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כשהמלך שואג...
אחד מעמודי התווך של היהדות ,אחד
מהיסודות הגדולים והמרכזיים בעבודת
השם יתברך הינו המושג של יראת שמים.
בכוח יראת שמים טהורה ,להביא את האדם
לכל המעלות הטובות והברוכות .ובואו
ותקראו סיפור מאלף בענין חשוב זה שסיפר
הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
בסיפרו "עלינו לשבח"" :כשהיינו בחוץ לארץ,
הזדמנתי פעם עם ילדיי לגן החיות ונתקלנו
במראה שזעזע את הילדים .כשהגיע הזמן
שהאריה היה צריך לאכול ,נקטו עובדי
גן החיות בטקטיקה שלא ראיתי כמותה
במקומות אחרים .הם העבירו לפניו ארנבת
שלא ידעה בדיוק לאן היא הולכת ומי מתבונן
בה ברגע זה ...האריה נתן שאגה מקפיאת
דם ,ובו ברגע קפאה הארנבת על מקומה ולא
היתה מסוגלת לזוז יותר .אף אחד לא הפריע
לה להמשיך ולרוץ כאוות נפשה .אף אחד לא
עמד בדרכה .האריה עדיין לא זינק עליה,
רק שאג ,ומשאגתו זו נתקפה הארנבת בפחד
נורא עד שרגליה נתקעו בקרקע .ואז זינק
עליה האריה וטרפה...אמרתי לילדי שהקב"ה
מביא דבר כזה לעולם כדי להמחיש לנו מה
היא יראת שמים וכיצד יש לפחד מגערתו של
בורא כל העולמות" .וירעם בשמים ה’ ועליון
יתן קולו" .עכ"ל .פרשתינו מרובה במצוות
גדולות ויקרות .אחת המצוות החשובות הינה
הקימה מפני זקן וחכם ,וכה נאמר בתורתינו
הקדושה" :מפני שיבה תקום והדרת פני זקן
ויראת מאלוקיך אני ה’ " .ורש"י הקדוש זצ"ל,
כותב ומפרש במקום על אותו אדם שרוצה
להבטל ולהפטר מהמצוה בכך שסוגר את
עיניו וטוען לא ראיתי את הזקן או החכם,
וזה לשון קודשו" :יכול יעצום עיניו כמי שלא
ראהו ,לכך נאמר :ויראת מאלוקיך ,שהרי
דבר זה מסור לליבו של עושהו שאין מכיר
בו אלא הוא (הקב"ה) וכל דבר המסור ללב,
נאמר בו :ויראת מאלוקיך" .עכ"ל .נתחזק
במושג הגדול שנקרא יראת שמים ,ונזכה
לטובה ולברכה ולגאולה השלימה.
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אהבת עולם!
פעמים רבות כאשר מטיחים אשמה במישהו ,מתגונן הוא ואומר
בשפה ברורה שלא משתמעת לשתי פנים :תמיד אני "השעיר
לעזאזל"!! היכן מקורו של ביטוי זה ומה באמת הוא מביע ,מוצאים
אנו בפרשתינו .בעיצומו של היום הגדול והקדוש יום הכיפורים ,היו
מביאים לפני הכהן הגדול שני שעירים ומטילים ביניהם גורלות דהיינו,
לקחו שתי חתיכות שוות של זהב ,על האחת היה כתוב "לה’ " ועל השניה
"לעזאזל" .שעיר אחד עמד לימינו של הכהן הגדול והשעיר השני לשמאלו,
גורל אחד היה מרים אותו בידו הימנית והשני בידו השמאלית .את שהרים
