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הישועה קרובה

שבת שלום ומבורך!
1

דרש רבי מאיר שפירא מלובלין בלשון הגמרא:
אמר רבן גמליאל ,פעם אחת הייתי מהלך בספינה,
וראיתי ספינה אחת שנשברה ,והייתי מצטער על
תלמיד חכם שבה ,ומיהו? רבי עקיבא .וכשעליתי
ביבשה בא וישב לפני בהלכה ,אמרתי לו :בני ,מי
העלך? אמר לי :דף של ספינה נזדמן לי ,וכל גל שבא
עלי נענעתי לו ראשי) .יבמות קכא(.
"דף" זה ,פירש רבי מאיר ,הוא דף הגמרא ,דף היומי,
המזדמן לכל יהודי באשר הוא שם להצילו מגלי הים
הזידונים שמאיימים להכחידו בגשמיות וברוחניות,
דף הגמרא המציל כל יהודי מגלי החיים הסוערים,
דף נזדמן לי וניצלתי...
והיה רבי מאיר אומר:
 ה"דף היומי" – כמוהו כגשר עשוי מנייר ,שעליודורך היהודי בעוז ועובר על פני האוקיינוס האינסופי
של סבל ,וגשר זה הנו חזק ואיתן יותר מכל גשרי
הברזל המוצקים ביותר...
ביותר נתחזק בלימוד נתורה בתקופה זו אשר רצו
היוונים להשכיחה .ה' יזכנו.
בברכת שבת שלום
העורך

