"וכסה את עין הארץ"

ר' אלירן בן-שלוש

"ו

כסה את עין הארץ ולא יוכל לראות את הארץ ואכל את יתר הפלטה"...
ומפרש רש"י ,ד"ה "את עין הארץ""-את מראה הארץ".
נראה פשוט בדברי רש"י שהארבה היה עומד בין השמיים ובין הארץ וכסה את השמש שלא
יאיר על הארץ ,דהיינו שיהיה חושך פרוש על הארץ מפני הארבה ואין הארץ נראית .וכן
הוא בתרגום אונקלוס" :ויחפיית עין שמשא דארעא" .א"כ ,נראה לכאורה שהמשך הפס'
מיותר" :ולא יוכל לראות את הארץ"-פשוט שאם גלגל השמש מכוסה ע"י הארבה
העלטה שוררת בעולם ולא ניתן לראות!
בכדי לתרץ קושייה זו ,מעלה הרה"ג חיים משאש )בספרו "נשמת חיים"( יסוד ידוע:
אכן ,ישנם פסוקים בתורה שהמפרשים מסבירים שנאמרו בדרך גוזמא ,כגון" :ערים
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בצורות לשמים" "ותבקע הארץ בקולם" .אך בפסוקינו באה התורה להדגיש לנו שאין
כאן דרך גוזמא כלל אלא חושך אפילה ממש!
לעילוי נשמת
ממשיך הרב ושואל :מדוע הוסיף ה' עלטה גדולה על מצרים שגם בנ"י סובלים ממנה?
מרת דבורה כץ ע"ה
וכי לא מספיק הארבה שאוכל ומכלה את כל התבואה הנותרת במצרים?
בת ר' אהרן ז"ל
אלא ,מטרת העלטה היא למנוע מהמצרים לעשות כל פעולת הצלה אפשרית לתבואה
נלב"ע ב' בסיון תשע"א
שמחסל הארבה ,לא לקיטת ירק ולא כל תחבולה אחרת שינסו המצרים!
ת.נ.צ.ב.ה
אך עדיין נשאלת השאלה הידועה :מדוע עם ישראל צריכים לסבול? מדוע ה' לא מכה
הוקדש ע"י משפחת יוסקוביץ
במצרים ומניח לעם ישראל לנוח לאחר עבודת פרך של רד"ו שנים?
עונה הרה"ג שלום משאש )"וחם השמש"(" :בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את
האלוקים על ההר הזה" .מטרת יציאת מצרים היא נתינת התורה בהר סיני .אבל יציאה
מגבולות ארץ מצרים בלבד אין בכוחה להכניס כוחות נפשיים עמוקים בעם ישראל,
כוחות שדרושים לקיום התורה ומצוותיה! מטרת המכות היא אינה נקמה בפרעה ובמצרים על קושי השעבוד ,שאם היה רק
ענין של נקמה לא היינו מצווים בסיפור יציאת מצרים לדורות! "ויתן ה' אותות ומופתים גדולים ורעים בפרעה ובכל ביתו
לעינינו"!
ממשיל על זה משל הרב רפאל ברדוגו זצוק"ל :מלך אחד ראה כי נתיניו רואים את טוב לבו ,ולא מעניש ולא הורג כי אם
בדין גמור ומוחלט ,והוקל בעיניהם מוראו .לכן נתייעץ המלך לעשות דבר אחד נסתר ,כי כל המחוייבים מיתה לא עשה
להם שום דבר ,וישימם למשמעתו ולשירותו ,כבדם ונשאם עד שאסף חיל גדול ונתן עיניו עליהם ,וכל אשר יחטיא המטרה
על דבר קל ,היה הורגו! וכל העם רואים ותמהים כי רוח אחרת לבשה את המלך ,עזב צדקו ואמיתו ,ותהי אימה יתירה
עליהם כי לא ידעו מה הוא .והנה כפי האמת המלך עשה חפצו ולא עזב הצדק!
והנמשל מובן :שעל מנת שיוכל הקב"ה להכות במצרים ולעשות צדק היו צריכים עם ישראל לסבול עוד קצת ,ומתוך כל
זה" :ויושע ה' את ישראל מיד מצרים...וייראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו"
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ספק דין
הצגת מח' ראשונים בספק דין
התוס' בד' סב ע"ב כותבים כדבר פשוט שאומרים
הממע"ה בין בספק במציאות ובין בספק של דין .ננסה
להראות שישנם ראשונים החולקים על קביעה זו וננסה
להסביר במה ולמה הם חולקים:
איתא בגמ' בב"ק:1
"איתמר האחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של
אחד מהן רב אמר בטלה מחלוקת ושמואל אמר ויתר ורב
אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע במעות רב אמר בטלה
מחלוקת קסבר האחים שחלקו כיורשים הוו ושמואל אמר
ויתר קסבר האחים שחלקו לקוחות וכלוקח שלא
באחריות דמי ורב אסי אמר נוטל רביע בקרקע ורביע
במעות מספקא ליה אי כיורשין דמו אי כלקוחות דמו
הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות".
רואים מח' בין רב לשמואל מה קורה במקרה ששני
אחים חלקו את ירושת אביהם ובא ב"ח וטרף את חלקו
של אחד האחים .רב סובר שאחים שחלקו כיורשין ולכן
בטלה החלוקה שעשו מקמי דאתי ב"ח ויתחלקו שוב
שווה בשווה בנכסים שנשארו ,ושמואל סובר שהאח
שטרפו ממנו הפסיד ולא יקבל כלום 2ואילו רב אסי
מסתפק האם אחים שחלקו כיורשים )וצריך לקבל חצי
מהקרקע שביד אחיו( או כלקוחות באחריות )וצריך לקבל
חצי משווי הקרקע שביד אחיו ואפילו במעות( ומכוח
הספק פוסק רב אסי שהאח הראשון ישלם לאח השני
רביע בקרקע ורביע במעות.3
ולכאורה קשה על דברי רב אסי ,מדוע האח הראשון
לא יוכל לסלק את אחיו במעות ויטען כנגדו אם אתה
רוצה קרקע תביא ראיה שאחין שחלקו הינם יורשים ולא
לקוחות והלא המוציא מחבירו עליו הראיה ,והתוס' שם
מרגיש בקושיא זו ומתרצה במשפט סתום:
"הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות .דלא שייך
ביה המוציא מחבירו עליו הראיה"
והיא גופא קשיא ,מדוע לא שייך הממע"ה?
מסביר הרש"ש שהתוס' בב"ק מתכוון להגיד כמו
התוס' בב"ב סב :שפעמים שאע"פ שהדין הוא
שהממע"ה לפעמים חכמים תיקנו שיחלוקו בינהם ולא
יהיה הממע"ה )ויש בידם סמכות לעשות כן מכח הפקר
בי"ד הפקר(,
אמנם לענ"ד מלשון התוס' בב"ק מוכח שלא
כהרש"ש ,תוס' לא כותב רק שלא אומרים הכא הממע"ה
אלא "דלא שייך ביה הממע"ה" ע"פ הרש"ש כן שייך
הממע"ה ורק תקנת חכמים שיחלוקו.
לכן נראה כהסברו של הפנ"י שם .הפנ"י מסביר שלא
שייך הממע"ה משום שלא שייך הממע"ה בספק של דין,
מפורש נגד התוס' בב"ב סב).4:אמנם הפנ"י מקשה על
עצמן שהשו"ע פוסק שגם בספק דין אומרים הממע"ה
 1דף ט ע"א.
 2להבנת שורש מחלוקתם עיין ב"שירת הכרם" על ב"ק בשיעורי רה"י שליט"א.
 3כך הסבירו רש"י )בלשון השנייה( והסכים איתו תוס'.
 4ועיין במהר"ם שם שרוצה לתרץ אחרת ודחוהו הרש"ש והפנ"י ,וע"ע בפנ"י שהביא
הסבר נוסף חוץ מההסבר שהבאנו בשמו בגוף המאמר.

