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ויחזק ה' את לב פרעה

 /הרב יעקב הלוי פילבר

המחשבה ,כאילו אנו המ המובילימ את המהלכימ ההיטוריימ ומשנימ דרי בראשית ,קיימת אצל
רבימ מבני אדמ ,אבל האמת היא שאנו פעמימ רבות בכ הכל משמשימ כלי ביד ההשגחה העליונה
לקדמ מהלכימ שנגזר עליהמ משמימ .השימוש הזה ,של ההשגחה העליונה ,בבני אדמ כדי לקדמ את
תכניתה מוצאימ אנו כבר בבריתבינהבתרימ ,בה הודיע הקב"ה לאבינו אברהמ כי יש תריט ידוע
מראש למהלכימ ההיטוריימ של העמ היהודי ,מהלכימ שאינ לאדמ ולמעשיו שליטה עליהמ אלא המ
פרי החלטה מוקדמת של ההשגחה העליונה ,ועל כיוצא בזה נאמר" :רבות מחשבות בלב איש ועצת
ה' היא תקומ" .ומיבה זו  -מביר הרמב"נ  -האריכה התורה בתיאור חיפוש יופ את אחיו" :להגיד
כי יבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור בו  . . .להודיענו כי הגזרה אמת והחריצות שקר ,כי זימנ לו
הקב"ה מורה דרכ שלא מדעתו להביאו לידמ של אחיו ,להודיענו כי עצת ה' היא תקומ" .ומהלכי
ההשגחה העליונה הזו היתה נתרת אפילו מיעקב אבינו ,וכשאמר לבניו שחזרו ממצרימ" :למה
הרעתמ לי?!" ,אמרו על ככ במדרש )ב"ר צא ו(" :מעולמ לא אמר יעקב דבר של בטלה אלא כאנ ,אמר
הקב"ה :אני עוק להמליכ את בנו במצרימ והוא אומר' :למה הרעתמ לי' ועל זה נאמר )ישעיה מ כז(:
'למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נתרה דרכי מה' ומאלקי משפטי יעבור'".
גמ הכבדת לב פרעה היא דוגמא לשימוש של ההשגחה העליונה בבני אדמ הממחישה לנו את
המעורבות הפעילה של ההשגחה במהלכ ההיטוריה האנושית ,ככתוב" :למענ הרבות מופתי בארצ
מצרימ" ,וזאת לא רק בשביל לגלות את יכולתו של הקב"ה שהוא כל יכול ,אלא בעיקר להראות את
מעורבותה של ההשגחה העליונה בעולמנו .במובנ זה היתה להכבדת לב פרעה מטרה כפולה ,האחת
כלפי מצרימ והאחת כלפי ישראל ,כלפי מצרימ כתשובה להתרת פרעה שאמר" :לא ידעתי את ה'",
ועל ככ אמר הקב"ה למשה" :ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותי ואת מופתי בארצ מצרימ
ולא ישמע אליכמ פרעה ונתתי את ידי במצרימ  . . .וידעו מצרימ כי אני ה' בנטותי ידי על מצרימ".
אכ לא רק למצרימ אלא גמ לבני ישראל היה מר בהכבדת לב פרעה ככתוב" :כי אני הכבדתי לבו
ואת לב עבדיו  . . .ולמענ תפר באזני בנכ ובנ בנכ את אשר התעללתי במצרימ ואת אותותי אשר
שמתי במ וידעתמ כי אני ה'" )י אב(.
והנה אפילו משה רבנו לא הבינ את המהלכ הזה לעומקו ,ובשעת משבר הוא אומר לקב"ה" :למה
הרעותה לעמ הזה למה זה שלחתני ,ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמכ הרע לעמ הזה והצל לא הצלת
את עמכ" .את טענתו זו של משה פירש ראב"ע" :כי חשב משה כי מעת דברו אל פרעה בשליחות ה'
יקל מעליהמ ויחל האלקימ להצילמ ,והנה פרעה הכביד והרע" .ולכאורה קשה מדוע מתפלא משה על
הקושי הזה והרי כבר בנה אמר לו הקב"ה" :כי לא יתנ אתכמ מלכ מצרימ להלוכ"? ודאי משה ידע
שיהיו קשיימ בגאולה אבל לא חשב שתיתכנ ניגה בתהליכ הזה .ועל זה הודיעו הקב"ה שתתכנ גמ
ניגה בתהליכ ,ועמ זאת היא תנוע אל מטרתה.
תמיהה דומה כתמיהתו של משה שומעימ אנו גמ כיומ בתקופתנו אפילו אצל רבימ מהמאמינימ
שתקופתנו היא 'אתחלתא דגאולה' ,וגמ המ כמו משה מתלוננימ מפעמ לפעמ על הרעת המצב,
ומיקימ מככ מקנות לגבי תקופתנו האמ היא עדיינ אתחלתא דגאולה? מפני שאינמ מביאימ
בחשבונ שעלולה להיות גמ ניגה במהלכ הגאולה .אכ עלינו לדעת כי ריבונ העולמימ מנהל מהלכימ
בהיטוריה בכלל ,ובהיטוריה הישראלית בפרט ,לפי תכנית אלוקית קבועה מראש ,ובתחנות
השונות של מהלכי ההיטוריה הזו אנו פוגשימ גמ מקרימ של הקשחת לב האויב ,כמו שהיה אצל
יחונ מלכ האמורי )דברימ ב ל( שעליה נאמר" :ולא אבה יחונ מלכ חשבונ העבירנו בו כי הקשה ה'
אלוקיכ את רוחו ואמצ את לבבו למענ תתו בידכ כיומ הזה" .והקשחת לב דומה הייתה בתקופתנו
אצל חוינ מלכ ירדנ במלחמת ששת הימימ ,או הקשחת לב הרודנ הורי לבקש את מימי הכנרת ,או
את לב הפלשתינאי שלמרות שהוצע לו כמעט הכל הוא מתעקש לבקש את "זכות השיבה" .שכל אלו

שו“ת חורפ

'כו פלא' .פל לשתייה חמה
) (MAGאשר נראה כ פל רגיל,
האמ מותר לי להשתמש ב פל
כגונ זה בשבת קודש?...
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הרמב"מ ז"ל מביר מדוע מלימ
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יולדיו בעת לידתו...
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יוד כבודמ של ההורימ ,כותב
ה'חובות הלבבות' ,הוא מטעמי
הכרת הטוב ,על אשר הביאונו
לחיי העולמ הזה ודאגו לרווחתינו...
המשכ בעמ‘ 4

יפור לשבת

המפתח  -תפילה

מטייל לו בבני ברק אברכ חיד
גור ,מהמשמשימ בקודש של מרנ
האדמו"ר ה"בית ישראל" זצוק"ל
זיע"א ,י .קורניק שמו...
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 0עשה אתה את שלכ ובורא עולמ
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 0מידה כנגד מידה...
 0קדושת ירושלימ הרחבה
המשכ בעמ‘ 6

,
עמ 2

הצעידו את המהלכימ לטובתנו .וככ נמשכימ הדברימ וכל פעמ
שאנו מרבימ לשתפ פעולה עמ התכנית האלוקית ,אז מקשיחה
ההשגחה העליונה את לב אויבנו להפר את עצתמ ,ואנחנו נאלצימ

להיות נאמנימ למהלכ האלוקי שדיבר טוב על ישראל .והלב מתפלל
שגמ אמ לא נהיה ראויימ לככ ,תמשיכ ההשגחה העליונה להתנהג
אתנו בחד שמימ להטיב עמנו ,טובה שנזכה לה לאורכ ימימ.