ירושלים תל אביב באר שבע

שמעתי מעשה מאדוני אבי ר' בן ציון רז עליו השלום ,שפעם העלילו עלילה על שני יהודים ,ולבסוף כלאום
ב'מגדל' הוא בית סוהר עמוק למטה עם שרצים עכבישים וטחב .וכך שהו המסכנים במקום קר וחשוך .מידי
פעם שלשלו להם מחיה .והנה באירופא קר מאוד ובפרט בגיא צלמות כזה .והנה יום אחד שלשלו אליהם 'מרק
חם' אשר בודאי הוא נחת לגוף וטוב לנפש ביום קרה .והללו ששו כמוצאי שלל .ואך בא האחד לטעום ממנתו,
נפל לתוכו עפרורית וזוחלים והלה נגעל וחדל מקרוב למרק .ונפשו צרה עליו :כי אחרי זמן כה רב שבא אליהם
מרק חם ביום קרה ופתאום נדחה ממנו ,זה אכזב אותו מאד .והנה עברו דקות מספר הלה קם כמתעשט בנפשו
ואמר" :מחר אני יוצא מכאן" .חבירו הסתכל עליו כמדומיין וכחסר דעה שכנראה מרוב צערו פלט דברים
כאלה" .מה לך" השיבו חבירו .ענה ואמר לו "המתן נא ותראה" .ובאמת לא אחרה 'הנבואה' להופיע .כי לפתע
הודיעוהו 'שיתכונן לצאת לחופשי' .פנה אליו חבירו ושאלו ,הגד נא לי איך ידעת? הרים הלה קולו ואמר לו:
"דע ,כי אין הקב"ה נותן לאדם נסיון שאינו יכול לעמוד בו"" .אני חפצתי כל כך לתת למו פי אוכל חם ושתיה
חמה והנה באה ,וכאשר רציתי ליהנות נחטף ממני"" .או אז נשברתי ופקעה סבלנותי לא אוכל שאת יותר".
אמרתי ,זהו! כנראה הגיע עת ישועתי" וכך היה.
וסיים אבי זצ"ל :זהו שכתוב בתהלים )מזמור מד( 'כי שחה לעפר נפשינו ,דבקה לארץ בטנינו – קומה עזרתה
לנו'  -כלומר בן אדם סובל עד שנכפף כביכול ועדיין יכול לסבול .אך כאשר נופל וסובל מאד עד שכביכול
דבקה בטנו לארץ שכבר בלתי נסבל ,אז מיד – יצפה לישועה קרובה קומה עזרתה לנו.
כל איש ואשה הנמצאים בעולם נושאים בקרבם ועל כתפיהם 'בעיא' וצרה והפרעה יום יום .ואין ספק ש'הכל
מחושבן' עד לאחת משמים .והנה ה'בעיא' נמצאת ואופפת ,אין מה לברוח ממנה .אבל מה החכמה? החכמה
היא " -איך להמשיך לחיות כאילו אין לך שום בעיא! .לא לשכוח את שאר עסקיך מרוב טרדת בעיא הקיימת.
ולא לשכוח את האנשים שסביבך .ולא להזניח לאותם החפצים לראות את פניך ואת עזרתך ואת חיוכיך".
וכמאמר שבספר 'חובת הלבבות'" :החסיד ,דאגתו בלבו – וצהלתו על פניו" .ומתוך החושך מבקיע אור .ודווקא
"בלילה" מדליקים הנרות.
הנה אדם זכה ויש לו אשה ויש לו ילדים ויש לו בית ויש לו עסקי חיים :עבודה או כולל וכו' .וכאמור ,אותה
'בעיא' שנושא בקרבו מקלקלת לו התואר והשלוה והשמחה .וכל שכן כאשר הוא מסובב בעוד בעיות זולת
'בעיא הראשית' ...ופעמים שוכח הלז את האשה והילדים וכאילו מסתיר פניו מהם .ולכאורה הוא צודק או
לפחות אינו אשם ,כי הלא ה'טרדא' גורמת כל זאת .ובאמת ,כל באי עולם חסרים :זה בלא אשה ,זו בלא בעל.
הללו בלא ילדים .וזה בלא דירה .וזה בלא פרנסה .והללו סובלים משכנים ומיסורים שונים ומשונים.
אבל בא ונראה .יוסף הצדיק נער נבון וחכם ,נופל אצל בעל הבית גוי ,ורחוק מביתו מהאבא ומהאחים ,איש
בודד .הלא נער כזה היה צריך להיות "מיואש" וצפוי שישרה עליו 'חשכת העצב' .ומה התורה מעידה עליו )לט
ג( 'וירא אדוניו כי ה' אתו' ומפרש רש"י :שם שמים שגור בפיו .כלומר ,בודאי לא היה בליבו טינא על האל 'למה
עשית לי ככה' .וגם לא נתפס אצלו "דכאון" ,לא! .אלא 'שם שמים שגור בפיו' ,חי ב'אור' במלא המרץ .ובמדרש
)פרק פו אות ד( אמרו :ויהי איש מצליח איש 'קפוז'" ,צוהל שמח וקופץ" .ויתרה מזאת ,שכאשר חלמו שר
המשקים ושר האופים חלום והיו עצבים נאמר ויבא אליהם יוסף בבוקר וירא אותם והנם זועפים מיד שאל
מדוע פניכם רעים היום .ויש כאן תמיהה .וכי הנמצאים בבית הסוהר פניהם 'שמחות' תמיד ומה זו שאלה 'מדוע
פניכם רעים' וכי איפה הם ,בבית מלון או בגן שעשועים שלא יהיו פניהם זועפים?!
אלא זהו מידתו של יוסף הצדיק ,שיודע 'שיהיה טוב' .וגם כאשר צר לו צר ,ובליבו דאגה  -לא נשבר .וזהו
המסר" :לא להסתובב כל היממה עם הדאגה .הנח לה ,ואתה תתחזק" .ומה זכה יוסף לבסוף? לצאת ולהיות
'מלך' .לכך ,קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'.
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ימי ˜ו„˘
הלכות והנהגות לימי חג החנוכה
מאת מורנו הרב שליט"א

