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ן  הזמ על  דבר –מבט  ד  ו ע ו  נ י  א

 

 הקשר עם התורה

 תובנה יסודית במשנת רבי אליהו לאפיאן זצ"ל. -היציאה מלפני משה  -

 "לכו בנים שמעו לי", בפתח ישיבת חכמי לובלין. -

 בחוץ!!! -בן תורה ניכר דווקא  -

 ביאור נפלא מבעל התפארת ישראל. -"הוי גולה למקום תורה"  -

 בשם הרב מפונוביז'( -והתכלית של ימי בין הזמנים )מרן מו"ר הגאון הרב יעקב אדלשטיין מה ההגדרה  -

 

 מבט פנימי על מצות כיבוד הורים

 היהלומים שנשכחו במעטפות. -

 בקשותיו של האב בעיצומה של התופת )גליציה(. -

 רבי טרפון בכיבוד אם לימוד לדורות )קידושין לא, ב(. -

 יועץ(. "עבד לאמו" )הרב פלא -

 צידה לדרך

 תעשה טוב לאחרים. -

 הם "המורים" שלך!!! -המבקרים שלך  -

 פעולה יומית שמקדמת אותך. -

 שבא לך מבפנים. דבר חיוביתעשה  -

 אפשר לשנות הרגלים!!! -

 27 תש"פ /   תזריע  פרשת       
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ן  הזמ על  דבר –מבט  ד  ו ע ו  נ י  א

 ה"תקופה"מבט פנימי על 

בות, כמובן שכל גיל וסוגי המחשבות והתובנות שלו. ימים של חוסר וודאות הימים בהם אנו נמצאים מעוררים אותנו ללא ספק לחשוב מחש

 .וברירות כלפי הבאות הרבה שטחים אפורים וחלקם אף נעלמים 

 אך נשים לב במשקפיים של חז"ל כיצד ניתן לפענח באופן כולל את התקופה הלא קצרה המכונה "תקופת הקורונה".

 ונשאל מדוע התקופה ארוכה כ"כ?

 ונן בדבר מענין:הבה נתב

 מדברים עתה על אסטרטגיית "יציאה מהמשבר" למרות שמדווחים שבכל יום ישנם יותר חולי קורונה . א"כ כיצד הענין מסתדר?

 התשובה פשוטה,

 ישנן בעצם שתי ספירות, אם סופרים כל יום לכשעצמו אנו נראה שהוא חמור יותר כיוון שיש יותר חולים מאתמול, אך אם מתבוננים על

 מה שנקרא "העקומה משתטחת"., תקופה , על כל ספירת הימים בכללות אזי רואים כי בחסדי ה' המגפה הולכת ונחלשת ומס' החולים יורד

הדברים רלוונטיים ומשמעותיים מאד בימים אילו ימי ספירת העומר, דמות מרכזית בימי הספירה היא דמותו של התנא רבי עקיבא אשר היה 

יום אחר  רגע אחר רגע אך כאשר נופלת היא בעקביות, צאנו ורואה טיפה נופלת על אבן,ואכן טיפה אחת אינה פועלת דבריוצא מידי יום עם 

 . לחדור אל הסלע התקופהבכל  יום אזי ניכר שפעלה הטיפה בצירוף הטיפות שבאו אחריה

אלא שלא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים)שמות  לה.כשעם ישראל יצאו ממצרים יכלו להגיע תוך זמן קצר לארץ ישראל אל המנוחה ואל הנח

הקרובה וכ"כ מדוע ?כיוון שלהגיע ישירות ממצרים לארץ ישראל משמעותו לפספס איזה שיעורים חשובים אשר חייבים הם כעם ה'  י"ג,י"ז(

קושי בזכרם תלאות אחרות  ללמוד ודווקא בדרך, כאשר יחוו בה קשיים אזי יהיה להם את כל הכוחות הנדרשים להתמודד עם כל סוג של

 כתלאות מצרים והדרכים אל ארץ הקודש.

אכן הדברים ברורים ,תקופת הקורונה היא שיעור חשוב מאד לחיינו בהיבטים רבים, וברור שרצון ה' הוא שלא נחזור להיות מה שהיינו לפני 

 תקופה זו.

 איזו תזוזה ולו הקטנה ביותר צריכה להיות.

או ליתר  ומיד מתעוררת המחשבה אכן ה"קורונה" עשתה משהו. שיבה מילות כיסופין וגעגועים לחיי הישיבה.השבוע שמעתי מכמה בחורי י

 דיוק אצל רבים "מבטאת" משהו, פנימי עמוק החבוי בעולם הערכי והאצילי שבבניו חביביו של הקב"ה.

תקופת הקורונה ימים אשר לכאורה לא ברור אם  -תקופהבמאמרנו זה ננסה לעמוד על ב' נקודות ותובנות מרכזיות אותם הולידה בין היתר ה

נקראים הם ימי "בין הזמנים" או עצם ה"זמן" אך במתכונת אחרת . בכל אופן בעולמם של העוסקים בתורה השרויים כמו כולם בבית ישנה 

 התמודדות תמידית עם לימוד ועסק התורה, וכיבוד הורים בתקופה זו.

 ' יסודות אלו החשובים לאין ערוך.וננסה במקצת לחזק את עצמנו בב

?" ם "אד ם  ר הש נבח ע  ו  מד

 ".באדםכי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת", ולאחר מכן: "נגע צרעת כי תהיה  אדםפרשת 'תזריע' נאמר: "ב

 ֹ ן צֹאִני צ ם", אתם בגמרא )יבמות סא, א( דרש רשב"י: קברי גויים אינם מטמאים באוהל שנאמר )יחזקאל לד, לא( "ְוַאתֵּ אן ַמְרִעיִתי ָאָדם ַאתֶּ

אמנם דרשה זו נאמרה להלכות טומאה בלבד, אולם עצם ההגדרה שרק ישראל נחשבים ל"אדם" ואילו קרויים אדם ואין הגויים קרויים אדם.

 גוי אינו נחשב לאדם, מעוררת אותנו לברר: מהו השם "אדם"? מה הוא מביע? 
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 ר השם "אדם" להיות אבן בוחן בהפרדה ובהחצנה שבין יהודי לגוי.כשנבין זאת, מן הסתם נבין גם מדוע נבח

 במאמר הקודם נגענו בהגדרת השם אדם בשונה מבהמה, באמצעות הסיפור עם הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל, עיין שם ותרווה נחת.

נו לכמה נקודות מעשיות השייכות לימים אלו, בכדי מעניין לעניין, בימים אלו של שלהי ניסן, ימי 'בין הזמנים' של אחרי פסח, ראוי שניתן דעת

שנוכל דרכם להתחזק בעבודת ה', אם על ידי הפניית מבט על הימים שנותרו עד לסוף התקופה ואם באמצעות מבט על הימים שעברו, ולדלות 

ותסכולים. והעיקר שהדברים  משם תובנות לטוב ולמוטב, כאשר המטרה היא ליצור התקדמות ומסקנות בריאות ולא חלילה ייסורי מצפון

 יגרמו לחיזוק בתורה ויראה.

רה ו ם הת ע ר   הקש

 פרשת 'ויקהל' נפתחת כך:

 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים אשר ציוה ה' לעשות אותם" וכו'. )שמות לה, א(.

הקב"ה שיעשו לו משכן, ומפרטת בפסוקים רבים מה הן הפרשה פותחת ומספרת כיצד משה רבינו מכנס את בני ישראל להודיעם את ציווי 

ההלכות שנלמדו באותו מעמד. הלכות שבת ודיני הקמת המשכן. בסיום העניין, לאחר שסיים משה למסור את דבריו, נאמר: "ויצאו כל עדת 

 בני ישראל מלפני משה".

אילו כאן אנו מוצאים שתי מילים הנראות לכאורה מיותרות. לכאורה, הרי הקפדה על כל תג ותג היא אחד המאפיינים את תורתנו הקדושה. ו

מדוע הוסיפה התורה לומר: "מלפני משה"? וכי איננו יודעים שהם יצאו מלפניו? הלא כבר נאמר בתחילה שמשה הקהילם, וממילא אם כן 

 ודאי שהיו לפניו? 

