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כוח הרצון!
בפרשתינו קוראים אנו על אנשים שהיו
טמאים לנפש אדם וממילא לא יכלו להקריב
את קורבן הפסח! יתכן שאנו במקומם היינו
חושבים בליבנו ,אנוס  -רחמנא פטריה,
והלמדנים יותר אף היו מוסיפים דברי
הגמרא בברכות ,שאם חשב אדם לעשות
מצוה ונאנס ולא עשאה ,מעלה עליו הכתוב
כאילו עשאה! ולאחר כל האימרות השנונות,
יתכן ואף היינו יושבים לאכול "גלידה"
לעשות הכנה "רבתי" לליל הסדר ...אולם,
אותם אנשים לא שקטו ולא נחו .פנו אל
משה רבינו בתחינה ובתביעה :למה נגרע
לבלתי הקריב קורבן ה’ במועדו?! ומשה
רבינו המנהיג הדגול מבין לליבם ומרגיש
בצערם ושוטח את שאלתם-בקשתם מלפני
ה’ .ואכן התשובה לא איחרה לבוא :יעשו
הם את קורבן הפסח בי"ד באייר וזהו מה
שנקרא בלשוננו "פסח שני" ,ללמדינו בינה
ולאלפינו מוסר שאדם שרוצה וחושק בכל
ליבו ,נפתחים לו דלתות וזוכה לישועות!
לפני זמן לא רב בחודש אייר ,כמעט כחודש
לאחר שהתחלנו לומר מוריד הטל ,החלו
לפתע לרדת גשמים במשך מספר ימים ,לא
רבים יודעים מעשה שאירע זמן מועט קודם
לכן .ראש עירית בני ברק פנה להגאון רבי
חיים קנייבסקי שליט"א וסיפר לו שב"ה
סיימו לבנות מקוה חדש ,אך דא עקא,
זקוקים הם למי גשמים והחורף הן כבר
ידוע ,הסתיים זה מכבר! רבי חיים קנייבסקי
שליט"א הפטיר בלשונו הקדושה :גם עכשיו
יכולים לרדת גשמים! והתוצאה לא איחרה
לבוא ,הגשמים שירדו היו די והותר למלא
את אוצר המקוה החדש ,והמקוה נפתח
בקול שמחה וצהלה! אחים יקרים ,נרצה,
נשתדל וה’ ממרום יסייענו שנזכה לעשות
רצונו יתברך כרצונו!
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הכל טוב!
פעמים רבות קורים מקרים בחיינו שאנו מפרשים את הענין בצורה
מוטעית לחלוטין ,ובואו ותקראו סיפור נפלא על כך .מסופר על
אדם שבנו מחמדו חלה במחלה קשה .אביו של אותו נער חולה ,ניחן
באמונת חכמים גדולה ודבק ברבו .שם פעמיו בזריזות לדרך ,לחלות פני
רבו הקדוש .רבו היה אחד מגדולי האדמו"רים שהיו באותה תקופה ,רבי
מנחם מנדל מקוצק זצ"ל המכונה "השרף מקוצק" .אותו אב שרצה להעלות
את חן בנו בעיני רבו הקדוש ,החל לשבח את גדולתו בתורה של בנו ,את
התמדתו העצומה ואת שקידתו הנפלאה .מחכה ומצפה האב לברכה לבבית
מעומק הלב לבן החולה .מצפה הוא לראות אור ותקוה אצל רבו הקדוש ,שכן
צדיק גוזר והקב"ה מקיים! הרבי ,אחר ששמע את דברי האב ,עשה תנועת ביטול
בידו ואמר" :הגם זה נקרא לימוד?" .נדהם האב מתשובתו של הרבי .במקום
ברכה להחלמה ורפואה שלימה ומהירה ,שומע הוא את היפך הדברים ,דברי
ביטול על בנו מחמדו! חזר האבא לביתו וכולו שבור ודואג הן ממצב בנו החמור
והן מתשובתו הבלתי מובנת של הרבי .מה גדלה פליאתו ושמחתו של אותו
אב שלמרבה הפלא החל להבחין כי הנער הולך ומבריא .מצבו משתפר משעה
לשעה .התענין הנער אצל אביו ושאל מה אמר לו הרבי ,הרגיש הנער בנפשו כי
אין ספק שיש קשר בין שיפור מצבו לדברים שאמר הרבי .אולם האב התחמק
מלומר לו כדי לא לצערו בעת מחלתו ולפגוע ברגשותיו .אך הנער הפיקח אינו
מרפה .מבקש ומתחנן לאביו שיספר לו מה אמר הרבי .האבא ,בראותו את צערו
הגדול של בנו וכמיהתו לשמוע הדברים ,נאלץ לבסוף לגלות ,אך גם הוסיף שאין
הוא מסוגל להבין את תוכן הדברים שנאמרו .אחרי ששמע הנער את כל דברי
אביו ,ביקש הנער לנסות להסביר את דברי הרבי .פתח הנער פיו ואמר :בגמרא
ירושלמי מסופר על רבי טרפון שחלה .אימו המסורה ביקשה והתחננה מהחכמים
להתפלל על בנה ואמרה כי הוא נוהג בה כבוד גדול יותר מהרגיל .כששאלוה
החכמים :מה עשה? סיפרה האם שפעם הלכה בחצר ונקרע לה הסנדל .אותו בן
מסור ,רבי טרפון ,שם ידיו תחת כפות רגליה ,וכך היתה מהלכת על כפות ידי
בנה עד שהגיעה למיטתה .נענו החכמים ואמרו לה :גם אם יעשה כן אלף פעמים,
עדיין לא הגיע למחצית כיבוד אם שציוותה התורה! ולכאורה ,המשיך הנער
לומר לאביו ,קשה הדבר להבנה ,האם באו החכמים למעט בזכותו של התנא
הגדול ועוד דווקא כעת שהיה זקוק לרחמים מרובים? אלא ההסבר הוא שחששו
החכמים שמא היתה זאת שליחותו היחידה של בנה בעולם ,ולאחר שקיים את
שליחותו ותיקונו כראוי ,אין לו כבר מה לעשות בעולם הזה ועליו להחזיר את
נשמתו ליוצרה .לכן מיעטו החכמים בערך התנהגותו למען ימשיך לחיות ולקיים
מצוות כיבוד אם עוד שנים רבות .הוא הענין אצלנו ,סיים הבן את הסברו
המופלא ,הרבי הקדוש ששמע את גודל התמדתי בתורה ,חשש שמא סיימתי
את שליחותי בעולם הזה ,ולכן התייחס אליה בביטול רב כמו היה אומר :עליו
לחיות עוד שנים רבות כדי ללמוד תורה .כאשר ביקר האב את רבו שנית,
סיפר לו את דברי בנו הצעיר .הרבי העיד בפליאה" :אה ,גם הוא יודע כבר
את כוונתי" .לימים כאשר בגר הנער ,התפרסם שמו ברבים בתור הצדיק
רבי אברהם מסוכצ’וב זצ"ל והרבי השרף מקוצק לקחו לחתן לבתו .גם
בפרשתינו מסופר שעם ישראל לא הבינו את דברי ומעשי ה’ יתברך
וחרה אף ה’ .ורש"י הקדוש זצ"ל הסביר שהקב"ה כעס ,שכן הוא
חשב לעשות טוב לישראל והם פירשו והבינו הפוך .בואו ונתאזר
באמונה תמימה וגדולה בקב"ה ובעבדיו הצדיקים ,ונזכה
לטובה ולברכה בזה ובבא.

