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  מטות מסעי

� ַאֶ�� ֲאֶ�ר ָה�ֶר� ֶאת ַתֲחִניפ� �א   �  .)ג"ה ל"במדבר ל(... ָ
אשר היא אינה , אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו לקבל את התורה היקרה   
המכניס את האד� " ספר חינו+"אלא היא  *כשאר החכמות " ספר חכמה"

ע� הוראות מפורטות כיצד לנהוג וממה  *שעות  24למסגרת רוחנית 
ע� , מתו+ הבנה עמוקה שיש מנהיג לבירה והעול� אינו הפקר, רחקלהת

ולשפר מידות ולכבוש יצרי� ולשלוט " לשנות זהות"הדרכה ברורה כיצד 
, לאד� נפלא הכפו0 לתורה ולנות/ התורה" העיר פרא"ולהפו+ את , בתאוות

  ?כמו מה. אפילו בדברי� הנסתרי� שלא רואי� כלפי חו�
איסור "דעי� לנקודה מאוד מעניינת שנקראת בפרשת השבוע אנו מתוו  

א0 א� בפועל לא נוצר  )ג"ה ל"/ ל"רמב(" הצגת ֶהֶפ+ האמת"ופירושה " חנופה
ולמע/ החידוד נציי/ שמדובר באיסור תורה , )'ו' � ישעיהו י"מלבי(מכ+ כל רע 

, ח"רמ השל� יראי�, ג"ה ל"/ ל"רמב(ולא במעלה טובה או מידת חסידות  *גמור 

וברשות הקוראי� החביבי� נעלה כא/ עדכו/ קט/ בנושא , )ח"מ 'ד ת"ל חרדי�
  .שיצר הרע לא רוצה שנדע

להחמיא לרשע "רבי� וטובי� ומתוקי� וחמודי� בטוחי� שחנופה זה רק    
וה� אינ� יודעי� שחנופה שייכת , "במקו� להעמידו על מקומו * על פשעיו 

  .ה/ רוחני וה/ גשמי, עשהוהיא יכולה להיות מעורבבת בכל מ *בכל התחומי� 
אתה האד� שהכי אהוב "רו אד� האומר לחב �חנופה בדיבור : לדוגמא   

רו מדר+ אד� המסית את חב... )'ז ח"� איוב כ"מלבי(ובתו+ תוכו הוא בז לו , "עלי
להגיד  �להחני% לרשע  ...)אב/ עזרא ש�(רו המרכל על חב )'א ט"י משלי י"רש(' ה

מצודת (" ממ+ צריכי� ללמוד אי+ להתנהג, כמו+אי/ "לאד� מושחת במידות 

אד� ריק וקר ביראת שמי� שמציג את  � ' חנופה בעבודת ה... )ז"ט' דוד ישעיהו ט
חנופה ... )ג"ה ל"מלבי� במדבר ל(' עצמו בציבור כדקדק/ במצוות ואוהב ה

העושה בסתר מעשי� מפוקפקי� ובגלוי " אד� שאי/ תוכו כברו" * בהתנהגות
  ...)ש�(ל אד� מושל� ונקי כפיי� מציג רוש� ש

והיא דורשת מהאד� שיהיה ישר  * כל המצבי� הללו פסולי� בעיני התורה    
  .ללא טיפת רמאות חלילה, ותה/ ע� הבורא וה/ ע� הברי, ו סרגלכמ
מצד שני אי/ זה סותר שצרי+ האד� להצניע את גדלותו הרוחנית ומעלותיו [   

וכ/ במקו� שיש , )'ח' י מיכה ו"רש( ֱא�ֶהי7 ִע� ֶכתלֶ  ְוַהְצֵנעַ הקדושות כפי שנאמר 
ש� ג� צרי+  *נזק או צער לזולת או שמדובר בענייני� של קדושה וצניעות 

וזה כבר הוזכר בתלמוד לגבי , להצניע את הנתוני� ולא לפרס� את האמת
  ].ל"ואכמ )א"ד ע"מ כ"ב( 'מסכת פוריא ואושפיזא'

