
 
"ויהיו כל מעשיך לשם שמים"

הגאון הגדול הרב אברהם קריספין שליט"א
של  הבכירה  הבת  נכדת  ממואב   יצאה  דוד  בית  מלכות  יצאה  שממנה  רות 
אביה  עם  להיות  למצוה,  אחת  לילה  שקדמה  בעבור  אומרת  והגמ'  לוט. 
שהיא  מנעמה  יצא  רחבעם  אולם  למלכות.  דורות  ארבע  לאחותה  קדמה 
שלמה. דוד  ישי  עובד  דורות.  ארבע  באיחור  שימלוך  וזכתה  עמון  מבני 
שהייתה  כיון  בבניה  ישתעבדו  שלא  לצעירה  שכר  הקב"ה  נתן  מאידך 
הב ואילו  מאביה.  שהוא  גילתה  שלא  עמי  בני  לו  וקראה  לצנועה 
מלח מואב  עם  לעשות  שלא  ציוה  הקב"ה  מואב  לו  שקראה  לכירה 
ע"ב(. לח  דף  קמא   בבא  במסכת  )כ"כ  הותר.  בם  להשתעבד  אבל  מה 

הקב"ה  עליה  נותן  מהחמורות  אחת  שעבירה  דורשני  אומר  וזה 
זו. היא  מצוה  איזה  למצוה  שקדמה  בגמ'  לזה  קראו  ועוד  שכר 
ולא עוד אלא שנעשה להם נסים כמו שכתוב בבראשית רבה פרשת וירא פרשה 
יין  אבינו  את  נשקה  לכא  הצעירה  אל  הבכירה  ותאמר  ממחרת  ויהי  וז"ל  נא 
דוגמא של  יהודה בר סימון נעשה להם מעין  יין במערה, א"ר  מנין היה להם 
ע"כ. עסיס.  ההרים  יטפו  ההוא  ביום  והיה  אמר   דאת  מה  היך  הבא,  עולם 

והסיפור הבא יתן לנו אור לדברי חז"ל מסופר על בעל האיגרות משה הגאון 
משה פיינשטיין זצ"ל ביקר בבית חולים והנה רואה ת"ח שלשונו תלויה לו עד 
תבורו נכנס ושאל לשלומו והיהודי החולה סיפר לרב למה זה קרה לו שבדרשה 
פרשת וירא דיבר בגנותם של בנות לוט. ויהי בלילה והנה הוא חולם שבנות לוט 
באו אליו ונזפו בו למה דברתה בגנותינו אתה מכיר אותנו ? שאתה מדבר אתה 
ליודע איזה מעלה אנחנו נצבים ואיזה כוונה לשמה התכוונו שאתה פוצה פה עלי
נו? וקיללו אותו שאתו לשון שדבר עליהם ישתברב על טבורו וכך ימות. וכן היה.

לשם  לשמה  כוונה  שהתכוונו  כיון  הוא  למצוה  קדמה  אמרו  חכמים  אם 
המשיח.     לזרע  אלא  רגילים  לבנים  סתם  התכוונו  לא  חז"ל  ולפי   . שמים 
וכן אמרו במדרש רבה )פרשת וירא פרשה נא( ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו 
זקן וגו', שהיו סבורות שנתכלה העולם כדור המבול, לכה נשקה את אבינו יין וגו', 
ר' תנחומא משום רבי שמואל ונחיה מאבינו זרע, ונחיה מאבינו בן אין כתיב כאן 
אלא ונחיה מאבינו זרע אותו זרע שהוא בא ממקום אחר ואי זה זה מלך המשיח ע"כ.

כתב רבינו בחיי )בראשית פרק יט(, "וישב בהר ושתי בנותיו עמו". "מעשה בנות 
לוט ענין מחודש היה והן היו צנועות ומתביישות לתבוע את אביהן, שהרי בן נח 
מותר בבתו. וכו' לפי שכוונתם היתה לשם שמים, ועל כן זכתה הבכירה שיצאת 
ממנה רות המואביה שקבלה עליה תר"ו מצות שישראל יתרים על בני נח, וזכתה 
הצעירה שיצאת ממנה נעמה העמונית שיצא ממנה רחבעם בן שלמה, ונמצא 
לששתיהן זכו למלכות בית דוד. והפרשה הזאת מפרשיות התורה שנקראין ומת

רגמין, והוא מאמרם בשלהי מסכת מגלה: )מגילה כה ב( מעשה לוט ושתי בנותיו 
נקראין ומתרגמין. פשיטא. מהו דתימא ניחוש משום יקריה דאברהם קמ"ל." ע"כ.
מעט  אם  לשמה  כוונתו  לפי  ניזון  ואדם  כמפעלו  חסיד  לאיש  גומל 
שמים. לשם  יהיו  מעשיך  וכל  ב  פרק  באבות  אמרו  זה  ועל  הרבה  ואם 

בברכת שבת שלום!
                                                       

      לפי שעון חורף! )החל ממוצאי שבת(

"שמחה בעשיית המצוות מולידה זריזות"
הרב דוד אטדגי שליט"א

ופרשתנ פרשת וירא פותחת בתיאור המופלא של אברהם אבינו ביום השלישי למילל
תו, "ַוֵּיָרא ֵאָליו ְיהָוה, ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא; ְוהּוא ֹיֵׁשב ֶּפַתח-ָהֹאֶהל, ְּכֹחם ַהּיֹום. ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו, ַוַּיְרא, 
ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים, ִנָּצִבים ָעָליו; ַוַּיְרא, ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל, ַוִּיְׁשַּתחּו, ָאְרָצה".

הקב"ה נגלה לראשונה לאברהם אבינו בנבואה שלימה )עיין אור החיים(, אחרי 
שקיים את מצוות המילה, כשאברהם אבינו ביום השלישי למילתו הכואב ביותר. 
ממרום גילו תשעים ותשע, יושב ומחכה לאורחים, והקב"ה מוציא חמה מנרתיקה 
כדי שלא להטריח את הצדיק בהכנסת אורחים. וכמו שהובא בגמ' )בב"מ דף פו:( "מאי 
כחום היום? אמר רבי חמא ברבי חנינא: אותו היום יום שלישי של מילה של אברהם 
היה, ובא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם. הוציא הקדוש ברוך הוא חמה מנרתיקה 
כדי שלא יטריח אותו צדיק באורחים". אבל אברהם לא מוותר ויושב בפתח האוהל 
לומצפה ומתחנן לקב"ה שישלח אורחים.  הקב"ה מרחם עליו ושולח את שלושת המ
ללאכים ואברהם רץ לקראתם ומתחנן שיכנסו בצל קורתו, ַוֹּיאַמר:  "ֲאֹדָני, ִאם-ָנא ָמָצא
לִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך--ַאל-ָנא ַתֲעֹבר, ֵמַעל ַעְבֶּדָך. וכו'ָ", וחז"ל מאריכים בשכר שקיבלו עם יש

ראל בעבור כל פרט ופרט שאמר ועשה אברהם לאורחים.)עיין בגמ' שם. ובמדרשים(. 

