
הנבואה פסחה בימינו, כידוע, ותחזור עם בוא הגאולה. ועוד לפניה, כפי שכתב 
רבינו הרמב"ם זצ"ל באיגרת תימן, "שיש אצלינו קבלה גדולה ונפלאה, קיבלתי 
עד  וכך  מאבותיו,  הדבר  קיבל  והוא  אביו,  ומאבי  מאביו  שקיבל  מאבי  אותה 
תחילת הגלות ירושלים", שהנבואה תשוב לעם ישראל כשלב לפני בוא הגאולה, 
סולם  בפיסגת  והיא  פסה,  לא  הקודש  רוח  אבל  במהרה.  לכך  שנזכה  רצון  יהי 
וחוזים  נעלמות  רואים  לה,  הזוכים  אשרי  יאיר.  בן  פינחס  רבי  של  ההתעלות 
שנה  לוח  קיבלתי  אשתקד  לה:  שזכה  אחד  אדם  אני  שמכיר  דומני,  עתידות. 
בתקווה:  שהסתיים  אלול,  של  האחרון  בשבוע  נפתח  הוא  כנהוג.  בו,  ודיפדפתי 
"תחל שנה וברכותיה". בכל ליבי הסכמתי עם הייחול והברכה! המשכתי לדפדף, 
והגעתי לדף האחרון. עיני חשכו, במשבצת ערב ראש השנה התנוססה הברכה: 
קבע  מדוע  המדפיס:  על  בליבי  היה  התקוממתי,  וקיללותיה"...  שנה  "תכלה 
מראש שלא תהיה זו שנה מבורכת בכל – והרי אוכלים אנו תפוח בדבש לבקש 
ונחמה  וישועה  טובה  ופרנסה  ושלום  ברכה  חיים  "ובספר  ומתוקה,  טובה  שנה 
וגזירות טובות נזכר ונכתב לפניך אנחנו וכל עמך ישראל לחיים טובים ולשלום" 
הנה,  אבל,  במרום!  ותפעלנה  ברצון  תפילותינו  שתקובלנה  אנו  מייחלים  הן   –
בכל שבוע שעבר, ראיתי כמה צדק המדפיס! הפיצוץ באוטובוס, הילדים הרכים 
שנפגעו. והמשפחה שנמחתה, רחמנא ליצלן. שכונת גילה שהפכה ליישוב ספר, 
הפיגוע  לשדרות,  שהגיעו  המרגמה  פגזי  מיטווח.  לברווזי  שהפכו  המכוניות 
בדולפינריום ובפיצריה. הכל מתערבל לפסיפס של דם וסבל, יתמות ושכול. ולא 
דובר על הקטל בכבישים שגבה מחיר דמים נורא, על האבטלה הגואה המדכאת 
עד עפר, על המיתון המתמשך, ועל המוני החולים וים הסבל. מפליא, כיצד ידע 
זאת מדפיס הלוח מראש? ודאי ניחן ברוח הקודש... אך לא, מובן שלא. אין אדם 
הכל  בתורה,  כתוב  הכל  כי  הוא.  ספר  יודע  אם  הקודש,  רוח  בעל  להיות  חייב 
נאמר בה מראש. ובגמרא אמרו, שעזרא הסופר תיקן לישראל שיהיו קוראים את 
הקללות שבתורה לפני ראש השנה, כדי שתכלה שנה וקיללותיה! וכאן נשאל: 
שנים  יש  והרי  שנים.  מאות  וחמש  כאלפיים  לפני  הסופר,  עזרא  כך  תיקן  מדוע 
טובות ומאושרות, של "חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה"! התשובה היא 
שלא תהיה שלימות, טובה מוחלטת ומקיפה, אלא בבוא הגאולה הקרובה. ובכל 
וברכותיה".  שנה  תחל  וקיללותיה,  שנה  "תכלה  כי  ומייחלים  אנו  עומדים  שנה 
גם  תתגשמנה,  משאלותינו  וכל  פנים,  במאור  תיענה  בקשתינו  כאשר  גם  אבל 
כאשר מצבינו ישתפר לאין ערוך, ובכל התחומים – או אז יתרחבו מושגינו, ונבין 
שעדיין רחוקים אנו מטובה מושלמת, ונמשיך לבקש: "תכלה שנה וקיללותיה, 
תחל שנה וברכותיה". שהרי מי שיש לו מנה (מאה זוזים) רוצה מאתיים, וכשיש 
לו מאתיים שואף הוא לארבע מאות! כל זאת אף בימי עזרא הסופר, בונה בית 
המקדש השני – שהיו בו שנים מבורכות כשנותיו של שמעון הצדיק ושמעון בן 
ויום  יום  וכל  גבר,  הפנים  והסתר  המקדש,  משחרב  וכמה  כמה  אחת  על  שטח. 
אחת  על  ומתעבה.  מתרבה  וגוברת,  הולכת  החשיכה  מחבירו.  מרובה  קיללתו 
כמה וכמה כשמצויים אנו בתקופת עיקבתא דמשיחא, בהם חבלי משיח מייסרים 
כחבלי לידה! על כן – ודאי שבראש ובראשונה מבקש כל אדם רווחה יחסית בים 
הצרות. אך טיבעי הוא שהחולה מבקש להקל מכאוב והדלפון מבקש לחם לפי 
הטף, בבחינת "מקום נתבצר להם בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה". אבל עיקר 
העתירה והשוועה, צריך שתהיה להחשת הגאולה. כי אז ממילא יסורו המדווים, 
יסופו הצרות, ימוג החושך ויזרח האור! הן זו ההפטרה: "קומי אורי כי בא אורך 
וקראת  ושבר בגבולייך.  שוד  בארצך,  חמס  עוד  ישמע  לא  זרח –  עליך  ה'  וכבוד 
ישועה חומותייך, ושעריך תהילה, אני ה', בעיתה אחישנה", במהרה בימינו, אמן!

