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עזרתך ו ר  ז  מבלעדי עו

 הרב הקדוש רבי מאיר הלוי מאפטא זי"ע, מחבר ספר 'אור לשמים', חיבר תפילה נוראה לאומרה בכל יום, והיא פותחת כך:

ְחּבּולֹות, ְוָכל יֹוְשֵבי ֵתֵבל ַיַעְמדּו ִליִמיִני ִריּבֹון ָהעֹוָלִמים, ָיַדְעִתי ִכי ִהְנִני ְּבָיְדָך ְלַבד ַכֹחֶמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר. ְוִאם ַגם ֶאְתַאֵמץ ְּבֵעצֹות ְוַת 

 ְלהֹוִשיֵעִני ְוִלְתֹמְך ַנְפִשי, ִמַּבְלֲעֵדי ֻעְזָך ְוֶעְזָרְתָך ֵאין ֶעְזָרה ִוישּוָעה!

 אחת הידיעות המוכרחות ביותר בחייו של יהודי היא לדעת תמיד ש"מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישועה", כאשר קדמה לה

 ההכרה וההבנה העמוקה "שהנני בידך כחומר ביד היוצר".

 הדברים מקבלים משמעות גם במישור הכללי, ובודאי במישור הפרטי. 

חג החירות, ונמצאים אנו -במישור הכלל יהודי, כאשר אנו יוצאים מתקופה בה השתדלנו לחיות את יציאת מצרים, דרך חג הפסח

ודה משמעותית לקראת קבלת התורה בחג השבועות על ידי ההכנה בקנייניה ובעבודת בעיצומם של ימי הספירה, בהם נעשית עב

 המידות.

 לכל דבר בעבודת האדם בעולם, יש קשר ישיר או עקיף ליסודות האמונה, כשהדברים מתמזגים תמיד יחד למתבונן.

ה, ואשרי כל המתבונן בדברים ונפתח במעשה השגחה פרטית שהתרחש במלחמת יום הכיפורים, ומבטא אף עבודת מידות מופלא

 הקטנים אשר בעצם גדולים המה.

 "ממתק" בהשגחה פרטית בעיצומה של מלחמה

יואל התגייס למלחמת יום כיפור. המלחמה תפסה אותו ואת חבריו באימוני טירונות במחנה ליד חדרה, בערב יום כיפור לקחו 

יהם אנשים מכוסים בטלית בדרך לבית הכנסת, מרימים מבט אותם צפונה באוטובוסים. הם עברו בתוך טבריה, וראו מחלונות

 תמה ומודאג לכיוון האוטובוסים המלאים בחיילים שעושים דרכם צפונה.

כל הלילה העמיסו משאיות בארגזי תחמושת, ולמחרת המלחמה החלה. במשך כמה ימים נתנו להם לשמור בכל מיני מקומות 

 ך שהם עדיין טירונים ולא לוחמים.ולהעמיס ארגזים ופגזים. מאוד הצטערו על כ

בשבת חול המועד סוכות לקחו אותם לדרום מערב סיני, קרוב לחוף מפרץ סואץ. היה שם כוח צנחנים שנועד למנוע מהמצרים 

שייח. אחרי שסכנת הכיבוש המצרי פחתה, לקחו את כוח הצנחנים כדי להילחם במקומות -לרדת על כביש החוף לכיוון שארם א

 ואל וחבריו הטירונים החליפו אותם. וכך נותרה החבורה בכוננות בעמדות בין ההרים שכונו "מכלאות".נוספים, וי

ביום הם היו למטה בצל, ובלילה למעלה על ההרים. יום אחד הודיעו להם שיש חשש לחדירת כוח קומנדו מצרי במסוק לאזורם, 

מה חולקה בין כמה פלוגות ששהו באזור. התוכנית הייתה ועליהם הוטלה המשימה לנסות לאתר את האויב ולהילחם בו. המשי

שלוש כדי לנסות לאתר את -שבשעה שלוש לפנות בוקר, לפני אור ראשון, ינועו לנקודה מסוימת, שם יערכו סיור של שעתיים

 הקומנדו המצרי, ויחזרו לעמדותיהם. "עד שמונה בבוקר כולם במכלאות", הבטיח המפקד.

ג'יפ במצב גרוע ביותר לצורך הסיור. היו עליו נהג וקצין מפלוגה אחרת, ומאחור עלו שישה חיילים,  באמצע הלילה הגיע אליהם

שיצאו לראשונה לסיור קרבי. לא היו מקומות ישיבה, והיה ממש לא נוח, אבל בשביל שלוש שעות לכל היותר זה היה סביר. הם 

בקשר נאמר לקצין: "סע ימינה", "עוד שני קילומטר", "סע הגיעו לנקודה, ולצערם לא ראו חיילי קומנדו מצריים מסביב. 

 שמאלה", "תעלה פה", "תעלה שם"...

וכך מצאו את עצמם נוסעים קילומטרים באמצע המדבר. השמש זרחה, מכל עבר נשקף נוף מדברי, ימין ושמאל רק חול וחול.הם 

וסף בניסיון לאתר את חיילי הקומנדו של האויב. עברה עלו על גבעה אחת ועל גבעה נוספת, ירדו לאיזה ואדי ואחר כך לוואדי נ
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שעה ועוד שעה, השעה הייתה כבר עשר בבוקר. המשימה הייתה אמורה להסתיים, אבל לא, מכשיר הקשר המשיך להורות: "סע 

 לפה", "סע לשם", "תתקדם הלאה", "תעלה על הגבעה הבאה"...

הכיוונים. הם עדיין לא התפללו, ובגלל שהיו אמורים לחזור בבוקר  זה היה מצב בלתי רגיל. יואל וחבריו היו חבוטים מכל

 לעמדותיהם גם לא לקחו תפילין. וכך נאלצו להתפלל שחרית מהזיכרון בתוך הג'יפ בלי תפילין.

 היה להם מיכל מים, אבל לא היה פירור אחד של אוכל, מפני שהם היו צפויים לחזור בבוקר. אמש אכלו מוקדם, כך שהחלו להיות

רעבים. השעות נקפו, אחת עשרה, שתים עשרה, והם ממשיכים בסיור בלי לאכול מאומה. לא הייתה נפש חיה באזור, לא רכב 

ישראלי ולא קומנדו מצרי, לא אוהל בדואי ולא עמדה צבאית. הקשר המשיך להורות: "סעו לפה", "תעלו לשם". מחוג השעון 

 הורה כבר על שלוש אחר הצהריים.

אחת הגבעות בעמדת תצפית ישראלית. שני תצפיתנים תצפתו מראש הגבעה שהוצבה על חצובה לכיוון כלשהו, ומדי לפתע נתקלו ב

 פעם דיווחו דיווחים בקשר.

 מיד ניגשו אליהם ושאלו: "יש לכם משהו לאכול? לא אכלנו כלום מאתמול בערב!"

 רים"."לא" הגיעה התשובה, "לפני שעה הגיע לנו אוכל וגמרנו את כולו. מצטע

 החיילים חזרו מאוכזבים לרכב.

 לפתע נשמע קריאה: "היי, חברים, חכו! חכו!"

