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 (ג, כה)אעברה נא  

 וכי י"לא ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי רבי סוטה (יד, א) "דרש בגמ'
 הרבה משה, אמר כך אלא, צריך? הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול
 כולן שיתקיימו כדי לארץ אני אכנס י,"בא אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות

 אני מעלה שכר, לקבל אלא מבקש אתה כלום הוא, ברוך הקדוש לו אמר ידי. על
, וכי משה רבינו קיים המצוות "אלא שואלים המפרשיםעשיתם".  כאילועליך

לקבל עליהם שכר"? והרי המשנה אומרת (אבות א, ג) אל תהיו כעבדים 
 המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס?!

 על" חיים רוח" בפירושו ל"זצ ין'מוולוז ח"הביא תירוץ בשם הגר עלי ורדים בספר
 כדי הוא העולם את ברא ה"שהקב הבריאה כוונת עיקר דהנה ,)ג א,( אבות פרקי

 לקבל על מנת המצוות לקיים יותר הראוי מן כי יתכן ז"לפי כ"וא, ברואיו עם להיטיב
 שראוי ז"כ אולם ה."להקב רוח נחת מזה ויגיע לו שייטיב מ"ע עובד אז כי, שכר

 לשם שמים רק השכר בקבלת כוונתו כל אם דוקא זהו שכר לקבל מ"ע לעשות
 הזהיר ומזה. מצוה כל בזה אין להנאתו מכוין אם אבל, ה"להקב רוח נחת לעשות
 של העצמי הרצון יהיה שלא דהיינו פרס לקבל מ"ע לעבוד שלא במשנה התנא
 שכר. לקבל האדם

? לא או שמים לשם מתכוון השכר את ברצותו האדם אם והמודד הסימן ומה
 השכר את יקבל שחבירו מנת על המצוה את לעשות מוכן האדם אם הוא המבחן

, לברואיו שמיטיב רוח נחת אותה את ה"להקב יהיה הרי בזה גם כי, עצמו הוא ולא
 אות זהו, השכר את מקבל כשחבירו המצוה בעשיית האדם יחפוץ לא אז אם והיה
 רצון את בזה למלאות ולא עצמו לטובת אם כי אינה המצוות בשכר כוונתו שכל

 ת"להשי רוח נחת מזה ויבא לחבירו שייטיב כדי המצוה לעשות ירצה אם אבל', ה
 היא העולה ביותר הגדולה המעלה זוהי שכר לקבל מ"ע יעבוד כזה חסיד אם

 לברואים. להיטיב הבריאה תכלית זה כי למעלה

 ואעשה ואשמידם ממני הרף" לו אמר ה"שהקב העגל חטא לאחר רבינו משה והנה
 )לב לב, שמות( שנאמר העולמות משני עצמו למחוק מוכן היה" גדול לגוי אותך

, ישראל לעם טוב שיהיה מנת על זה וכל"  כתבת אשר מספרך נא אין מחני ואם"
 יתקיים' ה שרצון היתה שאיפתו שכל זו גבוהה למדרגה הגיע ה"שמשרע והיינו
 שאצל ברור ממילא, שכר באותו יהיה לא עצמו הוא אם גם, להיטיב בעולם
 כ"וע, שכר לתת ה"הקב רצון את לקיים כדי אלא אינו שכר לקבל הרצון ה"משרע

 .אותו יקבל שכר ולקבל רוח נחת לו לעשות רצונו שאם ה"הקב ל"א

, אופן בשום אתרוג מצא לא אחת שבשנה זי"ע מבארדיטשוב ק"מרה מעשה יש
להמשיך  ובכוונתו בארדיטשוב בעיר שעבר נוסע אחד והנה בערב החג מצאו

אתרוג, בקשו לו אנשי העיר בארדיטשוב  לו והוא היה הסוכות, לחג לנסוע לביתו
שישאר לחג הראשון אצלם בעיר, כדי שאנשי העיר יוכלו לברך על האתרוג שלו, 

והרב ביקשו  אל הרב, אותו הביאו שם לחג. הסכים להישאר בשום אופן לא אבל
העיר במצוות ארבעת  ג"כ שיואיל בטובו להישאר איתם חג ויזכה את כל אנשי

שבאם הרב  לרב המינים, אבל הוא התעקש שלא להישאר, עד שפתח ואמר 
אמר  האתרוג. את ויתן מוכן הוא להישאר שם לחג, ב אזי"לעוה חלק הרב לו יבטיח

ב. בלילה, עם התקדש ליל החג, נתן הרב "לו עוה הרב שהוא מסכים לזה והבטיח
לאורח הזה להיכנס אל הסוכה בשום  יתן לא אחד לכל אנשי העיר שאף הוראה

פנים ואופן. אחרי התפילה חיכה האורח שמאן דהוא יזמינו לאכילת הכזית של 
מצוה בסוכה, והנה אף אחד אינו מזמינו, הלך האורח והתחיל לסובב על פתחי 
הסוכות, בבקשה שיתנו לאכול כזית של דאורייתא בסוכה, אבל אף אחד לא 

יליו הרעה, והלך ובא אל סוכת הרב מבארדיטשוב, הסכים. ראה האורח שכלתה א
והתחיל לבכות שברצונו לאכול כזית בסוכה, אמר לו הרב, שהוא מוכן לתת לו 
להיכנס רק בתנאי שיוותר על ההבטחה של העוה"ב! שמע האורח, שקל את 
הדברים, ואמר לרב, אני מוכן לוותר על העוה"ב בשביל קיום המצווה! נתן לו הרב 

חרי הסעודה אמר לו הרב, תדע לך שתקבל את מה שהבטחתי לך, רק להיכנס. א
פשוט לא רציתי שתקבל את זה בחינם, וכעת שהראית שאתה מוכן להפסיד את 

 ציוני תורה)( כל העוה"ב בשביל קיום המצווה הרי שבדין הוא שתטול את שכרך.

עוד  אלי דבר תוסף אל לך רב אלי ה' ויאמר אלי שמע ולא למענכם בי ה' ויתעבר
 (ג, כו)בדבר הזה 

בספר תפארת הגרשוני, שהטעם שמשה רבינו חי מאה ועשרים שנה, הוא,  כתב
כיוון שהעולם קיים ששת אלפים שנה, ומשה רבינו הוא התרומה של העולם, 
ובתרומה עין בינונית זה אחד מחמישים, לפי זה כשנחשב שניים ממאה מתוך 

ועשרים שנה. אלא, שלפי זה נשאלת השאלה למה אם ששת אלפים הרי זה מאה 
כן אמר הקב"ה למשה שלא יכנס לאר"י יען אשר לא קידש את שמו במי מריבה, 
והרי סוף כל סוף לא יכול משה לחיות יותר ממאה ועשרים שנים? וכן למה האשים 

משה רבינו את עם ישראל "ויתעבר ה' בי למענכם" בסיבה שלא יכול להיכנס 
 אל? הרי בין כה וכה לא יכול לחיות יותר ממאה ועשרים שנה?לארץ ישר

לתרץ שמאה ועשרים שנה זה אכן לפי מדת "עין בינונית" של אחד מחמישים,  ויש
מאה אבל "עין יפה" זה אחד מארבעים ואחד ממ' מששת אלפים זה יוצא 

שנה. ולכן נענש משה כשהכה את הסלע, שאם היה מדבר אל הסלע  וחמישים
יותר גדול וב"עין יפה", ואז היה חי מאה וחמישים שנה, אבל כיון שהכה  היה הנס

את הסלע היה הנס רק משהו "בינוני", לכן חי רק כמדת "עין בינונית" מאה ועשרים 
ל"י דהיינו אחד ממ', שאמר  -שנה. וזה מרומז בפסוק זה "אל תוסף דבר "אלי" א 

 (בן איש חי)     דת עין יפה.לו הקב"ה שלא יוסיף לבקש שיחשבו את שנותיו במי
 ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ד' אלוקי לעשות כן בקרב הארץ.

 (ד, ה)
"בן איש חי", שמשה רבינו  בספר בספר הקדוש "תפארת שלמה" וכן הואמבאר 

הוכיחם כאן שילמדו ממנו, שכשמשה רבינו למד מפי הקב"ה לא השאיר לעצמו 
רק הוא יודע סודם של דברים וכדומ', אלא העביר שום דבר בשביל להתפאר בו ש

ולימד את בנ"י כל מה ששמע מיד. ועוד, שהעבירם באותו צורה ששמע מפי 
מה שזכיתם להבין. וזה  כלהקב"ה, כן אמר משה לבנ"י גם אתם תראו ללמד את 

מה שרמוז כאן בפסוק: "ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני ד' 
רתי אצלי כלום, כן גם אתם תלמדו ממני "לעשות כן בקרב אלוקי" שלא השא

 הארץ".
 -כעין דרך זו ביאר פעם בעל ה"עטרת משה" ממאקאווא זצ"ל, (עטרת משה 

שבועות) את מאחז"ל הידוע שדימו את הרב והתלמיד "יותר ממה שהעגל רוצה 
פרה, לינק רוצה הפרה להניק", ויש להבין למה דימו חז"ל עניין זה דייקא לעגל ו

למה לא יכלו לדמות לאם ותינוק שרוצה לינוק? וביאר, שלכן לא רצו לדמות לאם 
ותינוק שכן האם יש לה לפעמים חשבונות: אם להניק יותר מאוחר או יותר 
מוקדם,  בתחילת הלילה או באמצע הלילה וכדומ', אבל הפרה אין לה שום 

קה אותו, וזה לימוד חשבונות ובכל עת ובכל זמן שהעגל בא לינוק הרי היא מני
גדול בדרך לימוד הרב עם התלמיד, שכן יש לפעמים שלרב יש איזה חידוש, והוא 
נמנע מלאמרו תיכף לתלמידיו כיוון שרוצה לשמרו להזדמנות מיוחדת או לאיזה 
"שיעור כללי" וכדומ', ועל זה באו חז"ל ולמדוני שכמו שהפרה לא עושה חשבונות 

ור כלום ולא יעשה שום חשבונות אלא כל חידוש לעגל, כנ"ל, כן הרב שלא ישמ
 (ציוני תורה)      שיש לו תיכף ומיד יזכה בזה את תלמידיו.

 (דברים ד, ז). קראנו אליו בכל אלקינו כד' אליו קרובים אלקים לו אשר גדול גוי מי כי
, ואם רואים שלא נענים הרי זה משום שלא היה בכוונה מאזין לכל תפלתינו הקב"ה

מספקת. המפרשים מביאים יסוד זה גם מריש פרשה זו שאמר הקב"ה למשה "רב 
לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה", דהנה אחד שהוא חלש באופיו אזי כשמאן 
דהוא מתחנן אליו, ויודע שלא יוכל לעמוד בהפצרותיו, מבקש הוא ממנו שלא 

בו, אבל מי שהוא חזק בטבעו אומר למתחנן הזה: לא יעזור לך שום דבר,  יפציר
כמה שרק תבכה, אתה לא תקבל!... וא"כ נשאלת השאלה למה הוצרך כביכול 
הקב"ה לומר למשה "אל תוסף דבר וכו'", שיאמר לו "כמה שתבקש לא יעזור לך 

יחה את שכבר נגזרה גזירה", רואים מכאן יסוד עצום, שהתפילה כביכול מכר
הקב"ה למלאות הבקשה, עד שהוצרך כביכול לומר למשה שיפסיק לבקש כי אם 
 ימשיך לבקש לא יוכל כביכול הקב"ה לסרב לתפילתו. וזה דבר נורא בכח התפילה.

וזה לשונו: "בגין דאיהו חד לית כאן וי"ו, הדא הוא דכתיב  זוהר חדש פלאי ישנו
שמחת . בביאור הדבר מביא בספר קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"

רבי בונים אל הרבי  הגאון רבי עזריאל ה"ראש הברזל", שפעם נכנס ישראל
ושאלו פשט בזוהר זה, אמר לו, שבכל הפסוקים באשרי יש ו' באמצע  מפשיסחא

לגדולתו ואהללה שמך וכו', גדול ד' ומהולל מאוד והפסוק כגון: בכל יום אברככה 
ן ו' זהו פסוק זה של "קרוב ד' לכל קוראיו לכל אשר וכו' והפסוק היחידי שאי

יקראוהו באמת, ולמה באמת אין ו', כי סוף הפסוק מחובר לתחילת הפסוק 
כדאיתא במדרש רבה פר' מצורע (יז, א) "קרוב ד' לכל קוראיו, יכול לכל? ת"ל לכל 

, וזה הפשט בזוהר חדש באמתאשר יקראוהו באמת", שד' קרוב רק למי שקורא לו 
בגין דאיהו חדא" בגלל שכל הפסוק הזה הוא מקשה אחת שתחילתו נעוץ בסופו "

 (טעם הצבי)   כנ"ל "לית כאן ו'" לכן אין ו' באמצע פסוק זה.  
 ואמתך ועבדך ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לקדשו... לא השבת יום את שמור

 יג)-(ו, יבוגו' 
מסופר על החפץ חיים זצ"ל שנסע פעם ברכבת, ויחד עמו היו חתנו ורבי זלמן 

 סורוצקין זצ"ל.
בדרכם עברו ליד עיירה אחת, כשעצרה הרכבת בתחנה ניגש יהודי אל רבי זלמן 
ואמר לו: "יש כאן יהודי שכבר הרבה זמן חולה מאוד, וברצונו לבקש ברכה 

ה מחלל שבת, ובכך גורם רפיון מהחפץ חיים. אבל דע לך, בנו של היהודי הז
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בשמירת השבת של כל בני העיר. עליך לספר זאת לחפץ חיים, כדי שיתנה את 
 ברכתו בכך שהבן יפסיק לחלל שבת".

רבי זלמן אמר לחתנו של החפץ חיים שצריכים לומר זאת לרב, והם נגשו איליו 
דו, איפה, ביחד, אך ראו שאחרו את המועד. היהודי ההוא כבר מדבר עם הרב. נעמ

 שניהם והקשיבו לשיחה.
הם שומעים שהיהודי מספר לרב שהוא חולה הרבה זמן, ובלילה באה איליו אמו 
בחלום ואמרה לו שלמחרת יעבור בעיר צדיק גדול, ושילך לבקש ממנו ברכה, אז 

 הנה הוא בא כעת לבקש ברכה.
ול לברך? אומר לו החפץ חיים: "ממני לקבל ברכה? מי אני בכלל, ישראל מאיר יכ

 היא מקור הברכה, תבקש ממנה!" –השבת הקדושה 
"שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבא.  –המשיך החפץ חיים  –אומר לך משהו" "

 הרפואה תהיה קרובה לבוא!" –אם השבת לא תזעק כי מחללים אותה 
 אמר היהודי: "אני, ברוך ה', שומר שבת".

מה כתוב בפסוק: "אתה ובנך ובתך"  "כן", אמר החפץ חיים, "אבל בודאי זוכר אתה
השבת  –כולכם צריכים לשמור את השבת. אם אתה ובנך לא תחללו את השבת  –

 שבת קודש) –(ומתוק האור        לא תזעק, וממילא הרפואה תהיה קרובה לבוא.
 (ו, יג)תירא  אלקיך ה' את
 "שמעוןבעל הטורים "תירא בגימטרי' תלמידי חכמים", ובגמ' פסחים (כב, ב)  כתב

 שהגיע כיון שבתורה, אתים כל דורש היה העמסוני נחמיה לה ואמרי העמסוני
 תהא מה שדרשת אתים כל רבי, תלמידיו: לו אמרו פירש, תירא אלקיך' ה לאת

 על שכר מקבל אני כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם להם: אמר עליהן?
 חכמים". תלמידי לרבות תירא אלקיך' ה את ודרש עקיבא רבי שבא עד הפרישה.

רבי אליהו  הרב שלמה לוינשטיין:אותו מספר  סיפור מופלאהראוי להביא כאן  מן
מן סיפר לי כך: יום אחד מתקשר אלי יהודי מאמריקה ואומר לי שבנו בן השש 
חלה, והוא עשה חשבון נפש למה זה קרה לו, והגיע למסקנה, שהיות והוא מלמד, 

ים החלשים הוא אומר להם שבשביל והרבה פעמים, כדי לעודד את התלמיד
לגדול תלמיד חכם לא צריך להיות "בעל כשרון", והראי' שהנה רבי חיים קנייבסקי 
בצעירותו לא היה בעל כשרון ואפי' ככה נהיה גדול הדור. אמר אותו יהודי לרבי 
אליהו מן, "חוששני שאולי בגלל דברים אלו שאולי יש בהם משום פגיעה בכבוד 

יעני כל זאת" וביקש מרבי אליהו מן שיכנס אל רבי חיים ויבקש ממנו רבי חיים, הג
מחילה משמו. אמר לו רבי אליהו מן שלא נעים לו להגיד לרב בפה את הדברים 
האלו "שהרב לא היה בעל כשרון", לכן ביקש מאותו מלמד שיעלה את הדברים 

 על הכתב ויפקסס לו את זה והוא כבר יכניס את זה אל הגר"ח.
יהודי אכן כתב את כל הדברים, ורבי אליהו מן הגיש את זה לרבי חיים אחרי  אותו

תפילת שחרית. רבי חיים קרא את המכתב, והתחיל לצחוק. אומר רבי חיים לר' 
אליהו מן, יש ספר שהיה של אבי הסטייפלר ושם בספר כתוב על החזון איש שהוא 

שקר והוצאת שם רע", לא היה בעל כשרון בצעירותו, ואבי הסטייפלר הגיה "זה 
כי החזו"א כן היה בעל כשרון, "אבל כאן" אומר הגר"ח "זה הרי נכון. אני באמת לא 
הייתי בעל כשרון, מה שכן, אותו מלמד אומר שרק לא הייתי בעל כשרון בעבר 
וכאילו שהיום אני כבר כן בעל כשרון, אבל האמת היא שגם היום אני לא בעל 

 צריך תיקון..." כשרון... אז אולי על זה הוא
ר' אליהו מן לספר, באותו יום הזדמנתי אל הגאון רבי  עד כאן הקפה א'. ממשיך

מיכל יהודה לפקוביץ, וכפי שאתם יודעים שר' מיכל יהודה בצעירותו שימש כר"מ 
ב"תפארת ציון" ושם למדו אצלו הגר"ח והגר"נ קרליץ, אומר ר"א מן שאלתי את 

חיים לא היה בעל כשרון? אמר לי: "ממש לא!".  ר' מיכל יהודה האם זה נכון שר'
"רבי חיים היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם", והוסיף שההוא צריך לבקש 
מחילה. שאל ר"א מן את הגמי"ל "האם אני יכול לומר לגר"ח את מה שהראש 
ישיבה אומר?" אמר לו הגרמי"ל "כן, תגיד לו את זה בשמי". חזר ר"א מן אל הגר"ח 

"הראש ישיבה אמר שהרב כן היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם", מיד  ואמר לו
  נענה רבי חיים "אני מוחל אני מוחל" וכמובן שאותו ילד אכן הבריא.

 )הר"ש לוינשטיין(
 ) ו, ז( העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלוקיך' ה בחר בך
 תמיד". בחרתנו אתה" ענין על נשפכו דם של נהרות הנבחר העם נקרא ישראל עם

 .ה"הקב של הנבחר עמו היותנו על בנו קנאו הגויים
 אלא, עמו נעשינו ואז בנו בחר ה"שהקב רק הכוונה אין" בחרתנו אתה, "שכן
 . להיבחר הראויים כאלו אדם בני בחר ה"הקב
 כדאי האם אדם בני שואל היה ה"הקב שנה אלפים ששת לפני אם: ונתבונן הבה

 ?עונים היו מה, ומדוע העולם את לברוא
: יאמר השני. פרנסה לאנשים שתהיה כדי העולם את לברוא כדאי: אומר היה אחד
 מעין תשובות ועוד, כיום שישנן המתקדמות הטכנולוגיות את שימציאו כדי כדאי
 . אלו
 שיש וללא, טכנולוגיה או פרנסה צריך עולם שיש אחרי רק שכן, שטות הוא זה כל

, בעצם מעלה אלא יחסית מעלה מחפשים איננו, בהם וטעם צורך שום אין עולם
 . העולם את לברוא סיבה תהיה שהיא
 יש. העולם את לברוא וצריך ראוי שלמענן, עצומות כך כל מעלות יש ישראל לעם
 פיינשטיין משה רבי הגאון על מופלא אחד מעשה ונביא, דוגמאות אינספור לכך
 : ל"זצ

 לנהג משה' ר אמר חפצם למחוז כשהגיעו. אברך עם במכונית נסע הוא פעם
 הדלת את לו שיפתח מהנהג ביקש, אברך אותו משם שהלך ואחרי, רגע שימתין

 .(!!!) עליו סגר שהאברך מחמת בדלת תפוסה היתה ידו כי
 ?מהדלת היד את לו שנשחרר לכן קודם צעק לא הרב כבוד מדוע: הנהג תמה
 .ידי על הדלת את שסגר אברך אותו את לבייש רציתי לא: משה' ר ענה
 לעבור עומד שהוא יודע אדם לפעמים. הדור גדול של במעשהו מונח מה נגדיר

, זה במעשה אבל. לקראתם, ונפשית פיזית, מתכונן והוא, וכדומה ניתוח או יסורים

 הוא טבעי באופן. מוקדמת הכנה כל ללא, ספונטאנית היתה משה' ר של תגובתו
 .לביישו שלא כדי והכל, ילך שהאברך עד והמתין היסורים את סבל
 (תפארת תורה)  !העולם את לברוא היה כדאי כזה מעלה בר אדם עבור

 מאוצרות המגידים  
בין אם נוהג עמך במדת הרחמים הרמוזה בשם הוי"ה, בין אם  "ואהבת את ה' אלקיך"

, "בכל מאודך", הכל מדה ומדה שהוא מודד נוהג עמך במדת הדין הרמוזה בשם אלקים
 לך הוי מודה לו במאוד מאוד. (ברכות נד,א).

זהו שאמר דוד: "באלקים אהלל דבר, בה' אהלל דבר" (תהלים נו, יא), אם במדת הדין 
 –ואם במדת הרחמים, אהלל 

 –"חסד ומשפט, אשירה" (שם קא, א), אם חסד אשירה ואם משפט אשירה 

 בשם ה' אקרא, צרה ויגון אמצא ובשם ה' אקרא" (שם קטז, ד)!"כוס ישועות אשא ו

הלא נראה, שספרו בגמרא (סנהדרין צב, א) שכאשר ראה נבוכדנצר הרשע שחנניה 
מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש ויחזקאל החיה מתים בבקעת דורא פתח פיו לשבח 

שירות לקדוש ברוך הוא, ואלמלא בא מלאך וסתרו על פיו היה מאפיל על כל ה
 –והשבחות שאמר דוד בספר תהלים 

 –ותמוה 

הלא העולם הזה עולם הבחירה הוא, ואם בקש נבוכדנצר לומר שירה שלא נשמעה 
 כמותה ולהאפיל אף על דוד המלך, למה מנעוהו?! 

 ובאר הרבי מקוצק זצ"ל שאכן לא מנעוהו!

צרתו. אתה, ולמה סתרוהו? כי אמרו לו: דוד המלך שורר בין בעת רווחתו ובין בעת 
תך, אין זו רבותא. נסתור לך, ונראה איך תשורר נבוכדנצר, משורר בעת גדולתך ורווח

– 

 ואז, נדם...

ובעניין זה שמעתי אמרה בשם הצדיק רבי יששכר דוב מבעלז זצ"ל, ויש בה עומק כה 
 –רב! תשאלו: מהיכן הגיע אלי ווארט של הרבי מבעלז? הו, זה סיפור ארוך 

לאחר מלחמת העולם השניה שוחררנו מסיביר, והתגלגלתי לאוזבקיסטאן שבמזרח 
דרום רוסיה. הטשיבינער רב, ה"דובב מישרים" זצ"ל, מגדולי הדור, עם רבנים חשובים, 

רבים לחלץ את הרב מטשיבין והשלטונות לא אפשרו נשארו בסיביר. נעשו מאמצים 
 לבל יתגלה אלו פנים יש לגן עדן זה... בשום פנים ואופן להגר מגן העדן הקומוניסטי,

מובן שהשלטונות, שהכפירה במלכות שמים היתה מעקרי שיטתם, לא הרשו להתכנס 
בבתי כנסת, וכל התכנסות נחשבה בעיניהם כחתרנות ופעילות כנגד המהפכה שלהם. 

 בסכנת נפשות ארגנו מנין בסתר ולמדנו תורה.

ים, והודיעו בשמחה שהמאמצים נשאו יום אחד הופיעו במנין שלשה יהודים מזוקנ
פירות, השאה הפרסי בעצמו התקשר לסטאלין, רודן ברית המועצות, שיאפשר לרב 
מטשיבין לעבור לארצו, ומשם הדרך פתוחה לארץ ישראל. יש רק בעיה אחת: את 

בה. אין אפשרות לעלות לרכבת רק במוסקו אך אישור היציאה עבורו אפשר להשיג
אישור מסע מהשלטונות, והם לא ינפיקו אשרת מסע לצורך זה.  ולנסוע למוסקבה בלי

אדרבה, המבקש מסתכן במעצר: מאין לך המידע? מצוי אתה בקשרים עם חוץ לארץ 
 הרי זו סיבה מספקת להיאסר בעוון ריגול... –

הצעד הראשון שהתבקש היה לוודא שהסיפור נכון. פניתי אליהם ושאלתים מנין להם 
שאילו שוטרי חרש, קומוניסטים יהודים פעילי הייבסקציה,  המידע. רב היה החשש

המבקשים להפליל את אחיהם. ענו שהם בקשר עם הרב מטשיבין ועם פעילי החילוץ, 
 אלא שקצרה ידם להגיע למוסקבה.

אמרתי להם: "הרב מטשיבין כולו תורה. אם אתם בקשר עמו, ודאי שמעתם מפיו דבר 
 –תורה" 

מפי הרבי במעלז הגדיר בדבר תורה. אמר אימרה ששמע אמרו: "אכן, גם את מצבו 
קדש" (תהלים כט, ח). לאמור: ידע  זצ"ל, בפסוק: "קול ה' יחיל מדבר, יחיל ה' מדבר

שהעולם נחלק לשליש ישוב, שלשי ים, ושליש מדבר (תוספות פסחים צד, א). 
. הים אינו מקומם של בני אדם (נדרים ל, ב), אבל המדבר הוא חלק מהיבשה

המדבר בא בטענה: רבונו של עולם, למה אגרע? מדוע בישוב נשמע קול תורה ו
ותפילה, דבורי קודש, ואילו אני מקום חיות רעות וגדודי ליסטים! וזהו שנאמר: 
"קול ה', יחיל מדבר". יחולו וכיסופיו של המדבר, שישמע גם בו קול ה'. ובאמת 

"יחיל ה', מדבר קדש"!זהו גם יחולו של הקדוש ברוך הוא, שהמדבר יתקדש: 

תקופות "ישוב" ותקופות "מדבר". בעת ואמר הרב מטשיבין: לכל אדם יש בחייו 
הטובה, אין זו רבותא שהוא לומד ומתפלל כדבעי. אבל עליו לראות שתקופת 
המדבר שלו לא תהיה מקום חיות רעות וגדודי ליסטים, שממה ותוהו, אלא: 

 "מדבר קדש"!

הפך את תקופת המדבר, גלותו בסיביר, ל"מדבר קדש",  איי, ומי כרב מטשיבין
 וכתב את שפעת חידושיו על פיסות נייר אריזה שליקט בשקידה...

ידעתי איפוא שאינם סוכני חרש המבקשים להפלילנו, וקיבלתי על עצמי לנסוע 
למוסקבה ולהשיג את אישור היציאה. הכיצד? נפלאות ההשגחה הפרטית: 

שתי, ילידת מוסקבה. לשם כך נצרכו אישורים באוזבקיסטאן נשאתי את א
ממרשם התושבים שם. החלטנו לוותר עליהם, די לנו בסידור קידושין, לא נהיה 
רשומים כנשואים. עתה היה בידי נימוק מצויין לנסיעה למוסקבה: לקבלת 
האישורים לצורך רישום הנישואין. היו עוד עיכובים שנפתרו בניסים, ואין כאן 

בר העניין סודר, ובערב הפסח תש"ו היה הרב מטשיבין בארץ מקומם. סוף ד
 ישראל.

כשהגעתי לארץ ישראל ועליתי לבקרו, קם למזוג לי כוס קפה, באמרו: "אני חייב 
 לך הכרת הטוב".

תשאלו איך הסכמתי שגדול הדור ישרתני? כך למדוני: אם מישהו חש צורך להביע 
. גם וא לקבל את הבעת התודהל לעשות עימו כעת הלך תודה, החסד שאתה יכו

  זה בכלל "הוה רך כקנה" (תענית כ, א) לבטל רצונך מפני רצונו.



 

 ג 

 –על כל פנים, זו האימרה וזה לקחה 

 (והגדת)     לעבוד את ה', בכל מצב!

 "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת"

זי"ע ("קדושת לוי" פרשת ידוע פרושו של הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב
כלומר אמור) בביאור: "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת" (דברים ד, לט) 

ש"בשמים", בעניינים הרוחניים, "ממעל", שא עיניך וראה שיש גבוהים ממך 
, ותשתדל להעפיל לדרגתם, בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא בתרא כא

א). וידועים דברי רבינו יונה (אבות פ"ב מ"ז) "במקום שאין אנשים השתדל להיות 
. במקום שיש גדולים איש". כי "אנשים" הם החשובים והנעלים (רש"י במדבר יג, ג)

ממך ודאי תשאף להגיע למדרגתם. אבל גם במקום שאתה הגדול, ולכאורה הגעת 
מם עוד יותר. הכיצד? "תראה לפסגה, גם אז השתדל להיות "איש", נעלה ומרו

עמך כאילו בדור חכמי התלמוד אתה, ועימהם במקום אחד. וגם אם תשיג 
השלום,  ולמעלתם, תחשוב כאילו אתה עומד עם הנביאים, ועם משה רבינו עלי

 ובזה, לא תתרשל לעולם מללמוד, ותהיה כמעיין המתגבר!" ומתי תשיג לחכמתם!

 איזו תביעה!

מספר על אותו "ידען" בכפר, שהיה לו סידור עם הלכות  ה"חפץ חיים" זצ"ל היה
"דרך החיים" וידע לפסוק מתי אין אומרים "אב הרחמים". גם לוח שנה היה לו, 
וידע לומר מתי ראש חודש ומתי חל המולד. והיו מכבדים אותו במנין שבכפר, 

 וקוראים אותו "רבי".

ת הלומדים מתנצחים פעם נקלע לוילנה, ועלה לבית המדרש של הגר"א. מצא א
בהלכה חמורה ותמה על המחזה. פנה אליהם לפשוט להם ספיקם, שהרי "רבי" 

 הוא. על מה רבים כאן, שאל.

סחו לו בקצרה: מה יהי הדין במקרה פלוני, לשיטת הרמב"ם בסוגיא פלונית. על 
 הרמב"ם שמע, על הסוגיא לא...

"רבי", כשנעלה למרום  כך, אמר ה"חפץ חיים", כאן מכבדים אותנו וקוראים לנו
 הרי לא נדע על מה מדברים שם, במתיבתא דרקיעא!...

וזהו: "בשמים ממעל". בעניינים הרוחניים שא עיניך לאלו שמעליך, ותשתדל 
 להעפיל למדרגתם.

ברם, "ועל הארץ", בעניינים הארציים, "מתחת". תראה שיש פחותים ממך, 
 ייני התורה (אבות פ"ו מ"ו)!ותשמח בחלקך. לא בכדי "השמח בחלקו" הוא מקנ

נלמד קטע גמרא (נדרים נ, א), וננסה להבינו: רבי עקיבא, התקדשה לו בתו של 
כלבא שבוע, מעשירי ירושלים. שמע אביה , והדירה מכל נכסיו. התגוררו במתבן, 

היה לי, הייתי וכל בוקר היו מלקטים את התבן שהסתבך בשערם. אמר לה: "אילו 
של זהב [תכשיט זהב, וירושלים מגולפת בו (ר"ן). שכך ראוי קונה לך 'ירושלים' 

 לנחם ולפייס (עירובין ק, א), ולבסוף אכן העניק לה תכשיט זה (שבת ק, ב)].

בא אליהו, נדמה להם כאדם וקרא על הפתח: "תנו לי מעט תבן, שאשתי ילדה ואין 
 לי דבר להניח על הארץ עבורה ועבור התינוק!"

: "ראי אדם, שאפילו תבן אין לו!" כמה עלינו לשמוח אמר רבי עקיבא לאשתו
 בחלקנו, תבן יש לנו!

 אמרה ליה: "זיל הוי ביה רב", לך ותלמד תורה.

הלך ולמד שתיים עשרה שנה לפני רבי אליעזר ורבי יהושע, ולאחר עוד שתיים 
חזר בראש עשרים וארבעה אלף תלמידים ואמר להם: "שלי ושלכם, עשרה שנה 
 שלה הוא".

 ידוע.

ויש לי שאלה: הן לא פחות מכך, ידוע המדרש אודות "איש חסיד היה, בלי מזון 
ומחיה", שיצא להביא טרף לביתו והנה אליהו הנביא לקראתו, נמכר עבורו לעבד 
תמורת שמונה מאות אלף זהובים, גייס מלאכי מרום שיעזרוהו לבנות ארמון בין 

אליהו מטמוניות והנחיל עושר.  לילה, ושוחרר למחרת. ובמדרשים נוספים גילה
 מדוע כאן לא בנה להם ארמון ולא העשירם?

והתשובה, שאילו היה מעשירם היו נחלצים מענים, אבל היינו מפסידים את רבי 
עקיבא! כי יש לו מנה רוצה מאתיים, ויש לו ארמון רוצה שבעתיים. מה שעשה 

ההכרה שתרשה וברגע שהאליהו הנביא, השריש בהם את ה"על הארץ, מתחת", 
 מיד שלחתו ללמוד תורה! להעפיל אל "השמים, ממעל"!

כמה נפלאים דברי החידושי הרי"ם מגור זצ"ל, שכאשר קטרגה הלבנה שאי אפשר 
לשני מלכים להשתמש בכתר אחד והקדוש ברוך הוא מיעטה, הירבה צבאיה 
 בכוכבים להפיס את דעתה (רש"י בראשית א, ט"ז). ואינו מובן: גדולה היתה,

 והתמעטה. במה יפייסו הכוכבים את דעתה? 

 מתחת"! –וענה: תתנחם בכך שיש קטנים ממנה. "על הארץ 

וכאשר נרכוש נקודת מבט זו, ונהיה שבעי רצון בחלקנו בגשמיות, נוכל להפנות 
 (והגדת)   ממעל"! –המבט להתעלות ברוחניות: "בשמים 

 "ונושנתם"

 כל תמונת פסל ועשיתם והשחתם בארץ ונושנתם בנים "כי תוליד בנים ובני
 הארץ ואת השמים את היום בכם העידתי, להכעיסו יךאלק ה' בעיני הרע ועשיתם

 לא לרשתה שמה הירדן את עברים אתם אשר הארץ מעל מהר תאבדון אבד כי
 מתי ונשארתם בעמים אתכם ה' והפיץ .תשמדון השמד כי עליה ימים תאריכן
כז). במילים אלו פותחת -" (דברים ד, כהשמה אתכם ה' ינהג אשר בגוים מספר

קריאת התורה בתשעה באב, יום החורבן, אותו צפה ומפניו הזהיר הקדוש ברוך 
הוא, "קורא הדורות מראש" (ישעיה מא, ד).

 ותר, בערב ראש חודש אב, או בערב ראש חודש אדר?יויש לי שאלה: מתי שמחים 

כט, א). מרבים ומרבים ומרבים, נתבונן: "משנכנס אדר מרבין בשמחה" (תענית 
עוד ועוד, באדר ובניסן באייר ובסיון, ממשיכים להרבות בתמוז מגיעים לפסגה, 

. ממעטים וממעטים, עד שמגיעים ואז: "משנכנס אב ממעטין בשמחה" (שם)
 לשפל בערב ראש חודש אדר...

מובן שאני אומר זאת בדרך צחות, בהלצה. אבל בכל זאת, תשעה באב קרוי 
, ואין אומרים )א, טועד", "קרא עלי מועד [לשבור בחורי" רחמנא לצלן] (איכה "מו

בו תחנו (ארח חיים תקנט) ולא צידוק הדין על המת (בית נוסף יור"ד תא). וכתה 
ה"פרשת דרכים" (דרוש לג) "ולא ידעתי מועד זה מה כוונתו. וראיתי במרדכי 

תיב "קרא עלי מועד", ולא במועד קטן שאין אומרים תחנון בתשעה באב משום דכ
 יום זה מאבל ליום טוב מיגון לשמחה".ידעתי למה נהפך 

והתשובה כתובה ברש"י על הפסוק "וכי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ", 
ומקורה בגמרא (גיטין פח, א): רמז להם שיגלו מארצם לסוף שמונה מאות 

לם לסוף שמונה מאות חמישים ושתים שנה כמנין "ונושנתם" והוא הקדים והיג
וחמישים, והקדים שנתים ל"ונושנתם", כדי שלא יתקיים בהם "כי אבוד תאבדון". 
וזהו שנאמר "וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק הוא ה' אלוקינו (דניאל 

 ט, יד), צדקה עשה עמנו שמיהר להביא הרעה שנתיים קודם זמנה.

בן, כשניתך זעם ה', "בהיעטף עולל נחשוב: מה חשבו בני ישראל כשהגיע החור
, בתולותי ובחורי נפלו בחרב, ידי נער וזקן ויונק ברחובות קריה, שכבו לארץ חוצות

 –נשים רחמניות בשלו ידיהן" כל מגילת איכה 

ולמעשה, "צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שהקדים שנתיים 
" (גיטין פח, א), ו"מועד" הוא! שאילו היו חוסכים צרות אלו, מגיעים ול"ונושנתם

 היו חלילה ל"אבוד תאבדון" והשמד תשמדון" רחמנא לצלן! 

 –ובענין זה, סיפור 

בשעתו, כבש הקיסר נפוליאון את כל אירופה בסערה, ופלש לרוסיה. צר על עיר 
המצור עכב את  אחת, ולא נכבשה. הנצורים השיבו מלחמה שערה, ולא נכנעו.

הצבא ונתן לגדודי הצאר הרוסי שנסוגו בבהלה שהות להתארגן  התקדמות
 לבלימה.

אזר אחד המצביאים הצרפתים עוז, ופנה למלכו. הציע להשאיר חיל מצב שימשיך 
ברדיפה אחר צבא הרוסי הנמלט,  המצור, והצבא יאגף את העיר וישמידאת 

 התקדמות. לכתשו הדק. אין טעם בהמשך המצור ועצירת ה
 שאלו נפוליאון: "אתה יודע רוסית, אמת?"

 אישר המצביא.
הורהו נפוליאון: "לבש מדי אחד הקצינים הרוסיים שנפלו בשבי ואמץ את זהותו. 
קח אותי כמשרתך, ונתגנב אל העיר. נעמוד על הלך הרוח בה, ונדע לכלכל את 

 צעדינו".
הסכנות היו לחם חוקו. לא  לא הועילו המחאות, שאסור לנפוליאון לסכן את עצמו.

קיבל את ההצעה שהמצביא ילך לבדו. לבש נפוליאון בגדי משרת, והתלוה אל 
המצביא. השמיעו את הסיסמא, ונתנום לעבור. הגיעו לעיר הנצורה ועלו לפונדק. 

 המצביא כוס שיכר, והמשרת יושב לצידו בהכנעה.בקש 
שבעה, הם חסרי כח. אם שמעו חיילים מתאוננים באזני מפקדם: אינם אוכלים ל

תהיה מתקפה לא יחזיקו מעמד. במיוחד, שהאגף הדרומי אינו מתוחזק כראוי 
 ורבות בו הפרצות.

 הסיכון היה איפא כדאי, שמעו מה שקיוו לשמוע.
לפתע נדרך אחד החיילים. פניו קדרו ואמר למפקדו: "כמדומני, שמשרתו של 

 הקצין שם הוא נפוליאון, הקיסר הצרפתי!"
צחוק נשמעו, אך הלה עמד על דעתו: "ראיתיו פעם, סוקר מסדר צבאי. הוא רעמי 

 האיש!
 "מה אתה מדבר", גער בו המפקד, "האינך רואה שהוא משרתו של הקצין?"

 "אולי גם הקצין מתחזה. מה איכפת לך, דרוש מהם להזדהות!"
בקול רועם על  "קום" ציוהאותו רגע התעשת הקצין המתחזה. המפקד קם, וב

 משרתו, "הבא לי כוס נוספת!"
והשתטח ארצה. הכוס  –נפוליאון קם בחרדה, כעבד הנכנע לאדוניו, נטל את הכוס 

התנפצה. הקצין תפסו בגסות בצווארונו, הקימו על רגליו וסטר לו אחת ושתיים. 
 המפקד שב אל חייליו: "הלא ראיתם, הקצין אחד משלנו, ואיך סתר למשרתו!"

ם קם הקצין והטיל מטבע זהב לשולחן. עזב את השולחן בזקיפות קומה, בינתיי
 ומשרתו הולך  אחריו בהכנעה.

יצאו מן העיר, השמיעו את הסיסמה וחזרו למחנה.  בדרך, אמר המצביא בהכנעה: 
 סטרתי לך פעמיים!" –"אדוני הקיסר, לא אסלח לעצמי לעולם 

הצילוני" השיבו הקיסר.  "אילו לא היית סותר לי, הייתי תלוי עתה על  "סטירותך
 העץ הגבוה ביותר בעיר!"...