(מעיין השבוע)

מהם  החיים,  במהלך  רגעים  מעט  לא  יש 
נדמה כי חלילה נזרקנו בלב הים למול גלי 
סער זועפים, ללא שום משען ומשענה, ואף 
שחיה"!  "קורס  ועיקר  כלל  שעברנו  בלא 
אולם שומה עלינו לזכור ולהזכיר שכאשר 
הסיבה  אזי  בכיתה,  שורר  מוחלט  שקט 
לכך פשוטה וברורה, באותו העת מתקיים 
ברור  ברם  עונה.  ואין  קול  אין  ולכן  מבחן, 
שהמורה  בלבד  זאת  שלא  דעת  בר  לכל 
נוכח ונמצא אלא בוחן הוא היטב אז במבט 
מתנהג...  הוא  כיצד  ואחד  אחד  כל  חודר 
לדעת  ומחזקים  מעוררים  כך  כל  והדברים 
שבאותם זמנם לא קלים אזי נערך מבחננו 
האמיתי,  "פרצופינו"  יתגלה  אז  האמיתי, 
על  חטא,  על  מכים  אנו  מרגישים  ואם 
לבחינה  והגענו  בהתאם,  נערכנו  שלא 
להמשיך  לנו  נותר  אזי  להתכונן...  מבלי 
אבא  הוא  האמת,  למען  שהבוחן  ולהתבונן 
שלנו שאותנו כל כך אוהב, ומצפה ומייחל 
רוצים  לא  "אנו  מפורשות:  לו  שנאמר 
אפשר  אם  מהחבר...  להעתיק  חלילה 
אפשרות  לנו  יתן  ש"המורה"  בבקשה 
לעשות מבחן חוזר"... או לחלופין רק רמז 
דשמיא  בסיעתא  נזכה  אזי  יותר...  ולא  דק 
בלבד  זאת  שלא  ונראה  עינינו  שיפקחו 
יתברך  שה'  אלא  במערכה,  לבד  אנו  שאין 
בידינו,  ומסייע  ואוהב  דואג  לצידנו,  נמצא 
ליום  ונראה  סמוך  נמצאים  כשאנו  כעת 
הדין, כאשר ברור לנו שלדאבונינו "כדלים 
"כי  ונדע  נזכור  דלתיך!",  דפקנו  וכרשים 
את  ננצל  שבים",  לקבל  פשוטה  ה'  ימינך 
ונרגיש  אליו   - ממנו  נברח  הפז,  הזדמנות 
 - לאלוקיו  האהוב  המשורר  בדברי  בחוש 

"קירבת אלוקים לי טוב!".  