בידו הימנית ,הניח על השעיר שעמד לימינו ואת שהרים בידו השמאלית,
הניח על ראש השעיר שעמד משמאל .כשהיה מניח את הגורל שכתוב עליו
"לה’ " ,היה אומר "לה’ חטאת" שכן שעיר זה זכה להיות קורבן חטאת
ביום הקדוש ,ואילו השני היה נשלח למקום במדבר ששמו היה עזאזל ביד
איש עתי עד שהיה מגיע לצוק ודוחפו מראש הצוק ולא היה מגיע השעיר
למחצית התהום עד שהיה נחתך אברים אברים ...וכתב בילקוט "מעם
לועז" ,שמצוה זו של שילוח השעיר אין אנו משיגים את סודה ועומקה והיא
כעין פרה אדומה ,אולם אף על פי שאין לנו עסק בנסתרות אולם מכל
מקום כתב רמז בדבר ששני השעירים רומזים הם ליעקב ועשיו ,שכן מצינו
בעשיו שנקרא שעיר שפרושו גם עז ,וגם ביעקב אומר הכתוב כי היו ידיו
כידי עשיו אחיו שעירות .וכשם ששניהם נולדו בבטן אחת ,אף השעירים היו
צריכים להיות שווים בכל הדברים ,והשעיר שעלה עליו הגורל לה’ ,רומז
ליעקב שנפל בגורלו של הקב"ה כמו שכתוב" :כי חלק ה’ עמו יעקב חבל
נחלתו" ,וכשם שאותו שעיר לה’ נשחט ודמו נזרק בבית קודש הקודשים,
כך זרע יעקב מקומם שמור להם במקום קדוש בעולם הבא שבו יהנו מזיו
השכינה .והשעיר לעזאזל רומז לעשיו ,כשם ששעיר זה נשלח למדבר צחיח
ונדחף מצוק למטה ונעשה אברים אברים ,אף עשיו ימחה מן העולם ויפול
מגדולתו כפי שאומר הכתוב :כי לא יהיה שריד לבית עשיו כי ה’ דיבר ,ולא
תהא לו שום תקומה לעולם הבא.
ומספרים שפעם התקשה הגאון רבי חיים מוולוז’ין זצ"ל בדברי התנא דבי
אליהו שהקב"ה שמח בחלקו ,דמה שייך לומר על ה’ ששמח בחלקו והרי
הוא ברא הכל ,והכל שלו?! קם ונסע אל רבו הגאון מוילנא זצ"ל שאמר לו
אכן כן :עם ישראל הם חלק של ה’ יתברך ככתוב" :כי חלק ה’ עמו יעקב
חבל נחלתו"! ואף על פי שה’ יתברך יודע שיכולים הם להיות טובים יותר
ונעלים יותר ,אף על פי כן שמח הוא בכל יהודי ויהודי! אחים יקרים ,במה
דברים אמורים ,נמצאים אנו בעיצומם של ימי העומר ,ימים בהם מתו
עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא ,צדיקים קדושי עליון ,על
מה יצא הזעם? על שלא נהגו כבוד זה בזה כראוי למעלתם ומעמדם!
בפרשתינו ,נמצינו למדים הפלא ופלא עד כמה ה’ יתברך מחבב
ומייקר כל יהודי ,וידוע ומפורסם שאף אבא לא אוהב כאשר לא
מדברים טוב על בניו וכל שכן וקל וחומר עם מצרים ומרעים
לבניו אהוביו .אולם מי שדואג לבן המלך ,המלך דואג לו
שבעתיים ,נרבה באהבה ובחיבה בינינו ,ונזכה להגיע לחג
השבועות  -חג מתן תורה כאיש אחד בלב אחד!!!

