
בעמדנו סמוך ונראה להילולא הגדולה של התנא 
בקדשי  לעסוק  אמרנו  זי”ע,  רשב”י  האלוקי 
אני  “יכול  ב(  מה,  )סוכה  במאמרו הקדוש  קדשים 
ולהעמיק  הדין”,  מן  כולו  העולם  כל  את  לפטור 
איך  ברורה  דרך  התווה  שבה  הקדושה  במשנתו 
מתוך  לתורה  ולזכות  ויסורים,  מדינים  להפטר 

רווחה והרחבה. 
האדם  בריאת  תכלית  הנה, 
לעסוק  כדי  היא  בעולמו 
בתורה ומצוות. אמנם, התורה 
עוה”ב  )כמו  יסורים  ע”י  ניתנה 
השגחתו  גזרה  ולכן  ואר”י(, 
לעבור  האדם  שעל  יתברך 
קשיים ויסורים בדרכו למתנה 
נפלאה זו )מאמר רשב”י ברכות ה, 

א(.
אל  נשואות  עינינו  אמנם, 
שנזכה  שבשמים  אבינו 
למתנה החביבה ללא הקדמת 

יסורים, ואיך?!
על כך נאמר: “בעל הבית בוצע - כדי שיבצע בעין 
יפה, ואורח מברך”, דהיינו, הקב”ה “בעל הבית” 
מלעילא  ההשפעות  את  לנו  מחלק  העולם  של 
 - העולם  בתוך  ה”אורחים”   - ואנו  יפה”,  “בעין 
מברכים להקב”ה על ההשפעה )מאמר רשב”י ברכות 

מו, א(.

מה הכוונה “בעין יפה”?! יש כזה מושג, שכאשר 
“בעין  נותנו  הוא  אזי  לחברו,  שדה  נותן  האדם 
להגיע  הדרך  את  גם  לו  נותן  הוא  כלומר,  יפה”, 
לשדה )ב”ב סד, ב(, והנה כי כן, כשהקב”ה נותן לנו 
את המתנה של תורה הריהו נותן לנו גם את הדרך 
נוחה,  דרך  אומרת,  זאת  אלו,  להשפעות  להגיע 

רחבה ומרווחת, ולא דרך של שווערעקייטן ח”ו.
ובאשר ליסורים האמורים לבוא בדרך לתורה, יש 
 - יעקב”  לנו את העצה הידועה של “הקול קול 
תפילה בציבור וברוב עם )מאמר רשב”י ברכות ח, א: 
“אימתי עת רצון - בשעה שהציבור מתפללים”(, שכאשר 
מתפללים כדבעי, זוכים ל”אויביו נופלים תחתיו” 
)מאמר רשב”י ברכות ז, ב(, כלומר, היסורים והנפילות 

ראש  על  יחולו   - בדרכו  לעבור  צריך  שהיהודי 
התגרות  של  חשש  בזה  ואין  במקומו,  אויביו 
בעולם  ברשעים  להתגרות  “מותר  כי  באויבים, 

הזה” )מאמר רשב”י ברכות ז, ב(.
מתנה נפלאה זו - הניתנת “בעין יפה” - כלולה 

מחמש מתנות: 
ז,  )מאמר רשב”י ברכות  ומורה  רב  “לשמוע” מפי  א. 
יותר  תורה  של  שימושה  “גדולה  ב: 
“ללמוד”,  ב-ג-ד.  מלימודה"(. 
ולעשות”  “לשמור  “ללמד”, 
“בדין  ב:  יד,  ברכות  רשב”י  )מאמר 
אם  ל'והיה  'שמע'  שיקדים  הוא 
ללמד,  וזה  ללמוד  שזה   - שמוע' 
שזה   - ל'ויאמר'  שמוע'  אם  'והיה 
“לקיים”  ה.  לעשות”(.  וזה  ללמוד 
לצרף יראת שמים לתורה כדי 
ותשתמר  תתקיים  שהתורה 
)מאמר  מ”ט(  פ”ג  )אבות  בקרבו 
רשב”י ברכות לג, ב: “אין לו להקב”ה בבית גנזיו אלא אוצר 

של יראת שמים בלבד”(.

