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כפור הרוסי הנורא
והנודע ,לא נטה חסד
בימי החורף הקרים ,ובעיקר – בלילות
הקפואים ...כל יושבי הערים והעיירות ברוסיה
ובפרבריה נסו לבתיהם המוסקים ,וחסרי הבית
נמלטו על נפשם אל בית הכנסת שבעיר ,שם,
מאחורי התנור הגדול ,היה חם ונעים גם בשעות
הלילה המאוחרות...
גם בעיירה ברנוביץ' הקטנה ,בבית הכנסת
המרכזי ,היה תנור שכזה .תנור אבן ענקי,
לתוכו הושלכו מדי כמה שעות גזירי עץ יבשים,
שבערו באש מתלקחת שהפיצה חום בבית
הכנסת כולו .תפקיד השמש היה להעמיס אותו
בעצים מדי לילה  -לפנות בוקר ,כדי שהתנור
ישמור על חום גבוה ,ובית הכנסת יהיה חם
ונעים כבר משעות הבוקר המוקדמות.
אמנם ,הסקת התנור היתה מתפקידו של
השמש ,אלא שזה התרשל לא מעט פעמים
במלאכתו ,ערבה עליו שנתו בלילה ,והוא
התעצל לקום לעשות את תפקידו נאמנה.
לשמחתו הרבה ,למרות התרשלותו הנפשעת,
מדי בוקר בבוקרו היה בית הכנסת חם ונעים,
והתנור מוסק בעצים בוערים .השמש הסיק כי
הקבצנים הישנים מאחורי התנור הם שמעמיסים
אותו בעצים ,והוא שמח על שמלאכתו נעשית
בידי אחרים ,ולא נודע סוד התרשלותו באחד
מתפקידיו הבוערים תרתי משמע...
ויהי בלילה אחד ,שנת השמש נדדה ממנו,
והוא החליט שהלילה יעשה את מלאכתו
נאמנה ולא יסמוך כי התנור יוסק מעצמו.
בצעדים כבדים ועייפים הגיע לבית הכנסת,
וכמה שמח לראות כי מישהו עומד שם על יד
התנור ,ומשליך עצים פנימה במסירות' .שלום
לך!'  -זעק לעברו השמש' ,יפה אתה עושה!' -
'החמיא' לאלמוני שמסיק את התנור...
אלא שאותו אלמוני לא הגיב לברכה ,ואף
לא הסיט את ראשו לעברו .השמש ראה בכך
פגיעה במעמדו ,איך יתכן שקבצן הישן בירכתי
בית הכנסת לא יברך אותו לשלום עם שחר?
וכי כך נאה וכך יאה? לפיכך ,שב השמש וקרא
לעברו' :בוקר טוב ,תסתובב אליי בבקשה!'
 -פקד על ה'קבצן' ,שלא התייחס והמשיך
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רק שנים אחר כך ,גילו בני
במלאכת הסקת התנור...
חרונו של השמש הלך ועלה .הוא ניגש אל משפחת הרב את הסוד :תקופה ארוכה
מאחורי התנור ,וגער בקבצן המסתורי' :מדוע היה אביהם משכים קום באישון ליל ,וממהר
אינך עונה לי? אני השמש כאן ,ואתה מחוייב לבית הכנסת לעשות את תפקיד השמש
בכבודי!'  -שב השמש וקבע ,מעניק דחיפה ולהסיק את התנור ,כדי שאיש ממתפללי בית
הגונה לקבצן שסירב להסתובב לכיוונו ורק הכנסת לא יפגע בשמש על התרשלותו .גם
באותו בוקר נהג כך ,אלא שבבוא השמש ,רגע
נכנס עוד יותר לעומק התנור פנימה...
התנהגותו זו של ה'קבצן' ,הגבירה עוד יותר לפני שגילה מיהו המסיק המסתורי – הבין
את כעסו של השמש ,והוא העניק לו בעיטה הרב כי אם יסובב פניו לאחור ייפגע השמש עד
הגונה ,דחיפה של ממש אל תוך התנור הלוהט .עמקי נשמתו ,כשיבין כי מי שמסיק את התנור
לתומו חשב כי זה מה שינצח את הקבצן במקומו מדי לילה הוא הרב בכבודו ובעצמו!