שגיא מזוז )ג'(

אבל לקמן נראה שמ"מ יש מי שסובר שבספק דין לא
אומרים הממע"ה(
וחוץ מהתוס' בב"ק הנ"ל יש תוס' נוסף בב"ב )לב:
ד"ה "והלכתא"( הסובר שבספק דין לא אומרים
הממע"ה-הגמ' שם מביאה שני מקרים ,במקרה הראשון
פלוני ישב בשדה שהייתה של אלמוני והיה ביניהם
וויכוח של מי השדה עכשיו ופסק רבה שהשדה של
המחזיק בשדה )ע"י מיגו( ורב יוסף חולק ואומר שהשדה
של המרא קמא מכיוון שאין מיגו למחזיק .במקרה השני
היה ריב בין שני אנשים -אחד טוען שהלווה כסף לחבירו
וחבירו טוען שלא הלווה לו ,רבה פסק שזה שטוען
שהלווה נאמן)שוב ע"י מיגו( ורב יוסף פוסק שאין מיגו
ומי שטוען שלא הייתה הלוואה נאמן .והגמ' פוסקת
"הלכתא כרבה בארעא והלכתא כרב יוסף בזוזי" ומסביר
הרשב"ם שהגמ' מסתפקת מי צודק רבה או רב יוסף ולכן
בקרקע המחזיק נשאר בקרקע ולא מפנים\מגרשים אותו
מהקרקע ובמקרה של ההלוואה ה"לווה" לא צריך לשלם
ל"מלווהו" ,כלומר המצב נשאר כמות שהיה בלא שבי"ד
ישנה את הסטטוס הקיים.
מקשים שם התוס' אם יש ספק אז נעמיד את הקרקע
בחזקת המרא קמא)להלן מר"ק( כדאיתא בגמ' בכתובות
)כ (.שם אומרת הגמ' "אוקי תרי בהדי תרי ואוקי נכסי
בחזקת בר שטיא")שהוא המר"ק שם( ומאי שנא הכא
שמספק משאירים את הקרקע בחזקת מי שיושב עליה
ולא בחזקת המוחזק שהוא המר"ק? 5מתרצים תוס' )ע"פ
שיטת הרשב"ם(:
"רבינו שמואל פירש....הכא דמספקא לן דינא כמאן
התם לא שייך כולי האי למימר אוקמה אחזקת מרה
קמא..ודוחק הוא"
חזינן שהרשב"ם אומר מפורש שבספק דין לא
אומרים הממע"ה ,וא"כ מסתבר שגם התוס'
ורש"י)בלישנא השנייה( בב"ק שהובאו לעיל סוברים
כרשב"ם שבספק דין לא אמרינן הממע"ה ,והשו"ע
שהביא הפנ"י פסק כתוס' בד' סב :או קיבל את התוס'
בד' לב :שכותב על דברי הרשב"ם שהם דוחק.
הסברא בדברי הרשב"ם לחלק בין ספק דין לספק
מציאות
ראינו שהרשב"ם מחלק בין ספק במציאות)שאז אזלינן
בתר מר"ק ,שהוא המוחזק( לבין ספק בדין שאז פוסק
דאזלינן בתר המחזיק ,נשאלת השאלה הפשוטה מאי שנא
האי מהאי? ונא' בכך מס' תשובות:
 .1ב"תקפו כהן")לש"ך-סי' ו'( מסביר שבספק דין
יוכל המחזיק לטעון "קים לי" לדוג' אצלנו
המחזיק בקרקע יטעון קים לי כרבה ולכן אין לך
כח לסלקני מהקרקע ]ועפ"ז רוצה לחדש שגם
תוס' יודו שבספק דין של מטלטלין יהיה נאמן
המחזיק לטעון קים ליה ,וכל מה שחולקים זה רק
 5כמובן מדובר שהמחזיק לא החזיק שלוש שנים כדמשמע בסוגיא וכפי שכותב הרשב"ם
שם ד"ה "אמר ליה"

