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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

הסגולה הגדולה ביותר בעולם!...
פרשת בהר-בחוקותי ,תשע"ז
השבת נקרא בתורה שתי פרשיות – בהר ובחוקותי.
בשתי הפרשיות יחד יש שלושים ושש מצוות,
ובפרשת בחוקותי ישנן ארבעים ותשע קללות על
שונאי ישראל ,שכבר התקיימו בעוונותינו הרבים בזמן
חורבן בית ראשון (כמבואר ברמב"ן בפרשה) .ובכל המצוות
שבשתי הפרשיות ישנה מצוה אחת שהיא אינה במנין
המצוות בפרשיות אלו .ומצוה זאת היא היסוד של כל
התורה ,של כל העולם ,של כל יהודי ושל כל הסגולות
שבעולם .ובעוונותינו הרבים לא כולם מבינים ,לא
כולם יודעים ,לא כולם מתלהבים ,ולא כולם לוקחים
את הסגולה העצומה הזאת שעליה עומד העולם.
זו בעצם מעלת לימוד התורה ,והיינו שחייב כל
יהודי באשר הוא שם ,לעסוק בתורה יום יום ,במסירות
יֹומם
ית ּבֹו ָ
נפש ובאהבה ,והפסוק צועק (יהושע א ,ח)" :וְ ָהגִ ָ
וָ לַ יְ לָ ה" .וכל הקללות שבפרשת בחוקותי ,אינם בגלל
שנענשו על עבירות שנעשו קודם לכן ,אלא בגלל
עוון של ביטול תורה ,כלומר ,גם כאשר שומרים את
תורה והמצוות ,אוכלים בכשרות מהודרת ומשתמשים
רק בטלפון כשר למהדרין ,עדיין בשמים צועקים
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה" ,ולולא זה,
ית ּבֹו ָ
ומבקשים מאיתנו "וְ ָהגִ ָ
ישנם בפרשה ארבעים ותשע קללות על שונאי ישראל.
והדברים נוראים ומפחידים עד מאד!
ובפרשה רואים דבר נוסף .לא די בכך שמקיימים
ית ּבֹו וגו'" ,אלא צריך לקיימו מתוך
את הפסוק "וְ ָהגִ ָ
"אם־
עמל ויגיעה בתורה ,כמבואר בפירוש רש"יִ ,
ְּב ֻחּק ַֹתי ֵּתלֵ כּו וגו'" – שתהיו עמלים בתורה .וכן להיפך,
"וְ ִאם־ֹלא ִת ְׁש ְמעּו לִ י וגו'" ,מפרש רש"י – שלא תהיו
עמלים בתורה .ומשמע שצריך עמל ,יגיעה ומסירות
נפש בלימוד התורה .וזו הסגולה הגדולה לבטל
ארבעים ותשע קללות!
ורואים מכאן יסוד נפלא! כאשר יש עמל ויגיעה
בתורה ,זה מראה על אהבת התורה ,אהבת ה' יתברך,
שמחה במצוות ,כבוד שמים ועבודת ה' יתברך באמת.
ומבואר בגמרא (פסחים סח ,):שהעולם עומד על לימוד
יֹומם וָ לָ יְ לָ ה וגו'",
יתי ָ
"אם־ֹלא ְב ִר ִ
התורה ,שנאמרִ :
ופירש רש"י שהכוונה היא על לימוד התורה ,שכתוב
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה" ,ע"ש .ובמסכת כלה רבתי
ית ּבֹו ָ
עליו "וְ ָהגִ ָ
(פ"ג) דרשו חז"ל הקדושים מהפסוק (דברים ו ,ה) "וְ ָא ַה ְב ָּת
ֹלקיָך וגו'" – לרבות אהבת התורה .וכשיש
ֵאת ה' ֱא ֶ
אהבה יש חשק לטרוח ,לעמול ולהתייגע ,בבחינת
"וַ ּיִ ְהיּו ְב ֵעינָ יו ּכְ יָ ִמים ֲא ָח ִדים ְּב ַא ֲה ָבתֹו א ָֹתּה" – את
העבודה (עי' במפרשים פרשת ויצא).
ורואים אנו את חביבות התורה מהפסוק (תהלים קיט,
ת־ּפיָך ֵמ ַאלְ ֵפי זָ ָהב וָ כָ ֶסף" .ומכאן למד
תֹור ִ
עב)" :טֹוב־לִ י ַ
רבי יוסי בן קסמא שצריך אדם לגור תמיד במקום של
תורה ,וזה שווה מאלף אלפים דינרי זהב ומרגליות
שבעולם (אבות פ"ו מ"ט) .וכן מהפסוק (תהלים פד ,יא)ּ" :כִ י טֹוב־
יֹום ַּב ֲח ֵצ ֶריָך ֵמ ָאלֶ ף וגו'" ,שדרשו חז"ל בגמרא (שבת ל ):יום
אחד של תורה ,שווה יותר מאלף קרבנות .ושני גדולי
ישראל זיע"א – רבינו הסטייפלר ומרן זיע"א – כתבו

