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 ַהֶמֶלְך  ֵבית ַשֲעֵרי

˜ֹום" מ¿ ƒי„ ּב ƒַהֲעמ ים ל¿ ƒר ֹומ¿ ין ַע„ ׁ̆  סֹוף ‡≈
י  ֲער≈ ַ ׁ̆ ך¿ ּב¿ ל∆  .ַהּמ∆

יף ƒ„י„וּ  ָע ƒֲעמ ּיַ ∆ ר ׁ̆ ֹומ≈ ָח„ ׁ̆ ַער, ‡∆ ַׁ̆ י˙וֹ  ּב¿ . ּב≈
ָכך¿  ‡˙ יּוַכל לֹ‡ ו¿ ≈̂ י˙וֹ  ָל ּב≈ ƒמ" 

ך¿  ל∆ ‡ מ∆ ַמּל≈ יו, י¿ ָ̇ ו… ׁ̆ ָּ̃ ׁ̆ ּבַ ≈ּ̃ ַב , ּול¿ ך¿ ל∆ ן ַ‰ּמ∆ מו… ל ַ‡ר¿ ∆‡ ‡ ‰ ָלבו… ∆̂ ל ָ‰רו… ו… 'ּכָ ּ̇ ם ֻ‰ַל„¿ יו… יז ּב¿ ƒר כ¿ ƒ‰ ,ָרם ל ו¿ „ו… ּמוּ  ּ‚ָ יו'. ּכַ ָ̇ ֲ‡לו… ¿ ׁ̆ ƒך¿ מ ל∆ י ַ‰ּמ∆ פ≈ ַ‡ל¿ ∆ ׁ̆ ָבן 
ר ּפָ  ‡ו… מ¿ ƒך¿ ּב ל∆ יב ַ‰ּמ∆ ƒ ׁ̆ ָח„ מ≈ ָכל ‡∆ ר. ּול¿ ַין ַ‡ח≈ נ¿ ƒל ע‡ַ ָ ׁ̆  ‰ ז∆ ‰, ו¿ ָבר ז∆ ָ„ּ ׁ̆ ≈ּ̃ ƒּב ‰ . ז∆ ך¿ ּסָ רּו ּבַ ים ָעב¿ ƒ ׁ̆ ים.ֲ‡ָנ ƒנ 

י ָ‰עו…  פ≈ ין ַ‡ל¿ ַח˜ ּב≈ ¿„ ƒנ ‰ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒָרָ‡‰ּו ַ‰ּמ ∆ ׁ̆ , ּוכ¿ ך¿ ל∆ ‰ ַלּמ∆ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒַלּמ ‡ נ≈ ו… ׂ̆ ים ָ‰ָי‰  ƒ ׁ̆ ָח„ ָ‰ֲ‡ָנ ∆‡ׁ̆ י ƒ‡‰ָ . ך¿ ל∆ ˙ ַלּמ∆ ∆ ׁ̆ ∆‚ ּלָ ƒבו… מ ַעּכ¿ ָריו ל¿ ט¿ ו… ׁ̆ ‰ ל¿ ּוָ ƒ̂ ים,  ƒר ב¿
י‚ּו‰וּ  ƒ ּׂ̆ ƒ‰ ם ָׁ̆ ם  . ַ‡ך¿ ּ‚ַ ך¿ ל∆ י˙ ַ‰ּמ∆ ּב≈ ƒר מ ַער ַ‡ח≈ ַ ׁ̆ ך¿  ר∆ ַנס ּ„∆ כ¿ ƒז, נ נּו˙ ַ‰ּפָ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ ר ַעל ≈ּ̇ ַו ‰ ל¿ ָ̂ ּל…‡ ָר ∆ ׁׁ̆̆ ַי‡≈ ¿̇ ƒינו… מ ≈‡ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ‰. ו¿ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒי ַ‰ּמ ר≈ ט¿ ו… ׁ̆  

נַ  כ¿ ƒנ ַ‰ ו¿ ˙ ל¿ ּכו… ז¿ ƒּל ƒך¿ מ ל∆ ‰ ַלּמ∆ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒי ַ‰ּמ ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ּנּו  ּמ∆ ƒים מ ƒע נ¿ ּוב מו… ׁ̆ ּוב ו¿ ׁ̆ י. ו¿ ƒיע ƒב י ּור¿ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ̆ ַער  ַ ׁ̆ ך¿  ר∆ .ס ּ„∆ ך¿ ל∆ יַע ַלּמ∆ ƒ‚ּ 

יַע: " ƒּ̂ ƒ‰ ָח„ ו¿ יַע ָחָכם ‡∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ ף ַע„  ין סו… ים ַע„ ‡≈ ƒר מ¿ ו… ׁ̆ י„  ƒֲעמ‰ַ ם ל¿ ˜ו… מ¿ ƒי ּב ֲער≈ ַ ׁ̆ . ּב¿ ך¿ ל∆ ָכך¿ ַ‰ּמ∆ . ו¿ י˙ו… ַער ּב≈ ַ ׁ̆ ָח„, ּב¿ ר ‡∆ מ≈ ו… ׁ̆ י„ּו  ƒֲעמ ּיַ ∆ ׁ̆ יף  ƒ„ָע
." י˙ו… ּב≈ ƒמ ˙‡ ≈̂  ל…‡ יּוַכל ָל

ל ָ ׁ̆ מ¿ ƒּנ‰ַ ˙ ו¿ י„ לו… ‡∆ ƒר ַמֲעמ ∆̂ ַ‰ּי≈ ל ו¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒ„ּו‰ ‡ לו… ַ‰ּי¿ ָריו', ּבָ ומ¿ … ׁ̆ '  ƒ„ּו‰ ‰ ַ‰ּי¿ ∆ׂ̆ , ַמ‰ עו… ׁ̆ ∆„… ּ̃ ָ„˙ו… ּבַ ̇ ֲעבו… יַע ‡∆ ƒר ַ‰פ¿ ּ„ו… ל¿ ¿‚ נ∆ ַער ּכ¿ ַ ׁ̆ ר ל¿ ַמ‰≈ י מ¿
רּו ֲחַז"ל  ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּבּור ּכ¿ ƒּ̂ יַל˙ ַ‰ ƒפ ¿ּ̇ ל  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ‰ ל¿ ַנּס∆ ר, ּומ¿ ים(ברכו˙ ח.) ַ‡ח≈ ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ ן  ָ̇ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒס ּב ≈‡ ין ‰˜ב"‰ מו… ַמר  ‡≈ ¡‡ ּנ∆ ∆ יר (‡יוב לו ‰) ׁ̆ ƒּב ל ּכַ ≈̃ ן  ≈‰

ן ָי„ מ≈ ין טו… ר ‡≈ ∆̂ ים. ַ‡ף ַ‰ּי≈ ƒיַל˙ ַרּב ƒפ ¿ּ̇ ָ‡ס  מ¿ ƒל…‡ י י ו¿ ƒ„ּו‰ ‰ ַ‰ּי¿ ַנּס∆ ּוב מ¿ ׁ̆ ַער,  ַ ׁ̆ ˙ו…  ‡ו… ים ּב¿ ƒיע ƒר י„ ַמפ¿ ƒֲעמ‰ַ ר ל¿ ַמ‰≈ ‰ּו‡ ‚"כ מ¿ ַח˙ ו¿ ּלַ ַּ̂ ו… ּבַ
ַמ˙  ¿‚ ר ּ„ֻ ַער' ַ‡ח≈ ַ ׁ̆ ך¿ ' ר∆ ל ּ„∆ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ ים'ל¿ ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ‰ַ ˙ מו… ˜ו… '. 'מ¿ ַכ„ו…  ו¿

‰ ָ̂ ׁ̆ לו… ע≈ ף ַ‡ֲחָריו, י≈ …„ּ ר¿ ƒי˙ ל ƒל כ¿ ַּ̇ ין  י ‡≈ ƒר ּכ ∆̂ ˙ ַ‰ּי≈ ‡ו… ר¿ ƒּכ  ,‰ ּלָ ַ̃ ּוָט‰ ו¿ ׁ̆ ָע˜ ּפ¿ ז¿ ƒי י ƒָכך¿ ַ‡ף ּכ ‰, ו¿ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ע ַ‰ ַ̂ מ¿ ∆‡ ר ח"ו ּב¿ ַ„ּב≈ י‡ו… ל¿ ƒט ‰ּו‡ ַמח¿
. ˙ו… ּלָ ƒפ ¿̇ ƒָלל ּב יל ּכ¿ ƒע ינו… מו… ≈‡ ˙ו… רח"ל, ו¿ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ם  ַ̇ ָׂ̆ ַע  ו≈ ַ ׁ̆ י¿ ƒו 

ן  י„ ָלנּו ַ‰ּי≈ ָלכ≈ ƒּל…‡ ַיֲעמ ∆ ׁ̆ ר  ≈̇ יו… ָמר ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒַנֲעמ…„ ַעל ַ‰ּמ ל ו¿ ≈„ּ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒנּו נ ≈̇ י ח ּב≈ ַ̇ פ∆ „ ּב¿ ּיַ ƒים מ ƒר מ¿ ו… ׁ̆ ר  ל ָל  -̂∆ ַבּט≈ ל…‡ י¿ ‰, ו¿ ינּו.ַ‰ּפ∆ ≈̇ ּלו… ƒפ ¿ ּ̇  ˙ יל ‡∆ ƒל נּו ּכָ

 (ע"פ מ˘לי יע˜ב)
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 (ז, ט"ו) שנאיך בכל ונתנם בך ישימם לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל
 שונאך גבי ואילו, בך ישימם ולא" שימה" לשון כתיב בישראל מדוע להבין יש
 שונאך. בכל ונתנם" נתינה" לשון כתיב
 נתן יוחנן ר"א יוסף בר יצחק ר""א) א, נט( במנחות דאיתא מה י"עפ לבאר ויש

 דהו. כל שימה, 'ישים' כתיב לא טעמא? מאי פסל, מנחה כזית גבי על שמן "משהו"
 דאיכא עד, כתיב 'יתן' לא טעמא? מאי פסל, מנחה משהו גבי על לבונה "כזית" נתן

 שזהו ל"י כ"נתינה", הרי לנו ש"שימה" זה כל שהוא ואילו "נתינה" זה עם שיעור. וא
 לא ידעת אשר הרעים מצרים מדוי וכל חולי כל ממך' ה "והסיר הכתוב ביאור

                                            .נתינה שיעור דהיינו שונאך בכל" ונתנם" אך, דהו כל אפילו בך"" ישימם"
 דיסקין) ל"(מהרי

 (ח, י)אלקיך  ד' את וברכת ושבעת ואכלת
ברכות (לה, א) שהמקור לברכה על המזון 'לפניה' נלמד בקל וחומר בגמ' 

כל שכן?", ואילו בברכת התורה מצאנו "כשהוא שבע מברך, כשהוא רעב לא 
להיפך ש'לפניו' יש מקור מן התורה "כי שם ד' אקרא הבו גודל וכו'", ו'לאחריו' 
נלמד בקל וחומר. הרי שבברכת המזון נאמר בפירוש הברכה לאחריו, ולפניה 

 למדינן מק"ו. ואילו בברכת התורה נאמר מקור לפניו, ולאחריה למדינן בק"ו.
שהנה מה ההבדל בין הנאה אמיתית מדברי תורה הגר"א, כתב הדבר  בטעם

לשאר ההנאות של עולם הזה? שבשאר ההנאות, מכניס היצר חשק גדול ומגדיל 
לו את ההנאה בדמיונו עשרת מונים, ורגע אחד אחרי ההנאה כבר מאבד את כל 
טעמו, ורואה שהכל היה דמיון, ואילו בלימוד התורה הוא להיפך, שלפני לימוד 

אינו מרגיש חשק ורצון ללמוד, אבל כיוון שמרגיל נפשו בלימוד, מרגיש  התורה
 בהם טעם עד שקשה לו להפסיק. 

כשכבר נוכח  –מובן היטיב, שבאכילה יש ק"ו שאם לאחריו צריך לברך  בזה
לפניו לא כ"ש, כשעדיין מרגיש את תאוות האכילה  –לראות שהכל היה דמיון 

כשעדיין לא מרגיש  –תורה, אם לפניה מברך וודאי שצריך לברך. ואילו בברכת ה
לאחריה לא כ"ש, כשכבר מרגיש את הטעם הטוב, טעמו וראו כי טוב  –שום חשק 

 א דיסקין) (הר"                   ה'.
 (ח, י)אלקיך  ד' את וברכת ושבעת ואכלת

 עולם של ריבונו הוא ברוך הקדוש לפני השרת מלאכי ברכות (כ, ב) "אמרובגמ' 
 לישראל פנים נושא אתה והלא שחד' יקח ולא פנים ישא לא 'אשר בתורתך כתוב
 להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי להם אמר אליך' פניו' ה 'ישא דכתיב
 כזית עד עצמם] על[ מדקדקים והם אלקיך,' ה את וברכת ושבעת ואכלת בתורה

 כביצה". ועד
המפרשים, וכי לא מצאנו חומרות נוספות שקבלו ישראל על עצמם? שואלים 

מבאר, שהנה לכאורה הגר"ח מוולוזין למה נושא פנים דוקא בגלל חומרא זו? 
חומרא זו עשויה להביא לידי קולא, שכן אם יבוא עני יתנו לו רק כזית... ויצא שכרו 

ד כזית, שרק בהפסדו, אבל אם נדקדק נראה שכתוב והם מדקדקים "על עצמם" ע
על עצמם מחמירים לברך בכזית ולא עם העני. לכן אומר הקב"ה כמו שבברכת 
המזון אתם מחמירים לברך אפי' על כזית וכביצה, אבל עם אחרים אתם מטיבים 

 ונושאים פנים, לתת להם כדי שביעה, אף אני אשא פנים לכם.
 (ח, יז)הזה  החיל את לי עשה ידי ועצם כחי בלבבך ואמרת

תשט"ז היה מלחמת סיני, אימה  בשנתהרי"מ שושן,  אותו מספרנביא סיפור 
ופחד היה על הישוב כאן בארץ ישראל, ולמעשה היו ניסים גלויים עד למאוד. היו 
כמה תלמידי חכמים שהגיעו אל הבריסקער רב והוא דיבר איתם ואמר להם, אתם 

מטוסים? לא! זה היה חושבים שהניסים שהיו פה זה בגלל הצבא שלנו, הטנקים וה
רק בזכות כמה יהודים צדיקים כמו רבי שלמה בלוך התלמיד של החפץ חיים עם 
התהילים שלו ורבי ועלוועל צ'צ'יק עם התהילים שלו ועוד כמה יהודים טובים 

 וצדיקים, רק בזכותם ובגללם היו כל הניסים.
צריכים  אחד היושבים שם את הרב מבריסק, אם זה אכן בגללם אז לא היו שאל

להיות בכלל פצועים וכ"ש שלא הרוגים, ולמעשה הרי כן היו?!, ענה לו הרב אני 
יספר לכם מעשה, אצל הסבא ה"בית הלוי", היה לו בן עילוי גדול, אח של רבי חיים, 
והוא השתדך עם משפחה מסויימת, וכמובן להיות מחותן של הבית הלוי זה 

נדוניה, התחייב לתת סכום עתק כמו חשיבות גדולה ועוד לזכות בכזה עילוי, וכ
 למוד בלי שום דאגות. בין האירוסיןמליון דולר. בכדי שיוכל החתן לשבת ול

והחתונה שם לב בעל הבית הלוי שבנו החתן זחה קצת דעתו עליו, והחליט שצריך 
לשים אותו במקום... פנה הבית הלוי אל בנו ואמר לו, נדמה לך שמה שקיבלת 

דולר זה בגלל שאתה כזה מיוחד וחשוב? לא לא, כל מה שהם  נדוניה על סך מליון
נתנו כזה סכום זה רק בגלל שהם רצו להשתדך איתי לא בגלל שאתה שווה את 

 זה...

לו החתן, שגם הוא הרי היה עילוי, סליחה אבא, אם באמת הם נתנו את  אמר
ון, אלא הנדוניה בגלל החשיבות שלך, אז היו צריכים לתת עשר מיליון, לא רק מלי

 וודאי שנתנו את זה בגללי, 
לו הבית הלוי, נכון, הם רצו לתת עשר מיליון אבל מה אפשר לעשות שאתה  ענה

 הוא החתן וזה הוריד את הערך למליון בלבד...
הרב מבריסק, אף גם כאן, מכח תפילותיהם של אותם צדיקים לא היה צריך  אמר

ה שגם הציונים עם הצבא להינזק אפי' ציפורן של יהודי אחד, אבל מה נעש
 מעורבים כאן...

 (י, יב) מעמך שאל אלקיך ד' מה ישראל ועתה
חז"ל "אל תקרי 'מה', אלא 'מאה'" הקב"ה מבקש מאתנו מאה ברכות בכל דרשו 

מגיפה, ובכל יום מתו מאה בחורים, ולא ידעו  יום. דוד המלך תיקן זאת כשהיתה
מה הסיבה לכך, עד שראה דוד המלך ברוח הקודש, שעליו לתקן אמירת מאה 

 ברכות בכל יום והמגיפה נעצרה.
, ה'משנה ברורה' כבר כותב שבכל יום אנו מברכים מאה ברכות כסדר. למעשה

ברכות בתפילות שמונה עשרה שלוש פעמים ביום, יחד  תשע עשרהוזה החשבון: 
ברכות השחר, פעמיים נטילת ידיים לסעודה,  עשריםברכות.  חמישים ושבע

ברכות, ועוד בבוקר  שתים עשרהוברכת המזון לאחר הסעודה שזה שתיים, שהן 
לאחרי,  ושתייםלפני שתיים אחרי, ובלילה  ואחתלפני קריאת שמע  שתי ברכות
ברכות. הוסף לזה את ברכת אשר יצר שמברכים כמה  תשעים וששה לסך הכל עול

ברכות בתפילת  שבעברכות. אבל בשבת יש לנו רק  מאהפעמים ביום הרי לך 
ברכות. מצד שני יש  חסרות שלושים ושששמונה עשרה, וא"כ בשלוש תפילות 

ברכות (שתיים לפני  ששברכות, סעודה שלישית עם  שבעלנו את מוסף שיש בה 
 שש עשרה, סך הכל אחתברכות ובבוקר ברכה שתי רבע אחרי), קידוש בערב וא

 .חסירות בשבת עשרים ברכותברכות, ואם כן 
יעשו  ומהמייעץ להשלים זאת על ידי אכילת פירות ושתיה.  ה'שלחן ערוך'

תלמידי חכמים שהוגים בתורה יומם ולילה, ואין להם זמן להתעסק עם 
, שיכוון לצאת בברכות שאחרים אומרים, ואפילו פיסטוקים? פסק ה'משנה ברורה'

 יכול לכוון לצאת בברכות של העליה לתורה.
שענין זה רמוז בפסוקים "האלף לך שלמה ומאתיים לנוטרים את  כתב החיד"א,

פריו", ובפסוק לאחריו "היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעיני. 
, ב) כל מקום שנאמר בשיר אמרו חז"ל (שבועות לה א.ובהקדמת שני דברים: 

אדם שגונב מחבירו  ב.השירים 'שלמה' הכוונה להקב"ה, מלך שהשלום שלו. 
ברכה צריך לשלם לו עשרה זהובים, כך מבואר בגמרא בחולין אודות אחד ששחט 
ובא השני וגנב לו את מצוות כיסוי הדם, עליו לשלם לו עשרה זהובים על גניבת 

 זהובים.המצוה. ברכה שווה איפוא עשרה 
מלך  –הקב"ה  "האלף לך שלמה"נבאר את הרמז בשני הפסוקים שלפנינו:  ועתה

יש לו אלף זהובים לשלם לכל יהודי עבור מאה ברכות בכל יום.  –שהשלום שלו 
"לנוטרים והלא בשבת חסירות עשרים ברכות שהם מאתיים זהובים.  – "ומאתיים"

 – "היושבת בגנים, חברים"ה. עשה ברכות על פירות וכך תשלים למא – את פריו"
"מקשיבים לקולך תלמידי חכמים היושבים בפרדסה של תורה ונקראים חברים. 