זה ממתק , אדרבה, עונש ומגבלה קשהואל יחשוב האד� שמצוה זו היא    
אחד בפה 'מפני שאד� שחי כ+ ולא חי בשיטה של . גדול שהבורא העניק לנו

, שלו� הבית שלו ע� כיסוי מלא, החיי� שלו שקופי� וורודי� *' ואחד בלב
וכדי לחדד את , הוא לא שונא נסתר של א0 אחד, שלו זכה ונקייה' עבודת ה

מצבו אומלל והוא לא יודע  *מי שחי אחרת ההבנה נציי/ שמהמדרש רואי� ש
כפי שקרא לאחשוורוש שפע� הרג את אשתו למע/ , מה יהיה עימו ברגע הבא

תלה [ופע� תלה את אהובו לכבוד אשתו ] הרג את ושתי לכבוד המ/[אהובו 
והמדרש כותב בפירוש שזה נבע מכ+ שחייו היו , ]את המ/ למע/ אסתר

, לא היו שווי� והאמת לא הייתה נר לרגליוופיו וליבו " חנופה"מושתתי� על 
פתיחתא (וחייו היו קרקס אחד גדול , משו� כ+ לא היו לו עקרונות ברורי�

  .)'ט רבה אסתרד
האמת היא שלפני מספר שבועות הזכרנו בעלו/ על קצה המזלג את עניי/    
והדגשנו שזה נאמר ג� על , והחובה לעמול על הנקודה הזו" פנימיות האד�"

ב "יומא ע(וא0 ציטטנו מילי� נוקבות מהגמרא  *תורה ויושבי אוהלי� עמלי 

שיצאה חוצ� כנגד אות� הלומדי� תורה ואינ� מוכני� להשקיע בעבודת  )ב"ע
שעדי% שאנשי� אלו יעצרו ל "והוספנו בש� חז, המידות וקדושת� וטהרת�

ולא , את לימוד תורת� ויתחילו לעמול על קדושת� ויראת השמי� שלה�
כאשר ה�  �כו בדהרה רוחנית עיוורת ובהשקעה בעמל התורה ימשי

וממילא מצב� הרוחני כבר , מרגיעי� את מצפונ� בכ) שה� לומדי� תורה
  .'בסדר'נקרא 

ולדעת�  *אלא שלמרבה הצער הגיעה שמועה שיש המרנני� על השקפה זו    
חיזוק הטהרה "אי/ ראוי לדבר בציבור על  לדעת�! האמת היא הפוכה

לומר לב/ תורה שא� הוא לא עובד על ' אסור' לדעת�ליתר דיוק , "הוהקדוש
מוטב שיפסיק לעמול בתורה ויפנה את כוחותיו לחשבו/  *טהרתו וקדושתו 

עמל 'חובה לחזק תמיד את נושא  לדעת�, נפש וחיזוק יראת השמי� שלו

ואפילו א� הוא לא , ולא משנה מה נתוניו האמיתיי� של האד� *' התורה
וה� ביססו את , לא קרה כלו� *קיע בקדושה וטהרה ויראת שמי� מוכ/ להש

מתו+ '... 'בה מחזירה למוטבהמאור ש'ל כמו "השקפת� ממגוו/ פתגמי חז
  .ועוד... 'מה בא לשמהשלא לש

מפני שחובתנו להכריז מעל ? "לדעת�"בלשו/ של  י�ומדוע אנו משתמש   
ס ובפוסקי� "וזה מעוג/ בש *במה קדושה זו שהתורה פוסקת אחרת מה� 

ולמע/ בירור הדברי� נפרוס כא/ את הנושא בצורה ', הלכה למעשה'וא0 נפסק 
ג� נענה תשובות על קושיותיה� וטענותיה� ע� מקורות ' מלאה ובעזרת ה

  .למע/ הסר ספק מלב עיקש ומפקפק ומתחמק, מוסמכי� ויצוקי�
 לה� אוי"רבי� נתחיל מהגמרא הקדושה שמכריזה על שער בת , ובכ/   

