
19:31 20:33 21:04
19:14 20:30 21:06
19:22 20:34 21:05
19:29 20:30 21:01

ִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים, מאי מטוב מצרים? אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר: שלח לו יין ]ישן[ שדעת זקנים נוחה נוחה הימנו" )מגילה טז:( ָרה ֲחמִֹרים ֽנֹׂשְ זֹאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ "ּוְלָאִביו ׁשָ

םינזתעד
עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל

בס"ד

Info@aterett.co.il    www.aterett.co.il    רח' החי"ם 4 תל-גיבורים, חולון    03-5011150    03-5011125    ת.ד. 6215 חולון  

פרשת כי תבוא תשע"ח.
מצוות  לאחר  תבוא",  "כי  פרשת  השבוע,  בפרשת 
בפרשה,  מיוחד  פסוק  יש  מעשרות,  וביעור  ביכורים 
יום  ויהודי  יהודי  לכל  מיוחדת  משמעות  בו  יש  אשר 

יום, שעה שעה ורגע רגע.

מסירות נפש לקיום המצוות שבתורה
הפסוק אומר: "ַהּיֹום ַהֶּזה ה' ֱאֹלֶקיָך ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת 
ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָׁשַמְרָּת ְוָעִׂשיָת אֹוָתם ְּבָכל 
ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפֶׁשָך" )דברים כו, טז(. ומבואר בגמרא )ברכות סג:(, 
שהפסוק הזה נאמר לאחר 40 שנה שיצאו ממצרים. וכמו 
בפרשת קריאת שמע, גם כאן כתוב "בכל לבבך ובכל 
נפשך". כלומר, למסור את הנפש לקיים מצוות שבתורה 
כמו בקריאת שמע שחייב למסור נפשו למות על קידוש 
ה'. ועל הפסוק: "ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּו ָיּה" )תהלים 
קנ, ו( דרשו חז"ל )מד"ר בראשית יד, ט( על כל נשימה ונשימה.

אין מלה כזאת בכל התנ"ך
ַהּיֹום  ֶהֱאַמְרָּת  ה'  "ֶאת  שאחריו:  מהפסוק  משמע  וכך 
ְּבֹקלֹו"  ְוִלְׁשֹמַע  ּוִמְׁשָּפָטיו  ּוִמְצֹוָתיו  ֻחָּקיו  ְוִלְׁשֹמר  וכו' 
הזאת  שהמלה  אותנו  ומלמד  מבאר  ורש"י  יז(.  שם,  )שם 

הפרשת והבדלת  "האמרת" אין בכל התנ"ך. והכוונה, 
כבוד שמים מכל העולם. ובגמרא )ברכות ו.( הוסיף רש"י 
הטורים  ובעל  יתברך.  לה'  ושבח  חשיבות  שהכוונה 
הוסיף, שבגימטריא זה בקריאת שמע. והספורנו הוסיף 
ה'  רצון  ולקיים  גשמי  טוב  כל  אובדן  הפסוק  שכוונת 
יתברך מכל טוב גשמי, עיין שם. ובמדרש תנחומא על 
הפסוק )אות ב( מלמד אותנו שישראל מוסרין עצמן על 
דברי תורה ועל קדושת שמו, וזה נקרא "את ה' האמרת 

היום", עיין שם.

מתפללים למות על קידוש ה'
לעיל,  הנזכרים  והביאורים  הדקדוקים  מכל  ומשמע 
בקבלת  אשר  ישראל,  עם  את  לשבח  הפסוק  שכוונת 
מקבלים  ז(.  כד,  )שמות  ְוִנְׁשָמע"  "ַנֲעֶׂשה  אומרים  התורה 
שרוצים  כך  כדי  עד  ומצוות  תורה  עול  עצמם  על 
ומתגעגעים ושואפים ומתפללים שיהיה לנו זכות למות 
על קידוש ה' ממש, ארבע מיתות בית דין. וקיבלנו את 
הכח הזה בירושה מהאבא הגדול אברהם אבינו שנכנס 

באש על קדושת ה'.
ורואים מהפסוק, וכך בעצם ההלכה, שיש מצוה לחשוב 
ולהרהר תמיד ולבקש בכיסופין לזכות לההרג על קידוש 

ה' ממש ככה. ובזה משלים את האמונה בה' יתברך.

המבחן לדעת שאתה מאמין בה' יתברך
ויש בזה גם סברא כיצד רואים וכיצד יודעים עלינו 
כאשר  דהיינו,  יתברך.  בה'  באמת  מאמינים  שכולנו 
מוכנים לוותר על החיים שלנו ולרדת לקבר, והעיקר 
לקדש שם שמים והעיקר להרבות כבוד שמים ולקיים 
את הפסוק )ויקרא כב, לב(: "ְוִנְקַּדְׁשִּתי ְּבתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל". 
וזה סימן על ביטול גמור של כל הרמ"ח והשס"ה איברים 
לכבוד ה' יתברך. וכאשר רק אומרים בפה, ולא מכוונים 
ולא מעמיקים לחשוב כך ולהרגיש כן ממש כאילו הוא 
מת לרגע זה ממש, אז באמת חסר בשלמות של האמונה. 
ובוידוי הגדול ביום הכיפורים כולנו אומרים: "זכרון יום 

המיתה לא עלתה על ליבנו".
וזה בעצם מה שאמר רבי עקיבא על עצמו: "כל ימי 
הייתי מצטער על פסוק זה: "ְבָכל ַנְפְׁשָך" )דברים ו, ה( מתי 
יבוא לידי ואקיימנו?" )עיין ברכות סא:(. ורבי עקיבא תנא 
קדוש ובכוחו להעמיד תלמידים לאלפים ולרבבות ועוד 
ומצפה  מתגעגע  זה  כל  ועם  שמים,  שם  לקדש  יותר 

ומתרגש למות על קידוש ה'.

מה ה' אלוקיך דורש ממך?
סימן  אז  מאיתנו,  זאת  דורש  יתברך  ה'  אם  ועוד, 

שזה עדיף, ולא לחינם ביקש מרן הבית יוסף מהמגיד 
"מגיד  בספר  )עיין  פעמים  עשרות  ה'  קידוש  על  להישרף 
מישרים"(. נכון שזכה גם בחייו לקדש שם שמים, אבל מי 

אמר שאם היה נשרף על קידוש ה' זה פחות?

קידוש ה' מתמשך
מנין לנו שאם נשרף על קידוש ה' אף על פי  ועוד, 
שהמעשה כבר נעשה ונגמר, תמיד ייחשב הדבר למצוה? 
ומספרים הרי  ומזכירים  והתשובה: כל פעם שזוכרים 
השכל  מוסר  כולם  מזה  ולומדים  מחדש  ה'  קידוש  זה 
בסליחות  אומרים  לחינם  ולא  שמים.  כבוד  זה  מה   –
"עשה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך", 
תשובה"  "שערי  בעל  יונה  ורבינו  תמיד.  קיים  זה  כי 
בקובץ "יסוד התשובה" )בד"ה וישים ליבו( כתב, שאם עשה 
כן ונפטר בחצי ימיו, נותנים לו שכר כאילו חי 70 שנה, 
עיין שם. כלומר, לא מפסיד כלום )ומפורש כן בזוה"ק פר' אמור 

דף קא., עיין שם(.