ואמרו פה אחד ,יום אחד של לימוד תורה שווה יותר
מאלף תעניות .ורש"י (בתהלים שם) מפרש ,יום אחד של
תורה ,שווה הרבה יותר מלהיות מלך אלף שנה ,ע"ש.
ובגמרא (סנהדרין מט ).מובא ,שכל מי שלא בא מיד כאשר
המלך קורא לו ,חייב מיתה כדין מורד במלכות ,לבד
מאדם העוסק בתורה בעת שהמלך קורא לו ,שאינו
חייב להפסיק ,והמלך צריך לחכות לו עד שיסיים
לימודו ,והדברים נוראים! ע"ש .ובעצם זו משנה
מפורשת (אבות פ"ג מ"ז) המהלך בדרך ושונה ומפסיק
ממשנתו ,ואומר 'מה נאה אילן זה' וכו' ,מעלה עליו
הכתוב כאילו מתחייב בנפשו .ואין זה רק בגלל הביטול
תורה שנגרם כאן עקב היסח הדעת מאותה התפעלות
מהאילן ,אלא גם בגלל שלא יתכן לשבח דבר מסוים
באמצע לימוד התורה ,וזאת משום שאין כמו התורה
בעולם! ונמצא שהמשבח דבר אחר באמצע לימודו,
הוא מזלזל בכבוד התורה ,ומגיע לו עונש מוות על כך,
והבן! והדברים נוראים! והיעב"ץ אמר על עצמו' :בלי
תורה אני מת!' (ועי' תמורה טז .בפרש"י בד"ה עצבי) .וזה ממש כך,
שהרי אם נעשה חשבון כמה מבינים בעסקים ,כמה
מבינים בבורסה ,כמה מבינים ביהלומים ,ומאידך כמה
מבינים במעלת עמל וחביבותה של התורה הקדושה
כל רגע ורגע ,ואוי לנו ביום הדין! וכידוע מהשל"ה
הקדוש (במסכת שבועות) שכתב ,שבקבלת התורה דנים את
ית ּבֹו
האדם היכן הוא עומד ,וכיצד הוא מקיים "וְ ָהגִ ָ
וגו'" ,ע"ש .ואולי זה רמז לכך שקוראים כל שנה את
פרשת בחוקותי עד במדבר לפני חג השבועות ,וזאת
כדי לקבל עול תורה כמו נעשה ונשמע שבהר סיני (ועי'
אור"ח סי' תכח סע' ד).
וכנראה שצריך להתפלל שנזכה לאהבת התורה
כמו אויר לנשימה .וכמו שיש חולה המחוסר תיאבון
לאכילה ,כך יש חולה בנשמה המחוסר תיאבון
לתורה .וכשאדם אומר בתפילת העמידה 'השיבנו
אבינו לתורתך' ,יכוון לזכות שיהיה לו אור הקדושה
הנמשך עלינו על ידי עסק התורה (בא"ח פרשת בשלח אות
יז) .ובתפילת 'אהבת עולם' ,כשאומר' :המרחם ,רחם
נא עלינו ,ותן בליבנו וכו' תורתך באהבה' ,יבקש על
עצמו שיזכה לאהבת התורה ,כמו שמבקש על חולה
מסוכן .ומספרים על רבינו בעל שבט הלוי זיע"א,
אשר כל יום ויום היה בוכה בדמעות ממש בברכת
'אהבת עולם אהבתנו' .וכך מסופר גם על החתם סופר
ועל רבינו הגאון רבי חיים מוואלוז'ין ,תלמיד הגר"א
זיע"א .והלואי שנזכה גם אנחנו להיות בריאים בנשמה,
ולבכות שנזכה גם אנחנו לאהבת התורה כאויר
לנשימה .ובכוונה תחילה העתיק הרמב"ם בהלכות
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה"
ית ּבֹו ָ
תלמוד תורה (פ"א ה"ח) את הפסוק "וְ ָהגִ ָ
(יהושע א ,ח) ,כדי ללמדנו שגם כאשר באים לארץ הקודש
ואין את ַה ָמן ,אין ענני כבוד ואין בארה של מרים ,עם
כל זאת חייבים לעסוק בתורה ביום ובלילה .וכל עולם
הזה הוא הבל הבלים ,ורק אם הוא אמצעי לתורה ,הרי
שגם זה קודש קודשים.
והנה השבוע זכינו לרקוד ולשמוח בהילולת רבינו
רשב"י הקדוש זיע"א .וכידוע מרבינו החפץ חיים

