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פרשת נצבים
כ"ח באלול התשע"ט

הזוהר  דברי  הביאו  הקדושים  בספרים  אלקיכם״.  ה׳  לפני  כולכם  היום  נצבים  ״אתם 
כולה.  השנה  מאורעות  הקובע  הגורלי  היום  השנה,  ראש  על  רומז  ״היום״  כי  הקדוש, 
היום בו חלים ורועדים מאימת הדין. והכתוב מזהיר ואומר: ״אתם נצבים היום כולכם לפני 

ה׳ אלקיכם״!
לימים  מאלפים  משלים  ארמון״,  ״שערי  הספר  מתוך  נוקב  משל  נזכיר  הכוונה?  למה 
הנוראים: מעשה באדם שניהל בית הימורים שאינו חוקי. מושל המחוז ידע על קיומו, אך כל 
עוד פעל בצינעה, ברשות היחיד, העלים עין. פעם עמד להערך בעיר יריד ססגוני, וסוחרים 
נהרו מקרוב ומרחוק להקים דוכנים ולמכור סחורות. וכרגיל בירידים אלו, הוקמו אף דוכני 
שעשועים צבעוניים ומושכי עין. זימן אליו המושל את בעל בית ההימורים, והזהירו: ״השמר 

לך פן תקים ביריד דוכן הימורים!״
התקומם האיש, ומחה: ״למה נפליתי מכל דוכני ההבלים והשעשועים המוקמים שם באין 

מפריע, דוכני התחרויות למיניהם!״
והמושל הסביר: ״אין רע בכך שאדם ישתעשע בפרוטה, או יקנה לילדיו זוטות. ואם דוכנים 
אלו מוסיפים צבע ועניין ליריד, מהווים הם חלק מנופו. אבל ההימורים מושכים את הבאים 
ומפתים אותם להפסיד כל כספם, מרוששים אנשים ומאמללים משפחות, לכך לא אסכים 

בשום פנים ואופן! על היריד להיות מוקד שמחה, ולא מקור עצב ואבל!״
אבל דווקא מסיבה זו השתוקק האיש לפעול ביריד! כי אווירתו קלת ראש, ובאיו מצויידים 
בכסף. וביקש לנתב כסף זה אליו... וכך, למרות שידע שביד המושל לקנסו בסכום גבוה 
ואף להשליכו לכלא, הקים דוכנו ביריד... היריד נפתח ברוב המולה, והמושל בא לסייר בין 
דוכניו. לפתע עצר בתדהמה: התקהלות צדה את עינו. המוני אנשים התגודדו סביב שולחן 

הימורים, שבעליו גרף בקדחתנות סכומי עתק.
בקושי כלא המושל את זעמו הגואה. התקרב, ושאל באיפוק: ״האם שכחת את אזהרתי, 

לבל תקים כאן דוכן?״
נשא האיש עיניו, והתנצל: ״לא ידעתי שתערוך כאן ביקורת״... אוי להתנצלות שכזו.

בינתיים נאספו אנשים, לראות בעימות המרתק. כיוון שראה אותם, אורו עיניו: ״רבותי, למה 
והניחו את הימוריכם! שימו דינר על כל מספר שתחפצו,  תעמדו באפס מעש? התקרבו 

אולי יאיר לכם גלגל המזל פנים!״
והמושל עומד ורואה...

לא, כאן לא יכול היה עוד להבליג, אסור היה לו להבליג. מיד ציווה, והשוטרים הרסו את 
הדוכן, החרימו את דמי הזכיות וגררוהו אל הכלא...