הוא שאחר שסיים משה רבנו את דבריו הם עזבו איש לאהלו,  זאת ועוד, מדוע הוצרך הכתוב להודיענו שיצאו מלפניו? הרי דבר ברור ופשוט

 ומה רצון הכתוב להשמיענו?

ועוד, מה פשר הלשון "ויצאו כל עדת בני ישראל" וכו', הלא כבר נאמר בתחילה "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל", וממילא ודאי שגם 

 ביציאתם, יצאו כל עדת בני ישראל?!

י משה נ ו מלפ יצא ם ש יה על ר  כ י  נ

ִצים  הּוא המשגיח הנודע הגאון רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, בספרו "לב אליהו", מיישב קושיה זו על פי דברי שלמה המלך )משלי ג, לד(: "ִאם ַללֵּ

ן". ומפרש רש"י: "אם ללצים", אדם נמשך אחריהם  ן חֵּ שימצאו סוף  -לסוף אף הוא יהיה לץ עמהם, ואם לענווים יתחבר  -ָיִליץ ְוַלֲעָנִוים ִיתֶּ

 מעשיו חן בעיניהם של הבריות. 

גם בני ישראל בהתאספם לשמוע ציווי הגבורה מפי משה רבינו, ניכר עליהם שיצאו מלפני משה, ולכך נאמר "מלפני משה". כשם שאדם ההולך 

נביא ה'. זהו "ויצאו מלפני  -מצד אל צד ניכר שיצא מבית מרזח, כך במידה טובה המרובה ניכר היה על בני ישראל שיצאו מלפני רעיא מהימנא

 ניכר היה שיצאו מלפני משה. -משה"

יאתם כב ם  יאת צ י יתה  ה  שלא 

 ללמדך על כך שיציאתם היתה שונה מכניסתם!!

כל מי שנכנס לשמוע את דברי משה רבנו ע"ה ושהה במחיצתו, האזין לדברי התורה היוצאים מפיו, לא נשאר אותו אדם שנכנס!! חל בו שינוי 

שבא מחמת התרוממות הנפש אשר זכה לה מחמת המעמד הנשגב. ואף אחר שיצאו לדרכם, הכרת פניהם ענתה בם, היה ניכר על לטובה, שינוי 

 פני כל אחד ואחד מהם באופן ברור להפליא מהיכן הוא יצא.

 אישיותם הקרינה מבפנים את אותו תוכן פנימי וערכי אשר ספגו אצל משה רבנו ע"ה.
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 תם ללמדנו שלא היתה יציאתם ממשה כביאתם אליו.לכן הדגישה התורה את יציא

ים ר לאח ו  ר ו ע מא י ו משפ נ רב  משה 

כדי להדגיש שכל הטבעת  -ולאור דברי מרן המשגיח, נראה ליישב גם כן מדוע לא הוזכרה יציאתם בסתם אלא אמרה התורה "מלפני משה" 

קא מחמת ובגין שהייתם בצילו של משה רבנו, אשר הודות לשגב החותם אשר גרמה להם שינוי גדול להיות יוצאים כאנשים אחרים, היתה דוו

 מעלתו השפיע והקרין גם עליהם מהודו וגדלותו.

י נ  ב  " עדת כל  " ו  יצא ראלו כלל-ש ן ה מ וצא  י  ללא 

צאו עתה נראה עליהם שי -ללא יוצא מן הכלל  -כעת נבין גם מדוע חזר הכתוב והדגיש שוב "ויצאו כל עדת בני ישראל", להודיעך כי כולם 

מלפני משה, אף על פי שודאי היו שונים בדעותיהם ובחכמתם זה מזה, ואף קודם שנכנסו כל אחד דרגתו היתה שונה מחברו. מכל מקום 

 היו כולם שוים.  -ביציאה מלפני משה 

היה כי למדו תורה ממשה משה רבנו הצליח להקהיל את כל עדת בני ישראל, ללמדם ולהשאיר את חותמו על פניהם. בכל מקום שהלכו, ניכר 

 רבנו!!!

 וישאל השואל, מדוע באמת כה חשוב לנו לדעת שכשיצאו מלפני משה היה ניכר עליהם הדבר?

וך? נ י בח צלחה  הה ה נז צד  י  כ

בדברינו להלן ניישב תמיהה זו ובה בעת ניגע בכמה נקודות הקשורות בקשר הדוק לארחות חייו ולדרך הלימוד של כל בן עליה מבקש 

 השלימות.

כאשר אנו מתוודעים לעובדה שמנהיג העם, משה רבנו, מטביע את חותמו על פני קהל שומעיו, והדבר גרם שבכל מקום שהלכו, ניכר היה כי  

למדו תורה ממנו, ידיעה זו מלמדת אותנו כי הצלחה בחינוך היא לא רק ידיעת החומר וקיום המצוות, הצלחה בחינוך אינה יצירת תלמידים 

 ד, אלא אחד הביטויים לכך הוא ההשתקפות של הלימוד היוצא מן הלומד גם כאשר אין הוא נמצא סמוך לרבו.כישרוניים בלב

בן תורה המצליח להקרין מאישיותו בכל מקום שהוא פונה והולך, הוא בן תורה אמיתי. דבר זה למדנו ממשה רבנו, שדבריו ולימודו ליוו את 

 וך אליהם, הרושם שנחרט בהם, בליבם, בנפשם, הוביל למצב תמידי של "מלפני משה".עם ישראל כל הזמן. גם כאשר משה לא היה סמ

ופ ח ן  י מלךא י ה נ ב ת  ו י  ש מלה

מהנמצא ברחובה של עיר, אפילו  גם בשעת יציאתו של בן תורה לרחובה של עיר, עליו לעשות הכל כדי שניכר יהיה בדמותו שהוא אדם אחר

פעולות חיצוניות, אך תחילה וראש צריך ודאי להשתדל לעשות לעצמו איזה גדרים וסייגים שהדבר שייך ודאי לעבודה פנימית ולא רק ל

חובתו אם כן איפוא להקפיד ולשמור על עצמו לבל ירד ממדרגתו אליה הגיע בעמל רב, עליו לשמר מכל משמר את ו השייכם לדמותו וצביונו

תפקיד רב חשיבות, הוא המייצג את ה' ואת תורתו!!! הוא הנושא ברמה המעמד הגבוה בו הוא שרוי ונמצא, מחובתו להבין כי הוא משמש ב

 ובגאון את דגלה של תורה!!! ואין זה משנה באיזה מקום הוא נמצא כעת!! חייל הוא חייל! בשדה הקרב כמו בביתו!! ללא שום שינוי. 

 ו. בכל מצב שהוא צריכים לנהוג כבני המלך.אנחנו בנים של הקב"ה, אין חופש מלהיות בני המלך. זו הזכות שלנו אבל זו גם חובתנ

כה למעשה רש -הל ית המד יאה מב צ י  ב

כל מה שלמד האדם במשך שהותו בין כותלי בית המדרש, צריך לבוא לידי מעשה כאשר יוצא הוא משם. אז עליו להוציא מן הכח אל הפועל 

 את אשר ספג וקלט במחיצת רבותיו וליישם זאת הלכה למעשה.
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טמיעו בדמו, מּוסרי התורה שינק, צריכים להיות ספוגים בתוך תוכו, במשך הזמן בהיכל הישיבה זה ההלכה, כי המסרים שאותם ה

 ה"למעשה" נמצא בבין הזמנים והדבר מחייב מאוד.

יץ ק ן  לזמ נה  כ כה רף  ו ח ן   זמ

, כי הפסוק הזה לפי פשוטו כתוב במגילת אסתר: 'ששה חודשים בשמן המור וששה חודשים בתמרוקי הנשים'. מבאר הגר"א על דרך הפשט

שהוא שמן שמסיר את השיער. ובזוהר  -מבואר בחז"ל  -מתפרש על הנשמה, כאשר היא באה לעולם, יש לה ששה חודשים בשמן המור, שמן זה 

שת הקדוש בפרשת יפת תואר כתוב שהשיער והציפורניים באדם נחשבים מותרות, ושמן המור מסלק את המותרות הללו. מסביר הגאון, בש

 חודשי החורף צריך האדם לעמול ולסלק מעצמו את השייכות לעולם הזה, את הקשר להבלי העולם הזה. 