העדיף הרב להעמיק אל תוך התנור הבוער,
המתעקש לא להכיר בשמש ובמעלתו ,אך
ה'קבצן' היה עקשן עוד יותר  -הוא נדחף אל פניו נכוו ,זקנו נחתך ,הגחלים כבר נצמדו
תוך התנור ,שולי בגדיו כבר החלו להיתפס לשולי חליפתו .אך הוא לא היסב ראשו לאחור
בגחלים ,הוא השתעל עמוקות מהפיח ומהעשן ,ולא נענה לקריאת השמש – כי עדיף וכדאי
ומשתלם לו סבלו האישי ,החום שבתנור
אך לא הסתובב לאחור!
כשראה השמש כי עד כדי כך מתבייש ממנו והגחלים המלחשות תחת רגליו ,ובלבד
ה'קבצן' האלמוני ,הסתובב לאחור והלך ליתר שהשמש לא ייפגע ,שלא יבחין כי הוא הרב
מלאכותיו ,לאסוף את הספרים ולסדר את וידאב לבו!
כי לכולנו יש רגעי התמודדות ,כשהפגיעה
הספסלים .רק אז ,בשקט בשקט ,חמק ה'קבצן'
כבר כמעט יוצאת לנו מהפה ,כשבמילה
המסתורי מהתנור הבוער ומבית
אחת נוכל להעמיד את פלוני על
הכנסת ,ואץ רץ לביתו להשיב את
נפשו...
 yr}s{vtמקומו הראוי לו ,כשבתנועה
אחת נבטא היטב את הפגיעה
נראתה
כך,
אחר
קלה
שעה
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בזולתנו .אך דווקא ברגעים
בפתח בית הכנסת דמותו qyvo qrvytzor
הללו חשוב לראות את דמותו
ההדורה של רב העיירה ,הגאון
rnymrqq}}vm
רבי ישראל יעקב לובצ'ינסקי
הקורנת של הרב בתוך האש
זצ"ל ,אלא שפנים חדשות באו q}vqvytrsvm
היוקדת בברנוביץ' ,כשהוא
ur {r
לכאן ...חצי מזקנו של הרב אבד
מעדיף להיכוות ולהיכנס פנימה,
ואיננו ,וגם חליפתו הרגילה איננה,
ובלבד שלא לפגוע בזולת ,ובלבד
הוא לבוש איזו חליפה ישנה ומרופטת .לאחר
לשמור על כבוד הזולת במקסימום!
התפילה הוא מברך בפנים מאירות את השמש
זהו המסר העולה מסיפור זה ,המופיע בספר
והמתפללים בבוקר טוב חייכני ,כאילו לא קרה 'מורשת אבות'' :נוח לו לאדם שישליך עצמו
דבר...
לכבשן האש ,ואל ילבין פני חברו ברבים!' – כי
ואיש לא עמד על סוד פתרון התעלומה – מי הפגיעה בזולת חמורה הרבה יותר מאש ,ואילו
הוא זה ה'קבצן' האלמוני ,שהסיק את התנור השמירה על כבודו בכל מחיר – היא המפתח
מדי לילה במקום השמש ...ואיש לא ידע מה לחיים טובים ומאירים ,שמחים ומאושרים,
פשר סירובו של 'קבצן' זה להסיט את ראשו אפופי מילים טובות ונעימות!
לאחור ולהיענות לקריאות השמש ...ואיש גם
לא הבין את הופעתו המשונה משהו של הרב
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
באותו יום ,כשפניו שרופות קמעא ,זקנו איבד
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את היסוד הזה בטבע האנושי ,חיוני להבין גם בבואנו
להתמודד עם מחשבות זרות שאנו חייבים להסיח את
הדעת מהן .עד גבול מסוים נוכל להסיח את הדעת
ממחשבה שאינה רצויה ,אם נרצה לעשות כן ,אבל
מעבר לגבול מסוים של הרצון להסיח את הדעת,
במיוחד כאשר ננסה לעשות זאת מתוך רמה גבוהה
של לחץ ,מתח וחרדה ,ככל שנרצה יותר לגרש את
המחשבה מאתנו כך נגרום שהיא דווקא תדבק בנו יותר.