 (הגדש"פ ומתוק האור)    הם יכולים לשמוע ברכות מאחרים. – השמיעיני"
 (י, יב)ד'  את ליראה אם כי מעמך שאל אלקיך ד' מה ישראל ועתה

עה"פ אחת שאלתי מאת ד' כז)  מזמור תהלים נציין את דברי המדרש (מדרש
 אתה בתחלה, ה"הקב לו אותה אבקש שבתי בבית ד' כל ימי חיי לחזות וכו' "אמר

בהיכלו  ולבקר' ה בנועם לחזות, ואמרת וחזרת'. ה בבית שבתי, שאלתי אחת, אומר
 שוה העבד יהא לא עולם של רבונו, לפניו אמר. (יצפננו בסוכה ביום רעה יצילנו)

' ה מה ישראל ועתה) יב, י דברים( שנאמר, באחת עלי באת לא בתחילה לרבו?!
 במצוות עלינו פתחת, כך ואחר. אלקיך' ה את ליראה אם כי מעמך שואל אלקיך
 שיהא לעבד דיו, הוי'. וגו אותו ולאהבה דרכיו בכל ללכת) שם( שנאמר, הרבה

להקב"ה, וכי מה תשובה היא  מה היה הדין ודברים בין דהמע"ה להבין ישכרבו". 
זו לא יהא העבד וכו'? אלא, מתרצים המפרשים, הקב"ה אמר "ליראה אותו" זה 
העיקר, ומי שיש לו יראת שמים אמיתי, ממילא כבר מקוים בו "ללכת בדרכיו" 

 "לדבקה בו" הכל תלוי ביראת שמים, לכן זה באמת דבר אחד. 
(מובא ב"ומתוק הסיפור ונקדים ואצל דוד המלך, גם היה בקשתו רק דבר אחד, 

האור" מספר 'הנהגות הח"ח' בשם ספר 'מגד גבעות עולם'): הבחור יענק'ל 
פארברנקה (הוא הב' יעקב משה שורקין מבחירי התלמידים בראדין), נכנס פעם 
בעת סעודה מפסקת בערב יו"כ אל ביתו של החפץ חיים וביקש ברכה שיזכה 

ר: "שהקב"ה יברך אותך שתישאר בלימוד". אחד לזיווג הגון. נענה החפץ חיים ואמ
מבני הבית חשש כי החפץ חיים לא שמע היטיב את הבקשה, על כן שב וביקש 
עבורו בקול חזק יותר: "הבחור זקוק לשידוך". ועוד פעם חזר החפץ חיים על 
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ברכתו "שהקב"ה יברך אותך שתישאר בלימוד". כאשר יצא משם פגש יענק'ל את 
 –וסרמן וסח בפניו את אשר אירע אותו בקודש פנימה. "אי אי"  הגאון רבי אלחנן

אי אפשר   -"מדוע אינך מבין? מדוע אינך מבין?" בלי שידוך  –נענה מיד רבי אלחנן 
קשה להישאר בלימוד. בלי מנוחת הנפש –להישאר בלימוד. בלי "שטעלא" 

ים אתה קשה מאוד להישאר בלימוד. בברכה זו שברכך החפץ חי –ומשפחה טובה 
האיש המאושר בעולם! הוא נתן לך הכל!. עם יסוד זה מבאר החת"ס שכל כוונתו 
של דוד המלך בבקשותיו היה "שבתי בבית ד'" שיוכל ללמוד ללא שום מפריעים, 

 לכן אף הוא בעצם התכוון רק לדבר אחד, שיוכל ללמוד בשלווה.
 (יא, יט)בם  לדבר בניכם את אתם ולמדתם
דוע שני חלקים: ידיעת התורה, ועצם לימוד התורה. פעם התורה יש כיבלימוד 

בא יהודי לפני החפץ חיים זצ"ל, בנו לומד בישיבת ראדין, ולפי מושגי האב כבר 
למד דיו. בא האבא לבקש רשות מהחפץ חיים ולקבל ברכה ליטול את בנו שיעזור 

ענה לו במסחרו. "למה תפסיקו מללמוד" שאל החפץ חיים, "מה אומר לכם רבי", 
האב, "ככל שאני רואה 'רבי עקיבא אייגר' שני כבר לא יצא ממנו. אז לפחות 

 שיעזור לי בפרנסה".
אתה עוסק" התעניין החפץ חיים, "ירקן בשוק" ענה "והעבודה קשה".  "במה

"תמהני עליך, למה לך לעבוד כה קשה. הרי 'רוטשילד' שני כבר לא ייצא ממך, אז 
הזדעק "צריך לעבוד כדי לחיות!" "אכן, וצריך גם  למה לך לעבוד"... "מה פירוש",

 ("והגדת")       ללמוד כדי לחיות"...

 מאוצרות המגידים  
 (י, ט"ו)רק באבותיך חשק ד' ויבחר בזרעו אחריהם 

אבותינו אברהם  –אנו רואים כמה פעמים את העניין של זכות אבות  בפרשה
יצחק ויעקב "רק באבותיך חשק ד' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם" ועוד 

 כהנה בתחילת הפרשה ועוד.
מצוה גדולה או מסירות נפש של הורים יכולה להועיל לבניהם אחריהם.  כי

קרא לי וסיפר  החזון אישנזכרתי במעשה שהיה לפני שנות דור. ביום בהיר אחד 
ם בא ללמוד בישיבת פוניבז', אך הישיבה לא הצליחה לסדר לו כי בחור מהקיבוצי

פנקס מזון למחייתו. אם ידוע לכם, פעם היו מקבלים דף כזה בו היה כתוב לדוגמא: 
יעקב גלינסקי כך וכך ילדים מקבל חצי ק"ג סוכר שני ק"ג קמח וכו'. אמר החזו"א 

ל לפעול להשיג "בעיירת חדרה שם אתה ראש ישיבה, יש קצין אחראי, דרכו תוכ
 אישור לאותו תלמיד.

בקשתו אמרתי "יש לי שאלה לשאול". "אני לא הרב בזכרון מאיר (שכונת  בסיום
מגוריו) גש להרב וואזנר" חייך החזון איש והשיב, אלא שאח"כ הסכים לשמוע את 

' מה הוא שונה מחבריו, שהרי השאלה. "מדוע ואיך זכה בחור כזה ללמוד בפוניבז
ישיבת בין  –הוא והם מאותו קבוץ?". "זכות אבות" ענה החזו"א. אתם, בני ישיבה 

הזמנים, אשריכם, ואספר לכם עוד בעניין הקיבוצים. בתקופת העלייה לארץ 
כאשר החלו להעביר על דתם את ילדי העולים מארצות המזרח, יצאנו בשליחות 

 ותם.החזו"א למעברות. להציל א
הקשיים בהצלת הילדים היה לדעת מי ומי מהעולים מעוניין ללמוד  אחד

במוסדות חרדיים, ולתבוע מהממשלה לתת לאותו אחד חינוך דתי. כי 
המפ"מניק'ס סגרו את מחנות העולים ניתקו אותם בכח מהרחוב החיצוני, ולא 
היתה גישה אליהם. בתקשורת ובממשלה אמרו כי לא ידוע להם בכלל שיש 

ישהו שרוצה ללמוד במוסדות דת חרדים, אין עולים המעוניינים בחינוך דתי. מ
ובתוך המחנות איימו עליהם שמי שיתבע חינוך לא ממלכתי יישאר רעב ללחם 
(וכך גם עשו הלכה למעשה). אך עם כל זאת מפעם לפעם הסתננו החוצה מכתבי 

למחנה עולים לא יצאנו קבוצה  יום אחדזעקה לגדולי ישראל: "תושיעו אותנו". 
הרחק מראש העין. המטרה הייתה להסתנן פנימה להציל כמה שיותר בזמן הקצר 
שעמד לרשותנו, למשל, להחתים יהודים על כך שהם מעוניינים בחינוך עצמאי או 
חינוך חרדי לצאצאיהם. כמו כן לשמוע שמות ופרטים טכניים.  המקום היה 

להיכנס בכל מחיר. אחד הבחורים מגודר. החלטנו להסתנן מתחת לגדרות התיל ו
הגביה מעט את הגדר, השני חפר עם מוט ברזל, נוצרה חפירה קטנה. מי יכול 
להיכנס בפתח כזה צר? יעקב גלינסקי, שהיה נמוך וקטן... נשכבתי על הארץ 
דחקתי את הראש ועד שהספקתי להשחיל חצי גוף כבר הבחינו בי האחראים 

ותי פנימה ונתפסתי בידיהם. החברים מיהרו שעטו אלי ברכבם משכו א –מבפנים 
לשוב לבני ברק להזעיק עזרה "גלינסקי נתפס". דבר ראשון הם נכנסו מבוהלים אל 
החזו"א וקראו: "תפסו את יענקל'ה גלינסקי!", החזו"א לא נבהל, ולא עוד שהעלה 
חיוך על פניו: "לא הם תפסו אותו, אלא הוא תפס אותם" אמר ולא יסף. הבחורים 

 יכלו לרדת לסוף כוונתו, וחזרו לישיבה. ומה באמת היה שם?  לא
שם במעברות למדתי טוב את הפסוק "שלח לחמך על המים כי ברוב  רבותי!

הימים תמצאנו" לא יאומן כי יסופר. וכך זה התגלגל: בתחילה קיבלתי כמה 
דפיקות ודחיפות, הובילו אותי למשרד המחנה, החלטתי לתת להם להבין שאני 

רק אידיש, והם חיפשו פקיד כזה שמבין והכניסו אותו אלי. מיד כשנכנס  מדבר
ראינו שאנחנו מכירים מסמרקנד שברוסיה. היה זה בסוף ימי המלחמה, כשגלינו 

 -שכעת פקיד-למעמקי רוסיה, הרעב שם היה נורא נוראות ויהי היום ואותו בחור 
ונים שאתן לו לאכול, הבחין שיש לי בידיים צלחת איטריות, הוא ניגש אלי בתחנ

ראיתי שהמצב שלו קשה ונענעתי קצת בראשי, הוא מיד התנפל על הצלחת ולא 
השאיר לי כלום. והנה כעת נפגשנו שוב... מיד הזכיר לי הוא את הסיפור, שוחחנו, 
עד שהוא שאל עצה איך יעזור לי מבלי שיעיפו אותו מתפקידו. השבתי לו כך: 

', אחד הפעילים המסוכנים ביותר, ודבר ראשון תאמר לאחראים כי תפסת 'דג שמן
יש להסתובב איתו ולהתריע מפניו בכל האוהלים. התכנית הצליחה בסייעתא 
דשמיא, הוא עבר איתי מאהל לאהל והצלחתי להעלות על דף כשישים שמות של 
ילדים, שוודאי ירצו מוסדות חינוך חרדיים. ואז זרקו אותי ב"בושת פנים" עם כמה 

 מעברה, ו...העיקר שהסחורה בידיים שלנו. בעיטות מה

חזרתי לב"ב סיפרו לי את דברי החזו"א, השתוממתי והשתוממו כולם  כאשר
מחזונו. ולמדתי כיצד מנת אטריות הצילה שישים ילדים, שיש להם זכות אבות.                        

 (להגיד)
)ז, יג(וברך פרי בטנך 

 אספר לכם מעשה שהיה:
יהודי עשיר מופלג בשם דיויס. הוא "החזיק" בכספו ברוסיה, לפני המלחמה, חי 

הגדולים  ,את כל עולם הישיבות בליטא, ברוסיה ובפולניה. כל ראשי הישיבות
 דים את מעונו ואף מתאכסנים בו.והמפורסמים ביותר, היו פוק

לקחו ממנו  ,אחרי המלחמה הוא נותר עני ואביון. הבולשביקים הקומניסטים
 את הכל. הוא הגיע לירושלים בעירום ובחוסר כל, וכך נפטר.

אבל היו לו שני חתנים, גדולי תורה, האחר היה ראש ישיבת טעלז, והשני הרב 
כשהוא מתכוון , "י יהלומיםומר: "מכל רכושי הרב נותרו לי שנשל טעלז. הוא נהג ל
 .בדבריו לשני חתניו

לו זכויות עצומות של במה זכנ אותו אדם לשני חתנים כה מופלגים? כמובן היו 
 למעשה היתה כאן סיבה נוספת:החזקת תורה, אולם 

פעם הגיע רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל למעונו של דיויס כדי לבקש את תמיכתו. היה 
זה ביום חורפי, והדרכים היו מליאות בבוץ. נעליו ובגדיו של רבי אלחנן התלכלכו 
מהבוץ, והוא הרהר לעצמו כיצד יוכל להיכנס לביתו של העשיר, והלא ילכלך את 

 ואת הכסאות המרופדים. השטיחים היקרים
 , וידע כי יש אפשרות להיכנס איליו גםאת מבואות הביתהיטיב רבי אלחן הכיר 

, וכי רק בסלון יכול וכל העשיר לקבל את פניודרך המטבח, שם אין שטיחים, ושם י
 בח?העשיר להעלות את תרומתו, ולא במט

הן הכירו דפק על דלת המטבח ושתי ילדות קטנות פתחו לו את הדלת.  אהו
! הן הכירו את אביהן, וידעו שביום רבי אלחנן הגיע"ומיהרו לבשר לאביהן: " אותו,

 בו ר' אלחנן מגיע איליו, נהיה לו יום "שמחת תורה".
וא מלוכלך בבוץ, הוא לא הרשה רבי אלחנן ביקש מהן למסור לאביהן כי היות וה

לעצמו להיכנס דרך הסלון, שמא ילכלך את הריהוט היקר שיש בו, וכי הוא ממתין 
 לו בדלת המטבח.

כשדיויס שמע את הדברים מפי בנותיו, הוא נהיה חיוור כמו סיד. רץ למטבח 
ופרץ בבכי. רבי אלחנן לא הבין מה קורה פה: תמיד הלה מקבל אותו בסבר פנים 

בשמחה, ואילו הפעם? מה קרה? הוא פנה לדיויס ושאל: "שמא צרה  יפות,
 התרגשה ובאה לביתך? ספר נא לי!"

ודיויס פתח את פיו, כשבכיו מתגבר מרגע לרגע: "רב'ה, מה עשיתי לך? מה 
פשעי ומה חטאת שככה הרב'ה מתנהג כלפי? למה מגיע לי שהרב'ה מקלקל את 

 הבנות שלי?"
 מקלקל את הבנות שלך? הרי איני מכירן כלל!"ח: "ש רבי אלחנן לא הבין מה הלה

"אסביר לרב'ה את כוותי. אני עסוק מבוקר ועד ערב בזהב ובכסף. ביהלומים 
ובתכשיטים. כל היום אני עסוק עם סוחרים. כל יומי, מתחילתו ועד סופו, הוא 
ביזנע'ס. הבנות שלי רואות כל זה. חשש כבד ממלא את ליבי: מה פתאום הן 

נה להתחתן עם תלמידי חכמים? הלא הן לא רואות בבית, כמעט, כל זכר תסכמ
 לצערי הרב, לא נותר לי זמן במשך היום ללמוד תורה. לתלמוד תורה? 

התקוה היחידה שנותרה בליבי היא, שהן רואות את אביהן מכבד בכל ליבו 
מלמד אותן כי גם זה  –מממונו  תם ומעניק להםידי חכמים, מארח אוונפשו תלמ

 אביהן מייקר את התורה מכל הכסף והזהב.
כעת הרב'ה בא לביתי, ומספר לבנותי כי הוא לא מעוניין ללכלך בבוץ את הסלון, 

עומד בכניסה הצדדית של הבית. מה הן לומדות מזה? שהשטיחים יותר  ולכן הוא
! בשביל לשמור על כורסאות יותר חשובת מראש הישיבהים מהתורה, שהיקר

נקיון השטיחים אפשר להעמיד את רבי אלחנן בדלת הצדדית של המטבח, ולא 
 לחינוך שכזה!ד הביתה! אוי ואבוי להכניסו בדרך כבו

 שאל אותו רבי אלחנן. ,""ומה ברצונך שאעשה כעת
. ניכנס ונשב בסלון. רצוני אשיתכנס דרך הכניסה הר"רב'ה! תן לי את ידך ובא וני

ליך, על השטיחים, תלכלך אותן, תשב על הכורסאות, תלכלך שתדרוך, בבוץ שלרג
שהכל יתלכלך! או אז הן תדענה מה עיקר ומה טפל. כך יכנס להן גם אותן, 

 לעצמות שהתורה, שרבי אלחנן, יותר חשובים מכל הבלי העולם הזה". 
בזכות החינוך הזה שהעניק לבנותיו, זכה אותו דיויס לשני חתנים גדולי תורה 

 )יחי ראובן(       .מופלגים

 
 שלוש העצות

רבות שמעתי מאחד המגידים דרשה נפלאה על הפסוק: "כל המצוה לפני שנים 
אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות" (דברים ח, א). אין המקרא אומר אלא 
'דרשני': פתח בלשון יחיד, וסיים בלשון רבים. מדוע. הסביר זאת בסיפור מעשה 

– 
מעשה ביהודי תם וישר, שעלה אל הרב לשאול שאלה: "רבי, אני חפץ בכל לבי 
להיות לבן העולם הבא, אבל אני עם הארץ ואיני יודע מה לעשות. אין באפשרותי 

 לקבוע עתים לתורה. הורני ארחות חיים בדרך קצרה!"
אמר לו הרב: "הסכת ושמע, וחרוט בזכרונך: דמה לנפשך כי יש רק מצוה אחת 

תה, וכי אתה היהודי היחיד בעולם, ואין עליך לקיים מצוות אלא ביום זה לעשו
 בלבד!"

שמע זאת, ושמח מאד. אם כן הוא, אין קל מזאת! מיהר לצאת מבית הרב, והרב 
 קרא אחריו בקול: "עמוד, אל תמהר לברוח, ברצוני להסביר לך את דברי!"

הסביר, רבי! איני אטום אבל היהודי מיהר לדרכו, וקרא מאחרי כתפיו: "אין מה ל
 כל עיקר, הבנתי את דבריו היטב!"



 

 ג 

האיש מיהר אל חנותו, חנות לממכר שיירי אריגים. יהודי קשיש נכנס, בחר אריג, 
ושילם תמורתו. בטעות נתן שלושה דינרים במקום שניים. המוכר הבחין בדבר 
אבל לא אמר דבר, והקונה פנה והלך. שעת הצהרים התקרבה. האיש נעל את 

חנותו ופנה הביתה לאכול.
 "טול ידים", אמרה האישה. "מיד אגיש את האוכל".

 "את יכולה להגישו מיד", ענה בעלה. "אין עוד צורך ליטול ידים!"
 האישה הנדהמת נעצה בו עיניים שואלות.

