
            'ה' חפץ שלאדם יהיה כל צרכו'
 מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

עמוד  קכז  ]דף  שבת  מסכת  בגמרא  איתא  עבדך".  מעל  תעבור  נא  "אל 
שכינה,  פני  מהקבלת  אורחין  הכנסת  גדולה  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר   : א[ 
אמר  וגו'.  תעבר  נא  אל  בעיניך  חן  מצאתי  נא  אם  אדני  ויאמר  דכתיב 
ודם:  בשר  מדת  הוא  ברוך  הקדוש  כמדת  שלא  וראה,  בא  אלעזר:  רבי 
אצלך,  שאבא  עד  המתן  לגדול  לומר  יכול  קטן  אין   - ודם  בשר  מדת 
וגו'. מצאתי  נא  אם  אדני  ויאמר  כתיב  הוא  ברוך  בהקדוש  ואילו 
הקבלת  את  לדחות  כביכול  אפשר  ד'  שאצל  באמת  יתכן  איך  להבין,  ויש 
אגדות  בחידושי  המהר"ל  ומבאר   ? האדם  בכבוד  ולעסוק  השכינה  פני 
שהאדם  וככל  מאומה,  לאדם  חסר  יהיה  שלא  רוצה  שהשי"ת  בגמ',  שם 
זאת כדי  ותפארת לקב"ה, אא"כ עושה  זהו כבוד   - עסוק בהשלמת חסרונו 
ודאגה  אורחים  בהכנסת  עוסק  היה  אברהם  כאשר  לכן  יצרו,  אחר  ללכת 
לצרכיהם, זהו רצונו וכבודו של הקב"ה, כי הוא פועל ידיו של ד'. עכת"ד.

'אל תביט לאחור - אלא קדימה'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: לע"נ: אסתר בת שרה ע"ה. 
ולרפואת: רבי יעקב אלמליח שליט"א בן זוהרה. 
בתושח"י. ולהצלחת: אריה יונה הי"ו. ציון בן אסתר הי"ו. 

משה גגולה וב"ב הי"ו. ור' שלום קלימיאן הי"ו וב"ב.

להקדשת העלון: 054-843-7476
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סדום  אנשי  את  ה'  שהעניש  הגדול  העונש  על  אנו  קוראים  בפרשתנו 
לא  סדום  מאנשי  וגופרית.  אש  עליהם  שהמטיר  עד  הרבים,  חטאיהם  על 
מכליה.  האחרון  ברגע  שניצלה  לוט  של  משפחתו  למעט  אחד,  נשאר 
שמעידה  וכמו  אבינו  אברהם  של  בזכותו  ניצל  שלוט  מבואר  בראשונים 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזּכֹר  ַהִּכָּכר  ָעֵרי  ֶאת  ֱאֹלִהים  ְּבַׁשֵחת  "ַוְיִהי  התורה 
לֹוט". ָּבֵהן  ָיַׁשב  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ֶאת  ַּבֲהפְֹך  ַהֲהֵפָכה  ִמּתֹוְך  לֹוט  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח 

אברהם.  של  זכותו  לולי  לו  עומדת  הייתה  לא  לבדו  לוט  של  זכותו 
כאשר  ראשית,  תמיהות.  כמה  יש  לוט  של  הצלתו  במהלך  שלמתבונן  אלא 
לוט  "ויתמהמה"  התורה  אומרת  העיר  את  לעזוב  מלוט  ביקשו  המלאכים 
אותם  והוציאו  בהם  תפסו  המלאכים  כן  ועל  מיד,  יוצא  לא  הוא  מתמהמה 
בקשה  ומשפחתו  מלוט  המלאכים  מס=בקשים  שעה  שבאותה  אלא  מהעיר. 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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ולמדתי מזה שאכן כל פעולה שהאדם עושה לצרכיו הבסיסיים, 
זהו רצונו של הקב"ה, לכן אם הוא אוכל או ישן או מטייל וכל 
כוונתו כדי שיוכל לחיות ולקיים עצמו לפניו יתברך, לא די 
שאין בזה עוון אשר חטא, אלא זהו קיום רצונו יתברך. וזה מה 
– סעודות  שכתב השל"ה שיכול אדם לעשות כל סעודותיו 
מצוה, ובלבד שיכוון שהוא אוכל כדי שיהיה לו כח לעבוד את ד'.
גם  אלא  מותר  שהדבר  רק  שלא  הוא  זה  דבר  של  ביאורו 
ברית  בסעודת  השתתף  אדם  כאילו  שכר  עליו  מקבלים 
למדינה  דומה,  הדבר  למה  משל   ! מסכת  סיום  או  מילה 
חמישים  של  משכורת  תמורת  אויב  במדינת  מרגל  ששכרה 
בבתי  שהות  לו  ממנים  זו  משכורת  מלבד  לחודש.   ₪ אלף 
איננו  זה  וכל  וכדו',  וטיסות  רכב  השכרת  ומסעדות,  מלון 
גם  תפקידו.  את  למלא  האפשרות  אלא  מהמשכורת  חלק 
לעשות  אמיתית  ומטרתו  ושותה  שאוכל  מי  בעוה"ז,  כאן 
  ! תפקידו  מביצוע  חלק  אלא  משכרו  חלק  זה  אין  ד',  רצון 
ד'.  רצון  עשותו  על  בנפרד  שכר  מקבל  הוא  עצמו  זה  ועל 

שוב ראיתי ביתר עומק במהר"ל בחידושי אגדות על מסכת 
ראש השנה ]ג:[ האומר סלע זו לצדקה על מנת שיחיה בני - הרי זה צדיק 
מציאותם  עצם  ובאר המהר"ל שישראל  בעכו"ם.  כאן  בישראל  כאן  גמור. 
עושה  אדם  ואם  בעולמו,  הקב"ה  שרצה  והטוב  הצדק  קיום  הם  בעולם 
ישראל  ד' שיחיה  רצון  בדיוק  זהו  הרי   – מצות צדקה בשביל טובת עצמו 
בעולם, והוא עושה זאת כדי לקיים את הדבר שהוא רצון ד', א"כ הרי הוא 
אבל  והטוב,  הצדק  את  עושה  והוא  "צדק"  שרשו  "צדיק"  כי  גמור,  צדיק 
מי  אצלם  ולכן  והטוב,  הצדק  במדריגת  בעולם  קיומם  אין  העולם  אומות 
שמים. לשם  לגמרי  עושה  אא"כ  ד'  רצון  בזה  אין  עצמו  לטובת  שעושה 
ודבריו נפלאים ומאירים, שכל פעולה שיהודי עושה כדי שהוא יחיה ויאכל 
וישתה, יש בזה קיום רצון ד' והטוב והצדק בעולם !  רק שצריך לחשוב על כך !    

