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

בפרשת השבוע פרשת תרומה, לאחר קבלת התורה, 
ְוָׁשַכְנִּתי  ִמְקָּדׁש  ִלי  "ְוָעׂשּו  מאיתנו  דורש  יתברך  ה' 
ְּבתֹוָכם" )שמות כה. ח(. ויש בפרשה קרוב למאה פסוקים 
חומרים  ומאיזה  לעשותם,  כיצד  המשכן.  כלי  על 
לחבר אותם. והוסיף הרמב"ן )בפרשת ויקהל(, כל מלאכת 
המשכן כתוב בתורה חמש פעמים בכמה פרשיות, 
ללמדנו שבשמים מתייחסים בחיבה גדולה לעוסקים 
ולתורמים, ולהרבות שכרם כאשר עוסקים בקודש, 

ועושים כן באהבה ושמחה לכבוד ה' יתברך.
וצריך להבין, הרי בעצם יש פסוק מפורש )בס"פ יתרו, 
כ. כא( "ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך 

שם  ותזכיר  שתעשה,  מה  כל  כלומר,  ּוֵבַרְכִּתיָך". 
שניתן  ומשמע  יתברך.  מה'  ברכה  תקבל  שמים, 
לעשות כן בכל מקום, ולמה הוצרכו דוקא בעשיית 
רבינו  של  מאד  מוסרי  תירוץ  בזה  ויש  המשכן. 
הספורנו על הפסוק בפרשה "ְוֵכן ַּתֲעׂשּו" )כה. ט(, עיין 

שם.
רבה  המדרש  דברי  בהקדם  עוד,  לפרש  ויתכן 
בפרשה )פרשת לד אות א(, כאשר שמע משה רבינו ציווי 
ה' יתברך "ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש", היה נבהל ותמה משה 
מאד. הרי הקב"ה מלא כל הארץ כבודו, וכבודו מלא 
עולם, ומה שייך לעשות לו מקום קדוש של משכן 
כדי שישכון איתנו. וכידוע מרבינו הקדוש הגאון רבי 
חיים מוולוז'ין שהיה אומר, להמליך את ה' יתברך 
עלינו, מלך מלכי המלכים הקב"ה, זה הרבה פחות 
מלהמליך מלך על נמלים. כי אין לנו  השגה בגדלות 
ה' יתברך, האל הגדול הגבור והנורא )עיין נפש החיים שער ג 
פי"א בהג"ה(. וזה מחזק עוד יותר את הפחד והתמיהה של 

משה רבינו. וה' יתברך ענה לו שאינו דורש מאיתנו 
ואהל  ומזבח  ובדרום,  בצפון  קרשים  עשרים  אלא 
ְּבתֹוָכם".  "ְוָׁשַכְנִּתי  הפסוק  ובזה מתקיים  מלמעלה, 
מלמד  יתברך  שה'  המדרש,  כוונת  בעומק  ונראה 
אותנו, שכל פעולה וכל עשייה שעושים לכבוד ה' 
יתברך, יש בזה כבוד שמים, ויש בזה תועלת מרובה 
עבורנו, ויש בזה כח שהשכינה תהיה איתנו תמיד. 
וכוונת ה' יתברך לעשות משכן, ללמד אותנו שכל 
בהתלהבות,  יתברך בשמחה,  לכבודו  מה שעושים 
ועולה  גדול  דבר  זה  לשם שמים,  ובכוונה  ובהכנה 
למעלה לשמים, ויש בזה תועלת גדולה מאד עבורנו. 
ותעשה  מאד,  מאד  גדול  יתברך  שה'  התירוץ,  וזה 
והשכינה  דשמיא  סייעתא  ותקבל  בקרשים,  משכן 

ִתְשֶרה בתוכם, וזה כמו אזכרת שם שמים.

יתברך,  ה'  של  הגדלות  בעצם  שזה  יותר.  ובעומק 
אבינו שבשמים. כזה גדול אין סוף ברוך הוא, שכל 
מה שנעשה לכבודו, זה קטן מאד, ומכיון שעושים 
כאן  ויש  ה',  עבודת  כאן  יש   ובשמחה,  בכוונה  כן 
כבוד שמים, וזה עושה רעש גדול בשמים, וזה מצוין. 
וזה דומה להשגחה פרטית שה' יתברך משגיח על 
כל העולם, בפרטים ופרטי פרטים הקשורים אלינו, 
בבית, במשפחה, בנסיעה, בהליכה. כל רגע בחיים, 
זה בהשגחה מהשמים, כי ה' יתברך גדול מאד מאד, 
חלק  זה  המשכן  ועשיית  כלל,  אנוש  בהשגת  שלא 

מהעשיה הקטנה, אשר עושה בשמים רעש גדול.

ובזה מתורץ הפסוק, "ְּבָכל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת 
ְׁשִמי", כלומר, תלמד מהמשכן שהוא קטן מאד מאד 
לעוצם הגדלות של ה' יתברך, יותר קטן ממלך על 
נמלים. ומזה תלמד, כל מקום שמזכירים שם שמים, 
כל מקום שעושים תרגילים בעבודת ה' לשם שמים, 
ואפילו דקה פה ודקה שם, יש בזה כח גדול שיתקיים 
"ְוָׁשַכְנִּתי  הפסוק  וכן  ּוֵבַרְכִּתיָך".  ֵאֶליָך  "ָאבֹוא  בנו 
ְּבתֹוָכם". ויתכן שזה מחזק את המקור של המהרש"א 
)מכות י:(, שהחושב במחשבה ממש, להתקדם בעבודת 

בידו  ומסייע  לו  שעוזר  מלאך  נברא  אז  יתברך,  ה' 
להוליך אותו ברוחניות. וכן בספר הקדוש פלא יועץ 
)אות הליכה(, כל פסיעה ופסיעה שפוסע ברגליו עובד ה', 

לבית הכנסת להתפלל, יש לו שכר פסיעות )עיין סוטה 
כב.(. וגם על ידי כל פסיעה נברא מלאך. כי ה' יתברך 
"ָּגדֹול ה' ּוְמֻהָּלל ְמֹאד ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר" )תהלים קמה. ג(, 

ויכול לתת ולעזור ולחזק אותנו תמיד.

