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 תרומהפרשת 

ד   ההתקשרותסו

 .אש בוערת סביב ר' נחומק'ה -

 בחינות. שתי -ושכנתי בתוכם  -

 של אלישע בן אבויה. בריתמעמד ההאש ב -

 בכל עסק התורה נעשית השראת השכינה. -

 האש שליחכה את חכמי תימן. -

 קראקוב? מדוע החליט בעל המגלה עמוקות שלא לעזוב את -

 לגור בה? מותר - ין בה רופאעיר שא -

 ללמוד את הזולת! -

 התמודדות מול התפרצויות זעם -

 ומה שביניהם! -"כניעה" ו"הכנעה"  -

 שני עיזים והתפעלות הקצין. -

 אצילותו של מייסד תנועת המוסר. -

 פה נטמן הנהג הצודק. -

 .כותשהיא זחובה  – להיות מן הנעלבים -

 רה בצידהשה ומתן שככוחה של בו -

 ההכנעה כדאית. -

 רתו ללא עת של הגביר "הסנדלר".פטי -

דה   לדרךצי

 הסבר היערן על עצי האלון בשריפת הכרמל. -א. 

 ין חוזקו של עץ האלון.ינוספת בענב. תובנה 

 .(מעשה בגבאיפניו כסיד! ) והחווירג. מדוע 

 אילו היה נותן לי סטירה היה טוב יותר. -

 קודה חשובה באמונה(.א רק לעיני בני האדם" )נגית אינו אלרה הטראלא הפטיפ"ד. 
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 )כיתה ח'(ה. פתיחה למבט ערכי על תקופת המבחנים לישיבות 

ד   ההתקשרותסו

 "סוד ההתקשרות".והוא  ,כיהודיםפרשת תרומה אנו מתוודעים לאחד מיסודי אומתנו ב

כאשר כל סוג של התקשרות  ,כולם הוא ההתקשרות לבורא עלומתקשרות לזולת. ההן ייסוד עני אתכוללים הההתקשרות בנוי מחלקים שונים  סוד

 מובילה בסוף אל ההתקשרות לבורא!!! ,בעולם

 :הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצוק"לרן מו"ר מ פיו מאמרנשכצורתם כפי דברים ונקדים בזה 

ב רסבוערת אש   ה'נחומק 'בי

שחיבר את הספר 'משנה ברורה', והרבה אנשים זוכרים  ,דיןאיר הכהן מרארבי ישראל מ ,יםחי חפץגאון החי בעם ישראל הלא רחוק מהדור שלנו 

עיר הספיד את החפץ חיים ברוסיה, כשהגיעה הידיעה שהוא נפטר בפולין בטיין( שזצ"ל )הגאון רבי צבי יהודה אדלאותו. אני הייתי בהספד שאבא 

 ראדין. 

הרבה רבנים ופוסקים שלמד איתם תורה, אבל הוא חיפש רב לו היו נצח אותו. לי והצלחתי להתגבר ופעם אחת תפסתי את הרב של :החפץ חיים סיפר

הוא ביקר אצל הרבה גדולים. לשם כך ו ילות חסדים,איך להיות צדיק נסתר, איך להתנהג בשקידה בתורה ובגמ ',שילמד אותו את הדרך בעבודת ה

שהיה ידוע כאיש קדוש  ,מישקובסקי מכפר חסידים הסבא של הרב ,קייב מישקובסיחיים ל ביר הגאוןבהתחלה הוא רצה לקבל על עצמו לרב את 

ממנו אני לא יכול ללמוד, אין לי את הכח להתנהג בהנהגה : אמר עליולאחר מכן אבל  ה אצלו תקופה קצרה.ההחפץ חיים שוגאון אדיר בתורה, ו

 פי היכולת שלו.ת. כל אחד לד שימוהוא פח .לחיות אוכללא  ,אם אתנהג כךשלו, זה לא מתאים לנשמה שלי.  גבוהה כמו

רודנא, ר' נחום. הוא היה גאון אדיר שהסתיר ומתאים לילך בדרכיו, קראו לו נחומק'ה מהכרודנא הובסוף הוא מצא את השמש של בית הכנסת בעיר 

 שיש שעות לו יו ועוקב אחריו, ונודעחיים היה בא אל חפץ. הילות חסדשהוא גאון אדיר, היה מוסר שיעורים ועוסק בגמ כולם ידעו ,את הגאונות שלו

באיזה מקום בסוף  ,קטן, 'שטיבל' בית כנסתבלילה שלא יודעים איפה הוא. ר' נחום היה אוהב להסתיר את עצמו, אבל החפץ חיים הצליח לגלות שיש 

 את הדלת. אחריו היה נכנס ונועל  ה'ר' נחומק ששם ,העיר

, הצליח בשעה מוקדמת, הגיע לבית הכנסת א ירגיש בוול לא ידע חומק'הר' נבחכמה וכדי שה עש ,המסתורי המקום אתהחפץ חיים אחרי שגילה 

 שיוכל להסתכל עליו. קהשאיר לעצמו סדו, מוסתרלמצוא מפתח והתחבא במקום 

 חפץ חייםשהעד ת ובהתרגשו עצומה תקודבכזו ב הוא למדבשמחה ובמנגינה, התיישב ללמוד ו ,נכנס לבית הכנסת מק'הר' נחו עה.הנה הגיעה השו

תפסת אותי וניצחת " :אמר לוהבחין בו ור' נחומק'ה ואז  ,גילה את עצמויצא ממקום מחבואו ו, הוא נבהל. בוערת ליד ר' נחומק'ה שא לפתעראה 

 . בעולם" לאף אחד מה שראית. כעת תבטיח לי בהן צדק שכל ימי חיי לא תספר מה לעשות כבראותי, אין 

ראש ישיבת קמניץ. אל", ליבוביץ', ה"ברכת שמוהוא סיפר את זה לר' ברוך בער  ,אחרי שנפטר ר' נחוםרק ו ,בסוד הדברת החפץ חיים שמר א, תובאמ

 ..."גם לי הוא אמר לא לספר עליו, לא עניין עם אש אלא סיפור אחר !בעצמו חפץ חייםהואני תפסתי את " :ך בער הוסיף ואמרור' ברו

ונתן בן עוזיאל יעל  מרו. בגמרא ארת סביבובוע היה צדיק שעסק בתורה בהתלהבות כזו, עד שהייתה אש ,נוור שלור קרוב אל הדרואים אנו שבד

. , לא מיוחד או נדירמלאכים באו לשמוע את התורה שלו. זה היה דבר שגרתיההיה נשרף, ומפרש רש"י ש ליומע ברעשעוף  כל ,סק בתורהעש בזמןש

 סיני, וכמו אצל ר' אליעזר ור' יהושע בסעודה.הר מתן תורה במעמד כמו ב אש שם ליהטהסוכה ש כתסבמ ותפתוסהואומרים 

נות-בתוכםושכנתי   שתי בחי

 נאמר:שם  ,פרשת תרומה נו,פרשתבל לעסוק אחר מכן עבר מו"ר זצ"ל

תצפנו ועשית עליו זר זהב סביב ומחוץ  ב טהור מביתפית אותו זהיוצ .בו ואמה וחצי קומתוטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחי"ועשו ארון עצי ש

 .יא(-כה, ישמות ) וכו'"
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 וביאר כך:

 לאחרמשה עלה להר סיני לארבעים יום לקבל מהקב"ה את כל התורה שבעל פה. ו ,התורה עוסקת במעשה המשכן. אחרי מתן תורהבפרשיות אלו 

 היה צריך להקים את המשכן. הוא  ,הרהכשירד מ ,מכן

שם מקריבים קרבנות, ו, תל, רצויה ומקובכי שם התפילה יותר טובה ',מקום קדוש שמיועד לעבודת ה להכין ת,האח, מטרות תיעד לשהמשכן מיו

ה ריח א   וחות הברית. . זו עבודה לכבודו של הקב"ה. ובנוסף, יש במשכן עוד כלי אחד שהמשכן משמש לאכסון שלו, זה הארון עם שני ללה'ניחוח שֶּ

שהם השורש של כל תרי"ג המצוות, ועל הלוחות כתובים עשרת  ,ית, עשרת הדיברותבל את שני לוחות הברד מהר סיני הוא קירירבנו כשמשה 

 בתוך הארון וזה צריך לעמוד בתוך בית המקדש. אותם הוא הניחהדיברות, 

וה טים". המציעשו ארון עצי ש"ו ה היא של הארון.ח. הפרשה הראשונארון, שולחן, מנורה, קרשים ומזב כמו כל כלי המשכן, מוזכריםתרומה  רשתבפ

בנו בניין, קודם  אל,ישר ארץו לנכנסכש ,כך אחרית של קרשים. וארעהיה בצורה  הכל ,ה לדורות. כשהיו עם ישראל במדברהיא מצו ",ועשו לי מקדש"

בתוך בני  של 'ושכנתיניין מוזכר הע ,תוביםובכבנביאים  ,בירושלים. בהרבה מקומות בתורהשל בית המקדש הקבוע הבניין  יואחרשילה ו משכן

 ."ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" –ו תנבפרשהוא ישראל', הפסוק הראשון 

ת   ה"של בני אדם עם הקבההתקשרו

 מו"ר זצ"ל: עוד ואמר

היה הדירה י בית קדושה, ששם תעשו לשמ -ועשו לי מקדש' ' מבאר:ה לדורות 'ועשו לי מקדש', מנויה במניין המצוות. רש"י ה הזאת שהיא מצוהמצו

. 'אני אגור בתוכם'לא שייך לומר ממילא אחד מי"ג העקרים של הרמב"ם,  ון בתוכה. הקב"ה אינו גוף, זהשאני אשכו -של הקדושה, 'ושכנתי' 

ו אצלנו, כמאבל  להם.ים שמקום לשים את האלהים אחר בנותהאלילים שלהם הם גופים, אצלם שייך ל ,שעצביהם כסף וזהב ,אצל הגוייםלהבדיל, 

ץ" כז(, ח א-)מלכים מה המלךשאמר של ים ַעל ָהָארֶּ י ַהֻאְמָנם ֵיֵשב ֱאֹלה  ם לֹא ְיַכְלְכלּוָך ?כ  ם ּוְשֵמי ַהָשַמי  ֵנה ַהָשַמי  י ,ה  ית  ר ָבנ  ה ֲאשֶּ ת ַהזֶּ י ַהַבי  אני  ,"ַאף כ 

 א השמים והארץ.בונה בית, ואתה הרי מל

  .כין את שכינתיי אש? אנ'ושכנתי בתוכם'הפירוש אם כן מה 

שמתקשר עם איזה דבר שנמצא במקום  ,מרגיש התקשרות כפשוטו והואגוף אדם הוא ה ה.עם הקב" ,זה נאמר לגבי ההתקשרות שלנו, של בני האדם

כניס רוח קדושה וה ב"ה צמצם שכינתוהק -, 'ושכנתי' אפילו אם הוא לא רואה אותו בעיניו, אבל זה דבר רוחני שנמצא ,קייםהוא ים, עם דבר שמסו

שיש בה את החדר הפנימי ויש חדר אוכל ויש  ,בבית המקדש. וכמו בדירה של בני אדם -חזקה שזה רק משל, כאילו שמישהו גר בדירה  ל כךבעוצמה כ

הפנים  ת לחםשמניחים בו א יפרט חדר אוכל מוכ שהוא החדר הפנימי והצנוע של המלך, ההיכל זה ,את קודש הקודשיםיש במקדש,  גםמסדרון, כך 

ח, ושם באים אורחים לאכול, הכהנים אוכלים שם את בשר ששם יותר פתו ,בחצר שהיא העזרה כללי המלכותי, מנורה, קטורת וכו'. ויש חדר אוכל

הם  השלים את האוכל. אלוכמו מטבח ששם מב ,הקרבנות ואת השיריים של המנחות. המזבח החיצון אוכל את הקומץ ואת אשי ריח ניחוח של הבשר

 חיזוק ההתקשרות אל השכינה.ל, לסבר את האוזן משליםרק 

עבודה זרה,  ,, כמו שהיה בסוף הבית הראשוןעבירותל אם יש , אבולםכאן בעואת תורתו ו אותמייצג הוהוא  של ה' יתברך ש את שמודישראל מקעם 

אין שום סיבה  , ובמצב הזהמלא כל הארץ כבודוהאלקים,  נחשב של ת ההוא לאגילוי עריות ושפיכות דמים, אז אלקים לא נמצא בלב שלכם, הבי

 שיעזור לכם.

