




299

 ����� 	
��

 ��� 	��� 	�	��-�����

לאמר" מֹועד מאהל אליו ה' וידּבר מׁשה אל א)"וּיקרא (א, ©¦§¨¤Ÿ¤©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥¥Ÿ

אלא "אל " לכתוב רצה לא ועניו גדול היה שמשה זעירא. דויקרא ף

אלא ויקר " עמו הוא ברוך הקדוש דבר לא כאילו מקרה לשון "

האל  גם לכתוב הוא ברוך הקדוש לו ואמר וגו', ושוב "בחלום ף

יותר  קטנה אלא יכתבנה שלא ענוה רוב מחמת משה לו אמר 

אלפי  קטנה "משאר וכתבה שבתורה, הטורים)"ן (בעל .

ה éåìä"כשהיה úéá"גאון את להכיר השתוקק צעיר, רביאברך הדור,

זצ קלוגר ה"שלמה ברודי. של רבה הלוי"ל, בליבית אז התגורר והדרך" טא,

לא מאוד. גבוה היה הנסיעה מחיר ואף ארוכה, היתה ברודי עד מליטא

ה ביד הלוי"היה עצה.בית מצא הוא אך לנסיעה, הנדרש הסכום "

הלה כעוזר. לנסיעה שיצרפו וביקשו לגליציה, הנוסע לעגלון פנה הוא

וה להצעה, הלוי"הסכים ציוהבית הארוכה הדרך במהלך לנסיעה. הצטרף "

" על אולם,עוזרוהעגלון העגלונות. במלאכת ולסייע במושכות, להחזיק "

וה הדרך, מן ונטו בפראות דהרו הלוי"הסוסים להטותםבית הצליח לא "

הדרך. אל

" קולו: את עליו הרים והוא העגלה בעל של חמתו את עורר לאהדבר

אתה יודע! אינך במושכות היטב להחזיק אפילו עשית? מה שכמוך! יוצלח
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עוזר להיות במכות"רוצה העגלה בעל הכהו ולחרפות, לצעקות בנוסף !?

נמרצות.

ה נפרד לברודי. הגיעה והעגלה הנסיעה תמה סוף הלוי"סוף "בית

שלו. השלום ברכת על השיב בקושי הלה אך מהעגלון,

הלוי"ה  שלבית רבה כשגילה קלוגר. שלמה רבי של ביתו אל פעמיו שם "

בדברי עמו ושוחח רבה בשמחה קיבלו לפניו, הניצב האברך מיהו ברודי

מגאונותו שלמה רבי של התפעלותו והלכה גברה השיחה במהלך תורה.

דרשה לדרוש אותו כיבד כן ועל מליטא, שבא הצעיר של שכלו וחריפות

שבעיר. הכנסת בבית

וכל ברודי, רחבי בכל כנפיים לה עשתה לעיר שבא העילוי על השמועה

היה הבאים בין דרשתו. את לשמוע הכנסת בית אל נאספו הקהילה בני

ה הגיע שעמו עגלון, אותו הלוי"גם לברודי.בית "

ה וכשעלה המאזינים, קהל בין הצטופף הכנסתאורח"הלה בית בימת על "

אינו הצעיר הגאון תחתיו. העגלה בעל קרס כמעט דבריו, את לשאת והחל

" אותו אינועוזראלא עוזר אותו האחרונה! בנסיעתו אליו שהתלווה "

הכהו! ואף ביזהו בו, גער והוא בישראל, גאון אלא

נידף. כעלה רעד הדרשה כל ובמהלך חשכו, העגלון עיני

אשר עד המצטופף, הקהל בין דרך העגלון לו פילס הדרשה, משנסתיימה

אמר: בקרקע כבושות ופניו מעיניו זולגות כשדמעות האורח. אל הגיע

מחילה" אני מבקש ."רבי,

ה לו הלוי"השיב "בית ענוותנותו, ברוב גערת" אתה יהודי, ר' תצטער, אל

באמת אתך. והצדק סוסים, של וטבעם בטיבם בקי שאינני על והיכיתני בי

זה בתחום בקי ..."אינני
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על ñéøáî÷מסופר íééç éáøבבריסק לטייל נוהג היה שלעיתים ,

