
  

         (  22/3/14שבת קודש כ' אדר ב' תשע"ד )               

 

  17:33  18:30   19:06 

 מכירת חסד של
 עופות בשר מצות ויין

התקבלו פניות רבות 
בעקבות המיזם הגדול של 

 מצות בשר עופות מכירת
ויין במחיר עלות הסוחרים 
ללא דמי תווך ולא למטרת 
רווח כלל וכלל... אך לאחר 
מחשבה מעמיקה הוחלט 
ע"י מורנו הרב שליט"א 

לבקשת ידיד  להענות
המוסדות ר' אפרים רמים 
הי"ו ולא למכור כלל וכלל 
מצות במחירי עלות, ואנו 
כאות הכרת הטוב לר' 

אפרים רמים סומכים את 
ידינו עליו ומבקשים מכל 

תומכי וידידי ומכרי הישיבה 
ו לקנות מצות אך ורק ממנ
ולחזק ולמנף את המכון 

 שבראשותו
 "מכון חיים ביד"

ת כמובן ששאר המכירו
יקויימו כרגיל בעזרת ה' 

וכאמור הכל במחיר עלות 
הסוחרים ללא דמי תווך 
ולא למטרת רווח כלל 

 וכלל!
לפרטים והרשמה: 

1700-700-770 
המכירה לאברכים 

 ולכלל הציבור 

ְקחוּ בפרשתינו אנו עדים למקרה אולי הכי מצער שכתוב בתורה: " ַויִּּ
ימוּ ָעֶליָה  ש ִּ נוּ ָבֵהן ֵאׁש ַויָּ ּתְ תֹו ַויִּּ יׁש ַמְחּתָ יהוּא אִּ ְבֵני ַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאבִּ

ְפֵני ה' ֵאׁש ָזָרה ֲאׁשֶ  בוּ לִּ ְקרִּ ה אָֹתםְקֹטֶרת ַויַּ וָּ ְפֵני  ר לֹא צִּ ּלִּ ֵצא ֵאׁש מִּ ַוּתֵ
ְפֵני ה' ֻמתוּ לִּ  "ה' ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַויָּ

 שני בני אהרון נדב ואביהו מתו ביום אחד ביום חנוכת המזבח.
אפילו המשל של בן יחיד שמת ביום חופתו חיוור לעומת המקרה 

ון הזה... הרי אין לנו השגה בגדלות העצומה שהייתה לשני בני אהר
אלו ואין לנו השגה איזה שמחה הייתה לעם ישראל בכלל ולאהרון 
הכהן בפרט ביום חנוכת המזבח, והנה דווקא ביום זה שאמור 
להיות הכי משמח מתו שני בני אהרון שמלבד האהבה הרגילה שיש 
בין בן לאבא הם היו מאוד מיוחדים כאמור, וזה עוד שני בנים ביחד 

 ל"ע!!!
מביא עונש לאדם הוא מחשבן שכל מי ואסור לשכוח שכשה' 

 שיצטער על כך יהיה ראוי לצער, שע"ז ה' נקרא דיין האמת!
 אז מה קרה? על מה עשה ה' ככה?

בגמרא ובמדרשים מובא כמה סיבות לעניין, נתמקד במה שרש"י 
אלא על ידי רבי אליעזר אומר לא מתו בני אהרן הקדוש מביא: "

 ".שהורו הלכה בפני משה רבן
 מה שכתוב כאן!!!מבהיל 

, אלא=רק בגלל שהורו הלכה בפני משה רבןלא מתו שנו בני הארון, 
דהיינו: הם פסקו הלכה שהיא אכן נכונה, אבל הם לא שאלו את 
משה אלא הורו הלכה על דעת עצמם, ע"ז הקדוש ברוך הוא עשה 

 להם עונש כזה גדול.
שוב נתבונן, זה לא שהם פסקו הלכה לא נכונה, או שהם ציערו את 
משה רבינו ]לא כתוב שמשה הצטער על שלא שאלו אותו[! או 
שהם עברו על אחת מהעברות החמורות בתורה, הם בסך הכל 

 רק הם לא שאלו את משה! נכונהפסקו הלכה 
עוד נשים לב, בתורה אין עונשין אלא אם כן מזהירין, וכאן הם 

 ענשו בלי אזהרה!!!נ
אז מה קרה? מה הבעיה? מה כל כך חמור בלהורות הלכה בפני 

 הרב???
 התשובה היא: "כבוד התורה"

 מה זה כבוד התורה, ולמה הוא כל כך חמור?
 יש פחד שנובע מהחשש להינזק ויש פחד שנובע מכבוד והערכה.