אחד מהתצפיתנים הוציא מתיקו משהו שנראה כמו קופסת נעליים עטופה, רץ אליהם ואמר: "הנה, נזכרתי. זאת חבילה שנשלחה 

 לי בתחילת המלחמה. רק הבוקר מסרו לי אותה. קחו את הכל!"

צבעוני נראתה יותר כמשלוח מנות בפורים מאשר כמו מנות קרב במלחמת יום הכיפורים, אבל לאף אחד  הקופסה העטופה בנייר

מצופים  -זה לא היה אכפת באותו רגע. הם קרעו את העטיפה ופתחו את החבילה במהירות, וחילקו ביניהם את כל השלל 

 הפכה לארוחה לשמונה חיילים רעבים... ושוקולדים, חטיפים למיניהם ומיני מתיקה. קופסת נעליים מלאה בממתקים

תוך דקותיים הכול נגמר. החבילה השיבה את נפשם של החיילים. הם אמרו לו "תודה רבה" ועלו על הרכב. כאשר החלו לנסוע, 

 הגיע סוף סוף האישור לחזור למכלאות.

הניח תפילין לפני השקיעה. אחר כך כאשר חזרו לעמדות ראו יואל וחבריו את השמש מתחילה לשקוע לתוך ים סוף. מיד רצו ל

 אכלו ארוחה קרבית רגילה, כאשר הטעם המתוק מאוד של אהבת ישראל באמצע המלחמה המרה עדיין נותר בפיהם.

*** 

ממעשים  -אם לא יותר  -אכן, מחשבה טובה על האחר כוחה רב ועצום ומעשה הנראה כקטן יכול להיצרב בתודעת האדם לא פחות 

 גדולים.

 , בכוחה גם להפך עניין בלב האחר לטובה ממש מעבר לכל ציפייה.אך מאידך

 ויעיד על כך המעשה הבא:

י ב על השנ טו  מפעים-לחשוב 

לפני כשלושים וחמש שנה, במלחמת יום כיפור, נלקח זכריה באומל בשבי הסורי עם עוד מספר חיילים, היה ידוע שהוא מת וגופתו 

 פעיל לחצים גדולים שיחזירו את גופתו להביאה בקבורת ישראל אך ללא הועיל.נשארה שם. במשך שנים ניסו בני משפחתו לה

שנה(, בנימין נתניהו.  15-כעסים רבים התפתחו אצלם כלפי ראשי הממשלות השונות, ובפרט על ראש הממשלה הנוכחי )מזה כ

וימת ולא עושה ככל יכולתה במשך שנים הם היו רוטנים, כועסים וכואבים את המצב באומרם שהממשלה נוקטת באזלת יד מס

 להשיב את יקירם. 

 זכריה באומל הוחזרה. והנה, בחודש ניסן תשע"ט התבשר כל עם ישראל שגופתו של

 ויהי הדבר לפלא.

בכינוס שהתקיים במעון ראש הממשלה, סיפרו בני המשפחה על התחושות הקשות שרבצו על ליבם במשך שנים, הם הוסיפו שלפני 

פחה יחד וכולם החליטו לשנות חשיבה בנושא ולדון לכף זכות, הם קיבלו על עצמם להסתכל על העניין תקופה התכנסה כל המש
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דרך עין טובה וללמד עליו סנגוריה ולומר בלב שלם שמן הסתם ראש הממשלה עושה כל שביכולתו כדי להחזיר את הגופות אך 

 כו'.בודאי יש לו הרבה טירחה, מו"מ בין מדינות וגם לא הכל בשליטתו ו

 יום אחד זימן אותם ראש הממשלה לשיחה ואמר להם שעצמותיו של זכריה נמצאו ובקרוב הוא יובא לקבר ישראל.

אחותו של זכריה החלה לספר לרה"מ שלפני כמה זמן הוחלט אצלם שבמקום לבוא עליו בטרוניות, יש להסתכל בעין טובה. ואז 

 היא ראתה שראש הממשלה מתרגש. 

 ומדוע?

סיפר: יום אחד עשינו טובה גדולה לרוסיה ובסייעתא דשמיא באמצעות עבודת מודיעין טובה, הצלנו אותם מפיגוע  וראש הממשלה

 גדול, וידענו שיגיע לנו מהם תגמול. 

דברים חשובים ברמה אסטרטגית אבל העצמות של זכריה לא היו חלק מהם. ואז צמצמנו את  50ישב צוות בכיר ועשה רשימה של 

רים הכי חשובים וכשישבנו אצל נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, הוא הודה לנו על העזרה במניעת הפיגוע ושאל מה דב 3-הרשימה ל

דברים שתיכננו מראש לבקש אך פתאום עולה לי בראש השם "זכריה באומל",  3נרצה בתמורה? ואני יודע שכבר יש לי רשימה של 

 ואמרתי, כנראה זה משמיים. 

 ריה באומל?ופוטין שואל: מי זה זכ

 שנים ולא הובא לקבורה. 37עניתי לו: חייל שנהרג לפני 

 ופוטין שאל: נו, אז מה אכפת לך מזה עכשיו?

 ועניתי: לעם שלנו זה אכפת.

והתרגש מהסולידריות היהודית, ולאחר שתיקה קלה אמר: "אל דאגה! אני מביא לכם אותו, וכעת תבקשו בקשה  הנשיא התפעל

 נוספת".

 אות מה מחשבה טובה יכולה לחולל אצל הזולת.אכן, מפעים לר

*** 

כדי לעבוד את בוראו נברא רק   האדם 

 גמילות חסד עם הנפטרים אינו עניין של מה בכך, וכפי שנלמד מפרשתנו, פרשת אמור:

 )כב, לב(.ונקדשתי בתוך בני ישראל" "

 וכתב בספר החינוך: 

", כלומר שנמסור נפשנו למות על קיום מצות הדת. ואף על פי שכתוב נצטוינו לקדש את השם, שנאמר "ונקדשתי בתוך בני ישראל

בתורה "וחי בהם", דמשמע שצריך לחיות עם המצוות ולא למות בגללם, כבר קיבלו חכמים שלא נאמר מקרא זה בכל עניין ובכל 

ים, שתקדישו את שמי עבירה, ומפי הקבלה אנו חיים בכל דברי התורה. ולשון הספרי: על מנת כן הוצאתי אתכם מארץ מצר

 ברבים.

שורש מצוה זו ידוע, כי האדם נברא רק כדי לעבוד את בוראו, ומי שאינו מוסר גופו על עבודת אדוניו, איננו עבד טוב. והרי בני אדם 

 ימסרו נפשם על אדוניהם, קל וחומר על מצות מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עכ"ד.

ה' דוש  קי ות על   לחי

יוסף קארו זיע"א היה מתפלל כל ימיו שיזכה למות על קידוש השם. ומספרים על גר הצדק הנקרא "אברהם בן  כידוע, מרן רבי

אברהם", שנתפס על ידי הכמרים וניסו לשכנעו בכל מיני דרכים שיחזור להיות גוי, אך הוא סירב בכל תוקף לכך, ולפיכך חרצו את 

 דינו למות בשריפה.