שקט, מבחן!

קומי אורי
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כ' באלול תשע"ח
פרשת כי תבוא



"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך" (כו,יא)
פירש הרב "ציצים ופרחים" בן רבינו ה"בן איש חי", זצ"ל: לכאורה, 
היה מן הראוי שהצדיק לא ישמח בכל הטוב שבא עליו, שכן בכך 

נגרע חלקו לעתיד לבוא והוא מקבל את עולמו בחייו. על כן הבטיחו 
הכתוב שיוכל לשמוח, כי טוב זה ניתן לו בתורת מתנה, ואינו 

מגרע את חלקו בגן העדן! ודבריו מפורשים במדרש: היה אברהם 
אבינו מפחד ואומר: ירדתי לכיבשן האש, וניצלתי. ירדתי למלחמת 
המלכים, וניצלתי. תאמר שקיבלתי שכרי בעולם הזה ואין לי כלום 
לעתיד לבוא? אמר לו הקדוש ברוך הוא: "אל תירא, אנכי מגן לך". 

כל מה שעשיתי עימך בעולם הזה, חינם עשיתי עימך, ושכרך מתוקן 
לעתיד לבוא, כמו שנאמר: "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך".

(מעיין השבוע)

"הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ" (כו,ג)
פירש רבינו חיים הכהן זצ"ל מארם צובא, תלמיד רבינו חיים ויטאל 
זצ"ל, בספרו "תורת חכם": צריך האדם להיות בהכרה, כאילו היום 

עלה ארצה, לארץ חמדת אבות, אדמת הקודש, ולשמוח בזכיה 
הגדולה שנפלה בחלקו, שלדעת כמה מרבותינו היא מצות עשה מן 
התורה כמו ישיבה בסוכה - "ישוב ארץ ישראל"! מספרים, שהצדיק 

רבי אליהו לופיאן זצ"ל אמר לתלמידיו: בואו וראו כיצד ההרגל 
מכהה את הרגש! כאשר עליתי ארצה חרדתי כל כך מקדושת הארץ, 
עד שנמנעתי מלירוק עליה, והייתי הולך בכיסים גדושי ממחטות. 

וכיום התרגלתי, ואיני מתפעל עוד! חובה עלינו להחיות בקרבנו את 
השמחה על שזכינו להיות מיושבי הארץ הקדושה, ארמונו של מלך 

מלכי המלכים, ארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד 
אחרית שנה!

(מעיין השבוע)

"יצו ה' איתך את הברכה באסמך" (כח,ח)
הדברי שערי חיים כתב: אין אדם יכול לעשות מצוה כראוי, עד כדי 

שתביא לו ברכה, כל זמן שהוא שוקלה ומודדה תחילה ומרבה לחשב 
אם כדאי לו לעשותה או לא. שכן אחרי רוב שיקולים וחישובים, בא 

יצר הרע בחשבונותיו הוא ומטיל בו קרירות, ומקשה עליו את עשיית 
המצוה. אדם צריך איפוא לגשת לעשיית מצוה בהתלהבות ובתשוקה, 
ללא חשבונות הרבה, כי אז הוא מצליח לעשותה כראוי והיא מביאה 

לו ברכה...

(מעינה של תורה)

"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך" (כח,ב)
כתב השער בת רבים: פעמים רבות יש שאדם בורח מפני דבר 

שבעצם לטובתו הוא, כי איננו יודע ואיננו רואה את הטובה העשויה 
לצמוח לו ממנו. לפיכך אמרה תורה: "והשיגוך" - הברכות ידלקו 
אחריך, וישיגוך, אף אם תברח מפניהן. כיוצא בזה ביקש גם דוד 

המלך: "אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי" (תהילים כג,ו) - ירדפוני נא 
הטוב והחסד, גם כאשר לא אדע כי טוב וחסד הם ואברח מפניהם...

