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"פני שבת נקבלה
כי היא מקור הברכה"

להרויח מצוות כל היום  -בכל שעה ,בכל דקה ,ובכל שניה!
פרשת כי תבוא ,תשע"ז
הנה בכל שנה קוראים את פרשת כי תבוא לפני ראש השנה
יום הדין הגדול והנורא -כדי שנוכל לומר בראש השנה "תכלהשנה וקללותיה" שהוא הסיום של כל הצ"ח קללות שבפרשת כי
תבוא (ועי' מגילה לא.):
כמו כן ,ישנם בפרשתנו ארבעה עשר פסוקים ,שכולם מלאים
בתוכן עצום ונפלא ,והבטחות גדולות ועצומות מה' יתברך,
שנקבלם כשנשמור לעשות את מצוות ה' יתברך.
ובמרכז הברכות שבפרשתנו ,ישנו חידוש גדול המורכב משתי
מלים והם" :וְ ָהלַ כְ ָּת ִּב ְד ָרכָ יו" .והוא אחד מתרי"ג מצוות עשה
שבתורה ,וכפי שמנה הרמב"ם בספר המצוות (מ"ע ח) ,וכן בספר
החינוך (מ"ע תריא) .ולאחר שנכתב בתורה כמה פעמים הפסוק:
"ּבכָ ל ַה ֶּד ֶרְך ֲא ֶׁשר ִצּוָ ה ה'
ֹלהיכֶ ם ֵּתלֵ כּו" ,וכן הפסוקְ :
"א ֲח ֵרי ה' ֱא ֵ
ַ
ֹלהיכֶ ם ֶא ְתכֶ םֵּ ,תלֵ כּו" ,נאמר כאן בפרשת כי תבוא משפט נוסף,
ֱא ֵ
שהוא לא רק בתורת תנאי ,אלא בתורת ציווי ממש! ואלו שתי מלים
שיש בהם יסוד גדול לקיום כל התורה כולה ,והן כאמור "וְ ָהלַ כְ ָּת
ִּב ְד ָרכָ יו" .ויש כאן לשון של ציווי ממש .ומכאן לומדים שזו מצות
עשה מן התורה ממש.
הס ְפ ֵרי שרשב"י
והרמב"ם בספר המצוות (מ"ע ח) מביא את ִ
הקדוש סידר אותו (סנהדרין פו ,).ושם כתוב שכוונת הפסוק ללמדנו,
שצריך כל אדם להדמות לה' יתברך ,וכמו שה' יתברך הוא רחום,
חנון ,צדיק וחסיד ,כך צריך להיות כל אחד ואחד מעם ישראל,
ולהדמות לה' יתברך במידות טובות  -מה הוא רחום וחנון אף אתה
היה רחום וחנון (שבת קלג .):וכן מובא בגמרא (ר"ה יז ,):שכאשר קוראים
בסליחות י"ג מידות רחמים ,ועושים כסדר הזה ,ה' יתברך מוחל
להם על כל עוונותיהם .וביארו המפרשים "כסדר הזה" ,כלומר,
כאשר אנחנו מתנהגים במידות טובות של רחום וחנון באופן מעשי,
ממילא זוכים למחילה וסליחה ממש .וכן מובא בגמרא (ברכות סג,).
"ּבכָ ל ְּד ָרכֶ יָך ָד ֵעהּו",
פסוק אחד שכל גופי תורה תלויים בו ,והוא ְ
ופירש רש"י ,שים לב בכל ענין ,איזה מצוה יש כאן ,ע"ש .ורואים
כאן בדברי הרמב"ם ,שה' יתברך דורש מכל אחד מאיתנו להיות
צדיק ,חסיד וקדוש ,כלומר ,לחפש מצוות בכל ענין ובכל פעולה,
ועל ידי זה נרוויח מצוות בלי סוף ממש ,ואשרינו מה טוב חלקנו.
וכעת מובן מדוע הפסוק כתוב תמיד בלשון הליכה " -וְ ָהלַ כְ ָּת
יהם ֹלא ֵתלֵ כּו" ,כי ההליכה היא
"ּוב ֻח ּֽק ֵֹת ֶ
ִּב ְד ָרכָ יו" ,וכן להיפךְ ,
תמידית בלי הפסקה ,ועוד שבהליכה אפשר להרוויח הרבה מצוות
 גם לדבר ,גם לחשוב וגם ללכת עם בגדים המתאימים ליהודי ואיןבהם חוקות הגויים ,והיינו בגדים צנועים וקדושים ,אשר מרגישים
על האדם הלובשם שהוא יהודי שומר מצוות .וזו בעצם כוונת
הפסוקים ,להראות ולפרסם תמיד שאנחנו הולכים עם התורה
והמצוות בלבד .והוסיף רבינו הרמב"ם (הלכות דעות פ"א ה"ו) ,שחייב אדם
להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כוחו ,ע"ש .ובספר החינוך (מ"ע
תריא) הוסיף ואמר :רוב בני אדם נמשכים אחר תאוותם ,וזו המצוה
שלנו מה' יתברך  -להמשך אחר ה' יתברך ,וללכת בדרכיו במסירות
ובאהבה ,ולא ללכת אחר חוקות הגויים ולא להדמות למעשיהם,
וכמובן שיש כאן קידוש השם כל רגע ורגע .וכמו שאמר יהושע בן
יתי נַ ֲעבֹד ֶאת ה'" ,ע"ש.
ּוב ִ
נון (יהושע כד ,טו)" :וְ ָאנֹכִ י ֵ
ובזה מובן הפסוק בפרשתנו" :וְ ָראּו ּכָ ל ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ּכִ י ֵׁשם ה'
נִ ְק ָרא ָעלֶ יָך וְ יָ ְראּו ִמ ֶּמּךָ" ,והרי זה פלא! היתכן שהגויים רואים
שם שמים ממש על יהודי? ובגמרא (ברכות ו ).דרשו על פסוק זה:
אלו תפלין שבראש .וכן הוא בתרגום עוזיאל ,שהתפלין שבראש
מביאים על הגויים יראה ופחד ,ע"ש .וכדברי המהרש"א (שבת קל,).
שהתפלין שבראש שהוא בגלוי ,הוא מביא פחד על הגויים .ויתכן
להוסיף ,שעצם הדבר שאותו יהודי נראה ממש שומר תורה ומצוות
 בלבוש ,בהתנהגות ,בצורת הדיבור ובכובד ראש ,אזי יש כאןקידוש שם שמים להפגין במיוחד תורה ומצוות ,ומזה יוצא פחד
על הגויים.
ופעם זכיתי לשמוע בירושלים עיה"ק לפני חמשים שנה,
בשיעור תורה מהגאון רבינו בעל האור לציון זיע"א שאמר :שניתן

