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øåîà úùøô
כחשיכה כאורה – בעת החשיכה כבר יבי
שהכל אורה וטובה

äãåú çáæ åçáæú éëå' ,(ì¯èë áë) ïúùøôá
àåää íåéá ,åçáæú íëðåöøì 'äì
,''ä éðà ø÷á ãò åðîî åøéúåú àì ìëàé
ò"éæ 'øôåñ ïúç'ä äá æîø àìôð æîø
)éë ,(ïåçèáäå äðåîàä ãåîò äîøá úåéð ñøèðå÷á
íãàä øéëéù àåä äðåîàä úéìëú äðä
óàå ,àåä ''ä ãñç' åîò äùòðä ìëù
øùá éðéòá ïë åì äàøð åðéà ïééãò íà
ïéúîé àì ïëìå ,úîàä àåä ïë éë òãé
ãéî àìà ,éåìéâá äòåùéä äìâúúù ãò

'øùà ìë ìò 'åéúåàìôðå åãñç 'äì äãåé
äî ïéáî åðéà ïééãòù óà ,åîò òøéà
 äæá ùé äáåèאäî ïéðòë äéäé àìùå .
ãçàá äùòî (.àì äãð) àøîâá åøîàù
,åìâøá õå÷ åì áùéå äðéôñá êìéì äöøù
øàùð àåäå äðéôñä äâéìôä éëäå éëäãà
ë"çàå ,íòøúäì ìéçúä ,äùáéá Y øåçàî
äãåäå øæçå íéá äðéôñä äòáèù òîù
,äðåîàä 'úéìëú' äæ ïéà ,úîàá éë ,'äì
àìà íòøúé àì äëéùçä úòá íâù àìà
 àåä áåè éë 'äì äãåé ãéîבéëå åäæå .
åçáæú íëðåöøì 'äì äãåú çáæ åçáæú

א .רמז נפלא נת בזה כ"ק האדמו"ר מסקולע זי"ע ,כי בליל הסדר הב שואל ב'מה
נשתנה' מדוע 'הלילה הזה מטבילי שתי פעמי' ,ולכאורה צ"ב ,שהרי ג בליל
ראש השנה אנו 'מטבילי שתי פעמי' ,את החלה בדבש וכ את התפוח בדבש...
מדוע אי מקשי אז 'מה נשתנה' .אלא ביאורו ,שבליל ראש השנה הטיבולי
מרמזי על עניני אורה וטובה ,כי החלה והתפוח וכ הדבש ,כול טע טוב ומתוק
יש בה ,וכשהכל מתוק והארה אי עושי מזה 'עסק' ,רק בליל הסדר ,שמטבילי
במי המלח שה מרי בטעמ ,וכ המרור מר הוא ,את אלו מחשיבי לעשות עסק
לשאול עליה בעיצומו של לילה קדוש כזה 'מה נשתנה'...
ב .ויזכור מה שאמרו בשמו של מר הבעש"ט זי"ע )עיי' בעש"ט עה"ת ,פרשת מק בהערה
ד ,ועוד( כי זה הנפק"מ והחילוק בי 'כל דעביד רחמנא לטב עביד' )ברכות ס (:לבי
נחו איש ג זו שהיה אומר 'ג זו לטובה' )תענית כא ,(.כי ביאור 'לטב עביד' הוא
 כדי שתצא טובה מתו הרעה ,מוסי עליה נחו איש ג זו ואומר ג זו –אותה רעה טובה היא בעצ ,וכדר שנתהפ עפרו של נחו איש ג זו לחיצי,
נמצא שטובה הייתה לו בעפר עצמו ...ואכ  ,באמירה זו מהפ האד את הרעה
עצמה להיות לו לטובה.
כה אמר אמר הרה"ק מקאברי זי"ע )הובא בספר יסוד העבודה מכתבי קודש אות נג(
...כללו של בטחו להאמי באמונה שלימה שכל דבר הנעשה מה' שהוא טוב לכל,
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והכל נעשה לטובת האד ,ומה שאינו בהבנת האד )יאמי ש(הטובה הנעשה הוא
בער דבר הנסתר מהשגה ובוודאי היא יותר טובה ,וד"ל .עכ"ל .ונראה ביאור דבריו
שהטובה הטמונה מתחת ההסתר כה גדולה היא עד שאי ביד האד להשיגה...
והיינו שבשעה שרואה אד שכביכול הבורא מתנהג עמו ב'הסתר והעלמה' ,ונראה
לו כי עול חש בעדו ,ידע שאדרבה  -באותה שעה מצמיח לו הבורא טובה גדולה
אשר לרוב גודלה מוכרחי לעשותה בהשקט ,בהצנע ובסתר.
וכבר נשאל הרה"ק רבי שלמה מזוועהיל זי"ע מיהודי 'מר נפש' לתמוה על דברי
חז"ל )ברכות נד' (.חייב אד לבר על הרעה כש שמבר על הטובה' ואמרו בגמרא
ולקבלינהו בשמחה .אי תאמר שהאד אשר הכל אצלו 'על מי מנוחות' ולא קרהו
אסו אינו צרי לבר ,ואילו מי שאירעו אסו עליו לבר להודות ולהלל לה' .ענהו
הרה"ק ,בנוהג שבעול כשאד מתדפק על שערי בית ה'נדיב' ,והלה פותח דלתיו
ומבקש ושואל ממנו שטר של עשר דאלער )דולר( ,הרי זה סימ שברצו בעה"ב
למסור לו שטר של עשרי דאלער ,אלא שאי ברצונו לתת יותר מעשר דאלער
לכ הוא מבקש ממנו שישיב לו עשר מתו אלו העשרי .וא יבקש חמישי הרי
הדבר מורה שהוא עומד למסור לו שטר של מאה דאלער וברצונו לתת לו רק
חמישי ,לכ הוא מבקש מעמו חמישי בעד שטר המאה .המשי ר' שלומ'קה
שכ הדבר בענייננו ,א הקב"ה לקח מעמו את קרובו היקר כל כ ,הרי זה מורה כי
טובה רבה וגדולה עתידה לבוא עליו .על כ דייקא עליו להודות ולא חברו ,כי רק
הוא עומד לקבל בזו העת שפע רב מ השמי ,ואילו מרעהו לא דיברו כלל בשמי.
הוסי ר' שלומ'קה שזה המקב נדבות כשמבקשי ממנו 'חמישי' מיד הוא
מתמלא שמחה והנאה )א שעדיי לא קיבל מאומה לידו( ,כי יודע הוא שעתה עומד הוא
לקבל שטר של מאה .כ על האד 'לבר בשמחה' כי כבר רואה הוא בעי האמונה
שעתיד לקבל רוב טובה.
הוספה נפלאה שמעתי מצדיק אחד שליט"א ,דיש לתמוה על הנהגת העשיר למה
לו להוציא שטר של מאה ולבקש עוד ,וכי חסרי לו שטרות של 'חמישי' ,מדוע
אינו נות לו מיד חמישי ותו לא מידי ...אלא י"ל ,כי בבואו להעניק לעני חמישי,
הוא רוצה תחילה לבחו את העני עד כמה הוא נאמ וסומ עליו ורק לאחר מכ
הענק יעניקנו כל הטוב ,על כ יעמידנו בנסיו – יבקש ממנו תחילה חמישי כעוד,
ונראה א יחזיר את אשר יתבקש בטר שיקבל את חלקו הבא לו ...על כ  ,התחזקו
נא אימצו נא ,לעמוד במשמר האמונה בעת החשיכה להאמי בהשי"ת כי עוד מעט
רגע ויפציע האור כי טוב לאור ימי ושנות חיי.
באחד השיחי שאל הרה"ק ה'בית ישראל' זי"ע את בנו הצעיר של הרב מפיעטרקוב,
שעבר את מאורעות ה'מלחמה'  -הא ראה בעיניו את ה'משרפות' והקרמטוריומי
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,äãåú åçáæú òéâé äòåùéäù éøçà éàãååáã
áìä úçîùá 'íëðåöøì' æà äéäéå
÷æçåîù éîì éã äæ ïéà íðîà ,úåîéìùá
,ìëàé àåää íåéá àìà ïåçèáä úãéîá
ïä ,øáã åîò äùòðù 'àåää íåéá' ãéî
éë ïéîàéù øîåìë ìëàé ,áèåîì ïä áèì
'î"ëá àøîâá àúéàãëå) åãéì äàá 'äàðä
éçáæ çáæé ãéîå óëéúå ,('äàðä' åùåøéô 'ìëàé'ù
àì áåúëä øéäæîå .íìù áìá äãåú
ïéúîú ìà Y ø÷åá ãò åðîî åøéúåú
äàøéùë ,'øåà'ä ïîæì ,øîåìë ,'ø÷åá'ì
,åòøéàù äîá äðåîè äúééäù äáåèä úà
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÷ø äãåäù åìâøá õå÷ åì áùéù åúåàëå
äðéôñäù òîùùë åúáåè ïéáäùë ë"çà
åòã ¯ 'ä éðà áåúëä íééñù åäæå ,äòáè
àöú àì éúàîå ,íéîçøä ìòá àåä éðàù
ìò ãéî úåãåäì íëì éåàø ïëìå ,úåòøä
 äìöää íãå÷ ãåò íëéìò àåáéù äî ìëג.
'äàãåä'ä éãéì òéâäì äøùéä êøãäå
úå÷æçúää é"ò ,éùå÷ä úòá
ïî çâùåîå âäðåî ìëäù äîéìù äðåîàá
 àéîùדíà ãéñôî åà çéååøî íãà ïéà ,
äàøðä óàå .äìòîì äìéçú ïë æøëåä àì

בה שרפו הרשעי רבבות בית ישראל .ויע  ,ה  ,אכ במו עיני ראיתי .הוסי
הרה"ק ומיד שאלו ,הא ראית ג את הקב"ה באותו מקו אפלה וחשכה ...כאומר,
ג בתו ההפיכה אפשר וצרי לראות את ה' ,כי באמונה יראה ג ש את יד ה'
שהרי אי דבר הנעשה מאליו בעול הזה ,והכל מיד ה' נעשה לטובה ולברכה ,אלא
שאנו מעוטי שכל להבי מה טובה יש בה.
ג .באופ דומה ביאר הרה"ק ה'דברי חיי' זי"ע ,שפעמי מביא הקב"ה צרה על
האד א ורק בכדי שיכיר בבוא הישועה בטובות הבורא ,והחכ שמכיר זאת
מעיקרא אינו נצר לעבור כלל את הצרה ,וזהו 'וכי תזבחו זבח תודה לרצונכ
תזבחו' ,מתחילה תגמרו בדעתכ שהנכ רוצי להודות לה' על כל חסדיו ,ובזה
תצאו יד"ח ולא תצטרכו לעבור את הצרה.
ד .והוא כמו שאמרו חז"ל )חולי ז (:אי אד נוק אצבעו מלמטה עד שמכריזי
עליו מ השמי .בטוב טע ודעת שמעתי ללמוד מדברי חז"ל הללו ,כי כידוע
רבו 'שיטותיה' של בעלי המוסר כיצד והיא יעבוד האד את קונו ,בסלאבדקא
אמרו שעל האד להכיר ב'גדלות האד' ובזה יזהר מאד בכל זיז ותנועה ,בנובהרדוק
אמרו יכיר האד בשפלות עצמו ובזה יינצל מהגאוה ומכל מידה רעה ,ובקעלע
אמרו 'אלו ואלו דברי אלוקי חיי' ,כל דבר ועני לפו המציאות ועל האד לשקול
בפלס מעשיו ,מתי ינהג כ ומתי להיפ.
כל אלו תלו עצמ במאמר חז"ל הנ"ל ,כי בני סלאבדקא אמרו – ראו כמה גדול
האד עד שבשמי מתייחסי למעשיו ,ו'מכריזי ' מה יעשה .בנובהרדוק אמרו ראה
כמה פחותה בריה זו שנקראת אד ,כי אי בכוחה עשות מאומה אפילו לא זיז
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ïéà ùôðå óåâá ÷æéä åà ïåîî 'ãñôä'ë
ìë åì ïéà ïëìå ,äëøáå äáåè àìà åá
éøä éë ,äøåàä àåá éãò ïéúîäì êøåö
åãîò íå÷îî äøåàä úà äàåøë àåä
äëéùçä íå÷îî ,äáøãà ¯ äëéùçá
.øúé øåøéáá äøåàä úéàøð
íãàä ÷æçúé øùàë ,àçøåà áâà
åúàî åøåñé àìéîî ,úàæ åúðåîàá
åðåöøë àìù øáã úåùòì ïååà úáùçî ìë
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åúòã ìò äìòé àìå ,äñðøôä êøåöì 'úé
äøåú øåòéù åà øåáéöá äìéôú øñçì
àìù åì øåøá éøäù ,åé÷ñò øåáò äîåãëå
ìò óéñåäì åúãåáòå åéôë òéâéá ìéòåé
 àåäù ìëá åìéôà åì áö÷ðäהíåù ïéàå ,
.ú"éùä ïåöø ìò øåáòì íòèå äáéñ
ìë åì ÷ôñéù åé÷åìàá çèáé ,äáøãà
'úåìãúùää'ù óà éë ,äáåèì åéëøö
äéìò íå÷î ìëî ,äéåöø óàå úøúåî
íãàäù ìëå ,äøåùîáå äãéîá úåéäì