של  האירוי  בשעת  שקרה  מה  כל  בדיוק  באריכות  ומתארת  ממשיכה  והתורה 
ֶקַמח  ְסִאים  ְׁשֹלׁש  ַמֲהִרי  ַוֹּיאֶמר,  ֶאל-ָׂשָרה;  ָהֹאֱהָלה,  ַאְבָרָהם  ַוְיַמֵהר  המלאכים, 
ַוִּיֵּתן  ָוטֹוב,  ַרְך  ֶּבן-ָּבָקר  ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם;  ָרץ  ְוֶאל-ַהָּבָקר,  ֻעגֹות.   ַוֲעִׂשי  ֹסֶלת--לּוִׁשי, 
ַוִּיֵּתן,  ָעָׂשה,  ֲאֶׁשר  ּוֶבן-ַהָּבָקר  ְוָחָלב,  ֶחְמָאה  ַוִּיַּקח  ֹאתֹו.  ַלֲעׂשֹות  ַוְיַמֵהר,  ֶאל-ַהַּנַער, 
זה  בזה  מתבוננים  שאנחנו  והנה  ַוֹּיאֵכלּו.  ָהֵעץ,  ַּתַחת  ֲעֵליֶהם  ְוהּוא-ֹעֵמד  ִלְפֵניֶהם; 
איפה  הקטנים,  לפרטים  עד  הסיפור  בכל  מאריכה  התורה  תמוה..  מאוד  נראה 
אברהם  מדוע  להבין  יש  ועוד  זה?  בכל  הצורך  אכלו..מה  וכמה  אכלו,  מה  אכלו, 
נותן למלאכים מהטוב ביותר ובשפע.. אבל כשהוא מגיע למים הוא אומר  אבינו 
נעלמו?.  אברהם  של  והחסד  הנדיבות  מידת  לאן  מים"..  מעט  נא  "יקח  להם 

לשל במרכבה  רגל  אבינו  אברהם  מאוד,  פשוטה  היא  היקרים  ידידי  הוהתשוב 
מוצאים  אנו  החסד,  עמוד  זה(,  בעניין  כב,ב  רימונים  בפרדס  )ע"ע  הקדושה  כינה 
"זריזות".  נקרא  והוא  אותו.  מצווה  שהקב"ה  הציווים  כל  בין  מקשר  חוט  אצלו 
מש אברהם  אבינו,  יצחק  יחידו  בנו  את  לשחוט  אברהם  את  מצווה  לשהקב"ה 
שר בשעה  לקום  אברהם  יכח  והרי  מוקדם,  להשכים  מדוע  מוקדם..  בבוקר  לכים 

ציווי  לקיים  הרצון  אברהם  אצל  אבל  בנו??  את  לשחוט  ועוד  בה..  יום  בכל  גיל 
במ כך  כל  הוא שמח  ללא שליטה.  החוצה  פורץ  הוא  עמוק,  נפשו  בתוך  הוא  לה' 

כוונה.  ללא  "וישכם"  מוקדם  קם  הוא  זה  ובגלל  אותו  מצווה  שה'  הגדולה  צווה 

זוהי הסיבה שאנו  וזריז באותה מצווה.  אדם ששמח במה שהוא עושה גופו קל 
ביותר,  הכואב  ביום   ,99 בן  אבינו  אברהם  לכאורה,  תמוה  דבר  בפרשתינו  רואים 
המ אל  "ורץ"  אליו,  התגלותו  באמצע  הקב"ה  את  עוזב  המלאכים  את  לכשרואה 
ללאכים.. "וישתחו ארצה", אברהם אבינו משתטח לאותם מלאכים שנדמו לו כע

ואל  סאים..  שלש  "מהרי"  ויאמר  האוהלה..  אברהם  וימהר  כתוב,  ואח"כ  רבים.. 
איתו  ומריץ  רץ  אברהם  מדוע  פלא..  פשוט  אותו..  לעשות  "וימהר"  "רץ"..  הבקר 
יחד את שרה?? הרי עצם הכנסת האורחים ביום כזה היא גדולה שלעצמה..מדוע 
חסד  לקיים  שבא  אברהם  שאמרנו,  כמו  והתשובה  לכוחותיו?..  מעבר  לטרוח 
ה'  ציווי  מהו  החסד..  מעלת  מהי  מבין  הוא  במצווה  מגיע ממקום של שמחה  זה 
בש לא  המלאכים  עם  המעשה  כל  בפירוט  מאריכה  התורה  ולכן  רץ.  הוא  לולכן 

כלל. אבל  בלי השתהות  בריצה.  בזריזות  היה..  זה  איך  היה.. אלא  ביל שנדע מה 
שאברהם מצווה את ישמעאל שייתן מים למלאכים הוא אומר "מעט מים" מפני 
שגם אם אתה איש חסד אל תעשה אותו על חשבון אחרים.. לכן הוא אמר מעט. 

שרול אדם  ה'  בעבודת  מאוד  חשוב  כלל  הוא  הזה  דהיסו 
אדם  בערכם.להבדיל  שיבין  צריך  ממנו  חלק  יהיו  שהמצוות  צה 
זריזות.  מולידה  בדבר  שהשמחה  מכיוון  לדוכן..  רץ  הוא  בפיס  שזכה 
)להודיע(  לאודעי  "צריך  כו(,  )פרק  התניא  בספר  זי"ע  הגר"ז  בדברי  מצאנו  וכן 
המתאבקים  אנשים  שני  כגון  גשמי,  דבר  לנצח   - שנצחון  כמו  כי  גדול,  כלל 
בקל  ינוצח  וכבדות  בעצלות  הוא  האחד  אם  הנה,  זה,  את  זה  להפיל  זה  עם  זה 
לנצ אפשר  אי  היצר:  בנצחון  ממש  ככה  מחבירו,  יותר  גבור  הוא  אם  גם  לויפול, 

בזריזות  אם  "כי  כאבן,  הלב  וטמטום  מעצבות  הנמשכות  וכבדות  בעצלות  חו 
עכ"ל  בעולם".  ועצב  דאגה  נדנוד  מכל  וטהרתו  הלב  ופתיחת  משמחה  הנמשכת 
לנצח  שרוצה  אדם  מאליהו(.  מכתב  בספרו  זצ"ל  דסלר  הגר"א  )וכ"כ  הטהורה. 
לפ חייב  רצונו  ועשיית  יתברך  שמו  קידוש  הזה  בעולם  חיינו  מטרת  את  לולצוח 
ה'. בעבודת  יומו  בכל  הזריזות  את  תוליד  כבר  והיא  בשמחה  ליבו  את  תוח 

העלון מוקדש לעילוי נשמת:
אברהם בן אסתר, חסיבה בת חנינה ז"ל. 