"הייתי הבוקר אצל הרב, והוא פסק שאיני חייב לקיים אלא מצוה אחת. ואני 
הרי זה די והותר להיום. ומחר אהיה  –גם התפללתי כבר הנחתי היום תפילין, ו

 פטור אף מזאת. כך אמר הרב, שאיני צריך לקיים מצוות אלא היום בלבד!"
פיה של האישה נפער בתדהמה. לא הספיקה לסגרו, ומישהו נקש בדלת. אדם 
זקן נכנס. "קניתי אצל כבודו אריג", אמר הזקן, "ועתה נוכחתי לדעת ששילמתי 

 ותר מדי".בדינר אחד י
"אמנם כן", ענה המוכר בשויון נפש, "אך מה בכך? היום הייתי אצל הרב, והוא 
הורה לי לחשוב שאני היהודי היחיד בעולם. אם כך, כבודו חשוב בעיני כגוי, וטעות 

 הגוי מותרת"...
עכשיו נפער פיו של הקשיש בתדהמה, והאשה פרצה בצווחות אימים: "הצילו, 

עליו, הוא השתגע!" הקשיש צרח אף הוא, והאיש נס על  דעתו של בעלי נתבלעה
 נפשו וברח מן הבית.

ברחוב העיר עמד, ואמר לנפשו: "רגע אחד, הלא הם צודקים, מי לא יצחק 
לשמע הדברים? יהודי אחד, מצוה אחת, יום אחד?! הרב אשם בכל אשר קרני, 

ניו אל הרב, הוא הורני את ההוראות המוזרות האלו!" ובצעדים נחושים שם את פ
 לתבוע הסבר.

בקשתי ממך לשוב  ירן בראשו: "שבת, אפוא", אמר לו "ההרב ראה את פניו והנה
 ולשמוע את ההסבר".

הוא טרם הספיק לענות, ואל הבית התפרצה אשתו: "הושיעה, רבי, בעלי 
 השתגע!"

הרב טרח להרגיע את רוחה, ואז הופיע יהודי קשיש, נושם ונושף, לתבוע את 
 ין תורה...המוכר לד

אמר הרב: "הסכיתו כולכם ושמעו. אמנם, הוריתי לו את שלושת הדברים, אבל 
 עתה הנני להסבירם.

ראשית, אמרתי, עליך לחשוב שיש רק מצוה אחת לעשותה. וכוונתי היתה, 
שהרי יש לנו תרי"ג מצוות לעשותן, והעצל אומר לנפשו: מצוה הבאה לידי, אוכל 

, אקיים אחרת במקומה. ואף באותה מצוה עצמה להחמיצה. אם לא אקיים את זו
 אומר הוא לעצמו: מה לי למהר, היא לא תברח.

הוא יושב ליד הספר, ומרשה לעצמו לחלום. אמנם יש כאן מצות תלמוד תורה, 
 אבל היא לא תברח, אפשר ללמוד גם בשעה הבאה.

י בא עני לבקש נדבה, והוא מניד בכתפיו. אמנם יש עמו מעות, אבל יבוא ענ
 אחר, ואולי יתנם לו...

לכן אמרתי: אל תחשב חשבונן של מצוות. יהיה דומה בעיניך, כאילו רק מצוה 
 זו לפניך, ואין עוד. רק לימוד זה, רק תפילה זו, רק מצוה זו שבאה לידך.

ועוד אמרתי: דמה לנפשך, כאילו אתה היהודי היחיד בעולם. ומדוע? מפני 
תמט כל אחד ואומר: מדוע באו אלי, הלא שכאשר באים להתרים לדבר מצוה, מש

 יש אחרים מלבדי. וכך נדחה העני מאחד לאחד, ונותר בדלותו.
את ביתי בשעת  ור תורה, אומר כל אחד: מדוע אעזובכאשר יש ללכת לשיע

 לילה, והגשם טורד? יש משתתפים רבים בלעדי. ובינתיים, אין מנין בשיעור.
לו רק היום עליך לקיים מצוות, כדי והוא הדין במה שאמרתי לך שתחשוב כאי

 שלא תדחה את המצוה מיום ליום, עד שתדחה כליל.
וזהו שנאמר: "כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות". פתח בלשון 
יחיד, וסיים בלשון רבים. אלא שזוהי ההוראה לכל אחד ואחד. שיראה כל מצוה 

כאילו הוא לבדו בתבל: "אשר כאילו היא היחידה: "כל המצוה". ויראה את עצמו 
אנכי מצוך". ויראה את היום הזה בלבד: "היום" ותו לא, ואז תהיה בידכם היכולת 

 לקיים את כל המצוות!"
ובאמת ידוע הרעיון בשם הגאון מוילנא זצ"ל, וה"חפץ חיים" זצ"ל הביאו 
(ב"אהבת חסד" ח"ב פרק יא בהג"ה) בשם גאון אחד, והסביר בו את הפסוק 

ו, ו): "והיו הדברים האלה", תחשוב שאין עוד יהודי בעולם מלבדך, ועליך (דברים 
האחריות לקיום העולם בלימודך, שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ (נדרים 

 לב ע"א), "היום", אין אלא יום זה בלבד, ואם לא עכשיו אימתי, כמה תנצלו!
 –ואספר 

ודים יראים ושלמים, העיר פתח תקוה נוסדה לפני כמאה שנה על ידי יה
ובהכוונת מהרי"ל דיסקין, השרף מבריסק זצ"ל. מתי מספר היו, אבל שטח 
המושבה היה רחב מאד. עד היום משתרעת העיר על פני שטחים נרחבים, מפני 

 מעשה שהיה.
השטח נרכש מידי הערבים, ולא היו מפות מסומנות כמו בזמננו. הגיעו עם 

הולך במצרי השדות. כל השטח שהספיק הערבי לעמק השוה, ואז היה הקונה 
 למדוד בשעליו עד לשקיעת החמה, היה שלו.

רבי יהושע שטמפפר היה הקונה. השכים קום מבעוד לילה, התפלל עם עלות 
השחר, ובהנץ החמה החל בצעדה כשהערבי רוכב לצידו על החמור בצעד מהיר 

נתקל הלך והלך והלך. לא היה כביש ואף לא משעול. פסע על האבנים ו
במהמורות, עלה גבעות וירד גאיות. השמש טפסה במעלה השמים והזעה נגרה 

 פלגים פלגים. לא האט את צעדיו ולא התפנה לשתות או לאכול.
עוברים ושבים בקשו לשוחח ולפטפט, והוא לא עצר ולא השיב, בהתמדה חתר 

 הלאה והלאה.
 ענה.הערבי הותש, ביקש שיעצור מעט, שילגום לגימה. גם לו לא 

 היה, וגרר עצמו ממערב למזרח, ומשם צפונה. התנשם והתנשף, כבר לא צעיר
כשהחמה עמדה לשקוע אזר שארית כוחותיו ופרץ בריצה. רץ עד שהחמה 

 שקעה, ואז קרס והתעלף.
וכל השטח היה לשלו, של בני המושבה.

 –את ימינו, כמה היינו רוכשים אילו היינו מנצלים כך 
 (והגדת)           ולעצמנו!

 
 "ברכתי?!"

יש בשולחן ערוך דין תמוה. כלומר ההלכה פסוקה, אבל המציאות לא מובנת: 
"אכל ואינו ידוע אם ברך ברכת המזון אם לאו, צריך לברך מספק, מפני שהיא מן 

(אורח חיים  ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך"התורה. ככתוב (דברים ח, י): "
 רכות).קפד, ד), ומקור בתלמוד הירושלמי (ריש ב

 –תשאלו מה תמוה כאן. אז אספר 
ל שקוע היה כל כולו בעולמה של תורה. בפלפול ההלכה, ה"חתם סופר" זצ"

בלימוד התלמידים, בתשובותיו להלכה. לאחר השיעור שמסר לבני הישיבה היה 
שב לחדרו, מותש. עיין בשאלות ההלכתיות שהגיעו אליו מכל קצווי העולם 
היהודי ובתוך כך אכל בפיזור נפש את העוגה שהגיש לו משרתו. כל מעייניו, 

הסבוכות. ראה המשרת, ונחמץ ליבו: עוגה כה טעימה, פשע הוא בשאלות 
לכרסמה כך, בהסח הדעת. עוגה כזו יש לאכול בריכוז, למצות את טעמה, להתענג 
על כל לעיסה... הרב אינו מודע כלל ועגה, אחת היא לו אם אוכל הוא אם לאו, 

עוגה, דברי התורה מתוקים בפיו מדבש ונופת צופים. החליט לעשות חסד עם ה
ולאכלה בכוונה כדבעי. אמר, ועשה. ה"חתם סופר" התיישב במקומו ושקע בעיון 
בהמון המכתבים. הבחור נשא את העוגה בצלחת, ואכלה בעצמו בחדר החיצון. 

 את הצלחת הריקה ובה שרידי הפרורים הציב בפאתי השולחן.
ה"חתם סופר" סיים את העיון במכתבים, ובמהלכו גיבש את התשובות 

 תיות. נשא עיניו אל הבחור, ושאל: היכן העוגה?"ההלכ
 נדהם, אך התעשת מיד: "הרב אכל, האינו זוכר?"

 איזו עזות!
השיבו ה"חתם סופר": "האמת היא שאיני זוכר האם אכלתי, טרוד הייתי בעניני 
השאלות". אבן נגולה מעל לבו של הבחור. "אבל זאת יודע אני לבטח, שלא ברכתי 

– 
 א אכלתי!"ואם לא ברכתי, ל

 והאבן הענקית שבה וסקלה את לבו!
 –ואני שואל: ה"חתם סופר" לא זכר אם אכל, אבל ידע לבטח אם ברך 

 מדוע אצלנו קורה שאיננו זוכרים אם ברכנו, אבל יודעים לבטח שאכלנו?!
 נו, באמת, איזו שאלה. כי מעיניו של ה"חתם סופר" היו בברכה, ושלנו באכילה!

ו, ומוחו הגה בדברי תורה. ואנו ממלמלים בפינו, ובמה ה"חתם סופר" לעס בפי
 הוגה מוחנו!

ם את הדין שנפסק בשולחן ערוך (אורח חיים קפג, ח): "לענין ילא רבים יודע
 לשאול בברכת המזון מפני היראה או מפני הכבוד, יש מי שאומר שדינה כתפילה!"

 דין הפסק בברכת המזון, כהפסק בתפילת העמידה!
 –ויותר 
בשם המגיד ממזריטש זצ"ל שיש להקפיד בברכת המזון עוד יותר  מובא

 מבתפילה. לפי שהתפילה מדרבנן, וברכת המזון מדאוריתא!
 אבל יתכן שלא כדאי לפרסם דין זה, ומשום מעשה שהיה.

ה"חפץ חיים" זצ"ל ביקש מהאברכים שעסקו במכירת ספריו בעיירות ישראל, 
 שמירת הלשון, חשיבותה וחומרתה. שבבואם ידרשו ברבים בענין

הגיע אחד מהם לעיירה שאנשיה אינם בני תורה. קם ודרש. אמר: "מורי ורבותי, 
כשרות המטבח היהודי מושרשת ברוך השם, איש אינו חשוד לרכוש בשר שאינו 

 כשר, ומי מדבר על בשר 'דבר אחר'!"
 "חלילה וחס!" הזדעזעו כולם.

ין בשר וחלב, ומקפידים על שמירת שש "וכולם מפרידים הפרדה מוחלטת ב
 –שעות מלאות מארוחת הבשר לאכילת מוצרי חלב" 

 "ודאי!" הנהנו כולם.
"ובכן", רעם קולו, "דעו לכם: המתנת שש שעות, מנהג הוא, המעוגן בהלכה. 
איסור בשר עוף בחלב, מדרבנן. בשר חזיר, לאו אחד על כל 'כזית', וכמה 'כזיתים' 

 –עלולים לאכול 
יבור אחד של לשון הרע, עלולים לעבור על שבעה עשר לאוים מדאוריתא, ובד

וחמור ענינה כשלוש עברות החמורות, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים 
 (ערכין טו ע"ב)!"

 נדהמו.
 באמת חידוש, לא ידעו!

בצאתו, שמעם מחליפים רשמים: אם שמירת הכשרות חמורה פחות מלשון 
 ו בה...הרע, אולי באמת הגזימ

ואם הפסק בברכת המזון הוא כהפסק בתפילה, אולי מותר לענות בתפילה 
 לשיחת טלפון, ולהציץ בה לכותרת בעיתון...

 (והגדת)      אז אולי כדאי שלא ליידע...

 
 "כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת אשר אנכי מצוה אתכם לעשתה"

כב, לא. דברים ד, ו) "ושמרתם (דברים יא, כב). וידועים דברי רש"י (ויקרא 
ועשיתם", "ושמרתם" זו משנה, "ועשיתם" זה המעשה. אם כן, מהו כפל הלשון 
"שמור תשמרון", כך דרשו בספרי (עקב יב): רבי שמעון בן יוחאי אומר, משל לשני 
אחים שהיו מסגלים ממון אחר אביהם, אחד מצרף דינר ואוכל ואחד מצרף דינר 



 

ד 

ר ואוכל נמצא שאין בידו כלום, וזה שמצרף דינר ומניחו ומניחו. זה שמצרף דינ
נמצא עשיר לאחר זמן. כך תלמיד חכם לומד שנים או שלושה דבירם ביום, שנים 
או שלושה פרקים בשבת, נמצא עשיר לאחר זמן. ועליו נאמר: "וקובץ על יד, 

ירבה" (משלי יג, יא).
 –ואספר 

, ומכהן כרב בית כנסת ברמת גן אברך בא, והציג עצמו. הוא מתגורר בבני ברק
הסמוכה. ביום שלישי הם עומדים לערוך סיום מסכת ליד שולחנות ערוכים, 
"סעודה לגמרה של תורה" (שיר השירים רבה א, ט), עם תזמורת כדת וכדין, 

 ומבקש שאבוא לדבר לכבודה של תורה.
 ."נו, ודאי. אם ירצה השם, בלי נדר. איזו מסכת מסיימים?" אני מתענין

 "תענית", הוא משיב.
נו, באמת, כזה טררם, סעודה ותזמורת ונאומים, על שלושים דפים שרובם 
אגדתות, אחת הקטנות והקלות שבמסכתות?! מילא, מסכת שבת על למעלה 
ממאה וחמישים דפיה, והלכותיה החמורות. כתובות על מגוון נושאיה, יבמות על 

 !חשבונותיה, מסכתות מסדר קדשים. אבל תענית?
 "ובמשך כמה זמן למדו את המסכת?"

 "במשך שבע שנים".
 איהר הערט? שבע שנים!

 "שיעור חדשי", אני שואל בנימוס.
גם אז, בשבע שנים כתשעים חדשים. שני שליש עמוד לשיעור, ועוד אגדתות 

– 
 "לא", הוא עונה, "שיעור שבועי".

 צריך לעשות!""שיעור שבועי? ועל זה עורכים מסיבה?! עצרת התעוררות היה 
בשבע שנים למעלה משלוש מאות וחמישים שבועות. במסכת שלושים דפים. 

 הוה אומר, עמוד בשישה שיעורים, חודש וחצי. ממש כמו בישיבות!
ואז הוא אומר לי: "כן, השיעור ניתן בשבת, לאחר התפילה במשך כעשר דקות 

 –בלבד" 
 והתמונה השתנתה מן הקצה אל הקצה.

ם לתפילה, שומעים קריאת התורה ומתפללים מוסף. בבית יהודים טובים באי
מחכים. החמין על הפלטה, ויש לנוח מעמל השבוע. ונשארים לעוד עשר דקות, 
לשמוע כמה שורות מענינות, הרבה סיפורים ואגדתות. ובכל פעם לומדים חמש 

 –עד שבע שורות. וכך, שבוע אחר שבוע, חודש אחר חודש. ושנה אחר שנה 
 –את המסכת ומסיימים 

 "ודאי שאני בא! לא זו בלבד, אף אומר "הדרן" על המסכת!"
 כמה שמח.

הגעתי, ואור בעיניים. עשרות יהודים מסבים לשולחנות ערוכים, שמחים 
בשמחת התורה, והתזמורת מרעישה. האברך ערך את הסיום ואחד המתפללים 

ו, זה מתן תורה" תממש "יום חתונ –אמר את הקדיש והכל איחלו "מזל טוב" 
 וקמתי לדבר. –(תענית כו ע"ב) 

מסכת תענית מסיימת בשתי מימרות. האחת שייכת למשנה האחרונה במסכת, 
שבט"ו באב וביום הכפורים בנות ירושלים היו יוצאות ומחוללות בכרמים. ואמרו 
בגמרא: תנא, מי שאין לו אשה, נפנה לשם. תנו רבנן, יפיפיות שבהן אומרות תנו 

ם ביופי, מיוחסות שבהן אומרות תנו עיניכם במשפחה, מכוערות שבהן עיניכ
 אומרות קחו מקחכם לשם שמים.

השניה: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב  אוהמימר
ו. שנאמר: "ואמר ביום ההוא הנה עצבהם בגן עדן, וכל אחד ואחד מראה באביני

בו גלוי כהוראה באצבע: החודש הזה  אלקינו זה [ובכל מקום שנאמר "זה", יש
לכם, זה קלי ואנוהו, וזה מעשה המנורה, ועוד] קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו, 

"א: "מפורש במפרשים נגילה ונשמחה בישועתו" (ישעיה כה, ט). וכתב מהרש
 ", ואין לנו עסק בנסתרות.שהוא דבר סוד

לומר שכל הענין הוא הסמכת אבל יש להבין, מה ענין המימרה הזו לכאן. קשה 
 מחול למחול.

 –אסביר לכם, אבל אפתח בסיפור 
מעשה ברופא חרדי מגרמניה, יהודי טוב, מקפיד על קלה בחמורה ומקדש שם 

 שמים בכל הליכותיו, ששמע על עולם התורה הפורח בליטא.
הסתקרן. מצא ממלא מקום ויצא לחופשה קצרה. נסע למרכזי התורה ועינו לא 

ות: מאות מאות בחורים השקועים בריתחא דאורייתא ומתנצחים שבעה מרא
בסוגיות שאינו מכיר, במסכתות שמעולם לא למד. סלבודקה ומיר, גרודנא וטלז, 

 קמניץ וקלעצק, פוניבז' וראדין.

חלשה דעתו. נכנס אל הכהן הגדול, רבם של ישראל, ה"חפץ חיים" זצ"ל, הציג 
 י העולם הבא!"עצמו ושאל בדכדוך: "רבי, מה אני לחי

 "תנוח דעתך", ענהו הצדיק, "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא!"
"כן", התמרמר משנה זו אף הוא יודע. "אבל איזה חלק יהיה לי?!

עד עתה שמחתי בחלקי, מי ידמה לי ומי ישוה לי. רופא חרדי, שומר תורה 
ומאריך חיים. משתתף בשיעורי תורה  ומצוות, עוזר לאנשים כיכלתו, מרפא מדוים

ופעיל בעניני הקהילה. מחנך בניו בדרכו וסולל נתיבו ל'מזרח' בגן העדן. אבל 
עכשיו, כשהתודעתי לעולם התורה התוסס, לממיתים עצמם באהלה של תורה, 

 מרבים תורה ומרבים בה חיים, עכשיו רואה אני למי יגיע באמת גן העדן!"
שיבות וענקי המשגיחים התמזער בעיניו כל כך, כשראה את גדולי ראשי הי

 התגמד והתאפס. איפה ישבצו אותו שם?!
 הביט בו ה"חפץ חיים" ואמר: "יתכן, בהחלט יתכן, שתהיה שכני בגן העדן!"