  (והגדת)   היש לנו מושג, כמה היצילונו הסטירות שקיבלנו?!

 
 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל - בין הזמנים
 לי, כי אם נתעמק במאמר דלהלן נוכל לדעת היכן מעמדנו בחיים. כמדומה

כנגדם יש בים, חוץ  –קכז: "כל בעלי החיים שיש ביבשה  ףאומרים בחולין ד חז"ל
מחולדה. לכן אנו נקראים "יושבי חלד" כי מעלת יושבי היבשה על הים, היא 

 החולדה האחת... "יושבי חלד".
טמאים, וכל  –הורו חז"ל כי בעלי החיים הטהורים שביבשה כנגדם בים  עוד

חוץ מכלב הים, שהוא טמא בין ביבשה ובין בים.  טהורים בים, -הטמאים שביבשה 
הכלב יוצא מן הכלל, כיוון שכאשר הציידים מנסים לצוד אותו הוא בורח ליבשה, 
א"כ אינו נחשב כחיה של ים. נכון, שכל ימות השנה הוא שוחה עמוק בים, כך כולם 

א כלב הים, אך המודד והמבחן הם בשעה שרודפים אותו להיכן הו –מכירים אותו 
 בורח.

עוזי ומעוזי" מה כור המבחן האם ד' הוא עוזי ומעוזי? "ומנוסי ביום צרה" להיכן  "ד'
 שאני נמלט ביום צרה.



 

ד 

בכוסו, בכיסו  –הקדושים אמרו בעירובין דף סה "בשלשה דברים האדם ניכר  חז"ל
 ובכעסו" היינו? ברגעים קשים.

 הים בשעה שלוחצים אותו לאן בורח. כלב
לאן אנו בורחים. אשריכם. –בת בין הזמנים מראים להקב"ה . תלמידי ישיאתם

הנכם מליצי יושר על העיר כולה. כי על ידיכם ומחמתכם אפשר לבוא לריבונו של 
תראה את הבנים שלך, הם יכולים לנסוע לשם ולשם, והם  –עולם ולומר לו 

 נשארים בבית מדרש קשורים איתך, נמלטו לכאן. ואין לנו זכות גדולה מזה.
מקוצק זי"ע אמר פעם: מפני מה זכה הרב מביאלה לבן כמו האבני נזר זי"ע?  הרבי

 מפני שלמד ביום פורים, בזמנים שהולכים לאיבוד.
שמעתי מיהודי ששמע מהחפץ חיים זצוק"ל, כי שעה אחת לימוד בבין  באוזני

  הזמנים נחשבת בשמים כחמש שעות, איך החשבון אינני מבין אבל כך הוא אמר.
  ל"זצוק חיים החפץ ממרן חדש בווארט םנסיי
 .המלך חזקיה על שאלות שתי ישנן

 רבה כמות בכזו כלומר( גייסות ראשי אלף ועמו ירושלים על צר שסנחריב בשעה
 שלא מי כל" כי ואמר המדרש בבית חרב חזקיהו נעץ? עושים מה) חיילים של

 !".בחרב ידקר בתורה יעסוק
 חייב בתורה לעסוק שממאן שמי ההלכה את למד הוא מהיכן מובן לא, כל ראשית
 הקולנוע בפתח חרב שינעץ המדרש בבית חרב נעץ מדוע, שניה שאלה? מיתה

 ומי מדרשות לבתי לכו: להם שיגיד) יעבור ואל היהרג את לקיים יזכו שהם(
 . שאלה?!. בחרב ידקר כאן שיישאר

 עם מלחמה של בעיצומה עומדים אנו כי רבות בהזדמנויות הסביר חיים החפץ מרן
 איבודו לקראת מתקרב צרשהי כיון כי. הישרדות מלחמת לוחם הוא. הרע היצר
. לכבות העומד נר כמו ,רב במאמץ להתחזק מנסה הוא, המשיח בימות, העולם מן

 החשוב הוא האלחוטי הקשר מלחמה ובשעת. מדם ועקובה קשה המלחמה
 ולבלבל הטלפוני הקשר את לנתק ביותר הגדול המאמץ את משקיע השונא, ביותר
 .האלחוטיים השדרים את
? הטלפון מהו, שבשמים לאביהם ישראל עם בין, כביכול, האלחוטי הקשר מהו

 היודעים ישראל בין מקשרת התורה" הוא חד ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא"
 . שבשמים אבינו על אלא להישען להם שאין
 כאשר, ישראל עם אז היה שרוי בה הסכנה עוצמת את ראה חזקיה כאשר לכן

 הקשר הידוק: אחד דבר נותר כי המלך ידע, תקוה אובדן, יאוש שורר מסביב
 בקשר מחבל או המנתק כי הכריז ולכן. העולם לבורא ישראל בין האלחוטי הישיר

 .בחרב ידקר - זה
 של דין לו יש! נפש פיקוח של ענין זה, בתורה עוסק ואינו המדרש בית שבתוך מי

 . האלחוטי הקשר על ממונים אינם קירקסאות בבתי היושבים הללו'! רודף'
 השונאים כאשר אלו קשים בימים ביותר המוצלח הנשק היא הזמנים בין ישיבת

 משפיע הוא גדותיו על עצמו את ממלא תורה בן כאשר. עבר מכל אותנו מקיפים
 שם שיהא - אלוקיך' ד את ואהבת" שמים שם ומקדש אותו הסובבים על ממילא
 האחים על ואמא אבא על להגן ביותר הטוב החייל הינו", ידך על מתאהב שמים

 (להגיד)                 .רצון יהי כן אמן. הזאת העיר יושבי כל ועל והאחיות
 (ד' כט)ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך 

כשמדברים על נושא התפילה, לא שייך שלא להזכיר את הסיפור שסיפר 
ההייליגער בריסקער רב זצ"ל, ששמע אותו מה'בית הלוי', והוא מגיע עד רבי חיים 

 מוולוז'ין זצ"ל:
די בשם רבי חיים זלאטעס, שהיה ידוע כי בזזמנו של רבי חיים מוולוז'ין היה יהו

תפילותיו מתקבלות. התפילה שלו היתה תפילה! בעת שהתפלל, לא היה זז 
ממקומו, לא התנועע, ללא שום חיצוניות, רק פנימיות. הוא היה כל כך דבוק בה' 
עד שלא הרגיש כלום מכל הנעשה סביבו, כמו שכתב הרמב"ם (הלכות תפילה פ"ה 

ו למטה, כאילו מביט לארץ, ויהיה ליבו פנוי למעלה, כאילו הוא ה"ד) "ונותן עיני
 עומד בשמים... ועומד כעבד לפני רבו באימה ביראה ופחד".

רבי חיים היה עובד בבית חרושת שהיה בבעלותו של גוי. כל יום היתה הפסקת 
. צהריים שנמשכה שעה, והפועלים היו יוצאים מבית החרושת, איש איש לענייניו

ושת היה נותר ריק מאדם. יום אחד החליט רבי חיים להתפלל בשעה זו בית החר
תפילת מנחה. בידעו כי לא אמור לבא לשם איש. הוא נעל את דלת בית החרושת 

 מבפנים, ונעמד להתפלל.
דא עקא, בדיוק באותו יום צריך היה בעל הבית להיכנס, ובידעו כי רבי חיים נשאר 

 וביקש ממנו שיפתח.בפנים, הוא דפק על הדלת הנעולה, 
 אין קול ואין עונה.

 הוא הגביר את עוצמת הדפיקות, ועדיין, אין קול ואין עונה.

הוא עלה בסולם, והביט מבעד לחלון, לראות האם רבי חיים אכן נמצא בפנים, ואכן 
 הוא ראוה את רבי חיים עומד ליד הקיר, לא נע ולא זע.

 .הוא קרא לו מהחלון: "חיים! תפתח את הדלת"
אין קול ואין עונה.

 "חיים! אתה עושה ממני צחוק? אני צריך להיכנס!"
 ורבי חיים לא שומע כלום, לא רואה כלום, לא זז מהמקום.

הגוי לקח מוט ברזל והחל לדפוק על דלת הברזל, עד שכל השכנים נזעקו למקום. 
"היהודי עושה את עצמו כאילו אינו שומע", הוא מסביר לקהל שהתאסף. "גם אם 

אי אפשר שלא לשמוע דפיקות חזקות כל כך. אין זאת  –ניח שהוא נרדם בעמידה נ
 אלא שהוא עושה ממני צחוק".

כל הנאספים החלו לקלל את היהודי החצוף וחמתו של בעל בית החרושת בערה 
בו. "האמת היא", אמר, "שיהודי זה תמיד עבד אותי ביושר ובנאמנות שאין 

תו. איני יודע מה קרה לו". והוא עלה לחלון למעלה מהן. פשוט ענוג לעבוד אי
 אני יורה בך!". -וקרא: "חיים! אין לי הרבה זמן. אם אינך פותח 

 אין קול ואין עונה.
, אך החליט להגביר את כעסו גבר. הוא ידע כי באמת הוא לא רשאי להרוג אותו

איומיו וירה מספר כדורים, שעברו במרחק סנטימטרים ספורים ליד אזנו של רבי 
 חיים, פגעו בקיר ונקבו אותו. 

 ורבי חיים לא רואה, לא שומע. הוא מתפלל. -
 כל הנוכחים הביטו בהשתאות באדם המופלא, שיריות לא מזיזות אותו ממקומו...

ראו אותו שהנה הוא זז ממקומו ופוסע לאחור.  כעבור מספר דקות נוספות הם
כשבעל הבית ראה זאת הוא מיהר לצעוק: "חיים! תפתח את הדלת מיד!" רבי חיים 

 סיים את ה"עושה שלום" ומיהר לפתוח לו את הדלת.
 "מדוע לא פתחת לי את הדלת?"בעל המפעל החל לצעוק עליו בכעס רב: 

 יד כשביקשת"...ורבי חיים מתפלא ומשיב: "הרי פתחתי לך מ
"וכי לא שמעת את הצעקות, הדפיקות, היריות שאת חוריהן תוכל לראות כאן על 

 הקיר"?
 "לא. לא שמעתי כלום"!

 א מורידיגע מעשה!
פעם שאלו אותו: איך אתה עושה את זה? יש אנשים שבשעת התפילה מתנענעים, 

לא נע ולא  . אבל אתהצועקים, סופקים כפיים, והחיצוניות משפיעה עליהם פנימה
זע, ובכל זאת מצליח להגיע לריכוז ולכוונה עצומים, כלשון הרמב"ם: "כאילו הוא 

 עומד בשמים", כיצד?
 נענה רבי חיים ואמר, אמשול לכם משל:

המדינות: מי שיבנה לי ארמון, שיכולים להכניס בתוכו מלך אחד הוציא כרוז בכל 
 –מהרצפה עד התקרה  זהב, בדיוק נמרץ, שורות שורותשלשה מליון מטבעות 

יקבל את כל המטבעות לעצמו. כל המומחים, האדריכלים והמהנדסים, ניסו 
לחשב את הגודל המדויק, אך המלאכה היתה קשה, שכן כל סטיה של סנטימטר 

 אחד, עלולה להביא לכך שכל הבניה תרד לטמיון.
אדריכל אחד, בעל שם עולמי, טען שהוא יכול לבצע את המלאכה. הוא החל 

בניה, ולאחר שסיים הביאו את שלשת מליון המטבעות, שנספרו שוב למניעת ב
 אל הארמון. העמידו את השורות בסדר מופתי...להכניסן טעויות, והחלו 

 מהרצפה עד התקרה...
 והנה...

 מטבע אחת נשארה בחוץ! לא נכנסת!
 לא הולך! –מנסים לדחוף בכוח 

זה חכנס  –אם אמרתי שזה יכנס המומחה העולמי חייך ואמר: "לא צריך לדחוף! 
גם בלי דחיפות". הוא הורה להוציא את כל המטבעות, והחל לסייר בארמון. לפתע 
הבחין בחתיכת בוץ שנדבקה לרצפה. הוא גרד אותה, ניקה את הרצפה, ושלושת 

 המטבעות נכנסו בדיוק נמרץ. מליון
את האדם  הקב"ה, שברא את כל העולם, ברא –אמר רבי חיים זלאטעס  –הנמשל 

במרכזו הוא ברא את הלב, וציוה בתורתו הקדושה:  שהוא "עולם קטן" בפני עצמו.
. כלומר, תפילה"זו  –איזוהי עבודה שבלב "ו רבותינו: עבדו בכל לבבכם" ואמר"ול

הלב מתאים לתפילה, והתפילה מתאימה ללב. אין צורך לדחוף, להתנדנד, לצעוק 
 הלב מספיק נקי, התפילה נכנסת בו וממלאת אותו בדיוק נמרץ!אם  –

 מרי! דבק בו בוץ!שהלב נקי לגלדעת יש  –אם רואים שמתפללים ו"זה לא הולך" 
ממלאת את כולו! מגיעים לדבקות התפילה  –כי כשהלב נקי, "ולעבדו בכל לבבכם" 

שהיא, ואין צורך בשום פעולות  גשמיות""בקב"ה, לא נותר בו מקום לכל  מוחלטת
 )יחי ראובן(      חיצוניות לשם כך!

 בדרך הדרוש  

 דוקא למה קשה ".נאמרו אחד בדיבור לך' יהי ולא אנכי" אנכי ד' אלקיך
 למה הקשו דהמפורשים ולתרץ .נאמרו אחד בדיבור דברים שני אלו
 אשר אמר ולא מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך' ד אנכי ה"הקב אמר

 שלא לאדם לו נוח בגמרא דאיתא משום' ותי חידוש יותר שהוא בראתיך
 ה"ושס עשה מצות ח"רמ דהם משום א"המהרש' ופי משנברא נברא
 עבר ואם עונש לו ואין שכר לו אין עליו עבר אם עשה מצות ועל ת"מל
 שלא לאדם לו נוח לכך עשה מצות על מרובים והם עונש לו יש ת"ל על

 למעשה מצרפה ה"הקב טובה מחשבה' בגמ איתא, משנברא יותר נברא
 המה ת"דהל א"המהרש כתירוץ ל"וא ע"במ א"המהרש קושית כ"א

 המה ע"המ כ"וא למעשה מצרפה ה"הקב טובה מחשבה הלא מרובים
 אלקים לך' יהי לא) ב"ע ה"ק דף( דשבת' בגמ איתא אבל ת"מל מרובים
דהיינואניאלאיודעבעולםאדםשאיןבךאפילודהיינו' וכועלאחרים
דאפילומשמעלך' יהילאשמכחעולהכללממילאלך' יהילאר"היצה
 לקושית מקום אין כ"וא שבלב ר"היצה דהיינו נענש רעה מחשבה על

 ת"הל כ"וא למעשה מצרפה ה"הקב נמי רעה מחשבה דהא המפורשים

 מארץ הוצאתיך אשר אלקיך' ד אנכי שפיר אתי והשתא מרובים המה
 נברא שלא לאדם לו דנוח ל"וצ בראתיך אשר אמר לא למה וקשה מצרים
 אין רעה מחשבה הלא קשה אבל מרובים המה ת"דל א"מהרש' כדפי
 לא א"לז תעשה מלא מרובים ע"מ הוי וממילא למעשה מצרף ה"הקב
 עבירה של המחשבה על שאפילו מוכח ממילא אחרים אלקים לך' יהי

מדרש ( :ל"וק מעשה מרובים ת"מל הוי ממילא למעשה מצרפה ה"הקב
 )יהונתן

 נא אעברה אם למשה ה"הקב אמר לשונו וזה במדרש איתא אעברה נא
 . לזה זה יש ענין מה ותמוה. כאן עד' וכו נא סלח בטל כן אם מבקש אתה
 שם ויחן הפסוק על פירושים' ב במדרש דאיתא מה נקדים ליישב וכדי

 שגם סבא ישראל על דקאי אמר חד יחיד בלשון דכתיב ההר נגד ישראל
 בלב שם היו ישראל שכל אמר וחד. התורה קבלת בשעת שם היה יעקב
 כן גם איתא והנה. כאן עד יחיד בלשון נקראו לכך אחד כאיש אחד

 וטען העגל מעשה לאחר ישראל על סנגוריא מלמד היה דמשה במדרש
 דוקא ניחא זאת והנה. להם ולא צוית לי יחיד בלשון כתיב יךקאל' ה אנכי

 אבל. ישראל שם ויחן הפסוק על לעיל הנזכר הראשון כפירוש נאמר אם
 יחיד בלשון אז נקראים היו ישראל דכל לעיל הנזכר' הב כפירוש נאמר אם
. נאמר ישראל לכל יךקאל' ה דאנכי היא מליצה לאו משה מליצת כן אם
 ישראל לארץ לכנוס מבקש משה שהיה דבשעה במדרש איתא והנה
 אחד כל על והשיב באו לא למה ויעקב יצחק אברהם ה"הקב לו אמר
 הנזכר השני כפירוש ניחא זה אך. התורה קיבל דלא השיב יעקב ועל ואחד
 גם כן אם סבא ישראל על דקאי הראשון כפירוש אמרינן אי אבל לעיל
 . הוא כלום לאו משה של התירוץ כן ואם התורה קבלת בשעת היה יעקב

 אעברה אם. בו שהתחלנו לעיל הנזכר המדרש דברי שפיר אתי והשתא
 בשעת היה לא דהוא לומר ואין. יעקב בא לא מדוע יקשה מבקש אתה
 היה יעקב שגם מוכח ויחן של הראשון הפירוש כפי הא. התורה קבלת
 ישראל כל על דקאי' הב כפירוש דסברת לומר צריך כרחך על אלא. שם

 דאנכי הוא כלום לאו דמליצתך נא סלח בטל כן אם, יחיד בלשון דנקראים
 :יחיד בלשון נקראים דהא אמרתי ישראל לכל לך יהיה ולא

 (חנוכת התורה)
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 נפלאים  ליקוטים
 פרשת ואתחנן

 

 לעי"נ הרה"צ 
 ינושבנימין בבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 

 "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה" (ג, כה)
לכאורה הרי ברור מאליו שאם יעבור בארץ יראה אותה? ברם, 
צריך אדם לבקש תמיד כי יראה לו ה' יתברך את הטוב שבכל 
דבר ודבר, לפיכך ביקש משה רבינו "ואראה את הארץ הטובה" 

 שאראה רק את הצד הטוב של ארץ ישראל. 
 (אהל תורה)

 

 תוסף דבר אלי עוד" (ג, כו)"רב לך אל 
בעל החתם סופר היה רגיל להאריך בתפילתו. שאל אותו אחד 
מגדולי זמנו, הרי ע"י כך הוא מבטל לימוד תורה, ונאמר "מסיר 
אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה" (משלי) ענה לו החת"ס: 
הרי נאמר "המאריך בתפילתו מאריכין לו חייו ושנותיו, נמצא 

פילתי אזכה לאריכות ימים, ואשלים ע"י זה שאם אאריך בת
 בלימוד התורה מה שחסר לי ע"י אריכות התפילה. 

 (מגנזנו העתיק)
 

 "ויתעבר ה' בי למענכם" (ג, כו)
ידוע שאנשים מעוניינים שיהיה להם רב גדול וקדוש, כדוגמת 
הגאון מווילנא או הבעש"ט. דא עקא, שלא תמיד אותם אנשים 

 של רב בסדר הגודל שהם מבקשים... ראויים להיות תלמידים
פעם, כשביקשו למנות את אחד האדמו"רים, היו שהתנגדו לכך 
בטענה שהוא צעיר מדי. אמר אחד מגדולי הדור: רב הם רוצים 

 כמו של פעם, והם רוצים להיות חסידים של היום, זה לא ייתכן.
נראה שזו כוונת משה רבינו  –אומר ה"לחם לפי הטף"  –לפי זה 
ם: "ויתעבר ה' בי למענכם". לפעמים הפרנס, הרב, יכול במלי

להיות גדול מאוד, רק שהוא נמצא בדור נמוך, ולכן הקב"ה לא 
מניח לו להגיע למדרגה הגבוהה שהיה יכול להשיג לפי עבודתו. 

לא הניח לי להתעלות כפי רצוני. וזאת על  –"ויתעבר ה' בי" 
 .כי זו מדרגת אנשי הדור –שום מה? "למענכם" 

 

 "רב לך אל תוסף דבר" (ג, כו) 
מובא בזוהר שלכל אדם הוקצבו מספר מילים לדבר במשך כל 
ימי חייו, וכשהוא מרבה לדבר מקרב מיתתו, חוץ מדברי תורה 
שמרבים חיים. לכן אמר קהלת "אל תהי כסיל, למה תמות בלא 

 עתך?" כי הכסיל מרבה דברים ויצטרך למות קודם זמנו.
 (פניני התורה).

 

ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם "
 היום" (ד, ד)

אם האדם רוצה להיות דבק בקב"ה לבלתי יסור ימין ושמאל 

מאתו יתברך, עליו לחשוב שהוא חי רק היום ואין הוא יודע מה 
במחשבה זו ודאי שיהיה דבק ילד יום המחרת, ואם האדם הוא 

בהקב"ה, וזהו מה שאמרה המשנה באבות רבי אלעזר אומר 
שוב יום אחד לפני מיתתך, ואמרו לו תלמידיו וכי יודע האדם 
מתי ימות שישוב יום קודם, אמר להם אדרבא, ישוב היום שמא 
ימות למחר, ונמצא שאם בכל יום חושב האדם על זאת הרי 

ר בתשובה בכל יום, כי יודע שאין הוא דבק בה' יתברך ויחזו
לפניו אלא יום זה בלבד שהוא עומד בו, וכפי שרמז החכם מכל 
האדם בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר, ולכן 
על זה רמז הכתוב ואתם הדבקים בה' אלקיכם חיים כולכם 
היום, שאין לאדם להצר על צרת מחר אלא היום בלבד לפניו 

 ה דבק עם הקב"ה.ומשום כך יהי
 (וידבר יוסף)

 

"ראה לימדתי אתכם, כאשר ציוני השם 
 אלוקי לעשות כן בקרב הארץ" (ד, ה)

היו הרבה פילוסופים שחשבו לחיות חיים קדושים ולהגיע 
לשלמות נפשם באופן שצריך לברוח מן היישוב למדבריות 
ולחיות בסגופים ולפרוש מחיי העולם הזה, אבל טעות בידם, 

כה של תורה הכתוב אומר ראה לימדתי אתכם חוקים לא כן דר
’ ומשפטים וטהרה ולעמוד בניסיונות בכל מה שהוא רואה וכו

 זהו בקרב הארץ.
 (ערבי נחל לוקט מאהבת חיים)

 

 "רק השמר לך ושמור נפשך מאוד" (ד, ט)
לעניינים של הגוף די אם תקדיש את הזמן  -"רק השמר לך"

ה שנאמר "רק" בלשון מיעוט. המינימלי הדרוש לשמור עליו, וז
בדברים של שמירת  –לעומת זאת, "ושמור נפשך מאוד" 

 הנפש עלינו להשקיע מאוד. 
 (ה"חוזה" מלובלין)

 

"ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך והודעתם 
 לבניך ולבני בניך" (ד, ט)

 –יש לפרש, שהתורה מצווה כאן 'ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך' 
ו"כל" ימי חייך אלו הלילות, דהיינו שהאדם ימי חייך הם הימים, 

צריך להגות בתורה תמיד כדכתיב והגית בו יומם ולילה. וזהו 
דבר שא"א שכל ישראל יעמדו בו, לכך נתנה התורה עצה 
'והודעתם לבניך ולבני בניך' שאלו התלמידים, כמו שאחז"ל 
שכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו. וא"כ ע"י שילמד 

והתלמידים ישלימו על ידו, שיהיו זמנים שהוא לא לאחרים 
 ילמד אך תלמידיו ילמדו, והרי זה כאילו הוגה בתורה תמיד.

 (תפארת יהונתן)
  

"וההר בוער באש עד לב השמים" (ד, יא) 
 בער עד שהלבבות נעשו שמים. -אמר הרה"ק מקוצק  -ההר 
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

"ובקשתם משם את ה' אלוקיך ומצאת כי 
 כל נפשך" (ד, כט)תדרשנו בכל לבבך וב

הקדוש ברוך הוא נתן שטר חוב לישראל "וביקשתם משם את 
ה' אלוקיך ומצאת", כלומר אם תבקשהו תמצאהו, אך התנאי 
לקיום פירעון השטר הוא "כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" 

 (היהודי הקדוש)
 

 "וידעת היום והשבת אל לבבך" (ד, לט)
הרע מגיע אל האדם  רבנו האור החיים הקדוש מסביר, שהיצר

עם שתי טענות חזקות, א, כיצד תצפה ותייחל לקיים את כל 
התורה כולה שהיא שלימות האדם. ב, איך תוכל לשוב בתשובה 
ולתקן את כל מה שפגמת, הרי עשית המון חטאים. ועל זה 
אמר הכתוב 'וידעת היום והשבת אל לבבך', 'היום' רומז לשבת 

ידי שמירת השבת ששקולה  כמו שנאמר 'כי שבת היום', שעל
כנגד כל התורה, יחשב כאילו קיים את כל התרי"ג מצוות, וכן 
יתקן על ידה את כל מה שפגם בחטאיו. וכמו כן 'וידעת' רומז 

 לשבת, כמו שנאמר על השבת 'לדעת' כי אני ה' מקדשכם.
 (אור החיים)

 

 "אנכי ה' אלוקיך" (ה, ו)
בלשון יחיד.  עשרת הדיברות נאמרו, מתחילתן ועד סופן,

התורה הורתה לנו בזה, שכל אחד ואחד מישראל צריך לומר 
לעצמו, שבשבילו ניתנו עשרת הדיברות, ועליו מוטלת החובה 
לקיימן. באותו עניין אמר ה"חוזה מלובלין", שלשון היחיד 
שבעשרת הדיברות נועדה לומר לכל אדם בישראל: גם אם כל 

זכור כי לך אישית  העולם כולו יסור, חלילה, מדרך התורה,
 ניתנה התורה, ואתה לא תלך אחריהם.

 

"מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי..." 
 (ה, כו)

אמרו חכמינו זכרונם לברכה: צדיקים ליבם ברשותם, רשעים 
הם ברשות ליבם. היינו הצדיקים מושלים ביצרם ובתאוות 
ליבם, והרשעים הלב מושל עליהם והם משועבדים 

שהלב  -זה שאמר "מי יתן והיה לבבם זה להם" לתאוותיהם. ו
 יהיה שלהם ואדם ישלוט על ליבו.

 (אהבת חיים)
 

 "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך וגו'" (ו, ה)
שאלו הפילוסופים: כיצד ייתכן ציווי לאהוב, הלא אהבה היא 
בטבעו של האדם כשבאמת אוהב את הדבר, אחרת לא תהיה 

את בורא עולם רק בגלל אהבה, ואם כן כיצד אפשר לאהוב 
 ציווי?

והאמת היא כי התירוץ נעוץ בקושיה עצמה, כי מזה שציווה ה' 
יתברך "ואהבת" יש להסיק שאכן יש בטבעו של כל אדם 

מישראל לאהוב את הבורא ואין צריך אלא לעורר את הכוח 
הטבעי הזה. ואכן זוהי הדרך להגיע למצב של "ואהבת" 

כדי לעורר את הכוח  שתעשה את כל הפעולות הדרושות
 שמוסתר בקרבך לאהוב את ה' יתברך (שפת אמת).

וכתב הרמב"ם שעל ידי שיתבונן האדם בפלאי העולם, ובראותו 
את התכנון המופלא של גופו, (כמו שמתגלים על ידי המדענים 
בכל יום גילויים נוראיים ומרעישים על כל פרט בגוף האדם), 

 הבה עצומה. מיד הוא יאהב את הקדוש ברוך הוא א
 (לבוש יוסף)

 
 "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" (ו, ה)

בפרשת השבוע אנו קוראים את הפרשה הראשונה של קריאת 
בבוקר ובערב. וכך  –שמע שצווינו לאומרה "ובשכבך ובקומך" 

נאמר בה: "בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך". לכאורה מדוע 
שלנו, ולא ניתן  יש צורך להדגיש לנו כי מדובר בלב ובנפש

להסתפק בצווי של אהבת ה' בכל לב, נפש וממון וודאי 
 שהכוונה שלנו ושל סביבתנו?

עם הלב שלך. :ובכל נפשך"  –ופירשו זאת צדיקים "בכל לבבך" 
עם המצב הכלכלי שלך.  –עם הנפש שלך. "ובכל מאדך"  –

דהיינו שהאדם צריך לעבוד את הקב"ה לפי מצבו האישי 
בה בה הוא נמצא. הוא איננו יכול לומר שהאחר והנתונים והסבי

יתן צדקה כי יש לו יותר ממנו. חובתך לקיים מצוות השי"ת 
 "בכל מאדך" לפי היכולת שלך, והאחר כמובן עם היכולת שלו.

מסופר על אדם שנכנס לאחד מגדולי התורה והציג בפניו את 
קשייו ונסיונותיו אותם הוא חווה. ציווה עליו הרבי שיתקרב 
לתמונה שהתנוססה בפתח הבית. שאל הרבי את האדם, מה 
אתה רואה? ענה האיש: את צורת אביכם הרבי זצ"ל. אמר לו 
שוב: קרב לתמונה ואמור לי, מה אתה רואה? התקרב יותר 
לתמונה ושוב אומר: את תמונת הרבי זצ"ל. נענה הרבי ואמר 
 לו: הורד משקפיך ותעיין היטב מה מכילה התמונה. קרב האיש
כמצוות רבו אל התמונה והבחין כי התמונה עשויה מעשרות 
אלפי נקודות שחורות, שייצרו יחדיו את התמונה של הרבי. 
נענה הרבי ואמר לו: אתה יודע איך אדם זוכה להיות רבי? 
מעשרים אלף נקודות שחורות ('שווארצע פינטלעך'). על ידי 
ההתמודדות עם אלפי נקודות שחורות, ותיקון המידות 

 אדם יכול להיות גדול ורם. –והמעשים 
"דע לך" הוסיף לו הרבי, "כאשר עוברים את כל הנקודות 
השחורות, אזי התמונה מושלמת". לכל אחד יש את המכשלות 
שלו וקשיים המיוחדים לו, ותפקידו לעבוד את הקב"ה בכל 

 שלו הפרטיים. –לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך 
י "יצאה בת קול ואמרה שובו חז"ל מספרים (חגיגה טו ע"א) כ

בנים שובבים חוץ מאחר". דרשו המגידים בדרך דרש, כי 
הכוונה היא, שלכולם יש דרך של תשובה, מלבד האדם המטיל 

חוץ מזה שטוען, שזה  –את האשמה על האחר. "חוץ מאחר" 
 הפריע לו וההוא אשם, אדם כזה לא יצליח לשוב בתשובה. 
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"שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' 

 אלקיך" (ה, יב)
באחת הפעמים כאשר נסע רבי שלום דובער מלובביץ לחוץ 
לארץ, למעיינות מרפא, נפגש עם יהודי אחד שבימי ילדותו היה 
בלובביץ. היה זה בעת שאביו חסיד לובביץ הביאו פעם לרבי 

 -כדי לקבל ממנו ברכה. כששמע היהודי שהרבי נמצא בעירו 
 ו.נזכר בגעגועים בימים שעברו ובא אל הרבי לקבל פני

הרבי קיבלו בסבר פנים יפות, ושוחח עמו על עיסוקיו, ושמע 
שהוא מקבל סחורות ברכבת ודואג להעבירם לבעליהן. עוד 

 סיפר היהודי כי עסקן גדול הוא ומצליח מאוד.
 שאלו הרבי: "כיצד אתה נוהג בשבת?"

 השיב האיש בפשטות, כי אין ברירה ומוכרח לעבוד גם בשבת.
להמתין יום אחד ולשחרר את  אמר לו הרבי "הרי אפשר

 הסחורות ביום ראשון?"
הסביר לו האיש שאת הסחורות שהגיעו בשבת חייבים לשחרר 

 בשבת, אחרת יהיה לו נזק כספי גדול.
המשיך הרבי ושאלו הרי אפשר למסור את שחרור הסחורות 
לגוי? השיב האיש כי אינו יכול למסור את העבודה לאיש שאינו 

בי כל מיני עצות כיצד יוכל להשתחרר בקי במסחרו. הציע הר
 מעבודתו בשבת, אך היהודי תירץ כיצד לא ייתכן הדבר.

אמר לו הרבי "אם באמת אין עצה להיזהר מחלול שבת, בעסק 
 כזה, הרי שאתה מוכרח להפסיק ולעזוב את העסק הזה".

"לא רבי", השיב האיש "נתח שמן הוא העסק הזה ואי אפשר 
 להסתלק ממנו". 

ב: "עתה אני מבין פסוק אחד בתורה "לא תביא השיב הר
אתנן... ומחיר כלב בית ה' אלקיך" נראה לנו חלק פסוק לא 
מובן מודע אסור להביא קרבן שנקנה מהמחיר שנמכר כלב, 
במה חטא הכלב? אלא שהכלב, אף על פי שהוא ידיד נאמן של 
בעל הבית ומאוד מסור לבעליו, בכל זאת אם יראה מרחוק 

 מן, יעזוב מיד את בעל הבית וירוץ אל הנתח השמן. איזה נתח ש
 סיפורים על תרי"ג). 613(

 

 "כבד את אביך ואת אמך" (ה, טז) 
שקועים היו ה"יהודי הקדוש" מפשיסחא ותלמידיו בלמוד, והנה 
הגיע ענין קשה מאד. התעמק הצדיק בלימודו, וכלל לא חש 

תינו בנעשה סביבו. כל אותה עת ישבו סביבו התלמידים והמ
עד אשר ימשיך רבם בשיעורו. ואולם, עיונו של הצדיק באותה 

 סוגיה חמורה ארך זמן רב.
לפתע חש אחד התלמידים הממתינים ברעב. אמר אפוא 
לנפשו: 'בוודאי יוסיף הרבי להגות בסוגיה עוד זמן רב. בינתיים 

ם דבר מה על מנת להשקיט את רעבוני. טעאמהר לבית אמי וא
יק לי הרעב ומונע ממני להתעמק בלמוד. ואם לא עתה, מצ

 אוכל כעת כיצד אצליח להתרכז בלמוד מאוחר יותר?'
במחשבה זו מיהר אל ביתו, אכל דבר מה ופנה לשוב אל בית 
המדרש. עודנו על סף הבית, וקולה של אמו השיגו: "אנא, בני, 

להוריד חבילת שחת? הן יודע ת הגג יהתוכל לעלות אל עלי
 לשחת!" זקוקה אניוכה לגג, י, שאינני מסוגלת לטפס אתה, בנ

"אבל, אמא", השיב הבן, "עלי לחזור מיד אל בית המדרש. הן 
הרבי יסיים עד מהרה את עיונו בסוגיה ויתחיל להסביר את 

 הדברים באזני התלמידים!"
"מוטב, בני", הבינה האם והפטירה אנחה, "שתשוב ללימודך. 

לטפס אל עלית הגג. אך מה לעשות, סלח לי על שבקשתיך 
ואני זקוקה לעתים קרובות לעזרתך. כן..." דמעה נגרה מעיניה, 

 "לא קל להיות אשה אלמנה..."
כשהמילים של אמו מלוות אותו יצא הבן מהבית ופסע לעבר 
בית המדרש. תחילה צעד במהירות, חושש היה שמא יפסיד 

מעה, ולפתע שמץ מדברי רבו. אך הנה נעשו צעדיו מתונים ק
עצר על מקומו בבהלה. "לשם מה אני לומד?" שאל את עצמו 
שאלה נוקבת. "לאיזו מטרה אני כה ממהר אל בית המדרש? 
האם כדי ללמד ולדעת עוד ועוד? וכי מה אשיג אם אוסיף 
לעצמי ידיעות והרי כל מטרתו של הלמוד היא על מנת לקיים 

 את הדברים!
אתי את בקשתה של אמי. "והנה, עתה", הכהו לבו, "לא מיל

אמנם למדתי הלכות כיבוד הורים, וההלכות שגורות על פי. אך 
כאשר הגיע הרגע לקיימן מה עשיתי? עזבתי את אמי ולא 

 מילאתי את משאלתה. האם לשם כך למדתי את ההלכות?
"לא! כל מטרת הלמוד היתה על מנת לקיים את הדברים. ולכן, 

 אמי!"עלי למהר הביתה ולעשות את שבקשה 
וחיש סב הנער על עקבותיו ושב לבית אמו. הוא טיפס אל 
עלית הגג, חיטט בין החפצים עד אשר מצא את חבילת השחת 

 המבוקשת.
"הנה, אמא, השחת שבקשת" הגיש את החבילה לאמו בעיניים 
מושפלות מבושה. "אנא, מחלי לי על שלא מילאתי את 

 בקשתך מיד".
רת רוח. "רוב תודות, בני. על פניה של האם הסתמן חיוך של קו

ועתה, רוץ ללימודיך, מקווה אני שלא הפסדת ולו גם מעט 
 מדברי רבך!"

כשלבו קל עליו מיהר הנער אל בית המדרש. "אנא ה'" רחשו 
שפתיו, "אינני רוצה להפסיד את דברי הרבי, עשה שלא 

 אאחר!"
בידיים רוטטות פתח את דלתו של בית המדרש. בחלל החדר 

ה"יהודי הקדוש" שקוע היה עדיין בעיונו. והנה, אך עמדה דומה. 
נפתחה הדלת, הרים הצדיק ראשו מן הספר וחיוך האיר את 
פניו הקדוש. הוא קם ממקומו ופנה אל התלמיד הניצב על הסף. 

 "האם ידוע לך מי מלווה אותך כעת?"
הנער היתום השפיל פניו במבוכה. חבריו התבוננו חליפות 

 הנער שבפתח לא ראו מאומה.ברבם ובחברם אך זולת 
"אמור נא", שב ה"יהודי הקדוש" לשאול, "איזו מצוה חשובה 

 קיימת זה עתה, שבזכותה בא עמך מלווה כה נכבד?"
 והנער עדיין שותק במבוכה.

"כשנכנסת הנה", המשיך ה"יהודי הקדוש", "ראיתי כי האמורא 
אביי מלווה אותך. ובהיכנסו, האיר את עיני וישב את הקושיה 
החמורה שהתלבטתי בה שעה ארוכה. אמור לי אפוא, על מה 

 ולמה זכית למלווה גדול שכזה?"
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או אז פצה הנער את פיו ובקול לחש סח את אשר עבר עליו 
נתי שטעיתי", סיים, "ולכן שבתי הביתה בשעה האחרונה. "הב

 ומילאתי את רצון אמי".
"אכן", פנה הצדיק אל תלמידיו, "ברור כשמש על שום מה זכה 
חברכם לליוויו של אביי. אביי יתום היה מאביו ומאמו. ושמו הנו 
ראשי תיבות של המלים: "אשר בך ירחם יתום. האמורא אביי 

בה, מצות כבוד אב ואם, לא זכה בימיו לקיים את המצווה החשו
ולפיכך מאז פטירתו נוהג הוא ללוות את המקימים את המצווה 
הזו, שכן עז רצונו להצטרף אל אלו הזוכים לקיים את המצווה 

 החשובה, מצוות כבוד אב ואם" (מעשיהם של צדיקים) .
 

 "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" (ו, ה)
ו של ה"חפץ בעת שיצאה הלווייתו של רבי אברהם זצ"ל (בנ

חיים" זצ"ל, אשר חלק מחידושי התורה שחידש בבחרותו 
מובאים על ידי ה"חפץ חיים" בספר "ליקוטי הלכות") בדרך 
לבית העלמין, עמד ה"חפץ חיים" ופתח בהספד על בנו: בשנות 

ת"ט, שפך ה' את כל חרון אפו על -השמד והגזירות ת"ח
קידוש שמו עשרות קהילות, ואלפי יהודים נהרגו ונשחטו על 

התגוררה באחת העיירות אם עם בנה היחיד שהיה יקר  -הגדול 
לה יותר מבבת עינה. הבית שבו התגוררו האשה ובנה עמד 
בקצה העיירה, ובשעה שפרצו שונאי ישראל ימ"ש לעיירה 

 התנפלו מיד על בית האלמנה ושחטו את בנה יחידה לעיניה.
כפיה פרושות עמדה האשה באלם יגונה על יד גופתו של בנה ו

לשמים. יבש מקור דמעותיה, אולם שופכת היא מרי שיחה 
וקובלת לפניו יתברך: "ריבון העולמים! בחזהו של כל אדם 
ואדם נטעת לב כדי שיאהב אותך. רק אני, שפחתך החוטאת, 
לא יכולתי לאהוב אותך בכל לבי, מחצית האהבה הייתה לבני 

בני נלקח ממני, אשר ילדתי. אולם עתה, לאחר שנעשה רצונך ו
 שוב אוכל לאהוב אותך בכל לבי!"

רציתי לאהוב את ה'  -כך סיים ה"חפץ חיים" הספדו  -כל ימי 
בכל לבי. אולם הרי אין אני אלא בשר ודם ואב לילדים, ורחמי 
אב על בניו ואהבתו להם, טבע הוא באדם. עמדתי וחילקתי את 

חלק חלק לילד זה וחלק לילד זה. ואת ה -האהבה לחלקים 
הגדול חילקתי לה'. אולם עתה, משלקח הקב"ה ממני את אחד 
מילדי, הרי נשאר לי עוד חלק אחד של לבי לאהבתו יתברך" 

 (לקח טוב).
 