ין הנורא, שלח שליח שיאמר לאברהם הגר שיש לו אפשרות להצילו על ידי שיזכיר שם קדוש, כששמע הגאון מוילנא את פסק הד

אך אברהם הגר שלח לו בחזרה: זכות גדולה נזדמנה על ידי למות על קידוש השם, ואיני מוותר עליה.והנה, מצוה יקרה זו אינה 

ולם יש אפשרות לכל אחד מאיתנו לקיים מצוה עצומה מתאפשרת בכל זמן ובכל עת, מפני שלא תמיד ניתן למות על קידוש השם. א
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זו אף בלי למות, וזאת על ידי שיאמר קדיש וקדושה בכוונה גדולה, וכמו שכתב החפץ חיים בספרו תורת הבית, שלדעת הזוהר 

 הקדוש כשאומרים קדיש וקדושה, מקיימים מצות עשה של "ונקדשתי בתוך בני ישראל".

 הקדיש מקרב את הגאולה

בגמרא )ברכות ג.(: אמר רבי יוסי: פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל, בא מסופר 

 אליהו זכור לטוב והמתין לי ליד הפתח עד שסיימתי תפלתי.

ת לחורבה זו? לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי: שלום עליך רבי, ואמרתי לו: שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי: בני, מפני מה נכנס

אמרתי לו: להתפלל. ואמר לי: היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו: מתיירא הייתי שמא יפסיקו אותי עוברי דרכים. אמר לי: היה 

 לך להתפלל תפילה קצרה.

ואז שאל אותי אליהו: בני, מה קול שמעת בחורבה זו? אמרתי לו: שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת: אוי לבנים 

 יהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין האומות.שבעוונות

אמר לי: חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה 

ע ראשו ואומר: אשרי המלך שישראל נכנסין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונין אמן יהא שמיה רבה מברך, הקדוש ברוך הוא מנענ

 שמקלסים אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. 

נמצאנו למדים שעל ידי אמירת הקדיש אנו משתתפים בצער השכינה, ועל ידי זה אנו מעוררים עלינו רחמי שמים, ובורא עולם 

 ישראל מבין האומות. אשרי מי שמשתדל לעשות נחת רוח ליוצרו, אשריו ואשרי חלקו.רוצה לגאלנו גאולה שלמה ולקבץ את נדחי 

ו ושכר  מעלת הקדיש 

 אמרו רבותינו זכרונם לברכה: כל העונה אמן יהא שמה רבא בכל כוחו, קורעים לו גזר דינו, ופותחים לו שערי גן עדן. )שבת קיט(.

מחמת חטאי האדם, אלא ניתן על ידו גם לשנות גזרות שנגזרו על  ומסביר המהר"ל, שהקדיש מבטל לא רק גזרה רעה שנגזרה

האדם מיום היוולדו, כגון אם נגזר עליו להיוולד בעולם הזה ולחיות כל חייו בעוני ובדוחק וכיוצא בזה, גם את זה מסוגל כח עניית 

 "יהא שמיה רבא" לשנות לטובה.

*** 

מר לעילוי נשמת מי שהסתלק לבית עולמו, שאז יש בכח הקדיש להגביהו אין ערוך למעלת אמירת "קדיש", ובודאי כאשר הוא נא

 ולרוממו ממדרגה למדרגה וגורם לנשמתו תיקון ונחת רוח באופן שאין לתאר ואין לשער.

מאמינים בני מאמינים אנו בחיי הנצח, נשמת האדם אשר היא היא מהות האדם ונצחיותו החצובה מתחת לכסא הכבוד, ובכח 

 לם הזה לפעול ולחולל פלאות במעשיו עבור נשמה שכבר עזבה את העולם הזה. ואין לך חסד גדול מזה.האדם כאן בעו

. . ים. מן השמי ק  ורא-צ' נ  מעשה 

 תולדותיו של הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, רבה של ירושלים: -הסיפור שלהלן מובא בספר "האיש על החומה"

ר מופלא מפי מורנו על עניין אמירת הקדיש שקרה בפרשבורג, בעת שלמד בישיבת הגאון ר' אהרון סלוסקי שליט"א, שמע סיפו

 ה"כתב סופר", ומעשה שהיה כך היה:

אשה מכובדת ובעלת עסק מבוסס, היתה נוהגת במשך שנים רבות להביא מדי פעם בפעם תרומה הגונה לישיבה, בתנאי שיגידו 

מי שיגיד קדיש אחריהן, והישיבה דאגה למנות בחור מיוחד שאמר קדיש  בישיבה קדיש תמידי לעילוי אותן נשמות גלמודות שאין

 לטובת נשמות אלו.

לימים, הסתלק לעולמו בעלה של אותה אשה, ומכיון שהוא ניהל את העסק ביחד איתה, פגעה פטירתו בעסק, שהצטמק והלך עד 

נוסף, כאשר הגיעו שתי בנותיה לפרקן, וכסף  שנסגר כליל. מצבה הכלכלי של האשה הלך והחמיר, וברבות הימים נפל עליה עול

מנלן? נשאה האשה את סבלה בדומיה, קיבלה עליה את הדין באומץ והשלימה עם גורלה. אולם, על דבר אחד לא יכלה לוותר 
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וליבה היה מר עליה ביותר והכאיב אותה מאוד, וזהו, עניין אמירת הקדיש שעלול להתבטל, אחר שהפסיקה את ההקצבה למטרה 

 ו.ז

במר נפשה עלתה להנהלת הישיבה ושטחה את בקשתה שהישיבה תיאות להמשיך גם הלאה את אמירת הקדיש לעילוי נשמות 

גלמודות, עד שירחיב ה' את גבולה ותחזור לתמוך בישיבה כמקודם. התרגשו מאוד ראשי הישיבה מתום לבה וצדקת נפשה של 

ת הקדיש כמו עד כה. הבטחה זו מילאה את נפשה אושר אין קץ, אלמנה זו, והבטיחוה למלא את מבוקשה לשמור את אמיר

וכשברק של אושר מנצנץ מעיניה הנוגות, נפרדה מראשי הישיבה ופנתה ללכת לדרכה. מעתה שוב לא העיק עליה כל כך מצבה היא, 

כמעט שלא חסר לה כלום  ואפילו מצב שתי בנותיה שהגיעו כבר מזמן לפרקן. כי מרגע שעניין הקדיש לנשמות גלמודות הובטח לה,

בעולמו של הקב"ה. ולגבי שתי בנותיה, שמה מבטחה בה', אבי יתומים ודיין אלמנות. והוא הרחום וחנון יראה בודאי בעוניין של 

 בנותיה, ויזמין להן את זיווגן וכל צרכיהן.

פי מידותיו, ובירכה לשלום. הופתעה בצאתה לרחוב, בא למולה יהודי ישיש בעל הדרת פנים נדירה, כשזקן צח כשלג יורד לו על 

 האשה מהסברת והארת הפנים של הזקן הבלתי מוכר לה. הפתעתה גדלה שבעתיים, בעת שהזקן התעניין במצבה ובמצב בנותיה.

נאנחה האשה קשות ושטחה לפניו את מר גורלה ואת נפילתה מאיגרא רמה לשפל המדרגה, עד שאין לה האמצעים ההכרחיים 

 ה הבוגרות.להשיא את בנותי

 "מהו הסכום המשוער הדרוש לך להוצאות נישואיהן של בנותייך"? שאל הזקן.