להציל את כל היהודים בעולם שלא יכשלו באכילת פירות טבל ,או
באיסור אכילה מלחם שלא הפרישו ממנו חלה ,חס ושלום .והרי
איסור טבל הוא איסור מיתה בידי שמים (עי' סנהדרין פג ,).ומהטעם
שזכין לאדם שלא בפניו (כתובות יא .).והרי מכל מיני הפירות שבעולם,
נזרק בכל יום יותר מאחוז אחד ,כך שניתן לכוון על מה שיזרק ,שזה
יהיה כל שהוא תרומה גדולה .וכן לכוון שהעשר הוא מעשר ראשון,
ואחוז אחד הוא תרומת מעשר ,וכן לכוון על חילול מעשר שני.
וכן הדין בפירורי הלחם הנזרקים בכל מאפיה ,שיהיו אלה הפרשת
חלה .וזו זכות גדולה להציל את כל היהודים בעולם מאיסור טבל
ומאיסור חלה .ובזה הזמן תרומות ומעשרות מדרבנן ,ויש ברירא
לכתחילה (יור"ד סי' שלא סע' נב וסע' סג) .וזה בכלל זיכוי הרבים ,ובכלל מצות
"וְ ָהלַ כְ ָּת ִּב ְד ָרכָ יו"  -ללכת ולהציל לטובה בכל מקום בעולם.
ובעומק יותר ,ביאור הענין של קיום המצוות על ידי הליכה
דוקא " -וְ ָהלַ כְ ָּת ִּב ְד ָרכָ יו"  -הוא ללמדנו שצריך להתאמץ כמה
שיותר ,ולכוון תמיד בכל פעולה ,בכל עשיה ,בכל דיבור ,בכל
הליכה ,בכל חיוך ,בכל פגישה ,בכל עבודה ,בכל נסיעה ,בכל
אירוע של שמחה ולהיפך ,בכל שיחת טלפון ובכל הוצאת עלון
שבועי ,שיהיה תועלת של מצוה וקידוש השם בכל המעשים
שלנו  -יום יום ,שעה שעה ורגע רגע .וזה בבחינת הליכה ,כלומר,
הולכים וחושבים ,הולכים ומדברים ,הולכים ועושים חסד ,הולכים
וחושבים אמונה שהכל משמים ,הולכים וחושבים על הבית כיצד
ניתן להמתיק את האוירה ,כדי שיהיה יותר שמחה ,קדושה ומצוות.
ּתֹורה וְ יַ ְא ִּדיר" ,ופירש רש"י,
וזה בבחינת הפסוק (ישעיה מב ,כא)" :יַ גְ ִּדיל ָ
ה' יתברך מגדיל ומאדיר לכם תורה ,ע"ש .והיינו שבכל פרט ופרט
ולו הקטן ביותר בעולם ,ניתן לכוון ולקיים בו מצוות ,וזאת כדי שלא
נבזבז את החיים לבטלה ,חס ושלום ,אלא לכוון ,לחפש ולמצוא
מצוות כל רגע ורגע בחיים .וכן שכר פסיעות בהליכה למצוה ,כל
הדרך הרי היא מצוה (עי' סוטה כב .).וכשבא ואברהם אבינו ע"ה לארץ
הקודש ,קיבל שכר מה' יתברך על כל פסיעה ופסיעה (רש"י פרשת לך לך
) .ומרומז כן בגמרא (נדה נא ,):דג טהור הוא דג עם קשקשים ,ולא יתכן
לעולם קשקשים בלי סנפיר ,אם כן מדוע כתוב בתורה "סנפיר"?
משום יגדיל תורה ויאדיר ,כלומר ,להבין את התורה ולדעת שאם
יש קשקשים אז בודאי יש סנפירים ,והבן .ומכאן שמכל דבר
תחדש ,תבאר ותלמד מחשבה של תורה ,מוסר ,אמונה וקידוש
ּתֹורה וְ יַ ְא ִּדיר".
השם .וכל זה הוא בבחינת "וְ ָהלַ כְ ָּת ִּב ְד ָרכָ יו" ,ו"יַ גְ ִּדיל ָ
ומצינו בגמרא (זבחים נג ,):שצריך היה להדגיש שהעולה היא
קודש קדשים ,משום שאחרי הכל קרבן זה הוא אינו כמו קרבן
חטאת ,אשר הכהן ָמזֵ ּה מהדם על ארבע קרנות ,אלא העולה היא
"שתים שהן ארבע" ,ולכן היה צריך גם להדגיש שהעולה היא קודש
קדשים .ומכאן שכאשר עושים בקרבן עוד פעולה ,זה נעשה קדוש
יותר .ומכאן למצוות שעושים יום יום ,אשר יש בהם פרטים ופרטי
פרטים ,מצוות אלו הן מעולות יותר וקדושות יותר .וראיה לכך גם
מהאמונה בהשגחה פרטית ,שזה על כל פרט ופרט בחיים  -יהיה
מה שיהיה  -הכל בהשגחה משמים .ובזה נתוסף לנו מצוות רבות
וקדושות רבות כגודל מחשבת המאמין ,ויגדיל תורה ויאדיר.
והנה לפנינו דוגמאות רבות של מצוות מעל השכל ממש,
שכאשר חושבים עליהם ועושים אותם ,כמה כח ניתן לקבל מהם,
וכמה זכויות בשמים אוספים על ידם .ובפרט כאשר עושים אותם
"ּת ַחת ֲא ֶׁשר ֹלֽ א
בשמחה ,שזה פי אלף! וזה הפסוק בפרשתינוַ :
ָע ַב ְד ָּת ֶאת ה' ֱא ֶ
ֹלהיָך ְּב ִׂש ְמ ָחה" (אורחות צדיקים שער השמחה) .וכשזה בצער
זה פי מאה נוספים! כידוע (עי' ברכות ז .ואבות דר' נתן) .ואלו הם:
 כידוע שלדעת הרמב"ם ישנה מצות עשה מן התורה לבדוקסימני בהמה וחיה ודגים הכשרים .והובא בספר החינוך (מ"ע קנג),
ע"ש .אם כן הקונה דגים לשבת קודש ,ורואה אם יש להם קשקשים,
ומכוון בזה לשם בדיקה ,הרי זה מצוה .וכמובן שמלבד זה ,עצם
הקניות לשבת קודש ,הנקיון וההכנות לתבשילי שבת ,הרי הם
מצוות.
 בעל חנות למוצרי מזון ,לפירות ,תבלינים וכיוצא בזה ,מקייםמצוות כל רגע .ראשית ,מקיים מצוה בזה שמכוון לא לגנוב ולא
לשקר במשקלות ,ומחזיק רק משקלות מדויקות ,הרי זו מצוה