 "ודברת בם... ובלכתך בדרך" (ו, ז)
בבחורתו היה רבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא שרוי בעניות 

לו  גדולה. הגיעו הדברים לידי כך שבתקופה מסויימת לא היה
כסף אפילו לקנות נעליים לרגליו, לכן לא יכול ללכת ללמוד 

 בבית המדרש ונאלץ להישאר בבית.
במצוקתו, פנה יום אחד לבחור בן גילו שהיה בן עשירים ועמד 
להינשא, וביקש ממנו: "ראה נא את מצבי הכספי הירוד, עד 
שאין ביכולתי לרכוש לעצמי זוג נעליים חדשות. הואיל ואתה 

תחתן בימים הקרובים, מרשה אני לעצמי להניח כי עומד לה
קנית לך בגדים חדשים ליום שמחת לבך. אנא בטובך, תן לי את 

הנעליים הישנות שלך, אשר בוודאי כבר לא תזדקק להן אחרי 
 נישואיך, ואז אוכל שוב ללכת ללמוד בבית מדרש".

החתן העשיר הביט אליו בבוז ואמר: "אם תלך לעבוד ותרוויח 
ודם ותוכל לקנות נעליים -א תזדקק למתנת בשרכסף ל

 בכספך!"
חלפו שנים, רבי יצחק אלחנן התפרסם בכל אתר ואתר 
כתלמיד חכם מופלג וכפוסק הדור. יום אחד הגיע ר' יצחק 

יד של אחד מספריו כדי -אלחנן לווילנה כאשר באמתחתו כתב
להדפיסו. קהל רב יצא לקראתו וקיבלו בכבוד מלכים. מספרים 

ל הרב שיצא לקראתו מנה כעשרים אלף איש, והדבר שהקה
השאיר רושם כה גדול עד שמושל מחוז ווילנה אסר עליו לשוב 
ולבוא לשם, מאחר שהכבוד שניתן לו, היה גדול מן הכבוד 

 שניתן לצאר בבואו לווילנה, והייתה זו פגיעה בכבוד הצאר.
לה בין הבאים לחלות את פני הגאון היה גם אותו בן עשירים. ה

ידע שר' יצחק אלחנן עומד להדפיס את ספרו ולכבוד הייתה 
נחשבת בעיניו הזכות לממן את הוצאת הספר לאור. ולכן אמר 
האיש לאורח הנכבד: "הנני מוכן לקבל על עצמי את כל הוצאות 
הדפס הספר והכריכה ואף את הפצתו". הביט ר' יצחק אלחנן 

סירב להעניק  באיש וזיהה אותו כאותו בן עשירים אשר בזמנו
 לו זוג נעליים משומשות, ואמר לו: "איחרת את המועד!"

בניו של הרב שהיו נוכחים במקום תמהו על אביהם. מדוע 
בניגוד לטבעו דחה את העשיר. הסביר להם ר' יצחק אלחנן: 
"אל תתמהו בני, שמעו ואספר לכם: בצעירותי הייתי יתום ועני, 

ייתי זקוק לזוג נעליים הגיע חורף קשה, נעלי היו קרועות, וה
טובות כדי ללכת בגשמים ובשלגים. ניגשתי לאדם זה ובקשתי 
את עזרתו, אך הוא דחני. דעו לכם בני, ייתכן שאילו היה לי אז 
זוג נעלים טובות, אולי הייתי מוסיף חיל בתורה, אולי הייתי 
מגיע להישגים גדולים יותר, ואז היה לאותו אדם חלק הגון 

אחר שלא זכה העשיר לתמוך בנער הקטן, אין בתורתי, אולם מ
 הוא ראוי עתה לתמוך בהוצאות הדפס הספר". 

 (מורשת אבות)
 
 

 לתשעת הימים:
 לאכול ׳ימים׳...

הגה״ק רבי דוד דייטש בעמח״ס אוהל דוד היה מפורסם כגדול 
בתורה וכצדיק נשגב [וחמיו של המהר״ם שיק), והיתה לו זיקה 

 ה שיחות חולין משמחי לב.להומור, ומתהלכים בשמו הרב
מסופר (עולמו של אבא עמ' רז) שפעם ביקר בפרעשבורג 
ונפגש עם בחורי ישיבה. שאל אותם ״מה אתם אוכלים״? 

כלומר שאכלו כל יום אצל  -והשיבו אנחנו אוכלים ״ימים״ (טעג 
בעל הבית אחר שאירח אותם). התפעל רבי דוד ואמר: אם 

שתאכלו את תשעת ימי  אתם מסוגלים לאכול ימים, אבקשכם
האבלות (מר״ח אב ועד ט' באב), שלא יישאר מהם זכר, והם 

  יהפכו לימי ששון ושמחה...
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  ""ואתחנןואתחנן""פרשת פרשת  
  ].יט, ה[" קול גדול"

ם הפך והאחד מה, שהיו חברים טובים מתקופת ילדותם, אחד מגדולי התורה סיפר מעשה שהיה בשני אנשים
  .והיה לגביר גדול, והשני פרש לעסקים, ברבות הימים לראש ישיבה

בדרכו הוא נקלע למקומו . נוד כדי לאסוף כסף לאחזקת הישיבה-נאלץ ראש הישיבה לצאת לדרכי, לימים
וכיוון שהיה זה בערב שבת הזמינו להתארח בביתו למשך כל , ששמח מאוד לקראתו, ולקהילתו של חבירו העשיר

הבחין ראש , בהכנסו אל ההיכל המפואר. ליל שבת הלכו שניהם להתפלל בבית הכנסת של הקהילהב .השבת
, שהתפילה מתנהלת בצעקות רמות, והוא, הישיבה האורח שבני הקהילה נוקטים במנהג שלא היה מורגל אליו

  .הרבה מעבר למה שמקובל בכל קהילות ישראל
והאם לדעתו צריך לשפר ולחזק , רחו כיצד ניראית לו הקהילהשאל הגביר את או, בבואם הביתה לסעודת ליל שבת

אבל תסביר , 'והוא לא מצא פגם כלשהו שיש לתקנו, שהקהילה מתנהלת בדרכי יושר, ראש הישיבה השיב. מה- דבר
מהיכן לקחתם את המנהג ? מדוע נוהגים אצלכם לצעוק בקול כל כך חזק במשך כל התפילה, הוא פונה לגביר, לי

לבין התענגו בעל הבית - ובין, ובינתיים הגישה עקרת הבית ממטעמיה, התחמק ממתן תשובה מארחה... '?הזה
  .כך שהשאלה ההיא נשכחה לחלוטין, ובהעלאת זכרונות מימי ילדותם, ואורחו בדברי תורה

וד והדבר הפריע מא, כאשר במשך כל תפילת שחרית נשמעו צעקות רמות מבית הכנסת, למחרת חזרה התמונה על עצמה
, אך זה התחמק שוב, הציג פעם נוספת את השאלה בפני המארח, בבואו לסעודת שחרית של שבת .לראש הישיבה בתפילתו

  .לאחר תפילת מנחה, וכך גם בסעודה שלישית. ולא השיב
ה מחבירו שאירח אותו ונפרד בלבביות מרוב, התכונן האורח הנכבד לצאת לדרכו, מיד בתום ההבדלה, במוצאי שבת קודש
                 , ביקש ראש הישיבה מהמארח שיחזיר לו את הפקדון שהפקיד אצלו בערב שבת, לפני שיצא את הבית .בטוב טעם ודעת
  . ישיבתו למען– שהצליח כבר לאסוף בקהילות היהודיות שעבר בהן, ובו הון רב מאוד

  . פקח הגביר את עיניו בתמהון–! ?על מה אדוני מדבר! ?פקדון'
  .מיתמה ראש הישיבה בקול – !?וכי אינך זוכר על מה מדובר. ון שהפקדתי בידיך לפני התקדש השבתהפקד'

  !'מה-אינני זוכר שהפקדת בידי דבר, יסלח לי חברי הטוב; 'והגביר בשלו
  .משיב המארח', אינני זוכר מאומה, לא' .מזדעק ראש הישיבה – !'?מה קרה לך! ?אינך זוכר! ?מה'

ערך ובו עשרות אלפי דולרים במזומן שהצליח לאסוף - המדובר היה בפקדון יקר. הוא בצרה גדולההאורח החל לתפוס ש
ומסרו לידי בעל הבית מתוך הנחה שחבר טוב שכזה , ולפני כניסת השבת לא ידע היכן להחביאו, לאחר מאמצים מרובים
ושכח את כל , לדות חמד בממון הרבשהחבר ההוא מתקופת הי, לחרדתו, והנה עכשיו מתברר לו .לבטח לא ימעל בפקדון

ובעל הבית אינו מתכוון להשיב לו את , משראה שכלו כל הקיצין .ואינו מתכוון להשיב לו את האוצר, הידידות שביניהם
כיצד הינך מעז לעשות לי ! ?היכן כל הכסף שלי, רשע שכמותך'; הרים ראש הישיבה את קולו וצעק לעבר בעל הבית, הכסף

  !'?ד כשמדובר בכסף קדוש שנאסף עבור הישיבהבמיוח, כדבר הזה
ופונה אליו , אבל המארח אינו מאבד עשתונותיו, צעקותיו של ראש הישיבה היו כל כך חזקות עד שנשמעו גם מחוץ לבית

י יכול כיצד אנ, חצוף שכמותך' ...!'?האם אינך יכול לדבר יותר בשקט; מדוע אתה צועק, יסלח לי ראש הישיבה': בשאלה
  . המשיך ראש הישיבה להזדעק–' ומכאיב לי בצורה כה איומה, כשאתה עושה לי דבר נורא שכזה, לדבר בשקט

             , מותוהוציא את הפקדון בשל, ניגש לכספתהוא ; וחיוך רחב התפשט על פניו, פניו של המארח-ואז התחלף לפתע מראה
אז מדוע התפלאתם כל , נו! צועקים – כשכואב. מה שפיו מדברישמעו אוזניו של כבודו ' :ואמר, הגישו לראש הישיבה המופתע

לה תהיה בידם ויודעים שבאמצעות התפי, הם מרגישים שכואב להם! ?כך למראה בני הקהילה שלנו הצועקים בתפילה
  - - -'ולכן הם צועקים, חלואיהם וכאביהםאפשרות לרפא את כל ת

                  , יםמלהרגיש שניתנת לו אפשרות לשפוך את הלב לפני אביו שבש. ריך כל יהודי להתייחס לתפילהבדיוק כך צ
    ).עלינו לשבח (ולבקש מאתו שיחוס וירחם עליו, לולספר על כל מה שכואב 

  ].טו, ה[" כבד את אביך ואת אמך"
 אחרת אהבה שם להראות שאין משום, הכנסת בבית הקטנים בניו לנשק אין: "'חי איש בן'ה רבינו כתב :חידה נא נחודה הבה
                    , ומותר מצוה בכלל הוא, רבו או אביו ידי ינשק בירידתו תורה לספר עולהשה, הנוהגים ואותם. המקום אהבת זולת
  ". בכבודם שציוה יתברך השם לכבוד כן עושה כי

  ?לתורה שעלה לאחר ידיו את מלנשק בנו את למנוע לאב ראוי מתי
                     , לנשק ברכיו על ילך שלא, בתורה קראכשי לבנו האב וציוה, ובנו איש באו אחת בעיר: "חסידים בספר נאמר :תשובה

  ". נפש עוגמת להם יהא שלא כדי, כן לבנו וציוה, )ע"ל (בנים להם היה שלא הרבה שם היו כי
, בילדים זכה שלא אדם ישנו לאב שבסמוך במקרה כן וכמו (ילדים להם שאין אנשים הכנסת בבית יש אם: החידה פתרון הנה

). כן לעשות נהוג בעדתם אם אפילו (מהבימה כשירד לו ישק שלא לבנו לומר האב על מצוה אזי, )לאביו הבן בנשיקת ומבחין
 להם שאין לאותם נפש עוגמת לגרום לא כדי זו מצוה לבטל כדאי זאת בכל, אב כיבוד מצוות מבנו האב שמבטל פי על ואף

  ).והערב נא (ילדים

  
  

נא לשמור על קדושת העלון    
   .אין לקרוא בשעת התפילה
 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת

 ל" זצוקיה'ורג' עובדיה יוסף בן גרבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מורטזהמוריס  נ"לע

 .ו"היאפרת מיכל בת דיאנה , ו"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"הימהרנגיז בת טאוס , ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



  ].ט, ז[ "שומר הברית והחסד לאוהביוו"
   :יוהנסבורג של רבה, ל"זצ פפויפר אהרון רבי הגאון על שמענו מרתק מעשה
                : מספרת והחלה, בבכי הנערה התייפחה. הרב עם רגעים לכמה לדבר וביקשה, נערה הגיעה הגאון של מדרשו בית אל

   "...לפורטה פרוטה אפילו ברשותי אין ועתה, זהב שעון לארוסי קניתי וטרם, להתארס אני אמורה בערב מחר"
 עד אותו וציחצח ושיפשף, שלו הזהב שעון את זרועו מעל לשלוף מיהר, המופלאה באצילותו. מדהימה היתה הרב של תגובתו
  ". לארוסך מחר תתני ואות. שלי השעון את נא קחי" .כחדש ממש שנראה

  : נגמר טרם המעשה אולם. האמיתיים ישראל מנהיגי נראים כיצד ללמוד כדי בכך די היה, הסיפור כאן מסתיים היה אילו גם
 עבורי שקנתה הזהב ששעון לב תשים בודאי הרבנית הרי, 'לעצמו חשב, לביתו לשוב הרב עמד כאשר, שעות מספר כעבור
 גדולה תכשיטים חנות אל נכנס -? הרב עשה מה. 'כך-כל היקר השעון על שוויתרתי להסביר אוכל כיצד, לה אומר מה. נעלם
 הדומה השעון את לידיו נטל והוא, שעונים מספר לפניו הוצגו. חדש זהב שעון לרכוש מהמוכר וביקש, המקומי הקניות במרכז
  . שלו הקודם לשעון ביותר
 רגעים כמה כבודו ימתין: "המוכר של קולו נשמע לפתע. לשלם מנת על הכסף שטרות את מונה והתחיל, המוכר אל הרב ניגש

 עצמו והציג, מכובד בלבוש אדם הרב אל ניגש רגעים כמה וכעבור, החנות למשרד המוכר פנה". אליך נשוב מיד. בבקשה
 לשלם צריך אינך: "האיש השיב. הרב תמה?, "ולמה מה על. "'טוב מזל'ב ובירכו, הרב ידי את בחום לחץ האיש. החנות כמנהל
  ...!"שלנו הגדול המבצע על שמעת לא וכי!... בחנות המיליון הקונה הוא כבודו!... היקר השעון עבור מאומה

  .)והערב נא( ליראיו טוב שכר המשלם ברוך. 'ה עבדי את המלווה מופלאה פרטית השגחה לנו הרי

  ]. ישעיה מ-הפטרת השבוע [ "נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם"
                     , דברו על לב ירושלים וקיראו אליה. יאמר אלוקיכם, נחמו נחמו עמי: "קוראים בהפטרה, צויים אנו בשבת הנחמהמ

                     , אנו מאמינים – "כפליים בכל חטאותיה' כי לקחה מיד ה, )התכפרו חטאיה(כי נרצה עוונה ) הגיע זמנה(כי מלאה צבאה 
בזוועות , די ברדיפות ובצרות, כאלפיים שנות גלות סבל ומצוקדי ב. שהגענו לשלב זה, שזה אכן מצבנו, מייחלים ומקווים

  ! בא מועד, הגיעה עת לחננה, די. במדורות האינקבזיציה וכבשני מיידנק, הגטו והמלאח
משום שיש שלב ? משיחמדוע לא נשמע עדיין קול שופרו של  – התכפרו החטאים, נירצה העוון, אם אכן הגיעה העת, ובכן
  "!ישרו בערבה מסילה לאלקינו', פנו דרך ה: קול קורא במדבר: "נוסף

ליישר לו מסילה כביכול כדי , ועדיין יש לפלס לבורא יתברך דרך בלבבות, יתכן שהצרות הביאו לכפרת עוונות: כה נוקב הדבר
, ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ךבצר ל: "פסוק מפורש הוא בפרשתנו? ומה היא אותה מסילה! לזכות בגאולה
                     , "ושמעת בקולו: "אבל בכך אין די, תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, הלב פתוח לתשובה". אלקיך' ושבת עד ה

  !ולקבוע עיתים לתורה, בדיקדוק ההלכה, יש לקיים מצוות בפועל
                     , ל וראש רשת ישיבותיה"נובהרדוק זצחתנו של הסבא מ, ל"הגאון רבי אברהם יפהן זצ, לאחד מגדולי תנועת המוסר

נקב בקיר חור , בא לביתו טכנאי .הזמין האחד קו טלפון. שני חברים רכשו יחדיו בית דו משפחתי. היה משל נוקב לעניין זה
. קשר לכל קצווי תבלמעתה יכול אתה להת. הכל תקין, זהו: "ובישר, הוציא דרכו את חוט הטלפון וחיברו למכשיר, זעיר

   ".חשבונך יחוייב בדמי ההתקנה
  "?וכמה עולה התקנת הקו: "הסתקרן ושאל. קול המקדח הזעיק את השכן

                 . שיער, "אך את המכשיר ניתן לרכוש בנפרד. "ענה הטכנאי, "לא כולל מכשיר, שלוש מאות תשעים ותשעה שקלים"
לשלם כה הרבה עבור עבודה כה  – שוטה הוא חברי:  בליבואמר השכן. ארז את כלי העבודה והלך לדרכו, הטכנאי אישר

כלום איני יכול לעשות , ומה. ושילשל בעדו את חוט המכשיר, נקב בקיר חור זעיר – הן במו עיני ראיתי מה עשה! פעוטה
 הן בלאו הכי אינו כלול במחיר – קנה מכשיר ,פנה לחנות. צירף מחשבה למעשה. איני חסר אלא מכשיר, מקדח יש לי? כמוהו

                     . כנראה שהנקב זעיר מדי. הרים את האפרכסת והאזין לדממה, שילשל בעדו את החוט. שב לביתו וקדח חור בכותל –
  .אולי יש לנקוב במקום אחר.  והמכשיר עדיין דומם – כבר לפניו חור כהלכתו, נטל איזמל ופטיש ועמל להרחיבו

  .דמה הקיר לכברה, סוף דבר. ובאותן תוצאות, קדח ממעל ומתחת, ימין ומשמאלניסה מ
  ...והטלפון באילמותו – וכל החורים התאחדו לפתח פעור כדי בקיעת הגדי, בתיסכולו היכה בפטיש
                    – משום שהחור ניצרך, ויודעים אנו כי לשוא טירחתו. עומד הוא ונוקב את קירות ביתו כמסננת, אם עדיין לא התייאש
  !שדרכו יעבור הקו לרשת הטלפונים, העיקר הוא. אבל אין הוא העיקר

. יש לחצוב בלב את הנקב, "פיתחו לי פתח כחודו של מחט! "ודאי, תנאי הוא לגאולה – "אלוקיך' ושבת עד ה: "והנמשל
אך לא זה . ן וחוררוהושאכן חצבו בלב האב, מצוקות החיים ותלאות הציבור והיחיד, קשיי הפרנסה, וחזקה על ייסורי הגלות

: עתה יש לקרוא. להתחבר אל הבורא יתברך שמו, עתה יש לקבל עול תורה ומצוות. אין זה אלא שלב הראשון בלבד, העיקר
  ).מעיין השבוע! (תקופת האורה והישועה, ואז תבוא הגאולה המיוחלת". ישרו בערבה מסילה לאלוקינו', פנו דרך ה"

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל" בת כורשיד זנ טובה"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע

     – מנהג מבורך מאוד הינהיגו בבתי כנסיות
 בעיקר בזמן מכירות או אחר .)תהילים מחולק ( בציבור בימי שבת וחגיםתהיליםרת אמי

ור ובמיוחד אם זה מונע מהציב, מעלת אמירת תהילים בציבור היא נעלה מאוד. תפילת מוסף
         , הנוראים בהם זמן המכירות ממושךבפרט בימים  (לדבר בבית הכנסת בזמן המכירות

  ...)ובכוח התהילים להכריע את הדין
ינהיגו אמירת תהילים בציבור , לכן באותם בתי כנסיות אשר טרם הינהיגו מנהג מבורך זה

 ...ויבואו על הברכהלזיכוי ותועלת הציבור ועם ישראל 

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"דואלקבלת העלון ב. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור קט ל
 21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 511ספר ון מגלי                       ז"תשע שנת שבת נחמו – ואתחנןפרשת 
 (ג, כג) ה'" ֶאל "ָוֶאְתַחַּנן

 ֶׁשל ִחָּנם ֵּפרּוָׁשם: ַמְּתַנתַּתֲחנּוִנים, ׁשֶ  ּוְמַבֵּקׁש ּפֹוֶנה ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה
 ַאף , ַעלַהִּסְפִרי ֶׁשְּמָבֵאר ִיְׂשָרֵאל, ְּכִפי ְלֶאֶרץ ְּכִניָסה

 ַהּטֹוִבים. ְּבַמֲעָׂשיו זֹאת ִלְתלֹות ָהָיה ָיכֹול ֶׁשִּלְכאֹוָרה,
 לֹא ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ִאם - ֶחֶמד" "ֶּכֶרםהַ  ָּכ ַעל אֹוֵמר - ּוְרֵאה ֵצא

 ַאַחת ֵּכן, ַעל ָעָׂשה לֹא ַהֶּמֶל ָּדִוד ַהּטֹוִבים, ְוַאף ֲעָׂשיוְּבמַ  ָּתָלה
 ְׁשנֹות ֶמְרַחק ּוִמַּדְרָּגָתם ֵמֶהם ֶׁשָאנּו, ָהְרחֹוִקים ְוַכָּמה ַּכָּמה

 ַעל ִמְסַּתְּמִכים ֶׁשָאנּו ּתֹו ְמאּוָמה ִלְתֹּבעַ  ְיכֹוִלים אֹור, ֵאיֶנּנּו
 ַהּטֹוִבים! ַמֲעֵׂשינּו

 ַהִּמְצוֹות ִמן ְּבַאַחת מֹוְצִאים ָאנּו ַהּדֹורֹות ְלַפַער נֹוָסף ּויִּבּט
 ִהְׁשּתֹוֵקק ֶׁשְּבֶׁשָּלּה ַעד ַרָּבה ֹּכה ַמֲעָלָתּה ָּבָאֶרץ, ֲאֶׁשר ַהְּתלּויֹות

 - ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ֶׁשל ֲעָפָרּה ֶאת ְלחֹוֵנן ְמאֹודֹו ְּבָכל ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה
ַמַעְׂשרֹות. ִמְצַות

 ַּכּדֹורֹות ּוְרֵאה, לֹא ע"א): "ּבֹוא פא ֲחַז"ל (ִּגיִטין ָאְמרּו ָכוְ 
 ַמְכִניִסים ָהיּו ִראׁשֹוִנים ַאֲחרֹוִנים. ּדֹורֹות ּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים

 ְּבַמֲעֵׂשר, ְוִאּלּו אֹוָתּה ְלַחֵּיב ְּכֵדי ַהֶּדֶלת ֶּדֶר ַהְּתבּוָאה ֶאת
 ְּכֵדי ַוֲחֵצרֹות ַּגּגֹות ֶּדֶר אֹוָתּה יםַמְכִניִס  ַאֲחרֹוִנים ּדֹורֹות
 ַהַּמֲעֵׂשר". ִמן ְלָפְטָרּה

, ַעד ָּכל ֲעצּוָמה ִהָּנּה ַמַעְׂשרֹות ִמְצַות ֶׁשל ֲחִׁשיבּוָתּה  ָּכ
, ַעל ֶׁשָּיְדעּו ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשַהּדֹורֹות ,  ְלִהְתַחֵּיב ִהְקִּפידּו ָּכ ְּבָכ
 ַרָּבה. ִלְקֻדָּׁשה ָתּהְּבֶאְמָצעּו ְוִלְזּכֹות
 ְרִאַּית ֶׁשל ַהְּתַנאי -ָׂשָרה)  ֶחֶמד" (ַחֵּיי ַה"ֶּכֶרם אֹוֵמר - ְוִהֵּנה
 ֲאִכיַלת ְלַגֵּבי ַרק ִמָּנּה ַנְפָקא ָּבּה ֵיׁש ַמֲעֵׂשר ְלַגֵּבי ַהַּבִית ְּפֵני

 ְלַגֵּבי קֹוַבַעת זֹאת, ַׁשָּבת ֶקַבע, ּוִמְּלַבד ֲאִכיַלת ְלַגֵּבי ְולֹא ֲעַראי
 ַרק מֹוִעיָלה ְוַהֲחֵצרֹות ַהַּגּגֹות ֶּדֶר ַהַהְכָנָסהַמֲעֵׂשר, ּוְלִפיָכ

 ַׁשָּבת.ַעד
 ָהַאֲחרֹוִנים ַהּדֹורֹות ַהְּׁשֵאָלה: ָמה, ֵאפֹוא, ִּבְּקׁשּו ִנְׁשֶאֶלת
 ַהְּפַתְלֻּתָּלה ַהּזֹו? ַהַהְכָנָסה ִמן ְלַהְרִויחַ 

ֹ  ַמְקִׁשים ַה'ּתֹוָספֹות'  ָלֵתת ִנָּתן ָּכזֹו ּוְמָתְרִצים, ֶׁשְּתבּוָאה אתז
 ֲעַראי. ַלֲאִכיַלת ֶנְחֶׁשֶבת ְּבֵהָמה ֲאִכיַלת ִלְבֵהָמה, ֶׁשֵּכן

 ֶלֱאֹכל ְלַבֲהמֹוֵתיֶהם ָלֵתת ָרצּו לֹא ָהִראׁשֹוִנים ַהּדֹורֹות ּוַמּדּועַ 
 ַהֲהָלָכה? ִּגְדֵרי ִּפי ַעל ָּכֶזה, ַהֻּמָּתר ְּבֹאֶפן
 לֹא ְּתבּוָאה ָלֵתת ִנָּסיֹון ז ע"א) אֹודֹות (ֻחִּליןְמַסֶּפֶרת ָראַהְּגמָ 

 ֶּבן ִּפיְנָחס ַרִּבי ֶׁשל ֲחמֹורֹו ֶזה ִראׁשֹוִנים. ָהָיה ְלֶבֱהַמתְמֻעֶּׂשֶרת
 ְּבָכל ֵסֵרב הּוא זֹו, אּוָלם ֵמֵעין ְּתבּוָאה ֻהְצָעה ֶׁשְּלָפָניו ָיִאיר
 לֹו ָלֵתת ֶׁשֵּיׁש ַהְמַטְּפִלים ָסְברּו ָּלהִמֶּמָּנה. ְּתִח  ִלְטֹעם ֹּתֵקף

 ְּדַבר ִּכי ֵהִבין ָיִאיר ֶּבן ִּפיְנָחס ַרִּבי יֹוֵתר, ַא ְטִעיָמה ְסחֹוָרה
 ְמֻעֶּׂשֶרת. ַהְּׁשעֹוָרה ִאם ָּכאן, ּוֵבֵרר ִמְסַּתֵּתר ָמה

 ַדִיןעֲ  ִהיא ְמֻעֶּׂשֶרת, אּוָלם ֵאיֶנָּנה ַהְּתבּוָאה - לֹו ֵהִׁשיבּו - לֹא
 ְּבֵהָמה.  ַלֲאִכיַלת ִהָּנּה ְּבַמֲעֵׂשר, ּוֻמֶּתֶרת ִהְתַחְּיָבה לֹא
 ַהִּסָּבה ֶאת ָאֹנִכי ֵמִבין - ָיִאיר ֶּבן ִּפיְנָחס ַרִּבי ַנֲעָנה - ֵּכן ִאם

 "ַמְחִמיר"... ֶלֱאֹכל, הּוא ַהֲחמֹור ְמָסֵרב ֶׁשְּבֶׁשָּלּה
ַהֶּזה,  ַהִּבּטּוי ֵּפֶׁשר מֹור? ַמהַלחֲ  ַׁשָּיכֹות ֻחְמרֹות ְוָקֶׁשה, ְוִכי

 ֲחמֹור? ֲאִכיַלת ְלַגֵּבי
 ַעְצמֹו, ֶאָּלא ִמַּצד ַהֲחמֹור ֶׁשל ֻחְמָרה זֹו ָהְיָתה ֶאָּלא, ֶׁשּלֹא

 ֶׁשִהְׁשִּפיָעה זֹו ָיִאיר, ִהיא ֶּבן ִּפיְנָחס ַרִּבי ֶׁשל ָהֲעצּוָמה ְקֻדָּׁשתֹו
 ַעד ָאנּו רֹוִאים ְתַנֲהגּותֹו, ּוִמָּכאןִה  ְוַעל ַמֲעָׂשיו ַהֲחמֹור, ַעל ַעל

 ְקֻדָּׁשה ִהְׁשִּפיעַ  ִקּיּוָמּה ַמַעְׂשרֹות, ֲאֶׁשר ִמְצַות ִהיא ְּגדֹוָלה ַּכָּמה
 ְּבֵהמֹות!! ַעל ֲאִפּלּו

 ּוֵבין ָהִראׁשֹוִנים ַהּדֹורֹות ֵּבין ַהַּמהּוִתי ִנְמָצא, ֶׁשַהֶהְבֵּדל
 ֶעֶצם ְּבִעְנַין ִּבּטּוי ִליֵדי ָּבא ָהַאֲחרֹוִנים, ֵאינֹו ַהּדֹורֹות

 ַעְצָמם ֶאת ְלַחֵּיב רֹוִצים ֵאּלּו ְּבַמֲעֵׂשר, ַּכֲאֶׁשר ַהִהְתַחְּיבּות
 ָעצּום ֶהְבֵּדל הּוא ֶאָּלא - ַעְצָמם ֶאת ִלְפֹטר ְמַנִּסים ְוֵאּלּו

  ֶׁשֵּביֵניֶהם: ַּבְּקֻדָּׁשה
 ֶאת ִיְפְטרּו ִאם ֶׁשַּגם ָיְדעּו ָהִראׁשֹוִנים ְוַהּדֹורֹות ֵמַאַחר

 ֶאת ֶלֱאֹכל ְיָסְרבּו ַּבֲהמֹוֵתיֶהם ַמֲעֵׂשר, ֲעַדִין ֵמִחּיּוב ַהְּתבּוָאה
ֲעַראי,  ַּכֲאִכיַלת ָלֶהם ֻמֶּתֶרת ֶׁשִהיא ַאף ַהּזֹו, ַעל ַהְּתבּוָאה
 ְּבָכ ֶרַוח ָּכל ָלֶהם ָהָיה לֹא - ִמְּקֻדָּׁשָתם ֻמְׁשָּפִעים ֶׁשֵהם ִמּׁשּום

 ַהֶּדֶלת! ֶּדֶר ֶׁשּלֹא ַהְּתבּוָאה ֶאת ַּיֲעִבירּוׁשֶ 
 ִראׁשֹוִנים קיב ע"ב): "ִאם (ַׁשָּבת ֲחַז"ל ְוָאְמרּו ָּבאּו ְלִפיָכ

 ָאָדם, ָאנּו ִכְבֵני ָהִראׁשֹוִנים ָאָדם, ְוִאם ִכְבֵני ְּכַמְלָאִכים, ָאנּו
 ָיִאיר".  ֶּבן ִּפיְנָחס ַרִּבי ֶׁשל ַּכֲחמֹורֹו ַּכֲחמֹוִרים, ְולֹא

 ֶׁשֲאִפּלּו ֲעצּוָמה, ַעד ֹּכה ְקֻדָּׁשה ָהְיָתה ָהִראׁשֹוִנים ַּבּדֹורֹות
 ַּבּדֹורֹות אֹוָתּה, ְוִאּלּו ָקַלט ָיִאיר ֶּבן ִּפְנָחס ַרִּבי ֶׁשל ַהֲחמֹור

 ַּדְרָּגה ְלאֹוָתּה ְלַהִּגיעַ  זֹוִכים ֵאיָנם ָאָדם ְּבֵני ָהַאֲחרֹוִנים, ַּגם
 ָּׁשה!ְקדֻ  ֶׁשל

 ַלֲחמֹוִרים ָאָדם ְּבֵני ּוֵבין ָאָדם ִלְבֵני ַמְלָאִכים זֹו, ֵּבין ַהְׁשָוָאה
ָאְזֵנינּו  ֶאת ְלַׂשֵּבר ְמָנת ַעל נֹוֲעָדה -ֶחֶמד"  ַה"ֶּכֶרם מֹוִסיף -

 ֵמָאה ִמֶּזה ַנֲעִמיד ַהּדֹורֹות. ֶׁשֵּכן, ִאם ֶׁשֵּבין ֶהָעצּום ַּבַּפַער
 ֶאָחד ָאָדם ַיֲעֹמד ַאַחת, ּוְכֶנְגָּדם ְּבֵדָעה ֲחִזיקּויַ  ֲחמֹוִרים, ְוֻכָּלם

 ֵאינֹו ֶׁשָהָאָדם ְּבַדְעּתֹו ַיֲעֶלה לֹא ֲהפּוָכה, ִאיׁש ְּבֵדָעה ֶׁשַּיְחִזיק
, ְּכֶׁשָאנּו צֹוֵדק... ַּכּיֹוֵצא  ַאֲחרֹוִנים ֵמָאה מֹוְצִאים ְּבָכ

 ֶׁשל ֶׁשְּבֹכָחם ַהַּדַעת ַעל ַיֲעֶלה ֶאָחד, לֹא ִראׁשֹון ַעל ַהחֹוְלִקים
 ְלטֹוָבָתם! ַהַּכף ֶאת ְלַהְכִריעַ  ָהַאֲחרֹוִנים ְמַאת
 ָהַאֲחרֹוִנים ַהּדֹורֹות ֵּבין ַהֶהְבֵּדל ַמה ָלנּו ֲחַז"ל ּוֵבֲארּו ָּבאּו

 'ִראׁשֹון' ְּכַלֵּפי ַּדְרַּגת ַמִהי ִלְבֹחן ָעֵלינּו זֹאת ָלִראׁשֹוִנים, ּוִמּתֹו
ַהָּׁשלֹום,  ָעָליו ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ְלֻעַּמת ָנִביא, ְוָנִביא ְּכַלֵּפי ָּנאַּתָּנא, ְוַת 

 ָהֲעצּוָמה.  ְקֻדָּׁשתֹו ֶאת ְלָהִכיל ְמֻסָּגל ֱאנֹוׁש ֶּבן ֵאין ֲאֶׁשר

   לעילוי נשמת
 הרב אליהו קטפיאן זצ"ל
 בן סועד שולמית תבלחט"א

  לע"נ שר האמונה והבטחון
 חסידא קדישא ופרישא
 עמודא דצלותא הגה"צ 

זצוקללה"ה  משה מלכה ביר
 ב"ב  אהל משהראש ישיבת 
אלעד  בינה-אמריומייסד ת"ת 

 י"א באב יום ה'ביארצייט ה
 ומעידים הבאים לציונו 

 בביה"ח ויז'ניץ ב"ב 
  כי ראו ניסים גלויים ממש

 הרבנית מרתלרפואת 
 תחי'ְּסגּוָּלה ַּבת ָׂשָרה ַזְהַרה 

 הלָ  אנָ א פָ א ְר ל נָ -אֵ 
 בכל אבריה וגידיה

 מחוליה במהרה עמוד ות
 ולשלוםים לחיים טוב
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ֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום"  (ד, ד) "ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא

ְּׁשִכיָנה, ַא ָהָאָדם ָעלּול ִלְטעֹות ִיְׂשָרֵאל ִנְצַטּוּו ְלִהַּדֵּבק ּבַ 
ׁש ִסּבֹות.  ְוַלְחֹׁשב ֶׁשֵאין ַהָּדָבר ֶאְפָׁשִרי ֲעבּורֹו ְּבֶׁשל ָׁש

", ְמָׁשֶרֶׁשת ַהּתֹוָרה ֶאת ֶחְמָּדה ְּגנּוָזהְּבָפסּוק ֶזה, ְמָבֵאר ַה"
ׁש ַהָּטֻעּיֹות:   ָׁש

ְלִהַּדֵּבק ַּבְּׁשִכיָנה ְּבעֹוָלם  ָהָאָדם ָעלּול ַלְחֹׁשב, ֶׁשֵאין ֶאְפָׁשרּות
ַהּגּוִפים, ְלִפי ֶׁשַהּגּוף ְוַהֹחֶמר חֹוְצִצים ֵּבין ָהָאָדם ַלְּׁשִכיָנה 
ַהְּקדֹוָׁשה. ְוִאם ְּבָכל זֹאת ִיָּתֵכן ַהָּדָבר, ֲהֵרי ֶזה ַרק ְלַאַחר 

ף, ְוׁשּוב ִמיָתה, ְּבעֹוַלם ַהְנָׁשמֹות, ֶׁשָאז ִנְפֶרֶדת ַהְּנָׁשָמה ִמן ַהּגּו
 ֵאין ָּדָבר ֶׁשַּיֲחֹצץ ֵּביָנּה ְלֵבין ַהְּׁשִכיָנה. 

ַהָּטעּות ַהְּׁשִנָּיה ֶׁשֲעלּוָלה ַלֲעלֹות ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָאָדם ִהיא, ֶׁשַאף ִאם 
ֶיְׁשָנם ַצִּדיִקים ִנְׂשָּגִבים ֶׁשִּקְּדׁשּו ֶאת ּגּוָפם ְוִנְתַעּלּו ְלַמֲעלֹות 

ֵאין  -ֶעְליֹונֹות, ְוֵאין ׁשּום ָּדָבר חֹוֵצץ ֵּביָנם ַלְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה 
 ִאם ְמֵתי ְמַעט, ְיִחיֵדי ְסגָֻּלה ֶׁשַּבּדֹור.  ֵהם ִּכי

ִּכְבָיכֹול, ַאף אֹוָתם ְמֵתי ְמַעט ַהּזֹוִכים  -ְוַהָּטעּות ַהְּׁשִליִׁשית 
ְלִהַּדֵּבק ַּבְּׁשִכיָנה ָּבעֹוָלם ָהַאְרִצי ְּבַחֵּיי ַחּיּוָתם, זֹוִכים ְלָכ ַרק 

ת ֶׁשל ִהְתַעּלּות ְוִהְזַּדְּככּות, ְּבַאֲחִרית ְיֵמיֶהם, ְלַאַחר ָׁשִנים ַרּבֹו
 ְלַאַחר ֶׁשָּזְקנּו ְוָכַׁשל ֹּכַח ּגּוָפם, ּוָבֵטל ִיְצָרם.

לֹא ֵּכן ַהָּדָבר, ֶאָּלא "ְוַאֶּתם  -ַעל ָּכ ָּבָאה ַהּתֹוָרה ְואֹוֶמֶרת 
ֵקיֶכם"  ְיכֹוִלים ַאֶּתם ְלִהַּדֵּבק ַּבְּׁשִכיָנה.  -ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱא

"ַחִּיים", ָּבעֹוָלם ָהַאְרִצי, ְּבַחֵּיי ַחּיּוְתֶכם.  -ְבֵאיֶזה עֹוָלם? ּו
 -ְסגָֻּלה. ְוֵאיָמַתי?  "ֻּכְּלֶכם", ְולֹא ַרק ְמֵתי ְמַעט ְיִחיֵדי -ּוִמי? 

 "ַהּיֹום", לֹא ַרק ְּבַאֲחִרית ְיֵמי ַהִּזְקָנה.
 