פשוט. כיהודי לבוש בהיותו בלימוד, ולחשוב

ושאלו מהרכבת, שירד אורח בו פגש הרכבת, תחנת יד על כשחלף פעם,

שילווהו, חיים רבי לו הציע פניו. מועדות שאליה האכסניה לכתובת

המקום. את לו ויראה

כבד שהביא המטען כי חיים לרבי האורח אמר פסיעות, כמה לאחר והנה,

חיים רבי בידיו. הגדולה המזוודה את לשאת לו שיסייע ממנו וביקש מאוד,

הארוכה. הדרך כל לאורך המזוודה את ונשא הסכים,

והוא לסחוב, מתקשה לו שנזדמן האלמוני האדם כי האורח כשראה

לו אמר רגעים, לכמה עמו ולהחליף מעט לו לסייע פעם מדי מבקשו

" תשושהאיש, אינך אתה ואילו הדרך, מטלטולי נחתי טרם כח, לי אין

לך יזיק לא מאמץ קצת ."כמוני,

באצבעו חיים רבי לו הראה המיועדת, לכתובת הסמוך לרחוב הגיעו כאשר

" האורח, אמר לשלום. ממנו להיפרד וביקש מחפש, שהוא הבית אםעל

הבית לפתח עד חבילותי את לשאת המשך אנא כאן, עד לי עזרת ."כבר

" חיים, רבי לו עודענה יכול אינני כאן, ."עד

אלא נקראת המצוה אין הלא שלימה, טובה עמו שיעשה בו הפציר האורח

והתייגע סחב כבר ואם גמור, לו אומרים במצוה והמתחיל גומרה, שם על

תוקף. בכל סירב חיים רבי אך תומה, עד המצוה את שישלים הדרך, כל

האכסניה. אל ונשאם בעצמו, מטלטליו את האורח נטל ברירה בלית

העיר, רב את לבקר ברצונו אם האורח, את האכסניה בעל שאל למחרת,

לביתו כשהגיעו והנה בחיוב. האורח נענה כנהוג, שלום ברכת לו ולתת

" לייסרו, החל ומצפונו האורח, של עיניו חשכו הרב, האיששל והרי

בכבודו העיר רב אלא אינו משאות, לנושא ועשיתיו ניצלתי אותו

!"ובעצמו
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" חיים, רבי השיבו מחילה. וביקש צערו הביע ידךמיד על דבר, ארע לא

עמו תקים הקם של מצוה קיום לי ד)."נזדמן כב, .(דברים

" האורח, לו שאינניאמר הרב ראה שכבר לאחר הרב, אל לי אחת שאלה

מדוע ארוכה, כה דרך המזוודה את ולשאת עמי ללכת והסכים מכירו,

את בכך ולגמור הבית, עד האחרונות הפסיעות את לשאת שלא התעקש

?"המצוה

" חיים, רבי לו מעשההשיב ולעשות הבית, עד ללוותך צריך הייתי באמת

פה צועדים אותנו יראה האכסניה בעל שאם חששתי, אך שלם, חסד

העיר, רב את להטריח אתה מעז זה כיצד בך, ויגער עליך יתנפל ברחוב,

פנים בושת לך אגרום ולא קודם, ממך שאפרד שמוטב החלטתי ."ולכן

 	� �� � �� '� ���

וגו' לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי אדם אלהם ואמרּת יׂשראל ּבני אל ב)""ּדּבר (א, ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¨¨¦©§¦¦¤¨§¨©

ä"éçכתב ùéà ïá".משל בדרך הפסוק את לבאר

הביט כאשר למכירה. מראה לו הציע והמוכר מראות, לחנות נכנס אדם

" הסוחר, שאלו לקנותה. חפץ לא במראה, במראההאיש מצאת פגם מה

לקנותה רוצה אינך מדוע ""זו? האיש, לו השיב דמות? בה רואה שאני כיון

ואף בדם מוכתם המצח ברישול, עליו מונח הכובע פרוע ראש משונה,

הן זועפות ."העינים

" הסוחר, לו אתאמר סדר עצמך. אותך משקפת זו תמונה שבעולם, שוטה

לחייך, נא הואל מהלכלוך, ופניך מצחך את רחץ כראוי, שלראשך הכובע

במראה נאה דמות תראה ."ואז

עצמו, האדם הנהגת כפי האדם עם מתנהג יתברך ה' הוא, הנמשל

העליונה ההנהגה את יראה הוא וביושר, בטוב הוא מתנהג אם
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בענייניו ההנהגה מעשיו, את יקלקל ואם בטוב, עמו שמתנהגת