ת.נ.ב.צ.ה.
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"מעלת הכנסת אורחים"
ַוֹּיאַמר ֲאֹדָני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך: )בראשית פרק יח - ג(.

)מאירי שבת קכז(. גדולה הימנה  לעולם ישתדל אדם בהכנסת אורחים שאין לך מצוה 
כתב רבינו יונה בספר היראה )אות נב( וזה לשונו: ...אם יבואו אורחים לביתו יכניסם בסבר 
פנים יפות, ומיד בבואם ישים להם פת לאכול, כי לפעמים בא העני ולא אכל, והוא בוש 
ויהי  וינחמם בדבריו  יאכל בפנים מאירות,  ומימיו את אשר  וייתן להם לחמו  לשאול,  
עליהם,  ויעמוד  בעצמו,  הוא  יטרח  עבדים  אלף  לו  יהיו  אם  ואפילו  נפש,  למשיב  להם 
מי לנו גדול כאברהם ששמש למלאכים והיו לו כמה עבדים ושפחות אף על פי שנראו 
כערביים, ואל יספר לפניהם כך וכך אירע לי קצה תלאותיו, כי דברים אלו שוברים את 
רוחם, כמדומה להם כי בשבילם אמר כן, וכמעט אין לו שכר בעמלו, ויכבדם כאדונים לו 
וכן מצינו באברהם )שם יח ג( שקראם אדונים, וגדול הכנסתם יותר מקבלת פני שכינה... 

בקרל פשפשה  בקרבה"..   שרה  "ותצחק  לבנים | סגולה  אורחים   הכנסת 
תזכה  שבגללו  טוב  מעשה  לה  שנתחדש  מצאה  ולא  שבידה  במעשים  כלומר  בה, 
והכ חסדים  בגמילות  להתעסק  עצמה  על  שקיבלה  שמשעה  ידעה  לא  והיא  ללבן, 
מיל מגיד  )ספר  בן לה  לתת  ונגזר  מלמעלה,  ורחמים  חסד  התעורר  מיד  אורחים,   נסת 
אורחים  הכנסת  שמצות  ידעת  "וכבר  לשונו:   וזה  כב(  )דברים  בחיי  רבינו  וכ"כ  לב"י(.  שרים 
ח--יז(. ד,  ב  )מלכים  לאלישע"  שקבלה  השונמית  גם  אמנו,  שרה  והראיה  בנים,  שכרה  פרי 

שקיים  זצ"ל  יעקב  הקהילות  בעל  קנייבסקי  ישראל  יעקב  רבי  על  המעשה  ידוע 
המד לבית  והלך  נעולה  ומצאה  לחצות  קרוב  לביתו  שבא  באברך  אורחים  להכנסת 
המ לבית  הלך  הסטייפלר  זאת  וכששמע  בביתו.  שיארחו  יהודי  למצוא  לדרמן  לרש 

בוקר  לארוחת  הזמינו  שחרית  תפילת  לאחר  למחרת  בביתו.  לישון  והזמינו  דרש 
לדרכו.  האורח  יצא  ואז  ליבו  מעומק  וברכו  דבריו  את  הסטייפלר  שמע  כך  אחר  ורק 
אותו היום היה ה"סטייפלר" שרוי בחדווה ניכרת, שנים רבות לא מצאוהו כה שמח, הן 
זכה לטרוח לקיים מצוות הכנסת אורחים! וכי היא קלה בעינכם?! לאחר שסיפרו לו את 
יספרו  "עוד  בבדיחותא:  אמר  למצוה,  ממסירותו  בציבור  זה  סיפור  שעורר  ההתפעלות 
חומת אש(. תפילין...)לשכנו תדרשו-  מניח  הוא  כי  על הסטייפלר   יאמרו  ונפלאות..  ניסים  עלי 

אכילה  ר"ת  אש"ל  שבע"  בבאר  אשל  "ויטע  הפסוק  על  במדרש  איתא  לויה |  מצות 
מה  לתקן  השלום  עליו  אבינו  אברהם  שכוונת  אליהו"  "קול  בס'  וביאר  לויה.  שתיה 
בלויה. סדום  אנשי  בשתיה,  נח  באכילה,  הראשון  אדם  דהיינו  ראשונים,  שעוותו 
ול גדול,  עשיר  והיה  אורחים,  מכניס  בעל  שהיה  אחד  באיש  שהיה  לומעשה 

הגנה  לא  מדוע  הגר"א:  לרבינו  ושאלו  לו.  אשר  וכל  ביתו  נשרף  בסוף 
אורחים. הכנסת  מצוות  לקיים  מאוד   זריז  שהיה  מצוותו  זכות  עליו 
ולא  בלבד,  ושתיה  אכילה  מצות  באורחים,  לקיים  היה  שמנהגו  מפני  להם:  השיב 
"אשל"  מתיבת  ונשאר  לויה.  שתיה  אכילה   – אש"ל  התיבות  כראשי  לויה,   מצות 
אליהו(. )דברי  כדבעי.  השלימה  לא  כי  עליו,  להגן  במצוה  כח  היה  לא  לכן  "אש"-  רק 

מעשה באורח שהתארח אצל רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל  בליל פסח. כאשר הסתיים 
להסדר – שעה לאחר חצות-  קם האורח ממקומו, כדי לחזור לבית מלונו שברחוב יפו, רבי

נו הבחין כי האורח מהסס מעט, והבין כי הוא חושש ללכת לבדו בלילה בסמטאות העיר 
יוסף חיים בזרועו ואמר: "בוא ונטייל מעט יחדיו, כדי לשאוף אויר  העתיקה. אחז רבי 
צח שבליל שימורים" -  והוא לווה את האורח עד לבית המלון ששכן מול שכונת "אבן 
ישראל" מרחק רב מביתו. רק לפנות בוקר, חזר רבי יוסף מן הטיול להתפלל תפילת ותקין. 
אורח  ידי  "על  שמחה:  מתוך  ואמר  לנכדו  פנה  מכן,  לאחר 
בשלימות"... אורחים  הכנסת  מצות  הלילה  קיימתי  זה 