 ה)ָר טָ פְ הַ הַ  ֹוּת(ִמ  "ַנֲחמּו ַנֲחמּו ַעִּמי"

ֵקיֶכם יֹאַמר ֶאל ַהְּנִביִאים ַנֲחמּו ֶאת ַעִּמי  –ַנֲחמּו ַנֲחמּו  ֱא
 )ת ָּדִודּדַ ְמצֻ (ָּלה יֹוֶרה ַעל ַהִחּזּוק ִּמ ְוֶכֶפל הַ 

 ַעּמֹו, ְוָקֶׁשה, ַמה ֶאת ְלַנֵחם ְּכֵדי ַהְּנִביִאים ֶאת ַהָּקָּב"ה ׁשֹוֵלחַ 
 ַהְּגֻאָּלה ִהִּגיָעה לֹא ִיןֶׁשֲעדַ  ְּבָׁשָעה ֶנָחָמָתם ִּדְבֵרי ּיֹוִעילּו

 ּוֻמֶּכה? ּגֹוֶלה עֹודֹו ִיְׂשָרֵאל ַהְּׁשֵלָמה, ְוַעם
 ָעְזבּו ֶׁשַּבֲעֵליֶהן ָנִׁשים ִלְׁשֵּתי ִמּדּוְּבָנא ַהַּמִּגיד זֹאת ַמְמִׁשיל
 ֻעְבָּדה אֹוָתּה ִמְּלַבד ַלָּים, אּוָלם ַהְרֵחק, ֵמֵעֶבר ְוִהְפִליגּו אֹוָתן

 ֲעֻמָּקה: ְּבעֹוד ְּתהֹום ַהְּבָעִלים ְׁשֵני ֵּבין ִהְפִריָדהְמֻׁשֶּתֶפת, 
 ִאְׁשּתֹו ֶאת ְוהֹוִתיר ַהַּבִית ִמן ָּבַרח ַלֲעָסָקיו, ַהֵּׁשִני ָנַסע ָהִראׁשֹון

 ֲעגּוָנה.
ַהְּבָעִלים,  ִמְּׁשֵני ַחִּיים אֹות ָּכל ִהִּגיעַ  לֹא ֲאֻרָּכה ְּתקּוָפה ְּבֶמֶׁש
 ִהִּגיעַ  ַהָּיִמים ַלֲעגּונֹות. ְוִהֵּנה, ְּבַאַחד ֶנְחְׁשבּו יםַהָּנִׁש  ּוְׁשֵּתי

 ַהְּבָעִלים ִמן ֶאָחד ָּכל ֶׁשָּׁשַלח ִמְכָּתִבים ְׁשֵני ּוְבַאְמַּתְחּתֹו ָׁשִליַח,
 ְלִאְׁשּתֹו.
 ָּבֶהן, ִמֲהרּו ִלְבֹער ֵהֵחל ִּתְקָוה ְׁשִביב ָהֻאְמָללֹות, ֲאֶׁשר ַהָּנִׁשים

 ִליֵדיֶהן, ֲאָבל ַהִּמְכָּתִבים ֶאת ְלַקֵּבל ּוִבְּקׁשּו חַ ַהָּׁשִלי ֶאל

, ִּבֵּקׁש ַהָּׁשִליַח, ֶׁשִהְתַעֵּיף ִמִּטְלטּוֵלי  לֹו ְלַהְמִּתין ֵמֵהן ַהֶּדֶר
... ֵמֲעַמל ָלנּוחַ  ְמֹאד רֹוֶצה ְוהּוא ֲאָחדֹות, ֵמַאַחר ָׁשעֹות  ַהֶּדֶר
 ִהְצִליָחה לֹא ָהַאַחת - ַהָּנִׁשים ְׁשֵּתי ֵּבין ַהֶהְבֵּדל ִנַּכר ָּכֵעת

 ֶאת ִלְראֹות ַחֶּיֶבת ִהיא ִּכי ְלָפָניו ְלַבָּקָׁשתֹו, ְוִהְתַחְּנָנה ִלְׁשעֹות
ַלֲעָסָקיו,  ָנַסע ֶׁשַּבְעָלּה ִאָּׁשה אֹוָתּה זֹו ָּכֵעת. ָהְיָתה ַהִּמְכָּתב

 ְמֹאד ַעד ִהיא ּוָבִריא, ַסְקָרִנית ַחי ֶׁשהּוא ָלּה ָּכֵעת, ִמֶּׁשּנֹוַדע
 ָלאו. ִאם ַּבֲעָסָקיו ִהְצִליחַ  ַמה ְׁשלֹומֹו, וִאם ָלַדַעת
 ַלֲאָנחֹות, ֵנאֹוָתה אֹוָתּה ָעַזב ַּבְעָלּה ַהְּׁשִנָּיה, ֲאֶׁשר ְוִאּלּו

 ֶאת ֵהיִטיָבה ְּכָבר ַהִּמְכָּתב ַקָּבַלת ֶׁשֶעֶצם עֹוד, ִמּׁשּום ְלַהְמִּתין
 ַהִּמְכָּתב ֶׁשל ָּתְכנֹו ַלֲעגּוָנה! ֶאת ְחֶׁשֶבתנֶ  ֵאיָנּה ׁשּוב - ַמָּצָבּה
 ַרָּבה ְּדִחיפּות ְלָכ ֵאין ֲאָחדֹות, ְוָכֵעת ָׁשעֹות ְּבעֹוד ִלְקרֹא ּתּוַכל
. ָּכל  ָּכ
ֲעגּוָנה,  ִאָּׁשה ְלאֹוָתּה ְמׁשּוִלים - ַהַּמִּגיד ְמַסֵּים - ִיְׂשָרֵאל ַעם

ִלְׁשֹמַע,  ָּכֵעת זֹוִכים ֶׁשֵהם ָהֻעְבָּדה ֶעֶצם ּכָ  ֲעָזָבּה, ְּבֶׁשל ֶׁשַּבֲעָלּה
 ֶמֶסר ֲעבּוָרם אֹוָתם, ְמַהָּוה ְלַנֵחם ַלְּנִביִאים ֶׁשַהָּקָּב"ה מֹוֶרה

 ְלֶנָחָמה! ִסָּבה ַעְצמֹו הּוא ְוִתְקָוה, ֲאֶׁשר ִעּדּוד ֶׁשל ָעצּום
 

 
 ְזִמירֹות ַׁשָּבת

 ָּבתׁשַ ִמּתֹו ַהֵּסֶפר "ָמתֹוק ָהאֹור" ַעל 
ִיְזּכּו ְלַרב טּוב ַהִּמְתַעְּנִגים ָּבּה ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם "

 "ַהָּבא
ַאֵּב"ד ָּפאִריָסאו, ְּפֶיְעְטִריקֹוב, אּוִרי ְיהֹוֻׁשַע ָאֵׁשר ֶאְלָחָנן,  ַרִּבי

 ְמָבֵאר:"ִאְמֵרי ְיהֹוֻׁשַע", ְּבִסְפרֹו 
, ֶׁשֶּיְׁשָנם ְׁשֵני ִקּדּוִׁשים ִהֵּנה ְמֹבָאר ַּבְּגָמָרא ּוַבֻּׁשלְ  ָחן ָערּו

ְּבַׁשַּבת ֹקֶדׁש: ַהִּקּדּוׁש ְּבֵליל ַׁשַּבת ֹקֶדׁש ֶׁשהּוא ִמְּדאֹוַרְיָתא, 
ְוַהִּקּדּוׁש ַּבֹּבֶקר ֶׁשהּוא ִמְּדַרָּבָנן. ֵיׁש ָּבֶזה ִחּלּוק ְלִדיָנא: ְּבִקּדּוׁש 

ת, ֲאָבל ְּבִקּדּוׁש ַהּיֹום ַחָּיִבים ַהַּלְיָלה ֶאְפָׁשר ְלַקֵּדׁש ַּגם ַעל ַהּפַ 
ְלַקֵּדׁש ַעל ַהַּיִין אֹו ַעל ֲחַמר ְמִדיָנה, ֶׁשִּמֵּכיָון ֶׁשהּוא ִמְּדַרָּבָנן, 

 ָרצּו ַלֲעׂשֹות לֹו ִחּזּוק, ִּכי ִּדְבֵרי סֹוְפִרים ְצִריִכים ִחּזּוק. 
ְיֵדי ֶׁשָעׂשּו לֹו ָלֵכן ִנְקָרא ִקּדּוׁש ַהּיֹום "ִקּדּוָׁשא ַרָּבא", ֶׁשַעל 

ֻהְׁשָוה ַהָּקָטן ַלָּגדֹול, ְוַלְמרֹות ֶׁשְּבִעָּקרֹו ָקָטן ִקּדּוׁש  -ִחּזּוק 
 ַהּיֹום ְּבַמֲעָלה,ִמָּכל ָמקֹום ִהְׁשוּו אֹותֹו ַלָּגדֹול.

הּוא ִקּדּוׁש ַהַּלְיָלה, ֶׁשהּוא  -ֶזהּו ֶׁשאֹוְמִרים: "ְּבִמְׁשֶנה ֶלֶחם" 
 -ְפָׁשר ַלֲעׂשֹותֹו ַּגם ַעל ַהַּפת, "ְוִקּדּוׁש ַרָּבה" ִמְּדאֹוַרְיָתא, ְוֶא 

הּוא ַהִּקּדּוׁש ֶׁשל יֹום, ֶׁשִחְּזקּוהּו ְוִהְׁשוּו ַמֲעָלתֹו ְלַמֲעַלת ִקּדּוׁש 
ֵאּלּו ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים  -ַהַּלְיָלה, ָלֵכן: ֵּבין "ְּבֹרב ַמְטַעִּמים" 

ְדֵרגֹות ְּגבֹוהֹות, ִּבְבִחיַנת 'ַמְטַעִּמים', ֶׁשעֹוְבִדים ֶאת ַהֵּׁשי"ת ְּבמַ 
ֵאּלּו ְּפׁשּוֵטי ָהָעם, ֶׁשֵאיָנם ְּבַמְדֵרגֹות ָּכל  -ּוֵבין "ְּברּוַח ְנִדיָבה" 

ָּכ ְּגבֹוהֹות, ְועֹוְבִדים ֶאת ַהֵּׁשי"ת ִּבְפִׁשיטּות, ִמַּצד רּוַח 
ַטִּנים ִלְגדֹוִלים,"ִיְזּכּו ִנְדָבָתם ְלַהֵּׁשי"ת. ֵאלּו ַּגם ֵאּלּו, ֻהְׁשוּו ְק 
 ".ְלַרב טּוב ְּבִביַאת ּגֹוֵאל ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא
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      נקודה למחשבה
 ענתה "!ממך חזקה יותר אני. ביניהן בויכוח והשמש הרוח פתחו, פעם

 רגע באותו.השמש  ענתה ־.יותר חזקה אני. לא את. לא.לשמש הרוח
 . בעולם להנאתו לו מתהלך אדם שתיהן ראו

 מי להתערב והרוח שמש החליטו. כבד חורש ה היה הוא
 . המנצחת היא. ממעילו האדם את להפריד שתצליח זו: יותר חזקה

 

 מעט להשמיט והצליחה. א היא. ראשונה ניסתה הרוח
. יותר חזק הרוח שנשבה ככל אבל. כתפיו מעל האדם של מעילו את
 בשתי לגופו אותו הצמיד והוא. במעיל האדם של אחיזתו התחזקה כך

 של זמנה שתם עד. ארוכות שעות נמשך המאבק. כוחו ובכוי ידיו
 . כוחה את לנסות השמש של תורה והגיע, הרוח

 

 חמימות כיצד חש. בעולם שהמהלך ם"האו -ש שמש חייכה
 של חיוכה. להיפתח למעיל הניח קצר זמן תוך. בגופו מתפשטת השמש
, למעיל נזקק לא כבר האדם עכשיו. יותר ועוד. יותר חם הפן השמש

 .לתרמילו בנחת והכניסו קיפלו. אותו פשט הוא
 

 . במוח רק'  בכוח לא כי והוכיחה. כמנצחת הוכחה השמש
 .רב במאמץ אפילו. להשיג יכול לא כוח שום

 (העורך) .בנועם עושה ה מה את

 

מאמו להשביע את רעבונו, היה פורסה  ל רבנו מקבל  כשהיה
ומחלקה בין חבריו הנזקקים. נהג לאסוף כספים לצרכי צדקה, ובפרט מן המתפללים 

נזקקים, עניים ובפרט בערבי  יבת הכותל המערבי, כדי ברח
חגים, שההוצאות רבות במיוחד. ואכן מפעלי החסד שהקים במו ידיו ובהצנע תרמו 

 ונזקקים על תלם. ת רבות להעמדת משפחות 

זצ"ל ורב המושב היו אוהבים  עובדיה זכריה מארי
. ארע פעם כי ם זה לזה ובקדושתם 

לאחר שגמרו לבנות במושב בית קולנוע ה"י. פירסמו 
 ברבים על פתיחתו ביום פלוני. 

 

ורב המושב. וישבו בפתח בית הקולנוע מיד הלכו המארי 
בחברותא. והנה זה פלא כל מי שבא  ם ושם 

,לחגוג במקום, בראותו את שני הצדיקים הללו, 
 וכך נסגר בית הקולנוע עוד בטרם נפתח... 

 בי, בעודו ילד, נקלע הצדיק המלוב"ן רפעם
מה זי"ע למריבה בין כ ישראל אבוחצירא

ילדים. כבר בקטנותו נכרה בו צדקותו, והוא 
 , דהקפיד מאד 

אף שלא היה מעורב בה. הוא גער בילד ובקש 
להענישו בפיו. מאוחר יותר סיפר לאביו הצדיק 

 על המריבה והוסיף שכמעט 
 .לל את הילד שהיה אשםיק

זצ"ל היה אוהב שלום ורודף  יצחק מווארקא רביהרה"ק 
ם. כאשר היה מתגלע ריב בין שותפים או בני זוג, או שהייתה שלו

ומספר את  . פורצת מחלוקת בקהילה. 
דוד הסיפור הבא:  "פעם נסעתי עם מורי ורבי כ"ק האדמו"ר רבי 

זצ"ל. הגענו לעיר אחת, ולפתע רצה אלי אישה והתחילה  מלעלוב
! להפקיר כך אישה להכותני ולחרפני: "אכזר, רוצח, הלא תבוש

שנטש אותה  ה וילדים" בקיצור, היא הייתה 
ואת ילדיו ונעלם".  "כל באי השוק התכנסו ובאו והצטרפו 

לחרפותיה ולגידופיה. בקושי רב עלה בידי מורי ורבי להרגיעה 
ולחקור אותה על בעלה וסימניו, ולהוכיח לה את טעותה". "מובן 

הזדעזעה ומיהרה לבקש את סליחתי על שאחרי ששמעה כך האישה, 
 שפגעה בי ועל שחרפה והרימה יד. 

השבתי לה: אינך צריכה לבקש ממני סליחה, שכן לא בי פגעת. את 
ן חרפת וגידפת את בעלך ואותו הכית ... ואכן 

"כמעט בכל  -סיים הרב מווארקא -נאמנות..."  "הוא הדין" 
צודקים שהם תוקפים את מה שהם  ריב ומחלוקת. שני הצדדים

חושבים כעמדתו והתנהגותו של הצד שכנגד. יש רק לפקוח את 
עיניהם לראות שהתמונה שדימיינו לעצמם אינה מדוייקת: המכות 

 אומנם מוצדקות אבל אין זה הבעל..."

זיע"א רכש לו אחוזת אדמה,  יהבן איש ח
 שהייתה ממוקמת דרומית לבגדאד. 

 

באחד החורפים הקשים, עת פקד את האזור 
, עלו מי הפרת על גדותיהם והציפו 
את כל האחוזות הסמוכות לנהר, שאף שכנו 

 בסמוך לאחוזת האדמה של הבן איש חי. 
 

אך הנה רק הגיעו המים לאחוזתו, 
 כו והמשי 

 לאחוזות הסמוכות. 
 ונס זה עשה קידוש ה' גדול לעיני העמים.

ברוך  רבי הגאון
 בער ליבוביץ'

זצ"ל היה נזהר מאד 
מראיות אסורות. 
הוא נזהר שלא 

רשעים  להביט על
 ושלא לבוא 
 במגע איתם. 

 
פעם ראה את קרוב 
משפחתו כשהוא 
מדבר עם בחור 

והצטער  
על כך מאד, עד 

שמרוב צער נטרד 
ך כל כך 

 באותו  
 יום מחששו 
 שמא יושפע 

קרוב משפחתו 
 מאותו רשע.

 תגן עלינו זכותם       זצ״ל  יב ירב                   זצ״ל  יב ירב          העלון לעילוי נשמת: 

 לשון הרע יש ביננו 
 ואיך נהיה ראויים לגאולה ? 

ַאַחת ָראּוהּו ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶאְלָעזָר ְמנֵַחם ַמן  פעם
ֶֹל ֵמַהיְִׁשיָבה    ַׁש זצ"ל נֹוֵׂשא אכ

א ָעְמדּו  ָלּה ְלַבֵּׁשל ְלַעְצָמּה ֲאֶׁשר ּכֹחֹוֶתיָה ְּכָבר 
ְּבֵביָתּה, ּוְכֶׁשֵהִעירּו לֹו ִּכי ֵאין ַהָּדָבר ְלִפי ְּכבֹודֹו 

ְוָראּוי ִּכי יַּנִיַח ְלֶאָחד ִמְּבנֵי ַהיְִׁשיָבה ְלַבֵּצַע ִּבְמקֹומֹו 
נֲַענָה ְוָאַמר: "ִאּלּו ְרִאיֶתם אֹוִתי  –ֶאת ַהְּמִׂשיָמה 
, ְּכלּום ַּגם ָאז  סֹוֵחב ְּבַעְצִמי 

ֱהיִיֶתם אֹוְמִרים ִּכי ֵאין זֶה ְלִפי ְּכבֹוִדי ָלֵׂשאת ֶאת 
 לּוָלִבי ֶוֱהיִיֶתם ְמַבְּקִׁשים ִלְּטלֹו ִמֶּמּנִי?

 
ֲהֵרי זֹו  –ּוְבֵכן, ַּכֲאֶׁשר ִאְׁשִּתי חֹוָלה ַוֲאנִי ּדֹוֵאג ָלּה  

ַמּדּוַע ֵאפֹוא  ִמּנְִטיַלת לּוָלב! 
 ְמַבְּקִׁשים ַאֶּתם ִלּטֹל ִמֶּמּנִי ֶאת ִמְצָוִתי?"

לפעמים אנחנו פשוט  חייבים 
 להרים  את עצמנו ולהמשיך הלאה.

אומר,  יוחאי-שמעון בןרבי 
גדול כיבוד אב ואם שהעדיפו 
הקב"ה יותר מכבודו. שבכבוד 

הקב"ה נאמר  "כבד את ה' 
אם יש לך, אתה  –מהונך" 

 . ה ; ואם לאו, אתה 
 

כבד אבל בכבוד אב ואם נאמר "
את אביך ואת אמך", ואפילו 

 על הפתחים. 

כשאתה עולה למעלה 
החברים שלך מגלים מי אתה, 

מגלה מי  כשאתה נופל אתה 
 החברים שלך.

השירה מתפרצת מתוך  כאשר
הלב קל לאמונה לקנן בו. 

 

 -זהו שנאמר "האמנתי כי אדבר" 
 י כאשר אני 
ומתבצרת  , לפני קוני, 

 בי האמונה.

 -בעולם הדרכים
 היופי הוא בלתי 

פוסק ומשתנה בכל 
עת ובכל צעד הוא 

 -קורא לנו
 .ןלהתבונ רוצע

אדם גדול 
אינו 

מתרגש 
 ממתנגדיו, 

 
גדול יותר 

אינו 
ם מתרגש ג

 ממעריציו.

 



 

מאחורי הדייג  עומד אחד סקרןן
מה קורה? תפסת : "ושואל
 כן, מוקדם יותר, ? משהו

 

  הפריעאחד ש סקרן תפסתי
 ...לי, וזרקתי אותו בנהר

hamaor.netכל העלונים: 

 

ר  ֵעת ַהִהוא ֵלאֹמֽ ן ֶאל ה' ּבָ ֶאְתַחּנַ  (דברים ג, כג).ָוֽ
ומתפלל מעומק הלב, אך רואה שכביכול תפילותיו לא נענות,  שאדם מתפלל 

י ׁשֵֹמַע (ישעיה א, טו), אך אסור לאדם להתייאש ולדאוג, כיון  ה ֵאיֶנּנִ י ַתְרּבּו ְתִפּלָ ם ּכִ ּגַ
שכל תפילה נשמעת, ובעת וזמן המדויק שנקבע משמים שיקבל האדם את בקשותיו, 

 הרי שיקבלם בשמחה ובטוב לבב.
ן ֶאל ה'  שרמזה  ֶאְתַחּנַ ֵעת ַהִהוא –התורה, ָוֽ בעת וזמן  –האדם מתפלל לה', אך רק ּבָ

שנקצב משמים תקובל תפילתו, ואו אז ירגיש האדם הרגשה נפלאה של גבהות 
ר שהוא מלשון אמיר,  והתרוממות שתפילתו לא שבה ריקם, וזהו נרמז במילה ֵלאמֹֽ

 שהוא לשון גבהות ורוממות.
חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים (ברכות י ע"א),  

כיון שאין תפילה החוזרת ריקם (ברכות לב ע"ב), וגם אם אדם לא נענה בתפילתו יחזור 
ה ֶאל ה' ֲחַזק  ויתפלל עוד פעם ועוד פעם עד שיגיע העת וזמן שתקובל תפילתו, ַקּוֵ

ה ֶאל ה' ָך ְוַקּוֵ  (תהילים כז, יד). ְוַיֲאֵמץ ִלּבֶ
 
 

א ֵעיֶניָך...  ה ְוׂשָ ְסּגָ  (דברים ג, כז)ֲעֵלה רֹאׁש ַהּפִ
ביקש מהקב"ה לפחות רק לראות את ארץ ישראל, ולצאת ממנה בחזרה,  

אך הקב"ה לא הסכים לזאת, אלא ציווהו לעלות לראש הפסגה ומשם לראות את כל 
ה רבינו לארץ יבקש להישאר בה, ארץ ישראל, כיון שידע הקב"ה שלאחר שיכנס מש

 דכך דרכם של הצדיקים שאינם מבקשים הכל בבת אחת, אלא מעט מעט.
עשה הקב"ה למען עם ישראל, דלעתיד לבוא יקומו כל מתי מדבר ויכנסו  

תּו (במדבר יד, לה), מכל מקום  ם ָיֻמֽ ּמּו ְוׁשָ ה ִיּתַ ר ַהּזֶ ְדּבָ ּמִ לארץ ישראל, ועל אף שנאמר ּבַ
ון שיתיר הקב"ה למשה רבינו את הנדר שנדר שלא להכניסו לארץ הרי שיתיר גם את כי

הנדר שלא יכנסו מתי המדבר לארץ, דנדר שהותר מקצתו הותר כולו (נדרים כו ע"ב 
 ובשו"ע יו"ד סימן רכ"ט ס"א. דברים רבה ב, ט).

 בקרוב בקרוב ונראה שלם בלבב יתברך' ה את לעבוד לראות שנזכה 
 .אמן, השלימה ישראל ישועתב

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

אור בן אילנה, ששון בן טיפחה, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,  לי נשמת:לעילוי 
סעידה מזל בת יעקב, מלכה  חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, נעימה בת עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, ישמחה בת לולו, 

 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו יעקב יוסף בן מרגליתהרב אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה,  דדה בת

שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  בן מרים, שלום בן אורה מורי  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גון הרב מראואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

אמר  מליובאוויטש המהר"ש הרביי
רבי הרש"ב: יש ללמוד חסידות בהבנה לבנו, ה

של גמרא וברגש של ציור. כל עניין שלומדים 
ובחושיה.ככל  

שאדם מבין יותר באור ובחיות האלוקיים 
המושגים בשכל, הוא מתעלה באמונה ומגיע 
-לידיעת מאז אמר הקב"ה לאברהם אבינו "לך
ע לך מארצך", ונאמר "וייסע אברם הלוך ונסו

פי גזרת -הנגבה", החל 'סוד הבירורים'. על
ההשגחה העליונה הולך האדם למסעיו, 

האלוקיים, הצריכים  ת למקומות 
 , מחכים לגאולתם.

מגיע לעיר ומדבר עם  אברךך
עו וניתזת יהודי. הוא לוחץ באצב

תמימות. היהודי הזה נזכר באביו 
ובסבו. הוא פונה מכל עסקיו 

להקשיב בהתפעלות ובהתרגשות. 
 

לעיתים אינו    
יודע מה פעל, אבל הוא בא על 

שכרו: הוא מתפעל מתמימותו של 
יְנקוּס  נַָקט ָהַרב ּכְֻדְגָמהה אותו יהודי.  ּפִ

 תזצ"ל ֶאת ִמְצַות 
 ֹוַריְתָא, ֶׁשל ַׁשֲחִרית, ֶׁשִהיא ִמּדאְ 

 

ְוִעם זֹאת ְלַדֲאבֹון ֵלב יֵׁש ְּבנֵי ּתֹוָרה 
, ַהּקֹוְרִאים אֹוָתּה 

ּוְמַאְּבִדים ִמְצַות ֲעֵׂשה ִחּיּוִבית ֶׁשל 
ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶׁשּיֵׁש ָּבּה ַקָּבַלת עֹל 
ַמְלכּות ָׁשַמיִם. ִלְכאֹוָרה ִמְתַקֵּבל 

ם ְּכִאּלּו ִמְצוָ  ֶֹ  ה זֹו ָהרׁש
ָּכל ָּכ ְּבֵעינֵיֶהם,  

ְוֶאְפָׁשר ְלָהֵקל ָּבּה, ְונְִׁשֶאֶלת 
ֵהיָכן ִהיא יְִרַאת ַהָּׁשַמיִם  –ַהְּׁשֵאָלה 

ֶׁשל אֹוָתם ְּבנֵי ּתֹוָרה, ַהּנִֶּכֶרת ְּבֶדֶר 
 ְּכָלל ְּבָכל ְׁשָאר ֲהִליכֹוֵתיֶהם? 

 

ר ִּבנְֻקָּדה ָּכָאמּור, ֵאין זֶה ֶאָּלא חֹו
ְמֻסּיֶֶמת, ְוֵאין ּבֹו ְּבַדְוָקא ְּכֵדי ְלָהִעיד 

. ל ַעל 
ָאְמנָם, ְמַסּיֵם ָׁשם ַהגר"ש ִּפינְקּוס 
זצ"ל ַּבֲחִריפּות, ִמי ֶׁשְּמַבֵּטל ִמְצַות 

  –ְקִריַאת ְׁשַמע ָּכל יֹום 
 

 ֵאין זֶה ְּכמּום ִּבְׁשָאר ָהֵאיָבִרים,
ֶאָּלא ְּכמּום ַּבֵּלב, ֶׁשהּוא ֵאיָבר 

 ֶׁשַהּנְָׁשָמה ְּתלּויָה ּבֹו...

מי שמוסר  אדמו"ר הזקן
את עצמו לעבודה עם הזולת, 
להרביץ תורה ויראת שמים, 

, לולקרב אל 
אחי הוא. הנני מקושר איתו 

 בהתקשרות תמידית.

זצ"ל מעיניו הטהורות  סולובייצ'יק רב ודמעות כמים הגיר הגרי"ז בכיי
זצ"ל שכתב לאנשי  שלמה קלוגר כאשר הגיע אליו מכתבו של הגאון רבי

קהילתו בברודי, בו הוא מודיע להם על עזיבתו את משרת הרבנות בעיר שבה 
 שנים.. היה זה באחד מביקוריו של הצדיק רבי החזיר במשך ארבעים ושמונה

זצ"ל בביתו של הגרי"ז ואז סיפר לו כי יש עמו את העתק נוסח  אריה לוין
מכתבו המרתית של רבה של ברודי. הגרי"ז שידע על קיומו של המכתב ביקש 

. בשעת הכושר הקרובה התיישב ו מרבי אריה שיאות להשאירו 
 קורא מתוכו בקול רם.  הגרי"ז מול המכתב והחל
 

כאשר הגיע אל המשפט בו כותב רבי שלמה קלוגר: "הנני יורד מעל כסאי 
עליו בתחילה..." פרץ בבכי של התרגשות  

עמוקה, ובניו, בהחזירם את המכתב לידי בעליו רבי אריה לוין ציינו באזניו כי 
בעת קוראו את המילים  ן רב שלא ראו את אביהם בוכה כפי שבכהזמזה 

האלו. כי על כן, ידע הגרי"ז היטב מחכמתו וניסיונו בעשרים שנות רבנותו, 
האחריות המוטלת על שכמו של רב, ועד כמה הדבר  

כמעט בלתי אפשרי להכריז לאחר ארבעים ושמונה שנים: "הנני יורד מעל 
 כסאי נקי כפיים כאשר עליתי עליו בתחילה".

hhhhhhhhhhhhhhh

זצ"ל היתה של לדרוש ברופאים.  הנצי"ב מוולאז'ין של דרכוו
והנה אירע בתקופה מסויימת שלא חש בטוב. בני הבית ביקשוהו 

  .קלהיבדהסכים הנצי"ב . ת שיאות
 

הגיע הרופא לבודקו, ולאחר שעה ארוכה של בדיקה, הצביע על 
להגישה אל רוקח העירה כדי  , הבעיה, 

שיכין את התרופה. לאחר שיצא הרופא מעם פניו, נטל הנצי"ב את 
... הביעו בני הבית את תמיהתם: ממה נפשך, אם אין ם המרשם 

על ידי הרופא,  קלהיבדכים בדעתו ליטול את התרופה, מפני מה הס
 את התרופה.  לייטובדק, למה לא יואם כבר הסכים לה

 

משנוכח הנצי"ב בתמיהתם. פתח וביאר להם: "מדוע תמיד אין אני 
כואב לי ומתבונן אני  ידורש ברופאים? משום שיודע אני 

לאותו איבר חיסרתי שלקיתי בו מידה כנגד  ו אילו 
מתקן אני את הצריך תיקון, בבחינת "ושב ורפא לו". מידה, ואזי 

ואולם הפעם לא חשתי בטוב, אך לא עלה בידי להבחין באיזה איבר 
ע"י רופא כדי שיבחין  קלהיבדבגוף קיימת הבעיה. על כן הסכמתי 

מעתה אחר שהבחין, שוב אינני זקוק  
לתיקון המידות  -לתרופותיו, אלא חוזר אני לדרך הרפואה הישנה שלי

 לאותו איבר..." תהשייכו

 רבי – מבויאן ביקר כ"ק אדמו"ר כאשרר
זצ"ל בפעם הראשונה  מרדכי שלמה

בארץ ישראל, קיבלו חסידיו את פניו בנמל 
חסידים נכנסו עמו למכונית בעיר חיפה, ומספר 

שנסעה לתל אביב. הנסיעה נמשכה כשעתיים, 
ו ובמשך כל אותה עת לא הוציא הרבי מפיו 

אלא הביט החוצה בעד החלון והתבונן  
 בנוף הנשקף לעיניו. 

 
הרהיב עוז אחד החסידים ושאל את הרבי: 

"ילמדנו רבינו מה רואים מן החלון?" השיב לו 
" על ארץ ישראל " הרבי: "הרי נאמר 

מרשית שנה עד אחרית..." ואם 
 כן, ודאי שאחד כמוני ראוי לו שיסתכל בה..."

בקבלה בתור לרופא השיניים, שמתי לב שעל  כשחיכיתיי
השם . הקיר תלויה הדיפלומה שלו ועליה מצוין שמו של הרופא

 נשמע לי מאוד מוכר, הוא הזכיר לי מישהו בעל אותו
. ר גבוהה, אתלטי ויפה תוארבחו –שלמד איתי בבית הספר  שם

 

כשנכנסתי וראיתי את הרופא, מיד סילקתי את המחשבה 
מהראש שלי. הרופא הזה היה קירח, עם כרס, פנים מקומטות 

בסיום טיפול השיניים, בכל זאת . וזקן מכדי להיות בן כיתתי
להפתעתי הוא . שאלתי אותו האם הוא למד באותו בית הספר

 . ו שנה, התברר שאכן למדנו ביחדכששאלתי באיז. ענה בחיוב
!! שמחתי מאוד שצדקתי ואמרתי לו שהיינו באותה הכיתה

 ,הוא בחן אותי מספר שניות ושאל בהססנות
 ?!"...מה לימדת" 

יהודה  נסע הרה"ק רבי פעםם
האדמו"ר מגור  לייב אלטר

לחוץ למדינתו, וחסידים נסעו 
ללוותו. כשהגיעו סמוך לגבול 

. ניגש ו נטלו 
אחד ממקורבי הרבי וביקשו 
שיאמר איזה דבר תורה. אמר 

ש בכח הרבי: "התדע למה י
הקטר של הרכבת למשוך כל 

א הקרונות? שהוא 
 סיים הרבי. -" 

תי ידיים שמחבקות ש
 אותך ברגעים 

 ם שלך, העצובי
עדיפות על אלפי ידיים 

שמוחאות לך כפיים 
 ברגעי ההצלחה שלך

 ריבו תפילה מועיל , ריבוי אכילה מזיק .

התורה משמרת את האדם 
 מכל רע .

נדכאים ושבורי  העוזרכל 
לב , זוכה לחיי העולם הבא 

. 

מי שנעלם ממנו 
מחלתו , נעדרת 

 ממנו תרופתו .

 



 

 

  
  דבר העורך
ה'  ״ְוָאַהְבָּת ֵאת: (ו, ה)את הציווי על אהבת ה'  השבת נקרא

ֶהי ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש ּוְבָכל ְמֹאֶד  ."ֱא
שנסביר את הציווי והחיוב על אהבת ה', נעמוד תחילה  לפני

 . בעניין על דברי רבותינו
מה עושה עשה דבריו מאהבה, אינו דו -' ואהבת' :רש"י

מאהבה לעושה מיראה, העושה אצל רבו מיראה, כשהוא 
  .(ספרי לב.)מטריח עליו, מניחו והולך לו 

 .תהא אהבתו חביבה לך יותר מכל החביב לך: ושפתי חכמים
 .ה אחר-כי אין לנו אלו ,חייב אתה שתאהבנו: ובאבן עזרא

ומהו האהבה,  - "והיו הדבריםורש"י בפסוק הבא אומר: "
אתה מכיר  ,שמתוך כך -על לבבך  ים האלהוהיו הדבר

 .(ספרי לג.)בהקב"ה ומדבק בדרכיו 
הקדוש, מפרט איך מגיעים לאהבה וז"ל:  ו'האור החיים'

ירצה ללמד בני ישראל דרך שיתקבלו הדברים אצלם לאהוב 
ה', כי האהבה אינה מעשה שיכריח האדם רצונו לעשות 

לא ירגיש  וכל שהלב ,שתלוי בלבמצות המלך אלא הוא דבר 
אינו אוהב הגם שיכריחנו בכל מין  ,דבר שיפעול בו החשק

על  ...והיו הדברים"הכרח, לזה באה העצה מאל יועץ ואמר 
לד בלבו ויו ,, פירוש כשיתמיד שימת הדברים על לבו"לבבך

 .חשק תאוה הרוחניות וירוץ לבו לאהבת ה' בכל אשר ציוהו
 -" לבבךיך בכל קואהבת את ה' אל" -האוה"ח  ומוסיף

אהבת ה' בלבבו וילהיבנו באהבתו עד גדר  סשישתדל להכני
 .ככל שיעור שיכול הלב להרגיש בו ,שישיג הרגש בלבו

 בטל - בדבר תלויה שהיא אהבה כלאמרו אף חכמינו ז"ל: "
 ".לעולם בטלה אינה - בדבר תלויה ושאינה אהבה בטלה דבר

ה באהבה שאינ ,מוטל עלינו לאהוב את ה' יתברךעל כן 
 תלויה בדבר.

אמר רבי מאיר על כל נשימה : (רבה ואתחנן לז)וכתוב במדרש 
יב לקלס את יוצרו, מנין, יח (נושם) ונשימה שאדם מעלה

 ."ה-כל הנשמה תהלל י": (תהלים קנ, ו)שנאמר 
א יּוְכלּו ְלַכּבֹות ֶאת : ז) ,(ח וכתוב בשיר השירים ''ַמִים ַרִּבים 
א יִ  ְׁשְטפּוָה, ִאם ִיֵּתן ִאיׁש ֶאת ָּכל הֹון ֵּביתֹו ָהַאֲהָבה, ּוְנָהרֹות 

 ּבֹוז ָיבּוזּו לֹו''.  -ָּבַאֲהָבה 
לא יועיל שום הסתה ופתוי לבטל את : ה'מצודות דוד'ופירש 

האהבה. ואם מי יתן כל הון ביתו בעבור האהבה להמיר 
, הנה כל בני עולם יבוזו אותו וילעגו (את ה') אותה בשנאה

השכיל לדעת שאי אפשר לבטל אהבה עזה עליו, על שלא 
מהראוי שלא תסיר  ,זאת בשום דבר. ומוסב למעלה לומר

 .עוד אהבתך ממני, הואיל וגם אהבתי אליך חזקה מאד
 ים אנו, שנדרשהיא אחת משש מצוות תמידיות' אהבת ה

והן אינן דורשות עשיית מעשה  ,לקיימן בכל זמן ובכל רגע
. של האדם ובליבו שבתומחב לקיימןבפועל, אלא מספיקה 

לא  ,שש מצוות חיובן תמידיובהקדמה בספר החינוך כתב: 
 . יפסקו מעל האדם אפילו רגע אחד כל ימיו

כלומר  ,שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם
שאין  - יכיר את גדולתו של הקב"ה ,שע"י ההתבוננות בתורה

 לו ערך ולא קץ ותתיישב האהבה בלבו בהכרח. ועניין
שיראה האדם להשים כל מגמתו וכל מחשבתו אחר  ,המצוה

כי כל מה שיש בעולם  ,ויעריך בלבו .אהבת השם יתברך
וייגע  .וכבוד הכל הוא כאין נגד אהבתו יתברך ,מעושר ובנים

' יתברך. למען ישיג ידיעה בה ,תמיד בבקשת חכמת התורה
היא  ,דהיינו, הדרך להכיר במציאות ה' וגודל אהבתו אלינו

ך ורק ע"י לימוד התורה הקדושה. ונזכה ללמוד וללמד א
 .באהבהלעשות ולקיים את כל דברי תורתך 

 
 
 
 
 

   
 .כט)-(ג, כגדברי תחינתו של משה רבינו ע"ה להיכנס לארץ   .א
 אזהרה על שמירת מצוות התורה, והאיסור לגרוע   .ב

 זה גרם לכשלון בפעור. דברלהוסיף במצוות התורה, ש וא
 חיזוק לעסק התורה, שבזה דבקים בה', וזוכים לחכמה      .ג

 נפלאה, ותתפרסם חכמת ישראל בכל העמים. 
 לא יגלו ש חובת הזהירות מלהיכשל בעבודה זרה, כדי  .ד

 לארץ העמים.   
 הבטחה שה' ישמור את ישראל בגלות, ויזכו לתשובה.  .ה
מצרים, ציאת יאהבת ה' לישראל, במעמד הר סיני, ב  .ו

 תורתו.  ולקיים בה', להאמין צריך תמיד לכן ישראל, ובארץ
 .(ד, מא)משה בוחר שלוש ערי מקלט בעבר הירדן המזרחי   .ז
 .ל)-(ה, אתיאור מעמד הר סיני ועשרת הדברות   .ח
 .ג)-(ו, אאזהרה על שמירת המצוות   .ט
 .ט)-(ו, דפרשה ראשונה של קריאת שמע   .י
 החיוב לזכור חסדי ה'  אזהרה על קיום דברי התורה,   .יא

 .כה)-(ו, ילישראל, וחיוב חינוך הבנים לתורה    
  ה).-א (ז, הארץ ביושבי להיטמע שלא אזהרה  .יב
 ה' אוהב את עם ישראל יותר מכל העמים ונותן שכר על   .יג

   יא).-ו (ז,המצוות בעולם הזה ובעולם הבא    
 

 
 

  

כלולה גם ההכרה בלבו של הבן  ,"ואם במצות "כיבוד אב
שאביו הינו חשוב ונעלה. ככל שדמותו של האב חשובה 
יותר במחשבת הבן, כן גדולה מצות כיבוד אב ואם שלו. 

 .נביא מעשה שקשור לענין זה
כאשר ר' : בספר "עמוד אש" מסופר על המהרי"ל דיסקין

רה בירושלים, הוא שכר אדם שיוביל את יהושע לייב עבר די
הכתבים של דברי התורה לדירה החדשה. הכתבים הכילו 

שיחזיק את  ,שתי תיבות, ור' יהושע לייב אמר לאותו אדם
התיבות אחת למעלה ואחת למטה ושלא ישנה חלילה את 

היה המהרי"ל אומר לאותו אדם  ,הסדר. לכל אורך הדרך
ת. הסבל היה סקרן לא להפוך את סדר התיבוששייזהר 

לדעת מהי סיבת הדבר, ושאל: רבי, מה יקרה אם ישתנה 
סדר התיבות? הסביר לו המהרי"ל: בתיבה העליונה נמצאים 
כתבי תורתו של אבי, בתיבה התחתונה נמצאים הכתבים 

יהיו כתבי אבי תחת  - שלי, לא ראוי שאפילו שעה אחת
 ]מורשת אבות[                                           הכתבים שלי. 

 

מסופר על רבי טרפון שהיה מכבד  )פרק א'(בירושלמי פאה 
את אמו ביותר. בכל פעם שרצתה לרדת או לעלות למיטה, 

 היה מתכופף והייתה אמו עולה על גבו. 
פעם יצאו בשבת לרחוב ונקרעה רצועת הסנדל של אמו, 

עד  ,ךהתכופף רבי טרפון והניח כפות ידיו תחת רגלה וזחל כ
לביתה. וקרה פעם שחלה רבי טרפון ושכב במיטתו, באה 
אמו לבית המדרש ובכתה לחכמים שיתפללו על בנה, ואמרה 

שאלוה חכמים: "וכי  ...להם: "שמכבד אותה בצורה מיוחדת
איך הוא מכבד אותך"? ענתה להם: "כך וכך עושה לי בעלותי 
למיטה, וכן בירידתי, וכך עשה עמי בשבת, ולא חס על 

לא הגיע  ,כבודו". אמרו לה חכמים: "אפילו עשה לך פי אלף
 ]כותנת פסים[                                לקיום חצי ממצוה זו". 