כשעומדים ליד עבריין מושחת או מחבל חסר לב, מפחדים אולי 
שהו לא במקום והוא ישלח אותנו לישיבה של מעלה נעשה מ

 לעולם שכולו טוב.
אבל כשעומדים ליד גדול הדור או להבדיל ליד שר חשוב או רופא 
 בכיר, יש פחד של כבוד ושל הערכה, אני עומד ליד אדם שכל 

 
 

 לא קרה הנס!!! -עדיין לא הוסדר  - הודעה ובקשה
מי ₪  200,000בשבוע זה צריך מורנו הרב שליט"א להחזיר הלוואה עבור הישיבה בסך: 

 תבוא עליו ברכה    -שיכול לעזור בעניין בהלוואה או בתרומה או אפי' בתפילה להצלחה 

לפניו והוא בקי בה כמו שאני בקי באשרי יושבי  התורה פרושה
ביתך, או להבדיל אני עומד ליד אדם שעל פיו תפתח מלחמה עם 
הערבים או אני עומד ליד אדם שעושה ניתוח לב פתוח בלי 

 להתאמץ!
בסוג הפחד השני ממה אני מפחד הרי הוא לא רע הוא לא יכול 

 להזיק אז למה לפחד?
אנוש, אני מתפעל מהחכמה התשובה היא, כבר דעת וכבן 

והעוצמה של מי שעומד לידי וזה גורם לי לפחד ממנו פחד של כבוד 
 פחד של הערכה וגדולה.

מה קורה למי שעומד ליד אדם כזה ומבקש ממנו "תגרד לי רגע 
בגב" או "בא איתי רגע למכולת" אדם כזה נאמר עליו אחת 

ודע עם מי מהשנים או שהוא חי על כדורים... או שהוא פשוט לא י
הוא מדבר. איך אתה מעיז להתייחס אליו כאל אדם מהשורה אתה 

 לא יודע עם מי אתה מדבר???
לפני אדם גדול לא מדברים ולא עושים כלום "רק מחכים 

 להוראות"!!!
מה קורה למי שעוד מעיז להציע לו הצעה או לומר לו מה לעשות? 

ל בידע שלו בכלל, אדם כזה זקוק לאישפוז דחוף!!! אתה עוד מזלז
 ואומר לו מה לעשות?! כבר חצית את כל הגבולות!!!

זה ההסבר במילים פשוטות למורה הלכה בפני רבו, לא משנה עם 
ההלכה נכונה או לא ולא משנה עם הרב נפגע, בתכלס' אתה 
מזלזל בתורה של הרב וזלזול בתורה הוא הקו האדום הכי גדול 

 שקיים.
זה כנראה גם הסיבה למה ה' לכאורה לא התחשב בנסיבות שהם 
שני בנים כאלו מיוחדים וזה יום כל כך מיוחד ובכל זאת ה' נתן להם 
עונש כזה חמור. זה גם הסיבה שה' לא הזהיר על העונש למרות 
שבד"כ אין עונשין אא"כ מזהירין, כי כזו חומרה של עבירה אין זמן 

 על כבוד התורה.להזהיר חייב להציל ולמחות 
זהו הלקח העצום ממקרה נורא זה, כבוד התורה זה אש ועם אש 
לא משחקים, ליד גדול בתורה לא עושים כלום גם לא דברים טובים 

 רק מחכים להוראות והכל בכבוד ובהכנעה לתורה הקדושה.
עפ"ז נבין, על מה יצאו כל רבני ישראל על אותו רב שהעיז לפתוח 

מרן זיע"א, כי כביכול הוא אומר אני ידע מפלגה נגד מפלגתו של 
לנהל את המדינה יותר ממרן, וזה בזיון התורה וע"ז אין מחילה, 

 ולכן יצאו כולם חוצץ נגדו וברוך ה' זכינו, ולא עלה זממו בידו.
יתן ה' שנדע לכבד את גדולי ישראל ונזכה לשתות בצמא את 

 דבריהם ויהיה חלקנו עמהם בעולם הזה ובעולם הבא.
 

