
 

  

  

  

    

      

הנותרים היו שלא  5%- כמה חבל! אם גם ה"
  " ולליםישיבות וכפותח עוד היית לשמה,  

  )י ,יט" (סף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערבובס האיוכ"

נשאל הבעל שם טוב זיע"א (עמ' רלט') מובא ש כתר שם טובבספר 
מאת תלמידיו איזו הוראה והנהגה בעבודת ה' אפשר ללמוד ממצות 

אדומה, ובפרט במה שמטהרת את הטמאים ומטמאת את פרה 
  הטהורים.

כי  .והשיב להם הבעש"ט שרמז יש בה לענין גבהות הלב בעבודת ה' 
כניס עצמו יולה שמיד בתחילה יתעבאמת על פי רוב אי אפשר לאדם 

ולכן הותר הדבר שיתחיל בגבהות  .כח ה"לשמה"מרק בעובי העבודה 
שכר, ומתוך שלא לשמה יבוא לשם כבוד או  ,"לא לשמהש" תחינבב

לקיים רצון ה'  בעיניוהתכלית תהא עד ש ,לשם שמיםלשמה, לעשות 
כה לבחינת "לשמה", אותה גבהות שהיתה מותרת זיואז כש .ותו לא

מתחילה נפסלת מכל וכל, ולא תהא עבודתו רצויה כי אם בהיותה 
  זכה ונקיה מכל סיג של גבהות.

הגבהות כשבא להתקרב אל הקודש בתחילת עבודתו ונמצא ש
נמאסת היא לאחר שכבר זכה האדם להיכנס לפני ולפנים רצויה, אך 

ולעסוק בעבודה זה מכבר. ועל ענין זה רומזת פרה אדומה, כי 
שמפרה ומגדילה ומגביהה את דעת  , על שםהגבהות נקראת "פרה"

צויה האדם, ובתחילת עבודתו כשעדיין הוא בגדר "טמא", הגבהות ר
ומטהרת אותו ומקדמת ומדרבנת אותו לפעול עוד ועוד בתורה 
וקדושה. אך לאחר שזכה שמתוך שלא לשמה בא לשמה והוא כבר 
בגדר טהור, חובה עליו למאוס ולהשליך את הגבהות, ואם ח"ו עדיין 
אוחז הוא בה, היא מטמאת אותו ומעמעמת את עבודתו ומדרגתו 

פי זה את המדרש "מה ראה קרח לחלוק [ועיין שם מה שביאר על  הרוחנית.
  . על משה? פרה אדומה ראה"] 

ויש בזה מסר גדול עבורנו, כי מצוי הדבר שיש בכח אדם לפעול 
ולעשות גדולות ונצורות לתורה ויראה, אך הוא חושש שמא תהא 

מרן החפץ חיים ידוע בשם שכן היא, עשייתו שלא לשמה. וטעות 
וכל מי שיכול  ,רת לא עושים חשבונותעיירה בועשכאשר ה ,זצ"ל

לפעול פועל בכל כחו, וגם בימינו אנו כשהכל בחוץ פרוץ ואש של יצר 
ודאי שאין לעשות חשבונות אלא לפעול בכל  ברחובות הרע בוערת

הדרך  ,על פי רוב ,שאדרבה ,הכח. ובנוסף לכך גילה לנו הבעש"ט
מתוך אותה גבהות של "שלא דוקא להיכנס לעבודת הקודש היא 

  נת פרה אדומה שמטהרת את הטמאים.לשמה", בבחי
הגאון הוא  ,בעל חזון ומעוףו ,מי שנודע בדורנו כאיש חיל לתורה ב.