(מעינה של תורה)

הגאון רבי יוסף קובו זצ"ל היה רבה של סלוניקי לפני 
כשלוש מאות שנה. נערץ היה על כל בני דורו, חכמיהם 
בהתבטלות  שאלותיהם  אליו  שהריצו  וגדוליהם, 
עצומה, כמשתקף מספר תשובותיו "גבעות עולם". גם 
קדושתו וצדקתו היו להלל, ומרן החיד"א זצ"ל מכנהו: 
בימיו  בניסים".  מלומד  לו,  יאמר  קדוש  הגדול,  "הרב 
הוחמר מצב הקהילה עקב המיסים הכבדים שהושתו 
את  לשתף  אלא  מוצא  ראו  לא  העיר  ופרנסי  עליה, 
בעוד  המיסים,  במעגל  אומנותם  שתורתם  החכמים 
וחיובם  כדין,  המיסים,  מעול  היו  פטורים  אז  שעד 
היה מצריכם להבטל מן התורה ולפשוט ידם במסחר 
חריפה  מערכה  ניהל  יוסף  רבי  המס.  דמי  להשיג  כדי 
להמשיך  לחכמים  באפשרו  הגזירה,  רוע  את  והעביר 
שבימי  מספר,  החיד"א  מרן  לתורה.  עצמם  להקדיש 
ומגלה  עתידות  כמגיד  אחד  אדם  התגלה  יוסף  רבי 
השמים  מן  מגיד  מלאך  לו  שיש  עליו  ואמרו  צפונות, 
ישראל  גדולי  אליו  הלכו  ונסתרות.  רזים  לו  המגלה 
מרבני העיר והשתאו על הסודות ורזי התורה שגילה, 
בעוד שלפני כן היה אדם פשוט ורחוק מידיעת התורה. 
כשהגיע  פלא!  בכך  אין  מלאך,  מפי  כשלומדים  אבל 
השמועה לרבי יוסף, אמר להם: "צאו וראו כיצד נוהג 
בתאבון  הוא  שאוכל  וראו  התבוננו  באכילתו".  הוא 
צורך  עוד  אין  כן,  להם: "אם  אמר  גדולות.  כמויות  רב 
שייך  שאינו  עליו  מעידה  אכילתו  כי  אחריו,  לבדוק 
"וזבחת  שנאמר:  זהו  מבהילים!  והדברים  לקדושה!". 
שלמים ואכלת שם לפני ה' אלוקיך", וכתב רבינו יעקב 
שאין  "מלמד  המנחה":  "תורת  בספרו  זצ"ל  סקילי 

השמחה באכילה ושתיה אלא לעבוד את ה'!".

EEE

דעה  דור  מאדירי  היה  זצ"ל  קורדובירו  משה  רבינו 
המקובלים,  מגדולי  זצ"ל,  יוסף"  ה"בית  מרן  בתקופת 
מארי דרזין, וספרו "פרדס רימונים" הוא מספרי היסוד 
של הקבלה שנכתבו לפני ספרי רבינו האר"י הקדוש, 
עמוד  ירד  שבהלויתו  והעיד  והעריצו,  שהעריכו 
ספריו  ורוממותו.  לקדושתו  עדות  השמים,  מן  אש 
עמוקים  זצ"ל  קורדובירו)  משה  (רבינו  הרמ"ק  של 
ונשגבים בחביוני הספירות הקדושות, ומיועדים לבני 
גם  חיבר  הוא  אבל  התורה.  לפרד"ס  הנכנסים  עליה 
ספר אחד עבורינו ולמענינו. זה הספר "תומר דבורה", 
ספר  ישראל.  בית  המוני  ידי  על  בהערצה  שהתקבל 
הקדוש  של  מידותיו  עשרה  שלוש  סדר  לפי  ערוך  זה 
כסדר  לפני  יעשו  "אם  הובטחנו:  שעליהן  הוא,  ברוך 
אין  הרמ"ק,  של  לפירושו  להם".  מוחל  הריני   - הזה 
אלא  בלבד,  רחמים  של  מידות  י"ג  לאמירת  הכוונה 
בכל  שינהג  מי  כלומר,  הזה.  כסדר  בפועל  לעשות 
אורחותיו בדרכי הרחמים של הקדוש ברוך הוא, יזכה 
לך  "ונתן  מהפסוק:  חז"ל  שלמדו  כמו  לרחמים.  ממנו 
מרחמים   - הבריות  על  המרחם  כל  וריחמך":  רחמים, 
עליו מן השמים. ועוד למדו בפסוק: "נושא עון ועובר 
על פשע", למי נושא עון - למי שעובר על פשע. וזהו 
חז"ל: "מה  ולמדו  בדרכיו",  בפרשתינו: "והלכת  פסוק 
הוא רחום, אף אתה היה רחום. מה הוא חנון, אף אתה 
המידות  את  פורט  דבורה"  "תומר  ובספר  חנון".  היה 
להיות  כיצד  בהן.  לנהוג  כיצד  ומדריך  לאחת,  אחת 
חסד  ננצור  כיצד  חסד",  ורב  אפים  ארך  וחנון,  "רחום 
ונישא עון לזולת, נרחם על הבריות ונישא בעול סבלו 
של הזולת, כיצד נשתדל בכל יכולתינו לעזור ולפתוח 
אוזן ולב לסבל חברינו, למצוקתם ולייסוריהם, ונעשה 
למען הקלה ועזרה עד כמה שידינו מגעת -  ועל ידי 
כך נזכה להמשיך עלינו את מידות רחמיו של הקדוש 
טובה  ולשנה  סלה,  טוב  לכל  ממנו  ולזכות  הוא,  ברוך 

