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 וסיפורים יםליקוט
 עקב -נפלאים 

 
 האלה" המשפטים את תשמעון עקב "והיה

 (יב, ז)
 עקב, שמחה לשון אלא והיה אין הקדושים בספרים איתא
 גדולה שמחה שתהיה והיינו, דמשיחא עקבתא על מרמז

 עקבתא של האחרון בדור דאפילו העליונים בעולמות
 ישראל כלל ימשיכו, האלה המשפטים את תשמעון, דמשיחא

 .התורה בדרך ולילך ת"השי רצון לעשות
 (יוסף יעקב שיח)

 

 (יב, ז" )תשמעון עקב והיה"
 היטב תחילה לשמוע עליו, לעשות חושב שאדם צעד כל לפני

 יעשה הוא, לעשות מתכוון הוא אשר זה בצעד אם ולהתבונן
 של פירושו וזהו. יעשהו אל – לאו ואם! יתברך' ה רצון את

" תשמעון" לעשות שתחשבו צעד בכל והיה" עקב והיה" הכתוב
 יתברך.' ה לרצון יהיה הוא אם היטב תחילה תשמעו

 

 (יב, ז" )תשמעון עקב והיה"
 ללמוד החל כאשר, קטן ילד בהיותו" צדק "צמח בעל ר"האדמו
". התניא" בעל הרב, סבו אותו בחן, שלו המלמד אצל חומש
"? בקולי אברהם שמע אשר עקב' "הפס פירוש מה: אותו ושאל

 נהנה. בעקבו אפילו' ה ציווי את שמע אבינו אברהם: הילד ענה
 עקב והיה: "הכתוב שאמר זהו: ואמר הילד מתשובת הרב

 !ולעשותה המצוה את לשמוע צריך העקב שאפילו". תשמעון
 

 עקר בך יהיה לא העמים מכל תהיה ברוך"
 )ז, יד( "ועקרה

 יאמרו שלא כדי, עקרה רבקה הייתה שלפיכך, במדרש מצינו
 לאלפי היי את אחותנו: "בירכוה אשר ברכתם כי העולם-אומות
 .בנים ללדת עליה השפיעה אשר היא", רבבה
 כל כי אף –" העמים מכל תהיה ברוך: "הכתוב כאן אפוא אומר

 לפריונך מניעה משום בכך יהא לא זאת בכל, יברכוך העמים
 לזה לב יושם שלא –" ועקרה עקר בך יהיה לא"ו, ורבייתך
 .ברכתם בזכות הוא הדבר כי שיאמרו

 

 בך ישימם לא הרעים מצרים מדווי וכל"
 )ז, טו( "שונאיך בכל ונתנם

 נתינה" – בשיעור היינו" נתינה" שלשון, בגמרא שנינו כלל
 בכלשהו אפילו, שיעור בלי היינו" שימה" לשון ואילו –" ככזית

 אפילו –" בך ישימם לא: "הכתוב אומר לפיכך(. ו כריתות)
 בכל ונתנם" אולם, בך ישים לא מצרים מדוי מכל כלשהו
 .בשיעור, ראויה בכמות זאת יקבלו הללו –" שונאיך

 

 ונתנם בך ישימם לא הרעים מצרים מדוי וכל"
 )ז, טו( "שונאיך בכל

 אליעזר רבי, הגלילי יוסי רבי התנאים טורחים פסח של בהגדה
 זה – המצרים של מכותיהם מספר את להגדיל, עקיבא ורבי

 השלישי ואילו מכות מאתיים אומר וזה מכות חמישים אומר
-הנפקא, בעצם, מה. וחמישים למאתיים עד המספר את מגדיל

 להגדיל שביקשו לפי: ל"ז מווילנה הגאון כך על אמר? בזה מינה
 לא אשר, הרעים והמדווים החוליים מספר את היותר ככל

 כל: "הכתוב כאן שמבטיח כפי, ישראל על שליטה להם תהיה
 שיגדל ככל ממילא הרי –" בך ישימם לא הרעים מצרים מדוי

