נחמד ממש
  אחים שני ,המוזמנים אורחיו שני הודיעו כך-אחר דקה חצי

  יצא כך.לשבת להגיע מהם שנבצר ,מנהריה נחמדים
  ,בלעדי ,יחידי אורח להיות זוכה ,קרוא הבלתי שהפרופסור

   .עליו שמעו לא שבכלל ,הסוקולסקים של המוגן במרחב
 .בדלת הקיש הוא נרות הדלקת לפני שעה חצי
  של ציור עם בוהקת אדומה חולצה .לבוש איך ועוד ,לבוש והוא
  ?שיער ורעמת סגולים רבעי שלושת מכנסי ,סנדלים ,גבה על פיל

  משונה טיפוס,בקיצור .שנותיו באמצע פראי אריה של כמו ,כמובן
   .40 כבן ,לחלוטין
 .נדע עוד ?למה פרופסור

  לפני אצלכם התארח שלי תלמיד" הפרופסור אמר ,"מאד נעים"
  לכן ,בשבתות בעיקר פתוח בית שאתם לי וסיפר ,שנתיים
  ברוך" ובסלחנות במשובה חייך סוקולסקי ."להגיע נוח הרגשתי

 ."?עלינו שהמליץ התלמיד ומי ,קורותינו בצל הבא
  עתיקה סינית פילוסופיה בפקולטה אצלי למד הוא ,נחמני אבירם"

  מזמן כבר הוא" .הפרופסור ציקצק "ההלניסטי הבודהיזם ומדעי
 .עדכן "הנחמני ,חרדי

 ?בקודקודו מחזיק הוא פרופסורה איזו הבנתם
 .טרי ורוגעלך אשכוליות מיץ כוס לאורח הגיש סוקולוסקי הרב

 הפרופסורעדכן "הלילה לסעודת רעב להיות מעדיף אני תודה"
  לי איכפת לא ,לשבת בהכנות עסוקים עדיין שאתם לב שם אני"

 ."בחוץ להמתין
  הכנסת בית ממול" ,סוקולוסקי בקש "בחוץ תמתין אל ,לא ,לא"

 הפרופסור ."יחדיו ונתפלל ,מגיע מעט עוד אני ,שם שב ,שלנו
   .בנחמה הביט חנניה ,בחנניה הביטה נחמה .יצא
  הוא.החרדית בשכונתם נחת לא מעולם ,שכזה מוזר קוסמי יצור
 מתפללי של משהו הציניים ,החודרים המבטים את צפה כבר

  רעמה עם אריה ,הכנסת בבית לצידו כשיסתובב ,השכונה
 .מילא נו .פיל של ציור גבה ועל אדומה חולצה לבוש ,פרועה
  נכנס המכונאי ה'כששימעל ,הנרות את היטיב סוקולסקי הרב

  חיוני חלק לי חסר ,מצטער נורא אני ,בגנרטור תקלה יש" והודיע
   ."סליחה מהגנרטור הזנה תקבלו לא השבת .במנוע
  ?עושים מה .במבוכה שקעו והסוקולסקים ,יצא ה'שימעל
  .ועששית נשמה נרות מדליקים היו הם ,המשונה האורח אילמלא

  יקבל איך ?יאמר מה ?יחשוב מה ,מכובד איש זה .נעים לא אבל
 ?זה את

  .החשמל חברת של להזנה והתחבר המתג על לחץ סוקולסקי
  מרן קבע "השם חילול זה" .בלב לחמיצות לו גרם הזה האור
  בראשם נדו "...האורח עם נעשה מה אבל" ל"זצוק איש-החזון
  לא ...לצחוק ...לגחך ...רע להרגיש עלול הוא" ,לזו זה הזוג בני

   ."שטותקעס מיני לכל פרופסור זה .מה יודעים
  של האור עם רע מרגיש אני אם" הבעל סיכם "נחמה תראי"

 לא עוד הוא .רע ירגיש הפרופסור שגם כנראה אז ,חשמל חברת
 

 ,אירן בת סוזן אליס ,מזל בן אליהו :נ"לע העלון
 מרסדס מת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה

 התורה חכמי נשיאאשת נ"לע
 נינה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית

 ד"בס



 המשך סיפור לשבת קודש

  שעשה מה כל :אומר הוא מה טוב אורח" של המימרה את מכיר
  כאן כבר הוא אם אבל ,"בשבילי אלא עשה לא ,הבית בעל

 ."יש מה זה .העששית לאור ויתרגל שיצטנף
  והניחו דולקים נרות ופיזרו חשמל מחברת התנתקו .ועשו אמרו

 .השולחן על דולקת עששית
   .הביתה השניים נכנסו שבת של ערבית תפילת אחרי מיד

  ...עששיות הביניים ימי את לי מזכיר זה" .בעיניו מיצמץ הפרופסור
   ."מילא נו ....נרות

  פה בחצי לו והסביר סבלנות רסיסי כמה אזר ,נבוך קצת סוקולסקי
  שימוש שאסר ,הקודם הדור מנהיג איש החזון מרן שיטת את

  שלום"ב פתח  ומיד .יהודים של ממלאכתם הנוצר בשבת בחשמל
  המנגינה אחרי וניגרר ,רע לא ,פעולה שיתף הפרופסור "עליכם
 ."הוא ברוך הקדוש ,המלכים מלכי מלך" .הכיר שלא

  .קידוש
   .ידיים נטילת
   .המוציא

   .הגפילטע
  ,סערה ,סוחף גשם ,מטר ,טפטוף לא .השאלות התחילו ואז

   .צונאמי ,טייפון
  על הצטננו המרק צלוחיות ,לשווא אך ,מרק להגיש ניסתה נחמה

  .וקרירים יתומים נותרו והאורז העוף גם כך-אחר ,השולחן
  חוכמת עם לו בא ההוא .אימתני פולמוס מנהלים והרב הפרופסור

  ,אבות ופרקי ל"חז של "ברזל כיפת" ומקבל ,וההודים הסינים
  .הקדוש והזוהר ,א"והגר
  תשובות חמש ארבע ,הראש על הפרופסור חוטף שאלה כל על

  לעצמו ולחש בעששית הביט האקדמאי .וברורות חותכות חדות
 ."מאד מעניין ,איש החזון שיטת"

  לצלילי ונרדמה ,הקטנטנים את השכיבה ,מזון ברכת ברכה נחמה
  ועוד ועוד ,שעה לו ונמרח ,להסתיים שסירב הפולמוס קונצרט
   .שעה ועוד ,שעה

  ובאשמורת ,הבהבה עוד העששית ,השני אחרי אחד כבו הנרות
  עיניו .עקשניות ירח קרני כמה איכשהו הבליחו האחרונה הבוקר

 .הכבויים ובנרות בעששית תקועות היו המלומד של
  ,הסלון בפינת המזרן את פרס ,עייף שהוא הודיע הפרופסור
  המארח ביקש שנרדם לפני .שינה למצב ועבר בפוך התכסה
  ,האורח הפטיר"בשבילי תתפלל" .שחרית לתפילת עמו שיצטרף

 .בנחירה ופצח
  ,השחר ברכות .זריחה מעט עוד ,בשעונו הביט סוקולסקי הרב
   .לתפילה וצעדה ,היומי דף לימוד של שעה

  משנה" שיעור נותן הוא התפילה אחרי ."ברכו" - 8:00 השעה
   .בתים לבעלי "ברורה
  קידוש" .בעדינות ,הפרופסור את מעיר הוא .11:00 כבר השעה
  ,עצמו את אוסף הפרופסור ."רעב גם בטח אתה ...פרופסור היום
  השינה .לשולחן ומתיישב ,הבית בעל של בקשתו לפי ידיו נוטל

 .כוחות המון לו הוסיפה הנעימה
  של ריבונו ,די" ...סערה אותה ,עצמו על חוזר הפולמוס ...ושוב
 לי אין ,לאלוקיו סוקולסקי הרב התחנן "...אותי מתיש הוא ,עולם

 

 כבר נחמה ,השולחן על הם שעות ארבע ."שלו לפילוסופיות כוח
 .נואש אמרה

   ."נצא בואו" ,המארח מודיע "עכשיו מנחה תפילת"
 .הצהרים אחר למנוחת ופונה האורח מבקש "בשבילי תתפלל"

  הוא "המלומד ידידי שלישית סעודה" .התפילה מן חוזר המארח
 .המציקות השאלות ושוב ידיים נוטלים .האורח את מעדכן
  טורט עוגת כמו ,להתפורר הולך שהוא מרגיש סוקולוסקי הרב
  לא גם ,הלילה כל ישן לא ,וסחוט עייף הוא .שובב ילד של בידיו
  אין .בשבילי עונש הוא הזה הפילוסוף" ...הללו והשאלות ,ביום
 .האדיב המארח בליבו בכה "ופשעתי עוויתי שחטאתי ספק לי
   .המארח הודיע "ערבית תפילת עכשיו"
  בפינת מזרנו על והצטנף ,האורח שוב ביקש "בשבילי תתפלל"

 .הסלון
 להיסגר מאיימות סוקולוסקי הרב של עפעפיו ."הבדלה"
 ימי לששת השביעי יום בין ,לעמים ישראל בין המבדיל"

 ."...המעשה
 ."לחול קודש בין המבדיל" .באוויר בוהה הפרופסור

  קלות ליטף ,יד לחץ ,הפרופסור סיכם "נחמד היה ,רבה תודה"
 .מכוניתו אל ויצא העששית את
 .ונרדם "שמע קריאת" אמר ,מיטתו על צנח סוקולסקי הרב

  קנטרניות ושאלות ,שחורים פילים ,אדומים אריות ובחלומו
  ותתפלל" רוחות וסערת ,ונחירות ,הסלון בפינת ומזרן

 .רדומה ?נחמה איפה ..."בשבילי
   

 .בדלת נקישה ,שנה אחרי
  ,הפרופסור את מזהה סוקולסקי הרב ."לביקור באתי ,שלום"

   .המסופר ראשו את מעטרת גדולה וכיפה לחלוטין נורמלי לבוש
   .המלומד עדכן "אצלכם בשבת התחיל הכל"
  אותך הבסתי לא ,אמת'ת תגיד סוקולסקי הרב שאל "לי תגיד"

  היא שהתורה אז קלטת לא ...הלילה לתוך הארוך בפולמוס
 .!"גדול קשקשן בעצם ושאתה ,לאמיתה אמת

  .להסתדר יכולתי שלך התשובות עם" הפרופסור חייך "ולא לא"
  ,מסביב החושך של האוירה ,אותי ניצחה העששית ,העששית
  שהיתה החשוכה לאישיות קצת התאימה ,המרצדות הצלליות

  לשבת מוכן לפיד כמו מואר יהודי תראה ,גדי ,לעצמי חשבתי .לי
  איזו ."איש חזון"ה שיטת בגלל ,חושך בחצי וללמוד ולאכול
   ."שלו לאמונה יש עוצמה איזו ,לו יש עוצמה
  ?והמרק ,לשבת ורעייתו הפרופסור הגיעו ,מכן שלאחר בשבת
 .נחמה את תשאלו .השולחן על התקרר לא כבר המרק

