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כיצד להתכונן להפתעות?...

המשא המרכזי
מורנו הרב שליט"א

פרשת ויצא ,תשע”ז
אחד הדברים המיוחדים שאנחנו לומדים מהאבות
הקדושים ,טמון בשאלות הגדולות :כיצד זה יעקב
אבינו ע”ה ניצול מכל הצרות שעברו עליו? כיצד
התגבר על לבן הארמי כאשר שיקר עליו עשרת מונים,
כלומר ,עשרת מנינים ,והיינו מאה פעמים! – בכל פעם
הפתעה חדשה! וכיצד הצליח לנצח את לבן הארמי,
ואחרי הכל גם להיות הבחיר שבאבות ,להוליד שבטי
יה ולחזור לארץ הקודש בריא ושלם  -שלם בגופו,
שלם בממונו ושלם בתורתו?
והתירוץ חזק מאד! והוא פסוק מפורש בפרשתינו
(בראשית כה ,כז)“ :וְ יַ ֲעקֹב ִאיׁש ָּתם י ֵֹׁשב א ָֹהלִ ים” .יעקב הוא
סמל ההתמדה בתורה ,ומכח ההתמדה בתורה הוא
מנצח את כולם ,ויודע בודאי שהעולם הזה הוא הבל
הבלים .והזוכה להיות אדיש גדול לכל הבעיות הקורות
אותו  -מכח העמל תורה שלו – זוכה שלא להרגיש
פחד מההפתעות הבאות עליו השכם והערב ,ומתכונן
כל רגע ורגע לראות ולשמוע על כל מיני מאורעות
העלולים לקרות בעולם ,ואינו נבהל מהם כלל ועיקר,
אלא אדרבא להיפך ,מזהיר את כולם לעשות הכל על
פי התורה ,המסורת והאמונה ,והוא זה שתמיד מנצח
את כולם!
ובעומק יותר ,צריך להבין כיצד מתכוננים
להפתעות העלולות לבוא בכל רגע נתון ,וכן לכל מיני
מעשים קשים שעלולים אינשי דלא מעלי לעשות?1
והתשובה היא ,כשאדם מתנהג כמו יעקב אבינו ע”ה,
והוא חי וקיים אך ורק על פי התורה הקדושה ,ממילא
בכל פרט ופרט שהוא רואה ושומע בחייו ,התגובה
אצלו היא תמיד רק על פי התורה וההלכה .2וכמובן
שהוא מתכונן לכך ,ומכין את עצמו במחשבה עוד
לפני שהכל קורה ,ומתכונן לשמוע ולראות כל משבר,
עיכוב ,מרמה ,בעיה והפתעה שלא תבוא .ומאחר
שהתכונן לכך ,וכיוון בלבו שהכל משמים ואין עוד
מלבדו ,הוא ניצול בזה מכל פחד והפתעה מזדמנת.
וזהו בעצם כוחו של יעקב אבינו ע”ה ,וממנו נלמד גם
אנו.3
וזו בעצם התפלה שהתפלל יעקב אבינו ע”ה ,כאשר
“אם יִ ְהיֶ ה ֱאֹלקים ִע ָּמ ִדי
חלם על סולם יעקב ,ואמרִ :
וגו’ וְ ַׁש ְב ִּתי ְב ָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָא ִבי וגו’ ,ופירש רש”י :שלא
אלמד מדרכי לבן .כלומר ,שלא אתרגש ולא אתפעל
מכל מעשי לבן הארמי ,כי הוא לא לבן הארמי אלא
שחור הרמאי (בחילוף אותיות) .ויעקב אבינו ע”ה מלמד
אותנו שכאשר אדם מחליט בשכלו שלא להבהל ולא
להתרגש משום דבר ,ובנוסף לכך הוא גם עוסק בתורה
ויודע להתפלל לה’ יתברך שיזכה לכך ,ממילא אין

הפתעות ואין כלום.
והנה מצינו בספרו של השל”ה הקדוש ,הנהגה
קדושה הנלמדת מפרשתינו .ליעקב אבינו ע”ה היתה
דרך בעבודת ה’ ,והיא שיש להסביר כל דבר בחיים,
בתחילה הסבר על פי השכל ,ורק לאחר מכן להכניס
הסבר על פי התורה והאמונה .לדוגמא ,כיצד נסביר
לאדם המחזיק טלפון נייד שאינו כשר ,הסבר על
פי השכל שהוא טלפון פסול? אם כן נסביר לו כך:
טלפון לא כשר הוא טלפון שמזיק מאד לבריאות,
רואים בזה הרבה שטויות ,הוא גוזל זמן וחמימות
מהמשפחה ,גורם לחוסר שינה מחמת שנכשלים
בו ביצר הסקרנות ,פוגע בשלום בית וכיבוד הורים
ופוגע בתלמידים  -בהכנת השיעורים ובהתקדמות
בלימודים .ולאחר מכן יש להסביר לו על פי התורה
וההלכה :הרי יש בזה איסורי תורה של ממש ,כגון
“קדושים תהיו”“ ,ולא תתורו” ,ביטול תורה ,חברים
לא טובים ,והתוצאות הרסניות !...תמיד להתחיל עם
השכל ולאחר מכן להמשיך עם ההלכה והתורה .וכך
עשה יעקב אבינו ע”ה עם רחל ולאה ,בתחילה אמר
להן דברים המתקבלים על השכל ,והיינו לעזוב את
חרן כי לבן משקר ,גוזל ומזיק אותו ,ורק לאחר מכן
הוסיף ואמר להן שבחלום הלילה ,אלקים ציוה עליו
לחזור לארץ הקודש .וכך גם יש להתנהג עם צעירים,
בעלי תשובה מתחילים וכל מיני אנשים שכליים
המצומצמים באמונה (אקדמאים בלע”ז).4
ויש ללמוד מכאן הנהגה טובה ,כיצד יש לשלוח
נער אחרי בר מצוה ,שסיים כיתה ח’ והתקבל לישיבה
תורנית קדושה ,וכעת הוא מתחיל שיעור א’ בישיבה
קטנה ,ושאלה גדולה מנקרת במוחו“ :מה יהיה עם
הגעגועים לבית ,5מה יהיה עם האוכל שהתרגלתי
לאכול בבית ,ומה יהיה עם המטה והכרית שיש לי
בבית? וכן על זה הדרך ,שאלות קשות מאד! ומה היא
אם כן העצה וההנהגה הנכונה בזה.
את התשובה לכך נמצא בפרשתינו .יעקב אבינו ע”ה
מבטל את כל הגעגועים ,כל ההנאות וכל המאכלים
שבבית ,בביטול גמור – בשכל ,בתורה ובתפלה .וכך
נסביר לילדינו מדוע הכי טוב בישיבה  -בשכל ,בתורה
ובתפלה.
בשכל כיצד? לומר לנער :כמה תענוג יש בישיבה,
אתה תעשה שם ממש חיים .ודע לך ,שאין הבדל בין
האוכל שבבית לאוכל שבישיבה ,ואדרבא ,בישיבה
האוכל יותר קדוש ,וגם יותר טעים !...וכן המטה
בישיבה ,היא מטה נוחה ומצויינת .ועוד ,שלכל דבר
בחיים מתרגלים ,והזמן יעשה את שלו .והעיקר שאתה
קם בבוקר כמו אריה ,ומנצל את הזמן כמה שיותר.