מכניסי אורחים זוכים לשמירה מן השמים בגוף ובממון | העיד רבי חיים פלאג'י 
בספרו )תוכחת חיים  פרשת וירא( ...ועיני ראו ולא זר, מעשה השם כי נורא הוא, בתלמיד חכם 
עשיר,  שאינו  הגם  נדיבות  ונדיב  טובות,  ובמידות  במצות  וחזרן  השם  וירא  כשר  אחד 
אדרבא היה נצרך מאחרים ועם כל זה דרכו להיטיב לכל ולהכניס אורחים בתוך ביתו.
וקיב ללון,  מקום  לו  היה  שלא  מר  בקול  בוכה  לביתו,  אורח  הגיע  אחת  לופעם 
לבי סמוך  שריפה  שהייתה  הימים  ובאותם  לבב.  ובטוב  בשמחה  יפות  פנים  בסבר  ללו 

ראה  כי  מביתו,  שהתייאש  עד  הטבע  דרך  שינצל  אפשרות  הייתה  ולא  ממש  תו 
ההיא,  השריפה  מן  הבית  וניצל  עליו,  ריחמו  השמים  ומן  תומך.  ואין  עוזר  אין  כי 
האורח. עם  שעשה  אורחים  הכנסת  מצות  בזכות  הראות   בחוש  הדבר  ותלו 
וב בעיר,  ומגיפה  דבר  והיה  לפסח  פורים  בין  היה  שזה  אחר  נס  לו  לונעשה 

לברוח  והוכרחו  העיר  מן  ברחו  וכולם  ומגיפה,  דבר  שום  נשמע  לא  ביתו  תוך 
ניצו היו  ביתו  ובני  והוא  וטירותם,  חצריהם  ביתם  ועזבו  והגבעות  ההרים  לאל 
אורחים". "הכנסת  של  זו  מצוה  בזכות  הדבר  תלו  זה  דבר  וגם  בביתם,  ושמורים  לים 

לחמה  תביא  וממרחק  אחר,  ממקום  ברכה  בסיבתו,  לו  שבא  שלישיה  בה  ועוד 
וח צא  הזה,  בעולם  שכרו  וזה  ידיו(.  במעשי  לברכה  )שזכה  דברים  גלגול  ידי  לעל 
עכ"ד. הקרן  עיקר  שהוא  הבא  העולם  שכר  כפולה  וכמה  כמה  אחת  על  שוב 
ומסיבה זו שלח הקב"ה אורחים ללוט על מנת לזכותו במצוות "הכנסת אורחים" ומכוח 
מצוה זו תנצל נפשו ונפש בני ביתו מן ההפיכה וכך כתב רבינו משה אלשיך בספרו  "תורת 
הכנסת  במצות  לוט  את  לזכות  הקב"ה  רצה  הנה  "אמנם  לשונו:  וזה  יט(  )בראשית  משה" 
אורחים למען הצילו. אך ראה יתברך כי אם יבואו אליו בדמות אנשים והוא יושב בשער 
המשפט מקום שיש אנשים אילי הארץ עם המון עם הנדונים, הלא יסתכן לוט או יקומו 
עליו ולא יעשה המצוה. על כן ויבאו שני המלאכים כלומר בדמות מלאכים. והטעם מפני 
שלוט יושב בשער סדום מקום המשפט מקום רואים, שלא יראו אותם כי אם לוט לבדו:
עכ"ל. הם:  לא  אך  ראה,  לוט  לומר  לוט"  "וירא  וזהו 

"חשש עבודה זרה בדברים שונים"
עם  בגד  קנתה  אשה  שאלה: 
ללובשו. מותרת  האם  צלב 
כלל. חשש  ללא  ללובשו  מותרת  תשובה: 

ביאורים: הרמ"א ביו"ד בסי' קמא' סעי' א' כתב אותן שתולין בצואר 
לזכרון לא מקרי צלם ומותר. והנה דעת הש"ך בס"ק ו' שכל ההיתר 
רק כשיודע בבירור שלא ישתחוו לצלב זה אבל אם לא ידוע אסור 
משום ספק דאורייתא. ודעת שו"ת יחו"ד ח"ג סי' סה' שגם להרמ"א 
בסתם מותר כיון שעשויה לזכרון ואין לחשוש שעבדו אותה והביא 
לשכ"כ גם בשו"ת בתי כהונה חלק ב"ד סי' יג', והביא שידוע ומפו

רסם מעשה רב בזה שהגאון הראשל"צ רבי יעקב מאיר זצ"ל קיבל 
ולתפארת  לכבוד  חזהו  על  עונדה  והיה  צלב  בצורת  זהב  מדליית 
המדלייה  עם  ואף הצטלם  העליון  הנציב  אצל  בעת שהיה מבקר 
הזאת ואין ספק שהסתמך על דברי הפוסקים הנ"ל וכן עיקר להלכה 
ולמעשה. וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' תיא' שאם קנה 
אין חשש כיון שנעשה רק לכבוד. וכ"ד הגריש"א באשרי האיש יו"ד 
עמ' צא' בשעת הדחק שהתיר למכור תכשיט עם צלב כיון שהוא רק 
לתכשיט ורק לכתחילה אין למוכרו, וכמובן כל זה רק מעיקר הדין 
אבל ראוי כשקונים דברים לבית להתרחק מכך ושמענו על גדולי 
עולם שדבר זה היה מפריע להם בעבודת השם אם היה בקרבתם.

למל לילדים  שלימה  בובה  לעשות  או  להחזיק   : השאל
שלימה. בובה  בצורת  קופה  להחזיק  מותר  ואם  שחק. 

תשובה: מותר לעשות ולהחזיק או לקנות בובה לילדים אף 
שהיא שלימה וכן מותר להחזיק קופה לכסף בצורת בובה שלימה.

שאומר  מי  יש  הביא  ז'  סעי'  קמא'  סי'  יו"ד  בשו"ע  ביאורים: 
שלימה  בצורה  דוקא  אלא  ודרקון  אדם  בצורת  אסרו  שלא 
שום  בה  אין  ראש  בלא  גוף  או  ראש  צורת  אבל  איבריה  בכל 
נוהגין. וכן  הרמ"א  וכתב  אותו  בעושה  ולא  במוצאו  לא  איסור 
ולגבי בובה כתב בהלי"ע ח"ז עמ' רפא' שמותרת והטעם כיון שהכל 
האשכול  ספר  שדעת  ועוד  זרה.  עבודה  סרך  בזה  שאין  יודעים 
שהאיסור בעשיה ולא בשהיה. ועוד כיון שהבובות מתגוללות בעפר 
וזה כמוצא צורה שעל כלים מבוזים שאין דרך לעובדה. ובשו"ת 
יחו"ד ח"ג סי' סד' הוסיף הואיל ואינם עשויים דרך קבע כאנדרטי 
מותר לעשותם וכל שכן לקיימם, ולכן מסקנתו ביחו"ד שם שמותר 
גופו, ומכל שכן שמו ללעשות בובות שהן תבנית אדם שלם בכל 

תר להסתחר בהן וכן לקנותן לצורך תינוקות לשחק בהן. ונראה 
שיש להקל גם בקופה בצורת בובה משום חלק מהטעמים הנ"ל.