ראש ממלכת התורה "עטרת  שליט"א הרב שלום בער סורוצקין
בי כוללים ותלמודי תורה ברחושזכה לייסד עשרות ישיבות , שלמה"

מרן הרב ל ה מיוחדתבזכה לקיר צקיןהרב סורו. ארץ הקודש
  במידת האמת שהיתה נר לרגליו. אשר ידוע היה שטיימן זצ"ל 

נא לי "אמור  ,ןן את הרב סורוצקיהרב שטיינממרן פעם אחת שאל 
היא ך מהעשייה שלר' שלום בער, הנך פועל רבות ונצורות, אך כמה 

?". רק איש אמת כמו הרב שטיינמן יכול היה לשאול אכן לשם שמים
ה, היתה צריכה להיות כל והתשובה, כמו השאלשאלה נוקבת כזו, 

 95%" בהרהר וחשב ולבסוף השי סורוצקין בהר כולה אמת.

אך   זוכן כנות כדי לענות תשובה נדרשת המו [וא שלא לשמה". עשייה המה
  . ]רק את האמתהוא רצה לדעת  ואת הרב שטיינמן לא היה שייך "לערבב"  

על פניו, ובשנינותו  עלתהקלה  שמע את התשובה ובת שחוקהרב 
הותרים היו שלא  5%- "חבל! כמה חבל! אם גם ה ,הנודעת אמר

  וללים...". ה ישיבות וכפותח עוד כמהיית  לשמה, 
איזה מסר מדהים יש בדברי הרב שטיינמן לכל העוסקים במלאכת 

מה  !!", צו השעה הוא לעשות ולפעול!. "אל תהא צדיק הרבההקודש
הוא להרבות תורה כמה  שאש הטומאה בוערתשנדרש ברגעים אלו כ

של מה לשמה ומה שלא  שבונותזה לא הזמן לח !!שיותר ובכל הכח
עת להימנע מעשייה ולשבת בחיבוק ידים רק בגלל הוזו אינה  ,לשמה

כל  .לית שאיננה לשמהכתנגיעה מסויימת לחשש שמא מעורבת כאן 
  .מחשבה כזו איננה רצון ה' אלא עצת היצר

, ערך ת(ספר המידו רביו חמן מברסלב זיע"א אמרוכבר  .ג
שעושה אדם לעצמו לבד, אפילו  הואין ערך למצש" "תשובה")

שתהיה רבה, למצוה שתימשך ממה זכות לרבים, אפילו שתהיה 
ם לתכלית גאלא    גודל המצוה,רק ללא   תכויןהונראה שרבינו   קטה".

נו שאף ימד אותהמצוה, לשמה או שלא לשמה, וכאמור לעיל, ול
יכול הוא  ומכונס בד' אמותיוות לעצמו האדם עושה מצושר אשכ

 יםבזיכוי הרב קומי שעיסו מאשר ,לשמה ולשם שמיםלכוין יותר 
מכל מקום אין ערך  ,ת זרותוות כוונמתערבמצוות שעושה שב ןיתכו

  .גם אם אינו עושה לשמהואין דמיון למעלת המזכה את הרבים  
רבו של רבי  ו בדורו ראש רבני סלוניקי[ חכם יוסף דודירש בדרך זו פו

ת א תעל פרקי אבו ""בתי אבותספרו ב ]" שלחן גבוה"יוסף מולכו בעל ה
שלכאורה  .ה "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו"משנדברי ה

שפעמים רבות  אומה בא לרבות בכך? אל ,מדוע הדגיש התנא "כל"
ויש  ,עבודת זיכוי הרבים באה על חשבון העבודה הרוחנית האישית

תיו בידו, מצוות שמזכה הרבים מקיים פחות בשלימות מאדם שעיתו
ת הרבים", כלומר שגם אם ח"ו המזכה א כלועל כן אמרו חז"ל "
תלמוד תורה או כונה בתפילה, "אין  למשל ,תיווהדבר ממעט ממצו

צוה שחיסר כאילו עשאה מאותה תחשב לו חטא בא על ידו", ו
  ים שאין גדול ממנו.הרבכוי זיבזכות כח    ,בשלימות

האיש החליט לבחון כמה סבלנות יש לרבנים 
  שלוש לפנות בוקרשעה רב הראשי בוהתקשר ל 

  )י ,כ" (ריםושמעו נא המ"

במפרשי המקרא ישנה אריכות גדולה בביאור חטאו של משה רבינו  
ברם, במדרשי חז"ל מבואר שהיה זה מחמת שאמר לישראל  ע"ה.