 שכנו של ה"חפץ חיים"? –הוא 
אמת הוא, ואינו חומד לצון. ודאי לא, עם אדם שבור  אבל ה"חפץ חיים" איש

 לב!
 יתכן?ובכל זאת, איך 

ה"חפץ חיים" עם כל ידיעותיו וגאונותו, ה"חפץ חיים" עם כל זכויותיו וצדקותו, 
 ה"חפץ חיים" עם ספריו וזיכוי הרבים שלו!

 נשמע מופקע, האין זאת?!
 מן התורה. –כמו כל דבר בעולם  –"אסביר לך", אמר לו ה"חפץ חיים" . והמקור 

ט), גן העדן. "עץ החיים" הוא  הכתוב אומר: "ועץ החיים, בתוך הגן" (בראשית ב,
בין הויש ל חיי הנצח בגן העדן. "בתוך", בתווך. היינו באמצע הגן (תרגום, ורש"י).

 מה משמיענו הכתוב כך שעץ החיים היה באמצע הגן. ואם היה בצידו, מה.
אבל דבר גדול השמיענו. הגדרת נקודת אמצע העיגול היא, שהמרחק אליה 

ממזרח, ממערב, מצפון ומדרום. כך גם "עץ החיים" בגן שווה מכל נקודה בהקפו. 
 העדן, חיי הנצח בעולם הרוחני. דרכך אליהם אינה ארוכה יותר מדרכי!

הלא תבין, אותי נטעה ההשגחה העליונה בליטא, העניקה לי חינוך בוילנה, 
י את המחשבה לכתוב ספרי הלכה הפגישה אותי עם רבי ישראל מסלאנט, נטעה ב

שמירת הלשון. נתנה לי את הכלים, את הכשרונות וההזדמנויות,  ר בעניןומוס
נה בגרמניה, וניתן לך חינוך ותך שתלה ההשגחה העליווהייתי ל"חפץ חיים". וא

"תורה עם דרך ארץ", והיית לרופא חרדי המקפיד על שמירת המצוות ועוזר 
 –לבריות ומקדש שם שמים ומקדיש עתים לתורה 

 א כיכלתו!ומכל אדם אין דורשים, אל
 כמה נפלא!

זה? בבנות ישראל, שכולן יוצאות ומחוללות בכרמים, כולן  והיכן ראינו כעין
דן. מי שאין לה, וכולן מכריזות על י לבושות בגדי לבן שאולים, כדי שלא לבייש

היפות ומעלתן, המיוחסות ומעלתן, אף המכוערות אינן שותקות, מחפשות מי 
לאיש (מועד קטן יח ע"ב), כולן ימצאו זווגן שיקח מקחו לשם שמים. ומה' אשה 

– 
לפיכך הסמיכו לזה את המימרה השניה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול 
לצדיקים, דהיינו עיגול. והוא כביכול, במרכז. וכל אחד מהם עומד במקומו שלו 
במעגל: ל"חפץ חיים" מקומו שלו, ולרופא מקומו שלו. וכל אחד מורה באצבעו 

 –ולם קרובים במידה שווה, כולם עובדים לקל אחד למרכז, כ
 בתנאי אחד, כמו שאמר ה"חפץ חיים": שכל אחד עושה כיכלתו!

שם שמים בסביבתו כיכלתו, ולומד תורה  מקיים המצוות כיכלתו, מקדש
 כיכלתו!

 האברך יכול ללמוד יומם ולילה, וחייב ללמוד יומם ולילה.
 בערב, וחייב ללמדם.העובד יכול ללמוד משנה בבוקר, שיעור 

אבל גם לאברך וגם לעבוד יש 'כיסי אויר' קטנים, רווחים זעירים 'בין הזמנים'. 
קות. נותנים להם ד שחמש דקות פה, חמש דקות שם. מה אפשר כבר לעשות בחמ

 להתאדות.
 מה אפשר לעשות?! אתם הראיתם, את הוכחתם מה ניתן לעשות!

 בסוף מסיימים מסכת!בעשר דקות בכל שבת, עשר דקות בלבד, ול
 איזו מסכת מתחילים כעת ללמוד, שאלתי את הרב.

 מסכת ביצה, ענה. מסכת לא קלה.
 –אז יש לי הצעה, אמרתי. מעכשיו, שתים עשרה דקות 

 חמש עשרה, קראו מהקהל.
(והגדת)    , נכין "הדרן"...כשיסיימואשרם, ואשרי חלקם! 

 בדרך הדרוש  

 ל"ונ, תימא וזה מוליד שאינו עקר י"רש' פי     עקר בך' יהי ולא
 משום' הגמ ומקשה ילדה לא עקרה רני פסוק על דברכות' בגמ דאיתא
 משום הפסוק תחילת על' הגמ הקשה לא למה ומקשין' וכו רני ילדה דלא

 האמהות היו למה' בגמ דאיתא יתורץ ובזה פשוטו פ"ע ל"וי רני דעקרה
 יש כאן גם כ"וא צדיקים של לתפלתן מתאוה ה"דהקב משום עקרות
 מצי דהוי רני דעקרה משום להקשות מצי לא מתחילה פסוק על לתרץ
 מכח השתא אבל צדיקים של לתפלתן מתאוה ה"דהקב משום לתרץ
 י"רש דברי כאן כ"ג יתורץ בזה כ"וא ל"וק' הגמ שפיר מקשה ילדה דלא
  :ק"ודו מוליד' יהי כ"ואח שעקר לא אבל כלל מוליד שאינו עקר

 )מדרש יהונתן(               

 ע"רבש ה"הקב לפני השרת מלאכי אמרו    ואכלת ושבעת וברכת
 דכתיב לישראל פנים נושא אתה ואיך פנים ישא לא אשר בתורה כתבת
 שכתבתי לישראל פנים אשא לא איך ה"הקב להם אמר אליך פניו' ד ישא

 כביצה ועד כזית עד עצמן על מדקדקין והם ושבעת ואכלת בתורה
 תנוקת' פ שם דאיתא בנדה הכי הגמרא משני לא אמאי' התוס והקשו

 אחד וזה חנניא בן י"ר את' אלכסנדרי אנשי שאלו דברים ב"י) ב"ע' ע דף(
 קודם כאן ומשני אליך פניו' ד ישא וכתיב פנים ישא לא אשר כתיב מהם
 כאן התירוץ דודאי מ"לק' התוס דקושית ל"ונ דין גזר לאחר כאן דין גזר

 אינו בברכות הגמרא שמשני התירוץ אבל העיקר הוא' וכו ד"גז קודם
 לישראל פנים נושא הוא ה"דמש דמשני דברכות התירוץ דלפי עיקר
 לא אשר דקרא ל"צ כ"ע כי קשה' כו כזית עד עצמן על מדקדקין דהם
 משה דהא גדול דוחק וזה' התוס ש"כמ העולם אומות על קאי פנים ישא
 אכתי יש אם אמנם פנים ישא לא אשר' כו אלקיכם' ד כי לישראל אמר
 יש דהא בברכות שתירצו כמו לתרץ צריך כ"ע דנדה תירוץ על' קושי

 דין גזר קודם דין גזר לאחר כאן ד"גז קודם כאן דאמר בגמרא לדקדק
 כיון וקשה פנים נושא ה"הקב אין ד"גז לאחר אבל פנים נושא ה"הקב

 ל"וצ אדם על ד"גז להיות יכול האיך פנים נושא ה"הקב תמיד ד"גז דקודם
 ה"הקב ד"גז קודם תשובה עושה אם קאמר והכי תשובה י"ע דאיירי
 התשובה מקבל ה"הקב אין ד"גז לאחר אבל התשובה ומקבל פנים נושא
 צריך ולמה פנים נשיאת זה מה תשובה דעשה כיון קשה ז"לפ אך

 תשובה שמקבל פנים נשיאת' גופי דזה אמרינן אי אך פנים לנשיאת
 אם אומר יהושע' ר בירושלמי איתא פלוגתא והנה, שפיר אתי מרשעים
 תשובה עושין שאין פ"אע אומר א"ור נגאלין תשובה עושין ישראל
' ושבי כדין מאי י"לר הירושלמי שם והקשה בצדקה' ושבי דכתיב נגאלין
 יש צדקה הירושלמי ומשני יש צדקה מה תשובה דעושין כיון בצדקה
 צריכין אינם תשובה דעושין כיון א"לר אבל מהן תשובה מקבל ה"שהקב
 שבעלי במקום אמרינן דהא מסתברא א"דר כוותי אביי אמר לצדקה
 שבעלי מ"ש כ"א לעמוד יכולין גמורים צדיקים אין עומדין תשובה
 ד"גז קודם כאן י"ר משני שפיר דבנדה ש"א ובזה מצדיק עדיפי תשובה

 שמקבל ה"הקב עושה דצדקה בירושלמי ל"דס אזיל לשיטתו י"דר
 תשובתו מקבל ה"הקב ד"גז קודם כאן משני שפיר כ"א מישראל תשובה

 וכאביי א"כר ל"דקיי לדידן אבל ד"גז לאחר כ"משא פנים הנשיאת וזה
 לתרץ ליכא כ"א פנים לנשיאת צריך ולא מצדיק עדיף תשובה דבעל ל"הנ

 משום בברכות לתרץ הגמרא שפיר הוכרח לכן דנדה הגמרא כתירוץ
 (חנוכת התורה)                               :ק"ודו כביצה ועד כזית עד שמדקדקין
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  ""עקבעקב""פרשת פרשת  
   .היא סגולה בדוקה וזולה' מאה ברכות']. י, ח [" ושבעת וברכתתואכל"

                   . ה"קרלינסקי ע. נ.ושמה הרבנית מרת ל, ה"בחורף תשסימיה ברמת אלחנן -רה בדמיאשה גדולה נפט
אלא היא ובני , ולא רק שלא באה בטרוניות ומענות, במשך כשנה וחצי נשאה בדומיה את המחלה שתקפה אותה

  .ביתה הסתירו את דבר מחלתה
רק בחודש האחרון . ת גדולי הדורוזאת בהורא, בני המשפחה הסתירו את האסון שפקד אותם בהסתר אחרי הסתר

  .ויחרד כל העם, שלפני הפטירה נפוצה השמועה קמעה
                   –? הכיצד. אלא גם בקהילות מרוחקות, ולא רק השכנים ברמת אלחנן. אבל הכל ידעו, אף אחד לא ידע

על שניתנו ' מאה ברכות'ה כל מאמץ אפשרי על מנת לחזק את עניין "בתקופת מחלתה עשתה הרבנית קרלינסקי ע
  .ידי דוד המלך כסגולה להינצל מכל צרה ומצוקה

אנחנו מצטטים כאן כמה קטעים מהדברים . תקופה קצרה לפני פטירתה פורסמו דברי חיזוק בעניין מאה הברכות
ומשדלים את הקוראים להשתמש , ל"הפקודות אותנו רחשבהם מתארים הכותבים את הצרות הנוראות , הללו

  .בסגולה הבדוקה של דוד המלך
ראה דוד ברוח , בימי דוד המלך כשמתו מאה נפשות מישראל כל יום. יש לנו תרופת פלאים שהוכיחה את עצמה

  .ופסקו למות, עמד ותיקן להם לישראל מאה ברכות. כראוי' קודשו שסיבת המגיפה היא משום שלא בירכו את ה
וזאת בתנאי שתאמרנה !. מאה ברכותמלבד , ואין לה תקנה, בכל דור, ח כי הגזירה היא תמידית"אומר רבינו הב
  .ל" לידי הזכרת שם שמים לבטלה רחועלול לבוא. אחרת אין זה מברך כי אם מנאץ, בכוונה הראויה

ה ברוב רחמיו נותן לנו יום יום "הקב". מאה"אלא " מה"אל תקרי ". אלוקיך שואל מעמך' ועתה ישראל מה ה"
  !?נסרב – ואנחנו,  מאה ברכות?ומה הוא מבקש מאתנ. חיים על כל המשתמע מכך

                 , ויש עידנא דריתחא נוראה, ל"ל היה אומר שדוד ראה שמלאך המוות משתולל ר"הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ
  ?מה ניתן לעשות מהיום למחר. וצריכים לעצור את המגיפה בצורה מיידית

                     !  בוודאי לא בשביל יום או יומיים!עבודה קשה היא זו – ?לעשות תשובה יסודית על כל הדברים הצריכים תיקון
  !והזמן דוחק! ומפילה חללים! אבל בינתיים השריפה משתוללת

בכוחה לפתוח שערי ברכה ולסתום פיות , סגולה זאת.  יוםלפעולת ההצלה המהירה ביותר היא אמירת מאה ברכות בכוונה בכ
הבעיה היא שלא . כול להיות כעס כזה על עם ישראללא היה י, ה מאה פעמים ביום"עם הקב' מדברים'אילו היינו  ...מקטרגים

              , אנחנו מתחננים אליך !אבל הלב לא חי, השפתיים נעות – "בפיו ובשפתיו כבדוני ולבם רחק ממני. "ת"מדברים עם השי
וביחד  !במגיפה לא רואים מי הבא בתור? מי יודע, ואולי בעצם הם מקדישים אותם לך! בוא תקדיש לאחים שלך כמה דקות

                    מאה ברכות  – היא הסגולה שנתן דוד המלך, הדרך הבטוחה לעצור את המגיפה, זכור נזכור. ה"בעז, ור את המגיפהנעצ
  .כ דברי החיזוק"ע. בכל יום

ומתחננת בפני כל מי שהאגרת מגיעה , הנפטרת הדגולה העלתה על הכתב אגרת מיוחדת בו היא מתארת את מצבה הקשה
ובעת שהופצה האגרת , ד"תשס, ברים נכתבו על ידה בערב שבת קודש פרשת חיי שרההד .לידו שיתחזק בעניין מאה הברכות

שינתה הרבנית קרלינסקי , כדי שלא יזהו אותה. אים מי היא האשה הגדולה העומדת מאחרי הדבריםרעדיין לא ידעו הקו
  .ר" ילדים בלעה11בעוד שבביתה היו ,  ילדים10-שהיא אמא ל, למשל, וכתבה, כמה פרטים

  :וזו לשונה. מביאים כאן את האגרת המצמררתאנו 
 .שלא נדע מצרות ,ישמור' ה: ופולטים אנחה עמוקה, מנידים ראשנו בכאב. תמיד היינו שומעים את הסיפורים הללו מן הצד

 10בחתימה על הוראת קבע של  – ואם אחרי, לאלף ספרי תהילים בהצטרפות –אם לפני . תמיד גם היינו משתדלים לעזור
  . חודשים36-דולרים ל

         , זכינו. אני מחנכת באחד מבתי הספר החשובים של החינוך העצמאי. ותורתו אומנותו', בוגר ישיבת פוניבז. בעלי אברך
, חיינו בשגרה נעימה ויפה . נחתהמרווים אותנו מלוא חופניים, מוצלחים ומצליחים, לעשרה ילדים חמודים,  דשמיאאבסיעת

  .ואיך נסתדר עם גזירת הקיצוצים, כשהדאגה המרכזית שהטרידה אותנו היתה איך לגמור את החודש
  .למחרת ראש השנה חשתי ברע

את כל האפשרויות , ללא רחם, הוא גם פרש בפניי. הרופא האזין לי ברצינות רבה ושלח אותי בדחיפות לבצע סדרת בדיקות
  .עם כל המשמעויות של המילה. והמאיימות עד מוות מצד שני, מרגיעות מצד אחדה, הצפויות

ובו נאמר שמצב , אקבל את הדף הלבן הנפלט מהמחשב בקופת החולים, כמו בהרבה מקרים אחרים, קיוויתי שגם הפעם
  .גזרו בשמים אחרת, הפעם, שהפעם, יחד עם זאת קיננה בי תחושה איומה .והכל בסדר, בריאותי תקין

וכך בעוד שבכל בתי , חמורההשגילתה את התוצאה , נערכה הבדיקה הגורלית, בימים הטרופים שבין יום הכיפורים לסוכות
                     , חזרתי אני לביתי שבורה ורצוצה, רבתי בהכנות קדחתניות לחג השמחה הקרב ובא- ישראל עסוקים בחדווה
  .חלה הנוראהשהנני נושאת בקרבי את המ, ללא שמץ של ספק, כשאני מודעת בוודאות

                 . בעזרת הטיפולים הקשים אוכל לשרוד בחיים אולי שנתייםשהרופא המטפל בי נתן לי להבין , שלושה ימים לאחר מכן
  .המודה על כל יום שעובר עליו, לאדם חולה, מאשה פורחת ושמחה, כך הפכתי באחת

  .אוב וייסוריםמכ, לבי ומחשבותיי נושאים אותי אל ים של עצב ודאגה, שנתי אינה שינה, מני אז

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

 ל" זצוקיה'ורג'ג עובדיה יוסף בן רבנו הגאוןונ מורנו "לע

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה 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 



, ידעתי שהנשק היעיל הוא.  את גזר הדין שנחתם לי אך לפני שבועעעליי לקרו. באותו רגע החלטתי שעליי להלחם בכל כוחי
  .ועוד זכויות, ועוד זכויות, זכויות! זכויות

 תאלץ על הטלטלה שמשפחתי האהובה, מנסה לדחוק את המחשבה על הצפוי לי בשבועות הקרובים, פתחתי ספר תהילים
  :ו"וכמו מן השמים עלו במחשבתי מילות הטור בסימן מ, לעבור בתקופה הקרובה

                     , ולא היו יודעין על מה היו מתים, כי בכל יום היו מתים מאה נפשות מישראל', וכו, דוד המלך תקן מאה ברכות'
, ל סדר העולם והנהגתול אלו הברכות ע"ועל כן תקנו חכמים ז, עד שחקר והבין ברוח הקדש ותקן לישראל מאה ברכות

והמוסיף יוסיף על כל ברכה וברכה שנתקנה , והפוחת אל יפחות, וצריך כל אדם ליזהר בהם. להשלים מאה ברכות בכל יום
               ,להורות שהסגולה הזו לא נתקנה רק לדורו של דוד, הוא, ח שהטעם שהביא הטור את טעם התקנה"וכתב הב .'וכו', לו

  .א ימותו לפני זמנםומביאה לכך של, אלא היא נצחית
ולוא מספר , לחיות !ובלבד לחיות, ועבור טיפולים, כמה כסף וכמה טירחה הייתי מוכנה להשקיע עבור רופאים, חשבתי בלבי

ובטירחה כל , שנוסתה והועילה בוודאות, שחור על גבי לבן, וכאן כתובה סגולה ותרופה ... להשיא כמה מילדייולזכות, שנים
בחרתי ליטול את התרופה . במעט יותר התבוננות ותשומת לב – שממילא נאמרות בכל יום – ברכותלומר את ה! כך מועטת

יש לי קשר ישיר עם , אשה פשוטה, ואני מרגישה איך אני ...'ברוך אתה'אני אומרת  .וכמה שיותר, הזו במהירות האפשרית
  .והכל נהיה בדברך, אני נתונה בידך. עשרות פעמים ביום, ת"השי
 –עדיין בידיכם  כשהאגרת –עכשיו , השתדלו לאמץ לעצמכם החלטה, חזקו בבתיכם את המאה ברכות, מבקשת מכםאני 

  .ובכוונה, כל ברכה וברכה בקוללברך 
זוכות להגיש לטפכן אתן . לטפל בילדיכן מתוך נחת, ה" בעז120ותזכינה עד , אשריכן שאתן זוכות, ואמהות יקרותנשים 