היסורים  של  "העברה"  )אודות  לעיל  האמור  אף  על 
לאום-אל-פחם(,  ומבני-ברק  לעזה,  מירושלים 
בלי  לתורה  לזכות  אי-אפשר  בגלותינו  עתה 
שווערעקייטן בכלל, שהרי האדם לא נולד למלא 
שחוק פיו וללקק דבש בהאי עלמא )בשם הרבי ר' 
זושא זי"ע עפ"י מאמר רשב"י ברכות לא, א: "אסור לאדם 

למלא שחוק פיו בעולם הזה"(. 

האלוקי,  התנא  לנו  והמתיק  פעל  זאת  ואמנם, 
לא  וגם  )כנ"ל(,  לתורה  בדרך  יהיו  לא  שהקשיים 
"בזמן  ב:  לה,  ברכות  רשב"י  )מאמר  כלכליים  בקשיים 
ידי  נעשית על  - מלאכתן  רצונו של מקום  שישראל עושין 
אחרים"(, אלא קשיים בעצם הלימוד - מחלוקות 
רשב"י שבת  )מאמר  שונים  ומהלכי-הבנה  וספיקות 
קלח, ב:  "חס ושלום שתשתכח תורה מישראל... אלא מה 
'ישוטטו לבקש את דבר ה' ולא ימצאו' - שלא  אני מקיים 
ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד"(, שבסופו 
של דבר הם מביאים תוצאה נפלאה של ריתחא 

דאורייתא ושמחת-תורה אמיתית.
"הוא ימליץ טוב בעדנו, אדונינו בר יוחאי"!!!

הרב יצחק טרויבע

יכול לפטור העולם

פרשת התשובה

עולם התשובה ומשנת הקירוב בראי פרשת השבוע

בס"ד, שב"ק פרשת בחוקותי
)בחו"ל פרשת בהר(

גליון מס' 415

יוצא לאור ע"י

זמני שבת פרשת בחוקותי 
ע"פ אופק ירושלים

הדלקת נרות ................................. 18:52

מוצש"ק - בעלזא ........................... 20:24

מוצש"ק - ר"ת ............................... 20:46

העלון טעון גניזה, נא לא לעיין בשעת התפילה

מעלת קירוב רחוקים – 
במשנת רשב"י

ולמקני  חייבא  בתר  למרדף  בעי  זכאה  "ההוא 
ליה באגר שלים בגין דיעבר מניה ההוא זוהמא 
בגין  לנפשיה  ויעביד  אחרא  סטרא  ויתכפיא 
דיתחשב עליה כאילו הוא ברא ליה ודא איהו 
שבחא דיסתלק ביה יקרא דקודשא בריך הוא 
יתיר  דא  ואסתלקותא  אחרא  משבחא  יתיר 
לאכפיא  גרים  דאיהו  בגין  טעמא  מאי  מכלא, 
סטרא אחרא ולאסתלקא יקרא דקודשא בריך 
ורבים  ב(  )מלאכי  באהרן  כתיב  דא  ועל  הוא 

השיב מעון, וכתיב )שם( בריתי היתה אתו".  

זוה"ק פרשת תרומה, דף קכח עמוד ב

ובתרגום ללשון הקודש:

ולקנותו  החייב  אחר  לרדוף  צריך  זכאי  אותו 
זוהמה  אותה  ממנו  שיעביר  כדי  שלם,  בשכר 
כדי  ויכפה את ה'סטרא אחרא' ויעשה לנפשו, 
שיחשב כאילו ברא אותו. וזה השבח שיתעלה 
בו הקב"ה יותר מכל שבח אחר, ועליה זו יותר 
את  לכפות  גרם  הוא  כי  הטעם,  מה  מהכל. 
הקב"ה.  כבוד  את  ולהעלות  אחרא'  ה'סטרא 
ועל זה כתוב באהרן: 'ורבים השיב מעון', וכתיב 

'בריתי היתה אתו'.

< סודיות מובטחת >
6335114@GMAIL.COM

מרכז מוקד הקשיבה העולמי: 
02.633.5114

בין השעות 20.00 - 13:00
סניף ארה"ב: 718.683.9985+
סניף מונסי: 845-444-6627+
סניף אירופה: 323.208.5114+

סניף מאנטריאל: 5146059985+
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מי יכול לשכוח את ל”ג בעומר תשפ”א? יום זה 
נחרט בלב כולם. 

