ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים מאי מטוב
מצרים אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר שלח לו יין ישן ש:

סיפור לשבת בלשון נפלאה מתובל בהשקפה טהורה
שנים של רעב ושכול היו בעולם ,מקום שעד אמש
היה בטוח ושקט ,תוך כמה שעות הפך לחזית ,דם
ואש ותמרות עשן ,מליונים רבים הפכו לפליטים
וגולים ,וכמובן ,אלו שסבלו יותר מהאחרים ,היו
היהודים ,שהפכו לשק החבטות של כל הצדדים,
המנצחים הענישו אותם ,ואף המנוצחים ,כילו
בהם את זעמי כשלונם.
סבל קשה שלא ניתן לתיאור ,עבר על היהודים
בכל האיזור ,אך עוד יותר קשה ונורא ,היה מצבם
של בני הישיבות ,שאף בימים כתיקונם סבלו
מחרפת רעב ,ובזמני פורענות נדנדו ממקום
למקום ,פעמים רבות לאחר רעב של כמה ימים,
שכמעט לא טעמו מאומה ,ובזכות נשים צדקניות,
שדאגו עבורם למעט מזון ,הצליחו להחיות את
נפשם ,להחזיק את נשמתם מחוברת בקשר דל
ועדין אל גופם ,וכך עמלו בתורה הקדושה עד
כלות הכוחות ממש.
גם הבחור יחיאל דביר ,מהעיירה וויעקסניא,
הקטנה והנשכחת ,אי שם על גדות הנהר ווענטא,
היה בין אותם מחזיקי עולם ,עמלי תורה בכל
העתות והזמנים ,בכל הנדודים והצרות ,העניות
והשכול ,מעולם לא עזבו את תלמודם לעמוד
בקרן זוית ,יחד עם שאר העם ,לחקור העתידות,
וללמוד את המלחמה כמפקדי צבא ,כאילו שמאן
דהוא ישמע את דעתם ויתחשב בה.
זמן קצר לאחר שנכנס לעול מצוות ,קיבל את
רשות הוריו ,וכשתרמיל דל למתניו ,שבו התפילין
וקצת בגדים דלים והכרחיים ומעט צידה ,יצא
ברגליו לדרכו הארוכה ,עד לסלבודקא הרחוקה,
ששמע הישיבה החשובה והעומד בראשה ,מרן
רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל ,הגיע עד לאוזניו,
ובהמלצת רבותיו ,קיים בעצמו את מאמר התנא,
הוי גולה למקום תורה ,וזכה להגיע לישיבה,
ולהמנות בין אותם עשרות בחורים מאושרים,
שהסתופפו להם בבית המדרש ,שמעו את
שיעוריו המיוחדים והנפלאים של ראש הישיבה,
שניהל ביד רמה ,את הקהילה והישיבה ,ועמלו
ולמדו בכל כוחותיהם.
שנים רבות שקד יחיאל בישיבה הקדושה ,בעמל
ויגיעה רבה למד ש"ס ופוסקים ,ואף בשנת
תרע"ד ,כאשר רעדה אחזה בכל העולם ,עם פרוץ
המלחמה העולמית הנוראה ,המשיך בתלמודו
יחד עם שאר בני הישיבה ,לאורו ובנתיבו של
ראש הישיבה ,ויחד עם כל בית ישראל ,שנתגלגלו
בגלות בשברון לב ונפש ,נתגלגלה הישיבה
ממקום למקום ומעיר לעיר ,בקשיי גוף עצומים,
אך בגבורה נפשית עצומה ,לא הפסיקו כלל
מתלמודם.
לאחר יותר משלוש שנים ,שבהם נהרסו ואבדו
קהילות שלימות ,רבבות יהודים נהרגו ,ורבבות
רבבות משפחות נהרסו ,הופסקה המלחמה
הנוראה ,כאשר האומות חתמו ביניהם על הסכמי
השלום ,וחילקו בניהם את הארצות הכבושות.
נושא השלום והחלוקה ,היה לשיחה ולויכוחים
בכל קרנות הרחוב ,אך בני
הישיבות
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המסולאים מפז ,לא התענינו בכל אלה ,אלא רק
התענינו ,היאך יוכלו להמשיך את לימודיהם ,ללא
הפרעות וטרדות.
באותם הימים ,לאחר שמלאו ליחיאל כ"ח שנים,
עיטרו ראש הישיבה ורבו המובהק ,בתואר "יורה
יורה" ,שראוי להורות הלכה בישראל כחכם ובקי,
וזאת לאחר שבחנו בכל חלקי שולחן ערוך ,ומצאו
מלא וגדוש ,חכמה מיוחדת בכלי מפואר ,דבר
דבור על אופניו ,יודע להשיב אף לחכמים ,וידיו
רב לו בהכרעת ההלכה והעמדת הדת על תילה.
כשבועיים לאחר מכך ,הגיע לישיבה הקדושה,
הגאון הקשיש ,רבי יקותיאל ,רבה של העיירה
פונדרוז ,וביקש מראש הישיבה ,שיציע בפניו חתן
תלמיד חכם והגון לנכדתו ,בת לבתו האלמנה,
שיהא ראוי למלאות את מקומו ברבנות העיירה,
לאחר מאה ועשרים שנה.
הוסיף הרב הישיש וסיפר ,שחתנו המנוח ,בעלה
של בתו היחידה ,היה יד ימינו בכל עניני הרבנות,
וראוי ומיועד להמשיך את שושלתו ,ולשבת על
מקומו ,אך לאחר שבעוונותינו הרבים ,נהרג ע"י
פורעים במהלך שנות המלחמה ,חשב לחפש
חתן לנכדתו ,שהוא יהיה זה שיזכה לשמש כרב
העיירה ,ללמד תועים בינה ולהעמיד הדת על
תילה.
ראש הישיבה נתן את עינו ביחיאל ,ושיבחו
בכל לשונות השבח באוזני הרב הישיש ,ולאחר
שיחיאל בא לפניו ,בחנו בש"ס ופוסקים במשך
שעות רבות ,ראה שאכן בחירתו של ראש הישיבה
היתה מתאימה ,וראוי הבחור לשמש כרב ומורה
הוראה בישראל.
עוד באותו ערב ,שתה הרב הישיש עם הראש
ישיבה והחתן 'לחיים' ,וסוכם שבעוד כמחצית
השנה יתקיימו הנישואין בעיירה ,ולאחריה
מתחייב הסב הרב ,לפרנסו בכבוד למשך חמש
שנים ,ואם חלילה לא יזכה לאריכות ימים עד אז,
אזי בהסתלקותו יתמנה יחיאל כרבה של העיירה,
וישב על כסאו וינהיג את קהילתו.
יחיאל חזר לתלמודו ,לנצל את חודשי בחרותו
האחרונים ,שבהם יכול ללמוד ללא עול של בית
ומשפחה ,יומם וליל לעסוק בתורה הקדושה
ולהנות מזיווה.
כאשר מידי פעם בפעם עלה החשש בלבבו ,שמא
יאלץ ליטול על עצמו את עולה של הרבנות בגיל
צעיר כ"כ ,במקום ללמוד ללא טרדות ,חשב בליבו
לעלות למעונו של ראש הישיבה ,ולשאול ממנו,
מהי ההנהגה הראויה על פי התורה הקדושה ,מה
הקב"ה חפץ ממנו בשעה זו.
ראש הישיבה שמע את דבריו ,ואמר לו ,שלפי
מה שיסובבו משמים ,זה יהיה הדרך הראויה
והנצרכת עבורו ,אם חפץ ה' ,יוכל להאריך את
ימי הרב הישיש בעוד עשרות שנים ,בהם תוכל
להמשיך לשקוד על התורה בטהרתה ,אך אם
חלילה ילקח מאתנו מוקדם יותר ,אזי זה סימן
משמים ,שהגיע העת והזמן שתתחיל להרביץ
תורה ולהעמיד הדת על תילה.
כשיצא יחיאל מבית ראש הישיבה ,הגיע לידיו
המברק ,המודיע בצער רב על פטירתו של
הרב הקשיש זצ"ל,