חשיבה חיובית למהדרין
מי  יתברך.  בה'  ובטחון  חיובית  לחשיבה  ומכאן 
טוב.  רק  לי  שיהיה  יתברך  בה'  בוטח  אני  שחושב 
וכן מי שאומר תחשוב טוב יהיה טוב. וכן כל מיני 
פתגמים ודיבורים של חשיבה חיובית, זה לא מדויק, 
וזה לא טוב. ורבינו החסיד הרב יחזקאל לוינשטיין 
כי  בזה(.  ה'  עבד  בספר  )עיין  אלו  מחשבות  נגד  היה  זיע"א, 
במחשבות אלו לא מזכירים את ה' יתברך, אלא רק 
את השכל, את הכח, את הרצון. וזה הבל הבלים, וזה 
שקר גדול. כי צריך להרגיש ולהמחיש שהטוב והרע 
יגיעו אך ורק על ידי ה' יתברך. ולכן חובה קדושה 
גדול מאד,  להוסיף בחשיבה החיובית, שה' יתברך 
להיות  שיכול  בודאי  אז  יתברך,  מה'  רצון  יש  ואם 
שינוי לטובה ממש כבר היום, וזה כדברי המהרש"א 
הנ"ל. וזה גמרא מפורשת )ברכות י.( "אפילו חרב חדה 
מונחת וכו' אל יתייאש מן הרחמים", עיין שם. ולמה 
לא להתייאש? כי ה' יתברך גדול, ואך ורק ה' יתברך 
קובע, ולא החרב ולא כלום. וכן הגמרא )ר"ה יח.( שנים 
שעלו לגרדום, וזה שהתפלל תפילה שלימה, נענה, 
שה'  והראה  בתפילה,  שכיוון  ופרש"י,  שם.  עיין 
יתברך  ומה'  הגרדום.  ולא  קובע  והוא  גדול  יתברך 
שהוא האל הגדול הגבור והנורא, אפשר לבקש הכל, 
גם נגד והשכל ונגד הטבע. וכל בקשה גדולה וקטנה 
בבחינת  בשמים  רעש  עושה  במחשבה,  ואפילו 
בזה  וגם  ּוֵבַרְכִּתיָך"  ֵאֶליָך  ָאבֹוא   - ְׁשִמי  ֶאת  "ַאְזִּכיר 
מתורץ קושית המהרש"א )ברכות י.( כיצד מבקשים מה' 
יתברך יראת שמים, הרי זה לא בידי שמים, והניח 
גדול,  יתברך  ה'  כוונתו,  שזה  ויתכן  ליישב.  ביש 

ואפשר לבקש הכל.

דקה מן הדקה
כל דקה וכל שניה של הרהורי תשובה או של תפילה 
בכוונה או של קבלת מלכות שמים, או של אמירת 
פיתגם באמונה, כמו זה מהשמים. –גם זה לטובה. 
לקבל  –מכוון  צדיק.  וה'  רשע  –אני  לי.  מגיע  –זה 
היסורים באהבה. כל הִמלים האלו פועלים לעשות 
שנברא  המלאך  ידי  על  אדם,  אותו  על  סניגוריה 

באותו רגע. כי ה' יתברך גדול מאד ולא עושה ברוגז 
איתנו לעולם. וכל דקה וכל שניה של מלכות שמים 
– של השגחה פרטית, - של קידוש ה', - של צניעות 
וענוה, - של  )דברים י. ה( "ַּכֲאֶׁשר ִצַּוִני ה'" )ע"ז יז סע"ב( כמו 
ששרפו  הדּוד  מתוך  שהתפלל  יהודה,  מלך  מנשה 
תפילתו,  קיבלו  ומהשמים  אחת,  דקה  ממש  אותו 
ונענה וניצול וחזר למלכותו. כי ה' יתברך גדול מאד, 

כל יכול, אין עוד מלבדו, מלא כל הארץ כבודו.

כמו בפרשת השבוע, כתוב בתורה. – "ְוָעׂשּו ֲארֹון". 
"ְוָעִׂשיָת   – ֻׁשְלָחן"  "ְוָעִׂשיָת   – ַכֹּפֶרת"  "ְוָעִׂשיָת   –
"ְוָעִׂשיָת   – ֵנֹרֶתיָה"  ֶאת  "ְוָעִׂשיָת   – ָטהֹור"  ָזָהב  ְמֹנַרת 
"ְוָעִׂשיָת   – ִעִּזים".  ְיִריֹעת  –"ְוָעִׂשיָת  ְּתֵכֶלת"  ֻלְלֹאת 
"ְוָעִׂשיָת   – ָפֹרֶכת"  "ְוָעִׂשיָת  ַלִּמְׁשָּכן"–  ַהְּקָרִׁשים  ֶאת 
ועוד  ַהִּמְׁשָּכן".  ֲחַצר  ֵאת  "ְוָעִׂשיָת   – ַהִּמְזֵּבַח"  ֶאת 
כמה פסוקים נוספים בפרשה, וה' יתברך מביא את 
השכינה למשכן. וכך אנחנו היום כל דקה וכל שניה. 
על כל בעיה וכל כל לחץ, וכל דחק וכל עיכוב. כל 
כאב וכל עילבון, וכל בושה, וכל ענין. לכוון באותו 
זה מהשמים. ואם  רגע, באותו שניה, באותה דקה, 
אתה חכם, תוסיף לומר וידוי חטאתי, עויתי פשעתי, 
ועושים  בשמים,  מלאך  נברא  ממש,  רגע  ובאותו 
כי  מזוקק שבעתיים,  אפיים  מנה  ויקבל  כפיים,  לו 
הוא בעל אמונה עד השמים. ואשריו ואשרי חלקו 
ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ָאֹנִכי  הפסוק  את  שמקיים  שבעתיים, 
ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים". ומבואר ברמב"ן שם 
"ְּבָכל  בבחינת  וזה  פרטית,  השגחה  על  שהכוונה 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי". ומפורש ברמב"ם )הלכות 
ברכות פ"א ה"ג( גם על מאה ברכות כל יום, שתקנו אותם 