מורנו הרב שליט"א
זיע"א ,שהיה ממליץ לקרוא כל שבוע בזוהר הקדוש,
את אותה הפרשה של אותו השבוע .והקורא ולומד
בזוהר הקדוש ,ימצא לנכון מאות פעמים בלי גוזמא
עד כמה שרשב"י הקדוש היה משבח ומעודד את
מעלת לימוד התורה ,כח התורה ,קדושת התורה וזכות
התורה ,וכדלהלן:
 צריך כל אדם לעסוק בתורה יום ולילה ,משום שה'יתברך שומע קול העוסקים בתורה .והמחדש חידוש
תורה אחד בורא רקיע אחד.
 כל העוסק בתורה אינו מפחד לא מהעליוניםולא מהתחתונים ,כי אחוז הוא באילן החיים ,ולומד
מהתורה כל יום .ואפילו היתה גזירה ,כח התורה תבטל
ית
הגזירה .ויש לעסוק בתורה יום ולילה ,שנאמר" :וְ ָהגִ ָ
יֹומם וָ לַ יְ לָ ה" .והפורש מהתורה פורש מעץ החיים.
ּבֹו ָ
 טובות הרבה מזמין ה' יתברך עבור בני אדם יראיה' ,העוסקים בתורה.
 מי שלא עוסק בתורה אין לו נשמה קדושה ,ואיןיורד עליו קדושה משמים.
 אדם החוזר בתשובה ועוסק בתורה ,ה' יתברךמוציאו מהתאווה ומניחו בגן עדן שהיא השכינה.
 מי שקורא ושונה ששה סדרי משנה ,הרי זה מקדששם שמים בכל יום תמיד.
 כל מי שקם בחצות הלילה לעסוק בתורה ,ה'יתברך וכל הצדיקים שבגן עדן מקשיבים למלים
היוצאים מפיו.
 העולם עומד ומתקיים בזכות עם ישראל ,שקיבלואת התורה בהר סיני.
 כשאמרו ישראל 'נעשה ונשמע' עלו בדרגה .ואמרה' יתברך למלאכים 'עם ישראל גם הם מיוחדים אצלי,
ואסור לכם לקדש את שמי מבלי עם ישראל'.
 כל הפורש מהתורה אפילו שעה אחת ,הרי זה כמושפורש מחיי העולם.
 כל החברים העוסקים בתורה כל הלילה בלילשבועות ,רשומים וכתובים הם בספר הזכרונות ,וזוכים
לשבעים ברכות – כל זה העתקתי מהזוהר פרשיות
בראשית ,נח ולך לך בלבד.
רואים כאן בזוהר הקדוש ,שישנם בעולם כל
מיני סגולות קלות ופשוטות שאינן מועילות כלל,
ואילו בסגולה הגדולה של חיזוק כח התורה ,מועילה
שליחות ,כמו יששכר וזבולון .ועוד ,שלזבולון המחזיק
תורה ,יש את הכח של אגוני מגנא ואצולי מצלא,
ושפתותיו דובבות בקבר (יבי"א ח"ז יור"ד סי' יז).
וזכיתי לשמוע לפני ארבעים שנה מפי מרן רבינו
זיע"א ,שאם ביום הכיפורים התלמידים ובחורי
הישיבות לא היו יוצאים לבין הזמנים ,לא היה נגרם
כזה נזק גדול במלחמת יום הכיפורים ,וזאת משום
שכח התורה שלהם שומר עלינו ,והיו נעשים לנו
ניסים ,כמו במלחמת ששת הימים .וזה בעצם ההודאה
לה' יתברך על שחרור ירושלים (כ"ח אדר תשכ"ח) ,להרבות
תורה ויראה לתפארת בישראל ,והלואי שנזכה לכך.
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הישועה שמחכה רק לך  -כבר כאן!
שלום וברכה מורי ורבותי!
בהמשך לשיחותינו הנפלאות ולתגובותיכם הנפלאות עוד יותר ,הרשו לי לשתף
אתכם בסיפור אישי.
לפני מספר שנים זכיתי לסיים את לימודיי באחת מהישיבות המיוחדות בארץ ,הלא
היא "ישיבת אמרי דעת" המעטירה ,אשר משכנה כבוד בעיר הקודש ירושלים .מאז
ועד היום ,כמו כל אחד אחר מבוגרי הישיבה ,אני חש חלק ממנה ,ובכל מילה היוצאת
מפי שזורים דרכה והדרכתה של הישיבה הקדושה כמו ואף יותר מיתר הישיבות בצילן
זכיתי להסתופף.
אמש השתתפנו בחנוכת הבית לבניינה החדש ,העצום ומעורר ההשראה של
הישיבה .היתה זו חנוכת הבית לשלב א' והנחת יסוד אבן הפינה לשלב ב' .משהו
שמאפיין את דרכו וחזונו של ראש הישיבה ,אשר תוך כדי חנוכת בית רוחנית וגשמית,
הרגיש מיד בצורך להתחיל בהנחת אבן הפינה לשלב הבא  -שלבים שבעזרת ה' לעולם
לא ייפסקו[ .נדיבים רציניים רוחנית וגשמית ,מוזמנים בחום רב ליצור קשר לשאת
חלק בבניינו האמיתי של עם ישראל .אני מאמין ומבין שנשארו לפחות כמה חדרים
ואולמות שטרם נרכשו ,ולפני השקעות רוחניות כלשהן מומלץ לבדוק את המיוחדות
שבמניות השמימיות].
במהלך האירוע ,הסתופפנו מאות בוגרי הישיבה לדורותיה ,לשמוע את המשא
המרכזי מפי המייסד ,המנווט והמנהל הרוחני והגשמי של ההצלחה האדירה הזו .וכה
היו דבריו של מרן ראש הישיבה ,הגאון הגדול הרב שאול גבאי שליט"א.
כאשר יוסף מתוודע לאחיו ,הוא נופל על צווארו בנימין ובוכה ,ובנימין בוכה אף הוא
אריו"
ּובנְ יָ ִמן ָּבכָ ה ַעל ַצּוָ ָ
ארי ִבנְ יָ ִמן ָא ִחיו וַ ּיֵ ְבּךְִ ,
על צווארו ,וכלשון הפסוק" :וַ ּיִ ּפֹל ַעל ַצּוְ ֵ
(בראשית מה ,יד) .המדרש (פסיקתא זוטרתא ,ילקוט שמעוני) במקום מביא את ההסבר לבכי הזה בזו
הלשון" :ראה ברוח הקודש ששני מקדשים עתידין להיבנות בחלקו של בנימין ועתידין
ליחרב' ,ובנימין בכה על צואריו' ,ראה שמשכן שילה עתיד להבנות בחלקו של יוסף
ועתיד ליחרב".
על כך שאל ראש ישיבת חברון ,הגאון רבי חיים סרנא זצ"ל (ראש הישיבה בין השנים התשכ"ב
 התשמ"ז) .לכאורה ,מוטב היה לּו בכה בנימין על בית המקדש שייחרב בחלקו ,בעודיוסף בוכה על שני בתי המקדש שייחרבו בחלקו האישי .מדוע ,אם כן ,בוכה יוסף על
מקדשו של בנימין ,בעוד בנימין בוכה על מקדשיו החרבים של יוסף? ועל כך השיב
ראש ישיבת חברון זצ"ל ,שעל חורבנו של 'האחר' עליך לבכות ,אך את 'חורבנך האישי'
עליך לבנות ,ולא זמן בכי ומספד הוא.
וכאן עמד מרן ראש הישיבה שליט"א ולימד את כולנו שאם משהו מעיק עליך ,או
מפריע לך בחיים האישיים או הציבוריים .כל עוד הדבר תלוי בך ,לא עת בכי הוא ,אלא
עת בניה ועשיה .על דברים שאינם תלויים בך ,כמו צרותיהם של האחרים כאשר אין
לאל ידך להושיע או לסייע ,מותר לך לבכות .אולם ,בדברים התלויים בך ,הבכי רק
יפגום בבנייה ,ויגרום לשקוע עמוק יותר ִ
"ּביוֵ ן ְמצּולָ ה" (תהלים סט ,ג) .משהו בסגנון של
"להעמיק את 'הטרגדיה' ,במקום להשתקם".
מרן ראש הישיבה סיים את החלק הזה במילים דלהלן :אילו היה נבנה בניינה
החדש של הישיבה ,והייתם מתאספים בו כולכם ,כל בוגרי הישיבה לדורותיה ,רק
בכדי לשמוע ולאמץ את המסר הזה ,דייני .עד כאן דברי קודשו של מרן ראש הישיבה
שליט"א .וברכותינו שיזכה להרחיב את גבולו בתלמידים מהוגנים ,ובבניית דורות של
תורה בהצלחה ,נחת ושלווה ,ובמילוי כל המשאלות לעבודתו יתברך.
ומדוע אני פותח בזה את שיחתנו השבועית הקבועה?
אז קודם כל ,כשראש הישיבה אומר שעל מנת להפיץ תובנה זו שווה ההשקעה של
שנים לבניית מבנה רב ממדים שכזה ,הרי שברור שהשורות הראשונות של שיחתנו
המשותפת ראויות לכך אף הרבה יותר...
אולם ,דבר נוסף גורם לי לעדכן אתכם בתובנה מופלאה זו .בשבועות האחרונים
התמקדנו בדרכו 'הטבעית להחריד' של האדם ,אשר בכל צרה וצוקה העוברים עליו
מבלי לראות את ישועת ה' ואהבתו הטמונים בכל נגע ופגע באורח החיים ,ללבוש
יאוש ,לפרוץ בבכי ולמרוט שער כנגד תקופת הקושי .הסברנו שגם עונש טמון בבכי זה,
וכדברי הגמרא (תענית כ"ט ע"ב) "אתם בכיתם בכיה של חנם ,ואני קובע לכם בכיה לדורות".
ומאידך ,הבאנו את דברי רבה (ברכות ס"ב ע"ב) שמבאר את דברי המשנה "חייב אדם לברך
על הרעה כשם שמברך על הטובה" ,שאמורים לברך את ברכת "דיין האמת" על האסון
הגדול ביותר ,בשמחה ובהתלהבות כאילו מברכים את "ברכת שהחיינו" על הבשורה
הטובה ביותר.
בהמשך ,נכנסנו ביחד לעולמו
המיוחד של רבי עקיבא ,ולמדנו
יחד איך היא צוחק מכל מאורע
רע שעבר
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השנה,
נופש

בין הזמנים
למהדרין

או חייג
לשמיעה
(בעלות
שיחה
רגילה)