ומבורכת, שנת ריוח והצלה לכלל ולפרט!

(מעיין השבוע)

לרפואה שלימה במהרה  חן ברכה בת לאה



5

כל ימי חייו של רבי יוסף הצדיק גאב"ד פוזנא זצ"ל, היתה זוגתו הרבנית בת 
רבי יחזקאל לנדוי בעל "נודע ביהודה", נוהגת להיכנס בשעה שהיו אצלו 
אנשים והיתה מלעיגה עליו ומבזה אותו בפניהם בכל דברי גנאי, באומרה 
כי בעלה אינו אלא אדם ריק ופוחז ואין בו כל מידה טובה, והוא רבי יוסף 
היה שומע חרפתו ואינו פוצה פה, ומעולם לא רגז והקפיד עליה על כך. 
הרבנית  מבזה  ולמה  מה  על  ושואלים:  תמהים  תוהים,  פוזנא  אנשי  היו 
באופן  גדול  בכבוד  אליו  מתייחס  היה  שאביה  בשעה  הצדיק,  בעלה  את 
אליו  כותב  מתשובותיו  באחת  למאוד.  אותו  מחבב  והיה  הכלל,  מן  יוצא 
ה"נודע ביהודה": "דע חתני אהובי בעת שכתבתי לך התשובה, ידי וכל גופי 
ידך  תמצא  וכביר  עמך,  לא  סתום  כל  ידעתי  כי  דילך,  ממתנייתא  מרתת 
בחורין ובסדקין לבדוק אחר סברתי, אם יש לה פירכא בדברי הראשונים, 
כי כל דבריהם לפניך כשולחן ערוך, ומצורף לזה בינתך הרחבה כבן עזאי 
כותב  אחרים  ובמקומות  כח).  משפט  חושן  מ"ק  (נוב"י  דטבריא"  בשוקי 
ובמעשים  בתורה  זקנותי,  לעת  שלי  הנחת  כל  ראשי,  ומרים  כבודי  עליו: 
הוא יחיד בדורו, בכל מקום הלכה כמותו...". בתחילה לא יכלו טובי העיר 
הרבה,  והצטערו  לכך  הסתגלו  לאט  לאט  אך  שלהם,  הרב  עלבון  לשאת 
מפורסם  כבר  היה  הדבר  הרב.  בעלה  את  לכבד  יודעת  אינה  שהרבנית 
בעיר ולא שמו לב לכך. והנה כשנפטר רבי יוסף באדר תקס"א, נתגלתה 
התעלומה על מה השפילה הרבנית את כבודו. בשעה שהרב שכב מוטל 
על הארץ וכולם בוכים על מותו, נכנסה הרבנית אף היא לבכות על מות 
בעלה. פתחה והכריזה בקול רם: רבי יוסף, רבי יוסף! תן תודה בפני כולם 
שאתה הוא שהכרחת אותי והטלת עלי לבזות אותך בפני הרבים כל ימי 
בתורה  גדלותך  להעריך  ידעתי  שלא  מפני  או  חלילה  לב  מרוע  לא  חייך. 
נשואינו  בטרם  כי  רצונך,  היה  כך  אלא  הבזיונות,  כל  לך  גרמתי  וביראה 
התנת עימדי תנאי שאתייחס אליך בקלות ראש ובזילזול בפני רבים, כדי 
שלא תיפול ברשת הגאוה. כי הרי עוד בבחרותך כולם העידו עליך שאתה 
את  תאבד  הגאוה,  מידת  ידי  על  שמא  ירא  היית  תמיד  ואתה  גמור,  צדיק 
חלקך בעולם הבא. אנוכי בעל כורחי נגד רצוני קיימתי מה שהטלת עלי. 
"איזו היא אישה כשרה העושה רצון בעלה". מי כמוני יודעת עד כמה גדלה 
צידקותך וחסידותך... הסיפור המופלא מסתיים: הכל ראו בעין כיצד הניע 
רבי  דבריה.  לאמיתת  והסכמה  הודיה  לאות  ראשו,  את  הנפטר  יוסף  רבי 
בחיי  וגם  ביותר.  החמורות  לעבירות  מובילה  שגאוה  ידע  הצדיק  יוסף 
לו  שיסייע  כלי  בידו  יהיה  הענוה,  מידת  על  יעבוד  אדם  אם  הנישואין 
להתרחק מגאוה שגוררת אחריה עברות חמורות. וכולנו הקוראים יודעים 