אל תאמין בעצמך עד יום מותך
ועוד, מפורש בגמרא )ברכות כט.( "אל תאמין בעצמך עד 
לנו שבאמת אתה מקדש  ומנין  עיין שם.  יום מותך", 
נאמר  מי  על  צט.(,  )סנהדרין  בגמרא  ומפורש  שמים?  שם 
שאפשר  זה  ָּבָזה"?  ה'  ְדַבר  "ִּכי  לא(:  טו,  )במדבר  בתורה 
הגאון  רבינו  וביאר  עוסק.  ואינו  בתורה  לעסוק  לו 
להתקדם  שיכול  שהכוונה  זיע"א,  מוולוזין  חיים  רבי 
ברוחניות ולא מתקדם. כלומר, תובעים מהאדם תמיד 
שלמות בעבודת ה'. ומי יאמר "זיכיתי ליבי"?! ואפילו 
ִּבי  ֶהֱאַמְנֶּתם  ֹלא  "ַיַען  בשמים  נתבע  ע"ה  רבינו  משה 
על  נהרג  או  זה שנשרף  אבל  יב(.  כ,  )במדבר  ְלַהְקִּדיֵׁשִני" 
קידוש ה', ולא רצה להיכשל בעבירה של שס"ה מצוות 
לא תעשה )עיין יור"ד סי' קנז(, הרי זה מיתה ממש על קידוש 
כל  אין  לוד  הרוגי  י:(,  יח: ב"ב  )תענית  בגמרא  ומפורש  ה'. 

בריה יכולה לעמוד במחיצתן, עיין שם.

למות על קידוש ה' או לחיות על קידוש ה'?
לחיות על קידוש ה',  שזה לא חכמה ולא קשה  ועוד, 
כי הם חיינו, "ּוָבַחְרָּת ַּבַחִּיים" )דברים ל, יט(, ולרשעים אין 
עולם הזה, כי דומה למים מלוחים וכו'. אבל כשמכוון 
עלייה  ועל  המשפחה  ועל  החיים  על  ולוותר  למות 
זכות  לך  אין  ה' יתברך,  והכל לכבוד  יום  יום  רוחנית 
גדול מזה. ובודאי שאסור לנו לומר שלחיות על קידוש 
סה.(.  ע"ז  )ועיין  כן?  לומר  יתכן  כיצד  אלף.  פי  שווה  ה' 
והרי זה רצון ה' יתברך והכל מהשמים. והאומר שעדיף 
לחיות על קידוש ה', זה כעין זלזול במצוה למות על 
שמו  יחוד  על  ושרופים  בהרוגים  ופוגע  ה',  קידוש 

יתברך.
ועוד, מי שזכה ויש לו טעם רוחני ועלייה רוחנית כל 
רגע וכוחו במותניו להתעלות עוד ועוד, והוא לא זקן 
בן 99, ומוכן לההרג על קידוש ה', אין לך זכות גדול 
מזה. ומפורש בזוהר הקדוש )חיי שרה קכד.(, שהמכוון למות 
על קידוש ה' מקבל שכר כאילו נהרג כל יום ויום על 
קידוש ה'. רואים שזה דבר גדול. ואם שמכוון למות על 
קידוש ה', כך שכרו. מה גודל שכרו כשמת ממש על 
וזה געגועים של רבי עקיבא ומרן הקדוש  קידוש ה'. 

הבית יוסף.

וכי אבקש מאדם שאין לו יכולת?
ועוד, לא מסתבר שאם מת על קידוש ה' מפסיד את 
המשך חייו שלא מקיים מצוות, אלא אדרבא, אם היה 
צריך לחיות 90 שנה, ובגיל 40 נהרג על קידוש ה', אז 
בודאי שיקבל שכר של קיום מצוות עד גיל 90 שנה. 
ורבינו הקדוש ה"איש  יונה.  וכנזכר לעיל בשם רבינו 
יבדל  שליט"א,  נאמ"ן  הרב  הישיבה  ראש  מרן  של  )אביו  זיע"א  מצליח" 
לחיים טובים וארוכים(, הזכויות העצומות שלו עולות ועולות 

משנה לשנה, כי היה יכול להרבות בתלמידים ובלימוד 

עיון להפליא וזיכוי הרבים הגדול, העצום והנורא. וכי 
אני  לו  שאין  מאדם  ]=וכי  בעינא  ליה  דלית  מגברא 

מבקש?[ )עיין תענית כה.(.
ודעת  עוברים,  בשלושה  למעוברת  דומה  שזה  ועוד, 
ואז  אחד,  לדלל  כזה שחובה  מיוחד  במקרה  הרופאים 
הוראה  מורה  פסק  וכך  טובים.  לחיים  יגדלו  השניים 
מובהק, ועשו כן ונולדו שניים צדיקים, והיום הם בני 
אותה  בזכות  והכל  ושקדנים.  למדנים  יקרים,  תורה 
נשמה. וכל מה שהם יזכו ללמוד וללמד זה בזכות אותה 
נשמה שנפסק להלכה לדללה. ועוצמתה יותר מהם, ואין 
לה הפסד ולא כלום. והוא הדין לנשרף על קידוש ה'. 
וכמה שכוחו במותניו ומוסר נפשו על קידוש ה', בשמים 

מתפעלים ונותנים לו בעין טובה שכר בעולם הבא.

בקבלת התורה עם ישראל העדיף לחיות על קידוש ה'
התורה  בקבלת  "ואתחנן"  מפרשת  להקשות  ואין 
שפחדו למות אם ישמעו את כל עשרת הדיברות מה' 
יתברך, וכי למה פחדו הרי זה מצוה עצומה מאד? שם, 
מפני שעדיין לא התכוונו למות על קידוש ה' וגם לא 
ידעו עדיין מה המעלה של למות על קידוש ה', והיה 
להם דין של בן נח שלא חייב למות על קידוש ה' בשבע 
וה' יתברך הצדיק אותם ושיבח  )עיין סנהדרין עד:(.  מצוות 
אותם ואמר עליהם: "ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם וגו'" )דברים ה, כו. 

ועיין ע"ז ה. ובזוה"ק שם באריכות(.

אבל לאחר קבלת התורה בשלמות, למות על קידוש 
ה' שווה מיליונים ויש בזה כבוד שמים גדול. והלוואי 
שנזכה לכך. ועובד ה' באמת, המאמר הזה לא מפחיד 
אותו כלל. ויש לכוון כן בכל פעם ופעם בהגבהת ספר 
מד(,  ד,  )דברים  ַהּתֹוָרה"  "ְוֹזאת  ואומר:  כשמצביע  תורה, 
שמקבל על עצמו: "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע" )שמות כד, ז( באהבה עד 
כדי למות על קידוש ה', והבן. ואולי בגלל זה הגבהת 

ספר תורה חשוב מאד )עיין משנ"ב סי' קמז סקי"ט(.