ואנו, כלום אין אנו דומים לאותו חצוף. לא זו בלבד שממרים אנו פי ה׳, אלא שאנו עושים 
זאת ניכחו, נוכח עיניו הצופיות בנו. כמו שאמר דוד המלך: ״אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך 
אברח. אם אסק שמים, שם אתה. ואציע שאול, הינך״. ונאמר: ״היסתר איש במסתרים, ואני 

לא אראנו?״
והושיענו״.  עלינו  רחם  לפניך.  חטאנו  וחנון,  ״רחום  הסליחות:  בימי  אנו  מתוודים  כך  על 
משרישים אנו בהכרתנו, שניצבים אנו לפני ה׳ - וחוטאים לפניו! ״להמרות עיני כבודו״. וכמו 

שפירשו בזוהר הקדוש: ״והרע בעיניך - לנוכח עיניך - עשיתי״!
הכרה זו מתעצמת שבעתיים בראש השנה, הוא ״יום הזיכרון״, שאמרו עליו בגמרא )ר"ה 
כ"ו ע"א( שבשעת תקיעת שופר יראה האדם עצמו כאילו עומד הוא בבית המקדש, בקודש 
הקדשים, לפני ולפנים, לפני ה׳! הכרה זו בלבד די שתעורר לתשובה! כמה חרדים היינו לו 
נקראנו להתייצב לפני צדיק קדוש בעל רוח הקודש, שיביט בנו ויראה כל מה שעשינו בימי 
ה׳ אלקיכם״! איזו הכנה עלינו לעשות לשם  כולכם לפני  היום  נצבים  וזהו: ״אתם  חלדנו! 

כך!...

בהיותי  רבות,  שנים  לפני  שליט"א:  יוסף  הגר"ד  סיפר 
אברך צעיר, הייתי מרוצה מאוד מחיי - זכיתי להקים את 
שיעורים,  מוסר  ולומד,  יושב  הייתי  דעת",  "יחוה  כולל 
יפה. אל תוך התחושות המאוד  והרגשתי שאני מתקדם 
טובות הללו חדרה לפתע רוח סערה - בתי חלתה במחלה 
קשה. הרופאים הסבירו לנו את סוג המחלה ואת הסיכויים 
נופלים עלי.  האפסיים לשרוד ממנה, הרגשתי שהשמים 
להגיע  והתחלתי  ימים  כמה  חלפו  ורצוץ.  שבור  הייתי 
שליש  ובדמעות  גדולים,  צדיקים  אמתיים,  למקובלים 
לי,  ואמרו  בחום  בירכו  אותי,  עודדו  הם  ברכה.  בקשתי 
אנשים  המוני  שלי,  הגדולה  ההצלחה  בגלל  שכנראה 
יש  כותב,  והספרים היפים שאני  שבאים לשיעורים שלי 

עלי "עין הרע" ואנשים מקנאים בי.
כששמע על כך אבא הוא קרא לי אליו. על פניו היה ניכר 
עין הרע?  והוא אמר: "אתה מאמין להם שזה  גדול  כעס 
וכי עביד קודשא בריך הוא דינא בלא דינא?! אתה חושב 
הביטול  עם  מה  מזה,  וחוץ  יעזור?!  וזה  ברכות  שתקבל 
וחזור  הולך  הללו,  הרבנים  לכל  נוסע  אתה  שלך?  תורה 
ומבזבז זמן! במקום ללכת למקובלים, אתה צריך לדעת, 
במעשיך,  לפשפש  צריך  שאתה  לך  לרמז  בא  שהקב"ה 
מכל  אלף  פי  לך  יועיל  הזה  הדבר  במעשים!  פשפש 

הברכות שתקבל מרבנים וצדיקים!"
מצבה של בתי המשיך להדרדר. בשלב מסויים היא היתה 
מורדמת ומונשמת במצב קשה מאוד, והרופאים הבהירו 

לנו כי המצב קשה מאוד ועלינו להתכונן לגרוע מכל.
"אני מגיע מיד אליך", אמר לי ותוך זמן קצר יצא מן הבית 
והגיע לבית חולים הדסה. הוא חיבק ונישק אותי וכשחיוך 
על פניו אמר: "לרופא נתנה רשות לרפאות - ולא ליאש! 
יודע  אני  הקב"ה!  רק  הוא  חיים  שנותן  מי  תתיאש!  אל 
שקבלת על עצמך קבלות, ובעזרת ה' אתה תראה שהיא 
ליד המיטה שלה.  ועמד  נכנס לחדר  הוא  בריאה!"  תהיה 
הוא הפנה את פניו כדי שלא נראה מה הוא עושה, אבל אני 
בכל זאת ראיתי: הוא פרץ בבכי מר. כך עמד במשך דקות 
ושוב  הדמעות  את  ניגב  כך  אחר  לידה,  והתפלל  ארוכות 