כמה  ומאידך  הנישואין,  בחיי  "הורסת"  הגאוה  כמה 
נתאמץ  קשה?  מאי?  אלא  טובים,  והענוה  הוותרנות 

ונתחזק, ומן השמים ירחמו. 

השמירה המעולה
הגאון הרידב"ז זצ"ל, רבה של סלוצק, לחם במיוחד נגד החינוך 
תרנ"ב,  בשנת  לו,  נודע  כאשר  הנעורים.  לבני  שניתן  הקלוקל 
אל  ילדיהם  את  לשלוח  שחדלו  בסלוצק  בתים  בעלי  שיש 
הציבור  את  הקהיל  ממשלתיים,  ספר  לבתי  והעבירום  ה"חדר" 
הרידב"ז  נשא  להבות.  חוצבי  דברים  זה  בעניין  לפניהם  ודרש 
ילד  ולו  העיר,  בקצה  התגורר  יחידי  יהודי  ואמר:  משלו  את 
מן  כשחזר  בלילות,  ב"חדר".  ללמוד  יום  כל  שהלך  חמודות 
ה"חדר" וה"שקצים" רדפו אחריו להכותו, החיש רגליו במרוצה 
עד הבית ופתח את המנעול באמצעות הגמרא שבידו – כי נמוך 
ונבלע   – הגמרא  לולא  המנעול  אל  בידיו  הגיע  ולא  היה  קומה 
את  הילד  "שכח"  אחד  ערב  הנה,  אך  השיגוהו.  בטרם  פנימה 
אחריו  רדפו  ה"שקצים"  ריקות.  בידים  הביתה  וחזר  הגמרא, 
כרגיל, אולם בלעדי הגמרא נבצר ממנו לפתוח את המנעול כדי 

להיכנס הביתה – וה"שקצים" מתקרבים!
הרושם  על  מספר  תשובותיו  לספר  בהקדמתו  הרידב"ז 
שעשתה דרשתו זו: "בשבת קודש אחד קודם סליחות, דרשתי 
בבית הכנסת ברחוב "זארצעצער" ונתעוררו שבעים בעלי בתים 
והוציאו בניהם מן ה"שקאלין" (בתי ספר חילוניים) ושכרו להם 
מלמדים ללמוד גמרא... ונתרבו מלמדי גמרא, עד שבאו שישים 

ושניים במספר!". 
דור  לדורינו?  הקודמים  דורות  בין  מה  חשבון  נבוא  אם  ועתה 
הקודם שהיה חדור באמונה ובאמרות חז"ל, על פי התורה חיו 
קם  ועתה,  כל.  מכל  בכל  שמורים  שהיו  הרי  הלכו,  פיה  ועל 
דור "חדש" שאינו מוכן להלך לפי דברי התורה, רחוק מלציית 
לזקני הדור, מורי ההוראה, והנה מהלכים אנו בפחד ובחלחלה. 
אבינו  על  אלא  להשען  לנו  ואין  ההגנה?  היכן  השמירה?  היכן 
שבשמים. נחזיר את האמונה בים התורה, נחדיר זאת לילדינו, 

ויהי ה' עימנו, משגב בעדינו ויעננו ביום קוראינו.