ההלוויה בדרך
למה  אותנו  מלמד  סק"ב(  סא  )בסי'  ברורה  המשנה  רבינו 
צריך לכוון למות על קידוש ה' בקריאת שמע כשאומר 
"ה' אחד". ולפי הנזכר לעיל, זה פשוט, כי זה שלמות 
)בלק קצה:(, שצריך  הקדוש  בזוהר  ומבואר  האמונה.  של 
לו  ונחשב  ה',  קידוש  על  למות  שמע  בקריאת  לכוון 
של  ראשון  בפסוק  השלמות  וזה  ממש.  מת  כאילו 
בוידוי  בסליחות  אומרים  לחינם  ולא  שמע.  קריאת 
באמת  לכוון  צריך  כי  שמים,  במלכות  מרדנו  הארוך 
וכולם  בדרך,  וההלוויה  מת  אני  ולהרגיש  ולהמחיש 
בוכים ויושבים שבעה, ואלמנה, יתומים, ההורים וסבא 
ובוכים  ללוויה  באים  כולם  רבה,  סבתא  וגם  וסבתא 

ומצדיקים דין שמים, וזה מצוין.

שני אופנים למות על קידוש ה'
וזה בעצם שני אופנים של למות על קידוש ה':

האופן הראשון, כאשר אונסים אותו לעבירה, רחמנא 
ליצלן, וכמפורש ברמב"ם )יסודי התורה פ"ה(. וכמו הרוגי לוד 
)תענית יח:(. וכמו חור, בנה של מרים, בחטא העגל )סנהדרין 

ז.(. וכמו פפוס בן יהודה )ברכות סא:(. וכמו רבי יהודה בן 
בבא )סנהדרין יד.(. 

והאופן השני, כאשר מזמין עצמו למות על קידוש ה', 
בניה.  ושבעת  חנה  וכמו  פו.(  )ב"מ  נחמני  בר  רבה  כמו 
וכן, 400 ילדים וילדות )גיטין נז:(. וכן, רב אסי ושילא )נדה 
)תמורה טז.(.  אני מת  לז.(. וכן, עתניאל שאמר בלי תורה 
וכן חנניה מישאל ועזריה )פסחים נג:(. וכן, הנביא ירמיה 
)מגילת  ִנְתלּו"  ְּבָיָדם  "ָׂשִרים  לנו:  ומספר  שמוכיח אותנו 
איכה ה, יב(. ממש נורא ואיום, תלו אותם מהידים! וכן, רב 

שרירא גאון תלו אותו בידו אחת )עיין "שם הגדולים" בערכו(.

המשא המרכזיעובד ה' באמת לא מפחד מהמאמר הזה כלל!
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א

גיליון מס': 241 פרשת: כי תבוא שבת קודש כ"א אלול תשע"ח )1 בספטמבר 2018(   

1

"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

ר"תיציאהכניסה

תל-אביב
ירושלים

חיפה
באר שבע

20:18  19:42  18:47

20:21  19:40  18:29

20:18  19:43  18:36

20:18  19:41  18:46

המשך בעמ' 4 <<<



 מה יכול לגרום לנער ]ולאברך[
חשק גדול בלימוד התורה?

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

2

)דברים שנשא 
מרן זיע"א 

בשיעורו השבועי 
במוצש"ק בלווין( כל המכשירים הטמאים, תוציאו אותם!

אלו המכשירים שאסרו אותם גדולי ישראל, לא להשתמש עם זה בכלל!
מדברי מרן רבינו הגדול זיע"א:

שלום וברכה, מורי ורבותי!
שוחחנו על מה שמפריע לנער להיות המאושר הגדול ביותר בלימוד התורה הקדושה, 
שוחחנו על הפרעות מצד הצוות והפרעות אישיות, והיום נשלים את הסעיף האחרון 
ב"הפרעה" לגדלותו של היניק. כאשר מבחינתו ומבחינתנו, הצוות, הרמה, היכולות 
ועינוגים הרוחניים והגשמיים נמצאים במידה המספקת לכאורה – מה אם כן קורה 

בכל זאת?
 יכולים להיות דברים צדדיים נוספים, יתכן שהחומר הלימודי בעייתי ולא נבחר 
נכון, יתכן שיש חברים רעים, יכול להיות שיש "ראש טמא" בעקבות אכילה אסורה או 
מראות בעייתיים. יכולים להיות דברים רבים, אבל לא זו הבעיה הנפוצה והשכיחה.

ולחזור  להתחזק  אנשים  על  שמכבידה  בעיה  אותה  בדיוק  היא  כלל,  בדרך   הבעיה 
בתשובה. כאשר אתה מקרב יהודים ומדבר על כך שיש שבת, והקדוש ברוך הוא מוכן 
לקבל את השבת שלך גם אם יש בה שתי סיגריות פחות. ואז אתה מציע: אתה מעשן 

כל יום עשרים סיגריות, בשבת תעשן שמונה עשרה, מה דעתך?
 ואתה מסביר לו: "אתה יודע מה קורה עם שתי הסיגריות הנוספות שלך? ה' לוקח 

אותן. שם אותן על גבי המזבח, מדליק אש, 'ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחֹוַח ַלה'" )ויקרא א, ט(.
"בלי בדיחות, או הכל או כלום. או שאני  יש את הסוג שאומר:   יש שני סוגים. 
מפסיק לעשן ומחר אני שומר שבת ונראה כמוך עם מגבעת ועם חליפה, או שאני 
לא עושה כלום. מה זה המשחקים האלה?". ויש כאלו שאומרים: "תשמע, כבוד הרב 
אומר ששתי סיגריות זה גם משהו, אני מתחיל"... מה קורה לאדם שמרגיש שבשתי 
הראשונה שלו בהתלהבות.  גומר את השבת  הוא  הוא שמר שבת?  פחות  סיגריות 
"תשמע, אני כבר לא אותו "רחוק" של שבוע שעבר, עישנתי רק ח"י סיגריות, אני 

קרוב יותר לה', זה מדהים!".
 אלו האנשים שמצליחים להתחזק. פחות שתי סיגריות, פחות שתי סיגריות, ויום 
אחד מפסיק לעשן, מפסיק להדליק אור, לא נוגע בנייד, עד שיום מגיע והוא שומר 
שבת כהלכתה. מי שאומר: "או הכל או כלום", מתפרק באמצע. ה"או הכל או כלום" 

זו עצת היצר". הוא אומר לך: "או שאתה מושלם או שאתה עבריין".
 מה קורה לבחור שאומר: "תשמע, ריבונו של עולם, אני לא יודע. האמת היא שאני 
שורד בלימוד רצוף, שעתיים שלוש גג... איך שמסתיימים שלוש שעות מתחיל לגרד 
לי הגוף. שלוש כוסות נס קפה לא עוזרות, אני משתגע כבר, לא יודע מה לעשות 

עם עצמי".
 אין בחור בעולם שילחם עם הטבע שלו ויצליח, זה לא אמור להיות כך. חזרת מבין 
הזמנים, אתה לא המתמיד של הדור, מדי פעם אתה מרגיש שזה כבר יותר מדי, תשב 

ותנוח.
 בישיבות של פעם היה את הזן של הבחורים שאומר: "יש פה ארגז מלא עגבניות. 
אני בוחר את העגבניה שאני רוצה לאכול היום. אני לא לוקח את העגבניה הראשונה 
זה  שנראית מלפפון. אני לוקח עגבניה אדומה, עגולה, בלי פצעים, מושלמת. את 