הרב אליהו רבי ראש הכולל
עליו כאדם פרטי וכאחד מכלל ישראל (יעוין מכות כ"ד ע"א וע"ב וסנהדרין ק"א ע"א) .ובזה הסברנו את
כחו הגדול ,אשר הקים את חייו ואת ישיבתו מחדש לאחר חורבנם על ידי פטירתם של
עשרים וארבעה אלף תלמידים (יבמות ס"ב ע"ב).
יכול אי מי מבין שותפי שיחתנו הנאמנים להבין' ,חלילה' ,שאם יש להתייחס לכל
צרה וצוקה כאל דבר טוב ומשמח ,הרי שגם אין צורך לתקן את העולם ולחולל בו
שינוי כלשהו מכאן ועד ביאת גואל צדק .כי הלא גם הדברים הרעים שעוברים עלינו
ועל סביבתנו ,טובים הם ,ומה בצע ,אם כך ,לתקן את המתוקן? ועל כך מגיעים דברי
מרן ראש הישיבה בשם ראש ישיבת חברון ,ומלמדים אותנו :גם אם אסור להישבר,
ודווקא משום כך ,הרי שצריך למצוא את הפתרון לנו ולבנינו ולכל הסובבים אותנו.
ובכלל ,דיכאון ,עצבות ומרה שחורה הנובעים ממפגע כלשהו ,שקולים כהתאבדות.
אולם ,לצהול ולשמוח מבלי לעשות מעשה מול אותה מפגע ,הרי גם הוא סוג של
התאבדות ,סוג של השלמה עם הרוע וההעדר.
הלקח הגדול והצעד המשמעותי האמורים לבוא בעקבותיה של אותה בעיה ,היא
יצירתו הקמתו וכינונו של הפתרון ,גם ממה שנראה לכאורה כבעייתי ואף חסר סיכוי.
וכדברי החפץ חיים זצ"ל ,אותם שמעתי בצעירותי ממרן ראש הישיבה בהיותי מסתופף
תחת כנפיו ובסתר אהלו ,וכדלהלן" :החובה היא להאמין יום יום ושעה שעה בביאת
המשיח ,אולם ,מאידך -לנהוג ולפעול כאילו מגיע הוא עד עוד שמונים שנה לפחות".
ללא תובנה זו לא היה אף אחד ממנהיגי ישראל ,הרועים הנאמנים ,מקים ישיבה ,כולל,
קהילה תורנית או למצער שיעור תורה.
והסיבה השלישית ,בגינה ,נכון ,ראוי ומומלץ היה להביא את הדברים בשיחתנו
הנוכחית ,היא פרשת השבוע .בפרשתנו" :וַ יְ ַד ֵּבר ה' ֶאל מ ֶֹׁשה ְּב ַהר ִסינַ י לֵ אמֹר ֵׁ ...שׁש
ּוב ָּׁשנָ ה ַה ְּׁש ִב ִיעת ַׁש ַּבת
בּוא ָתּהַ .
ָׁשנִ ים ִּתזְ ַרע ָׂש ֶדָך וְ ֵׁשׁש ָׁשנִ ים ִּתזְ מֹר ּכַ ְר ֶמָך וְ ָא ַס ְפ ָּת ֶאת ְּת ָ
ַׁש ָּבתֹון יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ ַׁש ָּבת לַ ה' ָׂש ְדָך ֹלא ִתזְ ָרע וְ כַ ְר ְמָך ֹלא ִתזְ מֹר ְׁ ...שנַ ת ַׁש ָּבתֹון יִ ְהיֶ ה לָ ָא ֶרץ"
(ויקרא כה ,א-ה) .וידועה ומפורסמת על כך שאלת המדרש (ספרא בהר פרשה א') "מה ענין שמיטה
אצל הר סיני" .כלומר ,והלא כל המצוות כולן נאמרו בהר סיני ,ואם כך מדוע יש לייחד
על מצוות השמיטה את המילים "בהר סיני"? ועל כך משיב המדרש ,ללמדך ,מה שמיטה
כלליה ודקדוקיה ניתנו בסיני ,אף כל המצוות כלליהן ודקדוקיהן ניתנו בסיני.
והתשובה לכאורה תמוהה עוד יותר מהשאלה ,כי הלא דווקא מאחר וכל המצוות
ניתנו בסיני ,היתה צריכה להיות סיבה טובה מדוע נבחרה מצוות השמיטה רק היא
לייצג את שאר המצוות שניתנו באותו מקום? לאמור ,אמנם על השאלה מה מיוחד
במצוות השמיטה שניתנה בסיני יותר משאר המצוות ,נענינו .אולם ,כאן קמה וגם
ניצבה שאלה חדשה ומתבקשת ,והיא ,מדוע נבחרה מצוות השמיטה להיות המיוחדת
בייצוגן של יתר המצוות?
ועל כך התשובה :המיוחד שבמצוות השמיטה הוא ,שהאדם אשר שובת במשך שנה
שלמה מכל מלאכה בשדהו ,מאמין בוודאות שה' יתברך הוא זה שציווה את אותה
מצווה ,והוא גם אשר מעניק את המימון להפסדים 'לכאורה' העלולים להיווצר מחמתה.
ֹאמרּו ַמה ּנֹאכַ ל ַּב ָּׁשנָ ה ַה ְּׁש ִב ִיעת ֵהן ֹלא נִ זְ ָרע וְ ֹלא נֶ ֱאסֹף ֶאת
וכלשון הפסוקים" :וְ כִ י ת ְ
בּואה לִ ְׁשֹלׁש ַה ָּׁשנִ ים"
יתי ֶאת ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם ַּב ָּׁשנָ ה ַה ִּׁש ִּׁשית וְ ָע ָׂשת ֶאת ַה ְּת ָ
בּוא ֵתנּו .וְ ִצּוִ ִ
ְּת ָ
(ויקרא כ-כא) .כלומר ,שחברת הביטוח של הקדוש ברוך הוא עומדת ומגבה כל הפסד אשר
עלול להיווצר על ידה .כך גם כל יתר מצוות התורה נתנו בסיני כמותה ,וגם כל אחת
מהן מבוטחת באותה חברת ביטוח אלוקית המבטחת את ההפסדים העלולים להיווצר
לכאורה ,ממצוות שמירת שבת ועד "ֹלא ִתּקֹם וְ ֹלא ִתּטֹר ֶאת ְּבנֵ י ַע ֶּמָך" (שם יט ,יח).
וגם כאן יכל אי מי לומר" :אם כך הוא הדבר ,אקיים את מצוות ה' יתברך ,וכל מה
שאראה כחסר או כבלתי מושלם ,אשב 'רגל על רגל' ואמתין לישועתו יתברך" ...ועל
כך באים דבריו של מרן ראש הישיבה ,מכים על קדקודנו ואומרים" :אל לך להמתין
לישועה שתגיע בכל מה שיש בידך לפתור ,ליצור ולנווט ,אלא הבא את הישועה במו
ידיך .ויתרה מכך ,ישועה שיכולה להגיע בהשתדלותך ולכך נוצרת ,לא תגיע לעולם
בדרך ניסית ,ברגעים אלו אתה הוא האדם הנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא להביא את
הישועה לעולם.
דוגמאות לישועה הפרטית שלך לעולם? יש ללא גבול ,ותלוי מאד מה חסר
בסביבתך .מניין חדש ,כולל טוב ,ישיבה מיוחדת ,שיעור תורה חדש ,גמ"ח הלוואות,
גמ"ח תרופות ,קומה נוספת לבניין תורני ,סדרת שיעורים בשלום בית ,בחינוך הילדים,
ומה לא? [אם הבעיה שלכם היא רק ההחלטה וההתחלה ,נשמח לסייע] .ובכלל ,להיות
בעל טוב ,אבא טוב ,שכן טוב ,חברותא טובה ,ואח לצרה טוב ,זו 'ישועה לעולם' לא
פחות מהישועות המרגשות והמצלצלות יותר...
יזכה ה' יתברך כל אחד ואחד מאיתנו למצוא את הישועה אשר לשמה נוצר ולהביאה
לעולם ,ויחד נזכה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא בבחינת "מצמיח ישועות".
ובקרוב נזכה לחזון ָ
"מלְ ָאה ָה ָא ֶרץ ֵּד ָעה ֶאת ה' ּכַ ַּמיִ ם לַ ּיָ ם ְמכַ ִּסים" (ישעיה יא ,ט).
ברוכים תהיו!