יומא (" שמי� יראת בה� ואי� בתורה �שעוסקי חכמי� תלמידי של לשונאיה/

, )'ה ותרעא וכו"י ש� ד"רש(מפני שתכלית התורה להוביל ליראת שמי� , )ב"ב ע"ע
וא� , )מאירי ש�(אי/ לו רשות ללמוד תורה  *וכשהאד� מתעל� מהתכלית הזו 

שהרי התורה היא , )ב"רע' ט' אבות ג(התורה לא תתקיי� בו  *הוא יתעקש ללמוד 
, )מאיר ש�(י/ מתמוטט יוכשאי/ יסוד הבנ', /ייסוד הבני'ויראת שמי� זה ' /יבני'

י ש� "רש(הינ� לעול� הבא יועל הלימוד הזה הוא יקבל ייסורי� בעול� הזה וג

ליודע את  *מפני שאינו דומה הנכשל מחמת חוסר ידיעת האיסור , )ה צורפתו"ד
  .)מאירי ש�(ל� ממנו האיסור ומתע

כמו כ/ אי/ רשות לאד� ללמד תורה יהודי שלא מוכ/ לעבוד על טהרתו    
שפת ( "המאור שבה מחזירו למוטב"ולא נאמר על כ)  )א"ע' מכות י(וקדושתו 

והמלמד תורה לתלמיד א0 על פי שברור לו , )ה חבל על דלית ליה"אמת ש� ד
והושווה  *עוונו גדול מנשוא , ושהתלמיד אינו מוכ/ לעבוד על יראתו וקדושת

  .)א"ג ע"חולי/ קל(ל "לעובד עבודה זרה רח
ח "ברכות כ(ומה שראינו בגמרא שסילקו את שומר הפתח ונתנו לכול� ללמוד    

 *מבארי� רבותינו שמי שהיה מפורס� שאינו הגו/ במידותיו וקדושתו , )א"ע
ראש ' תוס(לתורה  למרות צימאונו העז, ג� אז מנעו ממנו ליכנס לבית המדרש

  .)ה כל שאי/"א ד"ח ע"ברכות כ
כל ', לשמה שלא אפילו ובמצות בתורה אד� יעסוק לעול�'וכ/ מה שנאמר    

א+ מי . 'לשמה'אלא שלא מתכוי/ לעשות  * שלומד על מנת לעשותזה מדובר 
ואי/ לו רשות , סימ/ שאי/ בו יראת שמי� *שלומד ומתעל� ממה שלומד 

ה "א ד"א ש� ח"ה לא זכה ומהרש"ראש ש� ד ב ותוספות"ב ע"יומא ע א"ריטב(ללמוד תורה 

  . )ולב אי/
  

  ,�"וזו לשו� הזהב של הרמב �וכ� נפסק להלכה 
  :ואת הלשו� הזו העתיק ג� מר� השולח� ערו) בהלכותיו

  

 הול+ היה א� אבל ...במעשיו נאה הגו/ לתלמיד אלא תורה מלמדי/ אי/   
         , ישרה בדר+ אותו ומנהיגי/ למוטב ואות מחזירי/ )א, טובה לא בדר+

  .אותו ומלמדי/ המדרש לבית אותו מכניסי/ כ+ ואחר )ג, אותו ובודקי/ )ב
 למרקוליס אב/ זרק כאילו הגו/ שאינו לתלמיד השונה כל חכמי� אמרו   
 שחכ� א0 על פי טובה בדר+ הול+ שאינו הרב וכ/ ]...כאילו עובד עבודה זרה[

� "רמב( ...למוטב שובו עד ממנו מתלמדי/ אי/ ,לו צריכי/ �הע וכל הוא גדול
 ).'ז ו"רמ תורה תלמוד ד"ע יו"שו', א' תלמוד תורה ד

  

אחרי זה צרי+ לערו+ , קוד� שיפור המידות? �"שמת� לב לסדר של הרמב   
. ורק אחר כ+ אפשר ללמדו תורה, שהתלמיד חזר לדר+ הישר' בירור מוחלט'