זה אבסורד )חוסר היגיון( ממש ,אבל זאת המציאות.
בגלל רגישות הנושא לא נוכל להרחיב ולהשתמש
בסיפורים כדי להמחיש את הרעיון ,אבל די אם נקבע
בצורה חד -משמעית :כדי שמחשבות זרות לא יטרידו
אותנו ,עלינו להקפיד שלא לעשות מהן עסק גדול.
מי שניגש להתמודד עם מחשבה זרה באמירת 'לשם
יחוד' ובהכנה רבה ,דווקא הגישה שלו תקרב את
המחשבות הלא טובות ותכניסן לראשו ,והוא יתקשה
להיפטר מהן .ואולי גם זו הכוונה במה שכתב בעל
'חובת הלבבות' בהקדמה לספרו :וזכרתי דברי האומר:
מן הזהירות שלא תרבה להיזהר כי מעבר לגבול מסוים,
ככל שמנסים יותר להיזהר ,מגדילים את הסיכויים
להיכשל ,ולמרבה האבסורד ,דווקא הזהירות המופלגת
תהיה אחראית לכך.
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בימינו ובמצבנו  -מבלעדי הבטחון בה' אנו מגדרים
בגדר "חולה שיש בו סכנה" ואם תאמר אם כן לשם
מה לעסק בנושא שכל כך קשה לרכשו? התשובה היא:
לסים את כל הש"ס או שלא לסימו  -לא לכל אחד
יש בזה משום פקוח נפש .אולם מבלי מדת הבטחון -
לכל אדם באשר הוא יש בה משום "פקוח נפש" ,ולא
אסתיג מלומר שבימינו יש בזה אף משום "אבוד עצמו
לדעת"!...
ההתמודדיות של "עקבתא דמשיחא" מנבאים לנו
מהנביאים ,ומהתנאים והאמוראים  -שיהיו קשות
ומסבכות" ,אין לך יום שאין קללתו מרבה משל חברו",
"צרות אחרונות משכחות את הראשונות"" ,חצפא
יסגי"" ,בן קם באביו ,בת באמה ,כלה בחמותה"" ,היקר
יאמיר"" ,יראי ה' ימאסו" ועוד.
רואים אנו היום את ההתמודדיות הקשות בכל תחום
ממש ,אם זה שדוכים מעכבים ,שלום בית לקוי ,גרושין,
עני חובות ,תרבות רעה בתוך ביתו של אדם ,נושרים
ונושרות ,חליי גוף ,חליי נפש מגונים כדכאונות ,חרדות,
דאגות ,מתחים ,כפיתיות ,ועוד.
הטכנולוגיה המפתחת בימינו מנצלת לרע שלא היה
כמוהו מימות עולם ,ישנם כלי משחית )איפון אינטרנט
ועוד( המפילים חללים יום יום ,הורסים את בנינו

עם עיקש תתפתל ...מסיבה זו ,יש מקרים שבהם
כדי לעזור לאדם להסיח את הדעת ממחשבה מסוימת
המעוררת בו חרדה ,נחוץ להתחכם ולצוות עליו דווקא
שלא להסיח את הדעת מן המחשבה הזו ,כלומר כדי
לעזור לו שלא לחשוב על משהו ,הולכים בכיוון ההפוך
ומכניסים אותו באופן שיטתי למלחמה שמטרתה-
כן לחשוב ,וכאשר הוא ייכשל הוא יינצל מבעייתו.