אבל רצפת  על  שמיכה  שכיבות  לעשות  :שאלה 
משכית. אבן  משום  לחשוש  שיש  או  בהתעמלות  נים 

בקל ליגע  יכולות  או  בקרקע  נוגעות  כשפניו  :תשובה 
אחר  דבר  או  בד  להניח  חובה  אין  הדין  מעיקר  רקע 
ראוי  לכתחילה  אבל  הקרקע  לבין  בינו  הפסק  שיהיה 
מעכב.  אינו  אבל  ביניהם  שיפסיק  שם  דבר  להניח 

ביאורים: כתב הרמב"ם בהלכות ע"ז פ"ו ה"ו אבן משכית האמורה 
לבתורה אף על פי שהוא משתחוה עליה לשם לוקה שנאמר ואבן מש
לכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה מפני שהיה דרך עובדי כוכ

בים להניח אבן לפניה להשתחות עליה לפיכך אין עושין כן לה' ואינו 
לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן ונמצא כולו מוטל עליה שזו 
היא השתחויה האמורה בתורה. והטעם לזה כתבו האו"ז והחינוך 
מפני החשד שעובד עבודה זרה. ורש"י במגילה כב: כתב כיון שאסור 
לעשות רצפת אבנים כדוגמת דברים שבמקדש כגון היכל ומנורה.
ובעצם ההשתחויה האסורה כתב הכס"מ שם על הרמב"ם וכן בב"י 
באו"ח בסי' קלא' השתחויה כשפניו דבוקות לקרקע ללא פישוט 
ידיו ורגליו אסור מדרבנן ואם אינם דבוקות אפילו איסור דרבנן 
בשכיבות  בזה  שיש חשש  זמנינו שסברו  מבני  יש  ולכן  בזה.  אין 
בשו"ת  אבל  הקרקע.  לבין  בינו  המפסיק  דבר  להניח  ויש  שמיכה 
שהוא  שכידוע  אחד  גאון  בשם  ד'  ענף  ז'  סי'  ח"ב  ישפה  אבני 
למסקנה  ולכן  כלל,  חשש  אין  השתחויה  כוונת  כשאין  הגריש"א 
לכתחילה ראוי להניח דבר המפסיק בינו לקרקע אבל אינו מעכב.

אלה(. בימים  לאור  שיצא  דהילכתא"  "אליבא  שו"ת  )מתוך 

מופ השגחה  של  סיפור  יאומן.  לא  פשוט  סיפור,  כאן  לי  לכותב 
מעולם  הרחוק  קר-רוח  עסקים  איש  הוא  מארה"ב  ידידי  לאה. 
לא  כמעט  הוא  בטלפון  כך  אחר  איתי  שוחח  וכשהוא  המצוות, 
נשם... "יש בורא לעולם, אין לי ספק", כך הוא סיים את השיחה.
לאפרים ברדה שלח אלי את האימייל באנגלית, והנה לפניכם הסי
אנשים. של  רבבה  להציל  הצליח  תפילין  זוג  כיצד  המדהים:  פור 

לעת  מעת  נאלץ  אשר  צעיר,  חרדי,  עסקים  איש  הוא  מילר  דיוויד 
המסמל מזוודת  מלבד  עסקים.  לפגישות   .U.S.A ברחבי  לטוס 
הע שלו,  התפילין  תיק  את  ללב  צמוד  מחזיק  הוא  שלו,  לכים 

דיוויד   ..D.M זהב  באותיות  רקום  עליה  כחולה  בקטיפה  טוף 
מסי על  לדבר  שלא  במניין,  תפילה  אף  להפסיד  לא  למקפיד 
אברהם". "מגן  בזמן  שחרית  של  שמע  קריאת  לומר  רותו 
באותו יום היה אמור דיוויד לטוס במטוסה של חברת יונייטד טיסה 175, 
לפגישה עסקית ממנה היה עתיד לקטוף סכום נכבד. שש שעות טיסה 
הפרידו בינו לבין העסקה. הוא המתין בטרמינל לאיתות לעלות למטוס.

הש בידו  המסמכים.  במזוודת  חמוש  ודיוויד  הגיע,  להאיתות 
לכ בזריזות  רץ  הוא  התפילין.  תיק  הימנית  ובידו  למאלית 

הפלאפון  צלצל  לפתע  המטוס.  לכבש  המובילה  המנהרה  וון 
אשתו. של  שמה  הופיע  הצג  על  נעצר,  דיוויד  חולצתו.  בכיס 
שני מתכת  כסא  על  התפילין  תיק  את  והניח  השיב  רבקה"  ל"כן, 
אוז על  הפלאפון  ויישר את  איזן  הוא  למנהרה.  לכניסה  לצב סמוך 

לכבש,  בזריזות  עלה  דיוויד  הסתיימה,  השיחה  לצעוד.  והמשיך  נו 
בשעונו  הביט  הוא  הימני.  בצד  כיסא  ותפש  המטוס  למעבה  נכנס 
שעלה. האחרון  הנוסע  אחרי  נסגרת,  המטוס  דלת  כיצד  והבחין 
הקברניט. ביקש  חגורות"  "להדק 

בר על  מונח  איננו  התפילין  שתיק  לפתע  הבחין  לדיוויד 
נזכר,  ואז  הרהר.  אותו"  שכחתי  "איפה  תמיד.  כמו  כיו 
לנוע. התחיל  המטוס  מכאן.  רחוק  לא  מונח  התיק 
להמתין  מהטייס  בקשי  "אנא  וביקש  לדיילת  פנה  הנסער  דיוויד 
למ המובילה  למנהרה  בכניסה  דקה. שכחתי את התפילין שלי  ללי 
אמריל בנימוס  לו  השיבה  הדיילת  מכאן.  מטר   30 בקושי זה   טוס. 
סגורה". כבר  הדלת  מדוקדק.  זמנים  לוח  יש  אדוני,  "סליחה  קני 
דיוויד לא ויתר. והוא הרים את קולו. "אני מבקש לשוחח עם הטייס. 
תפילין". מצוות  בלי  להישאר  יכול  לא  יהודי  הוגן...  לא  פשוט  זה 
לרדת,  לו  "תנו  למקהלה  הם  אף  הצטרפו  המטוס  נוסעי 
התפילין...". עם  חוזר  הוא  וחצי  דקה  תוך  דיל  ביג 
הטייס התעקש: "סליחה אדוני, אתה לא ממונה פה על לוח הזמנים, 
ועם כל הכבוד לתפילין שלך ,לחברתנו יש כללים וחוקים... ואנחנו 
גם תלויים בלוחות הזמנים של נמלי התעופה בעולם ובנתיבי טיסה...
לטו עלה  הויכוח  ויתר.  לא  הצעיר  למילר 
ההדדי. הכבוד  כללי  נשמרו  כי  אם  גבוהים,  נים 