 "לשם מה חשוב לכבודו לדעת, למאי נפקא מינה"? השיבה האשה בתימהון ונקבה בסכום המשוער.

יע את שלף הזקן גיליון נייר ורשם הוראה לבנק המקומי לשלם לאשה את הסכום שנקבה. אולם בטרם שם את חתימתו, הב

משאלתו שהיות ומדובר בסכום רציני מאוד, רצוי שתהא חתימתו בנוכחות עדים שיראו במו עיניהם כשהוא חותם אישית על 

 ההמחאה, ויאשרו זאת בחתימת ידם.

נרגשת ומופתעת ממה שהתרחש, עלתה לאולם הישיבה וביקשה משני בחורים להילוות אליה. משראה אותם הזקן, הציע להם 

ך שהוא שם את חתימתו על הוראת התשלום, וליתר בטחון ביקש מהם פיסת נייר ורשם עליה את חתימתו למזכרת שיתבוננו אי

 ולדוגמא. במוסרו את ההמחאה על הסכום הנכבד לידי האשה, הורה לה שתלך לפדות את ההמחאה למחרת בבוקר.

להסביר לה כל כך פנים ולהראות רוחב לב כזה, עד כל העניין נראה לאשה ההמומה תמוה ומוזר. מה ראה הזקן הזר והבלתי מוכר 

 כדי כיסוי הוצאות השאת שתי בנותיה. אעפ"כ הזדרזה למחרת לסור אל הבנק בלב דופק ולנסות את מזלה.

כשבחן פקיד הבנק את ההמחאה, תקע בה מבט תוהה, מסתכל פעם ופעמיים וכולו נבוך ומשתאה. תוך הבעת סימני המבוכה ביקש 

 והוא נכנס עם ההמחאה למנהל הבנק, שהיה גם בעליו. וכאן התרחש משהו דרמטי ביותר. ממנה להמתין,

 כשראה מנהל הבנק את ההמחאה, צנח מכסאו והתעלף...

בבנק קמה מהומה, הפקידים ששמעו על המתרחש, הכניסו מיד את האשה לחדר צדדי והפקידו עליה שומר לבל תתחמק, תוך חשד 

שבה רוחו של מנהל הבנק, ביקש לראות את האשה שהגישה את ההמחאה לפירעון. בהיכנסה שיש כאן מעשה מרמה. אחרי ש

 בבהילות שאל אותה, אימתי וכיצד קיבלה את ההמחאה.

"רק אתמול קיבלתיו מיהודי מכובד בעל הדרת פנים, וישנם אפילו שני בחורי ישיבה היכולים לשמש כעדים, שראו איך שכותב 

 נתה האשה כמתנצלת.ההוראה חתם על ההמחאה", ע

 "האם תוכלי לזהות את האיש אם אראה לך אותו בתמונה?", שאל המנהל.

 "בודאי אזהה אותו, ואין לי כל ספק שגם שני הבחורים יוכלו לזהות אותו", ענתה.

כעל האיש  הורה המנהל להביא לפניו את תמונת דיוקנו של אביו המנוח, וכשהוצגה התמונה בפני האשה, הצביעה בלא היסוס עליו

 שנתן לה את ההמחאה. ציווה המנהל לפרוע את ההמחאה ושחרר את האשה.

אחרי שהאשה עזבה, סיפר המנהל לנוכחים את פשר הפרשה המוזרה שהתחוללה לנגד עיניהם. האיש שמסר את ההמחאה לאשה, 

בזו הלשון: "דע לך שמאז שסרת מן  אינו אלא אביו שהלך לעולמו לפני עשר שנים. בלילה שלפני זה הופיע אביו בחלום ואמר לו

הדרך הישרה והתחתנת עם גויה והפסקת לשמור את הקדיש, לא מצאה נשמתי מנוחה, עד שבאה אשה אלמונית וציוותה להגיד 

קדיש לנשמות שאין אומרים קדיש אחריהם, וזכותי עמדה לי שהקדיש הזה שאמרו בישיבה לפי פקודת האשה גרם עילוי ונחת רוח 

שה זו תופיע מחר בבוקר בבנק שלך עם המחאה שמסרתי לה לכיסוי הוצאות נישואי שתי בנותיה". כשקמתי בבוקר לנשמתי. א

 נפעם מהחלום, סיפרתיו לאשתי שלעגה לכל העניין. אולם משהופיעה האשה עם ההמחאה התאמת לי שאכן החלום אמת היה.
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 ברי ר' יהודה גרינוואלד...אני הקטן וח -וסיים הגרי"ח זוננפלד: "מי היו שני הבחורים? 

 האיש נהיה לבעל תשובה, אשתו התגיירה כדין, והם זכו להקים בית נאמן בישראל.

 הכל בגללל קדיש אחד

מעשה במשגיח כשרות בבית ההארחה של המושב 'שורש' שבהרי ירושלים, שנהג לארגן מדי יום ביומו מניין לתפילת מנחה בבית 

ה חסר העשירי למניין. המשגיח יצא החוצה, ופגש חקלאי שהיה לבוש במכנסיים קצרים המרגוע. והנה, אירע יום אחד שהי

 ומראהו כשל יהודי פשוט לכל דבר.

כשהציע לו להצטרף למניין, לא ידע האיש מה הוא שח ומה פירושו של המושג מניין. לאחר שהסביר לו את גודל חשיבות המצוה, 

ני שהקהל התחיל להתפלל, נכנס בחור דתי לבית הכנסת, והנה היו כבר עשרה ניאות להיכנס לבית הכנסת. לאחר הקדיש, לפ

 מתפללים גם בלי החקלאי, שאכן יצא את בית הכנסת והלך לביתו.

עברו כמעט עשר שנים מאז המקרה. המשגיח עזב מזמן את בית ההארחה ועבר לבני ברק. בלילה אחד הוא רואה בחלומו את 

קורנות. הנפטר החל לספר לו שעזב את העולם לפני כחודש, ''ואין לך מושג איזה שכר קיבלתי החקלאי שהצטרף למניין, ופניו 

 בשמים על שהסכמתי להשלים לכם את המניין''.

הוא גם הוסיף ואמר שבזכות המצוה ההיא שקיים, נתנו לו הזדמנות להתגלות אליו בחלום ולבקש ממנו שילך אל בנו יחידו 

גמור, וישכנעו לומר עליו קדיש. הוא מסר את כתובתו המדויקת של הבן, והמשגיח הנפעם אכן קיים המתגורר בירושלים, חילוני 

 את בקשתו והצליח לשכנע את הבן לומר קדיש על אביו.

שוו בנפשכם: מה עשה אותו חקלאי ממושב שורש? בסך הכל הביע נכונות להצטרף למניין. זה הכל. לא יותר מזה. ואיזה שכר קיבל 

 ד כדי כך שנתנו לו רשות להתגלות לאחר פטירתו!על כך, ע

 מוסר השכל עצום אפשר ללמוד ממעשה זה, על ערכו של כל צעד קטן שאנו עושים בדרך אל הקדושה.

למדנו שוב מה כוחה של פעולה, ואפילו כזו הנראית לכאורה קטנה, ומה שיכולה לחולל, והדברים ארוכים. והנה שוב נפגש עניין 

 החסד עם יסודי האמונה הצרופה.