שואל הרב אהרנ ר .מרעננה :קיבלתי במתנה מילדיי
שיחיו – 'כו פלא' .מדובר ב פל לשתייה חמה ) (MAGאשר
במבט ראשונ נראה כ פל רגיל בצבע שחור ,אולמ כאשר
מוזגימ לתוכו משקה חמ ,הצבע השחור של ה פל נעלמ אט
אט ,ובמקומו מתגלית תמונה אשר הודפ ה על ה פל ,וזה
ה'גימיק' של ה פל הזה .לאחר שהמשקה מתקרר ה פל חוזר
לצבעו השחור ,והתמונה 'נעלמת'.
שאלתי היא ,האמ מותר לי להשתמש ב פל כגונ זה בשבת קודש?
תשובה :שאלה דומה נשאלו פוקי זמננו לעניינ משקפיימ אשר
משנימ את צבעמ כאשר יוצאימ מצל לחמה ולהפכ ,שביציאה
לחמה זכוכיות המשקפיימ נהיות כהות יותר כדי להגנ על העיניימ
מקרני השמש ,וכאשר נכנימ למקומ צל זכוכיות המשקפיימ
חוזרות להיות בהירות ,האמ מותר להשתמש בהמ בשבת ,או שיש
לחוש למלאכת 'צובע' בככ שגורמ לזכוכיות לשנות את צבענ.
ודעת הפוקימא להתיר משומ שאינו צובע כלומ אלא הכול טבוע
וקיימ בזכוכיות עצמנ ,אלא שבזכות התרכובת הכימית שיש בהנ,
נגרמת 'תגובה כימית' כאשר הזכוכיות נחשפות לאור השמש,
ובככ צבע הזכוכיות משתנהב.
אולמ נידונ דידנ שונה מנידונ המשקפיימ מאחר שבפל אכנ נעשתה
יצירה והדפה על גבי הפל ,וכעת על ידי מזיגת המימ החמימ אנו
חושפימ את התמונה )על ידי התגובה הכימית לחומ( וכבר מצאנו
שדנו הפוקימ האמ חשיפת אותיות על ידי הרת הדבר המכה
אותמ יש בזה משומ מלאכת 'כותב' או 'מוחק' וכדלקמנ ,אכ
במשקפיימ לא נעשתה צביעה מעולמ ועל ידי החשיפה לקרני השמש
אינ אנו לא צובעימ כעת וגמ לא חושפימ צביעה שכבר נעשתה.
וכאמור ,דנו הפוקימ האמ כאשר נוטפת שעווה על הפר תורה
ומכה כמה אותיות )נידונ מצוי בימימ עברו בהמ התאורה הייתה
על ידי נרות שעווה( האמ מותר להיר את השעווה מפר התורה
בשבת קודש ,ונחלקו בככ הפוקימ ,יש מהמג שנקטו שבהרת
השעווה יש לחוש משומ 'כותב' ,או משומ 'מוחק על מנת לכתוב',
ויש מהמד שנקטו שאינ לחוש מצד מלאכות אלו )אכ ייתכנ שיש
בככ איורימ אחרימ ואכמ"ל( מאחר והכתב כבר קיימ ואינ אנו
יוצרימ כאנ כתב חדש ,ואטו אמ יפלו ירקות מהלט על אחד מדפי
'זמירות השבת' יהיה אור ליטלמ משומ שבככ אנו מגלימ את
האותיות שמתחתמ?
האורימ יטענו מנגד שיש לחלק בינ דבר שרק מונח על גבי
האותיות שאכנ אינ בנטילתו לתא דמלאכת כותב או מוחק ,וכשמ
שמותר להפוכ דפימ בפר על אפ שבכל דפדופ אני מגלה את
הכתב שבדפ הבאה ,לבינ דבר אשר דבוק בחזקה על גבי הכתב,
שאחר שדבוק בחזקה הרי הוא מבטל לעת עתה את הכתב
שמתחתיו ועל ידי קילופו והרתו אנו מגלימ את הכתב מחדש.

והמשנה ברורה בנידונ השעווה של גבי הקלפ חשש לדעות
האורימו )משומ חשש מלאכות כותב ומוחק( ואמ כנ יש לכאורה
להיק בנידונ דידנ שיש להימנע מלהשתמש בכו הפלא בשבתז.
אולמ נידונ דידנ הוא יותר קל מנידונ השעווה על גבי הקלפ ,והוא
משומ שחשיפת התמונה אינה מתקיימת אלא לזמנ מועט )עד
שהמשקה יתקרר( ואמ כנ אינ זו כתיבה אלא לזמנ מועט אשר אינה
אורה אלא מדרבננח ,מה שאינ כתב פר התורה אשר מכוה
בשעווה ,ועל ידי הרת השעווה הרי הוא יתקיימ לשנימ רבות ואמ
כנ יש בו חשש מלאכה דאורייתא.
ומאחר ואפ בפר תורה דעת פוקימ חשובימ להתיר ,יש מקומ
גדול לומר שבנידונ הפל שכל האיור אינו אלא מדרבננ יש מקומ
גדול להקל למוכ על דעות המתירימ אפ בנידונ הפר תורהט,
ובפרט כאשר המשתמש בפל אינ דעתו כלל על חשיפת התמונה
)מאחר וכבר הפיק להתרגל ל'גימיק' שבפל ואינו בא להשתמש
בו אלא ככלי קיבול ותו לא( ואמ כנ גמ לדעות האורימ לא הוי אלא
פיק רישא דלא איכפת ליה באיור דרבננ ,שבוודאי יש בזה מקומ
להקל בצירופ דעות המתירימ אפ בנידונ פר התורה.
אולמ תחושת הלב היא כי יש בשימוש בכו כזו בשבת 'זילותא
דשבתא' ו'עובדינ דחול' ולכנ משומ ככ נראה לענ"ד שיש להימנע
מלהשתמש בה בשבת קודש.
א  -שו"ת אגרות משה חלק ג' או"ח ימנ מ"ה ,שו"ת בצל החכמה חלק ד' ימנ ד',
שו"ת צי"א חלק כ' ימנ י"ד ,שו"ת משנה הלכות חלק ח' ימנ מ"ד ,שו"ת שבט
הלוי חלק ד' ימנ כ"ג ,שו"ת יחוה דעת חלק ב' ימנ מ"ד )אולמ עיינ שו"ת אבני
ישפה ח"ב ימנ ל"ט וצ"ע(
ב  -והוא הנידונ גמ בשימוש במד חומ אשר משנה את הצבע על ידי חומ הגופ – עיינ
שו"ת ציצ אליעזר חלק י"ד ימנ ל"א )בשונה ממד חומ אשר חושפ אותיות ולא רק
משנה צבע שזה דומה לנידונ הפל(
ג  -ראש האורימ בזה הוא הב"ח בימנ ש"מ ,והעתיקו דבריו העולת שבת והט"ז
והאליהו רבא וכתב המ"ב שגמ במגנ אברהמ משמע שובר לאור.
ד  -שו"ת שבות יעקב ח"ב ימנ ד' ,והכימ עימו היד אהרנ ,וכנ דעת הרעק"א בחי' על
השו"ע ימנ ל"ב מעיקר הדינ ,וכנ דעת שו"ת מעיל צדקה ימנ כ"ה ועוד.
ה  -אמנמ בזה יש גמ ברא נופת מדוע אינ בזה משומ מלאכת כותב או מוחק שומ
שעשוי לככ וכמו דלת העשויה לפתוח ולגור ואינ בזה משומ מלאכת בונה – עיינ
שו"ת רמ"א ימנ קי"ט.
ו  -משנה ברורה ימנ ש"מ "ק י' ועיינ בבה"ל שמ ד"ה 'שעל הקלפ'.
ז  -ודע דאינ לדמות נידוננו לעמידה מול המראה בשבת וכנ ליצירת צורות על ידי משחקי
'אור – צל' ,שמותר לעשות פעולות אלו בשבת ,וזאת משומ ששמ אינ כלל כתב אלא
רק השתקפות ואור וצל ,משא"כ בנידוננו שיש כאנ כתב )התמונה המודפת על גבי
הפל( ועל ידי התגובה הכימית אנו חושפימ כתב ולא רק 'השתקפות' ,ודו"ק.
ח  -ואינ לטעונ שאמנמ חשיפת התמונה נעשית לזמנ קצר ,אכ מחיקתה )כאשר הנוזל
יתקרר( נעשית לזמנ ארוכ )עד השימוש הבא בפל( משומ שהמחיקה כבר לא
נעשית באופנ ישיר על ידי האדמ אלא נפעלת מאליה לאחר זמנ כאשר המשקה
יתקרר ואינ זה אלא 'גרמא' ואמ כנ ממ"נ אינ כאנ אלא איור דרבננ.
ט  -ואינ להקשות על דברינו מדברי הפמ"ג ימנ ש"מ )משבצות זהב "ק ג'( לעניינ כתב
תרימ המתגלה ע"י ידי חומ האש שכתב הפמ"ג שהוא איור מדרבננ ,מכיוונ ששמ
הכתב מתגלה לזמנ ארוכ וא"כ י"ל דעד כאנ לא אר הפמ"ג מדרבננ אלא היכא שהוא
כתב לזמנ ארוכ משא"כ בכתיבה לזמנ קצר לא היה אור הפמ"ג אפ לא מדרבננ ,ועוד
שמדברי הפוקימ שהתירו בנידונ הפר תורה לכא' מוכח שלא נקטו שיש במעשה
כעינ זה אפ לא איור דרבננ )ואת דברי הירושלמי פי"ב דשבת ה"ד ופ"ב דגיטינ ה"ג
יתרצו דשמ ]בנידונ הירושלמי[ שאני ששופכ דיו חדש ולכנ זה נחשב מעשה כתיבה
משא"כ בנידונ פר התורה והפל( עיינ בזה בשו"ת ציצ אליעזר חלק י"ד ימנ ל'.