מטעמים לשבת

“אחרי מות שני בני אהרון” ויקריבנה ,ויטהר מעוונותיו  -מובטח
(טז,א)
לו שיזכה לראות את כבוד ה’ ,ומדוע?
כתב בספר "על התורה" :על מה נענשו כי זהו הכלל" :כאשר נעשה מוכן לאור
בני אהרן ומתו? יש מרבותינו שאמרו :באור פני מלך  -הנה המלך יראה לכל
מוכן לאורו"!
על שנכנסו שתויי יין למקדש ,וכתוב:
(מעיין השבוע)
"יין ושכר אל תשת ולא תמותו" .ושאל
הצדיק רבי שמחה בונם מפשיסחא
זצ"ל :הלא נאמר" :עבדו את ה’ בשמחה"“ ,כמעשה
ארץ
מצרים...
ונאמר "ויין ישמח לבב אנוש" ,והרי וכמעשה ארץ כנען ...לא
תעשו” (יח,ג)
כהנים עובדי עבודת ה’ צריכים להיות
בשמחה ,ולמה מנעה מהם התורה אין כאן הכוונה לעבירות ,שכן זה הלא
שתיית יין? אף הוא השיב :אותה שמחה נאמר להלן בפירוש ,אלא שאפילו
של מצוה שיש להם לכהנים שמקיימים הפעולות והמעשים שמותר לעשותם,
את ציווי ה’ שלא לשתות יין ,צריכה דברי הרשות ,גם את אלה אל תעשו
לשמח אותם יותר מכל מיני יין ושכר כדרך שעושים אותם הגויים במצרים
שבעולם.
ובכנען .אל תהא אכילתכם כאכילת גוי
(תורת הפרשה)
ואל תהא שנתכם כשינת גוי...
(מעינה של תורה)
“כי בענן אראה על הכפורת”
“אשר
(טז,ב)
יעשה
אותם האדם וחי
בהם” (יח,ה)
פירש רבינו הספורנו זצ"ל :לאחר
שהכהן הגדול יתוודה על החטאת רבינו הרמב"ן זצ"ל השמיענו כלל גדול

הנלמד מפסוק זה :כל אחד מקבל
בשכר המצוות ,את אשר יבקש! דהיינו,
מי שמקיים את המצוות רק על מנת
לקבל פרס ושכר בעולם הזה  -תהיה
לו אריכות ימים עושר ,אושר וכבוד.
המקיימים את המצוות כדי לזכות בהן
לחיי העולם הבא  -יינצלו מגיהנם,
ויירשו אושר נצחי בעולם שכולו טוב.
ואלו שמבקשים להינות בשני העולמות
בשכר מצוותיהם  -יזכו לכך ,ויחולו על
ראשם כל הברכות שבתורה" :והשיג
להם דיש את בציר ,ובציר ישיג זרע,
ואכלתם לחמכם לשובע ,וישבתם
לבטח בארצכם" ,בנוסף לכך יזכו לחיי
העולם הבא במלואם .ואותם בודדים,
שעובדים את הקדוש ברוך הוא לשמה,
ואינם נושאים עיניהם לשכר  -לא
בעולם הזה ולא לעולם הבא ,וכל חפצם
הוא רק לדבוק בקדוש ברוך הוא  -יזכו
לדביקות נפלאה בו בחייהם ,כמו שזכו
אליהו הנביא וחנוך לחיי נצח!
(מעיין השבוע)

מזקנים אתבונן  -סיפורי צדיקים

מעשה בגאון רבי אהרון אבוחצירא זצ"ל ,שעלה לירושלים
וביקש להדפיס בה את סיפרו של אביו הקדוש ,רבי ה"אביר
יעקב" זצ"ל" ,יורו משפטיך ליעקב" .נכנס אל אחד מגדולי
ירושלים והשאיר אצלו את כתב היד ,כדי שיעיין בו ויעטרו
בהסכמתו .שלח אחריו אותו רב ואמר לו" :צר לי ,שלא אוכל
למלא אחר בקשתך .עיינתי בספר וראיתי שאביך חולק על
פוסק פלוני בעניין פלוני .ולפיכך ,לא זו בלבד שלא אוכל
לתת את הסכמתי להדפסת הספר ,אלא אדאג לכך שגם
רבנים אחרים לא יתנו את הסכמתם!" .שב רבי אהרון
לאכסנייתו סר וזעף .שאלה בעלת האכסניה מה אירע .סח
לה כל אותו מעשה ,אמרה" :וכי לאביך אתה דואג ,הלא היה
מרום וקדוש! מבטיחה אני לך ,שאותו רב יחזר אחריך כדי
להעניק את הסכמתו להדפסת הספר!" .התעודד מדבריה,
והיטיב ליבו במאכל ובמשתה .בבוקר שמע דין ודברים.
יצא מחדרו ושמע ששלוחי הרב מבקשים בשמו שיבוא אליו,
ובעלת האכסניה טוענת שאדרבא ,הרב הוא שצריך לבוא
אל האורח ...מחה בה ואמר ,שכבוד התורה מחייב שהוא זה
שילך .בא לבית הרב ,והרב סיפר לו שה"אביר יעקב" התגלה
אליו בחלומו וגער בו לאמר" :מי שמך לבורר ולמכריע
במחלוקת שביני ובין אותו פוסק? מי גילה לך ,מי משנינו
גדול יותר? האם בחנתנו?! ובכלל ,יבוא אותו פוסק ויחלוק
עלי  -מדוע הכנסת ראשך בין ההרים הרמים?! דע לך ,שרק