ההלם, הזעזוע, הצער והכאב של אותו יום, עדיין 
הוא  כי  נראה  ולא  העיניים,  לנגד  מוחשי  עומד 

יתפוגג אי-פעם.
עלו  אשר  אנשים  קדושים,  וחמשה  ארבעים 
כמים  שיח  לשפוך  מירון,  הקודש  להר  ברינה 
בפני קונם ולבקש ישועות בזכות התנא האלוקי, 
עבודת הקודש  כדי  תוך  נשמתם בטהרה,  יצאה 

של שמחה ותפילה במקום הקדוש.
‘צהר’  ארגון  ידי  על  התקיים  ממש,  עת  באותה 
בעומר”,  ל”ג  “סמינר   – ומסורתי  מעצים  סמינר 

במלון ‘מרגוע’ שבערד. 
הרצאות  שמיעת  של  שעות  לאחר  ליל,  באישון 
הגיעה  הפרק,  על  העומדים  נושאים  וליבוני 
הנורא  האסון  דבר  על  המחרידה  הבשורה 
שהתרחש במירון, סמוך ונראה אל הציון הקדוש. 
נעצר  הנוראה  הטרגדיה  דבר  שבהגיע  כמובן 
באופן  תהלים  באמירת  החל  והציבור  הכל, 
על  נמנים  אינם  יום  שביום  כאלו  גם  ספונטני. 
אומרי תהלים בצורה אדוקה, נראו עכשיו רכונים 
על ספרי התהלים בפנים בוכיות, קורעים שערי 

שמים למען הנספים והנפגעים באסון המחריד.
הסמינר  משתתפי  ציבור  שכאשר  מאליו  מובן 
נחשף לזוועה, אך טבעי היה שכולם כאחד – כמו 
ומבולבלים  עצובים  נעשו   – ישראל  כלל  ייתר 
עד למאוד. הרי לב מי לא יימס בשומעו דברים 

נוראיים כאלה. 
בלילה ההיא נדדה שנתם של המוני בית ישראל. 
המסורים,  'צהר'  פעילי  ניצבו  וגם  קמו  כאן  אך 
את  ולעודד  לחזק  קמו  על-אנושיים  ובכוחות 
ציבור משתתפי הסמינר, זאת בזמן שהם עצמם 
עומדים נבוכים ונרעשים. אבל הצוות ידע ש"אם 
אין אני לי מי לי" ושאם הם לא יעשו זאת, אף 

אחד אחר לא יעשה זאת במקומם. 
בתוך כך כינס מנהל הסמינר ההוא - הרב יוסף 
מסר  הוא  בה  דחופה,  צוות  אסיפת   - פורטל 
כדרבונות,  דברים  והפעילים  המדריכים  לצוות 
כזאת  בעת  יעשון  אשר  המעשה  את  לדעת 
בגבורה:  הכריז  יוסף  ר'  הנורא.  האסון  בעקבות 
ושלא  הקודש  במלאכת  שנמשיך  הוא  ה'  "רצון 

לשקוע  לנו  אל  הייאוש.  לזרועות  חלילה  ניפול 
בתפקיד  עכשיו  נמצאים  אנו  בעצבות!  עכשיו 
להתרפות  לנו  וחלילה  כמוהו  מאין  חשוב 
אדרבה,  הטרגדיה.  בעקבות  הקודש  ממלאכת 
היא הנותנת! שהלא עתה לאחר מקרה נורא זה 
פעם,  מאי  יותר  הסמינר  משתתפי  לנו  זקוקים 
ותפקידנו הוא להאיר את ליבם ולתת מענה לכל 
תהיותיהם ושאלותיהם, וחפץ ה' בידינו יצליח!". 
למותר לציין כי דבריו שיצאו מלב נרגש הותירו 
ליבם  את  וחיזקו  ההדרכה  צוות  על  רב  רושם 

להמשיך במלאכת הקודש ביתר שאת ועוז. 

סמינר  אותו  ממשתתפי  אחד  בדוי(,  )שם  אורן 
תחושותיו  על  בהתרגשות  אותנו  שיתף  ייחודי, 
ועד כמה השפיעו עליו הדברים  באותם רגעים, 

לטובה, באופן בל יתואר.
אורן,  מספר   – הנורא”  האסון  דבר  “כשהגיע 
לא  קשות.  ושאלות  תהיות  ומלא  עצוב  “הייתי 
יכולתי לקלוט, איך זה שיהודים טובים שלא עשו 
בהילולת  ולהתפלל  לשמוח  רצו  ורק  לאיש  רע 

רבי שמעון, נלכדו למלכודת מוות קשה שכזו.
“התיישבתי בכבדות על אחד הכיסאות במסדרון, 
תוך כדי שאני שוקע במחשבות נוגות ולא מצליח 

להתרומם מהם.
“לפתע, תוך כדי מחשבות, אני חש יד רכה מונחת 
אינסטינקטיבית הסתובבתי אחורנית  כתפי.  על 

המסורים,  הפעילים  אחד  את  מולי  רואה  ואני 
המביט בי בעיניו הטובות. ‘איך אתה מרגיש? על 

מה אתה חושב?’ פנה אלי אותו פעיל.