כדי לזכור את הבורא תמיד.
דקות נוספות כאלו של אמונה, הם כמו בנין המשכן. 
רם,  בקול  לומר  אמן  בעניית  מאד  מתחזק  כאשר 
ולכוון ביאור הִמלה כפי ההלכה, זה פחות משניה, 
ויש בכוחה לבטל גזרות קשות ורעות )משנ"ב סימן נו ס"ק 
ה(. וכן יהא שמיה רבה זה פחות מדקה. ויש בכוחה 
לכוון  יוסיף  ואם  קיט:(,  )שבת  קשים  דינים  גזר  לקרוע 
למסור נפשו על קידוש ה' באמירת יהא שמיה רבה, 
וכמו שמובא בספר שומר אמונים )מאמר פתחו שערים( בשם 
רבינו האר"י ז"ל. וכן בכל מאה ברכות שמכוון היטב 
כפי ההלכה )עיין שו"ע סימן ה(. ויוסיף לכוון באמירת מלך 
העולם למסור נפשו על קידוש ה'. וכן עושה מאה 
פעמים כל יום. וזה בודאי עושה רעש גדול בשמים, 
ממש כמו המשכן שעשה משה רבינו עליו השלום. 
ומרומז בגמרא )ר"ה טז.( רבי נתן אומר, אדם נידון בכל 
שעה, שנאמר "ִלְרָגִעים ִּתְבָחֶנּנּו" )איוב ז. יח(, עיין שם. 
לבנות  ניתן  ודקה,  דקה  כל  ורגע,  רגע  כל  כלומר 
וזה  נוראים.  והדברים  העדות.  משכן  כמו  ולעשות 
ממש " ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי", כלומר, בעל אמונה מקשר 
וילך דף רפה: על מעלת  בזוה"ק פרש  )ועיין באורך  הכל אל ה' יתברך 
הכוונה בעניית אמן(. וזה בעצם היסוד של השגחה פרטית, 

לומר על כל דבר, זה מהשמים. וכן לחשוב על כל 
ענין וענין, זה מהשמים. ובזה זוכרים את ה' יתברך 
תמיד, ממש תמיד. ובזה מקיימים את הפסוק )דברים 
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המשך מעמוד 1

ֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך" )ועיין שע"ת ש"ג אות  "ִהּׁשָ
קידוש  נפשו למות על  וגם למסור  היטב.  והבן  כז(. 
וכנ"ל.  וכן בשאר מקומות,  "ה' אחד",  ה', באמירת 
ויכול לכוון גם בערב חתונת בנו, וגם בערב גדול של 
ולא חושש  גדול.  הילולא  וכן בערב  אירוע מסוים, 
ויהיה קידוש  ודיני השבעה, כי ה' גדול,  מהאבלות 

ה' על הצד הטוב ביותר.

כל מעשיך יהיו לכבוד שמים
כל אירוע משפחתי, כל מסיבה, כל עצרת התעוררות, 
מאמץ  דורש  אשר  דצדיקיא,  הילולא  של  כנס  וכן 
גדול והרבה כוחות גשמיים ורוחניים. סוד ההצלחה 
הוא לכוון תמיד שעושים לכבוד ה' יתברך. ואז נהפך 
ְּתרּוָמה"  ִלי  "ְוִיְקחּו  תרומה,  פרשת  בבחינת  להיות 
)שמות כה. ב( לעשות מכל דבר, תרומה לכבוד ה' יתברך, 

כדי לקדש שם שמים, ולהרבות כבוד שמים, ולמען 
החזקת התורה. וכמה שמכוון יותר, נבראים מלאכים 
להצלחה  באמת  וזוכים  ומסייעים  בשמיםשעוזרים 
קסז  )סימן  החיים  כף  מדברי  וכידוע  ורוחנית.  גשמית 
בכוונה ממש,  המוציא  ברכת  לומר  כח( שהנזהר  ס"ק 

נברא מלאך אשר שומר עליו כל אותה סעודה. וכל 
דקה בעבודת ה' שווה מליונים. והלוואי שנזכה לכך, 

אמן ואמן.

שלום וברכה מורי ורבותי!
הגמרא במסכת תענית )ו' ע"א( מלמדת אותנו, שכשם שמשנכנס חודש אב יש 
למעט בשמחה, כך משנכנס חודש אדר יש להרבות בשמחה. לאמור: מראש 
חודש אדר יש להגביר את הווליום של השמחה ולהעלותו לרמת דציבלים 

גבוהה יותר.

וכאן עומד הבן ושואל, רבונו של עולם! אילו באמת היה לי את הגישה ללחצן 
השמחה, וכי הייתי ממתין עד אדר? הלא הייתי משתמש בו מיד ומחלץ את 
עצמי מימי דיכאון ועצבות קשים, היכן הוא אותו לחצן המגביר את עוצמת 

השמחה בגוף?

ושאלה נוספת: אם קיים לחצן כזה, מדוע שנלחץ עליו רק בחודש אדר, מדוע 
וכי שמחה בחודשים אחרים היא דבר  שלא נשתמש בו בכל השנה כולה? 

פסול כל כך?

ואם כבר, אז להורים שבינינו ישנה שאלה נוספת: גם אם נמצא את הלחצן 
הזה בגופנו ונלמד לעבוד אתו, היאך נוכל להעניק לילדינו את אותה שמחה, 

היכן נמצא לחצן השמחה של הזאטוטים הללו במרחבי גופם המיניאטורי?

\
והתשובות לכל השאלות, כדלהלן:

אין אדם שלחצן השמחה חבוי בתוכו, לכל אחד הוא מונח בכל נקודה בגוף, 
על  שלך,  הגמרא  ליד  נמצא  הוא  כסף,  של  מגש  על  בוקר  בכל  מוגש  הוא 
להחליט  רק  אמור  אתה  שלך.  האוכל  צלחת  ולצד  שלך  המחשב  מקלדת 

להשתמש בו, והוא מקפיץ בך את השמחה.

ולהקפיץ את השמחה? פשוט צריך להסיר ממנו  גורם ללחצן להילחץ  מה 
את מה שמפריע לו לפעול, והוא מתחיל להרים את רמת השמחה ולהרים 

ולהרים...