מורנו הרב שליט"א
מהתורה (עי' בספר החינוך מל"ת תרב) .וכן שיאמין שהפרנסה היא משמים
 כל רגע ורגע (עי' שבת לא .בתד"ה אמונת) .וכמובן כאשר שומר בחנות עלהקדושה ,ומוכר לנשים בכובד ראש גדול .ואף שבעל חנות יודע
לפעמים כל מיני סודות משפחתיות ,הוא נזהר מאד באיסור רכילות
ולשון הרע ,ואינו מפרסם הדברים ,חס ושלום.
 וכן בעלי מקצוע ,כמו ָס ָפּר ,חשמלאי ,עובד בנין וכדומה,הנזהרים לעשות תמיד עבודה באיכות גבוהה .וכן הלקוחות,
מקיימים מצות עשה ולא תעשה של "ביומו תתן שכרו" ו"לא תבוא
וגו'" ו"לא תלין וגו'" .ומקיים חמשה לאוין ועשה (עי' חו"מ סי' שלט סע' ב).
וכן המשלם תשלום מיידי לבעל מקצוע ,מקיים בזה ארבעה עשר
מצוות (עי' כה"ח סי' רלב ס"ק טו).
 ציצית תפלין ומזוזה ,הרי הן מצוות עשה מן התורה ,כל רגעורגע (משנ"ב בביאה"ל ר"ס לז) .ובפרט טלית קטן שלובש אדם ,שבזה מרויח
כל היום מצוות בלי סוף .ובזמן שבשמים יש דינים וגזירות על
האדם ,חס ושלום ,מענישים אותו על ביטול מצוות עשה של ציצית
(עי' מנחות מא .).ומקיים בהנחת התפלין שמונה מצוות עשה ,ובציצית
חמש מצוות עשה (שם מד .).והמתכוון לתפלה כדבעי ,כאילו בנה
מזבח והקריב עליו קרבן (ברכות טו .).וכן נשים יקרות היודעות וזוכות
להקפיד כמה שיותר על הצניעות בלבוש ,הרי זו מצות עשה מן
התורה כל רגע ורגע .וצניעות לנשים זה כמו ציצית ותפלין לגברים.
 כיבוד הורים זו מצות עשה מן התורה כל רגע .והמזלזל בהוריואפילו בלב ,הרי זה ארור מפי הגבורה ,רחמנא ליצלן (בא"ח פרשת
שופטים) .ועליו להתענות על כך ארבעים וחמש יום ,ע"ש.
 הדואג לבני משפחתו למחיה ולכלכלה ,עליו נאמר "עושהצדקה בכל עת"  -כל רגע ורגע מצוה (כתובות נ .).ובפרט כשהכל הוא
אמצעי לחינוך של יראת שמים.
 אדם הנכנס לבית הכנסת ,ונזהר להכנס בכובד ראש ,ומחשבהשל יראה ופחד ומורא מקדש ,הרי זה מצוה כל רגע (משנ"ב סי' קנא ס"ק
א) .ועל אחת כמה וכמה שאינו נכנס בקומה זקופה ,חס ושלום (עי'
פרש"י אבות פ"ו מ"ג).
 האוכל סעודה ומכוון שיתחזק בגופו לעבוד את ה' יתברך ,הריזה מצוה (אור"ח סי' רלא) .וזה בבחינת "וכל מעשיך יהיו לשם שמים".
ואפילו המסתכל באוכל ובירקות שאוכל ,ומכוון לקיים מצות
האמונה  -שברא ה' יתברך ירקות ופירות כל אחד ואחד צבע שונה,
טעם שונה וכן ויטמין נוסף בכל מין ומין ,הרי זה מקיים מצוות.
וכן המכוון בסעודת שבת קודש לשם עונג שבת וכבוד שבת ועוד
מצוות רבות ,הרי זה מקיים מצוות (עי' בספר הנהגות לשבת).
 וכן כשסועד בביתו או אצל הוריו או הורי אשתו ,ומברך ואוכלואינו שוכח לשבח את בני המשפחה ,כמה מצוות מקיים בזה ,ועל
הכל ,קידוש השם כל רגע .וכשלא משבח את הטורחים בסעודה,
ובפרט את הוריו או את הורי אשתו או את זוגתו שטרחה והכינה,
הרי זה כמו גזל ממש! וכידוע מהסבא מקלם ,שהיה נזהר מאד
לומר למארחת "תודה רבה" ,ולהקשיב לדבריה כפי הצורך ,והכל
בקדושה ובכובד ראש גדול!
 ועל הכל ,כאשר דואג ומיצר על בעיות של פרנסה ,שלבריאות ,של המשפחה ,של שידוכין ,של שלום בית ,של צער גידול
בנים ,של כל מיני צרות ויסורים ,וכן בעיות ובושות וקשיים של בין
אדם לחבירו .וכשיודע לקבל הכל בהשגחה פרטית משמים ,ואפילו
בדבר הקטן והפשוט ביותר ,ומכוון להאמין שהכל משמים לטובה,
כי ה' יתברך גדול מאד ובכוחו להשגיח ולפעול ולטפל גם בדברים
הכי קטנים שבעולם ,וכמובן גם תפקידים קטנים ,כמו אחראי על
הצנרת וניקוז המים שבעיר (עי' ב"ב צא ומהרש"א) ,ועל אחת כמה וכמה
בעיות גדולות ועיכובים קשים ,ובריאות הנפש והגוף הזקוקים
לרפואה שלימה ,על הכל אמונה בהשגחה פרטית ,הרי זה מצוה
כל רגע! ואם יקח כוס מים ויברך "שהכל נהיה בדברו" ,ויכוון על
כל אותם הפרטים כולם שהכל נעשה בדיבורו של ה' יתברך ,הרי
שמקיים בזה מצוות רבות  -עם ברכות! בבחינת "וְ ָהלַ כְ ָּת ִּב ְד ָרכָ יו",
כלומר ,ללכת ,לצעוד ולהתקפל עם הדרך של ה' יתברך .והלואי
שנזכה לכך תמיד.
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בכיפור הזה

נחתמים
לחתונה!