 והייסורים המכות מספר יגדל כך, המצרים של מכותיהם מספר
 .ישראל על יושמו שלא

  

 תירא לא להורישם אוכל איכה ...תאמר כי"
 )ז, יז( "מהם
 העיקר ולכן, האסון את מביא אשר זה הוא כשלעצמו הפחד

 איכה ההם הגויים רבים תאמר כי, "ינצח ואז יפחד שלא הוא
 תעשה כה ואם", מהם תירא לא" היא העצה? להורישם" אוכל

 .להורישם תוכל אזי
 (מברדיטשוב יצחק לוי' ר)

 

 (כו, ז" )ביתך אל תועבה תביא ולא"
 אל גאווה המכניס: אומר היה מברדיטשוב יצחק רבי הצדיק

", ביתך אל תועבה תביא ולא" של" תעשה לא"ב עובר ליבו תוך
 משלי) הוא מלא ומקרא, כגאווה מתועבת תועבה לך אין שהרי

 ומה: וחומר קל דברים והלא". לב גבה כל ’ה תועבת(: "ה, טז
 אחת על ליבו לתוך גאווה המכניס, כך ביתו לתוך גאווה המכניס

 .וכמה כמה
 לו שיתן, בשאלתו ונפשו, רבו אצל שבא אחד באברך ומעשה

 .הגאווה במידת להלחם וכיצד איך עצה
 שיכנסו עד והמתן שב הרב לו אמר בני שאלת גדולה שאלה

 .מעשה גדולי
 בתו: הרב לפני בקשתו ושטח אחד אדם נכנס והמתין משישב

 החתונה צרכי בידו אין אך, טובים בן הגון בחור עם, התארסה
 תן: הממתין לאברך הרב פנה. זהובים מאות כמה לפחות שיעלו

 בשעה בתו את וישיא ילך, זהובים מאות שושל זה למסכן נא
 פרוטה בידי אין ,האברך השיב ,אני עני. ומוצלחת טובה

 .שחוקה
 שאלה, שבעיר" הוראה מורה"ה נכנס מועטת שעה לאחר

 רצוני. לפותרו בידו שאין דומא קשה דין, לפניו באה חמורה
 שאלתו כבודו ישאל. רבינו של קדשו דעת חוות לשמוע

 עדיין ,כמבוייש האברך התנצל ,רבי. כאן אתנו היושב מהאברך
 כה בשאלה להורות בידי ואין ובפוסקים ס"בש כרסי מלאתי לא

 .חמורה



 

 ~2 ~ 

 וסיפורים יםליקוט
 עקב -נפלאים 

 
. הגדולים הסוחרים מן אחד ונכנס נדחק, קלה שעה עברה שוב

 גדול עסק דבר על ודברים בדין נסתבכתי הסוחר אומר רבינו
 נא ילמדני אנא. ורגלי ידי מוצא ואינני פלוני פריץ עם לי שהיה

 הרב לו אמר נא פנה. צרהמי מן חלץילה איך ותושיה עצה
 בעצה לך יעזור שהוא, עמנו היושב זה לאברך הנבוך לסוחר

 העולם בהוויות ביותר בקי אינני ,האברך וגונח נאנח ,אני. טובה
 .המסחר שבילי לי נהירים ולא

, אברך: לו ואמר פתח, אברך באותו עיניו הרב נתן שעה אותה
 עצה הוא צריך, סחורה ולא תורה לא, עושר לו שאין מי, אברך
 ?... יתגאה במה אביון מלך!! אתמהה? הגאווה כנגד

 

 יחיה לבדו הלחם על לא כי הודיעך למען"
   " האדם יחיה ה׳ פי מוצא כל על כי האדם

 (ג, ח)
 פ"ע בדרכו זה פסוק משמעות את הסביר זי״ע מדובנא המגיד

 משפחות שתי התגוררו שבו, אחד לכפר הגיע עני: נחמד משל
 מכניס, יקר יהודי של משפחתו, האחת. זו מול זו יהודיות
 ורע לב רע, קמצן של משפחתו, והשנייה, חסד ובעל אורחים