והזמנתו לבוא ולכהן פאר כרב העיירה.
יחיאל בירך 'ברוך דיין האמת' ,כדין השומע
בשורה רעה ,ומיד אחריה 'ברכת הטוב והמטיב',
כדין שמועה טובה המעורבת בבשורה רעה ,ועלה
שוב לבית ראש הישיבה ,הראהו את המברק,
וביקש עצה והדרכה ,מה המעשה אשר יעשה,
ומהו המעשה שיש להמנע מלעשותו .ראש
הישיבה הדריכו בהנהגה הנכונה והראויה ,ובירכו
בהצלחה רבה ,שיזכה להרבות כבוד שמים,
ולהמשיך לעמול בתורה.
לאחר כשבוע הגיע יחיאל לעיירה ,הוכתר כרבם,
וכחודש לאחר מכן ,נשא בשעה טובה ומוצלחת
את ארוסתו ,נכדתו של הרב זצ"ל.
למרות חששותיו מהרבנות ,שנותיו אלו ,של אחר
החתונה ,היו המיוחדות והטובות ביותר שהיו
לו בחייו ,בבוקר השכם היה יוצא מביתו לבית
הכנסת ,ושם היה יושב כמעט בכל השעות ,ועוסק
בתורה הקדושה ,ורק כאשר הגיע איזו שאלה
דחופה ,היה מפסיק לרגע ,ומיד חוזר לתלמודו.
לפרנסתו ופרנסת אנשי ביתו ,השתמש במילגה
שנתנו לו בני העיירה ,שיחד עם הפרוטות
המעטות שהרויחה אשתו ,ממכירת הביצים
מהתרנגולות שגידלה בחצרם ,הספיקו לכל
המשפחה בריוח הנצרך להם ,ונשאר להם עוד
משהו לקיום מצות צדקה.
תקופה זו נמשכה למעלה מעשרים שנה ,בהם
נולדו לו שבעת בניו ושתי בנותיו ,שגדלו וצמחו
בדרך שהוריהם חינכום ,לתורה ולמעשים טובים,
כאשר הבנים גולים למקומות תורה ,כפי ששמעו
מאביהם פעמים רבות ,ושאף הוא נהג כן.
פחות משלושים שנה ,מאז שעננים אפלים
ושחורים ,עלו על אדמת אירופא ,וכעת שוב
נגזרה הגזירה בדם ,להשמיד להרוג ולאבד את
כל היהודים אשר בכל המדינות ,בכל הדרכים
והאפשרויות ,וכיון שניתנה רשות למשחית ,לא
הבדיל בין דם לדם ,ויד ה' פגעה אף בצדיקים
ובישרים ,קהילות הקודש שמסרו נפשם על
קדושת שמו ,הנאהבים והנעימים בחייהם,
במותם לא נפרדו ,ועלו נשמתם בסערה השמימה.
תקופה קצרה לאחר שהצוררים הארורים
ימ"ש כבשו את ליטא ,באחד מלילות החורף
הקשים ,באו הגרמנים ועמם הליטאים הצוררים,
שבשמחה ובששון כילו את זעמם ביהודים שנואי
נפשם ,וזכו שמלאכתן נעשית בידי אחרים ,אך
מידי מסייע לא יכלו שלא לצאת ,ולכך באו לעזור
ולסייע ,להוציא את כל בני העיירה ליער הסמוך,
ושם ניתקו את נשמותיהם הטהורות מגופותיהם,
הי"ד ,ארץ ארץ אל תכסי דמם ,ונקם ישיב לצריו
וכיפר אדמתו עמו.
היחידי מכל בני העיירה שניצל בעור שיניו,
היה המרא דאתרא ,הרב יחיאל ,שלאחר שנורה
ועשה עצמו כ'בר מינן' ,בהגיע עת אישון לילה
ואפילה ,הזדרז לקום ולברוח לעמק היער,
ובחסד ה' שפציעתו היתה קלה ,הצליח להסתתר
בסבך היער ,נסתר מעיני המרצחים ,כאשר ניזון
מהפירות הגדלים בו הפקר.
אותם שנים קשות של המלחמה ,עברו עליו
מבריחה למנוסה ,נע ונד ,כאשר הוא נס מכל
קול של עלה נידף ,בכל בוקר
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מאמר פתיחה
יש ערך לכבוד גשמי?