להמחשת הרעיון נביא את בעייתם של אלו שאינם
מצליחים להירדם בלילות ,והם שוכבים במיטתם
במשך שעות ארוכות בלי יכולת להירדם .משעות אחר
הצהריים ,או אף קודם לכן ,הם כבר מתוחים ולחוצים
מן המחשבה שבלילה לא יצליחו להירדם ,וכצפוי,
'אשר יגורתי יבא לי' ,הם אכן אינם מצליחים להירדם.
ההסבר לבעייתם הוא ,שכולנו יכולים לשקוע בשינה
ולהירדם רק על ידי שאנו מסיחים את הדעת ולא
חושבים על כלום ,עד שמחשבותינו מתערפלות ואנו
"ממריאים" ונעלמים .איש אינו יכול להיזכר באותו רגע
שבו הוא נרדם ,מכיוון שעצם התהליך נעשה על ידי
הסחת הדעת וחוסר מחשבה .לעומת זאת ,מי שמתוח
ודרוך ומנסה כל הזמן לבדוק אם הוא מצליח להירדם
או לא ,המתח הרב שבו הוא נתון ,הריכוז המחשבתי
הגבוה והערנות שלו ,דווקא הם המונעים ממנו לשקוע
בשינה ומחבלים בכול סיכוי שהוא יירדם.
אי לכך ,אחת הדרכים המועילות לגאול אותם מצרתם
)מלבד כדורי שינה ,שמאוד לא מומלצים בהיותם
ממכרים( היא להביאם לידי כך שלא יהיה אכפת להם
שלא להירדם' .הפוך על הפוך' ממש .הדברים עשויים
להיות מסובכים מאוד ,ויש צורך בתחכום וביצירתיות
רבה כדי למצוא את הדרך להוציא אדם מציפורני
מחשבות מטרידות.
|{pv | qmn qyzv~r}zv {m{y
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ובנותינו ,הורסים משפחות ,מנתקים יהודים טובים
ממורשת היהדות ועוקרים אותם לגמרי מכל רגש של
קדשה.
החמר בימינו משדרג באפן שהוא כים סוחף שאין לו
סוף ,המותרות והתענוגים ,המצויים בימינו "משגעים"
את מחותיהם של בני אדם לרדף אחריהם ,לסלק ישן
מפני חדש ,להתחדש ולהתחדש בלי סוף...
השקר והמינות סובב אותנו מכל כוון" ,מלכות
של מינות" ,ממשלה מורדת בה' ,מגבה את הדריסה
והרמיסה של כל התורה כלה ,מבססת על שופטים
ושוטרים בחקי הגויים המרימים יד בתורת משה.
וזה מה שגורם לעולם של פשע ,תאוה ,פריצות,
חצפה ,קנאה ,חמדה ,תחרות ,שנאה ,לשון הרע ,גזל,
שקר ועוד.
ובנוסף על כל העמס שנחת עלינו שהזכרנו חלק
ממנו ,עוד נפשותינו חלושות ,דלונו מאד ,הננו חלושי
דורות מכל הדורות שקדמו לנו מבחינת חזק הנפש
ויציבותה.
ולכן מה העצה היחידה בימינו ,מסימת המשנה
בסוטה:
"אין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים"!
במשפט זה גופא מעצימה המשנה את אסון דורנו
בעוד חסר גדול ,והוא שלא יהא על מי להשען ,דור
יתום ,אין מנהיג ,אין מורה דרך ,הבלבול והספקות
יהיו מנת חלקם של רבים ,חלישות הדעת ,יאוש ,חסר
עקביות ,ואין עצה ואין תבונה ,והפתרון היחיד הוא
לגשת ישירות לבורא ולהשען עליו.
כך שהדרך היחידה להצלתנו בזמן הזה ,הוא רק
לפנות לאבינו שבשמים ולהשען עליו ,דהינו מדת
הבטחון שפרושו להשען על ה' בכל זמן ובכל מצב.
v~oryym vn qyzv~r}zv {m{y
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בזמן בית המקדש הראשון בעשרה בטבת התחיל
מצור על העיר ירושלים ,והיה המצור קשה מאוד
על העיר ,ובעקבות המצור מתו הרבה אנשים בגלל
הרעב הקשה שהיה בירושלים ,וכיוון שראשית
הפורענות של חורבן בית המקדש הראשון היה
בעשרה בטבת שאז התחיל המצור על ירושלים,
חכמים תיקנו לצום זכר לחורבן בית המקדש ,וכל
איש ואישה חייבים לצום ואסו ר לפרוץ גדר.