אשרינו שאנו בניו של המלך !

לכאורה תמוהה, "ַוְיִהי ְכהֹוִציָאם אָֹתם ַהחּוָצה ַוּיֹאֶמר ִהָּמֵלט ַעל 
ַנְפֶׁשָך ַאל ַּתִּביט ַאֲחֶריָך ְוַאל ַּתֲעמֹד ְּבָכל ַהִּכָּכר ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן 
ִּתָּסֶפה", אומרים המלאכים ללוט אל תביט אחורה, כי אם תביט 
אחורה אתה תמות! ואשת לוט לא הקשיבה לציווי זה וסופה 
היה שהפכה לנציב מלח. ויש להבין מהו טעמו של ציווי זה. 
ומדוע נענשה אשת לוט דווקא להפוך למלח ולא עונש אחר?

וחשבתי מכבר לבאר, על פי מה שהבאנו בתחילה, שללוט לא 
היו זכויות די כדי להינצל מו פורענות סדום, אלא שזכותו של 
אברהם עמדה לו. וכשהמלאכים הגיעו להצילו התנו עמו ואמרו 
לו, אתה לא כדאי להינצל מחמת עצמך משום שגם בך נדבק מן 
ההתנהגות הקלוקלת של אנשי סדום, ועל כן חייב אתה על מנת 
להינצל להתנתק ממעשיהם הקלוקלים ש אנשי סדום. עליך 
לקבל שמעתה ואילך תדבק בטוב ולא ברע כמו שעשית עד 
כה. וללוט פעולה זו לא הייתה קלה כלל, ועל כן מעידה התורה 
שלוט "התמהמה", ונצרך לעזרת המלאכים שיוציאוהו החוצה! 

וזוהי למעשה בקשת המלאכים מלוט אל תביט אחריך, אדם שנפרד מקרובו 
החזרת  מה,  זמן  כל  אחורה  ראשו  מחזיר  הוא  פרידתו  עליו  וקשה  אהובו, 
דעו  המלאכים  מזהירים  כן  ועל  מהעבר.  להתנתק  קושי  על  מעידה  הראש 
לכם! הצלתכם תלויה בניתוק מוחלט מחיי העבר, ובהתמקדות בעתיד בשינוי 
לטובה. ואשת לוט לא עמדה בכך והחזירה ראשה ועל כן לא זכתה להינצל.
והסיבה שהפכה דווקא לנציב מלח, אולי ההסבר הוא, שמלח בטבעו נשאר לזמן 
מרובה ללא שינוי כלל, וכמו שמובא במדרש איכה רבה על אדם מבני אתונה 
שהגיע לבחון את חכמת בני ירושלים ופגש ילד רך לימים ונתן לו כסף מועט 
וביקש שיקנה לו דבר שיחזיק לו לזמן מרובה, וגם שיהיה מרובה ולא מועט. הלך 
הילד והביא עימו מלח, אמר לו קניתי לך הרבה מלח והוא גם מחזיק לזמן מרובה. 
אשת לוט מסמלת בדיוק את תכונת המלח, שאינו משתנה, למרות שידעה שהחיבור 
לעבר יכול לעלות לה בדמי חייה, היא בחרה בעבר. וסופה היה שהפכה לנציב מלח!
עולם  בענייני  הן  ואחד,  אחד  כל  עבור  גדול  השכל  מוסר  הוא  זה  ודבר 
מופנה  להיות  חייב  המבט  בעבר,  לשקוע  אסור  רוחניים,  בעניינים  והן  הזה 
דשמיא. בסייעתא  נגיע  שאליהם  יעד  ונקודות  אתגרים,  ליצור  לעתיד, 

ומעליו  ומאיימת  פעורה  תהום  מתחתיו  גבוה,  הר  על  שמטפס  אדם  וכמו 
בפחד  הוא  יתקף  מיד  אחורה  יסתכל  אילו  וירוקה,  גבוהה  פסגה  ניצבת 
יהיה  ואילו מבטו  הפעורה של התהום,  לפיה  ליפול  לו  ואיום שיגרום  נורא 
היעד. אל  ולהגיע  בקלות,  לכובשה  יצליח  אזי  הפסגה  אל  מופנה  על  אל 
אחד משיטות היצר לייאש אדם הוא לשקוע בעברו, ואומר לו השכם וערב, 
ראה הרי אתה עשית כך וכך, וכבר הורגלת בזה, וכיצד עתה תניח מכל הרגליך 
ומעשיך? ואף אם תצליח לעזבם, הרי כבר הגעת לדיוטא תחתונה והרבית רשע 
ופשע... כך היצר מנסה להפילנו שוב ושוב לפי התהום, אך עלינו להתחזק על 
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שאלה: האם מותר להחביא שטרות כסף בתוך ספר וכגון שמצא 
בכיס בגדו בכניסת שבת בבית הכנסת כסף ורוצה להחביאו בתוך 
ספר קודש. ומה הדין בדף ריק או דף שיש בו דברי תורה האם 
מותר להצניעו בספר. ומה הדין להניח שערות הזקן שנשרו בתוך 

הספר. ומה הדין להניחם בין הכריכה לספר.

אסור  ריק  דף  וכן  קודש.  ספר  בתוך  כסף  להניח  אסור  תשובה: 
להניחו שם אבל דף שיש בו דברי תורה מותר להניחו בתוך הספר. 
ושערות הזקן אסור להחביאם בתוך ספר קודש. ובין כריכת הספר 

לספר דינו כמו בתוך הספר.

אדם  יצניע  לא  תתצט'  סי'  )מרגליות(  חסידים  בספר  כתב  ביאורים: 
בכספים  שמרויח  אדם  אפילו  והוסיף  בספרים.  חפץ  שום  או  קולמוסו 
ונפסלו המעות הישנות וצוה המלך שלא יהנו ושלא ימכרו ולא ישאו ויתנו 
במעות הישנים והנה היו בידו מעות ישנים והנה המטבעות עוברים ושבים 
וישליכום  המעות  יחתכו  ברשותו  ימצאום  ואם  לחפש  השוטרים  ובאים 
בטיט לא יטמין אותם בתוך הספרים. וכ"כ בספר אריג פז )ארביב( אות יט' 

וגנזי הקודש עמ' כו' שאסור הדבר שאין זה כבוד הספרים.

ולגבי להצניע בתוך הספר דף ריק או דף כתוב בדברי תורה כתב בספר 
חסידים )מרגליות( בסי' תתקז' אל יצניע אדם קונטרסים שלא נכתבו בספר 
להצניעם וקונטרס שכותבים בו תורה שבכתב אל יצניע בספר שכתוב בו 
בספר  יצניע  אל  פה  שבעל  תורה  בו  שכתוב  וקונטרס  פה  שבעל  תורה 
שכתוב בו תורה שבכתב. ואף שמבואר בדבריו שגם דף עם דברי תורה 
אין להצניעו בספר אבל בפוסקים התירו אם יש בדף דברי תורה כמבואר 
במ"ב בסי' קנד' ס"ק לא' שכתב אל יניח קונטרסים שלא נכתבו בהם דברי 

תורה בספר ולא שום דבר ומשמע שאם יש בהם דברי תורה אין חשש.

וביאר הטעם בשו"ת תורה לשמה בסי' שו' שאין להניח דף ריק בספר כיון 
שיש לחוש פן אח"כ לא ירצה לכתוב דברי תורה בנייר זה ויעשהו לצרכו 

לכתוב בו דברי חול ונמצא שנשתמש בספרי קודש לצורך חול.

ולגבי הצנעת שערות בספר הוסיף שם בשו"ת תורה לשמה יש להזהיר את 
המון העם בענין אחר כיוצא בזה והוא אותם שדרכם להצניע שערות זקנם 
הנתלשים תוך הספרים דודאי לא אריך למעבד כן )לא ראוי לעשות כן( 
ועוד יש להזהירם בעבור בתי עיניים שלהם שדרכם להניחם תוך הספר 
כדי שיהיו נשמרים שם עד שיקומו באמצע לימודם ויעשו צרכים שלהם 
והרי נמצא אלו משתמשים בספרי הקודש לצורך ממונם לשמור אותו שם 
ויחזור  מיהו אם מניחים אותם שם לסימן כדי שידע המקום שפסק שם 
ללימודו שרי כי רק אם מניחם לצורכם כדי לשומרם הוא דאסור. וכ"כ 
הזקן בתוך הספר  להניח שערות  ב' שאין  סעי'  רס'  סי'  )פלאג'י(  ברו"ח 

למטה.

ולהניח דבר שאסור להניחו בספר האיסור אף כשמניחו בין הכריכה לספר 
בסי'  ביו"ד  ברמ"א  לכך מהמבואר  וראיה  אחד  לדבר  נחשב  הספר  שכל 
רפב' סעי' יט' שמותר באותו ספר שיהיה למעלה כתבי קודש בדרגה פחות 

בקדושה מהחלק שנמצא בסוף הספר ודו"ק.

וחלקו  חולין  דברי  של  הראשון  שחלקו  ספר  או  עיתון  שאלה: 
האחרון של דברי תורה האם מותר להחזיקו כך כך שיוצא שדברי 

החולין מונחים על דברי קודש באותו ספר או עיתון.

תשובה: מותר הדבר שכל שהם בכריכה אחת אין חשש בזה.

ביאורים: נלענ"ד שאין חשש בזה כמבואר בשו"ע ביו"ד הלכות ס"ת סי' 
רפב' סעי' יט' שפסק מותר להניח ספר תורה על ס"ת ומניחים חומשים 
על גבי נביאים וכתובים אבל אין מניחים נביאים וכתובים על גבי חומשים 
ולא חומשים על גבי ס"ת. וכתב הרמ"א אבל כתובים על גבי נביאים או 
הפוך מותר וכל זה מדובר בשתי כריכות שכל אחד כרוך בפני עצמו אבל 
בכרך אחד הכל מותר ומוכח מכאן שאין בזיון בזה שהם חלק אחד זה עם 

זה.

דרך אגב בענין הנכנס לבית הכסא עם עיתון חרדי כתב בגנזי הקודש בעמ' 
קנה' בשם הגריש"א והגרנ"ק אפילו אם יודע שיש בו דברי תורה מותר 
ומתחתיהם  מעליהם  דפים  בשני  מכוסים  תורה  הדברי  אם  עמו  להיכנס 
לפחות דף אחד ועיתון שאינו יודע אם יש בו דברי תורה מותר להיכנס 
עמו ואם יראה פתאום דברי תורה יכסה העמוד שיש בו דברי תורה בשני 

דפים של העיתון ולפחות בדף אחד.

 

שו"ת בהלכות

וַתֹּאֶמר ְלַאְבָרָהם גֵָּרׁש ָהָאָמה ַהֹזּאת וְֶאת בְּנּה כִּי ֹלא יִיַרׁש בֶּן ָהָאָמה ַהֹזּאת ִעם בְּנִי ִעם  כבוד הספרים
יְִצָחק. )בראשית כא, י(

סיבת הסבל של עם ישראל ביד בני ישמעאל לדעת הרמב"ן| כתב הרמב"ן על הפסוק "ותענה 
שרי ותברח מפניה" )טז, ו( וז"ל: חטאה אמנו בעינוי הזה. וגם אברהם בהניחו לעשות כן, ושמע 
ה' אל עוניה, ונתן לה בן שיהיה פרא אדם, לענות זרע אברהם ושרה בכל מיני העינוי, עכ"ל
פרא אדם – מהותו של ישמעאל| "והוא יהיה פרא אדם" - רבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, 
רבי יוחנן אמר שהכל יהיו גדלים ביישוב והוא יהיה גדל במדבר, רבי שמעון בן לקיש אמר 
פרא אדם וודאי שהכל בוזזים ממון והוא בוזז נפשות, ידו בכל ויד כל בו, קרי בו כלבו, 
הוא והכלב שוים, מה הכלב אוכל נבלות אף הוא אוכל נבלות  )בראשית רבה פרשה מה(.
הגר  דא  גבירתה,  תירש  כי  ...שפחה  ישמעאל|  גלות  כמו  לישראל  קשה  גלות  לך  אין 
מיני  בכל  אותם  ועינה  בהם  ושלט  לישראל,  רעות  כמה  שעשה  לישמעאל,  דאולידת 
להם  מניחים  ואינם  עליהם,  שולטים  הם  היום  ועד  שמדות,  כמה  עליהם  וגזר  ענויין, 
א(. יז.  ח"ב  ישמעאל. )זוהר  גלות  כמו  לישראל  קשה  גלות  לך  ואין  בדתם,  לעמוד 

|  אמר רב חנא בר אחא אמרי בי רב ארבעה מתחרט עליהן הקק םהקב"ה מתחרט שברא
דוש ברוך הוא שבראם ואלו הן: גלות, כשדים, וישמעאלים, ויצר הרע. וכו'  ישמעאלים 
דכתיב "ישליו אהלים לשודדים ובטוחות למרגיזי אל לאשר הביא אלוה בידו" )סוכה נב:(.
הפיק שהקב"ה  לכם  ...ידוע    | ממנ אויבת  יותר  אומה  ישראל  על  תעמוד  הלא 
עליי חזקה  שרעתם  ישמעאל,  אומת  זו שהיא  אומה  בתוך  עונותינו  מרות  במ הלנו 
פליק "ואויבינו  יתברך  עלינו  שגזר  כמו   , אותנ ולמאוס  להרע  מתחכמים  והם  ונו, 
שהרעה  אומה  ממנה, ולא  אויבת  יותר  אומה  ישראל  על  תעמוד  לים". ושלא 
דוד  שאפילו  כמוהם.  אותנו  ולמאוס  אותנו  ולהקטין  אותנו  לדלדל  הרעה  בתכלית 

ול לצעוק  התחיל  לישראל,  העתידות  הצרות  כל  הקודש  ברוח  ע"ה, כשראה  קהמלך 
קונן בלשון האומר מרעת בני ישמעאל ואמר תהלים ק"כ ה' "אויה לי כי גרתי משך 
שהמשוגע  לפי  ישמעאל,  בני  משאר  "קדר"  זכר  איך  וראו  קדר".  אהלי  עם  שכנתי 
תימן(. באיגרת  מייחוסו. )הרמב"ם  מפורסם  כמו שהוא  קדר,  מבני  הוא  למוחמד(  )כוונתו 

אשרי מי שלא ראם, משעבדים וממררים חיי ישראל|  ..עינונו בני עוולה, ויסרונו ביסורי 
נקמה, ובפרט בני המערב הפנימי אין לך כוס מר שלא הטעימו תמיד... ואם באת לראות 
יותר מגלות מצרים, כי גלות מצרים היו משעבדים אותם, ומאכילים אותם, ומלבישים 
אותם, וצא ולמד ממה שאמרו רבותינו ז"ל בפסוק זכרנו את הדגה, את הקשואים, חינם היו 
אוכלים הכל, והן גלות ישמעאלים אשרי מי שלא ראם, משעבדים וממררים חיי ישראל, 
ולא די שלא יתנו שכר אלא עוד שואלים ממנו מדוד והבא, ועוד אדם נגזל במה שיש לו, 
והם תובעים ממנו מה שאין לו, וכוס זה ישקוהו עד שימות.. )אור החיים ויקרא פרשת צו(.

מעשה היה פה בירושלים, בערבי שקם על אמו, ושחט אותה בכעסו כשחוט כבש ... כאשר 
הביאוהו לפני השופטים, טען שעשה זאת מפני שכרותו. פסקו השופטים מיד, כי חטאו נגרם 
בגלל היהודים והנוצרים כי , הם לבדם המייצרים יין... ונענשו בקנס קהילות היהודים 
והנוצרים , ואותו רוצח שפל יצא לחופשי, ללא כל עונש ... ובמשפטם הם לא חוקרים 
ודורשים את העדים, אלא תיכף פוסקים את הדין על פיהם. )אגרת הרע"ב לאביו בשת רמ"ח(.

למה נקרא שמו ישמעאל|– ולמה נקרא שמו ישמעאל ? שעתיד הקב"ה לשמוע , בקול נאקת 
העם, ממה שעתידים בני ישמעאל לעשות בארץ, באחרית הימים. )פרקי דרבי אליעזר פרק לב(.

מדוע הישמעאלים לא העבירו ישראל על דתם בניגוד לנצרות|  רבינו יוסף חיים נותן 
סיבה מדוע   עדות המזרח שהיו בגלות ישמעאל סבלו פחות מהצקות על רקע דתם 
הגמרא  דברי  פי  על  הדרוש  דרך  על  זת  אדום,  וביאר  בגלות  שהיו  ליהודים  בניגוד 
)ארבה( רכיכא משום דדיירא בחילפי"  במסכת שבת עז: "מאי טעמא  קרנא דקמצא 
שהארבה הוא כנגד "לא תגנוב", מפני שהארבה גוזלת וחומסת, ולכן ישמעאל והוא 
וכו',  ידו בכל  יהיה פרא אדם  והוא  י"ב(  )בראשית ט"ז  וברכתו בכך, דכתיב  אומנתו 
נמצא הוא דומה לארבה, והנה הגלות והשעבוד מכונה בשם קרן שהוא כקרן המנגח, 
כמו שכתוב )דברים ל"ג י"ז( "וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדיו אפסי ארץ" ולזה 
גוזרים  ביד ישמעאל הוא רכה, שאינם  ישראל  גלות  שאל למה קרנא דקמצא פירוש 
שמדות על ישראל להעבירם על דת כמו אדום, והוא נחשב רך לגבי גלות אדום, והשיב 
משום דדיירי בחלפא וכו', פירש חלפי הוא הערבה שהיא רמז לעמי ארצות שנמשלו 
לערבה, וכמו שאמרו רבותינו ז"ל במדרש על ד' מינים שבלולב, ורצונו לומר משום 
שיש בגלות ישמעאל בישראל עמי ארצות הרבה, ואם היה הגלות קשה לגזור עליהם 
שמדות להעבירם על דת ביד חזקה הוה נדייא ומתעוירא, פירוש היה הגלות שהוא נמשל 
לקרנא נדייא את החלפי אלו העמי ארצות מאמנותם, ומתעוירא עיני השכל שלהם, לכך 
מן השמים לא נתנו שליטה גדולה לבני ישמעאל על ישראל בהיותם גולים אצלם...

"ואלה  התורה   אומרת  תולדות,  הגאולה|  ובפרשת  תצמח  ישמעאל  כשיפול 
הטורים"  "בעל  מבאר   – יצחק"  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן  יצחק  ולדות 

כשי לומר  יצחק"  תולדות  "ואלה  ליה  וסמיך  נפל"  אחיו  על  פני  "על  ק– 
יצחק. מתולדות  שהוא  בן  דוד  יצמח  אזי  הימים  באחרית  ישמעאל  פול 

'גלות ישמעאל' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

בשנת 1785, פחות משבוע אחרי שהצדיק רבי לוי יצחק עקר לברדיצ'ב כדי 
לכהן שם כרב ראשי, שלושה אנשים נקשו על דלת ביתו כדי לבקשו להכריע 
ביניהם בשאלה הלכתית. פסק ההלכה יהיה הראשון אותו יתן רבי לוי יצחק 

במסגרת משרתו החדשה.

סוחר עשיר מן העיר הסמוכה הביא כמה חביות מלאות בדבש כדי למוכרן 
ביריד הגדול בברדיצ'ב. לרוע המזל, בדיוק אז ירד פלאים מחיר הדבש. כיוון 
שלא רצה לסבול אבדן רווח על השקעתו, הוא ביקש מכר שלו לאחסן עבורו 

את הדבש עד שהמחירים יעלו שוב.

השנים היו ידידים ותיקים, והאיש המקומי שמח לעזור לו. כיוון שהכירו איש 
את רעהו וכל אחד מהם סמך על יושרו של האחר, הם לא העלו את ההסדר 

שביניהם על הכתב ואף לא קראו לעדים לעיסקה.

הזמן חלף. מחיר הדבש נשאר נמוך, וכך נשארו החביות במרתף שבברדיצ'ב 
בלא שפתחו אותן, נסתרות מעין רואה.

חלף זמן נוסף. האיש שבביתו אוחסן הדבש נדבק במחלה ממארת ונפטר מן 
העולם. הכל קרה כה מהר שלא הייתה לו הזדמנות להסביר לבני משפחתו 

כלום אודות מצב עסקיו וענייניו.

חלף זמן נוסף. מחיר הדבש החל סוף סוף לעלות בהדרגה. כשהעלייה במחיר 
וביקש  המנוח  חברו  בבית  החביות  של  בעליהן  הופיע  משמעותית  נעשתה 
מבניו של הלה לקחת את הדבש שלו. אלא שהבנים, שאביהם לא אמר להם 
שדנו  אחרי  הסוחר.  של  תביעתו  את  לכבד  סרבו  הזה,  העניין  בדבר  כלום 
בעניין, הם החליטו להגיע לבית-דין רבני כדי להציג את המקרה בפני הרב 

החדש.

רבי לוי יצחק האזין בקפידה למתלוננים, אף שהחוק במקרה כזה היה ברור 
מאוד. כמובן שהוא ייאלץ לפסוק כנגד הסוחר הבא מחוץ לעיר. אפילו אם היו 

עדים או מסמך חתום, חוק התורה מתנה כי אין לקחת כל רכוש מ"יתומים" )כלומר, 
מיורשים הסובלים עקב העובדה שאין להם דרך לדעת מה אירע בין המנוח לבין 
זה הבא לדרוש מהם את סחורתו(, מבלי שהתובע יישבע באשר לתוקף התביעה; 

ובמקרה הזה לא היו כל מסמכים או עדים למה שהתרחש.

אף על פי כן, רבי לוי יצחק היסס להכריז על פסק הדין שלו ולסיים את המקרה. 
במשרתו  שלו  הראשון  הדין  שפסק  הבורא  סידר  מדוע  לו.  הציקו  מחשבות  שתי 
החדשה יהיה משהו כל כך ברור ופשוט ללא כל אפשרות להתפשר, וזאת כבר בימיו 
שמנהגו  לו  להראות  משמים  אות  שזהו  יתכן  האם  החדשה?  במשרתו  הראשונים 
לנסות תמיד להתאים ולהתפשר – אינו נכון יותר? שרק ציות קפדני לחוקים יכול 

להיחשב כדרך האמת?

המחשבה  הייתה  אי-נוחות  לתחושת  לו  שגרמה  האחרת  המחשבה 
הבאה: מדוע השופט העליון סידר את הדברים כך שפסק הדין הראשון 
שלו בעיר הזו ייחשב מוזר על ידי כל תושבי העיר? אחרי ככלות הכל, 
הסוחר היה ידוע לכולם בעיר כאיש ישר ומהימן, כאדם אמיד שלכן 
חסין מפני לחצים כספיים, ורחוק ממעשה גניבה כמזרח ממערב. יתר 
על כן, כולם ידעו כי הסוחר והמנוח היו ידידים ותיקים שסמכו זה על 
זה ללא עוררין ומעולם לא השתמשו במסמכים או בעדים לעסקותיהם. 
אין ספק שהעיר כולה תשים לבה לפסיקה הראשונה של הרב החדש 
וודאי הוא שכולם יתמהו, מדוע חוקי התורה נוגדים כל כך את השכל 
הישר. "מדוע אני, ולמה דווקא עכשיו?" חשב לעצמו רבי לוי יצחק.

היה לתת את פסק הדין. הסתירה שבין החוש הטבעי  יכול  הוא לא 
מדי.  גדולה  הייתה  התורה,  חוקי  לבין  לעשותו,  שנכון  למה  ביחס 
ביקש  הוא  לדברו,  עיניים  בכיליון  ציפו  והנתבעים  למרות שהתובע 
בתפילה  ופתח  החדר  לפינת  פנה  הוא  דקות.  לכמה  לו  לסלוח  מהם 
ממנו  ומבקש  תסכולו  את  האלוקים  בפני  שופך  כשהוא  חרישית, 

להאיר עיניו ולהעניק לו את חסד ההבנה ביחס לבעיה שלפניו.

לפתע פתאום זינק בעל הדבש ממקומו כאילו הכהו הברק וקרא: "אני 
משוכנע  כה  היה  והוא  חזק,  כה  בו  הכה  הזיכרון  זוכר!"  אני  זוכר! 
בחשיבותו ובמשמעותו, שהוא לא היסס להפריע לרבי, שעמד בפינה, 

שקוע בתפילתו האישית.

"רבי נכבד, אנא סלח לי", הוא קרא בהתרגשות. "בעודני עומד כאן 
הייתה לי הארה מדהימה ביותר! זיכרון ישן, שנשכח ממני לחלוטין 
מזה שנים רבות, שב פתאום והבזיק בתודעתי וניצל מתהום הנשייה! 

אני מדבר על משהו שארע לפני חמישים שנה, כשהייתי נער צעיר.

"אבינו נפטר פתאום והשאיר לנו ירושה גדולה בכסף מזומן ובנכסים, 
שבהם נכלל מרתף גדול מלא חביות יין ושמן.

"יום אחד, אביהם של שני הבחורים הצעירים הללו – ינוח בשלום על 
משכבו – בא לביתנו בהמלניק. הוא טען שהיין והשמן שייכים לו – 
שהוא אכסן אותם אצל אבי למשמרת. אחיי ואני היינו עדיין צעירים 
למדי, ומעולם לא היינו מעורבים בעסקיו של אבי. לא היה לנו מושג 

מה עלינו לעשות, אבל מיאנו לוותר על הסחורה סתם ככה.

"כולנו הלכנו לרב העיר והצגנו בפניו את המקרה. הוא פסק לטובתנו, 
והסביר שלא ניתן לקחת כלום מירושה שמקבלים יתומים בלי הוכחה 
ניצחת וללא שבועה. היין והשמן נשארו אצלנו. מקץ זמן מה מכרנו 

את כל הסחורה בעד מחיר הגון.

"מה שנוכחתי לראות זה עתה הוא שהכסף שקיבלנו עבור אותם יין 
בידיהם של  הנמצא כעת  בדיוק לערכו של הדבש שלי,  ושמן שווה 

בניו של ידידי המנוח!"

השוואה  שהעלה  תוך  פנימי.  באושר  קרנו  יצחק  לוי  רבי  של  פניו 
זה  זו שבין שני האירועים, שהתרחשו במרחק חמישים שנה  הולמת 
מזה, חרץ הסוחר את דינו הוא במקרה הנדון. מאותה סיבה שבגללה, 
כיתום, הוא היה זכאי לשמור את היין ואת השמן לפני זמן רב כל כך 
– מאותה סיבה עצמה, היה עליו עתה לוותר כיום על תביעתו לקבל 

את הדבש שלו מידיהם של שני היתומים הללו.

כעת נתברר לרבי לוי יצחק כל העניין: ההשגחה העליונה הציבה בפניו 
את המקרה הזה, כה מוקדם במקום כהונתו החדש, כדי ללמדו לקח 
אנושיות  בעיניים  מאליו  ומובן  אמיתי  שנראה  מה  תמיד  לא  חשוב. 
הוא בהכרח האמת, או אפילו הוגן. האמת המוחלטת מצויה אך ורק 
ואלוקים  בהלכות התורה. ספר החשבונות של אלוקים תמיד פתוח, 
להמתין  שעשויים  בהם  יש  החשבונות.  כל  את  תמיד  ומאזן  מחשב 
חמישים שנה בטרם יבואו על פתרונם, אחרים – יותר מזה, ואחרים – 
פחות מזה. מה שמובטח הוא, שאדון עולם מפקח כל העת כדי לוודא 

שהצדק ייעשה תמיד.

מה עשו חביות מלאות דבש במרתף 
של היתומים?



י"ח חשוון - רבי רפאל ברוך טולידנו זצוק"ל
 

הגאון המופלא רבינו רפאל ברוך טולידאנו נולד לאמו חנה סודרי ולאביו רבי יעקב 
טולידאנו, במקנס שבמרוקו, בשנת תר"נ ))1890( הוא נישא לרחל, ביתו של רבי שלום 
עמאר, ולזוג נולדו שני בנים - יוסף ויעקב. רבותיו העיקריים היו רבי חיים בירדוגו 
בקבלה.  רבו   - אלקובי  יוסף  ורבי  במוסר,  רבו   - משאש  חיים  רבי  המובהק  ,  רבו   -

בשנת  מקנס.  בעיר  לדיין  התמנה   ,18 בן  והוא   ,)1908( תרס"ח  בשנת 
ולרבה  הדין  בית  אב  לראש  נתמנה  אביו,  פטירת  לאחר   ,)1917( תרע"ז 
עיטור  את  השני  חסן  מרוקו  ממלך  קיבל  זה  בתפקידו  מקנס.  של  הראשי 
הכבוד.  לגיון  עיטור  את  קיבל  הצרפתית  ומהממשלה  עלאוית",  "וויסאם 
למקנס,  הסמוכות  והעיירות  הכפרים  לבני  ישיבה  הקים  טולידאנו  ברוך  רפאל  רבי 
רפואי.  בטיפול  וכלה  ומזון  בביגוד  החל  התלמידים,  של  למחסורם  בעצמו  ודאג 
ובימי  משתתפים,  כ-150  לפני  במקנס  מדרשו  בבית  תורה  שיעורי  מסר  יום  מדי 
העיר. מתושבי  השבוע  במהלך  גבה  אשר  הכספים  את  לעניים  מחלק  היה  שישי 

צער  את  בראות  אך  ברק,  בבני  התיישב  לישראל,  עלה   )1963( תשכ"ג  בשנת 
דרשות  ונשא  השונים,  הישובים  בקרב  נדד  ישראל,  בארץ  ממרוקו  העולים 
הנוער  מצב  את  ביכה  ובו  ידוע,  נאום  נשא   )1964( תשכ"ד  בשנת  התעוררות. 
על  האחריות  את  הטיל  הוא  אבותיו.  מורשת  את  ונוטש  לארץ  העולה  הספרדי 
הציבור החרדי בישראל וזעק בקול גדול: "ואיך אעלה אל אבי והנער איננו אתי?". 

ישיבת  בצרפת,  ברוך'  'חזון  ישיבת  שמו:  על  תורה  מוסדות  הקימו  צאצאיו 
בין  נכתבו  תולדותיו  ברק.  בבני  ברוך'  'עטרת  וקהילת  בירושלים  ברוך'  'אור 
יעקב'. 'אהל  לספר  בהקדמה  וכן  דמרוקו'   ירושלים  'מקנס-  בספרים  היתר 

רבי רפאל ברוך טולידאנו חיבר את הספר 'קיצור שלחן ערוך השלם' לפי מנהג מרוקו. 
התורה'. לכבוד  שירה  'אשורר  הוא  בהם  והידוע  שכתב,  פיוטים  גם  מופיעים  בספר 
 ,)1971( תשל"א  בשנת  בחשוון  בי"ח  נפטר  טולידאנו  ברוך  רפאל  רבי 
ברוך'  'חזון  ישיבת  שמו:  על  תורה  מוסדות  הקימו  צאצאיו  ברק.  בבני  ונקבר 
ברק.  בבני  ברוך'  'עטרת  וקהילת  בירושלים  ברוך'  'אור  ישיבת  בצרפת, 

קרלנשטיין  ראובן  הרב  הנודע  המגיד  של  הנפלא  סיפורו  מובא  'להגיד'  בספר 
ישראל,  לארץ  ממרוקו  ימיו  בסוף  עלה  זצ"ל  טולדנו  ברוך  רפאל  "רבי  זצ"ל. 
לקיים  כדי  פרטית  מגורים  דירת  רכש  לארץ  עלה  כאשר  ברק.  בבני  להתגורר  ובא 
כיוון שרצה לזכות  נכסים מיוחד, אבל  ישוב ארץ ישראל. הוא לא היה בעל  מצוות 
עד  כספים  קיבץ  משם,  קטנה  והלוואה  מפֹה  כסף  נטל  ישראל,  ארץ  ישוב  במצות 
הרב  מספר  וסיידו",  שיפצו  אותה,  תיקנו  הקניה  לאחר  דירה.  וקנה  ממון  לו  שאסף 
זצ"ל. טולדנו  ברוך  רפאל  הרב  של  מבנו  ששמע  כפי  הדברים,  את  קרלנשטיין 
"כאשר המלאכה הושלמה, גמרו לשפץ, באו בני המשפחה ואמרו לו בשמחה: 'אה, ברוך 
ה', אפשר כבר להיכנס לדירה'. רבי רפאל ברוך שמח איתם יחד, אך אמר להם: 'טוב, את 
הדירה הזו אשכיר, ובממון שנקבל אשכור דירה במקום אחר. אני אתגורר בדירה שכורה'.
בני המשפחה תמהו, ושאלו בפליאה: "מדוע? מהי הסיבה לכך שלא תתגורר בדירה שלך?", 
השיב להם הרב טולדנו: "גם במרוקו לא התגוררתי בדירה פרטית שלי. אני מפחד, אני מפחד".
אחוש  פוחד שמא  "אני  הרב:  של  לתשובתו  ונדהמו  הנכדים,  תהו  מפחד?  הרב  ממי 
הבית  בעל  שכורה,  בדירה  בעולם.  קבוע  שאני  שלי,  הקבוע  המקום  הוא  כאן  כי 
הבית  בעל  מגיע  שנה  ולאחר  אחרת,  דירה  מחפש  הוא  השוכר,  את  זורק  מגיע, 
בדירה  אבל  בארץ'.  אנכי  'גר  לחוש  קל  יותר  כך  וכו'.  הדירה  את  לפנות  ומבקש 
לעולם"... כאן  ומתגוררים  התכלית,  שכאן  עצמו  את  אשלה  שמא  חושש  אני  שלי 
האזרח  'כל  בפסוק  "כתוב  בקראו:  המופלא,  הסיפור  את  קרלנשטיין  הרב  מסיים 
וקור,  גשמים  חום,  שמש,  בסוכה.  תמיד  יושב  הצדיק  בסוכות'.  ישבו  בישראל 
העיקר  ארעי.  הכל  הכסף,  לא  הזהב,  לא  ארעי.  דירת  חימום,  אין  מזגן,  אין 
העולם". זה  התורה,  בלימוד  שקוע  להיות  היצר,  את  לכבוש  המצוות,  הן 

ידי שהמבט יהיה מופנה לאן רצוננו להגיע ולא היכן היינו.
החכם  אמר  דאגה(  )בערך  יועץ  הפלא  בעל  שמביא  וכמו 
יין! שאם  אין, העתיד עדין, דאגה מנין? קום שתה  העבר 

די  ולא  יוכל להשיבו?  בדאגה, האם  יועיל  מה  עבר,  כבר  הדבר 
צער  וחיי  הדאגה  רעת  שיוסיף  אלא  לו,  שאירע  הדבר  רעת  לו 
יחיה? יסיחנו מדעתו. ואם הוא דבר שעתיד להיות אם יש תקנה 
יועיל בדאגה? יבטח בשם  יעשה התקנה. ואם לא יש תקנה מה 
וכמו  ע"כ.  הדאגה  להסיר  גדול  כלל  זה   " באלקי"ו  וישען  ה' 
יועיל לך כלל כי הוא כבא עבר.  שאמרנו העבר אין, העבר לא 

יצור את העתיד. ועל כן יתמקד האדם בעשייתו בהווה וכך גם 
וראוי להביא בעת הזאת, דברי אביר המחשבה רבינו צדוק הכהן 
מלובלין זצוק"ל, בספרו דברי סופרים )אות טז( שכתב, אין ליהודי 
להתייאש משום דבר בין בענייני הגוף כמו שאמרו אפילו חרב חדה 
על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, בין בענייני הנפש, 
זוה"ק  ז"ל  וחטא בדבר שאמרו  אפילו נשתקע למקום שנשתקע 
וכו', שתשובתו קשה או שרואה עצמו משתקע והולך בענייני עולם 
הזה. אל יתייאש בעצמו לומר שלא יוכל לפרוש עוד, כי אין יאוש 
כלל אצל איש יהודי, והש"י יכול לעזור בכל ענין. ע"כ. וממשיך 
גמור,  יאוש  אחר  הגיעה  היהודי  העם  התחלת  שכל  ומבאר  שם 
ששרה כבר לא יכלה להביא ילדים, ללמדנו שיהודי ויאוש הם שני 
הפכים גמורים. זה מה שניתן ללמוד לכל תחומי החיים מפרשתנו, 
ורק כך נצליח לגבור על הקשיים המזדמנים לפתחנו השכם וערב.

המשך 'דבר הרב' מעמ-1'

ימין  הידיים  את  לשלב  איסור  שיש  הדבר  נכון  האם  שאלה: 
חבירו?  ביד  ידו  כן  שעושה  גם  קפידא  יש  והאם  ושמאל? 
שמאל? ביד  לאצבע  ימין  ביד  אחת  אצבע  לחבר  אפשר  והאם 

תשובה: אכן אין לשלב את אצבעות הידיים ימין בשמאל בשום 
אופן והוא סכנה לאדם, וגם מונע את מזלו. וה"ה אם עושה כן 
יד ימינו בימין חבירו. אך נראה שאם הוא ימינו בימין חבירו אין 
חשש. וכמו כן יש לדעת שעיקר הקפידא אם מחבר כל אצבעותיו 
ולא חלק מהן. והחשש העיקרי הוא שעושה כן ללא כוונה. אומנם 
גם אם עושה כן בדעת תחילה, יש בזה איסור וכדברי האר"י ז"ל. 
הדברים  עיקרי  ולהלן  בכת"י,  בתשובה  בזה  הארכתי  ביאורים:מהנה 
בקצרה. בגמ' שבת )י.( מובא שרב כהנא פכר ידיה ומצלי, בשעת צער. 
ונח' שם מהו פכר ידיה. עיין ב"י )סי' צה( ובב"ח ובט"ז שם. ובזוה"ק ויקרא 
)כד.( מובא שאחר שנשלם ונסתיים הדין על האדם, משלב האדם החוטא 
את אצבעותיו ימין בשמאל, בלא שיתכוין. ובזה מורה חלילה שנגמר דינו. 
וכתב רבינו הארי זל בשער המצוות עקב דף ל"ז ע"ט וז"ל, אסור לאדם 
יד שמאלו כמו שנוהגים  ימינו עם אצבעות  יד  לחבר ולשלב אצבעות 
כוחות  הוא לפי שהם  והטעם  לפי תומם דרך מקרה,  בני אדם לעשות 
האדם  אל  הוא  טוב  ואמנם  לערבם,  ואין  ושמאליים  ימניים  עליונים 
ידיו  בב'  הנה  כי  ויכוקבהם  באצבעותיו  ויביט  שעה  בכל  שיסתכל 
והוא  יודין  דמילוי  אהו"ה  הוא שם  מהם  אצבע  וכל  אצבעות  יש עשר 
גימטריא אצבע ונודע כי שם זה יוצא מר"ת את השמים ואת הארץ עכ"ל. 
וכ"כ בספר אבן השהם הל' שמירת הנפש )סימן תכז אות סז( אסור לאדם 
לחבר  ולשלב אצבעות יד ימינו עם אצבעות יד שמאלו, כמו שנוהגים בני 
אדם לעשות לפי תומם דרך מקרה והטעם הוא לפי שהם כוחות עלנים 
ימינם ושמאלם ואין לערבם. ובספר אור הישר עמוד העבודה סימן יב 
ע"ב(  כד  דף  נעים  )ויכוח  נעים  מליץ  שבספר  וראיתי  ועוד.  עב.  אות 
למקובל האלקי רבי מרדכי עבאדי זצוק"ל כתב שעיקר הקפידא בשילוב 
כל האצבעות עיי"ש שהוכיח כן בטו"ט. ויש עוד אריכות דברים ואכ"מ.

שילוב האצבעות ימין ושמאל האם יש בזה איסור?