הרעם מורנו
במבלשליט"א
ים -ון רויאל
המלח

מתחם הספא הגדול
והמפואר בים המלח

//

פרטים
יבואו...

מדברי מרן
רבינו הגדול
זיע"א:

אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל,

לא להשתמש עם זה בכלל!
כל המכשירים הטמאים ,תוציאו אותם!

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס03-5011125 :
או במייל Info@haravrabi.co.il :או באתרwww.haravrabi.co.il :

שאל את הרב
נסיעה לחוץ לארץ – לרווקים ורווקות
שאלה :חברים צעירים ,שומרי תורה ומצוות ,וכן
צעירות ,הרוצים לטוס לחוץ לארץ לכמה ימים ,כדי
להתפרק ולנקות את הראש ,עקב מצב רוח ירוד בגלל
בעיות השייכות לגיל הרווקות ,או עקב לחץ מבעיות
במשפחה או בעבודה ,מה דעת התורה בזה?
כמובן שהכל נעשה תחת פיקוחה של הנהלה חרדית,
וכשרות מהודרת ללא פקפוק.
תשובה :לצערי זו שאלה קשה מאוד ,והתשובה קשה
יותר! משום שבעוונותינו הרבים לא כולם יודעים על
המצוה לגור בארץ ישראל – ארץ הקודש – כל רגע ורגע,
ואסור לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ (רמב"ם הלכות מלכים
פ"ה) .וכידוע ,כל הארצות שהן מחוץ לארץ ,הרי הן ארצות
טמאות .והנכנס לחוץ לארץ ,אפילו אם נכנס באויר בלבד,
על ידי מטוס וכיוצה בזה ,הרי הוא טמא .ואם דרך בקרקע
שבחוץ לארץ הרי הוא טמא שבעת ימים ,וצריך טבילה
וטהרה על ידי אפר פרה אדומה (רמב"ם הלכות טומאת מת פי"א).
וכמובן שבזה הזמן כולנו בלאו הכי טמאים ,ואשריו מי
שזכה להיות חי וקיים בארץ הקודש.
להתפרק בקדושה ולנקות את הראש ,הוא רק על ידי
תפילות גדולות וחיזוק באמונה ,ולחכות לישועה מה'
יתי לַ ה' ַה ַּמ ְס ִּתיר
יתברך .והנביא ישעיה (ח ,יז) ממליץ" :וְ ִח ִּכ ִ
יתי־לֹו" .ופירש רש"י ,אני מחכה לה'
ָּפנָ יו ִמ ֵּבית יַ ֲעקֹב וְ ִקּוֵ ִ
המסתיר פניו ,וקויתי לישועה ,ע"ש .והזוכה להתנהג כך,
מקיים מצוה כל רגע ורגע.
גיל הרווקות הוא גיל מסוכן .ולכן אין היתר לנסוע
לחוץ לארץ ,אין היתר לבחורים רווקים לרכב על אופניים
ברשות הרבים ,אין היתר לטלפון לא כשר ,רחמנא ליצלן
ואין היתר לכל מיני טיולים ,כגון מטעם העבודה וכיוצא
בזה .ואשה נשואה שדורשים ממנה מטעם עבודתה
לנסוע עמם ליום גיבוש וכיוצא בזה ,יש ליזהר בזה
שתיסע אך ורק עם בעלה.
יש להקפיד מאוד על מצות קדושים תהיו ,ולכוון
שהצער הזה שמרגישים הוא משמים ,לתיקון עוונותינו,
והיתה לה' המלוכה.
אמירת 'הלל' ביום ירושלים
שאלה :מי שהיה בירושלים עיה"ק במלחמת ששת
הימים ,האם יש עליו חיוב לומר 'הלל' ביום שחרור
ירושלים (כ"ח אדר לשכ"ח) ,וכיצד עליו להודות לה' על הניסים
שעשה עמנו ביום זה?
תשובה :כמובן שיום זה אינו דומה ליום העצמאות
שנחלקו עליו חכמי ישראל כיצד להתנהג בו ,אלא הוא
יום מרומם יותר ,משום שירושלים היא עיר הקודש.
וירושלים אותיות יראה שלימה (תוספות תענית טז .).ויש קדושה
בירושלים יותר מארץ ישראל (עי' מסכת כלים פרק א משנה ח) .ולפני
שלוש מאות שנה עשו חרם בירושלים על רווקים שלא
יגורו בירושלים לרוב קדושתה ,והיו צריכים לעבור לתל-
אביב ,חולון ,בת-ים וכדומה (מרן זיע"א יבי"א ח"ז יור"ד סי' יד אות ג) .וזו
בעצם העבודה שלנו ביום הזה ,לעשות יום שחרור רוחני
בירושלים עיר הקודש ,ולהרגיש ולהתנהג בקדושה יתרה.
וכידוע מהבבא סאלי זיע"א ,שהיה מהרהר בתשובה,
כמובן בדרגה שלו ,כאשר היה מגיע לירושלים – לכותל
המערבי – בכדי ללמוד שם שעה קלה בזוהר הקדוש.
ועל אחת כמה וכמה שיש להתחזק באמירת תיקון חצות,
ואבלות על ירושלים ובית-המקדש .ומבואר בהלכה (סי'
תקסא) שיש לעשות זכר לחורבן על ידי קריעת החולצה
כשרואה את בית-המקדש בחורבנו ,וכן בסעודה שעורך
בביתו או בשמחות (עי' סי' תקס) ,וזה בבחינת לדרוש את
ציון (עי' סוכה מא ,).על חילולי שבת קודש בירושלים עיה"ק,
וחוקים עירוניים נגד התורה ,רחמנא ליצלן .וכמובן
שהאומר 'הלל' לעצמו (בלא ברכה) מחמת השתפכות הנפש,
על הניסים שעשה לנו ה' יתברך בזמן המלחמה בעת
שהיה שם ,הרי זה מצוין .והעיקר לזכור תמיד את הפסוק
רּוׁש ִָלם ִּת ְׁש ַּכח יְ ִמינִ י".
ם־א ְׁש ָּכ ֵחְך יְ ָ
"א ֶ
(תהלים קלז ,ה) ִ :