 כבוד התורה

 >>>מעשן? סיפור השבוע במיוחד בשבילך רמעשן? יש לך חב

 שמיני "פרה"
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 חידות
 כשרים עשרה, יתכן כיצד .1

 ראויים וכולם להתפלל שנאספו
 כ"ואעפ, הדין מן ץ"ש להיות

 מהם לאחד ליתן אין לכתחילה
 להתפלל ילכו אלא, ץ"ש להיות

 ?אחרים עם
 שבגללה הטובה המידה מהי .2

 הרבה על מלחזור התורה נמנעה
 התורה? מדיני

, בשנה מסויים יום מצינו היכן .3
 יש כ"ואעפ, ט"יו או שבת שאינו

 שלא מילה בו מלין שאין שתיקנו
 בזמנה?

תשובה מדוייקת עם מקור יש 
 03-72-55-988לשלוח לפקס 

 או למייל בכתובת:
info@haravrabi.co.il 

 13:00עד יום ראשון בשעה: 
ולציין עבור שו"ת העלון דעת 

פרס יוגרל בין הפותרים -זקנים
 נכון

 תשובה לשאלות
 מהעלון הקודם:

היכן מצינו מקור לתענית אסתר ש.
 עוד מלפני חתימת התלמוד?

 הוא, ביותר המוקדם המקור ת.
 גופא והיינו אסתר במגילת
 כבר בזמן נקבעה זו שתענית

 שיטת היא כן, הפורים ימי תקנת
' א' ז תענית) ן"בר הובא, ד"הראב
' י שם א"בריטב ף וכן"הרי בדפי

 . '(א
איזה מצוות עשה מדאורייתא ש. 

מקיימים בקריאת המגילה ]מלבד 
לימוד תורה, לא תסור ועשית ככל 

 אשר יורוך וכיוצ"ב[?
 עמלק מעשה זכירת מצוות. א ת.

 ב. מצוות קריאת הלל.. ומחייתו
 ממידת שהיא טובה הנהגה איזו ש.

 ', משפט חושן'ב המובאת חסידות
 ביום דינה נשתנה לכאורה
 הפורים?

 מתנות שונא' בדין הוא המדובר ת.
 ט"רמ' סי מ"בחו המובא' יחיה

 לקבל שלא חסידות מדת" ,ה"ס
 לו שיתן בהשם לבטוח אלא, מתנה

 מתנות ושונא שנאמר, מחסורו די
ובפורים מצווה לקבל  "יחיה

 .משלוח מנות

 

 

 בגנות העישון-סיפור לשבת

, לו הראוי מקומו על מסמך כל לסדר, ולקטלג למיין שעליו הניירת הררי מול, במשרדו ישב שמשון
 גופו את ומכלה השורפת, הימים משכבר ידידתו לו חסרה, ובריאותיו בגופו קשה הרגשה והרגיש
 .וכספו

 חזק והחזיק, שמו על שנקרא ישראל שופט של דמותו את עצמו על שעטה, משמשון חזק לנו מי
 הלילה, בבודדים לא ואף באריזות לא, סיגריות יקנה ולא, יעשן לא שיותר, אמש מליל בהחלטתו

 ממנו שמנעה רק לא, קשות בליחות המלוּוה, שתקפתו החריפה השיעול התקפת, לו הספיק האחרון
 ובאותה, האמת עולם בשערי לעמוד יזכה קצר זמן שבעוד, ההרגשה את לו נתנה אף אלא, לישון
 .זו חשובה קבלה עצמו על קיבל קשה שעה

, ממנה סבל כך, זו תאוותו עם ידידותו שנות כמשך, כך שמרגיש הראשונה הפעם לא שזו, האמת
 לספסל שכניו, גופני מאמץ מכל והתאמץ התקשה כבר מכן לאחר, קלות רק השתעל בתחילה
 הגבעה מתחתית או, התחתונות מהקומות כעת עלה האם, נשימותיו קצב לפי להבחין ידעו בישיבה
 שאינם ריחות, השתנה קולו, והקשיים הסימנים נתרבו כך, השנים שחלפו וככל, הישיבה בנויה שעליה
 .ממנו נתרחקה הכללית ובריאותו, ממנו נדפו נעימים
 את לקחת כבירים בכוחות כשנמנע, הבוקר השכמת בעת, בראשונה, רבות שעות לו עמדה גבורתו

 וכן, בוקר ארוחת של הסיגריה את ולאחריה, שחרית לתפילת בדרכו שמעשנה זו, הבוקר סיגריית
 עמד עדיין, הצהרים שעת קרבה שכבר ולמרות, בעבודתו ועסק במשרדו ישב כעת, חברותיהם

