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  18:32 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  19:40 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  20:15 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדלפי אופק  הזמני�

  
  

  התור� החפ� בעילו� שמו ברוחניות וגשמיותלהצלחת 

  
  

  

  שמיני

נ. ָבֵה� ֵא- ַוָ(3ִימ. ָעֶליָה ַוִ(ְקח. ְבֵני 0ֲהֹר� ָנָדב ַוֲאִביה.א ִאי- ַמְחָ'תוֹ ַוִ(ְ'    
ַוֹ'אַכל  'הַוֵ'ֵצא ֵא- ִמ7ְִפֵני  :ֵא- ָזָרה ֲאֶ-ר 5א ִצָ.ה ֹאָת� 'הְקֹטֶרת ַוַ(ְקִרב. ִלְפֵני 
ת. ִלְפֵני    .)'ב �' א' ויקרא י( :'האוָֹת� ַוָ(מ8

מצאו את  אשר, בניו של אהרו� הכה� �בפרשה זו אנו קוראי� על נדב ואביהו    
תרגו� יונת� ( על ידי שני חוטי אש שחדרו לאפ� ושרפו� חיי�, מות� בטר� עת

  .)ורבנו בחיי ועוד
, נציי� רק שמדובר בשני האנשי� הגדולי� ביותר שהיו באותה תקופה   

  .)והכלי יקר הרחיב יותר', ג' י י"רש(. גדולי� אפילו יותר ממשה רבנו ואהרו� הכה�
מה החטא ? למה נענשו צדיקי� וקדושי� אלו? דת הדי�ומדוע פגעה בה� מי   

  ?הכביר והאדיר שה� ביצעו
א "א ובריטב"הובא ברשב(ד מגלה לנו ידיעה מאוד מרעישה בעניי� הזה "הראב   

ה� עשו . ד מגלה לנו שנדב ואביהו באמת נכשלו בהוראה"הראב. .)עירובי� סג
היו שואלי� את משה  וא� מלכתחילה ה�. וטעו בדבר הלכה �חשבו� לא נכו� 

  .ה� היו ניצולי� מהטעות והתקלה, "כפי הבנת�"על העניי� ולא עושי� 
לא על כ; , למרות שנדב ואביהו טעו בדבר הלכה :ד וכותב"ממשי" הראב   

על ? א� כ� על מה ה� נענשו .ולא זו הסיבה שהביאה את מות� �יצא הקצ> 
כבוד תורתו של משה רבנו ועל ידי זה נפגע  �כ" שה� הורו הלכה בפני רב� 

  .וה� נענשו � פגעה בה� מידת הדי� , כיו� שכ"". בעקיפי�"
, של הרב" בכבוד התורה"מכא� אנו למדי� עד כמה חמורה בשמי� הפגיעה    

  .ואפילו פגיעה בעקיפי�
מעמיק יותר .) עירובי� סג(א" התורת חיי� . עד כא� הדברי� ברורי� ומובני�   

  :השאלה הבאהושואל את , את העניי�
ל מדגישי� לנו שנדב ואביהו מתו על ידי שנכנסו בחוטמ� "מדוע חכמינו ז   
מה זה אמור לעניי� , מדוע יש הדגשה שמדובר בשני חוטי�? "שני חוטי אש"

  ?אותנו כמה חוטי אש היו ש�
כאשר נדב ואביהו הורו : את החידוש הבא) בלשו� אפשר(ועונה התורת חיי�    

ה� לא התייעצו ) א. ה� נכשלו פעמיי�, ייע$ ע� הגדולי�מבלי להת �הלכה 
. אהרו� הכה� �ה� לא התייעצו ע� אביה� ) ב. משה רבנו �ע� גדול הדור 

 אהרו�וג� כבוד התורה של  �רבנו  משהנפגע כבוד התורה של , וכיוו� שכ"
חוט אחד כדי לתבוע את . לכ� משמי� ירדו שני חוטי אש ושרפו אות�. הכה�

וכ� (וחוט נוס% כדי לתבוע את כבוד תורתו של אהרו� , תו של משהכבוד תור

  ..)א בסנהדרי� סו% נב"מבאר המהרש
ללמדנו ". שני חוטי האש"ל להודיענו את הפרט הזה של "לכ� טרחו חכמנו ז   