“ותדבר מרים ואהרון על אודות
האישה הכושית אשר לקח ...והאיש
משה עניו מאוד מכל האדם אשר על
פני האדמה” (לא צויין פסוק)
קוראים אנו בפרשתינו ,שמרים ואהרון מדברים
על משה ,אודות האישה הכושית (ציפורה) שלקח,
ועתה גרשה .ומעידה התורה ,שכאשר שמע זאת
משה ,לא אמר מאומה משום שהאיש משה עניו.
ומבאר הרמב"ן ,שמשה לא הגיב על ריב לעולם,
ולכן אף על פי שמרים ואהרון דיברו עליו בפניו,
לא ענה להם אלא שתק .כמה מוסר השכל יכולים
אנו ללמוד מהנהגתו של משה רבינו עליו השלום.
לפעמים אתה עומד לכעוס או להגיב על משהו,
תשתוק לרגע ותחשוב היטב שמא הדברים אינם
כפי שאתה חושב .תבדוק מה יהיו התוצאות
אם תענה ,ומה תרויח אם תשתוק .אם התגברת
ולא ענית ,עליך נאמר "ואוהביו כצאת השמש
בגבורתו".
(דרשה לישראל)
“ויעש כן אהרון” (ח,ג)
להגיד שיבחו של אהרון שלא שינה (ספרי) .כתב
המלבי"ם זצ"ל :בכל הבריאות שבפרשת מעשה
בראשית נאמר" :ויהי כן" ,ורק בבריאה של האור