 .בגבורתו
 הסיגריות קופסת את שאוציא בכך רע מה וכי, בליבו שמשון חשב, עבודתו של סיומה לקראת

 .לפניו מונחת היתה והקופסא, למעשה מחשבה שמשון צירף, השולחן על לפני ואניחה ממקומה
 אף, בליבו שמשון הרהר, לקבלתי והתנגדות סיכון שום בכך אין, מראיתה להנות, סיגריה להוציא גם
 באותה בדיוק, שטן מעשה אך, לעשן נקרא לא זה, הפילטר את בשפתי שארגיש, פי בתוך אניחה אם

 והבין, זה במצבו ראהו, מחבריו אחד עבר, להרגישה כדי רק פיו בתוך הונחה שהסיגריה שעה
 שאסור ההלכה את הנוגד, איסור מעשה עשה ולכך, האש את מצא לא עדיין רק, לעשן שברצונו

 כנגד דלוקה להבה לו והושיט(, ט"סק ה"רצ סימן' י חלק הלוי שבט ת"שו) למעשנים ולסייע לעזור
 .ל"ר עיניו את שנקרו כמי שדוד שמשון נפל זה ובנסיון, יחטא ולא הבן יעשה ומה, הסיגריה

, עצמו את לשכנע כדי לו היו תשובות שלשה, לו הפריעו לא, עליהם ושמע שקרא הרבים המחקרים
 תורה השומרים היהודים אך, בשבוע ימים שבע המעשנים גויים על נעשו המחקרים שכל, הראשונה

, בישין המרעין מכל מתנקה ודמם ריאותיהם זה ביום, בו מעשנים שאינם יום יש שבוע שבכל, ומצוות
 .כבריאים הם והרי

 ואילו, ליום קופסאות שלשה או שנים הפחות לכל עישנו כנראה, ומתים שנחלים אלו שכל, השניה
 .חלילה למחלות ולגרום להזיק יכולה שלא וודאי זו שכמות, ליום ופחות כקופסא רק מעשן הוא

 שהעולם מה מלבד וזאת, סוכר אכילת או תמימה עגבניה אפילו, מסוכן העולם כל, בימינו, השלישית
 לחם אוכל שאיני כמו, וקיים שריר מותר הכל, הרצועה הותרה שכן וכיון ממפעלים הנפלט בעשן מלא

 .מעשן גם אני כך, מיקרוגל וללא אורגניות ביצים, מלא מקמח
 והרוע הסכנה חוסר בדבר אחד אדם לשכנע שמשון הצליח אלו טענותיו בשלושת, משכנע ממש

 שאת מכך ולהשבר להתייאש שלא השתכנע שמשון, עצמו הוא היה אחד אותו, עישונו במשך
 השתעלויותיו כל שאולי, להתנחם הוסיף עוד, שעות כמה לאחר שבר והנחושה החזקה החלטתו
 .העישון מחמת ולא צינון מחמת היו אלו הקשים
 של מהתקף כך כל נבהל לא כבר הוא, הרגשותיו נמשכו זה עם ויחד, הרע במנהגו המשיך שמשון

 כבן רק היותו למרות, נשימה יכולת ללא כמעט ממושך שיעול אותו מפחיד לא כבר, נשימה קוצר
 לקחת קשה, קוצר או שיעול התקף שבמהלך, מפריע אחד דבר, בכך ורגיל זקן כבר הוא, ארבעים
 סם במנת להרגע ניתן מכן לאחר ורק, הגוף של עצמית להרגעה להמתין צורך יש, להרגעה סיגריה
 .סיגריה בלקיחת, נוספת
 שראה, ל"זצ סבו לו שאמר למה הגיע לא מעולם, עישונו שנות כל שלאורך, יכתב שמשון של לשבחו
 את שגם ידוע וכיום] וממונם זמנם את שמשחיתים מה מלבד, המעשנים של שרובם, נושן ישן בספר

, גלאט שאינם בדרכים גם' עשן מעלה' להשיג מנסיונם החל, נפשם את גם הם משחיתים[, בריאותם
 סעודה' בבחינת שהוא, מדעת שלא מתנה בגדר הוא שלפעמים, להם שיתנו באחרים להפציר כגון