מסרבים. הם  מתחנן,  הוא  ארוכות.  דקות  נמשך  זה 
ולח לצאת  פעמים  כמה  כבר  ל"יכולתי 
הראש?". על  פה  "נפלתם  דיוויד  זעק   " זור 
"ידי הבעייתי:  לנוסע  והודיע  נכנע  הטייס  מסויים  לבשלב 

לא  אבל  שלך,  לתפילין  רוץ  הדלת,  את  לך  פותח  אני  די 
להתראות". גוד-באיי.  וטס.  הדלת  את  נועל  אני  לחזור.  תוכל 
דיוויד ניסה לשכנע שהוא כבר חוזר, שיחוס ויחמול עליו. הוא פרץ מן 
המטוס ושעט לעבר המנהרה, בכניסה היה מונח תיק התפילין על אותו 
לכיסא. הוא פנה בריצה חזרה לעבר המטוס... אך מאוחר מדי. מנועי הסי
לון הרעישו ובתאוצה קלה החלה ציפור הברזל בשעטה לקראת מעופה.
בסכנה. העיסקה  פניו.  על  ניכרה  אכזבה  הבעת 
מחבלי  המקורי.  ליעדה  הגיעה  לא  מעולם  יונייטד  של   175 טיסת 
"אל-קעידה" השתלטו על צוות המטוס באמצע הטיסה, וניווטו אותו 
לעבר בנייני התאומים, ניו-יורק. אסון ה- 11 בספטמבר 2001 למניינם.
בן-לאדן,  חניכי  של  והגאוניות  המדוקדקות  התוכניות  פי  על 
ובעו בעת  בטווינס  להתנגש  המטוסים  שני  אמורים  להיו 
הנו מטוסי  יפגעו   – תוכנן  כך   – ממש  שניה  באותה  אחת.  לנה 



ביאורים: הרמ"א ביו"ד בסי' קמא' סעי' א' כתב אותן שתולין בצואר 
לזכרון לא מקרי צלם ומותר. והנה דעת הש"ך בס"ק ו' שכל ההיתר 
רק כשיודע בבירור שלא ישתחוו לצלב זה אבל אם לא ידוע אסור 
משום ספק דאורייתא. ודעת שו"ת יחו"ד ח"ג סי' סה' שגם להרמ"א 
בסתם מותר כיון שעשויה לזכרון ואין לחשוש שעבדו אותה והביא 
לשכ"כ גם בשו"ת בתי כהונה חלק ב"ד סי' יג', והביא שידוע ומפו

רסם מעשה רב בזה שהגאון הראשל"צ רבי יעקב מאיר זצ"ל קיבל 
ולתפארת  לכבוד  חזהו  על  עונדה  והיה  צלב  בצורת  זהב  מדליית 
המדלייה  עם  ואף הצטלם  העליון  הנציב  אצל  בעת שהיה מבקר 
הזאת ואין ספק שהסתמך על דברי הפוסקים הנ"ל וכן עיקר להלכה 
ולמעשה. וכ"כ בשו"ת תשובות והנהגות ח"ב סי' תיא' שאם קנה 
אין חשש כיון שנעשה רק לכבוד. וכ"ד הגריש"א באשרי האיש יו"ד 
עמ' צא' בשעת הדחק שהתיר למכור תכשיט עם צלב כיון שהוא רק 
לתכשיט ורק לכתחילה אין למוכרו, וכמובן כל זה רק מעיקר הדין 
אבל ראוי כשקונים דברים לבית להתרחק מכך ושמענו על גדולי 
עולם שדבר זה היה מפריע להם בעבודת השם אם היה בקרבתם.

למל לילדים  שלימה  בובה  לעשות  או  להחזיק   : השאל
שלימה. בובה  בצורת  קופה  להחזיק  מותר  ואם  שחק. 

תשובה: מותר לעשות ולהחזיק או לקנות בובה לילדים אף 
שהיא שלימה וכן מותר להחזיק קופה לכסף בצורת בובה שלימה.

שאומר  מי  יש  הביא  ז'  סעי'  קמא'  סי'  יו"ד  בשו"ע  ביאורים: 
שלימה  בצורה  דוקא  אלא  ודרקון  אדם  בצורת  אסרו  שלא 
שום  בה  אין  ראש  בלא  גוף  או  ראש  צורת  אבל  איבריה  בכל 
נוהגין. וכן  הרמ"א  וכתב  אותו  בעושה  ולא  במוצאו  לא  איסור 
ולגבי בובה כתב בהלי"ע ח"ז עמ' רפא' שמותרת והטעם כיון שהכל 
האשכול  ספר  שדעת  ועוד  זרה.  עבודה  סרך  בזה  שאין  יודעים 
שהאיסור בעשיה ולא בשהיה. ועוד כיון שהבובות מתגוללות בעפר 
וזה כמוצא צורה שעל כלים מבוזים שאין דרך לעובדה. ובשו"ת 
יחו"ד ח"ג סי' סד' הוסיף הואיל ואינם עשויים דרך קבע כאנדרטי 
מותר לעשותם וכל שכן לקיימם, ולכן מסקנתו ביחו"ד שם שמותר 
גופו, ומכל שכן שמו ללעשות בובות שהן תבנית אדם שלם בכל 

תר להסתחר בהן וכן לקנותן לצורך תינוקות לשחק בהן. ונראה 
שיש להקל גם בקופה בצורת בובה משום חלק מהטעמים הנ"ל.