מפני כבוד תורתך איני מענישך ,ומשום שדרכי להיטיב עם
כל בריה! ועתה ,לך ופייס את בני מיד עם עלות השחר!" .כתב
אותו רב הסכמה נלהבת וצרף אליו את הגאונים חברי בית
דינו ,וכל גאוני ירושלים חתמו אחריהם .ואם בארזים נפלה
שלהבת ,כמה יש לנו  -אזובי הקיר  -להתרחק מלהכניס
עצמנו בין ההרים ולהתערב במחלוקות הגדולים!
פעמים שאנשים מזלזלים בתלמידי חכמים ,ואינם יודעים
עד היכן מגיעה תוצאת מעשיהם .כאותו מעשה שסיפר רבינו
יוסף חיים זצ"ל מבגדד ,בנער שחזר מבית ספרו ושמע שני
מבוגרים מתלוצצים ומתבדחים על חשבון הרבנים .למחרת,
סירב הנער ללכת ללמוד .אמרה לו אימו" :מהר ,בני ,לך
ללמוד תורה!" .אמר" :מדוע?" .אמרה לו" :אם תלמד תורה,
תהיה רב בישראל!" .אמר" :ויתלוצצו עלי ,כשם שמתלוצצים
ברבנים?!" .נמנע מללמוד ,והיה לעם הארץ ,והקים בית ריק
מתורה ,ובניו הלכו בדרכו .וכל זה נזקף לחובת אותו זילזול
ששמע ,אותה ליצנות שהרחיקתו! לפיכך אמרו" :אל תיגעו
במשיחי" ,אלו תינוקות של בית רבן" ,ובנביאי אל תרעו" -
אלו תלמידי חכמים .והיינו ,שהמתלוצצים בתלמידי החכמים
חטאם נוקב ויורד עד להשחתתם של תינוקות של בית רבן,
משום שמקעקעין חלילה את ערך התורה ,את לימודה ואת
לומדיה בעיניהם!
(מעיין השבוע)

והייתם לי סגולה
סגולה למעוברת שתלד בשלום ולא יאונה לה ולולד כל רע ,שכאשר תגיע לחודש התשיעי תטבול במקוה כשרה.
סגולה לנשים שלא יתקשו בלידתן ,שתאכל בכל מוצאי שבת איזה דבר לשם מצות סעודת "מלווה מלכה" ,ועל
ידי זה תלד בנקל בעזרת ה’ יתברך.
(הבית היהודי)
נא לשמור על קדושת הגליון

העלון טעון גניזה

מה תוצאות המבחן?