המשך
בעמוד 3

בתורה הקדושה אנחנו לומדים לבוז ולזלזל
לכל מה שריח עז של עולם הזה נודף ממנו ,אין
שום ערך מוסף לאדם שמתלבש בבגדי יוקרה
ונוסע על רכב מפואר שיש מסוגו רק  8דגמים
בארץ ,מי שיש לו נכסים בכל מקום בארץ וכל
היום הוא מגלגל מליונים לא זוכה ליחס מועדף
מצד אנשי הרוח של היהדות ,בית ענק ומפואר
מאובזר בכל קידמה טכנולוגית אפשרית לא
מבטיח כניסה לגן עדן ,וכן על זה הדרך...
כי העולם הזה הוא הכשר ועזר לקניית רוחניות
ועשיית המצוות ועסק התורה ,ובעסקים
העיקר מה אתה מכניס כמה אתה מרוויח ולא
משקיעים יותר מדאי בדרך להגיע אל הכסף,
כך שלא משנה איזה חליפה יש לך אלא כמה
תורה למדת ,ולא משנה איזה בית יש לך אלא
כמה חסדים אתה עושה ,ולא משנה איזה רכב
יש לך אלא איך אתה מתפלל ומקיים מצוות!
אז למה כשמדובר בבית המקדש יש בתורה
פרשיות שלמות על איך בונים את כלי המשכן
ואיך תופרים את בגדי הקודש ואיפה יעמוד כל
כלי מכלי המשכן???
למה יש עוד פרשות שלמות על עשיית
הקורבנות והכבוד שיש לבית המקדש???
הרי עולם הזה הוא הבל ,ומי מחשיב כבוד
ויוקרה הרי נאמר "שקר החן והבל היופי"?!
הא?!
למה כל הכבוד הגדול הזה והתפאורה
כשמדובר בבנית בית הכנסת או בעשיית
המצוות?
למה כשמדובר בכבוד התורה צריך להשקיע
בלי גבול?
ולא רק זה ,גם כשמדובר בכבוד אחד לשני יש
סטנדרטיים מאוד גבוהים איך לכבד את הזולת
ואיך ליקר את החבר ,מה האמת יש ערך לעולם
הזה או לא?
התשובה היא ,תלוי!
עולם הזה כשלעצמו ,כמו שידוע הוא אכן הבל
וריק ואין לו שום ערך ביהדות!
כבוד ויוקרה כשהם המטרה ,זה אכן בזבוז כסף
ואפילו בל-תשחית!
אבל ,כשמנווטים את העולם הזה להכשר
והכנה לעולם הבא או אז הכל נהפך לעולם
הבא!!!
הכבוד הפאר וההדר שמסופר בתורה בקפידה

ובפרטי פרטים על בית המקדש הוא רוחניות
הוא עולם הבא זה לא "עולם הזה"!!!
כל כבוד ויקר שמקדישים אותו לכבוד ה'
יתברך נהפך מייד לקדוש כמו מזוזה ותפילין...
אמור מעתה ,כל האריכות בפרשיות התורה
בענייני המשכן וכליו עוסקת בתפילין ומזוזות
ובקדושת ספר תורה.
מה שיוצא לנו מזה הוא הדבר הבא:
אדם יכול להשקיע על בגדים נאים ויקרים
ומכובדים וכל רגע מקיים מצווה! איך? אם זה
לכבוד שבת קודש!
אפשר להכין מטעמים מסוגים שונים וכל שניה
מקיימים מצוה! איך? אם זה לכבוד מצווה כמו
שבת ויום טוב או סעודה לתלמידי חכמים!
אשה יכולה להתלבש בבגדים הכי יפים בעולם
והיא עושה את המצווה הכי טובה בעולם!
איך? אם זה בגדרי הצניעות וזה לכבוד בעלה!
כל עניני העולם הזה יכולים להיות מקודשים
אם נקדיש אותם לתורה ולמצוות.
כמו כן כשמדובר בהטבה לזולת הגדיר ר'
ישראל סלנטר "העולם הזה של החבר  -הוא
העולם הבא שלי" נכון שצריך להסתפק במועט
אבל זה אדם לעצמו ,אבל כשמגיע הזדמנות
לעזור לחבר תפקידינו הוא לעשות את זה על
הצד הטוב ביותר עם כל תענוגי העולם הזה ,כי
כמו שהגדיר ר' ישראל העולם הזה של החבר
הוא העולם הבא שלי ,ועולם הבא עושים עם
כל ההידורים.
וכמה מתאים לסיים כך את ימי השובבי"ם ת"ת
שהשבוע זה הזמן האחרון שלהם ,שכידוע
התיקון של ימי השובבים הוא לפגם הברית.
והציבור הכללי לא מבין למה לא להנות
מהחיים? למה לא להנות מהעולם הזה? למה
לפי התורה מה שנחשב לשיא הטוב שבחיים
נקרא הרוע הכי גדול? מה אסור להנות???
וכאן התשובה הפשוטה ,כל הנאות ותאוות
העולם הזה יש להם מטרה קדושה ,רק
שבמקום לעשות אותם בתור עיקרון של חולין,
תפקידינו הוא לקדש אותם ועם קצת השקעה
והתבוננות הכל נהפך לזכויות ולמצוות.
יתן ה' שנזכה שיהיו כל מעשינו לשם שמים
וכך נקדש עולם במלכות שדי ,ונזכה לגאולה
הקרובה במהרה בימינו ,אמן.