התחיל לחייך. יצא אלי ואמר: "הכל יהיה בסדר".
והבריאה  עיניים  פתחה  כבר  היא  מכן  לאחר  שעות  כמה 

בניגוד לכל התחזיות הרפואיות הקודרות.
בכל פעם, עד החודש האחרון של אבא, כשהיתה מגיעה 
כשדמעות  עליה  אומר  אבא  היה  ילדיה,  עם  הזו  הבת 
בעיניו את הפסוק שאמר יעקב אבינו ליוסף: "ראה פניך 
לא פללתי והנה הראה אותי אלוקים גם את זרעך". ותמיד 
היה שב ומדגיש: לא הברכות ריפאו אותה - אלא הקבלות 

והחיזוק בתורה וביראת שמים!

דע לפני מי אתה עומד

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".

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


חוקה היא )ח"ג(
סיפור  שמעתי 

הרה"ק  על  מדהים 

יצחק  יעקב  רבי 

העולם  מלחמת  בתקופת  בפרטים:  מדייק  שאני  מקווה  אני  זיע"א,  מסקווירא 

ולפניה, כידוע נשבו רוחות השכלה שהפילה חללים רבים מעמנו. בתי החינוך לבנות 

היו בתחילת דרכם ולא בכל מקום היה בית יעקב מסודר. 

הרבי מסקווירא זיע"א, הקפיד שבנותיו לא יצאו מהבית כדי שלא יספגו את אווירת 

הרחוב, אבל במקביל הוא הקדיש מזמנו כל יום כמה שעות לבלות עם בנותיו. הוא 

היה עורך עימהן תשבצים וחידונים, בנותיו הרגישו שאמנם הוא לא נותן להם לטייל 

ברחובות, אבל הוא בעצמו מקדיש מזמנו היקר ומבלה איתן. 

הרבי עצמו אף התבטא, שאמנם הרבה דפי גמרא הקריב עבורם בשעות אלו, אבל 

בזכות כך זכה לבנותיו הגדולות הרבנית מוויזניץ- מונסי והרבנית מראחמסטרוויקא. 

יש כאן מסר נוקב: לא אוסרים סתם. נותנים פיצוי, מראים לילד שאנחנו מוכנים 

לפצות ולהקריב עבור הערך שאנו דורשים ממנו להקריב.

כדוגמא, אציין רעיון לפיצוי, רעיון יפה הנהוג בכמה בתים, ולדעתי הוא ראוי לחיקוי: 

יש להם במזווה ממתק מיוחד, שאותו לא מחלקים סתם כך. הוא מיועד לילדים 

המיישמים 'התגברויות'. 

בכל פעם שבה הילד מביא ממתק עם הכשר מפוקפק שאינו אכיל מבחינתנו, הוא 

"פודה" את הממתק האסור בממתק המיוחד, שהוא בעל הכשר מהודר. הילד אמנם 

לא אכל את הממתק שהביא, אבל הרוויח ממתק אחר. זה גורם שהילד יוכל לעמוד 

בפיתוי. הוא יביא הביתה את הממתק, בידיעה שזה שווה לו. 

במקביל עושים "עסק" מהקורבן שהילד הקריב, כמו: לכבד אותו, להביע הערכה 

זה מביא שמחה  יקר מאוד בשבילו.  והקריב דבר שהינו  גיבור  היה  כך שהוא  על 

וגאווה דקדושה, ובעצם הופך את הוויתור לחוויה רוחנית. אצל ילדים קטנים יותר, 

אפשר גם לציין את 'מעשה הגבורה' הזה בפתק לרבי, או לגננת. כך אנחנו בעצם 

הופכים את ההקרבה למשהו מתוק ומיוחד. 

היתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו?!
 - היום  מצות  שם  על  תרועה''  ''יום  בתורה  מכונה  השנה  ראש  יום 
ניתנו לתקיעת שופר ביום זה, אחד  מצות תקיעת שופר. טעמים רבים 

מהטעמים יובן על פי משל. 
לחזות  בקהיר,  לבקר  ללכת  החליט  אפריקה  בדרום  נידח  משבט  כפרי 
ממקום  הלך  העיר  של  בקסמה  שבוי  המודרניזציה.  של  בנפלאותיה 
למקום, ועיניו לא שבעות מן הפלאות והחידושים הרבים. מתוך מסירות 
רווחה  להביא  שיוכלו  פריטים,  מספר  לקנות  שוכח  לא  הוא  לשבט 
משמעותית לאנשי הכפר, כמו למשל: פנס, מראה, עט ועוד. והנה לפתע 
וסקרנות  שריפה,  שפרצה  הבין  הוא  גדולות.  להבות  מרחוק  הוא  רואה 
מלאה אותו לדעת היאך מכבים שריפה בעיר המתקדמת. הוא החליט 
בדרכו  הכיבוי.  אופן  על  מקרוב  לעמוד  כדי  האירוע  למקום  להתקרב 
מכיוון  הנשמעים  צופרים,  ויורדים של  עולים  קולות  לפתע  הוא שומע 
הדליקה. סקרנותו גברה והוא החיש פעמיו לעבר המקום. כעבור מספר 
לחלוטין.  כבתה  השריפה  כי  רואה  הוא  ולתדהמתו  מגיע,  הוא  דקות 
'מדהים' הרהר לעצמו, כנראה בעיר זו מכבים שריפות באמצעות צופרים. 
זהו חידוש נפלא, וכדאי להתעניין ברכישת מוצר יעיל שכזה, שכן בכפר 
יביא  זה  ומכשיר  הלוהט,  החום  בעקבות  רבות  שריפות  פורצות  שלנו 
למהפך של ממש. הוא פונה לאחד האנשים שנקרה בדרכו ושואל, האם 
ניתן לרכוש צופר מסוג זה שנשמע כאן לפני דקות מספר? בודאי, השיבו 
הלה, תוכל להשיגו בכל אחת מחנויות החשמל הפזורות בעיר. הוא לא 
חשב רגע נוסף, מיד נכנס לחנות החשמל והוסיף את הצופר המהפכני 
לאוסף הפריטים החדשניים שיביאו מהפכה של ממש לשבט האפריקאי 
בני  כל  את  מכנס  הוא  ומיד  מגוריו,  אל  הכפרי  חוזר  הטיול  בגמר  שלו. 
מציג  הוא  העיר,  מן  חוויותיו  את  בהתרגשות  לפניהם  ומתאר  השבט 
בפניהם את הפריטים שהביא, כשהם לא חדלים מלהתפעל מכל פרט. 
הם התפעלו מאוד מן פנס אשר מאיר את החשכה בלחיצת כפתור. אף 
המראה התקבלה בהתלהבות ונתלתה במקום מרכזי, העט ניתן במתנה 
למזכיר הכפר. אך גולת הכותרת היתה הצופר. אנשי השבט לא האמינו 
למשמע אוזניהם, האם אתה בטוח שהצופר יוכל לכבות את הדליקה? 
הם שאלו בחוסר אמון. בודאי, השיב מיודעינו בבטחון מלא, הלוא במו 
עיני ראיתי זאת. הצופר הופקד אצל ראש השבט, וכעבור מספר ימים 
הגיע עת המבחן. אש פרצה באחד מבתי הכפר אלא שהפעם לא מיהרו 
הבוער  לבית  מסביב  התאספו  אלא  מים,  ודליי  שמיכות  להביא  כולם 
לראות כיצד יתרחש הפלא. ראש השבט הפעיל מיד את הצופר, וכולם 
החליטו  להתפשט,  ממשיכות  שהלהבות  ראו  כאשר  ומצפים.  עומדים 
ללא  זה  אף  הפלא  שלמרבה  אלא  הצופר.  עוצמת  את  להגביר  שיש 
הועיל. דקות ההמתנה הבאות היו גורליות, לשונות האש הגדולות אחזו 
בכל כותלי הבית ושרפוהו לחלוטין. דוממים ועצובים הביטו אנשי הכפר 
בבית השרוף, עכשיו הבינו בדרך הקשה, כי אין הצופר מכבה שריפות, 

ביכולתו כנראה רק לעורר ולזרז את כולם לכבות את השריפה. 

"הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו וגו''" )כ"ט, כ"ח(.
מבאר רש"י, כי על העוונות הטמונות בלב חבירו, אין חובה על האדם 

להוכיח את חבירו, שהרי אינו יודע מה בליבו. הקדוש ברוך הוא יפרע 

מאותו יחיד. אולם על עבירות הגלויות לכל, חובה על האדם להוכיח את 

חבירו, ולבער את הרע, שאם לא כן, הקדוש ברוך הוא יעניש את הרבים.

פרצה  חיים",  ה"חפץ  בעל  הכהן,  מאיר  ישראל  רבי  של  זקנותו  בימי 

בבית  הבימה  על  ועלה  חיים"  ה"חפץ  מיהר  קשה.  מחלוקת  בראדין 

רובל, על  לי אלפיים  נותנים  היו  יקרים! אילו  וכך אמר: אחים  הכנסת, 

מנת שאסכים לדרוש בבית הכנסת, לא הייתי מסכים בשום פנים ואופן! 

מוכרח  המצב,  לרגל  כעת,  אולם  בכסף.  זמני  את  למכור  מוכן  אני  אין 

אני לומר את דברי: לעתיד לבוא ידרש כל אחד ואחד מאיתנו לתת דין 

וחשבון על מעשיו בפני בית דין של מעלה.

דעו לכם, כי ענין המחלוקת הוא דבר חמור מאד! אף מי שמקיים מצוות 

רבות, אם נכשל ומתערב במחלוקת, הרי הוא כמי שמכניס חפצים לשק 

אשר בו חור... כל המצוות שצבר בימי חייו יאבדו...

בטוח אני, כי כאשר יבואו בעלי המחלוקת שבעירנו לפני בית דין של 

מעלה, ינסו להנצל מהדין על ידי כך שיאמרו: בעירנו היה יהודי זקן בשם 

ישראל מאיר, אשר חשבנו אותו לתלמיד חכם, והוא ראה ושתק...

לכן, אחים יקרים – סיים ה"חפץ חיים", בקול נרגש – מבקש אני מכם, 

אל תזכירו את שמי לפני בית דין של מעלה!

תוך כדי אמירת דברים אלה פרץ ה"חפץ חיים" בבכי מר, וכל גופו רעד. 

מראה השפיע מאד על כל בני העיר, והמחלוקת שככה מיד.

"כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" )ל, יד(.
במדרש תנא דבי אליהו זוטא )פרשה יד( מסופר: פעם אחת היה אליהו 

ומלעיג  מתלוצץ  שהיה  אחד  אדם  ומצא  למקום  ממקום  עובר  הנביא 

בדברים.

בני – אמר לו אליהו הנביא – מה אתה משיב לאביך שבשמים ליום 

המשפט?

לו:  לי דברים שאשיב לאבי שבשמים, אומר  יש  רבי – ענה האיש – 

אליהו  אותו  שאל  מלאכתך?  מה  השמים!  מן  לי  ניתנו  לא  ודעה  בינה 

הנביא. צייד אני! השיב האיש. ומי לימד אותך – שאל אליהו את האיש 

– שתביא פשתן ותארוג ממנו מצודות ותשליכנו לים ותעלה דגים מן 

הים?

בינה ודעה ניתנו בי מן השמים לצוד חיות ודגים, השיב האיש.

אם כך – אמר אליהו הנביא – ומה להשליך מצודות ולהעלות דגים מן 

הים ניתנו בך בינה ודיעה, דברי תורה שכתוב בה: "כי קרוב אליך הדבר 

מאד" לא ניתנו בך להבין?

מיד היה מתאנח אותו צייד והיה מרים את קולו ובוכה!