חלומות ודמיונות ופישרן

מעשה ואדם אחד דיבר רעות על אחד
מתלמידי ישיבת כנסת ישראל בסלבודקה,
ובזה קילקל לו שידוך נאה שהוצע לו .בגלל
ביטול הצעת השידוך ,נגרמו לאותו תלמיד
סיבוכים רבים ,גייסוהו לצבא הרוסי ,ועברו
עליו שם הרפתקאות קשות וסבל רב .לאחר
כמה שנים פישפש במעשיו אותו מוציא דיבה,
והתחרט על צעדיו הרעים ,אך לא מצא עוז
בנפשו ללכת ולגלות לאותו נפגע מה שהוא
עולל לו ולבקש את סליחתו .לכן כתב לרבי
נתן צבי פינקל זצ"ל מכתב ,שם התוודה שהוא
האשם בביטול השידוך ,וביקש אותו שיגלה
את הדבר לאותו תלמיד וישפיע עליו שיסלח
וימחול לו על מעשהו האכזרי .רבי נתן צבי
נכנס בדברים עם אותו תלמיד וגישש את
המצב ,עד שגילה לו את דברי המכתב .הלה
בעוז גבורתו הנפשית הצהיר מיד לפני רבו,
שהוא מוחל לפוגע בו במחילה גמורה .רבי נתן
צבי שחשדו אולי הדברים נאמרים מהשפה
ולחוץ ,שאל אותו שוב אם אין בליבו פנימה
איזה טינה על משמיצו ,אך הלה המשיך ואישר
לו שאיננו מרגיש בליבו שום קפידא ותרעומת,
וכי מאת ה’ היתה זאת ,וכל מה דעביד רחמנא
לטב עביד .מיד נפל עליו רבי נתן צבי מרוב
התרגשות ,והעתיר עליו נשיקות חמות ,וקרא
עליו שהוא צדיק אמיתי ,והעמידו למופת בפני
חביריו .התלמיד גילה מידות אציליות כשמחל
על המעשה שנעשה נגדו.
גם בקרבינו טמונות מידות עילאיות והן
עומדות על הסף ומחכות שנוציאן מהכוח אל
הפועל .הנסיונות הרבים שמתעוררים בחיי
הנישואין בוחנים את הדרגה של מידות אלו.
ואולי כדאי להתעורר ולבדוק מידי פעם את
"תוצאות המבחן" אם נכשלנו יש לחזור על
החומר ,לשנן ,לסכם ולהיבחן שוב ,ואם הצלחנו
נמשיך להצליח כדי לזכות בתעודת ההצטיינות
מבורא כל העולמות ,ולטוב לנו בזה ובבא.

בספר בני חביבי הביא הדרכה נפלאה אודות ילדים
החולמים ומדמיינים את עתידם ,ומחמת חביבות לשונו
אביאה ככתבה :ילד החולם על מקצוע שיבחר בו,
מדמיין לעצמו כיצד ייראו חייו כבעל המקצוע המסויים,
ואחר כך הוא מנסה ללמוד את המקצוע כדי לממש את
החלום .אילו לא השתמש בכוח הדמיון שלו בתחילה ,לא
היה כוח מניע שימריץ אותו להשקיע מאמצים אדירים
ברכישת הכשרה ,המיומנות והידע הדרושים על מנת
להצטרף לבעלי אותו מקצוע .כוח הדמיון שלו נותן לו
כוח להגשים את חלומותיו .כיון שהוא רק ילד ,העלול
לעיתים לבלבל בין מציאות לדמיון ,אסור לנו לנהוג ביד
תקיפה ,אם הוא אינו מדייק בפרטים בשעה שהוא מספר
סיפור או מתאר מקרה שאירע .ילדות קטנות אוהבות
לשחק בבובות ולהעמיד פנים שהן אמהות ,כך הן
מכינות עצמן לתפקיד המיועד להן בחיים .כל ילד זקוק
לכוח הדמיון כחלק מילדות נורמלית .אפילו המבוגרים
משתמשים בכוח הדמיון כגורם מכוין בחייהם .ראשית,
הם חולמים על בית חדש ,ואחר כך הם יוצאים ונוקטים
בצעדים הדרושים להשגתו .בתחילה ,אדם חולם שיש
לו סכום כסף גדול ,ואחר כך הוא יוצא לעסקים כדי
להרוויח כסף זה .באופן כזה ,כוח הדמיון יכול לשמש
לעתים קרובות כתכונה חיובית בהחלט .מתי הופכת
אמירת שקר לעבירה? כאשר היא נעשית במכוון ,במטרה
להשיג משהו במרמה .לדוגמא ,כאשר ילד משקר כדי
לנסות להשיג משהו שלא מגיע לו .סוג זה של שקר הינו
מסוכן וחייבים להענישו על כך ,כיון שאם נתעלם ממנו,
עלול הילד ללמוד מכך שהשקר משתלם .נוכל להשתמש
בכוח הדמיון כדי להמריץ את ילדינו ,לשאוף ולהתאמץ
כדי להגיע למטרה .אמור לבנך" :אני רואה שאתה מסוגל
להיות רב גדול ,מנהיג קהילה חשובה ,ותוכל להשיב לכל
שאלותיהם" .או ,אמרי לבתך" :את עוזרת כל כך הרבה
בבית! אני כבר רואה אותך נישאת לתלמיד חכם גדול,
שילמד עוד יותר תורה ,בזכות עזרתך הרבה" .החדירו
בילדכם את החלום שהוא זקוק לו ,כך תתעורר בו
השראה להגיע לאותם יעדים .תארו באוזניו כיצד יופיע
שמו על העמוד הראשון של הספר ,כמחבר .העניקו לו
תמיד חלום ,שיעזור לו לשאוף להגיע לדרגות גבוהות
יותר ויותר .תקפידו להחדיר בילד שאיפות שמתאימות
לכיוון בו הילד צועד ,ולא שאיפות משל עצמכם .אפילו
אם את רופאה מוצלחת או אתה טוען-רבני מהולל,
אין זאת אומרת שילדכם מתאים למקצוע זה .התבוננו
בנטיותיו הטבעיות ,במקום להדריך אותו בדרך שהוא
לא רוצה ללכת בה.