וכך תזכה להיות תלמיד חכם גדול .וכן על זה הדרך,
יום יום לשבח את הגשמיות בישיבה ,וכאשר הוא יגיע
לישיבה ,הוא יראה בעיניו את הכל ,וכך אין לו כבר
הפתעות ,ומתרגל.
בתורה כיצד? לומר לו :יום אחד שאתה לומד
בישיבה תורה ,הרי זה שווה יותר מאלף קורבנות (שבת
דף ל סע”א) .וכן יום אחד של לימוד תורה ,שווה יותר
מלהיות מלך אלף שנה (עי’ רש”י בתהלים פרק פד) .ובלימוד
התורה שלך אתה מחזיק את העולם (נדרים לב“ – ).והגית
בו יומם ולילה” ,זה עשרים וארבע שעות ביממה (מנחות
צט .):וכשאתה נוסע לישיבה ואין לך טלפון נייד ולא
כלום ,אתה גם מקיים מצוה של “הוה גולה למקום
תורה” (אבות פ”ד מי”ג) ,וגלות מכפרת עוון (ברכות נו .).ועל
ידי זה תזכה להיות בחור ישיבה תורני אמיתי  -לעלות
בדרגות גבוהות ,ולהיות נקי מעבירות.
בתפלה כיצד? פשוט מאד ,להתפלל עליו בכוונה
גדולה .וכמו שיש חולה הסובל מחוסר תיאבון ,ומחמת
חליו אין לו חשק לאכול ,כך ישנו אדם שיש לו חוסר
תיאבון וחשק ללימוד התורה ,והרי זה חולי בנשמה,
ויש צורך להתפלל עליו .ובפרט כשאומר בעמידה
“השיבנו אבינו לתורתך” ,יש לכוין מאד שיהיה לנו
זכות להנות מהאור הגדול שבתורה (עי’ בא”ח פרשת בשלח אות
יז) .וכן בברכת “אהבת עולם אהבתנו” שלפני קריאת
שמע ,יש לבקש בכוונה גדולה על התורה ,ובפרט
כשאומר“ :ותן בליבנו בינה להבין וכו’” ,וכן כשאומר
“והאר עינינו בתורתך” .ומספרים על גדולי ישראל
זיע”א ,שהיו ממש בוכים בדמעות שליש בברכת
“אהבת עולם” .וכידוע ,שהתורה אינה עוברת בירושה
מההורים ,אלא הכל תלוי בהשקעה של הבחור ישיבה
(עי’ נדרים פא .).וכמעט כל גדולי ישראל וחכמי התורה,
אבותיהם לא היו תלמידי חכמים גדולים ,6אלא תורה
מונחת בקן זוית ,וכל הרוצה ליטול יבוא ויטול (עי’ קידושין
סו .).ויש לדעת ,שמסיום כיתה ח’ בתלמוד תורה ועד
החופה לחיים טובים ,יש בערך שבע שנים ,שניתן
להספיק וללמוד בהם הרבה מאד תורה .וימים אלו
עוברים וחולפים ממש כצל עובר  -כצל עוף הפורח
באויר (מד”ר ריש פרשת ויחי) .ומי שמתעמק בדברים אלו,
ינצל מהפתעות ובלבולים ,וכשיגיע הזמן יהיה חתן
תורה ,וחתן עם כלה נאה וחסודה (עי’ כתובות יז.).
בסיכום :יעקב אבינו ע”ה הוא הבחור ישיבה
הראשון בעולם ,איש תם יושב אהלים ,אינו מפחד
מהפתעות ,ומסתדר בגלות עשרים ושתים שנה,
ולאחר מכן חוזר לארץ הקודש עם שבטי יה .הבחיר
שבאבות שעליו נאמר (תהלים קלה ,ד)ּ“ :כִ י יַ ֲעקֹב ָּב ַחר לֹו יָ ּה
יִ ְׂש ָר ֵאל לִ ְסגֻ ּלָ תֹו” .והלואי שנזכה לכך.

 1וכמו שמצינו באליפז ,שהיתה לו התפרצות קשה כלפי יעקב
כשבא להורגו ,וכן מצינו בלבן הארמי ששיקר את יעקב שקרים
הגדולים .וכן כשהגיע יעקב אל לבן כשהוא עני מרוד ואין לו כלום,
ממש כלום!
 2לדוגמא ,אליפז רוצה להרוג את יעקב אבינו ע"ה ,ויעקב מצידו
כבר יודע שהכל בידי שמים בלבד ,עוד בטרם יבוא אליפז .וכן לבן
משקר אותו והוא כבר יודע שהכל משמים  -בהשקעה גדולה של
אמונה – וחושב לעצמו כי לבן אינו יכול להחסיר ממנו כלום!
 3ומדויק כן מהמדרש שוחר טוב על תהלים ,על הפסוק" :יָ ָקר
ְּב ֵעינֵ י ה'ַ ,ה ָּמוְ ָתה לַ ֲח ִס ָידיו" (תהלים קטז ,טו) .רש"י פירש שם ,שקשה וכבד
בעיני ה' להמית את חסידיו ,ע"ש .ובמדרש שם הוסיף לפרש הפסוק,
שאמר הקב"ה :כיצד אמית את אברהם שנכנס בכבשן האש כדי להשרף
לכבודי? וכיצד אמית את יצחק שנעקד לכבודי על גבי המזבח? וכיצד

אמית את יעקב אשר עוסק בתורה כל היום במסירות נפש? ומכאן
רואים ֶש ֶׁע ֶסק התורה הוא כמו עקידה על גבי המזבח .והחושב כן,
מקבל כוחות עצומים להנצל מכל מיני בעיות ,פחד ,הפתעות וקשיים
למיניהם .וזה מכח התורה אשר למד יעקב אבינו ע"ה במשך ארבע
עשרה שנה  -מגיל ששים ושלוש כשקיבל את הברכות ועד גיל שבעים
ושבע כשהגיע לבית לבן  -והיה מוכן לכל ההפתעות שבעולם ,ואין
פחד ,אין בהלה ואין כלום.
 4והנה עוד כמה דוגמאות נוספות באותו ענין:
המכשיר הטמא (טלויזיא בלע"ז) – תחילה להסביר שזה מזיק לעיניים,
מזניח את המשפחה ,פוגע ברמת הלימודים וגורם לאלימות .ואחר כך
להסביר גם על פי התורה שזה תועבה.
עישון סיגריות – תחילה להסביר שלדעת כל הרופאים בעולם,
העישון מזיק לבריאות .והסירחון היוצא מהם ,נדבק בכל הריהוט