בקרקע מפני שסוברים שאין תפיסה בקרקע
ואכמ"ל[6
" .2הקובץ שעורים")קלו' (7טוען שזה הרשב"ם
לשיטתו ,שדעת הרשב"ם הפוסק כסומכוס )כפי
שכותב בד' סג .ד"ה "תנו חלק"( שסומכוס מודה
שבספק דין לא אומרים יחלוקו אלא הבי"ד
יסלקו עצמם מהדין שלא ידעו כיצד לפסוק)דברי
הרשב"ם בקסו :ד"ה תיקו(  ,וא"כ גם הכא ספק
בדין בי"ד יסלק עצמו מהדיון וממילא המחזיק
יישאר בקרקע אע"פ שאיננו מוחזק
אם נגיד כאחת מהדרכים הנ"ל אמנם נבין את דברי
הרשב"ם אך דברי רש"י ותוס' בב"ק ישארו לא מובנים,
כיצד האח השני יוכל להוציא מאחיו רביע קרקע ולא
יוכל אחיו לתת לו את כל הסכום במעות? שהטעמים של
הקוב"ש והש"ך לא שייכי התם .8אך לפי טעמם של רע"א
וקונטרס הספיקות יהיה ניתן להסביר את רשב"ם בד' לב:
ואת רש"י ותוס' בב"ק בחדא מחתא
רע"א וקונטרס הספיקות 9מסבירים שלא שייך להגיד
"חזקה" בספק של דין מפני שכל עניינה של חזקה הינה
"בירור המציאות" וממילא בירור ניתן לעשות רק בספק
מציאות ,ונבהיר את הדברים-המקרה שהתוס' מביאים
מכתובות )כ (.של תרי בהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת
המר"ק ,התם היה ספק במציאות האם הקרקע שייכת לבר
שטיא)המר"ק( או לאדם אחר ,לבר שטיא היו שני עדים
ולאדם האחר היה שני עדים-א"כ יש לנו ספק ,אז מכיוון
שהבר שטיא הינו המר"ק מסתמא הוא הבעלים האמיתי,
החזקה של המר"ק הכריעה את הספק במציאות שבו היה
בי"ד ,וביררה לנו שהשדה של הבר שטיא ,אך בספק דין
כגון הספק של רב אסי אם אחים שחלקו כיורשים או
כלקוחות באחריות ,יבוא האח שטרפו ממנו ויתבע
מאחיו רבע קרקע )חוץ מהרבע זוזי( שהרי אולי רב צודק
ואחים שחלקו כיורשין ,הכא מה יעזור ומה יועיל שלאח
הראשון יש חזקה על הקרקע? וכי בגלל שיש לו חזקה
על הקרקע זה גורם לכך שהסברא של שמואל תהיה
נכונה יותר?! החזקה פה לא משנה ולא יכולה להכריע
את הספק ולכן לא מייחסים חשיבות לחזקה ולא שייך
למימר הממע"ה ,וה"ה לדברי הרשב"ם בב"ב לב :יש
 6ולפי דבריו יצא שהתוס' הכא חולק על התוס' בד' סב :שכתב שבספק דין אומרים
הממע"ה.
 7עיי"ש עוד שחוקר בגדר חזקת מר"ק האם הינה חזקה קמייתא כמו כל החזקות או
מוחזקות כמו במטלטלין
 8אמנם נוכל להסביר את רש"י ותוס' בב"ק כמו המהר"ם או כמו ההסבר הראשון של
הפנ"י ,אמנם את המהר"ם דחו כבר הפנ"י והרש"ש.
 9רע"א בשו"ת ח"א סי' לז' עיי"ש שהאריך הרבה ,וקונטרס הספיקות )כלל ד' סי' ד'(.