היא. אף תתקלקל

" הפסוק, את ביאר זה יקריבלפי כי יתברך,"אדם ה' אל המתקרב אדם ,

ה',"מכם" אל הוא שיתקרב והמידה השיעור כפי אזי, ומרצונו. מעצמו ,

ה יהיה לה'"כך בטובה."קרבן עימו וינהג אליו, ה' יתקרב כך כלומר, ,

" הפסוק פירוש גם ליוזהו ודודי לדודי ג)"אני ו, השירים שיעור(שיר כפי ,

אלי. יתקרב דודי כך לדודי, מתקרב שאני ההתקרבות

זה: ענין להמחיש מיטיב הבא המעשה

תש שנת של בקיץ זה בבני"היה עקיבא רבי ברחוב עברה מבוגרת אשה ט.

אנושה, פגיעה בה פגע בה, הבחין שלא ורכב הגדול, הכנסת בית ליד ברק

למותה. שהביאה

לאחר אותה. הכיר לא איש אולם רבים, אנשים במקום שהתאספו מובן

חולון. בעיר מגוריה ומקום וגלמודה בודדה היתה זו שאשה התברר זמן

פתולוגיים, מכונים הקימו החולים מבתי רבים זו המבצעיםבתקופה

פי על האסור לניתוח, תלקח האשה שגופת חשש והיה מתים, ניתוחי

לבית להכניסה במקום, שהיו חכמים תלמידי כמה החליטו לכן ההלכה.

בטרם אך מצוה. מת כדין בשלמות לקבורתה ולדאוג הסמוך, הכנסת

שעל וטענו למקום שוטרים הגיעו מעשה, לידי הדבר את להביא הספיקו

לנתחה. חייבים החוק פי

גופת את לידיהם למסור תוקף בכל התנגדו שם שהיו התורה בני ציבור

משפחה לה שאין נפטרת טרפם. את לשמוט מיהרו לא השוטרים הנפטרת.

המשפחה. מצד התנגדות כל ללא לנתיחה נדירה הזדמנות עבורם היא
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בין נעימה בלתי תגרה התפרצות מפני ממשי חשש והיה רב, היה המתח

היראים. לציבור השוטרים

לה אין זו שאשה ליבו, על ודיברו המשטרה מפקד אל העסקנים נגשו

קהל את לו הראו גם הם לקבורתה. לדאוג חייבים הכל ולכן קרובים

לקחתה. לשוטרים אופן בשום יתן לא שהציבור לו והסבירו האלפים,

לוותר. במשטרה סוף סוף הוחלט ארוך, ודברים דין לאחר

בית לעבר המטה את מלווים הנאספים כשכל לדרכה, יצאה ההלוויה

ומכובדת משתתפים רבת ללויה אלמונית אשה אותה זכתה כך הקברות.

ביותר.

אלמונית אשה זכתה במה המלווים, ידי על השאלה נשאלה הלוויה לאחר

בלוויתה? השתתפו שהמונים זו

ושהה מפולין אותה שהכיר המשתתפים אחד הדבר. נודע בירור, לאחר

במסירות לגיטו מחוץ המתים את קוברת שהייתה סיפר, בגטו, עימה יחד

הקב לקבורה"נפש. שתובא זכתה לכן מידה, כנגד מידה לה שילם ה

האחרון. כבודה את לה חלקו ורבים בשלימות

כוחו  לפי אלא לפעול לאדם אין

אׁשר  העצים על הּמזּבחה הּכהן אתֹו והקטיר יבּדיל לא בכנפיו אתֹו ¤£¦¥¨©¨¥§¦©¥Ÿ¦§¨¨Ÿ©§¦§¦§¦Ÿ©Ÿ©¦§"וׁשּסע

לה' ניחח ריח אּׁשה הּוא עלה האׁש יז)"על (א, ©¨¥Ÿ¨¦¥¥©¦Ÿ©©

אחד " לך לומר ניחוח, ריח בבהמה ונאמר ניחוח, ריח בעוף נאמר

לשמים  לבו את שיכוין ובלבד הממעיט, ואחד (רש "המרבה י)".