? ן י מנ  דאגה 

 יסוד האמונה והטמעתו פנימה אמור לייצר בנפש האדם סוג של מרגוע.

 להפליא: "העבר ַאִין, העתיד עדיין, וההווה כהרף עין. אם כן, דאגה מנין?" רבנו אברהם אבן עזרא אמר פעם בצורה תמציתית 

כל יום הוא מצרך יקר שאסור לבזבז על מעשים קטנוניים. הציווי לחיות את החיים בדרך התורה והמצוות נמצא בלב ליבה של 

היום, כל יום, למיוחד ובעל ערך, מפני אורח החיים היהודי. למעשה, נוכחות המצוות בחיינו היא זאת שמאפשרת לנו להפוך את 

שהיום אני עושה ומקיים את חובתי כלפי הבורא ובכך קושר את עצמי לנצח. יחד עם זאת ייקל עלינו להתעלות ולהתמודד עם 

 הקשיים והאתגרים מתוך רצון, אמונה ותקווה לטוב.

 יים.וככל שיתבונן האדם בדברים אלו, יראה עד כמה הדברים נכונים ומעשיים לח

וה-הבסיס לאמונה  הגברת השכל על התאו

הדברים אותם הזכרנו עמוקים ונוקבים עד למאוד. בל נחשוב שעניין שליטת הרוח על החומר הינה בגדר תוספת מעלה בלבד 

 הצרופה בנפש היהודי עד האמונהבעולמו הרוחני של יהודי, אלא נצרכת היא ומוכרחת כדי להעמיד על ידה את יסוד היסודות של 

אשר אם ח"ו יפגום במהלך עבודתו באמצעות התגברות תאוותיו על שכלו, הרי שבזה עלולה ח"ו להיפגם אמונתו עד כדי הידרדרות 

 לכפירה רח"ל.

כפי שהעיד הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל )מובא בספר קובץ מאמרים ח"ב בפרק אמונה ובטחון(:יסודי האמונה מצד עצמם הם 

ם שאיננו בכלל שוטה אשר אי אפשר להסתפק באמיתתם, אמנם רק בתנאי שלא יהא אדם משוחד. פשוטים ומוכרחים לכל אד
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היינו שיהא חופשי מתאוות עולם הזה ורצונותיו, וא"כ סיבת המינות והכפירה אין מקורה בקלקול השכל מצד עצמו, כי אם מפני 

 רצונו לתאוותיו הַמֶטה ומעוור את שכלו.

תורה "ולא תתורו אחרי לבבכם", זו מינות, היינו שהאדם מוזהר להכניע ולשעבד את רצונותיו  ומעתה מובן היטב מה שהזהירה

כדי שיהא השכל חופשי מנטיות הרצון, וממילא יכיר האמת המוכרחת לכל בן דעת שהקב"ה ברא את העולם. כמאמר רבי עקיבא, 

אם ברצונותיו לתאוותיו, ואילו לא הגיעו תאוותיו  שהעולם מעיד על הקב"ה שבראו, והכפירה אין לה שום מקום בשכל האדם כי

למדרגה גסה, לא היה אפשר בשום אופן לבוא לידי טעות של כפירה או עבודה זרה, על כן גדול עוונו מנשוא שהגביר תאוותיו על 

א האמונה בהכרח. שכלו כל כך עד שלא יכיר אמת פשוטה כזאת, והמצוה להאמין היינו שלא יגביר תאוותיו על שכלו, וממילא תבו

 ואין צורך להשתדל להשיג אמונה, אלא להסיר את הגורמים להפסידה, והיא תבוא מאליה".

. . יהושע. י  נפשו כשראה את הפנ על  נס   האריה 

על הגאון בעל הפני יהושע מסופר שיום אחד השכים קום בעלות השחר כדרכו ושם פעמיו לעבר בית הכנסת בו היה רגיל להתפלל 

טלית ומעוטר בתפילין. להפתעתו שם לב שהרחובות ריקים מאדם, ותמה בליבו על כך. לאחר שהתקדם מעט בדרכו כשהוא עטוף ב

 ראה יהודי אחד מציץ מבין חלונות ביתו לעבר הרחוב, פנה אליו הפני יהושע ושאלו: מה אירע היום? היכן כולם?

החיות, ונכנס לעירנו, והנה הוא משוטט ברחובות. ומפיל  "וכי הרב לא שמע"? השיבו הלה בפחד, "אריה ענק ואימתני נמלט מגן

 חיתתו על בני העיר המסוגרים בביתם עד יעבור זעם".

 "והיכן ראוהו לאחרונה?", שאל הפני יהושע. והיהודי הצביע לעבר השכונה הסמוכה.

ך מיד נאלם דום כיון שלמול עיניו הפני יהושע החל צועד לאותו כיוון... היהודי המפוחד רצה לזעוק לרב שלא יעז לעשות זאת א

 הופיע האריה בכבודו ובעצמו והחל להתקדם לכיוונו של הרב...

הוא הגיף את התריסים ולא רצה לחזות במחזה הנורא, אך יצר הסקרנות שבו גרם לו להציץ מבעד לחרכים. לתדהמתו לא היה 

רות בתפילין שעל ראשו ונועץ את עיניו הקדושות בפניו של גבול, הוא ראה כיצד הפני יהושע מגלה את פניו המכוסות בטלית ועטו

רק הביט האריה בפניו של הפני יהושע, הסתובב אחורה, קיפל זנבו ונס בבהלה גדולה!!! הפני  -האריה, וכאן התרחש דבר מוזר 

 יהושע עצמו לא חשש, ורדף אחריו עד שהצליח להכניסו לתחום גן החיות ולהבריח אותו לכלובו!!!

 כולם נרגשים אל ה"פני יהושע" להודות לו, הניף ידיו בביטול ואמר: כשבאו

"האריה הוא מלך על החיות, לא על בני האדם!! ולכן, כשהאדם שומר על צלם אלהים שבו, אזי הוא מעל החיות, ומעל מלך החיות, 

הארץ ועל כל עוף השמים". אולם, אם  אין לו מה לחשוש מהם, שכך הובטחנו )בראשית ט, ב( "ומוראכם וִחְתֶכם יהיה על כל חית

 יש באדם צד של בהמיות, כנגד הצד הזה האריה יכול עליו לנצחו, שהרי האריה טורף את הבהמות"...

 אכן, רוח אדם ונשמתו קודמת לבעלי החיים אשר בסדר הבריאה באים אחרי האדם.

כדבר מעורר ומשפיע, אך לא תמיד משכילים הם ישנם אנשים שדרכם להיתפס למעשי ניסים, נסתרים וגלויים, ולראות בהם 

 להבחין בנקודת האמת וברובד הפנימי שבדברים.

שורש העניין אינו נובע ממקור של סגולות וכוחות, שמות מלאכים וכיוצא, אלא יסודו בא מכח עמילות בתורה, שקיעות בה וכח 

 הארתה.