. הרע הקמצן של ביתו אל פנה והוא, העני של מזלו איתרע. עין
 בעל כששמע. מה דבר לאכול וביקש הבית בעל אל פנה הוא

: בתמיהה ענהו, עני הלך אותו של מבוקשו את הקמצן הבית
 והראה החצר אל הוציאו הוא! לחם תאכל אפך בזיעת? לאכול

, להסקה האלו העצים את תחטוב ״אם. גזעים ערמת על לו
, בפרך עבד הוא. ברירה לעני הייתה לא! לשובע״ אוכל תקבל

, הבית בעל לפני משהתייצב. מלאכתו את סיים ערב ולפנות
 בשביעות לעני ואמר המלאכה את סקר, החצר אל עמו יצא
 !... ממול בבית לך מחכה הארוחה. ויפה טוב: רצון

 .שמנגד לבית והלך, לבו מקרב העני לו הודה
 גדוש שלחן לפניו וערכו, יפות פנים בסבר קיבלוהו שם

 פנה והוא מיטתו את לפניו הציעו, ושבע משאכל. מטעמים
 חבריו בחברת ישב, לימים. לדרכו והלך השכים בבוקר. ללון
 נדודיהם על – יחדיו הנועדים קבצנים של כדרכם - שוחחו והם
 .קורותיהם ועל

 הבית בעל. פלוני בכפר שקרהו המקרה על וסיפר העני פתח
 לו והציע הגונה בארוחה לו גמל מכן לאחר אבל, בפרך העבידו

, אמרו, ייתכן״ ״לא: רעהו אל איש הקבצנים תמהו. לינה מקום
 ולא בפרך יעבידוך האחת אצל, משפחות שתי שם ״מתגוררות

 .גמול״ כל ללא אורחים מכניסת והשניה, קבר פת לך יתנו
 בחצר עצים חטבתי. העני התעקש - עובדא הוה בדידי אבל

, האח: וקראו הכל צחקו! ממול בבית לי הוכנה והסעודה, הבית
 פונה היית אילו - לריק היה עמלך וכל, בחינם יגעת! בפח נפלת

 בלא, ובחינם, ארוחה אותה לך מגישים היו, השני לבית בתחילה
 ....!טורח כל

 אנו לפעמים גם כך: ואמר משלו את זי״ע מדובנא המגיד סיים
 כח הרבה ומבזבזים, הרף ללא ועובדים עמלים אנו, מתנהגים

 מראים בסוף אבל, משהו ועוד משהו עוד להשיג בשביל ועמל
 פתח בפנינו פותחים משמים, למעלה נמצאת הפרנסה כי לנו
 מיד בתחילה פונים היינו ואילו, עליו חשבנו לא שכלל הצלה של

 בלא ובחינם, נושעים היינו מזמן כבר מלמעלה, מקום, לאותו
 ..!.טורח כל
 

 אלקיך' ה בנו את איש ייסר כאשר כי"
 )ח, ה( "מייסרך

 והוא בקרבו כואב לבו, ולייסרו בנו את להכות נאלץ שהאב מתי
 מצטער שאדם בשעה" כביכול, יתברך' ה כך. כך על מתעצב

 סנהדרין" )מזרועי קלני, מראשי קלני? אומרת לשון מה שכינה
 .(מו

 (יצחק מברדיטשוב לוי' ר)
 

 (י, ח" )אלקיך ה׳ את וברכת ושבעת ואכלת"
 המזון ברכת ענין גודל את מסביר היה זי״ע מדובנא המגיד
 והיה, מאשתו יחיד בן לו שהיה, באלמן מעשה: במשל - כדרכו
, היא אף אלמנה, שנייה אשה נשא לימים. מאוד עד עליו חביב

, באשה חושד הבעל היה. הראשונים מנישואיה בת לה שהייתה
 בנו את ומזניחה, צרכיה לכל לה ודואגת בתה את מבכרת שהיא

