עלון מספר45-
פרשת חקת
תשע"ג

רש״י הקדוש אומר שהטעם למה שלח השי״ת נחשים,

אולם רצון הקב"ה להעלות את בני ישראל וללמדם

כיון שעם ישראל הוציא דיבה על המן ,והנחש נענש

בשמחה -איך שיש לו יתברך כל כך הרבה נחת רוח

על כך שהוציא דיבה ,ועוד שהנחש טועם בכל דבר

מכל דבר טוב שאנו עושים ,ועל ידי זה אנו עובדים

טעם עפר ,והם דיברו על המן שהיו לה כל הטעמים,

אותו ברצון טוב מבחירה שלנו ,ובלב מלא שמחה,

כאילו הוא עפר.

בשביל לזכות להיכנס לארץ ישראל ולגאולה

ובאמת שני הפירושים מתאחדים יפה ,כי עומק העניין
הוא ,כשאחד מדבר רע על השני ,אז ממילא הוא
רואה בכל דבר רק רע ,ואז הוא טועם

רק טוב ומעלת חברו ,ואז הוא טועם
״טעם מן״ בחיים שלו ,וזה מרומז בפסוק

אפילו בלי שאנחנו מבינים.
כמו שר' שלמה היה נוהג לומר תמיד-
רבי נחמן מברסלב אומר " :אם אתה

כי אני ד׳ מקדישכם" וכך רבי נחמן

למה אתה כל כך
עצוב? בגלל שיש

ש ָבת"(אוצר
ְשלֵ מו ָתם הוא ַרק ַעל -י ְֵדי ַ

משהו חסר בחיים,
אבל אתה חי בא

"זאת חוקת התורה אשר צוה ה׳ לאמר",
לדבר דברים מה שהשי״ת רוצה שנדבר

שבת הוא שלימת הדעת כמו שרמוז בפסוק" -לדעת
אומר:

בכל החיים שלו טעם מר ״טעם עפר״,
אבל אשרי מי שזוכה בעולם הזה לראות

השלימה זהו דרך האמת.

"וְ כֵ ן

הַ ַד ַעת

וְ הַ תוֹ ָרה,

ָכל

היראה).
ופרה זה ההפך של הדעת כמו שדורש
במדרש את הפסוק"-אמרתי אחכמה

נתחיל מכאן רק בגלל

והיא רחוקה ממני"(קהלת) שאי אפשר

שאתה חי כדאי

להשיגה ,שאנחנו לא יודעים את הטעם

לרקוד משמחה במשך

עצוב בגלל משהו ,בטח אתה מאה אחוז

שבוע ימים

צודק .אבל למה לא להיות שמח על הדברים שכבר
יש לך? למה אתה כל כך עצוב? בגלל שיש משהו
חסר בחיים ,אבל אתה חי ,בא נתחיל מכאן .רק בגלל
שאתה חי כדאי לרקוד משמחה במשך שבוע ימים".
****

למה דווקא פרה מטהרת.
גם שבת וגם פרה ניתנו ביחד במרה,
להורות כי גם אחרי כל מה שלומדים

ויודעים בתורה ובדעת ,התכלית הוא ההכנעה
שיודעים שלא יודעים ,כיון שהקב״ה והתורה וישראל
חד המה ,והלא אי אפשר להשיג הבורא כל עולמים
ב״ה ,כן אי אפשר להשיג שרשי התורה התמימה ,ואי
אפשר להשיג גודל קדושת כל איש ישראל.

הקדושת לוי הצדיק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב

ויהיה רצון שנזכה שעל ידי אהבת ד׳ והתורה וישראל

זיעוכי"א מגלה לנו את סוד החינוך בפרט בדור שלנו

יהיה נמשך פרה אדומה תמימה ,שלא יהא שום חסרון

כי כל העניין שמשה רבינו הכה את הסלע בא כיון

בשום אבר מישראל ,אשר אין בו מום ,שלא יהיה שום

שבא לכלל כעס על בני ישראל באמרו "שמעו נא

חסרון בצרכי עם ישראל ,אשר לא עלה עליהם עול,

המורים" ,וכשמוכיחים ומחנכים בכעס באים לידי

היינו עול מלכות ופירוש אחר שיהיה חירות ממלאך

הכאה וזה חסרון באמונה.

המות ושיעבוד מלכיות ,בביאת גואל צדק במהרה
בימנו.