וכפי שכתב עליו המגדל עוז [� מדייקי� כמו בגמרא ממש "וכבר ידוע שבדברי הרמב
" כל דברי רבינו ה� בתכלית הדיוק ויש לדקדק ולפלפל בדבריו כאשר תוכל לדקדק בגמרא עצמה"
� והשולח/ ערו+ פסקו שג� הרב "וא� הרמב, ])ד"ב ע"ק דקנ"משפט שמואל תשובה כ(

ד אז אי� ללמד� ולא וע *וג� התלמיד אמורי� להיות הגוני� ואי/ בכ+ פשרות 
ברור שאי/ כא/ מקו� לפלפול ובלבול ואי אפשר לסובב את , ללמוד מה�

  .הדברי� אפילו מילימטר אחד
שג� שכתב " המסילת ישרי�"דבריו הנוקבי� של כא/ המקו� להזכיר את    

ומי שעקו�  ,ל לכל עיוות"ואפשר למצוא מקורות בחז *את השר� נית/ לטהר 
יצר הרע יעזור לו להביא להגנתו הרבה ראיות  בדעתו ופגו� בהשקפתו

והיצר יוביל אותו למסקנה שכול� טועי� , כדי לטהר את השר�" מהמקורות"
 שמחמת השקפתו העקומה ועצלותו להשתנותואי/ הוא יודע , והוא הצודק

  .)'מסילת ישרי� סו0 פרק ו( הוא מפרש כ+ את הדברי�

  19:19 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  20:31 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  21:01 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 
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. נבחרו מתו� שיקולי� אגואיסטי�, רוב ככל השידוכי� :סוד גלוי   
היא יודעת לבשל ולכבס ולפנק , מה עבורוהחת� בדק שהכלה מתאי

כמו כ� הכלה בדקה שהחת� העומד לפניה יכול , כפי אשר יחפו�
ג� נעי� לה לשבת לצידו ולשמוע את , לספק את הביטחו� הנחו� לה

  ]...הכוונה להתאמה אגואיסטית[, "התאמה"בקיצור יש , הגיגי לשונו
דק ובירר והגיע כאשר כל אחד ב, כ� קמו רוב ככל הבתי� בישראל   

א� מי  .ויסופקו רצונותיו, מהשידו� הזה הנאות "שיצא לו"למסקנה 
  ?חשב על טובת הצד השני

א� אחרי . הבעיה היא שבפגישות ותחת החופה זה עדיי� נחמד   
הוא נתקל , כאשר מנסה האד� לממש את תוכניותיו, הנישואי�
לצד שהרי כל אחד מנסה למשו� את החבל . סתו�במבוי ובמבו� 

 � הוא מגלה שב� זוגו נוקט באותה עמדה  ולפתע, כפי רצונותיו �שלו 
  .את החבל לכיוו� שלו מנסה למשו�וג� הוא 

הצד השני לא מוכ� ו או� מתברר שיש דרישות ומחויבויותפת   
הבעל מנסה לעמוד על שלו  ...להתגמש בנושא אלמוני כפי שחשבנו

ה עומדת על שלה ומנסה ג� כלתו הטריי, ולדרוש את סמכויותיו
כמוב� שספינה אחת ע�  ...כפי דעתה ורצונה) הבית(לנתב את העגלה 

כ�  #ככל שהיא מפליגה ומתרחקת יותר ללב הי� , שני רבי חובל
משבר "זה מה שנקרא היו� . סיכוייה להתהפ� גדלי� מאוד

מגלה את המצב הזה כבר , ומי שיש לו עיניי� נכונות". הנישואי�
  .בירח דבש ואפילו בשבע ברכות, י�בתחילת החי

כיצד באמת אפשר : עולה השאלה, אחרי שגילינו את הבעיה   
  ?השכי� שלו� בי� שני בני זוג אלול
ויחפש את " ל עצמוע"כל עוד יחשוב כל אחד ! אי אפשר: התשובה   

א� ביו� . ק תגדל ותחרי!הבעיה ר, את טובת ב� זוגו ולא �הנאותיו 
שכו� בבית� באותו רגע תי, "טובת ב� זוגו"ד את אחשבו יחפש כל 