שבבית ,והכל נעשה ספוג בניקוטין ,ומשפיע על בריאות כל המשפחה.
ואחר כך להסביר גם על פי התורה ,שעובר בזה על "ונשמרתם",
"קדושים תהיו" ואהבת ישראל.
שתייה חריפה – תחילה להסביר שהשתייה החריפה הורסת את
הבריאות ,והיינו שמזיקה לכבד וכדומה ,גורמת לבזבוז כספים ולתקלות
קשות במשפחה ,פוגעת בגידול הילדים ובשלום הבית .ואחר כך
להסביר גם שיש בזה איסור על פי התורה ,וזה בבחינת "הלעיטני נא
וגו'" שאמר עשיו הרשע .וכל אלו המתנהגים כן ,הרי הם בכלל תלמידי
עשיו הרשע (עי' בא"ח פרשת בהר).
 5ולפעמים ישנם געגועים המגיעים עד כדי סכנת חולי ,חס ושלום
(עי' שבת קמא.):
 6כמו למשל הרב עובדיה יוסף ,הרב בן ציון אבא שאול ,הרב
יהודה צדקה ,הסטייפלר והרב שך זיע"א.
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הסכם האלוקים והשטן
שלום וברכה מורי ורבותי!
בשיחתנו הקודמת הבאנו לידיעת שותפי שיחתנו הנאמנים את אחד מסעיפי ההסכם
של הקדוש ברוך הוא עם השטן ,בשעה בה אישר לו את ייצור ושיווק "המכשירים
הסלולריים שנאסרו על ידי גדולי ישראל" ,לפיו כל מכשיר שכזה יבוא מובנה עם
"הקלטת שיחות" שתגרום לסכסוכים ,קנאה ,שנאה ותחרות.
התגובות שלכם כרגיל היו מדהימות ,ואפילו יותר מהרגיל .מה שמעניק לי את
החובה ,הזכות והקבס לעדכן אתכם בסעיפים נוספים מאותו הסכם שנערך בין הקדוש
ברוך הוא לשטן בכבודו ובעצמו בכל הנוגע למכשירים פסולים אלו ,ולסיים לחטט
ברפש זה אחת ולתמיד.
אז קודם כל ,בואו וניזכר בימים הישנים והטובים בהם לא היו מכשירים כאלה,
ואבותינו אפילו לא העלו בדעתם שיש סיכוי שיום יבוא ויהיו כאלה .אז ,כאשר היית
יושב מול גמרא או מול ספר אחר ,יכולת להתחייב לעצמך מראש שבשעתיים הקרובות
לא תפסיק מלימודך ואפילו לרגע קט .בכדי להפריע לך ,היה צריך חברך או סתם בן
משפחה לצאת מביתו ,לעלות על סוס ועגלה ,לנקוש בפתח ביתך בתקווה שאתה אכן
בבית ,ולשוחח איתך על הדבר החשוב והמיוחד שמצדיק מסע שכזה.
באותה מידה ,אשת חיל לו החליטה ל"ארגן את הבית מחדש" ,לנקות ,לסדר ,לכבס,
לבשל ,לאפות ,ומה לא? ידעה היא שיש לפניה מספר שעות שקטות בהן היא ממוקדת
במטרה הניצבת לפניה ,והנה אוטוטו יהיה כאן בית חדש ,ארמון לתפארת ,מקום
שתענוג לחזור אליו בכל גיל ובכל עת ,ולאחר כל סוג של יום שעבר על היושבים בו
מחוץ לקרבו.
ואז הגיע השלב הראשוני; לפתע החלו טלפונים להיות מותקנים במקומות
העבודה ,בבתי העשירים ,ועם הזמן בכל בית יהודי .טלפון לכל בית ,מספר משפחתי
לכל תושבי הבית.
מכאן והילך לעולם לא יכולת לדעת מה תעשה בשעה הקרובה בשהייתך בביתך.
כל שעה יכלה להתחיל בלימוד ,בקריאה או בכל עיסוק חשוב שיהיה ,ואז היה הטלפון
'פורץ במחול' ,ומעבר לקו היה בוקע קולו של חברך ,בן משפחתך ,ידיד מדור העבר
או כל אדם אחר שהחליט להעביר את השעה הקרובה בשיחת רעים ,והנה אבדה לך
השעה המתוכננת.
גם עקרות הבית סבלו מכך ,כי כמה אפשר להדיח כלים עם ראש מוטה לכתף ו'חוט
של טלפון' שנגמר לאחר חצי מטר?
ה'גאולה' שהגיעה לאחר מכן ,היתה 'טלפון אלחוטי' ,משהו שלא מגביל אותך
במקום בבית ,ובכל רדיוס עוד נותן לך להאזין לבן שיחתך ,ו'להאמין' שאתה מצליח
"תוך כדי" לבצע משימות חשובות...
אבל עדיין ,אם יצאת מהבית לכיוון הכולל או מקום העבודה ,יכולת להבטיח לעצמך
שקט ושלווה נפשיים שיאפשרו לך לקיים את תוכניותיך במלואן .כי הלא שם אין
טלפון אישי לכל דורש ,וגם אם מישהו טרח והשיג את המספר של הכולל או של מקום
העבודה – גם הוא מבין שלא ניתן להאריך בשיחה במספר ציבורי ו/או אישי שכזה.
אלא שאז "התפתחנו"" ,התקדמנו"" ,גדלנו"" ,עלינו על הגל"" ,הפכנו למעצמת
על טכנולוגית" ,והנה יש לכל אדם "טלפון סלולרי נייד" בו הוא יכול להוציא ולקבל
שיחות בכל מקום ולכל מקום .בבית ,בעבודה ,בכולל ,בבית הכנסת ,ברכב ,באוטובוס
וברכבת ...בכל מקום בו תהיה ,תרדוף אותך שיחתו של המישהו שהחליט לשרוף
לעצמו את השעה הקרובה ,ועל הדרך גם לך...
אם עלות השיחות היקרות גרמה לאי מי לשקול לצנזר את שיחותיו היוצאות הרי
שבאו שרי התקשורת במדינת ישראל [ואט אט בעולם כולו ,כי הרי היצר עובד בעיקר
בישראל ]...והורידו את מחירי "זמן האויר" למינימום .מה שגורם לכל ידיד משועמם
שלך ,ולכל ידידה 'בעלת תשעה קבין' של רעייתך ,להתקשר בכל עת מצוא ו"להעביר
את הזמן"" ,להרוג את הזמן" וכל מיני מרעין בישין שבשמות שריפת החיים הקצובים
שלנו.
אם יש את המושג "אליה וקוץ בה" ,הרי שכאן היה ניתן לומר "קוץ ואליה בו" .כי
הרי לו היית מחליט ,יכלת שלא לענות לחברך .באותה מידה ,גם אם חבר היה טורד
את מנוחתך ,כל מי שהיה מנסה להתחרות איתו בשריפת הזמן שלך היה נשאר דומם
מעבר לצליל התפוס .ואז הגיעה גם השיחה הממתינה ,זו שמבשרת לך מי המתין לך
מעבר לקו .עכשיו אתה יודע מי זה ,אתה חוזר אליו ,והנה אבדה לך שעה נוספת .אבל
עדיין זה היה מוגבל איפה שהוא ,והיתה לך שליטה על הזמן איכשהו...
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