יתה נראית כמו אש וענן, , את השכינה שה'ה. כמו שכתוב ביחזקאל שראה בנבואה את כבוד ית המקדשהראה להם שנבוכדנצר שרף את ב והקב"ה

אם עם ישראל  -ם. פירוש הדבר הזאת שמסתלקת לשמייהוא ראה את הדמות  ., למפתן והחוצה להר הזיתיםיםכרובה לאקודש הקדשים מיוצאת 

 תה בדיוק אותה הטעות שהפלישתים טעו בה.הוא מתרחק מהם. זו הי ,לא מקיים את דברו של אלקים

ישראל מימות עומראות  ים שנגלו לעם   לםרוחני

, אבל הרבה פעמים לצורך עם ישראל ולצורך שימוח עיניים משהוו ברא ,שהדיבור יוצא מהכפורת בשעהנכנס או רבנו שמשה  בזמןעצם לא כתוב שב

ר ָיַרד ָעָליוצדיקים מסוימים, השכינה מפעילה גם משהו שרואים בעיניים. היה זה בזמן מתן תורה, ככתוב " ְפֵני ֲאשֶּ יַני ָעַשן ֻכּלֹו מ   ', ה"ָבֵאש 'ה ְוַהר ס 

 מראה אש ומראה ענן.  -שני דברים להם ראה ה
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, ומה הר סיני תפסגהסתכלו מרחוק על עם ישראל  ואזהר סיני כדי לקבל את הלוחות וללמוד את כל התורה כולה, ב שההמשה וכל ארבעים הימים ש

ְשָרֵאלה'  ּוַמְרֵאה ְכבֹודכתוב בתורה " הם ראו? ת ְברֹאש ָהָהר ְלֵעיֵני ְבֵני י  לֶּ ש מתנענעת , כאילו שהאומלחכת ראו אש אוכלתהם  (,)שמות כד, יז" ְכֵאש ֹאכֶּ

יכולים לראות מלאך, אבל כשהקב"ה מראה נו ניאור של אש. בעיניים שלנו א ,אוכלת משהו. זו לא אש שאנחנו מדליקים בגפרורים, זה אור חזקו

ארבע ם החומרי, הם ל הדברים בעולהדבר הכי קרוב לרוחניות, כי כ זהאש  .לו אש אז הוא מראה ,חזק את האמונה שהמלאך קייםלכדי לאדם 

 רוח זה אוויר, מלאכים הם למעלה מזה, עד השכינה עצמה. .ות, אש, רוח, מים ועפריסוד

ראו דמות אש, כך ראה גדעון וכך ראה אז עלה לשמים,  -עזב את המקום והלך  תו הואום שליחוובסי ופיע מלאךכשהבתנ"ך מוזכר פעמים רבות ש

י ַבֲעלֹות ַהַּלַהב ֵמעַ מנוח. " ְזֵבַח הַ ַוְיה  זְ ה'  ָשַמְיָמה ַוַיַעל ַמְלַאְךל ַהמ  שכשהנשמה  ,מספרת הגמרא ". וכךּואה ה' ַמְלַאְך יָאז ָיַדע ָמנֹוַח כ  וכו' ֵבַח ְבַלַהב ַהמ 

ויה שלהם עמוד סא הכבוד, כשהיא יוצאת מהגוף רואים אש, היו הרבה צדיקים שראו בשעת הלוכ -נפרדת מהגוף ומתחברת אל הדירה הקבועה שלה 

 הוא ראה רכב וסוסי אש. בסערה השמימה,עולה  הנביא אלישע כשראה את אליהווכן  ,אש

יהאש  בן אבו  במעמד הברית של אלישע 

מסר  העביר"ה רצה למסור איזה מסר, ודרך המלאך הוא במפגש עם מלאך, ובמאורעות שמסופרים בתנ"ך, קרה כשהקבנראה האש, שלמדנו ש מראה

  .שזה מתחיל מהאדם -יותר מזה עוד  . אבל בגמרא מסופרלמנוח וגדעון

לברית  ןהזמיהוא ב הרבה את כבוד התורה. והיה אוה למיד חכם,מסופר שבאו רבים לברית המילה של אלישע בן אבויה, אביו היה אדם עשיר וגם ת

בור ישב ליד ה. הצישבחבור האריות -י יוחנן בן זכא בןל ראליעזר ורבי יהושע, שני התלמידים הגדולים ש בימילה את גדולי הדור, ביניהם היה גם ר

ה ננצל את הזמן ונעסוק אליעזר ורבי יהושע הציעו שעד שעוסקים בסעוד בי. רהסעודת מצוב וסעדו את ליבם, כנאה וכיאה ערוךשהיה שולחן ה

. ראה בעל הבית בוערת אש יבםסב הליהטויותר עד שתא, גמרא, עד שהתעמקו בתורה יותר יבתורה, הלכו לפינה והתחילו ללמוד, קראו משנה, ברי

זו לא אש  : אל תדאג,לו ענוהבית יכול להישרף.  ,: תסלחו לי, ניגש אליהם ואמרומכלה אש ששורפת חשב שזוולא ידע שזו אש רוחנית,  את האש

 בלא ."שיהיה תלמיד חכם י אמסור לישיבה כדיגדול כבוד התורה, הריני נודר נדר שאת הבן של אם כך" :אמר כששמע כך, ., זו אש רוחניתורפתש

 לתרבות רעה. הנקרא "ַאֵחר", אלישע בן אבויה ,שם כבוד, לכן יצא בנוהחיסרון היה שלא עשה זאת לשמה, רק ל

נהבכל  נעישת השראת השכי  עסק התורה לשמה 

משה רבנו, אלא בכל פעם מדבר אל שהקב"ה  בזמןזה רק ים ושנראה מראה כלשהו, אין ינה, שחשוב היה למסור עניין מסושהגיע המצב של גילוי שככ

 אש.  דלקהשכינה עד שננוצר ריכוז כזה של קדושה ו ,שהיו עוסקים בתורה

ֵעֻדת, "כתוב בפסוק ר ַעל ֲארֹון ָהֽ ים ֲאשֶּ ֵבין ְשֵני ַהְכֻרב  ת מ  ְתָך ֵמַעל ַהַכֹפרֶּ י א  ַבְרת  י ְלָך ָשם ְוד  ל "נאמר כן  נילפוחות, שבתוכו הלוזה הארון  ,"ְוֽנֹוַעְדת  ְואֶּ

יָך ֽ ֵתן ֵאלֶּ ר אֶּ ת ָהֵעֻדת ֲאשֶּ ֵתן אֶּ  מעל לכפורת וארון העדות.היו הכרובים ו ,שהארון תפקידו להכיל בתוכו את הלוחות ",ָהָאֹרן ת 

ל וידוע כֵ ְש ניהם הַ אשר מגמת פ ,י הדורכי בזה שרתה שכינה. ותשרה בכל מקום אשר שם חכמ ,"תךיברתי איונועדתי לך שם וד"הספורנו, רבנו אומר 

ז''ל שקרה להם בהיותם דורשים חכמו שהעידו  ",וכן תעשו", והוסיף ואמר "ככל אשר אני מראה אותך ,ושכנתי בתוכם"מרו ועד באיכמו שי ,אותו

  .ים אותנוורת מלון דורשין( אתה דורש במעשה מרכבה ושכינה עמנו, ומלאכי השמרם ז''ל )חגיגה פרק איובמעשה מרכבה, כא

ובארון העדות  ,נמצא פה והוא מדבר אליו? כי הכרובים הם בארון ,הקב"ה ,לו שהשכינהשכאיעד כדי כך  הקדוש קיבלמקום האיזה כח מכלומר, 

י תורה )אותם דברים מצאנ הלוחות וספר התורהכאשר  ,שני לוחות הברית שעליהם כתובים עשרת הדיברות שהם פרשיות בתורה, ממילא מונחים

 .הכח הזה מוליד גילוי שכינה ,הם ומקיימים אותם(לומדים ומעיינים בני ישראל שב

 שליחכה את המשכן שבנו חכמי תימןהאש 

דברים נסתרים,  ,אני אלמד ואתעמק וארגיע את המחשבות ואתחיל ללמוד סתרי תורהיחשוב לעצמו, זהר, שאדם לא ישחק באש, אם יאבל יש לה

 ו.האש יכולה לשרוף אות

לימוד ב וסקע םה ותו זמןבא. מופלגים צדיקיםו 'עובדי הקראתי מעשה שהיה לפני מאות שנים בארץ תימן, היו ארבעים איש  :זצ"ל וסיפר רבנו

  .בואו נבנה משכן אם כן ,יותר בהירו ד הופך יותר מוחשיהלימו , כךשאנו יותר לומדים ההיות שאנחנו לומדים, וכמ :אמרופעם אחת מעשה המשכן, 
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כל התקופה הזו עסקו בתורה ולא במשך וים, יריעות, תכלת וארגמן ועצי שיטים, והקימו משכן ממש. שמו בתוכו כלים, קרש השיגוהם ובאמת, 

מתנהגים בקדושה ופרישות, וכולם בדעה אחת מכוונים את ו דברים בטלים, כל בוקר היו טובלים במקווה, לא דיברו לדבר אחר הסיחו דעתם

  בשדה פתוח. ,רה היה מחוץ לעיכל זהמחשבות, ו

 ת השכינה,וזה סימן להשרא השכינה יורדת, - כשבונים משכןהרי עכשיו, אחרי שהכל מושלם,  :אמר ראש החבורה, כשגמרו את כל המלאכה ,לבסוף

כמו  ,מדי הגזימו יותר !ם מתושרפה את המשכן ואת כולם! כולוירדה אש  תיכף ומיד כשסיים, !אנחנו מבקשים שהקב"ה ישרה שכינה במעשה ידינו

 שרפה את הנשמה והגוף קיים ואכלה אותם, נדב ואביהו שהתקרבו לקב"ה ויצאה אש

לה עוצמה גדו שאפשר להשיגשכינה, כמו שהספורנו אומר  השראת מכאן אנחנו לומדים כמה הקב"ה אוהב אותנו ושיש לנו גם בדורנו ובכל הדורות