ה' אלהים אתה ) "ח ,ב(דברים רבה "שמעו נא המורים", וכפי שדרשו 
מפני שאמרתי  ,רבש"ע למה איני נכנס לארץמשה, אמר  .החילות

למשמרת לאות לבני "לה יאתה הוא שאמרת תח "?מעו נא המורים"ש
מרה כנסת ישראל א ו) "א שיר השירים רבה אוכן דרשו ( ".מרי

שמעו נא "ועל ידי שאמר  ,י יותר ממשהיאין שמח בבנ, לנביאים
  ".נגזר עליו שלא יכנס לארץ  "המורים

חומרת החטא תתבאר ביתר שאת לאור דברי חז"ל, שעוד בטרם 
יצאו ממצרים ציוה הקב"ה למשה ואהרן לבל יקראו לישראל 

רמז (חקת ט שמעוי ילקוב"מורים" ויזלזלו בכבודם, וכפי שדרשו 

שנה יד' פתש" זתמו 671גליון   נו אחיו בני רחמים ורפאל עידן הי"ויע"י ידיד המנוח יאיר בן יעקוטה עידן ז"ל נ"העלון מוקדש לע
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מר א ,למלך שמסר את בנו לפדגוג ?למה היה משה דומה": )ד"תשס
פעם אחת הקניטו (שוטה בלשון יונית).  אל תהי קורא לבני מורהלו 

אמרתי לך אל תהא קורא אותו  ,המלךמר לו וקרא אותו מורה, א
ויאמר ה' אל משה ואל אהרן "כך כתיב  ?!מורה ואתה קורא לו מורה

וכיון  ,מורים יאל תהיו קורין לבני ?וםי, מה צ"ויצום אל בני ישראל
, אמר לו "שמעו נא המורים"שהקניטו על מי מריבה אמר להם משה 

 הםואתה קורא ל יםמור םאמרתי לך אל תהא קורא אותב"ה, הק
   את הקהל הזה אל הארץ". לכן לא תביאו  ים?!מור

נת אגוז יאל ג"שנאמר  ,נמשלו ישראל לאגוזועוד אמרו שם "
מי שאינו אומן לעלות בו מיד הוא ו ,חלקהוא , האגוז הזה "ירדתי
ישראל את כך כל מי שמשרת  ,שצריך לשמור שלא יפול ממנו ,נופל

", והמדרש מוסיף שלא יטול את שלו מתחת ידיהםצריך לשמור עצמו 
   .דבר זהומביא דוגמאות ממשה וישעיה ואליהו שנענשו על  

כמובן שהקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, ואין לנו כלל ו
הבנה ותפיסה בעומק ההקפדה בדקי דקות על הצדיקים הללו, ומכל 
מקום תורה היא וללומדה אנו צריכים, עד כמה יש לכל משרת 

הר בכבודם של הציבור ולשמור עצמו שלא בקודש, רב ומנהיג, להיז
  להקל ולזלזל בהם.

) יג ,שמות וודבר זה הוא תנאי יסוד במינוי של מנהיג, וכמו שנאמר (
", ודרשו חז"ל אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראלה' וידבר "
סרבנים הן רגזנין הן  יבני) "אמר להם הקב"ה, ג ,שמות רבה ז(

 ,כן תהיו מקבלין עליכם שיהיו מקללין אתכם תמל עטרחנין הן, 
 )ב ,כה הלכות סנהדרין( רמב"םהו ".שיהיו מסקלין אתכם באבים

 .(פאה פרק ח הלכה ו ירושלמיובשזו אזהרה לכל דיין בישראל, פסק 
תמנה על הרק דיין אלא כל פרנס שלא ) מוכח ש"עלי תמר" שםעל פי 
  .מצווה לשמור על כבודם הציבור

מי שמשמש כדוגמא נפלאה לסבלנות הנדרשת ממנהיג ציבור  ב.
אדם לא, א) על שבת (הוא הלל נשיא ישראל, וכמעשה הידוע 

ארבע מאות זוז באם יצליח להרגיז את הלל שהתערב עם חבירו על 
משונות בערב שבת שונות ובשאלות  וו מסבלנותו, והטרידולהוציא

(שבת, שם) שמצד הדין לא  ספר ההערות למרן הרב אלישיב זצ"ל ה ב [ורא

ולמרות זאת  , הו ואמר "מי כאן הלל" זיובפרט שב ,היה הלל מחויב לענות לו 
  עשה לפנים משורת הדין כדי ללמד לאותו אדם ענוה וסבלנות מהי]. 