מטעמים לשבת

נאמר" :ויהי אור" ולא נאמר "כן" .ואמרו על כך
חכמינו :לפי שהאור הנברא נגנז ,מאחר שלא היה
העולם ראוי לו ,ובמקומו נתהווה אור אחר ,קטן
ושונה מכפי שנברא .אהרון הכהן ,בהדליקו את
המנורה ,תיקן את העולם והחזיר לו את האור
הראשון ,ונמצא שהוא החזיר את ה"כן" ,שעשה
את האור כפי שנברא מלכתחילה בלי השינוי
שחל בו אחר כך ,והיינו "שלא שינה"...
(מעינה של תורה)
“והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה
וחדל לעשות הפסח וגו’ “ (ט,יג)
ממה שאמר הכתוב "והאיש אשר הוא טהור
ובדרך לא היה" ,משמע שמי שרגיל להיות
בדרכים בדרך כלל איננו יכול להישמר בטהרה,
כי ברגע שיוצאים לחוץ אז בהכרח שהאוירה
הגשמית משפיע על האדם .ומסופר כי בזמנו
של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זצ"ל ,היה יהודי
שמקצועו היה מגיה מזוזות ומסתובב בעיירות
ממקום למקום לבדוק סת"ם .וכשסיפרו עליו
לפני רבינו נחמן ,אמר :כתוב "האיש אשר הוא
טהור ובדרך לא היה" ,כאומר מי שרוצה להיות
טהור שלא יהיה תמיד בדרך ,ומי שמסתובב
תמיד בדרך לא יכול להיות טהור .ובדקו אחריו

ומצאו שלא היה איש טהור כלל ...והפסיקו לתת
לו להגיה ספרי תורה ,תפילין ומזוזות .כי תיכף
ומיד כשאדם צריך להסתובב בדרך בקביעות הוא
בסכנה גדולה מאוד ,וצריך סיעתא דשמיה שלא
יאבד דרכו ברוחניות ובגשמיות כאחד.
(לבוש יוסף)
“א-ל נא רפא נא לה” (יב,יג)
גאון עוזנו מרן החיד"א זצ"ל פירש בשם הקדמונים,
ששתי הפעמים נא הן לשון בקשה ותחנונים
(ועל הדרך שאמרו :אם ראה אדם שהתפלל ולא
נענה ,יחזור ויתפלל .שנאמר" :קווה אל ה’ ,חזק
ויאמץ ליבך וקווה אל ה’!") .וכתב" :שמעתי משם
הקדמונים ,שמסרו למשה רבינו עליו השלום זה
הסוד בשמים ,שכשיתפלל ויאמר שתי פעמים
"נא" בתפילתו ,תתקבל התפילה .ומשום כך אמר
"א-ל נא רפא נא לה" ,ויעתר לו ה’ .ובזה פירשו,
שכשאמר" :אעברה נא ואראה את הארץ הטובה",
אמר לו" :אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה",
כלומר שלא יזכיר "נא" פעם נוספת .ואחר זמן
רב מצא זאת בדרושי מרדכי ,שכתב בטעמו כי
פעמיים "נא" בגימטריא מיכאל עם הכולל.
(מעיין השבוע)