בהקשר  הכבדות  בתחושותיי  לשתפו  “החלטתי 
לאסון הנורא ואמרתי: ‘איני מצליח לחזור לעצמי 

ולקלוט מה קרה כאן’.

שיעור  לחיים.  אמיתי  שיעור  קיבלתי  “ואז 
באהבה  ה’  הנהגת  בקבלת  שיעור  באמונה, 

והצדקת הדין, למרות שזה קשה ובלתי מובן. 

‘אשר  ואמר,  פעיל  אותו  פתח  דברים’,  ‘ישנם   “
לדעת  נוכל  לא  ולעולם  להבין,  נוכל  לא  לעולם 
שומרי  יהודים  אצל  מאחוריהם.  מסתתר  מה 
תורה ומצוות ישנו משפט הנהוג לצטט במצבים 
לנו  אין  לך’.  למה  דרחמנא  כבשי  ‘בהדי  כאלה: 
עסק בנסתרות ואין לנו קצה מושג על חשבונות 
הדין  את  עלינו  להצדיק  חייבים  אנו  שמים. 

למרות הכל’. פסק ואמר.

“לאחר מכן צללנו לשיחה ארוכה אשר נמשכה 
וכבר  ליבי  סגור  את  בפניו  פתחתי  רבות.  שעות 
קשות  רגשיות  ובעיות  לבטים  בעוד  שיתפתיו 
פנים  במאור  ענה  והוא  העת.  כל  עלי  העוברות 
ובאורך רוח, חיזק ועודד ומסר לי שיחה אישית 
היהדות  משנת  את  בפני  פרס  הוא  בה  ארוכה 

הצרופה אשר לה יש קו ברור בכל דבר ועניין.

“אני יכול להעיד, כי דווקא מתוך אותה טרגדיה 
בהמשך  להתמודדות  כלים  קיבלתי  עצומה, 
החיים. קיבלתי מושג באהבת ה’, ראיתי מה זה 
לא ליפול לזרועות הייאוש חלילה. ומה שבטוח 
הוא, שכיום אני בן אדם אחר ושונה לגמרי ממה 
חושב  אני  סמינר.  לאותו  כשהגעתי  שהייתי 
באופן שונה ומתמודד אחרת לגמרי עם כל מה 

שמתרגש עלי במהלך החיים.

שסיבב  בכך  הקב"ה  עמדי  עשה  גדול  "חסד 
יודע  שאשהה בסמינר דווקא בעת הזאת. אינני 
איך הייתי מקבל את האסון הנורא, לולא הייתי 
פה בזמן זה ומקבל מענה ברור לתהיותיי, חיזוק 

ועידוד לנפשי".

הרב יעקב יוסף פולק

אוי, מ”ה היה לנו

סיפורי מתקרבים מבוגרי עולם התשובהשלום לקרוב

תמונות השבוע
חוגי בית שהתקיימו במהלך השבוע האחרון
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לכם  כותב  אני  האלה  השורות  את 
לפני ל”ג בעומר. כך שבשעה זו נותר 
הכל  השם,  שבעזרת  לקוות  רק  לי 
בניגוד  בשלום.  מקומו  על  יעבור 
לכל מיני קיצוניים למיניהם שדווקא 
אפשר  ואם  הסדר,  מערעור  ניזונים 
ישראל  משטרת  את  גם  להפוך   -
כל  בסך  אנחנו  הגסטאפו,  לשלטון 

רוצים שקט ובטחון. 
מה שברור הוא, שאלו שהיו ממונים 
הצליחו  לא  הנה,  עד  המקום  על 
חרותה  היא  עובדה.  זו  זאת.  לעשות 
בדמם של ארבעים וחמשה הקרבנות 
זאת,  לעשות  יצליח  שכן  מי  ע”ה. 
יבורך  ישראל,  ממשלת  גם  מצידנו 