כאן כבר חידש השטן את ההודעות הכתובות [ S.M.Sבלע"ז] ,כאן ניתן לשרוף
שעות בעקבותיה של הודעה בודדת כדוגמת" :ער?"" ,כועס?"" ,מדהים" .מה שממש
מחייב אותך לענות ולשרוף עוד ועוד שעות .שם גם אתה יכול להתכתב במקביל עם
כמה אנשים ,מה שהולך לגמור לך את השעות הקרובות בכתיבת בלהות.
אבל גם כאן ,כמה ניתן להתכתב ,כמה ניתן להקיש על כל מקש עד שמגיעים לאות
הרצויה ,כמה ניתן לראות את אותו רקע ,כמה...
ואז הגה השטן את הרעיון השטני ביותר שלו" :מכשיר אינטרנטי ,סלולרי ,מתקדם,
אישי ,דור  ."10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3שם כבר יש לכל אות את המקש האישי שלה ,שם
כבר ניתן לקבל סרטונים ותמונות ,שם כבר ניתן להיות מקושר לכמות אדירה של
רשתות חברתיות ,שם כבר ניתן להיות חבר בקבוצות ,שם ניתן אפילו לצפות בחדשות,
אתרים ,ומה לא? שם כבר השעה הראשונה נשרפת רק על המעבר בין הרשתות
החברתיות ויתר האפליקציות ,השעה השניה מבוזבזת על תגובות ,ויתר שעות היום
כבר עמוק בתוך רפש של חוויות משותפות .ועוד לא נכנסנו לטומאה שמשתרבבת
'משום מה' בכל רחבי הרשת.
בהסכם שבין האלוקים לשטן ,הכניס האלוקים סעיף שיחסל את חייו הגשמיים
של המשתמש ,ויעניק לו את ההבנה כי המכשיר הזה "הורס חיים" גשמיים עוד לפני
הרוחניים .רק שהשטן צחק כל הדרך אל החברות הסלולריות ,והסביר לאלוקים שלא
כולם באמת שומעים לגדולי ישראל ,ועדיין יהיו כאלה שיאמרו שלא אליהם התכוון
המשורר ,וכלפיהם הוא כשטן מכוון את טלפיו ,ולא יותר.
בהסכם הזה נגזר על כל מי שמתמכר למכשיר הסלולרי שברשותו ,למות ברגע
ההתמכרות .מכאן והילך הוא לא בעל ,לא אבא ,לא חבר ,לא שכן וודאי שלא תלמיד
או משהו שריח תורה נודף ממנו.
וזה הרבה יותר ממכר מכל דבר אחר ,כי הרי לא קוראים לזה 'סמים' או 'אלכוהול',
לא מתייחסים לזה כאל משהו חולני ,ועוד קוראים לזה "טלפון סלולרי"...
והנה בפרשתנו ,כאשר יעקב חפץ לשוחח עם נשותיו ,הרחק מאזני אביהם לבן ,כך
ּאמר לָ ֶהן ר ֶֹאה
ש ֶׂדה ֶאל צֹאנֹו .וַ יֹ ֶ
מתואר המעשה :וַ יִ ְּשׁלַ ח יַ ֲעקֹב וַ יִ ְּק ָרא לְ ָר ֵחל ּולְ לֵ ָאה ַה ָ ּ
אֹלקי ָא ִבי ָהיָ ה ִע ָמ ִּדי .וְ ַא ֵתּנָ ה יְ ַד ְע ֶתּן כִ ּי
ָאנֹכִ י ֶאת ְפּנֵ י ֲא ִביכֶ ן כִ ּי ֵאינֶ ּנּו ֵאלַ י כִ ְּתמֹל ִשׁלְ שֹׁם ,וֵ ֵ
ְבּכָ ל כֹ ִּחי ָע ַב ְד ִתּי ֶאת ֲא ִביכֶ ן .וַ ֲא ִביכֶ ן ֵה ֶתל ִבּי וְ ֶה ֱחלִ ף ֶאת ַמ ְשׂכֻ ְּר ִתּי ֲע ֶש ֶׂרת מֹנִ ים ,וְ ֹלא נְ ָתנֹו
ֱא ִ
ֹלקים לְ ָה ַרע ִע ָמ ִּדי( .בראשית לא ,ד-ז).
לבן ,כדרכם של אנשי רשע שלוחי השטן ,אינו טומן ידו בצלחת .בכל בוקר הוא קם
עם מזימות חדשות ,ובכל עת הוא חוזר עם הסכם עבודה חדש" .עושה חדשות בעל
מלחמות" ,בניגוד לבן תורה שדרכו ישרה מתחילתה ועד סופה ,מחפש הרשע שינויים
– כי שם אולי טמונה ההצלחה.
אמר רב יצחק" :יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ,שנאמר (בראשית ו ,ה) רק רע כל
היום" .ואמר ר"ש בן לוי" :יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו ,שנאמר
(תהלים לז ,לב) צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו ,ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול
לו ,שנאמר אלוקים לא יעזבנו בידו (קידושין ל' ע"ב).
בכל יום מייצר השטן משהו חדש ,אך בכל יום ,בכל ניסיון ,מעניק לך הקדוש ברוך
הוא את הכח והאפשרות להתגבר עליו .אם לא התגברת ,אין לך על מי להפיל תיקים.
אם התגברת ,זכית ,זכית לחיי העולם הזה ,ומעבר לכך  -גם לחיי העולם הבא.
אם גם אתה מאלה שאומרים" :אני חייב כזה מכשיר"" ,אצלי זה ממש רק לצרכי
עבודה"" ,הזמן שאני מבזבז על זה ,ממילא היה אמור להישרף"" ,לי זה לא יקרה"" ,אני
יודע להשים גבולות" ,וכל יתר משפטי ההיתממות ממחלקת ההרדמה של בית החולים
בראשות השטן ,זה הזמן לקום ולעשות מעשה.
לא לאט לאט ,לא עוד מעט ,ואפילו לא עוד שעה .עכשיו אתה מתרומם ,מנתץ את
המכשיר ,מקדיש את ההשקעה "לשם יחוד קודש אבריך הוא ושכינתיה" ,ומתחיל
לחיות...
נרים את מלחמת היצר האמתית אל ראש סולם העדיפויות ,נתייחס אליה לפחות
באותה רצינות בה מתייחס אליה השטן .נציל את בנינו ואת כל הסובבים אותנו מהרס
החיים בעולם הזה .ונזכה יחד לראות את עמינו שש ושמח בזה ובבא ,באושר ועושר
רוחניים וגשמיים ,ומילוי כל המשאלות לעבוד ה' יתברך ,ששמח כל כך בבנים מיוחדים
שכאלה ,אמן.
ברוכים תהיו!
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הפסק של עליית קטן בין שני אחים
העולים לתורה
שאלה :שני אחים או אב ובנו הרוצים לעלות לתורה,
האם די בכך שיעלה קטן להפסיק ביניהם?
תשובה :קטן העולה לתורה בין שניהם ,הרי זה
מספיק להפסיק ביניהם ,וזה מצוין .וכידוע קטן עולה
למנין שבעה ,ויש לזה דין של עלייה ממש ,והכל בסדר
(ועי' מגילה כג.).