ספק האם הלכה כרבה ואז הקרקע שייכת למחזיק או כרב
יוסף ואז הקרקע שייכת למר"ק א"כ יש ספק דין ,ובספק
דין לא שייך להגיד שמכיוון שפלוני מר"ק הקרקע תעבור
אליו שזה שיש למר"ק חזקה שהקרקע שלו זה לא מעלה
ולא מוריד את הספק ולכן מי שמחזיק בקרקע ישאר
בקרקע ולא אומרים המוציא מחבירו עליו
הראייה.וניכרים דברי אמת.
ומובן גם מדוע התוס' בד' סב :חולק וסובר שגם בספק
דין אומרים הממע"ה ,שהתוס' ב-סב :סברי שחזקה
איננה "בירור" אלא "הנהגה" ואם חזקה זה הנהגה לא
שנא ספק בדין ולא שנא ספק במציאות אמרינן חזקה
והמוציא מחבירו עליו הראייה) 10ויש עוד מקום להאריך,
אבל אין "מקום" להאריך(.
ראיית התוס' שבספק דין אומרים הממע"ה ודחייתה
אך מ"מ הרי התוס' בב"ב סב :הביא ראייה לדבריו
שבספק דין אומרים הממע"ה וזוהי ראייתו -הגמ'
בב"מ)קב (:דנה באדם שהשכיר מרחץ לחבירו וסיכמו
שישלם לו " 12דינר לשנה ,בדינר לחודש" והסתפקה
הגמ' מה קורה אם התעברה השנה האם תפוס לשון
ראשון) 12דינר לשנה( ואז השוכר הרוויח ולא יצטרך
לשלם דינר נוסף או תפוס לשון אחרון)דינר לשנה( ואז
המשכיר הרוויח שהשוכר יצטרך לשלם לו דינר נוסף,
אומרת הגמ' אם הספק התחיל בתחילת החודש המשכיר
ירוויח שהרי הוא מוחזק בבית ואם בסוף החודש השוכר
הרוויח ולא יצטרך לשלם דינר נוסף שהרי הוא מוחזק
בכסף ,רואים שאע"פ שזה ספק דין)האם תופסים לשון
ראשון או לשון אחרון( מ"מ אומרים הממע"ה ,וא"כ
קשה כיצד יפרנסו הרשב"ם וסיעתו את הגמ' הנ"ל?
אלא שבאמת לא קשה מידי ,שדעת המשנה
למלך)שכירות פ"ז ה"ב( 11שהספק בב"מ איננו ספק דין
אלא ספק מציאות! שהספק מה הייתה כוונת השוכר
כשאמר  12דינר לשנה בדינר לחודש ,האם עיקר דבריו
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זה הרישא או הסיפא וזה ספק מציאות ולא ספק דין
וא"כ אתי שפיר דהרשב"ם רש"י ותוס' בב"ק סברי
כמשנה למלך.
לסיום :כל מי שורוצה לכתוב מאמרים בגמרא
לאשכולות-נא לפנות אלי.
 10ועיין בצפנת פענח כללי התורה והמצוות ח"א אותיות יט'-כא' שסובר מדין הנהגה
]ועיין בקובץ יסודות וחקירות בערך חזקת אומדנא המסביר את מחלוקתם בצורה
מקורית[.
 11הביאו בקונטרס הספיקות כלל א' אות ב'
 12ואמנם עיי"ש שקונטרס הספיקות עצמו חולק על המשנה למלך עיי"ש.

רז)י( תורה
בניגוד לשבועות רגילים ,בהם פורסים בחורי הישיבה
רעיון ארוך ומפותל בנבכי הפרשה ,השבוע ארצה להוריד
מעט את "הרגל מהגז" ולהביא רעיונות קצרים ,בהירים
ולענ"ד ,יפים:1
"בא אל פרעה" )י',א'(
על פסוק זה תמה מאוד הרבי מקוצק :מהו הניסוח
המשונה שבו נוקט הפסוק ביחס לציווי הקב"ה אל משה
רבינו" :בא אל פרעה" במקום "לך אל פרעה"!?...
ותירץ :אין ביחס לקב"ה "הליכה" ,יציאה מתוך מקומו-
שהרי 'מלא כל הארץ כבודו'! לכן נקט הפסוק את הפועל
ה"משונה" :בא".
"ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים ...לא ראו איש את
אחיו ולא קמו איש מתחתיו" )י',כב'-כג'(
על פסוק זה יש דרש יפה של האדמו"ר ר' חנוך
מאלכסנדר ,המהווה כלל חשוב בעבודת ה':
כתוב בפסוק" :ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים ....לא
ראו איש את אחיו" .על דרך הדרש ניתן להסביר ,שמדובר
על חייו של אדם הנתון בירידה רוחנית ו"אפילה" שעליו
הפסוק אומר ש"לא ראו איש את אחיו" .כאשר אדם רואה
רק את צרת עצמו ודואג רק לעצמו בלבד ,אין הוא שם לב
לאחיו שזקוק אף הוא לעזרה .מתוך כך" ,ולא קמו איש
מתחתיו"-אדם כזה שכל מחשבתו נטועה בו עצמו בלבד,
אין הוא מתרומם מן המצב השפל אשר בו הוא שרוי...
אם כן ,כלל גדול למדנו :עלינו לחזק את אחינו על אף כל
המצוקות הקשות שיש לנו .רק מתוך כך נתחזק ונתרומם
גם אנו.
1

שאולי אפילו יקראו...