אני רוצה לאכול".
 כלומר, אני בוחר לעצמי משהו לקחת לפנק את עצמי בדברים שעושים לי טוב על 
הלב. עושה לי טוב על הלב להתקשר לאמא? לא נייד חלילה, אלא טלפון שתקוע 
לי.  בעיני, מתאים  חן  מוצא  ציבורי". מתקשר, מדבר,  "טלפון  לזה:  קוראים  בקיר, 
רוצה לנשום אויר צח, רוצה ללכת, לחזור, כל מה שבמסגרת החוק התורני, ובשעות 

הנכונות, משהו שעושה לי טוב על הלב".
וזה עושה לו טוב על הלב, ובזכות זה הוא   אם הוא מוריד שתי סיגריות בשבת 
מתקדם, אני מתקדם בקצב שלי. "ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעֹדֶתיָך" )תהלים קיט, 

נט(. מה זה? המדרש ויקרא רבה בפרשת בחוקותי )פרשה לה סי' א( אומר כך:

 דוד המלך אומר: "תכננתי שאני הולך לעשות עסקים, לעשות דברים שבוערים לי 
בחיים. באתי לעשות משהו, ובשניה האחרונה נכנסתי לבית המדרש - הרגליים שלי 
הכניסו אותי לבית המדרש". תגיד, מה הרגליים שלך מכניסות אותך לבית המדרש?! 
הלכת לעשות 'ביזנס', לא? איך הגעת לבית המדרש? האור החיים בפרשת בחוקותי 
)ויקרא כו, ג ד"ה אם( מביא את זה בתור אחד מארבעים ושניים הפירושים על המילים: "ִאם 

ְּבֻחֹּקַתי ֵּתֵלכּו" )שם(. הוא כותב: "מרוב חשק ורגילות".
 האור החיים הקדוש! זכותך תגן עלינו ועל כל ישראל! "מרוב רגילות" אני מבין. 
הרגליים רואות את הצד הזה של הכביש, הן מיד סוטות ימינה ונכנסות לבית המדרש. 
מה זה מתוך "חשק"? במילים אחרות, דוד המלך אומר: "אתה לא יודע איזה כיף לי 

ללמוד! אני צריך לעשות דברים אחרים, אבל מרוב 'כיף' הרגליים שלי מושכות אותי 
ללמוד תורה". תגיד לי רגע, דוד, מה אתה מתגאה בזה? אתה צריך לבכות על זה. בוא 
תראה מה זה בחור ישיבה שסובל בתוך סדר א' עם ר"מ קשוח עם שוט ויושב ולומד. 

זה בחור רציני. אתה מתלהב מזה שזה כיף לך?
 אומר לך דוד המלך: "בטח שאני מתלהב מזה שזה כיף לי". בדיוק כמו אותו אמורא 
שהתלהב מכך שבכל פעם ששומע "מודים" הראש שלו מתכופף )ירושלמי ברכות פ"ב ה"ד(. 
מה אתה מתלהב? אתה לא מכוון בתפלה בכלל. אתה רק שומע "מודים", אוטומטית 
אתה מתכופף. אומר לך: "לא! אני מתלהב שכבר הגוף שלי התרגל לזה". כך דוד 

המלך: "אני מתלהב מזה שכיף לי ללמוד".
 כלומר, אומר לך דוד המלך – אם יש לך שניים שלומדים, אחד 'בכיף' ואחד ש'לא 
בכיף'. נכון שאותו אחד שלומד 'לא בכיף' עליו נאמר )אבות דר"נ פ"ג( "שטוב לו לאדם 
סובל  אותך  רוצה  לא  ה'  המטרה שלנו!  זו  לא  אבל  בריוח".  בצער ממאה  אחד  דבר 
בעולם הזה! ה' רוצה אותך לומד בהתלהבות, לומד 'בכיף'. תבדוק מה מפריע לך. אם 
זה העומס שאתה מעמיס על עצמך. אם אתה צריך פעם בשעה  זו הרמה שלך, אם 
זה באמת מה שדרוש ממך, אל תתפנק סתם. אם אתה  לצאת להפסקה ולחזור, אם 

מרגיש שאחרי שעה אתה חייב לנשום אויר, קום, לך תנשום אויר.
מצביע,  לא  אתה  שאם  במקום  לומד  אני  הרי  אויר"?  תנשום  לך  "קום,  זה   מה 
זה  עושה את  אני  איך  ביום.  רק פעם  זה  ואם אתה מצביע,  אותך.  לא משחררים 
שלוש פעמים ביום? יקירי, אולי זה לא המקום שלך? מותר לך לעבור למקום שבו 
מאלה  יותר  הרבה  רציני  ואתה  הגיוני!  וזה  זה.  על  רבים  ולא  בשעה  פעם  קמים 
"שמתובנתים" שאם אמרו להם משהו הם יושבים וכל היום לא צריכים לשירותים 

ולא צריכים לשתות ולא לנשום אויר.
דבר.  שום  יצטרכו  לא  ויתחתנו  שכשיגדלו  הילדים  גם  הם  כי  למה?  יודע   אתה 
ארוחת בוקר, צהריים וערב, שעות של הכולל - ויכולים להישאר לך בתבנית הזאת 
עד גיל מאה וחמישים. לא בוער לך לעשות משהו למען עם ישראל? "לא!". אתה 
לא מרגיש צורך לראות מסביבך אנשים שלא יודעים מה זה תורה ולהסביר להם? 
להיבחן  צורך  מרגיש  לא  אתה  "לא!".  ש"ס?  לסיים  צורך  מרגיש  לא  אתה  "לא!". 
במבחני רבנות? "לא!". אתה לא מרגיש צורך להוסיף לסדרי הגמרא שחל ראשונים 

ואחרונים? לא! למה? "לא מרגיש שום צורך".
 זה אותו אחד שלא הרגיש צורך לפני עשרים שנה לקום באמצע הסדר. אלה שלא 
צורת  זה  אם  לתוכה.  נכנס  אני  תבנית,  לי  "תבנה  שאומר:  הזן  זה  צורך,  מרגישים 
דובי, אני דובי. צורת כדור, אני כדור". לא מהם תבוא הישועה לעם ישראל. הישועה 
תבוא דווקא מאלו שאומרים: "לא, אני לא יכול. אני צריך משהו אחר. אני מצד אחד 
מתקשה לשבת נגד היכולות והרצונות שלי, ואני מתאמץ להוריד את רף ההפרעות 
משבוע לשבוע, אולם אני גם אותו אחד שלא ישב שקט מול צרכים רוחניים אמתיים".