 הסיפור מאחורי קטן פרי 
  המקרבים הסמינרים של המרצים מגדולי אחד פעם לי סיפר

 ההוכחות שלל עם החזקים הפולמוסים"ש ,ליהדות רחוקים
  פועלים ,היא אלוקית שהתורה להוכיח בידינו שיש המדהימות

 ."למדי זניחה זו אך ,פעולתם
 .שואל אני ?זניחה

  ,הקטנים בילדינו מבחינים כשהם" משיב הוא "כן"
  הפנים בהארת ,הזולת כלפי שלהם ארץ בדרך ,בהנהגותיהם

  מכל יותר הרבה ליבם על פועל זה ,המצוות שמירת עקב שלנו
 ."ההוכחות
  אחת קטנה עששית לעשות מסוגלת מה הרואות עיניכם

 .ל"זצוק איש-החזון מרן שיטת בזכות והכל ?גדול לפרופסור
 )3קוטף סיפור / קובי לוי (

בן   מארלימיכאל , רוניהזהבה בת רחל דן בן , סביחהדליה בת , שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל, אסתר

 .מרסלה
אריה יהודה  , משפחת לוי: להצלחה פרנסה ובריאות, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה

 ש''ברהוג ש''בעילולהצלחת התורם . עבדלשלום בן , צביקה בן גאולה, בן חנה מלכה
אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה

 .בן חיה
 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית

  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 
052-7179846 

 ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

  ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בן שלמה ,שושנה בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא
 שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה  .לוי משפחת להצלחת   .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות  אולם מפואר הושלם ' א
',  ואירועים שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, כמאה מקומות ישיבה
0502100123 

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

,  ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''מרדכי בן אמלי ז

ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר
 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

ה  ''ורגיה זצוקללה'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק

  .עזיזה בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  צלח ,רחל בת נורי ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו

  בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן
  ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג בת אילוז פרחה צביה
  פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה בן שמעון

  בן הרב ,מרים בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת
  ובנימין ריחנה בת צדיקה ,גהר בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון
 ריחנה בן

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות שלא  
זכו לזרע של קיימא כעשרים  

יחזקאל בן מהין  : שנה
, ט בת שרהַכְרְּכמיורעייתו 

,  מנשה בן טובה ורעייתו
יצחק  , הרצל בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן 
שושנה כמסנה ודליה שרה  

 .בת שפיקה
ד ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

שאנן בן פנינה ואסי נחמן עידו בן ניצה שגי נ"לע
 ד"בס
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 חידושים נפלאים המושכים את הלבבות
 רעיונות משלים ומעשיות מרתקים

 וסיפורים מגדולי הדורות
 על פרשת השבוע

  

 ניתן להקיש ולעבור ישר לנושא - העלון תוכן
........................................ הדמוקרטיה בשם קורח

............................................... !! ברבי מקנא אני
............... כתפיו על העני את נשא והחסיד, אמר הרבי

................................ מטמא טהור ייתן מי -פרדוקס
.................. הטמא בעפר דווקא מתנגש הטהור האדם
...................................... !!וחורבן הרס- האטום פצצת

................................................ אנטישמי – אינטרנט
....... בצבא לחייל זצ״לוולבא הרב של יצחתהנ התשובה

..... ! גרוע מסוים במקרה אך טוב דבר זה רכב - כספרדו
......................................... הקב״ה נגד פסק הרמב״ם

................................................... " גורע המוסיף כל"
.......................................... חור עושה לא מסמר מתי

............................................................... כמסמרות
.................................. מתחדשת התורה ודור דור בכל
........................... !!במזרח – למעלה אותו שמים – רב

................................ "חתוכה" ניתנה לא התורה מדוע
................. ?!אדומה פרה מצוות את מבינים היום מדוע
..................................... ?החוק את ה"הקב נתן מדוע

.................................. מוסר טיפת עוד להוסיף ללמדנו
................................ !! חוק ע״י רק זה האמתי החינוך

.................. המוות לאחר גופתי את שישרפו מעוניין אני
............................ ?!לארץ להיכנס זכתהלא מרים מה

............................. אחד רק מספיק נס בדרך למלחמה
........................................................ ...אבל גדול נס
......................................... ? הכיפורים ליום ששת בין
........................יעקב״ בנות גשר ״.. לנס סוריה בין מה

................... !!במלחמה שהצליחו הם - הזקנים הרבנים
....................... !לתקן קשה כבר.. ומעלה ארבעים מגיל

 

 רב המכר  מלוקט מתוך הספר הנפלא

  

  

 
 תגובות והערות סיפורים חידושים ורעיונות

 יתקבלו בברכה בדוא"ל 
  לקבלת הגיליון בדוא"לוכן  

 . ולציין "בנאות דשא" יש לשלוח בקשה 

gmail.com@3048927 
 052-7111001או בטלפון 
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 קורח בשם הדמוקרטיה

אין בה  ״וידבר ה׳ אל משה ואל אהרון... זאת חוקת התורה אשר ציוה ה׳... דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשרר
 ג] - מום... לא עלה עליה עול״ [י״ט א׳

ומדוע תתנשאו על  פרשת פרה אדומה היא תשובה לטענתם של קורח ועדתו. קורח טען כי כל העדה כולם קדושים וה' בתוכם.
רק  לא קהל ה'? כלומר: הסמכות העליונה צריכה להיות בידי העם, ולא בידי משה ואהרון. כי הכהונה שנגדה התקומם קורח, היא

 עבודת קרבנות, אלא גם שיפוט.

ני שהעם יחליט בכל דבר שדורש הכרעה, ולא הלכה מסי !!דמוקרטיההכהן הוא השופט והוא הסמכות העליונה, וקורח טען שצריך 
 תכריע.

 את הוויכוח בין קורח למשה בשתי ההלכות:לא לחינם המדרש מביא 

 לה תכלת פטורה מציצית.כל שכן טלית שכו - א. אם חוט תכלת אחד פוטר טלית

 הרי שבית שכולו ספרים, פטור ממזוזה. –ב. אם שתי פרשיות במזוזה פוטרות בית 

 בשתי ההלכות הללו הסתמך קורח על קל וחומר, שהוא דבר שבהגיון. ורצה להסתמך על השכל נגד הלכה למשה מסיני.

 וההולכים אחריו, לומר להם שהסמכות העליונה היא ולכן, באה פרשת פרה אדומה שאין בה הגיון, ומכה על קדקודו של קורח
 הלכה למשה מסיני ודעת תורה, ולא תמיד היא זהה לדעת העם.

, ההמיוחד בפרשת פרה אדומה שהיא מופרכת מתוכ כשעטנז וכלאיים, שהם חוקה ואין בהם הגיון. ואע"פ שבתורה יש עוד מצוות:
 ים, ומטהרת את הטמאים.שהיא מטמאה את הטהור –בה הלכות סותרות  כיון שיש

 וזוהי הסיבה לסמיכות פרשת חוקת לפרשת קורח: כיון שהיא תשובה ניצחת לטעותו של קורח בכל הדורות.

ם ש חוקיאם בני קורח צעקו מתוך בליעתם "משה אמת ותורתו אמת", הרי תלמידיו עדיין אינם מודים בכך. דהיינו: רק ע"פ התורה י
 ומשפטים!! ואין דמוקרטיה!

 מקנא ברבי !! אני

רש"י שהיו רש "ויקהלו משה ואהרון את הקהל אל פני הסלע ויאמר להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים". מפ
 .ישראל אומרים להם: מה לכם ? מאיזה סלע תוציאו לנו מים. ואמר להם סרבנים מורים את מוריהם" [מורדים ברבותיהם]

וביקש ברכה להצלחת הקריה החסידית החדשה בחצור, שך זצ"ל, והנה הגיע האדמו"ר מגור  זכיתי להיות אצל מחותני הגרא"מ
 לשאלת הרב שך: מי יסכים לעבור לחצור?! ענה האדמו"ר: שברגע שהוא מחליט, כולם נוסעים ולא שואלים שאלות. שבצפון.

 .! שתלמידיו שומעים בקולו, ללא עורריןלאחר שהרב שך בירכו בחום, והאדמו"ר הלך, הפטיר הרב שך בכאב: "מקנא אני ברבי
 .[חומר למחשבה !!]

 זבים אתהטובים, השייכים לחסידות ויז'ניץ, כאשר פגשנו אותם בערב שבת, סיפרו לנו שהם עווהרי לכם דוגמא חיה מאחד משכנינו 
עוברים ? עוזבים חממה חרדית והיינו בהלם. מה לכם ולמקום מרוחק מיהדות זה ביתם הנוח והמרווח ונודדים לעיר עפולה שבצפון.

 למקום חילוני? ומה עם הילדים והחינוך?? ועוד שאלות משאלות רבות.

  וכו'. והם ענו בפשטות ובקבלה מאהבה: הרבי שלח אותנו!! [ביחד עם קבוצת אברכים] הולכים בשליחותו לפתוח חיידר וגן וישיבה

 ות. יש מה לקנא!!נפלא ממש. הרבי אומר ושומעים לו ללא פקפוק. ללא התלבט

  -אם בקנאה עסקינן ו

בהלכה. והפעם אמר בשם אחד  [מרא דנץ הנראה] מיד סמוך לתפילה היה נוהג למסור שיעור הרה"ג ר' שריה דביליקי שליט"א
ל כולא  הרבנים מירושלים, מבלי לנקוב בשמו. [ידוע היה אצל ר' שריה במניינו שאין אומרים שמות מחשש לשון הרע, לא של רבנים

 אדם]. לפתע קפץ אחד המתפללים ואמר: א.. עוד רב. ונקב בשמו.

 כולם צעקו: כאן לא מדברים לשון הרע!

אלא  לימוד,בלאחר השיעור כמידי יום ביומו, הייתי נלווה לרב עד ביתו. והרב פלט בכאב נוראי: אתה יודע מי הרב הזה? לא רק גאון 
 .מקנא בו ובזכויותיואני אישית  דיכפין.כל  –אחד, ואוכלים שם ביתו פתוח לרווחה לכל 

 לעניין באותו העניין: ומעניין

רב הבאתי את בתי שהגיעה לביקור מברזיל, לביתו של הרה"ג ר' שריה שליט"א, ע"מ לקבל את ברכתו והיא שאלה: מה דעתו של ה
קנא במידות הטובות של כל אדם על קהילה גדולה בברזיל. ענה לה הרב ללא היסוס: מכל אחד צריך ללמוד את הטוב. צריך ל

 ואדם.

 הרבי אמר, והחסיד נשא את העני על כתפיו

 :הוא אחד ששומע לרבו כפשוטו. ללא שינוי -חסיד אמיתי
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ם בשבת היה מנהג שבעלי הבתים היו אוספים את כל העניי - ,בישיבתו של הרבי מסלונים "בעל הבית אברהם" הי"ד אשר בברנוביץ
ה והנ הרבי לא הסתפק בכך, וכדי לוודא שלא נשאר אחד ללא קורת גג, היה יוצא אחרון מבית המדרש.אך  וקחים לביתם.וחג ול

 אחריותך].ב -גילה את אחד העניים שנותר לבדו. הרבי הורה למלווהו: "אורח זה מוטל על כתפיך". [כלומר 

 ללא שהיות רץ החסיד אל העני והזמינו להיות אורחו, וביקשו שיעלה על כתפיו.