  .והשכינה, האחווה והשלו�
חשבנו על , כאשר בחרנו את ב� זוגנו ...האמת היא שכולנו כאלו   

ו של כ� טבע ,ולא תרמנו את עצמנו למע� השידו� הזה #עצמנו בלבד 
ונבי� , נפני� שזה מתכו� למשבר א� לפחות אחרי החתונה. עול�

  .אנו צריכי� לפעול בדיוק ההיפ� בנות את ביתנושבשביל ל
ק לעסוק כל הזמ� רו בעצמנו בעיקר להשקיעבמקו� , מהיו�   
מה הוא ו ותומה משמח אנברר  ,ב� זוגנוביל להתעניי� נתח, ותנוינוחב

וכמוב� , נטרח ונחזר אחר טובותיו והנאותיו תדיר ,במיוחד אוהב
  .נתרחק מכל מה שמצער אותו ומכאיב לוש
תכ� שדברי� שנחשבי� יו # שונה ש חשיבה שלכל אחד יג� נזכור    

ומשו� כ� הוא מתנהג  # נראי� אחרתה� לב� זוגנו " ברורי�"לנו 
  .מרידה והכרזת מלחמה עלינו בצעדוכלל לא מדובר  ,שונהופ� בא
  .ונהפכו משכ� לשכינה הקדושה, רק כ� נביא את השלו� לביתנו  

þî×ïþî×ïþî×ïþî×ï!!!!        
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  מודעה רבא לאורייתא
  אלעדעיר התורה ב יהודעה משמחת לציבור שוחר

  הבבא מציעא והלכותי במסכת ללימוד גמרא כולל ערב 
     וההלכות למעשה סיכום הסוגיותעם  - ובצורה ברורה ומובנת  בסיגנון ישיבתי

  א"שליט   יוסף גיצייוסף גיצייוסף גיצייוסף גיצי  עם הרב
  

  20:30-22:00 בשעות 
  )אור האמת לשעבר(  21אבטליון ' ברח" עטרת ברוך"בית מדרש ובית כנסת ב

        
        

        

        ....בן ישיבהבן ישיבהבן ישיבהבן ישיבהמו מו מו מו דף גמרא כדף גמרא כדף גמרא כדף גמרא כבבבב    להעמיק וללבן ולשלוטלהעמיק וללבן ולשלוטלהעמיק וללבן ולשלוטלהעמיק וללבן ולשלוטגם אתה יכול גם אתה יכול גם אתה יכול גם אתה יכול אם תנסה תגלה שאם תנסה תגלה שאם תנסה תגלה שאם תנסה תגלה ש
  
  
  

  22:00-23:30  14:00-14:30בשעות   052-7642645' פרטים בטל
  .בואו והתבשמו מאורה של תורה ותחי נפשכם

� שהמתעל� ממה שלומד הרי הוא תלמיד שאינו "נציי� רק שמה שראינו בגמרא וברמב   
אי� הכוונה רק למתעל� מאיסור לא , הגו� ואינו נקרא ירא שמי� ואסור ללמדו תורה

ולמרות , אלא הכוונה לכל דבר ביהדות שהאד� מעוות בו, תרצח או מאיסור אכילת חמ�
  .� את אותו עיוותזאת אי� הוא משקיע מאמ� ורצו� לתק

, התעלמות משמירת העיניי�, דיבור חולי� בבית כנסת, זלזול בלשו� הרע: לדוגמא   
כ� ... כאילו שיש בה איזו קרינה מסוכנת וצרי� לסיי� עימה במהירות #הטסת התפילה 

אלא ', כל מעשי� בספר נכתבי�'ג� הנקודות הללו חמורות בשמי� וג� עליה� נאמר , כ�
. ס אותנו בנקודות הללו ולא נות� לנו להשקיע בה� אנרגיה ולשפר אות�שיצר הרע תופ

היו� נגלה לכ� את ? וכיצד באמת הוא מצליח להפיל אותנו בנושאי� כל כ� חמורי�
  :הסוד הגדול