,
עמ 3

אהבת ה' הבאה מתוכ כח הציור

 /הרה"ג ר' אהרנ גינוער שליט"א ,נו"ש חיפה

אל ֵינו ּ אֵין
שְבֹתֶיך ָ ֵ
ח ׁ
מ ְ
פל ְאֹתֶיך ָ ו ּ ַ
ת אַתּ ָה ה' אֱלֹהַי נ ִ ְ
שִי ָ
ַר ּבוֹת עָ ׂ
ָ
א ַד ּבֵרָה עָצְמו ּ מִסּ ַּפֵר )תהלימ מ ,יא(.
אג ּ ִידָה ו ַ ֲ
אל ֶיך ַ
עֲר ֹך ְ ֵ
הרמב"מ ז"ל מביר מדוע מלימ את התינוק דוקא ביומ השמיני ולא
קודמ לכנ" :שהקטנ יבוזו לו יולדיו בעת לידתו ,שלא התחזקה עדיינ
הצורה הדמיונית המביאה לאהוב אותו יולדיו ,כי הצורה הדמיונית
ההיא נופת תמיד בראיה ,והיא גדלה עמ גדולתו ,ואחר כנ תתחיל
להתחר ולהמחות ג"כ ,ר"ל הצורה הדמיונות ,כי אינ אהבת האב
והאמ את הבנ בעת לידתו כאהבתמ אותו והוא בנ שנה ,ולא אהבת
בנ שנה כאהבת בנ שש ,ואילו הונח שנתימ ושלש ,היה מביא לבטל
המילה לחמלת האב ואהבתו אותו ,אבל מוכ ללידתו הצורה ההיא
הדמיונית חלושה מאד ,וכל שכנ אצל האב אשר הוא מצווה בזאת
המצוה") .מורה נבוכימ ח"ג פמ"ט(.
"ואהבת את ה' אלהיכ בכל לבבכ ממה שיחייב הידיעה באל ית' ,כי
מנ הנמנע שיאהב האדמ זאת האהבה הגדולה דבר לא ידעהו ,ולא
נתקיימ לו מציאותו .והתחלת הידיעה בו ית' ,שידע באמיתותו,
שידיעת עצמותו בלתי אפשרית לנו ,כל עוד היותנו בזה העולמ ,כי
לא נדע אמתות דבר בציור ,אלא בגדר או ברושמ ,ומה שאינ לו וג,
לא יגדר ולא יורשמ ,אכנ יודע מציאותו במופתימ האמתיימ ,כמו
שנבאר בעזרת האל") .פר האמונה הרמה לראב"ד ,מאמר שני,
הקדמה(.
אדמ אינו אוהב מישהו או משהו שלא ראה מעולמ .ככל שאנו
רואימ יותר את הדבר הנאהב ,ככ יתעצמו בלבבנו תחושות
האהבה אליו.1
אדמ כדי להתרגש צריכ לראות דברימ מול עיניו ,ומכאנ נגזרה
ההלכה הפ וקה שלא נתפלל אלא במקומ שיש בו חלונות .ולכנ
כתב לנו רשב"י זיע"א בזוהר הקדוש 'שמע' ,ראשי תיבות "שאו
– מרומ  -עיניכמ" .וממילא תגיע ל"ואהבת".
כשאבא הולכ להכני את בנו בבריתו של אברהמ אבינו ,הוא
אינו ע וק כעת בהבנת הדברימ לעומקמ ,מהו גדר הברית ועל
מי חלה החובה למול את הבנ .האבא מתע ק כעת בשמחתו
הגדולה .הוא מחזיק את בנו הקט וחש תחושות של "הנה ,אני
מחזיק כעת את המתנה הגדולה שה' נתנ לי" .וככ הוא מתמלא
בתחושות אהבה עצומה להקב"ה.
כל אבא מרגיש בבירור בתחושות כאלה .ליבו מתמלא על גדותיו
ברגשות קירבה ואהבה לה' ,שנתנ לו ילד בריא ושלמ ,שהלידה
עברה בבריאות שלמה וללא פגע ,ושלאשתו ועוללמ -שלומ.
תנ ו להיזכר ברגשות האהבה המשכרימ שהיו לכמ כשנולד
ילדכמ הבכור.
כדי להחדיר בנו תחושות אהבה לה' ,עלינו לצייר לעצמנו,
לראות בעינימ ,מה הבורא נותנ לנו .להביט לחצי דקה בניחותא
בילדימ המתוקימ שלנו ,ההולכימ כעת לגנ ,לחיידר ולבית
ה פר .לראות את עיניהמ התמימות ולחשוב לרגע שיוצר הכל
החזיר להמ את הנשמה זה לא מכבר ,והוא זה שפקח את
עיניהמ ואיפשר להמ לצעוד קוממיות עמ הילקוט על גבמ.
לבבותיהמ הקטנימ פועמימ בזכותו ,ידיהמ ורגליהמ זזימ

בזכותו ,וכל מהותמ זועק :הבורא יתברכ.
נצא לרחובה של עיר ,כשנרתיק הטלית והתפילינ בידינו .נביט
בעצמנו ,בשמימ התכולימ ,בשמש המאירה לנו פנימ ,ברבבות
עלי העצימ ש ביבנו ,בחתול הרובצ ליד הרכב ,באנשימ
הממהרימ ,ונחשוב" :יגדל אלוקימ חי וישתבח ,נמצא ואינ קצ
למציאותו".
נמשיכ בדרכנו אל בית התפילה ונתבוננ במפעלותיו של אלוקינו.
וכשניכנ אל היכל בית הכנ ת ,הרי שליבנו יעלה על גדותיו
שְך ָ
שְתּ ַחֲו ֶה אֶל הֵיכ ַל ָק ְד ׁ
א ׁ
סדְּך ָ אָב ֹא בֵיתֶך ָ ֶ
ח ְ
בשירת "וַאֲנ ִי ּבְר ֹב ַ
ּבְי ִ ְר ָ
אתֶך ָ"....
הבה ונתענג על מילותיו המתוקות של רבי יהודה הח יד זיע"א,
המ ביר איכ להתקרב ,איכ לאהוב ,איכ להתפלל" :חקור לכ אחר
ניגונימ ,וכשתתפלל אמור אותנ באותו ניגונ שנעימ ומתוק בעיניכ
באותו ניגונ אמור תפלתכ ותתפלל תפלתכ בכוונה וימשוכ לבכ
אחר מוצא פיכ .לדבר בקשה ושאלה ניגונ שמכינ את הלב .לדברי
שבח ניגונ המשמח את הלב למענ ימלא פיכ אהבה ושמחה למי
שרואה לבבכ ותברכהו בחיבה רחבה וגילה כל אלה הדברימ
המכינימ את הלב") .פר חידימ קנח(.
וכה כתב ה"מלמד התלמידימ" ,רבי יעקב אנטולי ז"ל ,מחכמי
פרובנ וחתנו של רבי שמואל אבנ תיבונ ז"ל:
"ועמ כל ההערות האלה לא די לנו שלא נוערנו משנתנו ,אבל
תרדמה גדולה נפלה עלינו עד שנקרא שמע ונברכ מאה ברכות בכל
יומ בלא כונה ובלא הערה על ענינ היחוד .ואילו נברכ על זה הדרכ
אלפ אחת בכל אלה לא מצאתי כפי הכונה לפי שעשינו הכל קבע
וכפי ההרגל לבדו נשארה הקריאה בלבד בפינו כאילו הכונה לחבר
אחת לאחת למצוא חשבונ .ואינ המבוקש ממנו להוציא בפה
בלבד אלא לצייר בלב כפי אשר יאמר בפה כדי שנתעורר תמיד
לאהבת השמ ברוכ הוא) .מלמד התלמידימ ,פרשת ואתחננ(.
ובמלבי"מ )בראשית פ"ח(" :כי הנפש לפי תכונתה נבראה לצייר
בלבו ציורימ טובימ ,כמו ציורי הענוה והבושת ויראת ה' ואהבתו,
ועשות צדקה וחד ורחמימ וכדומה".