 מאיר שהוא, בבעלה חושדת האשה והייתה. ובבגדיו במאכלו
 .בתה פני על ומבכרו ומפנקו לבנו פניו

 קרוב האדם יודעין בלא אף שכן, שניהם צדקו דבר של לאמיתו
 ושלום בביתם מתיחות שררה כך משום, ובשרו עצמו אצל

 .הופר הבית
. לזו זה להשיאם ביניהם נדברו וההורים, והבת הבן גדלו לימים
 והוריהם. לרעהו האחד ודאגו בישראל נאמן בית הזוג בני הקימו

 השלום שרר אז ומני, אהבה אליהם והרעיפו לשניהם דאגו
 לפירוד סיבה לכן קודם שהיו - ילדיהם, ואדרבה. במעונם
 .ולאחווה הקשר להידוק הסיבה עתה היו - ביניהם הלבבות
, ונשמה גוף של כשילוב האדם את ברא הקב״ה: והנמשל
 מתיחות שוררת אלו זוג בני בין אבל. ורוחניות גשמיות
 להתעלות וחפצה, טיפוחיה בני את אוהבת הנשמה כי, מתמדת
 העולם מנעמי את אוהב הגוף ואילו, ובמצוותיה בתורה ולהזדכך

 שלום ביניהם להשכין אחת דרך קיימת אבל. חמדותיו ואת
 רצונותיו וסיפוק מזונו שכל, האדם ידע אם, והיא, ואחווה
 יהיה, וסוף תחילה מזונו על לו ויודה, הקב״ה מאת לו ניתנים
 בו ישמחו אז או, הבורא ולעבודת הטוב להכרת גורם המזון

 המושלמת הטובה על, ההודאה באה כך ועל! כאחד שניהם
 ומפרנס, זן שאתה" בכך ובהכרה - המזון שבנתינת והכפולה

 !"שעה ובכל עת ובכל, יום בכל תמיד אותנו
 

 )ח, יג( "לך ירבה וזהב וכסף"
 בעושר זיכהו ה"שהקב" חיים חפץ"ה בפני התפאר אחד יהודי

 לקבוע לך ראוי: חיים החפץ לו אמר. מחסור כל לו אין וכי רב
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 לי אין: העשיר לו ענה. תורה לתלמוד אחדות שעות יום בכל

, שבאביונים אביון אתה הרי", חיים חפץ"ה לו אמר כן אם. פנאי
 ...בזמן מעני יותר עני לך ואין? לך יש מה, לך אין זמן אם

 

       "אלוקיך' ה את תשכח שכח אם והיה"
 )ח, יט(

 לשמוח להיות תשכח אם" תשכח אם והיה, "שמחה לשון והיה
 העצבות" אלוקיך' ה את תשכח" אז בעצבות חדור ותהיה
 '. ה את שתשכח לך תגרום

 (מרוז'ין ישראל' ר ר"אדמו)
 

 את לך נותן אלוקיך' ה בצדקתך לא כי"
 )ט, ו( "הארץ

 מתנת כי, אלו בפסוקים ולקבוע להדגיש התכוון רבינו משה
 של טובים מעשים בזכות ישראל לבני ניתנה לא ישראל ארץ
 לכלל כלומר, ישראל עם לכללות מתנה היא אלא, מסוים דור

 העניים הדורות את לחזק רבינו משה רצה ובזה. הדורות
 בארץ לזכות בכוחם יש כ"שאעפ, שידעו, טובים במעשים

 ! ישראל
 (ם"הרי חידושי)

 

 (יב, י" )אלקיך' ה את ליראה אם כי"
 שאר לכל וקדימותה השמים יראת של העצומה חשיבותה על

 באהלי" פסח של בהגדה שמובא בסיפור מוצאים אנו, המעלות
 ":צדיקים

 שנסבה מריבה בראדום המדרש בבית פרצה הימים באחד
 לאחר, הכנסת לבית שייבחר החדש החזן של זהותו אודות