לאור ההצלחה הגדולה והביקוש האדיר,

סדרת שיעורים "איך להתחתן נכון"
יצאה לדרך...
עם הרב אליהו רבי שליט"א

יש חוקים ל'אהבה'

הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה ,מורי ורבותי!
ונפתח בסיפור...
פעם אחת ...היה אדם אחד ...שאביו שהתגורר בחו"ל התקשר להודיע
שהוא מגיע לביקור בישראל לשבועיים ,וישמח מאד להתארח אצל בנו
ולהשתעשע עם נכדיו אותם לא ראה זה שנים .הבן מיהר להשיב לאביו שהוא
וכל בני המשפחה ממתינים לו בכיליון בעיניים ,וכבר הוא מתחיל בהכנות
קדחתניות לרגל הביקור המיוחל .כחלק מההכנות ,ניגש הבן לסוכנות
רכבים יוקרתית ורכש רכב פאר ,בו תכנן ללוות את אביו במהלך השבועיים
בהם ישהה בארץ הקודש .ואכן ,משנחת האב בישראל ,מיד לאחר אסיפת
המזוודות וסידורי הכניסה בנתב"ג ,מצא את עצמו מתארח בתוך סלון ממונע
עם פינוקים ואביזרים שרק רכב שרד יכול להרשות לעצמו.
במהלך הנסיעה ,שאל האב את בנו ,אשר יכולותיו הכלכליות היו גלויים
לעיניו ,מניין לו הרכב המפואר הזה? והבן ענה שהתאמץ ככל יכולתו ואף
למעלה מכך כדי לרכוש את הרכב לרווחתו ונוחותו של האב בביקורו בארץ.
האב התרשם מהדברים ,התרגש מהם מאד והודה לבנו מקרב לב.
במלאות השבועיים ,בטרם עלה האב למטוס חזרה לביתו ,שלף הוא את
פנקס השיקים המהודר שלו ורשם סכום לא מבוטל על גבי ה'המחאה' אותה
העניק לבנו באהבה ,כאשר כלול בסכום האגדי אותו העניק לו גם שוויו
העצום של הרכב .הבן העניק נסיון סירוב אלגנטי מנומס ומתבקש ,והחליק
את המתנה האדירה לכיסו בהתלהבות.
מספר חודשים לאחר מכן מודיע הבעלים של החברה בה עבד אותו
בן ,כי רישיונו נשלל למשך שלושה חודשים ,ומבקש הוא לייחד את אחד
מהעובדים כנהג צמוד למשך תקופה קשה זו .מיודענו קפץ על המציאה,
והודיע שהוא זה שמוכן לשרת את הבוס בנאמנות במהלך החודשים
המדוברים .ואכן ,בבוקרו של יום השלילה הראשון ,כאשר יצא הבוס מהבית,
המתין לו רכב שרד 'עם השקיות' ,כאשר פניו המחייכות של העובד שהפך
לנהג ניבטות אליו מעבר להגה.
"מה זה הרכב הזה?" ,שאל הבוס" .רכשתי במיוחד למען כבודו" ,ענה
הנהג" ,כדי שבמהלך שלושת החודשים הקרובים תהנה מנסיעה נוחה ברחבי
הארץ .הנהג ציפה למנות של תודה והתלהבות מפי הבוס .אולם ,במקומם
הוא ראה את פרצופו של המדובר מתעוות מזעם ,תוך שהוא מסנן לו" :את
הסיפורים שלך ,ספר למישהו אחר ,מרגע זה והילך אינך הנהג שלי ,תן לי
למצוא מישהו מתאים יותר" .טריקת הדלת שנלוותה לדברים זעזעה את
הרכב ,וגרמה למיודענו להבין באופן נחרץ שהוא אינו חולם ,אלא המציאות
היא הטופחת על פניו [תרתי משמע].
מתקשר הבחור המאוכזב עם דמעות בעיניו לאביו בחו"ל ,ומספר לו על
הבוס הקשוח ,הרע והמושחת ,אצלו הוא עובד" .שים לב ,אבא" ,אמר הבן,
"כאשר רכשתי לך רכב ,לא רק שהתלהבת והודית אלא אף שילמת עליו
בכפל כפליים במיטב כספך ,והבוס שלי רע העין לא רק שלא שילם על כך,
אלא אף קיבל זאת בביזיון מוחלט והעביר אותי מתפקידי ,האם יש מושחת
גדול ממנו?".
השיב לו האב" :יקירי ,התנהגותו של הבוס 'נורמאלית' לחלוטין .ולהיפך,
ההתנהגות שלי היא זו שאיננה 'הגיונית' בעליל ,משום שאף אדם בעולם
לא יאמין לך שרק למענו רכשת רכב במחיר מזעזע כל כך .אלא שאני כאבא
רוצה להאמין באהבתך ,ומשום כך מוכן אני אף להאמין באותו 'איבוד
עשתונות' למען האהבה .הבוס שלך 'נורמאלי'' ,הגיוני' ובסדר גמור .אני
כאבא נוהג בצורה לא 'נורמאלית' ולא 'הגיונית' ,משום שביחסי אבא ובן לא
אמור להיות הגיון"...
ֹלקיָך נ ֵֹתן לְ ָך נַ ֲחלָ ה ,וִ ִיר ְׁש ָּתּה
בפרשתנו" :וְ ָהיָ ה ּכִ י ָתבֹוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶׁשר ה' ֱא ֶ
אׁשית ּכָ ל ְּפ ִרי ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶׁשר ָּת ִביא ֵמ ַא ְר ְצָךֲ ,א ֶׁשר ה'
וְ יָ ַׁש ְב ָּת ָּבּה .וְ לָ ַק ְח ָּת ֵמ ֵר ִ
ֹלקיָך לְ ַׁשּכֵ ן
ֹלקיָך נ ֵֹתן לָ ְך וְ ַׂש ְמ ָּת ַב ֶּטנֶ א ,וְ ָהלַ כְ ָּת ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר יִ ְב ַחר ה' ֱא ֶ
ֱא ֶ
ְׁשמֹו ָׁשם" (דברים כו ,א-ב) .מצווה הקדוש ברוך הוא לסמן את הפירות הראשונים
ולהעניק אותם באהבה לכהנים בבית המקדש .כביכול ,אומר ה' יתברך ,תראו
לי שכל הסיבה לגידול היבול שלכם היא אך ורק להעניק זאת כמעין קרבן
לכבודי ,ואני אשרה את הברכה גם בכל יתר היבול .כי הלא המטרה לשמה
אתם מגדלים את כל ה'אימפריה' הזו היא בעצם לכבודי ,ומה שנעשה לכבודי
אני אמור לגבות ,לשפות ולבטח.