מזקנים אתבונן  -סיפורי צדיקים

בפרשתינו אנו קוראים על עמוד הענן שהנחה את עם ישראל בדרכו
במדבר יומם ,ועמוד האש שהנחה אותו בלילה .לרמז לנו ,שכך הן
ההשגות הרוחניות של עם ישראל :בלילה ,בעת החושך והאפילה,
עלינו לדעת כי התורה היא כעמוד האש המאיר את הלילה ומורה נודע בשערי תורה שם הגאון הקדוש רבי כלפון משה הכהן זצ"ל,
את הנתיב .אבל ביום  -בשעת ההשגות המרוממות וגדלות המוחין הרב דג’רבא .הפעם נתוודע לדמות אביו הקדוש ,הגאון רבי שלום
 אסור אפילו לגדול שבישראל לחשוב שכבר השיג הכל .שידע ,הכהן זצ"ל ,שהיה רבה של זרזיס שבתוניסיה .בתחילה ,היה "גדול,שאין בשכל בריה להשיג אפילו כטיפה מן הים" ,כי לא יראני האדם הנהנה מיגיע כפיו" .עסק במסחר ,והתקיים בו מאמרם של חז"ל:
וחי" ,והשכינה כאילו אפופה בעמוד ענן המונע בעד הראיה וההשגה" .כל העוסק בתורה נכסיו מצליחים" .לא זו בלבד שעשה תורתו
עמוד האש ,כידוע ,נגלה לצדיקי עולם .התוספות מספרים שהוא קבע ומלאכתו עראי ופירנס משפחתו בכבוד ,אלא שעוד החזיק שני
היה חופה באורח קבוע מעל לכינוס עם ישראל ב"ירחי כלה" בבבל .תלמידי חכמים על חשבונו וערך עימם הסכם "יששכר וזבולון" .ברם,
אמוראים זכו לו בפטירתם ,ואף האר"י הקדוש זצ"ל ראהו בפטירתו משביקשו במרום שישפיע מתורתו ויזכה את הרבים ,נכלאו צינורות
של רבי משה קורדובירו זצ"ל .הפעם נספר על עמוד ענן שהנחה השפע ,וקיבל את משרת הרבנות .האהיב את שם שמיים על בני
צדיקים בדרכם .הגאון רבי אברהם חיים עדס זצ"ל ,נולד בארם עדתו והיו שואלים בעצתו ומתברכים מפי קודשו ,וסיפרו פלאות על
צובא בשנת תרי"ז .הוא נשא לאישה את ביתו של הגאון בעל "אמת כוח ברכותיו .כל ימיו השתוקק לעלות לארץ הקודש ,ומורגל היה
ומשפט" זצ"ל ,התעלה בתורה והעמיד תלמידים הרבה .ביניהם בפיו הפסוק" :שלח אורך ואמיתך המה ינחוני ,יביאוני אל הר קודשך
הגאונים :רבי יוסף ידיד הלוי ,רבי עזרא חמאוי ורבי עזרא שעוי ,זכר ואל משכנותיך" .ואכן בחודש סיון תרפ"ד ערכו בני עדתו מסיבת
צדיקים לברכה .לאחר שביקר בארץ הקודש בשנת תר"ן ,והתארח פרידה לרגל עלייתו ארצה .בסיומה יצאו כולם ללוותו וגדולה היה
בבית ידידו הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר זצ"ל ,החליט הלחץ והדחק .מרוב ההמון וההמולה ,נפל נער תחת גלגלי המכונית
לעלות ולהשתקע בירושלים .משעלה ארצה עם משפחתו ,החליט ונדרס! חילצוהו  -והנה מת! השמחה הפכה לאבל והיגון לתוגה ,אך
לעלות עם עמיתו ,הגאון רבי יצחק שרים זצ"ל ,ולהשתטח על קברו בגבורת נפש עצומה אמרה אימו לסובבים" :הסו ,אל תגידו לרב,
של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי .הם נדדו בדרכים לא דרכים ,שלא יצטער ולא יפרד ממנו בתוגה!" .ברם הצער והתדהמה לא
פסעו במשעולים ,עלו הרים וירדו בקעות ,ואיבדו את דרכם במרחבי נעלמו מעיני קודשו ,וכששמע אשר אירע ,ירד מן המכונית וניגש
הגליל .עמדו אובדי עצות והדרך ,נשאו את עיניהם ,ולפתע ראו עמוד לגופת הנער ,סמך עליו ידיו רגעים מספר ואמר" :ויחי הילד ,ולא
ענן על אחד ההרים .שמו לשם פעמיהם ,והגיעו  -למירון! מצאו שם מת!" .ואכן ,הנער התאושש וקם! לימים עלה אותו נער לארץ ישראל,
אנשים שהתפללו על הציון הקדוש ,ושאלום האם גם הם הודרכו על והקים מצבת שיש מפוארת על קבר הרב בטבריה.
(מעיין השבוע)
ידי עמוד הענן .האנשים תמהו לשאלה ,ושני הצדיקים הבינו ,שעמוד
הענן נגלה לעיניהם בלבד!