"זאת חנוכה"
כ .יום השמיני והאחרון נקרא "זאת חנוכת" .ויום הזה גדול בסגולותיו
וישועותיו .לפיכך יעמדו ויבקשו כל איש ואשה על עניינים הרוחניים
והגשמיים יחדיו ,בעדם ובעד זולתם.
סמוך להדלקה
כא .המדליק נרות חנוכה הרי הוא כעין כהן גדול.
ההכנה טרם המצוה
כב .ולכך יכין את גופו ואת רוחו ,ויתרגש וירעד עם השמחה .ובמקום גילה
שם תהא רעדה .ועי"ז ימשוך עליו אורות הגדולים.
כג .ויש שהיו מתקדשים לילך ולטבול ב"מקוה" טרם ההדלקה .ולפחות
'יטול ידיו בכלי'.
בגדי כבוד
כד .גם יש שהיו מחליפים בגדי החול ללבוש 'בגדים מיוחדים' טרם
ההדלקה .ולפחות ילבש מעילו העליון דרך כבוד .ודע! כי לכבוד המצוה
באים מלאכים עליונים.
כה .וטרם יברך הברכות יכוין שעושה "לשם מצוה" לעשות רצון השם,
שמצוות צריכות כונה .ולכן יאמר נוסח "לשם יחוד" ששם כלול הכל,
ויאמרנו בכונה ובפה מלא ובשמחה.
כו .הברכות ביום הראשון שלשה" :להדליק נר חנוכה"" ,שעשה ניסים
לאבותינו" ו"שהחיינו" .ובשאר הימים אינו אומר שהחיינו .וכאשר יאמר
הברכות יאמרם "בניגון".
כז .יברך הברכות בשמחה .ויכוין שהוא מודה לה' יתברך שעשה אתנו את
נס החנוכה בשמן וההצלה .וירגיש כאילו "הוא עצמו" היה בנס.
אמירת מזמורים
כח .ידליק הנר ,ואח"כ יאמרו "הנרות הללו" ,ואחריהם אומרים" :מזמור שיר
חנוכת הבית" ,ומזמור "אלקים יחננו".
כט .וסגולה לשמירה לומר אז "ויהי נועם" שבעה פעמים ,ומזמור "יושב
בסתר עליון".
שירים ושמחה
ל .יודה דרך שירה להקב"ה ,ולכן אחרי כל הנ"ל ישיר "שירי חנוכה" ,ויהיה
ליבו שמח ,וישמרו ויזהרו שלא יכעוס על אשתו ולא אשתו עליו ולא
שניהם על הילדים.
לא .העת הזאת "עת רצון" ,ובאים המלאכים לכבוד המצוה ,והנרות מאירים
אור יקרות ורוחני .לפיכך יתפללו לה' יתברך ,הן בעל פה ,הן מתוך הכתב,
ויבקשו על הגשמיות ועל הרוחניות.
סיפורי ניסים
לב .אחרי זאת ,ישבו כולם ויספר להם "סיפורים" על נס השמן וההצלה ,ויש
בזה מצוה .ובתוך כך יספרו הניסים המתרחשים בימינו ,והניסים הכלליים
והפרטיים.
הסתכלות בנרות
לג .ובעודו מספר יציץ ויסתכל על הנרות ,ויספוג מהם קדושה ממש! .ולא
יצא מן הבית אחר ההדלקה .ואפילו לתפלת ערבית לא יצא מיד.
לד .אין איסור לשחק ב"סביבון" כל שאינו על ממון .ואדרבא נהגו גדולים
לסובב בו ,ויש טעמים לדבר.
לה .ומותר לשחק בסביבון האמור גם בחדר שבו הנרות דלוקים .אך ירחיקו
מעט ,כדי שלא יפלו או יכבו הנרות.
לו .הנשים נהגו שלא לעשות "מלאכה" תוך חצי השעה מההדלקה ,כגון
תפירה וכיבוס .אבל לאפות סופגניות ,וכן לבשל אוכל ,יש להתיר.