מפי עליון.
את  מזכרוני  שולפים  האלו  הימים 
הכל  בסך  ההם.  הקשים  הרגעים 
הגעתי לארץ כדי להשתתף בהילולא 
הקדושה, ומצאתי את עצמי משתתף 
ברבים מאותן ההלוויות שיצאו מבית 
מזעזע  היה  זה  שמגר.  ההלוויות 
ניתן לתאר.  באופן שבלתי  לב  וקורע 
אני חושב שאת קולות הבכי והזעקה 
ההלוויות  במהלך  מהקהל  שבקעו 
האומללות האלה, לא אשכח כל ימי 
בני  צער,  הלומי  יהודים  אלפי  חיי. 
משפחה וחברים המומים, בהו סביבם 
כלא מאמינים. הטרגדיות היו עמוקות 
כדי  מדי,  ועצובות  מדי,  גדולות  מדי, 
ההיקף  את  להכיל  יוכל  שמישהו 

הנוראי והבלתי נתפס שלהן.
ודווקא במצב הזה, צצו הרבה מחזות 
של  שמים.  שם  קידוש  של  מרגשים 
אבות  שמים.  גזירת  עם  השלמה 
התבטאו  ובעלים,  נשים  וילדים, 
בני  מאמינים  יהודים  שרק  באופן 
בלתי  משפטים  מסוגלים.  מאמינים 
נתפסים של צידוק הדין נשמעו בזה 
ומאמין. באותם  זה בקול בוטח  אחר 
הציבו  השכולות  המשפחות  ימים 
בפנינו מראה ענקית של כיצד הופכת 
מלימוד  בהשם  והבטחון  האמונה 
המסר  היה  זה  נתון.  למצב  תיאורטי 
מתוך  היישר  אלינו  ששודר  העצום 

מצעדי ההלוויות ובתי האבלים.

יום,  שיבוא  לעצמי  הבטחתי  כמעט 
המשפחות  של  בבתיהם  ואבקר 
כדי  רק  לא  זה,  אחר  בזה  השכולות 
כל  של  המיוחד  סיפורם  את  לשמוע 
הטובים  היו  באמת  והם  מהם,  אחד 
כדי להתחזק  בעיקר  שבטובים, אלא 
מעט  ללקט  כדי  ובבטחון.  באמונה 
ללמוד  וכדי  החיים.  על  פרופורציות 
כיצד באמת מלמדים את הנפש שלנו 
על  שמברכים  כשם  הרעה  על  לברך 

הטובה. 
אבל  זאת.  לעשות  הצלחתי  לא  עוד 
ענקית  זכות  אז  לי  היתה  במקביל 
לפרסם את סיפורו המדהים, המטלטל 
ז”ל,  גשטטנר  שרגי  ר’  של  לומר,  יש 
בעל קול הזמיר, שהחליט ביום אחד 
להזיז את כל עתידו המוסיקלי הצידה, 
לטובת יגיעה ועמל התורה. היום, כבר 
העצום  הסיפור  את  שמכיר  מי  אין 
האינסופית  התורה  אהבת  את  שלו. 
שלו. ואת כל הדרך שעשה, שלב אחר 
גופו  שכל  עד  צעד,  אחר  צעד  שלב, 
הקדושה,  התורה  עם  התמזגו  ונפשו 

והיא הפכה למשוש חייו ובבת עינו.
ר’ שרגי הפך לסמל של כמיהה לתורה 
דווקא מתוך העסק. הוא הפך למותג 
עראי  מלאכתו  עשיית  של  עולמי 
הסיפור  העולם,  בכל  קבע.  ותורתו 
מאות  דרבן  שרגי,  של  ייאמן  הבלתי 
התורה  אל  מחדש  להתחבר  ואלפים 
המאור  את  בכח  לחפש  הקדושה, 
שבה, ולהפוך אותה לדבר הכי מתוק 

בחיים.
לא  שלו  הדמות  ועדיין  עברה,  שנה 
מרפה ממני. אני נזכר ממנה כל אימת 
מרן  של  ציונו  על  משתטח  שאני 
הקדוש מבעלזא זי”ע בהר המנוחות, 
ממקום  אלי  ניבטת  שלו  והמצבה 
התפללתי  שבוע  לפני  מנוחתה. 
המדרש  בבית  אחת  שגרתית  מנחה 
סקוויר  בניו  סקווירא  של  הגדול 
שעלה  הראשון  והדבר  בארה”ב, 
דמותו  היתה  אסוציאטיבית,  במוחי 
המופלאה של שרגי שגדל בבית הזה.