(דברים שנשא
מרן זיע"א
בשיעורו השבועי
במוצש"ק בלווין)

להתפלל בבית-כנסת שאין שם שיעורי תורה
שאלה :שמעתי בדרשה מהחכם הדורש ,שלא טוב
להתפלל בבית-כנסת שאין שם שיעורי תורה ,משום
שאין בית-כנסת זה מספיק קדוש ,האם נכון לומר כן?
תשובה :אין זה נכון כלל ,ואותו חכם בודאי שלא
התכוון לכך ,אלא כל כוונתו היתה לעורר על מעלת בית
המדרש כשעוסקים בו בתורה אברכים יקרים ובני תורה
חשובים ,שהוא קדוש יותר מבית-כנסת ,ועדיף להתפלל
שם ,ודבר זה מפורש בשו"ע (סי' צ סע' יח) .ואפילו שיש בבית
המדרש מנין מצומצם ,ובבית הכנסת ישנו ציבור גדול,
עם כל זה קדושת בית המדרש על ידי לימוד התורה,
עולה עשרת מונים ממצוה של 'ברוב עם הדרת מלך'
(משנ"ב שם ס"ק נה).
ומכאן ,שחייבים הגבאים בכל אתר ואתר ,לארגן שיעורי
תורה לקהל הרחב בכל יום ,על ידי אברך בן תורה ,וכן בין
מנחה לערבית .ויש לשלם לו ולחזק אותו ,וזכות הרבים
תלוי בהם ,בבחינת משמרת הקודש .ויש לאותם גבאים
מחלקה מיוחדת בגן עדן .וכן להיפך ,גבאים המעכבים
ודוחים שיעורי תורה ,וטורחים כל ימיהם שיהיה בית-
כנסת נקי ומצוחצח כמו בית-מרקחת ,הרי הם מחטיאים
את הרבים ,ויש להם מחלקה מיוחדת בגהינם .ויש לדעת,
אשפה ,פסולת ועפר היוצא מהנעליים של לומדי התורה,
שווה מליונים! ויש בו סגולה להצלחה (עי' מהרש"א קידושין ל.):

זיכוי הרבים או שכר גבוה –מה עדיף?
 שאלה :גננת חרדית שעובדת בגן של הציבור
הכללי ,ומשתדלת בכל בוקר לומר עם הילדים קריאת
שמע ,ברכות ,ועוד כל מיני פסוקים וכדומה ,לקרב
אותם לצור מחצבתם .והנה כעת הציעו לה שתי הצעות:
ההצעה האחת ,לנהל גן ובו כשלושים ילדים .והאחרת,
להיות גננת משלימה – כל פעם בגן אחר – כשבכל הגנים
יחד ישנם כמאה ושלושים ילדים .והשאלה היא ,האם
ההצעה הראשונה עדיפה על השניה ,מאחר ושכרה גבוה
יותר ,על אף שהזיכוי הרבים שם פחות ,או שלהיפך,
ההצעה השניה עדיפה על הראשונה ,מאחר והזיכוי
הרבים שם גדול יותר ,על אף שהשכר שם פחות?
תשובה :נראה שעדיף לקחת את ההצעה השניה
ולהיות גננת משלימה ,מאחר וזיכוי הרבים הוא דבר גדול
מאוד ,ואין למעלה ממנו .ותתפלל הגברת שבעזרת ה'
תהיה ברכה באותו שכר שמקבלת ,שהרי בין כך הכל
קצוב מראש השנה עד ראש השנה (ביצה טז.).
להזמין משפחה לשבת חתן – כשיש חשש שיחללו את השבת
 שאלה :משפחה חרדית שעושים שבת חתן,
ומזמינים אורחים לאותה שבת ,ובין המוזמנים ישנם כאלו
המחללים שבת ,ואם יזמינו אותם ,הדבר כרוך בהרבה
חילולי שבת מצדם ,האם להזמינם או להימנע?
תשובה :אם וכאשר לא יזמינו את אותם אורחים
הם יפגעו מכך ,והדבר יגרום למחלוקת ,קנאה ,שנאה
ותחרות ,כמובן שצריך להזמינם ,ואין כאן "לפני עיור לא
תתן מכשול" ,אלא אדרבא בזה שמזמינים אותם ,מצילים
אותם מהרבה עבירות חמורות שיעברו בשאט נפש ,אם
לא ישהו אצלם בשבת קודש .וזו דעת רבינו הגאון רבי
שלמה זלמן אויערבך זיע"א (וע"ע ביבי"א ח"ב סי' טו).
אמנם יש להביא להם מרצה בכיר שיאמר להם כל
השבת דברי תורה וחיזוקים ביראת שמים ,וכן להביא
פייטן שינעים להם את השבת בשירי קודש לכבוד ה'
יתברך .ובזה נרוויח שגם נמנע מחלוקת ,וגם נחזק את
המשפחה בתורה ויראת שמים ,ופחות חילולי שבת,
כאמור.

זמן עליית הכהן לדוכן
שאלה :אצלנו בבית הכנסת ישנו כהן העולה לדוכן
בברכת 'שמע קולנו' ,ויורד מהתיבה לפני סיום ברכת
'שים שלום' ,האם נכון לעשות כן?
תשובה :אין נכון לעשות כן .שהרי בגמרא (סוטה לח):
מבואר ,שיש לכהן לעשות כמו שעשה אהרון הכהן
בהקמת המשכן ,וכמו שהיה אהרון מברך את העם בשעת
העבודה ,כך גם הכהנים עולים לדוכן בברכת 'רצה' ,שהיא
כנגד עבודת הקרבנות (ועי' שו"ע סי' קנח סע' ח) .ומי שהתעכב עד
'מודים' לא יעלה ,אף שמפסיד על ידי כך שלוש מצוות
עשה ,משום שצריך לעשות הכנה למצוה ,וברכת הכהנים
(א ֳהלֵ י ֵשׁם ָשׁם
שנעשית בלא הכנה ,חסר בכבוד של הברכה ָ
ס"ק ח) .וגם כהן שקבע מקום לתפילתו במקום שנושא את
כפיו ,צריך לעקור את רגליו בברכת 'רצה' (כה"ח שם ס"ק נ).
ואין לכהנים לרדת מהדוכן בברכת 'שים שלום',
אלא צריכים הם להתעכב בתפילה חרישית לה' יתברך
כמפורש בסידורים ,עד סיום ברכת 'שים שלום' .ואחר
כך יענו 'אמן' עם כל הציבור ,ואז ירדו למקומם ,וזה
מצוין .וכשיש קדיש ,כגון ביום בשבת קודש או ביום
שאין אומרים וידוי ,מצוה על הכהנים להתעכב עד
לסיום הקדיש ,בכדי לא להפריע לעצמם ולציבור בכוונת
הקדיש ,כידוע .ועיין בספר 'הנהגות אהבת ישראל' (עמ' כו),
שהביא שם תקנה שתיקן אחד מגדולי הפוסקים זיע"א.