הישיבה הנכונה הוא מקום שיש בו הרבה מאוד אהבה .ה' נתן לנו את התורה עם כל כך הרבה אהבה ,ולכן אם אני
רוצה למסור את התורה לילדים שלי אני צריך לעשות זאת באותה דרך שה' עשה .רבי נחמן אומר שכל פעם שאתה
לומד תורה ,אתה מוריד את התורה מהשמים .אם אתה מלמד תורה בכעס ,ואומר" :אתה צריך! "אתה חייב! לא זו
הדרך .זה צריך להיות כל כך עמוק עד שהם ירצו להתקרב מעצמם .צריך להרגיש את העומק הרוחני של התורה.

****
מה אפשר לעשות בצורה מאורגנת בעולם היהודי ,כדי שהאנשים שמלמדים יהדות תהיה להם את הגישה ש שאלה
לך?
רבי שלמה קרליבך  :אם לכולם היה החזון הזה ,המשיח היה כבר בא .האמת העצובה היא שהמורים שמלמדים
יהדות חושבים שכשמישהו מגיע אליהם ללמוד על יהדות ,הם צריכים ללמד אותו מה לעשות ובמיוחד מה לא
לעשות .פעם פגשתי הומאופת ,והוא אמר לי שההבדל בין רפואה רגילה ורפואה הומאופטית הוא שרפואה רגילה
מתייחסת לחולה מבחוץ פנימה .הומאופטי מתייחס מבפנים החוצה .זה כל העניין ,יהדות צריכה לעבוד מבפנים
החוצה

פעם אחת ,ערב חג השבועות בשתיים בלילה ,נסעתי ברכבת התחתית לכיוון מנהטן .הרכבת לא היתה מלאה.
הסתכלתי וראיתי בחור מלא שמחה ,שנראה כמו יהודי .אמרתי לו :מדוע אתה מלא שמחה? הוא אמר לי :אני יהודי,
ובעזרת ה' אני מתחתן עם גויה בכנסיה כדי להביא שלום בעולם.
"אילו הייתי אומר לו :הצדק לא אתך ,מיד היה סותם את אוזניו מלהקשיב לי .אז אמרתי לו :גם אני חושב כך ,אתה
עושה דבר נפלא ,אבל כדאי לך קודם לקבל ברכה מהרבי שלי ,שיברך אותך שיהיה בניין עדי עד ...מחר בלילה זה
שבועות ויהיה קשה לדבר אתו ,לכן כדאי לדבר אתו הלילה.
"הייתי אז יד ימינו של הרבי מלובביץ' ויכולתי להיכנס אליו יומם ולילה .ובכן נסענו והגענו לשם בשלוש וחצי
בלילה .דפקתי על הדלת של הרבי .הוא פתח את הדלת ושאל :מה נשמע? אמרתי לרבי :הבאתי לך מתנה לכבוד
חג השבועות ,הבאתי לך יהודי שצריך תיקון .היהודי נכנס לרבי ,והרבי דיבר אתו עד השעה שבע בבוקר .אין לי
מושג מה הרבי דיבר אתו ,אבל הוא יצא מהרבי עם עיניים נפוחות .הרבי אמר לי :קח אותו מיד למקווה ותניח לו
תפילין והכול יהיה טוב.
לאחר מכן אמר לי אותו יהודי שאחרי שדיבר עם הרבי הוא לא ראה את הגויה הזאת שוב לעולם .הוא פשוט אמר
לה שאינו יכול להתחתן בכנסייה"...
והרבי העכשוי הוא גם כן אדם גדול מאד .בטח כולם מכירים אותו שהוא אחד האישים הגדולים בעולם עכשיו .והוא
אמר לי :שמע ,יש לך כוח למשוך את הנוער ,ואני רוצה ,אני רוצה ,שתלמד גם כן ,אבל העיקר שתהיה מעוניין
לקרב את הנוער.
ושאלתי אותו :אבל אני לא מעוניין בנוער ,אני רק מעוניך ללמוד תורה! הוא אמר לי :שמע ,אל תחשוב כל היום על
עצמך ,שכח את עצמך קצת!
ופתאום הוא נפח בי נשמה חדשה .פתאום התחלתי פשוט להתעניין בנוער ,מה נעשה איתם מה הם עושים...
לתרומות הערות והארות ולקבלת העלון למייל( 054-8140220, 7carlebach@gmail.com :נתנאל)
נערך ע"י נתנאל גואלמן ,השיחה והסיפור לקוח מהאתר של קשרwww.box.com/rashban-
לעילוי נשמת :ר' אלעזר בן ר' גדליהו ,חמדה בת ציפורה פייגא ,חיה יהודית בת הרב שלמה זלמן ,ר' משה בן ר' זכריה ,תמר
בת ר' חיים שלמה ,אברהם בן ר' אהרון צבי ,זצ"ל.