 המפריעים במקומות עשן שמעלים במה ובמיוחד, רבות רעות עוד וכהנה', לבעליה מספקת שאינה
, מידותיו השחתת ומתוך, האחרים לטענת לב שם אינו, עשן בעלית שהרגיל, להם ומזיקים, לאחרים

 .עצמו על רק חושב
 עישן לא שמשון מעולם, עישון על מוחלט איסור היה לא הישיבות בהיכלי כאשר, בחרותו בשנות עוד

 מהריחות שסבלו, לאחרים והפריעו עישנו רבים כאשר גם, והאוכל השיעורים ובחדרי המדרש בבית
 קל היה לא זה, כך על הקפיד גם, הפרעה של כתוספת נראית היתה לא נוספת וסיגריה, והעשן
 בזה אך, עשן אפוף היה המדרש שבית בזמן בו, האחר יופרע שלא העיקר, שלם סדר מלעשן להמנע
 .הגדול כחו את הראה שמשון
 לו שהעירו מבלי אף וזאת, ולעשן בחוץ לרחבה לצאת מקפיד היה תמיד, והאירועים החתונות באולמי

 את ששאל לפני, מהקופסא הסיגריה את מוציא היה לא, ברכבו טרמפ עמו כשלקח ואפילו, כך על
 .להם מפריע לא זה אם הנוסעים
, דעתו על עולה מה, הנבל את להבין מסוגל היה לא', הכבוד חדרי'ב כעישון נבלה מעשה על כששמע

 ריחם תמיד..., שומעת ואוזן רואה עין אך, רואים שלא נכון, מחמתו להחנק יאלץ אחריו שיבוא מי מדוע
 על זאת עושים כאשר, שבידיהם העישון תאוות בעבור עולמם את המאבדים מסכנים אותם על

 .אחרים של ונזקם הפרעתם חשבון
 את שידע מחמת, מכך נמנע הפתוחה במרפסת ואף, הבית לבני שהפריע מחמת עישן לא בביתו

 .בחוץ התלויים בבגדיהם נספג או, לביתם חודר הריח כאשר מלמעלה לשכנים הנגרמת ההפרעה
 בטוח כשהוא רק מעשן ששמשון, רב מעישון נמנע, אלו הנהגותיו בזכות שרק, תמיד עליו אמרו ידידיו
 .לאחרים נעימות חוסר או הפרעה או הטרדה שום מכך יגרם שלא

 נטלו וחלקם, גדולה לישיבה עלו כבר ביניהם הגדולים, ובגרו גדלו שמשון של בניו, וחלפו עברו השנים
 הנהגותיו בשאר אף כאביהם להתנהג והשתדלו, עשן להעלות הם אף והחלו, בידיהם אביהם אומנות

 .לאחר נזק או הטרדה הפרעה מכך שיגרם בלא לעשן קשה כמה עד כשראו להעריכו והחלו, בזה
 קריבה ששעתו הרגיש, מתמיד קשה שיעול התקף שמשון על שעבר לאחר, החורף מלילות באחד

 בקושי, מצוותיו וקיום מתורתו נבנה אשר חלקו אל לעלות ויזכה, השפל מהעולם יפרד קט רגע ועוד
 .אויר מחוסר להכחיל החל רגעים כמה וכעבור, עזרה להזעיק לאשתו סימן רב

 למקום שחש[ ז"בלע מעדיק] ן"נט, להצלתו בפעולות מיד החלו, למקום שנזעקו ההצלה אנשי
 לבית הכרה ומאובד מונשם פינוהו, מצבו את לייצב שהצליחו ולאחר, ההצלה לנסיונות הצטרף
 .הקרוב החולים

  שוכן לפני ובקשה תחינה בתפילה כמים דמעות שפכו, המכרים וכל והידידים המשפחה בני כל
 

 

 

 
 פניני מוסר ויראת שמים ממורנו הרב שליט"א

 המצוות בעשיית התלהבות
 כלומר:(. פ בתרא בבא אגדות חידושי א''מהרש עיין) ישובח ולא יגונה לא ההכרח: ל"חז אמרו

 מה עשה כורחו שבעל מי לגנות אין וכן, לעשות שמוכרח חובתו את שעושה מי לשבח אין
 .בהכרח אלא ודעת מכוונה לא זה כי, צריך שלא

 דרך מצד וכמובן. לשבחם מה ואין חובתם זו, טובה עבודה שעשו נקיון חברת, לדבר דוגמא
 לתבוע יכולה אינה הזו החברה אבל, ולשבח להודות יש המקבלים של הטוב והכרת ארץ