על הגדולøàä"éמסופר תלמידו את לשבח רגיל שהיה ,ìàèéå íééç éáø

öæ"ì" ושאלו, דבריו על התפלא חיים רבי מעלתו. גודל בדורותעל הרי

ואמר לעקבם? אפילו מגיע שאינני וחסידים צדיקים הרבה היו הראשונים
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בוחן כי לעיניים, הנראה האדם מעשה כפי תלויה אינה הנפש גדולת כי לו,

הרבה שקול הזה, בדור מאד קטן מעשה והדור. הזמן כפי יתברך, ה' לבות

מאד, מאד גובר הרע האלו בדורות כי הראשונים, בדורות ממצוות יותר

הראשונים בדורות כן שאין ."מה

äðåéכתב åðáø" אחד, כל ביד כח נותנת שהיא יתברך, ה' עבודת כן לא

חפץ והוא ובאמונה, באמת ולעבדו אליו להתקרב רשות אדם, מבני ואחד

העני, מן לעשיר יתברך הבורא בעבודת יתרון ואין עבודתם. ומקבל בהם

בנפש חפץ יתברך הוא כי הטיפש, מן לחכם ולא החלש, מן לגבור ולא

כחו לפי הממעיט ואחד המרבה אחד שיעבדוהו, נקיה ומחשבה טהורה

שנאמר כענין יא)והשגתו. ה, "(קהלת ואם, מעט אם העובד שנת מתוקה

מהאדם"הרבה מבקש אינו יתברך השם כי השלמים, במעלת יהיה ובזה .

כחו לפי אם ."כי

את להסיע זכה שפעם מונית, נהג מסר"ä"øìôééèñסיפר מפיו ושמע ,

ה שאלו נסיעה כדי תוך עיתים"סטייפלר"מאלף. קובע הוא האם ,

ואמר כאבו את בפניו הנהג תינה המפרך? העבודה יום לאחר לתורה

" אבללו יום, בכל היומי דף לשיעור ללכת אני משתדל אמנם רבי,

לי, עומדים אינם כוחותי השיעור בתחילת שכבר מאד הדבר לי כואב

השיעור כשמגיד רק ומתעורר הגמרא על אני נרדם עייפותי וברוב

הדף... את ."מסיים

ה בחביבותסטייפלר"האזין שכמו על טפח מכן ולאחר תומם, עד לדבריו "

" לו ואמר למדןרבה בשם אשר אדם מעריכים הזה בעולם כאן כי לך, דע

" שאינך לך נדמה ובעיניך להבטיחךשווהיכונה, יכולני אולם הרבה, "

שבכוחך מה כל עושה אתה כי גדול, לגנרל נחשב אתה שבשמים נאמנה,
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גם לשיעור, לבוא אפוא המשך כלל, ממך נדרש אינו מזה ויותר לעשות,

גדול לצדיק אותך מחשיבים בשמים כי הגמרא, על תרדם ."אם

בלבד זו לא לעשות, שביכולתו מה את עושה אדם עליוכאשר שאין

הצלחתו. מונחת בזה אלא תביעה,

אבות במסכת המשנה מ"(פעל בחלקו"א)"ד השמח עשיר פירש"איזהו ,éáø

öæ ïé'æàìååî íééç",ì" בחלקושמידת אבלשמח בגשמיות, רק שייכת "

לעליה ולהשתוקק ה', לדבר וצמא רעב להיות תמיד צריך ברוחניות

שמים. ויראת בתורה מתמדת

öæאמנם õéáåáéì øòá êåøá éáø",ì" זו, משנה על שואל אפשרהיה כיצד

והבל כוזב דמיון אלא שאינם הזה, העולם עניני ובכל בגשמיות ?"לשמוח

" המשנה שכוונת בחלקוותירץ, השמח עשיר החלקאיזהו על היא "

כוונה עוד גמרא, דף עוד שלמד במה ששמח האדם, של הרוחני

ה על התגברות ועוד האדםיצר"בתפילה הוא בזה, ששמח ומי וכדומה, "