 ]אל תאמר את זה לחברים שמצליחים להסתדר בכזה מקום, זה לא נכון מצידך, ויש 
תמיד יוצאים מן הכלל. אבל לעצמך את יכול/חייב/מוכרח לומר זאת[

שתי  האדמו"ר  שלף  שלהם.  הילדים  שני  עם  אברכים  שני  הגיעו  מגור   לאדמו"ר 
בדברו"  נהיה  "שהכל  הילד:  בירך  תקבל".  "תברך,  הראשון:  לילד  ואמר  סוכריות, 
וקיבל. אמר האדמו"ר לילד השני: "תברך, תקבל". אמר לו: "לא רוצה". אומר לו: "אם 

לא תברך, אני לא אתן לך סוכריה". אמר לו הילד: "לא צריך".
 אבא של הילד השני התחיל לבכות, ואמר לאדמו"ר: "כבוד הרב, תראה איזה פרחח 
הוא, כנראה זה בגלל שחמי היה הסנדק שלו... יצא בדיוק כמוהו...". אמר לו כבוד 
הרב: "תירגע, אתה צריך להתלהב מהבן שלך יותר מהבן של ההוא. אתה יודע למה? 
כי ההוא בשביל סוכריה מוכן לברך, מחר בשביל סוכריה הוא גם יסכים להפסיק 
לברך... הבן שלך אומר: 'אצלי אין משחקים, אל תפתו אותי עם סוכריות, אם אני 
בעתיד  גם  רציני.  ילד  זה  מברך',  לא  אני  לא,  אם  מברך.  אני  לי',  ו'בא  משתכנע 
כשירצו לסחוב אותו להיות גוי, הוא יגיד 'לא רוצה! אני צריך להשתכנע! זה מה 
שעובד אצלי'". כלומר, ילד שמקבל את ההחלטה בהבנתו האישית הוא הילד הגדול 

והרציני, הוא הילד הטוב.
 הייתי בישיבה של בחורים, הזן הזה שנמאס להם ללמוד בישיבה, פתחו להם ישיבה 
"מיוחדת". חיפשו שמות לישיבה ובחרו כמה שמות לניסיון. אמרתי להם שיש לי 
בשבילם שם: "ישיבת ברוך הגבר". והסברתי להם: "כל אחד מכם "גבר", כל אחד 
זן  מלמעלה,  מוסכמות  לא  הנחיות  לקבל  מוכן  ולא  לנכון  מבין  שהוא  מה  עושה 

המוסדות השגרתי לא מתאים לכם".
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סדרי הישיבה קודש קודשים

סליחות  אומרים  ובישיבה  ישיבה,  בחור  אני  שאלה: 
כדאי  האם  שחרית.  תפילת  לפני  וחמישי  שני  בימים 
סליחות  שם  לומר  הכנסת  לבית  ללכת  הימים  בשאר 

ולהתפלל שחרית?
קודשים  קודש  הישיבה  סדרי  בהחלט.  אסור  תשובה: 
התלמידים  כל  על  מצוה  שיש  לרבות  גם  לשנות.  ואין 
להיכנע ולהתבטל להוראות ההנהלה, ולא להיות "פורץ 
גדר" ולא לעשות חסידות. ההתמדה בתורה, בדפי גמרא 

שווה מיליונים וזה העיקר.
גם בנות בתיכון חרדי, חובה קדושה להישמע להוראות 
הן  בתלבושת,  הזמנים,  בשמירת  בצניעות,  ההנהלה 

וכיוצא בהן.
כפופים  תלמיד-תלמידה  להיות  באהבה  לקבל  צריך 
להוראות תמיד. ועיין בגמרא )שבת פב.( על שיעורו של רב 

חסדא בבית המדרש.

להיזהר ולהימנע מלסכן את הציבור או לצערו

שאלה: רכב של מוסך וכיוצא בזה עם אור חזק מהבהב 
מצוה  יש  האם  הנהגים.  את  ומסנוור  הרכב  גג  על 

להוכיחו?
וגם  בכבישים  לסנוור  סכנה  זה  בודאי.  כן,  תשובה: 
העיניים.  מול  מהבהב  חזק  אור  כאשר  לנוסעים,  צער 
יום הכיפורים  ואלו דברים של בין אדם לחבירו, אשר 
)חגיגה ה.( על הפסוק  )יומא פה:(. ומפורש בגמרא  לא מכפר 
ֶנְעָלם",  ָּכל  ַעל  ְבִמְׁשָּפט  ָיִבא  "ָהֱאֹלִקים  יד(:  )יב,  בקהלת 
אפילו על דבר קטן מאד, עיין שם. וכאן, סכנה בכבישים 
זה דבר גדול. ואפילו ספינות המפליגות בנהר או גמלים 
העולים ויורדים בעליה, יש פרטים בהלכה כיצד עליהם 
להתנהג שלא להזיק זה את זה )עיין סנהדרין לב:(. כמדומני, 
גם רכבי משטרה בכבישים מקפידים  כעת, לפי החוק, 
על אור כחול ואדום שלא יהיה מסנוור, וכל שכן בנידון 

דידן.

נטילת ידיים לגוזז ציפורניו במכשיר פצירה

מכשיר  ידי  על  ציפורניים  ונוטל  שגוזז  מי  שאלה: 
פצירה, האם חייב ליטול ידיים?

תשובה: כן, בודאי. גם חתיכות קטנות של ציפורניים 
ברשות  לזורקן  אסור  באצבעותיו  או  בשיניו  שהוציא 
יש  וגם  – רשע.  זורקן  יז.(,  )נדה  ומפורש בגמרא  הרבים. 
חובה ליטול ידיים, כי עצם גזיזתם יש חובה בנטילתם 

)ועיין "רב פעלים" ח"ג יור"ד סי' כה(.

ולזורקן  למעשה, חובה לאסוף כל פירורי הציפורניים 
הס"מ  חלק של  ולכוון שזה  מים.  ולשפוך  הכסא  בבית 
ופמלייתו. וכמובן, ליטול ידיים ולהרבות טהרה בישראל.

לדבר אחרי אמירת "ברכו"

בתפילת  הכנסת  לבית  הגיע  אחד  נזקק  אדם  שאלה: 
ערבית ורצה לבקש ולדבר בין "ברכו" ל"עלינו לשבח" 
הואיל והציבור עדיין בבית הכנסת וכך יתרמו לו בעין 

יפה. האם מותר?
ואין  גדול.  חסד  בזה  שיש  מצוה,  וגם  מותר  תשובה: 

איסור לדבר בין "ברכו" שלפני "עלינו לשבח". וכמובן, 
בשחרית, לאחר "ברכו" שלפני "יוצר אור" אסור בהחלט 
שלפני  "ברכו"  לאחר  בערבית  וכן,  סק"ו(.  נז  סי'  )משנ"ב 

"המעריב ערבים" )משנ"ב סי' רלו סק"א(. אבל "ברכו" שלפני 
סיוע  או  רבים  בצורכי  לדבר  מותר  לשבח"  "עלינו 

לנזקקים, "ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות" )משלי י, ב(.

 איסור על דיבור לאדם שאינו
מתפלל באותו מניין

שאלה: כאשר עושים ברית מילה אחר הצהריים באולם 
אירועים ומקיימים מניין של תפילת מנחה, האם מי שלא 

מתפלל באותו מנין מותר לו לדבר?
ומצוה  מתפללים,  כעת  כי  שאסור,  מסתברא  תשובה: 
על כל השומעים לקדש שם שמים ולענות "אמן", קדיש 
וקדושה. ומסתברא, שגם הנשים בעזרה חייבות לשתוק 
להודיע  טוב  והכי  שמים.  כבוד  וזה  "אמן",  ולענות 
ברמקול "כעת מנחה, נא לשמור על השקט". וגם לנשים 
וכמובן שקט מוחלט.  זכות לתפילת מנחה בציבור,  יש 

ומצו לעורר תמיד על כבוד שמים.
ובקטנותי, שמעתי גם שמי שנמצא מחוץ לבית הכנסת 
כאשר  ולענות.  ולכוון  לשתוק  חייב  קדיש  ושומע 
שומעים כבוד שמיים, חייבים להתנהג ביראת כבוד, ועל 
אחת כמה וכמה נשים באירועים של שמחה או באזכרה 

ובית האבל שחייבות לשמור על השקט ולהתפלל.