אמרי שפר

הרה"ק רבי שלמה אבן גבירול אומר :המקנא ...שונא מה שהבורא חפץ.
הרה"ק רבי משה חיים לוצטו אומר :הקנאה  -לא תיפול רק בחסרי דעת.
רבנו בחיי הקדוש אומר :אין אדם מקנא בחבירו אלא בכיוצא בו ושווה לו.
רבי יהודה החסיד אומר :אל תקנא במי שגדול ממך ואך תבזה את הקטן ממך.

(פתגמים נבחרים)

ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה’ תטהרו"
(טז,ל) .במשנה (מסכת יומא פרק ח’ משנה ט) אמר רבי עקיבא :אשריכם
ישראל לפני מי אתם מיטהרין ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים! יש
להבין מה המעלה שהקב"ה בעצמו עוסק בטהרתנו? וכי יש נפקא מינה
אם הוא או מישהו אחר מטהר אותנו? העיקר שניטהר! אלא מדרך הטבע
כאשר רופא זר מטפל בחולה ,אף שאין הוא רוצה לגרום לו ייסורים וצער,
על כל פנים דבר זה הוא שני בחשיבותו אצל הרופא ,ועיקר דאגתו לרפא
את החולה .מה שאין כן כאשר הרופא הוא אביו של החולה ,או אז נותן הוא
אל ליבו ביותר ,שמלבד רפואת הבן  -גם לא יסבול מכאובים וייסורים.
משום כך אמר רבי עקיבא :אשריכם ישראל! כי מי מטהר אתכם? אביכם
שבשמים! הקב"ה בכבודו ובעצמו הוא הדואג לרפואתנו תוך דאגה גם
למכאובינו  -כרחם אב על בנים!
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה’ תטהרו"
(טז,ל) .כאשר חולה בא אל הרופא ומבקש מזור למחלתו ,מוכרח הוא לסבול
את טעמם המר של התרופות ,שהרי בכך תלויה רפואתו .לעיתים ,כאשר
החולי גדול ,מוכרח הרופא לנתח את החולה ואף לחתוך עצם מעצמיו ובשר
מבשרו כדי לרפאותו ,גם את זאת מוכרח החולה לסבול כי אין כל עצה
אחרת .אומנם ,הבדל גדול יש אם הרופא עצמו הוא איש יודע חולי ומכאוב,
שגם אותו עצמו ניתחו לא פעם ...אזי מבין הוא היטב לליבו של החולה,
וכאשר הוא נאנק תחת ידיו ,יודע הרופא להיזהר שבעתיים כדי שימעיט
במידת האפשר למכאוביו של המטופל שתחת ידו .לא כן אם הרופא הוא
איש בריא וחזק שמעולם לא נפל למשכב ומעולם לא נותח ,אזי אין הוא