 .הקודם החזן פטירת
 ערב בקול שניחן כלשהו במועמד צידד הקהל מן גדול חלק

 אחר בחזן לתמוך העדיף הקדוש הקהל של השני וחציו, במיוחד
 .מאוד שמים ירא שהיה
 את לשאול החליטו, השווה לעמק להגיע הצליחו שלא לאחר

 אלו של טענותיהם את הרבי שמע. משידלובצה דוד רבי נתן
, האחרים של טענתם את ואחר, שמים ירא חזן שביקשו
 הנאה הקול באמצעות כי ואמרו, הערב הקול בעל את שביקשו

 .יותר גדולה בכוונה להתפלל הקהל את לעורר יצליח שלו
 את צריך ה"שהקב סבור הייתי אילו: הקהל אל ופנה מעט הרהר

 את שיעורר בחזן צורך שיש פוסק הייתי, שלכם הרחמים
 מוטב, ה"הקב רחמי את צריכים שאתם זמן כל אך, רחמיכם

 ה"הקב רחמי את לעורר ויצליח שמים ירא יהיה שהחזן
 ... עליכם

 

 יהיה ולא השמים את ועצר בכם' ה אף וחרה"
 (יז, יא" )מטר

 אחרים אלהים אחר ינוהו והם ישראל של לבבם יפתה אם
', ה אף חרון של המרה התוצאה תבוא בוא', ה בעיני הרע ויעשו
, כך משום. רבים יסורים ולעוד השמים לעצירת יגרם אשר

 מחובתו, ונוראות אימות צרות האדם על מתרגשות כאשר
 ולשוב, יתברך הבורא ממנו רוצה מה לבדוק, במעשיו לפשפש

 .שלמה בתשובה אליו
 עמוק עמוק היא נעוצה – התחלה ישנה וצרות אסונות לאותם

 הוא', ה מעם לבו את מסיר הוא כאשר, האדם של לבבו בתוך
 אסונות בדמות המגיעה הישירה ההשלכה את עצמו על מביא

 מחובתו, הדין גזר רוע את מעליו להסיר ברצונו ואם, וקשיים
 .מקורם את לתקן

 אשר לב שבור יהודי מוורקי יצחק רבי אל הגיע הימים באחד
 לאחר. שהשיבו מה הרבי השיבו. פרנסתו את קפח הוא כי ספר

 ללא הסוף את אמר זה יהודי: "הרבי אמר, ללכת שפנה
 ".ההתחלה

 את וישב בדבריו המשיך והרבי, הדברים לפשר הסובבים תמהו
 בן שמעון רבי( "ב"ע פב קדושין) אומרים ל"חז: תמיהתם

, חנוני ושועל סבל וארי קיץ צבי ראיתי לא מימי:'אומר אלעזר
 ואני, לשמשני אלא נבראו לא והם, בצער שלא מתפרנסים והם

 לשמשני אלא נבראו שלא אלו מה! קוני את לשמש נבראתי
 דין אינו קוני את לשמש שנבראתי ואני, בצער שלא מתפרנסים
 ?'".בצער שלא שאתפרנס

 הבריאה נזר, שהאדם, אלעזר בן שמעון רבי מקשה, יתכן איך
, בכבוד מתפרנסות הבהמות ואלו, בצער מתפרנס, ותפארתה

, קציעות בייבוש ולעסוק לפרנסתן לעמול צריכות ואינן
 ?בחנוונות או בסבלות

 את וקפחתי מעשי את שהרעותי אלא" – משיב הוא – זאת אין
 לקפח לו שגורמים אלו הם האדם של הרעים מעשיו", פרנסתי

 .פרנסתו את
, פרנסתו את קפח שהוא" – הרבי סיים –" לפני וטען זה בא"

 את הרעותי' הדברים של הראשון חלקם עם מה אני ותמה
 ?!"דעתו את הוא נתן עליהם גם האם'? מעשי

 

 ועל לבבכם על אלה דברי את ושמתם"
 והיו ידכם על לאות אותם וקשרתם נפשכם

 (יח, יא" )עיניכם בין לטוטפות
 באופק, מהתחנה ניכר מרחק התרחקה משה נסע בה הרכבת
 משפחתו בני המשיכו כן פי על אף, עשן תימרות נראו הרחוק
 .דמעות נקוו ובעיניהם, פרדה של נפנוף בידיהם לנפנף