לשמ מה נוצרו רגשות האהבה?

נראה שהקב"ה יתברכ שתל בקרבנו תחושות אהבה לאלו שאנו
אוהבימ אותמ ,כדי שנחוש אהבה מהי.
תחושות האהבה העצומות שיש לנו לרעייתנו ,לילדינו ,להורינו.
התחושה עוצרת הנשימה ,הכמיהה והגעגועימ האינ –ופיימ לאלו
שאנו אוהבימ אותמ ,גורמימ לנו להבינ מהי אהבת ה'.
כל אוהב נכפ אל נשוא אהבתו ,מהרהר והוגה בו יוממ וליל,
בשכבו ובקומו ,בלכתו בדרכ וגמ בעת עיוקיו ולימודיו הדירימ.
האהבה מקלקלת את השורה ,גורמת למליוני בני תמותה לאבד
את ראשמ ודעתמ ,כי כל ישותמ הוגה באהבתמ העזהֶ .ה ִביַאנִ י ֶאל
שוֹת ר ַּפְדו ּנ ִי ּבַתּ ַּפוּחִים ּכ ִי
שִי ׁ
א ׁ
ַאה ָבה ...סַמּ ְכו ּנ ִי ּבָ ֲ
ֵּבית ַה ָּייִנ וְ דִ גְ לֹו ָעלַ י ַ
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שִי...
פ ׁ
הבָה נ ַ ְ
א ֲ
ש ָ
שְתּ ִי אֵת ֶ ׁ
ש ּכָבִי ּבַלּ ֵילוֹת ּב ּ ִַק ׁ
מ ְׁ
הבָה אָנ ִי ...עַל ִ
א ֲ
ח ֹול ַת ַ
חז ְתּ ִיו ו ְלֹא
א ַ
שִי ֲ
פ ׁ
הבָה נ ַ ְ
א ֲ
ש ָ
שֶמּ ָ צָאתִי אֵת ֶ ׁ
מהֶם עַד ׁ
שעָבַרְתּ ִי ֵ
מעַט ֶ ׁ
ּכ ִ ְ
ש ֲהבֵיאתִיו אֶל ּבֵית אִמּ ִי וְאֶל ֶחדֶר ה ֹו ָרתִי ...ואכנ כנ ,לא
ְפנ ּו ּ עַד ֶ ׁ
אר ּ ֶ
ַ

לחינמ טרח שלמה המלכ ,החכמ מכל אדמ ,להמשיל את אהבת
הבורא ,בפרו ,קודש -הקדשימ ,שיר השירימ ,הנכתב כמשל נורא
הוד על כיופי האשה אל אהובה.2
הקב"ה ,הדורש מאיתנו לאהבו בכל לבבינו ובכל נפשינו ,העניק לנו
מתנה נפלאה ,את רגשות האהבה המפעמימ בלבב בני התמותה.
לשמ מה?
כדי שנדע אהבה מהי ,ואז ידוע נדע כיצד עלינו לאהוב את מי
שבראנו ,את מי שמחייה אותנו ,כה דואג לנו ומרחמ עלינו ,בכל
נושא וענינ.
כל מי שבמהלכ שנות חייו חווה אהבה עמוקה מהי ,מבינ אל נכונ
שְך ָ
פ ׁ
הבְתּ ָ אֵת ה' אֱלֹהֶיך ָ ּבְכ ָל לְבָבְך ָ וּבְכ ָל נ ַ ְ
א ַ
את משמעות הציווי "ו ְ ָ
וּבְכ ָל ְמאֹדֶך ָ".
הוא מבינ באמת שאהבה אמיתית אינה "לאהוב שניצל" ,אלא אהבה
משתקת ,בה טרודימ כל העת ,כל עקי העולמ האחרימ מתגמדימ
שָנ ִים וַיִּהְיו ּ בְעֵינ ָיו
שבַע ׁ
למולה ,וכדברי הפוק" :וַיַּעֲב ֹד יַעֲק ֹב ּבְ ָרחֵל ֶ ׁ
ּכְיָמִים ֲא ָחדִים ּבְ ַא ֲהבָת ֹו אֹתָהּ " ,ופירשו המפרשימ שידוע בנפש
האדמ שכאשר אדמ ממוקד בדבר מה ,הרי כל יתר הדברימ
נחשבימ לשוליימ בעיניו .ומאחר שכל מגמתו של יעקב ומחשבתו
היתה ברחל ,3לכנ 'העבודה' היתה בעיניו כימימ אחדימ ,שכל
מחשבותיו היו נתונות לרחל ,ולכנ לא שת את לבו לעבודתו,
והעבודה היתה בעיניו כימימ אחדימ.
מי שחווה אהבה מהי ,מבינ שחר לו אלפ אלפי חלקי אהבה
להקב"ה .כי אוהב אמיתי חושב כל העת על נשוא אהבתו ,רוצה
לשמחו ולהטיב לו ,לעשות את כל אשר יחפוצ ולגרומ לו לשמחה
ולעונג.
זאת לא המצאה פרטית .הנה ככ כותב לנו החינוכ ,בגדר וחובת
מצוות אהבת ה' )מצוה תיח(" :דיני המצוה ,שראוי לו לאדמ שישימ
כל מחשבתו וכל מגמתו אחר אהבת השמ ,ויעריכ בלבו תמיד כי כל
מה שהוא בעולמ מעושר ובנימ וכבוד ,הכל כאינ וכאפ ותוהו כנגד
אהבתו ברוכ הוא ,וייגע תמיד כל היומ בבקשת החכמה למענ ישיג
ידיעה בו ,ופ דבר יעשה כל יכלתו להרגיל מחשבות לבו כל היומ

באמונתו ויחודו עד שלא יהי רגע אחד ביומ ובלילה בהקיצו שלא יהא
זוכר אהבת אדוניו בכל לבו .והענינ על דרכ משל שיהא נזכר
באהבת השמ תמיד כזכרונ החושק תכלית החשק בחשוקתו
היומ שישיג להביאה אל ביתו".
כזכרונ החושק המכני היומ ,היומ! ,את אהבתו אל ביתו .ככ עלינו
להרגיש אהבה לבורא יתברכ ,כחתנ ביומ חופתו ,המכני היומ את
רעייתו לביתו.
כעת נקרא ,שלש פעמימ לפחות ,את דברי הרמב"מ )תשובה פ"י(,
מלכ במלכות התורה ,איש ההלכה הצרופה ,הפילוופ הגדול,
שכשאשר הוא מביר אהבת ה' מהי -התמלא קולמוו ברגשות
טמירימ ,דקימ ,עדינימ ,מלאי כיופינ .וז"ל" :וכיצד היא האהבה
הראויה ,הוא שיאהב את ה' אהבה גדולה ,יתירה ,עזה מאוד ,עד
שתהא נפשו קשורה באהבת ה' ונמצא שוגה בה תמיד ,כאילו
חולה חולי האהבה שאינ דעתו פנויה מאהבת אותה אשה והוא
שוגה בה תמיד ,בינ בשבתו ,בינ בקומו ,בינ בשעה שהוא אוכל
ושותה .יתר מזה תהיה אהבת ה' בלב אוהביו שוגימ בה תמיד
כמו שצונו בכל לבבכ ובכל נפשכ ,והוא ששלמה אמר דרכ משל
"כי חולת אהבה אני" ,וכל שיר השירימ משל הוא לענינ זה",
עכ"ל.
האמ אנחנו עמוימ ברגשות אהבה אל הקב"ה? האמ הלב שלנו
טרוד באהבתינו אותו יתברכ ,עד עצירת הנשימה? האמ אנו
עוקימ בו ,כדרכ האוהבימ ,ללא הפוגה? האמ אנו רוצימ לשמחו,
לענגו ולגרומ לו לנחת רוח תמידי מאיתנו ,רק מפני שאנו אוהבימ
אותו?
 --אמ עדיינ לא הגענו לככ ,אזי עבודה רבה לפנינו.)מתוכ פרו "שמחתני השמ בפעלכ" ,הנמצא כעת בשלבי עריכה
ופיימ(.
" - 1למנצח על שושנימ לדוד הושיעני אלהימ כי באו מימ עד נפש" )תהילימ ט ,א( .זהו
שאמר הכתוב מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגימ )שיר השירימ ז ,ז( ,ישראל יפימ
ונעימימ ,עומדימ על הימ ורואינ להקב"ה ,וכנ הוא אומר וירא ישראל את היד הגדולה
)שמות יד לא( ,וכל זמנ שישראל רואינ להקב"ה המ יפימ ונעימימ" )מדרש תהלימ,
מזמור ט(.
 - 2כמובא בהמשכ מדברי הרמב"מ.
) - 3ועי' בפה"ק טעמ כוונתו של יעקב ורצונו ברחל ,לתקנ העולמות(.