כמו השראת השכינה בבית  ו מביאים את האהבה של הקב"ה לעם ישראלדבקים בתורה, אנכמה שנהיה יותר ה. לימוד התור ידי על כל כך של קדושה

תה השכינה הי ,בית המקדש בזמן. בלבד אין לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה ,מיום שחרב בית המקדש :זה אומרת הגמרא עלהמקדש. ו

 מקדשבית הבנה ישי י רצוןויה .ולומדים תורה שבכתב ותורה שבעל פה זמניםמקום שקובעים גבוה, עכשיו ניצוצות הקדושה הם בכל בריכוז אחד 

 רה בימינו ונקיים את המצוות כפשוטן.במה

 רבנו זצ"ל.עד כאן דברי 

*** 

כל אחד ל . אולם עמסובבת את האדםהוחנית רכדוגמת אש  ,למדנו שההתקשרות לבורא יוצרת מציאות של דברים הנראים מעל לגדר הטבע ,אכן

וראוי שכל אדם  ,במתינות וסבלנות ,חובה לעלות שלב אחר שלב, ובכגון זה הנהגות גבוהות מעל השגתובשאין הוא ראוי לנהוג ולהבין  לידע אחדו

 אלו והדברים ידועים. םבעניינייעשה לו רב 

*** 

 .ודם כלפי זולתה לאההתקשרות הרצויוהוא החיבור ו ,פשוה לכל נואשר הוא ודאי ש ,קשרותועתה ניגש לשלב נוסף בסוד ההת

 ונפתח במעשה הבא:

ע  ב "ותמגלה עמוק"ההחליט מדו וב את קראקו  ?שלא לעז

כיהן  המקובל האלוקי, הגאון רבי נתן נטע שפירא זצ"ל, היה רבו של הש"ך, והיה ידוע ומפורסם בכל תפוצות ישראל בספרו "מגלה עמוקות". רבי נתן

 . השנ 400כרבה של קראקוב לפני כ 

 מגלה עמוקות' לראש הקהל שהוא מעוניין להתפטר מהרבנות.יע ה', הודויהי היום

 , "הרב רוצה לעזוב אותנו? למה?""מה???" נזעק ראש הקהל

 המגלה עמוקות ענה קצרות: "תודיע לכל הרבנים והדיינים שלא יגיעו אלי יותר, בעוד שלושה ימים אני עוזב את העיר!"

 "?מדועיאמר נא רבי, למה והתחנן ראש הקהל: "לפחות 

 אך הרב בשלו: "אין לי אפשרות להסביר".

ל רבניה, דייניה ותלמידי החכמים העצומים שבה היו שבורים ורצוצים. הידיעה נפלה על כל תושבי העיר כרעם ביום בהיר. כל תושבי קראקוב ע

גלה עמוקות לגבאי האישי שלו ואמר לו: ה המתוכננת, קרא המארבע שעות לפני מסיבת הפריד…  עוזב –הגאון האדיר, אור התורה ששכן בקרבם 

 "לך בבקשה, תודיע לכולם שאני חוזר בי מהחלטתי, ואני נשאר בעיר".

שמחה עצומה מילאה את לבבות האנשים, שהתחילו לרקוד ברחובות. בד בבד הגיעה משלחת של נכבדי הקהילה אל השמועה התפשטה במהירות ו

זבנו, ולמה זה שינה ובינו, מעיקרא מאי קסבר והשתא מאי קסבר? מדוע רצה הרב מלכתחילה לער בפיהם: "ילמדנו רהמגלה עמוקות ובקשת הסב

 את דעתו?"

 אספר לכם:  ,ענה הרב: "לא אוכל לספר לכם למה רציתי לעזוב בתחילה, מטעם הכמוס עמדי, אך למה החלטתי להישאר



 

 

 6 

 יר, הגבדפקו אצלי בדלת בעלי דין, תובע ונתבע. התובע היה העשיר הגדול בת הפרידה המתוכננתביום האחרון לשהותי בעיר, שעות ספורות לפני מסי

 .ר' מוישהר' יעקב, שתבע את 

ר' מוישה הינו אברך תלמיד חכם, בעל משפחה ברוכה שהיה עומד ברחוב מידי יום ומוכר כעכים בעגלתו. בוקר אחד, עבר ברחוב ר' יעקב העשיר 

 ובות של ר' מוישה, המזמינות את הקונים לבוא ולקנות מכעכיו.מע את קריאותיו הקצבכרכרתו המפוארת, וש

 : "אמור לי, ר' מוישה, כמה שעות ביום הנך עומד כך ומוכר במקום ללכת ללמוד?"אליוגשת את כרכרתו ומיהר לעצר 

 "שלוש שעות", ענה האברך בצער.

 "וכמה אתה מרוויח בחודש?" ממשיך הגביר לשאול.

 שקל לחודש". 1,200, ולפעמים רובל 1,000"

 בטיח הגביר.החודש", ל בכל רוב 6,000אשלם לך  –"אם תסגור את חנותך ותשוב ללמוד 

 האברך הדל פוקח זוג עיניים גדולות ותוהות: "תשלם לי? מדוע?"

 …"זכויות"אני רוצה לעשות איתך עסקת 'יששכר וזבולון'", ענה הגביר, "תלמד יום שלם במנוחת הנפש ונתחלק ב

 מד במנוחה ובשמחה.בבית המדרש ול שבגר את דוכנו אחר כבוד. כל אותו חודש הוא יסכים לעסקה בחפץ לב, וסה ר' מוישה,

עם העגלה לקרן  למחרת, שב ר' מוישהוהנה, ל.  רוב 6,000ראש חודש, שליח דופק על דלתו ומושיט לו את המעטפה שמכילה, כמסוכם,  הגיע

 סכם?ומתפלא מה קורה כאן?? הרי עשינו הבר שם ר' יעקב ימה. עכבימים ימר הכעכים משיך בממכההרחובות ו

 ?"כורתמשלמו לך את היהוא ממהר לרדת מן העגלה וקורא לידידו: "ר' מוישה! מה קרה לך?! האם לא ש

 "בודאי שילמו לי", עונה האברך.

 "אז למה הפסקת את ההסכם?" תוהה העשיר.

 ר' מוישה. "כי אני לא מעוניין!" פוסק

 סקה, אי אפשר להפר הסכמים!" צועק ר' יעקב, "בוא נמהר לרב לפני שהוא עוזב"! יעתה לנו "אבל הי

 …."י שני בעלי הדינים והשמיעו את טענותיהם. שאלתי את ר' מוישה: "למה הפסקת את ההסכם? אני מכיר אותך, אתה הרי רוצה ללמודיהגיעו אל

 ה מקח טעות".אבל זמוד, י אכן רוצה לל"זה נכון, רבי", עונה האברך, "אנ

 "מה? אתה רוצה תוספת?" נזעק ר' יעקב.

 סק האברך." פממש לא! ת!"לא רוצה תוספ

כאשר מכרתי את הכעכים, הייתי קם מידי לילה לאמירת תיקון חצות, ואח"כ ישבתי ללמוד עד התפילה. אני אסביר לרב, משיך בנועם: "הואחר 

אכה המורכבת של טחינת החיטים לקמח. מאחר והיתה זו מלאכה קשה ות המשפחה למלתיקין, ניגשו כל בנכאשר חזרתי הביתה מתפילת ו

  להצלחת הטחינה, זו מתפללת ובוכה, וזו אומרת פרקי תהילים. ומסובכת, היו אשתי והבנות נושאות תפילה

מדת בפינה זו וזו בפינה ושוב, זו עו ול תקלה תחת ידינו,סיימו לטחון את הקמח, עכשיו צריך לשאת תפילה על מלאכת הניפוי, שחלילה לא תיפ

אחרת, והבית הפך לחרדת אלוקים. עכשיו צריך לשאת תפילה שתצליח הלישה, שהבצק יהיה רך וטוב, ולאחר מכן תפילה שהכעכים יצאו טובים, 

 ת.ם אני מצטרף לתפילווכך על כל פעולה ופעולה תפילות ודמעות, כשגושיהיו להם קונים, טעימים ומספיק פריכים, 

לא ואנחנו כל את בריותיו, מפרנס ומכלוכולנו תלויים במי שאמר והיה העולם, הזן ילדים ספגו את התובנה, שכאן בבית קירות הבית ספגו תפילות, וה

ה לי קשה הי -ת, ועל זה של אפיית הכעכים, הרגשנו חסר בבימבצעים שום פעולה ללא תפילה! ועכשיו, חודש שלם עבר עלינו בבית ללא התפילות 

 ריבונו של עולם!"גביר ונדיב, אלא רק על ותר, מוטב לי לוותר על משכורת שמנה מאשר על קירבת אלוקים. אין לי על מי לסמוך, לא על אף לו
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ם מקו אני נשאר כאן!! -בקראקוב כאלו יהודים יש "לאחר ששמעתי את דבריו של ר' מוישה", סיים המגלה עמוקות את דבריו, "התרגשתי מאוד. אם 

 זבו!"...ואיני רוצה לע -ורה מעין אלו יש בו דיני תש

*** 

 יב אותו במקום קרוב אל אביו שבשמים.להרגיש תלוי בקב"ה. הקשר הקבוע הזה משפיע על כל חייו, ומצ -תכליתו של יהודי 

מותר ע אסור לעשות זאת? מפני מה כבוד, מדולהתפרנס בזו הדרך  הרי ת. לכאורה,ביה"כלי יקר" מסביר שזהו הטעם לאסור תורה להלוות ברי 

 ת תשלום?רתמורת כסף, ונאסר עליו להשכיר את כספו תמו תולאדם להשכיר דיר

עיני האדם נותרות תלויות בה', שכן אינו יודע אם בסופו של דבר הוא  ,ל תחום אחר של פרנסהדת הבטחון מן האדם". בכי"לפי שהוא מסיר מאלא 

 השכרה? אולי לא יבואו לקוחות ולא יקנו את המוצרים שהזמין בכסף מלא?א יצא בנזקים מן ההשוכרים לדירה והו או לא. אולי יזיקו חלהרוויעתיד 

 !רק עולה שצריך להחזיר לוהסכום תו, וכל הזמן אוועל הלרבון יבית אין לו חשש כזה, יש לו עיבר ההמלוואבל 

 דת הבטחון".יירו מן ממסו ההמלוויא את מחט מלבד זאת יש איסור גם על הלווה "לפי שהוא

ח, וואינו בטוח לא בקרן ולא ברהוא לעולם  ,לו אם ערבונו בידויחזקתו שהוא אלם וגזלן... ואפ גוישום "שכל , הוא מלגויבית ירומה שמותר להלוות ב

 מיד עיניו נשואות אל ה' להצילו מידו...".ועל כן ת

 ם לבוראו.שבין האד בתחום על החלקים והרבדים ותישיר תשיש לו השלכועצום  הוא יסוד "בין האדם לזולתו"למדנו ש

ה בין הנהגה בעקבותלשנות את החלטתו  עשויאדם גדול  ילועד כמה הסביבה משפיעה על האדם עד כדי שאפ ,מעשה מופלא זהמפי שלמדנו כו

עד כמה הקשר חזק ואמיץ בין היחס לזולת  פקוממילא מוכח ללא ס שלו,עבודת ה' דרך כל אחד חשב על זולתו ועל  ה שבההנהג. האנשים שבסביבתו