מחייב  ע”ה  גששטנר  שרגי  עדיין,  כי 
את כולנו!

 טור שבועי 
הרב דוד דמן

הרב דוד משי

הצוואה של שרגי

תשובה מקרבת עפ"י שיעורי המשפיע הגה"ח מקרוב ומרחוק
ר' שמעון שפיצר שליט"א

לא קל לפרגן!
לבקש  הננו  חינם,  באהבת  להתחזק  גרמא  שהזמן  היות   // שאלה 
ולהתחיל  וצרות העין הטבעית,  ‘טיפים’ איך להתגבר על הקנאה 

להעניק ולאהוב את הזולת בנפש חפצה.

א  לומר לתלמידיו  נהג  זצ”ל  גד’ל אייזנר  רבי  המשגיח   // תשובה 
לניחום  מגיעים  יותר  הרבה  “מדוע  ווארט:  קאצקער  שארפער 
אבלים מאשר משתתפים בשמחת נישואין? – כי קל יותר לראות 
ושמחה”  הזולת כשהוא בצער, מאשר לראותו שרוי באושר  את 

---

נורא נוראות!

נהנה  שיהודי  הדעת  על  להעלות  אפשר  וכי  השאלה:  ונשאלת 
לראות את חברו יושב ומצטער? הלא יהודים רחמנים בני רחמנים 

הם!

אלא ההסבר הוא כזה: כשפלוני מרוויח סכום עתק; גומר שידוך 
בא  שהדבר  רבים  מרגישים   – נחשקת  במשרה  זוכה  או  מוצלח; 
כביכול על חשבונם ושההוא לקח מהם את מה שהיה יכול להגיע 
אליהם: את השידוך שחלמו לבת שלהם; את העסקה המוצלחת 
בשמחת  להשתתף  להם  קשה  כך  ובשל  וכדו’.  לעשות;  שיכלו 
רעיהם. אולם, כשפלוני שרוי בצער, אף אחד לא מרגיש ש’גנבו’ לו 
פה משהו וממילא קל לכולם לבוא להשתתף בצערו ואף להציע 

לו עזרה...

חיים  אז  או  גדול.  חיזוק  צריכה  הביטחון  כשמידת  נכון  זה  כל 
את  ולגנוב  אותם  ‘לעקוף’  מנסים  וגם  מאחרים  בחששות  תמיד 
של  בסגנון  והערב  השכם  להתלונן  מרבים  בנוסף  הצלחותיהם. 
לי, שתו לי” ומתהלכים בפנים חמוצות. הסביבה, שמזהה  “אכלו 
היטב שמולה עומד מישהו שמנסה לעשות לה טריקים, מתמלאת 
חשד ומתרחקת ממנו. מה גם שהוא מתלונן ומקטר וחושד בכולם 
שישמח  ואוהב  חבר  לו  שאין  גורם  שכשלעצמו  דבר  היום,  כל 

באמת בשמחתו.

כל  שאת  ומבין  ויודע  הביטחון,  במידת  מתחזק  כשהאדם  אולם, 
נוגע במה  צרכיו הוא מקבל מידו הרחבה של הקב”ה, ו”אין אדם 
ביודעו  שמוכן לחבירו”, הריהו מפסיק לחשוש מהסובבים אותו, 

שאף אחד לא יכול להזיק לו, אם לא שכך נגזר עליו.

אדם  עומד  שמולם  מזהים  סביבו  שכשאנשים  הוא,  הבא  השלב 
בעל ביטחון, שלא מחפש להזיק לאחרים ולא חושש שיינזק מהם, 
אוטומטית הוא הופך להיות אהוב על כולם, וכולם מרגישים בנוח 
על ידו, מפני שהם בטוחים וסומכים עליו בלב שלם שלא ירע להם.

לו  שיש  מי  כי  נדיבות.  לידי  מביא  שהביטחון  כותב,  הלוי’  ה’בית 
מפסיד  לא  שהוא  רק  לא  לפלוני,  נותן  הוא  שכאשר  יודע  בטחון 
לו בכפל כפליים, מלבד  יחזיר  משל עצמו, אלא אדרבה, הקב”ה 
סוף  אותו.  לאהוב  לחבריו  גורם  בנדיבות  שמתנהג  שמי  העובדה 
מוותר  שהוא  ממה  הזה  בעולם  גם  סוף  בלי  מרוויח  האדם  דבר, 

משלו ונותן לאחרים.
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פעם אחת שבו לביתם חסידים שחזרו מנסיעה 
אצל הרה”ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי”ע. 