לברך ברכה , בקרב הילדים ,השתדלנה להשריש בביתכן, בניחותא, אשר אתם סועדים בצוותאובעת . ארוחות מזינות מדי יום
 –שאם יתרגלו בו , את הישיבה המשפחתית של האמא עם ילדיה להחדרת הנכס החשוב והנשגב הזהנצלנה  .בקול ובמתינות

                      .ל האגרת של הרבנית קרלינסקי"עכ .אנו חיים ה לכל הדור בו"זו תעמוד בעזוזכות . אחר כך לאורך ימיםיתמידו 
  .מיותרת, מילה נוספתוכל 
, ברכותמכיון שאנחנו הרי ממילא מברכים כל יום את ה, שאינה דורשת מאמץ מיוחד, זולה עד מאוד, לפנינו סגולה בדוקהיש 

  .)עלינו לשבח(כוונה  – א רקוומה שצריך להוסיף ה

  ."בכל דרכיך דעהו"קשר התפילין מסמל ]. יח, יא ["'וקשרתם אתם לאות על ידכם וגוו"
מלמדנו כי בכל פעולותינו , אותו אנו קושרים בהנחת התפילין, "י- שד"א אומר כי קשר התפילין "מבויאן שליטר "האדמו

ממש בכל רגע ורגע וכל תזוזה ולו הקלה ביותר בחיינו חייבים ". בכל דרכיך דעהו"בבחינת , ה"ומעשינו אנו קשורים להקב
  .ם מצוותיוה ורק כך ידע האדם כיצד עליו לקיי"להיות מחוברים להקב

                   , וכנשאל מדוע, נ"א ביום אחרי עבור חג הפסח וחג הסוכות היה משכים קום לביהכ"רבי לוי יצחק מברדטישוב זיע
השיב כי לאחר שבוע שלם בו הוא לא הניח תפילין הוא לא יכול לחכות רגע אחד נוסף מהזמן בו מותר להניח תפילין ועל כן 

אך יש אנשים שאצלם ! הוא מרגיש צורך נפשי לא לאחר הנחתן אף לא לרגע אחדמיד בבוקר כאשר אפשר כבר להניח תפילין 
   .ולא רק שאינם מניחים אותן אלא הם חפצים שיהודים אחרים לא יקיימו מצווה זו, התפילין הן דבר שהוא מהם והלאה

מים של קום המדינה ככותבת היה ידוע באותם י', מייסדה של ישיבת פוניבז, ל"הרב כהנמן זצ :  על כךדוגמא נפלאההא לנו 
ואם במחוז כלשהו היו צעירים הזקוקים למעט חום ,  אם לא היו מקומות לימודים בעיר מסוימת מיהר הוא להקים.לכל צרה

אם מקום מגורים , גם לנזקקים מהמדינה המוקמת והולכת היה לו מה להציע. ואהבה היה הוא ניגש ומעניק להם בכל מאודו
  .כך ששמו של הרב היה כתובת לכל נצרך, י מזון בסיסייםזמני ואם משלוח מצרכ

. לצורך מימון פעולות נשגבות אלו היה זקוק הרב לקשת רחבה של תומכים שיואילו להיות שותפים בפעולות כבירות אלו
ודים והם היו מזילים זהב מכיסם ומ, "החוצניקים"מדי פעם היה נוסע הרב למדינות הים והלהיב את לבותיהם של , ואמנם

פעם אחת הגיע הרב לביתו של עשיר גדול וסיפר לו על מצוקת  .לרב על הזכות שהטיל בחלקם להיות חלק מעשייה ברוכה זו
  , כבוד הרב, לידיעתך" :העשיר חייך לרב ואמר. ישראל ועל אלפי ילדים השוהים בארץ ללא קורת גג חינוכית החינוך בארץ

אטול על עצמי  – אולם תנאי יש לי שאם תבטיח שתמלאו, של מוסדות כאלהיש לי לב רחום ואני אוהב להשתתף בהקמתם 
ברצוני שבמקום הלימודים החדש שתפתח ילכו " . שאל הרב– "?ומהו התנאי"". את כל הוצאות בניית מוסד שכזה

ון לבניית אם תבטיחני שתמלא שתי דרישות אלו הרי שהממ" – אמר העשיר – ."התלמידים גלויי ראש ואף לא יניחו תפילין
ייפתח המקום והחוסים ! כדבריך כן יהיה: "הפך בדעתו ולחץ את ידו של העשיר בהסכמה, הרהר הרב קמעא ".המוסד לפניך

           . ואמנם קיים העשיר את הבטחתו ושילם את כל הנדרש להקמת המוסד". בצילו ילכו גלויי ראש ולא יניחו תפילין
מיד לאחר חנוכת הבית ותחילת שנת  . קם בניין המוסד ועמד בתפארתוימים ולילות עבדו הפועלים בניצחו של הרב והנה

                   . הלימודים שלח הרב מברק לנדיב הנכבד בו מבקש ממנו שיואיל להגיע למוסד כדי לראות מה אכן נעשה בכספו
. החדשיצאו הרב ומלוויו להקביל את פני העשיר ולקחוהו למקום הבניין  .ואמנם לא ארכו הימים והנדיב מודיע על בואו

האם מילאת את התנאי , כבוד הרב, אמור לי" .תנאו לא שכחהתרשם הנדיב מהפאר וההדר ושמח על השלמת הבניין אבל את 
  .שאל – "?שדרשתי בשעת התרומה

כשנפתחה דלת האולם נגלו לנגד עיניו של הנדיב הנכבד מאות  .ענה הרב ומיד הובילו יד ביד אל עבר האולם הגדול – !"ודאי"
  .ראל היושבות בצניעות ושוקדות על תלמודן תחת שבט ביקורתן של מורותיהן המיוחדותבנות יש
  ...אבל ללא כיפה ותפילין, בעלות מידות טובות ומחונכות להיות אמהות יהודיות לתפארת, תורניות, צנועות

אצל יהודי שהייתה לו מה  שפעם נזדמן לקנות דבר, א" שסיפר הגאון הדרשן המופלא רבי יעקב גלינסקי שליטמעשהועוד 
הדבר עורר את רחמי הרב שביקש מהמוכר שיכנס , תוך כדי הקניה שמע הרב בכי של תינוק בוקע מהדירה. חנות בביתו

נכנס המוכר  .ואכן הילד לאחר זמן קצר נרגע, המוכר ענה שיש לו מטפלת שיודעת היטב שזהו תפקידה .להרגיע את התינוק
 .שהתינוק עטור בתפילין בידו ובראשו – לתדהמתו הרבה – והנה הוא רואה, התינוקלדירתו על מנת לברר מה קרה עם 

פשוט אני רואה שבכל פעם שאתה מניח תפילין אתה " :לשאלתו את המטפלת לפשר הדבר המוזר הזה נענה על ידה בתמימות
  ."..ניסיתי אותה אצל התינוק ואכן הסגולה הצליחה. הבנתי שזוהי סגולה נפלאה לשינה. נרדם

" שמע ישראל"וכאן אולי זה המקום לעורר על אלה המתעצלים להתפלל במניין ומניחים תפילין בביתם ותפילתם היא 
  . דקות לכל היותר ולא עוד יש שנרדמים על הכורסא באותה עת5-10והזמן המוקצב הוא , ותפילת העמידה

כי ביתי בית "ש "כל תפילותיו תהיינה במניין כמנ ויקפיד ש"דעת יקבע לו מקום לתפילתו בביהכ תורה ובר על כן כל בן
  .ד השכינה שורה"נ ובביהמ"שם בביהכ – "תפילה

  ,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"ת כורשיד זנ טובה ב"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

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"אלקבלת העלון בדו. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 שבת שלוםם

  
  דבר העורך

אומרת הגמרא . ברכת המזוןבפרשתינו מופיע הציווי על 
אמר רב יהודה מנין לברכת המזון לאחריה מן : (ברכות כא.)

 ."יךקה׳ אל ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת" :י) (ח, שנאמר ,התורה
ממילא הוא מהתורה ברכת המזון, והואיל וחיוב אמירת 

מילה  - במתינות ם להיזהר לומר אותהמובן כמה חייב האד
משה רבינו ע"ה, נתחברה ע"י במילה, שהרי ברכה ראשונה 

נתחברה שירד ַמן במדבר לכל ישראל. וברכה שניה לאחר 
יהושע בן נון בכניסה לארץ ישראל. וברכה שלישית ע"י 

. והרביעית תיקנוה ביבנה בנו ושלמה המלך דודנתקנה ע"י 
 .מח:) (ברכותכנגד הרוגי ביתר 

באחת  .משגיח ישיבת מיר - יץ זצ"לבובליהלוי רבי ירוחם 
: "כל ימי לא עמדתי על ברכת המזוןעל  משיחותיו אמר

הערה זו, מורגלים אנו שכאשר אוכלים צריכים לברך, אולם 
אם יברך האדם פעם אחת בכוונה ברכת המזון כהוגן, יראה 

לא שהדברים הם להיפך ממחשבתנו,  ,מיד ויכיר את האמת
האכילה עצמה היא בשביל כשאוכלים צריכים לברך אלא 

כל ההכרה האמורה  ת, שכן אם מהאכילה יוצאברכת המזון
להכיר חסדי המקום, טובו הגדול תמיד  -בברכת המזון 

 'מטובו'ולא  'ובטובו'שאינו מחסיר מעמנו וצריך לומר 
רק  ,לא יהיה די ,שכן אם יאמר האדם "מטובו" (ברכות ג)
שהוא בלי שיעור ובלי תכלית, כי לא כלו רחמיו.  "ובטובו"

יוצאת לאדם  - שהם בלי סוף - הכרה זו בחסדי המקום
שתכלית האכילה היא מהכזית פת שאוכל, עלינו להבין 

  בשביל ברכת המזון ולא להפך.
הקב״ה ברא את האדם כשילוב של גוף ונשמה, גשמיות 

ות מתמדת, כי שוררת מתיח, 'בני זוג אלו'ורוחניות. אבל בין 
הנשמה אוהבת את בני טיפוחיה, וחפצה להתעלות ולהזדכך 
בתורה ובמצוותיה, ואילו הגוף אוהב את מנעמי העולם ואת 
חמדותיו. אבל קיימת דרך אחת להשכין ביניהם שלום 

אם ידע האדם, שכל מזונו וסיפוק רצונותיו  - ואחווה, והיא
ילה וסוף, ניתנים לו מאת הקב״ה, ויודה לו על מזונו תח

יהיה המזון גורם להכרת הטוב ולעבודת הבורא, או אז 
ישמחו בו שניהם כאחד! ועל כך באה ההודאה, על הטובה 

ובהכרה בכך "שאתה  -המושלמת והכפולה שבנתינת המזון 
 !"זן, ומפרנס אותנו תמיד בכל יום, ובכל עת ובכל שעה

השמש היה מגיש לו עוגה  ,בחת"ם סופר, שכל בוקר ומעשה
אם הוא אכל  מרגישבצלחת, אלא שהוא ראה שהרב לא 

בכלל. והשמש אמר לעצמו, אם כך אני בעצמי אוכל את 
העוגה, שהרי הרב לא מרגיש, ואכן השמש בלע ואכל את כל 

אלא שהשאיר קצת פירורים בצלחת שזה  ,העוגה של הרב
סימן שהרב אכל מזה. ובצהרי היום פנה הרב לשמש, ושאל 

לא הבאת לי עוגה? ניסה השמש ואמר, אותו: מדוע היום 
אולי הרב שכח שהוא אכל והוא חושב שלא הבאתי? אמר 

לשכוח אני עלול לשכוח, אבל  - לו הרב: לשכוח אם אכלתי
  את זה לעולם לא אשכח! - אם ברכתי

כל השנה היה לומד מסכת ברכות,  זצ"ל והבבא סאלי
ם, וכששאלוהו על זה, ענה, שכיון שהוא מברך הרבה אנשי

 הוא צריך ללמוד מסכת של ברכות. 
 ,לכל ולא בחינם זו המסכת הראשונה שבש"ס כי זה הבסיס

מברכותיו של האדם ניכר אם  (ברכות נ.)שמובא בגמרא  פיוכ
הוא תלמיד חכם או עם הארץ, שהוא לא ניכר בזקן ולא 

 '. בברכותיובחליפתו או בעניבתו או בכובעו, אלא '
בחן לאחרים, אלא לעצמנו, ולא ואין אנו צריכים לעשות מ

רק בברכת המזון, כי אם בכל הברכות כולן שידוע מי שנזהר 
לברך כראוי מסלק מעליו ומביתו את כל המחלות והצרות 

 על כך, פרנסה ובריאות ומושך אליו, (עיין בבאר היטב סימן קפ"ז)
 ."ברכת ה' היא תעשיר" :(משלי י, כב) כתוב

 
 
 
 
 

    ני הפרשהתוכן עניי - ֵעֶקב
 .טז)-(ז, יבברכה והצלחה עקב שמירת התורה ומצוותיה   .א
 הגויים, אלא לבטוח בה'. עם המצוה שלא לפחד ממלחמ  .ב
 .כו)-(ז, יזמצוה לאבד עבודה זרה, והאיסור ליהנות ממנה   .ג
  השגחת ה' וחסדיו עם בני ישראל בלכתם במדבר,   .ד

 .והבטחתו להביאם לארץ הטובה, ומצות ברכת המזון
הרה שלא יתלה האדם את הצלחתו בכוחו אז  .ה

 ובכשרונותיו, אלא בהשגחת ה'.
דברי תוכחה על חטא העגל, שבירת הלוחות ותפילתו   .ו

יון), לוחות שניות, של משה (להצלת עם ישראל מכל
והכפרה על חטא  הבדלת הלוים לעבודת ה'פטירת אהרן, 

 .י, יא) -(ט, ז "ונחלתנו"  -העגל 
מך: "ליראה את ה', וללכת מה ה' אלוקיך דורש מעי  .ז

בדרכיו, ולאהבה אותו, שלימות הלב, ושמירת כל 
 .כב)-יב(י, המצוות 

 יב).-(יא, אסיפור הנסים במדבר, ודברי שבח על ארץ ישראל   .ח
ואזהרה  ,"שמוע אם והיה" - שמע קריאת של שניה פרשה  .ט

 .כה)-(יא, יגנוספת על הדביקות בה', והבטחת כיבוש הארץ 
 

 

 
 
 

ַכְחּתָ ֶאתְוָרם " ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ה' אלוקיך  ְלָבֶבָך ְוׁשָ
ית ֲעָבִדים   יד) (ח," ִמְצַרִים ִמּבֵ
על האדם להתבונן  :"חפץ חייםה" -אמר רבי ישראל הכהן 

כי איך יתגאה האדם אשר תחילת  ,תמיד בגנות הגאווה
פה סרוחה והוא עתיד לילך למקום עפר יהיותו נוצר מט

משל שראה בספר  "ביא ה"חפץ חייםוה מה ותולעה?!יר
"זכרו תורת משה": גביר אחד שלח שני אנשים למדינה 

לקנות לו אבנים טובות. לאחד נתן לעסק זה אלף  ,רחוקה
 זהובים ולשני נתן מאה זהובים. 

מעלו השניים בתפקידם ופיזרו את המעות בדרך והנה, 
עד שלא נשאר ביד בעל האלף כי אם מאתיים  ,בדברי הבל

 בים וביד בעל המאה נותרו ארבעים זהובים בלבד.זהו
ויהי היום ויתקוטטו זה עם זה. ויען בעל האלף ויאמר לשני: 

אין לך אפילו רבע  ,התוכל להדמות אלי? הלא אתה איש עני
ממני. שמע את הדברים איש עובר אורח ואמר לבעל האלף: 
הוי סכל וגאה! במה תתגאה? האם אינך יודע כי המעות 

ך? רק שליח אתה להביא סחורה למשלחך! ובאמת אינם של
כי הוא איננו חייב  ,אתה עני יותר מחברך שהתגאית עליו

למשלחו אלא שישים זהובים על דברי הבל ומה תשיב 
 לשולחך על סך הגדול הזה שלקחת?!...

אמר ה"חפץ חיים": כולנו  ,כן הדבר ממש בעניין הגאווה
לתקן את מעשיו ככל כל אחד  -נשלחנו מעולם העליון לכאן 

על כן אין לו לאדם להתגאות בכך שיש לו חכמה  ,יכולתו
נתנה בו  , אלאכי הרי החכמה לא שלו היא ,יותר מחברו

כמה ימים  ,עליו לחשוב לעצמו - לצורך עבודתו כאן. ולהיפך
וכמה שנים ביטל מתורה ועליו יהיה מוטל לתת דין וחשבון 

והתביעה תהיה גדולה  על כל יום מימי חייו במה עסק בו...
להתגאות  שייךיוצא איפה, כי לא  יותר מאשר על חברו!...

 ]וקראת לשבת עונג[ע"פ                              בחכמה!...

 בס"ד

 זשע"ת  אב-מנחם   ט"ו            זצ"ל ה"ג יעקב אדלשטייןהרהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   322עלון מס'  

ֵעֶקב
ב' וםערך בינש 442 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון

,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 
  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת

 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

ם " ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ
יֶתם  תובמצוות הפשוט לזלזל לא - יב) (ז, "ֹאָתם ַוֲעׂשִ

אם המצות קלות : (תנחומא)המדרש דברי רש"י מביא את 
ה'  ְוָׁשַמראז יתקיים בכם: " תשמעון - שאדם דש בעקביו

 .(ז, יב) "ְל ֶאת ַהְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאֹבֶתיאלקיך 
"ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי ָרע  - זה שאומר הכתובועוד כתוב במדרש: 

. הקב"ה שנתן תורה לישראל ו) ,תהלים מטּוֵּבִני" (ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיס
יש בהן קלות וחמורות. ומפני שיש  ,שיש בה תרי"ג מצות

בהן מצות קלות שאין בני אדם משגיחים בהן, אלא 
  לפיכך - ן אותן תחת עקביהן, כלומר, שהן קלותיליכששמ

היה דוד מתיירא מיום הדין ואומר: רבש"ע, איני מתיירא מן 
שהן חמורות. ממה אני מתיירא?  ,רות שבתורהמצות החמו

שמא עברתי על אחת מהן, אם עשיתי אם  ,ת הקלותומן מצו
לא עשיתי מפני שהייתה קלה, ואתה אמרת: הוי זהיר 

ָלָּמה : "(תהלים מט, ו)לכך אמר  ,במצווה קלה כבמצווה חמורה
: ).זרה יח (עבודה כתוב בגמרא "ִאיָרא ִּביֵמי ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני

"עוונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה מסובין לו ליום 
בביטוי זה בפירושו לפסוק: רש"י הדין". לא בכדי השתמש 

משנה ה על להורות ָהֵאֶּלה". ַהִּמְׁשָּפִטים ֵאת ִּתְׁשְמעּון ֵעֶקב "ְוָהָיה
 ,במצוות שאדם מתייחס אליהן בזלזול שצריך לנקוט זהירות

 י אתה יודע מתן שכרן של מצוות".שהרי אמרו חז"ל: "וא
לאחד שלא הצליח בעבודתו והגיע  ,משל למה הדבר דומה

שכל המשנה  ,לפת לחם. הציעו לו לשנות מקום מגורים
 ,מקום משנה מזל. החליט ה"לא יוצלח" לשים פעמיו לנתניה

החל ללכת  ,עיר היהלומים. מכיוון שלא היה לו במה לנסוע
ראה נקודת אור  ,וצמא ברגל, לקראת לילה כשהוא רעב

מרחוק וגמר בליבו ששם ילון את הלילה. משהגיע למקום 
אלא האבנים נוצצות  ,שאין זה בית כפי שחשב ,התברר לו

מאור הלבנה. בלית ברירה נשכב לישון, אסף מן האבנים עם 
 שחר, מילא את שקו ושם פעמיו לעיר נתניה.