 חביב אדם שנברא בצלם

 ביא את מה ששמעתי ממו"ר מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל בעניין זה.ומכיון שבגדולת הפני יהושע עסקינן, נ

 וכך סיפר:

מרן החזון איש זצ"ל בחיבורו על מסכת קידושין )פרק האומר(, בעניין תפיסת קידושין באשת איש, עורר על תמיהת האבני 

 מילואים שם שכתב להקשות על דברי הפני יהושע מגמרא מפורשת.

 איש, שהרי אי אפשר לומר שנעלמה מעיני הפני יהושע גמרא מפורשת. ותמה על זה החזון
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והוסיף מרן הגר"י זצ"ל על דברי החזון איש, שהסיבה שאי אפשר לומר שנעלם מעיניו גמרא ערוכה היא כיון שקודם שכתב הפני 

 שמטה ממנו גמרא מפורשת.פענים!!! וממילא לא ייתכן שנ 36יהושע את חיבורו הגדול והמקיף על התלמוד חזר על כל הש"ס 

 אין כאן סגולות וכוחות או שמות הקודש, שרפים ואופנים.

 חביב -יש כאן קדושת התורה, ביטול החומר עד כלות, באופן שכל כולו הפך להיות חפצא של תורה וקדושה, על אדם זה נאמר 

 !!!בצלםאדם שנברא 

 נזר הבריאה!!!

 כפופים לחלוטים לעמלי תורה בקדושה וטהרה.כי כך הוטבע בבריאה, שיהיו כל בעלי החיים 

 ומדרגות רבות בדבר.

. . יתוח ללא הרדמה.  נ

 עוד שמעתי ממו"ר זצ"ל שסיפר אודות מרן הבית הלוי זצ"ל, שיום היארצייט שלו חל בימים אלו )ד' באייר ה'תרנ"ב(:

ת השבת... אלא היה עסוק שעות רבות "עבודתו הקבועה ביום שישי היתה שלא כהרגלם של רבים וטובים ללמוד תורה עד כניס

 לקרוא שיר השירים בדבקות נפלאה. כך שמעתי מאאמו"ר הגאון רבי צבי יהודה זצ"ל, שנראה שקיבל כך מבני המשפחה.

 ועוד סיפר:

ך "הבת שלו סיפרה לבתה, שפעם הוא היה צריך לעבור ניתוח להסרת איזה גידול בגב, אך הוא הביע את התנגדותו לשהות לצורך כ

בבית החולים, מכיון שכך שכרו בני הבית בשבילו דירה בעיר ורשה והפכו אותה לבית חולים פרטי בשבילו. בנוסף, הוא סירב 

 שיעשו לו הרדמה כללית, והרופאים היו מודאגים מאוד, מה יהיה אם הוא יזוז באמצע הניתוח?

לפני שמתחילים כדי שהוא יכנס לסוגיא ולא ירגיש כלום.... וכך הבית הלוי הרגיע אותם שלא ידאגו על זה, ורק יודיעו לו איזה זמן 

 הוה, והניתוח עבר בשלום!!!

 דבר כזה יכול לעשות רק מי שנשמתו שולטת על גופו!

מהי באמת הסיבה שהוא לא רצה הרדמה? "שמעתי", אמר מו"ר זצ"ל, "שהוא חשש שכיון שההרדמה עלולה לפעמים להחליש את 

לאו של "פן תשכח" המדבר על שכחת דברי התורה שהאדם למד, ולכן העדיף שלא לעבור על לאו זה, ויהי הזיכרון, יש בזה את ה

 מה, ואפילו במחיר של עריכת הניתוח בלי הרדמה!

 כל דבר היה אצלו עם חשבון, ומסתבר שגם מה שלא רצה להיכנס לבית חולים היה עם חשבון.

עלה, וזוכה להשליט את כל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו על כל הצדדים החומריים אדם שלגודל עבודתו את קונו בתכלית, עולה ומת

 שבו, לקדשם ולטהרם, כי אז הוא בעצם שולט על הבריאה, כי כך הטביע הקב"ה בטבע.

י ו  גדלותו של הבית הל

 עוד שמעתי ממו"ר זצ"ל:

 ם מופתים על הבית הלוי?הגרי"ז מבריסק סיפר שמישהו שאל פעם את מרן הג"ר חיים מבריסק, למה לא שומעי

"אני אספר לך מופת", השיבו הגר"ח, "פעם אחת היתה שריפה בצד השני של העיר, ואבא )הבית הלוי( ביקש ממני לצאת החוצה 

ולשפוך דלי מים בחצר, ואכן כך עשיתי, והאש שהיתה מרחוק נעשתה יותר קטנה, לאחר מכן אמר לי לשפוך עוד דלי, ולהבות האש 

 ותר ויותר, בפעם השלישית היא כבר נכבתה לגמרי"....דעכו אף הם י

 אשרי מי שזכה להשליט את החומר על הרוח ובכך זכה אף שרצונו יתקיים וכל אשר יאמר יעשה כדכתיב "רצון יראיו יעשה".

ר בעולמם גדולי ומאורי הדורות זכו למדרגות רמות ונעלות בעבודת ה', כאשר בסיס עלייתם הרוחנית היתה בגין ביטול החומ

 הפרטי והכללי.
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ים ות"-החפץ חי או "התגשמות הגשמי נבואה"  " 

 הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד התבטא על מרן החפץ חיים ואמר:

"אם תרצו, יכולים לקרוא לזה "נבואה", ואם תרצו, יכולים לקרוא לזה "התפשטות הגשמיות". משל למה הדבר דומה? לשלהבת 

פות( נוגע בה ואינו מרגיש, אבל כשמסיר הכפפה ומכניס ידו באש, מיד נכווית, ואילו אם נקלף העור הנר, שכל הלובש בתי ידיים )כפ

 ויש בידו בשר חי חשוף, ירגיש את צריבת האש אפילו ממרחק מסויים".

 ועוד שח:

ים", אלא שבכל "כמה פעמים גמרתי בליבי לשאול את החפץ חיים את ההערות והקושיות שיש לי ב"משנה ברורה" וב"באר מים חי

פעם שאני נכנס אליו לשם מטרה זו, מיד עוטפת אותי הרגשה כאילו אני עומד לפני מלאך אלקים, מרוב פחד הדיבור ניטל ממני, 

 אינני מסוגל...".

ולת ידע מה שבליבו על הז ים   החפץ חי

 פעם שאלו תלמידים את ר' אלחנן זצ"ל, כלום זכה ה"חפץ חיים" לרוח הקודש? 

 חנן:השיב רבי אל

 "דבר אחד יכולני לומר לכם, שהכיל את כל התנאים הדרושים להשגת רוח הקודש!"

 בהזדמנות אחרת אמר: 

 "מהרהר שיש להקשות על מה שאומר, ומיניה וביה הוא מרגיש במחשבותיי ומגיב עליהן".