ל עהחסיד פסק: עלה  רב העני ואמר: "הרבי התכוון שתדאג לסעודותי ולא שתישאני על כתפיך." אך לא היה עם מי להתווכח.סי
 א מילה מפי קודשו ואין וויכוחים!כתפי! הרבי הוצי

ו את וכך הלכו שניהם ברחוב, כשהעוברים והשבים משתאים לנוכח המראה של החסיד, שלא היה צעיר לימים, הנושא על כתפי
 !הרבי אמררכי  אורחו.

 יתן טהור מטמאימי  -פרדוקס 

התורה פותחת במילה חוקה. ״זאת חוקת התורה״ מהו חוק? חוק הוא ההיפך ממשפט ״אלה המשפטים אשר תשים״. משפטים אלו 
הוא כי  ברור חזיר, וכןמובן לכל כי גניבה היא מעשה אסור, ואם גונבים יש לה גיון השכלי מבין אותם: כמו גניבה,ידינים ומצוות שהה

 המשפט אם השור נגח אני אחראי עליו, וכן כל דיני הממונות שאנו לומדים יש לכל דבר את הסברה וההגדרה ואת הלימוד שלו. זהו
 אשר מובן בשכל אנושי, ואף בני נח נצטוו להקים דיינים ולעשות משפט. 

 -גיוןי״חוק״! אשר משמעותו הוא דבר שלכאורה חסר ה ונקרא אך לעומתם, אנו, עם התורה, קבלנו גם ציווי שהוא מעל המשפט
 אלא ראה זאת וקבל, זהו רצונו של ה׳ ולכן חייבים לעשותו.

ווה הזאת לומר מה המצ -מבאר רש״י: מדוע התורה פותחת ״בזאת חוקת התורה״?: ״לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל
יא מלפני! אין לך רשות להרהר אחריה״. זהו חוק, וזהו ההסבר לגויים שמערערים הגזירה  -ומה טעם יש בה. לפיכך כתב בה חוקה

יח מיהודי שאפשר להרוו -על החוקים שלנו, ואינם מבינים מהו הטעם במצוות פרה אדומה. דבר אחד הם כן מבינים במצווה זו 
 הרבה כסף מפרה אדומה, לכן כתוב במשנה שנקרא ״פרה אדומה״. 

 את.ובדה זעת מגויים, כי זו פרה הפוכה בד״כ חולבים את הפרה ופרה זו חולבת את היהודים, הגויים היו מנצלים ולכן תקנו לא לקנו
 ד שונא יהודים לקנות ממנו פרה אדומה והציעו לו מחיר, אמרבאו לגוי אח -: [קידושין ל"א א'] כפי אותו סיפור שמספרת הגמרא

 ב סירב, העלו עוד ועוד את המחיר, עד שהוא ביקש על כך הון תועפות. לא אמכור אותה, והציעו מחיר גדול יותר, ושו

 . "נלך להביא את הכסף"אותו לכך ואמרו: ינ

 והניח עליה עול כל הלילה ופסל אותה.  ,בערב קרא אותו הגוי לחברו ואמר לו: ״ראה כיצד אני מהתל ביהודים״

ימנים שאם לא עלה עליה עול יש עליה שתי שערות בצוואר חשב לעצמו שהיהודים לא ידעו זאת, ולא ידע שהגמרא נתנה ס
ם שעומדות זקופות, וברגע שעלה עליה עול הם נפולות, וסימן נוסף אם עלה עליה עול עיניה פוזלות, למחרת באו היהודים ע

ם , איננו קוניעשרת אלפים ככר כסף ורצו לשלם לו, הוציא להם את הפרה והבחינו שהשערות שוכבות ועיניה פוזלות, אמרו לו
 אותה! כשראה זאת אמר: ״תורתם אמת״! הלך ושם קץ לחייו. 

  שהתורה צודקת!! -בפה מלא אך תחילה הודה

 סה״כ היו תשע פרות אדומות והעשירית תהא בזמן המשיח. 

 וק כאן?וק, שאם הגוי יהרהר תגיד לו זה חוק אין בכך הגיון אל תהרהר אחרי זה. ודנים על כך, מהו החח -העשירי קודש
מביאה את דעת ר׳ מאיר שאומר דם נעקר ונעשה חלב, דם של אישה או בהמה כשנעקר הופך להיות חלב.  ט.]דף [הגמרא בנדה 

 הגמרא קוראת עליו את הפסוק באיוב: ״מי יתן טהור מטמא, הלא אחד״! 

 ק הקב״ה. ר -מי מסוגל לעשות דבר כזה: שטמא יהפוך לטהור? זה רק אחד! 

. שגם כאן מאותם המים שמטהרים את טומאת המת, מטמאים את זה פרה אדומה-יתן טהור מטמא״ יואומרת, ״מי  ממשיכה הגמרא
 הנושא, את הנוגע בהם.

ואילו הנושא נטמא מאותם  ,קיים כאן פרדוקס: טומאה יוצאת מטהרה וטהרה מטומאה, הנה מי הפרה מטהרים טומאת שבעה ממת
 מים שמטהרים. 

 ך: ״אחכמה והיא רחוקה ממני״. אמר זאת על הסתירה הזו שטהור מטמא וטמא מטהר.ועל כך אמר שלמה המל

 האדם הטהור מתנגש דווקא בעפר הטמא

יסו נברם, מופלא הוא שאף שלשלמה המלך היה העניין בלתי מובן, הכלי יקר נותן על כך הסבר. (כפי שאומר הכלי יקר): ״רבים 
 לי נראה דבר פשוט״: למצוא טעמה של פרה אדומה שמטהרת טמאים, ו

 שלמה המלך לא הבין את זה כמו שאומרת הגמרא במנחות שהקב״ה גילה טעמה של פרה אדומה רק למשה.
 ואף ר׳ עקיבא לא ידע את טעמה.

אע״פ שהגמרא במנחות אומרת שמשה רבנו כביכול קינא בר׳ עקיבא, כשעלה משה לשמים לרקיע ראה את הקב״ה קושר כתרים 
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מעכב בעדך אמר לו יש אחד, זה ר׳ עקיבא שהיה בדרגה כה גבוהה, שאל משה רבנו מדוע לא ניתנה התורה על  לאותיות, שאלו מי
ידו? אמר לו ״שתוק, כך עלה בדעתי״, חלשה דעתו של משה, עד שהיתה שם שאלה לא מובנת, שאמר ר׳ עקיבא עצמו שזו הלכה 

ך להגיע ״להלכה למשה מסיני״. זאת אומרת שבעצם הוא יודע יותר למשה מסיני, התיישבה דעתו של משה רבנו, כי ככלות הכל צרי
 מכולם, ואף אחד לא גילה את הסודות שמשה רבנו ידע. 

 אם כן, כיצד יתכן שהכלי יקר ועוד מפרשי המקרא שמצינו שנותנים טעמים ופירושים למצוות פרה אדומה?
ת מפני שהנוסחה של פרה אדומה מורכבת גם ממים חיים, פר פרה אדומה שמטמא עושה פעולה הפוכה שמטהר? זאאולכן, מדוע 

 פר עצמו הוא כוח הטומאה והמים הם כוח הטהרה. אפר פרה אדומה., האוגם מ

 ל מין מתפעל מההיפך שלו. טהרה מתפעלת מטומאה. כ -מטבעו של עולם

 לדוגמא: פירות מקבלים טומאה רק כשנוגעים בהם מים! ומים הרי מטהרים!? 

 הפרי יקבל מים, אז הוא מוכשר לקבל טומאה, כי זה ההיפך שלו. אלא שרק כאשר
 פר הטמא שהוא ההיפך ממנו, ולכן הוא נטמא. אטהור מתנגש דווקא בבפרה אדומה, האדם ה -ועל כן

ואילו האדם הטמא נפגש עם המים הטהורים, שהם בדיוק ההיפך מהטומאה, וע״י זה הוא נטהר, כי המים הטהורים גוברים על 
 ה ומסלקים אותה.הטומא

״הכלי יקר״ מביא על כך שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, ואומר שם וורט שנראה שהוא היחידי 
 אותו הזמן, ואז הוא יפרושובשאומר זאת, שכדי לחזור בתשובה שלימה עליו להיות בניסיון עם אותה האישה, באותו המקום 

אה דבר ישתנה הוא צריך שאותו המצב יהפוך אותו מהיכן שהוא נעשה, מהמקום שנוצר, היכן שהטוממהעבירה בתוקף יצרו! כדי ש
 נוצרה שם הוא צריך את הטהרה. 

 חייב להגיע לתיקון עצמו. וזה לא יכול לקרות עם צדיק. צדיק לא יכול להיכנס אל אותה אישה להתייחד אתה. ובעל תשובה
 הרס וחורבן!!-פצצת האטום 

ומו שמים!! נזדעקתי הרבנים אסרו להשתמש במכשיר ש[אינטרנט],  -ש ישיבה מוכר בצרפת, וראיתיו מדבר באייפוןפגשתי ברא
 תועבה זה.

 אצלכם בארץ אוסרים כיון שאתם גולשים באינטרנט. ומחפשים דברים רעים ואסורים. אך פה בצרפת, אנחנו לא כמוכם. אותנו
ים ם הארוכלביטוח, ולדואר ועוד שירותים טובים ונוחים, אשר חוסכים לנו לעמוד בתורימעניין רק ״הביזנס״ זה טוב להיכנס לבנק, 

  .זה לא כמו שאתה מבין ורואה בעיניך והמפרכים.

וון השיבותי לו: גדולי הדור רואים לרחוק! הם מבינים טוב יותר מאתנו. הם לא סתם אסרו להשתמש במכשיר הטמא הזה. זה מכי
 ים, אך הרבה יותר רע יש בו!! שאמנם יש בזה דברים טוב

 זה כמו פצצת האטום. מצד אחד אפשר לבנות חלקים ולהשתמש לצורך רפואי, אך מצד שני... הרס וחורבן.
 שנופלים ברשתם. שנקראת ״הלל״ אשר מחזירה בשאלה רח״ל בחורי חמד האיומה הכת לדוגמא:

יסים לצערנו ובעוונותינו, חייהם הפכו קלים ביותר. הם מכנ אז היו צריכים להתמודד בקשיים רבים ע״מ למצוא את טרפם. כיום
לאינטרנט דברי נאצה ושטנה נגד היהדות והארס מחלחל עד לתוככי הישיבה, הישר אל חדרי הבחורים אשר נתפסו להתבוננות 

 באינטרנט.
 וכך נשאבים בחורים אומללים אלו לידיהם בלי כל מאמץ.