 בס"ד

 זשע"ת  אב-מנחם   י'              זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   321עלון מס'  

 ב' וםערך בינש 441 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
 ,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל דלשטייןא יעקב רבי

ן ָוֶאְתַחּנַ

 שבת שלום



 

 

המורה  .מעשה במורה שהרבה להתלונן על אחד מתלמידיו
כיתה. כמעט כי הילד אינו רגוע, ומחולל מהומה ובלגן ב ,טען

ולא עבר יום, שלא קיבל הילד עונשים, ולפעמים אף הרחיק 
אותו המורה מבית הספר ליום או יומיים. ויהי היום, קרא 

והודיעו: "אי אפשר יותר להמשיך  התלמידהמורה לאביו של 
(רטלין היא תרופה הניתנת  טלין"!יכך! יענקלה שלך זקוק לר

 . , ערנות וריכוז)לסובלים מהיפראקטביות, ומביאה להרגעה
תחילה ניסה האב לשכנעו כי בנו אינו סובל כלל מבעיות 
התנהגות ואי שקט, "הוא דווקא רגוע מאוד, ומסוגל להתרכז 

אך משהמשיך המורה  לאורך זמן ברגיעה מוחלטת".
טלין, ילהתעקש, התחנן האב: "אנא רחם עלי, מהיכן אקח ר

מים הריטלין היה (באותם י "דחוק בפרנסהאין לי כסף לזה. אני 
. אך המורה בשלו: "איני מסוגל יותר להחזיק יקר וקשה להשגה)

 טלין"! יאת בנך. חזר על הפתחים וקנה ר
טלין, אך הוסיף יבלית ברירה הסכים האב לרכוש את הר

לשאול: "אני ורעיתי עוזבים את הבית מוקדם בבוקר, והיאך 
ה טלין"? "הסר דאגינוכל ליתן לו קודם הלימוד את הר

מלבך", הרגיעו המורה, "אני אדאג שיקבל את התרופה מידי 
טלין"! יבוקר". "איני מעונין שכל הכיתה תראה שנוטל בני ר

"אל דאגה יקרי, אני אשלח אותו מידי בוקר לחדר המורים, 
ואבקש ממנו שיכן עבורי כוס קפה, ושם יקח בסתר את 

 הכדורים המונחים בארון". 
א. ואכן, כך היה, האב קנה דברי המורה התקבלו על האב

טלין, ומידי יום ביומו נטל הילד כדור אחד. ימכספו את הר
למצוין  פלאי פלאים! יענקלה הפך - והתוצאות ממש

כעבור חודשיים, יושב האב עם בנו המוצלח,  שבמצוינים.
ושואל אותו: "איך בכיתה"? עונה לו הבן: "תשמע אבא, 

שקט בכיתה,  כבר חודשיים שיש ,משהו לא רגיל קורה
ד. הוא רגוע כלפי. לא צועק והמורה מרוצה ממני מא

ומתרעם עלי כלל". האב השתומם. "מה הסיבה לכך בני"? 
וכאן השיב הבן תשובה מסמרת שיער: "מה הסיבה אני לא 
יודע. אבל מה שכן אני יודע, שבכל בוקר לקראת סוף 
התפילה המורה שולח אותי להכין לו קפה. אני מגיע לחדר 

ורים, מכין קפה. לוקח כדור קטן, ומשליך אותו לתוך כוס המ
 הוא נרגע"... ואז הקפה!!! המורה שותה את הקפה, 

התברר שמי שסבל מאי שקט והפרעות ריכוז, למרבה הפלא 
היה לא אחר מאשר המורה. הדבר נודע לבסוף למורה, והוא 

הוא האשם בכל מה שקרה ולא  -אצלו הבין כי הבעיה היתה 
ניגש המורה אל  והחל לטפל בעצמו ובמידותיו. ,התלמיד

תלמידו, וביקש את סליחתו, ואכן התלמיד, שהינו בעל 
 מידות תרומיות, נענה לו וסלח בלב שלם.

מסיפור זה למדים כמה עלינו להיזהר לפני שאני חורצים 
גורלות לילד, שפעמים ההבחנה יכולה להיות ממש מוטעית, 

מצד המורה או המלמד הוא  הרי חינוך הילד מצד ההורה ואו
בעל חשיבות עליונה בהתפתחות הילד, על כן נשמת הילד 

ההורה או המורה, היא יקרה מפז  -שהופקדה אצל המחנך 
ועלינו המבוגרים לדעת לרדת לנשמתו של הילד, לנסות 
להבין מה עובר עליו, קודם שנעבירו "לטיפול" כימי כזה או 

לחנך  -ל בתפקידנו אחר, אסור לנו בתכלית האיסור למעו
 את הילד שהופקד חינוכו אצלנו. 

לסיכום דברנו נדגיש, שמצות החינוך היא אבן יסוד בקיומו 
של עם ישראל, שאם אין גדיים אין תיישים, וכבר שלמה 

: "חנוך לנער על פי דרכו עד כי יזקין (משלי כב, ו)המלך כתב 
 לא יסור ממנה". 

לעצור ולבחון שוב את הדבר
באב ומעניין שדווקא בפרשתנו -אנו לאחר תשעהנמצאים 

ומיד  ,(בשחרית) קוראים את הקריאה של תשעה באב
לאחריה עשרת הדיברות. ולא בכדי, מסבירים חז"ל שדווקא 

המקדש יש לנו כעת את -לאחר שהתאבלנו על חורבן בית
 הזמן להתפנות מעיסוקנו ואבלנו ולקבל את התורה מחדש. 

זו כעת? התשובה היא: על מנת ומה החשיבות והנחיצות ה
דרש להתאבל שוב על בניין ישלא נטעה שוב ובשנה הבאה נ

דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב  ... שהרי ת המקדשבי
 .בימיו

על החשיבות של עצירה ובחינה מחדש של דברים, נביא 
לילה אחד בשדה היה זה סיפור יפה הממחיש זאת היטב: 

נותרו מספר שעות רמינל שהגיע מוקדם לטיוסי, ל .התעופה
 ...לנצל את הזמן החליטוהוא . עד לטיסה

הלך וקנה שקית עוגיות מאחת החנויות בשדה  ,לפיכך
התעופה, מצא מקום להתיישב בבית הנתיבות ושקע בספר 

 שהביא עימו מהבית. 
 לפתע הבחין בזווית העין באיש היושב לידו. 

יים בחוצפה שאין כדוגמתה, לוקח האיש עוגייה או שת
 מהשקית שביניהם. 

הוא ניסה להתעלם ממנו ולא לעשות סיפור בתחילה 
 מהעניין. הוא המשיך לכרסם את העוגיות והסתכל בשעון. 

המשיך לחסל את העוגיות שלו,  ,עז המצח 'גנב העוגיות'
והוא חש שעצבנותו הולכת וגוברת ככל שהדקות עוברות. 

ועק עליו צאם לא הייתי כל כך נחמד, הייתי ' הוא חשב,
  ו'נותן לו על הראש' כמו שבאמת מגיע לו'...

ועל כל  ,ועוד מול עיניו - כלו את ממונוילא נתן שי ,יוסי
 עוגייה שהגנב לקח, לקח גם הוא אחת. 

, הוא תהה מה יעשה עכשיו האחרונהעוגיה הכשנותרה 
בחיוך על פניו, לקח הגנב ו -הגנב החצוף. לתדהמתו של יוסי 

 ונה ושבר אותה לשתיים. את העוגייה האחר
בעודו אוכל את  ,הוא הציע לו בשיא החוצפה חצי מהעוגייה

החצי האחר, יוסי לא יכול היה להתאפק וחטף אותה ממנו 
תוך שהוא מסנן לעצמו... ואוווו... לבחור הזה יש חוצפה...! 
הוא כל כך גס רוח, גזלן של ממש! אפילו תודה לא אמר! 

 צבני.מעולם לא היה יוסי כל כך ע
יוסי נאנח בהקלה כשנקרא לטיסה שלו. הוא אסף את חפציו 

, כשהוא מסרב להעיף אפילו מבט העליה למטוס והלך לשער
 בכיוונו של הגנב כפוי הטובה והחצוף. 

הוא עלה למטוס ושקע במושבו המרופד. אז חזר לספר, 
שכמעט סיים. כשהושיט יד לתיק, נחרד עד עמקי נשמתו. 

שקית העוגיות שלו, מונחת ממש מול בתיק הייתה מונחת 
עיניו. האיש הזר קנה שקית זהה לשלו מאותה חנות 

 שבשדה התעופה...! 
שאותן אם העוגיות שלי כאן, נאנח בייאוש, זה אומר 

 היו שלו! והאיש שהן שלו ניסה להתחלק איתי!  שאכלתי
כבר  המטוס -כמובן שכבר היה מאוחר מדי בשביל להתנצל 

מיודעינו בעצב, כי הוא זה שהיה גס הרוח,  המריא. ואז הבין
 .'הגנב' -כפוי הטובה ולמעשה הוא בעצמו 

כמה פעמים בחיינו אנחנו משוכנעים שמשהו נכון ואנחנו 
 צודקים, ולא יודעים עד כמה אנו טועים... 

זהו אם כן הזמן לעצור ולהתבונן מה עלינו לשפר על מנת 
 ..שלא נגיע לשנה הבאה ויתברר ששוב טעינו.

 [הרב שלמה הלוי שליט"א]
 

 מי זקוק לטיפול? סיפור עם מסר חשוב



 

 

מה היתה הרגשתם של דור  ,להלן מעשיה שתבהיר מעט
שנות בני ישראל במדבר  40במשך בשנה  מידי שנה המדבר

 לארץ ישראל. םערב כניסתעד 
היתה זאת שעת בין הערביים של ערב תשעה באב, ובכן, 

בעוד שעה קצרה תתקרב השמש אל האופק והחשכה 
בתוך האוהל, מוגנים קצת מן החום  תתפשט על פני המדבר.

הלוהט בחוץ, הסבו כל המשפחה לסעודה. "ילדים, אני צריך 
הכריז  -להזדרז, אלו הרגעים האחרונים שאנו יושבים יחד" 

 האבא פתאום, האמא והילדים כמו התאבנו. 
האבא  .איזה משפט מצמרר". "רגעים אחרונים עם אבא

ים, אליצור ויוכבד, תופס יוזמה, הוא מכריז: "גמליאל, אפר
בואו ואברך אתכם בטרם מותי". הילדים מתקשים להביט 
בפניו של אבא. הנה האבא הנמרץ והמסור, מלא חיות ומרץ, 

ניגש ראשון  ,עתיד להיעלם בעוד זמן קצר. גמליאל הבכור
בפיק ברכיים, מתייצב ליד אבא, מרכין ראשו. אבא מניח 

  "...ך, יאר ד' פניושתי ידיו עליו ומברך: "יברכך ד' וישמר
קולו של האב נעשה מקוטע פתאום, והנה הוא מתפרץ 
בבכי. קשים הרגעים האלו עליו, לא כך ציפה לסיים את 
חייו. ארבעים שנה תמימות הוא נודד במדבר, שמים כחולים 
מעל ואדמה צהובה מתחת, רגליו כבר צעדו על פני המדבר 
הזה מרחק של מאות קילומטרים, בכל מאודו ביקש להגיע 

ובה ורחבה. והנה, דווקא כעת שהמסע כבר לארץ חמדה ט
הגיע כמעט אל סיומו, פוער מלאך המוות את מלתעותיו, 

 .עוד מעט וייפול טרף לפיו
כל כך הרבה שנים עברו מאז אותו לילה מחריד, ארבעים 
שנה. הוא לא ישכח, הם ישבו בקבוצות ענקיות ובכו בכי 

משה  תמרורים. התמונה עומדת מול עיניו במלוא בהירותה.
ואהרן מתקרבים אליהם, מבקשים להרגיע ולנסוך ביטחון, 
ואז קמים כולם וקוראים בקריאות קצובות: "לו מתנו", "לו 
מתנו", בסוף הצטרף אף הוא אל המוחים. בשלב מסויים, 
התכופף מישהו והרים אבן, האות ניתן ומיד עפו אבנים 
קטנות וגדולות מכל עבר, ואז בטרם התקרבו האבנים אל 

 .שה ואהרן, ירד הענן וכיסה אותםמ
ואז יצאה הגזירה "במדבר הזה יפלו פגריכם". היום הזה 

טוב, אפרים, בוא גם אתה ואברכך בטרם מותי". " .הגיע תורו
אפרים מתקרב ורגליו רועדות. אבא מניח את ידיו עליו, 

 .ושוב פורץ בבכי. לאחר מכן אליצור, ולאחר מכן יוכבד
האבא ובני המשפחה והתייפחו.  עוד שעה ארוכה עמדו שם

 .לאחר מכן נפרדו כולם לשלום
האבא יצא מן האוהל, האמא והילדים הלכו אחריו וליווהו 
כברת דרך. נפנוף אחרון לשלום. פעם אחרונה לראות את 
פניו של האבא, והנה אבא מתרחק מחוץ למחנה. כבר 
אתמול עמד שם וכרה לעצמו את הקבר. כעת מוטל עליו 

 .ימה, לכסות את עצמו בחול ולחכות שזה יקרהלהיכנס פנ
השמש כבר שקעה, האופק נצבע כולו באדום, העלטה יורדת 
על המדבר. ממעל החל מבהיק אורו של חצי הסהר, והנה 
הוא נשכב בתוך הקבר. בידיו הוא מושך רגבי עפר מימין 

 ומשמאל ומכסה את עצמו. 
צם הוא מרגיש מחנק בגרונו, הנה זה מתקרב, באחת עו

 .וכעת לא נותר לו אלא לחכות למותו עיניים ואומר וידוי.
ועד המוות יש לו זמן לחשוב ולהעלות זכרונות, הוא נזכר 
בכל הדברים שרצה להספיק ביום האחרון ולא הספיק בסוף. 

, ולא צלחהוא רצה כל כך ללמוד היום עשר שעות ברציפות 
פיק, כמה אנשים ולא הס עוד הוא חפץ היום לגמול חסד עם

הוא ביקש היום לבקש סליחה מכמה חברים ולא איתר 
אין לו שעון, אבל  .אותם. חבל, החיים תמו, אין השלמות

 הוא בטוח בעצמו שכבר עברו עליו כמה שעות. 

ממשיך הוא לשכב בעיניים עצומות, אין לו מושג איך הוא 
מן הגוף. אבל עובדה,  נפרדתצריך להרגיש כאשר הנשמה 

רגיש את גופו, הנה הוא צובט את עצמו שהוא ממשיך לה
ומרגיש עדיין כאב. הזמן עובר, קוצר רוחו גובר, מה קורה 

קצה אור  שהוא רואהכאן. בשלב מסויים, הוא מדמיין 
. (ושומע כרוז: "הבדלו החיים מן המתים) מבצבץ מבחוץ

הוא מעיז ופוקח עיניים, הוא רואה את החול אשר מעליו 
את החול מעל פניו, והנה אור מנצנץ. בידיו הוא מסיט 

בחוץ. האופק המזרחי בוהק. הוא מרים ראשו ומסתכל 
לצדדים, והנה אלפי ראשים מסביבו מבצבצים מתוך 

"אולי טעינו בתאריך"? זורק מישהו השערה לעבר  .האדמה
"אז נותר  .עונה משנהו -חבריו ההמומים. "יש בזה משהו" 

 לנו יום אחד נוסף לחיות".
לחיות. היום בוודאי יספיק לעשות את כל מה עוד יום אחד 

שרצה. בבוקר השכם יקום, יתפלל תפילת שחרית, ולאחר 
מכן ילמד עשר שעות את התורה הק' בלי הרף, לאחר מכן 
יזדרז לגמול חסדים, ושוב יצא ויחפש את כל אותם האנשים 
אשר צריך לבקש את מחילתם, עוד זאת ישתדל כל היום 

ייזהר ביותר שלא לומר שום מילה  לכבד את כל אחד ואחד,
 רעה, וגם כל היום ימלא פיו תהילה לפני ריבון העולמים.

 !עוד יום אחד לחיות
לקראת ערב חזר שוב המחזה הקשה על עצמו. הברכות, 

בתוך הקבר, שוב מצא זמן  .הבכיות, הפרידה, נפנופי השלום
לחשוב על כל מה שלא הספיק ביומו האחרון. בבוקר, שוב 

טעינו בתאריך, עוד יום אחד . ת עצמו חי ונושםמצא א
וכך לילה אחר לילה,  נשאר לחיות. מה עוד אפשר להספיק?

עד שבליל חמישה עשר באב, ראו את הירח במילואו, ואז 
 .הבינו שנסלח עוונם וחייהם הוענקו להם במתנה

לו לאיך נראו חייהם מהיום והלאה? כיצד הרגישו האנשים ה
חוו את רגעיהם האחרונים ולבסוף אשר לילה אחר לילה 

רבי : :)תענית ל(הגמרא  אפשר שעל כך אומרתו ניצלו?
מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של  אליעזר הגדול אומר 

אמר  .לפי שאינן יבשין ,חמה ולא היו כורתין עצים למערכה
מכאן ואילך דמוסיף יוסיף רב מנשיא וקרו ליה יום תבר מגל 

נת הגמרא היא, שמיום חמישה עשר כוו). יאסף( ודלא מוסיף
חלילה  -באב יש להוסיף לימוד התורה בכל לילה, ואם לא 

לו. מדוע מכאן ואילך, משום שאז כבר הבינו ֵמֵתי המדבר 
את משמעות ניצול הזמן, ולכן התחזקו לנצל כל רגע ורגע 

  .בלימוד התורה
שמאחר והלילות נעשים  ,היא הנוספת עבורנו והנפקא מינא

שיש להוסיף בלימוד  ,אומרים לנו חכמים ,יותר ארוכים
 10דקות, או  5התורה, אם היה רגיל ללמוד שעה, יוסיף 

ואם לא  דקות, העיקר שיוסיף משהו נוסף בלימוד התורה,
 הלכות. 2אז לפחות שילמד  ,היה רגיל ללמוד

 

 על מה השמחה בט"ו באב
לא היו ימים טובים לישראל כחמשה  מליאלגן א"ר שמעון ב

 .וכיוה"כ עשר באב
יום שהותרו שבטים לבוא זה אמר רב יהודה אמר שמואל 

 .בזה
יום שהותר שבט בנימין לבוא אמר רב יוסף אמר רב נחמן 

 בקהל
 . יום שכלו בו מתי מדבררבה בר בר חנה א"ר יוחנן  אמר

ואמר רב  .יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורהרב מתנה אמר 
לקבורה תקנו ביבנה אותו יום שנתנו הרוגי ביתר מתנה 

 .שנתנו לקבורה והמטיב ,הסריחו שלא הטוב '.והמטיב הטוב'
שפסקו מלכרות עצים  יוםרבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו 

 לא]-[ע"פ מסכת תענית ל                                              .למערכה

 המדבר ֵמֵתיוהקשר ל - ט"ו באב



 

 

מא ברבי חנינא אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה אמר רבי ח
ֶאל  ְוַקֵּוהֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב ה'  ֶאל ַקֵּוההיחזור ויתפלל, שנאמר: 

 .(ברכות לב:)ה' 
שיחת טלפון בהולה שינתה את חייה של גב' בידרמן מן 
הקצה אל הקצה. "בואי מהר", נקראה היא לבית החולים. 

וע קשה"! היא נטלה "בנך נפגע בתאונת דרכים, הוא פצ
בזריזות מעט חפצים, התארגנה במהירות שיא והגיעה לבית 
החולים, שם פגשה את בנה בן השבע עשרה, מוטל כאבן 

הוא  ,שאין לה הופכין. לאחר אין סוף בדיקות ואבחונים
הוגדר כ'צמח' בפי הרופאים. ההלם היה מוחלט, קשה היה 

לגזרים. לעכל את הבשורה המרה שאיימה לקרוע את הלב 
מסך שחור נמתח מעליה, אפרורי וקודר. כל יום דרש ממנה 
התאוששות מחדש. נורא היה לראות את מוטי החייכן 
והתמיר כה חסר ישע, חסר אונים. לא זז, לא מגיב לנעשה 

 סביבו. קשה, כואב, ומפלח את הלב עד היסוד.
גלגלי הזמן המשיכו לנוע, רק במוטי לא השתנה דבר. גם 

ר לא הביעו תקווה רבה, וניסו להסביר לגב' הרופאים כב
שאל לה להיתפס לאשליה. אך זו לא התכוונה  ,בידרמן

 להרפות, לא נתנה לייאוש לעשות בה שמות. 
היה חושך, ועוד איך, אך היא גירשה אותו בעזרת אור גדול 
שהזריחה בלב. 'כל עוד יש חיים, יש תקווה', היה המוטו 

הוא חי, אעשה עבורו את שליווה אותה בדרכה. כל עוד 
יתברך, ואייחל  ה' המיטב. אשקיע, אתפלל ואתחנן אל

הרופאים היו בטוחים שהיא  הרי הוא כל יכול... ,לישועתו
תיכנע בסוף. ככה זה, הם כבר למודי ניסיון, בתחילה באים 
כולם, מכרים ובני משפחה, מנסים את כוחם בלהעיר ישנים 

תדלדלים ונעשים מתרדמתם. אחרי תקופה, הביקורים מ
 'צפופים' פחות. קשה להתמיד במטרה עד אין תכלית.

אבל, גב' בידרמן הייתה עשויה מחומר אחר, מחומר של 
מאומה לא השתנה בה גם אחרי חצי שנה  -אמונה ותקווה 

 ,ויותר. היא המשיכה להגיע מדי יום, עם סידורה הנצחי ביד
עשרות  ארגנה משמרות של תפילה. "מרדכי בן הניה", נלחש

ומאות פעמים ביממה בתפילה ובתחינה לפני יושב מרום. 
ארגנה משמרות מבקרים סביב היממה. דאגה  ,במקביל

שיהיו מבקרים אצל מוטי כל הזמן, שלא יישאר לבד. 
"תדברו אליו", היא ביקשה מכל מי שיכול, "המוח הרדום 

שחשוב  ,שלו שומע כל דבר". היא ידעה ממקרים דומים
ח, לא לתת לו להתנוון ולשקוע. היו לה המון לגרות את המו

הפתעות, היא ניצלה את מקסימום היצירתיות שבה 
התברכה. הביאה קלטות ושירים, הקליטה את האחים. 

מול המרץ הבלתי נדלה. האם הזו לא  ,הרופאים יצאו מגדרם
איבדה תקווה לרגע. היו עליות וירידות, גם רגעים של שפל 

 מוחלט. 
באו, וניסו לגבור על השמש הגדולה שלה. עננים סמיכים ש

אך היא יכלה להם, לעננים, וניצחה! אחיות המוסד חשבו 
שהיא לא מודעת לחומרת המצב, "היא משקיעה בו כה 
רבות, כיצד אינה מתייאשת? האין היא יודעת כמה חמור 
המצב"? "את חושבת שלא ידעתי". היא שאלה אחר כך 

 -אמנתי בבורא העולם בחיוך קל, "ידעתי מצוין, אלא שה
וישועת ה' כהרף , הכל יכול, שאין מעצור מלפניו להושיע

עין, צריך להתמיד לבקש ולהתחנן, לא להרים ידיים, לא 
להתייאש, עד שזוכים לישועה, והרי תשועת ה' כהרף עין! 

  לא נתתי למילים שלהם לחדור אליי".
 התייחסו גם הרופאים אחרת אל ה'צמח' הזה, הוא ,בזכותה
 פקוחה ואוהבת. עין יש החולה שעל ביודעם נאמנה, ביד טופל

 שנה שלימה חלפה... מוטי היה עדיין באותה תנוחה, דומם,

בוהה בחלל. שום דבר לא הצביע על השינוי המתקרב, שום 
 סימן לבשורה הטובה שעומדת להתרחש.

זה קרה ביום ההולדת שלו, שבו 'חגג' את מלאות שמונה 
כהרגלה ובירכה אותו ב"בוקר טוב" עליז,  עשרה. אמו הגיעה

ו"מה נשמע מוטי"? לתדהמתה הרבה החלו שפתיו לנוע 
י"! היא -ט-ו-קלות, משהו שדמה למילה 'אימא' נשמעה. "מ

לא יכלה להכיל את ההתרגשות הגדולה, מוטי התעורר! 
   מוטי פקח עיניו וקרא לה!

גב' בידרמן זכתה לקצור את פירות עמלה, בנה התעורר 
לאחר שנה איומה. חזר באיטיות למשפחה. אור האמונה 

עשה משהו 'למעלה'. תפילותיה החמות  ,היוקד שלה
הבקיעו רקיעים והורידו עליו ועליהם ישועות  ,והזועקות

 ממרומים. ללמדנו שלעולם, אבל לעולם אין להתייאש...
? 'בכל קראנו אליו'וכפי שאמרו חז"ל במדרש רבה "מהו 

פילה שנענית לארבעים יום, ממי אתה יש ת -אמרו חז"ל 
 דכתיב: "ואתנפל לפני ה' מ' יום"...  ,למד? ממשה

דכתיב  ,מדניאל ?ויש תפילה שנענית לכ' יום ממי את למד
: "לחם חמודות לא אכלתי עד מלאת שלשה (דניאל י)

 שבועיים ימים ואח"כ אמר ה' שמעה ה' סלחה"... 
 ,מיונה ?דויש תפילה שנענית לשלשה ימים ממי את למ

דכתיב: "ויהי יונה במעי הדגה"... ואח"כ כתוב:  (הנביא)
 "ויתפלל יונה אל ה' אלוקיו ממעי הדגה". 

 ,מאליהו ?ויש תפילה שנענית ליום אחד ממי את למד
 דכתיב "וייגש אליהו הנביא ויאמר"... 

ממי את למד מדוד המלך דכתיב:  ,ויש תפילה שנענית לעונה
 רצון".  "ואני תפילתי לך ה' עת

הקב"ה יענה  ,ויש תפילה שעד שלא יתפלל אותה מפיו
שנאמר: "והיה טרם יקראו ואני אענה"... הרי שאם 

זוכים בסוף לראות את  ,מתפללים ומתפללים ולא מרפים
 ישועת ה'... כי אין תפילה שחוזרת ריקם.

 

 ברינה                                              ן  רוֹ 
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 לי בן רוזה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה נפת :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                
 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע פרים בן ציון ורבקהלע"נ: א                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס : אביטל בת יפה זיווג הגון  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 מצוה לתרום מכספי מעשר לזיכוי הרבים
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 סיפור לשבת –לעולם לא להתייאש 

 לרפואת: 
 ליט"א  הרב מאיר נסים בן כמסאנה ש

 קב ישראל בן גלית  : יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה:  נורית בת רחל

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

 אהרן בן צילה: נפתלי שלמה בן לאה
 שושנה רייזל בת מינה

 : מיטל בת לולו שולמית בת שרה
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

 : אושר בת אורנה יובל בן שלומית
 הודיה בת ציפורה : רחל בת חיה

 : עדי בת מזל אביגיליעל ברכה בת 



 



 



 



 



˜  

      
   '    "      '    "   
  ,       "  ,       "
                
 ,         , ,         ,
   "         "      
   ,   ,        ,   ,     
                  

...        ...        
 ,     ,     ,     ,    
       ,          ,   
   ,        ,     
       ,          ,   
            
  ..         ..       
   ,        ,     
   , "        , "     
 )  ,       )  ,      
                  
        ,          ,  
   ?    ,   ,(   ?    ,   ,(

!?     !?     
      "         "   
       ,       ,
     ,         ,    
                    
   ,         ,      
     ,          ,     
                
      ,         ,   
  ' "   "    ,  ' "   "    ,
   ,'          ,'       
 ,         ,        
              
 '       ,   '       ,  
       '         '  

.'     .'     

(   " )(   " )

"‰„‰
˜" ˆ

"

'‡ "˜
'  "˜

'‡ "
'  "

6:58
8:13
8:50

8:30
9:18
9:55

10:2710:27

|  ˜   ‰  ||  ˜   ‰  |

'„ ˜  ‡'„ ˜  ‡

|     ||     |

     
"   

  
073-2951320 :   

073-2951321 :  

       
     "

052-7168366

(  , )(  , ) : … ‰ ¿  ƒ  …̃ ¡‡ '‰  ƒ̃ ¿„‰ ‡ ¿: … ‰ ¿  ƒ  …̃ ¡‡ '‰  ƒ̃ ¿„‰ ‡ ¿
  ,             ,           
   , "           , "        
       ,              ,       
    , "              , "          
          .            .  
         ,             ,    

 . "      . "     
       ,             ,      
 , "            . , "            .
  , "              , "            
   .            .         
                            
   .        ,     .        ,  
     ' '  ' '      ,     ' '  ' '      ,
      ,    ' '   ,      ,    ' '   ,
      ,             ,       
       , "             , "      
   ,            ,         
                      

 .     '   .     '  
                      
          '  '           '  ' 
  ,            ,          
        ,               ,       
 ,        ,  "     ,        ,  "    
                        
          ,               ,     
  ,          "    ,          "  

 .       .      
 "   ,          "   ,         
 : "       (   ) '   ' : "       (   ) '   '
  ' :(  ,  )  "  "       ' :(  ,  )  "  "     
          ,'            ,'  

. "  ,'   ' –   ,'     . "  ,'   ' –   ,'     
   (.  ) :  "           (.  ) :  "        
    ?'   '  ' '         ?'   '  ' '     
  .             .           
 '   '   '      ,    '   '   '      ,   
     ,        '     ,        '
     ,       ,        ,       ,   

  ,             ,           
     ,            ,       
 ' '       ,     ' '       ,    
      ,              ,        

.      .      
                          
            ,            ,
 ,         ,      ,         ,     
       .                .         
  ,    '     ,       ,    '     ,     
    ,             ,         
    ,       ,   '      ,       ,   '  
      "  ,            "  ,      

.'   '     ,.'   '     ,
      ,             ,       
        '   '           '   '   
       ,             ,      
           ,             ,  
        ,            ,    

 .         .        
                        
    ,         '  '    ,         '  '
      (.  ) "            (.  ) "      
    ,      ,       ,      ,   
 "  ( )     ?        "  ( )     ?       
  '  ' (  ,  )         '  ' (  ,  )       

 . "             ,' . "             ,'
                      
            ,               ,   
    ,              ,          
     ,              ,         
                        

 .     .    
   ,      "         ,      "      
      '  '     ,        '  '     ,  
 .     ' '         .     ' '        
  ,        ,        ,        ,      
      ,              ,        

.       .       
    ,       "      ,       "  

 .     .    

    ' '      ' '  

 
"  ‡ ‚"

 ‚



                 . .
                
   "  :   ,      "  :   ,   
   ,"        ,"     

 .(   "  '  " ) .(   "  '  " )  "  "
      

   ,           ,         . .
  ,         ,       

.( " ) .( " )     
 .( ) .( )                 . .

        "          "  ..
        ,        ,
 ,          ,         
                
 ,         ,        
  "         "       
  "          "        

 .(  "  "  " )  .(  "  "  " )         
    "        "     . .
  ,'    "    ,  ,'    "    ,

 .(   ) .(   )        
       "          "   ..
     '    ,  "     '    ,  "
    ,        ,    
   ,        ,     
  ,         ,       
                
        ,        ,
  "  ,      ,  "  ,      ,

 .( "  " ) .( "  " )        
  ,        ,       . .
                  
       ,          ,   
   ,       ,    
                  
        ,        ,

 .( "  " ) .( "  " ) " "
    ,       ,    . .
    '  "   "   '    '  "   "   '
        "          "  
 "  ,       "  ,      
 ,         ,        

 .( "  "   ).( "  "   )      
 ,'  '  "       ,'  '  "      ..
    "         "     

 .( "   , "  , " )  .( "   , "  , " ) 

  "     '     "     '    . .
    ,    ,( "  '  "  " )( "  '  "  " )      

 .( "  '  "  " ) .( "  '  "  " )            
 ,          ,         ..
    ,           ,       
 " )   " )     "  ,       "  ,    

 .(  " .(  "

     "        "   ..
   ,         ,      
 "    "    , "    "    ,
  ,       ,     
              

 .( "  ) .( "  )    

  ,          ,        ..
              

 .( ) .( )

               . .
  "       "     
   ,        ,     
 "  "   ]     "  "   ]    
   ,[ "   "   "     ,[ "   "   "  
   "   "  "      "   "  "   
  ,        ,      
      "        "  
     "        "   
    ,        ,    
      "  ,        "  ,  
                  
   "   ,       "   ,    
  "   "      "   "    
                

.  "    .  "    
               . .
  "         "       
        ,        ,
  ,    ,   "    ,    ,   "  
                
   .    "   ,   .    "   ,
                
   ,     ,   ,     ,
              
 ,'       ,    ,'       ,   
        "        "

   ,        ,     
 .(  "  " ) .(  "  " )  

                 . .
 : "   "  "   : "   "  "  .( "  ).( "  )  "  "
            
    ,      "    ,      "
                
       ,         ,  
   "   "  ,  "   "   "  ,  "
  ,   "   "    ,   "   "  
     "        "   
  "   "   ,    "   "   ,  

 . "     " . "     "
             . .
       ,       ,
  :   "  ,     :   "  ,   
              
   ,   ,      ,   ,   
        "        "
                
      ,        ,  
   ,    ,      ,    ,   
 , "  '        , "  '       
     "         "    
     : "          : "     
 ,'         ,'        
              
     "        "   
        ,           ,   

. ". "

' ‡   '
    ,     " :    ,     " :(:  )(:  ) "   "  
   ,          ,       
       ,            ,     
            ,'            ,'
     (  ,  ) (  ,  ) ,        , ,        ,
     (  , ) (  , )   ,   '       ,   '     
  )   )    ,        ,     
                   (  , (  ,

 ,      ,       ,      ,      
."          ."          

‰      – ‰ ‰      – ‰ 
  ,          ,        
       "   "         "   "  
       ,           ,    
   .          .       
             (. ) (. )    
         ,           ,  
         ,         ,
                  
 ,'   '  :    .   ,'   '  :    .  
 ,'     ' ,      ,'     ' ,     
 "   ,  '     '   "   ,  '     '  
  ,      ,      ,      ,    
       .           .    
          
    ,      ,  

     '   ,   '  ,
?     ,  

‰  ‰ ‰  „  ‚ – ‡ "‰  ‰ ‰  „  ‚ – ‡ "
      
     '  .  :   
          ,'          ,'
        ,           ,   
      "   ,         "   ,   
    '   .  .         '   .  .     
         ,'         ,'
     ,     ,       ,     ,  
 [ ] [ ]       '  .  .        '  .  .  
   '   '         '   '      
    ,'     '  .  .'    ,'     '  .  .'
     .          .     
         ,         ,
          ,          ,
 ,           , ,           ,
 ,           ,          
    ,           ,       

.        .        
                    
      ' :   ,        ' :   ,  
  ,     "   ,  ,'  ,     "   ,  ,'
      ,           ,     
  ,   . "    –   ,     ,   . "    –   ,   
      '            '      
  ,        ,    ,        ,  

.  .  
„ ‰ ‰ ‰ „  – „  ‰  ‰„ ‰ ‰ ‰ „  – „  ‰  ‰

   "   "          "   "       
     ,         ,    

   .  .     .  :   .  .     .  :
     "    .   .  .     "    .   .  .
 '         ,   '         ,  
      ,     ,        ,     ,  
     ,       ,     ,       ,
 ,          ,         
     ,            ,       
  .        ,    .        ,  
    "  ,           "  ,       
 ,     ,     ,     ,    

.    .    
„‚  ‡    ‰ ‰„‚  ‡    ‰ ‰

  ,          ,        
      .           .     
  ,    ,        ,    ,      
     ,            ,       
  ,            ,          
   ,        ,     
   ,        ,     ,        ,  
   ,            ,         
  .      ,     .      ,   
    ,          ,      
       ,           ,    
 ,    ,         ,    ,        
      ,    ,      ,    ,
          .          .
       ,   ,          ,   ,   
         ,            ,   
      ' ,            ' ,      
     ,           ,      
  '   ,     ,     .'  '   ,     ,     .'

.  .  

‰ ‰˜‰ ˜   "  ˆ ˜  ‰ „   „
 ˜   „  

    



 ‰  

 :     (  '  " )      
      ,   ' ' ' '  –  "   "
  .         ,
  '   '  ,'    ' :  
   " :    ' '   .'
    ,     ,'   
 ,         ,   
     ,       

.       ,
  )         
   ,       " :(.
 ,  )  .      ,   
  '   ,    ,      ' (
 (.  " )    "   – ."    ,
   ,"   "  (  ,  )  

   ,      
 ,     – .     
    ,'     ,     
 .         ,  
   "      
 ,         

 .  ,"      '  "  
• ~ • ~ •

 ,(  )           
  ,        
 ' '   "  "    ""  "    "    

.'.'
• ~ • ~ •

  ,     ,     
     ,      "

 .   [' ' ]
          
      ,   
   .        
    ,        

.       ,   
    ,        
        ,
   ,      
   .      
   ,       
     ,    '  '  

!       
          ,
   , "     ,
   "        .  
      ,     ,
 !        ,
          
 !    ,        ,
  ,        

!"   "!"   "
 ,     "     
   ,  ' '     
         ,  
        ,  
    , "      
   ,     ...  
   ,        
    ,       ,  
   ,     ,  
         

.
    ,      
   ,    ,    
   ,      

.      ,   
 "           ,
   ' '       ,
 '      – ...    
  , "    '     
          
       ,
      ...   

.    
   ,    "      ,
 ,      ' '  
   ,      
 ,         
         
    ,   ,  –  .   
 "        ,    
  '   '   .   
        ,
           ,  
   !         !
   "    ,      

!    ,  
       ,     
         ,
      ...    ,  
   ...      ,  
  ,        
       .   
        ,  
 , "        .  

!       
         ,         ,
         ,         ,
   ,         ,      

!     ,!     ,
[ "    ,' '   ] 

        ,     " :        ,     " :( "  "  ,  )( "  "  ,  )  
  ,  ,    .   '      ,     ,  ,    .   '      ,   
 ,    '  .    ,     ,        ,    '  .    ,     ,       
 .'    ,    ' .'    ,    ' (  )  (  )  .(  ,  )  .(  ,  ) '     '     
      ,      '      ,      ' (  ,   )  (  ,   ) ,   ,   
  ,     ,    .    ,   .'      ,     ,    .    ,   .'    

 ."  .   ."  .  

 ' '
     ''         ''    
   '  '        '  '     
 '      ,     '      ,    
        '        '
   "  :           "  :        
                    

"!?  "!?  
...       ...       

   '           '        
    ,         ,     
   ,         ,      
                        
      55$55$       '        '  

.  .  
                
                    
   ,        ,   ,        ,
     .          .     
    ,       ''    ,       ''
     ,          ,     
      '           '     55  
            55       
  '     ...  '    '     ...  '  

.  '      .  '      
 ,     :      ,     :     
   , '           , '        
  '      ? '      '      ? '    
     ,          ,     
 '         '        
   '           '        

...    ...    
                
   '           '        
   ,          ,       
                    

!!!     !!!     
      '          '    

.    .    
       '         '  

...  '    ...  '    

. :  . :  

        
  '    

15326517922 :
o.y.wines@gmail.com :  

|  '     |

  
 "   



• ~ • ~ •
      ,    
 ,     ,  ' '  ' '    
     ...  ' '  ' '    
  ,    ,    ,'  ' ,'  '  

 ...?   (   ) ' ' '   ' '  
  ,      ' '' '   
  ,     ,     

 :   
    ,      

?    
 ,      –      
   –  .  ,    ,    
 ' ' ' '    ,     
 ,' '         .' '.' '  
           
     .       ,
   ,  ' '    ,   
  ' '    ...    ' '  
        ,   
 '  '  '  '  "    – !    

.   ,      ,(  )
   ,        ,   ,        ,
 ,       ,' '    ,       ,' '   

 ,     

 ,         ,        
!       !       

[491135  ,' ']

• ~ • ~ •
    ,    ,  
     ,  
    ,     
    ,   ' '' '
       ,
     ,[ ]    

!   ' '' '
   ,  ' '     

 ,    ' '   ,   
    ,      ' '  
    –  .     ,  
 ,    ' '   ,     
   ,     ,      

.    ' '
   ,  ' '      
       ,      
    .       ,  
 ,      '  '  
     ,       

.     '  ' 
 ,     ,     
      ,  ' '    
      ,   

.    
      ,     
   ,      ,
 ,          ,
    ,'  '     
!        
        
    ...!      ...
       !     
   ,   ,    

?
.   – ?      -

!  ,     !     -
.[ ]    !     -

  -

     ,     ,    ,
?  

  ,[... '    ] ,   ?     -
    ?     ,    
          
  –  ...       
     ,     ' '  
  ...       ,  

 !      
  ,           

!    
 ...     ' '      ...     ' '     
    ...     ' '      ...     ' '  
   ,        

    ,       
 ...     ...   ' '
      – ...    
  ,        

 !    
 "  ,  ) '  '  ,   "  "  ]

.[   (     '   ,  

 Anyone Interested in receiving Tiv Hakehila weekly in Hebrew or English should
Email - Sheldon@hpins.net Or    |    zeligk@gmail.com or text 718-249-7173

|  '     |    |

.   (    )      .             ,     !  

"      "

  "
    

 

 "
 '   
    

"

 '  "
 "     

"       
"  

"  

Access CreditAccess Credit
02-651609002-6516090 ' '  ' '' '

      "
"   "

     "  
"   

 "
 

    
 '

      "
     '  "

    '       '
  

   '     

~   ~~   ~
-  -  4343   '   '

052-7619268052-7619268 ' '

 '  " '  "
"  "     " "

 '   '  

'  '  
02-500232102-5002321 : :

  
02-537717702-5377177   

    

 "   '  "
    |  "  

'     
 "  

"    

"  "  

-

  -



"     "
"    "

"   "  "

"
 "  

 -  '    "

"   
"   "

"    "  "

"
  "  

-- ''' ""

""

"""

"     "
"    "

"   "  "

"
 "  

 -  '    "

"   
"   "

"    "  "

"
  "  

-- ''' ""

""

"""

"     "
"    "

"   "  "

"
 "  

 -  '    "

"   
"   "

"    "  "

"
  "  

-- ''' ""

""

"""

"    "
"   "

"   "  "

"
  "    "  

  -  

"    "
"   "  "  "   "

"    '
 "  "  "   "

"
 "    "  

"  -  '   

"    
"   "   "

"  -  "  "

"
 "   "  

"  -   

  
     

    " "
!       ,  

     

   
     

    - "
  

         

      /  

   
  "   ' '  ' '  ,( /  )     
 ,                ,"
      .   ,      ' '  ' '  ,
 ,           ,( "  '  "  " ) 
     ,      ,  
     '     ,  ,      

.  ,    !   