ביניהם היה אדם פשוט מאוד ותנחום שמו.
בדרך שחו החסידים על הדיבורים הקדושים 
והתפעלו  מטשערנאביל  מהצדיק  ששמעו 

מהדברים הנשגבים שראו בהיכל הקודש. 
“גם  לעומתם:  ענה  בצד,  ישב  אשר  תנחום, 
מאוד,  גדולה  התרוממות  הפעם  הייתה  לי 

יצאתי כל כולי מחוזק”...
בחשבם  דבריו,  את  לשמוע  אוזן  כולם  הטו 

מה כבר יכולות להיות ההשגות שלו.
ותנחום סיפר:

מהרבי,  פרידה  ברכת  לקבל  כשנכנסתי 
שאלני הרבי: “תנחום יקירי, ספר נא לי את 

התנהגותך, מהו סדר היום שלך?”
עניתי: “יש לי סדר היום רגיל. אני קם בבוקר, 
אומר ‘מודה אני’, נוטל ידים ומתלבש, ומיד 
את  לערוך  הסמוכים  לכפרים  לצאת  ממהר 
אומר  הביתה,  חוזר  אני  היומיות.  הקניות 

ברכת התורה ומתפלל תפילת שחרית”.
ואמר  יד,  בתנועת  הרבי  אותי  הפסיק  כאן 
יותר חשובה  היא  “אבל התפילה  בנועם:  לי 
מכל העסקים, לכן עליך לשנות את הסדר - 
קודם תתפלל ורק אחר כך תעשה את שאר 

עיסוקיך”. 
כפריים  יש  בי.  תלוי  לא  זה  “רבי,  טענתי: 
אני  והרי  בשדות,  לעבודה  שיוצאים  גויים 
מיני  וכל  פרוות,  עורות,  מהם  לקנות  רוצה 
אני  לכן  ולהתפרנס,  למכור  שאוכל  מציאות 
חייב להשיגם בביתם עוד טרם יצאו לשדה. 
לא  כבר  הם  התפילה  אחרי  עד  אתעכב  אם 

יהיו בבית”...
אמר לי הרבי: “שמע היטב לסיפור הבא: 

לפרנס  במה  לו  היה  שלא  יהודי  פעם  “היה 

שלוש  ישב  שם  למרחקים,  ונסע  ביתו  את 
שנים, קיבץ פרוטה לפרוטה.

לשוב  החליט  ונכבד  גדול  סכום  “כשצבר 
מטבעות  כל  את  החליף  הוא  הביתה. 
הנחושת שלו למטבעות זהב, כדי שכל הכסף 
לו  היו  הכל  סך  שקים.  בפחות  מרוכז  יהיה 
שארית  וקצת  זהב,  מטבעות  של  שקים   12
של מטבעות נחושת, אלו ששווים היה פחות 

ממטבע זהב נוסף.
לבוא  דרך  כברת  בעוד  הביתה,  “בדרכו 
נאלץ  ברירה  בלית  שישי.  יום  הגיע  העירה, 
שעת  כי  הסמוכים  הכפרים  באחד  לעצור 

כניסת השבת כבר התקרבה.
“תיכף הוא מצא בכפר יהודי שניאות לאכסנו 
אבל  ושמח  שש  הוא  קודש.  לשבת  בביתו 

היה נבוך מאוד לגבי הכסף.
 “הוא לא ידע מה לעשות. להשאיר את שקי 
בחשבון.  בא  שלא  ודאי  שמירה,  בלי  הכסף 
מאידך, להפקידם אצל בעל האכסניה שהוא 

כלל לא מכיר, האם זה נכון ואחראי.
ראה  לא  הוא  לשקוע.  נטתה  כבר  “השמש 
ברירה אחרת, והוא ניגש אל בעל האכסניה 

ונתן לו את כל השקים לשמור. 
“בעל האכסניה לקח את החבילות, והם יצאו 

לבית הכנסת.

“כל השבת הסתובב הלה עם מחשבות, הטוב 
עשיתי או לא. מי יודע מה יהיה. הרי בשקים 

אלו טמונה עבודה קשה של שלוש שנים. 

“מיד במוצאי שבת, אחרי הבדלה, הגיע בעל 
האכסניה עם הפקדון, ואמר לו במאור פנים 

‘הרי שלך לפניך’.