באצבע ללא עזר וסיוע ממעל .בקעלע טענו – יישו דרכיו בשו שכל ,והראיה,
שהרי כל זיז וכל פעולה קטנה שלו תלויי למעלה – לטב ולמוטב...
כיו"ב ,נאמר לגבי עמידת האד בכל נסיו שנקלע לידיו ,לפני הנסיו תהיה
'סלאבדקער' ...זכור גדולת ואל תת ליצר לייאש ולהפיל – בטענה שממילא
אינ שווה מאומה ,אמנ ,אחר עמידת האיתנה תהפו ל'נובהרדוקער' ...ותזכור
כי מאומה לא עשית מבלי עזר ממעל.
ה .שמעתי זה לאחרונה מאיש נכבד אשר תחת רשותו 'רשת חנויות' )(Chain Stores
בכמה וכמה ערי באר הקודש ,ובס"ד הצלחתו עולה למעלה למעלה ,וא
בשנה האחרונה פתח כמה סניפי חדשי ,בבואו לערו 'מאז שנתי' מצא כי
הרווחי בשנה הזאת עלו במספר כאות הרווחי של השנה שקדמה לה ,אלא
ש'מעגל' הכספי התרחב לפי כמות החנויות החדשות ,רבו ההוצאות ולעומת
ההכנסות ,וסו דבר ה'רווח' הנשאר בידו הוא ממש כדאשתקד לא פחות ולא יותר.
וראה בעליל ,כי ריבוי ההשתדלות אינו מעלה ואינו מוריד.
כעי"ז רמזו בפרשת )כג יז( 'ממושבותיכ תביאו לח תנופה' ,שרומז על עני
הפרנסה ,להודיע לבני האד שאי הפרנסה תלויה במעשי ידי אד כלל אלא בידי
שמי כדכתיב )דה"י א' כט יב( 'והעושר והכבוד מלפני' ,ואכ  ,כל הרוצה להגדיל קצבתו
לא ירוויח מאומה מריבוי עסקיו ומתוספת השתדלות  -אי לו אלא עצה אחת 'לבוא
אל המל להתחנ לו' ולבקש מהבורא על כ .והנה ,בלשו בני אד נקראת פרנסתו
של אד 'ישיבה' כאומר 'על מה יושב פלוני' ...וזהו אומרו 'ממושבותיכ' בלשו
שאלה ותמיה ,וכי 'ממושבותיכ' – ממקו מושבכ כלומר ממקור עבודת השדה
'תנוï-ה' ,בתפילות
או השתדלות אחרת' ,תביאו עומר  -לח' לאכול ,לא כי ,אלא
ֶ
שבפה תפעלו שיורידו לכ מ השמי לח לאכול ובגד ללבוש.
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åðéà ,åàøåáá åúðåîà êåúî äá èòîî
,äðåéìòä ìò åãé úåéäì çéååøî àìà
÷éæçäì óàå åîçì úô úà ãåáëá çéååøäì
åéáà ìà øù÷úäìå äìòî ìù äùåã÷á
 íéîùáùו...
בדבר ה' – כשיאמי שאי טבע יתהפ הכל
לטובה
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,øîâ éãéì íéàá íéçîöäå úåøéôäùë
òáù åéîñà íãàä àìîî äòù äúåàá
åáìì áðâúú àîù ùùç ùéå ,'ä úëøáá
íìåòä 'òáè'á åì äàá äçéîöäù äáùçî
,äîãàä úà íéçéîöîù íéîùâä é"ò Y
øéö÷ä úéùàø úà àéáäì åðéååèöð äæì
äðåîàä ÷æçìå ùéøùäì ùã÷îä úéáì
äìãâ àìå ,òáèä ïåãà àåä ä"á÷äù
åðåöø éô ìò àìà íéîùâä é"ò äàåáúä
,íùâä ãéøåî àåä ,çåøä áéùî àåä ,'úé
úà äáø÷î àéöåäì äîãàì äååöî àåäå
 çîåöä ìëז.

øîåò úà íúàáäå' ,(é âë) ïúùøôá
.'ïäëä ìà íëøéö÷ úéùàø
úìéâî ìò ùãç øåà) âàøôî ì"øäîä øàéáå
àá 'íëøéö÷ úéùàø øîåò'ù (àé å øúñà
,íìåòá àøåáä úâäðä ìò íãàì øéëæäì
úà (íù) ì"øäîä øàáî äæ ãåñéá øçà ãéî Y ïñéð éîéá äàá àéä éøäù
íéîùâä úãéøéå óøåçä úåîé øîâ
äòùáù (.æè äìéâî) 'îâá àáåîä

ו .סיפר לי יהודי מתושבי העיר לאנדא  ,שהוצר פע ליסע לארה"ב ,להוותו נתק
ש בלבו ,והוכרח לשהות בבית החולי למש עשרה ימי ,ומכיוו שאינו מתושבי
ארה"ב ואינו משל ש על ביטוח )אינשורנ"ס( רפואה ע"כ דרשו מעמו בסו אלו
הימי לשל סכו עצו של  $30,000טבי ותקילי ' .הוצאה' זו העיקה על לבו של
היהודי ,ושאל את עצמו ,מדוע אירע לי כזאת בדיוק בהיותי על אדמת ארה"ב
כשאי לי ביטוח ...מדוע לא אירע לי כזאת יו אחד טר נסיעתי בהיותי בביתי
תחת חסות הביטוח שהיו משלמי את הוצאות הטיפולי ...עד שאחד הרבני
'האיר' את עיניו ,וכ אמר לו ,הנה ב'ראש השנה' העבר – בו ביו שכל באי עול
יעברו לפניו כבני מרו  ,ונקצב לכל איש מזונותיו מר"ה ועד ר"ה ,באותו יו נגזר
עלי ל'הוציא' ס שלושי אלפי דאלער להוצאות רפואה ,והנה בלאנדא עיר מגורי
היה עלי לעבור כמה וכמה מדורי גיהנו 'רפואיי' ...עד שהיית מגיע לס ל'
אלפי ,ואילו בארה"ב 'גמרת' ע כל הוצאה זאת תו עשרה ימי ...ותנצל נפש.
ז .ויהיו דבריו תואמי לדברי הרה"ק ה'חידושי הרי"' זי"ע )ספר הזכות ,שלח בדיבור
הראשו( לבאר מה שדרשו בגמרא )שבת לא (.על דברי הנביא )ישעיה לג ו( 'והיה
אמונת עית חוס ישועות חכמה ודעת'  -אמונת  -זה סדר זרעי וכו' ,ובתוס' )ד"ה
אמונת( הביאו את דברי הירושלמי 'אמונת זה סדר זרעי – שמאמי בחי עולמי
וזורע' .ולכאורה צרי ביאור ,דבפשטות היה נראה ,דאדרבה ,מי שאינו עוסק בעבודת
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Y íù é"ùøáå ,äöéî÷ úåëìä åéãéîìú ùåáì éëãøî úà ùéáìäì ïîä àáù
ïñéðá øùò äùùå ,íåé ìù åðéðòá ùøåã úéáì ñðëð ñåñä ìò åáéëøäìå úåëìî
,íäì øîà .øîåòä úôåðú íåé àåä ,äéä úà ãîìî éëãøîù äàøå ùøãîä
השדה נחשב כמאמי יותר מהעוסק .אלא מבאר ה'חי' הרי"' ,שעדי האד העוסק
ביגיע כפו לצור פרנסתו ועדיי הוא 'מאמי בחי העולמי'  -שלא עבודתו ויגיע
כפיו מביאה לו את טרפו וטר ביתו ,אלא הקב"ה הוא הז ומפרנס מקרני ראמי
ועד ביצי כיני ,זה עדי על מי שאינו עוסק מאומה ואינו זורע כלל ואי לו במה
לתלות פרנסתו רק בהשי"ת .לכ רמזו 'אמונת זה סדר זרעי' שא במקו 'השתדלותו'
אינו נכשל בהיפ האמונה ,בידעו כי ההשתדלות היא ההכרחי ולא המועיל כלו
לפרנסה.
שמעתי משל נפלא ,אבר ת"ח נכנס אל מוכר מנעלי ,המוכר קבלו בסבר פני
יפות ושאלו לאיזה מנעל הוא נצר ,בסו דבריו שאלו ,כבוד הרב ,איזה מידת נעל
את למע"כ ,אמר לו הת"ח מספר  ,40הביט בו המוכר ואמר לו ,לא ...לא ...הכרת
פניכ ענתה בכ שמחשובי בני התורה את ,על כ אפתח את לבי ואגדיל חסדי
עמכ לתת לכ מספר  ...45אמר לו הת"ח ,רק לזאת לא אסכי ,כי מה אעשה
ע מנעל הגדול מרגליי פי כמה ,הרי אפילו פסיעה אחת לא אוכל להל עמה.
עלינו לדעת שהשאיפה והרצו ליותר ממה שקבלנו מ השמי הוא ממש כמידת
 45למי שגודל רגלו אינו יותר מ ...40ולכ אמרו בגמרא )ברכות ס (:שכשנועל מנעליו
בבוקר יבר ברכת 'שעשה לי כל צרכי' ,כי מרומז בזה שידע שהקב"ה הכי ונת
לו כל צרכו ,וכל מה שעוד על זה אי בו כלל טובה עבורו ,ויעכבהו מללכת על
רגליו.
שמעתי מצדיק אחד ,דלכ נתקנה ברכת 'שעשה לי כל צרכי' בשונה משאר
ברכות השחר ,שה מדברי בלשו רבי על כללות העול ,דוגמת 'מלביש ערומי...
מתיר אסורי' ואילו זו נתקנה בנוסח 'שעשה לי כל צרכי' ולא העושה צרכי בני
אד ,ללמד לאד דעת ובינה מה ה 'צרכיו' ,מה שהוא צרי ,ומה שיש לשכנו
ולחברו אינו מצרכיו כלל ,אלא שעשה לי צרכי...
וכ מרומז בדברי המדרש )בר"ר לד טו( לבאר את הכתוב )יחזקאל לו כו( 'והסירותי
את לב האב מבשרכ ונתתי לכ לב בשר – לב בוסר של חברו ,והיינו שלא יקנאו
איש ברעהו אלא כל אחד ישמח בחלקו ובחלק חברו ,ויש שפירשו שנקטו חז"ל
לשו זו ,כי כידוע 'בוסר' הוא פרי חמו שלא נתבשל עדיי ואינו ראוי לאכילה,
ועל דר זה צרי האד לראות את נחלת השני שהיא 'בוסר' כלפיו ואינה ראויה
'לאכילה' ,וא יאכל לא זו בלבד שלא יהנה אלא א סופו להקיא...
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éðáù äàøù ïååéëîå ,'òáèä ïåãà àåä éë
,ììë íìåòá òáè ïéàù íéøéëî ìàøùé
ïéáä ,'ä úåìåòôî àåä ìëäù íéòãåé íäå
âéäðî àåä ïëàù ,íäì äàøé ä"á÷äù
,òáèä ìë úà íøåáò äðùéå ,íìåòä úà
.'ä ãåáë äìâðå ,íéðéãäå úåøéæâä ìåèéáá