ואי� צירו% תיקי� , בורא עול� לא מוותר עליו �ְ(ָ'ל כבוד תורה שנרמס 
ואפילו א� היא נעשתה  �ב צרי" לשל� ועל כל פגיעה בר, ועסקת חבילה

  . עד כדי כ" דק החשבו�. בעקיפי�
נפתח בהקדמה , בטר� נענה על השאלה הזו? כלפי מה הדברי� אמורי�   

  .קטנטונת
ולכל , קהילות, חוגי�, יש בו הרבה ֵעדֹות. זכה ע� ישראל והתבר" בגיוו� גדול   

ואת , והמנגינות שלהלכל קהילה יש את המנהגי� , אחד יש את הנוסח שלו
  .הבגדי� המייחדי� אותה

אי� ספק ג� שבורא עול� שמח בכ" ְ(ָ'ל אחד צועד , כמוב� שהכל טוב ויפה   
  .ושומר על המנהגי� והמסורת שלו בדקדקנות נפלאה, בדרכי הוריו ורבותיו

יצר הרע ". יצר הרע"ושמו , אלא שיש אחד שמנצל את כל העסק הזה לרעה   
ובאמצעותה הוא מצליח להפיל הרבה חללי� , כת הענפה הזומנצל את המער

ולהאכיל , ולקחת נשמות טובות וקדושות וטהורות, )גברי� ונשי�(וחלליות 
  !בש� הדת והיהדות �" בכל הרע"אות� 

, הוצאת ש� רע, לשו� הרע, הלבנת פני�, יצר הרע מאכיל אות� בשנאת חינ�   
', חילול ה, רמיסת כבוד הרבני� ,בזיו� התורה ובתי הכנסת, קנאה ותחרות

בטר� נמשי" ונכנס , א" מחמת רגישות העניי�  .והרשימה עוד עמוקה וארוכה
  :חובתנו להכריז את ההכרזה הבאה, לעובי הקורה

 ,היהודי� הפשוטי� והתמימי�, בכל דור ודור יש את הצדיקי� והחסידי�   
למרות  �ל יהודי ומכבדי� כ � אלו שאוהבי� את כלל ע� ישראל בכל נפש� 

יהודי� אלו יודעי� שכל אחד עובד את בורא עול� בדר" , מנהגיו השוני�
, ובשמי� כול� חשובי� אותו דבר', והכל קדוש וטהור ואהוב לפני ה �רבותיו 

  .ללא הבדל גזע וטבע וצבע
  , זו ההשקפה האמיתית והנכונה המלווה את כל מי שמחובר לאמת האלוקית   
  

  . ואשרי מי שמאמי� בזה ומחנ" כ" את בניו, על רמהכ" חושב כל יהודי 
ומרבי� עשה מי$ , יצר הרע השתרבב והתערבב בעסק, אלא שמצד שני   

הוא נות� לה�  ,אני ואפסי עוד הוא מפתח לה� בראש את ההשקפה של. ורסק
שה� האליטה וכל השאר סת� , לדמיי� שה� הקהילה והקבוצה הכי צודקת

והוא חייב דחו%  �אי� לו זכות קיו� , ב אחרת מה�ובעצ� כל מי שחוש, בטטה
, אשכנזי�, ספרדי�: אנו מתכווני� לקטלוג המטופש של. [שיקו�תיקו� ו
  ...].מקובלי�, בעלי תשובה, אתיופי�, תימני�

" כאילו"והכל , יצר הרע הצליח לסובב הרבה ראשי� ולהפיל חללי� רבי�   
 בש�ועלי� א" בפועל האנשי� הללו פ, בש� הדת וההשקפה הצרופה

  ).בש� הפוליטיקה, בקיצור( "השרופה"וההשקפה " המנדט"
ולהצדיק , נית� להתיפיי% ולנפנ% בהרבה סיפורי� וראיות ושאר ירקות! אמת   

" קנא/ת אלוקית"ולהפו" אות� ְלֵ'ִאיל/  � את כל המלחמות והעבירות 
  .ומלחמת קודש

א מתבלבל מכל ל, לנגד עיניו' א" כל מי שמחפש את האמת ויראת ה   
הוא לא , הקשקושי� והציטוטי� של אות� מחרחרי ריב ואוהבי המחלוקת