ות, שהרי הא בהא תליא, כפי כשאדם מגיע למצב של התפשטות הגשמיות מוחלטת, אזי זוכה הוא להתרומם במעלות גדולות ונצור

שביארנו. כי כל זמן שהחומר שולט, הרי שיש מעצור בעולמו של היהודי לפרוץ ולעלות בדרגות, אך אם זוכה ומשליט האדם את 

שכלו על החומר, אזי זוכה להתרוממות אדירה ולהגיע לפסגות בדרגת קרבת אלוקים כאשר חלק ה"אדם" שבו בא לידי ביטוי 

 ֶאַדֶמה לעליון!!!של  בתרגומו הפנימי

! ! ! "בלי מעשים" אך לא   , ן בלי כשרו ו דע  י  בלי 

ישנם כאלו שיכולים לומר שלא ניחונו בכשרונות או שאין להם ידע כלפי שאיפותיהם, טענה שפעמים רבות יכולה להוריד 

היא )אם לא  וביד האדם לייצר, אך עליהם לדעת שהחלק המעשי תמיד שייך למציאות מעשית –מוטיבציה לפעול, לעשות, ובודאי 

 קיימת אצלו מוגבלות פיזית המעכבת באופן מוחלט את אפשרות תפקודו(.

דבר זה אמור לא רק להעניק כוחות, אלא אף ניתן לבוחנו במבחן המציאות, כאשר כמעט אין סיפור הצלחה של אדם שלא נולד 

 מעבודה, עמל, פעילות או עשייה מבורכת.

כשרונות וידע, אך לא הצליחו כיון שלא השקיעו בתחום המבוקש את כל מרצם, ומאידך יש שאין  ישנם רבים שיש להם -וביותר 

 להם כישרונות או ידע, אך כיון שהשקיעו ועמלו, הגיעו גבוה גבוה. והדברים ידועים ומפורסמים.

 יש באמור כאן לנסוך תקוה, תושיה והצלחות, כמעט לכל אדם.

*** 

 ו כאן בעולם המעשה הוא בעצם מול חברינו, כן, בין אדם לחברו.אחד האתגרים הגדולים בעבודתנ

 "ואהבת לרעך כמוך", שעליו רבי עקיבא אמר: זהו כלל גדול בתורה, מסיים במילים: "אני ה'".  -הציווי בפרשתנו 

דובר במצוה למרות שלכאורה מ –את המצוה הזו בחר הכתוב לחתום במילים "אני ה'", ולקבע אותו במסמרות של חוקי התורה 

 שכלית, הגיונית וכדאית.

 ויש להבין, לשם מה?
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מסופר על שני חברים שהיו מסורים ונאמנים זה לזה בלב ובנפש. פעם העלילו על אחד משניהם עלילת שווא ובעטיה הועמד לדין 

 תוהו. ונידון למוות. החבר הנאמן לא חסך כל עמל ועשה את כל אשר בידו להציל את חברו, אך כל מאמציו עלו ב

כשהגיעה שעת האפס וכבר עמדו להעלות את הנידון לגרדום, לא יכול עוד החבר לעצור ברוחו והוא רץ מהר אל מקום הגרדום, 

 כשהוא צועק בשארית כוחותיו: "עצרו! אל תהרגו אדם נקי חף מפשע! הריני מודה שאני הוא האשם! העלוני תחתיו על הגרדום!".

הנפש בעדו, לא יכל גם הוא לעצור ברוחו. ולמרות שעד כה לא חדל מלהכחיש את אשמתו, נענה  משראה הנידון כי חברו מוסר את

עתה וצעק בקול גדול: "אל תאמינו לו! הוא אומר כך במתכוון כדי להציל אותי! אולם לאמיתו של דבר אני הוא האשם! אני ולא 

 הוא!".

יע. עד מהרה הגיעו הדברים לפני המלך. הוא ציווה מיד להביא מיד התחוללה במקום מהומה גדולה והשופטים לא ידעו מה להכר

לפניו את שני החברים וביקש מהם כי יספרו לו את האמת לאמיתה בנוגע למאורע שהתרחש ביניהם, בהבטיחו להם כי ישחררם 

רו, אף כי שניהם מכל עונש. הם סיפרו למלך את כל האמת, כי חברים הם בלב ובנפש וביקשו כל אחד להציל בחייו את חיי חב

 חפים מכל פשע.

הדברים נגעו עד עומק ליבו של המלך והוא קרא בהתלהבות: "במטותא מכם, הביאוני נא בברית ידידותכם! עז רצוני להיות שלישי 

 בחברותכם...".

רף , כביכול אני מצט"אני ה'" -אם תאהב את רעך כפי שאתה אוהב את עצמך  - "ואהבת לרעך כמוך"זהו שאמר הכתוב: 

 לחברותא קדישא שלכם...".

אל חדרי ליבו של איש פשוט ל  גדו ימי של אדם  פנ  מבט 

האדמו"ר הקודם מקרלין זצ"ל, סבו של האדמו"ר הנוכחי, הגיע לאחר השואה לגור בארצות הברית. באותה תקופה היה 

ים זנחו בעקבות הקושי הזה את באמריקה ניסיון גדול בשמירת השבת. יהודים שומרי שבת התקשו מאד בפרנסתם, ולא מעט יהוד

יהדותם. ראשית החלו לפתוח את חנויותיהם ולעבוד בשבת, ומהר מאד נטשו אחר גוום את התורה, את התפילין, את הכשרות 

 ואת היהדות כולה.

סביב הרבי הסתופף קהל חסידים ששמר שבת במסירות נפש. הם היו עובדים חמישה ימים בשבוע, מאבדים את מקור פרנסתם 

די שבוע, ובקושי משיגים את לחם חוקם. מנהגו של הרבי היה לערוך בשבת קידוש בבית הכנסת מיד לאחר תפילת שחרית. מדי מ

 שבת היו דואגים להביא מעט קוגל ומעט חמין, והחסידים היו מקדשים ואוכלים.

בין כל  -המראה צרם מאוד אחד הפועלים היהודים שעבד במפעל סמוך.  -באחת השבתות הגיע לקידוש אורח בלתי קרוא 

 החסידים הלבושים בבגדי שבת יושב פועל בבגדי עבודה בעצם יום השבת, ואוכל ממעדניהם!

ויושב ואוכל איתם  -כשחזר הביקור על עצמו גם בשבוע הבא, החלו החסידים להתקומם. מה זה אמור להיות? רשע, מחלל שבת 

 חמין! מה פתאום?!

 ר: "רבנו, מה נעשה לאותו אדם? האם נגרש אותו?".בשבוע השלישי הם פנו לרבי ואמ

"מה אתם רוצים ממנו?", אמר הרבי, "המסכן הזה רק רוצה לזכור שהוא עדיין יהודי. הוא רוצה קצת קשר לעולם היהודי. צלחת 

ור. גם את הקשר חמין מזכירה לו את יום השבת, בבית הוריו היה לו בשבת כל טוב. כיום אין לו כלום. לכל הפחות הוא רוצה לזכ

 הזה אתם רוצים לאבד ממנו?!".

 היהודי המשיך להגיע ולאכול שם, וכעבור תקופה התקרב ליהדות עד שחזר להיות יהודי שומר תורה ומצוות.

 לא קשה לנחש מה היה קורה אילו היו החסידים זורקים אותו.