úéáù ïîæá ,åì åøîà ,íé÷ñåò íúà äîá
àéáî 'äçðî' áãðîä ìë Y íéé÷ ùã÷îä
äæ õîå÷ úáø÷äáå õîå÷ä àåìî úìåñ
éìî àúà ,ïîä íäì øîà ,åì øôëúî
÷éôìà äøùò éçãå åëãéã àçî÷ éöîå
äçãå íëìù 'õîå÷'ä àá) éãéã àôñë éøëë
.(ùåøååùçàì éúúðù íéôìà úøùò ìò øáâúäå
' à÷ååãù ïîä òãé ïééðî ,ì"øäîä äù÷îåלהזהיר' גדולי – חינו הקטני ע"י מעשיה
של הגדולי
äçöðù àéä øîåòä úàáä ìù åæ äåöî
éðá íéðäëä ìà øåîà' ,(à àë) ïúùøôá ,óñë øëë éôìà úøùò úà äúçãå åúåà
,íäéìò äðéâä åùòù úøçà äåöî àîù
,é"ùøáå ,'íäéìà úøîàå ïøäà
ìò íéìåãâ øéäæäì ¯ úøîàå øåîà' ïéìá÷î åðà' øîåòä úàáä éãé ìòù ,àìà
 'íéðè÷ä éòáèä íìåòä âéäðî àåäù ä¯åìàì ú"éùäחêåðéçá 'ãåñé' é"ùø ïì æîø ïàë .
ח .עוד 'יסוד' בחינו הבני למדנו כא  ,דלכאורה יש להבי מדוע רימזה התוה"ק
את חובת החינו 'להזהיר גדולי על הקטני'  -באזהרת הכהני להישמר
מטומאת מת )שהרי לא מצינו שייאמר כ מפורשות בכל מצוות שבתורה – א שבוודאי
יש על הגדולי חיוב חינו לקיי כל דבר ודבר שבתורה( ,אלא ,כי יסוד גדול למדנו
כא היא וכיצד היא הדר להזהיר גדולי על הקטני ,כי א אמור יאמר הילד
הקטו מ'פרחי הכהונה' לאביו הכה  ,מדוע ,תמנע ממני מלהשתובב בחדוות נעורי
ע יתר חברי המצניעי לה חגבי ושאר שרצי לשחוק בה ...מדוע נאסר עלי
מה שלאחרי מותר )מה ...וכי ה גויי ,(...הלא יענהו האב בחיבה ויאמר ,בני יקירי,
אמת נכו הדבר ,שלה מותר דבר זה ,אבל אנו זכינו ,ואנחנו 'כהני' ,ונתקדשנו
בקדושה יתירה ,והיות שנבחרנו להיות 'שבט הכהונה' משרתי א-ל משו כ הפרישנו
הבורא ית"ש מכל טומאה והזהירנו להתרחק הימנה במשמרת וסייגי ,לגודל יקרתנו
ומעלתנו על יתר שבטי ישראל.
וללמדנו אורחות חיי ,בהנחלת דר התורה לדורות הבאי ,להעיר ליבותיה
הרכי של צעירי צא קדשי ,להזהיר את הקטני רק באופ שנחדיר את ההבנה
שכשאנו מונעי מה איזה 'משחק' ,הליכה למקו פלוני ,או 'מכשיר' שאי רוח
חכמי נוחה הימנו וכל כיו"ב ,א אות שהשכני ,החברי והידידי אינ נמנעי
מכ ,אי"ז אלא משו ש'שולחננו גדול משולחנ' ,כי גדלה מעלתנו על מעלת,
ורק לגודל יקרת רוממותנו ,שזכינו להיות מבני עליה אנו פורשי בשמחה מכל סר
ובדל נדנוד של היפ נחת רוח לבורא ית"ש ח"ו .ברגשי קודש אלו ודאי יתקבלו
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 íéðáäטåîöò úà øåîùì ,äéåàøä äâäðäá åîöòá éåàøë åëìéå åâäðé åéðáù äöåøäù ,
 íéîìùäå íéàøéä éøãâá âäðúäì åéìò ,úååöîäå äøåúä êøãáי òéôùú åæ êøãáå
הדברי בנוע בלבבות הרכי ויעשו שורש להצמיח פרי קודש הילולי ההולכי
בדר ישראל סבא.
ט .מעשה באבר חשוב ושמו הרב א.ח.ש .שהיה משמש כ'מגיד שיעור' באחת
הישיבות המפורסמות במש כל ימות השנה ,זולתי בחודש תשרי שאז היה
פונה לעסוק בעסק ה'אתרוגי' לקראת חג הסוכות הקרב ובא .באחת השני ,הזכיר
עצמו בפרוס חודש תשרי לפני הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע היות והוא פונה למסחר
האתרוגי הוא זקוק לברכת הצלחה ...אמר לו הרבי ,דע ,לא רק בחודש תשרי,
אלא בכל השנה כולה הנ מתעסק ב'אתרוגי' )כינוי לחפ שמתעסקי בו בזהירות בעדינות
ומחשיבי כל יחיד ויחיד( היינו בחורי יקרי ,נשמות טהורות שיש להתעסק ע כל
אחד מה בזהירות ושמירה ,בעטרת חשיבות ודקדוק לא פחות מההתעסקות ע
האתרוגי .וכמו באתרוגי כ הבחורי  -ס'איז דא בעסערע או ס'איז דא שוואכערע
)יש טובי יותר וישנ פחות טובי( ,זה הכלל ,סוחר טוב ובקי במלאכה מכיר ויודע
כשמוצא על האתרוג 'בלעטל' )כינוי לכת מסוי הנמצא הרבה על האתרוגי( כיצד לגרד
)קראצע( ולהסירו ,א מגרדי במומחיות מאכט ער פו איה א יופי) ...בזה הוא מהפ
את האתרוג ליפה עיניי וטוב רואי( ,אבל מי שאינו מכיר באמנות זו הרי הוא מגרד מידי
חזק ופוסל את האתרוג עד שאי אפשר לתק  ...וכיוו לומר שאחריות גדולה בידו,
בידו להפו כל בחור ל'יופי' או לאיד לפסלו ח"ו.
י .רמז רמז הרה"ק ה'חת סופר' זי"ע )פרשת קדושי( בפסוק )יט כח( 'ושרט לנפש
לא תתנו בבשרכ' ,דתיבת בבשרכ הוא כמה דכתיב 'בשביל בשרכ' ,ומרמז
על עסקי האד לצור פרנסתו .ובא להזהיר את האד 'ושרט לנפש לא תתנו' -
אל תעשו שריטות ,חריצי ונעיצי ב'נפש' ,בעד עסקי הפרנסה ,ולזמ הזה ,ייאמר
על כל ה'כלי' הנצרכי כביכול ל'צרכי פרנסה' ,היזהרו והישמרו על נפשותיכ ,שלא
לשרוט הנפש והנשמה עבור הפרנסה.
ונכלל עוד בדבריו ,כי מילתא דשכיחא היא שאי היצר 'מבקש' ,מסית ומדיח
אלא 'שריטה' בעלמא ,דבר הנראה כחסר ער ,לוותר על 'גדר' קל בלבד ,ועל כגו
דא הזהיר הכתוב 'ושרט לנפש לא תתנו' – אל תתנו לו אפילו שריטה קטנה ,מדרס
כ רגל ...ויתבאר ביותר על פי המסופר שבערב ימי המלחמה דרשו השלטונות
בדייטשלאנד )גרמניה( מממשלת פולי שישיבו ליד את העיר 'דאנציג' שהיתה בעבר
שייכת לדייטשלאנד ,ובא לאו יפתחו במלחמה עליה ,נענה אז ראש ממשלת
פולי ואמר ,א אכ היו רוצי את 'דאנציג' אכ הייתי מחזירה לה למע תשקוט
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 åéðá áì ìò àìéîî åúâäðäיאòáè àåä ïëù ,åúåîë åæ êøãá åëìé íä óàù ,
האר ולא תפרו המלחמה ,א מאחר שהנני יודע שה 'מדברי' על דאנציג א
כוונת להגיע עד ווארשא הבירה ,וא ניכנע ונשיב את דאנציג יחזרו וידרשו עוד ועוד,
עד שיגיעו אל עיר הבירה ווארשא ,על כ אי מנוס אלא לעמוד כנגד ולהילח ב.
ולמדו מכא בעלי המוסר ,כי היצר הרע 'מדבר על דאנציג ורוצה את ווארשא',
כלומר שאינו מבקש אלא פתח קט  ,לעבור על גדר וסייג קל ,א מכא תיפתח לו
הדר להפיל את האד לגמרי ,וצרי להיות 'חכ הרואה את הנולד' לעמוד על
המשמר בכל הכח שלא לתת 'פתח' ליצר שיוכל להיכנס בו שעי"ז יוכל להפילו
לגמרי ,וא יתאמ עתה 'מעט' ימנע מעצמו מלחמה קשה הרבה יותר בהמש.
יא .אגב אורחא ,נוסי כי העיקר הוא ה'לב' ,והרי בלשו הזה פתח ה'מחבר' את
ה'שולח ערו' 'יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו' ,והנה ,רבי תמהי
ומתמהי לעצמ ,מדוע מדברי אלי כה גבוהה ,וכי כוחות כארי שוכני בקרבי ,לא
אריה ולא ב אריה אנכי ...אבל ,האמת תורה דרכה ,שג האריה איננו החזק שבחיות
מצד גופו וכוחות גופו ,אלא ש'לבו' חזק ואדיר ,וברגע שהוא חפ באיזה דבר הרי
הוא רוצה זאת בכל לבו ,ושו מעצור ומחסו לא יעכבנו ולא יעצור בעדו ממילוי
תאוות וחשק לבו ,וכדכתיב )שמואל ב' יז י( 'לבו כלב האריה' ,הוי אומר כי גבורת הארי
היינו גבורת לבו ...ומעתה יובנו דברי המחבר ודברי התנא 'יהודה ב תימא אומר הוי...
חזק לב ברצו אית לקו באשמורת הבוקר או בכל עני אחר
וגיבור כארי' ,היינו ַ ֵ
שהנ זקוק ל'חיזוק' ,וממילא לא יעכבו כל עיכובי קשיי ומניעות.
וכבר אמר פע הגאו מהר"י סגל מגייטיסהעד לבחור שראהו יש במיטתו כשעבר
זמ 'קריאת שמע' ותפילה ,ולאחר זמ בחצות היו מצאוהו יושב ועוסק בתורה
בשלוות נפש ...אמר לו רה"י ,אה ,אה ,יש ל לב חזק...כי הייתי בטוח שבקומ
ממיטת ותמצא את 'מורה השעות' עומד על שעה מאוחרת תתעל על המקו,
ולמעשה ...מצאתי יושב בשלוות הנפש ,רגוע כאילו לא אירע מאומה ...והאמת,
תפקיד האד להבעיר את חמדת ותשוקת לבבו לתורה ולמצוות ולדרכי הקדושה.
וכבר אמרו להמשיל ממה שאירע לאחד ה'סוחרי' הגדולי שנסע מביתו למרחק
מרחקי אל ה'יריד' הגדול ,ש מצא אצל 'מוכר' מפורס 'סחורה' טובה וחזקה
תמורת סכו זול מאד .אחר 'די ודברי' וכבר נגמר המקח ביניה רצה הסוחר
לשל מעות המקח ,פשפש בכל כיסיו וגילה ששכח את צרור כספו בביתו ,בבושת
פני הניח את הסחורה בידי המוכר ופנה לחזור לביתו ...אמנ ,בטר עזב את השוק
גילה ה' את עיניו ,ומצא את כל המעות שמורי היטב בכיסיו .חזר אל המוכר ,אבל
זה 'בישר' לו שכבר הספיק למכור את כל הסחורה לאיש אחר ...א אנו ,פעמי
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הרבה חושב האד לעצמו ,אי כוחי במתני להתגבר על יצרי בעני פלוני ובעני
אלמוני ...דע ,כי לאותו סוחר הוא נדמה ,שרק היה נדמה לו שאי כספו בידו ,ובאמת
היו כל המעות שמורות היטב בכיסו ,כ תדע כי טמוני ב כוחות אדירי ,ובכוח
להתגבר על כל מכשול ,אנא ,אל תהיה כסוחר המגלה רק לאחר מעשה את 'ממונו'
וממרט שערות ראשו מרוב צער וחרטה מדוע לא ידעתי מזה ,הייתי קונה סחורה
טובה ומרוויח בה הו תועפות.
ואל יהיה מאלו שעליה המלי כ"ק האדמו"ר ה'ישועות משה' מוויז'ני זי"ע
ש'נשמת' מסכנה ,כי כ היא טבעה למחול על כל המרידות והפגיעות שפוגע בו
האד ,שלא כ'גופו' של אד ,שא תענה אותו ולא תת לו תנומה לעפעפיו ,או
תחסיר מעט ממאכלו ,מיד הוא יתמרד כנגד ותמצאנו חלש ,וא תוסי למרוד בו
תמצאנו חסר אוני ...ואילו הנשמה 'סובלת סבלה' ,ואפילו א ימי רבי לא ילמוד
ולא יתפלל ג כ לא תברח הנשמה...
הגה"ק ה'חזו איש' זי"ע המשיל פע בשיח קדשו ,לאד עני וחסר כל ,שעלה
ברצונו להביא לפני עולליו הרכי מעט בשר עו ,א מאחר ולא היתה הפרוטה
מצויה בכיסו ,יצא לשוק ורכש אפרוח קט  ,בחשבו לכשיגדל האפרוח וייעשה לעו
גדול ,אשחטנו כהלכה ואגישנו לפני עולליי ,א לדאבו לבו לא עברו ימי מועטי
ומת האפרוח ,הל העני ושפ את מר נפשו בפני אחד מידידיו ,שאלו הידיד הא
האכלת אותו מדי יו ביומו ,נענה העני ואמר ,הרי לאכול מבשרו קניתיו ,ולא שאצטר
לחלוק עמו מלחמי הדל ,אמר לו הידיד ,אכ נודע הדבר ,אחר שלא בא אוכל לפיו
מיד מת ,והוסי הידיד ואמר לעני ,הנה רואה אני כי היתה זו 'נקבה' ,כי אילו היה
האפרוח זכר ,היה צווח למזו בקולי קולות ,אשר היית מוכרח להאכילו ...א מאחר
דנקבה הויא לכ בעת אשר היתה מורעבת לא זעקה כי א בקול דממה דקה שלא
שמעת אותה כלל עד שנפחה נשמתה ,כיוצא בזה  -הסביר ה'חזו איש' ,יש בכל
חד וחד מאתנו 'זכר ונקבה'' ,הגו' כמוהו כזכר הוא ,וא לא תאכילנו או לא תשקנו
וכיו"ב משאר הצטרכויותיו ,הרי הוא יקי קול זעקה מסו העול ועד סופו ,לא ית
מנוח לבעליו עד אשר יבוא על סיפוקו ,אמנ הנשמה זכה וברה כמוה כנקיבה –
א א תרעיבנה עד מוות ,ולא תת לה מאכלה  -תורה ,תפילה וקיו המצוות ,לא
תקי כי א קול דממה דקה ,אשר לא תשמע לה עד שתמות ...על כ 'שימו לב
אל הנשמה' ,להאכילה ולהשקותה כראוי לה ,ואז לא תמות תחת ידינו.
וכמו שאומרי בש הרה"ק מרוז'י זי"ע לבאר בכוונת הקרא בפרשת )כג כז(
'וענית את נפשותיכ' ,מלשו עניית תשובה ,שהרי בבוא היו יהיה מוטל עליכ
לענות תשובות ל'נפש' ,מדוע נתת לגו כל צרכו ואילו לנפש לא ספקת אפילו
פחות מכדי צרכו.
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יב .ובזה ביארו מה דאיתא בהגדה של פסח 'כנגד ארבעה בני דברה תורה אחד
חכ אחד רשע אחד ת אחד שאינו יודע לשאול' ,ולכאורה היה צרי לומר
אחד צדיק ואחד רשע ,ומדוע נקטו 'רשע' על ה'היפ' של 'חכ' .אלא ,כי 'החכ'
היינו ה'מתחכ' )אויבער חכ( לשאול מה העדות והחוקי והמשפטי אשר צוה ה'
אלוקינו אתכ ,והזהירו בעל ההגדה ,שא הוא מתחכ ,א בנו יתחכ כנגדו עד
שיצא לתרבות רעה ,ונכדו כבר יהא 'ת' ,ובנו אחריו לא ידע מאומה ממסורת
האבות ו'לא ידע לשאול' מאומה ,שכ הוא דר הב להתנהג כאביו.
ויש לרמז עני זה בדברי חז"ל )ב"ק צז' (:איזהו מטבע של אברה אבינו  -זק
וזקינה מצד אחד ,ובחור ובתולה מצד אחר' ,שבאותה מטבע של זק וזקנה כ ינהגו
ג הבחור ובתולה – הדורות הבאי ,א אי אפשר שיהא לזק מטבע אחד ,ואילו
לבחור יהא מטבע אחר ,והיינו שאי אפשר שהאב ידרוש מבנו דברי שאינו עושה
בעצמו .ולא יתכ שיעשה האב ככל העולה על רוחו וירצה שבניו ילכו בדר הישר...
כי אי לו לב אלא מה שעיניו רואות.
כה אמר הגה"צ רבי יעקב גאלינסקי ,לבאר למה ה דומי  -אלו הדורשי
מצאצאיה מעלות טובות שה עצמ לוקי בה ובפהרסיא מזלזלי בזה .פע
היה גוי עני שקינא בעמיתיו – העניי היהודי ,בראותו כי על א עניות הרי בכל
עת מצויי בכיס כמה פרוטות ,מה עשה הגוי ,התיידד ע אחד מעניי היהודי,
וזה גילה את אזניו בשעת הכושר ,כי ה עורכי סיבובי ב'שטיבלע' ערב בוקר
וצהרי ,בפשיטת יד לנדבה ,ומש מתקבצי ביד הפרוטות שבה ה מחיי
נפש...
הל הגוי ולבש עצמו בבגדי היהודי ,ובבואו לביהכנ"ס פשט ידו ,ואכ  ,בידו
ובכיסיו התמלאו 'מצלצלי ' למיניה ,באחד הימי שמע שאחד המקבצי קורא בקול,
רבותי ,שמעו נא ,גר צדק אנוכי ,מ"ח פעמי הזהירה התורה 'ואהבת את הגר',
מצוה רבה לתמו בי בעי יפה ...לא חשב הגוי פעמיי ולמחרת היו החל א הוא
מכריז ,כי הוא גר צדק ,ואכ ' ,הכנסותיו' גדלו פי כמה וכמה .ויהי מק שבועיי
ימי ,והנה הוא שומע את פלוני משתיק את הקהל לפני 'אשרי ובא לציו ' ומבאר
לשומעי לקחו כי הוא נכד של אור שבעת הימי ה'בעל ש טוב' זי"ע ,וזכות גדולה
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היא לתמו בנכדי הבעש"ט ,החליט אותו הנכרי לקפו על שתי המציאות ג יחד,
והחל מכריז ,אנא ,אחי רחמני בני רחמני ,לאו בכל יומא איתרחיש לפניכ זכות
כזאת ...כי אנכי 'גר צדק' נכדו של הבעש"ט ...א למותר לציי כי הקהל רגמוהו
באתרוגיה והוכרח להימלט על נפשו .מכא למד הגר"י ,כי הסתירה שסתר עצמו
גרמה לכל הקהל לצחוק ממנו ולסלקו מעל פניה ,כ ממש נראית קבלת מרות של
הבני בראות את הסתירות בה מתנהגי הוריה.
וידוע מאמר העול ,המפרשי בדר הלצה את הכתוב )בראשית יב ג( 'ונברכו ב
כל משפחות האדמה' ופירש רש"י 'אד אומר לבנו תהא כאברה') ,ונקטו אברה
ולא שאר האבות( כי אינ רוצי לחיות ע עול תורה ועבודה ,ע"כ יברכו את בניה
'תהא כאברה' שאביו התנהג כ'תרח' ורק הב היה כאברה אבינו...
ומהאי טעמא נקראת מסכת אבות בש זה כי כל מהותה של מסכתא זו ללמד
ארחות חיי ונתיבות יושר ,והדר לחנ את הבני לנהוג במידות טובות ומתוקנות
הוא על ידי ה'אבות'  -שהאב יתק מידותיו וממילא ימשיכו בניו בדרכו הטובה ,וכמו
שמצינו רבות במסכת זו הלשו 'הוא היה אומר' ,שמה ש'הוא' ומהותו זה הוא 'אומר'
ליוצאי חלציו.
כ רמז הרה"ק ה'אמרי חיי' זי"ע בפסוק שבפרשת )כג מ( 'ולקחת לכ ביו
הראשו פרי ע הדר' ,וברש"י ,ע שטע עצו ופריו שוה .ומרמז ,שיהיה פריו ועצו
שווי כלומר שלא תהיה ירידת הדורות ,וזהו הדר .ובספר 'ש משמואל' להג"ר
שמואל עהרנפעלד ממאטעסדאר זצ"ל )ארה"ב( כתב כעי"ז ,שאתרוג רומז על הבני
ושלא יעזבו את דר אבותיה.
והרי כ הוא נוסח הברכה ב'ברכת האילנות' )ברכות מג' (:ברו שלא חיסר בעולמו
כלו וברא בו בריות טובות ואילנות טובות' ,וקצת צ"ב ,מה עני בריות טובות
ל'ברכת האילנות' ,וידוע הביאור ,כי הוא בא לגלות לכל הרוצה לעמוד על סוד
הדבר ,כיצד פרח ועלה איל נאה ויאה כזה ,לזה ייאמר ,תדע שהוא נעשה ע"י
ה'בריות טובות' ,ה נטעו והשקו ,נתייגעו והזיעו סביב גידולו ובזה נעשה 'איל
נאה' ורב פארות לתפארת כר בית ...כיו"ב ,תאמר לכל גידול הבני והצאצאי,
ע"י ההורי ומורי שה 'בריות טובות' המשקיעי כל אונ ומרצ בחינו הצאצאי
 ה בתפילת אבות על בני ,וה במעשיה הטובי יחד ע פעולות החינו יצאבעזהשי"ת מתחת יד אילנות טובות לתפארת כר בית ישראל )ללא כל ספק שכל זה
תלוי בסייעתא דשמיא ,ובשפיכת דמעות כמי בתפילה ,אבל הנדרש מההורי לעשות הוא ככל יכולת,