מבין לכאבו של החולה ואין רחמיו נכמרים על המכאובים העזים שלו .כן
הוא גם הנמשל .במשנה (מסכת יומא פרק ח משנה ט) אמר רבי עקיבא:
"אשריכם ישראל לפני אתם מיטהרין מי מטהר אתכם אביכם שבשמים!".
ואבינו שבשמים שהבטיח לנו" :עמו אנכי בצרה" ,מבין היטב את מכאובינו
ומקל עלינו את סבלותינו.
"כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מעל חטאתיכם לפני ה’ תטהרו"
(טז,ל) .בגמרא מסכת ברכות (דף לד)" :אמר רבי אבהו מקום שבעלי
תשובה עומדין צדיקים גמורים אינם עומדין"! את מעלת בעל התשובה
ניתן להבין על פי משל :שני אחים נערים שובבים בילו את זמנם בבטלה
 האחד קנה לעצמו מזון ומשקה ואכל ושתה לשובע נפשו ,ואילו אחיוהשתובב עד שטיפס על שולחן ממנו נפל ונחבט כהוגן ...כאשר שמע אביהם
על מעלליהם ,העניש אותם והיכה אותם על לחייהם ...לבסוף נכמרו רחמי
האב על הבנים ,וברצותו לפייסם נתן לראשון מטבע ,ולשני  -שתי מטבעות.
התמרמר הראשון ופנה אל אביו בשאלה :מדוע קיבלתי רק מטבע אחת
בעוד אחי קיבל שתיים? אחיך  -ענה האב  -לא רק שהתייסר כאשר נפל מן
השולחן ,עוד הכיתיו על לחיו ,לכן קיבל שתי מטבעות ,ואילו אתה בילית
בנעימים ,אכלת ושתית ,אלא שלבסוף נענשת ,על כן קיבלת רק מטבע
אחת .כן הוא גם הנמשל .בעל התשובה  -מעלתו גדולה ,כי צערו כפול
ומכופל ,בראשונה  -בזמן שחוטא צערו רב ,ולאחר מכן בשובו מחטאו,
שוב עולה לנגדו רוב חטאיו והוא מצטער ובוכה בכי רב ...לכן אמרו חז"ל
שבמקום שבעלי תשובה עומדין ,צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד!
)משלי המגיד מדובנא(