א .השנה יחול הצום ביום שלישי ,ותחילת הצום
הוא מזמן עלות השחר ) (5:41עד צאת הכוכבים
) ,(17:15והאיסור הוא לאכול ולשתות ,אבל שאר
העינויים שבתשעה באב ,מותרים בצום זה כגון
נעילת הסנדל ,סיכה ,וכן מעיקר הדין מותר להתקלח
במים חמים ביום הצום אבל המחמיר תבוא עליו
ברכה.
ב .אם הלך לישון בלילה )שלפני התענית( וקם
משנתו באמצע הלילה אסור לו לאכול ולשתות
אפילו שעדיין לא התחיל הצום ,כיוון שהלך לישון
הסיח דעתו מן האכילה והשתייה ונחשב כאילו
נכנס לתענית ,ולכן אם רוצה לאכול ולשתות לפני
עלות השחר צריך לעשות תנאי לפני שהולך לישון
שכוונתו לקום במהלך הלילה לאכול ולשתות ,ואם
שכח ולא עשה תנאי וקם לפני עלות השחר אסור
לאכול ולשתות .אולם אם מרגיש צימאון יש לו על
מי שיסמוך לשתות בלבד ,ובפרט אם רגיל לקום
ולשתות במהלך הלילה.
ג .מן הנכון שלא לשטוף את הפה ביום הצום,
אולם בפחות מרביעית במקום צורך מותר ,ויזהר
שלא יבלע את המים ,ולכן מי שקשה לו בבוקר
שהוא קם משנתו לא לצחצח שינים ביום התענית
או מי שיש לו ריח רע מפיו מותר לו לצחצח שיניו
או לשטוף את פיו וכמובן שיזהר שלא יבלע
את המים ויכניס לפיו פחות מרביעית
) 81גרם(.
ד .מי ששכח ובירך על
מאכל או על משקה ביום
התענית ולפני שטעם נזכר
שהיום יום צום יטעם כל
שהוא מן המאכל או
מהמשקה כדי שברכתו
לא תהיה לבטלה ,משום
שברכה לבטלה לדעת
מרן השולחן ערוך זה איסור
דאורייתא ואיסור אכילה ביום
התענית הוא מדרבנן ,ואע"פ שיש
אומרים שחיוב התענית הוא מדברי קבלה
מכל מקום זה בוודאי אינו חיוב מדאורייתא ,ופשוט
שאחר שטעם אסור לו להמשיך לאכול או לשתות
וצריך להמשיך ולהתענות.
ה .חולה שצריך לאכול מחמת בריאותו ,אם אכל
ככותבת הגסה אינו יכול לומר "עננו" בתפילתו,
אולם חולה שאכל בכוונה כל פעם פחות מהשיעור,
יוכל לומר "עננו" בתפילתו.
ו .קטנים פטורים מכל הצומות ואינם צריכים
אפילו לעשות תענית שעות ,ואפילו אם הגיעו לגיל
חינוך ויש להם דעת להתאבל על החורבן אין להם
להתענות ,ואפילו אם הקטנים רוצים להחמיר על
עצמם ולהתענות אין שומעין להם ,ומותר להם
לאכול כל מה שרוצים ,כיוון שתעניות אלו מדרבנן
והם זכר לחורבן בית המקדש ואנו מצפים שיבנה בית
המקדש לכך אין מקום לחנך את הקטנים שיתענו.
ז .מעוברות ומניקות פטורות מהצום ,ואינן
רשאיות להחמיר על עצמם ולצום ,וראוי שלא יאכלו
מעדנים וכדומה אלא יאכלו רק לצורך קיום האישה
והתינוק ,ומותרות לאכול המעוברות והמניקות
אפילו בשעות הבוקר.
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