  :מחמת שתי סיבות, נגרר אחרי משנת� ודברי שטות� וראיותיה� העקומות
המסילת "משו� שהוא יודע את דבריו הנפלאי� של  :סיבה ראשונה   

בטוח  �שכל מי שעקו� בדעתו ופגו� בהשקפתו  )'בסו% פרק ו(שכתב , "ישרי�
והוא מצליח להביא להגנתו הרבה ראיות , שכול� טועי� והוא הצודק

 �שמחמת השקפתו העקומה ועצלותו להשתנות ואי� הוא יודע , "מהמקורות"
  .כ" את הדברי� מציגהוא 

אשר היו ביניה� מחלוקות , מי לנו גדול מבית הלל ובית שמאי :סיבה שניה   
ולמרות זאת ידעו , טהרה וממזרותכמו הלכות  �בנושאי� הרגישי� ביותר 

וכפי , שתי הקבוצות הללו לשמור על האחדות והשלו� בצורה הגבוהה ביותר
  :וכדלהל� :)יבמות יג( שמעידה בפנינו הגמרא

שבית הלל ובית שמאי נחלקו בסוגיות הקשורות לממזרות פ "אע )א   
  .לא נמנעו שתי קבוצות אלו להתחת� אחת ע� השנייה, ונישואי�

א% על פי שהיתה מחלוקת קיצונית בי� בית שמאי לבית הלל בענייני  )ב   
  .לא נמנעו שתי קבוצות אלו להשאיל את כליה� אחד לשני, "טהרות"
הגבולות "שבית הלל ובית שמאי ידעו לשמור על  .)יבמות יד(ומבארת הגמרא    

ו כמוב� שה� נהג, ובמקרה ספציפי שהיתה ביניה� מחלוקת תורנית". הנכוני�
ה� ידעו , א" בשאר המקרי� שלא היתה ביניה� מחלוקת. כל אחד כפי רבותיו

  !!!ואפילו לעשות חתונה משותפת, להתנהג כמו אחי� האוהבי� בלב ונפש
כיצד הוא אמור להתנהג "הגמרא הזו היא הדוגמא הכי יפה לאד� היהודי    

הרי הלל ושמאי . נדה� מעומק העניי� �ומי שמתעמק בגמרא הזו , "ע� רעהו
ה� , ולמרות זאת! בנושאי� הכי עדיני� ורגישי�! נחלקו בנקודות הכי גבוהות

  .ו אות�והפוליטיקה והקשקושי� לא בלבל, אהבו אחד את השני בלב ונפש
היא זו שאמורה להוביל אותנו , ההתנהגות הזו של בית שמאי ובית הלל   

  !ולא שו� דבר אחר, ולהיות עטרה לראשנו ואור לעיננו והשקפת חיינו
 �א" כיצד נית� להגיע לעוצמה הכבירה הזו ולאהוב את השני בלב ונפש    

  ?ראללמרות חילוקי הדעות והשוני שיש בי� הקבוצות השונות בע� יש
שעל ידו  �א מגלה לנו מהו הסוד והיסוד שהשתמשו בו הלל ושמאי "המהרש   

 בית שמאילא נמנעו : .)יבמות יד(ואלו דבריו , ה� הצליחו לשמור על האחדות
  ).ט"י' זכריה ח( ָהֱאֶמת ְוַהָ@לוֹ� ֱאָהב.לקיי� מה שנאמר  ,נשי� מבית הלללישא 

ואינ" מוכ� להתפשר בהלכה , האמתומחפש רק את  �אתה איש אמת ! נכו�   
על  כי בורא עול� ציווה? א" מדוע האמת מעניינת אות". אפילו על קוצו של יוד

ומי ". השלו�"אל תשכח שמצד שני בורא עול� ציווה ג� על , יהודי יקר. כ"
לכ� באותה מידה שאתה . בעצ� מתנגש ע� בורא עול�, שמתנגש ע� השלו�
  !ג� אחרי השלו�עלי; לחזר , מחזר אחרי האמת

ומזלזלי�  �" באמת"ה� לא היו מהדרי� . זה הסוד של בית שמאי ובית הלל   
ומי שיש לו עיניי� ". בשלו�"וג� " אלא ה� היו מהדרי� ג� באמת, "בשלו�"