 .'ועבודת ה

ר  ן בה רופאעי גור שם-שאי ל  ן   !אי

 יאנה הכוובפשטות הש .(סנהדרין יז, ביגור אדם בה )עיר שאין בה רופא לא אמרו "י שביאר את דברי חז"ל שישמעתי מאחד מרבות אכד הוינא טלי

אם אדם  ,. אך הוא ביאר ביתר עומקומצבו יחמיר ,לרופא ולא יהיה לו להיכן לגשתושבים אחד התיצטרך ו תכןייאזי  ,עיררופא ב לא יהיהשאם 

 לא כדאי לגור עמהם. אזישלא דואגים שיהיה רופא בעיר, אנשים בה הם כאלו נמצא או גר בעיר שה

שכל אלו שאר במחיצת ימחמת שרצה להו שאר בעיריר להות בחעמוק על דרך השלילה בעל המגלהבנידוננו מים מאוד על דרך החיוב, ום מחכיוהדברי

אישיותם אזי מעיד הדבר על  ,לצרכי הציבורבסיסית דאגה  להםם של אלו שאין במחיצתששוהה אדם  ,פךיוכן להודת ה', מעייניהם נתונים לעב

 .ומידותיהם

ד  ולת"את הללמו  "!ז

 יחסנו לזולת.על  ללמוד ממנו בה מהיש הרש ,ותרועמוק יפנימי  ,גע ברובד נוסףינ ,בחלק האמור שבין האדם לזולתו

 :הגאון רבי ירוחם ליבוביץ' ממירהמשגיח, מאת  –)פרשת משפטים( 'דעת תורה' דה אחת מיני רבות המובאת בספר ן נקונציין כא

 גדול בתורה'.  האדם, זה יותר כלל אומר זה כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר: 'זה ספר תולדותעך כמוך', רבי עקיבא אמרו חז"ל: 'ואהבת לר"

ד ן אדם לחברו בלתי יידע מחברו וילמין לא יוכל להיות תורת בוד הגדול הוא, שבשום אופהסו .הוא יותר כלל גדול בתורה שדברי בן עזאיונראה 

כל צריך  א. טרםבבא קמ תמסכ לימוד תיכף עם התחלת "לחברו"אינו אלא להביא את האדם  וכו' יןסדר נזיק, כל ן אדם לחברויאותו. וכל תורת ב

שמזיק אותו כמהו טרחה של אדם, להצטייר כמה יגע וטרח פלוני וכמה נצטער על רכישת קנייניו, ומהו זה  ,דםמהו א - ללמוד ישר את 'חברו'

 יידע היטב את מסכת בבא קמא..." כבר כשילמד באופן כזה, אז וכדומה. ואז, 

קודם י גוף של אדם מת. בכל דבר, בכל שאלה הבאה על הפרק, מסתכלים אה רק על ידמידים את תורת הרפוספר לרפואה מלמדים את התלבבתי "

אותו השלד מתחכמים ולומדים איך לתקן למעשה כל ענייני הרפואה. וכל אחד מבין את זה  באותו השלד בכל עורקיו וגידיו. ועל פי דרך ומהלך
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ן אדם לחברו. ידומה לזה, צריכים להבין עניין וסדר הלימוד של בבוהניתוח. ווד את תורת הרפואה אחר אי אפשר בשום אופן ללמבפשטות. ובאופן 

 .השלד, ואז כבר ישיג וידע את הפשט האמיתי תיכף בהתחלת הלימוד צריכים בבת אחת ללמוד את האדם, את

ולכאורה למה לו לכל  עכ"ל. אתה העני, וליתכל בעצמך כאי מסהו :רש"י שםיאר וב .כד(, ות כב)שמ "אם כסף תלוה את עמי את העני עמך"כתוב: 

ורוצה אתה לקיים  וה כסף לעני,ושאם הנך מל חז"ל מגלים לנו בזה את הסוד הגדול, ברנו,יאבל הוא הדברים שד וה לו ודיו?ויל הלא מצוה לפניו, זה?

אם אינו יודעהו  רו,כל ללמוד את חבוהאיך יו "חברך",ללמוד תיכף את  ",דללמוד תיכף את ה"של כי אז עליך אה כדבעי,ואת המצוה שתהיה הלו

והאם גם צערו  האם גם בשרו הוא בשר מכאיב, גם הוא מרגיש ברעב וקור, האם "מין אדם",רו ג"כ מנין ידע אם חב כי לא ראה אותו מימיו, כלל,

  ואבן פשוט?!ואולי הוא עץ יבש  כיר אותו,הלא אינו מ הוא צער באמת,

 עצים לנו חז"ל הקדושים,יכי על כן מי ין המצוה לאמיתה!יכענ כדין וכדת, ההלוואהוא לא יוכל לקיים מעשה  רו","חבנו יודע את שאי האדם

ואז כבר תצא ממך  "העני חברך",דע ותרגיש את ואז כבר ת ",דלמוד מקודם את ה"של צייר עצמך ממך ומגופך, לו אתה העני",י"הסתכל בעצמך כא

  .מעשה טוב וחסד שלם ואה כהוגן,ומעשה הל

 להשיא את האדם לידיעת חברו!כל סדר נזיקין הוא  כל התורה, רו,בענייני בין אדם לחב של דברים, קיצורם

  לנו הערה נפלאה!ויצא 

אדם מקדיש כמה שעות ביום על בין  רו",מאשר ב"בין אדם לחביותר  "בין אדם למקום"ני יזהירים בענינשים אשואלים העולם על מה שאנו רואים ש

כמעט שבני  רו,משא"כ על ענייני בין אדם לחב רץ וטורח ומשתדל די הרבה בהם, ת,ומוציא הוא ממון הרבה על מצו אדם למקום כמו תפילה וכדומה,

תברך יותר ממה שהוא יודע מחברו מהבורא י האדם יודעוף סכל ף שהרי סו וזהו יסוד הדברים, מהון.יוזה באמת מן הת בהם, םאדם אף מזלזלי

 הסמוך אצלו.

"ממליך לו היה  רו כמו שהוא אומר לפני הקב"ה,מעולם לא אמר אדם שירות ותשבחות לפני חב אבל כן הוא האמת, יש בזה הרבה דרכים ומהלכים,

 "לך הגדולה",רו לא מתבונן ולא אומר לפניו בחב ף סוףרי שסואבל אח לגמרי,חרת רו אהיה ודאי כל יחסו לחב רו כמו שהוא ממליך את קונו",את חב

וזה באמת בזיון  "איש את רעהו חיים בלעו",עד שיוצא מזה ג"כ  רו,ודאי כי אין לו כל גישה נכבדה אחרת בין אדם לחב רו,את חב "יודע"וכשאין 

 עכ"ל. "ולא יודעים ממנו כלל! א לנוכ זר הוואעפ" –מתוך יד  זז יד כמעט שלא ד,תנו תמיד ביחיברנו הנמצא אשח וחרפה גדולה לנו,

*** 

קשר ולהתחבר לזולת ואף יראה בזה חלק מעבודת כיצד להת ישכיל לידע ,דרך כל דבר שקיים בבריאהככל שהאדם ילמד כיצד להתקשר לבורא  ,אכן

 ה' שלו.

ת וממילא בחיזוקו בתחוש ,ליו לטובה בהנהגותיו ובאורחות חייוע הדבר עכך ישפי ,ה ומועילהבחברה טוב קבע מקומו וישההככל שי -וכפי שלמדנו 

 בחיזוק האמונה.קרבת האלוקים שלו 

 בכמה היבטים נוספים:ינו יכול להקל על "השנימוד יל"וננסה ללמוד עד כמה ף בזה ונפתח פתח נוס

זעםהתמודדות  ות  י  מול התפרצו

ם מקור פרנסה. יפשו השנייעון, כשחשמ ן", אמר יהודה, תושב אחת הערים באירופה, לידידובבית הדפוס של ג'ו "שמעתי שיש כמה משרות פנויות

 ות נתפסו במהירות.יתה זו בשורה טובה, כיון שברוב מקומות העבודה האחרים המשרות הפנויה

של העובדים, אבל בעצם,  החלופה גבוהם שמעו שיש במקום תין. היהמנן עד מהרה מצאו עצמם כעובדים מבלו תשובה חיובית ויאיון, קימנו לרוהם ז

 קור פרנסה...מה זה משנה? העיקר שיש מ

ב כעס, אגרופיו היו קמוצים, ופיו לא פסק מלצווח הוא האדים מרו .ואז, באחד הימים, שמעו לפתע את מר ג'ון שיצא מגדרו בשל דבר מה שהכעיסו

 לבתם בצורה קשה.הע תוךא, ויו ולהאשים אותם בהאשמות שועל עובד

דה והתפרץ נגדו בחמת זעם, לא יכול היה הלה להבליג, והחל להשיב מלחמה שמעון ויהודה עמדו תחתיהם אחוזי הלם... כשהתקרב ג'ון אל יהו

רה ותר את הבוס, הזעם החל לטפס בו בצוומה פשעתי שכך אתה מאשים אותי?" אך תשובתו הכעיסה עוד ישערה: "בושה וחרפה! מה חטאתי 

 לום, ולא להתראות!"ש"כה את יהודה... יהודה הזדרז ועזב את המפעל, כשהוא צועק: יט האיומה, והוא כמע
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 גיע את הבוס, עד ששככה חמתו.לעומתו, שמעון עמד בראש מורכן, 'התנצל' על מחדלים שהוא לא היה אשם בהם, וכך הר

ן עובד אצל יפר לו שמעון שהוא עדייד?" התפלא יהודה, כשסמחזיק שם מעמה עוד ב. "אתים, יהודה ושמעון נפגשו שוחלפו כמה שנים, ושני הידיד

 ג'ון.