 –ומכאן נלמד לבן ישיבה הספון באהלה של תורה 

זמן חורף בישיבה, הוא תקופה של ששה חודשים המאופיינת בהתנתקות מלאה מכל הסובב, למרות הניסיונות והפיתויים המאיימים לגרור 

מדרש, ששה חודשים בשמן המור, ועכשיו ששת החודשים הבאים, 'בתמרוקי הנשים' מבאר -ך לכל מיני נושאים שיוציאו אותו מהביתולמשו

הגאון שבזמן זה יש להידבק במצוות עשה ולהתרחק מלא תעשה. זה מה שמוטל עלינו עכשיו, כשאנו עומדים כעת בראש ההר, עלינו להמשיך 

 כל הכוחות.מיד להר הבא, זמן קיץ, עם 

ם י נ ב  " ו כ י-"ל ל ו   שמע

 בפתח ישיבת "חכמי לובלין" חרט ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל, את הפסוק: "לכו בנים שמעו לי". 

משנשאל מדוע בחר דווקא בפסוק זה? הרי כל מקים מוסד, ישיבה וכדו' מבקש שיבואו לפקוד אותו ולא שילכו ממנו, לכאורה היה צריך 

 לחרוט על פתח הישיבה: בואו בנים, שמעו לי? 

השיב הרב מלובלין: אינני מסתפק במה שתלמידיי לומדים יראת ה' ביושבם בהיכל הישיבה! אני מבקש מהם כי גם כאשר ילכו ויתפזרו 

ם בישיבה, שכל רואיכם "שמעו לי"!! תשמעו את אשר למדתם ותחקקו זאת על ליבכם, שיהיה ניכר עליכם יראת ה' שלמדת -בתפוצות ישראל 

 יוכלו לומר בוודאות, "פלוני שלמדו תורה ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו". 

וכך נוהג היה לשאול כל תלמיד שנכנס אליו להיבחן על מסכת שלמד: העיקר הוא מה לימדה המסכת אותך? עם אלו מסרים ומטענים  

 רוחניים נשארת?!

! ץ! ו וקא בח ו ד ר  כ י נ נ  ר ו ת ן   ב

שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. שיהא קורא ושונה ומשמש ת"ח, ויהא משאו ומתנו  -מסכת יומא )פו, א( שנינו: "ואהבת את ה' אלוקיך" ב

באמונה ודיבורו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו: אשרי לו לפלוני שלמד תורה! אשרי אביו שלימדו תורה! אשרי רבו שלימדו 

ות שלא למדו תורה! פלוני שלמד תורה ראה כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר: ויאמר לי עבדי תורה! אוי להם לברי

 אתה ישראל אשר בך אתפאר..." 

מבארים המפרשים על אתר שכוונת הגמרא לומר: למרות ששני סוגי האנשים הללו עוסקים בתורה ואפילו ממיתים עצמם באהלה של תורה, 

ילו זה שאין משאו ומתנו באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות עמל יותר בתורה, אולם המבחן שלימוד זה הוא לשמה ויוטבע ואולי אפ

בדיבור עם הבריות, במשא ומתן, באצילות  –לדורות, שזרעא די לא יפסוק ודי לא יבטול מפתגמי אוריתא, הוא דווקא מחוץ לבית המדרש 

 המידות. 

 ות בהן הוא שוהה בבית המדרש לבין מחוצה לו, אזי תורתו אינה רצויה והוא ממחללי שם שמים!!!אם יש הבדל בין השע
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ולך ם שה ו בכל מק ם  י י ם שמ יקדש ש  ש

על פי זה נוכל לבאר דברי המדרש על הפסוק "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם" )ויקרא כו, ג(: הדא הוא דכתיב: 

ל עדותיך, אמר דוד: ריבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני ולבית דירה פלונית אני חישבתי דרכי ואשיבה רגלי א

 הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, הדא הוא דכתיב: "ואשיבה רגלי אל עדותיך". 

ם המצוות, חובה על האדם להקפיד על התנהגות היום יומית שתהיה עמל התורה, וקיו -דברי המדרש באים ללמדנו כי מלבד "בחוקותי תלכו"

לקדש שם שמים, כאשר הוא הולך למקום פלוני ולבית דירה פלונית צריך שיהיה ניכר שמחשבותיו הן  בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, בלא 

 הבדל בין תוך בית המדרש וחוצה לו.

ות נ ר ק י  ושב י מ י  חלק כלל-ולא שמת  ו  כלל 

ון זה נמצא בתפילתו של רבי נחוניא בן הקנה שהיה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו תפילה קצרה ... ביציאתו מה הוא חיזוק לרעי

 אומר: "מודה אני לפניך ה' ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות..." 

 י קרנות, ולשם מה האריכות? ולכאורה, הרי אדם הנמנה על יושבי בית המדרש ודאי שאיננו בכלל יושב

אלא, גם בשעה שאדם נאלץ לצאת מבית המדרש ולבוא בין יושבי קרנות לצרכי פרנסתו וכיוצא בזה, הוא צריך להיות מיושבי בית המדרש, 

היות בין אף כשאני נאלץ ל -ולפיכך כפילות הלשון בתפילה "מודה אני... ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי קרנות"

 יושבי קרנות, אני עדיין שייך ליושבי בית המדרש.

 כעת נחזור שוב ללשון הפסוק "מלפני משה", ונברר לעצמנו מה אנו למדים מכך?

 –נראה שיסוד גדול מונח בין השיטין 

את דבריו נגרמת מכך חשיבות גדולה יש לכך שעדת ישראל נקהלו אצל משה רבינו ושמעו את דבריו, שכן כאשר רואים את הרב ושומעים 

 השפעה גדולה.

יתר ד  ו ד י לח רמת  ו ג רב  י ה נ פ ת  י י  רא

 וכן אנו מוצאים בגמרא )עירובין יג, ב( :

"אמר רבי: האי דמחדדנא מחבראי, דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריה, ואילו חזיתיה מקמיה, הוה מחדדנא טפי, דכתיב )ישעיה ל, כ( "והיו עיניך 

 רואות את מוריך". 

צות שהסיבה לכך שהוא מחודד יותר מחבריו היא משום שזכה לראות את רבי מאיר, וזאת משום שכאשר למד לפניו ישב רבי רבי קובע נחר

 בשורה שמאחורי רבי מאיר.

 והוסיף רבי ואמר שאם היה יושב לפניו ורואה את פניו של רבי מאיר היה הדבר גורם לו להיות מחודד עוד יותר.

נפסק להלכה ברמב"ם )הלכות תלמוד תורה פרק ד הלכה ב( ובשולחן ערוך )יורה דעה סימן רמו סעיף ט( ובאמת, מכח דברי הגמרא הללו 

שהדרך הנכונה בלימוד התלמידים היא שיהיה הרב יושב בראש והתלמידים מוקפים לפניו כעטרה, כדי שיהיו כולם רואים את הרב ושומעים 

 את דבריו.

 עד כדי כך גדולה השפעת הרב על תלמידיו.
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! ! ר סלנט ראל  יש י  רב קלה את  ות לשעה  רא ל כה   ז

 פעם אחת הגיע לאנגליה הגאון רבי אהרן קוטלר, ראש ישיבת לייקווד.

מארחיו סיפרו לו שליד העיר לונדון מתגורר יהודי שכל חייו קודש לשיעורי תורה וחסד ללא ליאות, מוסר הוא את נפשו לארגן שיעורי תורה 

 מע זאת, ביקש רבי אהרן לראות במו עיניו את האיש המופלא.ולמעשי סיוע לנזקקים רבים. כשש

 כאשר נפגשו השניים שאל רבי אהרן את איש החסד: אמור נא לי, מנין לך הכוחות המופלאים הללו? 

ראל סיפר האיש לרבי אהרן כי כל מרצו הרב בעשיית מעשים אלה נגרמו לו משום שפעם אחת בימי בחרותו זכה לראות לשעה קלה את רבי יש

 סלנטר פנים אל פנים!

 "מלהיבה את רוחי עד עצם היום הזה"! –אמר האיש  –"רִאייה זו" 

ם י נ הזמ ן  י ו-ב רב ם של  נובמשנת י  ת

 בשולי המאמר נתייחס לתחום הכרוך גם הוא ב"בין הזמנים" בו עסקנו לעיל, וניזקק לנקודה חשובה לאין ערוך המונחת כאן.