 אנטישמי –אינטרנט 
רתי קודם, פועלים האנטישמיים. במקום לדבר נגד היהודים בפומבי, עושים זאת היום בשיטה מודרנית. באותה השיטה שהסב

אט למכניסים לאינטרנט חומר נגד היהודים, המלווה בתמונות וקריקטורות מזוויעות, וכך ע״י לעג וזלזול מביאים את הציבור 
 לשנאה תהומית נגד היהודים באשר הם שם.

 ערנו גם בכל כלי התקשורת. והכל עובר דרך האינטרנט.כמו״כ עושים זאת לצ
ות תי קברוכך מסית את הגויים בכל תפוצות העולם, וזה מתבטא באיסור ״ברית מילה״, בשחיטה וכו׳. וחילולי בתי כנסיות כמו גם ב

 עתיקים.
 התשובה הניצחת של הרב וולבא זצ״ל לחייל בצבא

ולבא זצ״ל באוהל הצבאי הענק שניתן לו במיוחד לצורך הרצאותיו שתרמו כה באותו מעמד נשגב כשהיה המשגיח הצדיק הרב ו
ימות רבות לחיילי צה״ל, לחיזוק אמונתם. באחד מדרשותיו אלו דיבר שם על גודל מעלת ״ברית המילה״ [דגם אז היו מדינות מסו

, ולא עובדה אחת בהבנה, וע״כ אני שואלשרצו לחוקק חוק נגד ברית מילה]. בתוך כך שאלו אחד מהחיילים: כבוד הרב, מציקה לי 
 חלילה מתוך קנטרנות. דהרי אבר זה מביא לעבירות חמורות, ואיך יתכן שמקיימים בו מצוה כ״כ נעלה??

וענה לו הרב: אדרבה! אבר זה מיועד למעלה גדולה שהיא ״מצוות פריה ורבייה״, וממנו קיום המין האנושי, וזה כשמשתמש בו 



4 
 

שמשתמש בו בצורה מעוותת מביא בזה קלקול גדול, כפי גודל מעלתו כן הוא גודל קלקולו שמעוותו ומפסיד כמטרת ייעודו. אבל כ
 מעלתו.

 לסיכום: בכל מצווה אפשר לתקן או חלילה לקלקל. כמו שהבאנו בפצצת האטום. 

 רכב זה דבר טוב אך במקרה מסוים גרוע ! -פרדוכס 
 הרופא היחיד והידוע, ד״ר גונטרט. ולא היה אחד מהתושבים שלא נעזר בו. בתקופתו של החזו״א זצוק״ל היה בעיר בני ברק

 ! ד. וגם הפעם הגיע אליו בשמחה וקרא : מזל טובוהרופא היה מתייעץ בכל מקרה ועניין עם החזו׳׳א, והיה מקורב אליו במא
 .מה מזל טוב ? שאלו החזו״א

 ״חיפושית״ קרן הלה מאושר. -קניתי רכב חדש 
 ב החזו״א. זה לא טוב. עלול הדבר להפריע לעבודתך.אוי ווי, השי

 מדוע? שאלו הרופא. ההיפך הוא הנכון. הרי יכול הרכב לעזור לי להגיע לכל מקום במהירות. ולא להיגרר ברגל.
 החזו״א שמר על שתיקה, ומלמל רק: שד׳ יעזור.

ע ה קשות. מיהר הרופא לנצל את האפשרות להגיוהנה באחד מימי השבוע, נודע לרופא כי בפתח תקוה אירעה תאונה ואישה נפגע
ן עם רכבו החדש למקום ועזר ככל יכולתו. אך עליה וקוץ בה. כשרצה לחזור לבני ברק, התפוצץ הגלגל והיה צריך להתעכב זמ

 ממושך.
ר ע עם פנצ׳כאשר סוף סוף הגיע לביתו נודע לו שאשה חלתה והיתה זקוקה לו מאד. כולם חיפשו אחר הרופא, אך הוא היה כידו

 בגלגל וחיכה לעזרה, ועד שהגיע הסתבך מצבה והמסכנה נפטרה.
 כעת הבין הד"ר את דברי החזו"א, אשר בעיניו הטהורות ראה לרחוק.

 הרמב״ם פסק נגד הקב״ה
 מןניתן עוד להוסיף כהנה וכהנה ביאורים, כמו שכתוב בתשובות הגאונים פירוש מעניין: הגמרא מספרת על רבה בר נחמני שבז

ר טמא, ואם שע -של מעלה לקב״ה, שיש דין בנגעים אם קדמה בהרת לשער לבן  השיצאה נשמתו בטהרה, היתה מחלוקת בין פמלי
של מעלה אמרו טמא,  ההור, ובאופן שיש ספק מה קדם, ספק בהרת וטמא, ספק שער לבן וטהור, פמליט -לבן קדם לבהרת 

 והקב"ה אמר טהור.
 הופמלי רבה בר נחמני להרגו וברח וישב תחת עץ דקל, ועסק בתורה, ומלאך המוות לא יכול להורגו,באותו הזמן רדפו הגויים אחר 

ים של מעלה רצו שיצטרף אליהם ויכריע את הספק, ולכן אמרו: בואו ונקרא לרבה בר נחמני שהעיד על עצמו: "אין כמוני בנגע
 ובאהלות" [היה מומחה גדול בנגעים]. 

ל שמים שהיו לידו שמעו שאומר ״טהור טהור״, וברגע שאמר ״טהור טהור״ הבינו כולם שפסק לפמליה אז יצאה נשמתו בטהרה וחכ
 מעלה: ״טהור״! 

ד של מעלה טמא ורבה בר נחמני טהור, כיצ השואלים על כך בתשובות הגאונים: הרי הרמב״ם פסק טמא, הקב"ה פסק טהור, פמלי
 יוצא שהרמב״ם פסק נגד הקב״ה?

מני לדייק שאמר ״טהור טהור״ פעמים. מדוע? יש לנו כלל שאין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות, רבה בר נח ומתרצים זאת כי יש
של מעלה ה ים, עשה כאן בחכמה, לא רצה ללכת נגד הקב"ה אז אמר טהור, אך אמר פעמיים שיצא טוב גם לפמלייכשחזר פעמ

ם א בשמים היא״ ומפני שריבוי אחר ריבוי זה למעט, הרמב"שאמרו טמא. ובגלל שלנו הוריש הקב"ה את התורה למטה, שנאמר ״ל
ה פסק טמא. גם פה יש סברה כזאת שברגע שמגיע מים טהורים לאדם טהור זה כאילו יש בו פעמיים טהור, וריבוי אחר ריבוי ז

 למעט, ומתמעטת הקדושה, ולכן זה נעשה טמא.
 "כל המוסיף גורע" [סנהדרין כט, א]

מדות ד הדין ש"כל יתר כנטול דמי״, אם הוסיפו לך עוד טהרה לא יהיה לך בכלל. ומצינו כאן הרבה לוועוד, ניתן לבאר זאת מצ
 מה ההבדל בין מקווה לפרה אדומה? מי פרה אדומה עוקרים את הטומאה למפרע, ומקווה רק מסלק את הטומאה.באחרונים, כמו 

 לו ונהיה טמא.ממילא כשמזים מי הפרה על אדם טהור הם עוקרים את הטהרה שהיתה 
 ווה זואם כן, קשה כיצד אנו בזמנינו כביכול מבינים זאת ואילו שלמה המלך ורבי עקיבא לא הבינו זאת? וגם בתורה כתוב על מצ

 שהיא חוק?
 , ור׳להתירוץ הוא, אומרת הגמרא: [במסכת חגיגה דף ג׳] שבאו אל ר׳ יהושע שני תלמידים ששמעו את שיעורו של רבן גמליא

 דש רבןם מה אמר להם, אמרו לו: אין לנו מה לחדש לרב, הרי הרב יודע הכל, אמר להם בכל זאת אימרו, אמרו לו מה חייהושע שאל
 גמליאל בשיעור, אמר להם רבי יהושע ״דברי חכמים כדורבנות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרואה אחד״. 

דק שהיו מכוונים בו את הפרות בחרישה? היו דוקרים בו את הפרה אומרת הגמרא מדוע נמשלו דברי התורה לדורבן שהוא מקל ה
להוציא חיים לעולם, אף דברי התורה מעלין את האדם ״מדרכי מוות תלמיה וכך היו מכוונים אותה. מה דרבן זה מכוון את הפרה ל

 לדרכי חיים״.
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א. טומאה עצמית כמו מת ומה שלא חי מטמ ומהי טומאה? טומאה היא ההפך מחיים, כל דבר שחי הוא לא טמא, זאת אומרת: אין ל
דם וחלב ההבדל ביניהם ששניהם  .לכן אדם טהור ברגע שמסתלקת ממנו החיות מיד תופסת אותו טומאה, שהיא נגד החיות

 ואילו החלב נעקר מהדם ונעשה טהור, זהו ״הוציא טהור מטמא״,  .דם אסור באכילה, ודם אישה טמא :מטמאים

. ונמצא ההבדל ביו דם טמא לחלב 43 -מטריה את הכולל, יוצא יפים בג, ומוסי40 -ואילו אותיות חלב זה  44 -זה  המטריידם בג
 טהור זה רק אחד.

 אחד״. - וזהו שאמר: ״מי יוציא מטמא טהור
 מתי מסמר לא עושה חור

לטלים, האם דברי תורה ם תאמר כיון שדרבן מטלטל גם דברי תורה מטא -דברי חכמים כדורבנות  [חגיגה ג:] וממשיכה המשנה
ושמא תאמר מסמר זה מחסר כשמכניסים בקיר נהיה חור, נהיה חסר,  .תלמוד לומר כמסמרות נטועים ?מטלטלים ממקום למקום

וצומח, פרה ורבה, אף  מתפשט באדמה -אף דברי תורה עושים חסרון? תלמוד לומר נטועים, כאילן שלא מחסיר כלום אלא להיפך
  .םדברי התורה פרים ורבי

בעלי אסופות, אלו לומדי תורה שיושבים אסופות אסופות ועוסקים בתורה הללו מטהרים והללו מטמאים הללו אוסרים והללו 
, מתירים, הללו פוסלים והללו מכשירים. אם יאמר אדם איך אני לומד תורה מעתה, זה מטמא וזה מטהר, מי צודק, יש סתירות

כל המעשים ברוך הוא. אף אתה עשה אוזנך  ל אחד נתנם. פרנס אחד נתנם, מפי אדון-אומרת הגמרא כולם ניתנו מרועה אחד, ק
 .״מטהרים דברי אוסרים ודברי מתירים, דברי פוסלים ודברי מכשירים כאפרכסת וקנה לך לב להבין לשמוע דברי מטמאים ודברי

טור השני מטהר ושניהם צודקים? זה אומר פכלומר, מהי התשובה לכל זה? כיצד יכול להיות מצב כזה פרדוכסאלי, שהאחד מטמא ו
 אחד! ל-וזה אומר חייב והם צודקים? התשובה היא: כי הכל ניתן מק

 כמסמרות

 עם הרבה מוסר, ששמעתי מאחד מחברי: סיפור

 כל יום גרוע יותר מקודמו. מעשה בילד שהביא הביתה פתקים מהרבה שלו, עם הערות על מעשיו הרעים בכיתה.