הנהגות לחנוכה
א .ימי ה"חנוכה" יש בהם "תוספת קדושה",
לא כימי חול אלא הם בכלל קדושת ה'מועדים' ונקרא
ומעלתם
"רגל" ,ומתגלה בהם "אורו של משיח".
ב .וראוי להתרחק משמיעת דברים מעציבים )הנקראים "חדשות"( ,ולא
לספר דברים עצובים ,אלא יהיה אך שמח.
ג .הימים הקדושים הללו בכחם לשבר ולהכניע כח הרע ולרומם כח הטוב.
לימוד הלכותיו
ד .יכין אדם עצמו לפני החג ע"י "לימוד ההלכות" השייכות לחג ,הן הנאמר
בגמרא )במסכת שבת( הן מה שנפסק בשו"ע ובספרי ההלכה השונים.
סגולות רוחניות בחנוכה
ה .ובכח קיום המצוה יוכל לזכות לדברים הרבה :שיזכה ללמוד תורה
באהבה וברצון טוב .וזוכה לבנים תלמידי חכמים .ובלבד שיעשה בשמחה.
ו .דרכי המידות גם כן מתיישרים על ידי אור מצות חנוכה .וגם בסגולתם
לעורר לתשובה טובה אפילו אם ח"ו נפל למדרגה שפלה.
ז .הראייה עצמה בנרות חנוכה בסגולתה ליתן כח באדם לקדש עיניו
ולשלוט בעצמו לבלתי הביט ברע .וכן לקדש את פיו ולשונו .ואשר על כן
טוב לקבל עכשיו" :שלא לדבר סרה על שום יהודי".
ח .יש בכח מצות החנוכה להפקד בזרע של קיימא .ובסגולתם להציל
ממצוקות החיים .וגם סגולה לפרנסה ולעשירות.
סעודת חנוכה
ט .ולענין חיוב אכילה ,יש אומרים שצריך לאכול פת ובשר בחנוכה ,אולם
אין זה חיוב גמור .אכן כאשר אוכל כדרכו יכוין למצוה זו.
י .אולם ב'שבת חנוכה' יוסיף דבר בסעודת שבת לכבוד החנוכה.
יא .וב'ראש חודש טבת' גם כן יוסיף לאכול דבר לכבוד פרסום הנס אפילו
חל בחול ,וכל שכן כשחל בשבת קודש.
מעשים טובים
יב .היות וימים אלו קדושים ומיוחדים ,יש להתאמץ להתקדש בהם .ולכן,
יתמיד בתורה .ואל יבטלו הזמן ב"משחקים" או ב"טיולים" )וידחו לזמן
אחר( .והיו מקומות שבכל לילה מלילות חנוכה למדו תורה כל הלילה ולא
נתנו שינה לעפעפיהם.
יג .יתן בימים הללו "צדקה" .וגדולה מעלתה כל השנה וכל שכן בימים הללו.
ולפיכך ישים לב ליתן לאברכים ולנצרכים ,וכל ערום יעשה בדעת ליתן
באופן מכובד לבל יתביישו!.
דמי חנוכה
יד .אבות ומורים וקרובים נהגו לחלק כסף "דמי חנוכה" לבנים ולתלמידים
ולילדים .ויכוונו בזה ל"פרסום הנס" ,וגם לשם "צדקה" ,והכל בדרך כבוד.
מאכלי חלב וסגולותיו
טו .לפי שנעשה הנס ב'חלב' שהאכילה "יהודית" את האויב ,והרגתו .לפיכך
נהגו לאכול 'מאכלי חלב' בחנוכה .ויאכלו כל יום סעודה חלבית ,אם יוכלו.
טז .לחולה יש סגולה לקבל רפואה שלימה משמים ע"י "סעודת חנוכה".
יז .מנהג קדמון בישראל לעשות 'סופגניות המטוגנות בשמן' ,והוא זכר
לשמן של המנורה שנעשה בו נס.
יח .דיבורי חול בבית הכנסת בפרט בשעת התפלה אינם מותרים .וכדאי
שבימים הללו ימי החנוכה נקבל על עצמנו שלא לעבור על זה ככל האפשר.
ויש לו שייכות דוקא עכשיו.
יט .כחו של רבי מאיר בעל הנס זי"ע מתגלה בחודש טבת .ולפיכך טוב
"להדליק נר בשמן בראש חודש טבת לכבודו" ,וכן ליתן "צדקה" .ויאמר:
"לכבוד רבי מאיר בעל הנס" .ויעורר שימליץ טוב בעדינו.