   ,       ,      
    ,    ."  "  ,     
  ,["  " "  "  "  " ] "  "      
 ,[         ]   .    
 ,         ,      
  ,[     ]         "  

.   

 ,             "   
 ,     "          
 " )      ,    ,      
     ,        .(     , "

  "  "       .     
 ('  ' ) " "  ."  "        ,
    ,' '  X       ,    

.('  '  "   "  ) "  

     .       ,   
      .        ,  
 )      ,    ,      ,  
 ,    .     ,       ( /

      .         ,    
      .     ' '  ' '    

  
        
     ,    
        
    ,   .
     .   ,  ,  

.    ,
        
        
   :        ,
       
        .
        
         ,
        

.      
       ,   
     .      
 ,        .
   ,   ,    
.    ,  ,   ,   
    ,     
 ,     ,     
 .        
 ,   ,   ,   .
     .   -   

.        .
   ,      
   .     
     .   
    ,     
  .      ,  
   ,    "  
  ,    .     
 ,     ,  ,  ,
        
  .   .    .    
       
  ,       ,
   .   .    

  

  

 1 

"    "   ( )   "  "   "   "   "  "   "  "  "  

-
 

 
 

   

"  " 
"     '  "  "

 
"  "  

03-5775333 .  "  471 . .  3 

 

 

  
 

 
"

"   "

"
"  "   " "

 
 

 
  

'
  

"
"    "

"

"   "  , "'  , "  - '  , "  "  - "   950 '  



      ' '   ,  .        
!  

 '    ('  '  "  )   ,  :      
  ,   :    ( ) "     .   
  ,      !       
              ,    
  "  ( /  )      ,   ,  .  
 ,  .   ,      ,       ,"
    "  :( /  )       "   
     ,     ,  ,"      
     , /      "   "    ]  .
 -    -         ,    .    

"  "            .     

.['  

 ,       [ "  '  '     ]   
       .      ,     
   ,       :  ,"  " ( /  )  
   '     ,  ,       '    .'  
 .("  " "  "  '  )          ,  Z 

.(   , "  '    "  , /   "  ,"  " " )

    /  

    - "
       ,       
  ."             " - "  :  
       ,  ,           
           ,     
       .          
    " ,        "  "   .
 ,               , "  "  
                  
 "  "  " " ) "…             

.( "  '

      ,        
  ?        ,(" " "  '  /  )      
 ?    ,      ,         
   ,   ,     "          
    ,   .        "     
                

        ,     
.

           ,  ( "   , "  ) 
   .      ,         
         ,  ,         

.   ,   

        ,  ,   ,('  ' ) "   ,
   ,        ,  .    
              ,   
             ,   
       ,        ,   .
        ,   "  .[ "     " ]  
    "   ,  .          ,  

   ,      
    ,      ,
        ,  ,

.     
  .        
  ,      
       
        ,
     ,   .  
  .      
        
    ,     .
    …    
    ,     
     ,    

.        
        
    .     ,
     ,    
  .     .    
     ,   ,
  ,       
    ,    
  ,        
      .  
   .     ,   
     ,   

.      
    .     
      ,  
 .    ,   
    ,      

.(…    , )    
         
    ,      

.     ,    
 .    ,   .    
    ,     

.     
        ,
  ,    ?  ,    
 ,      
   ?      :
  ,        ,
        
 ,        ,

.     
       
  ,     ,   
 ,      ,  
   .     
  ,    .    
   ,   ,   

.     
         
     ,     .
         
 .       

.      
       
       ,
  ,        .
  ,       

.       
.        

   ,     ,  
   ,      

.    
  ,   .     
          .
        ,  

.       .  
.    ,    ,  

  ,        
 .    ,    

…     ,   ,  

' '

" - "   ' - "

 2 



  ,       "       .   " " 
.       

   ,       ,('  '  '  '  " ) "   ,  
      ,   . "      
     ,    ,       
 "    ,  .('  '   "  ,  " )     
  ,    "  ,     ('  '  "  "  " ) "
   ,  .       ,      

."  "    "  

       /  

  
     ,        ,    
  .( /   /   )         .
 ('    )         ,    
 "   ,       ,       ,
          " :  ('  '  "  '  "  "  ")

."    ,    

         :      
    .        ,   
     ,            ,
 ,'  '  "   '  "  " ,  "   " , "  '  "  " )     
      ,  .('  '  "  '  "  "  "    ,  "  "

.           ,

 ( "    "  " )      :     
     ,    ,        ,
 ,  .            ,   
     ,         
        ,   .    

.    ,

 ,  ( "    ) "  "  ( "  ) "  :   
    ,              
      ,  "  "  ,  .      

.       ,     

         ,     :   
   ,       ( "  '  "  "  " " ) "  
 ,( "  '  "   "  )  "    ,     .  
      ,           
       ,  ,  .      
 "  " )     ,         ,  

.('    - "  "  "

       .    "     
        ,  .       ,  
   "     ,     .       
  .      ,      ,  

         " , "      
…"

    ,  ( "  '   "  ") "  "  :      
   ( ) "      ."    ,    " 
       ,    " "    ,  

.     ,

    ,  "   "
 ,        ,  "

.       
    , "    ,  
     "  .   
  .       .

…      ,  
       ,  
    ,     
  .     .    .
  ' '   ,      ,
  .       
   ,  ,  ,  

.      ,

      /  

    
   ,       
    "  ( /  )  

 ."    " "   ,"
 -  ( /  )      ,
   ,"    "

?   "    ,  
:      

       ,  "
  ?       ,
      , "   
    ,     
    ,   ,
   ,  ,     

.    
     ,     

.("  ") …     

  /  

  
 '    ,     
     , "  '  
 ." "      ,
 ,   ,      ,

:     
 ?    

:   ,  
:   .    

.      .
 .    .

 .       .
 .   ,    .

     ,   .
    ,  . .  )  

.(267 '  

        /  

  
       " " 
       :  
  "  :  ,  ,   . "
   ,     ( /  )
    ,  .     "
          
    ,   ,  ,  
     "  ,

.("   ") …  

 ,  

     ,      
 ,       ,    

.   471 . .  :  .   "    
mendelson@meorot.co.il : "  03-570-67-93 :

 ' - " " - "  

 3 



 

"     "

"    "  "   "    "

"

   "  

 

"    "

"   "  "   "    "

"

  "  

 

"    "

"    "

"   "  "

''

  /  

    " "
     .       ,     
  ,  .       "   " ,   ,
 ,'  '  '  '  "  "  ")     ,       ,
      ,  ,(      ,     "  '

    ,   ,         
 "  " )        ,     ,  
     ,           .(
    ,         .  

.              ,   

  "  , "            
   ,      ,    .('  '  "  "  " " )

 ,    ,  .         
      ,     ,     
   ,    ,       ,  .

.    

  ,       ,  :!       ,  
   ,      ,  ?   !      
 ,        ,  " "       
   ,     ,   .       
  ,       ,   ,   .   ,  " "
      ,       ,   ,
         ,    .   

.     ,         ,    

.    ,   " "    .    ,  

     "      ,     ,  
  ,              .  
                
   ,      -   ,  ,  .  

.      

    ,    ( "  '  "  " ) "  :      
   ,        .     
           ,  .      
 ,          ,  .       
               ,   

.[         ,  " ]

 ,     ,     :" "     
 ,  "   "   .           
     ,     " "  " "     
  .        ," "      ,  ,  
    ,      ('  '  "  "  "  " " ) "    
   ,   .(  " ) " "           
 ,         ,      ," "    

.       " "    ,   

"     "

"    "

"   "  "

"

"   ""

""   "

"   ""  "

""

.

"    "
"   '  "  "  "    "

"     '  
"   "  "  "   "

"
 '    "   "  "  

"     "

"    "

"   "  "

"

"   ""

""   ""

""   ""  "

""

"    
"   "  "  "   "  

"
 -  '    "    "  

לחודש התנסות חינם!

חייג עכשיו: 3029*
veten@meorot.co.il או שלח מייל לדוא“ל

 ספרון חודשי ללימוד יומי קצר 
 בכל יום משנה אחת 

הלכה אחת וקטע מהגמרא

חוויה רוחנית 
מרגשת

  /  

    " "
. ,

" - "   ' - "

 03-5775307 :     
1-700-500-151 :  

03-5775333 : | -  471 . .  (5   ) 1  '  :  
E-mail: meorot@meorot.co.il : " | 03-7601020 :

"  "   "  "  "     "    "052-2000095 "   :  | 03-5783845 " " :   

  



              
    

נחמו - ואתחנן •  146  רעלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

אתה החילות  בעת ההיא לאמר ה׳ אלוקים ואתחנן אל ה''
  )כד-כג, ג( להראות את עבדך

הקב״ה הייתה  מובא, שטענתו של משה לפני )א"ם רבה פר' ידברי(במדרש 
ה תורתך הרי אתה עוש תעבור את הירדן הזה״,איך אתה אומר לי ״לא  - 

תתן שכרו״, ואם כן, אתה עובר ב'לא  ״ביומו )ד"דברים כ(פלסתר, דכתיב 
איך  לכאורה צריך להבין, - שאל הגה״ק בעל השואל ומשיב זי״ע  תלין'?

  משמע מדברי הפסוק שזו הייתה טענתו של משה?
קידושין ( 'אלא הסביר זאת על פי הקושיה המפורסמת על מאמר הגמ

הדין ״לא תלין  . דהרי יש את״שכר מצוה בהאי עלמא ליכא״ )לט:
צריכים לקבל שכר  פעולת שכיר ביומו תתן שכרו״, ואם כן, גם אנו

בהלכה שלאו זה עובר  בעולם הזה? אלא מתרצים: דהרי נפסק
הפועלים, אבל במקרה ששכר ע״י  ר אתהשוכר רק אם הוא עצמו שכ
כשהקב״ה נתן את התורה, הרי נתנה ע״י  שליח אינו עובר בלאו, ולכן

  ולכן אין עובר בלא תלין. משה רבינו, -שליח 
יכול  אבל משה רבינו עצמו כן יכול לטעון להקב״ה טענה זו, כי הוא

שליח, אבל אני  א בני ישראל קיבלו את התורה על ידי לטעון: מיל
וא״כ טענתי  עצמי הרי קיבלתי את התורה ישירות מהקב״ה?

את הירדן הזה"? וזה  במקומה עומדת, איך אתה אומר לי ״לא תעבור
בנתינת התורה 'לאמר'  -ההיא'  הפשט בפסוק: ״ואתחנן אל ה' 'בעת

התורה ממך לבני ישראל, ולכן לגבם  הרי אני אמרתי והעברתי את -
אבל לגבי, הרי אני קיבלתי את תלין,  אין אתה עובר בלאו דלא

  אתה עושה תורתך פלסתר... התורה מהקב״ה, ואיך
  )הכ, ג(  ההטובאעברה נא ואראה את הארץ 

צריך  לכאורה הרי ברור מאליו שאם יעבור בארץ יראה אותה? ברם,
דבר ודבר,  אדם לבקש תמיד כי יראה לו ה' יתברך את הטוב שבכל

שאראה רק את  ת הארץ הטובה"לפיכך ביקש משה רבינו "ואראה א
  (אהל תורה)   .הצד הטוב של ארץ ישראל

  (ו, ה) וגו' ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך
בשני יצריך, ביצר טוב  –: "בכל לבבך )דף נד.(מובא בגמרא בברכות 

 בדים את ה' בעזרת היצר הרע? רביםכיצד עו וביצר הרע".
און רבי צבי פסח כותב על כך מרן הג מהמפרשים האריכו לדון בכך.

הלא יודעים אנו עד כמה קשה לחזור  פראנק זצ"ל, רבה של ירושלים:
וחד ונלחם כדי במי על הלימוד, וזאת משום שהיצר מתנגד לכך

וכאשר אנו רואים עד  ימנע מלחזור על לימודו.שהאדם הלומד תורה 
אנו רואים  הרי דוקא מכך –למנוע אותנו מן החזרה  כמה מתאמץ היצר

ה גדול כח החזרה על הלימוד פעמים רבות, עוד שינון ועוד עד כמ
לא היה היצר מקדש עליו  –כי אילו לא היה הדבר חשוב כל כך  חזרה.

זו כוונת חז"ל באמרם "בשני יצריך": שיתבונן  מלחמה קשה שכזו!
וממנו ילמד להתחזק כנגדו  – האדם במה שהיצר מתגבר עליו ביותר

  באותו דבר עצמו!
השיב הגרצ"פ פראנק להגה"צ רבי דב יפה שליט"א,  כיוצא בזה,

בכפר חסידים, ששאלו: מדוע נושא החזרה מוזנח,  המשגיח בישיבה
השיב רבה השקדן של  –'היצר הרע  למרבה הצער, בישיבות הקד'?

ולכן הוא עמל כך כל  יודע כי בזה טמונה עיקר ההצלחה, –ירושלים 
חבורות,  י תורה, תאמרלהפריע בזה. היצר הרע אומר: תכתוב חידוש

תעסוק במצוות, אבל רק אל תהיה מתמיד, אל תחזור על 
 הבה ננצל ימים אלו, של 'בין הזמנים', נחזור על תלמודינוהגמרא...'

  )פניני ר' צבי פסח(ותפארתינו!  לבנין בית קודשינו בהתמדה ובשקידה ונזכה

  (ו, ז) ושננתם לבניך ודברת בם

 מדוע לא נאמר: "ודברו בם", כהמשך ישיר לתחילת הפסוק, העוסק
בחינוך הבנים, אלא "ודברת בם", שהנו צווי המופנה אל האב 
המחנך? משום שאדם הרוצה להטמיע בבניו את לימוד התורה ואת 

נוך הטהור לקיום התורה והמצוות, צריך בראש ובראשונה החי
  לעשות זאת בעצמו, ולהוות להם דוגמא חיה.

באחד הימים הגיע אל האדמו"ר רבי מנחם מנדל מקוצק יהודי, 
שביקש ברכה לבנו, שילמד היטב. נענה האדמו"ר ואמר לו: העובדה 

רום לכך, שאתה בא לבקש ברכה שבנך ילמד, הנה סגולה נפלאה שתג
וצה לבקש ברכה שבנו ילמד... אולם אם רשגם הוא, בבוא היום, יגיע 

                 להתחיל ללמוד בעצמך.עליך  –אתה, שהוא עצמו, אכן, ישב וילמד 

  (ומתוק האור)

אות על ידך והיו לטטפת בין עיניך וכתבתם על וקשרתם ל
  ט)- (ו, חמזזות ביתך ובשעריך 

ולא גבי  ,וזהזדוע מזכירה התורה כתיבה רק גבי ממ ,יש להביןו
  .תפילין אף שודאי דגם תפילין יש לכותבו כמו מזוזה

ותפילין שבלו  ספר תורה שבלה .וי"ל עפ"י מה דאיתא במנחות ל"ב
ה לפי שאין מורידין מקדושה חמורה לקדושה זאין עושין מהן מזו

אבל תפילין שפיר  ,)שם בע"ב(דמזוזה בעי שרטוט או משום  ,קלה
וא"כ י"ל דלתפילין לא בעי כתיבה שהרי יכול  .עושין מס"ת שבלה

משא"כ מזוזה שאין לקחתה לא מס"ת ולא מתפילין  ,לקחתו מס"ת
  )מגלת ספר( .  וא"כ בעי כתיבה בפני עצמה

  (ד, טו) ד לנפשותיכםמאונשמרתם 
זי"ע:  היה אומר הגה"ק מבריסק זי"ע בשם הגה"ק רבי ישראל סלנטר

לחומרות,  יהודי שגם אם בדרך כלל הוא לא נוטה לפעמים רואים
בשבת או לאכול  אבל כשנחלה במחלה קשה, יסרב בכל תוקף לנסוע
 דין, מה פשר ביום כיפור, למרות שמחויב הוא לעשות על פי

אלא ההסבר הוא: כל זמן שהאדם בריא יש לו שש  "צדקות" זו?
ל כל שש עשרה מצוות לקיים. ואז היצר הרע מתחלק ע מאות ושלוש

 ושלוש עשרה המצות. אבל בשעה שאדם חולה, מוטלת עליו מאות
יש  מצוה אחת חזקה. והיא: "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" וכאשר
בכל  לאדם רק מצוה אחת אז היצר הרע אחוז בה כל כולו, ונלחם
"צדיק"  כוחו להכשיל את האדם בקיומה, ולכן הוא נעשה פתאום

  (פנינים)   ה במצבים אלו...ולא מוכן להישמע להוראות התור

  (ד, מד) וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל
: מאי דכתיב "וזאת התורה (ע"ב:)על פסוק זה שנינו במסכת יומא 

לו סם נעשית  –משה"? זכה נעשית לו סם חיים; לא זכה  שםאשר 
זאת הגאון רבי אליהו מווילנא: התורה נמשלה למטר,  מסביר מיתה.

"יערוף כמטר לקחי". המטר  (לב, ב):ככתוב בפתח שירת "האזינו" 
ביסודו הוא טוב ומועיל, אך תוצאות פעילותו תלויות במקבל: מקום 
הזרוע חיטים יצמיח חיטים, ומקום הזרוע קוצים ודרדרים יצמיח 

ץ זרועה, ותורה מן השמים כיוצא באלה. והנה לב האדם משול לאר
היא כמטר היורד על פני הארץ. וכאשר הלב זרוע באהבת תורה 
וביראת שמים, התורה שלומד מצמיחה בו מידות טובות ומגדילה 
דבקותו בה' ובתורתו. ואם הלב מחוסר חלילה אמונה וזרועים בו 

שלומד מצמיחה ומפרה יסודות המינות התורה  –ניצני מינות וכפירה 
  (פרפראות לתורה)     ו...שבקרב

  
  

                                    

  פעמים. 13פעמים, וארץ הבשן מוזכרת  12האמוריים מוזכרים תשובה לחידה הקודמת:    באיזה הקשר מוזכר בפרשתנו דג?                                                

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
  מדוע הופיעה עז על מצחו של הבחור?  

בסקי שליט"א הגיעה קבוצת בחורי ישיבה תושבי חו"ל שביקשו להתברך. רבי חיים בירך כל אחד ואחד מהם בנפרד, במאור אל רבי חיים קני

תייאש וניסה פעם נוספת להתקרב לרבי חיים, כדי לקבל את פנים ובחמימות רבה, אך התחמק מלברך את אחד הבחורים. אותו בחור לא ה

ברכתו, אך שוב התחמק רבי חיים ולא שם ליבו אליו. בפעם השלישית, כאשר הבחור ניסה במפגיע לדרוש כמעט את ברכתו של רבי חיים, 

  האמנם?!הפטיר רבי חיים: "לא אוכל לברך אדם שאוכל בשר בחלב!". בשר בחלב?! הלא בבחור ישיבה עסקינן, 

  דממה מתוחה שררה בחדר, ואותו בחור החוויר כסיד, ולפתע פרץ בבכי נורא ונמלט החוצה. 

שם, בחוץ, כשהוא משתנק בבכי, התוודה על פשעו באוזני הרב שליווה את הקבוצה אל מעונו של רבי חיים. הוא סיפר כי מגיל קטן יש לו 

אחר כל ארוחה קוביית שוקולד חלב. אין הוא עומד בפני יצרו זה, וגם לאחר ארוחה חולשה עזה לשוקולד חלבי, הוא פשוט "מוכרח" ליטול ל

בשרית הוא מתמיד במנהגו. אולם מהיכן ידע זאת רבי חיים? אין זאת, אלא שרוח הקודש בוקעת מגרונו. אך כשהוצעו הדברים לפני רבי חיים, 

י שנכשל באכילת בשר בחלב, מופיעה על מצחו צורת עז, וכאשר עמד מולי ביטל זאת בהינף יד "לא מיניה ולא מקצתיה. הירושלמי אומר כי מ

אותו בחור, הבחנתי בצורת עז על מצחו, ומכך הסקתי שהוא אוכל בשר בחלב". אכן, רבי חיים תלה את דבריו בירושלמי, אולם כמובן, אותה 

לא הבחין בה. דרק מי שמקדש חושיו יכול להבחין הבחנות  צורת עז הופיעה על מצחו של הבחור כבר מימים ימימה, אלא איש מלבד רבי חיים

  (דרך עץ החיים).רוחניות דקות כאלו. על כל פנים למדים אנו על הדר זיוו של האדם, העשוי להשתנות כתוצאה ממעשיו 
  

  
  ת, ושכרו צימר אחרבני המשפחה גילו שבצימר אין מזוזו            

למזלך נותר צימר אחד פנוי.  שמעון: ראובן התקשר אל שמעון, בעל צימרים בצפון הארץ, וביקש להזמין צימר לסוף השבוע. אמר לו: שאלה

  אתה הראשון שתשהה בו, משום שרק השבוע הסתיימה בנייתו...

נחרדו לגלות כי בדלת הכניסה לצימר ובשאר החדרים אין  ראובן הגיע עם בני משפחתו אל הצימר, כשעה לפני כניסת השבת. והנה, כשנכנסו

א היה זמין בשעה כזו. ראובן הזהיר את בני ביתו שלא להכנס לצימר, והחל לברר יהר להתקשר אל שמעון אך הוא כבר למזוזות! ראובן מ

  חה שהו בו בשבת.אצל השכנים אודות צימרים אחרים העומדים להשכרה, ולבסוף מצא צימר אחר שהיה פנוי, ובני המשפ

היו מזוזות!  אלבצימר שלך, כי בכל הכניסות שנתי ראובן, הרי לא יהתרעם  –במוצאי השבת מגיע שמעון ומבקש את התשלום. תשלום?! 

  שמעון התנצל והסביר שהיות ורק השבוע סיים את בניית הצימר, לא הספיק עדיין לקבוע בו מזוזות, אבל על התשלום הוא איננו מוותר.

הצימר טען כלפי ראובן שצימר אינו חייב לכאורה כלל במזוזה, כמבואר בשו"ע (יו"ד סי' רפ"ו סעי' כ"ב) שהדר בפונדק, אפילו בארץ  בעל

  ישראל, פטור ממזוזה כל שלושים יום; ואם כן מי אמר לך לצאת מהצימר שלי; ועכשיו שלם תשלם את מלוא דמי השכירות!

  , ואיני בקי כל כך בהלכה, ומבחינתי שהות בבית ללא מזוזה לא באה בחשבון... עם מי הדין?ראובן טען לעומתו: אני יהודי פשוט

ראובן היה יכול לפנות אליו ולברר האם ון שבאותו ישוב היה מרא דאתרא, ו: השיב הגר"י זילברשטיין שליט"א, שנראה לומר שכיתשובה

הוא רשאי לשהות בצימר, ולא עשה כך, אם כן יש כאן קצת פשיעה מצידו. ועל אף שמדובר בשעה לחוצה שלפני כניסת השבת, מ"מ היה 

  ישלם!שלם  –נות ובישוב הדעת ולפנות אל החכם, ומשלא עשה כן עליו לנהוג במתי

, וראיה לכך מדברי הרמ"א (חו"מ, סי' רמ"ו סעי' י"ז) שהמזמין את חברו ומה שטוען ראובן אני יהודי פשוט, ואינני בקי בהלכה, אין זו טענה

ואילו הייתי יודע לא הייתי אוכל, אין זו טענה, כי היה לסעודה, ואכל אצלו, חייב לשלם. ואע"פ שהאורח טוען לא ידעתי שאצטרך לשלם, 

צריך ללמוד, ולדעת שבמקרה כזה צריך לשלם, ומי שלא למד הרי זו פשיעה, ויעוין שם בתרומת הדשן שמביא הרמ"א. וכך גם בענייננו. 

  פשיעה. –ויעוין גם במסכת מכות, דשגגת לימוד 

'מזוזות ביתך', מביא על כך את מדרש רות (ב, כב) שנעמי אמרה לרות אין דרכם של בני אלא שגיסי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, בספרו 

 ישראל ללון בבית שאין בו מזוזה. ולכן יכול השוכר לומר למשכיר, אמנם מן הדין יכול אני לדור בצימר זה, כי אני פונדקאי, אך מאחר ואין

  ות שמן הדין מותר, ואני פטור מלשלם לך.דרך בני ישראל לדור בבית כזה, לכן לא השתמשתי בו, ולמר

דברי גיסי בפירושו, היה אפשר לומר שכוונת נעמי שאמרה שאין דרך בני ישראל לדור בבית שאין בו מזוזה, היתה דווקא  לולא ,והנה

מי אמרה אין דרך רש שנעיאטראות נאמר שם במדכתוב 'אסור לדור', הרי גם בבתי ת כשחייבים במצות מזוזה, ואעפ"י שכתוב 'אין דרך', ולא

בני ישראל ללכת לבתי תיאטראות, למרות שהמקור לכך הוא מתהילים, שהוא מדברי קבלה, 'אשרי האיש אשר לא הלך', ומסתבר שהוא 

ך בני ישראל לדור שם, ואם כן היה איסור תורה. אבל במקום שכתוב להדיא שמותר לדור באכסניה שאין בה מזוזה, על זה לא נאמר שאין דר

  צריך לדור, ואם לא דר, שלם ישלם. ויעוין ערוך לנר שכתב דאמנם השוכר פטור ממזוזה, אבל המשכיר חייב. 

  (ברכי נפשי)   א, האם ישלם, ואמר שמסתבר שישלם.ושאלתי את גיסי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"

                          

  אני? ימ אם תחתוך אותי עם סכין אני לא אבכה, אבל אתה כן.                 
       נ"י שמעון גולדשטיין  שם הזוכה:     ן.מיכולם הרימו ידיים אבל מי שהרים את יד ימין באמת ידע את התשובה ומי שהרים את שמאל לא באמת ידע והמורה פשוט בחר את מי שהרים את יד י הקודמת:תשובה לחידה  

  

       משפחת פרלה לנשואי הבן     ת חוקת לנשואי הבן  משפח     ולדת הבן הנכד הניןלההרמן  – הרשברג -: משפחות גולדרייך רכז העירמ
  דויטש לנשואי הבן הנכד    משפחת מלובני לנשואי הבן- משפחות אשכנזי      להולדת הבן הנכדטננבוים  –גולדשטיין  תוחמשפ : גני הדר 

   לנשואי הבת הנכדה (מרכז העיר) קוט - משפחות שטרנברג      כדנהלנשואי הבן  ת סלושץוחמשפ        משפחת יעקובסון לאירוסי הבן  
  

ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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‰ ּיָ ƒכ ָל‰ ז¿ „ו… ל ּ‚¿ ּב≈ ƒ̃ „ ל∆ ן ַ‰ּי∆ ַטּי≈ ¿̂ ƒַכר, ַ‰ּמ ¿ׂ̆ ƒי‡ּו˙ו…  ּב ƒ̃  ּב¿
יָ„˙ו…  ƒ̃ ¿ ׁ̆ ‰ ּו ך¿  ָ‰ַרּבָ ∆ ׁ̆ מ∆ ל ּב¿ ָנ‰ ּכָ ָ ּׁ̆ ָרס. ַ‰ ֻיָח„ ּפ¿ ס מ¿ נ≈ ּכָ ƒ‰  ל¿

י נ≈ פ¿ ƒל  ׁ̆ ∆„… ּ̃ ל, ַ‰ ך¿ , "‡˘ליט‰‡„מו"ר  ‡∆ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒ‰ ָכל ל¿  ּב¿
י יּל≈ ƒיָטב מ מ≈ יַע , ּ„¿ ƒּ̂ ‰ַ ָפָניו ּול¿ יו ל¿ ָ̇ לו… ≈‡ ¿ יו ׁ̆ ָ̇ ˜ו… פ≈  .ּוס¿

„ ל∆ ר ַ‰ּי∆ ָ ּׁ̆ ‡ֻ יל ַ‰ּמ¿ ƒח ¿̇ ƒ‰ ˙ ֲ‰ָכנו… ˙ ּבַ ּיו… ƒ ׁ̆ ּיּו˙, ַנפ¿ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ  ּב¿
ּיּו˙ ƒרּוָחנ ַר‡˙ ּוב¿ ¿̃ ƒֲעָמ„ ל ל ַ‰ּמַ „ו… ר ַ‡ך¿ . ַ‰ּ‚ָ ≈̇ יו… ן ּב¿ ƒמ 

ל ין ַ‰ּכ… ƒכ מו…  מ≈ ¿̂ ˙ ַע ָברו…  ‡∆ ר ּ„¿ ∆ ׁ̆ ר ֲ‡ ַ„ּב≈ י י¿ נ≈ פ¿ ƒי ל ƒַרּב‰ָ 
ׁ̆  ‰ּו‡"‡. ˘ליט ַ‚ּ ƒּוב נ ּוב ׁ̆ ׁ̆ ל ו¿ ָכיו ‡∆ ַחּנ¿ ָריו מ¿ ‰ו… , ו¿

ם ָ ׁ̆ ¿̃ ַב „ּו‰וּ  ּומ¿ ַלּמ¿ ּי¿ ∆ ח ׁ̆ ּסָ ָ‰‚ּון ַ‰ּנֻ ר ‰∆ ≈̇ יו… ‡ ּבו…  ּב¿ ּט≈ ּבַ ¿̇ ƒי 
˙ ע≈ „ו…  ּב¿ מ¿ י עו… נ≈ פ¿ ƒי ָמ‡ן ל כ≈ ָנן ַמל¿  .ַרּבָ

‰ ּנָ ≈‰ ‰ ּכָ ּנָ ָכ‰≈ ׁ̆ , ו¿ ין י≈ ƒכ‰ָ מו…  ל¿ ¿̂ ן ַע נ≈ ּכו… ¿̇ ƒ‰ ָר‡ּוי ּול¿  ּכָ
‡ּו˙ ַכּיָ ַר‡˙, ו¿ ¿̃ ƒּבּור ל ƒ„ּ‰ַ ם ƒך¿  ע ל∆ י מ∆ כ≈ ים ַמל¿ ƒָלכ  ַ‰ּמ¿
י. "‰‰˜ב ל≈ פ¿ ƒכ ם ּב¿ ƒַלי פ¿ ƒּכ ˙ ׁ̆  ֲ‰ָכנו… ָר ¿„ ƒּנּוַכל ַע„ נ ∆ ׁ̆ 

י‡ ƒ̂ ‰ו… ינוּ  ל¿ ƒּפ ƒים מ ƒּל ƒּוָר‰ מ ּׁ̆ יוּ  ּכַ ¿‰ ƒּי ∆ ן ׁ̆ ָרˆו… י ל¿ נ≈ פ¿ ƒל .'„ 

ל י ‡∆ ƒמ  ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ  ׁ̆ ≈ּ̃ ַב נוּ  ּונ¿ יכ≈ ƒר ַי„¿ ∆ ׁ̆ ‰ יז∆ ≈‡ ‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ‡ּוָי‰ ַ‰  ָ‰ר¿
ר ַ„ּב≈ י ל¿ נ≈ פ¿ ƒך¿  ל ל∆ ר. ַ‰ּמ∆ מ≈ ַעל "˜‰ר‰ ָלנוּ  ‡ו… ˙'ַ‰  ּבַ ַ ׁ̆ „ּו ¿̃ 
י ƒו ב 'ל≈ ו… ׁ̆ יט¿ ƒ„ ‡ר¿ ּבַ ƒָל‰ ,זי"ע מ ≈‡ ¿ ּׁ̆ ‰ַ ‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ַ‰ּבַ ּנּוַכל ו¿ ∆ ׁ̆ 

ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ם ,ל¿ ל ז…‡˙ ּ‚ַ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒי נ נ≈ פ¿ ƒּנוּ  „', ל ר∆ ּיו… ∆ ך¿  ׁ̆ ר∆ ∆„ּ 
˙ מ∆ י '„' ,ָ‰‡¡ ַ̇ ָפ ח ̆…¿ ָּ̇ פ¿ ƒ י ּ̇ ƒי„ ּופ ƒ‚ּךָ  ַי ∆̇ ּלָ ƒ‰ ¿ ּ̇'. 

‰ ׁ̆  ּוָבז∆ ָפר≈ יַל˙ מ¿ ƒפ ¿ּ̇ ‰ ∆̆ נוּ  מ… ל, ַרּב≈ „ו… ים ַ‰ּ‚ָ ƒ‡י ƒב ּנ¿ ּבַ ∆ ׁ̆ ,
ר ּב≈ ƒ„ּ ∆ ם ׁ̆ ƒים"‰ ‰˜ב ע ƒָעמ ין ּפ¿ ר ‡≈ פ… ינוּ . ס¿ ≈̇ ָ ׁ̆ ר¿ ּפַ  ּוב¿
ז ַרּמ≈ ל מ¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆ 515 ˙ ּלו… ƒפ ָין, ּ̇¿ נ¿ ƒמ ַחָנן' ּכ¿ ¿̇ . 'ָו‡∆

ָכל‡עפ"כ  ַעם ּב¿ ל ּפַ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ∆ ׁ̆  ָ‰ָי‰, ׁ̆ ָלם ּבו… כ¿ ƒנ  ו¿
ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ נ≈ פ¿ ƒך¿  ל ל∆ ‡ ָרם מ∆ ָ ּׂ̆ ƒנ ׁ̆  ַע„, ו¿ ≈ּ̃ ƒּב ∆ ן" ׁ̆ ַחּנַ ¿̇  ָו‡∆

ל ∆‡ ‰ '˙ ע≈ ן -" ַ‰‰ּו‡ ּב¿ ַחּנ≈ ¿̇ ƒ‰ ל י„'  ‡∆ נ≈ פ¿ ƒל  ‰ַ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ 
ּיּוַכל ∆ ר" ׁ̆ ‡מ… ל -" ל≈ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ך¿  ַ‡ַחר ל¿  .ּכָ

) ב"ע כו ˙עני˙( ל"ז ‡מרו כי. ו‡˙חנן

. ב˘מח‰ ממעטין ‡ב מ˘נכנס
. עˆב ימי חליל‰ ‰‡ל‰ ו‰ימים
 ‰‡ל‰ ‰ימים עבור ו‡חר

 כל לבטל, ‰˘מח‰ ימי מ˙חילין
 כי, ‰˙פל‰ בכח ו‰כל. עˆב מיני

 סכו˙‰) מ„ ‚ ‡יכ‰( כ˙יב ע˙‰ ע„
. ˙פל‰ מעבור לך בענן

 ‰˘מח‰ ימי וכ˘מ˙חילין
 ונ˙˜בלו ‰עננים כל מס˙ל˜ים
 ‰˙פל‰ י„י ועל. ‰˙פלו˙
 כמו, ל˘מח‰ ‰עˆב מ˙‰פך
 ז‰ ע˙ר מ‰ .)י„ סוכ‰( ל"ז ˘‡מרו
 ‰˙פל‰ ‡ף, ‰˙בו‡‰ ‡˙ מ‰פכ˙
 למ„˙ ‰„ין מ„˙ מ‰פכ˙
 .‰רחמים

 ‰"˙פל עול‰ ן"ו‡˙חנ ו‰נ‰
 ‚ם. )‰˙פל‰ ל˘ער ב‰˜„מ‰ ח"בפע עיין( כי„וע
 ˘על לרמז, ‰"˘מח ב"עˆ עול‰
 ‰עˆב מ‰פכין ‰˙פל‰ י„י

 .ל˘מח‰
 ‡חרזו פר˘‰ ˜ורין כן על

 ˘מ˙חילין לנו לרמז, ב‡ב ˙˘ע‰
 ˙פלו˙ ˜בול ˘ל ‰רˆון ימי

 ˘‰ו‡ ו‰ח˘ך ‰ענן ל‰עביר
 ˘‰ו‡ ‰˘מח‰ ול‰מ˘יך, ‰עˆב
 עˆב בכל) כ‚ י„ מ˘לי( וז‰ו. ‰‡ור
 ב˘ם נ˜ר‡ ‡ור כי, מו˙ר י‰י‰
) י‚ ב ˜‰ל˙( ‰כ˙וב „רך על, מו˙ר

 ולבטל, ‰ח˘ך מן ‰‡ור כי˙רון
 . ‰עˆב
 ˘ז‡˙, עמי נחמו נחמו וז‰ו

, ו‰ח˘ך ‰ענן ˘ילך נחמ˙נו
 ‰ו‡ מי'ע חמו'נ חמו'נ ˙"˘ר
 ˆב'ע ˙"ר י"עמ ו˙יב˙, ן"'ענ
 ‰‡ור וימ˘וך, ו˙ר'מ ‰י‰'י

 ו"נחמ ‚ם. ‡מן ‰עˆב וי˙בטל
 רומז, ך"ח˘ עול‰ י"עמ ו"נחמ
 :ו‰ח˘ך ענן‰ לבטל ל"כנ

(‡מרי נועם)

 ו‡˙חנן ‡ל „' בע˙ ‰‰י‡ ל‡מר
 („ברים ‚ כ‚) 

, ל‡מר ‰‰י‡ בע˙ ‡ומרו ל‰בין וˆריך
 ל"חז ‰נ‰ כי, ו‰נר‡‰, ˘חר לו ˘‡ין

 ן"ו‡˙חנ כמנין) י, י‡ רב‰ „ברים( נ˙עוררו
 ˘יזכ‰ רבינו מ˘‰ ‰˙פלל, ˙פלו˙
 ויכנס ‰יר„ן ‡˙ לעבור', ‰ ב‰ר לעלו˙
ıול‡, בי„ו על‰ ול‡, י˘ר‡ל ל‡ר 
 ל‰˙בונן וי˘, כלום ב˙פלו˙יו ‰ועיל

 ע˙˜ ˘‰וˆי‡ ‰˙פלו˙ מ‡ו˙ן ‰י‰ מ‰
 לל‡ עלי‰ם ור‚עיו ע˙יו ובל‰, מפיו
 בעולמו˙ נ˙˜בלו ˘ל‡ כיון, יועיל

‡"כ , מבו˜˘ו נע˘‰ ול‡, עליונים
 מ‰זמנים נע˘‰ ומ‰, טרח לרי˜

 ב˙פל˙ו. ב‰ם ˘עמ„ ו‰ע˙ים
 ל‡„ם ללמו„, ‰כ˙וב י‚י„ בעˆ‰ ‡מנם
 בעיני ירע ‡ל, כמונו כמו‰ו, „ע˙

 עבור ל‰˙פלל ˘יחו ב‰˘פוך ‰‡„ם,
 כללו˙ מˆרכי ‡ו, מˆרכו „בר ‡יז‰

, וימים ע˙ים מבל‰ ולפעמים, י˘ר‡ל
 מ‰ כן ו‡ם, כלום ‰ועיל ל‡ כך ו‡חר
 ‰נ‡‰ מ‰ ו‚ם, ˙פלו˙יו עם פעל

 עב„ ˘ל‡ ו‰ר‚עים ‰ע˙ים לחל˜י
 כל על כי, ‰ו‡ ברוך ‰בור‡ ‡˙ ב‰ם
 מח˘בו˙יו פנימיו˙ מ„ב˜ פנים

‰„בוריםֈ  ‡ו˙ן עם ‡ל‰ו˙ לרוממו˙
 ‡ו˙ן לערך, בזמן ‰‡ר‰ ‡ז נו˙ן ונמˆ‡

 לנפ˘ו. ˘נ˙ן ו‰„בורים ‰˙פלו˙
 ול‡ '‰ ‡ל ו‡˙חנן, ‰כ˙וב ˘רומז וז‰

 כמנין ‰מרובים ˙פלו˙י נ˙˜בל‰
 מ‰ כן ‡ם ל„ע˙ ו˙רˆ‰, ו‡˙חנן
 כמ˙רı ב‡ לז‰, ˙פל˙י עם פעל˙י
 ‚„ול‰ ˙ועל˙ו ז‰ כל ˘עם, ו‡ומר

 ל‰ע˙ים ו‰‡ר‰ חיו˙ ˘נ˙ן, ונ˘‚ב‰
 ו‡ם, ב˙פלו˙יו ב‰ם ˘עמ„ ו‰ר‚עים

 פעל פנים כל על, מבו˜˘ו פעל ל‡
 ם‰זמני חל˜י ‡˙ ˘‰חי‰, ‰רב‰ וע˘‰
 לפני ל‰˙פ‡ר במ‰ ל‰םל‰יו˙
, ‰‰י‡ בע˙ וז‰ו, ‰ו‡ ברוך ‰˜„ו˘
 ל˜בל רˆון ע˙ ˘‡ינו ‰‰י‡ ע˙ ‡פילו
 ‰‰י‡ ˘בע˙ ו˙חנ˙י ב˜˘˙י,˙פל˙י
 ל˘ון מ˘מעו, ל‡מר, בעˆמ‰

 ‰˜„ו˘ לפני ל‰˙פ‡ר, ‰˙פ‡רו˙
 :ו˙בין ˜"ו„ו, כנזכר ‰ו‡ ברוך

 (‡ור ‰מ‡יר)
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 המדור הוקדש לע"נ

 צבי גבריאל הרה"ח ר'המחנך 

 זצ"ל קליין בהרה"ח ארי'

בעמח"ס מתיקא מדובשא

 

 המחנךנלקט ע"י 

 הי"ו קליין אלימלךהרב 

מודיעין עילית -קרית ויזניץ 

 ‰ּ ָ̃ לּו י. ַ‰ל¿ ƒב ּכ ָר‰ טו… ינוּ  ַזּמ¿ ל…‰≈ י. ‡¡ ƒים ּכ ƒָנע 
‰ ָנ‡ָו‰ ּלָ ƒ‰ ‰ללו ‡˙ „', כי „בר טוב ‰ו‡ לזמר  - ̇¿

ל‡ל˜ינו, ונעים ל‰ללו.