 -לי שכאשר הוא יפרוש לגמלאות , השיב שמעון, "ולא זו בלבד שהמשכתי לעבוד, אלא אף התקדמתי, היום אני כבר סגן המנהל, וג'ון הבטיח "כן

 !"הול המפעלייפקיד אותי על נ

 תו לא החזיקו מעמד!"יא יהודה, "הרי רוב הפועלים שעבדו אפרצויות שלו?" התפל"אבל איך אתה מסתדר עם ההת

בלבד שכעסו שוכך, אלא  וכח, אלא כביכול 'מודה' שהוא צודק, וכך לא זווהוא מתפרץ, אני מכופף את ראשי", ענה שמעון, "אינני מת"בכל פעם ש

 ממש!"של הוא רואה בי ידיד 

ניהם "הכנעה"ו "כניעה"  ומה שבי

ונה להבדל שבין כניעה להכנעה. מרבים והכ .תחומים' בין שני מושגים דומים בצורה שטחית, אך שונים לחלוטין במהותםב רוים הכללי יש 'עולבע

אך למעשה, התורה  , תקיף ונחוש.החלטי אסרטיבי,יותר מלזכויותיו, להיות כנע, לעמוד על שלו, לדאוג יהיום לדבר על הצורך של האדם לא לה

 דרך אחרת.  אותנומלמדת 

 לאשורו. 'הכניע'למעשה טועה, והוא אינו מבין את המושג  ,כניעה – תורינו שיש זמנים שבהם מי שרואה בכל ובהירה להתורה מ

ת כבוד המוכיח על גדלות. ההבדל הדק הוא אינם השפלה כפי שנדמה באופן שטחי, אלא להיפך, הם או -ענות לדרישות הזולת יתור, הכנעה והיו

 הוג בהכנעה! ומדוע הוא בחר בהכנעה? כי הוא הבין שכך יצא נשכר באמת!בוחר לנ כנע, אלאילה ו נאלץדם אינשהא

יב בר את הצומח שעל פני האדמה, אבל היה יוצא מן הכלל: "ישהברד ש מכת ברד במצרים נאמרב הנה, י ַהְשֹעָרה ָאב  ְשָתה ְוַהְשֹעָרה נָֻכָתה כ  ְוַהפ 

ְשתָ  בְ ְוַהפ  ָטה . לֹועה ג  יֹלת ֵהָנהְוַהֻכסֶּ ְוַהח  י ֲאפ  ת לֹא נֻכּו כ   לב(.-" )שמות ט, לאמֶּ

והחיטה והכוסמת יה. "בעולגונשתברו ונפלו, וכן הפשתה גדלה כבר והוקשה לעמוד ב יהָ שֶּ קַ כרה ועומדת בְ ירה אביב: כבר בוהשע : "כימסביר רש"י

 בפני קשה". יכולות לעמודרכות ון היו ימאחרות ועדי -לות הנה" יכי אפ נוכולא 

 לא נשברו אף שהיו רכות? טה והכוסמתיקשות, ולעומתן, החשתה והשעורה נשברו אף שהיו תכן שהפינשאלת השאלה: כיצד י

 היטחהים, הברד שבר אותן, ולעומתן, משום שהפשתה והשעורה כבר היו בשלות ובעלות גבעולים קש אדווקהתשובה כבר רמוזה בשאלה עצמה: 

 הן קמו והזדקפו והמשיכו לצמוח... -עם, וכשתם הברד ר זוהן ידעו לכפוף עצמן עד יעב .לא נפגעו ,תרכוין יוסמת שהיו עדהכו

 נפלא גם לבני האדם:  השכל רמוס םמהוויים הדבר

. לעומת ר בצורה חסרת תקנהבשיל להסיון הוא עלוית נהרי בשע -ותר וכנע וליכשאדם עומד על שלו בצורה איתנה, חש עצמו חזק, אינו מסכים לה

 התקופה הקשה הוא ישוב ויזדקף. אינו נשבר, וכאשר תעבורא מכופף את ראשו, אך למעשה, סיון הויכנע, אזי בשעת ניאדם רך, יודע להזאת, כאשר ה

הרי  ,בחירה קום שלבאה ממה הכנעהאולם  לילה,ח הלהביא לשביר יכולה ,שהאדם עומד על שלו אילוץ, באופן מתוךנעשית ה שכניעהלמדנו 

 .הורוממותהנפש א על גדלות יה השמעיד

ו  .אנחנ . ם. י ז  והעי

 בלי לזוז מעמדותיהם?  םומתווכחימה קורה כששני הצדדים עומדים על שלהם 

באמצע נפגשו אחת עלתה מצד אחר של הגשר, הן היות שכל  .של עז אחת בלבדר זים שעלו על גשר צר, שמספיק למעביל אודות שתי העידוע המשל ע

ניהן, נגחו זו את לריב ביהחלו והן ותר, ואף אחת מהן לא רצתה ללמעשה  אבלבר. תר, תזוז לאחור ותתן לה מעוותה שהשניה תויות קהגשר, וכל אח

 ...תהוםזו בקרניהן, ולבסוף... נפלו שתיהן ל
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, אבל כשמדובר בבעלי חיים צובהע סופןהובילה אל  ההמריבשהרי  תר,וא השכילו לופור הזה מעלה חיוך על סכלותן של העזים, מדוע ליאולי הס

העיזים  והגים כמונזאת הם ובכל  –ני אדם שיש להם יכולת בחירה דובר בבמ עצוב בהרבה כאשרהדבר  .ניחאפשית, ואין להם בחירה חש

 ...העקשניות

כיםאתה תחיה " ים ארו  !"חי

רי שבו מזג האויר היה קשה והכפור חדר בית המדרש ביום סגריעת זקנתו צעד פעם לד(, שלמסופר על החפץ חיים זי"ע )מובא בס' 'שיח יוסף' עמ' שכ

 לבוץ ולשלוליות.  סלהיכנקצות הרחוב, ועליה צעדו העוברים והשבים כדי שלא  לעצמות. הוא הלך על גבי קורת עץ צרה שנמתחה כעין גשר בין שני

 הקציןשכה עד יתה רטובה ובוצית, וחד מהקורה אל האדמה שהיאף גילו המבוגר, ירם, על בתוך הליכתו ראה שמופיע מולו קצין צעיר, והחפץ חיי

 מנם, החפץ חיים האריך ימים. . הקצין התפעל מאד ממעשהו ואמר: "אתה תחיה חיים ארוכים!" ואיעבור

 תיים...שטוים כוחיאינו מקצר את ימיו ומכלה את כוחותיו בכל מיני ו -י שמתנהג כך י הבין, שמגואפילו הקצין ה

קצין, ה היות שעשה זאת מרצונו הטוב, בלי שהתבקש, הוא עורר את הערצתו של !פךיני הקצין במעשהו? להשפיל והכניע עצמו לפיים החפץ חההאם 

 הרגיש צורך לברכו... וזה

זקופה'  'כניעה 

, כלומר, 'כניעה זקופה'הוא , והראשון מביניהם ליהודיה דברים נאים שול( שש384ומר )'שער החסידות' עמ' הרה"ק רבי מנדל מוורקי זי"ע נהג ל

 זקיפות הקומה הפנימית איננה נפגעת!הכנעה כזו שבה 

  :שיותויאת א ו מקורביובת צאנז, בעל ה'דברי אליהו'. וכך הגדירישיאש דשים נפטר הגאון רבי אליהו שמואל שמרלר זצ"ל, רושלושה ח לפני

 מה".וף, אלא בזקיפות קובגב כפוא לא הלך בקומה זקופה, אך גם לא "ה

דדה את זקיפות קומתו ידה זו חימ אדווקאף מול האדם הפשוט ברחוב.  םשוויבין  הכשווחש למרות גדלותו העצומה הוא נכנע לרבותיו, ובעצם, גם 

 .זקיפות קומהאלא  זקופהקומה בעיני הכל, לא 

לות  יסד תנועת המוסראצי  הנפש של מי

ש כאחד העם, בלי ה, וכידוע, היה הולך יחידי, ללא עוזרים ומשמשים, לבווה סמל של ענוסלנטר זצוק"ל, שהי ישראל ופר על הגאון הצדיק רביסמ

 כר שהוא גדול בישראל.ישהיה נ

 שחזותוברכבת מקובנא לוילנא. כדרכו, נסע יחידי, בלי מלווים, וברוב ענוותנותו היה לבוש כאחד העם. על ידו ישב אברך אחד, פעם נסע רבי ישראל 

תריס כנגדו כל הזמן בתלונות ותרעומות. כשרבי ישראל הצית סיגריה, התחיל הלה להתרעם עכשיו ירד מעל שולחן חותנו, וההוכיחה עליו, שזה 

 שאינו יכול לסבול את העשן. למרות שקרון זה היה מיוחד למעשנים, ביקש רבי ישראל את סליחתו וכיבה את הסיגריה. 

ח. רבי ישראל, אחרי שהצטדק בנחת שלא הוא פתח את ן על ר' ישראל בדבר החלון הפתוונרך שוב מקום להתלצא האבמועטים, מ םאחרי רגעי

 החלון, בכל אופן קם וסגרו. 

כשהגיעה הרכבת לוילנא יצא קהל רב לקראת רבי ישראל להקביל את פניו בכבוד רב. כשנודע לאברך שאותו האיש שהעליבו והרעימו, הוא רבי 

 לבקש את סליחתו. רת עם עלות השחר, מיהר לאכסנייתו ה נדדה השינה מעיניו, ומיד למחשכו עיניו. כל הליללנט, חישראל מס

טרם הספיק לפצות פיו, הקדימו ר' ישראל בסבר פנים יפות, ביקשו לשבת ושאל לשלומו האם כבר נח מעמל הדרך. קבלת פנים נאה זו הדהימה את 

ושידלו בדברים שלא יצטער, ושאין אדם עומד על דבר אלא אם כן  ישראל ניחם אותו פניו שיסלח לו. רביתחנן להאברך. הוא פרץ בבכי והתחיל לה

 נכשל בו. 
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ר, כשרבי ישראל נודע מפי האברך, שהוא בא לוילנא להשיג "סמיכה" לשחיטה, הביע את רצונו לפעול לטובתו, הוא לקחו אל חתנו רבי אליהו אליעז

קנו ומצאו ריק, עודד רבי ישראל את האברך, תלה את הדבר בעמל הדרך והציע אליעזר תהה על קנר לו. כשרבי אליהו ו לעזושהתאכסן בביתו, וביקש

 לפניו לבוא בעוד ימים אחדים, לאחר שינוח מעט ויחזור על לימודו. 

גרודנסקי זצ"ל, אליהו אליעזר הרב  חתנו, יחד עם הלך הוא בעצמו אל בית האברך,כשחלפו הימים ורבי ישראל ראה שאין אותו אברך שב אליו, 

וסיפק לו למשך אותו זמן את כל צרכיו. לא עברו ימים מרובים, והלה שילמדנו הלכות שחיטה ובדיקה,  ה,מחשוחט מוו יד חכם עצוםשהיה תלמ

 הגונה ומצא לו משרהקהילה השתלם במלאכתו ונהיה לשוחט מומחה מוסמך מכמה רבנים גדולים, ורבי ישראל לא הרפה ממנו, עד שהושיבו ב

 כלבבו.

 נדמה שכל מילה, מיותרת...

: ומענוותנותקלג: סוטה יד.( וללמוד  דותיו )שבתימדבק ביוים להואנו מצלמדנו מהליכותיו של הקב"ה, ש כנגדנוחוטא ההתנהגות כה אצילית כלפי 

 ר חטא האדם הראשון הלבישו הקב"ה בגדי כבוד ויקר )בראשית ג, כא(.לאח אדווק

 .ומכאן מוטל עלינו רק לשאוף.. ,פרק יסודי וחשוב ביותר בעבודת המידותאותנו ת המוסר לימד תנוע מייסד

 נטמן הנהג הצודקפה 

הג ברכב אומר שהרמזור שלו נגרו, הוח חלון והשני לסוד רוצה לפתכיום, כשמחנכים אנשים לעמוד על שלהם, פורצות מריבות על כל דבר קטן: האח

ים על הדין בלבד... בלי הנהגה של לפנים ילהתק כל אחד מהצדדים צודק בדרישתו, אך העולם אינו יכולה, דימן שיש לו זכות קגל טועירוק, והולך הר

 ודו"ק(. 'וכו 'ל: 'לא חרבה ירושלים בא מציעאלא יהיה קיום לעולם )עי' ב -תור והתחשבות בזולת ימשורת הדין, בלי ו

 הו, שבבית העלמין ישה חכם!" והוסיף מישיֵ אל תהיה צודק, הֱ : "בכביש תבו נכסטיקר שעלי, הודפס הדרכיםמלחמה בתאונות אר הפעולות לין שב

אבל... הוא , לנכון לוותר עליה מצאלו היתה זכות קדימה, והוא לא מצבה שעליה נכתב: "פה נטמן הנהג הצודק!..." כן, הצדק היה עמו, 

 ות....שלא היה מגיע לו, אולי היה ממשיך לחי לעמיתו, אףר ותומתגבר ומ חכם, היה רקאם  רח"ל..נהרג...