ייסורי  הוא  הראשון  הדבר  באמת,  עצוב  להיות  לאדם  גורמים  דברים  שני 
מצפון, משהו שהוא עושה והוא לא שלם איתו )המצפון הוא בעצם הנפש האלוקית שנמצאת בכל 
אדם, ועל כך יש להרחיב בהזדמנות אחרת בע"ה(. והדבר השני הוא חוסר אמונה תמימה ומלאה 

ברבון העולם הקדוש ברוך הוא.

אדם שביצע פשע לא יוכל לשמוח באמת גם אם יקיף את עצמו בכל תענוגי 
החיים, ולהפך, הוא יקיף את עצמו יותר ויותר בתענוגות רק בכדי להכהות 
את צעקת המצפון/ הנפש. בכדי להיכנס למעגל השמחה יש לנקות את החיים 
מכל דבר שאינך שלם עמו, מכל דבר שאינו לרצון ה' יתברך, מכל דבר שעלול 

לגרום לסובבים אותך להצטער שלא בצדק.

לאחר נקיון יסודי שכזה, תתחיל להתחזק באמונה בה' יתברך. א. תאמין שהוא 
כל יכול ואין דבר שקשה לו לעשות למענך, ב. תאמין שהוא אוהב אותך יותר 
ג. תאמין שהוא  ורוצה רק את הטוב ביותר עבורך,  וילדיך  מהוריך רעייתך 
יודע טוב יותר ממך/ מהרופא שלך/ מהבנקאי שלך/ מהיועץ העסקי שלך מה 
הטוב ביותר עבורך. והנה לך מתכון בטוח להיות מאושר אבל ממש מאושר 
מכל מה שקורה לך, כי אתה הרי בחור טוב שנמצא בידיים טובות וגם מה 
שלא נראה במושגיך כדבר טוב אתה סמוך ובטוח שהוא כזה ואך טוב וחסד 

מקיפים אותך יום יום ושעה שעה.

נכונה. לא  לא  זו שאלה שמתחילה בצורה  זה רק באדר?  ולמה עושים את 
לחיזוק  מקדישים  וניסן  אדר  חודשי  שאת  אלא  באדר,  רק  זה  את  עושים 
ושיפור הלחצן הזה. בכל שנה בחודשים הללו שהם חודשי ניסים לישראל 
יותר ממה שהיתה בשנה שעברה. מה  רש"י במקום( מגבירים את השמחה  )וכדברי 

יותר מימים אלה בגיל 23  שאומר שבגיל 33 אתה אמור להיות אדם שמח 
אשתקד... הלחצן אמור להיות לחוץ ללא הרף, בכל שנה אתה רק משפר אותו 
מצליח ללחוץ עליו בעוד כמה מילימטרים נוספים ומגביר את רמת השמחה 

התמידית שלך.

ואיך גורמים לילד הקטן לחיות חיי שמחה?
האם  הקטנים?  בילדינו  הזה  הלחצן  נמצא  היכן  השאלות:  לשאלת  ועכשיו 
יש להם בכלל לחצן כזה? האם הם בכלל זקוקים ללחצן או שזה מגיע איתם 

בטבע?

וילד להורים  חייו בדיכאון,  ילד להורים מדוכאים מנהל את  התשובה היא: 
שמחים מנהל את חייו בשמחה. כאשר יגדלו הילדים תהיה להם ההזדמנות 
ממה  אחרת  דרך  לבחור  יותר  קשה  להם  יהיה  אז  וגם  אחרת,  דרך  לבחור 
שהורגלו בביתם. אולם בהיותם ילדים פשוט אין להם ברירה, אם אבא ואמא 
רוטנים על כל דבר, הילדים יעשו זאת אחריהם בחיקוי מדוייק. וכן להיפך, 
ילד שרואה את הוריו שמחים מאושרים ומקבלים כל דבר באהבה, יחיה חיי 

שמחה ויראה את הטוב בכל המתרחש סביבו.

הורה שרוצה ילדים מאושרים כל השנה, ו'מרבים בשמחה' בכל חודש אדר 
"חינוך  על עצמו.  ילדיו אלא  על  לא  לבצע את העבודה  חייב  יהיה  מחדש, 

הורים" ולא "חינוך ילדים", זוכרים? אז זה נכון גם בחודש נאדר ונהדר זה.

ניקוי השולחן מכל מה שאמור להעיב על הנפש רוחנית ומצפונית, אמונה 
תמימה בכל יכול בורא העולם, והנה אנחנו מאושרים וילדינו בעקבותינו.

ביתנו  בני  כל  ולראות  בשלמות,  הזה  החודש  עבודת  את  למלא  ה'  יזכנו 
מאושרים עמנו לעד, אמן.

וברוכים תהיו! 
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עננו בתענית יחיד, כשלא קיבל מבעוד יום

האם  תענית,  עושה  השובבי"ם,  בימי  אדם  שאלה: 
יכול לומר "עננו" כשלא קיבל עליו את הצום מבעוד 

יום.
תענית,  קבלת  לעשות  חובה  כלל,  בדרך  תשובה: 
עצמו  שמזמין  הזמנה,  נקרא  וזה  התענית.  קודם 
עננו  לומר  יכול  לא  הזמנה,  עושה  וכשלא  לכך. 
בשומע תפילה. אף שלמעשה, עצם התענית, דבר 
)עיין  גבי המזבח  על  לו כקרבן  ונחשב  וחשוב,  גדול 
שו"ע סימן תקסה סעיף ד(. ויתכן שזה דומה לתענית של ערב 

ראש השנה, שהקבלה לא מעכבת )עיין משנ"ב סימן תקפא ס"ק 
ביום צום  טו(. וגם לרבות שאם ישמיט את המילים 
התענית הזה, אז יש כאן תפילה ובקשה מה' יתברך, 
תפילת  יאמר  אם  ובפרט  לתענית.  קשר  בה  שאין 
עננו ב"אלוקי נצור", שזה תוספת שלאחר התפילה 

)עיין כה"ח סימן תקסב ס"ק לב(.