וה' יגמור בעד(.
באופ דומה שמעתי מצדיק אחד המבאר את דברי חז"ל 'להזהיר גדולי על
הקטני' ,שזהו אופ החינו ,הגדולי -ההורי או המחנכי יאירו את דרכי הקטני
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בעצ היות גדולי ,דהיינו שתהא הנהגת הנהגה ראויה ,ויהיו שוני בהנהגת
מהנהגת הקטני .כי אמנ מחד גיסא יש לתת לצעירי הצא הרגשת קירבה גדולה.
א מאיד ,צרי להיות ברור וניכר גבולות ההבדל בי ה'גדול' ל'קט ' )וכנודע ,ללמוד
מדברי רש"י )פרשת ויגש( 'וישימני לאב לפרעה' ,לאב  -לחבר ולפטרו  ,ולמדנו שזהו
מהותו של 'אב' ,שצרי לנהוג כחבר מחד ,א ג כפטרו מאיד .מספרי ,שפע
בעת עריכת הסדר אצל הרה"ק מקאצק זי"ע ישב אחד המסובי ומדד את גודל
חצאי המצה שבצע ל'יח' בכדי להטמי את הגדולה לאפיקומ  .נענה הרה"ק זי"ע
ואמר לו בחריפותו' ,גדול שצרי למדוד אותו ,איננו גדול כי א קט '(.
פי כמה וכמה נכוני הדברי כלפי הגדולי הבאי ל'הזהיר' על הקטני בדעת,
ובאי לחזק ולהשיב לחיי תורה ויראה ,שעליה להישמר מלרדת לדרגת הנחותה
של אלו שעדיי לא זכו לאור באור החיי ,אלא ,אדרבא ,להעלות ולרוממ ולהאיר
דרכ מתו חשיכה .וכפי שהיטיב להגדיר הגרא"א דסלר זצ"ל ,כי מי שבא לחל
את חברו שנפל לבור עמוק ,מוטב שיעמוד על שפת הבור ויתאמ להעלות את
הנופל אליו ,א א אינו בטוח שיצליח להעלות את רעהו ,מאשר שירד בעצמו
לתחתית הבור בכדי להעלותו ,כי אז הוא מסוכ שמא ג הוא יישאר ש בבירא
עמיקתא...
וכה מסופר ,בחור צעיר בא לשאול את פי הגה"ק הסטייפלער זי"ע הא נכו לו
בימי בי הזמני להצטר ל'פעילי' העוסקי בפעולות קירוב 'רחוקי' משמירת
תומ"צ להטות ליב לשלוח את ילדיה למוסדות חינו הנאמני לה' ולתורתו ,לא
נתו לו הגאו עשות כ  ,בטענה שמא יפריע לו הדבר בלימוד סדרי הישיבה .תמה
בחור בפני הגאו  ,והרי שאלתי על ימי בי הזמני ,שבה לא מתקיימי סדרי
הישיבה כרגיל .תפס הגאו את חוטי הציצית מהטלית קט שעליו והראה לבחור
על ה'שמש'  -החוט הארו שבו כורכי את הכריכות סביב חוטי הציצית .וכ אמר
לו ,הנה ,חוט זה היה ארו וגדול פי כמה וכמה משאר חוטי הציצית ,א מכיוו
שהרבה להסתובב סביב בכדי לזכות ,נעשה קט כמות) ...אמנ ,מילתא דפשיטא
שאי בזה בכדי למעט אפילו בכהוא זה מגודל מעלת מזכה לחייביא כאשר הפליג ע"ז בזוה"ק .ולמעשה

יעשה שאלת חכ ,כ"א לפי מקומו ושעתו(.
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ïéáù íéîéä àåä ãòåîä ìåçù íùëù äàåø ïáä øùàë éë ,'úååöîá åëðçì éãë'
éîé êë ,âç ìù ïåøçàì ïåùàø è"åé úåáäìúä êåúî äåöî øáãì õø åéáà úà
çñô ïéá ãòåîä ìåçë íä øîåòä úøéôñ ,ùãå÷ä úåùâø åá íéñðëð ,äåöîì úåáéáçå
.åéáà äùòîë âäðé ïáä óàå
. יגúøöòì
íéøôà åðéáø ìù åîùî àéáî 'à"ãéç'ä
ìò (àë úåà äîåøú ,íéîùä ïî íçì)
úåàìåì úéùòå' (ã åë úåîù) áåúëä
éîé íéùéîç ìò ïååëî àåäù ,'íéùéîç
äîä úåàìåìäù åîëå ,íéùåã÷ä äøéôñä
åìà êë ,íéùø÷ì úåòéøéä ïéá úåøáçîä
ìàøùé éðá ïéá øåáéç éîé äîä íéîéä
.íéîùáù íäéáà ïéáì
ò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøä
øäåæä ïåùì úà àéáî (ù"ééò
çñôî éîåé éðä øéèðã ïàî (:âô÷ äåöú)
éøùúá èôùîá àåáì êéøö ïéà úøöò ãò
áåè äùòå òøî øåñá øäæðå øîåùä ¯
ï÷åúî àåä éøä úøöòì çñô ïéáù íéîéá
êìîä éðôì àåáì êéøö åðéàå ãîåòå
.ïéãä íåéá èôùîä
,ã"ðøú çñô)

תספרו חמישי יו – מעלת ימי הספירה

úøçîî íëì íúøôñå' ,(åè âë) ïúùøôá
,'íåé íéùîç åøôñú ...úáùä
íéîé íéãîåò åðà íäá äøéôñä éîé äðä
úà øäèì íçåë ìåãâå ,íä êøò éø÷é
øåàä áúëù åîëå ,íâôå âéñ ìëî íãàä
íúøôñå' àø÷îä ïåùì øàáì '÷ä íééçä
åøîåàá æîø ,æîø êøãáå ,ì"æå ,'íëì
úåîùð éë ì"æ íøîåà êøã ìò ,'íúøôñå'
,úåçåìä 'éçáá íä ìàøùé éðá íò
úàîåèå ùôðä éàåìçú úåòöîàáå
åøîàå ,íøåà êéùçéå åëìëìúé áåòéúä
úåçåìä éë (åë àùú éë àîåçðú) ì"æ åðéúåáø
,íëì íúøôñå øîà äæì ,åéä ïåðéøôðñ ìù
íéøéàî íúà äæ ïéðî úåòöîàá ùåøéô
.ì"ëò .íëéîöò úà ïåðéøôðñë

'úîà éøîà'á åðéöî êëå
ì"æéøàä íùî àéáî (äðùä òãåð àì ä"ãá
äîî íéîéä úùåã÷ ó÷åú ìò ãîìå àö
ìåãéâ ïîæ àåä úøöòä ãòå çñôîù åîëù íéîéäå (åì âë àø÷éå) ï"áîøä áúëù
ìåãéâ ïîæ àåä ïë ,úåàåáúäå úåøéôä ìë øîåìë ,ãòåî ìù åìåçë íéúðéá íéøåôñä
íúøôñå ä"ã øåîà)

 שהנה לפי דברי הרמב" יש לאסור נישואי, אמר על כ הרה"ק מרוז'י זי"ע.יג
 והיינו מטע של, כדר שאי נושאי נשי בחולו של מועד,בימי הספירה
 איתא בשו"ע )תפט א( כי הטע לאסור שמחת הנישואי בימי, ולאיד,''שמחה
 ויש לבאר כי הדבר תלוי באד, מפני האבלות שמתו בו תלמידי רבי עקיבא- הללו
, שא מטהר עצמו בימי הספירה הרי ימי אלו ה בבחי' ימי חול המועד,עצמו
.וא לאו אזי אינ אלא ימי אבילות

באר הפרשה

æè

 ùôðäידúôù'ä ÷"äøä ïåùìá åðéöî ïëå .
äðùä ìëå ,ì"æå (éîé ä"ã á"îøú) ò"éæ 'úîà
 íéîéä äìàá éåìúטוìë ìåãéâù åîë ,
íãàä úåéç ïë åìà íéîéá úåàåáúä
äâäðää ìà æîø ìëä éë ,äúò äìâúî
ìò úãîìîå äøåî àéä íìåòä úâäðäù) úéîéðôä
ìåãéâ ïîæ àåä äúòù íéàåø åðà íàå ,éîéðôä ïëåúä
,íãàä úçéîö ïîæ åäæù äðéî òîù éøä úåàåáúä
íéîéá éåìú åúåéç ìëùå
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úà äàåø' úåéäì åùàøá åéðéò 'íëçä'å
íéáåè íéîé ìöðì ,ãìåðä
åîöòì úåð÷ì ìåëé íäá åìà íéøéàî
÷øùåòá øùòúé äæáå ,ì÷ðá íéáåè íéðééð
äãåáò åîöòî êåñçéå ,íéçöð çöðì éðçåø
 ïëî øçàì íéàáä íéðîæì äáåøîטזåîëå .
êìîéìà 'ø éáøä ÷"äøä øàéáù
ä"ã ïúùøôá êìîéìà íòåð) ò"éæ ÷ñðò'æéìî
øåîà' ,(à àë àø÷éå) ïúùøôá áåúëä (à"òá

