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פרשת קדושים
כ"ט בניסן התשע"ט

יש  כלל  בכל  אבל  היתה.  מחוכמים  חכמים  קהילה של  ג׳רבא,  שימעו מעשה שהיה. 
בו.  דבק  אחד  לדבר  ששיגעון  אלא  היה,  מופלג  טיפש  לא  הוא  וגם  הכלל.  מן  היוצא 
החליט, שנושא הוא כד חרס על ראשו. היה הולך בטפיפה, שומר על שיווי משקל, שלא 
לפיו  הכף  את  מגיש  זקוף,  כשהוא  אוכל  ובזהירות.  בעדינות  מתיישב  וישבר.  הכד  יפול 
באיטיות. קשים חייו של נושא כד. לא נמסר לנו כיצד ישן. היה זה מקור ללעג ולשנינה, 

לקלס ולתמיהה, ובעיקר לרחמים, כי היה זה שיגעון בעליל.
יום אחד אמר אחד הפיקחים: ״הניחוני ואגמלהו משיגעונו״. מה עשה, בכל בוקר עובר היה 
בעל הכד הדמיוני מתחת לביתו, בדרכו לבית הכנסת. עמד שם הכן, וברגע שעבר את חלונו 
הפיל מאחריו כד חרס ענק. התנפץ הכד ברעש גדול והלה נבעת וניתר. קראו כולם: ״נשבר 

הכד!״ הסתובב והחוויר. אמר: ״אבוי, אכן נשבר!״
הניד בראשו בצער, והיתה זו הפעם הראשונה שהניד ראשו...

אכן, נגמל. סוף סוף הלך כבן אדם, התיישב כבן אדם, גחן אל האוכל, יצא ממסגר שיגעונו. 
עד שבא ילד קט וקילקל הכל. ״כך הערימו עליך״, לעג לו, ״שברו מאחריך כד ונגמלת״... 
החוויר בשנית, ניכרים היו דברי אמת. נשא ידיו למעלה מראשו, והצהיר: ״חזר הכד״, וחזר 
הכל לקדמותו... מעשה שהיה הוא, ואם לא היה עצוב מעורר היה חיוך. והוא עצוב לא רק 

בגלל אותו מסכן, אלא בגלל כל המסכנים כמוהו. ורבים הם כל כך!
למה הכוונה? לרש״י בפרשתנו, על הפסוק ״אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשה 
לך״. ציווי כפול. ופירש רש״י: ״אלילים, לשון אל, כלא הוא חשוב״, שוא והבל, דמיון ריקני. 
עושה  סופך  אחריהם  פונה  אתה  אם  הם,  אלילים  תחילתן  לך:  תעשה  לא  מסכה  ״ואלהי 

אותם אלוהות״, לשון אדנות וגדולה.
רבינו ירוחם ממיר זצ״ל האיר עינינו, שבכך גילה לנו רש״י יסוד בנפש האדם. התורה נמשלה 
ללחם, ״לכו לחמו בלחמי״. נמשלה למים, ״אין מים אלא תורה״. נמשלה גם ליין שמן ודבש. 
אלו צרכים ממשיים, בסיסיים, של האדם. נמשלה לאור, ״כי נר מצוה ותורה אור״, ״יהי אור 

אלו מעשיהם של צריקים״. באור נראים הדברים כהווייתם.
רשעים״,  של  מעשיהם  אלו  ״חושך,  נתעה.  ושוא  הבל  של  דמיון,  של  עולם  יש  אבל 
ובאפלולית נדמים צללים כממשות. ויש כח בבני האדם לקחת צללים אלו ולהפכם למרכז 
חייהם. להעניק להם בליבם ובמוחם הוויה וממשות ואלוהות ממש. להעריץ ולסגוד, וליצור 
סביבם תרבות שלמה, עם כללים וחוקים, עולם שלם הארוג כל כולו על יסודות תוהו, חלל 