יום,  מבעוד  התענית  קיבל  שלא  מי  גם   – בסיכום 
יכול לומר עננו בשומע תפילה, בנוסח הזה: "עננו 
אבינו עננו, אל תפן לרשענו" וכו'. ואם יאמר נוסח זה 
ב"אלוקי נצור", הרי זה משובח. וכידוע, לא העיקר 
במצוות.  וחיזוק  בתורה  ההתמדה  אלא  התענית, 
וכמובן, בקדושה וצניעות להוסיף ולהחמיר ולהיות 
וזה שווה מליונים מהתענית  מהדרין מן המהדרין, 

)עיין משנ"ב בביאה"ל סימן תקעא סעיף א(.

צדקה לאיש שאינו הגון

ומבקש  הכנסת,  לבית  בא  תמהוני  איש  שאלה: 
הלואה עבור קניית תפילין, האם יש לתת לו.

שמכירו  חכם  יש  אם  מאד,  ליזהר  יש  תשובה: 
וממליץ עליו, וגם נותן שיקים כפי הענין, שלא צריך 
לרוץ אחריו. ואם אין לו, אז מי שממליץ עליו, שיתן 
שיקים. ולמעשה לא כדאי להתחיל איתם בהלוואות, 
לאסוף  שניתן  כסף  סכום  צדקה  להם  לתת  ועדיף 

מהציבור בעין טובה, וזה מצוין.
וכן אשה אלמנה וכיוצא בזה, המבקשים הלואה, יש 
ליזהר מאד. וכמובן שלא ברור כיצד יהיה הפרעון, 
לתת  לא  ולעולם  טובה.  בעין  צדקה  לתת  ועדיף 
כשלא  למגבית  המלצה  להם  לתת  אין  גם  הלואה. 
אי  כלום  בלי  ולפוטרו  זה.  אחרי  עומד  מי  יודעים 
את  מרגיע  וזה  מליונים.  שווה  הצדקה  אז  אפשר, 

כולם, "ּוְצָדָקה ַּתִּציל ִמָּמֶות" )משלי יא. ד(.
ויש לכוון על כך בברכות השחר כשאומר "תצילני 
מעזי פנים ומעזות פנים", לכוון היטב שלא להפגש 
עם כל מיני אנשים קשים, שלא יפריעו לנו בעבודת 

ה'.

למחות במי שלא הצביע ש"ס

בעיר.  מהקהילה  לאחד  מסוים  אירוע  יש  שאלה: 
ובבחירות שעברו לא הצביע ש"ס ולא עשה חובתו. 
אנחנו כמה חברים מהקהילה, לא רוצים להשתתף 
בשמחתו, למחות על כבוד התורה. האם אין בעיה 

של "ֹלא ִתֹּקם ְוֹלא ִתֹּטר" )ויקרא יט. יח(.
שאין  יתכן  קשה.  ושאלה  יפה  שאלה  תשובה: 
יש מצוה למחות על  כי  ִתֹּטר".  ְוֹלא  ִתֹּקם  "ֹלא  כאן 
שצריך  אותנו  לימדו  ישראל  וגדולי  התורה,  כבוד 
להשתתף בבחירות, והרבה גופי תורה תלויים בזה. 
ואין כאן חשש של )משלי כד. יז( "ִּבְנֹפלאֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח" 
כשלא  בצערו  שמחים  שכאילו  מי"ט(  פ"ד  אבות  מסכת  )עיין 

באים לשמחתו, כי זה שמחה על כבוד שמים שזלזל 
בה אותו אדם )עיין רבינו יונה במשנה שם(. 

למעשה נראה שמצוה ללכת ולחזק ולהרבות שלום, 
לשם  נקמה  באמת  לעשות  כח  לנו  אין  היום  כי 
וממילא  כבוד,  משחקי  סתם  שזה  ויתכן  שמים. 
ִתֹּטר". ורבינו החפץ  ְוֹלא  ִתֹּקם  נשאר באיסורו "ֹלא 
חיים זיע"א )בהלכות לשה"ר כלל ד( מאריך בזה שיכוון לכבוד 
השם, שיהיה מזה תועלה ולא לשם שנאה )עיין במ"ח אות 
מג(. ומרומז בפסוק "ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד... ַלֲעׂשֹות 
אמיתיים  חסידים  שרק  ה,ז(,  קמט.  )תהלים  וכו'"  ְנָקָמה 
לקרבו  והעיקר  יתברך.  ה'  לכבוד  לעשות  יודעים 
לממשלה,  בחירות  שוב  יש  ניסן  שבחודש  ולחזקו 
שם  ויתקדש  תשובה,  בעל  ויהיה  בו  יחזור  ובודאי 

שמים לכולם, ויתרבה אהבה ואחוה.

ברכת כהנים יותר מתחנונים

שאלה: אני רגיל להרבות בתחנונים בעמידה לפני 
"עושה שלום", ולפעמים מפסיד ברכת כהנים. האם 
לברכת  היטב  ולכוון  התחנונים  על  לוותר  עדיף 

כהנים.
וחז"ל  מאד.  גדול  דבר  הוא  כהנים  ברכת  תשובה: 
כז(, שהקב"ה  ו.  )במדבר  ֲאָבְרֵכם"  "ַוֲאִני  מט.(  )חולין  דורשים 
מברך לישראל דרך הכהנים. ורבינו כף החיים )סימן 
באימה  לעמוד  הקדוש,  מהזוהר  מביא  קלח(  ס"ק  קכח 

שמפסיד  יתכן  בתחנונים  ממשיך  וכאשר  וביראה. 
לכוון  כבוד שמים  כאן  יש  גם  ואולי  כהנים.  ברכת 
לברכת כהנים. כי חז"ל אומרים )סוטה מ.( "כלום יש עבד 
ואינו מאזין", עיין שם. ואף שפסק  שמברכין אותו 
שהמתפלל  יב(  סימן  ח"ז  )ביבי"א  זיע"א  הגדול  רבינו  מרן 
תפילת לחש בעמידה, והגיע ברכת כהנים, אינו חייב 
שהוא  דידן  בנידון  מקום  מכל  שם.  עיין  להפסיק, 
בתחנונים, נראה שעדיף לקצר ולבוא לעמוד תחת 
וברכת  יט(.  הלכה  תצוה  בא"ח,  )ועיין  ברכתם  לקבל  הכהנים 
ויש  וגשמיות.  ברוחניות  להצלחה  קמיע  זה  כהנים 
מברך  יברך  שה'  ולהרגיש  היטב  ולכוון  להתאמץ 
אותנו, ולכן יש לעמוד באימה ויראה. ובספרי הקטן 
להרים  שאסור  כתבנו  קעט(  סימן  )ח"א  יפה"  "שאלה 

שם.  עיין  כהנים,  ברכת  באמצע  מהרצפה  סידור 
ומכאן נלמד שצריך להתייחס לברכת כהנים בכובד 
ניתן לבקש תחנונים, אבל  ותמיד  גדול מאד.  ראש 
ֲאָבְרֵכם"  "ַוֲאִני  לא בברכת כהנים שהיא פעם ביום 

ישירות מהקב"ה.