יד .וכבר כתב המהר"ל )חידושי אגדות ,ר"ה( שלא בכדי קבע הקב"ה מועדי השנה בה
יראה כל זכור את פני האדו לפי התבואה הגדלה בחודש האביב ונקצרת בחג
השבועות – חג הקציר ,אלא ,כי כגידול התבואה כ גידול האד ברוחניות ,בחג
האביב  -בחודש ניס הוא הזמ המסוגל לגדול ולהתעלות ,עד זמ שקוצר פירותיו
הרוחניי בשבועות.
טו .נוראות כתב ב'נהר שלו' להרה"ק הרש"ש זי"ע )ד לב (:וז"ל .כי פסח וימי
אלו ה שורש לכל ימות השנה ,ובדר שאד הול בה – בה מוליכי אותו
כל ימות השנה.
טז .שמעו נא למעשה שהיה ,מלחמה עקובה מד התחוללה בי מדינת טורקי'
למדינת וונצי' ,באחד הימי ראה איש פשוט מבני וונצי' שבני טורקי' באי
לכבוש את הגשר המרכזי של וונצי' )כידוע ,שכל וונצי' בנויה במי ונחלי ,והדרכי שבי
הבתי והרחובות הינ על גבי גשרי( ,מיהר האיש ל'מפקד' הגדול וסיפר לו דברי כהווית
ומ הנראה לכל בר דעת למהר לנת ולשבר את הגשר המרכזי ובזה תמנע האפשרות
מבני טורקי' לכבוש וונצי' .המפקד הסכי עמו ,אבל לא עשה דבר עד שהצליח
לאסו ולכנס יחדיו את כל ראשי הצבא ,והללו החליטו שהוא צודק ושלחו אלפי
חיילי ששברו את הגשר ,אבל להוות לב מצאו שהטורקיי כבר נכנסו לתוככי
המדינה ופרשו את 'דגל' מדינת כאות נצחו  ...ומאחר שכבר נכנסו הרגו הרג רב
וגדול בבני וונצי' .אז נענה המפקד ואמר ,אויה לנו ,אילו היינו שולחי מבעוד מועד
בתחילת הלילה כמה חיילי יחידיי לנת ולשבר את הגשר ,היו אלו היחידי
מצילי את כל המדינה ,כי ובזה לא היה כל 'דר' לרשעי הללו לבוא עד שערי
עירנו ,והיינו ניצולי מה לגמרי ,ועתה ...אפילו רבבות חיילי לא יעזרו לנו.
ולדיד ייאמר ,על דברי חז"ל )שבת לב' (.לעול יבקש אד רחמי שלא יחלה
שא יחלה אומרי לו הבא זכות והפטר' ,והיינו דאמר לעיל ,כי המתפלל קוד
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,'íäéìà úøîàå ïøäà éðá íéðäëä ìà
íéìåãâ øéäæäì úøîàå øåîà' ,é"ùøáå
íéìåãâ øéäæäì' ,÷"ìæå ùøéôå ,'íéðè÷ä ìò
íéðè÷ä ìò úåìãâá íäù äòùá ùåøéô
,úåðè÷á åéäéù óà íúùåã÷á åøàùéù
 øéàäìå êéùîäì êéøöù ùåøéô .ì"ëòלב טוב – להפו לבבנו לטוב בימי הספירה
'íéìåãâäå' íéìòðä íéðîæäî
ùãåç) ò"éæ 'øëùùé éðá'ä ÷"äøä áúë úòá
íéðîæä ìò íâ äìéôúå äøåúá ÷ñòúîù
äøéôñä éîé è"î ïéðîù (à â øééà
 'áåè áì' àéøèîéâá äìåò ìëåé äæ éãé ìò éë ,íéãåøéäå íéëåùçäיח,ïì æîøìå ,
åðááì úà êôäì åðéìò åììä íéîéáù ìë éë .øúñää úòùá íâ ïåéñðá ãåîò

éðîæ' ìëå 'íéáåèä íéîéä' ìù íðééðò
ìëåéù çë íãàì ïúéì íä 'äøåàä
úåîé'á åúãåáòá úåìòúäìå íã÷úäì
 'ìåçäיז.

שיחלה מונע את המקטרג וחוס את כל החולי מבוא אליו ,והוא נפטר מכל הצרות
הרבה יותר בנקל מאחר שכבר אירעו המקרה ל"ע...
ג מרמז לנו ,לכל דבר שבקדושה ,בעבודה קטנה מעיקרא הוא מונע מעיקרא
את המפריעי והשונאי מלהלח בו ,ובזה הנו חוס מעל עצמו עבודה גדולה
וקשה לאחר זמ )ה בתיקו המידות בטר ימצא עצמו בעיצומו של נסיו וכו' ,ה בקני תורה
ובכל עני שהוא(.
יז .מעשה באיש שהיה לו 'חמור' נאמ  ,עמו נשא משאותיו ונסע במסעותיו ,ויהי
היו ,באמצע הדר – שוד ושבר ,החמור ע משאותיו נפל לבירא עמיקתא ,לא
איבד האיש עשתונותיו ,הזעיק מיד את המנו ) (craneוזה עשה עבורו את העבודה
בשלימות בהגביהו את החמור ע כל המשאות לדר המל .אחר הדברי האלה
עשה האיש ק"ו בעצמו ,וכ דרש ,א המנו הצליח להגביה את החמור ,מדוע עלי
ליסע הנה והנה ע החמור ,עדי עבורי להתחיל להשתמש ע המנו לצור נסיעת
ונשיאת המשאות ...וכ עשה ,העמיס את חבילי משאותיו על המנו ,אבל משבא
להמשי בדרכו ,מצא שהמנו אינו זז אפילו מרחק פסיעה אחת ,ותמה האיש מאד,
על מה אירע לו ככה ...עד שבא חכ אחד והאיר את עיניו ,שכל ה'קל וחומר' שנשא
בעצמו פריכא הוא ,כי אי כוחו של המנו אלא בהגבהת חפצי וחבילות ,אבל אי
לו כל כח להמשי ולהתקד בדר ,רק החמור הפשוט יכול עשות כ  .כל זה כדר
משל לדיד  ,כוח של חגי ומועדי להגביה את האד מעל כל ה'בורות' שנפל
בה בימי החולי  ,אבל להמשי ולהתקד בדרכיו אי אפשר לו אלא ע"י עבודתו
בפשטות בכל יו ויו מימות החול ,ובזה יעלה ויבוא לידי מעמדו הראוי לו.
יח .פע אמר אחד מנכדי הרה"ק רבי יצחק מפשעווארסק זי"ע שהפסוק 'פותח
את יד' ר"ת של הש הקדוש פ-א-י ,והוא אחד מהשמות המרמזי על עני

çé

באר הפרשה

אמור

 'áåè áì'ìיט 'áåè äùò'á äáøé åáéì íãàì åì éã àìù ,åðééäå .כ úà ùéà ããåòì
 áåè ìë åîò ìåîâìå åäòøכא.
áåèá àìà ,åäòø úà øòöìî øäæéäì
הפרנסה ,נענה הרה"ק ואמר שהר"ת של אותיות אלו הוא  -פארגינע א יוד
כשיש לרעהו כל טוב( ,וכאומר בזה תריק על עצמ שפע פרנסה וכל טוב.
יט .ידוע שרבי עוסקי בכל יו מימי הספירה באחד ממ"ח קנייני תורה ,וכשתעיי
תמצא שהקני הל"ב הוא 'אוהב את הבריות ,ובזה יבואר הטע שפסקה המגפה
אצל תלמידי רבי עקיבא בל"ג בעומר ,שלאחר ש'הגיעו' ל'אוהב את הבריות' כבר
'נהגו כבוד זה בזה'.
כ .דבר זה כבר קבעוהו חכמי הנפש )פסיכאלאגע( ,שהרבה נוס לו לאד ל'בריאות
הנפש' כאשר נות מעצמו בכל יו ויו לצרכי זולתו )י"א ,דלכ אומרי 'חיי' בלשו
רבי) ,ולא 'חי'( ,כי רק כאשר ישבו שני יחדיו ויטיבו חד לזולתו ,נחשבי חייה כחיי(.
הגאו רבי חיי שמואלבי זצ"ל )שיחות מוסר תשלא מאמר כט פרשת שמות( היה אומר,
שמיד בתחילת הבריאה אמר הקב"ה על אד הראשו 'לא טוב היות האד לבדו'
)בראשית ב יח( ,ובאותה שעה הרי היה האד בג עד מקד ,מסובב במלאכי השרת
שהיו צולי עבורו בשר ומסנני לו יי )סנהדרי נט (:ונהנה מזיו השכינה ,וא על פי
כ אמר הקב"ה ,לא טוב היותו לבדו ,והיינו כי לא היה לו למי להיטיב ,וחיי כאלו
הינ בגדר 'לא טוב' ,ורק חיי שיש בה הטבה לזולת נחשבי לחיי טובי.
סיפר הגרמ"ד סאלאווייציק שליט"א שבצעירותו שלחו אביו הגרי"ז זצ"ל למסור
סכו מעות לאיש פלוני עני ואביו  .התנצל הב ושאל א אפשר לו לדחות את
השליחות לזמ מאוחר יותר ,כי זה כשעה ומחצה הוא מתייגע בסוגיא חמורה מאד
שלא מצא בה ידיו ורגליו ורק עתה הוא מתחיל להבינה ,על כ ברצונו לסיי את
לימודו ומיד לאחמ"כ יקיי שליחותו ,נענה הגרי"ז וסיפר מעשה שהיה אצל אביו
הגר"ח זצ"ל ,פע ישב באסיפת הרבני ע גדולי הדור ,ובי הדיבורי נתגלגלה
השיחה אודות הגאו רבי אליהו מייזל זצ"ל ,נענה אחד מ היושבי ואמר אודותיו
בנימת ביטול ,שמכיוו שעסק כל כ הרבה בצרכי ציבור בצדקה וחסד על כ לא
נותר ממנו ספר חידושי )וא היה ממעט ב'חסדי' היה יכול ללמוד ולחדש יותר( ...כשמוע
כ הגר"ח נעמד על מקומו בסערה ,וזעק 'כשיהודי לומד תורה ,ובאמצע לימודו
מבקשי ממנו לעשות איזה 'טובה' ליהודי )במקו שאינה נעשית על ידי אחרי( ,והוא
דוחה אות בטענה שאינו יכול להפסיק מלימודו ,אזי ג כאשר הספר פתוח לפניו
הרי הוא כסגור ...אבל א הוא סוגר את הספר והול לסייע ליהודי ,אזי ג כאשר
הספר סגור הרי הוא כפתוח ...ובזה יזכה לסייעתא דשמיא ,והתורה מתברכת אצלו.
כא .פע אחת בא לפני הרה"ק רבי ישעי'לע מקערעסטיר זי"ע איזה בנש"ק )מגזע
זידיטשוב( ת"ח גדול ומקובל מופלג ,ומשראה את הציבור הגדול המשחר את
)לשמוח
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פני הרה"ק נתעוררה קנאה בלבו ,ואמר לרבי שברצונו להטיב עמו ,והוא מבקש
ללמד אותו סוד האותיות ושורש השמות הקדושי ,וג ילמד אותו אי לקרוא
קוויטלע )פתקאות בה נכתבי שמות להזכרה( ע"פ סוד האותיות ,אי לתק האד
בקומה שלימה וכו' .אמר לו הרה"ק ,אי לי כל עסק בנסתרות ,דבר אחד אדע,
כשנכנס יהודי לביתי ,ואני נות מזונות ויי"ש נעשה יו"ד במילואו' ...וזה סוד מילוי
ש הוי"ה ב"ה בנוסח קערעסטיר' ...למלא את היו"ד במזו ומשקה )'יהודי' בשפת
האידיש נקרא 'איד' ונשמע כמי שמוציא מפיו את האות יו"ד( .וידוע שהאריז"ל אמר שבאות
יו"ד עצמה יש בה ש הוי"ה ,שהרי האות יו"ד במילוי האותיות עולה בגימטריא
עשרי ,צר את שלושת האותיות )יו"ד( הרי כ"ג ,הוס את ג' התגי שעל היו"ד
הרי כ"ו .יהודי עצמו הוא ג ש קדוש .הוסי הרה"ק ואמר ,ג אני עושה ממנו
קומה שלימה ,הנני נות לו לאכול ולשתות וכמה מטבעות בכיס ,ובכ הוא מתמלא
מראשו ועד רגליו.
הנה ידוע שכתוב על ציונו הק' לא כעס מעול אע"פ שקיי בנפשו יהי בית
בית ועד ל ...כל מיני אנשי ש'פרצופיה שוני' ו'דעותיה אינ שוות' ...דוגמא
אחת לכ ,מה שסיפר הגה"ח רבי חיי אורי פריינד שליט"א ששמע מרבי מאיר
אלפנט ז"ל שהיה ש בשעת מעשה ,כידוע היה הרה"ק מכבד מאד את בני
האדמו"רי ,באמרו כי יש לרח עליה ב'רחמי רבי' היות ואבותיה אינ
משאירי לה אומנות ופרנסה אחרת זולת הרבנות .פע אחת הגיע בנש"ק לביתו
של רבי ישעי'לע שהורגל שהרבי נות לו בכל פע מאתיי רייניש )והוא סכו עצו(
ובאותו הפע נת לו הרבי רק מאה רייניש ...קפ רוגזו של האיש ,ומרוב מבוכתו
'תבע בפיו' – רבי ,הרי תמיד את נותני לי מאתיי רייניש מדוע הפחתת
ממשכורתי .השיב לו הרבי מתו ענווה פשוטה ,לאחרונה פרצה שריפה בבית המדרש
)בשנת תר"פ( וצרי לבנותו מחדש ,בני הבית כרו בהוצאות רבות ,המצב קשה ,ולכ
נתתי ל רק מאה רייניש .ועדיי לא נחה דעתו של האיש ,ובמי גערה אמר ,רבי...
מי שמע כזאת ,לבנות לעצמ בית מדרש על חשבוני ...אמר לו הרבי ,אכ  ,צדקו
דברי ,נכנס לחדרו והביא לו עוד מאה רייניש.
הגאו רבי שלמה ברו פראגער )ב הגאו רבי יעקב פראגער חת מהר" שיק( נכנס פע
לביתו של הרה"ק רבי ישעי'לע זי"ע .נענה הרבי ואמר לו עכשיו תירצתי תירו אחד
על שבע קושיות ...רש"ב התפלא על הגאונות המופלגת והמתי שיאמר לו את
הפלפול הארו .רבי ישעי'לע הסביר מיד ,הנה לפני ישב כא יהודי ושפ את מר
לבו שבביתו ז' נפשות המקשות בחזקה את הקושיא 'וכי תאמרו מה נאכל' ,ותירצתי
הכל בתירו אחד שנתתי לו מאתיי רייניש ,והכל נתיישב בטוב טע ודעת )הובא
בספר מופת הדור(.
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ùôð çöåøäù àúéà äðäå .íéîé êéøàäì
úåî ãò' Y èì÷î éøòì äìåâ äââùá
íäéúåîà' ïëìå ,(äë äì øáãîá) 'ìåãâä ïäëä
äéçî íäì úå÷ôñî íéìåãâ íéðäë ìù
íäéðá ìò åììôúé àìù éãë úåñëå
.(.àé úåëî ,íäéúáì áåùì íéìåëé æàù) 'åúåîéù
íäéúåîàù øçàîã ¯ áèéä øàåáé äæáå
,íéãñç úåìéîâá å÷ñò íéìåãâ íéðäë ìù
åëéøàäå íéðùå íéîé úåëéøàì åëæ ïë ìò
øéôùå ,íéøëæäî øúåé Y ïòáèî øúåé íéîé
åîà úúéîù ìåãâ ïäë éáâ äøåú äøîà
åçåë ìåãâ éë .åéáà úúéî éøçà äéäú
.íééç úåðù óéñåäì íéãñç úåìéîâ ìù
בצדק תשפוט – כמה עצות לדו לכ זכות