 זוהי, מהרצפה נייר להרים כדי והתכופף זו בעבודה חייב שלא מי אבל. חובתה זו כי שבחים
 . גדול ושבחו מעלה
 מי יש. לו חייבים מה ולא לעשות חייב הוא מה, בעולמו'' חובתו'' מה האדם לחשוב צריך תמיד

 במקום תאורה הרבה, מיוחד חזן, מזגן, תה כוס לו מגיע הכנסת לבית בא הוא שאם שחושב
 חייב אני מה, להיפך לחשוב שצריך והאמת. לאנשים שיש רבות לטענות הסיבה וזוהי', וכו

 לבקש רשאים ואינם חובתם עושים בנין פועל או הכנסת בית ושמש גבאי ולכן. ולשפר לעשות
 ומוכרח הטועה וכן. ואחד אחד כל לכבד צריכים ארץ דרך משורת מצידנו ואנו, כך על שבחים

 . יגונה לא ההכרח כי, זכות לכף לדונו יש, מסויים במעשה
 ורחץ, המילואים ימי שבעת כל ובניו אהרון את ששימש ה''ע רבינו משה על בפרשה ומצינו
 ולשם עצומה בכוונה הכל שעשה וכמובן, הקרבנות והקריב והלביש בשמן ומשחם אותם

. לעשות חובתו זה כי, טובה ִמלה או, זו התנהגות על שכר שקיבל מצינו ולא. שמיים
 אותנו ברא יתברך' ה כי, עליהם שכר שאין מצוות עשיית על בזה כיוצא אומרים והמפרשים

 .לעשות וחייבים שלו וכולנו
' תוס ועיין) המחוייב על תוספת שזה, גדול שכר יש במצוה וההתלהבות השמחה על, אבל

 אותה נקיים מצווה לעשות הזדמנות לנו כשיש ולכן(. עונג ותרווה שם סופר ובחתם. פז חולין
 .תהלתינו ז"וע שלנו החלק זה כי ובהתלהבות בשמחה

 לקיים לא אומר לא היצר להם, התורה שומרי לכלל' ה בעבודת התמידית ההתמודדות וזה
 בלי שמחה בלי אבל! תעשו? להם אומר כן הוא מה.. יצליח לא שהוא יודע הוא כי מצוות

 !חובה ידי לצאת כדי רק התלהבות

 
 עם ישראל מעל המזל, נכון?

 אז בטח יש לך סיכוי ענק לזכות ברכב...
 בכלל, בטוח אתה זוכה! -בחודש אדר? ומה קורה 

 כבר אין מה לדבר... -ומה קורה אחרי פורים? 
 בזכיה מיידית!!! -ובכלל! הזכות להחזיק עמלי תורה 

 צלצל עכשיו והכנס להגרלה הגדולה
 שתערך בחוה"מ פסח הקרוב

 במזומן!₪  100,000או  2014על רכב ניסן ג'וק 

 ביממה(שעות  24)
 קי העולם!!!יללומדי התורה מחז 100%כל ההכנסות קודש 

 הועילה תפילתם ואכן, במהרה שלימה רפואה לו וישלח, משפחתו ועל עליו וירחם שיחוס, מרומים
 .והתעורר אליו שבה הכרתו ימים כמה ולאחר

, הפנימיים באיברים בו פגעה הנוראה שהמחלה התברר, החולים בבית לו שערכו הרבות בבדיקות
 נגרם, קשה שיעול של ובמצב, לתת יכלו שהריאות האויר תפוקת ירדה כך ומחמת, בריאותיו ובמיוחד
 .הכרתו את איבד ולכך, למוח חמצן אספקת הפסקת
 שיקלו כימותרפיים בטיפולים שיתחיל, עליו שעבר ממה שיתאושש לאחר שמיד, לו המליצו הרופאים

 והחל, לטיפול ביותר הטוב המקום על ובירר פנה, החולים מבית כשנשתחרר ואכן, מחלתו על
 .קשים טיפולים בסידרת
 חולים מאות מאות של גדול ציבור, במקום לראות נחרד, לטיפולים האונקולוגיות למחלקות כשהגיע
 .הארץ קצוי מכל, וגויים יהודים, לא עוד שעדיין וכאלו, ומצוות תורה שומרי, במחלה