* יתר ההלכות והמקורות
מופיעות בספר 'אור גדול' על ימי החנוכה
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הגאוה משפילה
יהודי אחד הכפרים שבסביבות מז'יבוז' נתקפו חרדה :שוטר הכפר ,איש
מרושע ,אכזר ושונא יהודים מובהק ,עמד לעלות בדרגה ולהתמנות לשר
הממונה על כל ענייני המחוז .גם בעודו שוטר מן השורה התנכל להם בכל
דרך אפשרית ,ומה יהיה כשיתמנה לשר המחוז? שיגרו היהודים משלחת
נכבדה אל הבעש"ט ,וביקשו ממנו להתפלל למען ישועתם .הקשיב להם
הבעש"ט ותוגה נשקפה מעיניו" .רואה אני כי שרו של עשיו מסייע לשוטר
הזה ,ואין בכוחי לבטל את הגזרה" ,אמר להם .מאוכזבים וחרדים חזרו חברי
המשלחת לכפרם.
ואולם תושבי הכפר ,איכרים עובדי אדמה פשוטים ברובם ,סירבו להשלים
עם תשובת הבעש"ט" .מה זאת אומרת 'שרו של עשיו מסייע לשוטר'?!",
תהו בתמימות גמורה" ,יתייצב הבעש"ט מול אותו מלאך-חבלה ,יילחם בו
ויגבר עליו!" .בחרו אפוא האיכרים נציגים מקרבם ויצאו בעצמם למז'יבוז'.
תום-הלב הכובש של האיכרים הפשוטים ,ודבריהם היוצאים מן הלב ,העלו
חיוך על שפתי הבעש"ט .וכשהבעש"ט מחייך ,נראה כי גם בשמים נמתקים
הדינים" .אמנם שרו של עשיו עומד לימין השוטר המתעלל ,אך גם לנו יש
מליצי-יושר" ,אמר הבעש"ט והוסיף" :שובו לבתיכם ונראה איך ייפול
דבר" .ימים אחדים לאחר מכן התקיים במז'יבוז' יריד גדול ,שאליו הגיעו
סוחרים מכל כפרי הסביבה .בבוקר אותו יום ,לאחר תום תפילת שחרית,
הזמין הבעש"ט את תלמידיו לצאת עמו לביקור ביריד" .אליהו הנביא
משוטט בארץ ,בכל פעם בלבוש אחר .לפעמים הוא מגיע ליריד כשהוא
מחופש לאיכר פשוט .אם זוכים ,אפשר לראותו אז" ,הטעים הבעש"ט.
"לכבודו אלבש את בגדי השבת שלי" ,הוסיף כעבור רגע.
לבוש בגדי שבת ועל ראשו השטריימל ,יצא הבעש"ט בראש תלמידיו
לעבר היריד .בעודם צועדים בדרך ,וכבר הגיעו אל הבעש"ט בריצה כמה
אנשים מבוהלים" .השוטר המנוול מהכפר הסמוך רוכב ביריד על סוס כמו
מלך עריץ ,ומצליף לכל עבר במגלב העור שבידו!" ,סיפרו.
"נראה כי העלאתו הצפויה בדרגה סחררה את ראשו ,ועל-כן הוא כבר
מתנהג מעתה כאילו היה שר המחוז כולו" ,ניסה מישהו לנמק את פשר
הופעת הרשע ביריד.

‡כסני˘ ‰ל ˙ור‰

הגאון רבי דוד יוסף שליט"א

ראש בית המדרש יחוה דעת ,ובעל 'הלכה ברורה'