  .חייו לאמ$ את הגישה הזו, בשלמות' נכונות והוא מחפש לעשות את רצו� ה
הריני "מילי� הנפלאות של זה לא חכמה לדקל� לפני התפילה את ה, כ�   

אלא צרי" לחיות את זה , "אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומאודי
לפי הסול�  �ומי שמסנ� את האוכלוסייה ומקטלג את איכותה ! בשטח

הרי שהוא עושה , "בעל תשובה, תימני, מקובל, אשכנזי, ספרדי"המטופש של 
  .הפתעה גדולה שנה תהיה לו 120ולאחר , מהעיקר טפל ומהטפל עיקר



 
 

 

  

  ו"הי ééééååååìììì    ííííääääøøøøááááàààà 'י הר"נער� ע      

  
áùçúäì 

ובשדה מוקשי� א� , "דה מוקשי�לש"חיי הנישואי� דומי�    
ובר� כלל , יש לכ� מחיר כבד �" ואפילו בטעות"עולי� על מוקש 

  ?כלפי מה הדברי� אמורי�. הנזק הוא בלתי הפי�
ברור לכל בר דעת שיש להתחשב בב� הזוג ולהשתדל שלא להפריע    

, בב� הזוג" חוסר התחשבות"אלא שלפעמי� נוצר . את נוחיותו
  .בהנובע מאי שימת ל

הוא חפ� להיות . ישנ� זמני� שבה� ב� הזוג זקוק למנוחה קטנה   
או לדו� ע� עצמו בנושא , כמה דקות לבד ולהשליט סדר במחשבתו

  .ומבלי שימת לב אנו מכבידי� עליו באותו זמ�, מסוי�
מדר� הטבע . הבעל שב הביתה מהכולל או מהעבודה: לדוגמא   

הספיקה , שוט" והילדי�האישה שנשארה בבית כל היו� ע� העול ה
המשכנתא , הילד חלה". במטעני מתח"במש� היו� להתמלאות 

והיא ממתינה ומצפה לבעלה בכיליו� עיניי� , הדוד התפוצ�, חזרה
וכאשר בעלה מגיע היא מנחיתה , "בחדשות האחרונות"כדי לשתפו 
והיא לא שמה לב לפרט , ושק הצרות" צרור הבעיות"בפניו את 
  .מאוד חשוב

ממה " עמוס"והוא  �במש� היו� " מטעני�"בעלה המסכ� אגר  ג�   
יתכ� ג� . והוא מצפה לנוח כמה דקות ולהתאוורר, שעבר עליו

וא� לא ', שהוא צמא ורעב או שצרי� לפרוש רגע למקלחת וכדו
צרור "נותני� לו לעשות הפוגה קלה ומיד יורי� בפניו את 

" הבשורות" .ב. הוא מאבד את המנוחה שציפה לה .א, "הבשורות
הוא ינסה לדו� , במצב שכזה .ג. הללו גורמות לו להיכנס לדריכות
, בלי גינוני� ורגשות, "קרה וקצרה"ע� האישה על הבעיות בצורה 

  .ולפעמי� הוא א" עלול לשדר רוגז ומתח
קבלת "הדקות הראשונות של ! ובל נשכח דבר מאוד חשוב   

וא� בזמ� הזה הוא  .זו הפתיחה של כל הערב, לב� הזוג" הפני�
לעמדת "א� א� אז הוא כבר יכנס . הוא יחיי� ג� אחר כ�, יחיי�
  . ומכ� יפסידו כול�, זה עלול להשפיע עליו שעות נוספות, "קרב
חובה עלינו להשתדל להעביר את הדקות הראשונות , משו� כ�   

ורק לאחר שהוא יתיישב בדעתו ויסיי� את , לבואו בצורה נינוחה
שאגרנו במש� " צרור הצרות והבעיות"ה בפניו את נעל, ענייניו
  .היו�
  .אתה שומע ה� � מכלל לאו ! ואדרבה   
תשתדל להיות פנוי באותו ? ב� הזוג עומד לשוב לאחר יו� עמוס   

�ואפילו א� אתה נמצא באמצע שיחת טלפו� לוהטת העוסקת . זמ
תשתדל . שב� הזוג מגיע" לפני"תתאמ� לסיימה , ברומו של עול�

כאשר ב� הזוג . מוכתמי�" בלויי סחבות"לא ללבוש באותו זמ�  ג�
תכי� לו , תגלה אכפתיות, תראה לו שהנ� ממתי� לו, תחיי� �נכנס 
  .תתעניי� במה שעבר עליו, קפה
אל תטיל עליו באותו רגע מטלות ואל תפגיז אותו בבשורות קשות    
ת ותאפשר לו לנוח מנוח, אפילו א� מדובר בבשורות מהותיות �

הוא  �חו� ממה שזה נחו� לו כאוויר לנשימה . הגו" ומנוחת הנפש
ואי� ספק שזו  ,ג� יוקיר אות� על כ� וישיב ל� כפלי כפליי�

  ".בשלו� בית"השקעה שווה 
ה� הקפיאו ! דע ל� שכ� נהגו גדולי ישראל כשב� זוג� שב לבית   

ה� . לב� זוג� 100%והתפנו , "קבלת קהל"כולל , את כל עיסוק�
  .ואפילו בפרטי� הקני� ביותר, תפו אתו במה שעבר עליה�שי
באיזו , ל"על הרב שלו� שבדרו� זצ" קול חוצב"עיי� בספר (   

ל היה משת" את אשתו בכל "מסופר ש� שהרב זצ. דקויות מדובר
ואפילו את מספר האוטובוס בו נסע בתו� , מה שעובר עליו כל יו�

שותפות "הרגשה של כדי לתת לה , ג� היה מספר לאשתו � העיר 
  .)בכל מה שעבר עליו" מלאה

תשתדל . אותו דבר כשב� הזוג דור� במפת� הבית ומתכונ� ליציאה   
אל תבשר לו באותו זמ� בשורות קשות , לא לעכב אותו בתנוחה הזו

נחו� לו זה  )א, תחיי� לו ,ת� לו לצאת ע� אווירה נעימה, ומלחיצות
הא� יש . מובטח ל� שהוא יחשוב עלי� כל הדר�) ב. לפני היציאה

  ?עסק יותר מוצלח מזה
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  !יהודי יקר
  באפשרות� להקדיש את העלו�

  .יקיר� ולכל מטרהל
  ,עילוי נשמה, רפואה, הצלחה

  .וג� לזיכוי היחיד והרבי�
  

  )בהדפסה ובדואר אלקטרוני, העלו� מופ� באלפי עותקי�(
  

�לפרטי�  0527184951  

על " זולות"מדוע הסתכלת בעיניי� ? "למה זלזלת בבני� שלי"בורא עול� ישאל אותו    
  ?של� היא הצודקת והמובילה" שהקבוצה"מדוע אחזת ? מי שלא נהג כמו�

  
וכפי שנפסק בהלכה  �הבעיה הגדולה היא שלא תמיד האנשי� מבחיני� בהתנהגות�    
הוא . ובינתיי� יצר הרע חוגג עליה�, )'א' � טומאת צרעת ט"רמב(אי� אד� רואה נגעי עצמו ש

א� א� . ועושה עליה� קופה גדולה... לשו� הרע, הלבנת פני�, מכשיל אות� בשנאת חינ�
ה� היו מגלי� , האנשי� היו בוחני� את מעשיה� והתנהגות� ובודקי� את עצמ� כראוי

  .ותהומנסי� לתק� א, את התקלה
  ?א� כיצד הוא קשור למיתת בני אהרו�. עד כא� המאמר המוסגר   
מי , ל"מי שהשקפתו שונה מהשקפת� של בית שמאי ובית הלל הנ. התשובה פשוטה   

מי שחייו מושתתי� על מלחמת כוחות של , השלו�את  � לאמתשלא יודע לשד� 
בוד התורה וכבוד אד� כזה בדר� כלל נכשל ג� בפגיעה בכ, ..."ספרדי� ואשכנזי�"

  .האד� הזה עלול להיכשל על ימי� ועל שמאל, וכאשר מגיעה שעת מבח�. תלמידי חכמי�
בליבו� סוגיית , ספר ברישו� לבתי, בתקופת הבחירות, רואי� את זה בענייני כשרות   
את כל היקר  ורומסי�ומועכי�  �' פתאו� אנשי� הופכי� לקנאי ה ,'פאה נוכרית'

לש� 'והכל במסווה של , גד גדולי ישראלה� מסוגלי� לצאת חוצ� כנ, והקדוש לזולת�
  .'שמי�

שבורא עול� לא מוותר על כבוד , בפרשת השבוע אנו למדי� ממיתת נדב ואביהו   
זו עבירה חמורה שבורא עול�  �ואפילו בעקיפי�  �וכל פגיעה בכבודו , התורה של הרב

  .ידרוש את תמורתה
מי שמזלזל , אותנו שאפילו א� התלמיד חכ� כבר נפטר מלמדת.) ברכות יט(הגמרא    

ג� אז אלוקי� בא איתו חשבו� ותובע את כבודו של אותו תלמיד  �" לאחר מותו"בכבודו 
 �כיצד אד� שזלזל בתלמיד חכ� שנפטר , הגמרא ש� מביאה מעשה נורא על כ�. חכ�

  .ש"אלוקי� הענישו בעונש חמור עיי
ולדעת להיזהר בכבוד� של תלמידי , יס עמוק לנשמהאת הנקודה הזו צריכי� להכנ   

. בכל מחיר �ולהבי� שיש קווי� אדומי� שאסור לחצות אות� , "זהירות רבה"חכמי� 
  .זה המסר המרכזי שעלינו להפיק ממיתת נדב ואביהו

ומלחמת הכוחות של ספרדי� אשכנזי� " שנאת חינ�"א� א� כבר נגענו בנושא של    
אשר בכוחו לאלפנו בינה ולהאיר את עיננו , ני� נתו� מאוד מעניי�חובה עלינו להפ', וכו

  .בדר� הנכונה ולהצילנו מתקלה
נגלה שכל ראשי ומנהיגי העדות , א� נזיז את הפוליטיקה ונבח� את התמונה לעומק   

, ה� אוהבי� את כול� בהשוואה אחת .ה� אוהבי ע� ישראל מושלמי� � מכל הצדדי� 
ראה איזו אהבת נפש הרב , מי שהיה פע� אצל גדולי ישראל. ב�וכל יהודי יקר מאוד ללי

  .ללא כל קשר לעדתו ואור� חליפתו, הקרי� עליו
והוא , לא נגרר אחרי זוטות אלו, אכ� יהודי אמיתי אשר מידותיו תרומיות ונקיות   

  .אוהב כל יהודי אהבת נפש
" והסתלק מ� הספק �עשה ל� רב "ממילא א� האד� היה מאמ� לעצמו את הציווי של    
הרי , והיה לו רב אשר מורהו בינה ועצה והשקפה נכונה בכל נושא ועניי� )ז"ט' אבות א(

  .והיה ניצל מכל מכשול �שהוא היה מתבטל לגדולי ישראל ג� בעניי� הזה 
א� מה שלא . הבעיה היא שיש אנשי� שניגשי� לרב רק בנושא שנראה לה� בעייתי   

שהרי מהיכ� ה� . וזו סיבת נפילת� �בררי� אותו מול רב� ה� לא מ, נראה לה� בעייתי
מי גילה לה� שה� לא מושפעי� ? יכולי� לדעת א� ה� צודקי� בראיית� ושפיטת�

מניי� לה� שדעת� צלולה וטהורה ונכונה ולא ? מהסביבה והמתירנות החוגגת בכל פינה
  ?"שנאת חינ�"מעורב בה אינטרס אישי וסממ� של 

ניסיתי להאיר את . יהודי מסוי� על נושא מאוד דק ורגיש ביהדותדיברתי פע� ע�    
א� הוא היה נחוש בעמדתו , עיניו ָ-ֵאֶמת התורנית ולגלות לו את הצד השני של המטבע

שלא מוכ� " עקש� המילניו�"כאשר ראיתי שכלו כל הקיצי� ומולי נמצא . ודעתו הלקויה
, ברור ושכ� ג� קיבלתי מרבותי הודעתי לו שמה שאמרתי לו זה נושא, לזוז מעמדתו

 �והוספתי והבהרתי לו שאני מוכ� ללכת איתו אל הרב שלו כדי לברר איתו את הנושא 
  .אני הרב של עצמי, אי� לי רב: אמר לי אותו יהודי, להפתעתי .ולבדוק ע� מי הצדק