זה גם הרעיון העומד בבסיסה של מצוות פדיון בכור ,כביכול ,מהבן
הראשון מראים לו לקדוש ברוך הוא כי לכבודו אנו מקימים משפחה .וכעין
זה ברית המילה אותה עורכים לתינוק בימים הראשונים בבואו לעולם.
כביכול אומרים" ,לשמך ולכבודך הבאנו גם את הבן הזה ,והנה כאן ,אנו
מבצעים בגופו ,ראשית לכל ,את מצוות דתך הנחשקת".
זו גם אחת מהסיבות בגינה אנו עורכים חנוכת הבית בכל כניסה לבית
חדש ,כביכול מסבירים אנו לה' יתברך ולסובבים אותנו ,כי מטרת בניית
הבית נועדה ללימוד התורה הקדושה ולאסיפת חברים ותלמידי חכמים
לשיעורי תורה .ובמקביל לכך בהיות ולא ניתן לנהל בית ללא כל יתר הצרכים
כמו סלון ומטבח וחדרי שינה ,השארנו מקום של כבוד גם להם.
וכאן לכאורה נשאלת השאלה :האם באמת ניתן "לספר" לקדוש ברוך הוא
שהכל נועד לכבודו? והלא יותר מתשעים ותשעה אחוז מהיבול נשאר אצלנו,
ויותר מתשעים ותשעה אחוזים בחייהם של בנינו לא מוקדשים בדיוק לקיום
מצוות הבורא בגופם ממש ,והדירה אותה רכשנו אינה משמשת כבית ועד
לחכמים ולו עשירית האחוז מהזמן בו אנו מתגוררים בה .אם כן ,היאך ניתן
על פי "סמלים" קלים אלו "לשכנע" את ה' יתברך כי הכל נועד לו ,לשמו
ולכבודו?
והתשובה על כך ובדיוק לפי האמור תהיה כדלהלן :ה' יתברך הוא אינו
בוס ,אלא אבא .ואבא רוצה באהבתם של בניו וחפץ להאמין לכל גילוי חיבה
מצידם ,ולכן הוא בגדר "קונה הכל" בכל הנוגע ליחסי האהבה אותם מרעיפים
עליו הילדים.
הגמרא הקדושה (קידושין ל"ו ע"א) שואלת ,מדוע לפעמים נקראים אנו "בנים"
לקדוש ברוך הוא ולפעמים "עבדים"? ועונה על כך ,שבזמן שישראל עושים
רצונו של האלוקים קרואים "בנים" ,אולם בזמן שאין הם עושים רצונו קרואים
הם "עבדים".
וכאן לכאורה נשאלת השאלה – היאך ניתן לומר על עבד שאינו עושה
רצונו של אדונו ,והלא במבט ראשון נראה שההיפך הוא הנכון .דווקא בן
הוא היכול לסרב לאביו לדרישה כלשהי מחמת חוסר נוחות או זמן .מה שאין
כן עבד החייב למלא את רצונו של אדונו ,כי אם לא יעשה זאת יפוטר מיד
מתפקידו או יקבל עונש כלשהו?
ועל כך מסבירים בעלי המוסר את ההבהרה והדיוק בלשון הגמרא
הקדושה" :עושים 'רצונו' של מקום" .כלומר ,עבד אינו עושה את 'רצונו' של
אדוניו ,אלא את אשר מבקש האדון ממנו 'במפורש' .אם יחזור האדון בערב
לביתו ויאמר שהוא חפץ בכוס מים ,הוא יקבל מיד כוס מים .לעומתו ,הבן,
שאינו מצפה להוראותיו של אביו אלא למילוי 'רצונו' ,לא יסתפק בכוס מים,
אלא יכין כוס קפה מהביל ובדיוק לפי הכללים ,כאשר יצרף לכך צלוחית
יוקרתית ,עליה ינוחו בשלווה מגוון עוגיות מאפה הבית ומספר קוביות
שוקולד .כי הבן אינו מקיים את 'דברי' אביו ,אלא את 'רצון' אביו .תמיד
מתאמץ הוא להבין מעבר למילים היוצאות מפיו של האהוב עליו כל כך ,את
החפץ האמיתי של ה'רצון'.
אלו יחסי הגומלין בין אבא לבן .הבן ישתדל למען האב מעבר למקובל,
והאב יאמין לאהבת בנו וירעיף עליה בתמורה הרבה מעבר למקובל.
וכך בדיוק יחסי הגומלין שלנו עם אבינו מלכנו ,איננו מקיימים 'רק' את
מה שנאמר בתורה במפורש ,אלא מחמת אהבתנו הגדולה אנו גם מייצרים
בעזרתם של חכמי ישראל גדרות וסייגים בכדי לא להגיע אפילו בטעות למה
ש'מפריע' לאבא האהוב כל כך שלנו .ורק מסיבה זו ,ומרוב אהבה ,ייצרנו את
איסורי דרבנת על איסורי דאורייתא הכתובים במפורש .זו עוד תולדה של
אהבה ,וזה ממש לא מיראה כי שיש המבינים במבט ראשון ועייף .כי הירא
עושה את המוטל עליו ותו לא ,בדיוק כמו עבד .אולם הבן ,מוסיף על כך מכח
האהבה הגדולה ,ונשמר יותר למען 'רצונו' של אביו האהוב..
יזכנו ה' יתברך ,לחוש ולהחריף בימים אלו ,בהם קירבת ה' בראש מעייננו,
דֹודי וְ ִ
"אנִ י לְ ִ
בבחינת ֲ
דֹודי לִ י" (שיר השירים ו ,ג) ,את אהבת הבן לאב .ויקבל הקדוש
ברוך הוא את אהבתנו ,ויעניק לנו מלוא חפניים את אהבת האב לבניו ,ואת
האמון הגדול באותה אהבה .נזכה כולנו לשנה טובה ומבורכת ,שנה של
מילוי המשאלות ברוחניות ובגשמיות ,שנה שבה נשמע ונתבשר אך ורק
בשורות טובות ,ישועות ונחמות ,אמן.
וברוכים תהיו!
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שנה טובה

זה מוצר הנמצא על המדף,
ו נ י תן ל ר כ ו ש א ותו
רק שהוא לא נרכש בכסף...
רוצים לדעת איך בכל זאת זה ניתן לרכישה?

שלחו אלינו את המילה "שנה טובה"

בוואטסאפ למס'+972-55-6688008 :

לקבוצות צרפו את המס':
+972-55-6688001

לקו החיזוק היומי העולמי,
חייגו+972-52-7680007 :

בית ההוראה
שע"י מורנו הרב

מורנו הרב שליט"א14:30 - 13:00 :
אברכים המוסמכים ע"י מורנו הרב23:00 - 14:30 :

03-5011150

שליט"א

(שלוחה )5

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
תלישת שערה לבנה מתוך שערות
שחורות שבזרועות ידיו
שאלה :בחור צעיר המקפיד על חיצוניותו ,וכעת
צמחה לו שערה לבנה בין שערות שחורות שבזרועות
ידיו ,האם מותר לתולשה ,או שאסור מדין איסור "לא
ילבש"?
תשובה :כמובן שצריך מאד להיזהר שלא להיות
נאה ברחובות ,זו פירצה ליצר הרע ,וזה מסוכן מאד
(ועי' פרש"י ע"ז טז :בד"ה פתיא) .וכן אסור לגבר לצאת לרחוב
כשהוא מבושם ,גם זה מסוכן מאד (עי' ברכות מג .):וכמובן
שלשים בושם עדין בלבד ,מותר.
ולמעשה ,האיסור לתלוש שער לבן משער שחור,
הוא רק בשערות הזקן ,שניכר הדבר לעין ,ויש כאן
כוונה לקישוט (עי' משנ"ב סי' שמ ס"ק ד) .אבל בזרועות
הידיים ,שמצד הדין מותר להוריד השערות לגמרי,
משום שאין זה מקום של קישוט (עי' יור"ד סי' קפב סע' א) ,גם
כאן להוציא שערה לבנה משערות שחורות ,מותר (ועי'
בספר המתוק מדבש "ואין למו מכשול" ח"ב דף קנה ,ותהנה).