צריך לדעת שישנם דברים שבהם הדינים בבית דין של מעלה שונים ממה
שנפסק להלכה בבית דין של מטה ,אף שהוא דן על פי דיני התורה ,דין אמת
לאמתו.
לדגמא ,הלכה רווחת היא ,שגרמא בנזיקין פטור בדיני אדם וחיב בדיני שמים
)בבא קמא נה ע"ב( .ואף שנראה שגם בדיני שמים אין מחיבים על נזקים
שאדם גרם כמו על נזקים שעשה ממש בידיו ,וענשו אינו אלא ענש של גרמא
 מכל מקום מענישים על כך בבית דין של מעלה .שם מתיחסים לא רק למהשעשה האדם בעצמו ,אלא גם למה שגרם .התוצאות גם הן נחשבות.
אכן ,אף שבשמים דנים גם על גרמא ,שונה גרמא של כל המצוות מגרמא של
מצות תלמוד תורה .בכל המצוות ,אין דינו של הגורם כדינו של העושה
בידים ,שניהם מקבלים שכר ,שניהם נענשים כשעברו על מצוה ,אבל העושה
מקבל יותר מהגורם .ואלו לגבי למוד תורה הדין שונה – דינו של הגורם
כדינו של עושה המעשה.
בדיני שמים ,מי שמבטל תלמוד תורה ,אף שלא עשה זאת ממש בעצמו ,אלא
היה הגורם לכך שאנשים יתבטלו מלמודם ,דינו כעושה המעשה .ויש לכך
כמה וכמה הוכחות ,למשל המשנה במסכת סנהדרין )צ ע"א( בתחלת פרק
"חלק" ,מונה בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא ,את גיחזי ,משרתו
ותלמידו של אלישע הנביא.
הגמרא )שם קז ע"ב( עומדת על חטאו הגדול ,על הסבה לענש החמור כל כך
שקבל גיחזי ,שנמנעה ממנו האפשרות לשוב בתשובה ,ואשר על כן אינו בן
עולם הבא .אחת הדעות שם שאת התלמידים דחה מישיבתו של אלישע.
מה עשה גיחזי? מבאר בירושלמי )שם( ,שגיחזי היה גבור בתורה ,כלומר
תלמיד חכם ,למדן גדול .ובשעה שאלישע למד תורה ,הוא ישב מחוץ לבית
המדרש ,ותלמידים שהיו באים ללמד מאלישע ראו את גיחזי בחוץ ואמרו
לעצמם – אם גיחזי ,התלמיד הגדול ,הגאון בתורה ,לא נכנס ללמד אצל
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אלישע ,גם אנו הקטנים לא נכנס.
והנה מעשהו זה של גיחזי ,לא היה אלא גרמא ,שהרי לא בטל תורה מאחרים בעצמו ,אלא רק גרם להם שלא יכנסו לבית המדרש ,ובכל זאת ענשו היה חמור כל
כך!
מכאן שבדיני שמים גרמא לבטול תורה נחשב לעוון חמור ,כמעשה של בטול תורה ממש .כך אף נלמד את המעשה המובא בגמרא )ברכות כח ע"ב(" :כשחלה
רבן יוחנן בן זכאי ,נכנסו תלמידיו לבקרו .כיון שראה אותם התחיל לבכות .אמרו לו תלמידיו :נר ישראל ,עמוד הימיני ,פטיש החזק – מפני מה אתה בוכה? אמר
להם ,אם לפני מלך בשר ודם היו מוליכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר וכו' ,אף על פי כן הייתי בוכה ,ועכשו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה
שהוא חי וקים לעולם ולעולמי עולמים וכו' ,ולא עוד אלא שיש לפני שני דרכים – אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ,ואיני יודע באיזה מוליכים אותי ,ולא
אבכה?!".
הדברים הללו תמוהים מאד .מי לנו גדול כרבן יוחנן בן זכאי ,הביטו וראו כיצד כנוהו תלמידיו – "נר ישראל ,עמוד הימיני ,פטיש החזק" ,והוא דואג? הלא רבן
יוחנן בן זכאי הוא האיש שתקן תקנות חשובות לאחר חרבן בית המקדש ,כדי לחזק את עם ישראל שלא ישתכחו ממנו מצוות חשובות ,כמובא בפרק רביעי של
מסכת ראש השנה .רבן יוחנן הוא זה שדאג לקיום התורה ,כאשר נתנה לו ההזדמנות לבקש בקשה מאספסיאנוס הקיסר ובקש" :תן לי יבנה וחכמיה" )גטין נו
ע"ב( .היעלה על הדעת שדוקא הוא צריך לחשש שלא יזכו אותו בדין של עולם האמת? וכי יש טעם למחשבה שלא ישלחו אותו הישר לגן עדן? מהיכן התעורר
לו הספק הזה – "ואיני יודע באיזה מוליכים אותי" ,לגן עדן או לגיהנם ,עד שהביאו הדבר לידי בכי ,רגע לפני מיתתו?