טיבולו במשקה

דגים  מגישים  באזכרות  הבוכרים,  אצלנו  שאלה: 
ולסלק  להמתיק  שנועדו  ומלח  במים  שרויים  מטוגנים 

השמן. האם חובה ליטול ידיים כדין טיבולו במשקה?
תשובה: אם זה מטוגן בשמן זית, הרי זה חייב בנטילת 
אחד  הוא  זית  שמן  שכן  במשקה,  טיבולו  כדין  ידיים 
בשמן  טיגנו  ואם  סקט"ו(.  קנח  סי'  )משנ"ב  משקים  משבעה 
אבל  במשקה.  טיבולו  דין  לזה  אין  בזה,  וכיוצא  קנולה 
המים עם המלח שבהם משרים את הדגים לטעימה טובה, 
הרי המים משבעה משקים )שם סקי"ח(, ולכולי עלמא חובה 

לעשות נטילת ידיים לפני ברכת "שהכל".
של  מים  דין  לו  אין  מעורבים  ומלח  "מים  לומר  ואין 
ודינו  מהמים  עשוי  המלח  שגם  מפני  משקים",  שבעת 
שחופרים  מלח  היום  לנו  ואין  שם(.  במשנ"ב  )כמבואר  כמים 
ומוציאים אותו מהקרקע )עיין הל"ע ח"ד דף נז(. ואף שהמלח 

מבושל, הבישול בטל ומבוטל.
כמובן, שניתן לנגב את הלחות מהדגים על ידי מגבת 
נייר וכיוצא בזה, אבל למעשה עדיף לקום וליטול ידיים 
צניעות  יש בעיה של  ואם באזכרה  ולקדש שם שמים. 
ותערובת גברים ונשים, אז באמת עדיף לנגב את הדגים.

דילוג על קטעים באמירת סליחות

שאלה: האם מותר בסליחות לקצר את הפיוט "אם אפס 
רובע הקן" ולהתחיל "זיכרון לפניך וכו'"?

עושה  היה  כידוע,  זיע"א,  הגדול  רבינו  מרן  תשובה: 
כן, אבל אנחנו הקטנים חבל לקצר. זה פיוט על עקידת 
את  כשאומר  ובפרט  בשמים.  גדול  רעש  ועושה  יצחק 
הקטע "ידיו ורגליו עקד וכו'", וכן בהמשך "צואר פשט 

ֶיֶרְך  ַעל  ֹאתֹו  "ְוָׁשַחט  מהפסוק  גרע  ולא  וכו'".  מאליו 
ַהִּמְזֵּבַח" )ויקרא א, יא(, שהאומרו כל בוקר בכוונה, ה' יתברך 
מעיד עליו שמים וארץ שזוכר לו עקידת יצחק )עיין מד"ר 
למהר  לנו  למה  ובכלל,  דידן.  בנדון  וכן,  ב(.  פרשה  ויקרא 

בסליחות, כאשר מהפיוטים למדים מוסר השכל ובקשות 
מה' יתברך וסניגוריה על עם ישראל?

תציל מה שאפשר להציל

מגיעים  דתיים  שאינם  רבים  וצעירות  צעירים  שאלה: 
לילה.  בחצות  סליחות  לאמירת  הכנסת  לבית  אלינו 
לאחר  המתקיימת  ערבית  לתפילת  נשארים  אינם  הם 
הסליחות. האם מותר לזכות אותם באמירת קריאת שמע 
מהתורה, ולומר לפני חצי קדיש קריאת שמע כולם ביחד, 

ורק לאחר מכן קדיש במקום "אשרי יושבי ביתך"?
תשובה: נראה שמותר וגם חובה, כי אחרי הכל קריאת 
שמע של ערבית מן התורה. ובעוונותינו הרבים, אינם 
להציל  וחובתנו  אותם  לזכות  ניתן  ובסליחות  נזהרים, 
מה שניתן להציל. ומפורש בגמרא )סוטה מח.(, לבטולי הא 

מקמי הא, עיין שם.
כמובן, כדאי לנצל את ימי הסליחות, ובסיום הסליחות, 
להם  יאמר  שהחכם  ישראל",  "שומר  של  הפיוט  לפני 
לבנות  הצניעות  על  השכל  ומוסר  תורה  דברי  דקות   5
והקדושה לבנים, ועל הנחת תפילין ועל הזהירות תמיד 
להתחבר עם חברים טובים ועל כיבוד הורים ועל אהבת 
את  והמזכה  סיגריות.  מלעשן  הזהירות  ועל  ישראל 

הרבים זכות הרבים תלוי בו.

שליח ציבור הנשוי לגויה כשאין ברירה אחרת

עולה  והוא  ליצלן,  רחמנא  לגויה,  הנשוי  אדם  שאלה: 
מנין  רק  יש  כאשר  הכנסת  בבית  ציבור  שליח  להיות 

אנשים ואין מי שיהיה חזן. האם נכון לעשות כן?
להיות  לו  שאסור  בודאי  הדין!  ביום  לנו  אוי  תשובה: 
ואם  למנין.  מצטרף  לא  שגם  ויתכן  ה'.  חילול  וזה  חזן 
בלעדיו ייסגר המנין, לא נורא. עדיף לסגור את המקום 
ויתפללו במקום אחר. אם אין מקום אחר, אז להתפלל 
את  מרגיע  ובזה  חזן,  שהוא  גדול  ה'  חילול  וזה  בבית. 
מצפונו המרושע. למעשה, צריכים לשלוח אליו אנשים 
אנשי תורה היודעים לדבר ולחזק אותו ולהביאו לחכם. 
ויבדוק החכם אם ניתן לגיירה או לא. ואם ניתן בחכמה 
להפריד ביניהם ולהצילו מבאר שחת, טוב יעשו. וכידוע, 
גן  )עירובין יט.(, אברהם אבינו ע"ה בפתח  מפורש בגמרא 
עדן. ומי שנכשל בעבירה עם גויה ולא עשה תשובה, לא 

נותן לו להיכנס, עיין שם.
הקהילה  מנהל  הכל  בסך  להיות  שאפילו  לרבות,  גם 
היהודית בחו"ל כשהוא נשוי לנוכריה, לא לתמוך בו ולא 
לבחור בו, כי הוא חייב כרת מדברי קבלה ואסור למנותו 
על  שלילית  להשפעה  גורם  וזה  ציבורי.  תפקיד  לשום 
הקהילה והנוער בישראל )עיין יבי"א ח"ו חו"מ סי' ג'(, ועל אחת 
ביום  לנו  ואוי  הכנסת,  בבית  כחזן  לשמש  וכמה  כמה 

הדין!