.ההוא המנצח  . ד.  מפסי

תור אינו סוג של כניעה, יהו. בני אדם שמגיעים לסיטואציות שבהן עלולה להיות התנגשותסיסמה זו נכונה לא רק לגבי כבישים ומכוניות, אלא גם ל

 זוכה לקבל הרבה יותר מאשר השקיע... -בודו על כ ר לעשות כך ומוחלרה. אדם שבוחהוא אינו נובע מחוסר אונים והשפלה, אלא מגיע מתוך בחי

אור, אך הוא אינו וכח עד שגרונו נחנק, ובלבד שיצליח להוציא את צדקתו לולהתאבק, יפעמים רבות מתפתה האדם להלחם בכל כוחו עד הסוף, לה

לם על כך, יאם יתבונן במחיר שש -ח צי... גם מי שנדמה לו שנאין מנצחיםח כוים. פתגם נודע טוען שבוישם לב למחיר הכבד שהוא משלם בינתי

 יתברר לו שלמעשה הוא הפסיד...

כאן יהא עליו לעמוד על כנע...ימתבקש להוכאן אין הוא  ומה,דנוך, צניעות וכי, כמו הלכות מפורשות, חחובתו של ראש המשפחה לעמוד על עקרונות

ככל  ובדרכי נועם רכהאדיבה': להבהיר את עמדתו בצורה  ותלא להיות קפדן, אלא לנהוג ב'תקיפזהר שיליו להדעתו כסלע איתן, אבל בכל זאת, ע

 האפשר, ויחד עם זאת, להעביר מסרים חד משמעיים.

 תא".יחובנ םרמאורבתם? הדליקו את הנר! וצריכים לישרתם? עיבת: "עבערב ש דברים צריך אדם לומר בביתו שלושהד.( אומרת: ")שבת להגמרא 

אי אפשר לאכול בשבת, אך ערב שבת הוא שעת לחץ טבעית, שבה  -דלקת הנר רוב תבשילין והיבלי מעשרות, ע .דוות הללו חשובות מאהשאל

בור נעים, ישים חז"ל שגם אז יש לשמור על טון דולכן מדגי -לול שבת ח"ו יסור שיש בו חיאמנע מאפשרות של ילההמשפחה מתכוננת ועושה הכל כדי 

 דות.יבזמנים כאלו האדם אינו פטור מעבודת המ, אלא לשאול בניחותא, ולשמור על אוירה נעימה. גם וציווי כפקודה לא לומר זאתו

 ?מדוע-'כצאת השמש'לב ענה

לו לשמש נמש מדועהביו כצאת השמש בגבורתו". וומר )שופטים ה, לא(: "וא( שעל הנעלבים ואינם עולבים הכתוב א, בו )גיטין לומרים לנחז"ל או

 רב טובולסקי, עמ' מח( מובא: ה המידות שלבספר 'כצאת השמש בגבורתו' )מסדרת תיקון ?אדווק
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לכי ומעטי את ' :"כתבו המפרשים, שכידוע, בבריאת העולם קטרגה הלבנה ואמרה: אי אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד. אמר הקב"ה ללבנה

לכן  -תמשו שני מלכים וכו' ב"ה לשמש שתתמעט? אלא היות שהשמש לא הקפידה על כך שישוה הקיולא צ (. נשאלת השאלה, מדוע, בעצמך' )חולין ס

תנותו נשאר בגבורתו" ושבגלל ענו מו חז"ל את הנעלבים ואינם עולבים לשמש,ילו השמש נשאר בגבורתו. לכן דיוקא הלבנה שהקפידה נתמעטה, ואוד

 דף פח:(. )עי' רי"ף ב'עין יעקב' שבת

מארבעה מקרים שבהם פסקו הלכה  חוץ -( , בנט בא מציעא)עי' ב דוהו חבריוילכה כרבי אליעזר בן הורקנוס, בגלל מעשה שהיה וננפסקה ה, לא כידוע

עליונה שפכה עם הלך רבי אליעזר ברחוב, ואשה שהיתה גרה בקומה ז(. פהיינו בסדר טהרות כמ"ש הצל"ח במסכת פסחים אות ל, ב. ודה זכמותו )נ

 מים מלוכלכים. ונהושו בלי כעל רא

 יה צועק ומחרף את מי שעשה לו זאת!מה היה עושה אדם רגיל אם היה קורה לו כדבר הזה? ה

שעתה אני בבחינת 'מקימי מעפר דל , כיון ריבונו של עולםרבי אליעזר לא עשה כך. לאחר שהתמלא כולו במי השופכין, נשא עיניו לשמים ואמר: "

 י אצלם ויפסיקו לנדותני!"יחבר אולי מעכשיו יקבלוני כבר ילים קיג, ז(מאשפות ירים אביון' )תה

 שהשתבחוהפירות 

רות אינם טובים, ית בשוק, אך היות שהפוריהיא מוכרת פ .מצאנז זי"ע הרב הקדוש הדברי חייםתה את צערה באזני נימסופר על אלמנה שת

 ם את דוכנה.יהלקוחות אינם פוקד

או אותו הלקוחות, הגיעו בהמוניהם, רות שלה והכריז על הסחורה... ריש, יצא לשוק, נעמד ליד דוכן הפאת בית המדר חיים את מעילו, עזב לבש רבי

 חיש מהר...והסחורה נגמרה 

לא היתה  לתו התקבלה, רק בזכות שמעולםירות של האלמנה ישתבחו, ואכן, תפיידיו שהוא התפלל לקב"ה שהפמהסביר לתל ,כשחזר לבית המדרש

 בלב שלם!ונות שהטיחו בו, ויודע  תעלומות מעיד עליו שתמיד הוא מחל למעליביו על עלב אדיקפבו יבל

ות  זכות-מן הנעלביםלהי  חובה שהיא 

 בימינו:  סםמעשה נוסף שהתפר

 יה להתברך מפגזרה: כשיזכה הורה לו דרך בטוחה שבכוחה להפוך אתש קניבסקי שליט"א,ח קש ברכה ממרן הגר"יפקד בבנים בילה אברך שלא זכה

היתה פגיעה קשה באחד  רוע שבוי(. כך אכן היה, וכשאותו אברך היה עד ראיה לא, בנם עולבים" )שבת פחה להיות מה"נעלבים ואיאדם שזכ

 נושע בבן זכר. מאז התפרסמה הסגולה ברבים. לתקופת השנהי יתאמץ להבליג, ואחר כך יברך אותו, וברוך ה', קש מהנפגע כימהנוכחים, הוא ב

דה כוחה  ומתן שכרה בצי  של בושה 

ד היה זה בערב חיזוק לנשים, עם הרצאות, דוכנים ומכירות. בשלב כלשהו הכריזו על שמה של מרצה, אמנם לא ממש ידועה, אך הנושא שלה היה מאו

משימה תק, נה שהקהל ישתמרצה החלה לצעוד אל דוכן המרצים. היא עמדה שם והמתימעניין, ואט אט החלו הנשים להתקבץ לאולם ההרצאות, וה

 לא פשוטה.

י לפני שנים, את הרסת לי את , נעמדה מולה והתחילה לצעוק: "אני מזהה אותך, את פגעת בי והעלבת אותאחתלפתע ניגשה לכיוונה של המרצה אשה 

 החיים! הלבנת את פניי!"

 כל זאת לפני מאות נשים.

בל זו מיד ענתה לה בתקיפות "ודאי שאת לא מכירה, זה היה לפני הרבה שנים, ך...", אכירה אותהמרצה החווירה. היא ניסתה לומר "אבל אני לא מ

ון והחלה לצעוק: "אסור להקשיב לאשה הזו, היא רוצחת! היא רצחה אותי לפני אבל אני לא שכחתי!". כאן חטפה מידה של המרצה את המיקרופ

 !!!"שנים, היא פגעה בי קבל עם ועולם! צריך להוקיע אותה
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גנות ניגשה אליה וניסתה לבקש בעדינות שתחדל, אך היא כלל לא שמעה אותה. עוד שתיים ממארגנות הערב ניגשו וניסו להוציא מידה המאראחת 

 אותן והמשיכה לחרף ולגדף את המרצה.הצליחה להדוף  פון, אך היאאת המיקרו

ור על עלבון נורא ופגיעה איומה שחוותה ן הלב ועלה מהם סיפהרי שדבריה יצאו מ למרות ההתנהגות האלימה שהפגינה, -האמת חייבת להיאמר 

 מהמרצה.

. איזו נפש של בן אדם יכולה לעמוד מול השפלה כזו, במיוחד כשהיא אמורה לשאת חבוטה וחיוורתכולן פשוט ריחמו על המרצה, מפני שהיא נראתה 

 צה ממררת בבכי.ק אותה, אך זה לא עזר. המרצה ברחה החו... ניסו לצעוק עליה ולהשתיר?ולהטיף מוס דברי תורה

לפתע, מתוך בכי התמרורים, היא ביקשה: "תעשו לי טובה, תשיגו מיד את רחל מספר נשים ניגשו להרגיע אותה, בעוד ההיא נואמת ומדברת בגנותה. 

 ", וכאן נקבה בשם משפחה מסוים. - -

 מה הקשר.ו אלנו י"איזו רחל, למה רחל?", לא הב

 של פיקוח נפש. תכריזו ברמקול שרחל תיגש אלי"."זה עניין 

 , ביקשה שוב: "תקראו לה ותבינו למה".בכיהאך היא מתוך 

זו אכן פילסה דרכה , נא הגיעי מיידית לכניסת האולם". : "רחלהאת המיקרופון האחוז בידיה של האשה האלמונית, וקרא הניתק אחת הנשים

 והגיעה.

 שאלה. "מישהו חיפש אותי?", 

"כן אני", אמרה המרצה. "את מכירה אותי, אני חברה של אמא שלך". היא שמה את ידיה על ראשה של אותה רחל ואמרה: "ברגעים אלו של שברון 

 , אני מתחננת שכל'עד כסא הכבוד, אני מבקשת ומתחננת שתיפקדי בפרי בטן עוד השנה. אנא ה וצערי מגיעעל לא עוול בכפי נפש, כשפוגעים בי 

 הייסורים הנוראיים שהם מנת חלקי כרגע יהפכו לזכויות בעבור רחל בת ...".

חות חדשים. היא במחזה כלא מאמינות. רחל האלמונית נראתה נבוכה ביותר והסתלקה משם, והמרצה נראתה כאילו הדבר נסך בה כו כולן הביטו

 אין לי שום מושג על מה היא מדברת".: "שיהיה לכן ברור שהאשה הזו טועה. לסובבים ניגבה את דמעותיה ואמרה

בינתיים האשה האלמונית עוד אחזה במיקרופון שלא פעל, אבל קולה היה גבוה דיו כדי שישמעו אותה גם כך. אחת המארגנות, אשה נמרצת 

 את המתפרצת: "תגידי לי, את יודעת מה שמה של המרצה?". ואסרטיבית, ניגשה לבמה ושאלה

היום, אבל לפני החתונה קראו לה כהן. היא היתה מדריכה אצלנו ופגעה בי...", וכאן החלה לתאר מחדש את הסיפור  "אני לא יודעת מה השם שלה

המרצה פשפשה בתיקה, הוציאה את תעודת הזהות  הנורא ואת מסכת ההשפלות והעלבות שעברה אצל המדריכה כהן. בינתיים, לבקשת המארגנת,

 שלה ומסרה למארגנת.