לסעוד ארוחת צהריים בכולל ,קודם תפילת מנחה
 שאלה :כולל אברכים שבדרך כלל כל אחד אוכל
ארוחת-צהריים בביתו ,אלא שפעם בחודש בראש-חודש
מתכנסים כולם וסועדים יחד סעודת ראש-חודש ,האם
מותר לעשות כן לפני תפילת מנחה שתהיה רק לאחר
הסדר?
תשובה :סומכים על ההיתר שבציבור האחד מזכיר
לשני ,ואין חשש שישכחו להתפלל מנחה .ובפרט
שמדובר כאן במנחה גדולה ,ולא בסעודה גדולה (ועי' משנ"ב
סי' רלב ס"ק כה ושעה"צ ס"ק כא ורבינו איש מצליח שם).

קבלת תמיכה מ'הרווחה'
 שאלה :משפחה הזקוקה לתמיכה כספית וכדומה,
האם כדאי להם לקבל תמיכה דרך 'הרווחה' ,או שעדיף
להימנע מכך?
תשובה :ל'רווחה' ישנם תקציבים של מיליוני שקלים
באמתחתם ,וכל זה הוא לרווחת האזרחים ,וחבל מאוד
שלא לקחת מהם ,ולכן כדאי מאוד להיעזר בהם בכל אשר
הם מציעים.
אולם יש לשים לב שכשהם באים לביקורת ,יש
להקפיד שהילדים יהיו מצוחצחים ונקיים ,והבית יהיה
מסודר ונאה ,וזאת כדי לעשות רושם טוב ,ולא להיפך
חס ושלום ,וד"ל.
וכן יש להכין את האישורים הנדרשים לקבלת
התמיכה ,וכן אישור והמלצה מרב של המשפחה ,ולה'
הישועה.

לעבוד ב'סופר' – במקום חרדי
 שאלה :האם מותר לאשה רווקה לעבוד בתור
קופאית ב'סופר' במקום חרדי?
תשובה :לא מומלץ! ורק לאחר שתהיה נשואה ,תוכל
לעבוד בעבודה כעין זו.
היה מעשה במקום חרדי ,שאדם אחד רשע שילם כסף
לקופאית ,ועם הכסף נתן לה גם פתק שבו היה רשום שמו
ומספר הטלפון שלו ,רחמנא ליצלן .ולכן סכנה גדולה
לרווקה לעבוד במקומות כעין אלו ,ועדיף יותר לעבוד
בעבודות צנועות יותר ,כגון בגן ילדים וכדומה .והכי טוב
שאשה רווקה לא תעבוד כלל ,אלא תהיה בבית ותעזור
להוריה.
וכיום שהמצב קשה מאד ,יש להתייעץ תמיד עם מורה
הוראה מובהק היכן לעבוד ,ולא להתייעץ עם לשכת
העבודה ,רחמנא ליצלן.
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בנשיאות מורנו
הרב חיים רבי שליט"א

מפי מורנו הרב

שליט"א

הציבור הקדוש מוזמן לשיעור השבועי הקבוע בעז"ה ,שיתקיים אי"ה
מידי יום שלישי בשעה  20:00במוסדות עטרת חכמים רח' החי"ם ,4
תל גיבורים חולון
השיעורים ,על פי דרכו ומשנתו של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א בספריו
הקדושים ,עם הנהגות קדושות כדרכו של מורנו הרב שליט"א תוך מתן
דוגמאות של שאלות מצויות אותן נשאל מורנו הרב שליט"א בבית ההוראה
*משך כל שיעור שעה וחצי

מותאם לבני

התורה ולציבור הכללי
עזרת נשים פתוחה -
מסכים מיוחדים לנשים!

שאל אביך ויגדך

סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א
מהספר ענף עץ אבות למרן רבינו הגדול זיע"א

ּומ ֵהר לְ ַא ֵּבד ,יָ ָצא ְׂשכָ רֹו ְב ֶה ְפ ֵסדֹו...
ַא ְר ַּבע ִמּדֹות ַּב ַּתלְ ִמ ִידיםַ :מ ֵהר לִ ְׁשמ ַֹע ַ
מעשה באדם חרש שאינו שומע שהיה רועה צאן בשדה ,ובכל יום היתה
אשתו מביאה לו לשדה את ארוחתו בצהרים .יום אחד אשתו חלתה ולכן לא
הביאה לו את ארוחתו ,עברו שעתיים והרועה נעשה רעב ,ולכן החליט ללכת
לביתו לאכול .וחיפש אדם שיוכל לבקש ממנו שישגיח על העדר בהעדרו .והיה
שם אדם אחד קוצר בשדה ,אשר גם הוא היה חרש שאינו שומע ,בא אליו הרועה
וביקש ממנו שישמור על העדר ,והוא יתן את שכרו כשיחזור .הקוצר שהיה
חרש חשב שהרועה מבקש ממנו חציר למאכל עדרו ,ולכן אמר לו שהוא לא
יכול לתת לו מהחציר כיון שיש לו צאן בביתו שהוא צריך להאכיל אותם ,ועשה
לו סימן בידו כאומר לו לך מלפני .הרועה חשב שהקוצר הסכים לבקשתו ,והוא
עושה לו סימן בידו שמאפשר לו ללכת ,והוא ישמור על העדר ,ולכן הלך הרועה
לביתו לאכול .למזלו כשחזר מצא שהעדר שלם .לקח מן העדר שה אחת שמנה
אך היתה רגלה שבורה וצולעת ,ויביאה אל הקוצר ,ויאמר לו ,הא לך השה הזו
בשכרך .הקוצר שלא שמע חשב שהרועה שנטש את צאנו ,בא להאשים אותו
שהוא שבר את רגל הכבשה ,ולכן צעק על הרועה ואמר ,שהוא לא קרב אל הצאן
ולא שבר את רגל הכבשה ,והרועה חשב שהקוצר לא רוצה לקבל את הכבשה
כיון שהיא שבורת רגל ,ולכן אמר לו ,אל תשים לב לזה שהיא שבורת רגל ,תראה