‰ נ≈ ם ּבו… ƒַלי ָ ׁ̆ רּו י'. „ י¿ ח≈ ¿„ ƒל נ ָר‡≈ ¿…˘ ƒס י ַכּנ≈ לע˙י„  - י¿
לבו‡ יבנ‰ „' ‡˙ ירו˘לים, ויב˜ı ל˙וכ‰ ‡˙ י˘ר‡ל ‰ני„חים 

ב‡רבע ˜ˆוו˙ ˙בל.

‡ פ≈ י ָ‰רו… בּור≈ ¿ ׁ̆ ƒב ל ׁ̆ . ל≈ ַחּב≈ ם ּומ¿ ָ̇ בו… ¿ּ̂ ַע ו„'  - ל¿
ירפ‡ ‡˙ י˘ר‡ל ˘לבם נ˘בר מ˜ו˘י ‰‚לו˙ ויסיר מ‰ם ‡˙ 

עˆבונם.

‰ נ∆ ר מו… ּפָ ס¿ ƒים מ ƒָכב ם. ַלּכו… ֻכּלָ ˙ ל¿ מו… ָר‡ ׁ̆≈ ¿̃ ƒי - 
„' מונ‰ ‡˙ ‰כוכבים ‰מפוזרים בר˜יע ויו„ע מספרם ונו˙ן 

לכל ‡ח„ מ‰ם ˘ם נפר„.

ל „ו… ינוּ  ּ‚ָ נ≈ ַרב ֲ‡„ו… ַח  ו¿ בּוָנ˙ו… . ּכ… ¿̇ ƒין ל ר ‡≈ ּפָ ס¿ ƒמ - 
„' ˘‰ו‡ ‡„ונינו ‰ו‡ ‚„ול וכוחו ו‚בור˙ו רב ו‡ין מספר 

לברו‡ים ˘בר‡ ו‰כניס ב‰ם חכמ‰ נפל‡‰.

„ ≈„ עו… ים מ¿ ƒיל'. „ ֲעָנו ƒּפ ¿ ׁ̆ ים ַמ ƒע ָׁ̆ י ר¿ ı ֲע„≈  ָ‡ר∆
‡ף ˘„' ‰ו‡ ‚„ול ורב כוח, ‰ו‡ מ˘‚יח על ‰ענוים לעו„„ם  -

.ıול‰‚בי‰ם ול‰˘פיל ‡˙ ‰ר˘עים ‰מ˙‚‡ים ע„ ל‡ר

נוּ  ˙' ַל„ ע¡ ָ„‰ּב¿ רוּ . ו… ינוּ  ַזּמ¿ ≈̃ ‡ל… ר ל≈ ּנו… ƒכ ‡מרו  - ב¿
ל„' ‰ו„‡‰ בפיכם וזמרו ל‡ל˜ינו בכנור.

‰ ַכּס∆ ם ַ‰מ¿ ƒַמי ים ָׁ̆ ƒָעב ין. ּב¿ ƒכ ı ַ‰ּמ≈ . ָמָטר ָלָ‡ר∆
יַח  ƒמ ¿̂ ים ַ‰ּמַ ƒיר ָ‰ר ƒ̂ „' מכס‰ ‡˙ ‰˘מים בעננים,  - ָח

ובכך מזמין ומורי„ ‚˘מים על ‰‡רı. וע"י כך מˆמיח „' חˆיר 
על ‰‰רים. מ‰)(‡וכל לב‰

ן ≈̇ ָמ‰ נו… ≈‰ ב¿ ƒָמּ‰  ל י. ַלח¿ נ≈ ב¿ ƒב ל ר≈ ר ע… ∆ׁ̆ ָר‡וּ  ֲ‡ ¿̃ ƒי 
וע"י ז‰ נו˙ן „' מזן לב‰מ‰ ˘‡ין מי ˘י‡כיל‰, ו‡וכל ל‚וזלי  -

‰עורב ˘˜ור‡ים ‡ליו ומב˜˘ים ממנו מזון.

בּוַר˙ ל…‡ ¿‚ ƒּסּוס ב‰ַ ı ּפָ ח¿ י ל…‡. י∆ ≈̃ ו… ׁ̆ ׁ̆  ב¿ י ƒ‡‰ָ 
 ‰ ∆̂ ר¿ ƒלו ˘‡ין בכוחם ל‰˙פרנס  י‡ ̇ ממ‰ ˘„' זן ומפרנס ‡

 בעˆמם, ˙ר‡‰ ˘‡ין „' חפı ב‡נ˘ים ‰סומכים ב‚בור˙ 
 ‰סוס לרכוב עליו ולנˆח ‡ו ב˘ו˜י ר‚ליים לרוı ב‰ם 

ול‰ˆליח.

‰ ∆̂ ˙' „ רו… ָ‡יו ‡∆ ר≈ ˙. י¿ ים ‡∆ ƒַיֲחל ּ„ו…  ַ‰מ¿ ַחס¿  - ל¿
‡ל‡ „' חפı ביר‡ים ממנו ומˆפים ˙מי„ לחס„ו ו‡ינם 

 על ‚בור˙ם ו‡ו˙ם ‰ו‡ זן ומפרנס. סומכים

‰ ∆̃ ¿ ׁ̆ ּוט, מו… ׁ̆ ים ּוָפ ƒמ ָּ̇ ַפר  י„ ּכ¿ ƒל ר…‡ , י¿ ¿̃
ב …̇ ַ‚ם , ל…‡ ָיַ„ע ּוכ¿ ‰ ו¿ ָ ׁ̆ „ּו ¿‚ּ ‰ ָ„ּ ƒמ ל…‡ ֻנַחן ּב¿

יָנ‰ ƒל ּוב כ∆ ≈ׂ̆ ל  ∆ ַלע . ׁ̆ ¿̃ ƒים נ ƒמ ן ַ‰ּיָ ƒם מ יו… ּב¿
ָל‰ „ו… יר ַ‰ּ‚¿ ƒין, ָלע ב ּב≈ ב≈ סו… יָ‰  ו¿ ∆̇ בו… חו… ר¿

˙ ֲ‡נו… ‰, ַ‰סו… ּנָ ≈‰ ‰ ו¿ ּנָ יט ‰≈ ƒּו‡ ַמּב‰ ∆ ׁ̆ , ּכ¿
ן ָ‰ַרב ָ‰מו… ∆‰ ˙ מ≈ ָ‰מו… ¿„ ƒנ ˙ ו¿ ‡ו… יָניו רו… ע≈ , ו¿

ל „ו… ַפע ַ‰ּ‚ָ ∆ ּׁ̆ ‰ַ  .ו¿
ַ‡ר' ַי„ ַ‰'„ו… ר ‰ּו‡ ל¿ ב≈ ‡, עו… ל∆ ‰ פ∆ ‡ּו ז∆ ‰ ר¿ ּנ≈ ƒ‰ ‰. ו¿ נ∆ ַנס ˜ו… כ¿ ƒם , נ ּל≈ ַ ׁ̆ מ¿

 ָּ‚ ל ַ‡ר¿ ּב≈ ַ̃ ˙ ּומ¿ ˙ מּוָעטו… רּוטו… יםּפ¿ ƒמ ַיֲ‰לו… ף ָזָ‰ב ו¿ ס∆ ‡ ּכ∆ ׁ̆ . ז ָמל≈ ַ‚ּ ƒנ
ם  ּל≈ ַ ׁ̆ י ּומ¿ ƒנ ≈ ּׁ̆ ‰ַ5 ˙ רּוטו… י˙ו… , ּפ¿ ב≈ יט ֲעָנ˜ ל¿ ƒ‰ם ָר ∆‰ ּמָ ƒע ‰ נ∆ ˜ו… ן  .ו¿ כ≈ ו¿

ר ו… ּ̇ יך¿ ַ‰ ƒ ׁ̆ ָ‡‰ ַממ¿  .ָ‰ל¿
ַח„ ם מ≈ מ≈ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒָעם ּומ פ¿ ƒיָ„ך¿ , נ ƒ‡ ר מ≈ ָ ּׁ̆ ‡ֻ ַח ּומ¿ מ≈ ל , ָׂ̆ ם ‰ּו‡ ‡∆ ַ‚ּ ׁ̆ ַ‚ּ ƒנ

 ƒ̂ ˙ַ‰ּ„ּוָכן ּומו… רּוטו… ‰ ּפ¿ ּמָ יסו… ּכַ ƒּכ ƒר, י‡ מ ָ̃ ר ָי ָ̂ ל מּו ּב≈ ַ̃ ׁ̆ ל¿ ≈ּ̃ ַב  .ּומ¿
‰ ָ̇ ָזָב˙ו… ָ‰י¿ ַע˙, ַמ‰ ַרב ַ‡כ¿ ר ּ„ַ ָכל ּבַ ˙ ַ‰ּמּוָבן ל¿ ירּו לו… ‡∆ ƒּב ס¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ , ּכ¿

˙ ירו… ƒכ ‡ן ֲחנּו˙ מ¿ ין ּכָ ≈‡ ∆ ָלל ּׁ̆ ים . ּכ¿ ƒ̂ יָר‰ ֲחָפ ƒֲעב נּו˙ ַ‰ּמַ כ¿ ‡ סו… ּלָ ∆‡
ם ָ̇ ‰ָ ָ‰ָכ‡ ל¿ ָברƒ . מ≈ ¿„ּ ‡ ף ָמל≈ ס∆ כ∆ נּו ּב¿ ¿̃ ƒּלּו נ ים ע"י ים ‡≈ ƒ ׁ̆ ָ‰ֲ‡ָנ

ָמם ¿̂ ַע ָבָל‰, ּב¿ ˙ ַר˜ ֲעבּור ַ‰‰ו… רּוטו… ‰ ּפ¿ ַכּמָ ים ּב¿ ƒמ ּל¿ ַ ׁ̆ ָכ‡ן מ¿  .ו¿

ל ָ ׁ̆ מ¿ ƒים ל¿  ,ַ‰ּנ ƒים ַרּב ƒָינ נ¿ ƒָנם ע ¿ ׁ̆ „ י∆ ל∆ ָכל י∆
ם ך¿ ַ‰ּיו… ∆ ׁ̆ מ∆ ָר‰, ּב¿ ו… ּ̇ ּמּו„ ַ‰ ƒם ל ָׁ̆ ר…‡ , ּב¿

ַלֲ‰בּו˙ ¿̇ ƒ‰ י ּוב¿ ָבע≈ ¿„ ƒיָל‰ ּכ ƒפ ¿ּ̇ , ˙ ּיַ ƒׂ̆ ֲע
˙ ומע˘ וו… ¿̂ ƒיָ„ך¿ "ט, מ ƒ‡ יָל‰, ּומ≈ ƒכ‡ֲ ,

‰ ּיָ ƒ̇ ¿ יָנ‰, ׁ̆ ≈ ים , ׁ̆ ƒ̃ ָח ¿ׂ̆ ƒמ„ עו… ים ו¿ ƒנ ו… ׁ̆. 

י ƒָרכ ¿̂ ƒל נ ַ‰ּכ… ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  ּיּו˙ּכַ ƒמ ¿ ׁ̆ ‚ַ ל…‡ , ם ל¿ ּול¿
ָלם עו… ם ּבָ ּי≈ ַ̃ ¿̇ ƒ‰ ר ּל¿ ָ ׁ̆ פ¿ י ‡∆ ƒ‡ ˙‡…ָרט . ז פ¿ ƒּוב

ם  ים ּ‚ַ ƒיכ ƒר ¿̂ ים  ƒ„ָל ˜ י¿ ח≈ ַׂ̆ םל¿ ּכָ ַ„ר¿ ב ּב¿ ב≈ ו… ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ י‡ . ּול¿ ƒ‰ ‰ָל ≈‡ ¿ ּׁ̆ ַ‡ך¿ ַ‰
יָכן  ים ‰≈ ƒמ ּל¿ ַ ׁ̆ ל'מ¿ ף ַ‰ָ‚„ו… ס∆ ˙ ַ‰'ּכ∆ ָנם . ‡∆ ¿ ׁ̆ נּו י∆ נ≈ ַ„ֲ‡בו… ˙ ל¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ ּלּו  ≈‡ ּכָ

ז ˙ ּפָ רו… ָ̂ ˙ , ָ‰‡ו… ּיו… ƒל ָ‚ּ ˙ ּוַמר¿ בו… ים טו… ƒָבנ‡ֲ‰ָ-  ˙ וו… ¿̂ ƒט ומע˘ַ‰ּמ"
י ָבע≈ ¿„ ƒּכ ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ‰ַ ָטן' , ו¿ ָ̃ ף  ס∆ 'ּכ∆ ים ּב¿ ƒר כ¿ ם מו… ים  -‰≈ ƒיע ƒ̃ ¿ ׁ̆ יָנם ַמ ≈‡

‰ ז∆ ם ּבָ ָ ׁ̆ ַעט ר…‡ מ¿ ƒי , ּכ ַ̇ ים ָמ ƒַחּכ ָבר ּומ¿ ‰ּכ¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ר ַ‰ מ≈ ָ‚ּ ƒּ̇. 

ַע  ≈„ ָחָכם יו… ˙, ַ‡ך¿ ‰∆ ≈‡ ∆ ָר‰  ׁ̆ ו… ּ̇ יַע ּבַ ƒ̃ ¿ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ל¿ ל' י≈ ף ַ‰ָ‚„ו… ס∆ , ‰˜'ַ‰'ּכ∆
י  ַ̇ יָמ ין ‡≈ ƒּ̇ ַ‰מ¿ ˙ ּול¿ ַחּכו… ם ל¿ ל ַ‰ּיו… ך¿ ּכָ ∆ ׁ̆ מ∆ יַע ּוב¿ ƒ‚ַּי ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ַמן ַ‰ ז¿

י ָבע≈ ¿„ ƒל ּכ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ּיּוַכל ל¿ ∆ ם , ׁ̆ ƒי ּמַ י ּכַ ƒכ פ¿ ƒ ׁ̆ י  ƒ ׁ̆ ַנפ¿ ך¿ ו¿ ּב≈ ƒל . ˙ ע≈ ˜ו… ּוב¿ ס¿ עו…
ּי ƒמ ¿ ׁ̆ י ּ‚ַ נ≈ י¿ נ¿ ƒע ם ּו˙ ָ‡ז ‰ּו‡ ּב¿ ּל≈ ַ ׁ̆ ף מ¿ ס∆ ˙ ַ‰'ּכ∆ ָטן'‡∆ ָּ̃ י לו…. ַ‰ ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ

˜ו…  ּל¿ ח∆  )ב‡ר ‰פר˘‰(ע"פ       .ּול¿
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ָח„ ∆‡ „ּוָ„יו ּב¿ ּנ¿ ƒל מ ∆ ר"ַ‰  ׁ̆ ים ‡ו… ƒַחּי‰ַ ˜‰' "

יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ‰ּל…‡ ַלֲעָיָר ∆ ּ‰  לו…  ָ‰יוּ  ׁ̆ ים ּבָ ƒר , ַמּכָ

ַ‡ל ָ ּׁ̆ ∆ ּׁ̆ ƒמ ˙ „ו… ָי‰' ‡ו… ַסנ¿  ,ֲעבּורו… ' ֲ‡כ¿

חּו‰וּ  ּל¿ ƒ י ׁ̆ נ≈ יר ּב¿ ƒע‰ָ ˙ ƒַבי י ל¿ ƒנ לו… ר ,ּפ¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ 

ָביו ָ ׁ̆ ו… ים ּ̇ ƒ ׁ̆ ים ֲ‡ָנ ƒּוט ׁ̆ ם ּפ¿ ≈‰, ‡ ּלָ ם ‡∆ ≈‰ ∆ ׁ̆ 

ים ƒנ ּיָ ֻ̂ ָנַס˙ מ¿ ַ‰כ¿ ים ּב¿ ƒח ר¿  .‡ו…

י ƒ‰ ˙ו…  ַוי¿ יו… ¿‰ ƒו…  ּב˙ ‡ו… ˙ ּב¿ ƒי יר, ּבַ ƒּכ ƒ‰ ר ים ָ‰‡ו… ƒַחּי‰ַ ‰ ָ ּׁ̆ „ֻ ¿ּ̃ ∆ ׁ̆ 

˙ ∆„ ֻיח∆ ָר‰ מ¿ ו… י ַעל ׁ̆ נ≈ ˙ ּב¿ ƒי ילוּ , ַ‰ּבַ ƒַוֲ‡פ ˙ רו… ˙ ˜ו… ƒי ים ַ‰ּבַ ƒסּוכ  נ¿

ן ח≈ ֻיָח„ ּב¿ ּל…‡ ַ‡ף( מ¿ ∆ ם ָ‰ָי‰ ׁ̆ ∆‰ ר ל…‡ ּבָ ≈‡ ל…‡ ּפ¿ ב. )ָ‰ָ„ר ו¿ ַ ׁ̆ ר'ַ‰  ָח ים ‡ו… ƒַחי‰ַ '

‡ ּמָ ∆ ים ׁ̆ ƒ̃ י ƒ„ּ ים ַ̂ ƒר ָּ̇ ס¿ ƒָפָניו נ ָ‰‰ ַ‡ך¿  .ל¿ ָּ̇ ∆ ׁ̆ ƒם ַעל מ ּנָ ָ̃ נ¿  ָרָ‡‰ ַ̃

ין ≈‡ ∆ ‡ן ּׁ̆ י˜' ל…‡ ּכָ ƒ„ ל…‡' ַ̂ ר' ו¿ ָּ̇ ס¿ ƒיָון .'נ ּכ≈ ƒן מ ּכ≈ ∆ ָר‰, ׁ̆ ב¿ ָ‚ּ 

יָ‡˙ו…  ƒל ‰' ,ּפ¿ ָ ׁ̆ „ּו ּום ַעל זו… ' ̃¿ י‡ ַמ‰ ׁ̆ ƒ‰. 

ל ח≈ ר ‰≈ ים ָ‰‡ו… ƒר ַ‰ַחּי ˜ו… ם ַלח¿ ָ̇ ם ‡ו… ƒ‡‰ַ ם ים ‰≈ ƒיר ƒ‰ ַ‡ַח˙ ז¿  ּב¿

˙ ו… ¿̂ ƒּמ ƒָר‰ מ ו… ּ̇ ן ַ‰ פ∆ …‡ ֻיָח„ ּב¿ ‡ ‡ו… , מ¿ ּמָ ∆ ן ׁ̆ יו… ּסָ ƒל נ „ו… ָ‚ּ ‡ ָיָ„ם ּבָ  ל¿

„וּ  ָעמ¿ בּוָר‰ ּבו…  ו¿ ¿‚ ƒל…‡, ּב ָל‰ ו¿ ע¡ ‡ּוָמ‰ ‰∆  מ¿

ָי„ו…  ַמע ַע„ .ּב¿ ָ ּׁ̆ ∆ ם ׁ̆ ∆‰ ים'ּכƒ  מ≈ ƒיח ƒס י מ¿ ƒפ  ל¿

ּוָמם ּ̇ '‡„ָ ּוָר‰ עּוב¿ ׁ̆ ¿ּ̃ ָנַס˙'ּב¿  ַ‰  ַ‰כ¿

ים ƒח ר¿ ם' ‡ו… ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆: 

ַעם ן ַ‡ַח˙ ּפַ ּמ≈ ַ„ּ ז¿ ƒם נ ָ̇ י ב≈ ן ָ‡ָ„ם ל¿ ≈̃  ָז

„ ּב≈ ּכַ ¿̇ ƒּנ ∆ ׁ̆ ˙ ר∆ ∆̇ יו… „ ּב¿ בו… ָ‡ז, ַ‰ּכָ ‡ ָ‰ָי‰ ּומ≈  ּבָ

ם ָ̇ י ב≈ ַמן ל¿ ּז¿ ƒַמן מ ז¿ ƒל ,‰ ‚ ָ‰ָי‰ ַ‰ּלָ ≈‰ ם נו… ∆‰  ּבָ

„ י˜ ָכבו… ƒּוַמֲענ ˙ נו… ָּ̇ ָכל ַמ ָח‰ ל¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ .

ַ‡ַח˙ ים ּב¿ ƒָעמ ָנ‰, ַ‰ּפ¿ ן ּפָ ≈̃ ָ‡ַמר ַ‰ּזָ ם ו¿ ‰, ָל‰∆ ∆‡ י רו… ƒכ ם ָ‡נ… כ∆ נ¿ ƒ‰ ∆ ׁ̆ 

ים ƒ„י ƒּפ ¿̃ ך¿  ַמ ָבר≈ ˙ ל¿ ּכַ ר¿ ƒן ּב זו… ל ַ‰ּמָ ˜ו… י, ָרם ּב¿ ƒּ̇ ַ„ע¿ ב ל…‡ ל¿  טו…

ָבר ר ַ‰ּ„ָ ∆ ׁ̆ ם ֲ‡ ∆ּ̇ ים ַ‡ ƒׂ̆ י, עו… ֲ‰ר≈ ∆ ‰' ‰"‰˜ב ׁ̆ נ∆ ׁ̆  עו… ם' ָלַח ≈ ׁ̆  ּול¿

ם ַמ‰ יכ∆ ע…˜ ֲעל≈ ז¿ ƒע…˜ ל ¿̂ ƒל ˙ ו¿ ם ‡∆ יכ∆ ≈̇ כו… ר¿ ƒָלל, ּב כ¿ ƒי ַטֲעָנ‰, ּוב ƒל 

ם יכ∆ י ֲ‡ל≈ ƒי ּכ יס≈ ƒנ ים ַמכ¿ ƒח ר¿ ים ‡ו… ƒָסמ ֻפר¿ ם מ¿ ∆ּ̇ י, ַ‡ ƒַע  ּומ ≈„ ם יו… ƒ‡ 

ין ים ‡≈ ƒח ר¿ ים ָ‰‡ו… ƒ ׁ̆ י י¿ ּבַ ¿̇ ƒם מ ָ̇ ‡ו… ר¿ ƒיָנם ּב ≈‡ ∆ ים' ׁ̆ ƒיר ƒַמֲחמ '

ם כ∆ ¿̇ מו… י, ּכ¿ נ≈ ָח‰ ּב¿ ּפָ ¿ ׁ̆ ƒכוּ  ַ‰ּמ ו…  ָנבו… ּ̇ ַכח¿ ו… ּ̇ ƒרוּ , מ לוּ  ָסב¿ ּב¿ ƒ̃ . ו¿

ָרָ‡‰ ∆ ּׁ̆ ƒן מ ≈̃ ם ַ‰ּזָ ≈‰ ∆ ים ׁ̆ ƒע מ¿ ו… לו…  ׁ̆ ˜ו… י‡, ּב¿ ƒ̂ ו…  ‰ו… ּ̇ ח¿ ַּ̇ ַ‡מ¿  מ¿

˙ נו… ָּ̇ ˙ ַמ ָספו… ˜ נו… ּל≈ ƒח ם ו¿  .ָל‰∆

ַ‡ַחר ַמן ל¿ יַע  ַמ‰ ז¿ ƒפ ן ‰ו… ≈̃ ּכו… , ַ‰ּזָ ַ„ר¿ יָ„‰ ּכ¿ ƒ̃ ּפ¿ ƒיָ„‰ מ ƒ̃ פ¿ ƒף, ל‡ַ  ו¿

ַעם י‡ ַ‰ּפַ ƒב ּמו…  ‰≈ ƒע ˙ נו… ָּ̇ יל. ַמ ל≈ ˙ ּב¿ ּבָ ַ ׁ̆  ׁ̆ ∆„ בוּ  ˜ו… ָ ּׁ̆ ∆ ׁ̆ י˙ ּכ¿ ּב≈ ƒמ 

˙ ס∆ נ∆ ּלוּ  ַ‰ּכ¿ ח≈ ≈‰ ר ו¿ ַזמ≈ ם' ל¿ לו… ָ ם ׁ̆ יכ∆ ל' ֲעל≈ ˜ו… ַער, ָרם ּב¿ ם ּ‚ָ ∆‰  ּבָ

ן ≈̃ יר ַ‰ּזָ ƒּכ ז¿ ƒ‰ ם ו¿ ˙ ָל‰∆ יָט˙ו… ' ‡∆ ƒ ַעם' ׁ̆ ּפַ ƒמ ˙ מ∆ ∆„ ו… ּ̃  ‰"˘‰˜ב, ַ‰

ַע  מ≈ ו… ם ַ‡ף ׁ̆ ƒ‡ ‡…ָע˜וּ  ל ז¿ ƒל י ˜ו… ׁ̆  ּב¿ ל ַרַע „ו… ָ‚ּ 

ל ך¿  ּכָ םֈ ּכָ ≈‰ ˜וּ  ו¿ ¿̇ ָ לוּ  ׁ̆ ּב¿ ƒ̃ ˙ ו¿ ָבָריו ‡∆ ¿„ּ. 

ַעם ּפַ ָ‡‰ ּבַ ‡ ַ‰ּבָ ן ּבָ ≈̃ ב ַ‰ּזָ ר∆ ע∆ ַסח ּב¿ , ּפ∆

ַמח ָׂ̆ ∆ ׁ̆ ַעל ּוכ¿ ˙ ּבַ ƒי ָר‡˙ו…  ַ‰ּבַ ¿̃ ƒינו…  ל ƒמ ז¿ ƒ‰  ו¿

˙ יו… ¿‰ ƒחו…  ל ר¿ ָנ‰ ‡ו… ¿̇ ƒ‰ ן ≈̃ ָ‡ַמר ַ‰ּזָ ‡, ו¿  ָ‡בו…

ךָ  ¿̇ י ב≈ ַנ‡י ל¿ ¿̇ ƒּב ˙ ≈‡ ∆ רוּ ' ַ‰ָ‚ָ„‰'ָ‰  ׁ̆ ט י…‡מ¿ ∆̃ ∆ ׁ̆ ל…‡ ּב¿ ׁ̆  ו¿ ַרַע  ּב¿

ל „ו… ‰, ב"בע‰ לו…  ָ‡ַמר, ּ‚ָ ז∆ ים ל…‡ ל¿ ƒּכ ַ‡ל ַע„ ַ‡ס¿ ¿ ׁ̆ ∆‡ ∆ ׁ̆ ˙ י ‡∆ נ≈  ּב¿

י ƒ̇ י ַנס. ּב≈ כ¿ ƒַלך¿  נ מ¿ ƒנ ּ‰  ו¿ ָּ̇ ַ„ע¿ י‡, ּב¿ ƒ‰ יָב‰ ו¿ ƒ ׁ̆ י" :לו…  ‰≈ ƒּ̇ ¿̃ ַ̇ ָ ׁ̆ 

ר ַ̃ ָע ∆ ׁ̆ ‰ ּכ¿ ˙' ַ‰ּלָ ּכַ ר¿ ƒן ּב ם' ַ‰ָמזו… י‰∆ ƒּפ ƒל מ ∆ ינוּ  ׁ̆ ָל„≈ י, י¿ ƒּ̇  ָמַחל¿

י˜ ƒּ̇ ¿ ׁ̆ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ˙ ּכ¿ ∆‡ ˙ ירו… ƒמ ם' ז¿ לו… ָ ם ׁ̆ יכ∆ ינוּ ' ֲעל≈ נ≈ עו… מ¿ ƒָבל ,מ‡ֲ ˙ ∆‡ 

ָל‰ י¿ ׁ̆  ַ‰ּלַ „ו… ָּ̃ ‰ַ ‰ ן ל…‡ ַ‰ּז∆ ≈ּ̇ ּום לו…  ‡∆ ׁ̆ ן ּב¿ פ∆ ַ‡ף ,‡… י-ַעל-ו¿ ƒּפ 

נוּ  ֲ‡ַנח¿ ∆ ים ׁ̆ ƒר ¿„ּ‰ַ ים ַ‡ַחר מ¿ ƒח ר¿ ל, ‡ו… ּכָ ƒם מ ˙ ָמ˜ו… בּול ‡∆ ¿‚ּ‰ַ ‰  ַ‰ּז∆

ר ל…‡  ."ַנֲעבו…

ַמע ָ ּׁ̆ ∆ ּׁ̆ ƒן מ ≈̃ ˙ ַ‰ּזָ י ‡∆ ר≈ ב¿ ƒ„ּ ‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַעס ָ‚ַער ּכָ ם ו¿ ∆‰ ם: "ּבָ ּנָ ƒח  ל¿

י ƒּ̇ ¿̃ ַנ ע¡ ם ‰∆ ל ָלכ∆ ˙ ּכָ נו… ָּ̇ י ַ‰ּמַ ƒּ̇ ַ̇ ּנָ ∆ ם ׁ̆  ָלכ∆

ם ַע„ י, ֲ‰לו… ƒ̇ ‡ו… ר¿ ƒּב ˙ ע≈ ם ּכָ כ∆ ינ¿ ≈‡ ∆ ׁ̆ 

ים ƒע מ¿ ו… י ׁ̆ ƒל ˜ו… ַ‰ל. "ּב¿ ב¿ ƒנ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ,י ƒיוּ  ּכ‰ָ 

ּלוּ  ≈‡ ˙ נו… ָּ̇ ˙ ַמ רו… ָ̃ ˙ י¿ ָכע≈ ׁ̆  ו¿ ַ ׁ̆ ן ָח ≈̃ ַ‰ּזָ ∆ ׁ̆ 

ן ָ ׁ̆ ¿̃ ַב ֲחָזָר‰ י¿  .ּבַ

‰ ַ‡ך¿  ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ,„ ּיַ ƒר מ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ָע‰ ּכַ מ¿ ָ ׁ̆ ˙ ∆‡ 

י ƒפ ּב¿ ∆ ך¿  ׁ̆ ל∆ ≈‰‰ַ ,‰‡ָ ר¿ ָר‰ ָ̃ ָ‡מ¿ ַבֲעָלּ‰  ו¿  :ל¿

ר" ח ַמ‰≈ ַ̃ ˙ ל ‡∆ יו ּכָ ָ̇ נו… ¿ּ̇ יָרם ַמ ƒֲחז‰ַ  לו…  ו¿

ם ר∆ ט∆ ׁ̆  ּב¿ ≈„ּ ַ̃ ¿̇ ƒָח‚ י ין. ‰∆ י ‡≈ ƒל ל ı ּכָ פ∆ ן ח≈ ∆‰ ם, ּבָ ≈ ׁ̆ ין ּכ¿ ≈‡ ∆ י ּׁ̆ ƒל 

ı פ∆ ו…  ּבו…  ח≈ ּ̇ ַכח¿ ˙ו… סּוָל‰ ּוב¿  ."ַ‰ּפ¿

ר ַנֲעָנ‰ ים ָ‰‡ו… ƒַמר ַ‰ַחּי‡ָ ּו˙ ו¿ ׁ̆ ַרּ‚¿ ¿̇ ƒ‰ ‰, ּב¿ ָּ̇ י ַע ƒּ̇ י ָיַ„ע¿ ƒ‰ַמ 

‰ ָ ׁ̆ „ּו ¿ּ̃ ‰ַ ˙ פ∆ פ∆ ם ַ‰חו… יכ∆ ַעל ֲעל≈ ם ו¿ כ∆ ¿̇ י י, ּב≈ ƒן ּכ ≈̃ ר ָ‰ָי‰ ַ‰ּזָ ∆̂  ַ‰ּי≈

, ָ‰ַרע מו… ¿̂ ַע ׁ̆  ּב¿ ≈ּ̃ ƒּב ∆ ר ּׁ̆ ˙ ַלֲע˜ו… ָ‰‚ו… ˙ ַ‰נ¿ ימו… ƒמ ם ּ̇¿ כ∆ ¿̇ י ּב≈ ƒמ ,

‰ ָ ּׁ̆ ƒ‡‰ָ ַמ˙'ּב¿  ו¿ ים ָחכ¿ ƒ ׁ̆ ‰' - 'ָנ ָ̇ נ¿ ּ‰  ּבָ ָ̇ י  .'ּב≈

‡י ַ‡ף ַוּ„ַ ּב¿ ∆ יס ָ‰ָ‡ָ„ם ַעל ׁ̆ ƒנ ַ‰כ¿ ים ל¿ ƒח ר¿ י ‡ו… ƒל ּב¿ ƒמ ˜ ּ„ו… ב¿ ƒל ל  ּכָ

ך¿  ם ּכָ י‰∆ ≈̇ ּיו… ƒ̂ י ƒ̂ ל, ּב¿ ּכָ ƒם מ יס ָ‡סּור ָמ˜ו… ƒנ ַ‰כ¿ י˙ו…  ל¿ ב≈  ל¿

ך¿ ' ƒַסי ָ‰ר¿ ך¿  מ¿ ƒַבי ƒי' ּוַמֲחר ƒּכ ‡ ר ּבָ ר≈ ָ̃ ˙ ל¿ ∆‡  ‰ָ' ׁ̆ ַלֲ‰בּו˙' ‡≈ ¿̇ ƒ‰‰ַ  ו¿

‰וּ  מו… י ּכָ יב≈ ƒַמֲחר ֲ‰„ּו˙ ּכ¿ ָבר. ‰ּו‡ ַ‰ּיַ  ַ‡ֲ‰ַב˙'ָ‰  ˜"רב‰ ָ‡ַמר ּוכ¿

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒף'מ¿ ' ע"יז' י ע„'ן ˆוּ  ‚ּוט ַזיין ַ„‡ר¿ ער י∆ ּב∆ ט ‡√ ¿ ׁ̆ י ƒיט נ ƒמ 

ע„'ן  .'י∆
 (ב‡ר ‰פר˘‰ מפי ‰‚‰"ח ר' ‡לי‰ו ר‡ט‰ ז"ל)
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ין יָ„יו ּב≈ ƒל ֲחס ∆ י ˜"‰ר‰ ׁ̆ ƒר ַרּב ≈ ׁ̆ ‡ָ 

ין ƒל טו… ס¿ ƒ(יומ‡ „‰ילול‡ ט"ו ‡ב)זיע"‡  מ 
‰ נ∆ מ¿ ƒי„ ָ‰ָי‰ נ ƒָחס ר ‰∆ ח≈ י' ר ַ‰ּסו… ƒב ¿̂ .
ָכל ַעם ּב¿ ם ּפַ ר∆ ‡ ט∆ ָ̂ ‰ ָי יז∆ ≈‡ ָחר ל¿ ס¿ ƒמ ,
ָנס ָ‰ָי‰ כ¿ ƒל נ ∆‡  ׁ̆ ∆„… ּ̃ יָמ‰ ַ‰ ƒנ י ּפ¿ ≈„  ּכ¿

˙ ּכו… ז¿ ƒל ˙ ּכַ ר¿ ƒב י ּב¿ ƒַח˙. ָ‰ַרּב‡ַ  ּב¿
ים ƒָעמ סו…  ַ‰ּפ¿ נ¿ ּכָ ƒ‰ ל ּב¿ י  ‡∆ ƒי  לו…  ָ‡ַמרָ‰ַרּב ƒרַרּב ≈ ׁ̆ ָנם : "ָ‡ ָ‡מ¿

ים  ƒָעמ פ¿ ƒיםל ƒָחר ס¿ ƒים ַ‰ּמ ƒ̃ ֲח ין ּ„ו… ≈‡ ַמן ו¿ ַ„ע ֲ‡ָבל, ז¿ ָך  ּ̇≈ י ל¿ ƒּכ 
‰ ַעל ּלָ ƒפ ¿ ָין ּ̇ נ¿ ƒמ ר ָ‡סּור ּב¿ ≈ּ̇ ַו ים, ל¿ ƒיכ ƒר ל ̂¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ָין ל¿ נ¿ ƒמ . ּב¿
ַ‡ל …ב ו¿ ׁ̆ ֲח י ַּ̇ ƒּכ ‰ י‡ ז∆ ƒב „ מ≈ ס≈ פ¿ ∆‰ ,‰ ַרּבָ ם, ַ‡ּ„¿ ƒ‡ ים ּב¿ ƒר‰ָ ז¿ ƒנ 

‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒָין ּב נ¿ ƒמ ים ל…‡, ּב¿ ƒ„י ƒס ּלָ  ַמפ¿ ים ‡‡∆ ƒיח ƒו ַ‡ף, ַמר¿ ים ו¿ ƒל כו…  י¿
ל ≈̂ ּנָ ƒ‰ ל ל¿ ּכָ ƒָבר מ  ".ַרע ּ„ָ

י' ר ƒב ּבו…  ָנַטר ̂¿ ƒל ˙ ּב¿ ּלו…  ‡∆ ƒמ˙ 
י ƒם, ָ‰ַרּב‚ַ ‰ ו¿ ָּ̇ ‡ו…  ַע ¿̂ ָי  ּב¿

ָחרו…  ס¿ ƒמ ַמר ל¿ ָ ‰ ַעל ׁ̆ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ 
ָין נ¿ ƒמ ָכל ּב¿ ף ּב¿ ∆̃ … ּ̇. 

ַ‡ַח„ ים ּב¿ ƒמ ָרך¿  ַ‰ּיָ ¿̂ ƒָי‰ נ‰ָ 
˙ ˙ ַיַער ַלֲחˆו… ָ‡ז, ָעבו… , ו¿
„ו…  עו… „ ּב¿ ע≈ ַער ˆו… ּיַ נַ , ּבַ ¿̇ ƒ‰ל  ּפ≈
„ ָעָליו ≈„ ו… ן ׁ̆ ֻזּיָ ר, מ¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ 

 

„„ַ ָ ּנוּ  ׁ̆ ּמ∆ ƒמ ˙ ל ‡∆ ּפו…  ּכָ ס¿ ַ‡ַחר ,ּכַ ן ּול¿ ּכ≈ ƒם‚ַּ  מ ‰ ָ̂ ‚ ַלֲ‰ר…  ָר
˙ו…  י' ר. ‡ו… ƒב י ָרָ‡‰ ̂¿ ƒּכ  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ טּול ים נ¿ ƒןו¿ , ַרֲחמ ּ̃≈  ָלכ≈ ƒּב ׁ̆ 
ּנוּ  ּמ∆ ƒמ ˙ ָפחו… ַמר ל¿ ּ„ּוי לו… ƒי ו נ≈ פ¿ ƒּו‡ ל‰ ∆ ל≈  ׁ̆ . ˙ָלמוּ  ך¿ ‰ו…

„ ≈„ ו… ּׁ̆ ים ַ‰ ƒּכ ס¿ ƒ‰ ָבר ָ‡ז, ַלּ„ָ „, ו¿ עו… י' ר ּב¿ ƒב ר‡ ̂¿ מ≈ ּל  ˙‡∆  ו… ƒמ˙  ו…
ּ„ּוי ƒָל‰, ַ‰ּו ¿‚ ƒע נ ַ̇ פ∆ „ ל¿ ∆‚ נ∆ יָניו ל¿ י ע≈ ƒ„ּו‰ ןזָ  י¿ ≈̃ , ∆ נׁ̆ ָ̃ „ ו… ּז¿ ר≈  ו… ל יו…
י ַעל ƒיו ּפ ָ̇ ּ„ו… ƒמ .‰ ַח  ָ‰ַ„ף ַ‰ּלָ כ… ˙ ּב¿ ∆‡  ׁ̆ ּׁ̆  ר…‡ יםַ‰ ƒ„ ¿„  ו…

יםַל  ƒ„„ָ ָי„ו…  ָנַטל, ּ̂¿ ˙ ּב¿ ׁ̆ ' ר ‡∆ ער¿ יל, ‰∆ ƒּ̂ ƒ‰ ˙ו… ‡ ו¿ יַּ  ו… ƒמ„ 
„ ≈„ ו… ּׁ̆ יכו…  ַע„ ַ‰ ƒל ‰ו… ∆ ל ׁ̆ ∆‡ ıחּו ƒַער מ ∆ . ַלּיַ ׁ̆ ‡ֲ ּ‚ƒ  רּכַ ƒ‰ ל‡∆  יַע 
ıחּו ƒַער מ ‰, ַלּיַ ָ̂ י' ר ָר ƒב ל ̂¿ …‡ ¿ ׁ̆ ƒל ˙ ∆‡  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ  ‰ַי ƒ‡ ל¿ ƒַמ  ּפ‰ 
מו…  ¿ ע ַ‡ך¿ , ּׁ̆ ַ̇ פ∆ ַלם, ל¿ ע¿ ‰ נ∆ „ ַ‰ּלָ ∆‚ ּנ∆ ƒָניו מ נּ ו¿  ּפָ ינ∆ ּלוּ ּכ¿ , וּ ‡≈ ƒ‡ 

ָלַע˙ּו   .ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ּב¿

ֲעב…ר ים ּכַ ƒים ָימ ƒ„ם, ֲ‡ָח י' ר ָׂ̆ ƒב ¿̂ ˙ ָעָמיו ‡∆ י˙ו…  ל‡∆  ּפ¿ ל ּב≈ ∆ ׁ̆ 
י ˜"‰ר‰ ƒר ַרּב ≈ ׁ̆ ין ָ‡ ƒל טו… ּס¿ ƒי, מ ≈„ ר ּכ¿ ַסּפ≈ סַ‰  ַעל יָלַרּבƒ  ל¿  ּנ≈

ל „ו… ָעַבר ַ‰ּ‚ָ ∆ ׁ̆. 