אל האשה שהשתלטה על הכנס, תלשה ממנה את המיקרופון, סימנה באצבעה לחבר אותו מחדש ואז אמרה לה: "מעולם לא קראו  זו האחרונה ניגשה

 ומה לזו שפגעה בך...".לה כהן, שם המשפחה המקורי שלה לפני שנישאה הוא "חן". אני חושבת שהיא פשוט ד

לו שלפה את הספח. לאחר מכן פנתה יהזהות, הביטה בה מכל הכיוונים ואפ זה היה הרגע הראשון בו האלמונית השתתקה. היא חטפה את תעודת

 למרצה ושאלה, "אז את לא מרים כהן"?

 "לא, אני לא, ומעולם לא הייתי".

 "ואולי זו אחותך?".

 איזו שטות אמרה.כל הקהל צחק, והאשה הבינה 

 "אני מצטערת... כנראה טעיתי בכתובת", אמרה וחזרה למקומה.

תנפל עליה: "תתביישי לך! אפילו סליחה אינך מבקשת? איך העזת לפגוע כך במרצה הזו מבלי לבדוק את זהותה אפילו?", היא נראתה הקהל פשוט ה

 נבוכה ולא ידעה מה לעשות עם עצמה.

 עלת...".אך אז נשמע קולה של המרצה: "אני מציעה שלא נחזור על הטעות שכבר נעשתה כאן, מה עוד שזה יכול להביא תו
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ל השתתק וציפה להסבר, אך המרצה לא נידבה אותו, והחלה את ההרצאה שהיתה מיוחדת מאוד. לאחר שסיימה והלכה, התפנו הנשים לדבר על הקה

 מה שקרה שם. מיותר לציין שהאשה הפוגעת הסתלקה מהשטח.

 יא חבקה בן...חודשים מהברכה, ה 10שנה, וברוך ה' כעבור  12מסתבר שהאשה הזו, רחל, היתה חשוכת ילדים במשך 

בים בעולםמהם  ותר טו רים הי יסו  ?הי

 וזו לשונו: ,הקדושלרבי משה קורדובירו זצ"ל, רבו של האר"י ו מפורשים בספר הקדוש "תומר דבורה" דברים הללה

עבודת השם, אין חביב יחשוב על עוונותיו תמיד וירצה בטהרה ותוכחת וייסורים, ויאמר: מה הם הייסורים היותר טובים שבעולם שלא יטרידוני מ"

הרי לא ימנעו ממנו כוחו ואונו בחולאים, ולא ימנעו ממנו אכילתו ומלבושו, ולא ימנעו ממנו חייו וחיי בכולם, מאלו שיחרפוהו ויבזוהו ויגדפוהו, ש

השם, ואני לוקח אותם בניו במיתה, אם כן ממש יחפוץ בהם, ויאמר: מה לי להתענות ולהסתגף בשקים ומלקויות, המחלישים את כוחי מעבודת 

 ". . ובזה כשיבואו העלבונות עליו, ישמח בהם ואדרבה יחפוץ בהםחלשיפתם לי, ולא יסור כוחי ולא ייותר טוב אסתגף בביזיון בני אדם וחרבידי. 

 כדאית היא ההכנעהכמה 

 להב באלם קול ללא אומר ודברים. הורות, יושיושכאשר הגיע באחד הימים לעבודתו, ראה את המנהל נסער ופניו ח ,חדעל יהודי א מספרה נוסף מעש

לים בוטות ים המנהל שיחה קשה עם אחד הלקוחות, וזה הטיח בו טענות במיפר לו כי זה עתה סייהעובדים מה קרה, וזה ס ין אצל אחדיהתענ

 ורגל. ללקוח, אין למנהל כל ידשיו כהל היטיב לו כמה וכמה פעמים, וגם במה שקרה ע, זאת על אף שהמנמשמוע אזניםנה לידופים שתציובג

שלא השיב ללקוח מנה מנהל הוא פנה לים מספר, מה שגרם לעגמת נפש לכל המשפחה סביב. ווגו זה שניהיה בן משפחה שלא מצא את ז לעובד זה

ותו בו מהקב"ה שאיל קש מעומקיוב כובד ראשן בייהודי ירא שמים מרבים, לקח את העני את בן משפחתו. המנהל, שיברךממנו  קשיבו יםיאחת אפ

 גו במהרה.וויזכה למצוא את זי חורב

 פור...ידוך שהתחיל מיד למחרת אותו סיבש ווגויזמכן נודע על השמחה העצומה. הבחור ההוא מצא את  ימים לאחר כמה

ח מול ההשקעה ום את הרונו שהקב"ה משנה בעבורו סדרי בראשית. אם ישקול האדואמנם, ראי !ולה זכותוכך גד -ככל שקשה לאדם להכניע עצמו 

 (: "לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז"., אמדונו חז"ל )תענית כיוכבר ל שיש לו בהכנעה, הוא בודאי יבין עד כמה כדאית היא,

ר  פטירתו  ?איך הוקמה תנועת המוסר-"הסנדלר"ללא עת של הגבי

 ות אסון ממש...התוצאות עלולות להיות הר ,ולעיתים פגיעה בזולת ,אדם מגלה חוסר לב ואטימותכאשר ה

 וכפי שנראה מהעובדה הבאה:

התגורר סנדלר יהודי בשם זליג. הוא התפרנס בדוחק ממלאכתו הקשה, ובכל זאת לא התלונן על כך והיה שמח בחלקו. באחד הימים התמזל  בווילנא

ביותר. בבת אחת הפך מסנדלר פשוט פך לאדם עשיר הוא ן יום הק, וב  ביו הרחוקים הוריש לו ירושת ענוראחד מק ,צפוי זלו ביותר. באופן בלתימ

מעמדו עד שזכה לשדך את בנו עם בתו של רב העיירה. לא היה קץ לאושרו על שזכה לכך  גדלרא בפי כל רבי זליג. במשך הזמן לנגיד הקהילה ונק

 חד.ו גדולה ותורה במקום אשיהיו אצל

תונה השתתפו כל בני באותה ח ידוך הטוב ביותר שיכול היה להעלות בדעתו.העיירה, וראה איך בנו זוכה לש בעת החתונה ניצב הנגיד ליד מחותנו רב

 פתאומית.הקינא בסנדלר לשעבר ושמר לו טינה על הצלחתו  העיירה, ואחד מהם היה אדם צר עין, שמזה שנים

אמור נא לי, זליג, : "ערמומי יגו בפניו ובפני מחותנו הרב ושאל בחיוךדלו, הצד מול זליג, חלץ את סנהוא נעמכעת הגיעה ההזדמנות, הרהר לעצמו. 

 דעתך התיקון יעלה לי?"עם לתקן אותו, כמה לתו? ואם יש טם הסנדל הפגום הזה? האם ניתן לתקן אואפשר לעשות עמה לדעתך 

ניסה להחיות את הנגיד, אבל כעבור קום. הזעיקו רופא שבמ זליג החוויר לנוכח הביזיון הפומבי, גופו רעד והוא נפל ארצה והתעלף. פרצה מהומה רבה

 לקבוע את מותו.הרופא נאלץ זמן מה 

 דעזע עד עמקי נפשו ואמר: פור הזה הגיע לאוזנו של רבי ישראל מסלנט, והוא הזהסי
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 כעת אני הולך להקים את תנועת המוסר כדי שדבר זה לא ישנה עוד בישראל!"."

פעל להקמת בתי  בהמשךתוך שהוא מנצל את ההכרה בגדולתו בתורה.  לימוד המוסר, ץ להחדרתל במשנה מרהחל לפעו הוא למעשה. –ממחשבה ו

, היה נואם בחסד, ודרשותיו הפתוחות לקהל הרחב אראל כראש ישיבה בווילנעלו בקרב הציבור הרחב. במשך כמה שנים שימש רבי ישמוסר אשר יפ

 משכו אלפים. 

שומעיו, ודמותו הפכה לאחת המפורסמות ביותר. מרבית דרשותיו עסקו ברו עשו רושם גדול על ת שבין אדם לחדרשותיו הנלהבות על מוסר ומצוו

כמו 'חובת הלבבות' של רבינו בחיי ו'מסילת ישרים' של רבי משה חיים לוצטאו, זה היה , רו המוסריות של היהודי והתבססו על ספרות המוסבחובותי

גדה על דברי א בלבד, תוך דילוג הש"סלימוד סוגיות  את בפרט לבחורים צעירים, כללה שיטת לימוד התורה, ,םמיאותם יב, מכיון שחידוש משמעותי

 המידות. והימנעות מדיון בהשקפת עולם ותיקון

גתו בהנה ו ישיבות נוספותהוקמו החזקה ושיטתו המהפכנית והמנומקת של רבי ישראל משכו אל ישיבתו תלמידים רבים. במרוצת הזמן אישיות

סד כולל אברכים בעיר קובנה שבליטא. ויי הודיוהמוסר הי המידותתורת ליטא ופולין ובמערב אירופה. הוא הפיץ כתב עת בענייני  ברחבי רוסיה,

 ריז, והחל להפיץ את תורתו ושיטתו גם במערב אירופה.אלפלאחר מכן עבר 

חלוקת על תנועת המוסר נמשכה שנים רבות, ופילגה בהתנגדות חריפה. המקל נתהוא דרכו להחדרת תכני מוסר לישיבות בנוסף ללימוד הגמרא, ב

בלימוד שאר חלקי התורה. בישיבות מסוימות אף נאסר על  יטאי. היו מראשי הישיבות שחששו שלימוד המוסר יפגעסביבה את העולם הרבני הל

 אנשי תנועת המוסר להיכנס אליהן.

רם לרבי ישראל להקים תנועה כה חשובה בעם ישראל, שממש שינתה את פני היה המכה בפטיש שג ליגברבות הימים התפרסם כי הסיפור על אותו ז

 ות.היהד

מבין את הסיפור כמו שמבינים אותו בני העולם. הרי כמה אנשים יש בעולם שיש להם כזה רוע,  שמע על כך הרבי מצאנז והביע את תמיהתו: "איני

! אולי אנשים ספורים, הרי זהו רוע כמעט לא מצוי. האם בשבילם בלבד ייסד פרהסיא ביום שמחתו?ם בכמה רשעים ישנם שמסוגלים להשפיל כך אד

 ,הסנדלר לשעבר ,דווקא תגובתו של הנגידל. אם כן, מה זעזע את רבי ישראל באותו מקרה? רבי ישראל מסלנט את תנועת המוסר?! זה לא ייתכן כל

געים בהם, ורק אם האדם ייבנה היטב מבחינת מידותיו, לא יגיב כה קשה פן קשה ביותר כאשר פוושעלולים להגיב בא יש אנשים רבים טלטלה אותו.