ïîæä úãåáò ø÷éòù åðîã÷äù äî éôì
,'áåè áì' úåéäì åîöòá ìâñì àåä
àåä 'áåè áì' ììëá éë úòãì åðì ùé
èøôáå ,úåëæ óëì åäòø úà ùéà ïåãì
åúî åìà íéîéáù ì"æç åøîàù åîë
ãåáë åâäð àìù ìò àáé÷ò 'ø éãéîìú
'äéâåñ'á ÷åñòì åðéìòå ,(:áñ úåîáé) äæá äæ

ë

øåîà' (à àë) ïúùøô ùéøá áéúë äðä
úøîàå ïøäà éðá íéðäëä ìà
íà éë ,åéîòá àîèé àì ùôðì íäéìà
áúë ,'åéáàìå åîàì åéìà áåø÷ä åøàùì
íãå÷ åîà øéëæäù íòèå' 'àøæò ïáà'ä
,'áåøá äá÷ðäî øúåé éç øëæä éë ,áàä
úúéîá àîèéäì ,ïäëä Y ïáä ìòù àöîðå
êéøàî áàä éøäù ,åéáà úúéî íãå÷ åîà
òåãî ,ïë íà ,åù÷äù ùé .íéîé øúåé
'ìåãâ ïäë' úùåã÷ éáâì äùøôä êùîäá
áéúëãë íàì áà úúéî äøåúä äîéã÷ä
¯ 'àîèé àì åîàìå åéáàì...' (àé ÷åñô)
ìåãâ ïäë äðúùð äî ,íàì íãå÷ áà
øàùî äìéçú áàä úúéî åá øëæðù
úúéî áåúëä íäá íéã÷äù íéðäëä
.áàì íàä
'îâá åøîàù äî éô ìò ,åøàéáù ùé
åúà÷ éìò úéáãî ééáàå äáø (.çé ä"ø)
,(íéðùå íéîé øåöé÷á åúåîéù éìò éàöàö ìò øæâðù)
,ïéðù ïéòáøà äéç äøåúá ÷ñòã äáø
äéç íéãñç úåìéîâáå äøåúá ÷ñòã ééáà
äçåëá íéãñç úåìéîâù éøäå ,ïéðù ïéúéù

' ידוע כשנת הגאו רבי חיי עוזר זצוק"ל את חיבורו הנשגב 'אחיעזר,כעי זה
לידי הגאו רבי אליהו מייזל זצוק"ל רבה של לאדז' ראה רח"ע שר"א מתפעל מאד
 הכניס רבי. מתי נזכה לראות את הספרי של מע"כ, על כ שאלו רח"ע,מהספרי
' והראהו תיבות מלאות ב'שטרי הלוואות,אליהו מייזל את רח"ע אל החדר הפנימי
 הנה זה ספרי אשר, ואמר,שלווה עבור התחייבויותיו לטובת אלמנות ויתומי
...חיברתי
 שעתה נתגלה לו,ואכ בסו ימיו נענה הוא עצמו – הגאו רבי חיי עוזר זצ"ל
כי הוצאת ספריו וכל חידושיו אינ אלא כ'משחק שעשועי' לעומת מפעליו בעזרה
.לאלמנות ויתומי
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 'úåëæ óëì êøáç úà ïã éåä' ,é"ùøáå íéùåã÷ úùøôá àúéà äðä .úàæ äáçøכב,
)úà ïåãú ìà' (ä á úåáà) ì"æç åøîà êëå ,'êúéîò úà èåôùú ÷ãöá' ,(åè èé
כב .וכבר אמרו לרמז בקרא )תהילי לד יג( 'מי האיש החפ חיי ,אוהב ימי' ,הדבר
הראשו הקוד לכל הוא' :לראות טוב' .ובאמת ,בכל עת אפשר לאד למצוא
איזה כ זכות – כאשר יחשוב ויתבונ עד היכ מגיעה ה'לימוד זכות' שמלמד על
עצמו ...וד"ל.
כעי"ז ביאר הרה"ק מאור עיניי זי"ע )חוקת ד"ה 'זאת התורה אד'( בפסוק 'ואהבת
לרע כמו' ,כי אהבת האד את עצמו אינה נפסקת לעול – וא שכל איש בשלו
– מכיר ויודע היטב ב'חסרונות' ,מ"מ לא יגרע מחמת זה אפילו כהוא זה מאהבתו
את עצמו ,כיו"ב 'ואהבת לרע'  -א א ראית בו כמה וכמה מומי וחסרונות,
אל תבט עליה אלא עדיי ואהבת לרע) ...וכ אמר הרה"ק רבי איתמר מנאדבורנא זי"ע(.
שמעתי מחכ אחד פמ"מ שליט"א ,מדוע נקטו חז"ל בלשונ 'כ' זכות ,כי מדר
'המזלג' להוציא דבר אחד מתו הרבה ,כדוגמת התוחב את המזלג בבשר הנמצא
בתו צלחת מלאה שאינו מוציא אלא את הבשר ,לעומת זאת המכניס כ לקערה
הרי הוא נוטל ומעלה את כל אשר 'נכנס' בכ ,כיו"ב ,יש ל להביט על חבר ע
'כ'  -לא למצוא רק חסרונותיו כמוציא במזלג דבר אחד מכלל דברי הרבה ,אלא
כשהינ מתבונ בו – בחסרונותיו ,ראה נא עמה יחד ג את ה'מעלות' שבו .ובזה
פירשו את לשו המשנה )אבות א ו( 'והוי ד את כל האד לכ זכות' ,שלא ידו רק
את אותו החסרו אלא את כל האד – כל מהותו על שלל מעלותיו.
בדר צחות אמר הרה"ק ה'פני מנח' זי"ע לבאר ,מהו לשו כ זכות ,כי ברצות
האד ליטול דבר מאכל המונח בתחתית הקדירה ,מה יעשה  -יהפ ויגיס ב'כ'
עד שימצא את אשר יחפו .כיו"ב הרואה בחברו חשד של צד חובה ,יגיס ויהפו
הנה והנה בצד הזכות ,עד שימצא את הדר להצדיקו.
עוד אמר בזה ,משל למי שבא ללבוש מנעל לרגלו ,א לא עלה הדבר בידו
מכיוו שהנעל קטנה ממידת רגלו ,מה יעשה ,יכניס לתו הנעל 'כ' המיוחדת
למנעלי ואז תכנס רגלו ,והרואה יתמה – וכי הכ הרחיבה את המנעל ,או הקטינה
את רגל האד ,לא ולא .והיא נכנסה רגלו – איני יודע ,אבל זוהי המציאות –
הכ דוחפת ומכנסת את הרגל לתוככי המנעל ,וכיו"ב הוא ה'ד לכ זכות' – א
שלא ימצא דר להבי את מעשיו של האד בצד הזכות ,יקח כ לזכותו וימצא
תירו אפילו בדוחק להוציא צדקו לאור.
הרה"ק מהר"א מבעלזא זי"ע העיד על זקנו הרה"ק מהר"י זי"ע שהיה אוהב מאד
את דר פלפולה של תורה ,ובכל עת מצוא היה מתפלפל כדת של תורה )כשיצא
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ספר חידושי הרי" שיש בו חידושי הרבה בדר הדרוש והפלפול ,הורה לנכדיו שירכשו את הספר