אלא  �א� לא בנקודות החלשות אצלנו  ,'אי� ליצר הרע בעיה שנתקד� בעבודת ה   
שנאכל ... ל+ב בעַרבֹות יהיה בשיעור חזו� אישהיצר מוכ� שנקפיד שהַלבְ  !בנקודות אחרות

שנעצו� ... 'שחיטה וגיור לחומרא'שלא נאכל דג שלא עבר ... רק מה שנזרע לאחר הפסח
  ...רלגנראטוכי החשמל ש� לא מחובר  #את העיניי� בחדר המדרגות בליל שבת 

 לש� להפנותדד אותנו ומעו "נפלאותוחומרות הנהגות "מסדר לנו כל הזמ� יצר הרע    
 ,'בעבודת ה לנוהנקודות הבעייתיות ש את לנו מטשטשהוא זה על ידי ו ,את האנרגיה

  .'לוס� פמושלמי' והוא עוד נות� לנו להרגיש
  ?היכ� רואי� זאת. והוא נזהר ממנו עד מאוד #' מר עוקבא'האמורא ידע ואת הסוד הזה    
פירוש [ לגבי אבא שלו' חומ� ב� יי�'כמו  מסופר בגמרא שמר עוקבא אמר על עצמו שהוא   
ביו� שאכל הקפיד שלא לאכול גבינה  שאביומפני , ]'ממנו יותר שאביו משובח וחשוב'

  .)א"ה ע"חולי� ק( חמיר עד כדי כ�ואילו הוא לא ה ,בשר
כל כ� נפלאה של אביו  א� מר עוקבא סבור שהחומרא: ה פשוטהלשואלי� חכמנו שאו   
א, יהודי ענק בחכמה וביראה ו היה מר עוקבאוהרי  ?בה הוא לא נהגג� מדוע , יוחדתומ

לא  אותו קדוש עליו�א� כ� מדוע  ,)ב"ד ע"קידושי� מ( 'די�האב בית 'נשא בתפקיד הנכבד של 
  ?אביונהג שכפי  #בהלכות בשר בחלב הוסי, לעצמו עוד חומרא אחת 

בו ולא לשתות חלב ביו� שאכל ו עוני� חכמנו שמר עוקבא באמת יכל לנהוג כמו אבי   
בינתיי� הוא העדי,  וכיו� שכ� ,י� לא במדרגה הזושהוא עדי לא שהוא אחזא ,בשר

  .י�סיבדברי� יותר בסי להתקד�
וללמד  דד לנו את ההשקפהלאלפנו בינה ולחוהגמרא כתבה לנו את הסיפור הזה כדי    

וכמוב� שאי� , "שאת החיזוקי� והתוספות צרי� לעשות בהתא� למדרגת האד�"אותנו 
   .עקו� ופגו� הרוחניא� עדי� הבסיס , יהיו אשר יהיו # להשקיע בהידורי� נפלאי� 

והוא מעודד אותנו להחמיר ולהדר בהנהגות  # מעלי� ממנוואת הסוד הזה היצר    
  .ורותובינתיי� הוא מפיל ומפליל אותנו בחמורי חמ ,נפלאות

לבוש האישה ורמת כיסוי שערות ... טהרת העיניי� והמחשבה... ב� אד� לחבירובענייני    
 יפו�וכל שכ� אישאינו כשר החזקת טלפו� ... קריאה בספרות פסולה... מת#אינטר... ראשה

  .)ו"כ' דברי� ז(" 3ֵיֶת2 ֶאל תֹוֵעָבה ָתִביא ְו-א" למסגרת של �הכניסו אותשהרבני�  #
� לא ג� א, וכיו� שכ�, יכול להוביל לאביזריהו דעריות מכשיר כזהציאל נטשהרי בפו[   

הרחק מ� "שהרי ציוונו חכמנו  ,� לא מתיר את החזקתויזה עדי עושי� בו שימוש פסול
ואוי למהרהר ומערער  ,)ב"י' א מסכת דר� אר�(" שמא יחשדו� בעבירה # הכיעור ומ� הדומה לו
  ].ל"וברור שזה לא נובע מעוד, יראת שמי� ואכמ, על דברי חכמי הדור