צלם המסריט את בעלי השמחה כשהוא
עטור בטלית ותפלין
שאלה :צלם המסריט אירוע מסוים בבית הכנסת,
כגון חתן בר מצוה בשני וחמישי וכדומה ,כשהוא עטור
בטלית ותפלין ,האם יש בזה בעיה בהלכה?
תשובה :מסתבר שאין בזה בעיה בהלכה ,שהרי
האיסור להסיח את דעת מהתפלין ,הוא רק כאשר
ההיסח דעת נגרם כתוצאה מקלות ראש (עי' משנ"ב סי' לז ס"ק
ה) .וכידוע שכתוב במסכת תפלין ,שהיוצר מניח תפלין
של ראש כל היום ,וכן האופה מניח תפלין של יד כל
היום .הנה אף על פי שאדם יוצר כלים ואופה לחם ,עם
כל זה יכול הוא להיות עם תפלין כל היום ,וזאת משום
שעבודה אינה קלות ראש .וכמובן שחובה להתפלל
תפלת שחרית עם תפלין של יד ותפלין של ראש ,וכן
הוא הענין לגבי הצלם המסריט.
למעשה ,יש להשתדל שלא להביא לבית הכנסת
מכשירים גדולים וכבדים התלויים על עמוד ,וסביבם
חוטי חשמל רבים ,משום שאין זה כבוד בית הכנסת,
ועדיף מצלמה קטנה ועדינה המונחת על כתפו .וזו
עבודת קודש ,לצלם לבני המשפחה את התפלה ,ספר
התורה ותפלין ,ויש בזה זיכוי הרבים גדול.

עזרה להורים
שאלה :כשמתארחים זוגות נשואים אצל ההורים
בשבת קודש ,האם הם חייבים לעזור להורים בנקיון
הבית והדחת כלים ,וכן כל כיוצא בזה?
תשובה :בודאי! הבית של ההורים הוא לא בית מלון,
אלא זה בית להורים שעובדים קשה ,ומכינים את הכל
בעין יפה .ומצוה על הכלות לקום ולעזור כפי הצורך
בהכנות הנצרכות ,בהדחת הכלים ובנקיון הבית ,ויש
בזה גם קידוש השם וגם חסד עם ההורים.
וגם לרבות כאשר מצבם של ההורים קשה ,והבנים
הנשואים מסודרים ומרויחים טוב ,שיש עליהם מצוה
לעזור להורים בכסף ובעין טובה על כל ההוצאות ,כפי
הצורך והענין.

טחינת ירק שאינו "גוש קטיף"
שאלה :אצלנו בבית אוכלים ירק שאינו "גוש קטיף",
ואינו גדל בכל מיני חממות למיניהם ,ושמענו שמותר
לטחון את הירק במיקסר או במכונת בשר .והשאלה
היא ,האם צריך לטחון את הירק דק כמו קמח?
תשובה :ירק רגיל המצוי בשוק ,הרי הוא בריא
ומצוין .וכמובן שמצוי בו הרבה מאד תולעים וחרקים,
וחובה קדושה לטחון ולרסק אותו לגמרי .וכידוע ,שאין
בזה איסור של "אין מבטלין איסור לכתחילה" ,משום
שאינו מכוין להנות מהאיסור ,אלא לסלקו לגמרי (עי' ילקו"י

הלכות תולעים סי' פד ס"ק לג).
ומסתבר שגם אם הירק אינו נטחן ממש כמו קמח,
מכל מקום עצם הלחץ של המכשיר ,הטחינה ,ההדף
והמהירות בריסוק ,הם הגורמים לכך שאין לחרקים דין
בריה לכל הדעות ,וממילא מתבטלים בששים.

מחיצות עד התקרה
שאלה :האם יש חובה באירועים של שמחה
המתקיימים בהפרדה מלאה ,שהמחיצות יגיעו עד
התקרה ממש?
תשובה :לא נראה שיש בזה חובה ,אלא עצם זה שיש
מחיצה ,הרי זה מצוין .ויש בזה סימן והיכר של צניעות
וקדושה .וזה דומה לאיסור זורע כלאים ,שאם יש היכר
בשדה על ידי מחיצה ,מותר לזרוע שם שני מינים יחד
(עי' כלאים פ"ב מ"ז).
ויותר יש להזהר באירועים של שמחה ,שתהיה
הפרדה מלאה בין אלו המגישים את האוכל ,והיינו
מלצרים רק לגברים ומלצריות רק לנשים .וכן שיחבשו
המלצרים כיפה על ראשם ,ושלא יהיה להם קוקו
ועגילים .וכן שיתלבשו המלצריות בצניעות ,ויאספו את
שיערותיהן כדת וכדין .ואין להתבייש לבקש כן מבעל
האולם ,שהרי זה חלק מהשירות .ועוד שאלו בגדי
עבודה למשמשים בקודש .ולא יתכן שתהיה חתונה
חרדית שמשרתיה עבריינים .ובושה וחרפה לראות בעלי
שופרות מסולסלות התוקעים בשופר בזמן החופה ,ואין
על ראשם כיסוי ראש ,וזה ממש תרתי דסתרי.
מחיצת הכרם שנפרצה ,אומרים לו :גדור! (ב"ק ק .).ואין
חובה מחיצה עד התקרה.

נטילת ידים עד סוף קשרי האצבעות
שאלה :פירות הרטובים במים ,שיש חובה ליטול
הידים משום טיבולו במשקה ,האם די בכך ליטול את
הידים עד סוף קשרי האצבעות?
תשובה :שאלה יפה! האמת היא שמעיקר הדין גם
לנטילת ידים לסעודה לדינא די בנטילת ידים עד מקום
חיבור האצבעות לכף היד .ובשלחן ערוך (ס"ס קסא) פסק,
שראוי לנהוג כדעה ראשונה ,דהיינו כל היד ממש .ומרן
רבינו הגדול זיע"א פסק שזה רק לחומרא (הל"ע ח"א דף שכה),
ומעיקר הדין אם אין מספיק מים או בשעת הדחק ,די
ליטול את הידים עד סוף קשרי אצבעותיו ,ויברך "על
נטילת ידים" ,ע"ש .ולפני חמשים שנה בהיותי נער,
שמעתי מפי מרן זיע"א שחובה להזהר בנטילת ידים
לטיבולו במשקה ,כמו באכילת פת ככל חוקותיו וככל
משפטיו.
ולמעשה חובה קדושה לעשות נטילת ידים לטיבולו
במשקה כל היד ,אולם כאשר יש לחץ מסוים ,כגון שהוא
אורח ולא נעים להטריח את בעל הבית ,או שיש בעיה
של צניעות להכנס למטבח וכיוצא בזה ,די ליטול עד
סוף קשרי האצבעות בלבד( ומפורש כן במשנ"ב בביאה"ל ס"ס קסא,
ובאיש מצליח שם).