רז אשל )א'(

"ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" )יא',ז'(
מסופר ,שפעם אחת בא חסיד לאדמו"ר ר' מאיר
מפרימישלן ושח על מצב הפרנסה הקשה שלו ,וכך אומר
אותו חסיד" :רבי! כבר איני יודע מה לעשות ,שהרי אני
עובד מבוקר ועד ערב-ופרנסה אין!" השיב לו הרבי דבר
נפלא :לא מספיק סתם לעבוד ,אלא עלייך ללמוד כיצד
להשתדל לפרנסתך! שהרי בפרשת השבוע כתוב" :ולבני
ישראל לא יחרץ כלב לשונו" ,ויש לבאר הפסוק כך:
"ולכל בני ישראל לא יחרץ"-כל יהודי צריך לדעת שלא
חריצותו הרבה היא זאת שתביא לפרנסה ברווח .אלא ,רק
אם "כ-לב לשונו"-מה שעל לבנו כך על לשונו ,דהיינו:
אין הוא מדבר אחת בפה ואחת בלב אלא פיו ולבו שווים,
ואדם ישר הוא-או אז מן השמיים יסייעו לו בפרנסתו.
ועוד על הפסוק הנ"ל:
פעם אחת ,כשהגיע המגיד מדובנא לקהילה אחת ,ביקש
לשאת דרשה בבית הכנסת כהרגלו .אנשי הקהילה ,שהיו
רחוקים מדרך הישר אך בכל זאת הכירו במוניטין הידוע
של "משלי" המגיד ,הסכימו לשמוע ,אך תנאי עשו עמו:
משלים-יאמר .פסוקים-לא .על תנאי זה ,השיב להם
המגיד במשל :פעם אחת יצא מלמד עם תלמידיו לטייל
ביער הסמוך לעיר .לאחר היכנסם ליער אמר המלמד
לתלמידיו :אם יתנפלו עליכם כלבים אל תבהלו מפניהם,
מיד תאמרו את הפסוק" :ולבני ישראל לא יחרץ כלב
לשונו" ,וסגולה הוא להצלה .לאחר מספר רגעים,
התנפלה קבוצת כלבים על התלמידים .ראה זאת המלמד,
וכשוכח את עצתו שלו ,ברח כל עוד נפשו-בו .תלמידיו
שראו את הדבר ,נסו אף הם .כאשר הגיעו למקום
מבטחים ,שאלו את רבם" :מדוע ברחת? מדוע לא אמרת
את הפסוק 'ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו' ?" ענה
להם המלמד" :אתם צודקים ,תלמידים חביבים! אולם
מה אעשה שהכלבים לא הניחו לי לומר פסוקים?".

הרגש-דיוקן

אוהד דהן )ה'(
לפעמים יש "מפלצת של רגשות" \ א.ד
מקבץ
היא מכסה את עיננו.
רגשות
היא שולטת על חיינו.
שונים
מתוחכמת שכזאת,
ששולטים
עד שאת היותה קיימת,
על
לא ניתן לראות.
האדם,ופה
כבר יותר מה לעשות ומה לא,
קשה לזהות רק היא תכתיב,
מה שולט ושרק ננסה להגיב.
עלינו,כי
זהו.יותר לא אתן,
הרגשות
לאותה 'מפלצת' את חיי לנגן.
'משמשות
כשלב ראשוני,אשימה לנגד עיני,
בערבוביא'.
ובשלב השני,כבר אראה לה מי אני.
העיקרון
שצריך
היכונו היכונו לקונצרט הגדול,
להבין,שהוא שבניצוחו יעמוד בן אדם לא כל יכול.
בד"כ מה אך לו יקרא 'אדם',
שלא
זה שאת החיים העלה למסלולם .
מבינים,זה
שהרגש הוא דבר נפרד מאיתנו וניתן להסרה ע"י פעולות
מסוימות,ובעצם אינו חלק אינטגראלי מעצמיותנו,ובהבנה
הזאת כבר נרגיש הקלה בשליטתו עלינו.
הרגש  -ידיד ואויב !