והייתם לי סגולה

פעם הגיעו אל הגאון המפורסם רבי משה פיינשטיין זצוק"ל ,זוג חשוך ילדים וביקשו את ברכתו ,ולהפתעתם שאלם הרב
אם נתנו אי פעם מתנה לשדכן שלהם ,ואומנם התשובה היתה שלילית ,רבי משה העמידם על חובתם ההלכתית לעשות זאת
ושלא ידחו את הענין ,תוך שנה נולד ילדם הראשון ,ומאז נולדו להם עוד כמה ילדים.
(סגולות ותפילות)
נא לשמור על קדושת הגליון

העלון טעון גניזה

תתני ותתני ושוב תתני
זה הסוד!

החינוך לעדינות

ליאורה קבלה בפני הרבנית שהדריכה אותה לפני נישואיה על
מצב היחסים העגום השורר בינה לבין בעלה" .הוא פשוט לא
אוהב אותי יותר" ,אמר בכאב" ,ואולי לא אהב אותי מעולם".
אחרי פגישות מספר ,נתנה לה המדריכה רשימה של דברים
שעליה לעשות עבורו :עשר דרכים שונות לנתינה בכל יום!
ליאורה בחנה את הרשימה ושאלה בעגמומיות" :מה הטעם
לעשות זאת? זה לא ישנה דבר .פשוט לא איכפת לו ממני
יותר" .אולם המדריכה עמדה על דעתה" .בואי ננסה ונראה
מה יקרה" ,אמרה" ,עשי את הדברים הללו וחזרי בשבוע
הבא .אז נבחן שנית את המצב" .בשבוע שלאחר מכן ,הגיעה
ליאורה לביתה של המדריכה כשהיא נרגשת עד מאוד" .אני
ממש לא מבינה מה קרה" ,אמרה ליאורה בהתלהבות " ,אבל
כעת ,הוא פתאום שוב נחמד אלי .אני בכלל לא זקוקה ליעוץ!
כנראה שסתם הגזמתי .בעלי בכל זאת אוהב אותי!" .לפעמים
הדבר החשוב ביותר לבעל הוא לדעת שאשתו מוכנה לתת
לו ,לוותר לו ,לעשות עבורו ולרצות את טובתו ,אפילו כאשר
זה בא על חשבונה ואפילו כאשר הדבר קשה לה .הבסיס
עליו מושתתים חיי הנישואין הוא הנכונות לתת  -לתת ולתת
ולתת  -מבלי לצפות לתמורה כלשהי .אולם מחשבותינו
עלולות לנדוד לכיוון שלו" .מה קורה עם מה שמוטל עליו?",
ו"מה בכלל יוצא לי מכל העסק הזה?" .ברגע שאנו מבחינות
במחשבות הללו ,עלינו להשתלט עליהן ולהשליכן הרחק ככל
האפשר מאיתנו .מחשבות כמו" :למה הוא לא מתנהג כמוני?",
נראות צודקות לכאורה ,אך למעשה ,יש להן השפעה הרסנית
וככל שהן מטרידות יותר ,הן מקעקעות את יסודותיו של
הבית .אם אנו דואגות שמא הבעל יתרגל להיות מן הנוטלים,
היות ואנו נותנות כל הזמן ,אולי תרגיע אותנו הידיעה שאין זו
דרכם של בני אדם להגיב כך .האם אנו חוששות מכך שבעלינו
ינצלו את העובדה שאנו נותנות כל הזמן? שהם ינצלו אותנו?
הנחה זו אומנם רווחת בציבור ,אולם היא עלולה להגביל את
כוח הנתינה שלנו עד כדי דעיכה גמורה .ומלבד זאת ,היא
איננה נכונה .עלינו לדעת בידיעה ברורה שמעט מאוד אנשים
יגיבו באופן שלילי אם יתייחסו אליהם בכבוד ובאיכפתיות.
רוב רובם של בני האדם אינם בנויים לקבל כל הזמן מבלי
לתת דבר .אם בעלינו יקבלו מאיתנו ,הם ישיבו לנו לבסוף
עשרת מונים .כאשר אנו מרגישות ש"לא אוהבים אותנו",
הרי שבמקום ליילל מתוך רחמים עצמיים ,נשתדל לעשות
עבורו עוד יותר ממה שעשינו עד עתה .ככל שאנו נותנות יותר
לבעלינו ,כך אנו "משקיעות" בהם חלק גדול מעצמנו וככל
שאנו מתקרבות יותר אל האדם שהוא החצי השני שלנו ,כך
גודלת ופורחת אהבתינו אליו.