תמיכה כפית של בנימ בהוריהמ

 /הרה"ג רבי שמואל ברוכ גנוט שליט"א*

יוד כבודמ של ההורימ ,כותב ה'חובות הלבבות' ,הוא מטעמי
הכרת הטוב ,על אשר הביאונו לחיי העולמ הזה ודאגו לרווחתינו,
כמלאכ הטופח על קדקודינו ואומר לנו "גדל".
אינ פק שהאנשימ שאנו חייבימ להמ הכרת הטוב מרובה מאינ
כמותה ,המ הורינו היקרימ .והנה בדורות האחרונימ צריכימ אנו
להכיר להמ טובה לא רק על עצמ גידולינו ועלייתנו ברוח ובגשמ,
אלא גמ על ככ שהמ רכשו בעבורנו את הדירה בו אנו מתגוררימ,

איש איש לפי השתתפותו וחלקו ,וגמ על הוצאות הנישואינ הכבדות,
שהוטלו על כתיפמ .רבבות אברכימ נותנימ את כל כולמ ,הונ
ודמימ ,תרתי משמע ,לילדיהמ ,כדי שיקימו בית נאמנ בישראל,
בקלות ובנינוחות כפי האפשר .הורימ רבימ כורעימ תחת נטל
החובות העצומימ ,שנלקחו רק משומ שאנו ,בניהמ ובנותיהמ ,נשב
בהשקט ובבטח ,נהנימ מפירות חובותיהמ ,פרית התשלומימ
והמשכנתאות שהמ נטלו על עצממ ,ברוב אהבתמ אותנו וכדי
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שנוכל לשקוד על דלתי תורה ללא דאגות.
אינ פק שכולנו מוקירימ ומכירימ להמ טובה נצחית ,אכ ביכולתנו
גמ לייע להמ ולהוכיח בפועל שאנו מכירימ טובה.
לכל יהודי ,גמ לאברכימ מעוטי יכולת ,שחיימ בצימצומ וללא
רכישת שומ מותרות מיותרות ,ישנמ כ פי 'מעשר כ פימ'.
ישנו נידונ בהלכה כמה מכ פי מעשר הכ פימ ניתנ להפריש
לבני משפחה קרובימ ,אכ חלק מכ פי המעשר בודאי אפשר
להעניק לקרובי משפחה הזקוקימ לככ .והנה טוב יעשו הבנימ
והחתנימ אמ יתנו לפחות חלק מכ פי 'מעשר הכ פימ' שלהמ
להוריהמ הכורעימ תחת נטל רכישת נישואי יתר הצאצאימ .ככ
יקלו ,ולו במקצת ,על דאגות ההורימ ,ש ייעו להמ עצממ מ פר
שנימ קודמ לכנ ,כדי לרכוש דירה ולהינשא בכבוד.
כאשר ההורימ זקוקימ ממש לכ פ ,נפ ק בשו"ת חתמ ופר
)יו"ד רכ"ט( שהילדימ חייבימ לתמוכ בהוריהמ ולתת להמ את
כל מח ורמ .ואמ אינ לילדימ מ פיק כ פ משלהמ ,צריכימ לתת
המ את כל כ פי הצדקה ומעשר הכ פימ שלהמ להוריהמ,
ונתינת צדקה ומעשר כ פימ להורימ קודמת לכל העניימ
האחרימ .ולמרות שנפק ש"כיבוד אב -משל אב" והבנ צריכ לכבד
את הוריו מכפי ההורימ ולא מכפו שלו ,אכ זה לא נאמר במקרה
זה ,בו הבנ נותנ את הכפ מכפי הצדקה שלו ולא מכפי
התקציב השוטפ שלו ,והוא אינו מפיד מככ דבר ,כיונ שהרי את
כפ זה היה נותנ בכל מקרה לעניימ ונצרכימ ,ואמ כנ ,עדיפ שיתנ

אותמ להוריו.
ואלו דברי החיי אדמ )חלק א כלל ז(" :אמ אינ להמ ויש לבנ ,כופינ
אותו וזנ אותמ משלו בתורת צדקה .ולכנ אפ על גב דאינ כופינ על
מצות כיבוד משומ דהוי מצות עשה שמתנ שכרה בצדה "למענ
יאריכונ ימיכ" ]שמות כ ,יב[ ,דמשמע דאינ לו בעולמ הזה אלא עונש
זה שאינו מאריכ ימימ ,מכל מקומ בזה כופינ אותו ,דלא גרע אביו
משאר צדקה ,דכופינ על הצדקה ,וא ור ליתנ צדקה לעני אחר,
דאביו קודמ לכל אדמ" ,עכ"ל .ועי' שו"ע ורמ"א יו"ד רמ ,ה ובשו"ת
צי"א ח"ט י' א וב' לרעכ כמוכ פ"ב.
הגר"מ שטרנבוכ שליט"א )שו"ת תשובות והנהגות ח"ג רפ"ו( דנ
בענינ בהרחבה והוא מכמ וכותב" :אמ האב זקוק לעזרה ,אזי
אפילו יש לפני הבנ מקרי צדקה חמורימ יותר ,חייב לתת את כל
כ פי הצדקה שלו כדי לעזור לאביו ,מכח מצות עשה של כיבוד
אב" ,ומויפ הגר"מ שטרנבוכ" :וכשעושה כנ ,אור לו לפר לאביו
שזה מעות צדקה ,כיונ שבזה יגרומ לעגמת נפש לאביו כשישמע
שמקבל צדקה ,והבנ חייב רק להנעימ לאביו ולא לגלות לו שהכפ
בא מכפי הצדקה שלו ,ואמ הבנ יכול להחזיק את אביו בכבוד
מכפו שלו ,לא יקח לזה ממעות צדקה ,ותבוא מארה למי
שמפרנ את אביו ממעות צדקה שלו )כפי שפק הרמ"א(") .וראו
עוד בש"כ יו"ד רמט "ק ג ובשו"ת מהרי"ל י' נד ולקט יושר ח"ב
עמ'  37בשמ ר"י אופנהיימ ,והובא בכנה"ג יו"ד רנא הגב"י כג(.
*)מראשי ישיבת אור התורה באלעד(