מה הערך לכבוד וליופי?-מאמר פתיחה
צריך לעבוד רק לשם שמים?-נקודה למחשבה
מתי עדיף לא להתפלל? -חידות

הנהגות אהבת ישראל
הכנסת אורחים

(המשך)

ה .אם בעל הבית חושד באורח שאינו אדם כשר יש להיזהר מלהכניסו
לביתו ,וכן את משפחתו של האורח .כמו שאמר ה' יתברך לנח
(בראשית ז ,א) "בא אתה וכל ביתך אל התיבה ,כי אותך ראיתי צדיק
לפני בדור הזה" ומשמע ,שאם אינם צדיקים לא היה ה' יתברך מכניס
אותם לתיבה (זוה"ק נח סז.).
ו .גם לאורח יש צורך בהנהגות נכונות בכדי שלא יהיה לטורח על
המארח ולא יגרום לקוץ בנוכחותו.
ז .יש להיזהר מאד ולמעט ככל הניתן בביקורים בבית אחרים .הבית הוא
פרטי ,ולא רשות הרבים (רש"י במדבר ג ,טז).
ח .לא יפה להזמין את עצמו לאנשים ,ובפרט אם הוא יודע שזה מכביד
עליהם מבחינה כלכלית או מבחינה נפשית.
ט .כשאדם מתארח בסעודה אצל משפחה או חברים ,צריך להשתדל
שלא להכביד על המארחים יותר מדי ,אלא לאכול ולשתות מה
שנותנים ולא לבקש בקשות מיוחדות .וכן אחרי ברכת המזון ,או
כשמרגיש שהם מעדיפים להיות באווירה משפחתית לבד ,לומר יפה
תודה רבה וללכת לשלום.
י .חכמינו זכרונם לברכה (פסחים פו ).אומרים" :כל מה שאומר לך בעל
הבית עשה" ויש ללמוד מכאן שהאורח צריך להתנהג בכבוד עם בעל
הבית ,כי אחרי הכל הוא אורח .ואם בעל הבית מספר איזה סיפור ,או
שופך את ליבו באזני האורח ,מסתבר שהאורח לא יכול לטעון שזה
ביטול תורה ,אלא צריך להתייחס ולהקשיב ולכבד ,ובסוף לומר תודה
רבה על האירוח .וכאשר צריך בעל הבית עזרה מסוימת ,ואותו אורח
יכול לפעול ולעזור ,בוודאי שצריך לעשות כן.
ומסופר על הסבא מקלם שהיה אורח אצל אשה אחת ,ועם כל גדלותו
בתורה היה מקשיב בזמן האכילה לסיפורים שלה על המשק ועל
החלב והגבינה והביצים ,ולא זלזל בזה כלל.
יא .מי שנוסע ברכב של חבר [טרמפ בלע"ז] ,כדאי ורצוי להקשיב
לבעל הרכב בנסיעה ,ולהתייחס בכובד ראש למה שהוא מדבר .ולא
יפה לקרוא תהלים כל הדרך או לדבר בטלפון ולא להתייחס לנהג,
שמראה בזה שהוא לא מעריך את מה שעושים עבורו.
יב .בנות נשואות הבאות להורים בשבתות וחגים ,צריכות וחייבות
לעזור בבית עד כמה שאפשר ,הן בהדחת כלים ושטיפת הרצפה
וארגון הבית ,והן בהכנת תבשילים ועוגות לכבוד שבת .ולא יתכן
שיבואו כמו אורחות בבית מלון לאכול וללכת .ויש כאן גם מצוות
חסד ,גם קידוש השם ,וגם כיבוד הורים .והעזרה הזו נותנת להורים
כח להמשיך לחזור לשגרה היומיומית ,בצורה
טובה וקלה.
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נקודה למחשבה
לשמה או שלא לשמה?
כותב רבינו הרמח"ל הקדוש בהקדמה לספרו
מסילת ישרים "והנה מה שהורונו חז"ל הוא שהאדם
לא נברא בעולם הזה אלא להתענג על ה' ולהנות
מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול
מכל העידונים שיכולים להמצא ,ומקום העידון הזה
באמת הוא העולם הבא".
וצריך להבין מדוע הרמח"ל זי"ע בחר לפתוח את
ספרו שעוסק כולו בביאור עבודת ה' ,דווקא בדבר
זה ,דהיינו הגמול והתועלת שיצא לאדם ממה
שיעבוד את ה' יתברך?
וביותר קשה לפי מה שכתב הוא בספרו זה בסופו
"אמנם ודאי שמי שמתכוין בעבודתו לטהר נפשו
לפני בוראו ,למען תזכה לשבת את פניו בכלל
הישרים והחסידים ,לחזות בנועם ה' לבקר בהיכלו,
ולקבל הגמול אשר בעוה"ב ,לא נוכל לומר שתהיה
כונה זו רעה ,אכן לא נוכל לומר גם כן שתהיה היותר
טובה ,כי עד שהאדם מתכוין לטובת עצמו ,סוף סוף
עבודתו לצורך עצמו ,אך הכונה האמתית המצויה
בחסידים אשר טרחו והשתדלו להשיגה ,הוא שיהיה
האדם עובד רק למען אשר כבודו של האדון ברוך
הוא יגדל וירבה" ורואים מפורש שאין זה ראוי
להתבונן ולהחשיב את הגמול והתועלת מעבודת
ה' ,ועכשיו מתחזקת השאלה הרבה יותר למה בחר
רבינו הרמח"ל לפתוח את ספרו דווקא בדברים הנ"ל
שלכאורה גם נסתרים מדבריו עצמו?
והביאור הוא ,שהרמח"ל זי"ע מלמדנו יסוד חשוב
מאד ותנאי גדול בעבודת ה' יתברך שבלעדיו אי
אפשר לאדם להתחיל לעבוד את ה'.
והוא ,בכדי שהאדם יתחיל לעבוד את ה' ,הוא צריך