הלז( .ובעצמו ביאר טע הדבר כי לפעמי קשה מאד ללמד זכות על יהודי ,א
בדר הפלפול אפשר תמיד ללמד זכות .ומתו אהבת ישראל יתירה זו אהב הרה"ק
את דר הפלפול.
מעשה ברב גדול מישראל שדרש דרשתו בביהמ"ד גדול ומפורס בארה"ק ,והנה
רואה הרב שבירכתי ביהמ"ד יושבי שניי שאינ פוסקי לרגע מלשוחח ביניה
)והדבר הפריע לרב( ,בגמר הדרשה עברו קהל השומעי להודות לרב על דיבוריו הנפלאי
וא אלו השניי באו בי כל הקהל ...וישאל הרב ,על מה הנכ מודי ,וכי דבר
אחד מדברי נכנס באזנכ ,ויע האחד מה ,הנה חברי העומד לצידי מבני חו"ל
הוא ,ואינו מבי את שפתו של הרב ,כי רק ענגליש )אנגלית( יבי הלה ,ע"כ ברצונו
כי עז לשמוע את דבריו החוצבי להבות אש של הרב בא ונתיישב לידי ואנכי הקט
תרגמתי לו את כל דברי הרב בדרשתו הנפלאה .לימי סיפר הרב את דבר המעשה
לפני תלמידיו ,והוסי לומר ,הביטו וראו 'ד לכ זכות' עד היכ הוא בא...
וכבר אמר הרה"ק רבי יצחק אייזיק מקאלוב זי"ע )עשר צחצחות בער רי"א מקאלוב(
ש'ד את כל האד לכ זכות' בגימטריא 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד' .ורמזו
בדבריו )נטעי אשל( שעל האד לדו את חברו לכ זכות א כשהדבר עולה לו
ב'מסירות נפש' ,וסמ לדבר כי כש שעלינו למסור את נפשנו על יחודו ואחדותו
יתבר שמו כ עלינו למסור את נפשנו לדו איש את רעהו לכ זכות.
כה אמר הרה"ק רבי יעקב מפשעווארסק זי"ע דלכאורה צ"ב ,מדוע אמר 'בצדק
תשפוט את עמית' ולא אמר 'לכ זכות' תשפוט וכיו"ב )שהרי אינו 'בצדק'( ,אלא ,כי
אכ  ,עפ"י הרוב נראה לו לאותו 'ד ' שה'כ זכות' רחוקה מ האמת כרחוק מזרח
ממערב – אבל מה יעשה ,הרי הוא מחויב לדו לכ זכות ...לכ אמרה תורה ,אנא,
דו אותו לצד זכות ולבסו יתברר ל שאכ דנתו 'בצדק' כי ברוב המקרי יימצא
שכ היה.
מעשה היה לאחרונה באחד מה'תלמודי תורה' בארה"ק )מפי בעל המעשה ,מנהל
הת"ת( ,אחד המלמדי התלונ בפני המנהל על תלמידיו שאינ סרי לדבריו ואינ
שומעי בקולו ,וסימני חוצפה ניכרי בה ...באותו זמ ביקש המנהל לערו 'רשימה'
של שמות אימהות התלמידי )בכדי שיוכל להתפלל עליה בשמ וש אימ( ,ונכנס לאותה
כיתה והחל לשאול את התלמידי בזה אחר זה – כל אחד מה ש אמו וכול
השיבו לו בשפה ברורה ,זולת תלמיד אחד שלא אבה לענות בשו פו"א ,ואמר
למנהל איסור גמור הוא על הב לומר את ש אמו ...חזר המנהל ואמר לו ,א
המנהל שואל ,מותר 'לגלות' את הש שלה ,א הילד חזר על דבריו 'מ'מעג נישט
זאגע ' )אסור לומר( ,נדה המנהל לנוכח חוצפתו של ילד זה ,אשר ממא לשמוע
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בקולו ,ולנגד רוחו עמדו דברי המלמד כי כיתה זו אי לה 'משמעת' ודר אר
כלפיו ,מה ג שכל זה היה לעיני כל הכיתה ,והרגיש שמוכרח הוא 'להעמידו על
מקומו' למע ישמעו וייראו ...וחזר המנהל לומר לילד שא לא יאמר לו עתה את
ש אמו יענישנו וג יוציאו מחו לכותלי בית תלמוד ,ובכ"ז ,הילד מש בכתפיו,
כאומר ,עשה בי כרצונ ,אני את ש אמי לא אוציא מפי ...מיד אמר המנהל לילד
שיעמוד על יד הכותל ,ופתח בדברי תוכחה וכיבושי בגנות החוצפה ,שבתחילה
אינ שומע בקול המלמד ,ועתה הגדיל עשות שג אינו שומע בקול המנהל ,ובסופו
של דבר לא ישמע ג לקול הרבני עד שלא ישמע למצוות ה'.
ב'הפסקה' ניגש הילד אל המנהל וביקש מחילה ,ענהו המנהל ,א ברצונ לשוב
בתשובה טוב הדבר וא אני אפתח 'ד חדש' ,ועתה אמור לי את ש אמ' ,גילה'
הילד ואמר את 'הש המפורש' והיה זה ש שאינו מצוי כלל במחוזותינו ,ממש
'בל יראה ובל ימצא' ,מיד 'תפס' המנהל כי הילד מתבייש בש אמו ועל כ לא
רצה לגלות ברבי ,ושאלו הא הנ מתבייש בש זה ,והחל הילד לבכות...
מסיי המנהל ,אילו לא היה ניגש אלי מעצמו הרי לעול ועד הייתי מתייחס
אליו כמחוצ חסר תקנה וקשה עור שצרי לייסרו ביד קשה ,ולא הייתי יודע
שאדרבה ,לא מיניה ולא מקצתיה ,אי כא שמ חוצפה אלא בבושתו המרובה
נמנע מלענות לי .מכא נלמד עד כמה צרי לבדוק ולחפש בטר נשפוט את
התלמידי לרעה...
סיפר 'מלמד' אחד אשר בטבעו הינו דייק מאוד ,ומקפיד תמיד להגיע אל הת"ת
בזמ  ,ומעול אינו מאחר .והנה יו אחד אירע לו אונס גדול אשר מחמתו הוצר
להתעכב ,ומאחר שראה כי הנה עומד הוא לאחר בפע הראשונה בתולדותיו מיהר
לעלות על טעקסי )מונית( ש'תובילו לשלו ותגיעו מהרה למחוז חפצו' ,א בדרכו
נתקל ב'פקקי' )טרעפיק( ,ובעל כרחו נכנס לבית תלמודו כחמש דקות לאחר הצלצול...
ברגע שעמד בשערי הכיתה מיהר אחד הילדי הרי את ידו גבוה והראה לו על
השעו  ...ויקצו המלמד מאוד על חוצפתו של התלמיד שרוצה להוכיח אותו על
האיחור ,ומה ג שזה לו האיחור הראשו בתולדותיו ,והרי טרח רבות להגיע בזמ ...
ורצה להשיב לו מנה אחת אפיי ,אבל ,מעודו קיבל על עצמו  -חבי כמעט רגע
עד יעבור זע ...שלא להגיב בשעת כעס אלא רק לאחר חצי שעה )ומי ית והכל ילמדו
ממנו הנהגה טובה זו ,ובכ ימנעו מחלוקות הרבה בישראל( ,והתאפק בכוחות לא לו ופתח
במסירת השיעור כאילו לא היה כלו ,כשבכל מש השיעור דמו בוער בקרבו .מיד
בהישמע הצלצול ה'מבשר' על תחילת ההפסקה מיהר אותו הילד אל המלמד כששוב
הינו מורה על השעו וקרא לעברו בקול ,רבי ...רבי ...אתמול קניתי את השעו  ,ועדיי
לא הראיתיו לאיש בעול ,כי רציתי שהרבי יהיה הראשו שרואה אותו ...הנה ,מלבד
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שיש ללמוד מכא עד כמה היא הנהגה טובה שלא לענות בשעת כעס וכמה היא
מונעת קלקלה מרובה ,יותר מכ יש ללמוד עד כמה צרי לדו לכ זכות ,וג במקו
שנראה בעליל שאי ש שו צד זכות....
ועל כגו דא כבר כתב הרמב" )יט יז( לבאר מה שנאמר בפרשת קדושי 'לא
תשנא את אחי בלבב הוכח תוכיח את עמית ולא תשא עליו חטא' – שלא
יכסה שנאתו בלב ויראה לו כלפי חו כאילו אי לו טינה בלב ,אלא 'הוכח תוכיח',
שיפנה אליו וישאל אותו מדוע עשה לו כ וכ ,עיי"ש ,והיינו טעמא כי הדבר מצוי
ושכיח טובא שא ידבר עימו אזי יתבררו הדברי לאשור שמעול לא היה כא
עלבו ופגיעה וכיו"ב.
בשנת תרל"ד לפ"ק עלה הגה"צ רבי אריה מרדכי ראבינאוויט זצוק"ל )ב הרה"ק
רבי יהושע אשר מפוריסוב זי"ע בנו של הרה"ק ה'יהודי הקדוש' מפרשיסחא זי"ע( לחונ את עפר
אר ישראל ולהשתקע בה במסירות נפש )בימי הה שררה עניות ודחקות גדולה באר
ישראל ,ואעפ"כ עזב את כל בני משפחתו ועלה בגפו ע הרבנית ושבעת הבני להתיישב באר ישראל(,
בטר יצא לדרכו הל להיפרד מגדולי צדיקי דורו אשר בפולי וגלילותיה סביב ,בי
השאר נסע לטריסק כדי לקבל את פני הרה"ק רבי אברה המגיד מטריסק זי"ע,
ויהי כאשר הגיע לש נכנס לבית המדרש ומצא את ביהמ"ד מלא מפה אל פה,
על הבימה עמדו שני עשירי ומבכי מרה בדמעות שליש ,וכל הקהל עומד ושומע
דבריה בחרדת אלוקי.
וכה סיפרו השניי ,שותפי אנו בעסקי גדולי ,לצור העסקי הוצרכנו ללכת
ב'דר רחוקה' כדי לקנות סחורה .לש כ לקחנו עמנו צרור כס בסכו גדול מאד.
על א הדר ראינו איש עני ואביו הנשר ברגליו ושקו על כתיפו ,וקראנו לו
להצטר עמנו בנסיעתנו ,הלה הודה לנו מכל לבו מאחר שא מחוז חפצו דומה
היה לשלנו .במש הדר נתוודענו למעשי האיש כי נתבר בצאצאי בליעה"ר,
ובכדי להביא לח לפי הט נדד לעיר רחוקה ושימש כמלמד דרדקי בבית אחד
הכפריי ,עתה משעברו כמה שני נאס בידו סכו כס הגו  ,והינו חוזר בשמחה
לביתו כדי להשיא את בנותיו בע"ה ,וכה המשיכו לדבר ולשוחח בנעימה בעת
הנסיעה.
לקראת שבת קודש נכנסנו לעיירה אחת ש שכרנו חדר מרווח באחד הפונדקי
כראוי לעשירי כמונו ,ובנדבת רוח א שילמנו מכספנו ושכרנו חדר נאה עבור המלמד
העני שנסע עמנו ,וכ עברה השבת בטוב ובנעימי  -להתענג במאכלי ערבי ובמיני
מטעמי ,ובכל הזמ הודה לנו העני מעומק הלב על החסד שגמלנו עמו ,במוצאי
מנוחה מיהרנו לבדוק את צרור המעות ,וחשכו עינינו לראות שחסרי לנו מאתי
כס צרו ,וא לאחר חיפושי בכל פינות החדר לא מצאנו את הסכו הגדול ,מיד
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עלה בלבנו חשד שמא אותו עני מסכ שלח ידו בכס שאינו שלו ,כי קרוב לוודאי
שחמדת הממו העבירה אותו על דעתו ודעת קונו וגזל כס שאינו שלו.
על כ  ,קראנו לו ,ובדרכי נוע ביקשנוהו שישיב את הגזילה אשר גזל ...א הוא
עמד משתומ על שחושדי בו ,והבטיח שמעול לא נהנה מממו גזל ,וחלילה
לחשוד בו על הדבר הזה ,כראותנו כי איננו 'מודה' החלנו לדבר עמו קשות  -שא
לא ישיב הגזילה ייענש קשות ,והתחלנו להכותו מכות רעות ונאמנות כדי שיודה
על האמת ,ועל הכל הטחנו בו דברי קשי כגידי – כיצד תשל לנו רעה תחת
טובה ,אחר שלקחנו אות בעגלה ראויה לשמה וא הוצאנו עלי את כל הוצאות
השבת ...ועדיי הוא בשלו – לא אנכי הגנב ,מש ניגשנו למשמש בכיסיו בע"כ,
ואכ אחר בדיקה קצרה מצאנו צרור מעות תפור למעילו מבפני ב'חוט אדו',
קרענו את פני המעיל והוצאנו מש מאתי כס צרו...
ועדיי טע העני בכל התוק  -כס זה צברתי במש שנות עבודתי כמלמד
דרדקי ושלי הוא .ואילו אנחנו הסוחרי דחינו את טענתו ,כי היא נזדמ לו סכו
מעות כאותו הסכו שהיה לנו בצרור כספנו ,ולא עוד ,אלא שלשמע ה'קולות'
נכנסה בעלת הפונדק והוסיפה 'הוכחה' שעתה רואה היא בגודל רמאותו כי הלה
ביקש ממנה בערש"ק 'חוט לתפירה' והיא נתנה לו חוט אדו ...וא שהוא טע
שצרורו היה תפור מתמול שלשו לא קיבלנו טענותיו ,והיה ברור ונהיר לנו כי זה
גנב מאתנו את הסכו החסר לנו .על כ היכינו אותו מכות נמרצות ונטלנו את
'כספנו' לקול מחאותיו ובכיו כי נחוס ונרח עליו  -והמשכנו בדר אל היריד כשהעני
נשאר פצוע וחבול.
והנה א יצאנו מ העיר ועדיי לא נתרחקנו הרבה ,השיגה אותנו 'עגלת הדואר'
ושליח מסר לאחד הסוחרי מכתב בהול ששלחה לו בני ביתו – וכה נכתב בו,
בטר צאת לדר הייתי זקוקה בדחיפות למאתיי רובל כס ,נטלתי מהצרור
שהכנת לקחת עמ את מלא הסכו ,ולא היה סיפק בידי להודיע על כ עד עכשיו,
על כ שלחתי מכתב זה ...עתה חש עול בעדנו כי נוכחנו לדעת שחשדנו בכשרי
וא היכינו אותו בחינ ,מיד שבנו על עקבותינו בדר חזרה לאותה אכסניא שמא
עדיי נמצא ש העני ,ונוכל להשיב את ה'כבשת הרש' אשר גזלנו מעמו ולפייסו על
המכות והבזיונות שנחל מאתנו .א ...בהגיענו לש שמענו ,שלבו של העני לא עמד
במעמסה הכבידה ,ובפרט אחר מכות נאמנות כאלו ומצבו קשה עד למאד ,מיד קראנו
לרופא מומחה שירפאהו א ללא הועיל והעני שבק חיי לכל חי ...כאומר ...שבמו
ידינו שפכנו ד נקי בישראל ,במקו לדו אותו לכ זכות.
לא ידענו נפשנו מרוב צער וחרטה – א שהיה הדבר נראה בעליל כי הוא גנב
סכו כזה והיה לנו לכ הוכחות שונות ,מכל מקו הרי כ עלתה בידינו ...בצערנו
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ïëìå ,úååù íãà éðá úåòã ìë àì éë ÷"äøä áúëå ,'åîå÷îì òéâúù ãò êøáç
 ììë êøáçì ïåãú ìà ,øîåìë (íù ,úåáà à"ôù) ò"éæ 'úîà úôù'äכגøùôà éàù åðééäå .
éãëá éë ,åøáç ìù áöîì íãàä òéâéù ,íìåòì òéâäì øùôà éà êøáç íå÷îìå
החשנו צעדנו אל הרבי  -המגיד מטריסק בבקשה שיורה לנו דר תשובה ,הקשיב
המגיד לדברינו ,ולאחר השיב ,עצ הצער הנורא והחרטה העמוקה הוא לכ לכפרה,
ועתה קבלו עליכ לפרנס בדר כבוד את האלמנה והיתומי ביד רחבה כל ימי
חייה ,וא תשיאו את היתומי ביד רחבה ממש כמו שהינכ נוהגי בצאצאי
בניכ שלכ )י"א שג ציוו לצאת ל'גלות' במש שנה תמימה( .ולבד מכל זה עליכ לאסו
את כל תושבי העיר הזאת אנשי נשי וט מנער ועד זק  ,ותספרו לה את כל
המאורע מתחילתו ועד סופו ,וע"י הבזיונות ע הזיכוי הרבי שילמדו כל מוסר עד
היכ יש לדו את כל איש מישראל לכ זכות אפילו כשנראה כמעט בבירור שהחשד
אמת הוא – זה יהיה לכ לכפרה.
סיפור זה נהג בנו רבי יהושע אשר זצוק"ל לספר לצאצאיו ,למע ידעו דור אחרו
עד כמה חובת האד לדו לכ זכות א א נראה לו ברור כשמלה כי הלה חטא
ופשע כנגדו ,כי פוק חזי מה עלה בגורל שני עשירי אלו עד שרצחו נפש את
הנקי מכל צל עוו ...
כג .מסופר על נפוליאו קיסר צרפת ,שבאחד הפעמי בברחו מפני חיילות רוסי'
נכנס במנוסתו לבית אחד היהודי ,והתחנ על נפשו שית לו להסתתר בביתו
מחמת הרוצחי ,החביאו היהודי בזווית הבית ,הערי מעליו סדיני ,כרי וכסתות
לרוב לבל ירגישו בו .ואכ  ,את אשר יגור בא לו ...חיילי רוסי' נכנסו אל הבית והחלו
לחפש בכל פינות הבית ,וא לזווית זו הגיעו ,והחלו להסיר מה'הר' כר אחר כר,
וכסת אחר כסת ,וכמעט שתפסוהו ...א בהגיע לתחתית ה'הר' שהיה מעליו עזבו
את הבית וניצל מיד.
לאחר ששב לארמו מלכותו ,שלח לקרוא ליהודי שהצילו ,ואמר לו 'נקבה שכר
עלי ואתנה' .העז היהודי ושאל את המל ,מה הייתה הרגשתו בשעה שהסירו
החיילי את הסדיני – אחד אחד ,וכבר היה כפסע בינו לבי המוות .ויקצו המל
על חוצפתו של היהודי וחמתו בערה בו ,ויצוו את עבדיו משרתיו עושי רצונו לתלותו
מיד על הע ,הללו העמידו את עמוד תליה ,וכבר כרכו את החבל סביב לצווארו...
אז נזדעק המל  -הרפו ממנו ,והורידוהו לחיי ולשלו.
כשוב היהודי אל המל ,נענה המל כהרגשת זה עתה – כשהחבל כרו על
צוואר ,זאת ממש הייתה הרגשתי באותה שעה שהסירו החיילי את הסדיני,
ושמא תשאל מדוע הוצרכתי להפחיד אות כ"כ ,ולהוציא נשמת שבקרב מרוב
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פחד ,כי הרגשה זאת אי אפשר בשו אופ להסביר איש לרעהו – עד שירגיש אותה
בכבודו ובעצמו .על כ הבאתי אות לאותו מצב כדי שתבי את אשר עבר עלי
באות הדקות בבית.
כיו"ב לעניינינו  -לעול אי האד יכול לתאר לעצמו על מה ולמה עשה לו פלוני
כ וכ ,ומדוע נוהג הוא במנהג פלוני ,וא כ  ,מה לו לדו את חברו כשאינו יודע
מה ה הסיבות למעשיו...
וכה פירש הרה"ק מקאצק זי"ע )ספר עמוד האמת אמת ואמונה אות תרנח( את דברי
חז"ל )תנחומא פנחס א( כש שפרצופיה אינ שוות כ דעותיה אינ שוות ,מה עני
זה לזה ,אלא בא לרמז ,כש שאי ל טענה על חבר מדוע אי פרצו פניו דומה
לשל ,כ אי כל מקו לטענה על רע מדוע אי דעתו כדעת ...כי כל אחד יבי
וישכיל בדעו ושכלו שנתנו לו מ שמיא ,כפי שעלה ברצו הבורא ית"ש.
באמת אמרו להקל על האד את הדר לבוא לדו לכ זכות ,ע"י שיבי כי לכל
איש ואיש ישנ תכונות הנפש שונות ,ומצבי אחרי ,ומש שורש כל התנהגותו,
מה ל כי תלי עליו ,אולי כשתכיר ותבי את תכונות נפשו ג הנהגתו תהא מובנת,
וכמו שלא תתמה על מי שיש לו מעצור בשכלו ל"ע ,ואינו בריא בנפשו  -מדוע
הוא מעולל כ וכ ...שהרי ידעת כי דעתו משובשת עליו .כ כשתראה את רע
אומר ועושה דברי שלא כראוי ,תדמה שיש לו איזה מעצור בהבנת אותו עני  ,ואל
תמהר לדונו לכ חובה.
אמרה נאה מתאמרא בש הגה"ח ר' אליהו ראטה זצ"ל ,דהנה הרבה מחלוקות
מתהווי מוויכוח שיש בי שניי ,א א נתבונ היטב נראה שאי כא כל מקו
למחלוקת ,שהרי מהותו של וויכוח הוא ,הראשו יאמר ,מ היושר לעשות כ וכ
– כי כ היא הבנתו ,לעומתו זועק חברו' ,היא תאמר כדבר הזה ,וכי אי ל שכל
בקדקוד ,הרי כל בר דעת מבי שטעות גדולה היא זאת ,וההיפ הוא הנכו ' ,ובאמת,
כל הסיבה והטע שהראשו סובר כצד פלוני הוא רק מחמת שב'חכמה בינה ודעת'
שחננו ה' מבי כ וכ ,וכ מה שחברו אינו סובר כמותו ,הוא ג כ לפי החכמה
שחנ ה' אותו ,וא היה הדבר להיפ – שהיו נולדי כל אחד בשכלו של רעהו,
אז היו פני הדברי להיפ ,והיו מתחלפי בטענותיה .נמצא שאי ביניה כלל
ויכוח מהו הנכו לעשות ,ושניה שווי שעל פי שכל פלוני צד א' הוא הנכו  ,ועל
פי שכל פלוני צד הב' הוא הנכו  ,א כ אי כא שו 'חילוקי דעות' ,ומדוע יבואו
לידי 'פירוד הלבבות'.
הרה"ק רבי שלומ'קה מזוועהיל זי"ע כינה פע בתואר 'צדיק' ליהודי אחד שלא
היה ידוע כל כ כירא שמי .שאלו אחד מהסובבי בפליאה ,וכי לזה האיש 'צדיק'
ייקרא ...נענה רבי שלומ'קה ואמר ,הנה הכתוב אומר )ישעי' ס כא( 'ועמ כול צדיקי',
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åîöò àåäù àöîéå åîöòá áèéä ïðåáúé
äàøî àéä åæ äîéâôå ,äæ ïåøñçá òåâð
øàéá äæ ãåñéá .åøáçáù òøä úà åì
÷"äøäì íééçä øöåàá àáåä) ò"éæ '÷ä è"ùòáä
úåáà) äðùîä úà (íéèôùî 'øô ò"éæ àðøîà÷î
òéâúù ãò êøáç úà ïåãú ìà' (ä á
ùøôì êøáç úà ïåãú ìà ,'åîå÷îì
êðéäù äáéñä éë ,äîä íéòø éë åéùòî
òéâúù ãò àìà åðéà òøä úà äàåø
éå÷ì êðäå ,åîå÷îì úòâä éë ¯ åîå÷îì
ìëúñîì äîåã øáãä éøäå .ïåøñéç åúåàá
éàøá äàåøù (ì"òâéôù) 'äàøî'ä êøã
'...åéúåðåøñç úàå åîöò úà ,åçëð ãîåòä
.( כדú÷åç 'øô íééðéò øåàî)