אם רבן יוחנן בן זכאי חשש ,כנראה היה לו ממה לחשש! באמת ,הגמרא בהמשך מעלה תהיה מסימת ביחס לבקשתו של רבן יוחנן בן זכאי "תן לי יבנה וחכמיה",
וכך נאמר על כך' ,משיב חכמים אחור ודעתם יסכל'" .כלומר ,היתה איזושהי בקרת על רבן יוחנן בן זכאי.
וכל כך למה ,מסבירה הגמרא ,מפני שהיה לו לבקש מאספסיאנוס שיניח לעת עתה ליהודים ולא יחריב את בית המקדש .מדוע באמת לא עשה כן? אומרת שם
הגמרא ,מפני שסבר ,שעד כדי כך לא יעלה בידו ,ולא ישמע לו הקיסר .לפיכך הסתפק בכמה בקשות קטנות יותר ,שהעקרית שבהם היתה" :תן לי יבנה וחכמיה".
וכבר ביארנו שבדיני שמים ,בכל הקשור לרוחניות ולעוון בטול תורה ,דנים גרמא כמעשה ממש ,מובן מאד ממה חשש רבן יוחנן בן זכאי .בלבו קנן ספק ,שמא
בכל זאת היה עליו לנסות ולהציל את ירושלים ,שהיתה המרכז הרוחני של עם ישראל .אולי היה מצליח להטות את לבו של הקיסר החדש לבטל את גזרת
החרבן ,וכך ,כשבית המקדש קים ,היה עם ישראל מתעלה לדרגות גבוהות יותר משהשיג בהותירו רק את יבנה וחכמיה .מהגרמא הזו חשש רבן יוחנן בן זכאי,
והיא אשר עוררתו.
שבת שלום!
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המשך סיפור
הרגיעם הבעש"ט והמשיך בדרכו אל היריד .הופעתו של הבעש"ט ביריד הסבה אליה תשומת-לב רבה .הבעש"ט עצר ובירך לשלום כל אדם שפגש .ושוב חזרו
התלונות על השוטר המצליף והמתעלל ,כאשר הכול מצפים לנס שיחולל הבעש"ט .אך הבעש"ט כמו התעלם מהדברים ,הוסיף לפסוע בין הדוכנים ולהחליף
מילות ברכה עם כל סוחר וסוחר .גם הסוחרים הגויים כיבדו את הבעש"ט ובירכוהו לשלום .בשלב מסויים החל הבעש"ט לספר סיפורים וסביבו התקבץ קהל.
דבריו של הבעש"ט ,המתובלים בפסוקים ובדברי חיזוק ועידוד ,כבשו את לב השומעים ,ואט-אט גדל מעגל הסובבים אותו .לפתע נשמע קול שעטת פרסות
סוס ,וצרחות של כאב ובהלה עלו מן הקהל .רכוב על סוסו פרץ השוטר לתוך מעגל האנשים שהקיף את הבעש"ט .במגלבו הצליף לכל עבר ופצע אנשים
תמימים" .יהודים ארורים!" ,סינן בחמת-זעם.
לפתע התייצב מול הבעש"ט ,הדור הצורה .היסוס קל ניכר בעיניו בטרם הניף את מגלבו שוב והנחיתו ,לחרדתם כל הנוכחים ,על ראשו של הבעש"ט .למרבה
המזל פגע המגלב בשטריימל השבתי בלבד .השוטר הוסיף לדהור הלאה ,והבעש"ט נותר לעמוד רגוע על מקומו" .בואו לביתי בערב ונעשה לנו סעודה קטנה",
הזמין הבעש"ט את הסוחרים והאיכרים שהקיפו אותו ,המומים עדיין מן החוויה המצמררת שחוו זה עתה .לעת ערב התקבץ בבית הבעש"ט קהל רב מבאי
היריד .השולחן היה ערוך בכל טוב ,והבעש"ט דחק בנוכחים לברך ולטעום מהמאכלים .בירכו האנשים 'בורא מיני מזונות'' ,שהכול נהיה בדברו' וכיוצא בזה.
כל אותה השעה זהרו פני הבעש"ט באור מיוחד .לאחר שהטיבו הנאספים את ליבם במאכל ובמשקה ,פנה אליהם הבעש"ט ואמר" :הריני רוצה לבשר לכם כי
בחסדי שמים בטלה הגזרה ,והשוטר המרושע לא יקודם לתפקיד שר המחוז .אפשר לצפות כי ביטול הקידום ינחית מכה קשה על גאוותו ויהירותו ,והתעללותו
ביהודי הכפר תפחת במידה ניכרת" .שמחו האנשים על הבשורה הטובה והודו על כך לה' .המשיך הבעש"ט ואמר" :הבוקר ,כשראיתי את התנהגותו הגסה
והאכזרית של השוטר ,נשאתי בליבי תפילה לקב"ה וכך אמרתי – 'ריבונו-של-עולם ,רואה אני כי נגזר על שוטר זה שיעלה לגדולה .ואולם ראה כיצד הוא נוהג
כבר עתה כשר וכמלך עריץ ...להיכן יטפס עוד ויעלה?!' .באותה שעה התערבה מידת חסד במידת הדין וטענתי נתקבלה בשמים" .הבעש"ט השתתק לרגע
)שיחת השבוע(
והוסיף" :ראו אפוא כי רשע זה קיפח את גדולתו בגלל גאוותו .זהו שאמר החכם מכל אדם' :גאוות אדם – תשפילנו'".