 התחזקו, לביתם לשוב בדרכם הרכבת תחנת רציף את כשעזבו
 לראות ויזכו בנם על ישגיח עולם שבורא ובאמונתם בתקוותם

 .ושלם בריא אליהם שב משה את
 אזרחים כמו, ומשה, לגרמניה צרפת בין מלחמה עת זו הייתה

 להילחם החזית לקו ולצאת, בצבא לשרת נאלץ רבים גרמנים
 .בצרפת
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 עקב -נפלאים 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 לא ברירה אך, האוהבת ממשפחתו פרדתו הייתה מאוד קשה
 לפטרו שהשתדלו המאמצים שכל לאחר, לפניו הייתה

 עזב טרם. בצבא ולשרת לצאת נאלץ הוא בתוהו עלו מהשירות
 שלו התפילין נרתיק את אביו אחז, חפציו את ארז עת, ביתו את

 הבטח אך, בצבא חייל של מצבו מה לכל ידוע, בני, משה: "ואמר
 והקפד ומצוות תורה שומר יהודי להישאר שתשתדל, בני, לי

 ".יעזבך לא' שה ובטוחני קטן לרגע ולו תפילין יום מדי להניח
 נוספת באריזה אותו ועטפה הנרתיק את לקחה הנרגשת אמו

, עליהם שמור, התפילין את יקלקלו לא ושרב שגשם, "במלמלה
 ".במהרה אלינו וחזר, בני

 בדברי משה נזכר, חיילים המלאה ברכבת משה הטלטל בעת
 בתוכה ומישש המזוודה את פתח מהירה ובתנועה, ואמו אביו
 וחשב עצמו אל חייך הקשיחה באריזה ובהרגישו התפילין את

 ".עליהן לשמור אשתדל, היטב אותן ארזה אמא אכן: "בלבו
 הצטיין הוא, רבה במהירות משה על עברו הבאים החדשים
 פעמים, הראשון האש בקו הלך, מוצלח ללוחם והיה, במלחמה

 ומשה'. ה בחסדי ניצל אך, עיניו לנגד המוות את ראה ספור אין
 שירותו כדי תוך גם המצוות את בקפדנות וקיים דתו על שמר

 .ומכשול פגע מכל עליו שמר' ה ואכן, בצבא
 המשיכו אך, הכובש הגרמני הצבא בפני ניגפו צרפת כוחות
 בוקר לפנות נקראה משה של פלוגתו, מצח בעזות ללחום

 להעמיס החלו החיילים. החזית בקו ולהתמקם להתקדם
 .המחכות המשאיות על ולעלות, הנשק את במהירות

 הספיק לא, תפילין משה הניח עת הבוקר שעת שהייתה מכיון
 משה, לזוז החלה והמשאית חפציו בין התפילין את להכניס

 קשר מהר חיש, התפילין נרתיק כשבידו המשאית על קפץ
, לחולצתו מתחת והשחילו, בחבל לצווארו הנרתיק את משה

 .המעיל את רכס ומעליה
 חבריו עם נסע, התפילין על לשמור מקום שמצא על, בשמחה

 .החזית לקו
, במשה כדור פגע הקרבות באחד והנה, מאוד קשה קרב זה היה
 שמפקדו למרות, מרובהו לירות המשיך אבירית בגבורה אך

 לא משה אך, הוא פצוע כי הקרב שדה את שיעזוב בפניו התחנן
 .להלחם והמשיך לפצעו לבו שם
 שסבבוהו ואלו, מקומו על צנח ומשה אחדים רגעים עברו לא

 !"מת אני: "קורא אותו לשמוע הספיקו
 !הרפואה לחיל המפקד פקד, למרפאה מיד הובילוהו

 נושם כשהוא הניתוחים שולחן על משה שכב קלה שעה כעבור
 בפעולה. לעבודתם בזהירות ניגשו הצבאיים הרופאים, בכבדות