מרן הראשון לציון הרב הנהגה עילאית זו היתה גם דרכו בקודש של 
כפי שעולה מהמעשה המדהים הבא שסיפר בנו מרדכי אליהו זצ"ל 

  .רבה של צפת הגאון רבי שמואל אליהו שליט"א
מעשה שהיה ביהודי שאינו שומר תורה ומצוות, ששמע לראשונה 

ו והוא החליט בחייו את הסיפור הנ"ל על הלל. המעשה מצא חן בעיני
הוא המתין לשעה שלוש אחר . לבדוק האם יש מנהיג כזה גם בדורנו

חצות, פתח את ספר הטלפונים, והחל לעשות מבדק כיצד רב משיב 
  על שאלה הלכתית פשוטה באמצע הלילה.

 [גםאחד השמות הראשונים שבהם הוא נתקל היה הרב אליהו. 
הן כרב הראשי למדינת ישראל התעקש הרב שלא יוציאו את  יככאשר 

. "זה התפקיד שלנו", נהג להסביר, "לפתוח דלתות  מספרו מספר הטלפונים
. הטלפון בביתו של הרב צלצל בשעה ליהודים ולהשיב לפניות שלהם"] 

  בוקר, והרב מיהר בבהלה לענות ושאל במה מדובר.  תשלוש לפנו
שיש לו שאלה הלכתית. "זה דחוף?" שאל  האיש שמעבר לקו הסביר

הרב, והלה אישר שכן, דחוף מאד. הרב ביקש שימתין רגע, קם, נטל 
ידיים, בירך ברכות התורה, ואז שמע את השאלה: "כבוד הרב, מה 

  מברכים על תפוח?...". 
אין ספק שזו שאלה חשובה, אך לא שאלה שבעבורה מעירים את 

ובכל זאת הרב בענוותנותו  הרב הראשי בשלוש לפנות בוקר... 
וסבלנותו הנודעת לא הקפיד ולא כעס, להיפך, הוא העניק לשואל את 
ההרגשה שהשאלה שלו היא הכי חשובה שבעולם, ואמר לו "זו שאלה 

חי, מרוסק, או מבושל". לא פשוטה! תלוי איך אתה אוכל את התפוח, 
נות, וכאן הרחיב הרב בכל צדדי ברכת התפוח בצורות אכילתו השו

וכשסיים אמר "טוב עשית ששאלת! זו שאלה חשובה! להבא, בכל 
  פעם שתתעורר אצלך שאלה, אל תהסס, תרים טלפון".

הרב עצמו לא סיפר על כך לבניו, אך הם שמעו את הסיפור מפיו של 
בזכות סבלנותו של הרב ותגובתו  אותו אדם שנהפך לבעל תשובה

פנות בוקר...  בשעה שלוש ל "חשובה"המפליאה על אותה שאלה 

    

  

  

  

   

  

  פעילות תורנית ענפה במוסדות "דרכי תורה" בס"ד  

  .9:00-17:30 -"דרכי תורה"הוראה כולל 
  . 9:00-17:30 -"שערים המצויינים" בראשות הרה"ג ראובן גולן הוראה כולל 

  . 9:15-17:00 -)34קרית עקרון רח' הבנים (בראשות הרה"ג אביחי יששכר  כולל הוראה "שערי בינה"
  . 10:00-13:15 -בעלי בתיםל "תפארת אבות"בוקר כולל 