ם ּי≈ ƒּס ∆ ּׁ̆ ƒר מ ַסּפ≈ י לו…  ָ‡ַמר, ל¿ ƒן": ָ‰ַרּב ≈‰ 

י ƒ ּ̇ ךָ  ָ‡ַמר¿ י ל¿ ƒַעל ּכ ‰ ּלָ ƒפ ¿ ָין ּ̇ נ¿ ƒמ  ָ‡סּור ּב¿

ר ≈ּ̇ ַו ל…‡. ל¿ „ ו¿ י, עו… ƒ ּ̇ ךָ  ָ‡ַמר¿ י ל¿ ƒם ּכ ƒ‡  ּב¿

ים ƒר‰ָ ז¿ ƒנ ‰ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒָין ּב נ¿ ƒמ ים ל…‡, ּב¿ ƒ„י ƒס  ַמפ¿

‡ ּלָ ים ‡∆ ƒיח ƒו ַ‡ף, ַמר¿ ים ו¿ ƒל כו… ל י¿ ≈̂ ּנָ ƒ‰   ל¿

ל ּכָ ƒָבר מ  .ַרע ּ„ָ

ַ„ע ךָ  ּ̇≈ י, ל¿ ƒכ ּכ ָל‰ ּו˙ז¿ „ו… ¿‚ּ  ׁ̆ ךָ  י≈ ל. ל¿ ∆ ׁ̆ ירּו˙ַ‰  ּב¿ ƒ‰ ָל‰ַ‰ּ‚¿  ּז¿  „ו…
ךָ  ּל¿ ∆ ל ׁ̆ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ָין ל¿ נ¿ ƒמ יט, ּב¿ ƒל ח¿ י˙ ‰∆ ין ּב≈ ƒ„ּ  ∆ ילל¿  ָל‰ַמע¿  לׁ̆ ƒּ̂ ‰ַ 

ךָ  ¿̇ י˙ ‡ו… ƒי‰ָ ∆ ׁ̆ ַנ˙ ָנ˙ּון ּכ¿ ַסּכָ ים ּב¿ ƒי. ַחּי ƒכ ¿  ימƒ  ו¿ ׁ̆ ƒילל¿  ַלחנ ƒּ̂ ‰ַ 
ךָ  ¿̇ ָרָ‰ם? ‡ו… ינוּ  ַ‡ב¿ ƒן ‰"ע ָ‡ב ≈ּ̃ ƒ ּ̇ ∆ יַל˙ ׁ̆ ƒפ ¿ ּ̇  ַ י˙ׁ̆ ƒּו‡‰, ֲחר 

 

ַר„ ּיָ ∆ מו…  ׁ̆ ¿̂ ַע י ּב¿ מ≈ ¿ ּׁ̆ ƒַמ  מ ¿ ׁ̆‡  ּיָ
ן ≈‚‰ָ יךָ  ל¿ יל ָעל∆ ƒּ̂ ‰ַ ךָ  ּול¿ ¿̇  ‡ו…

 

ָ„יו ּיָ ƒל מ ∆ ׁ̆ „ ≈„ ו… ּׁ̆ ל, ַ‰ ∆ ׁ̆  ּב¿
ירּו˙ ƒ‰ ָל‰ ַ‰ּז¿ „ו… ךָ  ַ‰ּ‚¿ ּל¿ ∆ ׁ̆ 
ל ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י„ ל¿ ƒמ ָין ָּ̇ נ¿ ƒמ  ַ‡ףו¿ , ּב¿

י ַע„ ≈„ ירּו˙ ּכ¿ ƒס ׁ̆  מ¿ פ∆  ."נ∆

 )‡וˆר פניני ‰חסי„ו˙(

ר ַעל ‰ר‰"˜  ֻסּפָ ר'ַ‰'מ¿ פ≈ ם סו… ַ̇ ‚ זי"ע  ֲח ≈‰ ָ‰ָי‰ נו… ∆ ׁ̆
ר,  י ַ‰ּ„ו… ל≈ „ו… ¿‚ּ ƒָח„ מ ַעם ‡∆ . ָ‡ַמר לו… ּפַ ˙ו… ּלָ ƒפ ¿̇ ƒיך¿ ּב ƒר‡ֲ‰ַ ל¿
י ‰ּו‡  ם, ֲ‰ר≈ ˙ ַ‰ּיו… ּלו… ƒפ ¿̇ ƒך¿ ּב ל ּכָ יך¿ ּכָ ƒר‡ֲ ּמַ ∆ ׁ̆ י ַעל ַמר  ƒנ‰ַ מ≈ ¿ּ̇

מו… ַעל י¿  ¿̂ ל ַע ַבּט≈ ַמרמ¿ ¡‡ ָבר נ∆ ָר‰, ּוכ¿ ו… ּ̇ ּמּו„  ƒּל ƒך¿ מ י ּכָ מ˘לי ( „≈

ו…  )כח ט ּ̇ ַע  מ… ¿ ּׁ̆ ƒנו… מ יר ָ‡ז¿ ƒס ָב‰.מ≈ ע≈ ו… ּ̇ ˙ו…  ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ם   ָר‰ ּ‚ַ

י „ּ  ƒינ ≈‡ ‰ ˙ו… ַרב, ַעל ז∆ ‡ו… ר ל¿ פ≈ ם סו… ַ̇ יב ַ‰ֲח ƒ ׁ̆ ≈‰ ≈‡ ָלל ‚ ּכ¿ ו…

ינּו ז" י ֲחָכמ≈ ƒּפ ƒים ָ‡נּו מ ƒָטח ָבר ֻמב¿ י ּכ¿ ֲ‰ר≈ ∆ '˙ נ„) ברכו(ל ׁ̆ ∆ ל ׁ̆ ּכָ

¿ ַ‰ּמַ  ׁ̆ ים לו… ָיָמיו ּו ƒיכ ƒַמֲ‡ר ‰ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ יך¿ ּבַ ƒיונו… ֲ‡ר ָ̇'‡ ָ̂ מ¿ ƒנ , 

ז¿  ע∆ ‰ ּב¿ ּכ∆ ז¿ ∆‡ ‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ יך¿ ּבַ ƒם ַ‡ֲ‡ר ƒ‡ ∆ ׁ̆  ‡ יפו… יכּו˙ַל ‰'  ַר˙‡≈ ƒר‡ֲ 

ו…  ּ̇ ּמּו„  ƒל י ּב¿ ַ̇ עו… ¿ ׁ̆  ˙ ים ‡∆ ƒל ¿ ׁ̆ ָכך¿ ַ‡ ים, ו¿ ƒַמ ָר‰ָימ , ƒנ‡ֲ ∆ ּׁ̆ י ‰ 

.‰ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ יכּו˙ ַ‰ ƒי ֲ‡ר ≈„ יר ַעל י¿ ƒס  ַמח¿
 )‡וˆר פניני ‰חסי„ו˙(
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אף על פי שנאמרה תפילה בעשרה לשונות,  קרובה שבכולן - תחינה, שנאמר: "ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה' קרובים אל ה' אלוקינו" (מלכים א,ח).

הוא לא ביד האדם. הרצון כן. ולפי הרצון שלך, ככה ה' יתברך דן אותך. אם לא 
תעזוב את הרצון, בודאי תגיע, כי בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו.

להוריד ללב זה לשים את הרצונות במילים, להתפלל. תפילותיו של משה 
וחמש  מאות  חמש  לכדי  מצטרפות  ישראל  לארץ  להיכנס  יזכה  למען  רבינו 
עשרה, כמניין "ואתחנן". ולמרות כמיהתו העזה, ותחנוניו הבלתי נלאים, בכל 

זאת נדחית תפילתו ונסתמים שערי שמים בפני תחנוניו.

אלא שמשה רבינו ע"ה רצה את התפילה, את התחנונים, את הדבקות בה'. 
לדבר,  ימשיך  לאמור,  שימשיך  התחנן  הוא  לאמור,  ההיא  בעת  ה'  אל  ואתחנן 
ומצפה  פה  כל  תפילת  שומע  שהוא  בהשי"ת  האמונה  את  לרגע  יאבד  שלא 
משם  "וביקשתם  יהודי.  כל  של  ולתחינתו  לתפילתו  עזה  בתשוקה  ומתגעגע 
את ה' אלוקיך ומצאת" (ד, כט). משם דווקא, מהמקום שאתה נמצא בו ומכל 
מה שעובר עליך, רק לא לפול למקומות המסוכנים האלה של עצבות, של כעס, 
של יאוש, של ויתור והרמת ידיים, של האשמה עצמית. ומצאת. גם אם הישועה 
מתמהמהת, אתה תמצא מזור לנפשך, כי החיפוש והבקשה, הרצון והתשוקה, 
התחנונים הבלתי פוסקים האלה, הם הכוח שמרפא את  הכיסופים והערגה, 

הנפש, שמשלים את החסרון, שמקרב את האדם לבוראו.

צריך להכניס הרבה לב לתפילות שלנו. "כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" 
(ד, כט). אבא שבשמים, תרחם על הילד שלי! תן לו רצון להתפלל! תן לו אהבה 

ללימוד תורה! תאיר לו את אור האמת! תרחיק אותו מחברים רעים! שיתחבר 
עם החברים הטובים!

צריך להכניס הרבה לב לחיים שלנו. הרבה אהבה, הרבה עדוד ותמיכה. ילד 
צריך לשמוע הרבה שבחים. כמובן על דברים נכונים. צעקות זה יותר לשחרר 
את הכעס מלבו של ההורה, זה לא באמת לחשוב על טובתו של הילד. זה נכון 
לא רק לגבי ילדים, זה אתה עם עצמך, ועם אשתך, ועם חברים, ועם שכנים, 

עם כל אחד. להגיד מילים טובות, להתפעל מהטוב שאתה רואה אצל השני.

בָֹת ֵאל ְלָבְבָך ַוֲהשֵׁ

אחרי הירידה הגדולה, שיושבים על הקרקע ומתאבלים על חורבן ירושלים 
כוחות  לנו  ונותנת  אותנו,  שמעודדת  נחמו  שבת  באה  נפש,  חשבון  ועושים 
להתחיל התחלה חדשה, שזאת הנחמה בעצמה. ואיזו התחלה אנחנו רוצים? 

התחלה עם לב!

"וידעת היום והשבות אל לבבך". לא מספיק לדעת, צריך להוריד אל הלב. 
הזמן  כל  הקב"ה.  את  לרצות  הזמן  כל  צריך  יהודי  הלב.  עם  המוח  את  לחבר 
כשאדם  הזמניים.  הדברים  את  לא  הנצחי,  הדבר  את  לאהוב  צריך  להתגעגע. 
רואה שכל התאוות הן רגעיות, הוא שואל את עצמו, מה, אני רודף אחרי זה? 
פנימיות?  זה  מה  הדברים.  של  הפנימיות  את  לחפש  צריך  רץ?  אני  מה  אחרי 
"כי  לה'.  יבער  שהלב  העיקר  העיקר.  זה  געגועים  לה'.  געגועים  זה  פנימיות 
תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך" (ד, כט).ריבונו של עולם אני רוצה רק אותך! לא 
מעניין אותי העולם הזה בכלל! רק אותך אני רוצה! כשאדם ככה רוצה את ה', 
אז הוא נותן לה' את הלב שלו, את האהבה שלו,  את החשק שלו, את הכסופים 

שלו, את כל הטוב שלו.

את הלב להסטרא אחרא ח"ו,  נותן  התאוות, אז הוא  רודף אחרי  כשאדם 
ואז הוא נשאר ריק, בלי לב, בלי רצון, בלי חשק, אין לו כוח להתפלל, אין לו כוח 

להתבודד, את החיים שלו הוא נתן להסטרא אחרא ח"ו.

כשאדם רוצה את ה' וקורה שהוא נכשל בעבירה, הוא מיד זועק לה', מתחנן 
לה', אותך ה' אני רוצה, לא רוצה את העבירה, תסלח לי, תרחם עלי, לא רוצה 
להתאוות  לאהוב!  אותך  רק  רוצה  שלך!  עדן  הגן  את  רוצה  הזה,  הגיהנום  את 
תמיד  הוא  הרצון  אליך!  כסופים  אליך!  געגועים  כולי  אהיה  שאני  אליך!  רק 
התאווה ועל  להתגבר על  תמיד בידך, לכן גם כשאתה לא יכול  הרצון  חופשי, 
למנוע  יכול  לא  דבר  שום  יכול.  תמיד  אתה  להתגבר  לרצות  שלך,  ההתמכרות 
המעשה  חופשית.  בחירה  לך  יש  שבו  היחיד  הדבר  זה  הרצון  מלרצות.  אותך 
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל 

פאני, אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 
עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל, חי חיים בן אסתר, משה 

מוסא בן דוד וסיניה, מאיר חיים בן פרחה, ניסים בן רימה 
ת.נ.צ.ב.ה
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שכינה  כאילו  "ויחשוב  צח).  (סימן  ערוך  השולחן  שכתב  זהו  הלב.  כל  עם  אותה 
כנגדו" , היינו ידמיין לעצמו בצורה חיה איך שהשכינה כנגדו והיא שומעת לכל 
תפילותיו בקשותיו ודבוריו , אז יוכל לבו להיסחף ולהתעורר למלות התפילה.

הלב שלנו רדום. המרחק בין המוח ללב עצום. "בפיו ובשפתיו כבדוני, ולבו 
הלב,  נפתח  אז  ואו  ח"ו,  צרות  שיבואו  לחכות  למה  יג).  כט,  ממני"(ישעיהו  רחק 
מתגמדים,  האחרים  העסקים  כל  לפתע  ה',  עם  לשוחח  זמן  מוצאים  כבר  אז 
והלב  להן,  פרצות  כבר  והדמעות  לעזור,  שיכול  אבא  אוהב,  אבא  שיש  נזכרים 
נפתח. הסוף צריך להיות אהבה. כל מה עושים, לומדים, מתפללים מקיימים 
מצוות, עושים חסדים הכל כדי שבסוף נרגיש שאנחנו אוהבים את ה', שהוא 
אז  הלב,  אל  מהמוח  יורד  לא  זה  אם  בלעדיו.  חיים  לנו  שאין  שלנו,  החיים  כל 

העיקר חסר. ואיך מורידים אל הלב? עם דברים קטנים.

בתוך כל הצרות, והקשיים, והבלבולים, בתוך כל הניסיונות של החיים, אדם 
כעס  איזה  עם  זכות,  כף  לימוד  איזה  עם  טובה,  אחת  מחשבה  איזו  עם  יכול 
לאיזו  להגיע  יכול  הוא  בבית,  טובה  מילה  איזו  אם  אותו,  לבטל  מנסה  שהוא 
שזכה  אבינו  אברהם  של  הבוער  לבו  על  נתן  רבי  דיבר  פעם  נפש.  התרוממות 
לעבוד את בוראו במסירות נפש יומם ולילה, והשליך נפשו מנגד לפרסם את 
האמונה הקדושה בעולם. תוך כדי השיחה נאנח אחד התלמידים ואמר: "אוי, 
איך משיגים היום לב כזה"! ענה לו רבי נתן: "גם אתה יש לך לב כזה, אלא שאין 
אתה מלבב אותו"!!! (כוכבי אור, אנשי מוהר"ן תל). צריך לעורר את הלב. כי אם לא, 
מן השמים יעזרו לאדם לעורר אותו ואז זה כבר יכול להיות הרבה פחות נעים. 

כמו בסיפור הבא:

אלה ברכב ואלה בסוסים

נולדתי למשפחה חילונית במושב קטן בצפון הארץ, כשלושה קילומטרים 
רב.  מקום  אצלי  תפס  לא  מעולם  והדת  היהדות  נושא  כל  הכרמל.  הרי  מרכס 
יהדות, מבחינתי, הייתה רימון בראש השנה ומצות בפסח. בבעלות משפחתנו 
אני  אופניים,  על  רכבו  למושב  חבריי  ובעוד  וגידל,  רכש  שאבי  סוסים  חוות 
תמיד הופעתי בחברת סוסי פוני. לאחר מכן, כשגדלתי מעט, עברתי לרכיבה 
שממנה  במיוחד,  וגבוהה  צעירה  סוסה  שקיבלתי  עד  יותר  גדולים  סוסים  על 

כמעט ולא ירדתי, ומטעמים לא נהירים קראנו את שמה "גלוריה".

במושב שבו אני גר, מתגוררים גם אחותה של אמי ובעלה. יגאל בנם, נולד 
היינו  ביותר,  טובים  חברים  היינו  הדברים  ומטבע  אחריי,  חודשיים  כשלושה 
חיבבתי  אני  אחד:  להבדל  פרט  במראה.  ואפילו  בתכונותינו,  באופיינו,  דומים 
 , נגמר  שלא  קטנוני  בויכוח  החזקנו  קטן  מגיל  טרקטורונים.   - יגאל  סוסים: 
האם הסוס הוא בעל יתרון גדול יותר בשטח או הטרקטורון. וביום שישי אחד 
לוהט של אמצע הקיץ, בשובנו מטיול תחרותי שבו התאמצנו במיוחד להוכיח 
ושוב  עליזה,  שיחה  גלגול  תוך  לאטנו  רכבנו  שברשותנו,  הכלים  יכולות  את 
ויגאל  טרקטורון,  או  סוס  מה,  על  עדיף  מה  שלנו  הישן  הוויכוח  את  העליתי 
והוא  רואים,  שאנחנו  הראשון  אדם  הבן  את  נשאל  דיל,  נסגור  "בוא  הציע: 
יחליט אחת ולתמיד מה יותר טוב". "סגרנו", השבתי בחיוך מרוצה, והמשכנו 

ברכיבה איטית תוך החלפת בדיחות ועקיצות קלאסיות שהתרגלנו אליהן.

ארוך,  וז'קט  שחור  כובע  עם  דתי  אדם  לפנינו  מטרים  מאות  כמה  ראינו 
מלווה בכמה זאטוטים קטנים שבאו מן הסתם לטיול בהרי הכרמל. "הנה בן 
הוא   , מהמאדים. "עזוב  עתה  זה  נחת  כביכול  בהתרגשות,  יגאל  צעק  אדם!" 

נראה איזה רב", נרתעתי.

"רב או לא רב - הוא בן אדם וסגרנו דיל!" צעק יגאל, תוך שהוא מרעיש עם 
דוושת הגז פעמיים, קרצנו אחד לשני, ופצחנו בדהירה מטורפת לכיוונו. עצרנו 
לידו בחריקת צמיגים ופרסות, ובעוד ילדיו פוערים את פיהם לרווחה למראה 
הסוסה הגבוהה והטרקטורון הענק שנחתו ממש לידם, ניגש אליו יגאל והושיט 

האלוקים  הוא  ה'  כי  לדעת  הראת  בלב. "אתה  האמונה  את  להחדיר  צריך 
אין עוד מלבדו" (ד, לה). אתה ראית! זה לא שמיעה, זה ראיה! זאת התגלות 
שלא היתה לאף עם בעולם! אז איך אתה יכול עוד להתבלבל ולחשוב שיש כאן 
עוד משהו חוץ ממני?! אדם חייב להחדיר לו עמוק בלב את ההכרה שאין עוד 
רק  אותה  מקבל  הוא  אחרת,  הטבה  כל  או  פרנסה  מקבל  כשהוא  גם  מלבדו. 
ממנו יתברך. צריך להכיר טובה לכל אדם שמיטיב אתנו, אך לזכור את האמת 
לאמיתה , שהכל ה' נותן לנו. אי אפשר לחיות בלי אמונה. כי כל כך קשה להבין 
מה שקורה אתנו בעולם הזה, כל כך קשה להבין משהו בחשבונות של הקב"ה, 
שבלי אמונה נופלים מהר לקושיות, לטענות, לכעסים. אדם יש לו הסתכלות 
לא נכונה ואז זה גורם לו שהוא כועס על ה'. "איולת אדם תסלף דרכו ועל ה' 
יזעף לבו". מה, על ה' אני כועס? לא, אני כועס עליו, על השני, על השלישי, אבל 
זה בכלל לא הם, זה הכל ה', אתה חושב שאתה כועס עליהם אבל אתה כועס 

על ה', כי ה' מנהל פה את העולם.

אדם כל הזמן מתלונן, כואב לי פה וכואב לי שם, וחסר לי זה ואין לי זה. מי 
אמר שצריך להיות לך זה? אולי נבראת ככה שבכלל זה לא יהיה לך? יש אנשים 
שהם חושבים שהם צריכים ללכת למקום מסויים, להתקבל למקום מסויים, 
והם לא צריכים ללכת לשם, הם צריכים להיות דווקא כאן, במקום הזה, ולא 
שם. אבל הם רוצים ללכת דווקא לשם, למקום שלא מקבלים אותם. מי אמר 
שזה הנכון? תבקש מה', תמלמל, כל הזמן תמלמל, לתפילה קצרה יכול להיות 
כוח עצום, אם כל הזמן תמלמל, ה' כבר יראה לך מה נכון בשבילך. הוא יוביל 

אותך למקום שלך.

אדם צריך כל הזמן להגדיל את דעתו שאין שום דבר חוץ מה'.  אם האדם 
יזכור 24 שעות ביממה שאין עוד מלבדו, אז נגמרו היסורים שלו. צריך להבין 
את זה במוח אך אם לא הורדת את זה ללב אז יש לזה מעט מאד ערך. אם זה 

רק תאוריה זה גם נפלא אך זה לא כמו שזה יורד אל הלב.

התפקיד של האדם  בעולם הזה הוא להרבות בתפילה, זאת אומרת להיות 
מחובר עם ה' יתברך עשרים וארבע שעות ביממה, ועל כל צעד ושעל להודות 
חיים  אלוקיכם  בה'  הדבקים  "ואתם  עזרתו.  את  ולבקש  ולהתפלל  לבורא, 

כולכם היום " (ד,ד). רק זה נקרא חיים. כשזוכים להיות דבוקים בה'.

למחשבה  רעה  ממחשבה  לברוח  זה  הזה,  בעולם  האדם  של  העבודה  כל 
היא  התשובה  כל  תבחננו".  "לרגעים  פעם.  עוד  מתחילים  נופלים,  טובה, 
ההורים,  על  הילדים,  על  זוג,  הבן  על  ה',  על  לחשוב  טובות.  מחשבות  לחשוב 
על השכנים, איך אני יכול לשמח את כולם, איך אני יכול לעשות נחת רוח לה'. 
לנתק  שמצליחים  פעם  כל  טובה,  למחשבה  רעה  מחשבה  שהופכים  פעם  כל 
את עצמנו ממחשבה רעה, מושכים אלינו שפע. בקדושה, האדם רוצה שיהיה 
לכולם טוב ולא יחסר לאף אחד שום דבר. אבל מחוץ לקדושה, כל אחד רוצה 
רק לעצמו, את ההצלחה ואת ההנאה. נחמו נחמו עמי זה לא רק תתנחמו, זה 
נחמו אחד את השני. אתם באמת אוהבים אותי? אז קודם כל אני רוצה מכם 
לפני  הפשוטים,  בנסיונות  אותכם  נראה  בוא  שלכם.  החברים  את  שתאהבו 
להשיג  בשביל  כלי  צריך  אתה  השגות?  רוצה  אתה  למדרגות.  מגיעים  שאתם 
השגות. מה זה הכלים? הכלים זה הלב. אתה צריך לב. ואת זה אתה לא יכול 

לקבל לבד, רק עם החברים שלך.

הדלק של הנשמה זה מילה טובה של הערכה, של עידוד, של הכרת הטוב. 
צריך להתחנן לפני ה' שנזכה להגיד הרבה מילים טובות. כי מי שנמנע מלתדלק 

את הזולת, מונע ממנו שמחה, מונע ממנו חיים. 

את  מצוה,  לדבר  החמימות  את  הפנימיות,  את  רוצה,  אני  שלכם  הלב  את 
השמחה של מצוה, התרגלתם לחושך, אתם כבר לא מבקשים את האור.

יבקש  בקשה,  איזה  כשמבקש  הלב,  כל  עם  ישבח  הבורא,  את  כשישבח 
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לו יד. "שלום, כבוד הרב, יש לנו שאלה: "מה יותר טוב – סוס או טרקטורון?" 
למרבה הפתעתי, חייך הרב לבוש השחורים בנעימות והשיב בלי להסס אפילו: 
"ודאי שסוס!" זקפתי את אזניי בהתעניינות, ומזווית עיניי ראיתי את אפו של 
ששמו  שהתברר  והרב,  במקהלה,  שנינו  שאלנו  "למה?"  מעט.  מתעקם  יגאל 
ראובן, הסביר: "סוס נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. הטרקטורון הרי הוא יצירה 
את  לעכל  הספקנו  ובטרם  יותר".  טוב  שסוס  וברור  פשוט  לכן  אדם,  בני  של 
ברא  הוא  ברוך  הקדוש  מה  בשביל  להבין  רק  צריכים  הוסיף: "אנחנו  תשובתו 

את הסוסים." הרב ראובן לחץ את ידינו ואיחל לנו שבת שלום.

יודע  איני  בשתיקה.  רכבנו  בצעקות כרגיל, אלא  שוחחנו  לביתנו לא  בדרך 
מה חשב יגאל, אבל אני לא הפסקתי לחשוב על הדברים ששמענו. ידעתי שיש 
"קדוש ברוך הוא" ושהוא ברא את העולם, אבל למה? למה הוא ברא? מעולם 
בלילה  שישי  ביום  רגעים.  באותם  במוחי  ניקרה  זו  ושאלה  זה  על  חשבתי  לא 
ישבתי עם המשפחה והצבתי את השאלה, אבל איש לא התייחס ברצינות. ורק 
ת'מוח..."  לך  סובב  כבר  דוס,  איזה  עם  דקה  דיברת  בלעג: "רק  פלטה  אחותי 
העניין נשכח מזיכרוני. מפעם לפעם צפה לה השאלה בראשי, אך לא מצאתי 

די זמן וגם לא מקום שבו אוכל לתת לעצמי מענה.

היה זה יום מיוחד מבחינתי, רכבתי לפינה שלי ושל יגאל, מן מישור סלע 
קטן על הצלע המזרחי של ההר, עד מהרה הרחתי ריח של אש וראיתי להבות 
קטנות,  שריפות  יש  פעם  שמדי  לזה  התרגלתי  ההרים.  ראשי  על  מיתמרות 
וכבר לקחתי את הסלולארי לדווח, אך עוד לפני שהספקתי, ראיתי מלמעלה 
ניידות כיבוי רבות שועטות ממוקד למוקד, ומספר מסוקי משטרה ותקשורת 
סבבו מעליי. הבחנתי שמימיני במעלה הר, כמאתיים מטר ממני, האש יקדה. 
התקדמתי עוד וראיתי כי גם למרגלות ההר בוערים עצים רבים. התחלתי להבין 
שזו שריפה גדולה יותר ממה שאני מכיר. לא חלמתי באיזו סכנה אני נמצא. 
להרגיש  התחלתי  ואז  מערב.  דרום  לכיוון  צלעו  על  ההר  את  להקיף  המשכתי 
גלי חום שעולים אליי מתחתית ההר. סוסתי החלה להתנשף ולהזיע, הגעתי 
יותר  אליי  קרבה  ההר  ממעלה  שהאש  וראיתי  המצפה,  לפני  מטרים  כמאה 
מטרים  כחמישים  בסכנה.  אינה  מאחוריי  הדרך  כי  סבור  הייתי  ועדיין  ויותר, 
לפני המצפה הבנתי שאין יותר לאן להתקדם, הוצאתי את הסלולארי מכיסי 
בישרתי  בוער",  הכל  כלום,  נשאר  לא  המצפה,  ליד  אני  ליגאל. "יגאל,  וחייגתי 
אזניי,  את  החריש  שכמעט  בקול  יגאל  לי  צרח  נכאים. "השתגעת?!"  בקול  לו 
"תברח משם!!! זה מסוכן, הכל מסביבך בוער!" "בסדר, אני חוזר", אך הדרך 
באמצעותה הגעתי נחסמה לחלוטין. מצאתי עצמי מוקף בלהבות אימתניות 
שגם  וראיתי  ההר  למרגלות  התבוננתי  מסחררת.  במהירות  אליי  שמתקרבות 
משם אני מוקף באש שעולה אליי במהירות. הסתובבתי על מקומי במהירות 
עצרתי,  מטרים  כמאה  לאחר  המצפה.  לכיוון  חזרה  מהירה  בדהירה  והחלתי 
ותחושה מבשרת רעות החלה עולה ממעמקי בטני. הייתי כמו עכבר במלכודת, 

מוקף כולי בלהבות.

נתקפתי חרדה. הסלולארי עדיין היה בידי ושמתי לב שיגאל עוד לא ניתק. 
אתה  תברח!  משם!  "תצא  צרחתי.  לעזרה!"  תקרא  יגאל,  לכוד!  אני  "יגאל, 
תמות!!!" צעק לי יגאל חזרה בפאניקה. עשן סמיך העכיר את האוויר וגרם לי 
היא  ושוב  מזרח,  לכיוון  מטר  כמאתיים  דהרנו  בקנה.  נוראה  ולצריבה  לשיעול 
משמאלי,  מימיני,  השביל.  על  הלהבות  למראה  ומתנשפת  מתנשמת  עצרה, 
אליי  חדרה  אט  אט  אליי.  היישר  התקדמו  והן  ענק,  להבות  ומלפניי  מאחוריי 
ההבנה, שמכאן אני לא אצא חי... והאש הולכת ומתקרבת בצעדים מבעיתים, 
אני יושב על האוכף בייאוש ומשפשף את עיניי השורפות מהעשן הסמיך, ולא 
להבין  רק  צריכים  "אנחנו  ראובן:  הרב  אותו  בדמיוני  צץ  ואז,  לחשוב.  מצליח 
בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הסוסים..." מילותיו צפו מולי בבהירות 
לא מובנת. "בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את הסוסים..." הדהדו מילותיו 
באלפי קולות, והשתלבו ברעש הפצפוץ וקריסת העצים מסביב. חלקי עצים 

בזה  להידלק  החלו  אליי  הסמוכים  והשיחים  מעליי,  ממש  התעופפו  בוערים 
צורמים.  קולות  השמיעו  ונחיריה  לנוע,  כמעט  הפסיקה  כבר  גלוריה  זה.  אחר 
הבנתי שאלו הדקות האחרונות של חיי, וניסיתי לחשוב מה עליי לעשות בהן, 
אך לא הצלחתי לחשוב על דבר מלבד מילותיו של הרב ראובן, שהדהדו באזניי 
מה  בשביל  הסוסים...  את  ברא  הוא  ברוך  הקדוש  מה  הפסקה. "בשביל  ללא 

הקדוש ברוך הוא ברא את הסוסים..."

פקחתי את עיניי באיטיות, הרמתי את ראשי אל על, ולפתע שאגתי בקול 
אלמד  אני  הזה  מהגיהנום  אותי  תציל  שאם  לך  מבטיח  אני  לי: "אלוקים,  לא 
בשביל  אותי!  בראת  מה  בשביל  אלמד  אני  הסוסים!  את  בראת  מה  בשביל 
מה בראת את העולם!!!" לא ראיתי דבר. הלהבות הקיפו אותי והרגשתי שעור 
פניי נצרב. התחלתי לבכות כמו ילד קטן. מאי שם שמעתי קול צרחות נוראות. 
ידעתי שאלה הם בני אדם שצורחים, ולא היה לי מושג כמה הם ואיזה אסון 
הכיתי  נואש  ובצעד  עקביי,  את  יישרתי  הללו.  הצרחות  מאחורי  מתגלם  נורא 
בכל כוחי בבטן הסוסה שוב ושוב. היא התנערה פעם נוספת, וללא כל התראה 
פצחה בריצה מיואשת אל המדרון. דהירתה הייתה כה מופרעת, עד שחשתי 
שאני עומד לעוף בכל רגע מגבה. נאחזתי בה בארבעת גפיי בכוח רב, תוך שאני 

חוטף חבטות בפניי מצווארה הקשוח.

שאף  נאמנה  להעיד  שאוכל  מאד.  רב  לגובה  זינקה  היא  שהוא  כל  בשלב 
ועצרתי  בכוח  עיניי  את  עצמתי  כזה,  זינוק  ראיתי  לא  מעודי  ותיק  רוכב  בתור 
את נישמתי בבעתה. זה לא היה זינוק, זו הייתה קפיצת התאבדות. לא היה לי 

ספק שאלו הן השניות האחרונות של חיי.

אחיזתי  ולולי  הקרקע,  על  נחתה  היא  כנצח  שנדמו  רגעים  מספר  לאחר 
נחתה  היא  אך  שם.  לאי  מגבה  מתעופף  הייתי  ספק  ללא  בצווארה  הקשוחה 
אך  ואיך,  לאן  עדיין  יודע  איני  ההר.  במורד  מזרחה  לדהור  והחלה  רגליה  על 
צלול  ואוויר  האדיר,  החום  את  חש  איני  כבר  כי  לעובדה,  לב  שמתי  לפתע 
השורפות,  עיניי  את  ופקחתי  ידיי  את  מעט  הרפיתי  ריאותיי.  את  ממלא  יותר 
אספלט,  לכביש  סמוכים  שאנו  כשגיליתי  גבול  היה  לא  לשמחתי  באיטיות. 
עצרה  וסוסתי  הכביש,  את  זיהיתי  מהרה  עד  האש.  משטח  למדי  רחוקים 
תוך התנשפות קולנית, וכעבור רגע קל עשתה את מה שלא עשתה מעולם – 
קיפלה את רגליה ונשכבה על צדה במרכז הכביש. סוס לעולם אינו נשכב, ולבי 
ובמאמץ  באיטיות,  ממנה  ירדתי  חייה.  במחיר  חיי  את  הצילה  שהיא  לי  אמר 
כביר התחלתי לצעוד לכיוון האורות. עור פניי צרב בחזקה וכאב חד מילא את 
ראותיי. בכוחותיי האחרונים צעדתי עוד כחמישים מטר לפניהם, אך כוחותיי 
מקולות  התעוררתי  כוחות.  באפיסת  הכביש  על  התיישבתי  עוד,  לי  עמדו  לא 
נמרץ.  טיפול  בניידת  שאני  את עיניי וזיהיתי  פקחתי  אותי,  שהקיפו  ומאורות 
נפגעו.  לא  ריאותיך  כי  נראה  אך  ממושך,  זמן  טהור  אוויר  נשמת  לא  "תראה, 
העיקרון  ברמת  טהור,  לאוויר  זקוק  ואתה  ובפניך,  בידיך  קלה  בצורה  נכווית 
מצבך מצוין, האם תרצה להתפנות לבית חולים?"  "לא תודה", השבתי וקמתי 
שישב  לשוטר  ניגשתי  סירובי,  על  לו  שחתמתי  אחרי  מהאלוקנה.  באיטיות 
בניידת וביקשתי לבצע שיחת טלפון. חייגתי ליגאל, ובקול שקט ויבש אמרתי 
לאסוף  בוא  החירום,  רכבי  ליד  הגשר  אחרי  הגישה  בכביש  אני  אורן,  "זה  לו: 
חי???"  "אתה  כליל.  אותי  החריש  שכמעט  בקול  יגאל  צרח  "אורן!!!"  אותי". 
יגאל  שרק  עוצמתי  חיבוק  ולאחר  דקות,  תוך  שלו  הטרקטורון  עם  הגיח  יגאל 

יודע לתת, עלינו עליו והתחלנו לנסוע לכיוון היישוב.

כל הדרך הרגשתי שרק ההבטחה שלי הצילה אותי. לפתע גיליתי שיש עוד 
הרבה שאלות שאין לי עליהן תשובה. מי זה הקדוש ברוך הוא בדיוק? מה הוא 
רוצה מבני אדם? למה הוא ברא אותם? למה רק הרב ראובן ידע לשאול את 
הוריי  לזרועות  נפלתי  ותוהה,  מבולבל  וכך,  לעצמי,  להשיב  מה  ידעתי  לא  זה? 

ולמבול סוער של חיבוקים ונשיקות.
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 37 חייהם  את  קיפחו  בו  הנורא  האסון  של  הידיעות  לזרום  החלו  לפתע 

אסירי  את  לפנות  במטרה  באוטובוס  שנסעו  הסוהר  בתי  שירות  של  צוערים 

הנוראות  הצרחות  פשר  את  הבנתי  אז  רק  התופת.  באש  ונלכדו  דמון  כלא 

ששמעתי. התחלתי לבכות בכי נורא בעוד בני משפחתי מנסים להרגיע אותי. 

כשעה מאוחר יותר בעודני מדבר הגיע רכב הגורר קרון סוסים. גלוריה יצאה 

מהקרון, חבושה כולה. מישהו טיפל בה כמו שצריך. היא הגיעה עד אליי ואז 

ירדה על ברכיה למנוחה. אני המשכתי לדבר עם משפחתי.

אף  לעבור  לי  יצא  לא  מעולם  אך  פעמים,  מספר  שמעתי  ברק  בני  על 

שלנו  החבוטה  הטויוטה  את  התנעתי  שחר,  למחרת עם  וכך,  בסמיכות אליה. 

ושמתי את פעמיי אל עיר התורה, שכולה אנשים עם כובעים שחורים. 

הגעתי לשם. לא הכרתי איש. לפתע עצר לידי אדם, לבוש בדיוק כמו הרב 

ראובן, אבל הרבה יותר מבוגר ממנו. פניו היו מעוטרות בזקן לבן וארוך, והוא רק 

שאל בחביבות: "ידידי, האם אתה זקוק לעזרה?" פתחתי בשטף שאלות ללא 

כל מעצור. הזקן הביט בי בחביבות וחייך אותו חיוך נעים. "אכן כפי ששיערתי, 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

לא  שאני  לקדושה.  חזקים  רצונות  לי  תן 
שאני  לקדושה.  מחוץ  שהוא  דבר  שום  ארצה 
כל  קדושה  ועוד  קדושה  עוד  להוסיף  ארצה 
לא  שהוא  מישהו  על  כשאומרים  חיי.  מימי  יום 
תאוות  מכל  פרוש  שהוא  הזה,  העולם  את  מכיר 
העולם הזה וכל כולו דבוק בך אבא, דבוק בתורה 
כאלה  אז  מקבל  אני  בתפילה,   דבוק  הקדושה, 

רצונות אליך, אני כל כך רוצה להיות כמוהו.

נסתר,  צדיק  שהוא  מישהו  על  כשאומרים 
שהוא מלאך, אני מרגיש אז שזה הדבר המושלם, 
באמת,  באמת  כי  בחיים  גדול  הכי  העונג  שזה 

התענוג הכי גדול בחיים זה כשדבוקים בך.

תעזור לי אבא לקדש את העיניים ולא לראות 
להישאר  כדי  אותו,  לראות  נחוץ  שלא  דבר  שום 

כמה שיותר דבוק בך.

וגם  בדבור  גם  הפה,  את  לקדש  לי  תעזור 
באכילה, אוי, כמה אני רוצה פה קדוש אבאל'ה, 

פה שרק דבורים קדושים יוצאים ממנו.

כל  לי  נראה  זה  לפעמים  עולם,  של  ריבונו 

איש  הזה  המושג  אלי,  שייך  לא  כך  כל  רחוק,  כך 

קדוש. אך כשאני זוכה לטעום קצת מהקדושה, 

אני רוצה עוד ועוד, אני מבין אז שזה הטעם של 

בך  דבוק  להיות  שזה  העונג,  פסגת  שזה  החיים, 

איש  להיות  רוצה  עולם,  של  ריבונו  שיותר.  כמה 

קדוש.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

אתה זקוק לעזרה", אמר הזקן ושלף פנקס דהוי מכיסו. "תרשום לעצמך את 
הזקן  ששאלת".  השאלות  לכל  תשובות  לקבל  תוכל  שם  הזה,  הטלפון  מספר 
לשלום  חייך  הוא  לי.  ונתן  אותו  תלש  הדפים,  אחד  על  כלשהו  מספר  רשם 
והמשיך בדרכו. העפתי מבט על פיסת הנייר. "ערכים" היה רשום שם. נכנסתי 
אל רכבי, חיברתי את המכשיר הישן לדיבורית וטלפנתי. חיי השתנו. התחלתי 
ומאושר.  שמח  אני  תמיד  ומאז  היהדות,  על  ועוד  עוד  וללמוד  מצוות,  לשמור 
היום עם כל מצווה שאני לומד ומקיים - גדל  גם האושר שלי, והיום אני מרגיש 
שלבי נמשך אל האור הגדול הזה, אל התורה ואל הקדושה. כשחייגתי לראשונה 
לא חשבתי לשנות משהו באורח חיי, באתי לברר רק לשם מה נבראו הסוסים, 

אבל כפי שאמר לי הרב שהצמידו לי: "חיפשת אתונות  ומצאת מלוכה".

היום ברוך השם אני חוזר בתשובה, חובש כיפה שחורה כמו של הרב ראובן, 
נשוי ואב לשניים, לומד בכולל. לפני שבוע סיפרתי לרב מפורסם, על הוויכוח 
שלי עם יגאל והוא אמר לי שבאמת זה לא העיקר, והוסיף שזהו פסוק מפורש 

בתהילים: "אלה ברכב ואלה בסוסים - ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר!"
(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 8)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת

להקדשות ובנו
לת.ד. 57943, יר ןתתןתןתן ל ללהההעהעהעהעעהעביביביררררר תתתותותותות נניניני מומוומ רתרתר
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