יפור לשבת

המפתח  -תפילה

 /הרה"ח ר' יצחק ברבר הי"ו ,אשדוד

מטייל לו בבני ברק אברכ חיד גור ,מהמשמשימ בקודש של
מרנ האדמו"ר ה"בית ישראל" זצוק"ל זיע"א ,י .קורניק שמו.
בדרכו פוגש הוא בבחורימ מכל גווני הקשת ,חידימ ,ליטאימ,
בני עדות המזרח ,אשר לפי חזותמ והתנהגותמ הבינ ,שאינמ
לומדימ בשומ ישיבה ואינ להמ שומ מגרת לימודית .ליבו
נקרע לגזרימ .הוא נזכר כמה טרחות ויגיעות השקיע מרנ
ה"בית ישראל" על נשמה של יהודי .העיז עמ עוז דקדושה,
עשה מעשה ,והקימ ישיבה עבור אותמ בחורימ .השיג אישור
מגבאי אחד מבתי הכנת ,ולשמ החל ללקט בחורימ אחד
לאחד .זה החל בלימוד של מפר שעות ביומ ,ולאחר מכנ
דאג לארוחת צהרימ .כעבור מפר חדשימ עברה ה"ישיבה"
לראשונ לציונ .מבנה גדול ומרווח שימש כבית מדרש ,בנופ
היו חדרי שיעורימ ,וחדרי פנימיה ,מגרש למשחקימ וכו'.
בישיבה היו כארבעימ בחורימ .צוות הישיבה מגידי שיעורימ
ומשגיחימ היו אברכימ מאשדוד ,ואפ אני זכיתי להימנות על
צוות מגידי השיעור .יומ יומ ישבנו עמ הבחורימ לשיעור

בגמרא ,ואז ניתנ היה לראות כמה מעלות ישננ בכל בחור
ובחור .היתה להמ אמונה עמוקה ,יראת שמימ ותמימות.
אמנמ היו להמ הרבה משקעימ מהיכנ שגדלו ומאיפה שבאו,
ועמ כל זאת ראינו ברכה מרובה בהשקעה זו .היו ביניהמ לא
מעט כנועימ ומלאי חנ .קשה היה להאמינ שעד לפני מפר
חודשימ התובבו ברחוב ללא מגרת וללא מעש .אחד
מהבחורימ בישיבה דוד שמו ,היה בחור ירושלמי מיוחד .לפני
שהגיע לישיבה היה כשנתיימ בביתו של האדמו"ר מקאליב
שליט"א בירושלימ .שמ ב"בית קאליב" היה לו חדר מיטה
שולחנ וכו' והוא היה אחראי על כל הידורימ והשליחויות
בחידות קאליב .כששמע על הישיבה בראשונ לציונ ,עזב את
ירושלימ ונכלל בינ תלמידי הישיבה .התמימות שלו שבתה את
ליבי .הוא היה מלא תוכנ ,הקפיד מאד על מצוות "כיבוד אב
ואמ" ,התקשר כל יומ מפר פעמימ ,דאג לכל מחורמ,
והשתדל לשמחמ ככל שיכול היה .יומ אחד שוחחנו בשיעור
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על נושא התפילה והאמונה" ,כמה שמחה יש לבורא עולמ
כשיהודי עומד ומתפלל ומבקש בקשה שלכאורה על פניו אינ
אפשרות שתתבצע ,ותפילה אמיתית הבאה מעומק הלב
מתוכ ידיעה ברורה שהוא חר אונימ ורק בורא עולמ לבדו
יכול להושיעו ועל ככ הוא שופכ ליבו לפניו ,ע"ז נאמר "ועונה
לעמו ישראל בעת שוועמ אליו" ,בורא עולמ מאזינ לתפילתו
ושולח לו ישועה בדרכ לא דרכ .התבר שהדברימ עליהמ
דיברנו חילחלו עמוק עמוק אל תוכ ליבו והוא הפנימ אותמ
היטב היטב .ומנינ לי זאת?
באותו שבוע יצאו הבחורימ ל"שבת חופשה" ,ביומ חמישי
בערב עמ המזוודות בידיימ ו ...להתראות ביומ ראשונ ,דוד
יצא עמ קבוצת בחורימ לירושלימ ,שמ המ נחו בביתו של
אחד הבחורימ ,אכלו שתו שרו ושמחו ,וככ העבירו את תחילת
הלילה .בביבות השעה שתימ עשרה התפזרו הבחורימ כל
אחד לביתו .דוד יצא אפ הוא לרחוב הירושלמי הקר ,אכ לא
רצה לפנות לביתו ,הוא חשש שעמ בואו יעיר את הוריו ,וככ
עמד ברחוב תוהה ובוהה .הרוח הקרה הצליפה על פניו ,והוא
עמד וחשב מה לעשות .לפתע עלה במוחו רעיונ :הרי יש לו
חדר בבית קאליב עמ מיטה ושמיכת פוכ עבה ,מה שווה לו
יותר מרגע שכזה .העיניימ שורפות מעיפות ,והקור חודר
לעצמותיו .הוא לא הי לרגע ,ונשא רגליו אצ רצ לבית
קאליב כדי להניח ראשו על הכר ולהתכות בשמיכת הפוכ ו...
לישונ .ביומ ראשונ בבוקר נכנתי לשיעור כהרגלי ,כחמש
עשרה בחורימ ישבו מביבי ,ואני רואה על דוד שהוא מאד
נרגש .עוד לפני שהפקתי לשאול על מה ולמה ההתרגשות,
פנה אלי בשיא ההתרגשות שיש לו לפר משהו מדהימ על
הנושא שדיברנו בשיעור בשבוע שעבר ,בענינ תפילה ואמונה.
כולמ השתתקו .דוד החליפ צבעימ אבל היפור קלח מפיו
באורח שוטפ .הוא יפר את כל השתלשלות העניינימ ביומ
חמישי וכיצד עמד ברחוב באמצע הלילה כשהוא אינו יודע
לאנ לפנות .ואז נזכר שיש לו חדר עמ מיטה חמה בבית
קאליב .כעבור רבע שעה הוא הגיע לבנינ שעמד בדממת ליל.

 0מי שולט במי?

כותב הרב יופ צבי הלוי דינר בפרו ״מקדש הלוי" :מהנהגתו
של פרעה ,דומה שאנו יכולימ ללמוד לקח חשוב שנוגע אלינו דבר
יומ ביומו .שכנ מה בעצמ פרעה ביקש? הוא רצה למנוע את בני
ישראל מלחשוב ,למנוע מהמ מלהתקוממ ולנות לחולל מהפכ
במצבמ העגומ .לשמ ככ הוא הכביד עליהמ את עול העבודה ,על
מנת שהעיוק הבלתי פוק ימנע מהמ אפילו רגע אחד של הרהור.
כידוע פרעה ממל את היצר הרע .הדמיונ בינ שניהמ ,בא לידי
ביטוי גמ בנקודה הזו :גמ היצר הרע ,בדיוק כמו פרעה ,מפחד מפני

הוא עלה בשקט לקומה השלישית ,פנה לקצה המדרונ,
הוציא מכיו את צרור המפתחות וחיפש את המפתח של
החדר ואז ...ואז נזכר שלפני מפר שבועות הוציא מצרור
המפתחות הכבד מפר מפתחות שאינמ בשימוש ביניהמ
היה המפתח של חדרו בקאליב .ברגע זה נמצא המפתח
בביתו באחת המגירות .ברגע אחד נגוז כל החלומ על המיטה
ועל שמיכת הפוכ .בקצה המדרונ בפינה ליד הארונ עמד
כא .דוד התיישב עליו ופרצ בבכי .השעה היא אחת אחר
חצות ,הוא רועד מקור,עייפ הוא עד למאד .אינ לו בשעה כזו
לאנ ללכת ,ומיטה עמ שמיכת פוכ חמה נמצאת במרחק
מטרימ פורימ ממנו ,אכ אינ ביכולתו להגיע לשמ.
מה עושימ? לפתע נזכר בשיעור ,שדיברנו על תפילה ואמונה.
הוא זכר להפנימ היטב את המר של אותו שיעור .הוא
התנער מהעייפות ומהקור ,קמ מכאו נעמד ליד הדלת של
חדרו ובכה לבורא עולמ "יודע אני שאתה כל יכול ,לכאורה
אינ שומ מציאות שתוכ חמש דקות אהיה מתחת לשמיכת
הפוכ ,אכ אני יודע ובטוח שאתה ורק אתה מוגל לזה ,אנא
חו עלי ושמע לתפילתי! הוא נתנ דרור לדמעותיו ,ובגמר
התפילה המתינ לראות מהיכנ תבוא הישועה והיה בטוח
שתפילתו שיצאה מקרב לב תתקבל .הוא אפ הושיט ידו אל
ידית הדלת אולי היא לא נעולה ,אכ היא נותרה גורה .ולפתע,
כל גופו הצטמרר וזיעה קרה שטפה את כולו ,הוא נזכר
שלפני כשנתיימ כשקיבל את המפתחות לחדרו נתנו לו שני
מפתחות ,אחד הוא הכני לצרור המפתחות ,והשני הוא שמ
למעלה על הארונ .בשביל מה לשאת עליו שני מפתחות זהימ?
הוא לא הי לרגע .הוא גרר את הכא לצד הארונ עלה עליו
הושיט ידו למעלה ו ...המפתח שהיה לבנ מאבק היה בידו.
בפחות מחמש דקות הוא היה תחת שמיכת הפוכ ,הוא לא
היה מוגל להירדמ ,הכרית נרטבה מדמעותיו ,היו אלה
דמעות של שמחה שזכה לראות בחוש כיצד נשמעה תפילתו
ונענה על ככ מיד.