אבל רצפת  על  שמיכה  שכיבות  לעשות  :שאלה 
משכית. אבן  משום  לחשוש  שיש  או  בהתעמלות  נים 

בקל ליגע  יכולות  או  בקרקע  נוגעות  כשפניו  :תשובה 
אחר  דבר  או  בד  להניח  חובה  אין  הדין  מעיקר  רקע 
ראוי  לכתחילה  אבל  הקרקע  לבין  בינו  הפסק  שיהיה 
מעכב.  אינו  אבל  ביניהם  שיפסיק  שם  דבר  להניח 

ביאורים: כתב הרמב"ם בהלכות ע"ז פ"ו ה"ו אבן משכית האמורה 
לבתורה אף על פי שהוא משתחוה עליה לשם לוקה שנאמר ואבן מש
לכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה מפני שהיה דרך עובדי כוכ

בים להניח אבן לפניה להשתחות עליה לפיכך אין עושין כן לה' ואינו 
לוקה עד שיפשוט ידיו ורגליו על האבן ונמצא כולו מוטל עליה שזו 
היא השתחויה האמורה בתורה. והטעם לזה כתבו האו"ז והחינוך 
מפני החשד שעובד עבודה זרה. ורש"י במגילה כב: כתב כיון שאסור 
לעשות רצפת אבנים כדוגמת דברים שבמקדש כגון היכל ומנורה.
ובעצם ההשתחויה האסורה כתב הכס"מ שם על הרמב"ם וכן בב"י 
באו"ח בסי' קלא' השתחויה כשפניו דבוקות לקרקע ללא פישוט 
ידיו ורגליו אסור מדרבנן ואם אינם דבוקות אפילו איסור דרבנן 
בשכיבות  בזה  שיש חשש  זמנינו שסברו  מבני  יש  ולכן  בזה.  אין 
בשו"ת  אבל  הקרקע.  לבין  בינו  המפסיק  דבר  להניח  ויש  שמיכה 
שהוא  שכידוע  אחד  גאון  בשם  ד'  ענף  ז'  סי'  ח"ב  ישפה  אבני 
למסקנה  ולכן  כלל,  חשש  אין  השתחויה  כוונת  כשאין  הגריש"א 
לכתחילה ראוי להניח דבר המפסיק בינו לקרקע אבל אינו מעכב.

אלה(. בימים  לאור  שיצא  דהילכתא"  "אליבא  שו"ת  )מתוך 

"התפילין שהצילו רבבה"
ברדה,  אפרים  החסד,  איש  ידידי 
התרגשות.  וכולו  אלי  התקשר 
הרגע  קיבלתי  תאמין!!  לא  "אתה 
והוא  בארה"ב,  חילוני  מחבר  אימייל 
מופ השגחה  של  סיפור  יאומן.  לא  פשוט  סיפור,  כאן  לי  לכותב 

מעולם  הרחוק  קר-רוח  עסקים  איש  הוא  מארה"ב  ידידי  לאה. 
לא  כמעט  הוא  בטלפון  כך  אחר  איתי  שוחח  וכשהוא  המצוות, 
נשם... "יש בורא לעולם, אין לי ספק", כך הוא סיים את השיחה.
לאפרים ברדה שלח אלי את האימייל באנגלית, והנה לפניכם הסי
אנשים. של  רבבה  להציל  הצליח  תפילין  זוג  כיצד  המדהים:  פור 

לעת  מעת  נאלץ  אשר  צעיר,  חרדי,  עסקים  איש  הוא  מילר  דיוויד 
המסמל מזוודת  מלבד  עסקים.  לפגישות   .U.S.A ברחבי  לטוס 
הע שלו,  התפילין  תיק  את  ללב  צמוד  מחזיק  הוא  שלו,  לכים 

דיוויד   ..D.M זהב  באותיות  רקום  עליה  כחולה  בקטיפה  טוף 
מסי על  לדבר  שלא  במניין,  תפילה  אף  להפסיד  לא  למקפיד 
אברהם". "מגן  בזמן  שחרית  של  שמע  קריאת  לומר  רותו 
באותו יום היה אמור דיוויד לטוס במטוסה של חברת יונייטד טיסה 175, 
לפגישה עסקית ממנה היה עתיד לקטוף סכום נכבד. שש שעות טיסה 
הפרידו בינו לבין העסקה. הוא המתין בטרמינל לאיתות לעלות למטוס.

הש בידו  המסמכים.  במזוודת  חמוש  ודיוויד  הגיע,  להאיתות 
לכ בזריזות  רץ  הוא  התפילין.  תיק  הימנית  ובידו  למאלית 

הפלאפון  צלצל  לפתע  המטוס.  לכבש  המובילה  המנהרה  וון 
אשתו. של  שמה  הופיע  הצג  על  נעצר,  דיוויד  חולצתו.  בכיס 
שני מתכת  כסא  על  התפילין  תיק  את  והניח  השיב  רבקה"  ל"כן, 
אוז על  הפלאפון  ויישר את  איזן  הוא  למנהרה.  לכניסה  לצב סמוך 

לכבש,  בזריזות  עלה  דיוויד  הסתיימה,  השיחה  לצעוד.  והמשיך  נו 
בשעונו  הביט  הוא  הימני.  בצד  כיסא  ותפש  המטוס  למעבה  נכנס 
שעלה. האחרון  הנוסע  אחרי  נסגרת,  המטוס  דלת  כיצד  והבחין 
הקברניט. ביקש  חגורות"  "להדק 

בר על  מונח  איננו  התפילין  שתיק  לפתע  הבחין  לדיוויד 
נזכר,  ואז  הרהר.  אותו"  שכחתי  "איפה  תמיד.  כמו  כיו 
לנוע. התחיל  המטוס  מכאן.  רחוק  לא  מונח  התיק 
להמתין  מהטייס  בקשי  "אנא  וביקש  לדיילת  פנה  הנסער  דיוויד 
למ המובילה  למנהרה  בכניסה  דקה. שכחתי את התפילין שלי  ללי 
אמריל בנימוס  לו  השיבה  הדיילת  מכאן.  מטר   30 בקושי זה   טוס. 
סגורה". כבר  הדלת  מדוקדק.  זמנים  לוח  יש  אדוני,  "סליחה  קני 
דיוויד לא ויתר. והוא הרים את קולו. "אני מבקש לשוחח עם הטייס. 
תפילין". מצוות  בלי  להישאר  יכול  לא  יהודי  הוגן...  לא  פשוט  זה 
לרדת,  לו  "תנו  למקהלה  הם  אף  הצטרפו  המטוס  נוסעי 
התפילין...". עם  חוזר  הוא  וחצי  דקה  תוך  דיל  ביג 
הטייס התעקש: "סליחה אדוני, אתה לא ממונה פה על לוח הזמנים, 
ועם כל הכבוד לתפילין שלך ,לחברתנו יש כללים וחוקים... ואנחנו 
גם תלויים בלוחות הזמנים של נמלי התעופה בעולם ובנתיבי טיסה...
לטו עלה  הויכוח  ויתר.  לא  הצעיר  למילר 
ההדדי. הכבוד  כללי  נשמרו  כי  אם  גבוהים,  נים 