ריק והבל הבלים.
דוגמה להמחשה, קחו את הספורט. מה שהתחיל כחישול או שעשוע, הפך לעולם שלם 
בולע  מליונים,  של  עולמם  מרכז  מהווה  והוא  ואוהדים,  ודירוג  ושופטים,  חוקים  לו  שיש 
תקציבים של מליארדים, ומפרנס שחקנים ומאמנים שופטים ופרשנים וסוקרים ועיתונאים 
ורשתות תקשורת, ומכלה שעות חיים יקרות מפז של המונים המרותקים למרקע בשקיקה 
מעוררת תמיהה: למה ועל מה, מה הרווחתם אם הובקע השער ונכבש הסל, מה האושר 
אם עלתה הקבוצה לחצי הגמר ומה האבל אם הוחמצה הבעיטה והכדור סטה? מה קרה, 
״ואם  לא. מאומה.  ״אלילים, לשון אל״.  זה:  כך  זה בסך הכל משחק! אבל  הרי  מה ארע? 
אתה פונה אחריהם, סופך עושה אותם אלוהות״. מעניק להם ממשות. כשלעצמם, נותרו 
חייך.  למרכז  הפכו  בימה,  על  אותם  העלית  מקום,  להם  יצרת  בליבך  אבל  באפסותם. 
והספורט היה דוגמה בלבד. כך גם האופנה. הבגד הוא אמצעי, אבוי כשייהפך למטרה, ויהיה 
הביגוד  כל  את  ויחליפו  עתק,  הון  וישלמו  למותגים,  ויסגרו  סביבו.  יסתובב  והכל  למרכז, 
בגלל גחמה חולפת, על מה ולמה. וגם זו דוגמה. יש מי שהופך את העבודה לאלילו, ויש 
הרואה בתחביבו את כל עולמו. במקום האור האמיתי, במקום הממשות, במקום התורה 

והמצוות, שהן עולם מלא, העולם האמיתי והרווח האמיתי!

סיפר רב קהילה בחו"ל את שראו עיניו, באחת ההזדמנויות 
כסף  סכום  לנכדו  לתת  צריך  היה  מרן,  של  בביתו  שהיה 

עבור סיבה מסוימת, ולאחר שנתן שאלו הנכד סבא! 
מהיכן שטרות אלה? מרן ראה את פליאתו ולא הבין עד 
משחק  של  אלא  כסף  שטרות  לא  שאלו  הנכד  שנענה 
אלו  שטרות  הרצפה  על  ראיתי  מרן  השיבו  ואז  מונופול, 
ולא הבנתי מי זרקם לכן אספתים ושמרתים ולא ידע כי 

הם רק שטרות של משחק. 
סכומי  ספריו  דפי  בין  נמצא  פטירתו  שלאחר  פלא  ולא 
צ׳קים  או  השטרות  בהחלפת  פג  שתוקפם  גדולים  כסף 
בסכומים גדולים מלפני שנים רבות, ללמדנו שמרן זיע״א 
ולעניני עוה״ז שהיו  ייחס כלל חשיבות לעניני הממון  לא 

בעיניו למאומה ורק ואך ורק התורה היתה מנת חלקו.
ועוד מסופר, כשנבחר לרב הראשי לישראל עברו להתגורר 
וכשהגיעו  בירושלים,  ז׳בוטינסקי  לרחוב  אביב  מתל 
המדינה,  מטעם  ספות  שם  שיש  הרבנית  נכחה  לדירתם 
וענתה  בזה?  ומה הצורך  זה?  ומרן שאל את הרבנית מה 

מכיון שבאים אורחים אז שיהיה להם נח לשבת. 
נענה מרן ואמר תגידי לאחת מבנותינו הנשואות שיבואו 
לקחת אותם ולפליאתה השיב: ספה מיועדת למי שמגיע 
ורוצה לשבת ולא קם, ואילו אני רוצה שאלו שיגיעו יגידו 
מה שרוצים ומיד ילכו. ויהי הדבר לפלא עד כמה הקפיד 

על ניצול הזמן.
סיימתי  צעיר  נער  בהיותי  שליט"א:  יוסף  הגר"ד  סיפר 
מסכת קידושין, זכיתי לחזור עליה כמה פעמים והרגשתי 

שאני יודע אותה היטב ומסוגל גם להיבחן. 
ספרתי על כך לאבא, ובשבת הקרובה, בסעודת ליל שבת, 
ועוד  ידיעותי, הוא המטיר לעברי שאלה  החל לבחון את 

שאלה, עניתי בס"ד בשטף והוא היה נראה שבע רצון.
באחת התשובות ציינתי בדף פלוני. 