 עשו את שלהם והוא החליט ,כובד המשא, הרעב והצמא
להשליך חלק מהאבנים וכך הלך וזרק ובשערי העיר נתניה 
השק היה ריק מתוכן. הוא ניגש למסעדה בעיר וסעד כטוב 

כי אין  ,ליבו כאחד מעשירי העיר. משנדרש לשלם השיב
ודחף אותו  כעסבכיסו ולו שקל בודד, בעל המקום 

נפלה מן השק  ,מהמסעדה אל פתח הדלת. תוך כדי נפילה
דבוקה בדופנו, בעל המקום הרימה  אבן קטנה שהייתה

נתן לגנב וביקשו להסתלק מן המקום. ₪  5000הוציא מכיסו 
בעל הבית הבין  .התעלף ,בראותו את הכסף ,מיודענו

שכנראה הלה בא לעסקים והסכום הזעום שהציע בעבור 
ה"לא יוצלח" ₪.  50,000האבן הוא שגרם לכך, התנצל והציע 
ואיבד את הכרתו. בעל צעק וחבט את ראשו בקיר וכמעט 

המסעדה לא התאפק וצעק: "טיפש שכמותך! לפני רגע לא 
יכולת לשלם עבור מנה במסעדה שלי וכעת שמציעים לך 
שכר אתה חובט את ראשך בקיר"?! השיב האיש: "אני 

שק מלא אבנים כאלו היה לי והשלכתי את  ,באמת טיפש
 כולן בזו אחר זו"...

אנו יודעים מהו השכר אין  ,בעולם הזה :הנמשללהוא  ךכ
 - שנקבל בעבור כל מצווה ומצווה וכשנגיע לעולם הבא

שנה, נגלה מהו השכר שקיבלנו עבור מצוות  120לאחר 
לשרוך נעליים, : גוןפשוטות ככ אולי(שנראו לנו  "פשוטות"

 ועוד...) ניראה בדיוק כאותו אדם...  ברכות הנהנין ציצית,
קלה כבחמורה,  -לן כומצוות על כל הלשמור שיש ללמדנו, 

 ולהתייחס בדיוק לכל המצוות באותה הרצינות והחשיבות.

ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת" ַעל ָהָאֶרץ  אלוקיךה'  ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ
ר ָנַתן ָלךְ   לברך בכוונה – י) (ח, "ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

שכל  ,ה' ישמרם - מרבותיי אני מקובל כך" :החינוך בספר בוכת
 ". , מזונותיו מצויים לו בכבוד כל ימיוהזהיר בברכת המזון

 

 שעותפעמים הוא עסוק  ,כל אדם עמל להביא טרף לביתו
להשיג  אנויגעים  - ותסכוללב  דאבוןל -וכמה  ,על גבי שעות
החינוך נותן ו לכדי סיפוקם, ונועדיין לא הגע נו,את פרנסת

 הבטחה ברורה ל"פרנסה מצויה בכבוד כל ימיו"!!! לנו 
בין ברכה של "ברכת המזון" בכוונה, לברכה ומהו ההבדל 

פלוס ברכון או  ללא כוונה, לכל היותר שתיים שלש דקות
 משתלם. ךא - ובכל זאת הקושי גדול סידור
שהיה בתקופה ההיא נער צעיר והקפיד  ,שואה ניצולסיפר 

כל חייו על ברכת המזון בכוונה רצויה, ובהגיע תורו בתחילת 
אם למוות, עלה בדעתו המלחמה להישלח אם לחיים ו

להציע עצמו כטבח מומחה, וכך נלקח לשרת במטבח 
לו  גם היהות, וכך חנבמפקדה של הצבא הגרמני באחד המ

 .אוכל יחסית בשפע
נכנס המפקד וראה את הנער היהודי הלז שמראהו  ,יום אחד

התמלא  ידומ יחסית ליהודים שנמצאים בגטו, טובהפיזי 
ותכף  !!!אוכל פה ונהנהחימה, והחל לצעוק עליו, אתה 

בור רחב ועמוק  - ציוה עליו ללכת לחפור בקרקע טרשים
וכשיגמור את המלאכה יוכל לחזור לשרת במטבח, וכך מצא 

בודד ביער שממה על יד המקום אותו אמור  ,את עצמו הנער
לחפור, בלי כלים מתאימים מחוסר אוכל ושתיה, בכה 

ה את מזונו, והתפלל לה' שיזמין לו גם כאן בזכות הברכ
לפתע עברה במקום קבוצת חיילים גרמנים בתוך משאית 
וכשראו את הנער היהודי, מתוך שנאה וזעם התחילו תוך 
כדי קריאת קללות להמטיר עליו מיני ירקות כמלפפונים 

כשהלכו, מצא עצמו  .קישואים וכו' שהיו ברשותם לרוב
מצרך נדיר ויקר  - הנער היהודי מוקף בערימת "ירקות"

שלא עזב חסדו מעמו גם  ,מים טרופים אלו, והודה לה'בי
בגיא צלמוות זה, ועדיין לא ידע מה יעשה עם ציווי המפקד 
לחפור קרקע קשה זו, והנה לא עבר זמן ארוך ומשאית עם 
קבוצת גויים פולניים בדרכה לגירוש, עברה במקום, 
ובראותם את הנער והאוצר שברשותו שלל ירקות, התחננו 

 להחיות נפשם.  ,להם מאותם ירקות אליו שייתן
ניצל הנער את בקשתם וסיכם עימהם שאם יחפרו  ,בחכמתו

יקבלו כולם את כל אותם ירקות,  ,את המקום שסימן להם
חפרו בור ענק  ,כמובן הם קפצו על המציאה ותוך זמן קצר

 נער. חזר הלשביעות רצונו, וקיבלו את שלל הירקות לידיהם
 ת חפירת הבור שנתבקש. למפקד וסיפר לו שסיים א

עד שראה בעיניו והתפעל מכוחו של  ,המפקד לא האמין
הנער הצעיר והורה לו לחזור לשרת במטבח, וכך עד סוף ימי 

, והכל בזכות הייתה פרנסתו מצויה לו בכבוד ,השואה
 .שהקפיד לברך ברכת מזון בכוונה

 

 
 

ְמעּון" ׁשְ   יב) (ז, ..." ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ
'רית ב'ות א -ראשי תיבות  עק"באמר:  זצ"לן מקאברי ביהר
 'עהאות עם  'עקב'ב וכת ריאחד שאל אותו, והחסיד 'ודש. ק

ין מגיעים ע: בוודאי, אם שומרים על ההרבי? ענה 'אולא עם 
 .'ודשק'רית ב'ות א-ל



 

 

ֶמר" ָ ןְלָךִהׁשּ חּפֶ ּכַ ׁשְ יקיךואלה'ֶאתּתִ מֹרְלִבְלּתִ ׁשְ
טָ  ִמְצֹוָתיו ּפָ ר ְוֻחּקָֹתיו יוּוִמׁשְ ךָ  ָאֹנִכי ֲאׁשֶ   יא) (ח, "ַהּיֹום ְמַצּוְ

כאב המייסר  וחשש את רבינו ע"ה בפסוקים אלו מביע משה
את בנו בילדותו, כדי שלא יבעט בימי הטובה כשיגדל ויהיה 

קינן החשש שאחרי וזאת משום שבלבו של משה,  .לאיש
ח בה ובנכסים מרובים, ישכורמשהבן יגדל ויצליח בהצלחה 

חשש זה מופיע  ,ויפנה אליו עורף. ואכן -השי"ת  - את מטיבו
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכם מקומות בספר דברים: " כמהב

כיון  רש"י: מפרשו "...ִהים ֲאֵחִרים-ְוַסְרֶּתם ַוֲעַבְדֶּתם אֱ 
שתהיו אוכלים ושבעים, הישמרו לכם שלא תבעטו, שאין 

ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן . וכן "מתוך שביעהאדם מורד בהקב"ה אלא 
 ", ועוד.ֲאֶׁשר ָּכַרת ִעָּמֶכםלקיכם -ה' אִּתְׁשְּכחּו ֶאת ְּבִרית 

ֶּפן "אולם בפרשה זו נאמרו הדברים בצורה חותכת ביותר: 
ּוְבָקְר ְוֹצאְנ ִיְרְּביֻן  ֹּתאַכל ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים ֹטִבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבָּת:
ְוָרם ְלָבֶב ְוָׁשַכְחָּת  ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּל ְוֹכל ֲאֶׁשר ְל ִיְרֶּבה:

 ". ַהּמֹוִציֲא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים ה' אלוקיך ֶאת
השכחת  השלב הראשון של ההתדרדרות המוסרית הוא 

 התכחשות לנסי ה' בעבר.  - העבר
ָעָׂשה ִלי ֶאת  ֹּכִחי ְוֹעֶצם ָיִדיְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶב השלב השני הוא "

 ,תה שלב נוסףיוההתדרדרות הזאת תביא א ",ַהַחִיל ַהֶּזה
ִהים ֲאֵחִרים ַוֲעַבְדָּתם ְוִהְׁשַּתֲחִויָת -ְוָהַלְכָּת ַאֲחֵרי אֱ " שהוא
 "....ָלֶהם

 ," מסבירים המפרשיםְכּתָ ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵברַ ":את הנאמר
ב"ה שלא רק בשעת עוני ומחסור על האדם לזכור את הק

ואכלת  -ולבקש עזרתו, אלא גם בעת שיזכה לברכה והצלחה 
וגם ושבעת, מחובתך לשמור את נפשך משכחה, וגם אז 

ולא  ",ִּכי הּוא ַהֹּנֵתן ְל ֹּכַח ַלֲעׂשֹות ָחִיללקיך, -ה' אְוָזַכְרָּת ֶאת "
 ,אתורוב תבונתך הגעת למה שהגעת. לאור זבחכמתך 

: "עשיר ורש )ב ,כב(מסבירים המפרשים את הנאמר במשלי 
ואומרים: מקובל בעולם שאם אדם  ." נפגשו עושה כולם ה'

הוא חושב ובטוח שהגיע  ,מבלי משים לב י,אז ,מצליח
להצלחתו תודות לחכמתו ותבונתו. מאידך, על אדם שאינו 

אלי, לא יוצלח, שאין מוח בקדקודו מביטים כשלומי ,מצליח
ברם, אם מזדמנים רשים ולהגיע למעמד מסוים. ולהכות ש

 ,העשיר והרש גם יחד בפונדק אחד, אפשר לראות בחוש
לא יוצלח כפי שחשבו עליו וחכמתו אינה  זהשהקבצן אינו כ

שאינו  ,פחותה מהעשיר והגביר, וכן רואים אז את העשיר
ו"לא  - שבו עליו יותר מהעניחברה'מן ובעל תבונה כפי שח

, ועם כל זאת זה הצליח וזה לא, והסיבה: לחכמים לחם"
, ואם כן מה רצון ה'הכל תלוי ב -"  "עושה כולם ה'

 ההתפארות של "כוחי ועוצם ידי"?
המתיימר שכוחו ועוצם ידו עשה לו את החיל  ,זאת ועוד
בעל הבית הבלעדי על הונו ורכושו, ואינו מחויב ההזה והוא 

כפת לו בצער הזולת, ממילא עוצם את יכלפי מישהו ולא א
ידיו מלעשות צדקה וחסד. שכרון השכחה שולל מהאדם לא 

ושוכח את דברי  לזולתורק את אמונת ה', אלא גם חובתו 
במשלי: "יש מתעשר ואין כל, מתרושש והון  שלמה המלך

: ומה שאנו 'מורה נבוכים'רב", וכדברי הרמב"ם שכתב ב
יר" למי שיש קניינים רבים, הוא הכל מדומה, כי קוראים "עש
תי להקניינים עם הקונה אותם, כי לפעמים יאין קשר אמ

יאבד העושר בעניין רע בחייו ויעזבו לאחרים חילם במותם, 
אמנם הוא מתעשר לפי הנראה, ובאמת אין כל, כי אין זה 

הוא  -קנין דבוק בנפשו, אבל מי שמפזר עשרו לצדקה וחסד 
יש  ,י והון נצחי רב וגדול מאד, והמתרושש הזהעושר אמת

 לו הון רב שמור לנצח בעולם האמת.

" מסביר את הפסוק הנאמר על פרשת בינה לעיתיםבספר "
א ַיְרֶּבה ּלוֹ " :המלך ", כי ריבוי כסף דומה ְמֹאד ְוֶכֶסף ְוָזָהב 

לריבוי דם. כשם שריבוי דם מסכן את בריאותו של האדם, 
מסכנת את נשמתו של  -עשירות מרובה  -כך ריבוי כסף 

האדם מישראל. במיוחד אם זורם בכסף זיהום מה כגניבה, 
(הוצאת דם לה וכד'. וכשם שריבוי דם זקוק להקזה יגז

, כן יש צורך רב בהקזה מתאימה לצרכי מהעורקים לשם רפואה)
צדקה וחסד לריבוי כסף. זוהי הרפואה היחידה הבדוקה 

 נפשי ועיוורון לסחרחורת יגרום לא שהכסף ,ביותר והבטוחה
 .למחזיק בו

 

שהוא סובל משכחה. ענה לו  ,סיד אחד התלונן בפני רבוח
הרבי שעליו לעשות תשובה. וכשהחסיד התפלא מה עניין 
תשובה לשכחה? ענה לו על כך הרבי: כידוע תשובה מגעת 
עד כיסא הכבוד וכבר נאמר ש"אין שכחה לפני כיסא כבודך". 

יש רעיון נשגב, שאם אדם מישראל רואה  במאמר חסידי זה
שהשכחה משתלטת עליו וגורמת לכל מיני התדרדרויות 
מוסריות, אין עצה אחרת מאשר לחזור בתשובה, וכשם 

חינת "מזמור לתודה", בשהאדם מצווה להיות מכיר טובה ב
כך גם מצווה להכיר בחטא, להיות מודה על האמת ולתקן 

ד לכיסא הכבוד "ואין שכחה בכוחו להגיע עיהיה מעשיו, ואז 
 לפני כיסא כבודך".

שלא רק שהשכחה הולכת  ,האסון של ימינו הוא בזה
ומשתלטת על חיי הכלל והפרט ועושים הכל כדי להשכיח 
את בית אבא, את השבת, את השראת החג, משכיחים 

יה היהודים והדתיים מילדים את עברם המשפחתי ותולדות
להיות "מתקדמים" כדי שיהיה באפשרותם  ,האומה של

כנעני ועוד שמחים על -ומתאימים להשתלב במרחב השמי
: יט) ,(חהצלחת השכחה והתרחבותה ומתעלמים מהנאמר 

ִהים -ְוָהַלְכָּת ַאֲחֵרי אֱ  ,ה' אלקיךִאם ָׁשֹכַח ִּתְׁשַּכח ֶאת  ְוָהָיה"
 ".ַהִעֹדִתי ָבֶכם ַהּיֹום ִּכי ָאֹבד ֹּתאֵבדּון ...ֲאֵחִרים

" שהוא לשון והיהבלין" הקשה על הנאמר "ה"חוזה מלו
שמחה בכל מקום, ומה עניין השמחה בשכחה? והסביר: 
עיקר העונש הוא לא במה שהאדם חטא בשכחה, אלא 
משום שהוא עוד שמח בזה ומתרברב כאילו עשה דבר 

מסוכנת ומערערת את יסודות הקיום  ,חכמה כעין זו -חכמה 
 ]הרב יוסף זילברפרב[ע"פ                              של עם ישראל...

 
 
 

ךְ " ה ּלָ מה קודם כסף  - יג) (ח, "...ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרּבֶ
   או זהב?

ל''זהב''. וכן בפרשת המלך  "כאן הקדים הכתוב את ה''כסף
וכן אצל אברהם ". וכסף וזהב לא ירבה לו": (שם יז) נאמר

 אשית(בר". כבד מאד במקנה בכסף ובזהב" אבינו נאמר שהיה
, כגון "כסף"ל "זהב". אבל בשאר מקומות הקדים את היג)

וכן בפרשת  ".זהב וכסף ונחשת": כה) (שמות בפרשת המשכן
 הגעלת כלי מדין. והדברים צריך ביאור.

 ,'טעמא דקרא'מבאר בספרו  "אשליט ח קנייבסקי"הגר מרן
 ",זהב"ל" כסף"שבמקום שמדובר בעשירות, מקדים את ה

כ "ואח "כסף"התחלה מרבה לו השכן דרך המתעשר שב
מקדים את  ,. אבל בשאר מקומות"זהב"מרבה לו אף ה

, לפי שזה הדבר יותר חשוב והחשוב במעלה, קובע "זהב"ה
וכן מוכיחים כאן הפסוקים שהולך מן הקל  לו מקום תחילה.

ֶּפן ֹּתאַכל " אל הכבד, כדרך המתעשר, שאמר בתחילה:
ּוְבָקְר ְוֹצאְנ ִיְרְּביֻן  ...ְבֶנה ְוָיָׁשְבּתָ ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים ֹטִבים ּתִ 

בבתים  ךכר אח, בתחילה במאכל, "ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּל
 ."כסף וזהב"ב ךכר בבקר וצאן ואח "כאחו

 מתי שכחה מזיקה



 

 

 יב) ,(ז" ְוֶאת ַהֶחֶסד"
מתאר את המתנדבים בעם ישראל,  ,מכתב שהתקבל אצלנו

ם הזולת, ללא שכל מטרתם ושאיפתם היא לגמול חסד ע
 קבלת תמורה כלשהי.

עסקנו בחתונת בננו  ;המכתב-בימים אלה, כותב שולח
מה נתקענו בלי דירה לבני הזוג. התכנון היה -שיחי', ומשום

לשכור דירה לכמה חודשים, ורק לאחר מכן לעסוק ברכישת 
דירה בפרויקט. אבל ככל שחיפשנו וחיפשנו דירה לשכירות, 

 בן על שמחת החתונה. לא מצאנו. הדבר העיב כמו
(שהיתה שהגענו אל שבוע החתונה  ,המצב הגיע עד כדי כך
, ועדיין לא הייתה באמתחתנו דירה אמורה להיערך ביום חמישי)

שאף אחד מהמחותנים וגם לא החתן  ,כלשהי. למותר לציין
 והכלה בעצמם, יכול היה לישון בשקט.

ל חידוש והנה מפציע אור הבוקר של יום שלישי ועדיין אין כ
 'תופעה'בשטח. בשעות הצהריים שמענו לראשונה על 

הקיימת בבני ברק, והיא, העמדתה לשבוע ימים של יחידת 
 חינם אין כסף. -וכלה, וכל זאת -דיור לרשות חתן

מהר מאוד התברר לנו שמדובר לא בתופעת יחיד, אלא 
דיור שלימה, -עם שהחליטו לבנות יחידת-בכמה נדיבי

שות החתן והכלה, לשבוע ימים. אמנם ולהעמידה חינם לר
היו כאלה שדרשו סכום כסף מסוים, אך עדיין היה זה בגדר 

 סכום סמלי, וכעין השתתפות בהוצאות.
שהסיבוך שלנו  ,מה עומד מאחורי העניין, התברר נורריכשב

שבו נתקענו ללא דירה, הוא מקרה החוזר על עצמו 
חות במשפחות רבות, וכדי להוריד את מפלס המתח לפ

- לשבעת ימי המשתה, מעמידים הצדיקים הללו את יחידת
 הדיור שלהם לרשות החתן והכלה.