באמת! השמח

מתמדת, לעליה לשאוף יש אחד מצד זה. את זה משלימים הפירושים שני

השיג. שכבר הרוחניים בהישגים לשמוח יש שני ומצד
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יסורין  חביבין

מנחתךָ  מעל אלקיךָ  ּברית מלח תׁשּבית ולא ּתמלח ּבּמלח מנחתךָ  קרּבן ¤¨§¦©¥¤Ÿ©§¦¤©§¦¡Ÿ§¨§¦©¤©§¨§¦©§¨¨§"וכל

מלח" ּתקריב קרּבנךָ  ּכל יג)על (ב, ©¨¨§¨§©§¦¤©

מה " וכו', ביסורין ברית ונאמר במלח, ברית נאמר לקיש ריש אמר

האמור  ברית אף הבשר, את ממתקת מלח במלח, האמור ברית

אדם  של עונותיו כל ממרקין יסורין א)"ביסורין, ה, (ברכות .

משל. פי על להבין ניתן היסורים מעלת את

לשר אמר לכתו, טרם עסקיו. לרגל רחוקה למדינה להגיע הוצרך גדול מלך

כל את לו ויספק עליו יגן הנאמן, עבדו את שיכבד מקומו, את הממלא

אותו שאל בוכה. העבד את רואה הוא והנה המלך, חזר שנה לאחר צרכיו.

" בוכההמלך אתה ""מדוע העבד, השיב במהלך? מקומך את שמילא השר

חיי. את מירר נעדרת, בה חסרוןהשנה בי מוצא כשהיה הזדמנות, בכל

לחיי על לי סוטר היה ."כלשהו,

" המלך, לו במשךאמר שקיבלת המדוייק הסטירות מספר את לי מנה

."השנה

ושתים שלושים קיבל השנה במשך כי ואמר, למלך העבד ניגש למחרת

העבד, לעיני עליו וציוה התנהגותו, על בו ונזף לשר המלך קרא סטירות.

העבד שמח זהובים. אלף מכספו לו יתן לעבד שסטר סטירה כל שעל

זהובים. אלף ושנים שלושים הסטירות עבור קיבל שכן גדולה, שמחה

מר ובכיו נפולות פניו שוב והנה המלך בו פוגש למחרת, הנה אך

" העבד, והשיב בכיו, לסיבת המלך שאלו ויותר. עלכבראשונה אני בוכה

מקבל הייתי אילו יותר, ולא סטירות ושתים שלושים רק שקיבלתי כך

זהובים אלף חמישים היום לי היו מהשר, סטירות ."חמישים

אבל עליהם, ובוכה הוא מצטער יסורים, מקבל כשאדם הוא, והנמשל

יבין תמורתם, הניתן השכר ועצום רב מה ויראה האמת, לעולם כשיגיע
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של ערכם רב מה לראות ויווכח לקבלם, לו היה ושוה כדאי כמה עד

הזה. בעולם יסורים

öæ ÷ìô òùåäé á÷òé éáø",ìלספרו בהקדמתו òùåäé"מספר éðô"מה ,

שקרה האסון את באריכות מתאר הוא הנפלאים. ספריו את לכתוב הביאו

ונהרגו בנינים, כמה שהרס אדיר פיצוץ שארע נוספים, וליהודים לו

תחת קבור בהיותו וחמותו. חמיו בתו, אשתו, וביניהם יהודים עשרות

בעומק ילמד בשלום, ויצא ה' יעזרהו שאם עצמו, על קיבל הבניין, הריסות

דבריו: היו וכה העיון.