ד בבית המדרש לדעת את החשיבות שיש להנהגתו ואופן ארחות חייו ולימודו גם כאשר אינו בבית מלבד עצם החשיבות שיש לכל אדם הלומ

המדרש ובימי בין הזמנים, מחויב כל אחד לדעת עד כמה חשיבות יש לרציפות בלימוד התורה שהיא ממש הכרח גמור כדי שהתורה תתקיים 

 ותשתמר בקרבו.

ין החשיבות של הלימוד ברציפות, ניגע בשיפולי גלימתם ונתבשם מניחוח תורתם, ויהיה לנו נלקט מקצת דברי הראשונים ורבותינו ז"ל בעני

 הדבר למשיב נפש.

' ת ו פ י רצ ' ב ד  ו מ י בל ך  ו ר ע ן  י לא ולש  ומש כפל  ו מ ן  ו והחשב רך   הע

י שאר המלאכות אין כתב המאירי )משלי פרק ח, לד(: אשרי אדם שומע לי לשקוד על דלתותי יום יום. וז"ל: ר"ל, התמדת הלימוד והעיון... כ

החלק האחד תלוי בחלק האחר... שאם הוא עושה מלאכה ראויה לעשרה ימים הנה בראשון נשלמה עשירית המלאכה, ואם גם יבטל קצת זמן 

מכל מקום כאשר ישוב עליה ימצא העשירית עשוי, אבל התורה אם יפסיק בה ויבטל זמן הכל נשכח. לא תחשוב שהחלק העשירי ממנה ילמד 

הראשונה, אבל בראשונה ישיג מעט ובשניה כפלים. וכל עוד שנתעסק בה תקל הבנתו.. ויפה לו שעה אחת מאורך זמן בהתחלה, ומתוך בשעה 

 כך כל אשר ימעט בשקידה יפסיד מה שאין בו שיעור, ומה שאינו ניתן לחשבון, עכ"ל. 

 ן עצמו ללא הרציפות.למדנו מדברי המאירי שהלימוד ברציפות הוא לאין ערוך מהלומד את אותו זמ

הגרש"ד פינקוס נהג להזכיר רבות את דברי המאירי האלו, והמחיש זאת במעשה הידוע באותו אחד שהמלך שאלו מה שאלתו ויינתן לו, וביקש 

ם, שיתנו לו תחילה חיטה אחת ויכפילו אותה פי שתים, ארבע, שמונה, כך עד שישים וארבע פעמים. שיצא סכום עצום ורב מאוד של חיטי

שאפילו בכל אוצרות המלכות לא היה. וזה שלמדנו סוד ויסוד הלימוד שהוא ברציפות, מפני שבכך מכפיל ומשלש לאין שיעור את מעלת וערך 

אותו זמן עצמו. ואמר הגרש"ד פינקוס: אין פלא אם כן על גדולת החתם סופר, החזון איש וכדו', מאחר שלמדו בחייהם מיליון שנה, שעל ידי 

 רציפות הכל מוכפל ומשולש.הלימוד ב

רה לשמ ו "ת נעשה  וסק  פ י  בלת ד  ו ימ !בל "  ה

 וזו לשון הגר"ח מוואלז'ין זיע"א בנפש החיים )פ"ג(: 

"בעת שלומד כמה שעות 'רצופות', גם אם אינו לשמה, לא יימלט שבתוך שעות אלו לא יהיה בהם רגע אחד שילמד בו לשמה, ובכך מטהר 

 . ומעלה את כל הלימוד שיהא כלשמה"
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 ובאזהרות הקודש של הרה"ק ר"י מסטאלין כתב:

"צריכים ללמוד ארבע שעות רצופות, וזה חובה, והלימוד צריך להיות בהתמדה. נסו ללמוד ארבע שעות בהתמדה, אז תכירו שהעבודה תהיה 

 . אחרת לגמרי. העיקר הוא ללמוד ולא לישב בטל!! צריכים ללמוד כל מה שמוצאים ובלבד שלא לילך בטל ח"ו"

 ובספר יסוד העבודה )ח"ג פ"ה ח( חידש:

"והקובע לו ללמוד ערך חמש שעות בלא שום הפסק דיבור בעניין אחר ובלא טעימה בעלמא, ועל דרך תענית שעות, נראה לי שדבר זה הוא עניין 

 ". המועיל ומזכך ומכפר ומביא אותו אדם לתשובה וכפרה מעולהנפלא 

ד ו ימ ומעלת הל ושת  קד כל  י  תלו ות  פ י רצ ו ת  ו ע י  בקב

מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל נהג להתבטא כי הסיבה שבדורנו אין צומחים בישיבות, כמו בדור הקודם, כיון שתמיד בישיבות "יום" 

ימים עם שישי שבת, ו"שנה" היתה שנה שלמה כולל חודשי ניסן אב  7שעות לימוד לכל הפחות, ו"שבוע" היה שבוע שלם של  12היה יום של 

 רי, הכל במיצוי מירבי, לא פלא שצמחו מלימוד כזה.תש

 אולם בימינו שהכל אחרת איך יצמחו בצורה כזו?

יה והעל ת  ו דל הג ד  ו ו?-ס ה  מ

 מרן הסטייפלער זצוק"ל אף העיד על סוד הגדלות והעלייה )השטייגען(, שהתשתית המוצקה לכך היא בימי בין הזמנים!!

 גדולי תורה דווקא בזכות זהירותם להקפיד על הלימוד גם בבין הזמנים. ויש בזה שני טעמים: "אני יודע כמה וכמה גדולי תורה שנהיו 

 א. מפני שיש הרבה יותר סייעתא דשמיא כשלומד בזמן שאחרים מזלזלים ואינם לומדים. 

דולי תורה שנהיו גדולי תורה ב. מפני שאז יכול ללמוד כל מקום שליבו חפץ, ואילו בזמן משועבד למה שנלמד בישיבה. ואכן, הכרתי כמה ג

 מובהקים על ידי שלמדו בהתמדה בימי בין הזמנים. )פניני קה"י א' עמ' י'(.

פעם היו כמה לומדים בבית הכנסת שעל גג ביתו של החזון איש, וכאשר עלה שם החזון איש מצאם כשהם מפסיקים באמצע הלימוד, פנה 

דולה היא נעימות התורה, עד שאי אפשר להשיגה ולהגיע אליה רק לאחר שקידה של שלוש אליהם ואמר: אי... אי... מתיקות התורה... כמה ג

ארבע שעות ברציפות בלא הפסק. בלא זה, לא שייך אפילו לצייר מהי הרוחניות הזו, קל וחומר אחר חמש שעות 'רצופות', כמה רוממות יש. 

ידיים 'גישמאק' שכזה?... הרי זה דומה לקדירה המתבשלת שמורידה הייתכן שמי שיש לו את האפשרות הזאת יפסיק את הרציפות ויפסיד ב

 מן האש ומתקררת ואחר כך מחזיר אותה להתחמם.

 והמשיך החזון איש: 

לאחר שש שעות של לימוד שוכח האדם מכל העולם וענייניו ומתדבק בדברים רוחניים. אחר שבע שעות, האדם מרגיש קרוב לקב"ה ואין לו 

ומתמלא שמחה. לאחר שמונה שעות, אפילו לא נופלת בליבו מחשבה של תאווה וחומריות, וכולו תשוקה לאלוקיו. אחר מהנאות העולם כלום 

 תשע שעות, כולו קודש למעלה מעלה. ואחר עשר שעות, עין לא ראתה, אין מילים שיוכלו לתאר רגשותיו. )מעשה איש ח"ד עמ' ס"ט(.

וההעדר ו האפס  ה ו ם הת ו י  ק

הפסיק שעה אחת, הוא "קיום התוהו האפס וההעדר", הרי זה זורע ושולח עליהם מים לסוחפן. עיקר הלימוד הוא "ללמוד שעה אחת ול

התמידי והבלתי נפסק, בלימוד התמידי הוא סוד הקדושה וזה שעושה תורתו קרעים, קרעים אסף רוח מן הראוי לחבל תחבולות איך לקנות 

 ץ אגרות חזון איש חלק א' איגרת ג'(.את התמדת הלימוד ולהתפלל על זה תמיד". )קוב
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' !ב ! יש א ן  ו ז לח ד  ו ימ הל יה קשה  ה  ' ם י נ הזמ ן  י  ב

 סח מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל: 

וסקים שמעתי פעם ממרן החזון איש זצ"ל שאמר, שבזמן שלומדים בני הישיבות, אזי גם לו קל יותר ללמוד, כיון שמרובים הם הלומדים הע

 בתורה, אך ב'בין הזמנים', שמצויה יותר בטלה אצל בני הישיבות, זה משפיע גם עליו ויותר קשה לו הלימוד'.