גם לאחר ששמענו, לא האמנו למשמע אוזנינו. אמנם מרבית 
היחידות כבר היו תפוסות, אבל בסייעתא דשמיא אחת מהן 

האם ניתן יהיה לקבל  ,הבית-תה פנויה. כששאלנו את בעלהי
ו "מה השאלה"?! לא תהיה שמחה את היחידה, היתה תגובת

כשמחתי אם אזכה לעשות עבורכם את המצווה הזו"! 
ואנחנו שומעים, ועדיין לא מאמינים. הלכנו לשם, ותאמינו 

היתה כל הדירה מסודרת עבור בני הזוג,  ,בתוך שעה -או לו 
טורח בעצמו להביא את כל  יתהב-לבצורה כל כך יפה, כשבע

 מה שצריך, כולל הכל.
כל, אפילו תנור -מכל-את הכל ,הכילה ,הדיור הזויחידת 

חימום משוכלל עמד לרשות הדיירים, פלטה לשבת, כלי 
שלא היו מביישים בתי מלון.  ,מטבח עם צלחות וסכו"ם

 ...ישוןמאומה לא היה חסר. רק לבוא, ול
ראינו שיש נזילה קטנה באחד הברזים, ולא  ,בשלב מסוים

הבית ולבקש -ר לבעלידענו מה לעשות. התביישנו להתקש
ממנו לסדר את התקלה. אך הנה הוא דופק בדלת ויחד עימו 
אינסטלטור שבעל הבית כבר הזמין קודם כשידע על 

 התקלה, והזמין אותו לתקן את הנזילה. 
בגמר העבודה התכוננתי להוציא כסף מכיסי ולשלם, אבל 

הבית לא הרשה לי לעשות זאת... "סיכמנו שהכל -בעל
וע אתה גוזל ממני את המצווה הזו"? התרעם. בחינם, אז מד
 ...ממש התרעם

וכך לאורך כל השבוע שבו שהו בני הזוג ביחידת הדיור, 
 ,הבית לדאוג לכל צרכיהם, והקדיש מזמנו היקר-המשיך בעל

 כדי לגרום להם הרגשה טובה. זה היה נראה ממש לא
 מציאותי, במיוחד בתקופה זו שבה אנו חיים.

 ופרצתי בבכי נסער, ואמרתי לבורא לא יכולתי להתאפק
אהובים יש לך  עולם, ראה איזה בנים-של-עולם: ריבונו

בעולמך, הדבקים במידת החסד שלך, ומקיימים בכל רמ"ח 
'מה הוא חנון ורחום אף אתה תהיה  - ושס"ה שלהם את

חנון ורחום' ראה, ראה, השם יתברך, כמה חסד יש בעולמנו, 
חוס ורחם עלינו ועל כל עמך  ,ובזכות האנשים הטובים הללו

 ]ברכי נפשי[                    בית ישראל, ופדנו מכל צרה ומצוקה.

ל מֹוָצא ִפי " י ַעל ּכָ   "ִיְחֶיה ָהָאָדםה' ּכִ
 החשיבות לשמוע לדברי חכמים

באדם ירא שמים  ,שהיה בזמנו של הגאון מוילנא מעשהה
להתחתן, הגיעה לפרקה וצריכה  ֶׁשִּבּתוֹ שבא לגאון ואמר לו 

(פסחים אם יש לרב איזו הצעה טובה, כיון שהגמרא אומרת 
לעולם ימכור אדם את כל מה שיש לו וישיא בתו  מט.)

 לתלמיד חכם. 
יש תלמיד חכם, אבל יש לו מום לא קל  :אמר לו הגאון

כדאי לה  ,בכלל, שהרי הוא עיוור, ואם בתך רוצה לזכות
 להתחתן איתו. 

אני אשאל את פי האב: ר אמ ,כשמוע האב את דברי הרב
ואכן הנערה הצדיקה שמעה את  .הנערה והיא תכריע

דעתי מבוטלת  ,הדברים ואמרה אם הגאון מוילנא ממליץ
כלפי דעתו ואני מוכנה בחפץ לב להתחתן איתו, ואחרי כמה 

  .כבר עמדו מתחת לחופה ,פגישות
ן שהנערה הסכימה להתחתן וכיו ,שלא כהרגלו אמר ,הגאון
אלא שקרה  .בוא לערוך את החופה והקדושיןאאני  ,איתו

איך  ,דבר מפתיע מאוד ולפני החופה אמר הרב לחתן העיוור
 (קדושין מא.)הגמרא אומרת ן להתחתן עמה והרי וואתה מתכ

 ,אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראה אותה קודם
(ויקרא יט, שמא תתגנה עליו ויעבור על "ואהבת לרעך כמוך" 

שיפתחו עיניך ותוכל לראות  ,אני גוזר :הגאוןכן אמר על , יח)
 - באותו רגע התרחש הנס לעיני כולם -ופלא פלאות  !אותה

 והשמחה היתה כפולה ומכופלת.  ופקח את עיניו,
 

 

 

 התורה     בברכת
 ברינה                רון 

 

 [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
 

 לזרע של קימא:
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

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

 : מיטל בת לולו ת בת שרהשולמי
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

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

 : עדי בת מזל יעל ברכה בת אביגיל

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

 מחזק לשבתסיפור  -חסד לא מציאותי 

 לרפואת: 
הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 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 
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 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
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 ל‰˙ייחס לפרטים ‰˜טנים
ם  בפר˘˙ן כ˙יב ∆ּ̇ ַמר¿ ¿ ׁ̆ ‰ ּו ּל∆ ים ָ‰‡≈ ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ עּון ‡≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ב  ∆̃ ָ‰ָי‰ ע≈ "ו¿

"ֈם ָ̇ ם ‡… ∆̇ י ƒׂ̆  ַוֲע
עּון .  -עומ„ים על ‰מיל‰ ע˜ב בספרים  מ¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ב  ∆̃ ָ‰ָי‰ ע≈ כ˘כל ‡ח„ ו¿

‡ם ‰כוונ‰ ל'ב‚לל',  ל‰ ‰ז‡˙ ע˜ב.ל‰בין מ‰ מונח במי ב„רכו מנס‰
עּון, ‡ו ‰כוונ‰ ‡ם, ‰י‰ ˆריך  מ¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ָ‰ָי‰ ב‚לל  ‡ז ‰י‰ ˆריך לומר  ו¿

עּון. מ¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ָ‰ָי‰ ‡ם  מ„וע בחר‰ ‰˙ור‰  ˘ו‡לים ‰מפר˘ים: לומר ו¿
על פי „ברי מ„ר˘,  בעל ‰טורים מב‡ר: לומר ‡˙ ‰מיל‰ ע˜ב?

 ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ב  ∆̃ ָ‰ָי‰ ע≈ עּון, ‰ו‡ בעˆם ˘‡ומר ˘‰‰מ˘ך ˘ל ‰פסו˜ ו¿ מ¿
בפר˘‰ ‰˜ו„מ˙  ‰מ˘כו ˘ל ‰פסו˜ ‰‡חרון מ‰פר˘‰ ‰˜ו„מ˙.

ר  ∆ ׁ̆ ים ֲ‡ ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡ ים ו¿ ƒּ̃ ˙ ַ‰ֻח ∆‡ ָו‰ ו¿ ¿̂ ƒּמ‰ַ ˙ ∆‡ ָּ̇ ַמר¿ ָ ׁ̆ נ‡מר (ז, י‡): "ו¿
 ˙ עּון ‡≈ מ¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ב  ∆̃ ָ‰ָי‰ ע≈ ם", ו‰‰מ˘ך: "ו¿ ָ̇ ו… ׂ̆ ם ַלֲע ָך ַ‰ּיו… ּו¿ ַ̂ י מ¿ ƒכ ָ‡נ…

ים ָ‰‡≈  ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ"ֈ‰ ו‰י‰ ע˜ב. לעיל  -‡ומר כ‡ן בעל ‰טורים  ּל∆
מיני‰ כ˙יב ‰יום לע˘ו˙ם וסמיך לי‰ ע˜ב כלומר ‰יום לע˘ו˙ם 

 ‡בל ˘כרם בע˜ב פי' בסוף.
‰מ„ר˘ ב„ברים רב‰, פר˘‰ וב‰˜„ם י˘ ל‰בי‡ ‡˙ ל˘ונו ‰ז‰ב ˘ל 

ַכר ַ‰ּמƒ  ‚, ‡ו˙ ‡: ¿ׂ̆ ן ָלנּו   ≈̇ ּ̇¿ נו… י ַ‡ ַ̇ יָמ ≈‡ ל ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒרּו לו… י ָ‡נּו ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆  ˙ וו… ¿̂
ן  י‰∆ ≈̇ רו… ּפ≈ ƒים מ ƒׂ̆ ם עו… ∆ּ̇ ‡ַ ∆ ׁ̆  ˙ וו… ¿̂ ƒרּוך¿ ‰ּו‡ מ ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ ם ַ‰ ים, ָ‡ַמר ָל‰∆ ƒׂ̆ עו…
 ‰ ּמַ ƒן מ ƒי ּנַ ƒם, מ ן ָלכ∆ ≈̇ י נו… ƒב ֲ‡נ ∆̃ ע≈ ָכָרן ּב¿ ¿ׂ̆ ו, ֲ‡ָבל  ָ ׁ̆ ים ַעכ¿ ƒל כ¿ ם ‡ו… ∆ּ̇ ‡ַ

 ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ב  ∆̃ ָ‰ָי‰ ע≈ נּו („ברים ז, יב): ו¿ ָינ≈ נ¿ ƒע ינּו ּב¿ ƒר ָּ̃ ∆ עּוןּׁ̆ ר˘"י מב‡ר  מ¿
‡ין לזלזל במˆוו˙ ‰˜לו˙ ˘‰ם  –מˆוו˙ ˘‡„ם „˘ בע˜ביו  כ„רכו:

 ˙חילן ˘ל ‰עברו˙ ‰חמורו˙.
י˘נו מ˘ל נפל‡, ˘ל ‰מ‚י„ מ„ובנ‰, על ‰פסו˜ ב‡יכ‰ ‡, ט: 
ּ‰" מ˘ל על ‰עבירו˙ ‰˜לו˙  ָ̇ י ƒָר‰ ַ‡ֲחר יָ‰ ל…‡ ָזכ¿ ּול∆ ׁ̆ ּ‰ ּב¿ ָ̇ ‡ָ "ֻטמ¿

˘רˆ‰ לרכו˘ ‡רי‚ י˜יר ‡„ם ‡ח„ ל ˘‰ם ר‡˘ לכל ‰עבירו˙:
 מטר מ‰ב„ ‰ז‰. ‰4ו‡ ‰לך ורכ˘   ‡לף ˘"חמ‡ו„. כל מטר על‰ 

"˙˘מע, ‡ם ‡˙‰ רוˆ‰ ‡˙ ‰‡רי‚ ‰ז‰, ל‡ורך  –‡מר לו בעל ‰חנו˙ 
מ‡‰ , לך ˙˘˜יע עו„ ‡רבע˙ ‡לף ˘˜לים‰˘˜ע˙  -ימים ו˘נים 

ע˘‰ לך מכפל˙, י˘ב˜ˆ‰ ˘ל ‰ב„,  ו˙ב˜˘ ממנו .ר‡ˆל ‰˙ופ ˘"ח
 :˘‡ל ‰˜ונ‰ בפלי‡‰ ל ‰‡רבע כיוונים ˘לו.˘˙˙פור ‡ו˙ו מכ

מ„וע? ז‰ ל‡ ‡רי‚ טוב ומ˘ובח?! "˜ני˙ ‡ריח מ‰מ˘ובחים ביו˙ר! 
˜בע ‰מוכר. ‡בל ‡רי‚ ˘‰ו‡ ל‡ מ˜ופל, ו‰ו‡ ל‡ מסו„ר כמו 

"ֈיז‰ ". ‡ו ‡ז ‡מר ‰˜ונ‰ ˘ˆריך, ‰ו‡ יכול ל‰˙פורר ל‡ורך זמן‡
י˜ מעמ„ ל‡ורך ֈ ‡ם ז‰ ‡רי‚ טוב, ‰ו‡ יחז„ברי ˘טו˙ ‡˙‰ ‡ומר

 ‰פטיר ‰לו˜ח ויˆ‡. –זמן" 
חלפו ל‰ם כמ‰ חו„˘ים, בכל פעם ˘בני ‰מ˘פח‰ יו˘בים ל‡כול 

מ˘˙עמם, כ˘‰ו‡ רו‡‰ חוט כ˘‰י‰ מסביב ל˘ולחן, ‰יל„ ‰˜טן 
ֈח„ בולט מ‰מפ‰, ‰ו‡ מו˘ך ‡ו˙ו ל‰נ‡˙ו‡ 

עו„ כמ‰ ˘בועו˙, ועו„ חוט מוˆ‡ ‡˙ „רכו לבינ˙יים חולפים ל‰ם 
 ‰ ‰מפ‰ מחורר˙ ובלוי‰ֈבחוı וכך ‰פכ

ז‰ מ‰ ˘‡מר ‰נבי‡:  –‡ומר ‰מ‚י„ מ„ובנ‰  כן ‰ו‡ ‰נמ˘ל:
 "‰ּ ָ̇ י ƒָר‰ ַ‡ֲחר יָ‰ ל…‡ ָזכ¿ ּול∆ ׁ̆ ּ‰ ּב¿ ָ̇ ‡ָ ‚ם ב˘וליים, יכול יˆר ‰רע  –"ֻטמ¿

 ל˙פוס ‡ו˙ך. „וו˜‡ ב„ברים ‰˜טנים ‰ו‡ יפיל ‡ו˙ך.
עּון"  מ¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ב  ∆̃ ָ‰ָי‰ ע≈ ם לב לפרטים ˙˘י –לכן ב‡‰ ‰˙ור‰ ומז‰יר‰ "ו¿

‰˜טנים, ˘ב‰ם ‰˙ור‰ ‡ומר˙ 'כ‡ן מ˙חיל ‰יˆר ‰רע'. ˙חיל˙ו ˘ל 
יˆר ‰רע, ‰י‡ „וו˜‡ 'בחוטים ‰˜טנים' ˘‰ו‡ מו˘ך ‰חוˆ‰, וככ‰ 
‰ו‡ מפורר ‡˙ ‰מפ‰ כול‰.

‰מ‡‰ ברכו˙ ˘נ˙˜נו ל‰‚י„ בכל יום ב‡ כ„י לזכור וליר‡‰ 
 ממ˘‰ רבינו ע"‰

 )ב"י', י( ליר‡‰ ‡ם כי מעמך ˘ו‡ל ך‡לו˜י' ‰ מ‰ י˘ר‡ל וע˙‰

 מיל˙‡ מ˘‰ ל‚בי ‡ין' וכו זוטר˙‡ מיל˙‡ יר‡‰ ‡טו' ‰‚מ ו˜ו˘י˙
 כ"˘‡ח ‰„ורו˙ ‡נחנו נע˘‰ מ‰ ומ˜˘ים:). ל‚ ברכו˙( ‰י‡ זוטר˙‡

 יען מ‡˙ים ‡ו מנ‰ לך ‰‡ין לעני ‰ע˘יר י‡מר כי ועו„, מ˘‰ ˘‡ין לנו
 כ˙יב מ˘‰ ל‚בי ‰נ‰„ ‰ו‡ ‰פירו˘ ‡ולם. ˜טן „בר ‰ו‡ ‰עו˘ר ˘ל‚בי

 ‡ל ˜רבו וכ‡˘ר, מ˘‰ פני ‡ור ˜רן כי ‡ליו מ‚˘˙ וייר‡ו') ל, „"ל ˘מו˙(
 ממיל‡, עליון ‡ור עליו ˘נ‡ˆל לפי ממנו ל‰ם ˘י˘ ‰יר‡‰ ור‡ו מ˘‰
 ליר‡ ‡נחנו ˆריכים ‡יך ו"˜ ˘ל בנו וחומר ˜ל ˘כלם מ‡זני בפלס ˘˜לו
 ‰פירו˘ ו‡‰ וז‰. בנ˜ל ‰רוממו˙ יר‡˙ ‡לי‰ם ‰‚יע ממיל‡, ‰"מ‰˜ב

 ‰י‰ ‡ז מ˘‰ פני ור‡ו כ˘˜רבו ‰יינו', זוטר˙‡ מיל˙‡ מ˘‰ ל‚בי ‡ין'
 ‰י‡ ‰˙ור‰ ‰ל‡ ‡נן נע˘‰ מ‰ ‡בל, ל‚ביי‰ו' זוטר˙‡ מיל˙‡' ‰יר‡‰
, מ‡‰ ‡ל‡ מ‰ ˙˜רי ‡ל) ˘"ע. מ‚ במנחו˙' (ב‚מ מ˙רı ז''וע, נˆחי˙

, מפניו וליר‡‰ לזכרו נ˙˜נין ו‰מ‰ יום בכל ˘מברכין ברכו˙ ‰מ‡‰ י"˘ע

 כל ‡˘ר בזכרינו) כי, (ח"‡ו ע"ו˘) ‚"‰ ‡"פ ברכו˙' ‰( ם"ברמב כמבו‡ר
 מ‰˘ם ‰פ˘וט' ופי, ‰‡„ם יחי‰ ˙"‰˘י פי מוˆ‡ כל ועל' י˙ מ‡˙ו ‰י‡

             ').‰ סימן רי˘( ח"‡ו ע"ב˘ו כמבו‡ר וכ˜רי‡˙ו ככ˙יב˙ו
 )י˘ר‡ל י˘מח(

 '‰ לפני ‡˘ר ‰˘ולחן ז‰
 ומים ‡כל˙י ל‡ ליל‰ ו‡רבעים יום ‡רבעים כר‡˘ונ‰' ‰ לפני ו‡˙נפל

 '.ו‚ו ˘˙י˙י ל‡

 „‡ˆל, מים ˘˙‰ ול‡ לחם ‡כל ˘ל‡ ‰"מ˘רע ˘‰˙נˆל ‰ענין לב‡ר י˘
 ז"עי לעבו„ ונ˙םכו ˘כל, ‚„ול‰ עבו„‰ ‰י‡ ו‰˘˙י‰ ‰‡כל‰ ‰ˆ„י˜ים

 ‰ניˆוˆין ˜„י˘ין ומעלים', ‰ לפני ‡˘ר ‰˘ולחן ז‰' בבחי, ˙"‰˘י ‡˙
 ל‡ כי ‰‡„ם יחי‰ לב„ו ‰לחם על ל‡ כי') ח „ברים( כ"ע‰ כ„‡י˙‡ ל‚בו‰

 נ˜ר‡ים ‰טובים מע˘י‰ם י"ע ו‰ˆ„י˜ים, ‰‡„ם יחי‰' ‰ פי מוˆ‡ על
 לך ונ˙˙י' בבחי עומ„ים נ˜ר‡ים ˘‰מל‡כים לעומם, מ‰לכים' בבחי

 ו‡נכי') י „ברים( ‰"מ˘רע ˘‡מר וז‰, ‰‡ל‰ ‰עומ„ים בין מ‰לכים
 כלומר', ו‚ו ליל‰ ו‡רבעים יום ‡רבעים ‰ר‡˘ונים כימים ב‰ר עמ„˙י

 נעשה ונצליח 'בעזרת ה

 תשע"ז ‡ב י"טערש"ק  'יום ו

 עקבפרשת 
 "וצרגליון 

 'שנה ו
 

  ‡מרו˙ ט‰ורו˙
 ‡מרו˙ ˜ו„˘ מרבו˙ינו ‰˜' מ‡לכסנ„ר

 מפי ספרים וסופרים



 ‡רבעים' 'ב‰ר עמ„˙י ו‡נכי' עומ„' בבחי ‰יי˙י ו‰˘˙י‰ ‰‡כיל‰ בעבו„˙
 )יˆח˜ ע˜י„˙(            .˘˙י˙י ל‡ ומים ‡כל˙י ל‡ ˘לחם' ליל‰ ו‡רבעים יום

 ˘ילמו„, ילמו„ מ˙וך מסי"נ וב˘מח‰‰
וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡לו˜יך -ו‰י‰ ע˜ב ˙˘מעון ‡˙ ‰מ˘פטים ‰‡ל‰

˘ו‡ל מעמך כי ‡ם ליר‡‰ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך ו‚ו' ול‡‰ב‰ ‡ו˙ו ו‚ו' בכל לבבך 
 ובכל נפ˘ך (ז', י"ב)

‡ל‰, ˘כבר וי˘ ל‰וסיף ˘ז‰ו ל˘ון 'ו‰י‰' ע˜ב ˙˘מעון ‡˙ ‰מ˘פטים ‰
„˜„˜ ב‡ו‰"ח ‰˜' למ‰ נ‡מר 'ו‰י‰', ל‡ ‰י‰ ˆריך לומר ‡ל‡ ע˜ב 

ˆורך ב˙יב˙ ו‰י‰, ‡ך ‰ענין ‰ו‡ כמו ˘‡מרו רז"ל ˙˘מעון ו˘מר, ומ‰ 
(עי' וי˜"ר י‡, ז) ‡ין ו‰י‰ ‡ל‡ ˘מח‰, כלומר ˘מח‰ ˙‰י‰ ל‰˘י"˙ ולנו 
בעבו„‰ זו ˘לנו, כ‡˘ר '˙˘מעון ‡˙ ‰מ˘פטים ‰‡ל‰', ˘נ˘ים ענין 

י‡˙ ˘מע לנ‚„ עינינו בכל ‰מ˘פטים, ‰יינו ‡ˆל ‰˜˘יים בע˘יי˙ ˜ר
‰מˆוו˙ ומניע˙ ‰עביר‰, לזכור ‡˙ ‰‡‰ב‰ ‰מסו˙ר˙ ˘ב˜רב לב כל 
‡ח„ מי˘ר‡ל למסור ‰נפ˘ למען ˜„ו˘˙ ˘מו י˙', ול‰˙חז˜ עי"ז 

 בחסימ˙ ‰˙‡ו‰ ‡ו ע˘יי˙ ‰מˆו‰.