 וי להקים תנועה קדושה בעם ישראל".שהגיב אותו זליג. בשביל רבים כאלה בוודאי שהיה ראכמו 

 ,תורה ויראת שמים שלאמיתיים בתכנים  ,נפשו ונשמתו ,עצמו מרגילשככל שיהיה האדם  ,המלמדת ,אכן תובנה גדולה, חשובה, יסודית ומחכימה

נו בעת הצורך חזק באופן שחוסנו הפנימי הרוחני יחזקנו ויצילבבסיס וק יצ להיות הוא יזכה... את נפשו החסונה ותטלטל אזי לא כל רוח מצויה תנדנד

 נזק בנפשו ובגופו.ישלא י
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דה   לדרך צי

יש בהם לימוד גדול ורב עבורנו, ניגע בכמה נקודות אשר  ,בורא ובהסתכלות מרוממתן סוד ההתקשרות לזולתנו וליהמבטא את ענימאמרנו  בחיתום

 .ןחיינו התקימהלך ול

ן בשריפת הכרמל יערןההסבר    על עצי האלו

ר התרחשה לפני מספר שנים ביערות הכרמל כאשר נשרפו שם דונמים רבים של יערות ואף בעוה"שפה הגדולה יהשרעדיין את זוכרים אנו  ,לצערנו א.

 אנשים... 44 בה ספונ

 ,להתחדש, כדוגמת עץ האלוןפה הנוראה ויהצליחו להשתקם מהשרשהיו כמה סוגי עצים בודדים  ,לאחר זמןשם  ד התרחשהועה מעניינת מאתופ

 הודות לשורשים ששרדו מתחת לאדמה.

אם  שאפילולעץ עד שמהווה חוסן וחוזק  יתרוןוזהו  ,שורשים עמוקים מאוד בבטן האדמה לעומק ולרוחב יש האלוןעץ לשהסביר י האחראהיערן 

 להמשיך את גדילתו ולחדשה.  ,חדשים להתעורר לחייםולהשתקם  יוכל הוא ן, עדייולה כמו שריפת היער כולוגדטרגדיה פקוד אותו ת

 די למדנו מכאן: דבר מדהים ויסו

מונתו רה ויראת ה' ובעיקר באבתו בעולמו הפנימי והרוחני, בהיטויצוקים כל זמן ששורשיו איתנים  ,אף אם יעבור האדם זעזועים רבים וקשים

 לעמוד, ותחויהיו לו את הכ , עדייןקשים אירועיםיעבור  לילהואף אם ח .הוא לעמוד כצוק איתן מול כל רוח מצויה ושאינה מצויהאזי יוכל  ,אבבור

 להתרומם ולהשתקם.

ןתובנה  זקו של עץ האלו  נוספת על חו

אם יטע עץ חדש אפשרות לתקן אלא רק  שאז כבר אין ,עץה של יויסודות הושמדו אם .וצריך נטיעה חדשה ,שה מאוד להשתקםאך ישנו אופן בו ק ב.

 במקומו.

 !!!בסם המוותאת העץ  אשר משקיםכ להשמיד את היסודות? ןומתי נית

והדברים ידועים  ,וחניים רעים, דרך עיניו ונפשוכגון סמים ר ,תרעלההכוס  תהם בחינשאם ישקה עצמו בדברים לם חוסן ועל האדם לדעת שלא לעו

 ש.צריך לייצר גזע חדוהתיקון הוא קשה ומפרך יותר  ממילאו ,א דינקותא אפשר לקלקלגם את היסודות והגירס אזי ,למבין

ה  לי סטירההי ף שיתן   !עדי

עת נעמד הגבאי  ,היה זה באחד החגים .אות אנשיםמקהל גדול המונה המכיל הכנסת  יתבאחד מב שאירע מכלי ראשון עדות למעשה נוראשמעתי  ג.

 .לומר כמה דברים לציבורביקש ו ,המתפלליםאחד  כירה, קםאת המפני שסיים ל (.)העליות וכדומהל מנת למכור את המצוות התורה עקריאת לפני 

 כמה גרוע לדבר האיש החלוהנה, . שמוע מה רצונושכולם מטים אוזן מתוך עניין לכ התיבהעלה על והלה ו את רשות הדיבור, נתן לכיבד אותו והגבאי 

 פקידו...ואינו ראוי לתשהוא אדם רע ושקרן  ,גבאיהדבריו מכוונים על  שכל כריזה מכן לאחרוה, עוולעושה ושקר איש שדובר ה

עד רעדיין גופו  כמה דקות, כעבורם ג, וכאילו הדיבור ניטל ממנו הוכה בהלם הוא ,אותה שעהב ונעשו חיוורותאיבדו את צבען הגבאי של פניו 

 ... כעדותו של אותו אדם.זו לזו קשופתותיו נוש

 :הוא התבטא לפני הסובבים אותו

 !"היה יותר טוב ,לי סטירה אילו היה נותן"

 פגיעה הנפשית שבאה לי כתוצאה ממנו, והדברים ידועים.והכאב יותר מאשר ה פחותירה היה סטבש הכאבעומצת 
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לא הוא יידע וסן נפשי ופנימי לעמוד נגד פגיעות וכל כיוצא בהן, אזי יהיה לו ח ,ה ויראהה יותר בתורהאדם תהיה מלא ככל שנפשו של ,אך כאמור

 .ו ורגועישאר שלילהיזכה גם עבודה רבה עמל ובול לא ליפווון ולאבד כי

בני אדםפלא  י  נ ו רק לעי נ נה)הפטירה הטראגית אי יסודית באמו  (נקודה 

 "ל,רח בפתאומיותנפטר על פלוני ששמעו אם  בפרטו ,שמתרחשים ומקרים םיכל מיני אירועאדם שמנתחים בדיבורם  שומעים בנילא פעם קורה ש ד.

 .א בזההיכן טעה ומה היה קורה אילו וכיוצ ,פשע יאלמונע , ומדוכך עשה פלונימדוע ביניהם דנים אף ו זאת בסיבות כאלו ואחרות,תולים 

לעיתים עומד האדם תמה ם לכך שוזה הגור והנכונה, נות והבהירות לראות את הדברים בצורה הראויהשקפיים הנכואת המ לנואין ש עלינו לדעת

רי צדק, כגון אדם טוב שסובל או אפילו עוזב ולם הנראים לכאורה כחסתכן שישנם מהלכים בעיכיצד ימול דרכי ההנהגה העליונה, ואינו מבין ביכול כ

  גיות.אאת העולם בנסיבות טר

 של סיבה ומסובב.בחינה בסוד ויסוד ההתקשרות לבורא יתברך, י בהכל תלו

 נה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה".ימת. ואשר לא צדה, והאלוקים אנתבונן בפסוקים הבאים: "מכה איש ומת, מות יו הבה

שך מעורר תמיהה: "ואשר לא צדה )לא תכנן להרוג(, הממידה כנגד מידה, אך ה שפך,ישופך דם בזדון, דמו י שהרי ההוראה הראשונה מובנת לכל,

 ג את חברו?ויגרום לו להרוכזה דבר תכן שהאלקים יזמן לאדם יידו", האם ינה )זימן( ליוהאלקים א

 לשונם:  וזהב( גילו לנו את סוד הדבר. , )מכות י גמראאולם רבותינו ז"ל ב

 ?הקדוש ברוך הואמה עושה במזיד, לזה אין עדים ולזה אין עדים. אחד בשוגג ו הנפש, אחד הרגבשני בני אדם שהרגו את  ?ר"במה הכתוב מדב

 הלֶּ בשוגג יורד בסולם, ונפל עליו והרגו. זה שהרג במזיד נהרג, וזה שהרג בשוגג גֹו נדק אחד, זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם, וזה שהרגלפו םמזמינ

 ".)לעיר מקלט(

תנו את התמונה כולה. הנה, נתאר לעצמנו מצב בו אנו עדים לסוף הסיפור. ראיי-נה נובעות רק מאיהעליו הו אודות דרכי ההנהגניכלומר, כל תמיהות

פול, ועל זה שלא ייהרג! יעל שניהם? על זה שלא ימעד וי רמיד מתפלאים: מדוע הקב"ה לא שמנופל על חברו בשוגג והורגו, ו ,אים אדם יורד מסולםרו

נו, ומאז כל אדם מובל י, ד(. הכל התחיל במעשה שקדם למעשה זה הנראה לעינק וישר הוא" )דברים לבול, צדיוע ך "אל אמונה ואיןובאמת הוא יתבר

 ל ידי ההנהגה העליונה לקבל את המגיע לו.ע

פי הבורא לראש ובענווה כ מייצגת סיבות נוספות רבות שאין אנו מודעים להן, לכל קושי וסבל המתרחש בעולם, ומלמדת להתייחס בכובד דוגמא זו

וביל למהלך אחר שלכאורה אינו קשור )שם(, והוא מסובב מהלכים עלילתיים, בהם מהלך שנראה סתמי ומקרי נועד לה תברך ש"כל דרכיו משפט"י

 יכדרכיו וכפר ה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאישיל העצה ורב העלילושרצונו יתברך מתבצע. ככתוב: "גד לקודמו כלל, עד

מדוע זימן לי ה' מקרה  -מרמר שפגע בחברו בטעות וללא שום אשמה, ובכל זאת נשפט ומרצה את עונשו, אל ית מיה לב, יט(. וכך, אדםמעלליו" )יר

 הכל משמים לפי חשבונות קודמים והכל לטובה. :על לא עוול בכפי, אלא יאמרזה, ומדוע אני נענש 

  י תורת הקבלה.מגילו לנו חכלחיזוק הדבר נוסיף פרט נכבד ש

היטב את כל ההיסטוריה של הנהרג מאז לידתו ועד המובאים לעיל, עלול העומד מן הצד להתרעם ולומר: "אני מכיר  הגמראדברי גם לאחר לימוד 

 ו, הוא מימיו לא הרג אדם, גם לא בשגגה, אז למה הוא מת?".מות

את כל חייו של אותו  , הלא החיים שמהלידה ועד המוות אינם מהוויםקאדם צדי ת נוספות לסבלו שלאולם, מלבד שכאמור יכולות להיות סיבות רבו

ודמים, כמבואר בזוהר הקדוש )פרשת ק ארוך, כביכול, של חיי אותו אדם בגלגולים ריט חייםתסטע אחד מתוך אדם בעולם הזה, אלא מהווים ק

ים בכל נותיו בניסיונות שונוות חיי אותו אדם, הצלחותיו וכישלאורעיר ויודע את מם" להאר"י ז"ל. ומי מכגלגוליהם ועוד( ובספר "שער משפטי

 ?בוראהגלגוליו הקודמים, מלבד 

נעשה בצדק, ורק טוב וחסד של האדם נמדדת בכך שגם כאשר אין הוא יודע את התשובה לכל מהלך אלוקי בעולם, סמוך ובטוח הוא כי הדבר גדולתו 

נווה. הוא מכיר בעובדה ששכלו והשגתו נו איש אמת ובעל עים נראה המעשה קשה ומר. אדם זה הי אדלעיני חומר של בנ גם אם -לוקי מסתתר בו א

רר סביבו, רואה הוא ם ומזעריים ביחס לחכמה ולראייה האלוקית, ומתוך כך גם זוכה לשמחת חיים תמידית. שהרי גם כאשר חושך שווראייתו קטני

 ור. תמיד א
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