חידות
".1אין עושין שררה על הציבור
בממון פחות משנים" (שקלים
פ"ה מ"ב) .מאי שררה? ומניין
בפרשתינו שגבו את נדבת
המשכן בדרך "שררה"?
.2איזה נפקא מינה יש גם בזמן
הזה במיקומם של בגדי
הכהונה?
תשובה מדוייקת עם מקור יש לשלוח לפקס
,03-50-111-25
או במייל לכתובת:
,info@haravrabi.co.il
ולציין עבור שו"ת העלון דעת זקנים
פרס יוגרל בין הפותרים נכון
תשובה לשאלה מהעלון הקודם:
ש .היכי תימצי ,אם יתפלל הרי זה כעובד ע"ז ח"ו ,ואם לא
יתפלל ,ינצל מכל צרה?
ת .שיכור שיתפלל הרי הוא כאילו עובד עבודה זרה ,ואם
לא תפלל בשכרות יזכה וינצל מכל צרה [עי' שו"ע או"ח סי'
צ"ט ס"א" ,שתה יין ...ואם אינו יכול לדבר לפני המלך ,אם
התפלל תפלתו תועבה ,"...ובמ"ב סק"ה כתב" ,תועבה ,והוי
כאילו עובד עכו"ם ,ואם אינו מתפלל בשעת שכרות ,ניצל
מכל צרה (עי' עירובין סד .).וע"ע בערוך השלחן (שם)].
ש" .לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה
בלבד" (שבת כח .):היכן מצינו בפרשתינו להיפך מזה.
ת .נאמר בפרשתינו (כה ,ד)" ,ותכלת וארגמן ותולעת שני
ושש ועזים" והם לא כשרים לאכילה [וכבר עמדו בזה רבים
מהמפרשים ,כיצד יתכן שהיה במלאכת המשכן 'תכלת',
והלא מוצא התכלת הוא מחילזון כדאיתא במנחות (מד).
וכמו"כ דנו בזה לגבי 'תולעת שני' ,להמפרשים דהכוונה
לצמר הצבוע בדם התולעת ,ואכן בין לענין התכלת ,ובין
לענין תולעת שני ,מצינו שנחלקו בזה רבותינו הראשונים
והאחרונים ,אם היו באמת דברים היוצאים מן הטמא ,או לאו
ויש בזה אריכות ואכמ"ל].
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תחילה לדעת מה התועלת שתצא לו מזה ,אבל אם
לא ידע האדם תחילה מה הוא עתיד לקבל ,לעולם
הוא לא ירצה להתחיל לעבוד את ה'...
וכמו אדם שמגיע לראיון עבודה ,ובעל העסק דורש
ממנו לעבוד בחנם ,היתכן שמישהו יסכים לעבוד
בחנם?! ודאי שלא! אף אחד לא מוכן לעבוד בחנם.
וכל שכן אם בעל העסק ידרוש ממנו לעבוד עבודה
שהיא קשה ביותר ,ודאי שהוא לא יסכים.
אבל אם מיד בבואו לפני אותו מעסיק יאמר לו
המעסיק שהוא רוצה שיעבוד אצלו ובתמורה
לעבודתו יקבל שכר גדול והוא יגלה לו את כל
ההטבות והתגמולים ששמורים לעובדים נאמנים,
או אז ודאי הוא שהוא יסכים ,וגם אם יאמר לו האדון
שהעבודה קשה מאד ,כיון שהשכר גדול הוא יתרצה,
כי הוא יודע שבסוף העבודה יקבל שכר גדול ששווה
לו עתה להתאמץ בשבילו.
וכמו שכתוב בתורה על יעקב אבינו עליו השלום
שעבד ללבן שבע שנים עבור רחל "ויהיו בעיניו
כימים אחדים באהבתו אותה" שמרוב אהבתו לרחל,
כל השבע שנים שעבד קשה עם הצאן היו בעיניו
כמו כמה ימים ,נמצא שהשכר לעבודה הופך את
העבודה לקלה יותר ונותן רצון לעשותה.
אם כן מובן נפלא מה הביא את הרמח"ל זי"ע ללמדנו
מיד בתחילת ספרו שהאדם נברא כדי להתענג על
ה' ,והעונג הזה הוא השכר על העבודה הקשה,
ושהעונג הזה הוא העונג הכי גדול שיכול להימצא,
כי מי שמבין את זה עבודת ה' הופכת עבורו ליותר
קלה ,והוא מוכן להתחיל לעבוד.
ובאמת שיסוד זה למדונו כבר חז"ל "לעולם יעסוק
אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמה ,שמתוך שלא
לשמה בא לשמה" וביאר ר' חיים מוולוז'ין בספרו
נפש החיים שיש לדקדק בלשון חז"ל שאמרו
"לעולם" שאין הכוונה שלכתחילה יעסוק בתורה
ובמצוות לשמה ,ורק אם אינו יכול לעשות כן אז
יעסוק אף שלא לשמה ,אלא כוונת חז"ל שלעולם
חייב להתחיל בשלא לשמה ,ורק ע"י כך יוכל לבוא
למדרגת הלשמה ,והטעם הוא כמו שאמרנו ,שאם
מתחילה יהיה ציווי על האדם לעבוד שלא לשמה,
הוא לא יוכל לעמוד בזה וחס ושלום ימאס בעבודה.
וכך מצינו שאירע לצדוק ובייתוס תלמידי אנטיגנוס
איש סוכו כמובא בפירוש ר' עובדיה מברטנורא:
אמר להם רבם אנטיגנוס "אל תהיו כעבדים

המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס" והם שהבינו
את הדברים כפשטם אמרו" ,אפשר פועל עושה
מלאכה כל היום וטורח ולערב אינו מקבל פרס"?
מייד יצאו למינות הם ותלמידיהם .והם הנקראים
צדוקים ובייתוסים עד היום.
וכן מצינו להלל הזקן שבא אצלו אותו גוי ואמר לו
גיירני על מנת שאהיה כהן גדול ,והלל לא דחאו,
אלא קרבו לפני המקום אף שהגרות היתה שלא
לשמה ,וזה מפני שהלל ידע שמתחילה צריך לתת
לאדם תמורה ,ואח"כ אפשר להטיל עליו עבודה
ולהחזירו לדרך הישר.
אולם כל זה רק בתחלת העבודה ,אבל אחרי שהכיר
האדם את בוראו עתה עליו להתקדם שלב בעבודה
ולהתחיל לעבוד את ה' לשמה ,וזו כוונת הרמח"ל
זי"ע שכתב בסוף ספרו "שיהיה האדם עובד רק
למען אשר כבודו של האדון ברוך הוא יגדל וירבה"
והיינו שאחר שנודע לאדם מה השכר שיגיע לו
אם הוא יעבוד את ה' והוא התחיל לעבוד והתקדם
שלב אחר שלב מהזהירות ועד הטהרה עתה דורש
ממנו הרמח"ל להתקדם עוד שלב למידת החסידות,
שמי שמגיע למעלה זו כבר הוא ראוי לעבוד את ה'
לשמה.
וזו גם כוונת חז"ל שאמרו "מתוך שלא לשמה
בא לשמה" דהיינו שתיהיה מגמתו שלבסוף יגיע
למדרגת לשמה וכך יזכה להגיע אליה .וזו גם
כוונתו של אנטיגנוס איש סוכו שאמר "הוו כעבדים
המשמשים את הרב על מנת שלא לקבל פרס" דהיינו
מי שקנה מדרגות בעבודת ה' ,זו העבודה הראויה לו.
וכן הלל הזקן שקירב את אותו גוי ,פירש רש"י "סמך
על חכמתו שסופו שירגילנו לקבל עליו את הגרות
כראוי".
נמצא שככל שהאדם מכיר יותר את בוראו ואהבתו
אליו היא יותר גדולה ,כך הוא יהיה מוכן להקריב
יותר בשביל בוראו ואף שאין לו בכך שום תמורה
מלבד הנחת רוח שעושה לבוראו והרי זה כמו בן
שמוכן למסור נפשו בשביל אביו אף מבלי שיקבל
תמורה לכך.
מעתה מה שנצרך לאדם הוא להעמיק בדברי חז"ל
שפירשו את השכר בעולם הבא ולהשיב את הדברים
ללב וזה מה שימשוך אותו לעבודת ה' יתברך .יה"ר
שה' יתברך יאיר עינינו בתורתו הקדושה וידרכינו
בנתיב מצוותיו אמן.

מהנעשה בקהילה
תורה מסביב לשעון

ממשיכים במהפכה! כולם מוזמנים למוסדות "הרב רבי עטרת חכמים" רח' החי'ם  5תל-גיבורים חולון
משעות הבוקר המוקדמות ועד עשר וחצי בלילה ברצף ...תפילות מנינים בשפע ,שיעורים ,הרצאות
בנושאים מגוונים מוסר הלכה השקפה נביא חסידות  -שתיה חמה ,וחניה בשפע | הכניסה חינם!

סעודת מלווה מלכה לנשים ונערות

תתקיים אי"ה מידי מוצאי שבת בבית הכנסת בקומה השלישית בשעה20:00 :
כולן מוזמנות לחזק ולהתחזק! | עקב ההוצאות הרבות ההשתתפות כרוכה בסך ₪ 10 :למשתתפת

הופיע ויצא לאור

זכינו וברוך ה' יצאו השבוע לאור דיסקים חדשים מפי מורנו הרב שליט"א רצופים ומלאים מוסר ויראת
שמים ומידות טובות ניתן להשיג במוקד 50-111-50-03 :שלוחה  - 7כמו כן ניתן להשיג את שאר הספרים
והדיסקים של מורנו הרב שליט"א בטלפון הנ"ל