ל שמירת הקשר! לפרגן לו: 'כל הכבוד! תמשיך לעשות צריך לשבח אותו ע -אין לזלזל בשום קשר של יהודי לעולם התורה! ההיפך 

זאת!' ולקרבו בעבותות אהבה. לכל אחד יש את הניצוץ שלו, וביום מן הימים יכול הניצוץ להתלבות ויש בכח קשר זה להחזירו 

 למוטב.
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ומוסרית רוחנית   שלימות 

 הגרש"ר הירש מבאר את העניין במתק מילותיו:

ם מבחינה רוחנית ומוסרית לא יבדיל בין שלום רעהו לבין שלום עצמו. כי הסיבה המביאתהו אדם של -"ואהבת לרעך כמוך" 

לדרוש את שלום עצמו, היא גם המביאתהו לדרוש את שלום רעהו. כי גם אהבתו את עצמו איננה אלא הכרת חובה. הוא רואה 

א אותו לאותה שלמות גופנית, רוחנית ומוסרית, בעצמו רק את יציר כפיו של הקב"ה. הקב"ה הפקיד את צלמו בידיו, ועליו להבי

שה' הועיד לו כרצונו. מתוך אותה הכרת חובה הוא אוהב את שלום רעהו. הוא אוהב בו את יציר כפיו של הקב"ה, שנברא כמוהו 

 בצלם אלוקים. ובאהבתו לבריות הוא מבטא את אהבתו למקום: "אוהב את המקום ואוהב את הבריות".

צות "ואהבת לרעך כמוך" יסודית וחשובה כל כך, היא מפני שמצוה זו מבטאת בפני האדם את מצבו הרוחני לפי זה, הסיבה שמ

והמוסרי. מי שבאמת מצליח לאהוב את חברו, הוא ורק הוא, גם אוהב בכל ליבו את הקב"ה ומוקיר לו טובה מתוך הבנה שכל אחד 

 בעולם הוא גם יציר כפיו של הקב"ה.   

ות מתחיל פנימהאהבת הברי  ה בבית 

רבי משה קלירס זצ"ל רבה של טבריה, נטמן בבית העלמין בעיר, וזכה שמדי שנה פקדו צאצאיו את קברו, כשהם עושים דרך 

 ארוכה צפונה כדי לפקוד את קברו ביום השנה לפטירתו. 

י שנה למניין על קברו של באחת השנים, שם לב אחד מנכדיו, כי ישנו איש מבוגר שאינו מוכר לבני המשפחה המקפיד להצטרף מד

 רב העיר. כשנשאל האיש מה הקשר שלו לרב? פתח וסיפר: 

זמן לא רב לאחר נישואינו התערער שלום הבית אצלנו, וויכוחים ומריבות הפכו מנת חלקנו, עד שהחלטתי לעזוב את הבית לזמן 

 מה כדי להירגע ולתכנן את צעדיי.

חשבתי שהישיבה על שפת הכנרת תרגיע את רוחי. גמרתי אומר לשכור שם דירה ארזתי מעט פריטי לבוש ושמתי פעמיי צפונה, 

ולפוש מעט. בהגיעי לתפילת מנחה וערבית בבית הכנסת בעיר, פגשתי את רבי משה קלירס שזיהה כי אני זר בעיר. הוא שאל היכן 

 האמיתיות לבואי. אני מתארח ומה מטרת בואי? השבתי קצרות ששכרתי דירה בעיר ולא שיתפתי אותו בנסיבות

רבי משה הפציר בי לבוא ולהתארח בביתו, 'מדוע לשכור דירה בכסף? הרי גם בביתי נשקף נוף הכנרת, בכך תַזכה אותנו בהכנסת 

אורחים'. בתחילה דחיתי את ההצעה, באתי הנה כדי להתבודד ולא להתארח. אך ר' משה זירזני במתק לשונו והציע שאעשה ניסיון 

 הקצה לי חדר בביתו, ויחד עם רעייתו קיבלו אותי בסבר פנים יפות שהסבו לי תחושה נעימה ונסכו בי כח.לכמה ימים. הוא 

לאורך שהותי, שמתי לב שהרב קלירס מתרוצץ בביתו בקדחתנות. הגיש לרעייתו נטלה לנטילת ידיים, כוס תה או קפה, הגיש 

נשנה גם בבוקר שלמחרת. הסקתי מכך כי הרבנית כנראה חולה לפניה מגש עוגיות והזמינה אל השולחן במאור פנים. מחזה זה 

 ולכן הוא מכבדה כך. חשתי אי נעימות להתארח בביתם במצב כזה שמן הסתם הדבר מכביד על רעייתו.

ניגשתי אל הרב וביקשתי לעזוב את ביתו. הרב עשה עצמו נעלב. 'האם לא הנעמנו עליך את שהותך'? השבתי לו כי לא ידעתי 

 חולה ולא רציתי להעיק.שהרבנית 

"ב"ה הרבנית בריאה ושלמה", אמר הרב, "השערתך כנראה נובעת מהתנהגותי בבוקר. ובכן דע שהסיבה האמיתית למעשי היא 

דברי האריז"ל ב'שער הכוונות': "קודם שהאדם יסדר תפילתו בבית הכנסת, צריך שיקבל עליו מצות 'ואהבת לרעך כמוך', ויכוון 

 ישראל כנפשו, כי על ידי זה תעלה תפילתו כלולה מכל תפילות ישראל ותוכל לעלות למעלה ולעשות פרי". לאהוב כל אחד מבני

הוסיף הרב ואמר: "רבי חיים ויטאל, תלמידו של האריז"ל, הוסיף וכתב שמצוות נישואים נועדה לקיים את מצות ואהבת לרעך 

אהוב אותם, חשבתי בליבי: בידי לקיים את המצוה הזו בביתי, בלי כמוך. ובכן, במקום להתרוצץ ברחובות העיר ולחפש בני אדם ל

 טרחה יתירה. לכך אני משתדל להרבות ככל יכולתי באהבת ישראל כלפי רעייתי".

או אז הבנתי מדוע התעקש הרב שאתארח בביתו. ברוב פקחותו הבין את הסיבה שעזבתי את הבית ולימד אותי מוסר השכל 

באותו יום ארזתי את חפציי ושבתי לירושלים נתון תחת הרישום העז של שהותי בביתו. מאז השתנו  באמצעות דוגמה אישית. כבר
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חיינו מקצה לקצה. התחלתי לשים לב לתכונותיה החיוביות של רעייתי ולכבד אותה ככל יכולתי. עבר זמן והיא התנהגה כמוני 

 והשיבה לי באותה המטבע.

 קלירס "ניצלו נישואינו ועל כן אני מקפיד לפקוד את קברו מדי שנה".פנה היהודי אל נכד הרב  -"בזכות סבך" 

הקב"ה משמש דוגמא לאהבת ישראל. כמו שהוא אוהב כל איש מישראל, שהרי "בנים אתם לה' אלוקיכם", כך אתה  - "אני ה'"

 צריך לאהוב את זולתך. התבונן באהבת ה' לישראל ואזי תוכל לאהוב את זולתך.

יסן ה'תשע"ט( חל יום היארצייט של הגה"ק רבי מנחם מנדל טאוב, כ"ק האדמו"ר מקאליב זצוק"ל, ששימש בתקופה זו )כ"ג בנ

 דוגמה לאהבת ישראל, של כל יהודי באשר הוא, ישמש האדמו"ר דוגמא לכולנו באהבת ישראל.

 

 דברי תורה אילו נכתבו לעילוי נשמת כל נשמות ישראל שאין מי שינציח את זכרם

 ת.נ.צ.ב.ה

 

 