 עד כדי כך!!!

רה  ם עש י י רבע!שת וא ם  י ר ר עש ו לא קש זה   , רה ם עש י י ד שת ו ע  ו

חר י"ב שנה של לימוד חוץ ידוע ומפורסם היסוד של הגאון רבי חיים שמואלביץ, על המסופר בש"ס על רבי עקיבא שכשבא לחזור לביתו א

לביתו, לפני שנכנס לבית, שמע את אשתו שאומרת לשכנה שמצידה שלא יפסיק מהלימוד לבוא לבקרה, ותיכף כששמע זאת חזר לישיבה לעוד 

שרה ועוד י"ב שנים, ולא נכנס אף לרגע לביתו אפילו שכבר היה קרוב לו. ואמר על זה הגר"ח שמואלביץ, שרואים מכאן יסוד גדול, ששתים ע

 שתים עשרה זה לא עשרים וארבע. 

 רואים מכאן גודל מעלת וחשיבות הרציפות, שזהו דבר אחר ושונה בתכלית, "לימוד ברציפות" מאשר בלי רציפות.

לול האדם מעתה, לפי דברי רבותינו ז"ל, נבין עד כמה ניסיון גדול יש בימי בין הזמנים, אשר אם ח"ו יהיו אלו ימים שאינם מנוצלים כראוי, ע

 להפסיד הרבה קניינים ומדרגות רבות שהשיג במשך ה"זמן".

ים נ הזמ ן  י ב י  מ י ועלת שב והת ת  ו ב י  החש

אם כן, ישאל השואל, מה ערכם של ימי בין הזמנים? הרי לפי המבואר נראה שעדיף שלא היו, ובפרט שטמונים בהם הרבה ניסיונות, כפי 

 שהוכיחה המציאות.

 בעל התפארת ישראל על מסכת אבות: נראה שביאור הדבר מונח בדברי

 "רבי נהוראי אומר: הוי גולה למקום תורה" )אבות ד, יד(.

 ומהו עניין הגלות למקום תורה?

 כתב בעל התפארת ישראל לבאר בזה שלוש טעמים:

ה, היינו שיעזוב את אביו ואמו ומשפחתו וכל מחמדי רווח הצטרכויותיו, וילך למקום שיחסרו לו כל א לה. ואף כי קשה הפרידה ולשון גולֶּ

הזאת כמנתק תינוק משדי אמו, לטובתו היא, שדבר מסוגל הוא להצלחת האדם, שכמו שהעשב לא יצליח במקום שנזרע תחילה, רק הגנן 

נּו במקום אחר, כן האדם לא יצליח, הן במידות, הן בתורה )והן בכבודו(, רק במקום שאינו מקום מו לדתו. יעקרו ממקום שנזרע תחילה וִיָטעֶּ

 וזה לג' טעמים: 

א. הרבה שעשוע ילדות וחברים ששמחו נפשו בשחרית ימיו, מוכרח לעוזבם ברצותו לעלות בסולם ההשכלה. ובביתו, ההרגל יכריחו לבלי 

 לפרוש מהם. 

וישכח גם הוא תכליתו ב. בבית אביו יישאר תמיד ילד, שבשבחו על חיק אבותיו, רחמי יולדיו ישכרוהו באהבתם, וישגוהו על ברכי תפנוקיהם, 

 להתחזק להיות איש. 

ג. הדבר ידוע שהאדם יתאמץ יותר לעשות טוב מתוך חופשיות, ממה שיעשה על ידי הכרח מאחרים. אולם בעודו בבית אביו. לא תתאמץ נפש 

וכחותיהם. אולם אף על פי כן הבן המשכיל להשגיח על עצמו להתעלות בגרם המעלות, ביודעו כי אבותיו ישגיחו עליו, וידריכוהו במתג ורסן ת

 יצר לב האדם רע מנעוריו, וכַעִיר פרא לפעמים לא אבה לעצתם, ותוכחת ניאץ לבו. אבל בראותו את עצמו עזוב לעצמו מכל משגיח ומדריך ואין

 ו. )תפארת ישראל, שם(.לו מי שיזרזנו למלאכתו, אם עיני שכל לו יפתחם ויזדרז למלאכתו ויט שכמו לסבול עול הזהב, להצליח את עצמו בעצמ
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מבואר איפוא שיש מעלה גדולה בסוג של לימוד אשר לומד האדם מתוך חופשיות, יותר מאשר לימוד אשר יעשה מתוך הכרח מאחרים!!! עד 

נה של כדי שזהו סוג לימוד אחר לגמרי. אם ידע האדם, אם ישכיל הבחור, לנצל את ימי בין הזמנים כראוי, יזכה לגעת בעוד סוג ובעוד בחי

 לימוד מתוך חופשיות שהוא סוג לימוד אחר כמבואר.

ואפשר שזהו עומק כוונת מרן הסטייפלר זצוק"ל הנ"ל, במה שאמר שיודע כמה גדולי תורה שנהיו גדולי תורה דווקא בזכות זהירותם בלימוד 

 גם בימי בין הזמנים!!!

ים כ"חופש", שמובנו שלילי ומורה על רפיון מהמצוות ח"ו, כי הרי גדולי המחנכים היו מדגישים בדרשותיהם שלא יכנו את ימי בין הזמנ

"במתים חופשי", אלא העדיפו את השם "נופש", כי מותר, ולפעמים צריך, להינפש מעט, כדי לאגור כח לימים הבאים כדי שיוכלו לשקוד על 

 התורה ביתר עוז.

! ! ו עצמ י  נ בפ  " ן זמ " 

הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, שהביא בשמו של מרן הרב מפוניבז' זצ"ל, שימי בין כאן המקום להביא את ששמעתי ממורי ורבי מרן 

 הזמנים הם "זמן" בפני עצמו.

וביאר כוונת דבריו, שלא יחשוב בן תורה כי ימים אלו הם ימי "חופשה", כפי שרגילים לקוראם ברחוב, שבהם כביכול אפשר לאבד את הזמן 

 א אדרבה, כל ייעודם של ימים אלו להתעלות בכוחות עצמו, ויש בהם שלושה מאפיינים ייחודיים:ולכלותו לריק בהבלי שוא, אל

א. אפשר ללמוד דברים קלים, שמתאימים לבין הזמנים, שאי אפשר ללמוד אותם במסגרת הישיבה, כמו מדרשים, פסקי הלכות, מסכתות 

 ותם בבין הזמנים.קטנות, בצורה שתביא חשק ללמוד עוד ועוד ויקבע לעצמו לסיים א

ב. לימוד שאינו מתוך לחץ, אין התלמיד נמצא תחת עינו הבוחנת של המשגיח, אינו מחויב בקביעת מסגרות כאלה ואחרות על מנת להרגיש את 

 השינוי בזמנים ובחילוף התקופות.

לחדשם לקראת הזמן הבא. כל תלמיד יאמוד ג. לנצל את הזמן למנוחה כפי הנצרך, בבחינת "וקווי ה' יחליפו כח", כפי הנצרך לאגור כוחות ו

 את כוחותיו, ובהתאם לכך יפיק מ"בין הזמנים" את המיטב: בלימוד תורה ובריענון.

ום ד המק ו כב כ ם  י ר ו ה ד  ו ב י  כ

תחילה וראש לעניין היסודי והמהותי של כיבוד הורים היא הידיעה עד כמה הדברים חמורים, ונפתח תחילה בדברי רבותינו על הפסוק: 

 תי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם" )ויקרא ד, ל"ד( וכדלהלן: "ונת

רות. ולכן בדברות שהם חמש כנגד חמש,  ם לכל המחלות ולכל העבֵּ נגעי הבתים באים על צרות העין. וצרות העין באה מצד החמדה. והיא אֵּ

ו מצד החמדה. ומי שאינו מכבד לאביו, אינו מכבד אמר 'לא תחמוד' כנגד 'כבד את אביך', לפי שאינו מכבד את אביו ואינו מאכילו ואינו משקה

 את ה' יתברך, לא בגופו ולא בממונו, והרי הוא ככופר בעיקר )ספר 'צרור המור'(.