הרגע בו האדמ יתעשת ,יבינ את שפלות מצבו ,וינה לקומ מעפר.
לפיככ הוא דואג להעיק אותו בהבלימ כאלו ואחרימ ,בכדי לוודא
שלא תהיה לו אפילו דקה פנויה להרהור של תשובה ,להתעוררות
רוחנית ...לבל יוכל להגיע לידי מצב של יש קונה עולמו בשעה אחת.
לשמ ככ ,הוא מעיק אותו בפרנה ,טורד אותו בצער גידול בנימ,
מייגע אותו בזוטות שבכל יומ ,העיקר  -שלא יקומ ויעשה .וכמשל
האיר :אדמ אחד נאשמ בעבירה שעבר נגד המלכ ,ונכלא בבית
הכלא עד למועד משפטו .כאשר הגיע זמנ המשפט הוצא האיש מנ
הכלא על ידי שומר שהובילו אל אולמ בית המשפט .השומר שחשש
כי האיר ינה להימלט ,הוציא מכיו זוג אזיקימ .אזיק אחד הצמיד

,
עמ 7

לידו של האיר ואזיק שני שמ על ידו שלו ,וככ צעדו המ ברחובות
העיר .בצדי הדרכ התאפו עוברימ ושבימ שחזו במחזה ולעגו
לאיר .״טועימ אתמ״ ,אמר האיר כשהוא נעלב ,״לא הוא המוביל
אותי ,אלא אני הוא זה המוביל אותו ...אני הוא זה שנעלתי את ידו
באזיקימ״ .״אמ ככ״ ,אמר הקהל ,״פתח נא את האזיק שעל ידכ
וניווכח שאמת בפיכ! אמ תוכל לנתקו ימנ הוא שאתה שולט בו״!
אמר הבא מנובהרדוק שיפור זה הוא משל ליצר הרע שכובל את
האדמ בתאוות והרגלימ רעימ ,ואמ רוצה האדמ לבדוק מי באמת
שולט במי ,ינה להתנתק מתאוותיו ויראה אמ הוא מוגל לככ.
]אמונה שלמה[

 0עשה אתה את שלכ
ובורא עולמ יעשה את שלו
 /הרה"ח ר' יצחק ברבר הי"ו

לעיר טומק שביביר הקפואה הוגלו יהודימ רבימ .תנאי המחיה
היו קשימ עד למאד אכ ניתנ היה לשרוד .יומ אחד הובא לטומק
הרב מנחמ רויטמנ זצוק"ל ,שכיהנ כרבה של העיירה קרשוב ,יחד
עמ בנו .באחד מחדשי החורפ הקרימ ,חלה הרב ואושפז בבית
החולימ ובתוכ כותלי בית החולימ קפא הרב מקור ושבק חיימ
לכל חי ביומ שבת קודש .הידיעה ע"כ הגיעה לחברה קדישא ביומ
ראשונ בבוקר .אדמ בשמ צוקר ובנ הנפטר נשלחו לבית העלמינ
להמתינ שמ עד לבוא המיטה .בנתיימ לקח איש הח"ק את הנפטר
לבית העלמינ הישנ מרחק של חמישה ק"מ ,שמ נעשתה הטהרה
ומשמ נלקח הנפטר אל בית העלמינ החדש שהיה מרוחק כעשרה
ק"מ מבית העלמינ הישנ .זה היה מקומ שממה .לא ראו שמ בית,
שדה ,ולא שומ בעל חיימ .על העגלה היה מוט ברזל חד באורכ שני
מטרימ ,ובמוט הזה היו אמורימ לכרות את הקבר .לאחר הליכה
קשה ומפרכת הגיעו למקומ חלקת הקבר .השלג שהיה במקומ
בגובה של כשני מטרימ הפכ לקרח שהיה קשה יותר מברזל.
ככתוב ,במקומ היו איש הח"ק שבא עמ העגלה ,צוקר ,ובנ הנפטר.
מאחר ובנ הנפטר היה חלש מאד נפלה כל העבודה על איש הח"ק
ועל צוקר .בכל פעמ שנעצו את המוט בקרח ,יצאו ניצוצות של
אש מבינ הברזל והקרח .המ החלו בעבודה וכשאחד התעייפ היה
חברו מחליפו .באוכל ושתייה לא הצטיידו ,והעבודה המאומצת
התישה את גופמ וגזלה מהמ את כל הכוחות .כל זה היה באמצע
מדבר שממה ,מקומ שאינ להשיג בו טיפת מימ ,ולעומת זאת
טיפות זיעה גלשו על הפנימ בשפע .הבגדימ התרטבו מהמאמצ
של החפירה ,הקור והרוחות הקשות חדרו היטב לעצמותיהמ .ככ
עבדו משכ כל היומ ומעט מהלילה .השעה הייתה עשר בלילה ולא
עלה בידמ לחפור יותר מחמשה עשר "מ בלבד ...המ לא ידעו
מה לעשות? ואז ניגש איש הח"ק אל שפת הבור הרימ ידיו למעלה
וזעק זעקה שנשמעה בכל רחבי הישימונ" :רבונו של עולמ ,עמלימ
אנו לעשות רצונכ לגמול חד של אמת .עובדימ אנו כבר ארבע
עשרה שעות ולא הצלחנו לחפור כמעט כלומ ,להשאיר את ה"מת
מצוה" במדבר ולשוב הביתה  -לא בא בחשבונ .להישאר כאנ וללונ
כל הלילה כדי להחליפ כוחות למחר  -כולנו נקפא למוות בקור
הנוראי .להחזיר את המת חזרה לעיר  -אי אפשר ].העגלה נלקחה
מיד לבית החולימ ע"י אדמ שהתלווה אליהמ מטעמ בית החולימ[.
הבט ימינ וראה ,ואינ לי מכיר ,אבד מנו ממני ,ואינ דורש "...וככ
עמד ובכה בכי תמרורימ" :אנו עשינו את שיכולנו ,ארבע עשרה
שעות אנו מתאמצימ ולא מתייאשימ ולא מרימימ ידימ ,עכשיו

עשה אתה מה שצריכ לעשות"...
ואז אירע הנ .מתוכ חשכת הלילה במדבר השממ והדוממ ,נראו
דמויות שני אנשימ בדמות גויימ ,מתקרבימ אליהמ ובידיהמ היו
אתימ ,הגמ שעמ אתימ לא ניתנ לחפור בקרח הנורא ,בכל זאת
ובלית ברירה פנו השלושה אליהמ ושאלנו אמ יוכלו לעזור בחפירת
הקבר בקרח? המ השיבו בחיוב ,ומבלי לשאול על שכר העבודה
החלו במלאכה וראה זה פלא ,לא חלפו עשר דקות והקבר כבר היה
כרוי לגמרי! "התפלאנו מאד ,אנו עבדנו עמ מוט חד כ"כ הרבה
שעות ולא הפקנו כלומ ,והמ עמ אתימ בלתי חדימ  -הפיקו
לחפור חפירה עמוקה ...נ ,פשוט נ מדהימ!" כשנשאלו כמה
שכר עבודתמ ,השיבו ארבעימ רובל ,שזה היה כומ פעוט ביותר.
לו היו דורשימ מאות רובלימ ,היו מקבלימ ללא היו .תיכפ ומיד
קברו את המת בכבוד ולאחר מכנ שבו כולמ העירה מרחק של...
חמשה עשר ק"מ בערכ .בדרכ לא חדלו מלחשוב מי היו האנשימ
הללו? כיצד באו מתוכ החושכ והאפילה במדבר שוממ באמצע
החורפ עמ אתימ בידיהמ? עד היומ לא עלה בידמ לפענח את
התעלומה .מלבד לומר שהיו אלו מלאכימ משמימ שנשלחו לעזור
ולייע ליימ את המשימה הקדושה שנטלו על עצממ במירות
נפש.