אל תיקרי הליכות אלא הלכות
א איטר שאין לו אלא תפילין של מי שאינו איטר (כגון שהוא בדרך ואין לו תפילין אחרות) יהפוך בית התפילין באופן שתהיה המעברתא (שבה
עוברת הרצועה) כלפי מטה לצד היד ,ובית התפילין שבו הפרשיות יהיה כלפי מעלה לצד הכתף ,כדי שיהיה קשר היו"ד שברצועה לצד הלב .וכן
להיפך ,מי שאינו איטר ואין לו אלא תפילין של איטר ,יהפוך בית התפילין באופן שתהיה המעברתא כלפי מטה לצד ימין ,ובית התפילין כלפי
מעלה לצד הכתף.
א חייב אדם למשמש בתפילין בכל שעה שנזכר מהם שלא יסיח דעתו מהם .ורק בשעה שעוסק בתורה או בתפילה העמידה ,רשאי להסיח דעתו
מהתפילין ולכוין בתורה ובתפילה .ויש נוהגים לכתוב על פיסת נייר בראשו תיבת "תפילין" ,ומידת הנייר גדול מעט יותר מדף הסידור ,ומניחים את
הנייר בתוך הסידור בין הדפים ,כדי שיהיה נראה לנגד עיניהם תיבת "תפילין" ,ותהיה להם למזכרת שלא יסיחו דעתם מהתפילין.
א אין איסור היסח הדעת אלא בחושב בדברים חיצונים ,אבל בדברי קדושה שהם קורבנות וזמירות ויוצר וכו’ ,אין צריך ליזהר במה שאמרו
(בכתבי רבינו האר"י) שלא יסיח דעתו אפילו רגע( ,שהרי צריך האדם לחשוב ולכוין את פשט הדברים שמוציא מפיו בשעה שמתפלל ,ואיך לא
יסיח דעתו מן התפילין באותו זמן?) ,אלא כל שהוא זוכר את התפילין בין פסוק לפסוק ובין עניין לעניין די בכך .ועל כל פנים עיקר החיוב הוא
שהאדם צריך למשמש בהם תמיד ,ועל ידי המשמוש ממילא נותן דעתו עליהם ,וגם יכול לכוין בתפילתו ,אבל בתפילת עמידה שצריך לעמוד כשידיו
כפותות ,אינו ממשמש בהם.
א יש אומרים שאין נקרא היסח הדעת אלא כשהוא מיקל ראשו בלבד ,ויש אומרים שכל היסח דעת אסור .וכיון שאין דרכנו להניח תפילין אלא
שעה קלה ביום בלבד ,לכן ראוי ליזהר בזה ולהישמר מכל היסח דעת.
א המניח תפילין צריך ליזהר מהרהור תאוות אישה .וצריך למשוך ליבו ליראת שמים ,ולהסיח דעתו מכל דברי הבאי המזיקים לגוף ולנפש ,ויפנה
ליבו לקבל עליו עול מלכות שמים ביראה ובקדושה .וישנה עצה לדחות את ההרהורים על ידי שיחשוב י"ג מידות מעומק הלב כמה פעמים.
א מי שנפלו מידיו תפילין של יד או של ראש לארץ ,צריך להתענות יום אחד ,כדי לכפר על התקלה שבאה לידו .וטוב שיקבל עליו התענית באותו
היום במנחה ויתענה למחרת .וגם אם נפלו מגובה שהוא פחות מעשרה טפחים ( 80ס"מ) לקרקע צריך להתענות .ובזמן הזה שירדה חולשה לעולם,
אם קשה התענית עליו ביותר ,או שיש לחוש שמא מחמת התענית יתבטל מלימודו ,או שהוא פועל שכיר ויבוא למעט ממלאכת בעל הבית ,יפדה
התענית בצדקה (כשיעור שיווי סעודה אחת) ויכופר לו.
א אם נפלו התפילין מידו כשהן מכוסות בנרתיקן ,אינו צריך להתענות ,אבל טוב שיתן פרוטה לצדקה.
א מותר לברך על תפילין שאולים ,מפני שאדם יוצר ידי חובה בתפילין של חבירו ,אבל אסור לברך על תפילין גזולים ,שנחשב זה למצוה הבאה
בעבירה .ואם הניחם ,לא יצא ידי חובה בין לפני יאוש בין לאחר יאוש .ולכן לא יניח תפילין של חבירו ללא רשותו ,כי שואל שלא מדעת נקרא
גזלן .ובשעת הדחק שהבעלים לא נמצאים ואם ימתין יעבור הזמן  -יש לסמוך על נדבת ליבם של ישראל שנוח להם שיעשו מצוה בממונם ,וטוב
שאחר כך יודיע לבעלים שהניח את התפילין ויבקש את רצונם למפרע.
א מי שידו משגת לקנות תפילין וסומך על מה ששואל מאחרים  -עונשו גדול .וגם מצוי שעל ידי זה אינו מקיים מצות תפילין וגם מברך ברכה
לבטלה ועובר על "לא תשא" ,כי לפעמים הקשר קטן או גדול לפי מידת ראשו ,והוא מתעצל לתקנו או שחבירו מקפיד על זה ,ותפילין שמונחים
שלא במקומם כאילו מונחים בכיסם.
א מצד הדין תפילין של אשכנזים כשרים לספרדים וכן להיפך .אולם מצד הידור מצוה ,עדיף שכל אחד יעשה כפי מסורת אבותיו .וכל ההיתר של
תפילין של אשכנזים לספרדים ,הוא בתנאי שהסופר נהג כדעת מרן השולחן ערוך (סימן ל"ב סעיף ל"ו) בעניין פרשת והיה אם שמוע ,להניח שיעור
תשע אותיות בתחילת השיטה העליונה ,שאם לא כן התפילין פסולים לחלוטין לדעת מרן השולחן ערוך שקיבלנו הוראותיו.
א מי ששכח להניח תפילין יום אחד ,ועשה תשובה ,טוב שיבדוק התפילין שלו ,וישתדל מכאן ולהבא להניח גם תפילין של רבינו תם ,וילמד עמהן
בסוף התפילה ,ויתן צדקה כפי כוחו.
)התפילה והלכותיה(
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