, בחזהו שנתקע הכדור את לחלץ הצליחו ומוצלחת מהירה
 .בליבו פגע לא נס ובאורח
 אני. "להצלתו וברכהו הרופא אליו ניגש, עיניו את משה כשפקח

 – האמת על להודות עלי, "הרופא אמר" ברכתי את לך מביע
 וקוטל בלבך פוגע ספק כל בלי היה הכדור, גלוי נס לך אירע
 חדירתו את ועצר לבך על תלוי שהיה קטן נרתיק אילולא, אותך

 .הנרתיק את משה לפני הרופא הניח זאת באמרו". הכדור של

 של רבונו. "בהפתעה משה לחש" שלי התפילין אלה הלא! הו"
 האנשים על פרושה הגנתך כמה עד אני רואה עכשיו, עולם

 התפילין נרתיק אילולא, הה. הישר מדרך נוטים שאינם
 פני על עתה מתגוללת גופתי הייתה, לבי לוח על שנשאתיו

 ..."השמים ועוף הארץ לחית כמאכל השדה
 התרגשות שכל בחששו והרופא – משה נרדם אלו בהרהורים

 החיילים על ציוה בהחלמתו לקשיים לגרום עלולה נוספת
 מעט כשהבריא. החולה מנוחת על היטב להשגיח מסביב

 .לביתו לחזור חופשה לו הרשתה
 התפילין נרתיק את החזיק, הוריו בית מפתן על הופיע כאשר

 .הוריו לזרועות ונפל בידו
 לבית הלך לגמרי שהבריא ומשה, בינתיים פסקה המלחמה

 הנס על הסיפור עבר לפה מפה. הגומל ברכת וברך הכנסת
 מונח משה של ביתו בארון, התפילין נס, למשה' ה שעשה
 הנס את כל לעין המספר המעוך התפילין נרתיק לראווה

 . לבעליו שנעשה
 (ג"תרי על סיפורים 613)

 

      " בם לדבר בניכם את אותם ולמדתם"
 (יט, יא)
 ', וכו לדבר יודע שהבן משעה, ופרש״י 

 בלשון עמו משיח אביו, לדבר מתחיל כשהתינוק, אמרו מכאן
 '. וכו הקודש

 אבות על יהושע בנין' ובפי, עוז במגדל ץ"ביעב הובא פלא דבר
, שיגדל עד לשון שום שומע היה לא הנולד ילד שאם, נתן' דר
 והוא, העולם נברא בה כי, הקודש בלשון מעצמו מדבר היה אז

 .הטבע בכח מוטבעת
 

 (כב, יא" )בו ולדבקה' ה את לאהבה"
 רבי או חכם שיקראוני כדי תורה אלמד אדם יאמר שלא דהיינו
', וכו לבוא הכבוד וסוף מאהבה תורה למוד אלא, בישיבה ואשב
בשדותיו  אריס שהיה אחד באיש מעשה שמעוני בילקוט איתה

 טרפון' ר את הקציר אחרי אחד ביום ומצא של רבי טרפון
משדהו )השדה שייכת הייתה לרבי טרפון  תאנים שאוכל

, והאריס רק עבד אצלו ולא ידע שזה רבי טרפון בעל הבית(
' לר לו אוי" טרפון' ר אמר, לנהר לזרקו ורצה לשק הכניסו
 את עזב טרפון' ר שזה השדה בעל וכששמע", הורגו שזה טרפון
 .ניצל טרפון' ור, וברח השק
 צדיק אותו של ימיו כל גמליאל בן חנינא' ר משום אבהו' ר אמר

 בכתרה שנשתמשתי לי או ואמר, זה על מצטער היה( טרפון' ר)
 נעשו שכבר המקדש בכלי שנשתמש מבלשצר ו"ק, תורה של
 על תורה של בכתרה המשתמש, העולם מן נעקר כן פ"ואע חול

 . וכמה כמה אחת
 (שמעוני ילקוט)

 א גוט שבת
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