בתוך" עודני ואמרתי ספק, לידי נפשות סכנת ודאי מכלל יצאתי דבר סוף

לי ויבנה לשלום, הזה המקום מן והוציאני עמדי אלוקים יהיה אם הגל,

המדרש, בית מכותלי עצמי אמנע לא בתלמידים, גבולי להרבות נאמן בית

הש בסוגיית העיון דלתי על הלכה,"ולשקוד של בעומקה וללון ופוסקים, ס

אחד בענין הרבה לינות ."אף

" הנפלא החיבור נתחבר והסבל, שמהיסורים יהושעהרי הוא"פני וזכה ,

אחריו. הבאים הדורות כל בו וזכו
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לה' אּׁשה לחם הּמזּבחה הּכהן יא)""והקטירֹו (ג, §¦§¦©Ÿ¥©¦§¥¨¤¤¦¤©

ללחם? קשור קרבן מדוע להבין צריך

המקובל öæמבאר äçîù íäøáà éáø"ìמדודו ששמע מעשה פי על ,éáø

öæ ïé'æàìååî íééç"ìאיימו וכאשר אחד, בנער דיבוק נכנס בנובהרדוק .
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אל יובילוהו הנער, מגוף יצא לא שאם והזהירוהו àðìéååîעליו ïåàâä,

" שאלוהו, מאד. איננונבהל מווילנא הגאון והלא חושש, אתה מה מפני

אחרים צדיקים כמו בתעניות, עצמו ""מסגף הדיבוק, השיב לנו? אוי

ששקולה כיון מתעניות, יותר עוד אותנו ומאבד מזיק זה מאכילתו,

כקרבנות ."אכילתו

שאמרו כמו היא, אחת והאכילה הקרבנות כוונת כי הוא, הדבר ביאור

א)ל"חז נה, "(ברכות ישראל,, על מכפר מזבח קיים המקדש שבית זמן כל

עליו מכפר אדם של שולחנו כקרבן"ועכשיו היא הרי שמים לשם האכילה .

ה'. לפני

שנאמר כמו אכילה, לשון קרבן לגבי שמצינו ח)זהו כא, "(ויקרא לחם, את כי

מקריב הוא ""אלקיך וכן לה', אשה כביכול"לחם נחשב הקרבן, שכן ,

שמים. כלפי כאכילה

כשם הסעודה, בזמן השולחן על תורה דברי לומר שיש הסיבה, גם זו

לריח לעלות צריכה האכילה כך המזבח, של האש ידי על מתעכל שהקרבן

הכתוב כמאמר לאש, שנמשלה התורה, דברי ידי על כט)ניחוח כג, ,(ירמיהו

כאש" דברי כה ."הלא

öæהמשגיח õéåàååéì íçåøé éáø"ìלנפש גדול מבין בהיותו מפורסם היה ,

את להבין הצליח לא ירוחם שרבי אחד בחור היה אולם הישיבה, תלמידי

רבי גם נסע מהישיבה, בחור של לחתונה בחור אותו כשנסע לכן טיבו.

על ולתהות הבחור את להכיר כדי חתונה, לאותה כדרכו, שלא ירוחם,

" אמר ירוחם, רבי כשחזר אכילתו. בעת אותוקנקנו מכיר אני ."כעת

ניכרים שבהם ארץ, דרך הלכות והן האכילה לעניין הנוגעות הלכות ישנן

הרמב כותב וכך האנשים. משאר פם"החכמים דעות ה"(הלכות "א)"ה כשם:
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צריך כך העם, משאר בהם מובדל והוא ובדעותיו, בחכמתו ניכר שהחכם

נאים האלו המעשים כל ויהיו ובמשקהו, במאכלו במעשיו ניכר שיהא

ביותר ארץ"ומתוקנים דרך בענייני סדרים הרבה שהביא שם ועיין .

החכמים. והנהגת

הרמב כתב שלו המוסר באכילתו,"ובאגרת להתנהג האדם צריך כיצד ם,

" דבריו: מקצת תאמינוונביא אל תחרימום. והיותר שתחיו, כדי אכלו

מן המתמלא כשק השכל, וירבה הגוף יגדיל והמשתה המאכל שרוב

לקבלו באצטומכא כח יש מעט באכול ההיפך, הוא כי לתוכו, המושם

יותר יאכל ואם תתישב, ודעתו ויבריא יגדל אז לעכלו, הטבעי ובחום

יעכלנו לא הטבעי והחום תקבלו, לא אצטומכא ."מדאי,

ñå÷ðéôאמר ïåùîù éáøöæ"ìשחשוב האכילה בענין מעשית נקודה ישנה ,

חז בה. ""להתבונן אומרים: הימנהל ידך משוך ממנו, שהנאתך "סעודה

א) ע, יפה,(גיטין מנה לך הוגשה שאם היא, שהכוונה חושבים אנו והנה .