כתוב (קהלת ז,ח)" :טוב אחרית דבר מראשיתו" ,והיינו
שדבר טוב כבר מתחילתו כן הוא .רבינו ה"חפץ חיים"
זצ"ל ,שהפך להיות איש אלוקים ,היה למופת בעודו ילד.
וידוע הסיפור שבקטנותו היו שם ילדים פראים ,שהיו
מתנכלים לשואב המים וממלאים בלילה את הדליים
במים ובמשך הלילה המים ביו קופאים ,ובבוקר היו
צוחקים למשבתו של שואב המים המסכן שנאלץ לנפץ
את הקרח .והילד הקטן ישראל מאיר היה הולך בלילה
ומרוקן את הדליים .כך גדלים להיות ה"חפץ חיים" ,כבר
בילדותו הוא היה מטיב ורחמן ,האם פלא שהיה בידו
לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא? עלינו מוטל החיוב לגדל
את ילדינו לבני אדם עדינים ובעלי מידות טובות ולא
ל"חברמנים" שיודעים ל"סדר" את כולם .אחד במסחר,
בתווך וביחצנות ,שהרי בעולם החיצוני שורר החוק של
"כל דאלים גבר" .אבל אם אנו רוצים לגדל את ילדינו
לתורה ,למצוות ,וליראת שמים ומידות טובות ,לשם
כך צריך להשגיח עליהם ולחנך אותם למידות טובות.
כשילד מתרגל לצער בעלי חיים ולא מניאים אותו מכך,
תלמיד חכם הוא כבר לא יהיה .שהרי אדם רע לא שייך
לתורה האלוקית .עלינו לדעת שהקדוש ברוך הוא מלמד
תורה ,כמו שכתוב (משלי ב,ו)" :כי ה’ יתן חוכמה מפיו
דעת ותבונה" ,וכל מי שלומד תורה כאילו קיבלה מהר
סיני[ .אומנם יש כאלו ששובים את התורה ,תופסים
אותה בכוח ,אבל זו תורה אחרת ,זו לא התורה שאנו
שואפים אליה] ,ואדם רע לא יכול לקבל תורה מהקדוש
ברוך הוא! מספרים על מרן ה"חזון איש" זצ"ל ,שכשהיה
הולך ברחוב ,והיה עובר לידו אדם צולע או מתקשה
בהליכה ,הוא לא היה מסוגל ללכת לידו מהר ,אלא היה
הולך לאיטו .כזאת היתה אצילות הנפש שלו ,כזה אדם
עדין הוא היה ,בגלל זה הוא גדל להיות ה"חזון איש".
עדינותו ואצילות נפשו ,הן שעשו אותו כזה .כל גדולי
ישראל היו כאלו ,כל אלו שהשיגו הישגים בתורה ,לא
השיגו זאת בגלל הכישרון ,אלא בגלל טוב לב ,מידות
טובות ,אצילות ,עדינות ,שמשולבות ביגיעת התורה.
וכשאנו צריכים להכשיר ילדים להיות תלמידי חכמים,
צריך לשים את הדגש על כך שיהיו טובים ,ורחמנים ,לא
מזיקים ולא משחיתים ,לא מחבלים ולא מתפרקים ,אלא
עדינים ורכים .ואשרי העומל וטורח לחנך ילדיו לעדינות,
התחשבות ומידות טובות שחייו מאושרים בכפליים ,טוב
לו בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא.

אמרי שפר

הרה"ק רבי אברהם מטריסק אומר :אתה כשלעצמך אינך זקוק לדיבור ,המחשבה מספיקה לך .לשם מה אתה מדבר  -לטובת זולתך ,ושמא אך הוא אינו זקוק לטובה זו?
המגיד הקדוש ממזריץ אומר :זריזות מידה טובה ויקרה היא בכל איבריו של אדם ,זולת הפה והלשון.
הרה"ק רבי חיים יחיאל מאיר ממוגלניצה אומר :לא רק המרבה באכילה ובשתיה נקרא זולל וסובא ,אלא אף המרבה בדיבורים מיותרים .שניהם זוללים בפיהם :זה בנכנס וזה ביוצא.
הרה"ק רבי שלמה אבן גבירול אומר :שלושה אינם ניכרים אלא בשלושה מקומות :המשכיל לא יוודע אלא בשעת כעסו .והגיבור לא יוודע אלא במלחמתו .והחבר לא יוודע אלא
בשעת הצורך אליו.
(פתגמים נבחרים)

ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל
מעשה בשני מלכים ,ששנים רבות היתה נטושה מלחמה ביניהם ,ומעולם לא
הגיעה לכלל הכרעה ,פעם היה זה מנצח ופעם זה ,וחוזר חלילה .הפכו והפכו
בדבר ,והגיעו לכלל דעה ,כי באופן מלחמה זה ,לא יסתיים הדבר לעולם .נכנסו
יועציהם של שני המלכים וטיכסו עצה כדת מה לעשות ,ונמנו וגמרו להציע לשני
המלכים ,כי יש לקבוע זמן מסויים ומועד מוגבל לקרב .וזה ,אשר יעלה בידו
לנצח עד תום המועד הקבוע ,הוא יהיה המנצח במלחמה .הסכימו שני המלכים
להצעה זו והחליטו ,כי המלחמה תמשך ארבעה ימים ,ואשר ינצח ביום הרביעי,
הוא יחשב כמנצח .ביום הראשון ניצח המלך האחד ,ביום השני אזרו חיל
צבאותיו של המלך השני ,ואילו ביום השלישי חזרו וגברו חילות המלך שניצח
ביום הראשון .בערוב היום נתכנסו שרי הצבא של המלך ,שניצח באותו יום,
לטכס עצה מה לעשות כדי לנצח גם ביום המחרת .פתח אחד משרי הצבא ואמר:
"חברי ורעי! מחר הוא היום ,בו יחרץ גורל המלחמה ,אם לא ננצח מחר ,הרי
לשווא היו כל מאמצינו וכל נצחונותינו בקרב עד היום ,וכל קורבנותינו קורבנות
שווא היו .הנה אתמול ניצח אויבנו ,ומי לידינו יתקע ,שלא יעלה בידו לנצח גם
מחר? לפיכך אני מציע ,כי נשתדל למצוא דרכים נוספות להילחם בו ,גם מחוץ
לשדה הקרב ,כדי למנוע ממנו נצחון ויהי מה .והנה זאת עצתי לכם :המרגלים,
ששלחתי למחנה האויב ,באו והגידו כי גילו את המקום ,שם שמורים אוצרות
הנשק של אויבינו .עכשיו יודעים אנו ,היכן מחזיק האויב את כל כלי הנשק שלו,
את המגינים ,את אבני הבליסטראות ואת האפסניה של חילותיו .והעיקר  -גנוב
גונב אלינו ,כי אוצרות אלה שמירתם אינה מעולה ,ומספר החיילים המופקד
עליהם הוא מועט .עתה בואו ונשלח חרש כמה אנשי צבא שלנו ,גיבורי חיל
ואמיצי לב .אנשי ,שריגלו את מחנה האויב ,ילכו עימהם להראות להם את הדרך,

וכך יתנפלו חיילנו על אוצרות הנשק ויוציאו כל אשר בהם בלי השאיר לאויבינו
כלי זין להילחם בהם .והיה אם יצליח חפצינו בידנו ,וידענו כי לנו הנצחון".
ישרה עצה זו בעיני שרי המלך ,וכן עשו .חבורה של אנשי צבא אמיצי לב נשלחה
בלילה אל מחנה האויב ,והם עשו ככל שהוטל עליהם .כל מה שנמצא בבתי
האוצר נלקח ,וכל דבר ,אשר לא יכלו לקחתו עימהם  -השמד השמידוהו ,לבלתי
יוכל להיות לעזר לאויב .אחרי כלותם לעשות מלאכתם ,מיהרו וחזרו אל המחנה.
למחרת בבוקר הריעו המריעים בחצוצרות לאות ,כי הקרב האחרון והמכריע
הנה הגיע זמנו להתחיל .בחילותיהם של שני המלכים רבה היתה התכונה ,כי
אלה כאלה גמרו אומר לנצח בקרב ביום ההוא .אולם ,כאשר באו הלוחמים של
אותו מלך לבתי הנשק לקחת את כלי זינם ,ראו והנה הם ריקים מכל .בראותם
כן ,לא קמה בהם עוד רוח להלחם והם נכנעו מיד .והנמשל  -כל ימי היותו עלי
אדמות עומד האדם בקשרי מלחמה עם היצר ,העושה כל מיני תחבולות כדי
שלא לתת ליהודי ללמוד תורה ,לקיים מצוותיה ,לעשות מעשים טובים ולעבוד
לפניו יתברך בכל לבבו .קשה וארוכה היא המלחמה ,ולא תמיד ידו של היצר
הרע היא על העליונה .לעיתים גובר היהודי והוא מצליח להיחלץ מידיו של
הס"מ ,וזוכה להזדכך ,להיטהר ולהתקרב אליו יתברך .אך לעיתים יקרה שהיצר,
רחמנא ליצלן ,הוא המנצח ,ואז הולך היהודי ומתרחק ,חס וחלילה ,ממקור מים
חיים .רואה הס"מ שאין קץ לדבר ,שבדרך זו אין מובטח לו אף פעם ניצחון
מוחלט ,נוקט הוא אז תחבולת עורמה ,הוא מפריע לאיש הישראלי ומונע ממנו
ללמוד תורה .נמצא שהוא נוטל ממנו את כלי זינו העיקרי ,את המגן הסוכך עליו
ושומר עליו בקרב! נרבה בלימוד התורה הקדושה ,ונזכה לרוב טובה וברכה!
)משלי החפץ חיים(