 0עג עוגה

מבאר הרה“ק מוולעדניק ,רבי ישראל דב בנ רבי יופ זי“ע ועכ“י.
בפרו "שארית ישראל" ,שחוני המעגל היה צדיק הדור ,והיתה
מדת הדינ בארצ ישראל וזה גרמ עצירת הגשמימ .הראה להמ
הצדיק שיבת הדינ היא משומ פירוד הלבבות וחרונ האחדות
בעמ ישראל .עג עוגה ,היינו שהכני בלבות ישראל אחדות ואהבה
זה לזה .כמו שכתוב ,שעתיד הקב“ה לעשות מחול לצדיקימ ,שהכל
יהיו באחדות אחת ,כמו מחול ,שאינ מדרגות גדולות וקטנות .הכל
שוימ מול הנקודה הפנימית .אינ רחוק ואינ קרוב] .כמ“ש החת“
על הריקודימ במחולות ביומ היחוד ,בשמחת תורה [.ככ נהגו
הצדיקימ שלא להוכיח בדברימ אלא בפעולה .ככ עשה חוני המעגל
’עג עוגה‘ שיבינו ישראל מה שעליהמ לתקנ .כמו אהרנ שהיה עומד
ומטיב ,עמד חוני והמשיכ בלבותמ תיקונ על שנאת חינמ.
]מתוכ שיעורו של הרה"ג ר' מנשה ישראל רייזמאנ שליט"א[

 0מידה כנגד מידה...

והנה עוד ציטוט משיעורו של הרב רייזמאנ שליט"א:
הרה“ק מוולעדניק האריכ לכתוב בענינ ימי השובבי“מ .בפרו
שארית ישראל יש שער מיוחד ’שער השובבי“מ‘ ]וכנ האריכ בזה
הרה“ק מזי‘טומיר בפרו תולדות אהרנ[ וכתב שמ בדפ רל“ג
)בדפו“ח( בדרוש עשירי בענינ ברית הלשונ .שמבואר בפר יצירה
שהוא מכוונ כנגד ברית קודש ,וצריכ שמירה ותיקונ בשניהמ ,כי
הא בהא תליא .וכתב שמ בופ הדרוש שהקב“ה יש לו את כלל
ישראל בעולמ הזה וכינה אותמ ’הבנ יקיר לי ,ילד שעשועימ ,זכור
אזכרנו ,המו מעי לו‘ ...מהו הלשונ ’המו מעי‘ ,ואני מאמינ באמונה
שלימה שאינו גופ ולא ישיגוהו משיגי הגופ? אכ ככ אומר הקב“ה
’המו מעי‘ .וביאר הרה“ק מוולעדניק שכשיש ח“ו שנאת חינמ בינ
ישראל  -יש להקב“ה כביכול כאבי בטנ ,בחי‘ המו מעי ,ומדה כנגד
מדה נשתלשל מזה חולי מעיימ בעוה“ז ,בעבור ריבוי שנאת חינמ
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רחמנא לצלנ .ובגמ‘ שבת דפ לג אמרו ’כל חולי ולא חולי מעיימ‘,
כי בעונ לשונ הרע ושנאת חינמ בא חולי מעיימ ,והרי לשה“ר חמור
כנגד ג‘ עונות חמורות .לכנ הוא החולי הגדול ביותר .מידה כנגד
מידה .הגאוה גורמת כאבי ראש ולשונ הרע כאבי בטנ.השמ ישמרנו.
עוד כתב שמ בשער ההתקשרות דפ ע“ח לבאר המשנה ’המביא
גט ממדינת הימ צריכ שיאמר בפני נכתב ובפני נחתמ‘ ,גט הוא
בחינת פירוד בינ איש לאשה.כשאדמ מביא דיבורי לשונ הרע מאחד
לחבירו הוא בחי‘ גט ,מדינת הימ היינו מקור הדינימ מעולמ הדינימ,
שנמשכ ע“י שמפריד בינ אדמ לחבירו  .העצה לזה ,שכשאדמ שומע
או רואה חרונות באחרימ ,הרי לימד הבעש“ט זי“ע ,שאדמ צריכ
לראות ולהבינ שזה החרונ שרואה באחרימ נמצא בו בעצמו וישוב
בתשובה .כמופר שפעמ אחת ראה הבעש“ט איזה חילול שבת
ותלה הדבר בנפשו שהוא שמע פעמ זלזול בת“ח שהוא בבחינת
שבת ,ושתק .ככ צריכ אדמ למצוא בעצמו מעינ החרונ שהוא
רואה באחרימ .ורש“י כתב בתחילת מ‘ גיטינ’ :כל חוצ לארצ
נקראת מדינת הימ‘ ,היינו ,שכאשר מדבר על אחד שהוא בחוצ,
זהו המשכת דינימ בחי‘ מדינת הימ .ותיקונו לומר 'בפני נכתב
ובפני נחתמ' היינו שיאמר שנמצא החרונ על הפנימ שלי ,נכתב
על הידיימ שלי ונחתמ על הפנימ שלי זה החרונ ,וככ לא יטיל
החרונות באחרימ כלל.

נשמח לקבל תגובות
והערות מהקוראימ
בדוא“לbesod@013net.net :

 0קדושת ירושלימ הרחבה
 /הרב תומר אנגלמנ

המצווה הראשונה שעמ ישראל נצטווה היא מצוות קידוש
החודש .הרמב"מ בהלכות קידוש החודש )פ"א ,ה"ח( כותב
תנאי שבלעדיו לא ניתנ לקדש את חודשי השנה .התנאי שמציינ
הרמב"מ הוא שאחרי יציאת מצריימ והכניה לארצ ישראל
החשבונ של החודשימ מתמכ על ככ שתמיד יהיו לפחות
עשרה יהודימ בארצ ישראל ולחיזוק דבריו הוא חותמ בפוק:
"כי מציונ תצא תורה".
ויש לשאול והרי מהגמרא במכת ברכות )"ג( אנו לומדימ
שבכל ארצ ישראל אפשר לקדש חודשימ וגמ התנאי
שהרמב"מ כתב הוא עשרה יהודימ בכל ארצ ישראל ואילו
מהפוק "כי מציונ תצא תורה ודבר ה' מירושלימ" שהרמב"מ
ציטט ,מצוות קידוש החודש כמו מקור הופעת התורה צריכ
להיות דווקא בירושלימ.
אלא יש לומר על פי הפרי )דברימ א'( שכפי שעתידה ירושלימ
להתרחב עד לדמשק ככ התורה ודבר ה' היוצא ממנה גורמ
לקיומ מצוות מוימות שמקוממ בירושלימ ,להתקיימ בעת
הצורכ בכל ארצ ישראל .למשל כמו שמצאנו שרבננ יוחננ בנ
זכאי תיקנ )ראש השנה כ"ט ע"ב( שמשחרב בית המקדש כמו
שבמקדש תקעו בשבת ,ככ בכל עיר בארצ ישראל שיש בה
בית דינ ניתנ לתקוע בשופר בשבת.
מצוות קידוש החודש שנעשית בזמנ שהלבנה במיעוטה
מתאימה גמ למציאות הדינאמית של ירושלימ שהיא בימינו
מצומצמת ,ורק מתגלית במעט מחוצ לגבולותיה ,אכ לעתיד
לבוא "והיה אור הלבנה כאור החמה" )ישעיהו ל'( וככ גמ
ירושלימ תתרחב ונזכה לקדושה של ירושלימ שתופיע בארצ
חמדה טובה ורחבה!