çë

ïä ,åá éåøù åøáçù áöî åúåàì òéâäì
ïä úåðåøùëä ãöî ïä ,íùâá ïä çåøá
ïä åúçôùî ãöî ïä ,åùôð úåðåëú ãöî
,'åëå åéãéãéå åéøáç ,åúáéáñ íå÷î ãöî
ìùë íéøåää íúåàì ùãçî ãìååéäì åéìò
óàå 'åëå 'åëå ãîòîå ìéâ åúåàá Y åäòø
íäéðù úðáä àäúù åãòá áøò éî æà
úà ïéãé êàéä ,éëä åàìá ìáà ,äååù
úà ïéãú ìà åäæå ,å"ç äáåç óëì åøáç
øáã ,øîåàë ,åîå÷îì òéâúù ãò êøáç
àð øåöò ïë ìò ,äø÷é àì íìåòì äæ
äø÷ðä ìë úà 'ïã' úåéäî ãòåî ãåòáî
.êëøãá

íãàì ä"á÷ä àøá ïëìã ,åøîà úîàá רואה נגעי עצמו – מדוע ידי לכ חובה
íäî úçàáù éãë ,íééðéò éðù
äàåøùëù íéøôñá åøàéá êëî äøéúé
úéðùáå .åéúåðåøúéáå åøáç úåìòîá ïðåáúé ,åúìåæ ìöà ïåøñéç äæéà íãà
 וא יש,והנני מאמי שכל דברי התורה 'אמת' – הרי שבוודאי יהודי זה צדיק הוא
, )בר... אי הקושיא אלא על היהודי )אי ובמה הוא צדיק( ולא על הפסוק,ל קושיא
.(פשיטא ואצ"ל שיש להיזהר מ'חבר רע' ולא אמר כ ר' שלומק'ע אלא ללימוד זכות
וכבר אמר הרה"ק רבי דוד מלעלוב זי"ע בפירוש הפסוק )יט יז( 'לא תשנא את
 ומהל מחשבתו בדר, אל תשנא את אחי על שיש לו 'לב' אחר,'אחי בלבב
.אחרת מהילו מחשבת
 שיצא קול הברה על החלב שהוא מוכר, מעשה בעיירה אחת, אמרו המושלי.כד
את הגבינה וחריצי החלב במשקל מרומה – באמרו על שמונה מאות גר כי
 עד שהאופה החליט לבדוק אחר, וכבר טענו כ כל בני העיירה...קילו של הוא
 ומיהר לקבול, שאינו מוכר במידה נכונה, ואכ ש על לב,מידותיו של מחלק החלב
 מששמע החלב את,' על כ לפני הדייני בעיר שהזמינו במהרה את החלב ל'די
 ברשותי משקל 'מאזניי' בו הנני שוקל, ענה בפשטות ותמימות ואמר,הנטע עליו
 בכל יו, ומהו אותו הדבר,את מנות הגבינה כנגד דבר אחר שמשקלו 'קילו' של
,' כשהאופה אומר שמשקל הכיכר 'קילו,בבוקר לוקח הנני כיכר לח אצל אופה זה
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èë

àåä éøä åîöò íëù ìò åìéàå åøáç åì éåàå ...åîöò éòâðå åéúåðåøñç äàøé
 ...éðà øùë ,øîåàå çôèîכה
éòâð ìò èéáîå ,íäéðéá êôäîù éîì
וכנגדו אמדוד את כל מאכלי החלב שאמכור לבני העיר .נמצא שא ישנו חיסרו
בגבינותיי אי הקלקלה תלויה בי אלא בכיכרותיו של האופה .הדברי יצאו מפי
החלב ופני האופה חפו.
מכא למדנו .א .שלעול אי אפשר לאד לעולל לחברו טובה או רעה ,כי כל
אשר יעשה לחברו יקבל בחזרה אצל עצמו .כאותו אופה שתבע את החלב ונתגלה
קלונו ברבי .ב .והעיקר נלמד ,שבטר הילוכו לפשפש במעשי רעהו למצוא ב
חסרונות ,יפשפש קוד בנגעי נפשו ,ויראה שא הוא עצמו מלא בחסרונות ומכ
רגל ועד ראש אי בו מתו .ויתק עצמו תחילה ,ורק לאחר מכ יבוא לתק את חברו.
מסופר על אחד שנישא בשעטמו"צ ,ולדאבו לב לא עלה יפה 'שלו ביתו' ,פנה
האבר ליועציו וה ייעצוהו לקנות לבני ביתו מתנה טובה – איזה חפ שתשתמש
בו מידי יו ביו ,ובזה תתפייס דעתה .בדק החת ומצא שבי שלל חסרונותיה א
איננה שומעת כהוג – ובכל עת דברו אליה איננה שומעת ומבינה את אשר הוא
דובר אליה ,על כ החליט לרכוש לה 'מכשיר שמיעה' אשר בעזרתו תוכל לשמוע
היטב היטב .ויפ האבר ל'מכו לשמיעה' ,והציע לפני המומחה את חסרונה של
בני ביתו .א המומחה נענה 'כלי עזר' זה נקבע על גופו של אד – כי יש כמה
דרגות בזה ,ולפי גודל חסרו השמיעה כ יש להגביר חוזק עזר הכלי לשמיעה...
א הוא התעקש לאמור שעיקר מטרתו בזה לתת מתנה ב'הפתעה' ),(a surprise
ואיככה יוכל להחיש אותה אל המומחה .מכיוו שכ אמר לו המוכר ל נא לבית
ובדוק בעצמ עד היכ פני הדברי ,פנה האבר אל ביתו בשעת צהריי ומצא
ש'בני ביתו' שוהי בזו העת במטבח הבית אצל הקדירות .ממרחק שאל את בני
ביתו – איזה תבשיל הכנת היו ,ואכ 'אי קול ואי עונה' ...מש התקרב יותר
אליה ושאל שוב את שאלתו ושוב לא נענה במאומה ,נכנס האיש אל תוככי החדר
ושוב שאל שאלתו ,וא עתה אי קול ואי עונה .עד שקרב אליה ממש ושאלה
בקול ברור ,מה הכנת לאכול בהאי יומא ,שמע אותה אומרת ,זה לי פע הרביעית
שהנני עונה ל – מאכל פלוני הוכ היו ...מדוע לא שמעת את תשובתי עד עתה.
או אז נוכח לדעת כי הוא צרי מכשירי וכלי עזר לשמיעה ולא היא כלל וכלל.
כיו"ב לדיד  ,כל חסרו שתמצא בחבר אינו אלא מחסרונותי.
כה .והנה בנוסח 'קדושה' אומרי 'נקדיש ונעריצ כנוע שיח סוד שרפי קודש'
)וי"א נקדש את שמ בעול כש שמקדישי אותו בשמי מרו( ,וכיצד מקדישי אותו
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ìëåú êëå ,ãáìá êîöò íò ÷ø ääùú ìàøùé éáø ìù åøåàéá úà ïéáú äúòî
...êîöò éòâðá ïðåáúäìå êéùòîá ùôùôì òøåöîä ìò ïëìã ,ì"öæ øòèðìñ
òøåöîä éë ,'äðçîì õåçî ããá' úáùì
íîåøúäì äëæðù ,åðîò à"ä éäé äàåø àåäù øçà Y ïåùìä àèç ìò ä÷åì
,åìàä íéîéä úùåã÷á úåìòúäìå
ïë ìò .äøñ åéìò øáãîå åäòø éòâð úà
íéìåãâä ïä Y òé÷øä øäåæë åøéäæéå åøéàéå êë ìë 'ïéáî' ïëà êðéä íà ,äøåú äøîà
êúùåã÷á åðùã÷ìå åðøäèì ,íéðè÷ä ïä áùúù áèåî ,íòâðáå íãàä éðá úåùôðá
.äðåëðå äáåè 'äãéî' ìëá ,äðåéìòä íù ,äðçîì õåçî úåãéãáá øëéð ïîæ

 'שבשעה, איתא ב'אבות דרבי נת ' )פי"ב אות ו( וז"ל,שרפי הקודש בשמי מרו
 זה אומר לחברו פתח אתה שאתה גדול ממני,שפותחי את פיה ואומרי שיר
 וי"א כתות כתות ה כת אחת,'וזה אומר לחברו פתח אתה שאתה גדול ממני וכו
 ואמרו.'אומרת לחברתה פתחי את שאת גדולה ממני שנא' וקרא זה אל זה ואמר
 שלא רק שיש על כל יחיד ויחיד לתת באהבה רשות,'בעלי המוסר' ללמוד בפשטות
 אלא ג בי כלל ישראל לשבטיו ולעדותיו השוני יש לנו לומר לבני כת,זה לזה
. ומיני ומינ יתקלס עילאה,'אחרת 'את גדולה ממני