לעילוי נשמת  שרה בת חבצי  כא' בניסן תשע"ח  ת.נ.צ.ב.ה

E  סליחות לומר  לקום  לו  שקשה  מי 
לומר  יעדיף  מתי  הבוקר,  באשמורת 

סליחות?
מי שקשה לו לקום באשמורת, אף על 
פי כן יאמר סליחות בזמני רצון אחרים 

הלילה,  בחצות  מעלתם):  סדר  (כפי  והם 
אחר עלות השחר, בבוקר עד חצות היום, 
בשעות  או  היום  חצות  לאחר  גם  ובדיעבד 
אך  מנחה.  תפילת  קודם  הצהרים  אחרי 
חצות,  קודם  בלילה  סליחות  לומר  חלילה 
והעושים כן הוא מנהג רע ומר ישתקע ולא 

יאמר.

E  האומר סליחות בחצות לילה, האם עליו
או  הסליחות,  לפני  חצות  תיקון  להקדים 

שאין קפידא בזה?
תיקון חצות קודם הוא במעלתו וחשיבותו 
שקם  מי  ולכן  הסליחות,  לאמירת 
כל  את  קודם  לומר  יקפיד  באשמורת 

יצטרף  מכן  לאחר  ורק  חצות  תיקון  נוסח 
סליחות  שאומר  ומי  הסליחות,  לאמירת 
חצות  תיקון  לומר  יקפיד  לילה  בחצות 
לאחר מכן שחשיבותו ומעלתו גדולה לאין 

ערך ושיעור.

E  כיצד בציבור,  סליחות  מלומר  הנאנס 
צריך להיות סדר אמירת הלכות אצלו?

בבית  עשרה  ואין  הסליחות  זמן  הגיע  אם 
את  לומר  ורוצה  נאנס  שאדם  או  הכנסת 
הסליחות ביחיד יקפיד לדלג על אמירת י“ג 
מידות ועל כל הקטעים הנאמרים בארמית 
ללשון  השרת ניזקקין  מלאכי  שאין  משום 

ארמית.

E  במה לסליחות  חזן  לבחור  שרוצה  קהל 
עליהם לדקדק?

יקפידו למנות לסליחות שליח ציבור איש 
תלמיד חכם וירא ה‘, מטופל בילדים, ויגע 
הליכות,  ונעים  לקהל,  מרוצה  לפרנסתו, 
אדם  בקהל  אין  ואם  נעים  קולו  ושיהא 
שעונה לכל הדרישות והמעלות הללו יקחו 
שמחזיק  ומי  בקהל.  שיש  מובחר  כי  אתה 
רצון  נגד  כשר  שאינו  פלאפון  ברשותו 
חכמים אין למנותו שליח ציבור לסליחות 
ככל ועיקר ואדרבא אוי לו לציבור שסנגור 

נהפך להם לקטגור. 

E  בעמידה הסליחות  לומר  לדקדק  יש  האם 
או בישיבה?

טוב לעמוד במשך כל זמן אמירת הסליחות 
עליו  שקשה  ומי  אפים)  בנפילת  (מלבד 
הדבר יעמוד רק באמירת י“ג מידות, בוידוי 

ובקבלת עול מלכות שמים.
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E  אמרו חז"ל ששינה בשבת תענוג, ומנוחה
זו נועדה לתלמידי חכמים היגעים והעמלים 
לא  בזה  וגם  השבוע.  ימי  כל  במשך  בתורה 
ירבה אלא מעט שינות ומעט תנומות, למען 
תשבע נפשו. אולם בעלי בתים אשר עמלים 
ובקושי  השבוע  ימות  כל  במשך  לפרנסתם 
את  ויקדישו  בשינה  ימעיטו  תורה  לומדים 
היום  גדול  כי  התורה,  ללימוד  היום  רוב 

לאדונינו.

E  וגם הספרדים  מעדות  חלק  נהגו 
ולקרוא  מדרש  לקבוע  מהאשכנזים 
בנביאים ובכתובים וגם לדרוש בדברי אגדה 
ומחלקים זאת בסדר מיוחד, כדי לסיים זאת 
בהררי  יסודתו  זה  ומנהג  עצרת.  בשמיני 

קודש והמקיימו מה טוב חלקו.