"לא, זה לא הדף הזה", תיקן אותי מיד,  "טעית בדף אחד".
"ומה כבר קרה אם טעיתי בדף אחד?" לא הבנתי.

מקום,  מצטט  אתה  אם  יקרה.  לא  שזה  להשתדל  "צריך 
ואמרתי:  בי  היתה  ילדות  מדוייק".  באופן  לצטט  עליך 

"אבא, ואתה עצמך זוכר כל דבר שלמדת לפי הדפים?"
"בודאי", השיב.  "אני רוצה לבדוק", אמרתי.

נכנסתי  גדולה,  מגבת  משם  והבאתי  למטבח  רצתי 
שעלתה  הראשונה  המסכת  את  שלפתי  לספריה, 
במגבת  כולה  את  עטפתי  זבחים,  מסכת   - ידי  תחת 
 והשארתי גלוי רק קטע קטן באחד ה'תוספותי"ם' למטה 

בעמוד. חזרתי לשולחן ובקשתי ממנו לקרוא.
כשסיים שאלתי: "נו, איפה התוספות הזה?"
הוא השיב לי כאילו היתה המגבת שקופה...

"במסכת זבחים דף פלוני"...

קורא יקר! אם ברצונך להנציח את הגליון להצלחה, לרפואה שלימה, או להבדיל לע"נ יקירך, צור עוד היום קשר עם המערכת. זכור! "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו".

להניס את הצללים

https://n.sendmsg.co.il/f23227/הצטרפות לקבלת העלון וקראת לשבת עונג במייל


 שיפוט נכון 
נקי מנגיעות 

הורים,  עם  ישבתי 

ובפיהם שאלה: ״מה 

עושים, הילד חש פחד ורתיעה מן המחנך?״ במקרה מכיר אני את שיטות עבודתו 

של המחנך, וידוע לי שהוא אמנם תקיף למדי. 

הילד איבד אפוא את הרצון ללכת ללמוד. הוא עצמו אמנם מעולם לא נענש, אך 

האווירה בכיתה מלחיצה אותו, ומדי יומיים קם הוא בבוקר, ותירוץ חדש מונח בכיס 

הפיז׳מה שלו: יום אחד כואב לו הראש, ובמשנהו כואב לו שרוך נעלו...

ודאי שלא ניתן להמשיך במצב כזה. תחילה יש לברר היסב את הסיבה להתנהגותו 

לדאוג  נצטרך   - המחנך  על  בלבו  ויש  הוכלם,  או  נענש  שהילד  יתברר,  ואם  זו; 

לשיקום היחסים ביניהם. אלא שבכל מקרה קיים כאן מלכוד: אם נבוא אל המחנך 

בתלונה, ותוך כדי כך נשדר לו, שהוא האחראי למצב אף אם זו האמת, הרי שהוא 

ייפגע וייחסם לשיתוף פעולה עמנו; מאידך גיסא ־ הוא ורק הוא מסוגל לעזור לנו!

ביקורת, אלא  בדברי  או  בתלונה  אל המחנך  לגשת  היתה, שלא  לכך המלצתי  אי 

בבקשת עזרה; מאחר שאנו בבעיה, זקוקים אנו לעצתו הנבונה בפתרונה ־ באופן 

ידאג למצוא לה פתרון בדמות הענקת  והוא כבר  נעשית בעייתו שלו,  זה הבעיה 

מילודחיבה לילד או ממתק או כל אשר ימצא לנכון.

יתכן שהמחנך יתלה את הקולר בהורים או בגורם אחר, אך השורה התחתונה היא, 

יומיומית  שההורים לשואלים אותו: ״תכל׳ס, מה אנו עושים בשטח? הבעיה היא 

ומעיקה, ואנו חייבים לפתור אותה!״ מתוך גישה כזו ללא ספק ישמח המחנך לעזור 

בפתרונה.

נוסיף גם, כי אנחנו מרוצים ממנו מאד, וחבל יהיה לנו להפסיד אותו, ולכן פונים אנו 

בבקשת עצה - מה לעשות כדי שהילד ילך בחשק לתלמודתורה. מתוך מחמאה 

הפתרון  יימצא  כבר  היקב  מן  או  הגורן  ומן  פעולה,  לשתף  המחנך  ישמח  כזאת 

לבעיה...