  .22:00-24:00 -ניר לוי ב בראשות הרלאברכים כולל ערב 
  [לאחר תפילת שחרית]. 9:15-10:00הרב דוד חצרוני  -(בוקר) שיעור דף היומי אליבא דהלכתא

  .19:00-20:00הרב גלעד ג'רפי  -שיעור דף היומי אליבא דהלכתא (ערב)

  " ע"ש מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל"חזון עובדיהכולל ערב לבעלי בתים 
  (תפילת ערבית לפני השיעור ובסיומו)  21:00-20:15מדי ערב בין השעות 

תוכנית עולמית ללימוד הלכה לבעלי בתים עם מראי מקומות  -"סמיכת חבר" -יום ג' ◆  .הרה"ג ראובן גולן עםהלכות שבת למעשה  -יום ב' ◆  .הדיין הרה"ג אופיר שירהעם דיני ממונות שיעור אקטואלי הלכה למעשה ב  -יום א' ◆  נושאי השיעורים:
  .הרה"ג ראובן גולןעם על פרשת השבוע אור החיים הקדוש  -יום ה' ◆  הלכה ומוסר מעניינא דיומא עם הרב עמית יאיר.  -יום ד' ◆  .שליט"א ירושלים הראש"ל הגאון הרב שלמה משה עמארסיכומים ומבחנים בהכוונת רבה של 

  
  . 10:00-12:00 -לימוד הלכה עם הרה"ג אביחי יששכר -יום ו'

  .18:00-17:00 -בבית הפינתי משפ' סלמי) 12מרגולין  (רח' ביום א'  תהלים לנשים  

  פרשת חקת קדש  זמני שבת  

  18:00 -מנין פלג ערב שבת
  19:25 -מנין מרכזי מנחה ערב שבת

  19:32 - הדלקת נרות
בסיום התפילה [. 4:40 -קרבנות)( מנין נץ שחרית

  שיעור גמרא עם הרה"ג אופיר שירה].קידוש ו
   8:15 -(קרבנות) מנין מרכזישחרית 

  13:30 -("פתח אליהו") מנחה מנין א'
  14:15 -שיעור הלכה ומוסר

  16:00 -גמ' ופרשת השבוע עם רב הקהילה שיעור
  18:00 -מנחה מנין ב'

  20:00 -הדרש
  20:23 -צאת השבת

  20:30 -ערבית מוצ"ש
  21:18 -רבינו תם

  21:30 -עם הרב גלעד ג'רפי שיעור דף היומי

  )בלק(שבוע פרשת  ימות החול
  .8:15 . ב.5:10א.  -(קרבנות) שחרית

  .18:15. ג. 17:15ב. . 13:15 .א  -(קרבנות) מנחה
  .21:00. ג. 20:00(מנין פלג). ב.  18:40א.  -ערבית

  ותן מטר לברכה!
  . החלה בניית קומת בית הכנסת שע"י מוסדות "דרכי תורה"בשעה טובה בס"ד ממשיכים בתנופה! 
  לתרום מטר לנצח במקום תורה ותפילה שבו מתקיימת פעילות מסביב לשעון. ך זו ההזדמנות של

 .ניתן לתרום בנדרים פלוס    08-9452903או   054-2637798 לפרטים:

הי"ו  טובולבן לונה  אברהםהי"ו ור' לוי בן ארנון  נירהרב  :פרנסי השבוע
  רוח מכל יוצאי חלציהם.  נחתוללהצלחתם והצלחת כל המשפחה, 

  לזיוה"ג ולברכה והצלחה.  אבוטבולבת דליה  אודליהוכן הגב' 
  .משאלות ליבם לטובה ולברכה אכי"רה' ימלא וברווח  ויזכו לפרנסה

  ג'ויה יהודית בת אסתר בכורה ובן חזן ע"ה
  ביחה פריחה בת עישה סיבוני ע"ה

  ינר ז"לאבירם בן מאיה ומשה מרק גר

 רחובות) 12(רח' חי"ש  "דרכי תורה" ת ובית המדרשהכנסת מני התפילות והשיעורים בביז