ת� לנו רצו� להתקד� בנושאי� החמורי� הללו היצר הול� על כל הקופה ולא נו   
 אוי"ל בראש המאמר שנאמר עליה "ועל ידי זה הוא מכניס אותנו לקבוצה הנ, ולהתקדש

 )ב"ב ע"יומא ע(" שמי� יראת בה� ואי� בתורה �שעוסקי חכמי� תלמידי של לשונאיה� לה�
חנופה "ובפרשת השבוע התורה מזהירה אותנו מפני התנהגות כזו שנקראת , ל"רח

והמבי� זאת הרי זה סימ� מובהק שהקדושה והטהרה , )ג"ה ל"בי� במדבר למל(" ' בעבודת ה
" העל�"מלשו� " עול�"יזכור שכא� זה  #ומי שלא מבי� זאת , נר לרגליו ואשריו בזה ובבא

אלא שהפנקס פתוח והחנווני מקי, וכל , ולכאורה נית� להתעל� מהתורה וחכמיה
, בני היקר: � האמת ואלוקי� יגיד לוומה יעשה כאשר יגיע לעול, המעשי� בספר נכתבי�

-א ָתס+ר ִמ� ַהָ:ָבר ֲא4ֶר ַי9ִיד+ ְל2 ָיִמי� ... כתבתי בתורה ְו4ַָמְר8ָ ַלֲע7ֹות 6ְֹכל ֲא4ֶר יֹור+2
בי� א�  �וחייבתי אות� להתכופ! להוראות גדולי הדור שבכל דור , )א"ז י"דברי� י(+7ְֹמאל 

בי ועברת על  א� כ� מדוע מרדת. )ו"תצ+ ה "חינו� תצ(� א� לא אתה יורד לעומק דעת� ובי
לא מסוגל להתעל� מהוראות , מי שמתעמק בחשבו� הזה? מה יענה אז האד�? מצוותי

  !גדולי ישראל
ששמע , א"ר הרב יצחק שלו� שליט"ששמעתי ממו[לסיו� נעלה כא� מעשה מדהי�    

' נפלא המעורר את הרגש בעבודת הסיפור ] א"מבעל המעשה עצמו הרב יחיאל נדב שליט
, ומה גודל השכר על כ� #והשקפה טהורה " עקרונות בקדושה"ומלמדנו בחוש מה זה 

  :ומעשה שהיה כ� היה
הרב עלה , שנה אחת החליט הרב נדב לנסוע לציו� של רבי מאיר בטבריה ביו� ההילולא    

א שלקראת סו, אל, הנסיעה עברה בצורה שקטה, למונית שירות והרכב יצא לדרכו
שנד, ממנה הרבה חוסר , פ והדליק מוסיקה פסולה וזולהיהנסיעה הנהג הפעיל את הטי

  .קדושה
באותו רגע קמה נערה שומרת מצוות וביקשה מהנהג לכבות את השירי� מפני שזה    

, א� זה לא עזר #הנערה ניסתה לסתו� את אוזניה , א� הנהג התעל� ממנה # מפריע לה 
וכשראתה , א� הוא צחק עליה ולא כיבד את בקשתה #שלפחות ינמי� היא ביקשה מהנהג 
  !היא בקשה לרדת בצומת הקרובה #הנערה שאי� מנוס 

הנערה , שמע הנהג את בקשתה המוזרה והתנצל שהוא לא יכול להחזיר לה את הכס,   
וכל רצונה זה רק לרדת בצומת  #הסבירה שהיא כלל לא מבקשת את הכס, בחזרה 

א� הנערה הודיעה שהיא  #ניסה להסביר שמדובר בצומת נטושה וחשוכה הנהג , הבאה
ולא הייתה לנהג ברירה והוא הוריד  #מזהה את המקו� והיא מתעקשת שיוריד אותה 

יורד מהרכב  הרב נדב, דקות עצר ליד הציו� 20 הרכב המשי� בנסיעה ואחרי, אותה ש�
  .נערה שירדה באמצע הדר�את אותה ? ואת מי הוא רואה ש�, ונכנס לציו� הקדוש