מכתבי הרבנים לרגל גיליון ה 100 -
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א
הנני לברך ...בנשיאות ידידנו הרב החשוב מזכה הרבים הרב הגאון רבי אליעזר זאב רז
שליט"א על הוצאת גיליון המאה הנקרא :וקראת" לשבת עונג ,הגיליון ערוך בטוב טעם
ודעת דבר דיבור על אופניו בהשקפה באגדה ובהלכה ...מחשובי תלמידי מרן זצוק"ל...
ויהי רצון שיזכה להמשיך לזכות את ישראל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה לאורך ימים
ושנים.

הגאון רבי חיים רבי שליט"א
ברכה לראש משביר ...למערכת העלון "וקראת" שע"י הכולל בראשות הגאון רבי
אלעזר רז שליט"א ...יה"ר שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה ,יפוצו מעיינותיו חוצה,
בנחת ושלווה וכל טוב ,אמן.

הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א
בדורינו צצה הפתעה נפלאה "עלון" שמו .וממנו יש 'זיכוי הרבים' בעצמה רבה ,ומגיע לחורים
ולסדקים ,שגם הללו שאינם יכולים להיות ב'מעגלי שיעורים' בפורום ,יש באפשרותם להיות 'במעגלי
העלונים' .ורבים ושלמים זהו "עונג שבת" שלהם' ,וקראת לשבת עונג' .אשריהם העורכים היקרים
שמשקיעים ממון וזמן רב מאד כידוע .ויתאשרו המסייעים .ויתברכו כל הקוראים :כי מלאכיו יצוה לך
לשמרך בכל דרכיך יה' ישמר וגו' ,ראשי תיבות גימטריא עלון.

השבוע מוציאים אנו את גיליון המאה של העלון
השבוע המפואר 'וקראת'.
ב"ה כבר שנה שלישית שאנו זוכים כמידי שבוע
להוציא לאור את הגיליון היקר והחשוב הזה ,אשר
התקבל בכל קצוות הארץ ,משולב מידי שבת דברי
תורה חיזוק והלכה ,ומעשיות אשר מחזקים את
הלב לאהבת ויראת ה'.
ובהזדמנות זאת אנו רוצים להודות לכל הקוראים
היקרים ששולחים תגובות מחממות את הלב ,וכן
לתומכים בהפצת התורה מידי שבוע ,כמו כן לכל
המפיצים אשר עושים עבהודתם נאמנה שלא על
מנת לקבל פרס בארבע כנפות הארץ.
יהי רצון שנזכה עוד רבות בשנים להוציא ולהפיץ
גיליון חשוב ויקר זה ,ונזכה להגדיל תורה
ולהאדירה ,ויזכו כל העוזרים והמסייעים לשפע
ברכה והצלחה בכל מעשיהם אמן.
בברכה
המערכת

אח יקר!
תן ידך להחזקת התורה בהוצאת הגיליון היקר 'וקראת'
אשר מתפרסם מידי שבוע באלפי עותקים בכל רחבי הארץ
ניתן לתרום להצלחה  /לעילוי נשמה  /לישועה וכן פירסום עסקים
058-4456-041

באהלי צדיקים

קול רינה וישועה

משגרים אנו בזה ברכות מקרב לב לנשיא המוסדות
כבוד מורנו ורבינו עטרת ראשנו הגאון המופלג
רבינו אלעזר זאב רז שליט"א

לקבלת הגיליון בדוא"ל מידי שבוע שלחו מייל לWEKARATA@GMAIL.COM :

דפוס דיגיטלי

להולדת הנכד הי"ו

הדפסות עלוני קודש מודעות פלאיירים
קאפה שלטים

בן לבנו מזכה הרבים מרביץ תורה ,נעים ההליכות והמידות
הגאון רבי משה יוחאי רז שליט"א
רב קהילת 'תפילה למשה' וראש הכולל 'פלא יועץ' לוד

בי רף

יהי רצון שיזכו הוריו לרוות מהרך הנולד נחת דקדושא מתוך בריאות איתנא ונהורא
מעליא ,וילך בדרכי אבותיו בהרבצת התורה ודרכי הקדושה .אמן.
מאחלים
מערכת
'וקראת'

גרפיקה ועיצוב

אלבומים דיגיטלים כרטיסי ביקור לוגיים
עיצובים מדהימים לעלוני קודש במחירים
נמוכים בשוק

054-8486-947

כולל
פלא יועץ
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