ספר  לספור.  והתחיל  לחדרו,  האיש  “הלך 
את השק הראשון, הכל היה בסדר ברוך ה’. 
הוא נשם לרווחה. את השק השני, השלישי, 
כל השקים היו כהוגן, לא חסר אפילו מטבע 

אחד. אבן כבדה נגולה מעל לבו.

“אבל לפתע התמלא הוא שוב בדאגה רבה. 
של  השק  את  עדיין  בדק  שלא  נזכר  הוא 
מטבעות הנחושת. הוא התיישב שוב, מתוך 
דאגה עמוקה, לבדוק את מטבעות הנחושת. 

ואכן, גם בזה לא היה חסר מאומה”.

אמר לי הרבי: “תנחום, אתה חושב שהלחץ 
הרי  הגיוני...  היה  הנחושת  שק  אודות  שלו 
אם בעל האכסניה החזיר לו את כל מטבעות 
הזהב, אחד מהם לא נחסר, מדוע דאג כל כך 

על פרוטות הנחושת הקטנות והזולות?!”...

אצלך.  קורה  דבר  “אותו  המשיך:  והרבי 
שלך  הנשמה  את  מפקיד  אתה  לילה  בכל 
מפנינים,  יקרה  שהיא  הנשמה  השי”ת,  ביד 
ובלעדיה אין חיים, ובבוקר כשאתה קם, הרי 
את  לך  החזיר  שהקב”ה  לראות  נוכח  אתה 
אתה  הפרנסה  על  כן,  אם  היקרה,  הנשמה 
דואג?! אם קיבלת את מטבעות הזהב, מדוע 

אתה דואג על כמה מטבעות נחושת?!”...

אמרו לו החסידים בהתפעלות: “תנחום, אם 
כך, שמעת מהרבי הרבה יותר מאיתנו!”...

הרב שלום יהושע לוריא

על מטבעות נחושת אתה דואג?!

סיפורי הוד לקירוב לבבות בני ישראל לאביהם שבשמיםסיפורומקרבן לתורה

לרגל יומא דהילולא קדישא של הרה”ק רבי מרדכי מטשערנאביל זי”ע החל בשבת קודש - ביום כ’ באייר  / 
ה ֱאמּוָנֶתָך” ָמִתי ְבֶחְמָלה, ַרָבּ

ׁ
י ִנְש “ֶשֶהֱחַזְרָתּ ִבּ

שו"ת הלכתי בענייני קירובוהחזירנו בתשובה 
 עם הגה"צ רבי שמאי גרוס שליט"א

חבר הביד"צ ד'קהל מחזיקי הדת', מרבני עולם התשובה

שאלה // בוגר סמינר מבקש לשאול: הוא נמצא 
לאבינו  להתקרב  ורוצה  ראשוניים  בשלבים 
לשמור  עצמו  על  לקבל  לו  וקשה  שבשמים 
לשמור  יתחיל  שבינתיים  לו  מציעים  השבת, 
בכך  תועלת  איזה  יש  האם  שעתיים,  שבת 
ששומר רק שעתיים, ואם יש תועלת, האם יש 
איזה עדיפות איזה זמן בשבת שישמור שעתיים 

מלעשות מלאכות?

עושה  שאדם  קטן  דבר  שכל  ודאי   // תשובה 
לכן  בשמיים,  מאוד  חשוב  להתקרב  בשביל 
לשמור,  לו  א”א  השבת  שכל  אומר  הוא  אם 
וכמובן  עכ”פ  קצר,  זמן  הפחות  לכל  ישמור 
לשמור  צריך  שאין  לו  יאמר  לא  שמקרבו  שמי 
כל השבת אלא שעתיים, דאז משמע שמסכים 
לו שיעשה מלאכה בשאר השבת. אלא יאמר לו 
דאסור לעשות מלאכה כל השבת והיות שקשה 

הפחות  לכל  השבת  כל  לשמור  להתחיל  לו 
יתחיל לשמור שעתיים ואח”כ יוסיף לעלות עוד 

ועוד ויתרגל לשמור כל השבת.

ישמור  השבת  מן  חלק  באיזה  השאלה  ואודות 
השעתיים, נראה דודאי שצריך שיהא השעתיים 

בזמן שרגיל לעשות מלאכות ואז יפרוש.

על כן נראה שישמור השעתיים בתחילת השבת, 
דהיינו קצת מלפני שקיעת החמה.

מתחיל לשמור חלק מן השבת

האהל על ציוני צדיקי בית טשערנאביל זי''ע
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