זהירות ,הלבנת פנים!...
שאלה :אדם קנה כסא במחיר מלא לימים הנוראים,
כדי שיהיה לו מקום קבוע לתפלתו .והנה בא אורח
וישב על מקומו ,ואם יבקש ממנו לקום יש חשש
להלבנת פנים ,מה עושים?
תשובה :זו שאלה קשה בדיני נפשות ,רחמנא
ליצלן .למעשה ,כדאי לוותר ולשתוק ,ולהאמין שהכל
משמים ולא לחפש היתרים .וכידוע ,בארץ ישראל
היו נזהרים מאד בהלבנת פנים (עי' ב"מ נח סע"ב) .ומסתבר
שאיש כזה שויתר ,תפלותיו בימים הנוראים עולים
מיד לשמים.
ואם גם האיש אותו אדם שקנה את הכסא במחיר
מלא ,מרגיש שמצב זה מלבין אף את פניו והוא
מתבייש מכך ,אז רב בית הכנסת והמסייעים צריכים
בחכמה גדולה ובדרכי נועם להציע חליפין למי שזה
מתאים ,והעיקר לקדש שם שמים ולדאוג לשניהם.

תמיכה במגיד שיעור
שאלה :ר"מ ומגיד שיעור לבעלי בתים יום יום,
האם הציבור חייבים לתמוך בו ,ובפרט בסעודות יפות
ובמשלוח מנות ,וכן בסעודות יפות בחגים?
תשובה :מצוה גדולה לעשות כן .ויש לעשות
הכל בענוה ,בצניעות ובדרך ארץ .וכן בעלי מקצוע
המתקנים בביתו כל מיני דברים ,יש להתחשב בו
ולהקל בתשלומים והנחה כמה שיותר .וכמובן
שאין לשכוח את העיקר ,שהחזקת התורה העיקרית
זה הכסף שנכנס להנהלת בית המדרש ,ולא לחלק
באופן פרטי לפלוני ואלמוני .ובזה נעשה שותף לכל
המערכת  -ללמוד וללמד לשמור ולעשות.

טיפול בנער שחזר בשאלה
שאלה :אחד מבני המשפחה חזר בשאלה וכעת
הוא מחלל שבת בפרהסיא ,ומקלל ומגדף אף את
הוריו .וכן מזכיר שם שמים לבטלה ,רחמנא ליצלן,
ומקלל קללות חמורות מאד .וכשמביאים לו אוכל,
הוא אינו מברך אלא להיפך הוא מחלל שם שמים,
מה עושים?
תשובה :שאלה קשה! ראשית ,יש להתפלל עליו
שיזכה לתשובה ויראת שמים .ועוד ,זו בודאי בעיה
נפשית וצריך לכך טיפול נפשי ,והזמן יעשה את שלו.

ועוד ,יש להתייעץ עם ארגון "הדברות" ו"ערכים",
שבודאי הם יודעים כיצד לטפל בו .ועוד ,יש לתת לו
ולפייס אותו ,ולהרבות עמו אהבה ואחוה ,ולא לומר
לו כל מיני הערות ,כי הוא חולה בנפש ואינו מבין
כלום.
ואם בכל זאת הוא שוהה בבית ומתנהג בחוצפה,
מחלל ומשפיע על בני המשפחה ,יש מצוה להוציאו
מהבית ,כמובן על פי החוק והמשטרה .וכמו שמצינו
אצל אברהם אבינו ע"ה שסילק את ישמעאל ,כדי
שיצחק לא ילמד ממעשיו הרעים .והוסיף רבינו
הגאון רבי שלום אלישיב זיע"א ,שאף שישמעאל היה
בסכנה וקיבל קדחת ,ואברהם אבינו ע"ה אהב אותו
כמו שאהב את יצחק ,עם כל זאת קיבל ציווי מה'
יתברך לשמוע לשרה ,וסילק אותו מהבית.
וכמובן שיש להתייעץ עם תלמיד חכם כיצד
לעשות כן ,כדי שיהיה בזהירות ,בהצלחה ובקידוש
השם גדול ,ו"החכמה תחיה בעליה" .וגם כאשר
מסלקים אותו מהבית ,יש לדאוג לו למחיה וכלכלה,
ולמקום מתאים לשהות בו .ולעשות הכל באהבה
ובכאב גדול!

ללחוץ על ההורים השוהים בחו"ל לבוא
לארץ הקודש
שאלה :הבן בארץ הקודש וההורים עדיין שוהים
בפרס וחוששים לבוא לארץ ישראל ,האם מותר
ללחוץ עליהם שיבואו ארצה ,או שיש בזה פגיעה
בכיבוד הורים?
תשובה :אם יש לבן אפשרות לעשות כן על ידי
אחרים ,כגון חכם מיוחד או בעל השפעה שיודע
לעורר ולחזק ,ואף להרים את הקול כדי שיבינו ,הרי
זה מצוין .ודומה לרופא שאסור לו לטפל בהוריו כשזה
כואב ,אלא על ידי אחרים (ילקו"י כיבוד אב ואם ח"ב דף תקלט).
וכשאין אפשרות ,יכול הבן ללחוץ ולעורר בדרכי
נועם את הוריו לבוא לארץ הקודש ,להשתקע ולעבוד
את ה' יתברך .כי זה לטובתם העיקרית בעולם הזה
ובעולם הבא.

לעורר את הילדים שלא לשכב על
הבטן או על הגב
שאלה :מאיזה גיל יש לעורר את הילדים שלא
לשכב על הבטן או על הגב?
תשובה :ישנה מצוה על הגברים באופן מיוחד
לשכב על הצד  -לא על הגב ולא על הבטן  -מטעמי
צניעות וקדושה (ועי' נדה יד .בתד"ה לייט) .אולם לבנות
ולנשים אין שום בעיה ,ומותר להם לישון כרצונם.
והעיקר להתכסות ולהתלבש בבגד צנוע.
ומאחר ועל ילד מגיל תשע יש דין איסור יחוד עם
אשה מעל גיל בת מצוה (כמבואר באבה"ע סי' כב סע' יא) ,ממילא
יש כאן חשש של עריות .ומכאן לדין שינה ,שיש
להיזהר מגיל תשע ולחנכו לשכב על הצד תמיד ,וכך
יתרגל באמת כל ימי חייו .ושאלתי את רבינו הגאון
רבי שלמה מחפוד שליט"א והסכים להנ"ל .וכמובן
שלא להקפיד עליו ,אלא יש להסביר לו בעדינות (ועי'
במשנה נדה מה.).