האדמו"ר מקאליב זיע"א - כ"ג ניסן התשע"ט
זקן האדמורי"ם כ"ק האדמו"ר מקאליב  השבוע לצערנו הלך לעולמו 
א' תשס"ג.  בכ"ב אדר  זה  היה  הי"ו,  אליהו אסוס  הרה"ג  סיפר  זצ"ל. 
למדתי בישיבה בבית וגן ובערב תוכננה נסיעה לבני ברק לחתונה של 
חבר אך כבר בשעה 4 אחה"צ האיצו בנו לצאת לכיוון בשל שלג שהחל 
אמרו.  לא",  בכלל  מאשר  מאד  מוקדם  לחתונה  להגיע  "עדיף  לרדת. 
לקחנו את התפילין ויצאנו לב"ב והמשכנו את הסדר בבית מדרש קרוב 

לאולם. וכך זכינו להיות נוכחים מהחופה עד סגירת השערים.
הסתיימה לה החתונה ולחזור לירושלים לא בא בחשבון שכבר לא היו 
אוטובוסים ולהגיע עד לשכונת בית וגן כמעט חסר סיכוי כך שמצאנו 
הקדושות  בישיבות  מיטות  משנוררים  בחורים  עשרה  עצמנו  את 
כבוד  שכנו  שעדיין  "קאליב"  במוסדות  לבוקר  מפגש  מקום  וקבענו 
בבני ברק. וכך התפזרנו… כולם מצאו מקום להניח את הראש ולמחרת 
נפגשנו בשעה 9 בבוקר כפי שקבענו. התיישבנו בבית המדרש ופתאום 
נכנס האדמו"ר זצוק"ל לבית המדרש. קמנו מלא קומתינו לכבודו. ניגש 
אלינו האדמו"ר ושאל את כל אחד באופן פרטי לשמו עם ליטוף אבהי 
ולחיצת יד. כששאל את כולנו היכן אנו לומדים וענינו בירושלים, מיד 
"לא  יצא,  כך  במקהלה,  ענינו,  בוקר?  ארוחת  אכלתם  איפה  אז  שאל 
הוציא  להסס,  בלי  ברק".  בבני  ו'נתקענו'  בירושלים  שלג  יש  אכלנו, 
'נאכל  ואמר:  אוכל…  לנו  לקנות  הגבאי  את  ושלח   ₪  200 האדמו"ר 
יחד'. כך זכינו ל"טיש" בבוקר של יום שלישי כ"ג אדר א' תשס"ג בלי 
שום יארצייט אלא רק בשביל שלא יהיו יהודים רעבים. לאחר הסעודה 
ודברי תורה וברכת המזון, שאל האדמו"ר "איך אתם חוזרים לישיבה? 
יש אוטובוסים? ענה אחד הבחורים המעודכנים שמחמת השלג עדיין 
מונית של עשרה מקומות.  כך תקחו  'אם  לירושלים.  אוטובוסים  אין 

חבל על הזמן של לימוד תורה בישיבה', ענה האדמו"ר.
לירושלים.  נוסעים  לקחת  מסכימים  כולם  לא  יקר.  מאד  זה  אבל 
עלינו  הסתכל  זצוק"ל  האדמו"ר  כזה.  מפנק  לספיישל  כסף  לנו  אין 
ואמר: 'להיות בישיבה זה יותר יקר . "טוב לי תורת פיך" נכון בחורים 
לכם  הנה  ואמר   ₪  700 האדמו"ר  הוציא  ודברים  אומר  ובלי  יקרים?' 
כזו  על  ביררנו  בישיבה. מיד  עוד כמה שעות  למונית שתוכלו ללמוד 
הסעה ומצאנו לאחר דקות ארוכות ב 600 ₪. באנו לאדמו"ר עם מאה 
השקלים הנותרים אך הוא לא הסכים לקבל. 'זה בשביל הישיבה, זה 

תרומה שלי לישיבה שלכם', אמר בשמחה.
שהוא  תוך  לשלום  לנו  נופף  והאדמו"ר  ההסעה  הגיעה  כך  כדי  ותוך 
זהב  פיך מאלפי  תורת  לי  "טוב  כבדה  בהגיה חסידית  מפטיר אחרינו 
שאנחנו  בנינו.  וסיכמנו  השלג  ערימות  בתוך  לישיבה  הגענו  וכסף" 
בחורים  עשרה  ישבנו  וכך  שלג.  בובת  להקים  במקום  ללמוד  חייבים 
רב דחד  בי  זה ה"בר  לילה מאוחרת.  בבית המדרש החמים עד שעת 

יומא" שלנו! כך למדנו אהבת תורה מהי! זכותו תגן עלינו, אמן.