שיעור תורה לאבלים שבאים לבית הכנסת

ובאים  מסורת  שומרי  שבעה,  תוך  אבלים  שאלה: 
לבית הכנסת לתפילות. האם מותר לעכבם לשמוע 
זה שיעור  ולומר קדיש כאשר באמת  שיעור תורה 

בהלכה.
תשובה: אם אביהם ז"ל לא היה שומר תורה ומצווה, 
אלא מסורתי כמותם, יתכן שאין דיני אבלות, ובודאי 
שחייבים ויכולים לשמוע שיעור תורה. )עיין חזו"ע אבלות 
ומצוה  וגם כשהיה שומר מצוות, מאחר  תקלו(.  דף  ח"א 

לקרבם לתורה, וכעת ישמעו הלכות שבת, ותפילין 
השכל  מוסר  בגדר  וזה  ויתחזקו,  ויזהרו  וכשרּות, 
החכם  וכמובן,  קצ(.  דף  ח"ב  חזו"ע  )עיין  לאבלים  שמותר 
והמגיד שיעור, יוסיף בהלכות הנהגות ויראת שמים, 
וזה מצוין. והתורה בלולה בכל מכל כל, וזה תלמודה 
יומי,  בדף  השיעור  אם  וגם  כד.(.  סנהדרין  )עיין  בבל  של 
כדאי להשאירם ולטפטף להם תורה ויראה. והראוי 

לבילה, אין בילה מעכבת בו )עיין קידושין כה.(. 

להפסיק בעמידה לעלות לדוכן

העמידה  באמצע  לדוכן  ועולה  כהן  אני  שאלה: 
הפסק  שזה  לי  ואמרו  מודים,  לסוף  כשהגעתי 

באמצע העמידה, מי צודק.
לזוז  לך  ואסור  הפסק  זה  כי  צודקים,  הם  תשובה: 
באמצע העמידה, אלא להרגיש, אני עומד לפני ה' 
יתברך בפחד ועדה, ואסור להפסיק לקדיש, קדושה 
וברכו )עיין ברכות כא:(. ואפילו נחש על עקבו לא יפסיק 
כהנים,  עוד  ואין  כהן,  שהוא  חזן  כמובן,  ל:(.  )ברכות 

מותר לו לפרוש כפיו ולברכך ברכת כהנים ולחזור 
לתפילתו )עיין משנ"ב סימן קכח ס"ק עו(. כמובן, ישראל המתפלל 
תפילת העמידה עם הש"ץ, והגיע עמו ביחד לסוף 
ויענה  מודים, לא ימשיך, אלא ישמע ברכת כהנים 
אמן, ויחזור לתפילתו )עיין יבי"א ח"ז סימן יב(. ויש להשתדל 
ולהתאמץ תמיד לסיים תפילת העמידה לפני ברכת 
להפסיד  ולא  מתרץ.  וישראל  יברך  והכהן  כהנים, 
את הזכות הגדולה והעצומה של ברכת כהנים, כי 
לרבות  גם  לח:(.  )סוטה  כהנים  לברכת  מתאוה  הקב"ה 
שצריך החזן שלא למהר בעמידה, לא בלחש ולבא 
בחזרה. ובזה מזכה את הרבים, וזכות הרבים תלוי 
בו. וכידוע, תפילת העמידה בלחש, להשתדל לכל 
ורבינו הגר"ש  קא(.  דף  מוסר  לציון  )אור  הפחות שבע דקות 
ורבינו  דקות,  תשע  שצריך  הוסיף  זיע"א  דבליצקי 

בעל שבט הלוי הוסיף שצריך שתים עשרה דקות.
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חכמים הזהרו בדבריכם - אפילו ברמז
)ט.(, שכאשר נפטר רבא, באו שניים מתלמידיו לשמוע  מסופר במסכת תענית 
שיעור תורה מפי רב פפא, וכאשר היה אומר חידושים ופסקי הלכה שלא מצאו 
חן בעיניהם, ולא הסתדרו להם, היו מביטים ומרמזים זה לזה, כאומרים שכאילו 
חידושיו אינם כשל רבם רבא. ורמזו לרב פפא בחלומו, שרוצים להענישם על 
כך. ורב פפא מרוב ענותנותו, היה מברכם כאשר נפטרים מלפניו ואומר: "ילכו 
)שם(, שבירכם  רבנן לשלום". ע''כ. וביאר רבינו הגרי"ח זצ"ל בספרו בן יהוידע 
בכדי להפוך את גזר הדין שראה בחלומו, לטובה. צא ולמד, תלמידים קדושים 
כאלו, שכל אחד מהם יכול היה להחיות מתים )עי' ע"ז י:(, ורק בגלל רמז קטן, רצו 
להענישם מן השמים, מפני שציערו את רבם. וכמה צריכים להזהר בדיבורים 

ובשאלות בזמן השיעור, על מנת שלא לפגוע בכבוד הרב חלילה.

וכיו"ב,  בלימוד  הבנה  או  דרשה  תורה,  בשיעור  שאפילו  מכאן,  ללמוד  ויש 
הקודמת  הדעה  על  לומר  שלא  שונה.  רעיון  או  הפוכה  סברא  לומר  שאפשר 
לומר  ואין שום היתר  לא.  ותו  פירוש  עוד  וכיו"ב, אלא רק שיש  שהיא טעות 
שאותו חכם טעה, או שדבריו אינם נכונים, ואף כאשר יש סברא גדולה להיפך 
משיטתו. ואף שמבואר בגמ' )גיטין ז: וברכות ו:(, שהעיקר להיות בעל סברא, עכ"פ גם 

בסברא יש פנים לכאן ולכאן.