 : והחל בכל יום לתלות את הפתקים, כל פתק נעץ בקיר עם מסמר.הבמינ תך מיוחדמצא האב דרך חינו

 נדהם הילד לראות קיר מחורר ועליו מתנוססים כל הפתקים על מעשיו הקלוקלים, הכתובים בכתב ידו של רבו. מה מאד

 ".את הפתקים ואשנה את דרכי הורד –ותא ממך ט"אבא, במעד אשר עשה הדבר רושם עז על הילד, ובא לאביו בבכי קורע לבבות. 

 הסכים האב בתנאיו הוא: אם תשתפר, ותביא הביתה פתקים טובים ומחמיאים, על כל פתק טוב אוריד אחד גרוע.

 שמח הבן, וכך הווה.

י סימני זיהו–לבסוף כשהגיע הרגע להוריד את הפתק האחרון, והנה שוד ושבר! הפתקים אכן הוסרו, אך הקיר היה מלא בחורים 
 יו הרעים שהיו.למעש

 זאת, ולא אבוש במעשי.אוי, אבא. צריך לתקן את החורים, שחברי לא יראו 

 שלא מספיק שהפסקתי לעבור עבירה, אלא לעשות תשובת המשקל.צריך אדם לדעת 

 בכל דור ודור התורה מתחדשת

ה רק זל אחד!? הרי -אבל כשהכל מק ם אז היה מובן, כי כל אחד אומר אחרת,יונראה תמוה, מה התשובה בכך? אילו היה ניתן משני
 יצד יתכן מצב ששניהם צודקים, למרות שכל אחד אומר הפוך?כ -מחדד את הקושיה. שכך

שני דברים שצריך לדעת אותם: ישנה  ל אחד". ישנם-ם פה "קג -אחד״ טהור ״מי מוציא מטמא : [נדה ט.]אלא, כתוב כאן יסוד מוצק
דכי תורה שאנחנו לומדים ובכל דור ודור היא מתחדשת, וכמו, שקבלוה מחדש בזמן מרהלכה למשה מסיני, וישנה ה - תורת משה

ה ואסתר, בכל דור ודור יש קבלה מחדש. ברגע שאדם מחדש כביכול הוא קיבל את התורה. הקב״ה עשה עמנו חסד גדול, נתן תור
 כללית. 

 יש אחת! וכן חייב יש חייב אחד!  -אמת 

ד אחד ואחד מאתנו, כל אחד ואח מפרטים רבים, והפרטים הללו נקראים התורה הפרטית של כל אלא שחייב זה הכלל, והוא בנוי
שג הידע שלו הוא פרטי, משה רבנו ידע את כלל ההלכה למשה מסיני. אצל משה רבנו היה רק אחד! או פסול או כשר, לא היה מו

 ותשעה טעמים, אך אצלנו זה כן קיים. של ארבעים
 במזרח!! –שמים אותו למעלה  –רב 

ניקח לדוגמא את השעון, אמנם היום השעונים הם דיגיטליים, אך פעם היו בנויים מגלגלי שיניים, אם נוציא גלגל אחד מהשעון 
ונשאל אדם מומחה מה תפקידו של גלגל זה? יאמר: ״איני יכול לדעת, אני צריך לראות היכן הוא יושב ומה מחובר אליו!״ רק לאחר 

, יוכל לדעת את תפקידו של כל גלגל וגלגל, כך היה משה רבנו, הוא ראה את הכלל השלם, אך אנו מבינים שיראה את השעון השלם
 על כל פרט ופרט לפי השגתינו ומידותינו, ואיננו יכולים לראות את הכל בצורה השלמה.
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כל ובים, וכן בעיות שונות, ומאחר והיו שם תלמידי חכמים ר .עיררב בת הקהילות שבליטא, שלא היה להם עדיין מספרים על אח
 כה.בזה אומר בכה וזה  בעיר, ואין מי שיחליט ויפסוק. אנדרלמוסיהכך נוצרה  ת"ח חשב לפתור את הבעיות בצורה שונה מחברו.

 ביום מן הימים הגיע לאזורם אחד מגדולי הדור, והגיעו לאזניו שמועות שונות על התנהלות כושלת בעיר.

 , שעומד הוא לדרוש בבית הכנסת לאחר מנחה. איש בל יעדר!!יע לכל בני העירהחליט הרב לעשות מעשה והוד

 הרב עלה מיד לאחר מנחה והחל בדרשתו, כאשר הוא פותח במשל למה הדבר דומה:

החליטה העיריה לבנות שעון ענק  באחת הערים החשובות, עוד בזמן שלא היה שעון יד, אלא שעון זהב בכיסם של הגבירים.
 ז העיר.במרכ ולהניחו

 אך "אליה וקוץ בה". כל אחד החליט לטפל בשעון לפי הבנתו.

 האחד הקדים ומשך בחוטים והשני איחר ומשך לכיוון אחר. וכל אחד חשב שהוא יודע והוא מבין. 

 עד שלבסוף אף איבדו את השעה הנכונה ולא ידעו מימינם ומשמאלם.

 ו.השעון על עמוד גבוה, וכך לא יוכל אף אחד לגעת ולשנות כרצונ הגיע זקן העיר, חכם ונבון וקרא: יש להרים את –לבסוף 

שק ייסיים הרב את משלו: גם כאן. את הרב צריך להרים [לרומם] ולא שכל אחד יחליט בשמו. הוא היחיד שמחליט, ועל פיו  –כך 
 דבר.

נו , אומר הריטב"א שכשעלה משה רבעל בית שמאי ובית הלל, "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" ]ג"דף י[בעירובין  אאומרת הגמר
יים" חלמרום שאל דבר ראשון איך יכול להיות שהללו מטהרים והללו מטמאים ובכל אופן שניהם צודקים, "אלו ואלו דברי אלוקים 

 לחייב. 49להתיר  49טעמים לטמא,  49טעמים לטהר ו 49הביא אותו הקב"ה להיכלו, והראה לו שלכל דבר יש 

 ה "חתוכה"מדוע התורה לא ניתנ

ם פלפוליאומר הירושלמי, מדוע התורה לא ניתנה חתוכה כי אין לה רגל עמידה, זאת אומרת, מדוע הכניסו לנו כל כך הרבה מצוות ו
די כוחלוקי דינים, הם מתחילים מהתורה וממשיכים במשנה ובגמרא, ראשונים ואחרונים עד אין סוף, וצריך לחטט בכל הסוגיות 

 ל כך וכך זה ההלכה וכו', באופן קצר וחתוך. ע -ה לא כתוב בתורה כמו בקטלוג למצוא הלכה ברורה. למ

 ים. אומר הירושלמי, אם כך היה נותן ה' את התורה לא היה לה רגל עמידה, לא היינו יכולים לעמוד על הרגליים, היינו נופל

ל מה עספר עם כל הדינים וכל אחד היה מסתכל והכוונה בכך היא שהיום לא היינו יודעים מהי היהדות ומהי ישיבה, היו כותבים 
 שצריך לאותו הזמן, ובשביל מה לו לעסוק בתורה וללמוד, בשביל מה צריך רבנים ודיינים וגדולי הדור? הכל רשום!

 אלא, ה' נתן את התורה בשני דרכים: דרך אחת בכפיה בהר סיני עם כל הכללים, ומתוך הכללים הללו בכל דור ודור מתגלים
 ים חדשים ורבנים חדשים. חידוש

צד שבה כיולדוגמא בתקופה האחרונה שלנו היו אלו ר' שמעון שקופ, ר' חיים מבריסק ור' ברוך בער, הם גילו לנו סגנון חדש של מח
 הבעיות והסתירות. אבל לפני כן היתה שיטה אחרת של הסוגיות שיטת המהרש"א והמהר"ם ור' עקיבא איגר היום זה לפתור את
 ופס ואיננו מבינים את זה, אצלנו זה כבר בגדר חוק. כבר לא ת

 לו בימינו היו שומעים את הרשב"א מתרץ תירוצים בישיבות, היו בורחים מהשיעור שלו, כי לא רגילים לסגנון הזה.

ם יש שא לדוגמא, כתוב: במשנה באלו מציאות [בבא מציעא כז.] "כל דבר שיש לו סימנים ויש לו תובעים חייב להכריז" וקשה כאן
 לו תובעים אז וודאי שיש לו סימנים, (שהרי בלי סימנים לא יכול לתבוע). 

אומר הרשב"א בכדי נסבא, כלומר באמת הסימנים נשנו במשנה לחינם, אם הראש ישיבה היום היה אומר כך היו זורקים אותו 
ב תורה אך בפרטים אחרים, כפי שאומר הרמהישיבה, אצלנו זה בגדר חוק, המושגים של אז אינם המושגים של היום, זה אותה ה

ההישגים שלו. זה נקרא תפארת, אלו הפרטים, התורה היא מקל אחד ואצל הקב"ה יש  דסלר שכל אחד לפי המידה שלו משיג את
שעה חייב אחד. אבל אצלנו ה' נתן לנו את הפרטים כדי להגיע לאותו החייב הזה, ולנו יש ארבעים ותשעה מחייבים וארבעים ות

 ירים, והכל דברי אלוקים חיים!מת

ר כך אמ רש"י במסכת כתובות נז. כותב: ("נהרא נהרא ופשטיה" חולין יח: נז.) שאם מוצאים אנו שני אמוראים הסותרים, אחד אומר
שני  הרב פלוני והשני אומר לא נכון אחרת אמר אותו הרב, זהו שקר, אחד מהם משקר, כי הרב ודאי אמר רק באופן אחד. אבל אם

ה, כי בדין, ואחד אומר שהסברא הזו צודקת והשני אומר, שדווקא הסברא ההפוכה נראית לו צודקת, אין זו סתיר אמוראים נחלקים
 כל אחד לפי מידתו יכול לחדש, ישנם ארבעים ותשעה טעמים. 

 דוע היום מבינים את מצוות פרה אדומה?!מ

נחנו ו', הקב"ה חידש שאעבודה זרה היו מקריבים קורבנות למתים וכ הרמב"ם כותב במורה נבוכים מהו הטעם של הקרבנות, עובדי
בודה נקריב קרבנות כדי לסלק את העבודה זרה, ונתרגל ע"י קדושה להקריב קרבנות ולא ע"י עבודה זרה. ואלו הרמב"ם בהלכות ע

דעים הטעם, חוקה היא, ואל תשאל למה. וזו סתירה, הרי בעצמו הסביר את טעמם במורה שאין אנו יו -כותב על הקרבת הקרבנות 
 נבוכים.

ובה היא: בתקופה ההיא של הקדמונים הבינו את הטעם, מפני שאז ידעו מה זה עבודה זרה, שכן הם עצמם נמשכו לעבודה התש
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זרה, אך ברגע שכנסת הגדולה סלקה את היצה"ר של העבודה זרה טעם זה נהיה חוק, ואינו מובן בהגיון שלנו. לכל תקופה יש את 
ה חוק שנהפך בתקופה אחרת להיות משפט, ואז ניתן להבין את הפשט של החוק. ההבנה שלה, יכול אותו הדבר שבתקופה אחת הי

זהו הביאור בכלי יקר, מדוע הוא נותן על פרה אדומה פרושים והסברים, כי אנחנו היום קבלנו מושג חדש, "צווי דינים", לחלק 
טעמים לפי המידות שלנו ולהפוך את החוק  ולהסביר בין דברים לפי המידות שאנחנו רכשנו בעולם הישיבות, יש לנו הזכות להגיד

 למשפט. 