 והדברים נוקבים עד למאוד!!!

ו ל ותיה " במעטפ כחו נש ם ש" י  מ

 י 'כבוד אב' שהתעוררה אצלו:יהודי ירא ה' הגיע אל הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, וביקש לשאול שאלה מענינת בעניינ

אבי שיחיה הינו יהודי מבוגר, שהפסיק לאחרונה לעסוק במלאכתו, ויושב בביתו בחוסר מעש. כידוע, הבטלה מביאה לידי שעמום ועברות 

 חמורות )כתובות נט:(, וגם עלה בליבי חשש שחלילה השעמום יזיק לפעילות מוחו ולכח זכרונו.

 שבתי לעצמי, האם אוכל למצוא עיסוק כל שהוא לאבי, וכך יתמלא יומו בעשייה וסיפוק.והנה, אני עוסק ביהלומים, וח
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ובכן, פניתי אליו וסיפרתי לו שאני מקבל מדי יום מעטפות רבות, שבתוכן יהלומים, וקורה לפעמים, שאבן קטנה, נשארת מחוסר שימת לב 

 במעטפה, ומדובר כמובן בהפסד רב.

ין לבוא ולעסוק במלאכת בדיקת המעטפות, ולחפש היטב בכל מעטפה האם נשכחה שם סחורה. אבא שאלתי את אבא, האם יהיה מעוני

 הסכים בשמחה.

כבר ביום הראשון מצא בכמה מעטפות יהלומים או חלקי יהלומים, והדבר גרם לו לקורת רוח מרובה. בהמשך הזמן, כשמצא עוד ועוד אבנים 

ב הגיע לכך, שבכל פעם שהוא מוצא איזו אבן קטנה, הוא מגיע אלי כשכולו רותח, ושופך עלי יקרות, הוא החל להעיר לי בקול רם. כיום המצ

ר קיתונות של גערות: "איזה מין מפוזר ורשלן אתה, כיצד אינך שם לב לאבנים היקרות הללו?!", וכך מוסיף לגעור בי בכל פעם ופעם, לעיני שא

 העובדים.

שאני בעצמי הוא זה שמטמין אותן שם, בפינות ובסדקים, וזאת על מנת  -התשובה היא  -? וכיצד באמת קורה שהאבנים נשארות במעטפות

 שלאבא תהיה "עבודה", כי אילולי הייתי נוהג כך, מן הסתם שכבר מהיום הראשון, הוא היה מבין שאין לו מה לעשות בשורות החברה.

ל את אבי שיחיה בעוון הכעס, וכמו כן שמא אני גורם לאחרים )שאינם כעת ברצוני לשאול, האם יש פגם כל שהוא במעשיי, כי אולי אני מכשי

 מודעים ל'הצגה' שמתרחשת כאן( לחשוד בי שאיני עושה מלאכתי נאמנה, ומזלזל בסחורה )שלא תמיד שייכת לי(?...

 והשיב לו הגר"י:

המאבד ממונו בידיים כשוטה )'המאבד מה שנותנים  בעניין הכעס, הבן לא מכשיל כלל את אביו, כי כעסו של האב מוצדק, וראוי לכעוס על בן

 לו', חגיגה ד.(. וגם במה שמתבזה הבן בפני אחרים, אין כל בעיה, ואדרבה הביזיונות הן מתנה וכפרה נפלאה עבור האדם...

בד מה שנותנים לו, אולם, בעיה אחרת קיימת כאן, והיא הצער שגורם הבן לאביו, שמגלה בכל פעם כי הבן שגדל ותפח, מתנהל כשוטה המא

 ושוכח אבנים יקרות מאוד במעטפות, והדבר בודאי מיסב לאב עגמת נפש.

 ולכן, יימנע הבן מתחבולת הטמנת האבנים הגורמת צער לאביו, ויחפש אחר עצה אחרת להוציאו מחיי בטלה.

 למדנו כאן יסוד גדול ועצום.

היות, להתקיים ולהתרחש בכל הנוגע לכבוד הורינו. המבט על הדברים אינו רק כאשר אנו מדברים על ענין כיבוד הורים, היחס ההדדי האמור ל

 נקודתי אם להגיב או לא וכיצד, אלא לבחון את ההשלכות של כל פעולה.

אם אב או אם מעירים, ומאחרי הערתם עומד צער או מסתתרת אכזבה, צריך לקחת זאת בחשבון, שהרי במעשה האמור זו היתה בעצם 

 ת בגינה נאמר לאותו אדם שיחפש לאביו עבודה אחרת.הנקודה המרכזי

 והדברים עמוקים למתבונן.

*** 

 ונפתח בדברים פתח נוסף: 

נאמר בפסוק: "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" )שמות כ, יב(. מדרכי הכבוד הוא, בראש ובראשונה, לשמוע בקולם ללא תנאי, 

  ולמלא כל רצונם בזריזות )הגרש"ר הירש(.

כי בכך אתן לך אורך ימים, ועוד, שאם תחזיק במצוה זו, יכבדוך בניך ויסמכו אותך לעת זקנה, ולא תמות בחוסר כל בלא  -למען יאריכון ימיך 

 עתך )בכור שור(.

י ת ו ופתבקש ומה של הת צ בעי  ו של האב 

המעשה, החסיד הישיש ר' משה אפטרגוט  לפנינו סיפור מרטיט שהובא בקונטרס "כבוד הורים" להרה"ג ר' זאב רוט שליט"א, מפי בעל

 שליט"א מארה"ב:
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בשנת תרצ"ט הגיעו הגרמנים ימ"ש לעיירה איברא שליד צאנז שבגליציה. מיד בכניסתם, חיפשו את רב העיירה, וציינו שהם מעוניינים לעשות 

 מטאטא משערות זקנו.

, ובפרט שהתפרסם צו, בו הורו הגרמנים שעל כל היהודים אי אפשר לתאר את הבהלה העצומה, חוסר האונים וטירוף הדעת של התושבים

 להתאסף לכיכר העיירה לצורך גירושם המיידי.

האנשים החלו להתארגן בבהילות ולאסוף כל דבר שייתכן שיצטרכו להמשך הדרך הלא נודעת. חלקם בלעו מטבעות זהב, אחרים הטמינו 

 רך, מעילים ושמיכות...יהלומים בסוליות הנעליים, האמהות ארזו מזון וצידה לד

אמנם, בבית משפחת אפטרגוט נשבה רוח אחרת. אבי המשפחה עמד במרכז הבית וקרא לבנו: "מוישלה, הבא לי בבקשה את חולצת השבת 

 שלי".

 הנער תמה בליבו לנוכח הקשה המוזרה ברגעים טרופים אלו, אך תיכף ומיד אץ רץ לעשות רצון אביו.

 מספר גחלים למגהץ, וחמם לי מים לגיהוץ החולצה היטב, ואל תשכח לשים מעט עמילן על הצווארון...". ושוב קרא האב: "מוישלה, הכנס

מוישלה לא הבין מדוע דווקא כעת כל כך חשוב לגהץ ולעמלן את חולצת השבת. שמא קרה משהו לאבא מהלחץ והפחד הנורא?... אך הוא 

 ל אביו.המשיך לשתוק, ומילא בנאמנות ובזריזות את הוראותיו ש

ואז האב ממשיך: "מוישלה, הבא את משחת הנעלים, ותצחצח בבקשה את נעלי השבת שלי. אל תשכח להשחיר היטב גם את הפינות של 

 הנעל"...

 גם כאן, הבן לא הוציא הגה מהפה, ומהר לציית לבקשה הכל כך מוזרה של אביו, בשעת החרדה הנוראה מפני חרב הנאצים הארורים....

 את המלאכה המפרכת והבלתי מובנת, נעמד אביו במלוא קומתו, ובקול רם אמר דברים שבנו לא ישכח לעולם:כשסיים הנער 

 "בשעה זאת כולנו מגורשים בידי בני עוולה. דואגים מה יהיה באחריתנו, חרדים לגורלנו.

בגדים. אבל אני, מעניק לך, בני יקירי, את בשעה שמלאכי מוות וחבלה עומדים כנגדנו, הכל מלקטים צידה לדרך, זה כסף וזהב, וזה אוכל ו

 המתנה הגדולה והיקרה מכל...