שהיא שמנה ,תשחט אותה ותהנה מבשרה .הקוצר שראה שהרועה עוד מדבר
איתו ,חשב שאינו מאמין לו ,ומאשים אותו על שנשברה רגל הכבשה ,ולכן חרה
אפו ,ויך את הרועה ,ואז גם הרועה הכהו ,והיו שניהם מכים זה את זה.
והנה איש אחד היה הולך בדרך ,וראה סוס תועה ,באין בעליו עמו ,וירכב
עליו ,וכאשר הגיע למקום שהיו הרועה והקוצר רבים ,התקרב אליהם .אלו שראו
אותו מתקרב נגשו אליו ואחזו ברסן הסוס ,וביקשו ממנו שישפוט ביניהם .אבל
גם רוכב הסוס היה חרש ,וחשב שזה הסוס שייך להם ,והם חושדים אותו שגנב
אותו ,ויאמר להם אני לא גנבתי את הסוס רק מצאתיו בדרך ,והם היו חוזרים
על דבריהם הראשונים .לכן קפץ הרוכב מן הסוס וברח .ואלו בראותם שהרוכב
ברח ,חשבו שהוא הולך להזעיק משטרה לתופסם על שהיו מכים זה את זה.
הקוצר לקח את הסוס וברח ,והרועה חזר אל עדרו ,ופינהו למקום מרעה אחר,
כדי להמלט מן המשטרה.
מכאן נלמד היטב את תועלת השמיעה ,כי לא על חנם אמרו חז"ל (בבבא קמא
פה ):חירשו נותן לו דמי כולו .וכיוצא בזה יש ללמוד גם לעניינים התורניים
והרוחניים ,כי התורה שבעל פה תלויה בשמיעת האזנים" ,וְ אֹזֶ ן ׁש ַֹמ ַעת ּתֹוכַ ַחת
ַחּיִ ים ְּב ֶק ֶרב ֲחכָ ִמים ָּתלִ ין" (משלי טו ,לא).

ׁשּובה
...וְ כָ ל ַה ַּמ ֲח ִטיא ֶאת ָה ַר ִּביםֵ ,אין ַמ ְס ִּפ ִיקין ְּביָ דֹו לַ ֲעׂשֹות ְּת ָ
מעשה שהיה אצל הגאון רבי בנימין דיסקין שבאה אליו אשה מכובדת ומתוך
הכנעה ובעינים זולגות דמעות ,ביקשה ממנו לשפוך לפניו שיחה ומר נפשה.
והיא סיפרה כי היא באה עתה ממדינת פרוסיה ,אשר שם חיתה עם משפחתה
חיים יהודיים כשרים כדת משה וישראל ,אבל צר לה להגיד כי אביה היה המומר
(בעל נתיבות עולם) ,שהיה כעש וכרקב לבית ישראל ,אביה זה עזב אותה לאנחות
כשהיתה עדיין פעוטה ,בידי אם עניה ,והוא הרחיק נדוד למדינת אנגליה ,ושם
כרת ברית עם השטן ,ותירגם ספר פלסתר נגד הדת לעברית .תודות לחינוך
המסורתי שקיבלה מבית אמה ,נשארה היא נאמנה לדת ישראל ולמסורת,
וכשהגיעה לפרקה באה בברית הנישואין עם אחד משומרי התורה והמצוות,
וברוך השם גם ילדיהם מחונכים על ברכי התורה והמצוות .שנים רבות עברו,
והיא השתדלה לשכוח את זכר אביה ,אשר השחיר את פניהם .אבל פתאום
לאחר זמן רב קבלה מאביה מכתב ,מלא נהי תמרורים ,כולו מלא חרטה והרהורי
תשובה ,ומבקש רחמים מבתו ,שתחוס על אביה ,ותרשה לו לבוא לביתה ולהיות
סמוך שלחנה לעת זקנה .היא התלבטה רבות בענין זה ,וכמעט החליטה שלא
לענות לו ,אבל אחרי התיעצות עם בעלה ,שהוא איש טוב ומטיב ,נצחה מדת
הרחמים והסכימו להביא את האב האומלל אל ביתם .הוא שב אל עמו ואל
אלהיו באמת ובלב תמים ,ורגשי החרטה על מעשיו הרעים לא נתנו לו מנוחה,
מצב רוחו השפיע על מצב בריאותו ,והוא נפל למשכב ,ומן המטה שעלה עליה
שוב לא ירד .אבל לפני מותו קרא אליו את בתו ואת חתנו וסיפר לפניהם את
הדברים האלה.
אני יליד אלטונה ,ואבי היה אחד מאותם מחרחרי הריב ,שעמדו לימין הרב
יעב"ץ במלחמתו הקשה נגד רבי יהונתן אייבשיץ ,רבה של אלטונה .רבים

(אבות ה ,יב)

(שם ה ,יח)

ממכתבי הפלסתר כלפי גאון ישראל זה ,נתחברו על ידי אבי ,שהיה מחונן
בכשרון ספרותי מיוחד .גם ספר "עקיצת עקרב" (אלטונה תקיג) ,שהוא מלא חירופים
וגידופים כלפי רבי יהונתן ושמייחסים אותו להרב יעב"ץ ,נתחבר על ידי אבי .את
הספר הזה גמר בו ביום שהכניסני לבריתו של אברהם אבינו .כל אלה שהשתתפו
בשמחה של ברית המילה ראו בזה אות לטובה וניבאו לי עתידות .וזאת הברכה
אשר ברך הרב יעב"ץ את אבי ואותי (כפי שמסר לי אבי בעצמו)" :יהי רצון שבנך זה הרך
הנימול יזכה ויתחנך ברוחו של ספרך ,שסיימת עכשיו ושכמוך גם הוא יתנגד
לדעותיו והשקפותיו ותורותיו של אותו האיש (רבי יהונתן) ,הקורא את עצמו ,רבה
של אלטונה" .אבי ענה אמן בכל כוחו .וכשסיפרו אחרי כן את דברי הברכה הזאת
לרבי יהונתן ,ענה ואמר ,גם אני עונה אמן אחרי ברכה זו ,ומקוה ומאמין שכן
יהיה עתידו של ילד זה .ועתה אתם רואים כי ברכתו של הרב יעב"ץ ורבי יהונתן
התקיימו בי ,ובהתנגדותי לרוחו ותורתו של הרב באלטונה הרחקתי לכת ,אשמתי
בגדתי זייפתי ,הייתי למסית ומדיח ,ונתתי פתחון פה לשונאי ישראל .בחטאו
של אבא שהכניס את ראשו בין גדולי ישראל ,יצאתי אני לתרבות רעה ,כירבעם
בן נבט .אוי לי מיום הדין אוי לי מיום התוכחה .אחר כן התחיל לבכות בכיה
חרישית ופנה אל בתו ,במטותא ממך ,עשי נא את חסד אחרון ,לאחר מותי הואילי
נא לחפש אחד מגדולי ישראל ,צדיק ותמים במעשיו ,ספרי לו כל מה שסיפרתי
וגיליתי לך ,ותבקשי מאתו כי יהיה מליץ יושר בעד נפשי החוטאת .אלו הדברים
אשר סיפרה האשה לרבי בנימין דיסקין רבה של הורודנה.
סיפור זה מלמדנו עד כמה עלינו להזהר בכבודם של גדולי חכמי ישראל ,אשר
כל הנוגע והפוגע בהם לא ינקה.
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