   "לא תעשו עוול במשפט וגו'" )פי"ט פט"ו(.
מעשה שהיה ברבי לוי יצחק מברדיטשוב, שביום שנתמנה להיות אב 

בית הדין הגיע אליו דין מסובך מאוד. 
ומעשה שהיה כך היה: ראובן הלך לחברו שמעון, וביקש ממנו שישמור 
לו על הסחורה שלו מכיון שהוא יוצא ליריד למשך כמה ימים. שמעון 
הסכים, ואת הסחורה - חמישים חביות של סוגי מאכל וסחורות למיניהן 
- הניחו במחסן של שמעון. אחרי שחזר ראובן מהיריד, ניגש לבית של 
ומינו אפוטרופוס  העולם,  מן  נפטר  הוא שומע ששמעון  והנה  שמעון, 

שיהא ממונה על נכסי היתומים. 
'יש לי במחסן חמישים חביות, אני  ניגש ראובן לאפוטרופוס ואמר לו 
רוצה לקחת אותן'. אמר לו האפוטרופוס 'יש לך עדים שהחביות שלך? 
הרי יש כלל: המוציא מחבירו - עליו הראיה'. 'אין לי עדים. היינו חברים 
כאחים, לא ידעתי שהוא ימות פתאום'. אבל האפוטרופוס אמר לו חד 

משמעית 'בלי עדים אתה לא לוקח אפילו חבית אחת'. 
בסופו של דבר הלכו לדין תורה אצל רבי לוי יצחק מברדיטשוב, וכשהרב 
רואה איך בעל החביות בוכה, וניכר שזה באמת שלו, מצד אחד רצה הרב 
לזכותו, אבל מצד שני כתוב בהלכה 'המוציא מחבירו - עליו הראיה'. אם 
כך, מה עושים? אמר להם הרב 'תבואו מחר, אני מקווה שעד אז יתלבנו 
הדברים'. בלילה בכה הרב והתפלל לה' שלא יעשה עוול במשפט, ותצא 
האמת לאור. בתוך כך הוא נרדם, והנה רואה זקן בחלומו. אומר לו הזקן 

'יש שולחן ערוך - תלך לפיו'. 
'ראובן  הזקן  לו  'רואים מבכיו שזה שלו'. אמר  הרב,  איך?' שאל  'אבל 
ראובן  אצל  הפקיד  שמעון  הקודם.  בגלגול  בעולם  כבר  היו  ושמעון 
חמישים חביות, ובחזרתו ראובן הכחיש ואמר שלא היו דברים מעולם. 
יחזיר את החוב  כדי שראובן  בגלגול שוב  ירדו  נפטרו  ואחרי ששניהם 
 - 'המוציא מחבירו  ולכן קרה מה שקרה'. למחרת הרב פסק  לשמעון, 
עליו הראיה'. הסוחר בכה מאוד עם הישמע פסק הדין, אך הרב קרא לו 

וסיפר לו את כל העניין, והסביר שעכשיו הוא גמר את תיקונו.

"לא תגנבו" )יט, יא(.
פעם אחת עמד הגאון רבי נתן אדלר, רבו של ה"חתם סופר", ליד חלון 
גנב המעמיס על כתפו חבילת עצים מהמחסן אשר  ביתו. לפתע ראה 
בחצרו. יצא רבי נתן ורץ אחרי הגנב בקריאות: רבי יהודי! אשריך שזיכו 
אותי מן השמיים שאראה את מעשיך, וכך יכול אני להפקיר את העצים, 

ואינך עובר על לאו של ״לא תגנובו״...
הגנב שהופתע לראות את רבי נתן לידו, נבהל והשליך את חבילת העצים 
מעל כתפו. הנה רבי יהודי אמר רבי נתן זיכית אותי עכשיו גם במצווה 

נוספת, מצוות: ״עזב תעזב עמו״...
ותוך כדי דיבור גחן רבי נתן אל חבילת העצים והעמיסה על כתפי הגנב 

המופתע...
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