הוצאת מיץ לימון טבל ודאי מסלט בשבת
קודש
שאלה :מיץ לימון טבל ודאי שנסחט בסאלט ירקות
וכיוצא בשבת קודש ,מה ניתן לעשות כדי להקל

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב

שליט"א

להפריש בשבת קודש תרומות ומעשרות?
תשובה :אם עשו תנאי מלפני שבת זה מצוין ,ומותר
להפריש גם על טבל ודאי בשבת קודש ולאכול (עי' מנו"א
ח"ג דף רעז) .ואם לא עשו תנאי ,ואחד מהאורחים הוא בן
תורה ועשה תנאי לתרומות ומעשרות ,יתכן להקל עליו
להפריש תרומות ומעשרות ,מאחר והאורח כאילו זכה
באוכל שמגישים לו ולכל האורחים (עי' בחידושי הרשב"א ב"מ
פח .).ועוד ,שיתן בעל הבית את כל הסלט לאותו אורח בן
תורה במתנה ,ומאחר ועשה תנאי יכול להפריש בשבת
קודש גם מטבל ודאי תרומות ומעשרות ,משום שזה
ממש שלו (ועי' משנ"ב סי' תקכז ס"ק ס).
וכשלא עשו תנאי מערב שבת קודש לא בעל הבית
ולא האורחים ,מאחר ומיץ לימון וסלט ירקות הם מין
באינו מינו ,הרי זה בטל בששים (עי' ע"ז עג .):ואם אין
ששים מותר להוסיף עוד סלט ולבטלו בששים ,וכידוע
אין איסור מכה בפטיש באוכלים (חזו"ע שבת ח"ד דף רצה),
ומיץ זה בטל ומבוטל ושלום על ישראל .וכידוע שטבל
בזה הזמן הוא מדרבנן (יור"ד סי' שלא סע' ב) ,ובדרבנן מותר
להוסיף ולבטל (משנ"ב ס"ס תרעז) .וביטול מין בשאינו מינו
בשבת קודש מועיל גם בדבר שיש לו מתירין (חזו"ע שבת ח"ג
דף רכה) .וכל זה דוקא שאחרי הביטול בששים ,לא נרגש
יותר טעם הלימון ,דאם לא כן ,עדיין שם איסור טבל
על הסלט ,וצריך להוסיף עוד ירקות עד שיתבטל טעם
חמיצות הלימון לגמרי.
עצה נוספת שניתן לעשות ,היא לסלק ברגע אחד את
כל מיץ הלימון שבסלט ירקות ,דהיינו להניח את כל
הסלט ירקות במסננת גדולה ללא המיץ של הסלט ולא
כלום ,ולאחר מכן לשטוף היטב את הסלט ירקות ,באופן
כזה שאם היה קצת מיץ לימון בסלט ,הרי זה יוצא במים,
ואין כאן טבל ולא כלום .ואין כאן איסור בורר ,כידוע
(מנו"א ח"ב דף רנג).

הפרשת חלה בין ברכת "המוציא" לטעימה
שאלה :לחם שנאפה בבית לכבוד שבת קודש משני
קילו קמח חלות ,והנה לאחר ברכת "המוציא" קודם
הבציעה ,הגברת צועקת לעבר בעלה" :שכחתי להפריש
חלה ,"...מה עושים כעת?
תשובה :שאלה יפה! ומסתבר שזה כמו "טול ברוך"
(ברכות מ ,).והיינו שאין הפסק בין ברכת המוציא לטעימה
לומר" :טול מפרוסת הברכה" וכן כשאומר" :תנו אוכל
לבהמה" ,ע"ש .וכן בנדון דידן ,יפריש חלה ויכוין לקיים
מצות הפרשת חלה ,ואז יטעם מהפת ,ויחלק לכל בני
המשפחה (ועי' לרבינו החזון איש דמאי סי' טו ס"ק ה) .ויכול גם להפריש
חלה במחשבה ,ולאחר מכן יטעם מהפת כנ"ל (עי' ביצה
יג .):ומאחר ואין שיעור בזה הזמן להפרשת חלה ,אם כן
אפילו קצת פירורים מהחלות של שבת ,מספיקין עבור
הפרשת חלה שבמחשבה .והובא כל זה להלכה בספר
דרך אמונה לרבינו הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א
(הלכות תרומות ומעשרות פ"ד ס"ק קסג) ,ע"ש.
חז"ל הקדושים (שבת לד ).לימדו אותנו לומר בכל שבת
קודש" :עשרתם? ערבתם? הדליקו את הנר!" ומרן
השלחן ערוך (ס"ס רס) הוסיף ללמד אותנו שיש לומר:
עשרתם? ערבתם? הפרשתם חלה?" ועיין בהגהות
הנפלאות איש מצליח שם.
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שאל אביך ויגדך

סיפורים מהספר ענף עץ אבות
למרן רבינו הגדול זיע"א

יקה"...
אתי ַלגּ וּף טוֹ ב ֶא ָ ּלא ׁ ְש ִת ָ
ְ"ולֹא ָמ ָצ ִ
מעשה בהרב הקדוש רבי יחיאל מיכל מזלוצ'וב ,תלמידו של המגיד רבי דוב בר
ממזריטש ,שנפלו לו תפלין יקרות בירושה מאביו הגדול ,המגיד רבי יצחק מדרוהוביץ,
חסידים עשירים רצו לקנותם בכסף מלא ,והוא למרות מצבו הכלכלי הקשה והדחוק ,לא
אבה לשמוע מעיסקא זו ,אשתו הרבנית הפצירה בו שימכור התפלין לצורך פרנסתם ,כי
היו לו תפלין אחרות להתפלל בהן ,אך הוא עמד על דעתו וסירב למוכרן .שנה אחת לא
היו אתרוגים בנמצא ,והגיע פרוס חג הסוכות ,והנה איש בא ובידו אתרוג יפה ומהודר
מאד ,ודרש בעדו סכום גדול ,אז נאלץ רבי יחיאל מיכל למכור התפלין של אביו ,בסכום
נכבד ,וקנה את האתרוג בשמחה רבה ,כשנודע הדבר לאשתו קצפה עליו מאד ,לאמר,