 בקול גדול  
 בכל כחו ממש

 ובכל כח כוונתו

 בכוונה גדולה
 בעיניים עצומות
    או מתוך הכתב 
 ובלי להתעסק

    בדבר כל שהוא

 גם כלפי מי שלא
    בראש שלנו

 גם כלפי מי שלא  
    מכבד אותנו

 כלפי כ-ו-ל-ם

 בית ההוראה
5 שלוחה03-5011150שע"י מורנו הרב שליט"א

אברכים המוסמכים
מורנו הרב שליט"א
אברכים המוסמכים

> 13:00 - 08:30
> 14:30 - 13:00
> 23:00 - 14:30

אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר לרפואת מורנו הרב חיים בן שרה שליט"א בתוך שאר חולי  עמו ישראל

במצוות לענות ברכת
לברך

יהא שמיה...

המורחבתלמתכונת  חוזר 

 אהבת
ישראל

להתחזק  אשר 
יצר

אמן 



למות על קידוש ה' בכל רגע פנוי
ולמעשה, כל יום כמה פעמים נצטווינו לכוון ולהמחיש 
לעצמנו למות על קידוש ה': באמירת "ה' אחד" )פסוק 
ראשון של קריאת שמע(, באמירת "למען שמו באהבה" )ברכת 

ה' נפשי אשא"  אבות בתפילת שמונה עשרה(, באמירת "אליך 

)נפילת אפים(, באמירת "ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו" 

)קדושת "ובא לציון"(. וכן, כל עניית "יהא שמיה רבה" )עיין 

"שומרים אמונים" במאמר "פתחו שערים"(. וכן, בכל ברכה כשאומר 

מאד  לעזור  יכול  וזה  הרש"ש(.  בסידור  )עיין  העולם"  "מלך 
לכל אחד ואחד מאיתנו להשגות בעבודת ה' יתברך. 
ואינם עולבים"  כמו תענית הראב"ד, כמו "הנעלבים 
)שבת פח:(, כמו אהבת ישראל לכולם, וכן "נפשי כעפר 

לכל תהיה".
וכידוע מהנועם אלימלך זיע"א )צייטל קטן בלע"ז(, שאמר 
כל רגע פנוי יחשוב וידמה בעצמו להיות נהרג ממש 
מן שך  ורבינו הרב אליעזר  עיין שם.  ה',  קידוש  על 
זיע"א היה אומר, וכי מישהו מאיתנו נהרג על קידוש 
לחיות על קידוש ה' כל רגע ורגע.  ה'? הלואי שנזכה 
והגאון רבי שמשון פינקוס זיע"א היה אומר, כדי לא 
כאילו אתה מת, כי  לשמוע לשון הרע צריך להרגיש 

יצר הסקרנות קשה מאד. 

השגות גדולות בעבודת ה'
והמכוון ומוסר עצמו על קידוש ה' בכוונה ובגעגועים 
וגם  גדולות.  להשגות  להגיע  יכול  ובכוונה,  ובצפייה 
ב"שמע קולנו" כדאי להוסיף "תזכני להישרף היום על 
קדושת שמך להקמת שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת 
עוזנו". וזה בעצם דברי הנביא נחמיה )ט, ח( על אברהם 
לאחר  ְלָפֶניָך"  ֶנֱאָמן  ְלָבבֹו  ֶאת  "ּוָמָצאָת  ע"ה:  אבינו 

שנכנס באש להישראף באמת על קידוש ה'.

לא מרגיש כלום
וכידוע מדברי הרב מאיר מרוטנבורג )סי' תקיז( שהביא 
מהתשב"ץ )=רבי שמעון בן צמח דוראן(, שהגומר בדעתו לקדש 
שם שמים ולהישרף על קידוש ה', כל מה שיעשו לו, 
כואב  אינו  חיים,  קבורת  תליה,  שריפה,  סקילה,  הן 
זיע"א  ז"ל  וכידוע מרבינו האר"י  עיין שם.  לו כלום, 
מכל  ה'  קידוש  על  נפשו  שהמוסר  ק"ש(,  בדרוש  )בשעה"כ 

הלב, זוכה שמוחלים לו על כל עוונותיו. וזה גם מקרב 
הגאולה, עיין שם.

הפחד לא מהמוות
ולפי זה, נראה שהפחד של יום הדין הגדול והנורא 
של הימים הנוראים, זה לא פחד של מיתה של יום 
המוות, כי זה מובן לכל יהודי עובד ה' כל רגע ורגע 

שצריך למות כל רגע על קידוש ה'. והפחד האמיתי 
ביום הדין שאם אני אמות דנים אותי בשמים, מה 
נענה ביום הדין על מעשינו הרעים? ומה נענה על 
מעשינו הטובים שלא נעשו לשם שמים? בבחינת 
"והחזירנו בתשובה שלימה לפניך", כלומר שנעשה 
תשובה שלימה שנוכל לעמוד לפני ה' יתברך לאחר 
בושה גדולה,  בלי  דין של מעלה  בית  בפני  מיתה 
רבן  מאד  מאד  וחשש  שפחד  כמו  ליצלן.  רחמנא 
יוחנן בן זכאי )עיין ברכות כח:(. וזה נקרא "אימת הדין" 
ו"חרדת הדין". לא מעצם המיתה, אלא מהתוצאות 
והבושה הנוראה בשמים. והפחד הגדול זה מעבירה 

ולא מהמיתה. וזה כבוד שמים.
בסיכום: לכוון תמיד כל יום וכל רגע, וכפי הצורך 
והענין, למות על קידוש ה', זה מעשה חיובי וגדול 
וקדוש מאד. וזוכה בזה לזכויות רבות וזוכה להיות 
עובד ה' אמיתי ולקדש שם שמים בכל מעשיו. וזה 
פירוש הפסוק בפרשה: "ֶאת ה' ֶהֱאַמְרָּת ַהּיֹום" )דברים 
חושבים  כאשר  יתברך  לה'  כבוד  שעושים  יז(,  כו, 

תמיד למות על קידוש שמו יתברך, וזוכים תמיד גם 
לחיות על קידוש ה'. והלואי שנזכה לכך, אמן ואמן.

נפרדים  לפעמים  בו.  לדון  עליו,  לדבר  צריכים  – אם משהו מפריע,  הוא   הרעיון 
ואחרי עשרים שנה ואומרים: "לא שמעתי את זה. אם הייתי שומע את זה אז, הייתי 
מבין". זה לא כך. תעשה את מה שמוטל עליך, אבל תעשה את זה בגבול היכולות 
שלך, ותעשה את זה צעד אחרי צעד. ותזכור – צריכים כל רגע ליהנות ולא להפסיק 

ליהנות.
 יש מקרים שאין הנאה, וזו בעייה שמתרחשת פעם ב... אבל תזכור זו בעיה. לא 

להתייחס אליה כאל 'סטנדרט' ולומר: "הבעיה היא כאשר אני נהנה". ממש לא!
)מובא  זיע"א בפירוש שלו על ההגדה   יש פשט נוסף שהביא רבי עבדאללה סומך 
בספר 'דף על הדף' סנהדרין ל"ב ע"ב(. הוא אומר: מדוע בהגדה כתוב "מעשה ברבי אליעזר ורבי 

יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק וכו'". 
מה אתה צריך לומר "מסובין"? תאמר "ערכו את ליל הסדר". "מסובין" זה נשמע 