חובתן של הנשים בתפלה
שאלה :אשה שמתחזקת להתפלל יום יום ,האם
עדיף לה שתתפלל תפלה אחת ביום ,ותקרא קריאת
שמע בבוקר ובערב ,או שעדיף לה להתפלל שלש

פעמים תפלת העמידה?
תשובה :נשים פטורות מקריאת שמע ,מכיון
שזו מצוה שהזמן גרמא (שו"ע סי' ע) .ויש מצריכים את
הנשים להתפלל שלש תפלות ביום ,אף שלמעשה
חובתן בתפלה אחת בלבד (כמבואר ביבי"א ח"ו סי' יז) .ועדיף
שלש תפלות העמידה ,ובזה ירויחו גם השלמה
למאה ברכות בכל יום שנשים חייבות (הל"ע ח"א דף נט).
ובלאו הכי כמובן שהנשים חייבות בברכות השחר
ובברכות התורה כל בוקר .וקריאת שמע דאורייתא
שאינן חייבות בה ,תוכל לומר את פסוקי קריאת שמע
גם בזמן הדחת כלים ושטיפת הרצפה ,ובזה תרויח
מצוות .ומרן רבינו זיע"א (ביבי"א שם) ממליץ לאשה
להתפלל שחרית עם ברכות השחר ,קריאת שמע
ותפלה ,ותרויח בזה גם לקיים מצות עשה מן התורה
לזכור את יציאת מצרים ,כי יש אומרים שנשים
חייבות במצוה זו (יבי"א ח"ב סי' ו אות יא).
ולעניות דעתי כדאי להוסיף לאשה גם אמירת
הקרבנות בכל בוקר ,שזו סגולה גדולה למחילת
עוונות (תענית כז .):וכן לקרוא שירת הים בכוונה
ובשמחה ,שגם בזה יש סגולה למחילת עוונות (משנ"ב
סי' נא ס"ק יז) ,וחבל להפסיד זכויות כאלו .ויתכן שכל זה
עדיף יותר מקריאת תהלים ,והבן.

ממתקים לילדים בימות החול

 שאלה :האם זו הנהגה טובה לתת ממתקים
לילדים בימות החול?
תשובה :כתוב בגמרא (ירושלמי תענית פ"ד ה"ה) ,שמיני
מתיקה מרגילים את הלשון לתורה .ולכן יש לתת
להם ממתקים בשבת קודש או בראש חודש וכיוצא
בזה .וכן כאשר הסבא והסבתא מגיעים ,ומביאים
עימם ממתקים ומחלקים לנכדים החמודים ,אין
זה נורא כלל ,ומותר .אולם לתת ממתקים כל יום
בהגזמה ,אין זו הנהגה טובה ,וגם לא בריא לגוף כלל.

התרומה המועילה ביותר לעילוי נשמת
הנפטר

 שאלה :מה יותר מועיל לעילוי נשמת הפטר,
כתיבת ספר-תורה או קניית ספרי קודש ,כגון ש"ס
ומשניות וכדומה ,כדי להפיצם בבתי-כנסיות ובבתי-
מדרשות לזיכוי הרבים?
תשובה :קניית ספרי קודש כדי להפיצם לזיכוי
הרבים ,מועיל הרבה יותר לעילוי נשמת הנפטר,
מאשר כתיבת ספר-תורה (ועי' יור"ד ס"ס ער).

להשמיע לאוזניו תפלות פרטיות
הנאמרות ב"אלקי נצור"

 שאלה :כאשר אדם מתפלל ב"אלקי נצור"
תפלות פרטיות ,האם צריך להשמיעם לאזניו?
תשובה :לדעת השולחן ערוך ,הכל נחשב תפלה
וצריך להשמיע לאזניו .אולם למי שקשה לו ,יכול
לסמוך על רבינו הבן איש חי זיע"א ולהרהר התפלות
בלבו ,ובפרט כשמתפלל את התפלות הפרטיות שלו
בתפלת "אלקי נצור".
וכך אני עושה ,כאשר אני מגיע לברכת "רפאנו",
אני חושב במלים "לכל תחלואינו" על פלוני ועל
אלמוני ,מבלי להזכיר את שמותם .וכן כאשר אני
מגיע לברכת "ברכנו" ,אני חושב במלים "בכל מעשה
ידינו" על כל תומכי הישיבה היקרים ,מבלי להזכיר
את שמותם ,והרי זה מצוין (ועי' הל"ע ח"א דף קנו).
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אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א
בתוך שאר חולי עמו ישראל

להתחזק במצוות

''אהבת ישראל''
ואהבת לרעך כמוך ממש!