 מדוע נתן הקב"ה את החוק? 

האבן אמר להם:  הגמרא מספרת על דמא בן נתינה שהמפתח של הכספת היה למראשותיו של אביו כשבאו החכמים לקנות ממנו את
ל כמו את חכמים באו לקנות ממנו אותה ושלאיני יכול מפני שאבי ישן ולא אעיר אותו, וכנגד זה קיבל שכר שנולדה לו פרה אדומה ו

 הכסף שהפסיד אז.

שור ה זה קישנן כמה תמיהות בסיפור הנ"ל, ראשית, מי היה הגיבור בסיפור דמא או אביו? ועוד, מדוע מביאים סיפור מגוי? וכן, ומ
יזה ור הזה, ומה משנה לנו אלפרה אדומה? בגלל שקבל פרה אדומה לכן צריכים לספר זאת בפרשת חוקת, הרי זהו חלק קטן מהסיפ

 פרס קיבל?

כה וסק הלהתירוץ לכך הוא: אותו הגוי לא העיר את אביו למרות שזה נראה שהיה הגיוני הרבה יותר שיעירו מיד, גם השולחן ערוך פ
 מפורשת שאם הכסף שלך מונח תחת ראשו של אביך או אתה מפסיד כסף בגלל שאביך ישן מצוה להעירו, כי הוא עצמו יצטער

ב על אאח"כ על כך, ויכעס מדוע לא העירו אותו, וא"כ קשה למה לא העיר את אביו. אלא הסיבה לכך היתה מפני שלמד את הכיבוד 
 זה חוקידי חוק ולא על ידי הגיון, רואים מכאן שאביו הכניס לו בראש שבכיבוד אב לא שואלים שאלות, ולא עושים חשבונות, וכש

 נות, ולכן קיבל שכר דווקא פרה אדומה שהיא מסמלת את החוק.הראש אינו עובד ולא עושה חשבו

ומאותה סיבה רצה הקב"ה שאת כל המצוות יקבלו עם ישראל כחוקים מפני שכאשר יודעים את הטעמים מתחילים לעשות 
ורמיסט חשבונות התוצאות נוראיות. הרפורמיסטים התחילו בגלל שהתחילו לחקור טעמי המצוות "וקראת לשבת עונג" אומר הרפ

כי  אה להםגיון שלהם נריאני אגיד לכם מהו עונג עבורי, לנסוע לים בשבת זהו עונג, כי כך נראה להם הגיון, וישנם כאלה שע"פ הה
ולך השאדם  ח, לא רציתי לבוא, ועכשיו אני סובל, מגיע לו ע"כ עונש. ברגעולהרביץ לאבא זה הגיוני, אבא שלי הביא אותי לעולם בכ

 יכול לעקור את כל המצוות ולטהר את השרץ במ"ט טעמים. לפי הגיון הוא 

א וידוע המעשה על התנא הגדול שלמד את טעם האסור לקרוא לאור הנר, אמר אני אקרא ולא אטה ולבסוף היטה. ולכן, עדיף של
 ו אנו חושביםלדעת את הסיבות כי אז היצה"ר מביא אותו למחשבה אחרת. החינוך האמיתי זה רק על ידי חוק, לא כפי שבדורנ

ותר ישנחנך את ילדינו בצורה מודרנית, נסביר לילד מהרגע שנולד מה הסיבה של כל דבר, ואז הילד אומר לי יש סיבות צודקות 
חנכו  והחינוך יוצא קלוקל, כפי שאנחנו רואים היום. הסטטיסטיקה אומרת שעשרה אחוזים מהנוער היום מעשנים סמים, כי ההורים

 ו התוצאה. וז אותם לפי הגיון,

 ללמדנו להוסיף עוד טיפת מוסר
 ב] יקהלו על משה ועל אהרון׳ [כ׳ א׳י״וישב העם בקדש ותמת שם מרים... וו

מרים נפטרה והבאר נסתלקה, ונהיו כולם צמאים ובאו בטענה אל משה ואהרון ונגרם החטא של מי מריבה. במה חטאו משה 
 מקום לדבר אל הסלע הכה עליו, ואמר לעם ישראל ״שמעו נא המורים״. ואהרון? בקשו מהם מים והם הגיעו לכלל כעס ומשה ב

ומדים עקהלו על משה ועל אהרון״ משה ואהרון מהלכים וכל ישראל אחריהם, והיו ישראל רואים אבן היו יאומר הילקוט שמעוני ״וי
 עה ביןם רועה של יתרו היה, והיה רוומקיפים אותה ואין דור שאין בו ליצנים, היו נקרבים ואומרים: אין אתם יודעים שבן עמר

 הרועים ויודע בדיוק היכן יש מים, ומאיזה סלע? אז מהו הנס כאן?
 וציא מים דווקא מהסלע הזה! משה רבינו התרגז ולקח את המטה והכה על הסלע והוציא מים.ת -אמרו לו בא נראה אותך 

אים, י ראו כל כך הרבה ניסים שעשה משה רבנו, והרי היו צמוקשה! מה היתה מטרתם של בני ישראל, האם רצו לראות ניסים? והר
 ?האמצעיומה אכפת להם מאיזה סלע יוציא מים? מה חשוב להם: התוצאה, או 

ו על אועוד, כתוב בפרשה שמשה רבנו נענש על כך, ולכאורה מה היה החטא כאן? מה זה משנה כיצד הוציא את המים על ידי דיבור 
 דבר דפק על הסלע והוציא מים מכל הסלעים והיה מים בשפע, היה נס גדול. ידי הכאה, הרי בסופו של 

 הרשב״ם אומר, ״ויקדש בעם״ היה כאן קידוש ה׳! כי בסופו של דבר היה נס ויצאו מים, אז מהו החטא הגדול?
שלא  וחומר, אם סלע אומר על כך רש״י: כי אם במקום להכות היה מדבר, אז היה נעשה נס גדול יותר. בני ישראל היו עושים קל

 ך קיבלכמקבל פרנסה ומשכורת ואין לו שכר ועונש מוציא מים ע״י דיבור, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לשמוע בקול ה׳. ועל 
על  משה רבנו עונש קשה שלא לעלות לארץ ישראל ־ שהיתה זו שאיפת חייו, כל זה רק בגלל דבר לכאורה קטן ־ הוא קידש את ה׳

 ע״י קל וחומר. ידי מכה ולא
מה מאיר חדש: ללמדנו: שאם אפשר להוסיף עוד טיפת מוסר ולא מוסיפים זהו חילול ה'! קידוש ה׳ משמעותו שיהיה כ ,מסביר ר

 בד קבללשיותר קידוש ה׳, אין בכך הפסקות, אם ניתן להוסיף עוד קצת מוסר שיבואו לידי קל וחומר ונמנע זאת מאיתם, רק על זה 
 ה׳ צריך מסירות נפש עד הסוף אין שלבים באמצע, וצריך להוסיף מוסר כמה שיכול.עונש. כי לקידוש 

מדגיש כאן ר׳ מאיר חדש כי עלינו ללמוד מוסר השכל: אסור למנוע כל אפשרות של מוסר מהשני, אם ניתן להוסיף עוד מוסר על 
על כך, לפי פרוש זה ההסבר מפני שבני קרח רצו  קידוש ה׳ אזי חייבים לעשות זאת, ולכן כשאמר משה רבנו ״רב לכם בני לוי״ נענש
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אם הנכם רוצים להוסיף קדושה כדי לגדול ולהתרומם, אז יכולים  - גדולה, תוספת של קדושה, משה רבנו היה צריך להגיד להם
 אתם לעשות זאת בתפקיד שניתן לכם, בו הנכם יכולים להתרומם, אינכם צריכים להיות לשם כך כהן גדול.

דיק שוט בעבודתו יכול לעשות קידוש ה׳ גדול, אם עושה תפקידו בנאמנות, יכול אדם להיות מנקה משרדים ולהיות צהאדם הכי פ
ת כמו בעיני הקב״ה יותר מכולם, אם מקפיד על הזמנים, ונזהר לא לפגוע באנשים ולא לגרום לטרחה, ויכול להגיע לדרגות גבוהו

 כהן גדול. 

 ה אתם צריכים להתעלות כל כך, מספיק לכם להיות לוויים! כאן היתה פגיעה, מנע מוסראך משה רבנו אמר להם: ״רב לכם״ מ
חילול מהציבור מפני שהציבור הבין זאת שכביכול לא צריכים יותר מדי לשאוף גבוה, אפשר להגיע לדרגה ולהיעצר שם. וזה היה ה

 ה'.
ל ם על כן חז״ל אלו המושלים ביצרם שעושים חשבונו של עולועל זה נאמר אח״כ: ״בואו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון״ אומרים כא

 דבר ודבר, ובכל עת בוחנים בודקים מה לעשות כרגע, וזו דרגה גבוהה מאד.
 על הרב שך מסופרים סיפורים רבים על כך. בשם נכדו שמעתי את הסיפור הבא: 

ע לברית היה זה עוד לפני תשע וחצי בבוקר, האבא מילה של בנו בכורו. כאשר הגיה -אברך הזמין את הרב שך בתור סנדק לברית 
מה, הגיעו גם כן, ראה הרב שך כי האולם מלא באברכים, ותו - היה אברך מישיבת פוניבז', וכל חבריו מהישיבה ידעו כי הרב שך יהיה

ל! ס עד שכולם יחזרו לכולוהלים או סנדקים? איני נכנמהאם כולם כאן  - מי כל אלו? אמר לו אבי הבן כי אלו אברכים מהכולל, אמר
 כך היה הרב שך, כל מבט אצלו היה חשבונו של עולם.

 החינוך האמתי זה רק ע״י חוק !!

ות יום אחד נודע לי כי לאבי יש אחות שמתגוררת בקנדה, והיא נשארה היחידה מכל המשפחה בחיים. התחשק לי מאד להכיר ולרא
 אותה והחלטתי לעשות מעשה.

גיליתי אותה זקנה מאד אך שמורה היטב והיא חצתה כבר את גיל המאה. אך זיכרונה היה חד וזכרה  טסתי אליהם, ולהפתעתי
 מהתמונות המשפחתיות כל אחד.

 , ואילו היא, במה זכתה?! 60 - 50תמה הייתי איך כל בני המשפחה נפטרו בגיל צעיר מאד 

יר היטב את כל ש״ זצ״ל המוכר בצדקותו. ואשר הכהרבי ״ממונקטא - בדרכי טסתי לארה״ב ונכנסתי לבקר קרוב משפחה נוסף
 המשפחה.