"הרגש".
רובנו לא מייחסים לו בכלל חשיבות,אך את שלו הוא
עושה בהצטיינות.הרבה פעמים זה פשוט חוסר מודעות
לקיומו ושליטתו*,אך אם נתבונן,נבחין שחיי רוב רובם
של האנשים מתנהלים על ידו.מעין מפלצת דמיונית ולא
מוחשית,המכתיבה את התנהלות חיינו.איני מדבר על
הרגש הטוב המתבטא ביחס לזולת,ברחמים על
הזולת.אלא ברגש המונע מאיתנו לעמוד ביעדינו
בחיים.דוגמא לדבר.רונן החליט שיותר הוא לא נותן לליל
השבת לעבור בכזאת שאננות".הגיע הזמן להחיות את
שולחן השבת הזה",אמר בליבו.והנה כבר תכנן את רשימת
השירים שהולך לשיר עם ילדיו התמימים והמתוקים סביב
השולחן.כבר קנה פרסים לעונים נכונה ב"חידון התנ"ך
המשפחתי" שכתב,שבין רגע יחולקו לכל מי
שיצדק".אה,איזה שבת הולכת להיות לנו",אמר
בליבו.והנה השבת הגיעה,ושירת "שלום עליכם"
מתעופפת באוויר,והנה איתה גם הזיתים עפים לכל
עבר,ממש מיזוג הקודש והחול...אך רונן מרגיע
ברוך.קידוש',המוציא',ומתחילים בסעודה.נו,אז מתחילים
לשיר "כי אשמרה שבת אל ישמרני...אות היא לעולמי עד
בינו וביני...בו אמצאה תמיד מנוח לנפשי,"..ומה יותר
מתאים לסוף שיר שכזה,מאשר "היאבקות אחים" הנגמרת
עם צלחת סלט על הראש.רונן יוצא מהכלים*)אפרופו
כלים.(..פה השבת הסתיימה.פינוי שולחן.הילדים שוכבים
לישון.רונן רוצה לשוב לסדר לימודו,אך משום מה איננו
מצליח.יש רגש שרובץ עליו כעת ואומר לו משהו כלפי  1וכמאמר המשורר בשלבו הראשון
עצמו.אין זה קשור לילדים,הם רק "התחבושת"  2וקצת בצדק...אבל בואו נדמיין שעשה זאת קצת
בהקצנה ,
בסיפור,ולא
על מנת שהרעיון יובן.
בהם הבעיה.אלא הסיבה היא,שרונן לא מסוגל לקבל את
העובדה ששוב הזאטוטים הצליחו להוציא אותו
מכליו,ושוב לא שמר מספיק על איפוק בתגובתו.
ובעצם,אם נעמיק נראה שמתחת לתחבושת)התקרית עם
הילדים(,מסתתר כאן איזה פצע\רגש כואב,שחש כלפי
עצמו,והוא זה ששולט עליו,ולא נותן לו להמשיך ביעדיו.
רגש זה יכול להתפרש אחרת בכל מצב,ופה כנראה
שיתפרש כאכזבה עצמית,ובמילים אחרות,פחות עדינות,
כלא יוצלח).שזה כבר 'השם תואר' שמלביש על עצמו(.
ובאמת,השאלה שעולה היא,מה קשורה אותה התרחשות
לא נעימה שקרתה רגע קודם,לכך שרונן אמור עכשיו
להמשיך בלימודיו?התשובה היא,שבאמת מבחינה הגיונית
אין קשר,ולמעשה אמור רונן להמשיך בתפקודו הרגיל.
ואם ישאל השואל,וכי האדם נברא ע"פ תוכנת הרובוט?
התשובה תהיה באמת שלא,וזה באמת טבעי שרגשות
יצוצו,אך אם הם גורמים לחוסר תפקוד )ולפעמים גם של
מספר ימים(,זו כבר בעיה שצריכה התייחסות.
ואולי יש שיתעקשו ויוסיפו לטעון,שזה בסה"כ דבר טבעי
ואנושי,אך נראה לי שתגובתם זו נובעת הרבה מעצם קבלת
מלכותו הבלתי מעורערת של הרגש עליהם בתת
מודע,מבלי יכולת לחשוב שאולי ישנה אפשרות של
מציאות אחרת).ודוגמא מאוד אקטואלית וטובה לעניין
היא,מהפכות השלטון בארצות ערב הקורות יום יום לנגד
עיננו,אשר מוכיחה בעליל שמלך הינו מלך עד שמישהו
מהעם מתחיל לחשוב אחרת.(...
וא"כ רואים מפה בחוש איך הרגש שולט על האדם ומונע
ממנו להשיג את יעדיו.

בעניין טוטאליות בסדרים:

תורת אמת  /אריאל ישי )ו'(
כל אחד מאיתנו רוצה לצאת לחיים עם מטען של הלכות,
גמרא )בקיאות ועיון( ,אגדה וכו' וכו' .עם רצון זה ,אף
נכנסים אנו אל תוך הישיבה בראשית דרכנו .אם כן ,מוכרחים
אנו לתמוה :מדוע רבים מן היוצאים לחיים אחרי הישיבה
מרגישים ריקים וחסרי-אונים? כמובן ,אינני מכליל ,אך לא
אחד ולא שניים מרגישים כך .הרבה מאוד בחרים מרגישים
שהם עדיין לא יודעים הלכה כמו צריך ,גמרא כמו שצריך.1
וקשה-והרי הוא היה זמן רב בישיבה?
2
ועוד קשה :הרי פעם היו מסיימים את הש"ס בגיל  , 13פעם
באמת הצליחו ללמוד ולצאת 'גדולים'-וכל זאת למרות
התנאים הקשים שבהם חיו .והרי ,גם אם נאמר שיש "ירידת-
הדורות" ואנו הרבה פחות מהם ,עדיין לא מובן :שהרי לנו
יש את כל הספרים וכל האמצעים ללמוד תורה בנחת ובשקט,
אם כן-לאן נעלמו שנותיו של בחור ממוצע בישיבה?
לעניות דעתי העניין הוא כך :כשלמדו אז ,המצב הבטחוני,
כלכלי וכו' וכו' לא היה טוב .לכן כל מה שנשאר להם לעשות
זה רק לשבת וללמוד תורה .הם למדו והשקיעו את כל כולם
בלימוד התורה ,כלומר :בכל שעה למדו  60דקות בלי
בדיחות ודברי סרק וסיפורים על סבתא יוכבד .הם ידעו שרק
ברגע שאדם לומד ומשקיע את כל כולו ב'לימוד' ,בלי שום
הפרעה ,ואם יהיה מישהו שינסה להפריע ולפטפט איתו הוא
לא יתייחס ועדיף שבכלל לא ירגיש בו מרוב השתקעות
בתורה-רק אז הוא יוכל באמת להיות 'גדול' .פעם ,הם ידעו
טוב מאוד את המשנה באבות" :3רבי שמעון אומר :המהלך
בדרך ושונה ,ומפסיק ממשנתו ואומר' :מה נאה אילן זה!',
'מה נאה ניר זה!'  -מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב
בנפשו" .ותא חזי ,אם נסתכל על ה'לימוד' של ענקי-תורה
אמיתיים-מיד נראה איך שכל כולם בפנים.
יוצא לפעמים שכשלומדים שניים בחברותא ,פתאום מגיע
מישהו כדי להתעניין במשהו שלא קשור ללימוד .4אם אנו
נתייחס אליו ואל כל אחד שיבוא ,איך נצא 'גדולים'? הרי
בתורה צריך ריכוז גדול ,שהרי זו החכמה הכי גדולה בעולם!
זה ספר שכמה שנלמד בו ,עדיין נמצא בו דברים חדשים!
ברגע שמקשיבים למישהו הזה ,אפילו שמנסים לקצר כי בכל
אופן יש סדר ויש שיעור ב  ,12עדיין כשיבוא לחזור ללימוד
שוב פעם-יהיה לו מאוד מאוד קשה .כך ,האדם 5יכול לפספס
סדרים שלמים .אם כן ,מובן מדוע בסוף הוא מתקשה לצאת
אל החיים...6
מסופר על מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א ,שכשלמד
בצעירותו בישיבה היה משקיע את כל כולו בלימוד התורה.
פעם אחת היה מקרה של רעידת אדמה וכולם ברחו
למקלטים .רבי עזרא עטיה ,מורו ורבו של הרב עובדיה ,חש
בכך שהרב אינו במקלט .מיד רץ לחפשו ,ומצאו לומד בבית
 1תוצר לוואי משמעותי אחד הוא ,הפחד של אותם בחורים לצאת לשידוכין...
 2ואם סיים בגיל  ,14הרי היה ברור לכולם שזה "מבוגר מדי"...
 3פ"ג ,מ"ט.
 4לדוג'" :איך היה שבת?" או "מה שלומך?" וכן על זו הדרך...
 5בלי לשים לב!!
 6אני לא מתכוון עכשיו שמי שיבוא נזרוק עליו את הגמרא ונצעק עליו ...אלא ,ניתן לו חיוך ,
נהנהן בראש ונדבר איתו אחרי הסדר  -אלא אם כן ,כמובן ,זה מקרה של פיקוח נפש .ברוב
המקרים אנשים מבינים זאת והם יקבלו את זה בלי שום פגיעה – זה באחריות!!!

מתוך רוב שמחה
או מתוך מיעוט עוונות?
המדרש.

כשקרא לו לבוא למקלט ,התעורר הרב עובדיה מן
הלימוד ,ושאל את רבו" :מה כל האבק הזה ,ואיפה
כולם?"  -רואים מכאן שכדי לצאת גדולים ,זו צורת
הלימוד שצריכה להיות.
גם בדור שלנו יש לכל אחד פוטנציאל גדול מאוד
להגיע לדרגות נשגבות שהוא עצמו לא חלם עליהם,7
ואם ישקיע את כל כולו בלימוד ,בלי פטפוטים
מיותרים ,הוא יגיע להיות יהודי עם ידע מאוד נרחב
בתורה ,בהלכה ובכל התחומים כולם .הקב"ה אומר:
"פתחו לי פתח כחודו של מחט ,ואני אפתח לכם
פתח כפתחו של אולם"-רק צריך אדם להראות
לקב"ה שאנו נותנים את כל כולנו לתורה ,וממילא
יראה איך יקבל סיעתא דשמיא בלימוד ,וכל חייו
ישתנו .הוא יצא לחיים עם הרבה שמחה וסיפוק.8
שבת שלום!!!
 7כל אחד לפום דרגא דיליה...
 8ולא יפחד לצאת לשידוכין ולהקים בית נאמן בישראל...