גם למי של
בראש שלנו
גם למי שלא
מכבד אותנו
ל-כ-ו-ל-ם

שאל אביך ויגדך

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

"וֶ ֱהוֵ י ָדן ֶאת ּכָ ל ָה ָא ָדם לְ כַ ף זְ כּות"
מעש ה שהיה בימי הגר"א בשנת תקל"ו ,שאז מלך בפולניה המלך פ�ו
ניאטובסקי ,והקראים פנו אל המלך בתזכיר פלסתר ,לאמר ,כי רק הקראים הנה
הנם היהודים האמיתיים בני דת משה ,והם שקבלו את התורה על ידו מסיני,
והנה באו היהודים הרבניים (הנקראים יהודים "תלמודיים") ,שהם מעין ערב רב ,והתיימרו
שכאלו הם קבלו את התורה ,וזייפו אותה בפירושים לא נכונים" ,ודתיהם שונות
מכל עם ואת דתי המלך אינם עושים ,ולמלך אין שוה להניחם" ,והרבו בתזכירם
דברי חירופים וגידופים על תורת הרבניים ,ובקשו מן המלך להזמין לשם ויכוח
את נציג הקראים ,כדי שיתברר הדבר הפני המלך ,מי הם היהודים האמתיים.
והמלך פקד על היהודים הרבניים לשלוח נציג שלהם לארמון המלך ביום שבת
מסוים ,כדי להתוכח עם נציג הקראים.
הגר"א הציע שהנציג שלנו יהיה השתדלן מפינסק ,הוא רבי יהודה ליב
מייטוס ,אשר עם גדולתו בתורה היה פקח ממולח ,ובקי בשפה הפולנית ,ולפני
מלכים יתיצב ,ואף האצילים הפולנים היו מתיחסים אליו בכבוד ובאהבה .רבי
יהודה לייב הוזמן לבא אצל הגר"א לוילנא .בתחילה סירב רבי יהודה לייב להו
כנס בפולמוס ההוא ולקבל עליו את האחריות לתוצאות הויכוח ,והתחיל לתת
תירוצים שונים להתחמקותו מן השליחות הזאת ,אמר לו הגר"א ,אני חושד בך
שאתה מחפש אמתלאות שונות ומשונות להשתמט מהויכוח הזה אשר בו תלוי
עתידו של עמנו ותורתינו במדינה זו ,ואחר דין ודברים הסכים רבי יהודה לייב
לקבל את השליחות הזאת ,ולהתיצב בארמון המלך ביום ההוא לשם הויכוח עם
הקראים ונציגם .ואז אמר לו הגר"א לך לשלום ,שאל רבי יהודה לייב ,ולא עוד?
החזיר הגר"א ,שכחתי ,שכחתי ,ואלהי ישראל יברך אותך ויצליח דרכך .כשיצא
רבי יהודה לייב מאת פני הגר"א שאלוהו ,מפני מה אמר לך הגר"א שכחתי,
שכחתי ,אמר להם גמרא מפורשת היא (ברכות לא ):החושד בחבירו בדבר שאין בו
צריך לפייסו ,ולא עוד אלא שצריך לברכו ,ולכן כשאמר לי לך לשלום ,הזכרתי
לפניו את המלים "ולא עוד" לרמוז על סיום דברי הגמרא ,ולא עוד אלא שצריך
לברכו ,ורבינו עמד מיד על כוונתי ,וסיים דבריו בברכו אותי ,שה' יצליח דרכי.
מטעם המלך נקבע יום שבת ליום הויכוח בין הקראים ובין הרבנים ,באותו
שבת השכים רבי יהודה לייב לקום עם עלות השחר ,התפלל שחרית ,וקרא כמה
מזמורי תהלים בהשתפכות הנפש שיזכה לנצח את הקראים ,קידש על היין,
סעד את ליבו ,ויצא ללכת ברגל אל חצר המלכות ,ובלבו עוז ותעצומות אמונה
ובטחון בהשם יתברך נותן התורה ,בפרוזדור הארמון מצא שם את "החכם" הקו
ראי ,כשעומד וממתין לתורו .והוא התיצב מאחוריו ,וכשניתנה פקודה מהמלך
שעליהם להכנס לטרקלין ,ואז היה נהוג להכנס לארמון בלי נעלים ,אלא רק
באנפילאו ת (גרביים) ,שלפו כולם את נעליהם ,רבי הודה לייב מתוך חרדה והת�פ
עלות מאימת המלך ,לא השאיר את נעליו בפרוזדור ,אלא נכנס ישר אל הארמון
ונעליו בידיו ,המלך ישב על כסאו ומסביב לו שריו היושבים ראשונה במלכות,
ועל שלחן המלך מונח כתב הפלסתר שהמציאו הקראים למלך.
התחיל החכם הקראי לקטרג על הנציג רבי יהודה לייב ,באמרו ,ראה נא אדני
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המלך את עזותם וחוצפתם של היהודים התלמודיים ,והבט אל נציגם שנכנס
לכאן ונעליו בידו ,כאילו הוא מטיל חשד בפקידי חצר המלוכה ,שהם גנבים,
ולכן חשש להשאיר את נעליו בפרוזדור ,והביא אותן בידו לאולם המשפט של
המלך ,המלך נשא את עיניו ,וראה שהנציג של היהודים הרבניים עומד ונעליו
בידו ,ונדהם ,גם רבי יהודה לייב אשתומם לרגע קט ,אולם הוא התעשת מיד,
ואמר ,אדוני המלך ,מסורת היא בידינו כי כאשר נגלה ה' על משה על יד הסנה,
ואמר לו ,של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש
הוא ,עשה משה כציווי השם יתברך אליו ,וכשחזר ללכת חיפש את נעליו ולא
מצא אותן ,כי הקראים שהיו באותו מעמד גנבו את נעליו ,ומאז כשאני נפגש עם
הקראים אנוס אני לשמור את נעלי מפני הגנבים האלה.
ויען החכם הקראי ,זהו שקר גס ,והלא ההסטוריה מאשרת כי כתת הקראים
לא היתה אז בעולם ,ונוסדה רק לפני כאלף שנה בימי ענן ,ואם כן איך אפשר
להאשים את הקראים בגנבת נעליו של משה - .צחק המלך ,ואמר ,מספיק,
עכשיו הויכוח אך למותר .כיון שאתה מאשר שכתת הקראים נוסדה אלפי
שנים אחר שקיבל משה את התורה מסיני ,הרי כל כתב הפלסתר שלכם כלפי
ההיודים התלמודיים בשקר יסודו- .וכך עמדה ברכתו של הגר"א לרבי יהודה
לייב מייטוס להציל את כבוד היהדות התלמודית.
***
מעשה בהלל הזקן שהזמין אורח לביתו לארוחת צהרים .כשבא לביתו ישב
עם האורח שעה שלימה עד שאשתו הגישה את הסעודה ,אמר לה הלל :בתי,
מפני מה לא הגשת את הסעודה מיד? אמרה לו ,עני אחד בא אל ביתי ,ואמר:
היום אני נושא אשה ,ואין לי סעודה כלל ,נטלתי את כל הסעודה שהכנתי
לארוחת צהרים ,ונתתי אותה לו ,ולשתי ואפיתי עיסה אחרת ,ובישלתי קדרה
אחרת ,והנחתי לפניכם .אמר לה ,בתי ,אף אני לא דנתי אותך אלא לכף זכות,
שכל המעשים שאת עושה אינם אלא לשם שמים( .מסכת דרך ארץ רבה פ"ו).
***
מעשה באדם אחד שנשכר אצל בעל הבית אחד בדרום שלש שנים (בשאלתות
פר' שמות איתא שזה היה ר' עקיבא שנשכר אצל ר' אליעזר בן הורקנוס .ע"ש) .בערב הרגל בא לחזור לביתו,
אמר לו תן לי שכרי ואלך לביתי ואזון את אשתי ואת בני ,אמר לו אין לי מעות,
תן לי בהמה או פירות ,אין לי ,תן לי כרים וכסתות ,אין לי ,הפשיל השכיר כליו
לאחוריו ,והלך לביתו בפחי נפש ,לאחר הרגל נטל בעל הבית שכרו בידו ,ועמו
משא של שלשה חמורים של מאכל ומשקה ומיני מגדים ,והלך אצל שכירו.
לאחר שאכלו ושתו ,אמר לו בעל הבית ,כשאמרתי לך על כל מה שדרשת ממני,
אין לי ,במה חשדתני ,אמרתי שמא הקדיש כל נכסיו לשמים ,אמר לו העבודה
כך היה ,הקדשתי כל נכסי בשביל שהורקנוס בני לא עסק בתורה ,וכשבאתי
אצל חברי בדרום ,התירו לי נדרי ,ואתה כשם שדנת אותי לכף זכות הקדוש
ברוך הוא ידין אותך לזכות.