(אבות פ"א פי"ז)

בני ביתך רעבים ללחם ואת התפלין לא מכרת ,עתה בשביל אתרוג מכרת את התפלין
היקרות? ברוב כעסה לקחה את האתרוג ובחמת זעם נשכה אותו במקום הפיטם ,ונפסל.
רבי יחיאל מיכל לא הוציא הגה מפיו ,ואפילו סימן של כעס וקפידה לא הראה ,רק אמר
לפני המקום ,רבונו של עולם ,תפלין מהודרות כבר אין לי ,ואתרוג כשר גם כן אין לי,
הריני מקבל את גזירתך באהבה ,לידי כעס לא אבוא ,ואת שלום הבית לא אפר .בליל חג
הסוכות נראה אליו אביו הצדיק בחלום ,וגילה לו ,שהמעשה האחרון שכבש את יצרו ולא
הקפיד ,עשה רושם כביר בשמים ,ומכאן ולהבא יושפע עליו שפע רב בפרנסה טובה,
ולא יחסר לו כל טוב.

מעשה בהרב הצדיק רבי ישראל מויזניצא ,שפנה אל הגבאי משמשו בקודש ,ואמר לו***,
בא נלך ונטייל ,כשיצאו לדרך ,הגיע הרב לביתו של מנהל בנק ידוע ,שהיה מן המשכילים,
ולא היה כלל מחסידי הרבי ,כשהגיע לשם דפק על הדלת ,בעל הבית פתח את הדלת
והופתע לראות את הרב בא לביתו ,אולם הוא היה אינטילגינטי ומנומס ,וקיבל את הרב
בסבר פנים יפות ,והכניסו בכל הדרת הכבוד ליד השלחן .והביא שם כיבוד .גם הגבאי
נכנס אחרי הרב ,וישב על ידו .לא הרהיב עוז בעל הבית לשאול את הרב" ,מה לידידי
בביתי" ,ופנה בלחישה אל הגבאי ושאלו לפשר דבר ,השיבו הגבאי ,גם אני אינני יודע
למה בא הרב כאן .אחר כך קם הרבי מכסאו ונפטר מבעל הבית ,ומפני כבוד הרב גם
בעל הבית יצא אחריו ללוותו ,ואז פנה אל הרב בשאלה ,יסלח לי כבוד הרב על שאלתי,
הנה בביתי לא היה מן הנימוס לשאול אותו מפני מה כיבדני בביקורו ,אבל עכשיו,
כאן ,ברצוני לדעת מה סיבת הביקור .השיב לו הרבי ,באתי לבית כבודו לקיים מצוה,
וקיימתיה .תמה המנהל ,איזה מצוה? השיב לו הרבי ,רבותינו אמרו ,כשם שמצוה לומר
דבר הנשמע ,כך מצוה שלא לומר דבר שלא נשמע ,ואילו ישבתי בביתי וכבודו בביתו ,לא
הייתי מקיים את מצות חז"ל ,ולכן הייתי צריך לבוא אל ביתו ,ולשתוק שם ,ואז תתקיים
מצות חז"ל כתיקונה .אמר לו הגביר ,יסלח לי רבי להגיד לי מהו הדבר ,אולי כן אשמע
לו .הרבי השיב ,לא ,ידעתי שכבודו לא ישמע .וככל שהרבי מסרב לומר מהו הדבר ,כך
גברה סקרנותו של מנהל הבנק יותר ויותר לדעת מהו הדבר ,והפציר מאד ברבי שיגלה

לו מהו הדבר שאינו נשמע ,עד שלבסוף נעתר לו הרבי ,ואמר לו ,הנה אלמנה פלונית
שוכנת בבית בשכונתינו ,והיא עניה מרודה ועליה לכלכל את שבעת יתומיה ,והיא חייבת
לבנק שלכם דמי משכנתא שצריכה לשלם מדי חדש בחדשו ,ומכיון שאין באפשרותה
לשלם ,שלחתם אליה התראה אחרונה ,שאם לא תשלם המשכנתא ,ביתה ימכר במכירה
פומבית ,והיא האלמנה עם היתומים יוצאו החוצה ,ורציתי מאד מכבודו שיוותר על החוב
של האלמנה ,לבל יבולע לה ,ולהוסיף צרה על צרותיה .ענה לו הגביר ,אבל אדוני הרב,
איך אפשר דבר זה ,וכי אני הבעלים של הבנק? אמנם אני מנהל הבנק ,אבל אינני רק פקיד
ולא בעל הבנק ,והחוב הוא כמה מאות רובל ,ואם כן איך אוכל לוותר על מכתב ההתראה
שכתבתי .הפסיקו הרבי ואמר ,הלא כה דברי ,אשר דברתי ,שאתה לא תאבה ולא תשמע,
והתחיל הרבי להביע צער ולהתמרמר ,איך נואלתי לעבור על דברי חכמים ,ואמרתי דבר
שלא נשמע ,והכל בגלל הפצרותיך .והרבי הפסיק את השיחה ופנה עורף ,וחלף הלך
לו .אף הגביר נכנס חזרה לביתו ,אבל הדברים של הרב נכנסו ללבו כחץ מקשת .ולא
נתנו לו מנוח ,לבסוף קיבל את החוב על עצמו ,ושילם מכיסו את כל החוב של האלמנה
לקופת הבנק ,והאלמנה נשארה בביתה עם היתומים שלה ,כששמע הרבי בירך את הגביר
שיזכה כל ימיו לעושר וכבוד .מכאן שצריכים חכמה ובינה יתרה לדעת מתי יפה שתיקה
לחכמים ,ומתי יש סיכויים שדבריו יעשו פירות.

" ַעל ׁ ְשל ֹ ׁ ָשה ְד ָב ִרים ָהעוֹ ָלם עוֹ ֵמדַ :על ַה ִ ּדין"...

מעשה שהיה אצל הגאון רבי אליהו חיים מייזל ,פעם בא אליו יהודי תמים ושפך
שיחו לפניו ,לפני כחודש ימים הייתי מהלך ברחובה של העיר ומצאתי ארנק מלא כסף,
באתי לביתי פתחתי את הארנק ומצאתי בו סך אלף רובל .למחרת קראתי בעיתון מודעה
מאת הנסיך הפולני שאבד לו ארנק ובתוכו זהובים הרבה ,ומי שימצא ויחזירהו לו ,יטול
מאה רובל בשכרו .מיד הלכתי אל הנסיך והחזרתי לו אבידתו .הנסיך מנה את המעות
שבו ,והנה כולו מלא אף וחימה ,והתחיל לצעוק עלי ,הוי יהודי גנב ,אלפים רובל היו
בארנק ,ואתה מחזיר לי אלף בלבד? והתחיל לחרף ולגדף אותי ,הוא תבע אותי למשפט
אצל הערכאות שהם גוים ,מי יודע איזה תוצאות יהיו למשפט ,יואיל נא כת"ר לתת לי
עצה לחלצני מן הצרה שבאה עלי .הרב עודד אותו בדברים נוחים ,ושאל אותו ,אם יש
לו עורך דין ליצגו במשפט ,השיב ,כן ,עורך דין פלוני מייצג אותי .ביקש הרב להביא
לפניו את עורך הדין .הפרקליט הגיע אל הרב ,והתייעץ עמו .והנה בבית המשפט עמד
הנסיך וטען בפני השופטים ,אבד לי ארנק ובו אלפיים רובל ,יהודי זה מצא אבידתי ,אבל
החזיר לי מתוכו אלף רובל בלבד .והיהודי לעומתו טוען ,לא מצאתי בתוך הארנק אלא