הזדרז לפנות לגבאי הגמ"ח,
וביקש למשוך את הפקדתו של ר' יחיאל.
זמן קצר לאחר מכן ,כשזבולון מסר לידי הגבאים
את שטרותיו הרבים של ר' יחיאל ,ששימשו
בידיו כהוכחה על ההפקדות שהפקיד ,קיבל את
הכסף מגבאי הגמ"ח ,והביאו לר' יחיאל .באותה
העת נטל ר' יחיאל את הכסף ואמר "אני מקדיש
כסף זה לבנות בו בית גדול לה' ,בית כנסת ענק
ומפואר".
לאחר הדברים האלה ,מסר ר' יחיאל את הכסף
חזרה לזבולון ,וביקשו שיאזור כגבר חלציו,
ויקח על עצמו עול גדול ,שיבנה בכסף זה בית
כנסת גדול ומרווח ומפואר ,עם כל המעלות
והשיכלולים ,שיראה כמו שצריך להראות בית
מלך  -בית ה'.
ואכן ,זבולון הכניס את כל כחו ומרצו בענין הבנין,
החל מחיפוש אחר מגרש רחב ידים ובמיקום
מרכזי ,הכנת תוכניות בניה במחשבה על כל
הפרטים ,אישורי עירייה ורשויות ,בחירת קבלן
הגון וחתימת חוזים ,וכלה בפיקוח יומיומי על
התקדמות הבניה על הצד היותר טוב ,עד לסיומה
בשעה טובה ומוצלחת.
כאשר סיימו לבנות את בית הכנסת הענק
והמפואר ,ביקש ר' יחיאל ,שיכתבו ע"ג הבנין
באותיות גדולות בשורה ראשונה" ,בית הכנסת
ע"ש קדושי פונדרוז" ,ובשורה שניה" ,בית קדוש
זה נבנה לזכר יהודי פונדרוז שנעקדו על קידוש
ה'".
זבולון המשיך בזריזותו במלאכה ,ולמחרת הזמין
את החומרים והביא פועלים ,שכתבו את הנ"ל
באותיות ענקיות ,ע"ג בנין בית הכנסת.
תוך כדי שהפועלים חיברו את האותיות לחזית
הבנין ,עבר במקום מרדכי ,וכשראה שכותבים ע"ג
הבנין שהוא בנין קדוש ,פנה לזבולון ושאלו ,איך
אתה יכול לכתוב ע"ג הבנין שהוא 'בנין קדוש',
עדיין לא התפללו בו אפילו פעם אחת ,אין כעת
שום קדושה לבית זה ,אפשר עוד להפוך אותו

מחדש לא ידע אם יזכה גם לקרות קר"ש של
ערבית ,או שזה הפעם האחרונה בחייו שזוכה
לקבל על עצמו עול מלכות שמים.
בחסד ה' וברחמיו המרובים ,הצליח ר' יחיאל
להמלט מן האדמה הטמאה והארורה ולעלות
בגפו לארץ הקודש ,וקבע את משכנו באחד מבתי
הכנסת והגה בתורה בכל כחו.
רב בית הכנסת ר' צבי הלוי הבחין באורח שהגיע
לבית הכנסת ,פתח עמו בשיחה בכדי לקבלו
בשלום ולהנעים לו את שהותו ,וגילה שהוא כלי
גדוש בתורה ויראה ,ויחד עם זאת ,ערירי ובודד,
בלא משפחה קרובים או ידידים ,ומיד הזמינו
לביתו לסעודות שב"ק.
תקופת ביאתו של ר' יחיאל לארץ הקודש ,היתה
קשה מאוד מבחינה כלכלית ,צנע וקיצוב הונהג
בארץ ,ניתן היה לרכוש מוצרי מזון רק על ידי
'תלושי מזון' שחולקו על ידי הרשויות השולטות,
וגם זה במחירים גבוהים ובמנות זעומות ,ולמרות
זאת ,קיבלו עליהם הרב ובני משפחתו ,שהחל
מאותה שבת ואילך ,המשפחה תדאג לכל מחסורו
של ר' יחיאל ,ואכן כך עשו ,הם הביאו לו בכל יום
לעזרת הנשים את ארוחותיו ,כבסו בעבורו את
בגדיו ,וזאת מלבד בשבתות וחגים ,שהיה סועד
על שולחנם באופן קבוע ,והכל בכדי שיוכל
ללמוד ללא שום טרדות והפרעות.
ר' יחיאל רצה לשלם לר' צבי עבור ארוחותיו
וכביסת כבסיו ,אך הרב לא רצה לקבל שום
פרוטה ,תמיד היה אומר הרב ,שזו זכות גדולה
עבורו להחזיק ולשמש ת"ח כה גדול ,די לו
בשכרו בעולם הזה ,שיכול לשאול את ר' יחיאל
שאלות קשות ולקבל את תשובותיו.
שמעו של ר' יחיאל הגיע לכל האיזור ,תלמידי
חכמים רבים היו מגיעים לבית הכנסת על
מנת לפוגשו ולהציע בפניו את
ספקותיהם ,שפשטם בבהירות
ובראיות ברורות מש"ס ופוסקים.
לאחר כמה שנים ,התחילו מדינות
אירופה לשלם כספים מרובים לאלו
שנפגעו במלחמה ומהמלחמה ,כיון
שר' יחיאל לא נזקק לכספים ,שהרי
לא היו לו הוצאות ,לכך בכל חודש
וחודש חילק ר' יחיאל את רוב הכסף
לצדקה ,וחלק נוסף הפקיד בגמ"ח
השכונתי.
הזדרז ורכוש כרטיס הגרלה -
עשרות בשנים עברו ,ר' יחיאל
כבר עבר את ה'גבורות' ,מבחינה
כל יום זוכה חדש!!!
גשמית הוא החל להזדקן ,בהליכתו
כל כרטיס משתתף
הוא הזדחל לאיטו בסיוע מקלו,
בכל ההגרלות...
אך כשרק נכנס בפתח ביהמ"ד,
חבל על כל יום...
כוחותיו התעוררו וחזרו ,ולימודו
כרטיס הגרלה
היה באותה ההתלהבות והאש ,כפי
בסך  ₪ 1( ₪ 360ליום במשך שנה
שלמד כל השנים.
בלבד!  -ניתן לפריסת תשלומים
לזבולו,
יחיאל
ר'
פנה
באחד הימים,
של  ₪ 30בחודש)
שיוציא
ממנו
וביקש
ממכיריו,
אחד
כל כרטיס מזכה במילה
את הכספים שהפקיד בגמ"ח דבר
בספר התורה של מרן
חודש בחודשו במשך עשרות
זכותו תגן עלינו ועל כל
השנים האחרונות ,שהצטברו לכדי
ישראל ,אמן.
סכום ענק ,ויביאם אליו .זבולון