דברי שלום  /גלעד שוגר )ד'(

שנינו בתנא דבי אליהו:1
"דרך ארץ קדמה לעץ החיים ,ואין עץ החיים אלא תורה,
שנאמר 'עץ חיים היא למחזיקים בה." '2
עלתה שאלה בבית המדרש :כאשר באמצע הלימוד מגיע
חבר מהישיבה ,ניגש אלי ורוצה לדבר איתי )ולא נראה לי
שזה דיבור בדברי תורה - (...האם צריך לדחות אותו ו'לא
לראות אותו ממטר'? האם צריך להיות כמו איזה קיר ,ורק
מתי שמתאים לי שיפנו אלי  -אז אני אעזור/אשיב
תשובה/אומר לו לבוא לדבר איתי אח"כ? או שמא ,מאידך
גיסא ,אפילו שהשיחה לא נפתחת בדברי תורה או באיזו
שאלה הלכתית ,עכ"פ אני אקשיב לו מספר רגעים ואברר מה
שלומו ומה רצונו ,אאיר לו פנים ,אחייך ואבדוק :אולי הוא
עצוב או בודד? אולי באמת הוא רוצה לדבר בדברי תורה
אבל לא נעים לו לשאול ישר בלימוד ,ולכן הוא פותח בקצת
דיבורים? שהרי ,אם הוא יראה שאני מתעלם ממנו ודוחה
אותו ,אז הוא לא ישאל אותי כלום גם לעתיד לבוא ,ו"יצא
שכרנו בהפסדנו" :גם לא היינו נחמדים ,גם סביר שהעלבנו
אותו ,ושמא אף הפסדנו דברי תורה...
אני חושב שבתור בן-אדם ,ועל אחת כמה וכמה בתור
בחור ישיבה ,חובה לענות לו ולדבר אתו ,לשאול אותו
לרצונו ולמה הוא פנה אלי דווקא .אלו הדברים שבונים את
הישיבה ובונים את האדם ותורתו .כך נוצרת בישיבה אווירה
של חיבה ורעות בין הבחורים-בכלליות :אוירה טובה .אלו
הדברים שעוזרים לנצל את הכוח שהישיבה יכולה להעניק
לכל אחד – ובמיוחד כאשר בדברים שכאלו הכוח של
הציבור המאוחד הוא הגדול ביותר.
על ידי השמחה ומאור-הפנים ,ידע כל בחור שחבירו תמיד
פתוח לשמוע ,תמיד ישמח להקשיב ,תמיד ימהר לעזור לו -
לא משנה מתי.
אל תדחה את חברך ,אחר כך הוא כבר לא יבוא אליך .זוהי
העבודה האמיתית .דווקא כאשר קשה ויש פחות כוח ,צריך
להאיר פנים באמת ולגמול חסד עם השני .זהו "גדול תלמוד
שמביא לידי מעשה."3
ונראה להסביר ע"פ זה את דברי החינוך" :4אחרי הפעולות
הפעולות נמשכים הלבבות" .להיכן נמשכים הלבבות? –
לדברי תורה .מכיוון שאנשים מהצד רואים שאדם שלומד
תורה ,הלימוד משנה אותו ומביא אותו לעזור לאחרים ולידי
חסד ,אז הם אומרים לעצמם :גם אני רוצה ללמוד תורה ,גם
אני רוצה להידמות לאותו אדם שהוא גם לומד תורה ,וגם
מקשיב ועוזר לחברו .מתוך כך מתרבה התורה ומתרבה
קידוש ה' בעולם .אולי בזה מתורץ החשש שיש כאן,
שלכאורה  -יש בזה ביטול תורה? אלא ,שהארת פנים תביא
לריבוי תורה עתידית.
ברצוני להדגיש ,אין הכוונה לביטול תורה ע"י דברים
בטלים וסתם ידיעות בעלמא על המתרחש בעולם .במקרה
כזה אז נאמר לחבר בעדינות שזה לא הזמן – "כי לומדים
 1תנא דבי אליהו רבא ,פרק א.
 2משלי ג ,יח.
 3קידושין מ ע"ב.

עכשיו" .אלא ,אני מדבר על מקרה שבו חברי
לישיבה ניגש אלי ושואל אותי שאלות בסגנון של:
"מה נשמע?"" ,איך היה שבת?" ועוד דברים באיזור.
דווקא דברים כאלו ,שלכאורה עלולים להראות לנו
כבזבוז זמן וביטול תורה – עליהם אומר אני :לא
ולא! אלו הדברים שבונים את הישיבה :לענות יפה
ולזרוק איזו מילה טובה .באמת להתעניין מה מצב
חבריי בישיבה .זוהי הדרך הנכונה.
והדברים חשובים כפליים וצריכים תשומת-לב
תדיר ,שהרי לפעמים לחבר בישיבה יש דבר על הלב
והוא מרגיש שהוא רוצה להוציא אותו כמה שיותר
מהר .אם אחד ידע שהשני תמיד פתוח לעזור לו ,ולא
כל אחד אומר לו" :אחר כך ...אחר כך – "...מצבו
לבטח ישתפר .הוא ידע שאין מצב שהוא יסתובב יתר
על המידה ויתגולל במעשיו והרגשותיו עד שירגיש
יותר גרוע ומצבו הנפשי יתדרדר בהרגישו בדידותו.
ההקשבה הקטנה שלי כלפי חבריי תביא הארת פנים
גדולה ,ובכך ישתפר מצבו של חברי.
אם תתרבה האחווה בישיבה ,הן גשמית והן
רוחנית ,נזכה לדיבוק חברים אמיתי .יתגבר בליבנו
החשק ללמוד תורה מתוך שמחה ,ועל ידי כך נזכה
להגדיל תורה ולהאדירה.
אז לפעם הבאה ,תנו חיוך-שבת שלום!
 4מצווה טז.