E  לפני תורה  "אמרה  במדרש:  אמרו 
הקב"ה: "ריבונו של עולם כשיכנסו ישראל 
לארץ זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו ואני מה 
תהא עלי? אמר לה: יש לי זיווג שאני מזווג 

ממלאכתם  בטלים  שהם  שמו,  ושבת  לך 
הקב"ה  אמר  וכך  בך".  לעסוק  ויכולים 
גדולות  קהילות  לי  ועשה  רבנו: "רד  למשה 
הבאים  הדורות  כל  שילמדו  כדי  בשבת, 
אחריך להקהיל קהילות בכל שבת להיכנס 
בהם  ללמד  מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי 
הקב"ה  שמח  כן  וכשעושים  לרבים",  תורה 
המלכתם  כאילו  עליכם  אני  "מעלה  ואומר: 

אותי בעולמי" .

E  תורה שיעור  לקבוע  קדושה  חובה 
המקום  רב  דרשת  את  לשמוע  או  ברבים 
בבית הכנסת ואין לקבוע שום סעודה בזמן 

זה.

E  צריכים והדרשות  השיעורים  עיקר 
להיות בענייני הלכה, שגדול תלמוד שמביא 
המקדש  בית  שחרב  ומיום  מעשה,  לידי 
של  אמות  ד'  אלא  בעולמו  להקב"ה  לו  אין 
דברי  בתוך  ישלב  הדרשן  והרב  הלכה. 
את  השובים  מוסר  ואמרי  תוכחות  ההלכה 
לשמר  אותם  ומלהיבים  השומעים  לבבות 
ואשריו  מצוותיו  ואת  האלוקים  חוקי  את 
מלימודים  עדיף  זה  ושיעור  חלקו.  ואשרי 

אחרים בשאר מקצועות תורתנו הקדושה.

E  יזהר כל רב בעירו ובמקומו לעשות בדק
הבית ולהוכיח את הציבור על כל ענייני הדת 
ובפרט אם נפרצו חומות הכשרות והצניעות 
ודומיהם, ויישר את דרכם בהשקפה טהורה 
זאת  ויעשה  זיע"א  מרבותינו  לנו  המסורה 
באהבה ובחיבה ולא יחניף לשומעי ליקחו, 

משום שהכובש דבריו עתיד ליתן את הדין.

E  וגם שיעור  מגיד  או  רב  שאין  במקום 
האדם אינו יכול ללמוד לבדו, ירבה בלימוד 
כמה  יתכנסו  אם  יותר  וטוב  הקדוש  הזוהר 
אנשים ויקראו את הזוהר בצוותא, אשריהם 

ואשרי חלקם.

E  לעסוק קודש  בשבת  יש  נפלאה  מעלה 
מעלה  אין  אך  וחסידות,  קבלה  בספרי 
כרסו  את  שמילא  למי  אלא  מועילה  זו 
קבלה  בספרי  והלומד  ובפוסקים  בש"ס 
התנאים  את  שעבר  וללא  הקדמות  ללא 
המוכשרים לחוכמה זו, הרי זה מקלקל ולא 

מתקן ועתיד ליתן את הדין על כך.

E  תורה חידושי  לחדש  אדם  כל  צריך 
הנשמה  שבת  שבמוצאי  משום  בשבת, 
שואל  והקב"ה  למעלה  חוזרת  היתרה 
אותה איזה חידוש התחדש לה למטה, ואם 
אשריה,  בשבת  ששמעה  חידוש  אומרת 
משום שהקב"ה מאסף לפמליה שלו ואומר: 
זו  נשמה  שאמרה  תורה  של  חידוש  "שמעו 
של פלוני", ומעטרין לאביו בגן עדן, אשריו 
בעצמו  לחדש  יכול  שלא  ומי  חלקו,  ואשרי 
ילמד על כל פנים משהו חדש שלא ידע עד 

כה.

E  יזהר אדם בכל השעות והדקות והרגעים
משום  לריק,  יאבדם  שלא  קודש  שבת  של 

שגורם הפסד גדול ועצום לו ולנשמתו.  
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