כאילו ערכו מסיבה.
 אומר רבי עבדאללה שהמטרה הרשמית שלהם באמת היתה לערוך מסיבה. ומדוע? 
הם אמרו: "אם נסכם שאנחנו הולכים לערוך ליל הסדר, וכולנו ביחד נשב ונאמר 
על  מדבר  אתה  שתבין  לנו".  להפריע  יכול  הרע  יצר  הבוקר,  אור  עד  תורה  דברי 
תנאים, לא על אמוראים, לא על ראשונים לא על אחרונים, ולא על אחרוני אחרונים. 
מי שאתה מעריץ\ היום, תכפיל במאות. יצר הרע יש לו טבע – כשאתה אומר: "אני 
רוצה ללמוד, לסיים ש"ס", הוא נכנס בך במלחמת עולם. תאמר לו: "חמש דקות, 
עשר דקות, נסתדר", והוא יעזוב אותך. לכן, הם אמרו "מסובין" - כביכול מסיבה. 
ובמסיבה הם אמרו שיעשו "בלי כוונה" את ליל הסדר, ואז יאמרו דברי תורה, ויצר 

הרע כבר לא יכול להפריע ולבטל.
 בזה הוא מסביר את דוד המלך שאמר "ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעֹדֶתיָך" )תהלים 
קיט, נט(. אומר דוד המלך: "אם אני אומר ליצר הרע שאני הולך לבית המדרש, אתה 

יודע איזה בלגן הוא יעשה לי? כל שניה יהיה לי טלפון, ביפר, הפרעות, עניינים, 
דואר, סידורים. אני אומר: 'ריבונו של עולם, אני יוצא לעסקים נטו'". יצר הרע אומר: 

"אה, יוצא לעסקים? אני עוזב אותו". ואז אני עובר ליד בית המדרש ונכנס פנימה.
 בחור נערץ! יתכן שהכל באמת בסדר אצלך, רק שהיום זה יום שחור כי יצר הרע 
התלבש עליך עד הסוף. אתה יודע מה צריך לעשות? ביום השחור הזה תאמר ליצר 
הרע שלך: "אני לא עולה לבית המדרש בכלל. אם החדר אוכל נמצא בקומה ראשונה 
ובית המדרש נמצא בקומה רביעית, ואני צריך לעבור שתי קומות של חדרי פנימיה, 
אני הולך לפנימיה בכלל, לא קשור". באותו רגע שתעבור ליד בית המדרש "תחדור" 

אליו בלי שהוא ישים לב...
 הרעיון הוא שאף פעם אל תגיד לעצמך: "אני לא עומד מול הקשיים שלי, מול מה 
שאני מרגיש, אני מתעלם מהכל ויהיה בסדר", כי לא יהיה בסדר. התפקיד שלך להפוך 
את זה לבסדר, ולא רק לבסדר, אלא ל"בסדר גמור". כי אם דוד המלך התמודד עם 
היצר שלו ולא התעלם ממנו, זה מלמד גם אותך שמהתעלמות רק נופלים, מתמודדים 

נכון ואז מצליחים.

וימי שנאה בחייו של כל  )עמ' פז-צא( שיש ימי אהבה   כותב רבינו תם בספר הישר 
אדם. כלומר, גם אם תעשה הכל כמו שצריך, יש ימים שחורים, שאתה לא מצליח 
להבין כלום, לא רואה כלום, עננים על הגמרא, "החברים שונאים אותי", "המשגיח 
מחפש אותי", "כולם פה נגדי היום". יש ימים כאלה. ה' עושה את זה - כך מסבירים 
שלך,  והטובים  היפים  הימים  את  תעריך  שאתה  רוצה  שהוא  משום   - האחרונים 
שתהנה בהם באמת. איך אתה נהנה מארוחה לאחר שעובר עליך שבוע בלי אוכל? 
אבל אם יש לך אוכל כל הזמן, אתה לא יודע להעריך את זה, אתה לא נהנה. וה' רוצה 

שאתה מאד מאד תהנה.
 מה עושים כשמגיעים כאלה ימים? אחרי שעשינו את כל העבודה מגיע יום שחור 
של  "ריבונו  כלומר,  ימים.  באותם  נזקים  לעשות  לא   – בלבד  אחד  דבר  ורע.  כזה 
עולם! הבנתי את הרמז, עשית לי יום שחור. אני מעריך אותך, אוהב אותך הכי הרבה 
בעולם, אנא קצר לי את הימים האלה". אבל, עדיין, כאשר אתה בתוך הימים האלה, 
אל תקבל החלטה בכזה יום, כי אם תקבל החלטה, גם אם מחר תקום ברגל ימין, כבר 
אין החלטות  לאחור...  חזרה  לחזור  יותר  הרבה  ויהיה קשה  תהיה באמצע השוק... 
שמקבלים בימים שחורים! החלטות מקבלים אך ורק בימים לבנים – איפה אני לומד? 
ומה אני עושה? ועם מי אני הולך? – מקבלים החלטה ביום לבן. יום שחור שמים אותו 

בצד, מוחקים אותו. זה לא הזמן לקבל החלטות.
 ולפני סיום: אני כבר רואה את התגובות של "הצדיקים התמימים" מבין קוראינו, 
אלו שיכתבו לי שזה איום ונורא להכניס בחור ישיבה לכאלה מושגים. וזה ממש לא 
נכון לומר לתלמיד שיש סיכוי שהמקום לא מתאים לו, ושיש מצווה ליהנות מכל רגע, 
מדוע  נכון,  זה  אם  גם  כי  שלו.  והגופניים  הנפשיים  מהצרכים  להתעלם  לו  ושאסור 
להכניס זאת לבחורים לראש. למי שתהיה בעיה, תמתין שיפנה אליך, ואז תלמד אותו 

את כל התורה הזו.
 אז שני דברים: ראשית, הבחורים הללו לא פונים אלינו, אלא נעלמים בשאול תחתית 
ולאחר מכן רק מספרים מה גרם להם לעשות זאת. כי מבחינתם זו בושה לספר על כך 
שהם לא מצליחים לשבת במקום, או שעובר עליהם יום רע, או כל בעיה אחרת בסגנון. 
ושנית, גם הטובים שלנו חושבים לפעמים שחיי התורה הם סוג של סבל וויתור, רק 
שכך ציוה האלוקים ומה יש לעשות? ועדיף לנו שכבר מגיל צעיר יבינו עד כמה רוצה 
האלוקים בטובתם ובהנאתם האישית, ורק משום כך: "נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם 

נטע בתוכנו".
 ה' יתברך יזכה את כולנו לימים "לבנים", ימים יפים, להצלחה ולמודעות, לזכור 
שאנחנו נמצאים במצב שבו ה' דורש מאתנו לעשות לפי הכחות שלנו וליהנות יום 
יום ושעה שעה. להיות תלמידים והורים שזוכרים לומר את המילה הנכונה במקום 
ֶאל  ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  "ִחַּׁשְבִּתי  הפסוק:  לקיום  ולזכות  להיפך.  חלילה  ולא  הנכון 

ֵעֹדֶתיָך" )תהלים קיט, נט(, לפי כל הפירושים, אמן.
 וברוכים תהיו!
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