מסרבים. הם  מתחנן,  הוא  ארוכות.  דקות  נמשך  זה 
ולח לצאת  פעמים  כמה  כבר  ל"יכולתי 
הראש?". על  פה  "נפלתם  דיוויד  זעק   " זור 
"ידי הבעייתי:  לנוסע  והודיע  נכנע  הטייס  מסויים  לבשלב 

לא  אבל  שלך,  לתפילין  רוץ  הדלת,  את  לך  פותח  אני  די 
להתראות". גוד-באיי.  וטס.  הדלת  את  נועל  אני  לחזור.  תוכל 
דיוויד ניסה לשכנע שהוא כבר חוזר, שיחוס ויחמול עליו. הוא פרץ מן 
המטוס ושעט לעבר המנהרה, בכניסה היה מונח תיק התפילין על אותו 
לכיסא. הוא פנה בריצה חזרה לעבר המטוס... אך מאוחר מדי. מנועי הסי
לון הרעישו ובתאוצה קלה החלה ציפור הברזל בשעטה לקראת מעופה.
בסכנה. העיסקה  פניו.  על  ניכרה  אכזבה  הבעת 
מחבלי  המקורי.  ליעדה  הגיעה  לא  מעולם  יונייטד  של   175 טיסת 
"אל-קעידה" השתלטו על צוות המטוס באמצע הטיסה, וניווטו אותו 
לעבר בנייני התאומים, ניו-יורק. אסון ה- 11 בספטמבר 2001 למניינם.
בן-לאדן,  חניכי  של  והגאוניות  המדוקדקות  התוכניות  פי  על 
ובעו בעת  בטווינס  להתנגש  המטוסים  שני  אמורים  להיו 
הנו מטוסי  יפגעו   – תוכנן  כך   – ממש  שניה  באותה  אחת.  לנה 

ול לוהט  וחום  רוח  רעש,  של  אדיר  להדף  ויגרמו  הענק,  במגדלי  לסעים 
הפיגוע  את  להפוך  היה  שאמור  מה  דמיוניים,  במימדים  עצומה  דליקה 
ניצולים. אפס  היו  כזה  שבמצב  אומרים  מומחים  וכמה.  כמה  פי  לקטלני 

18 דקות נמשך הויכוח בין דיוויד מילר העקשן, לבין צוות המטוס. ח"י דקות 
בדיוק. באותן 18 דקות, מן הבהלה עקב פגיעת המטוס הראשון, הספיקו להימלט 
10,000 בני אדם. דקות של חיים אלו נמשל  מן הבנין השני, שעדיין ניצב על תילו

כו כמו נצח, כאשר 
לא  עדיין  אחד  אף 
שמ בדעתו  להעלה 
לטוס שני עומד לה

הפאניקה  תרסק. 
שלה. את  עשתה 
אדם  בני  רבבת 
משם  שנמלטו 
התו מן  לניצלו 
האימתנית. פת 
סי לפניכם  להנה 

השגחה.  פור 
שמו צעיר  ליהודי 

להפ הולך  הוא  פניו  על  אם  גם  תפילין,  מצוות  על  נפשו  לסר 
הכיס. רצון  לפני  השם,  רצון  לעשות  העיקר  גדול.  כסף  סיד 
לרבבה של אנשים בתוכם גם אלפי יהודים, קיבלו את חייהם במתנה בזכות התפי
לין של דיוויד מילר, וליתר דיוק, בזכות מסירות נפשו לא לאבד מצווה יקרה זו.

ההותז ראשך ???
"יצר הרע – יש לראותו כרוצח, העומד מולך ובידו גרזן, והוא מוכן תמיד להתיז 

את ראשך מעליך.
"ואם קשה לך לציירו כך, סימן הוא, שכבר התיז את ראשך".

על  מתחרט  שהאדם  משום  נובעת  ומכאוב  צער  מאד  להרבה  הסיבה 
לע חוסך  הוא  בהווה,  חי  שהאדם  ידי  על  לעתיד.  שדואג  או  להעבר 

"היכן  תלמידו  את  פעם  שאל  הרבנים  אחד  מיותר.  צער  הרבה  צמו 
היה  היכן  שאלתי  "לא  הבחור.  ענה  המדרש"  "בבית  היום?",  היית 
… היום"  כל  היה  שלך  הראש  היכן  שאלתי  "אלא  ענה,  הרב  גופך", 

יום  בכל  בטובו  "המחדש 
בראשית" מעשה  תמיד 
כל דקה היא רגע חדש ביקום כמו 
מאין  יש  של  הראשונה  בבריאה 
… בורא העולם מחדש בכל רגע 
את הבריאה מחדש, כלומר שבכל 
מחודש  בריאה  רגע  זהו  רגע 
חדש, שלא היה כאן לפני כן, כמו 
רגע  בכל  "המחייה"  כוח  תחנת 
בבית.  בנורה  האור  את  מחדש 

של  חיים"  "רוח  מספר  ציטוט 
הע "איזהו  מוולזין:  חיים  לר' 

שיר השמח בחלקו – הנה מדרך 
עני  תמיד  שהוא  שמי  העולם 
מציאה  מוצא  כשהוא  ואביון 
שעה  באותה  רב  ושלל  גדולה 

הוא שמח מאוד ומהלל לקדוש ברוך הוא בפיו ולבו שווין, אבל בהאריך 
אדר אלא  כלל,  בעושרו  שמח  ואינו  הראשונות  ממנו  נשכך  כבר  להזמן 
לבה, הוא מתאווה ויגע תמיד להעשיר עוד כהנה וכהנה והכול אינו מס

ביד השם  ועושרו  הוא  רגע  בלבו תמיד שבכל  מי שקובע  לו. אבל  פיק 
עו על  השמחה  אצלו  מתחדש  ואביון.  עני  להיות  יכול  וכרגע  ליתברך, 

איזהו  שנאמר  וזה  העשירות  את  השיג  זה  ברגע  כאילו  רגע  בכל  שרו 
בעשירות". בחלקו  תמיד  ששמח  הווה,  לשון  בחלקו,  השמח  העשיר 

איזהו העשיר השמח בחלקו – הדבר נכון גם לגבי רוחניות. לפעמים אדם 
נכנס לדיכאון אם הוא לא משיג את שאיפותיו. עליו לדעת שאמרו חז"ל: 
לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה רשאי להיבטל ממנה". כלומר, אדם 
צריך לשאוף, אבל לאורך כל הדרך צריך לזכור לשמוח במה שהשיג עד כה.
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 "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 