נאמ"ן  הרב  הישיבה  ראש  מרן  שכתב  מאמר  תורה,  אור  בירחון  ראיתי  ופעם 
שליט"א, על אותם חכמים שתוקפים בזלזול מחברים קודמים בלשון "וליתא" 
מרן  שכותב  וכמו  בטוטו"ד.  דבריהם  ויישבו  האחרונים  באו  ולבסוף  וכיו"ב, 
הגרי"ח זיע"א בהקדמה לספרו הגדול רב פעלים. וידוע המעשה המובא בספר 
מסוים  בספר  שזלזל  אחד  חכם  על  החיד"א,  למרן   )441 )עמוד  השלם  טוב  מעגל 
בריתחא דאורייתא, ולבסוף הבין שטעה, ונמלך בדעתו שלא לחבר שום ספר, 
לספרו  בהקדמתו  )שליט"א(  זיע"א  למרן  וע"ע  ע"ש.  כמו שעשה.  יעשו  לו  גם  כי 
בלשון  ולומר  לכתוב  מותר  ישראל  שלגדולי  וכמובן  עולם".  "הליכות  הנחמד 
שנראה להם, וכמש"כ הרב חוות יאיר )סי' קנב( על לשונות מסוימים בגמרא. אבל 
על תלמידיו  סיבת הקפידא  וזו  בלשוננו,  להזהר מאד  צריכים  אנו התלמידים 

של רבא.
 

שתיקה - כבזיון תלמידי חכמים
במסכת ב"מ )פד:(, מסופר על התנא הקדוש רבי אלעזר בן רשב"י, שלאחר מיתתו 
הניחוהו בעליה ולא קברוהו. ופעם אחת ראתה אשתו תולעת שיצאה מאזנו, 
ובא אליה בחלום ואמר לה: אל תחששי, שאין התולעת סימן לרקבון בשרי, אלא 
עונש על שפעם שמעתי בזיון תלמיד חכם, ולא מחיתי כדבעי. ואע"פ שמחה 
וצעק, אולם עדיין זה לא היה מספיק. וכידוע שהרב בעל אור החיים הקדוש, 
רבינו חיים בן עטר זיע"א, גזר על עצמו גלות למשך שנה תמימה, בגלל ששמע 
בזיון תלמיד חכם מהישיבה ושתק. וזכה בגלות זאת, לכתוב מ"ב פירושים עה"פ 

)ויקרא כו, ג(: "אם בחקותי תלכו".

חכם,  תלמיד  על  בזיון  כששומעים  ולזעוק  למחות  שצריך  מכאן,  ללמוד  ויש 
וכל שכן אם לועגים או מזלזלים בגדולי ישראל, חס ושלום. ובעידן הבחירות, 
שלא  אלמוני  וחכם  קובע  לא  פלוני  רב  כאילו  זלזול,  כעין  לפעמים  שומעים 
וכו'  בפוליטיקה  מתערבים  ישראל  גדולי  למה  אומרים  אם  שכן  וכל  יתערב. 
בתלמידי  כמזלזל  ונראה  חמורה  לבעיה  נכנס  מוחה,  ואינו  ששותק  ומי  וכו'. 
חכמים. והעצה הטובה למחות ולומר לו שאסור לדבר כך, מבלי להכנס לגוף 
)סי' קכד ס"ז(, מי שמדבר בשעה שש"ץ חוזר בתפילה  הענין. וכיו"ב מצינו באו"ח 
"גוערין בו". ומשמע שאם הזהירוהו ואינו מפסיק, מותר לגעור בו אפילו בציבור, 
מפני שמזלזל בכבוד שמים. וכן כשמזלזל בכבוד תלמידי חכמים וגדולי ישראל, 

גוערין בו ומשתיקין אותו.

ויתכן עוד, שצריך להמנע מללכת לבית כנסת שמדברים שם דברים בטלים, אף 
שהוא הולך במטרה אחת להתפלל להשי"ת, ולא שם לב לדיבורים. ועל אחת 
כמה וכמה אם מדברים ומזלזלים בתלמידי חכמים ולומדי התורה, או חס ושלום 
על גדולי ישראל, שצריך לברוח משם כבורח מן האש. ואף אם מתפללים שם 
עם הנץ החמה, עדיף לוותר על נץ החמה, ולא לוותר על כבוד התורה וחכמי 

ישראל, והבן.
 

עונש נורא על זלזול בתלמידי חכמים
מר  של  בכבודו  ודיבר  שזילזל  אחד  באדם  מעשה  )יט.(,  ברכות  במסכת  מובא 
וריצץ את מוחו ומת.  ומיד נפל קנה גדול וכבד מן הגג,  שמואל אחר מיתתו, 
ונעשה כך, מפני שהקב"ה תובע עלבונו של "צורבא מרבנן", יותר מכבוד עצמו. 
והוסיף רבינו הגרי"ח זצ"ל בספר בניהו )שם(, ונ"ל בס"ד קנה כפשוטו שהוא קל, 

ואין בו שיעור להמית, אך מן השמים נעשה כך כדי שלא יאמרו מקרה הוא. 
ועיין פרש"י בתענית )ד.( שפירש: "צורבא מרבנן, בחור חריף אפילו שאינו זקן". 
ואם הוא מבוגר ממנו והוא זקן שקנה חוכמה, על אחת כמה וכמה שצריך להזהר 

בכבודו.

וידוע המעשה עם הבבא סאלי זיע"א, שהיה גר בעיר יבנה, ושמע מאחד "החכם 
בעיניו", דברים שנראים כזלזול בכבודו של רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש 
זיע"א, ומיד באותו יום עזב הבבא סאלי זיע"א את העיר, באומרו שאינו יכול 
לגור בעיר שמזלזלים חס ושלום בכבוד הצדיק, והעתיק את דירתו לנתיבות. 
ויש ללמוד מכאן שצריך למחות מיד על עלבון הצדיקים, אחרת נענשים מיד מן 
השמים. ולכן מי שזלזל או דיבר בלשון שמשתמע כזלזול וכיו"ב, כדאי לעשות 
מיד תשובה על כך, ולא לחכות עד הלילה או עד יום הכיפורים, כי הוא בסכנה 

גדולה כל רגע ורגע. ועיין לרמב"ם בהלכות תשובה )פ"א סוף הלכה א(.