', סקר' בעצמו לעשות החליט, החולים בבתי הנהוגות המרובות בהמתנות, הטיפולים של במהלכם
 .אלו קשות במחלות החולי לבין העישון בין קשר יש האם החולים אצל לברר
, למעשנים חשיפתם או עישונם בדבר חולים לאלף קרוב אישית שאל שבמהלכו, כחודש לאחר
 קרוב היה החולים בין המעשנים אחוז, הנשימה לדרכי הקשורות במחלקות, מהתוצאות הוחרד

 כשבעים' רק' היה החולים בין המעשנים אחוז, העיכול לדרכי הקשורות ובמחלקות! אחוז לתשעים
 !אחוז וחמש

 בבית והריאות הלב למחלקות עלה, חלציו כגבר ואזר, שמשון הרפה לא הקשה מחלתו למרות
 את הציג, הקשה למחלה קשר ללא, אלו באיברים במחלות שלקו חולים מאושפזים בהם, החולים

 אם עצמם על לו שיספרו מהם וביקש, בריאות במחלה כחולה משפחותיהם בני ולפני לפניהם עצמו
 שאינם אלו אותם פני על המעשנים הם רבים, אלו במחלקות גם, מהתוצאות נדהם ושוב, עישנו

 .מעשנים
 עשרות ראה בה, הילדים למחלקות עד טיפס ולכך, האמת את ולשמוע לראות נבהל לא שמשון
 שם וגם, הקלה או והקשה האחרת במחלתו אחד כל, רב סבל הסובלים, וגדולים קטנים, ילדים

 ובין מולדות ממחלות בין, המאושפזים הילדים רוב, עוזה במלוא בפניו שהתפרצה מהאמת הופתע
 לבני ובמיוחד, מזיקים יהודים לכמה, כך על מלחשוב רק. מעשן במשפחתם היה, שאירעו ממחלות

 !פחדים פחד, והצעירים הקטנים המשפחה
 היותו עובדת האירוסין לאחר לכלתו נודע שכאשר, משפחתו בן עם שאירע מה על נזכר העת באותה
 טענה היא, השידוך את יבטל שלחילופין או, יעשן שלא ושבועה בנדר שיתחייב ממנו דרשה, מעשן

, דבריה על וגיחכתי צחקתי העת באותה. בקרוב חלילה למות העלול חולה בבעל מעונינת שאינה
 .זה מעשן ולצרת בריאה לבחורה מה, דבריה במלא צודקת שהיא רואה אני כעת

 לו ערכו, מרעהו קשה אחד שכל טיפולים כעשרה, קשה טיפולים סדרת בגבורה עבר ששמשון לאחר
 התפשטות קצב את להאט הצליחו הטיפולים האם ולהבחין לדעת, מקיפות בדיקות הרופאים
 כבר שהטיפול קשה במצב שהמחלה, חלילה או, ולהקטינה עליה להתגבר להצליח ואף, המחלה

 לא כבר הטיפולים, עיניהם חשכו התוצאות וכשהגיעו, וקשה ממאירה היא והתפשטותה, יעיל אינו
 .הועילו

, לו אמר המומחה שהפרופסור לאחר ובמיוחד, משמעותם את מיד הבין הדברים את שמשון כששמע
, המשפחה חיק בתוך חייו את וימשיך, לביתו שישוב כדאי, הטיפולים של והיסורים הכאבים על שחבל

 .מסויימים מאוד במקרים כלל בדרך ניתנים, הרופאים של אלו שאיחולים, ידע ידוע
 ולעזור לרפאות רק היא, לרופא שניתנה הרשות שכל, נאמנה ידע ידוע, מהרחמים נתייאש לא שמשון
 .וישועה ברכה בבקשת, א"שליט מרן אל פנה ולכך, חיים ולקצוב לייאש לא אך, ולסייע

, ורפואה בריאות לו וישלח יברכו' שה בירכו, שמשון של מצבו את רב בעצב א"שליט מרן כששמע
 .לחופתם בניו את להוביל' ה ויזכהו, מעריכים שהרופאים מהימים כפלים כפלי לחיות עוד ויזכה

 אינה מרן של שברכתו ידע הוא, משמחה מתרונן ליבו כאשר, א"שליט מרן מבית שמשון יצא מעודד
 .טובים ולמעשים לתורה לגדלם, לחופה בניו כל את להוביל עוד יזכה ת"ובעזהי, ריקם חוזרת