 # במקו� נטוש ולא מואר מצד שני הנערה ירדה  ,שליהרי הוא נסע בספי! הרב היה המו�   
? א� כ� אי� יתכ� שהיא הגיעה לפניו, מקו� שא, מונית תקינה לא מחפשת ש� נוסעי�

 והוא חפ� מאוד #הרב הבי� שהייתה לה השגחה פרטית והבורא עשה לכבודה נס מיוחד 
  ?"אי� יתכ� שהגעת לפני: "והוא ניגש לנערה בהיסוס ושאל אותה, לדעת את פרטי הנס

א� היא מסרה לו  #הנערה שמעה את שאלתו והשיבה שכרגע היא לא יכולה לדבר איתו    
וכעבור יומיי� הרב התקשר אל , מספר טלפו� וביקשה שיצור עימה קשר מאוחר יותר

  :הי� הבאוהיא סיפרה לו את הנס המד #הנערה 
א� לא חלפו מספר שניות ולידי . דע ל� שירדתי בצומת אובדת עצות ומלאת חששות   

ואותה אישה פנתה אלי , לפתע דלת המונית נפתחה על ידי אישה מבוגרת, עצרה מונית
  :והחלה לספר לי

וקיבלתי ש� , לפני שני� רבות חליתי במחלה קשה והלכתי לציו� של רבי מאיר להתפלל   
מאז כל . וכ� היה, אגיע כל שנה לציו� ביו� ההילולא #י שא� אתרפא ממחלתי על עצמ

ורציתי לשאול אות� א� את מוכנה להסביר לנו אי� , שנה אני עולה לציו� ביו� הזה
  .מגיעי� מכא� לציו�

הזקנה הזמינה אותי פנימה , מיד אורו עיני והשבתי לזקנה שבדיוק אני בדר� לש�   
תה לה ועל בינתיי� הזקנה סיפרה לי על המחלה הקשה שהיי, בנסיעה בשמחה והנהג החל

שבתור הודאה לבורא היא קיבלה על  ציינה בפני והיא, נס הרפואה הפלאי
  ".כלה יתומה"לדאוג כל שנה לנדוניה מלאה עבור  # עצמה בנדר

באותו רגע הדיבור נעתק מפי ופניתי לזקנה : שיכה הנערה ומספרתממ   
אבל אני יתומה , אני מתביישת להגיד ל�: מרתי להבקול מהסס ונבו� וא

  .ואי� לי א, אחד שיעזור לי להתחת�, מאבא ואמא
וביקשה ממני , החהזקנה שמעה את דברי והתרגשה מאוד מפלאי ההשג   

ולמחרת היא קנתה לי את , להיות ְלָיָדה בציו� ואחר כ� לבוא עימה לֵביתה
  .שיספיק לי למחיה לכמה שני�ועוד נתנה בידי סכו� מכובד  #כל הנדוניה 

הסיפור הזה הוא נס ענק לפי כל קנה : הרב סיי� את הסיפור ואמר   
הנדר , נקודת היעד המשותפת של הזקנה והנערה, זמו� המוניתית. מידה

ואי� ספק שהסיפור הענק הזה מחכי� , של הזקנה לעזור לכלה יתומה
  :אותנו בשתי דברי� נפלאי�

, על קדושה וטהרה" מסירות נפש"מה זו  הנערה מלמדת אותנו )א   
מי שמוסר נפשו על קדושתו ) ב. ושבנושאי� הללו אי� להתבייש מא, אחד

וכפי שאנו , זוכה לישועות ולשכר מופלא שלא בדר� הטבע #וטהרתו 
ברו� "בברכת (" ליראיוברו� משל� שכר טוב "אומרי� בכל יו� בתפילה 

ללא  #צ� יראת השמי� שלו על עלהודיע� שהאד� מקבל שכר , ")שאמר
הבורא , ומי שעובד על יראת שמי� טהורה ומושלמת, קשר למצוות שבידו
  .מפנק אותו בהתא�

  ?נכו� שזה מדהי�   