 את מצות התורה: 'כבד את אביך... למען יאריכון ימיך!"

 ואז הצביע האב אל מול פני בנו ואמר: "בני אהובי, אתה תישאר בחיים"!

 וכך היה.

שרידים היחידים בעיירה שניצלו מהתופת. ועודנו חי וקיים. ואף מוישלה, שמסר את נפשו על מצות כיבוד הורים, נשאר בחיים. הוא היה מה

 זכה להקים משפחה ענפה הממשיכה את מסורת אבותינו...

כדאי שכולנו נזכור ונשנן כל העת: בורא עולם פונה לכל יהודי במילים ברורות וחדות: הינך רוצה להאריך ימים? רוצה חיים טובים 

תקדיש להם זמן ותשומת לב, תתמסר אליהם בכל בקשה, תעריך ותשמח אותם, תעשה להם טוב על  בבקשה, כבד את הוריך, -ומאושרים? 

 בטוב ובנעימים.  בריאות ושמחה, אריכות ימים ושנות חיים,  -הלב. ובזה תזכה לברכה המובטחת בחותמו של הקב"ה 

 היש הבטחה כדאית מזאת?!

ן ו י טרפ רב ם של  ד א ו ב י ות-כ ר ו לד ד  ו ימ  ל

קידושין )לא, ב( מספרת כיצד היה רבי טרפון מכבד את אמו. בכל פעם שהיתה צריכה לעלות למיטתה או לרדת ממנה, היה רבי  הגמרא במסכת

טרפון מתכופף כדי שתעלה עליו ותיתמך בו! למרות שעשיר גדול היה, ויכל להעמיד לרשותה משרתות אין מספר, אך הוא העדיף לקיים את 

ות, כשירדה אמו לטייל בחצר, נקרעה רצועת מנעלה, ונותרה רגלה יחפה. מיד בא רבי טרפון, התכופף ושם המצוה בגופו. פעם, באחת השבת

 את כפות ידיו מתחת לרגליה, וכך הלכה על כפות ידיו עד שהגיעה למיטתה.
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בכבוד! שאלו אותה: איזה כבוד פעם אחת חלה רבי טרפון, ונכנסו רבותינו לבקרו. אמרה להם אמו: התפללו על רבי טרפון בני, שהוא נוהג בי 

 עדיין לחצי כיבוד לא הגיע! )פסיקתא רבתי פ' כג( -הוא נוהג בך? סיפרה להם. אמרו לה: אפילו עשה כן אלף אלפי פעמים 

 ונראה שלא בכדי סיפרו לנו חז"ל עובדה זו, אלא עומק של דברים מונח בהם. 

גש לרגלי אמו, אלא יסוד גדול לחיים מונח כאן. כאשר אתה בא בדברים עם לא רק עצם הפעולה והמעשה הגדול שעשה, לרכון ולשמש דר

הוריך, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות הוא להתכופף אליהם ולהבין שאתה קטן ונמוך לידם, הם מבינים יותר, אפילו שאתה חושב שאתה 

 -הנושא וזו לא הסוגיא, העניין הוא שבנקודת הפתיחה  מבין יותר או שבאמת אתה מבין יותר, וגם אם הם ודאי טועים, עליך לדעת שזה לא

  למעלה.והם  למטההתפיסה השכלית והרעיונית שלך כלפי מציאות זו צריכה להיות שאתה 

 יסוד זה מונח בעומק הנהגתו של רבי טרפון כשגחן והתכופף לרגלי אמו.

ן החטא? מ ק  י וסף הצד י את  ל  י הצ  מה 

ן הגדול שעמד בו יוסף הצדיק, כאשר תפסה אשת פוטיפר בבגדו, "באותה שעה באה דמות הגמרא במסכת סוטה )לו, ב( מתארת את הניסיו

ו דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון". הנה יוסף נתון בצרה גדולה, הוא כמעט כפוי לעבור עבירה, שכן היא תפסתו בבגדו. מה מעורר אותו באות

 רגע מר ונמהר? 

 חלון!הוא רואה את דמות דיוקנו של אביו מבעד ל

 ועלינו להבין, כיצד קרה שבדיוק באותו רגע גורלי, נראתה דמות אביו בחלון?

. ייתכן שזה היה פרי הנהגתו, לחשוב 'כיצד הייתי נוהג אילו ראה אותי אבא'? לא נאמר כאן שאביו הופיע לפניו, אלא רק שנראתה דמות דיוקנו

את מעשיו. די בכוחה של מחשבה זו כדי להכניס ביוסף רוח גבורה של גיבור הוא דימה לעצמו שהנה אביו משקיף עליו מבעד לחלון ורואה 

הכובש את יצרו, ולעזוב את בגדו אצלה ולנוס החוצה, אף על פי שהוא עתיד לסבול מהשארת הבגד בידה, כי הוא יהווה הוכחה לאשמתו. אך 

 ליוסף לא אכפת. הוא נזכר בחינוך של בית אבא, ומתאזר בגבורה.

 ל כיבוד אב ואם. להציל מן העבירה!זהו כוחו ש

ו כב ל ע  י ג י ם  רי ו ה ד ה ו כב רךמ יתב  ' ה  ד 

 בספר החינוך )מצוה לג( עמד על הטעם למצות כיבוד הורים, כחובה של הכרת הטוב:

קים "ראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלו

ואנשים, ושיתן אל ליבו כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד וכל תועלת שיוכל כי הם הביאוהו 

 לעולם, גם ָיגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. 

אדם הראשון ושהוציאו לאויר העולם וכשיקבל זאת המידה בנפשו יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו וסיבת כל אבותיו עד 

יהיה האדם כסוס, כפרד  –וסיפק צרכו כל ימיו והעמידו על מתכונתו ושלימות אבריו, ונתן בו נפש יודעת ומושכלת שלולי הנפש שחננו האל 

 אין הבין, ויערוך במחשבתו כמה וכמה ראוי לו להיזהר בעבודתו יתברך שמו".

 ש לנו להכיר טובה להורים: על שתי נקודות כותב ספר החינוך שי

האחת, "כי האב והאם הם סיבת היותו בעולם". תן תודה ותכבד את הוריך, כי הם סיבת היותך! ושנית, "כמה יגיעות יגעו בו", הצורך לכבד 

ו, יעלה ממנו את ההורים, נובע מתוך הכרת הטוב האינסופית על מה שהשקיעו בנו, ויחד עם זאת, "כשיקבל זאת המידה )הכרת הטוב( בנפש

להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סיבתו". ולא בכדי נמצאת מצות כיבוד אב ואם בצד הראשון של עשרת הדיברות, בו מופיעות המצוות שבין 

 אדם למקום. כשאדם מחונך להכיר טובה לאביו ואמו, הוא מחונך להכיר טובה! זה הבסיס להכרת הטוב גם לבורא עולם.

וד ההורים לכבוד שמיים, שהרי מי שמכבד את הוריו, מכין את נפשו למחשבה של אמונה, למחשבה של הכרת תודה. השוותה התורה את כב

 הוא מתרגל לחשוב על שורשי הדברים, ומתוך ההתבוננות בהוריו והכרת הטוב כלפיהם, ימשיך הלאה לאמונה בבורא העולם.
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רתהמ ו רתה -ס י ותמס י האב ד י מ ם  י נ לב נה   הנאמ

 האיר זווית אחרת במצות כיבוד ההורים. הגרש"ר הירש 

האמונה היהודית בנויה ומושתתת על מסורת של אב לבן! ומצות כיבוד ההורים היא תנאי ראשוני והכרחי להמשיך את חיי הנצח של עם 

 ישראל: 

יציאת מצרים ומתן … רצונוהתגלה ה' לעינינו וגילה לנו את … "לא על מסקנות חקירתנו במדעי הטבע השתית ה' את אמונות ודעות ישראל

אולם הערובה היחידה היא המסורת! ויסודה של המסורת אינו אלא מסירתה הנאמנה לבנים … תורה הם שתי עובדות היסוד של עם ישראל

 ". נמצאנו למדים כי כיבוד אב ואם הוא התנאי לנצחיותה של האומה הישראלית… מידי האבות

יש אפשרות לקיים אומה נצחית  –סורת של עם ישראל, יציאת מצרים ומתן תורה, מדור לדור רק באמצעות מצות כיבוד ואם, והעברת המ

 שמונהגת ומודרכת על פי התורה.