וללא  שאלתיו את אשר הציק לי: ״איך יתכן שהיא כל כך מבוגרת ובמה זכתה לאריכות ימים ולהראות צעירה וחייכנית. ללא מכאוב
 מקל ומשקפיים״.

רה היתה להם די קמח ומזה התפרנס קצת.לו תחנת  חייך אלי הרבי בעיניו הטובות וענה: ״יודע אתה, כי דודך בצעירותו, היתה
ו , ושיכנהיו להם שתי בנות, והורים זקנים של האב. הם לקחו אליהם את ההורים קטנה של שני חדרים. סלון גדול ועוד חדרון קטן.

 אותם בכבוד גדול מאד, בסלון. שם סידרו אותם בנוחיות רבה. ואילו הזוג ושתי הילדות ישנו בחדרון הקטן.
גיון יצפיפות כזו? מה ההו הילדות, אנחנו ארבע נפשות וסבא וסבתא רק שניים. למה שלא נחליף חדרים? למה לחיות בתמה -אבא 

 כאן??
 לא!! גער האב : להורים מגיע כיבוד הורים כפי שכתוב בעשרת הדיברות.

רם, ״למהדרין״. וכך קיבלו שכ אתה מבין? שאלני הרבי: אלו אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אך את כיבוד ההורים שלהם עשו
 המובטח לכל אחד שמכבד את הוריו. ״למען יאריכון ימיך״.. וכך חיו בשלווה עד שההורים נפטרו לבית עולמם.

 ויותר מזה. רגע לפני שנלקחו לאושוויץ, האב נעל את דלת ביתו, והסתיר את המפתח מעל למשקוף בחריץ. ולגוי שעבד אצלו
 חנה כשלך. איני יודע האם אשוב משם.בתחנת הקמח, אמר תעשה בת

כאשר ניצלה המשפחה מהמחנות, והתאחדו כולם לשמחתם וחזרו כל אחד לביתו, מצאו מסביב הריסות בתים, אך ביתם עמד על 
 תילו. הושיט האב כמתוך הרגל את ידו למצוא את המפתח, והנה שלף את המפתח בשלמותו. 

 כאילו זה אתה חזרו מנופש של ימים ספורים. נכנסו כולם בחששות לתוך הבית, והכל היה 

כיס  ובזה לא תמו ההפתעות. לפתע שמע הגוי שהיה גר בשכנותם כי הם שבו, ורץ לקראתם בשמחה. הנה אמר הגוי זה שלך. והוציא
 של מטבעות גדול מלא בכסף.

 לא אמר האב. זה שלך נתתי לך.
 ע לך. אני את שלי הורדתי כפי שסיכמנו.לא ולא, ענה הגוי: ממך למדתי להיות ישר. זה שלך ומגי

 הבנת? ה׳ שמר לו כל מה שאפשר וכך קיבל את המגיע לו״. כי כבוד הורים זה חוק ללא הגיון!
 אני מעוניין שישרפו את גופתי לאחר המוות

 מכר שלו. לויתההיותי אצל ידיד בארה״ב ביקשני הלה להתלוות אליו לב -ושוב 
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 לידך אל תחמיצנה״. הסכמתי. למה לא? ״מצווה הבאה
 כשהגעתי לבית הקברות החל איש החברה קדישא לומר פרקי תהילים, אך גופה לא ראיתי.

 מה הולך כאן? מדוע הוא מתפלל לכיוון הקיר? והיכן המת?
 . ענה חברי אל תפריע! ראה שם בתוך הקיר יש מגירות ושם שוכן כבוד האפר של גופת המת..ששש.

 אר במקום כזה ואין ברצוני להשתתף בדברים מעין אלו.שלום ! אני הולך! איני נש
 הדבר נחרת בזיכרוני עקב הזעזוע שעברתי ושמרתי בליבי את הדבר, כי ידעתי שזה אסור באיסור מוחלט.

 חלפו שנים, והגעתי לצרפת. הפעם להתגורר שם. 

 שישרפו את גופתו.לפתע באחד מימי השבוע מתקשרת אלי יהודייה ושואלת: כבוד הרב, אבי נפטר וביקש 
 ני?הלוויה כבר התקיימה וכעת עלינו לשבת שבעה. איננו שומרים מצוות ואיני יודעת את דיני השבעה. האם יואיל הרב להדריכ

אין צורך לשבת שבעה עניתי בפסקנות. אדם שמוסר גופה אשר קיבל מהקב״ה בהשאלה, וכעת כשצריך להחזירו לבוראו הולך 
 שבעה. הוא כלום הוא אפס.ושורפו, לא יושבים עליו 

שבים. שליט״א ולברר ביתר דיוק. הוא פסק לאלתר כי לא יו דבילצקי שריה ,למרות בטחוני, החלטתי להתקשר למורי ורבי הרה״ג ר
 ם!!ואדרבא. כל עניין השבעה הוא לא הלכה אלא קבלה. זה דברים עליונים. ואיך יתכן שדבר שבקדושה יהפכו אותו לאפר. לכלו

 עולם הזה . ב -הקודם ראינו כבוד הורים ושכרו הגדול מיד  במקרה - 

 אך במקרה זה שהוא ההיפך ממה שהתורה מצווה עלינו, אין שכר והעונש בא.
 ונצטט את מה שפסק הגאון אחיעזר שו״ת חלק ג׳ סימן ע״ב:

 שרפת המתת
ל בבר משום ביטול מצוות קבורה, ומשום מי שקובר את מתו מאמין בתחיית המתים, והשורף הרי הוא ככופר בתחיית המתים. ועו

 תלין.
 קבורת אפר בכלי

ובר קאם מניח את האפר בכלי הרי הוא עובר בעשה ד״קבור תקברנו״ ובלאו ״דלא תלין,״ כי לא קיים מצות קבורה כל זמן שאינו 
 בקרקע, כמש״כ הרמב״ן בתה״א.

 האם חייבים לקבור אפר המת
ילה אסור לקוברו בבית קברות של ישראל. אבל אם אירע שנשרף המת, בוודאי ראוי יש להבחין; אם שרפו את המת בכוונה תח

 לקבור את האפר בקרקע וגם מצד שהוא אסור בהנאה משום תקלה.
אבל אין לקבור בביה״ק של ישראל את השורפים לכתחילה משום שראוי לגדור גדר ולמחות ביד אלה המתנהגים בשריפת מתים 

בית הקברות של ישראל, שלא יתפשט הדבר אצל אחב״י שזהו באמת עקירה במצות קבורה וביסודות למונעם מזה ובלי לקברם ב
 המקובלים אצלנו.

ר ו לעבוולאור האמור אפי׳ אביו מצווה עליו, שישרפנו, או שלא יקברנו בקרקע, אץ לשמוע לו, כי הרי אץ לשמוע לאביו כשאומר ל
 .ן דידן שהוא איסור דאורייתאעל איסור, ואפי׳ על איסור דרבנן, וכ״ש בנידו

 מה מרים לא זכתה להיכנס לארץ?!

 ]ו על משה ועל אהרון״ [במדבר כ, א״ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים...וייקהל

כדי להיכנס לארץ ולרשת אצל הקב״ה חשוב מאד שהעולם יתנהל בדרך הטבע ולא ע״י נס. כי הניסים שהוא עושה מוסתרים. וב
ת אאותה חייבים ללמוד שהדרך היא במלחמה פיזית ולא ע״י ״הכוכבים שיילחמו בו ממסילתם.״ כי ישראל הם הם שצריכים לרשת 

 הארץ.
 שני סוגי מלחמות ישנן: האחת מלחמת חובה והשנית מלחמת רשות. 

 ע״מ להתגונן. ״כאשר האויב תוקף אותנו, צריכים להתפלל ולבקש ״נס - מלחמת חובה
 ים מלחמה ממש ולא סומכים על נס.היא לצורך כיבוש ואז צריכ - אך המלחמה השניה שהיא רשות

א הגיע לה ל - רה מרים בטרם זכתה להיכנס לארץ? והלוא נשים חיבבו את הארץ ולכן לא נענשו. ובוודאי שמריםמדוע נפט - ובכן
ן״ אלא שאם היתה נכנסת היתה היא השופטת לעם וכך יהושע לא היה שתמות, כי מתה מיטת נשיקה והיתה שווה למשה ואהרו

 יכול לשפוט. לכן נפטרה במסירות נפש כמו שכל חייה היו במסירות.

 למלחמה בדרך נס מספיק רק אחד

דוגמא קלאסית מביאה לנו התורה מאברהם אבינו במלחמתו נגד חמשת המלכים כאשר רצה להציל את לוט בן אחיו. {בראשית י״ד 
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 .18,300איש, ורדף עד דם.״ אומר רש״י: לא נכון שלומדים מגימ' שכתוב  18,300לך לך}. וכתוב : ״וירק את חניכיו... יצא נגד 

כי   זה כל המלחמה ונלחם רק צדיק אחד שהוא אברהם. ולא צריך צבא שלם. 300הכוונה שרק הוא עצמו.  300 -ו  10מה זה 
בין אלה שנלחמים לבין הלויים. שהם צריכים ללמוד ולעבוד בקודש. ובנס אין צורך  במצב כזה מותר להזדקק לנס. ואין קשר

 בחיילים רבים, מספיק צדיק אחד.

 נס גדול אבל...

בתקופת מלחמת ששת הימים, היה נס שלא נשמע בשום מקום בהיסטוריה. שצבא קטן [ישראלי] הצליח להניס שלושה חיילות, 
ליונים של ערבים שהקיפו יליון תושבים, לעומת עשרות מישני מ -ראל. אנחנו היינו בס״ה כ של מצרים סוריה וירדן מגבולות יש

ש נס אותנו מכל עבר. והם היו אלו שהחלו במתקפה עלינו. ואנחנו השמדנו כבר ביום הראשון את המטוסים של כל השלושה. האם י
 גדול יותר מזה?

תי נס אמ לא זכור לי, ואמר לו: האם זה נקרא נס? או כפי שזה נראה לי, לא הלכתי לסטייפלר זצוק״ל ודיבר אתו יהודי צדיק ששמו
 אלא ה׳ נתן זאת לחילונים כמתנה. 

 מהנס. באותו רגע צעק עליו הסטייפלר, וודאי שזה נס גדול, רק מה יהיה אח״כ?! אם הנס הגדול יחזיר את כולם בתשובה הרווחנו
אחת  ם לצנחנים וכו' בשום מקום לא היה הקב״ה ״בעסק״. ה׳ לא הוזכר אף במילהאך בעוונותינו היו סטיקרים על כל רכב, השמי

 שהוא עשה את הנס. אלא הצבא!!! ״כוחי ועוצם ידי״
רגלים,  - הים, חיל - ב לעשרים אלף חיילים, שכללו את חיל ההנדסה, חילבמילואים, וקרו - כעבור שש שנים נקראתי לשרת בצבא

 האוויר, והפגיזו.  - חיל תחמושת ושריון, ומעל הצטרפו

 סואץ״.אך כאמור היה הכל רק לאימונים. ולצורך ההמחשה עשו מים מלאכותיים, זכורני שהביאו טונות של מים, ועשו כאילו זה ״ה
 .וכך לימדו אותנו איך לעבור את המים תחת הפגזה קשה. [כמובן שלנו]

 ו: ואז כשהצלחנו במבצע, התאספנו כולנו, ועל במה מאולתרת עמד

 ר הביטחון, ועוד חשובים אחרים. ש -רת גולדה מאיר ולידה משה דיין מ -ראש הממשלה דאז 

כר. וראש הממשלה פתחה ואמרה: "אנחנו הצלחנו! ואם האויב יירה רק כדור אחד, בתוך שעה אנחנו נכנס למצרים, ונהרוס את הס
 [אשר כידוע יכול להציף את כל מצרים].