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א הנוהגים לקום באשמורת הבוקר לומר "בקשות" ,וטועמים עוגות ומיני מתיקה לפני עלות השחר  -אין למחות
בידם ,ומכל מקום הצנועים מושכים ידיהם ולא טועמים ,כדי לחוש לדברי הזוהר שאוסר בתוקף לטעום קודם
התפילה אפילו לפני עלות השחר.
א אסור לאכול ולשתות לפני תפילת שחרית ,משום שנאמר" :לא תאכלו על הדם" ,ודרשו חכמינו :לא תאכלו קודם
שתתפללו על דמכם .ומכל מקום מותר לשתות מים לפני התפילה .וכן מותר לשתות קפה או תה גם עם סוכר לפני
התפילה ,ואפילו בשבת מותר לשתות קפה או תה עם סוכר לפני התפילה ,כי עדיין לא חל חובת קידוש.
א אישה המתפללת בכל יום תפילת שחרית  -מותר לה לשתות קפה או תה לפני תפילת שחרית ,כיון שעדיין לא
התפללה ולא חל עליה חובת קידוש וכדין האיש ,ואם אינה מתפללת ,אין לה לטעום כלום לפני הקידוש .ומכל מקום
אישה המקילה לשתות לפני הקידוש גם אם היא אינה מתפללת בכל יום (ובפרט אם היא מינקת וכדומה)  -יש לה
על מה שתסמוך .ואישה שבעלה מאחר להגיע מבית הכנסת וקשה לה להמתין בלי לאכול ,תקדש היא לעצמה על
מיץ ענבים או בירה לבנה (ולאו דוקא על יין) ותאכל מזונות.
א מותר לתת לקטן שלא הגיע לגיל בר מצוה עוגה וחלב קודם צאתו לבית הכנסת להתפלל שחרית ,בין בחול בין
בשבת.
א מותר לשליח ציבור לגמוע ביצה חיה לפני תפילת שחרית ביום שבת כדי לצחצח קולו שיהיה צלול להשמיע
לציבור ,ובתחילה יברך "שהכל נהיה בדברו" ולבסוף לא יברך ברכה אחרונה ,ויזהר לבל ישכח ויתן הביצה בכלי שני
לחממה קצת שיש בזה חשש איסור סקילה .ונכון שהשותה קפה או תה מעורבבים בחלב (כגון באדם חלש) או ביצה
חיה ,יאמר תחילה כל ברכות השחר ,ויתחיל קצת תחינות שלפני ברוך שאמר ואחר כך ישתה.
א מותר לקדש לפני תפילת מוסף ולאכול פירות או אפילו פת עד כביצה ( 56גרם) ,אבל יותר -אסור.
א אדם חלש שאין לו אפשרות לקדש על היין בין תפילת שחרית לתפילת מוסף ,יש להקל לו לאכול אכילת עראי
דהיינו פת פחות מכביצה ,ופירות אפילו הרבה ואפילו בלי קידוש ,ואם יש לו אפשרות לקדש  -יקדש ויאכל כנ"ל,
ושוב יחזור ויקדש לאחר מוסף ויסעוד סעודת שחרית .וכן יש להקל לשליח ציבור הקורא בתורה בכמה מניינים,
שיאכל עראי לפני קריאת התורה אפילו בלי קידוש ,כשאין לו אפשרות לקדש.
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