ומאידך, דרשו חז"ל )כתובות קג:( עה"פ: "ואת יראי ה' יכבד", זה יהושפט מלך יהודה 
כשהיה רואה תלמיד חכם היה עומד מכסאו, מחבקו ומנשקו וקורא לו רבי רבי, 
מצות  מקיים  חכם  לתלמיד  מי שמסייע  קיא:(,  )כתובות  חז"ל  אמרו  וכן  מורי.  מורי 
אהבת השי"ת, ע"ש. ומסופר בגמרא )שבת קיט.(, על רבא שהיה לו חיבה והערכה 
ובמסכת  זכות.  ולכן תמיד היה מלמד עליהם  לתלמידי חכמים באופן מיוחד, 
חגיגה )ה.(, מסופר על מלאך המוות, שאוהב תלמידי חכמים ומוסיף להם אריכות 
ימים כאשר הדבר תלוי בו, ע"ש. ועיין בגמרא )שבועות ל:(, עשה דכבוד תורה עדיף, 

כי הוא עשה חמור )עי' רש"ש שם(.

)שבת כג:(, האוהב תלמידי חכמים יהיו לו בנים חכמים, ומי שירא מן  אמרו חז"ל 
החכמים ומתנהג עמם ביראת כבוד, יהיו לו חתנים חכמים. ופרש"י )שם(, שהוא 
מידה כנגד מידה, שהרי אדם אוהב את בניו. ולכן כאשר אוהב תלמידי חכמים, 
יזכה שיהיו בניו תלמידי חכמים. ועיין בספר חרדים )פ"ט(, שיש מ"ע מה"ת לאהוב 

תלמידי חכמים כבניו ממש, ע"ש.
 

כבוד ת"ח גדול מכבוד ספר תורה
ולא  תורה  ספר  בפני  שעומדים  הטפשים,  האנשים  אלה  כב.(,  )מכות  חז"ל  אמרו 
פירוש  כג(,  סי'  או"ח  )ח"א  מצליח  איש  בשו"ת  והסביר  חכם.  תלמיד  בפני  עומדים 
נפלא ונחמד מאד וז"ל: דרך ההמון, כשמראים להם איזה דבר בספר מפורש, אז 
שותקים ומקבלים ברצון טוב ואין מתנגדים כלל. אך כשאומר להם איזה תלמיד 
יראה  ויהיו כאיש לא שומע, עד אשר  וכך, לא ישמעו לקולו  חכם שהדין כך 
להם הדין בספר. ולפי האמת הם טועים, כי הספר מצד עצמו הוא דומם וצריך 
תלמיד חכם לבאר דבריו, ולהוציא ממנו האמת לאמיתו. כי ההמון הפשוט, אם 
ילמד בעצמו מתוך הספר, יוכל להכשל ולשגות כמה שגגות באין מבין. והנסיון 
יוכיח פעמים אין מספר, אם מצד שלפעמים יש טעות סופר בספר )טעות דפוס(, ומי 
ירגיש בו אם לא התלמיד חכם, הרגיל בסגנון הלשון. ואפילו אין טעות סופר, 
פעמים רבות ישגה ההמון בהפסק )בפיסוק( הדברים, ויאסור את המותר ויתיר את 
האסור. ואפילו לא ישגה בזה, לפעמים קשה בספר עצמו מדיוקא אדיוקא וצריך 
לבאר דבריו. או שלפעמים הספר עצמו סותר מניה וביה ממקום למקום אחר, 
וצריך לעשות אוקימתא בדבר, או שהוא עצמו חזר בו בהשמטות, או שחלקו 
עליו הבאים אחריו, או שיש איזה חילוק מהנדון הבא לפניו לדברי הספר. וכהנה 
וכהנה מאות צדדים ואופנים של מכשולות ותקלות, הנתונות לפני ההמון הרוצה 
לעמוד בעצמו, ולהורות מתוך הספר כסומא בארובה. וצריך איפוא אומן מיוחד 
ומומחה אשר ניסה באלה, ויודע איך לברר הסולת. וכמו בכל מיני האומנויות 
בעולם, שלא יתכן להכניס עצמו בהם איש פשוט, כי ודאי יקלקל ולא יתקן. וכ"ש 
בדברים העומדים ברומו של עולם. וזהו שאמרו חז"ל הני בבלאי טפשאי]1[, 
דקיימי מקמי ספרא דאורייתא, דהיינו שעומדים ושותקים מלפני ספר של תורה 
שכתוב בו הדין, ולא קיימי מקמי צורבא מרבנן, שאם יגיד להם איזה תלמיד 
חכם איזה דין, אין שומעין לקולו. ולפי האמת טועים הם, שצריכים לשמוע לו, 

שהוא יודע לברר הדינים מתוך הספרים יותר מהם, עכ"ל.

ולכן אמרו במסכת מגילה )כו:(, מטפחות ספרים שבלו, עושין אותן תכריכין למת 
מצוה. וס"ת שבלה גונזין אותו בקבר של תלמיד חכם, בתוך כלי חרס. וביארו 
הדומם,  על  החי  כמעלת  ס"ת  משל  גדולה  חכם  תלמיד  שמעלת  המפרשים, 
בדבריו  יש  ומוסר השכל  לימוד  וכמה  התורה.  חוכמת  את  מלמדנו  החכם  כי 
הקדושים של הרב איש מצליח זצ"ל, לאותם האנשים שעדיין לא מכירים את 
מקומם, ואוהבים להעיר הערות לתלמיד חכם באמצע השיעור או לדרשן בפני 
צאן מרעיתו. ובפרט בעניני הלכה בדברים שיש מחלוקת בהם, ובפרט מתוך 
דוקא.  הספר  כאותו  להורות  חייב  שליט"א  הרב  שאין  וכיו"ב,  קיצורים  ספרי 
הערות  להעיר  תמיד  לחפש  ולא  יתירה,  בהכנעה  להתנהג  שצריכים  ובפרט 

וכיו"ב, ודי לחכימא ברמיזא.