חנו היא החדירה בנו הרגשת ביטחון בעצמינו. עד שגם אני עצמי נסחפתי לתחושה זו של גבורה. ״כוהרגשתינו היתה טובה מאד. 
 ועוצם ידינו״.

  אבל קרה בדיוק הפוך מכל הציפיות.

 בין ששת ליום הכיפורים ?

ת רמז לי לצאכעבור חודשיים היה זה באמצע תפילת יום הכיפורים, הרגשתי טפיחה על שכמי, וכשהסתובבתי ראיתי לפתע חייל ש
ינת החוצה. הוא הציג בפני את הנייר האדום הידוע כצו חירום לגיוס. נאמר לי למהר לביתי לאסוף את חפצי ולהתייצב מיד בפ

 הרחוב. הגיעו אוטובוסים והסיעו אותנו דרומה, עדיין צמנו. והיינו עייפים ממאמץ התפילה.
נו ידרו ללמחנה שלנו, אוכל עדיין לא היה ואנחנו עדיין בצום. לבסוף ס היינו נלהבים ובטוחים בעצמינו שננצח את האויב. הגענו

 חנק בזה. לפתע שמנו לב שאנו תקועים ולא זזים לכיוון האויב.יאוכל יבש וישן. נאלצנו לה
 מה קורה? למה לא זזים?

 הגיב על כך אחד הקצינים: תשמחו כל רגע על שלא נכנסים. נבהלנו וביטחוננו החל מעט להתפוגג.
 מ לפני המים נעצרנו המומים. הומטרה עלינו הפגזה קשה״ק 10ולפתע קיבלנו הוראה מגבוה. להתחיל ללכת. כשהגענו כבר כ־

י. הקערה חיילים, בחורים צעירים. תפס אותנו פחד נוראי, ואז את אשר יגורתי בא ל 10000ביותר, בתוך דקות ספורות נקצרו לנו 
 שלנו, כמאה אלף מצרים.התהפכה על פיה . המצרים נכנסו לצד 

גמי רכיב דלא עוד כדור אחד של גולדה! לא עוד ניצחון! ואז שמענו מטוסים נכנסים מעלינו. אני שהייתי משחק בתור ילד, והייתי מ
ותנו מטוסים מחלקים קטנים, זיהיתי מיג רוסי וצעקתי כולם להתחפר. והמפקד אומר: לא זה שלנו. ואז התחילו המטוסים לרסס א

ות כזו שלא הספקנו כמעט להשתטח על החול. סביבי שכבו חברי ההרוגים, ואני כשחלף המטוס והתרחק, בדקתי את במהיר
 זרועותי וגופי אם אני פצוע. לא האמנתי שאני חי.

ותו אכולם רעדו מפחד חיוורים ומבוהלים עד מוות. קיבלנו רגליים קרות. אפילו אחד החיילים ירה לעצמו ברגל, ע״מ שישחררו 
וצה לבית החולים. ושכב למעלה משנה מאושפז. חייל אחר המציא הברקה אחרת ״שבטרנזיסטור״ שלו הודיעו שנולד לו בן. והוא ר

 לחזור הביתה . התקרבתי אליו מאחור וקלטתי שבכלל הוא מקשיב לערוץ בערבית.
ה כזו! [אני הייתי מפקד טנק ולכן הרשיתי להילחם בצור ואז אמרתי למפקדי: כל המורל יורד. כדאי לשלוח אותם הביתה. אי אפשר

״מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישב  כמו שכתוב: ניקה נוראית.אואכן שיחררו חלק הביתה כיוון שהיו בפ לעצמי להעיר למפקדי]
נוותר!! לפתע השתנה הכל והמפקדים החליטו שעלינו להיכנע למצרים. ואז קפץ אחד מהמפקדים וצעק : לא , לביתו״[דברים כ' ח׳]

מי שרוצה להצטרף אלי, נעקוף אותם, וננסה להניס אותם לאחור. אני הייתי בין אלו שנתלהטו ורצו אחריו. לא היה מה להפסיד. 
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 סביבנו היו מוטלים חברינו אשר נהרגו. ורצינו לקחת מהם נקם. ולהציל את התושבים שיושבים רועדים בביתם. 

ם. הם פנו אותם. עד שנפל עליהם פחד אלוקים ומרוב פחדם השילו נעליהם ונסו על נפשהפעם הזאת, עשה לנו ה׳ נסים גדולים והד
ג נסים ואנחנו אחריהם, עד שעברנו את המים למרות שהמשיכו ליפול מחילותינו כמאתיים במספר, בתוך המים. וחברי הטוב פר

 צדוק ז״ל שהתהפך עם הטנק במים.
חודשים היו  8ביב, וכך לא יכלו לזוז. לבסוף הסכימו לעשות הפסקת אש. התחלקנו לקבוצות ובס״ד הצלחנו לכתר אותם מס

 סגורים ומכותרים על המים. והיו צריכים להביא להם אוכל.

 מה בין סוריה לנס.. ״ גשר בנות יעקב״

נסו זמן נככבר היינו בטוחים שהנה ניצחנו. אך אז טפחה על פנינו הידיעה הנוראית: בזמן שהתגאינו בהצלחתנו, בדיוק באותו 
חים ן. והגיעו בלי שום עיכובים והפרעות ועלו על ״גשר בנות יעקב.״ עוד מעט והיו רוצדהיינו הצפו -הסורים לארץ מהכיוון השני 

 את כולם, וחוסמים ומכתרים אותנו מצפת וטבריה עד הים התיכון. איום ונורא !!
שהסתכלו לכל הצדדים ואז ברחו בחזרה ושוב השאירו את  ועד היום לא ברור מה בדיוק התחולל בראשם. כיון אך הם נעצרו!

 נעליהם על הגשר.
 ב, היומביני דבר טענו שיתכן כי מאחר והיתה דממה, והערבים לא ראו אף לא חייל אחד או טנק משוריין המגן על היישובים מסבי

רגליים ורצו במהירות חזרה למקום  לכודת. ויתכן שזוהי הסיבה שבגינה הם הרימומ -בטוחים שהישראלים מכינים להם מערב 
 קלטנו ״לנו זה לא יקרה״!! ואז :שממנו באו. אך לנו ברור ללא צל של ספק, שלא היתה פה שום מלכודת וכולם היו אדישים וחשבו

 גיבור מלחמה והוא אשר נלחם בשבילנו. 'זהו: ה -כי 
אם אותם ״ הביטחון בה׳! והלא רק היושב במרומים יכול לעצורלסיכום: אין ״כוחי ועוצם ידי״, יכול להחזיק את עם ישראל, אלא רק 

 ה׳ לא ישמור עיר שווא שקד שומר״.

 כל מי שנשאר בחיים עמד בשורה לידי להניח תפילין.
 הם שהצליחו במלחמה!! - הרבנים הזקנים

כאין הצגה ע״מ ללגלג על שו עלפני פורים  - ברוסיה, שהיו נגד שומרי התורה והמצוות, - מספרים שבתקופת המשכילים ימ״ש
היהודים החרדים, כאילו הם הולכים למלחמה והכהן בא לשאול אם יצא למלחמה? וכנ״ל אלה שרוצים להתחתן לא יוצאים 

לומר עובדים בשדה וזמנם לקטוף את הבציר, גם הם חוזרים הביתה כ - למלחמה וחוזרים הביתה , וכן אלה שהגיע זמן בציר וענבים
 ה. ולבסוף הפחדנים. וודאי ששבים לביתם. ולא יוצאים למלחמ

 וכך נשארו רק שני אנשים: החפץ חיים והרב חיים עוזר.
 אחרי ההצגה מחאו כולם כפיים וחזרו לביתם.

ד כאן הגיעו מספר אנשים לר' חיים מבריסק וסיפרו לו את המהתלה של המשכילים נגד החרדים. ואז ללא התרגשות ענה ר׳ חיים: ע
  הרבנים ניצחו.. של דבר שבסופו החלק הראשון. הם שכחו להציג את הסוף. אבל אנחנו יודעים כל ההצגה זה רק

 מגיל ארבעים ומעלה.. כבר קשה לתקן!

רך אומרת הגמרא [מנחות ל"ו א׳] שכתוב בתורה [דברים כ״ד] : ״ויספו השוטרים לדבר אל העם״ וגו' ר׳ עקיבא אומר ״הירא ו
 מוד בקשרי המלחמה ולראות חרב שלופה. הלבב״.. כמשמעו שאינו יכול לע

 גללן.ב־ זהו המתיירא מן העבירות שבידו . לפיכך תלתה לו התורה את כל אלו שיחזור  רבי יוסי הגלילי אומר ״הירא ורך הלבב״
 איכא בנייהו שכתוב: שח בין תפילה לתפילה, עבירה היא בידו, וחוזר עליה לעורכי המלחמה.

 ו.במהיצר הרע שנלחם  - מעורכי המלחמה (בביתו). שחוזר בתשובה - 
ייו הדין הוא שמי שחוזר הביתה בגלל פחדו שמא שח בין תפילין של ראש ליד, הכוונה שבין לבין פטפט עם רעהו, למרות שכל ח

 הקפיד קלה כחמורה. איך יודעים שרק הפעם הוא חטא? אלא שמתברר שרק קדושים וצדיקים יכולים ללכת למלחמה.
 : שבשביל דבר פעוט כמו שח בין הראש ליד, יש חשש שהוא לא צדיק ויחזור הביתה ?נשאלת השאלה

כתוב בגמ' מפורש: שכל אדם שעבר על איסור חמור בלילה ומהרהר בתשובה למחרת בבקר נחשב נקי מחטא. אז מה הבעיה? שגם 
 ר לביתו?אם הוא שח בין תפילין של ראש ליד, יחשוב ויהרהר ויתנקה! אז מדוע הוא צריך לחזו

רגיל  כפי הנראה מדובר על אדם בשנות הארבעים שלו, ולכן יודע שאם לא תיקן עצמו עד גיל ארבעים, יחזור ויחטא מכיוון שכבר
 בזאת כל חייו.

ות וזה שאמרנו בתחילת דברינו: שאין גיל מוגדר להתחייל. תלוי הדבר בגודל צדקותו של האדם. ורק בזמן מלחמה. אך לא להי

 . כיון שכבר אין לו יותר כוח. 50־ 18ו שעושים בישראל מגיל גיבורים כמ

 קתו. ואז ה׳ עושה מלחמת ניסים !אלא לפי התורה זה תלוי כפי שהדגשנו בצד
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