 שבועות של הרופאים לתחזית בניגוד אך, קשות התייסר בה, שמשון על עברה נוספת קשה שנה
 בניו שני את להשיא זכה בה, א"שליט מרן של כברכתו ועוד עוד וחודשים ימים האריך, ספורים
 .הגדולים

, לנשום יכל בקושי, חמצן לבלון מחובר היותו למרות, במצבו לרעה נוסף שינוי חל שלאחריה בשנה
 בני כל ליווהו, בשמחה מרבים שכולם בעת, אדר שבחודש עד, התדרדר מצבו לשבוע משבוע

 .ואנחה יגון מתוך, עולמים למנוחת ומכיריו קרוביו ידידו, משפחתו
, א"שליט מרן בבית המנוח האב של ביקורו נושא עלה הימים באחד, יחדיו בניו כשישבו, השבעה בימי

 מהימים כפלים כפלי לחיות עוד ויזכה, ורפואה בריאות לו וישלח יברכו' שה שיזכה המיוחדת וברכתו
 נתקיימה הברכה היאך הבנים ונתפלאו, לחופתם בניו את להוביל' ה ויזכהו, מעריכים שהרופאים

 .במילואה
 כה אם, ושאל הגדולים לאחיו פנה, מהתיתמותו עגומה עליו היתה שנפשו, הצעירים מהבנים אחד
 את ויחנך ויגדל ממחלתו יתרפא שהאבא, לגמרי ברכתו הועילה לא מדוע, א"שליט מרן של כחו גדול

 השנה אותה שכל ראיה בזה יש אולי, אחת לשנה הברכה הועילה רק מדוע, לחופה ויובילם ילדיו כל
 .להיות צריך היה כך, הברכה ללא ואף, באומדן טעו שהרופאים מחמת ורק אך היתה

 אביהם, הברכה  של בזכותה רק שוודאי, לו להסביר ניסו הם, מדבריו מופתעים היו הגדולים האחים
 .בשלו נשאר הצעיר אך, ומחצה כשנה ימים האריך

 הנכון הזמן כעת שאין הבין, אבלים ניחום מצוות לקיים בכדי לפניהם ישב העת שבאותה, נפתלי הרב
 שיקומו לאחר אם אך, אבילותם מפני ללמוד הם אסורים שכעת, בפניהם אמר אך, בויכוח להתערב
 .ביניהם בויכוח הברורה להכרעה שיגיעו ודאי, י"פרש עם הפרשה את ילמדו מהשבעה

 ובזכותה, הועילה מרן של שתפילתו וגילו שמיני פרשת בפרשתינו י"רש בדברי עיינו השבעה אחר
 וידבר, "פ"עה, ב"י' י י"רש מדברי וזאת, הקשה מצבו למרות, שלימה חיים שנת לעוד ל"ז האב זכה

 מצות ואכלוה' ה מאשי הנותרת המנחה את קחו הנותרים בניו איתמר ואל אלעזר ואל אהרן אל משה
 נקנסה עליהם שאף מלמד, המיתה מן. הנותרים, "י"רש וביאר", הוא קדשים קדש כי המזבח אצל

 אלא השמדה ואין, להשמידו מאד' ה התאנף ובאהרן'( כ' ט דברים) שנאמר הוא, העגל עון על מיתה
 בטלה משה של ותפלתו[, מתחת ושרשיו] ממעל פריו ואשמיד'(, ט' ב עמוס) שנאמר, בנים כלוי

 ".ההוא בעת אהרן בעד גם ואתפלל(, שם דברים) שנאמר, מחצה
, כולה ולא, מתבטלת מחציתה הצדיק של תפילתו י"וע, גזירה נגזרת שלפעמים, י"רש בדברי מבואר

 בו נתון שהיה הקשה מצבו שלמרות  הועילה א"שליט מרן של תפילתו, האב של במחלתו כן כמו
 .טובים לחיים ומחצה משנה יותר עוד האריך

 

 הוא, שבו העצום התוכן ומלבד[ ל"מהמו באישור] בחידוד האיחוד מעלון נלקח זה נפלא סיפור
 האיחוד העלון למערכת תודתינו - הקדוש י"רש פרוש עם הפרשה לימוד על להקפיד אותנו מלמד

 .בחידוד להאיחוד שמורות הזכויות כל©  בעלוננו הסיפור פרסום על בחידוד

 

 

mailto:info@haravrabi.co.il
mailto:info@haravrabi.co.il