הרגע הגורלי

לרפת בקר ,שהרי 'הזמנה לאו מילתא היא' ,וא"כ
אתה כותב כאן 'שקר' ,תפסיק מיד את עבודות
חיבור האותיות!
זבולון השיב למרדכי ,לא אני הוא זה שהחליט מה
יהיה כתוב כאן ,ר' יחיאל אמר שיכתבו כך ,אם יש
לך הערות או השגות על כך ,תשאל את ר' יחיאל.
מרדכי לא וויתר ,ומיד הלך לבית המדרש ,מקום
משכנו של ר' יחיאל ,ושאלו ,אם זה נכון שהרב
ציוה לעשות כן ,ילמדינו רבינו ,איך מותר לכתוב
על הבנין שהוא 'בנין קדוש' ,לפני שבכלל
השתמשו בו לדבר קדוש ,האין בזה חסרון בקיום
מצות "מדבר שקר תרחק''.
ענהו ר' יחיאל ,ר' מרדכי יקירי ,שאלה יפה שאלת,
אכן אמרתי כן לנהוג ,אך מפני שאני כעת עסוק
בשאלה חמורה ,הלכה למעשה ,אין בידי כעת
פנאי לבאר לך את מקור הדין בפוסקים ,אך
בכדי שלא תשאר בשאלתך ,אציע בפניך שתעיין
ברש"י בפרשתינו ,ותראה שיש לי אף משם מקור
לכך.
מייד עיין ר' מרדכי בפירוש רש"י בפרשה וגילה
את זה מפורש על הפסוק" ,ואלה הבגדים אשר
יעשו חשן ואפוד ומעיל וכתנת תשבץ מצנפת
ואבנט ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו
לי" ופירש רש"י בגדי קדש" :מתרומה המקודשת
לשמי יעשו אותם" שהוקשה לרש"י איך כתוב
בגדי קודש על בגדים שעוד לו הוקדשו? ועל
זה ביאר שכאשר תרומה נתרמת לשם ה' ,כאשר
עושים ומיצרים בגדים מתרומה זו ,כבר חל שם
"בגדי קדש" על הבגדים ,וכמו כן ,כשאדם מקדיש
כסף לבנין בית כנסת ,כאשר בונים בכסף בית
כנסת ,כבר חל עליו שם "מקום קדוש" על אף
שעדיין לא השתמשו בו לשום דבר קודש.
סיפור נפלא זה נלקח מעלון האיחוד בחידוד [באישור
מהמו"ל] ומלבד התוכן העצום שבו הוא מלמד אותנו להקפיד
על לימוד הפרשה עם פרוש רש"י הקדוש  -תודתינו למערכת
העלון האיחוד בחידוד על פרסום הסיפור בעלוננו © כל
הזכויות שמורות להאיחוד בחידוד.

רשימת ההגרלות שנערכו והזוכים:

תאריך ההגרלה:

הפרס:

שם הזוכה:

ראשון-ד' שבט

טבעת יהלום
ווילון
צביעת דירה
תספורת לשנה
 2ארוחות זוגיות  -הילולים
מנה פלאפל לשנה  /פיצוי
 ₪1200לרכישת בגדים
הדברה לכל הבית
חליפה וחולצה
מטען נייד+פיתוח  500תמונות
מטען נייד+קניית₪בגדים בשווי 300
מסז' רפואי אהרן 5+טוסט זוגי
 2ארוחות זוגיות-הילולים
מגש פיצה שבועי לשנה-פיצה קיד
ארוחה זוגית ₪ 300+למשקאות
מסז' רפואי+ארוחה זוגית הילולים
מסז' רפואי+ארוחה זוגית הילולים
פלאפון סמסונג  +א .בוקר קפה קפה
מערכת סטריאו
ברור זכאות 2+א .בוקר קפה קפה

לימור לנקרי
בנימין ישראלוב
יוסף חיים בגימוב
סוזן אוחיון
ישראל עובדיה
מינה מרואלי
ליאת ירקוני
ראובן נדב
עינבר עברון
שמעון ברוך
רותם עובד
תמר ונעמי כהן
מיטל אזרן
ירון לוי
שלמה חזום
רותם עובד
אורי עלפי
נתנאל אלכביר
ליאור ארג'י
ויויאן ניסן

שני-ה' שבט
שלישי-ו' שבט
רביעי-ז' שבט
חמישי-ח' שבט
ראשון-י"א שבט
שני-י"ב שבט
שלישי-י"ג שבט
רביעי-י"ד שבט
חמישי-ט"ו שבט
ראשון-י"ח שבט
שני-י"ט שבט
שלישי-כ' שבט
רביעי-כ"א שבט
חמישי-כ"ב שבט
ראשון-כ"ה שבט
שני-כ"ו שבט
שלישי-כ"ז שבט
רביעי-כ"ח שבט
חמישי-כ"ט שבט

צלצל עכשיו1700-700-700 :

( 24שעות ביממה!)
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