ְ"ו ַעל ַה ּׁ ָשלוֹ ם"...
הגר"ח מוואלוזין ,למרות היותו תלמיד הגר"א ומעריצו ללא גבול ,ברוב אהבת השלום
שבלבו לעם ישראל ,סירב לחתום על האגרות שהכריזו בהן חרם על החסידים והחסידות,
אשר הרעישו את העולם בימי הגר"א ,והפכו את הגולה למדורת אש ,ולכן היה נוהג לקרב
גם את החסידים ,ומגדולי החסידים למדו בישיבתו בוואלוזין ,היא ישיבת "עץ חיים",
ואף על פי שבספרו "נפש החיים" האריך הרחיב בדבר חשיבות השקידה בתורה ,ושלא
כאיזה אדמור"י החסידות שהשקיעו כל מגמתם ומרצם על עבודה "שבלב" והתעוררות
"הכוונה" ,כאילו היו אלו עיקר בלבד ,ומעשה המצות טפל ,ולא היא ,אך מכל מקום
מעולם לא רצה להכריז מלחמה על החסידים כלל וכלל .כי אין לך דבר למעלה מן
השלום .וגם הגאון רבי יעקב מליסא ,היה מתריע על הפירוד שבין החסידים והמתנגדים,
בהקדמת ספרו דרך החיים ,וז"ל :הס כי לא להזכיר כסילות כזו לעשות את עם ישראל
שתי אגודות ,הלא בכל ימינו אנו מתפללים ,אתה אחד ושמך אחד ,ומי כעמך ישראל גוי
אחד בארץ .והעושה פירוד למטה בין אחדות ישראל עם קדוש .עושה חס ושלום פירוד
למעלה ,וגדול עוונו מנשוא .וכמה ראוי לצווח ככרוכיא ולבקש רחמים מהשם יתברך
שיעשו כולם אגודה אחת ,לעשות רצונו בלבב שלם ,ועד מתי ימשיכו במחלוקת ובפירוד
לבבות בין החסידים והמתנגדים ,זה יאמר ,זו הדרך אשר תלכו בה לעבוד את השם
יתברך ,וזה יאמר ,לא כי ,שקר אתה דובר אלא זוהי הדרך הנכונה ,ואין לזוז ממנה ,ועבירה
גוררת עבירה ,זה פוסל דיינו של זה ,וזה פוסל דיינו של זה ,ולפעמים האיש הפחות

(שם מי"ח)

אלף רובל בלבד .הפרקליט התחיל להצדיק את היהודי ,שאדם שמחזיר אבידה אינו
חשוד לקחת חלק ממנה ,שהרי יכול לקחת את כולה ,ואף אחד לא ידע מי המוצא .ובתוך
דבריו פנה אל הנסיך ,ושאל ,האם אדוני יכול להשבע שבארנק האבוד היו אלפיים רובל,
הנסיך השיב ,הן ,ובתוך כך קפץ ונשבע שאיבד בארנק אלפיים רובל .פנה הפרקליט אל
השופטים ואמר ,רבותי! אי אפשר לפקפק בשבועתו של הנסיך הנכבד ,אבל שבועתו זו
מעידה כי האבידה שנמצאה אינה שלו ,חזקה על מחזיר אבידה שאדם כשר הוא ,אדם
גנב או רמאי ,אינו משיב אבידה כלל ,ואם לא נמצא בארנק רק אלף רובל ,הדבר ברור
כי זוהי אבידה אחרת ולא של הנסיך כלל ,אני דורש איפוא מהנסיך שיחזיר את האבידה
למי שמצאה .פני הנסיך הסמיקו ,השופטים כנראה הבינו כי הוא נשבע לשקר .אבל כדי
שלא להאשים את הנסיך בשבועת שקר ,קיבלו את טענת הפרקליט ,והוציאו פסק דין
כי הארנק שבו אלף רובל יוחזר ליהודי המוצאו .כל זה נעשה בעצה אחת עם הגאון רבי
אליהו חיים מייזל

(שם)

שבפחותים במתנגדים ידבר עתק על גדול בישראל מן החסידים ,וכן להיפך ,אוי לנו שכך
עלתה בימינו .ואיך לא ישימו על לבם דברי חז"ל שהמבזה תלמיד חכם נקרא אפיקורוס,
ומגלה פנים בתורה שלא כהלכה .ע"ש .והגאון ה"חפץ חיים" ,אחר פטירת הגאון ר' מאיר
שמחה מדווינסק ,קבל מכתב מהחסידים להתערב נגד רבנותו של הגאון רבי יוסף רוזין
שהוא מן המתנגדים ,בטענה כלכלית ,שהעיר נתרוששה ,ואין ידה משגת להחזיק שני
רבנים ,אחד חסיד ואחד מתנגד .ודחאם בשתי ידים ,ואמר :בדווינסק כיהן מאז ומתמיד
גם רב מהמתנגדים ,וזקוקה לזה גם להבא .ובפרט שהרב השני הוא גאון אדיר שאין כמוהו
בדורו .והנה מכל זה נלמד גם כן שצריכה להיות אחדות בין האשכנזים לספרדים ועדות
המזרח ,אף על פי שבעניני הלכה אנו קבלנו הוראות מרן בין להקל בין להחמיר ,ואין לנו
לזוז כלל מהוראות מרן ,אפילו לחומרא ,וכמבואר בפוסקים ,ואילו האשכנזים יוצאים ביד
רמ"א ,וכל מנהגיהם על פיו ,מכל מקום זהו רק בעניני הלכה ,אנן בדידן ואינהו בדידהו,
איש על מחנהו ואיש על דגלו .אבל מכל מקום אלו ואלו דברי אלקים חיים( ,כמ"ש בעירובין
יג .):אבל בשאר הענינים בהכוונה לתורה ומצות ומעשים טובים ,כולנו בני איש אחד נחנו,
וחייבים לשתף פעולה כאיש אחד בלב אחד ,בכל הנוגע בהנהגת מצות התורה ,נגד מפירי
ברית .ולעשות כל מעשינו לשם שמים .שאז יאמר עלינו :כל כלי יוצר עליך לא יצלח ,זאת
נחלת עבדי ה' .וה' יברך את עמו בשלום.
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