לכאורה, אין לך מצווה קלה ופשוטה כמו מצות כיבוד אב ואם. מקובלת היא על כל בני אנוש. הכול מבינים את חובתה הגדולה. הטבע האנושי 

 יס גם הוא לקיומה של מצווה זו.אשר לו שותפים כולם, התגי

כבד ר!-ל ן שבדב ו י הג לל ה בג  לא 

 וכאן עלינו להדגיש.

מקובל לראות בכיבוד הורים מצוה שכלית והגיונית, אשר יסודה בהכרת הטובה שמכיר הבן להוריו. הורים שגידלו אותו מיום שנולד ועד ליום 

 שבו הכניסו אותו לחופה, ולעיתים גם לאחר מכן.

זו יש בה מן הטעות. ומדוע? כי מי שמקשר את מצות כיבוד הורים עם מושגי הכרת טובה, עלול להבין שלפעמים יש מצבים שבהם אך ראייה 

הוא פטור ממצוה זו. הוא יכול להחליט כי כאשר הוריו לא עשו עמו טובה, והוא זה שדאג לעצמו מיום עומדו על דעתו, ממילא אין לו כל 

 מחויבות כלפיהם.

ובתו של האדם לכבד את הוריו נובעת לא רק מההיגיון ומצד השכל המורה כך, אלא בעיקר בשל העובדה שכך ציוה הקב"ה: "כבד למעשה, ח

 את אביך ואת אמך" )דברים ה, טז(. ציווי זה של התורה משנה את אופי המצוה.

מם ואת מימיהם מהוריהם, שכן כלכלתם היתה התורה מדגישה, כי על מצוה זו נצטוו ישראל כאשר היו במדבר, שם הם לא קיבלו את לח

מצויה להם מהמן ומהבאר. ילדיהם לא נזקקו לבגד, שכן בגדיהם גדלו יחד עמהם, חדשים ומגוהצים. המצוה ניתנה ככבוד וכהוקרה להורים, 

 שהתורה מחשיבה אותם כיוצרי הילד, לצידו של הבורא.

ים לנו, צאצאיהם, כפי שכתוב בשירת האזינו: "זכור ימות עולם בינו שנות דור תכליתה של מצוה זו היא החשבת המסורת שההורים מעביר

ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך" )דברים לב, ז(. האב והאם, מעבירי מורשת האמונה לדור הבא, מהווים חוליה חשובה בשלשלת 

 על.-ד אותם ולראות בהם סמכותהאמונה מהר סיני. כדי שתועבר המסורת כדבעי, יש צורך להחשיב אותם, לכב
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רך לד ה  ד י  צ

ננסה לגעת בכמה נקודות מעשיות, אשר אם יתבונן בהם הקורא, יוכל לפתח אותם לפי תפיסותיו והלך חשיבתו, כאשר הצד השווה שבכולם 

 תועלת לנפשו לשפר דרכיו, ובפרט במצות כבוד ההורים. -הוא 

 א. תעשה טוב לאחרים

ל של ספק כמועילים לאדם להרגשה טובה, הוא כאשר יעשה טוב לאחרים, ואפילו בדברים קטנים ביותר, עצם אחד הדברים שהוכחו ללא צ

 הנתינה יוצרת סיפוק ושמחה פנימית. הנתינה יוצרת הרגשה של 'אני שווה, צריכים אותי, הועלתי לעולם', ועוד.

 וביותר מכך. 

ודת הנחה שהוא נתן משהו שלו לאחר. אך האמת היא הפוכה! אתה נותן רק בשבילך! כשאדם נותן ועוזר לזולת, על פי רוב הוא יוצא מתוך נק

 הנפש שלך מתחזקת. כשאתה משפיע, כאשר אתה נותן, אתה מרגיש חזק יותר. -כאשר אתה נותן, עוזר, מעודד אנשים אחרים 

ד לאנשים אחרים. פעולה זו מטמיעה את הלימוד ידוע שאומרים שהדרך הכי טובה לזכור חומר לימודי, היא למסור ולהעביר את החומר הנלמ

 בנפש. באותה מידה, כשאתה עוזר לאחרים, במילות עידוד וכדומה, הדיבורים החיוביים שאתה אומר לאחרים מתחזקים אצלך ביתר שאת.

ים חיות ושמחה. תנו כשאנו נותנים מעצמנו משהו לאחר, מתעוררת בנו תחושה טובה, אנחנו מרגישים טוב יותר. מרגישים סיפוק מרגיש

 לאחרים לטובתכם האישית! כדאי מאוד לאמץ את הדבר עמוק אל ליבנו, ולהבין עד כמה הדברים יסודיים וחשובים.

 מורים טובים -ב. המבקרים 

 העולם של האדם מחולק לשניים, אלו שאוהבים אותו, ואלו שמבקרים אותו.

או לא לרצות להתחבר למבקריו, אך אם ירצה, עם עבודה עצמית יוכל להתייחס  -זוב יש נטייה טבעית בנפש האדם להיות נמשך לאוהביו, ולע

 ולראות באור אחר, חיובי, את מבקריו. אם רק ישנה את תפיסת המציאות שלו כלפי המבקר אותו ויסתכל עליו כמורה דרך שלו.

את ממנה, נבחן אם יש בדברים אמת, אפילו קורטוב אם נשכיל לא להיתפס לפגיעה כתוצאה מצורת הביקורת, ונתמקד בעצם המשמעות היוצ

 שינוי לטובה. -דרך הביקורת  -של אמת, אזי מלבד מה שלא ניפגע מעצם הביקורת, עוד נוכל לייצר אצלנו 

 ג. פעולה יומית שמקדמת אותנו

אפשרי העומד על הפרק, אפילו באיזו כאשר נעשה במשך היום איזו פעולה, ואפילו אחת, שמקדמת אותנו אל היעד הנכסף בחיינו, בכל מישור 

תובנה שחשוב לנו להשיג ולהכיל, אזי היום שלפנינו )או שעבר עלינו( יקבל משמעות אחרת, ואין כמו האדם עצמו שמכיר את נבכי נפשו הכי 

 טוב שאפשר.

 ד. להתבונן בדבר חיובי שבא לי מבפנים

ולה של ערכים החשובים לבני אדם כאן בעולם המעשה, ונדרג אותם לפי סדר אין אדם שאין לו ערכים מוְבנים בנפשו. אם ניקח רשימה גד

 העדיפות שלנו בהם, אזי נמצא שהערכים המדורגים בתחילה בטבלה האישית שלנו הם אלו הערכים שמוְבנים ביסודם בנפשנו.

ו ערך, מבחינה מעשית, אזי נתחבר אל הטוב וכאשר נתבונן בדבר חיובי שבא לנו מבפנים, נתחבר אליו, נאמץ פעולה אחת, אפילו קטנה מאות

 שבתוכנו... נתקדם, נשמח, ובסייעתא דשמיא נצליח.

 ה. הרגלים אפשר לשנות )גם מחשבות(!

 . במציאות של קיבעון מחשבתי מסוג זה, עלול האדם להגיע למקום שלילי וירוד )בלשון המעטה(.'ככה אני'ישנה תפיסה מוטעית של 

ן שמציאות חייו בעולם משתנה, וכן ביכולתו לשנות את מידותיו, הנהגותיו, ארחות חייו, וכל סוג של הרגל. אך צריך כל אחד צריך לדעת ולהבי

 .הרצון לכךלזה את 
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 וכמו שאומר הפתגם העממי הכל כך נכון: 

 אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה.

 ולא משנה מהי הסיבה(. )כמובן על דרך הכלל, למעט מקרים בהם ל"ע ח"ו באמת האדם לא יכול,

הוא סוד ההצלחה בזה. )הדברים  התהלך לאט ובמתון, יחד עם קביעות,ננסה לאמץ שינויים, ואפילו קלים ועדינים, לאט לאט, אך קבוע. 

 ידועים והרחבנו בהם במקום אחר(.

 

 

 לעילוי נשמות ישראל אשר אין מי שינציח את שמותם

 ת.נ.צ.ב.ה

 שבת שלום,

 מיכאל זכריהו. 

 