א ליהודי הזה אי� שו� רב ודעת תורה מכוונת ומעול� הוא ל. מיד הבנתי את הבעיה   
וכיצד אני רוצה שהוא יתכופ" לאמת שאמרתי לו בש� . התכופ" לדעה של אד� אחר

  !!!מבי� שהואהרי הוא עושה רק את מה ? רבותי
אשר הפילה רבי�  �אבל זו בעצ� נקודת התורפה של הדור שלנו , לא נעי� לומר   

בעלי  ,מקובלי�, תימני�, אשכנזי�, ספרדי�"וחלק מפירותיה זה הקיטלוג של , וטובי�
  "... תשובה

ופושט את לבטיו וספיקותיו בכל  �א� היה לאד� רב אשר מנווט אותו בכל צעד ושעל    
אזי האד� היה מצליח , א� הרב היה המילה הראשונה והאחרונה בכל עניי�, נושא

שהרי לפני כל צעד שהוא . ובשו� מצב לא למעוד וליפול, להינצל מכל מכשול ונחשול
? הא� זה ראוי או לא? מה הרב שלי אומר על העניי� הזה: עצמוהוא שואל את , עושה

, וכאשר הוא היה מגיע למבוי סתו� ומגלה שהוא לא יודע מה ראוי לנהוג במצב מסוי�
  .הוא היה ניגש אל רבו ושואל בעצתו

', כיצד אד� כזה יכול ליפול במחלוקות ושנאת חינ� והלבנת פני� ולשו� הרע וכו, נו   
  !הוא יישר אותו ויצילו מהטעות! א יאפשר לו את הלוקסוס הזההרי הרב שלו ל

ולא לשי�  �הוא עלול ליפול נפילות גדולות , כאשר האד� הוא הרב של עצמו, מצד שני   
הוא היה בטוח . בדיוק כמו שנפל קורח, ולש� שמי�' והכל במסווה של קנאת ה, לב

 � את המעשה הפסול ביותר בו בזמ� שהוא עשה , שהוא עושה את המעשה האציל ביותר
  .משפחתווהביא את הק� על עצמו ו, ל"ה רחאשר דרדרו עד לעשיית ליצנות מתורת מש

שהרי רבו לא היה נות� לו . הוא היה ניצל מכל העסק, א� א� לקורח היה רב ומנהיג   
  .וממילא הוא לא היה מגיע לדיוטה השפילה שאליה הגיע, אור ירוק לכל המהל� שעשה

ולא מוחל , אנו מביני� מדוע הקדוש ברו� הוא תובע את כבודו של כל תלמיד חכ� כעת   
ואפילו , א� נקל בכבודו ונזלזל בו, שהרי א� לא יהיה לנו ער� נכו� לרב. על עלבונו
�, נביט עליו כמו על אחד מאיתנו, כל הח� העוצמה של הרב עלולי� לרדת בעיננו, בעקיפי

  .דבריו ולעצותיווהתוצאה תהיה שכבר לא נתבטל ל
והחמירה מאוד , לכ� ציוותה אותנו התורה להקפיד מאוד על כבודו של התלמיד חכ�   

  .וכמו שראינו אצל בני אהרו�, ואפילו בעקיפי� �בעונש המזלזל בכבודו 
א� מי שזכה להבי�  .ולא לכול� יש את הזכות להבי� אותו, זה נושא מאוד רגיש ועמוק   

ממילא הוא ג� נזהר בכבודו של הרב , זהר בכבודו של כל יהודיאת דקות העניי� והוא נ
א� מי שמסנ� את היהודי� לפי הקטלוג . וניצל מכל עבירה ותקלה �במלוא מוב� המילה 

בי�  �אי� לו סיכוי להינצל בזלזול בגדולי ישראל ', המטופש של ספרדי� אשכנזי� וכו
  .ומצבו הרוחני מאוד סבו�, בישיר ובי� בעקי"

  ?חושב אחרת מי   

  

  !היהדות אינה מגרש כדור רגל! ?הידעת
  .יש קבוצות מובילות ויש את המקו� הראשו�, גרש הכדור רגלבמ

, ספרדי� .כל הקבוצות לוקחות את המקו� הראשו�, א� במגרש של בורא עול�
הופ� , בתמימות ופשטות' כל מי שעובד את ה... בעלי תשובה, תימני�, אשכנזי�

 .ולאהובו של מל� העול�, להיות מושל�


