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הילה של קדושה עוטפת את צפת בלילות
שבת ,ואוירה חגיגית שוררת בבית הכנסת .עם
סיום התפילה וברכות ה'גוט שבת' הלבביות
הנשמעות בבית הכנסת ,הכריז הגבאי כמנהגו
מדי פעם' :הרב משה א .מזמין את הציבור
ל'שלום זכר' בביתו לרגל הולדת בנו .מזל טוב
והרבה נחת!'
ואכן ,בליל שבת מיהרו רבים מבני הקהילה
להגיע לביתו של ר' משה ,להתכבד מהמטעמים,
ולברך בחביבות וידידות אהבה את אבי הבן .גם
ר' יצחק תכנן להגיע ,אלא שהסעודה התארכה,
ואחר כך התעכב ,ולבסוף לא יכול היה לעזוב
את הבית בשעה כה מאוחרת...
ביום המחר ,מגיע ר' יצחק לבית הכנסת וכבר
מתכנן לברך את ידידו ר' משה כי לא עלה בידו
הדבר אמש .אך משהבחין בו ר' משה ,פנה אליו
בפנים זעופות' :או ,הנה האיש החשוב ,ר' יצחק,
זה שלא נאה לו לבוא לשלום זכר של ידידיו...
אתה בוודאי חושב שאינני זוכר שפספסת כבר
בשלום זכר של בני הקודם ,ואתה לבטח בטוח
ששכחתי שלא היית בבר המצוה של יענק'לה
שלי אך לפני חצי שנה ...אה ,עשית עליי חרם?'
ר' יצחק החויר והסמיק חליפות ,לעיני כל
הקהל 'שפכטל' כזה ,על הבוקר ...והוא באמת
לא זוכר מה היה ב'שלום זכר' הקודם ובבר
המצוה של יענק'לה ...מה שבטוח ,שמאוד לא
נעים לעמוד במרכז בית הכנסת באמצע תפילת
השבת ,ולהישטף במקלחת של צוננין ורותחין
מעורבבין מול כל הציבור המביט מופתע
והמום' :נו ,ואם לא הגיע לשמחה שלו ,לכן
מגיעה לו כזו מקלחת? לכן מגיעות לו צעקות
כאלה במרכז בית הכנסת?'
אם הקהל חש בכך ,נקל לתאר את תחושתו
של ר' יצחק עצמו .מושפל וחיור ,מיהר לעשות
את דרכו למקומו ונבלע בתוככי טליתו רגע לפני
שדמעות בושה וביזיון יציפו אותו לעיני כל .הוא
רק ביקש שהאדמה תפתח את פיה ותבלע אותו
ככה ,כמו שהוא ,בעיצומה של התפילה...
לקראת סיום התפילה ,מיהר לחמוק מבית
הכנסת מיציאה צדדית ,פגוע וחפוי ראש.
השעות הבאות אמנם הקהו אך במעט את
הבושה והעלבון שצרבו את נשמתו ,אך עדיין
היו בו רגשי זעם קשים על ידידו לשעבר ר'
משה ,שבחר להשפילו באופן כה בוטה .גם ליל
מוצאי השבת עבר עליו בסערת רגשות עזה,
תוך שרגשות הכעס מציפים אותו...
ביום ראשון בבוקר ,הצליח לסדר איכשהו את
מחשבותיו על החוויה הקשה שחווה ,והרהר:
'והלא מה אתה מבקש ממנו – שידונך לכף
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זכות מדוע לא השתתפת בשמחתו .אולי תאמץ הסיבות המונעות אותו מאושרו מתפוגגות
אתה את צורת החשיבה הזו ,ותדון אותו לכף ונעלמות...
זכות? אולי בדיוק על מצבים אלה ראוי למחול
בעולם הזה אנו נידונים מידה כנגד מידה,
ולא להקפיד? אולי הוא עדיין בלחץ מהלידה ,כשם אנו נוהגים בזולתנו – כך נוהגים בנו.
והילדים תלויים בו ,ויש עליו עול גדול של כשיהודי דן יהודי אחר לכף זכות – גם בשמים
סידורים ,והוא בקושי ישן ,ומי יודע מה עוד – דנים אותו באותה צורה ,פותחים לו שערי
וזה גרם לו להתפרצות?'
רחמים ,מתייחסים אליו באופן חיובי...
עודו מהרהר ,ורגליו מוליכות אותו אל היער
כשיש לנו הזדמנויות כאלה – כשניתקל
הסמוך ,שם הקדיש חצי שעה תמימה לסדר במקרה לא מובן ,במחזה לא ברור ,בהתנהגות
לר' משה 'כתב הגנה' ,מה גרם לו להתפרץ מוזרה של הזולת – הבה נאמץ את המצוה
עליו בצורה כזו ...בסופו של דבר ,הצליח הזו אל ליבנו ,הבה נדון לכף זכות! נהפוך
למצוא סיבות מקלות שהובילו להתנהגותו של בזכותו של הזולת ,נהרהר על סיבות אפשריות
ר' משה ,והצליח לנקות את לבו מרגשי הזעם שהובילו לכך – ונרוויח כי גם בשמים יפתחו
והכעס כלפיו ,ולמחול ולסלוח לו בלב שלם...
את הפנקסים שלנו ,וינהגו בנו באותה צורה...
תחושת אושר לא מוכרת פשטה בנשמתו,
ואז ,לא נופתע מהשפע שייפול עלינו
קנתה שביתה בלבו .דמעות אושר זכות הציפו משמים ...הרי כל הסיבות המונעות אותו –
את עיניו ,טיהרו את נפשו .הוא חש כמתעלה נעלמו ואינן ,כי אנו דנים לכף זכות!
טפח וטפחיים מעל הקרקע ,מתרומם בענן
חז"ל נתנו לנו כלי עוצמתי ומועיל מאוד,
של טוהר זך .רגשות הקירבה לבורא
עולם כיצד נוכל לדון את האדם לכף זכות :לדון את
שיח
לשפוך
הביאו אותו לנצל את עת הרצון,
כל האדם .להכניס לכף המשקל את כל
בתו
ולהתפלל במילים פשוטות על
הסיבות שהביאו לכך שהוא ממהר
כמה
המבוגרת ,הממתינה כבר
כל כך ,עד שחצה את הכביש
שנים לזיווגה ההגון...
באור אדום ...להכניס לאולם
}m myy
הדיונים במוחנו את כל
היתה זו תפילה מלב נקיtv' yrrt ,
תפילה בהתרגשות יתירה
האפשרויות ,למה יהודי נשוא
{ rvtryr{r
כפי שלא חווה מעולם .הוא
פנים מגיע לתפילה בשעת
חש איך שערי שמים פתוחים {rx pmry qv
צהריים ,ומה עובר על הבן
בפניו ,איך העובדה שדן את  vxxrnyn}rr{r{yשמקשה עליו לקום ,ומה עיכב
rvyu
ידידו לכף זכות פתחה בפניו
את הכנת האוכל בזמן ,ומה גרם
מיהר
את כל המנעולים .הוא
לאותו פלוני להחנות את רכבו
את
לשפוך
לנצל את שעת הכושר,
בחניה שאינה שלו...
לבו בדמעות שליש...
אולי מי מהם עסק בענין דחוף? אולי אחד
הוא
אך
דמיוני,
מסיפור
לקוח
ההמשך ,כמו
מהם קיבל הוראה מפורשת ,הסכמה ברורה,
ר'
של
ידו
בכתב
במכתב
והופיע
אמת לאמיתה,
או שהוא נמצא במצב נתון שאין ברירה
זילברשטיין
יצחק
רבי
הגאון
אל
יצחק ,שנשלח
אחרת? אולי מי מהם לא הבחין ,לא שם לב,
הוא
וכך
נפשי'.
'ברכי
בספר
ופורסם
שליט"א,
הוא כה מודאג בנושאים אחרים עד שהשתכח
כותב:
הדבר מלבו? אולי הוא לא יודע כיצד לנהוג ,או
'באותו ערב' ,כך ממשיך המכתב' ,הגיע שגג ,או שהוא אנוס כרגע?
הטלפון לו אנו מחכים מזה שנים .לא אלאה
הרי אנחנו לא יודעים את כל הנתונים על
בפרטים ,אך בתוך שבוע ימים הפכה בתי לכלה 'כל האדם' שלפנינו .לא ידועים לנו כל הסיבות
מאושרת!'
והמאפיינים ,תכונות האופי והמצבים של
זהו כוחו של לימוד לכף זכות ,הפותח האדם שלפנינו .הרי רק אם נדון את 'כל האדם'
שער לישועות נכספות רבות .הן כל הישועות – על מאפייניו השונים וסיבותיו המשתנות,
ממתינות לנו ,רק יש משהו שמעכב ,איזו מהר מאוד נגלה כי הדרך הנכונה והמוצדקת,
התנהגות לא רצויה שטעינו בה ,איזו תפילה האמיתית והנכונה היא לדונו לכף זכות!
שלא התפללנו כראוי ,איזו נפילה שחווינו ...אך
חז"ל מגלים במסכת שבת דף קכ"ז ,שכאשר
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
יהודי דן את זולתו לכף זכות  -הוא מעורר
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חג שביעי של פסח

א .בשביעי של פסח נעשה בו קריעת ים סוף ,ולכן יש הנוהגים בליל שביעי של פסח לקרוא
סדר לימוד המובא בספרים.
ב .יש הנוהגים שלא לומר את ה'יהי רצון' שקודם הלימוד כיון שאומרים שחיברו שבתאי
צבי שהיה רשע ,ואמר על עצמו שהוא משיח כמסופר בספרים מעשיו ומעלליו ,אבל סדר
הלימוד מיוסד על אדני פז מפי זקנים וצדיקים וראוי ללמוד בזה ,ובפרט שיאמר את שירת
הים בחצות הלילה שאז מובא במדרש שנעשה קריעת ים סוף ,ויפה לה השעה הזאת ,וכשם
שהקב"ה עשה ניסים לאבותינו כן יעשה לנו ניסים ונפלאות.

עירוב תבשילין

א .אסור להכין ולבשל מיום טוב לשבת ,לפיכך כאשר יום טוב יוצא קודם השבת עושים
עירוב תבשילין ,כדי שיוכל להכין ולבשל ביום טוב לצורך השבת.
ב .כיצד עושה? לוקח פת ,כגון פיתה או לחמניה וכדומה ,והוא שיהיה כזית ) 27גרם( ועדיף
כביצה ) 56גרם( ,ולוקח גם תבשיל כגון ביצה ,ועל זה עושה את העירוב.
ג .מברך ברוך וכו' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על עירוב תבשילין,
ואומר שע"י העירוב הזה יהיה מותר לנו לבשל ולאפות ולהדליק את הנר וכו'.
ד .הנוסח הוא :בדין עירובא יהא שרי לנא לאפויי ולבשולי ולאדלוקי שרגא ולמעבד כל
צרכנא מיום טוב לשבת .וצריך להבין את הנוסח מה שאומר ,ופירושו שעל ידי העירוב הזה
יהיה מותר לנו לאפות לבשל להדליק את הנר ולעשות כל צורכינו מיום טוב לשבת ,וע"י זה
אפשר לעשות את התבשילים לכבוד שבת) .הנוסח המלא מובא בתחילת המחזור של פסח(
ה .מניח העירוב מערב החג ,ואם שכח ולא הניח ,סומך על רב העיר שעשה עירוב תבשילין
והוציא אותו גם כן ידי חובה) ,ואין לסמוך על זה כל הזמן(.
ו .כתבו הפוסקים שעדיף שאדם יבשל בעוד היום גדול ,כדי שיסיים כמה שעות לפני שבת,
ומכל מקום אם יתעכב כגון שנאנס ,עד סמוך לשקיעת החמה מקילים בזה.
ז .אדם שהולך לבית מלון וכדומה ,או אדם שמתארח אצל משפחה ,אינו עושה עירוב
תבשילין שהרי בעל המקום עושה ,אלא רק יאמר בלי ברכה שיהיה מותר לי בזה העירוב
להדליק את הנר מיום טוב לשבת ,ועל ידי כן יהיה מותר להדליק נרות לכבוד השבת.
ח .כל מה שמותר להכין צורכי שבת כאשר בארנו זה דוקא מתי שהעירוב נמצא אבל ברגע
שאכלו אותו או שנאבד אסור להכין מיו"ט לשבת ,אלא במקרה חד פעמי אם נאכל העירוב
בשוגג ,יסמכו על רב העיר כדליעל.
ט .אוכלים את העירוב לאחר שסיימו להכין את התבשילים ,אבל כתבו הפוסקים כיון
שנעשה בזה מצוה כדי שיעשו בעירוב זה עוד מצוה ויאכל או בליל שבת או בסעודה שלישית.
י .כתב מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל שמותר לאכול או לשתות חמץ בשבת זו ,והסיבה לכך
היא שפוקעת המכירת חמץ שנעשתה עם הגוי בליל שבת ,ולכן יהיה מותר כאשר ביארנו ,רק
יזהרו שלא יתערבב להם כלי פסח עם החמץ.

ספירת העומר

א .נאמר בתורה וספרתם לכם ממחרת השבת שבעה שבתות תמימות תהיינה .ופירשו
חז"ל ממחרת השבת היינו יום טוב ראשון של פסח ,ולא כמו שאומרים הצדוקים שמה שכתוב
שבת זה שבת הראשונה שלאחר חג הפסח .ובזמן שבית המקדש היה קיים נהגה קצירת
העומר ,ומצוה זו היא מן התורה ,אבל בזמן הזה מצוה זו מדרבנן זכר למקדש ,ולכן כשאומר
לשם יחוד לא יאמר הריני בא לקיים מצות עשה דאורייתא.
ב .נשים פטורות ממצות ספירת העומר ,מחמת שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ,אמנם
ילדים כיון שיש מצות חינוך ,יש על האבא מצוה לחנך את בנו לברך ספירת העומר בברכה.
ג .מי ששכח ולא בירך בלילה ,אם נזכר ביום ,סופר ביום בלא ברכה ,וממשיך מהלילה עם
ברכה ,ואם נזכר לאחר שהגיע צאת הכוכבים של יום המחרת ממשיך וסופר מכאן והלאה
בלי ברכה.
ד .מנהג טוב לומר בכל בוקר לאחר תפילת שחרית ספירת העומר בלא ברכה ,ויועיל אם
שכח לברך בליל האתמול שמכאן והלאה ימשיך בברכה.

סגולה נגד עין הרע

א .כתב בספר דבק מאח ,שיקח אדם מלח ,ומתי שמברך את ספירת העומר יאחוז המלח
בידו והוא סגולה לשאת אותו עליו ,ושמעתי מהרב יוסף טולדאנו זצ"ל שכן יעשו כל יום מימי
ספירת העומר ,ולאחר מזה יועיל בע"ה נגד עין הרע כמו קמיע מומחה.
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במדרש רבה )פרשה כא( דורשים חז"ל על הפסוק
"בזאת יבוא אהרן אל הקודש" זה שאמר הכתוב
)משלי כד( כי בתחבולות תעשה לך מלחמה .ע"כ.
ומבאר ר' יוחנן שם בתחבולות כמו מנהיג הספינה.
דאמר ר' יוחנן לעולם יעשה אדם עצמו קברניט האיך
יכול לעשות מצוה .ע"כ .ויש להתבונן למה ר' יוחנן
הביא דוגמא כמו מנהיג הספינה ,ולא נתן דוגמא כמו
מנהיג אחר.
המפרשים מבארים שיש כמה הבדלים בין מנהיג
ביבשה למנהיג בים .אחד ההבדלים הבולטים הוא כי
מנהיג ביבשה אם הוא נתקע באמצע נסיעתו ,אפשר
למצוא בנקל אדם אחר שימלא את מקומו וימשיך את
ההנהגה ,וכן אם חסר איזה חלק במרכבה או במכונית
ניתן בנקל להשיג את החלק החסר ,ולבנתיים לעצור
את הנסיעה .יוצא שאין חסרון לא מצד העצירה ,ולא
מצד הנהג.
לעומת זאת מנהיג בתוך ספינה שנמצאת בים ,והוא
היחידי בספינה שיודע לנווט אותה ,אם הוא לא ימשיך
בניווט ,הספינה תטבע במהירות ,כי אין אחר שיחליף
אותו ,ואין אנשים נוספים בסביבתו שיחישו לו עזרה.
וגם גלי הים והרוחות ממשיכים במרוצתם והספינה
יכולה להסחף למקומות לא רצויים ,ואף יכולה בנקל
לטבוע .יוצא אם כך שמנהיג הספינה הוא חייב להיות
תמיד עירני ולעבוד כל הזמן .כי אין אחר שיחליף אותו
והסכנה מצויה מאוד.
ומלמד אותנו ר' יוחנן כך גם כאשר האדם ניגש
לעשות דבר מצוה ,אדם צריך לחשוב שהוא כעת
מנהיג יחידי של הספינה שאין אחר שיכול לעשות
אותה .וגם לא ידחה את המצוה לזמן אחר כי מי יודע
מה יקרה במשך הזמן .ולכן לפני שמתחיל את המצוה
צריך להתבונן בדרך נכונה איך לעשות את המצוה על
הצד הטוב ביותר בלי שיחסר לו איזה דברים ,ואחר
כך יחפש למצוא כל מיני דרכים להשיג את החסר.
וזהו שאמר הכתוב "בתחבולות תעשה לך מלחמה",
זו המצוה.
וכך אמר הקב"ה למשה לומר לאהרן "בזאת יבוא
אהרן אל הקודש" ,כשמגיע יום כיפור וצריך להכנס אל
הקודש צריך זהירות מרובה ,כי אין אחר שיעשה את
העבודה והסכנה מאוד מצויה .ולכן שידקדק היטיב
בעשותו את המצוה שלו כתיקונה) .מתנת משה(
בספר 'דברי שערי חיים' מוסיף עוד הבנה :כשאדם
ממריץ את אחרים לעשות מצוה עליו להשתתף אתם
בעשיית המצוה ,ולהיות מופת לאלה שמהם הוא
דורש זאת ,כי אז עשויים דבריו להביא לידי הפעולה
הראויה.
הדוגמא לכך :מקרבניטה של אוניה שגם הוא נתון
באותה סכנה בה נתונים כל שאר נוסעי האוניה ,לפיכך
יכול הוא להנהיג אותה מאחר שהאנשים מבינים היטב
כי פקודותיו והוראותיו הינן נחוצות וחיוניות לשלומה
של האוניה ,שכן הוא עצמו חרד לכך כמותם .מה
שאין כן מפקד צבא שיושב בלשכתו ומשגר פקודותיו
לחייליו שבשדה קרב.
זהו שאומר המדרש "יעשה אדם את עצמו קרבניט
לעשות מצוה" שינהג אדם כדוגמת הקרבניט ויהי
גם הוא שותף בעשיית המצווה כי אז ישמעו אחרים
בקולו.
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