לפרש אפשר אי אולם לך. ערבים שאינם דברים רק ולאכול לעזבה עליך

כתוב שהרי פכן, קידושין הי"(ירושלמי כל"ב)"ד על וחשבון דין ליתן אדם עתיד

אכל ולא עינו ."שראתה

" כתוב לא הוא, כך הגמרא דברי ביאור תאכלאלא ""אל אלא ידך, ,"משוך

ואח לרגע, ולהתבונן"עצור לעצור עליו לאכילה, ניגש שאדם לפני תאכל. כ

רבים כה צבעים ישנם שלפניו בצלחת עולם. של מרבונו שקיבל במה

כל את לו נתן ומי עין. מרהיב ממש צבעים, מיני בכל ירקות ומגוונים.

מהשי הכל ת!"זה?

מחשבה. של רגע

רק תהיה שהאכילה או נאכל, שלא אינה מאיתנו הדרישה כלומר,
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להנאתנו, לאכול אנו יכולים במדרגתנו. לא הוא זה דבר שמים. לשם

יכולים כך ומתוך אוכלים, אנו מי של שולחנו על לרגע, לחשוב עלינו אך

" אם כראוי. ברכה לברך לאט"מתנפליםגם לברך הנפש מנוחת אין ,

ובכוונה.

לקיים  מנת על ללמוד

ּפני  את ה' לפני ּפעמים ׁשבע הּדם מן והּזה ּבּדם אצּבעֹו את הּכהן ¥§¤¥§¦¦¨§©¤¨©¦¨¦§¨©¨§¤¤¥Ÿ©©¨§"וטבל

הּקדׁש" ו)ּפרכת (ד, ¨Ÿ¤©Ÿ¤

אלא " גרידא, עיונית ידיעה רק איננה התורה לימוד מטרת אכן

למלא  כדי ולעשות, לשמור כדי נלמד המעשה. תהא פנינו מגמת

המעשים  בעולם תפקידנו (רש "את הירש)". ר

הרש כתב ""עוד לשונו וזה מות, אחרי בפרשת הירש אדםר אין כן, על יתר

" לקיים, מנת על לומד כן אם אלא - תורה של לאמיתה טובזוכה שכל

לעושיהם אלא נאמר לא ללומדיהם - עושיהם ב)."לכל יז, (ברכות

öæ øáìéæ ÷çöé éáø"ìשבשעת לומר, היה רגיל רוסיה, יהודי של רבם ,

הלימוד שגדול הנלמדות, הסוגיות של המעשי לקיום לב לשים יש הלימוד

המעשי קיומה את לרמוס ניתן לב שימת בלא ואילו מעשה. לידי המביא

לימודה! כדי תוך אף הנלמדת, הסוגיה של

דוגמאות: לזה והביא

" בדין ודנו אורחים הכנסת בסוגית עסקו יקרים, אברכים גדולהשני

השכינה פני מקבלת אורחים בחזהכנסת שמובא כפי לימודם"" כדי תוך ל.

הדפיקות, משגברו אך מהן, התעלמו בתחילה הדלת. על נקישות נשמעו

שאין שאמר יהודי ניצב למולו רצון. באי הדלת את ופתח הבית בעל קם

" הבית: בעל השיבו לארחו. יאות האם בפיו, ובקשה ללון, היכן לי,לו צר
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להציע כדי החשובים מעיסוקי להתפנות יכול אינני מאוד, טרוד אני כעת

מיטה ""לך בסוגית להתפלפל וחזר אורחים. ..."הכנסת

בדיני העוסקת קמא, בבא מסכת למדו הישיבות באחת נוספת: דוגמה

וניזק. מזיק

רבי של חידושו על האוכל בחדר חברו עם בהתלהבות דיבר הבחורים אחד

נשפכו המדרש, לבית לצאת ממקומו וכשקם המזיק, בור בסוגית בער ברוך

לבית לדרכו והמשיך בו, עוברים שרבים במעבר אוכל שאריות מצלחתו

" בדיני לעסוק הרבים..."בורהמדרש ברשות בור מאחוריו משאיר שהוא תוך ,
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