‡י˘ וז‰ בי‡ור ‰כ˙וב, 'וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל˜יך ˘ו‡ל מעמך', פי' ‰
‰י˘ר‡לי בעמ„ו לע˘ו˙ מˆו˙ ע˘‰ ‡ו ל˘מור עˆמו מלעבור על מˆו˙ 
ל‡ ˙ע˘‰, ‰נ‰ ‡ז ˆריך ‰ו‡ לעמו„ לפני ‰˘י"˙ ול˘‡ול לעˆמו, מ‰ 
רוˆ‰ ומב˜˘ ‰' ‡ל˜יו ממנו, ויעורר ‡ז ‡˙ ‰כח ‰פנימי ˘י˘ עמו, ‰יינו 

‰‡‰ב‰ ‰מסו˙ר˙ ˘בעבו„‰ מוכן ‡ף למסירו˙ נפ˘ ממ˘, וז‰ו 'מעמך', 
 -נן בז‰ ‰נ‰ י‚ל‰ ˘‰ו‡ יר‡ ממנו י˙' ו‚ם ‡ו‰ב ‡ו˙ו י˙ברך, וכ‡˘ר י˙בו

˙ו ו‚ו' בכל לבבך ובכל 'כי ‡ם ליר‡‰ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך ו‚ו' ול‡‰ב‰ ‡ו
 (כ"˜ מרן עט"ר ‡„מו"ר ˘ליט"‡)                                                              נפ˘ך'.

ר‰ ‰י‡ ˜יום ‰עולם לכך „ור˘ כל ‰˙ור‰ ‰י‡ ב‡ר"י, ו‰˙ו
 ‰‡רˆו˙ עמ‰

‡רı ‡˘ר ‰' ‡לו˜יך „ור˘ ‡ו˙‰ כו'. פר˘"י ז"ל: ו‰ו‡ מ„ברי ‰ספרי, 
ו‰ל‡ כל ‰‡רˆו˙ „ור˘ ˘נ‡מר (‡יוב ל"ח) ל‰מטיר על ‡רı ל‡ ‡י˘ 
‡ל‡ כביכול ‡ינו „ור˘ ‡ל‡ ‡ו˙‰ וע"י ‡ו˙‰ „רי˘‰ ˘„ור˘‰ „ור˘ כל 

 ‰‡רˆו˙ עמ‰ עכ"ל. 

י‡˙ ‰עולם ‰י' ב˘ביל ‰˙ור‰ כ„חז"ל (עי' ר˘"י רי˘ י"ל ‰ענין „כל בר
בר‡˘י˙) ולכך ‰וסיף ‰' ‡לו˜ים ב˘˘י לומר כי כל מע˘‰ בר‡˘י˙ ‰י' 
˙לוים ועומ„ים ע„ ˘˘י בסיון ‡ם י˜בלו י˘ר‡ל ‰˙ור‰ מוטב כו', ו‡י˙‡ 
בספרי ˙חיל˙ פר˘‰ זו „"‡ ‡רı ‡לו ˘‡ר ‡רˆו˙ וחוˆו˙ ‡לו מ„ברו˙ 

˙בל ע"˘ ˙בלין ˘ב˙וכ‰ ‡יז‰ו ˙בלין  ˙בל זו ‡ר"י למ‰ נ˜ר‡ ˘מ‰
˘ב˙וכ‰ זו ˙ור‰ ˘נ‡מר (‡יכ‰ ב) ב‚וים ‡ין ˙ור‰ מכ‡ן ˘‰˙ור‰ ב‡"י 
עכ"ל, וז‰ ‰ענין ˘כביכול ‡ינו „ור˘ ‡ל‡ ‡ו˙‰ לפי ˘‰˙ור‰ ב‡"י 
ו‰˙ור‰ ‰י‡ ˜יום ‰עולם וע"י ‡ו˙‰ „רי˘‰ ˘„ור˘‰ „ור˘ כל ‰‡רˆו˙ 

(‡מונ˙ מ˘‰)                      עמ‰ ע"י ‰˙ור‰ ˘‰ו‡ ˜יום ‰עולם ˘‰י‡ ב‡"י.

 ‰ו‡ טוב כי ˆ„י˜ ‡מרו
 ‡˙ ‰' ‡לו˜יך ˙יר‡ ‡ו˙ו ˙עבו„ (י', כ') 

י"ל ב‰˜„ם „ברי ‰ר‰"˜ מבר„יט˘וב זי"ע בפר˘˙ ˜רח בר˘"י וי˜ח 
˜רח ˘ל˜ח מ˜ח רע לעˆמו, „‰יינו מ˘ום ˘עבו„˙ו ‰י‰ כ„י ל˜בל 

יעב„ו. ל‡ כן ‰ˆ„י˜ ˘כוונ˙ו ר˜  פרס. לכן ל‡ רˆ‰ ˘‚ם   ‡חרים
ל‰רבו˙ כבו„ ˘מים, ‡ז י˘ לו נח˙ רוח ‚ם כ˘‡חרים עוב„ים, 

 „‰עי˜ר ˘י˙וסף נח"ר ל‰בור‡ י˙ב"˘.

ועפי"ז י˘ לפר˘ ‰‚מ' (פסחים כב:)˘מעון ‰עמסוני ‰י‰ „ור˘ ‡˙ כל 
 ‰‡˙ין ˘ב˙ור‰ כיון ˘‰‚יע ל‡˙ ‰' ‡לו˜יך ˙יר‡ פיר˘ (כלומר פר˘

ע„ ˘ב‡ ר"ע ו„ר˘ ‡˙ ‰' ‡לו˜יך ˙יר‡ לרבו˙  ‰פסי˜ מלפר˘) וכו',-
 "לרבו˙" ‰יינו ל‰רבו˙ ˙"ח ויר‡˙ו ‡ˆל חברים. ,˙למי„י חכמים

ועפי"ז י˘ לפר˘ ‰פסו˜ (˙‰ילים ל"„, ב') ‡ברכ‰ ‡˙ ‰' בכל ע˙ ו‚ו' 
ב‰' ˙˙‰לל נפ˘י ו‚ו' י˘מעו ענוים וי˘מחו, ‚„לו ל‰' ‡˙י ונרוממ‰ 

‰' ˙˙‰לל ר˜ "נפ˘י" ול‡ ˘מו יח„יו, פי' ‡ם ˙‰ל˙ו ר˜ "בפי" וב
מ˘˙ף ‡חרים בעבו„˙ ‰', ‡ז סימן ‰ו‡ ˘‰ו‡ ר˜ למען י˘מעו ענוים 

‡בל ‡ם רˆונו ‰ו‡ ‚„לו ל‰' "‡˙י" ˘‚ם ‡חרים בחוı וי˘מחו בו, 
י˜„י˘ו ‡˙ ˘מו עמו, ‡ז סימן ˘כוונ˙ו ‰ו‡ למען ונרוממ‰ ˘מו 
יח„יו, וע"כ מסיים ‰˜ר‡ „ר˘˙י "‡˙ ‰' " ‡ני „ור˘ "‡˙" ל‰רבו˙ 

(˘‡רי˙ מנחם)                        "ח ויר‡י ‰' ו‰ו‡ סימן ˘‡ני עוב„ ל˘מ‰.˙

‡מר רבי  ומל˙ם ‡˙ ערל˙ לבבכם וערפכם ל‡ ˙˜˘ו עו„ (י', ט"ז). "
˘י"˙ ˘‰ו‡ בבחינ˙ מ‡יר מפרמי˘ל‡ן זˆ"ל כל ‰עולם מל‡ ˜ו˘יו˙ על ‰

‰ס˙ר פנים, ‡בל ‡ם ‰י‰ ‰‡„ם מל ‡˙ ערל˙ לבבו ‰‡טום ‡זי ל‡ ‰י‰ ˜˘‰ 
לו כלום על „רכי ‰˘י"˙. וז‰ו כוונ˙ ‰כ˙וב ומל˙ם ‡˙ ערל˙ לבבכם 
וערפכם ל‡ ˙˜˘ו עו„, ול‡ י‰י‰ לכם ˘ום ˜ו˘י‡ עלי. ז‰ כוונ˙ בעל 

‡˙ עולמו עם ‰‡˜„מו˙ 'וטרי ע„ ל˜˘י˘ו˙‡', ‰יינו כי ‰˘י"˙ נו˘‡ וסובל 
 (מר‚ני˙‡ „רבי מ‡יר)                 כל ‰˜ו˘יו˙ ˘מ˜˘ין עליו.

 מפר˘ ר˘"י ˘ח„ ממון. ‡˘ר ל‡ י˘‡ פנים ול‡ י˜ח ˘ח„ (י', י"ז).
לכ‡ור‰ ‡ינו מובן מ‰ ˘ייך ל˘ח„ו בממון. מב‡ר ‰ח˙ם סופר ˘‰נ‰ י˘ 
‡נ˘ים ‰עוברים על כל ‰˙ור‰, ומ˙פ‡רים ˘‰ם טובים לבריו˙ ועו˘ים חס„ 

רים לפנים מ˘ור˙ ‰„ין, וז‰ו ˘וח„ ממון, ˘חו˘בים ˘מ˜ילים ומוו˙
מ‰˘י"˙ ˘„ו‡‚ים במ˜ומו לפרנס ‡˙ ‰עניים. על ז‰ ‡מר ‰כ˙וב ˘‡ין 
‰˜ב"‰ ˆריך ל˘וח„ ˘לך, כי ‰ו‡ עו˘‰ מ˘פט י˙ום ו‡למנ‰ ו‡ו‰ב ‚ר ל˙˙ 

 (י˘‡ ברכ‰)                                                     לו לחם ו˘מל‰, מבלי עזר˙ך וטובו˙יך.

 ניכם ל„בר בם ב˘ב˙ך בבי˙ך ו‚ו' (י"‡, י"ט).ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙ ב
פיר˘ ‰ר‰"˜ ר' י‰ו˘ע מבעלז‡ זˆ"ל, ‰רב ˆריך ל‰˘רי˘ בבנו ‡‰ב˙ ˙ור‰ 
ע„ ˘י˘˙ו˜˜ מעˆמו ללימו„ ‰˙ור‰. ממיל‡ ילמ„ ‰בן ‚ם כ‡˘ר ‰‡ב ב„רך, 
כי ‡ינו לומ„ ב‚לל יר‡˙ ‰‡ב ‡ו ל˜בל˙ פרס, ‡ל‡ מ˘ום ˘‡‰ב˙ ‰˙ור‰ 

 בוער˙ ב˜רבו.
פיר˘ ‰ח˙ם  .‡˙ בניכם ל„בר בם ב˘ב˙ך בבי˙ך ו‚ו' ולמ„˙ם ‡ו˙ם

סופר למ„ו ‡˙ בניכם ˘י‰יו ‰ולכים ב„רך ‰˙ור‰ ל‡ ר˜ "ב˘ב˙ך בבי˙ך" 
˘ע‰ ˘‰ם יו˘בים בבי˙ך ורוˆים ל‰פיס ‡˙ „ע˙ך ומ˙ביי˘ים מפניך ו‡ינם 
רוˆים לˆערך, ‡ל‡ ‚ם "בלכ˙ך ב„רך". ‰וו‰ מ˘˙„ל לנטוע ב‰ם ˙ור‰ 

יי˘‡רו י‰ו„ים יר‡י ˘מים ‡ף כ˘ל‡ ˙‰י‰ עו„ וי‰„ו˙, ע„ ˘˙‰‡ מובטח ˘
.ıבחיים ו˙לך ב„רך כל ‰‡ר ‰˙‡ 

‡מר מרן כ"˜ . ולמ„˙ם ‡ו˙ם ‡˙ בניכםֈ למען ירבו ימיכם וימי בניכם
‡„מו"ר מ‚ור ˘ליט"‡ (˙˘"ס) כי כ‡˘ר מלמ„ ‡˙ ‰בן ˙ור‰, ונע˘‰ ‰בן 

לו בן ˙למי„ חכם, ‡זי י˘ ‡ריכו˙ ימים ‚ם ל‡ב. ובמ„ר˘ ‡מרו כל מי ˘י˘ 
י‚ע ב˙ור‰ כ‡ילו ל‡ מ˙, נמˆ‡ כי ‰מניח בן ˙"ח כ‡ילו ל‡ מ˙, וז‰ו למען 
ירבו ימיכם וימי בניכם, ˘כ‡˘ר ‰בן ˙"ח נח˘ב ‰‡ב כ‡ילו ל‡ מ˙, ‡"כ 
‡ריכו˙ ימי ‰בנים ‰ו‡ ˘כר ‚ם ל‡ב עˆמו, ˘כל זמן ˘‰בן יחי‰ נח˘ב כ‡ילו 

 ‰‡ב חי.

בר˘"י מפר˘  ).ו‰י‰ ע˜ב ˙˘מעון ‡˙ ‰מ˘פטים ‰‡ל‰ ו‚ו' (ז', י"ב
ולפי „רכו י˘ לומר ˘‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰ מלמ„˙  ע˜ב ל˘ון ע˜ביו ˘ל ‡„ם.

לו ל‡„ם לעיין בכל ˆע„ ופסיע‰ ˘‰ו‡ „˘ בע˜ביו לר‡ו˙ ‡ם ‰ם מ˙‡ימים 
לרˆונו ˘ל ‰˜ב"‰. וז‰ ˘‡מר ‰כ˙וב, ו‰י‰ ע˜ב ˙˘מעו, ˘˙˘מעו ו˙עיינו 

ל‰ ˘ל בכל ע˜ב ˘‡˙ם ˆוע„ים לר‡ו˙ ‡ם ‰„בר מ˙‡ים ‡˙ ‰מ˘פטים ‰‡
 (‰ר‰"˜ מו‰ר"ר מ˘‰ לייב מס‡סוב זי"ע)                                               ˙ור‰ ‰˜„ו˘‰.

וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל˜יך ˘ו‡ל מעמך כי ‡ם ליר‡‰ ‡˙ ‰' ‡ל˜יך 
נר‡‰ לפר˘ כוונ˙ ‰כ˙וב, ˘ˆריך ‡„ם לזרז ‡˙ מ˙ניו ‡ל ‰יר‡‰  (י', י"ב).

‡ופן ˙מי„ ול‡ יסיח „ע˙ו ממנ‰ לעולם כ„י ˘ל‡ ˙‡ב„ ממנו ‰יר‡‰ ב˘ום 
ו‡ף ב‡ונס, כי ז‰ כל ‰‡„ם. וז‰ ˘‡מר ‰כ˙וב, וע˙‰ י˘ר‡ל מ‰ ‰' ‡ל˜יך 
˘ו‡ל מעמך כי ‡ם ליר‡‰, כלומר ˘נע˘י˙ ˘ו‡ל על ‰יר‡‰, „כ˘ם 
˘‰˘ו‡ל חייב ב‡ונסין ו‡ינו יכול ל‰ˆט„˜ ˘ב‡ונס נ‡ב„ ממנו ‰חפı, כן 

 ‡‰ „‡ף ב‡ונס חייב ‰ו‡ ב„בר. ˆריך ‰‡„ם ל‰˘‚יח ‰יטב ˘ל‡ י‡ב„ ‰יר
 (נועם ‡לימלך)

‰"חפı  מסופר: פעם ˘‡ל י‰ו„י ‡˙. ‡') –בנים ‡˙ם ל‰' ‡ל˜יכם (י"„ 
ומ˙נ‚„ים, ו‡ף  ל˘ם מ‰ ז˜ו˜ ‰עולם לחסי„ים חיים" ‰˜„ו˘ זיע"‡ רבי:

 רבו˙, מ‰ם ˘עי˜ר עבו„˙ם לבין עˆמם, חלו˜ים ל˜בוˆו˙ ‰חסי„ים בינם

 לע''נ הרה''ח ר' יצחק מר‚ני˙‡ „יˆח˜
 בן הרה''ח ר' משה אריה זצ''ל

 "דנלב"ע ו' סיון תשע

 וו‡רט



˘ל‰ם ב˘מח‰  ב˙ור‰, ומ‰ם עי˜ר עבו„˙ ‰' ב˙פיל‰, ומ‰ם ˘עי˜ר עבו„˙ם
 ˆריך ˜בוˆו˙ כ‰ רבו˙? וכו', ל˘ם מ‰

‰רוסי, ל˘ם מ‰  ˘ו‡ל ‡ו˙י, ˘‡ל ‡˙ ‰˜יסר ‰˘יב ‰חפı חיים: ע„ ˘‡˙‰
 מ‰ם יורים ב˙ו˙חים, מ˜ˆ˙ם סו‚י חיילים? מ‰ם רוכבי סוסים, י˘ לו ‰רב‰

 –וכ„ו'. ‡ין ז‡˙  ם חיילים ‰ולכי ר‚לובחל˜ במטוסים, ומ˜ˆ˙ם ב‡וניו˙,
ıונ‰,  מועיל ל˜יסר למלחמ‰ ב„רך ‡ל‡ ˘כל סו‚ וסו‚ –חיים  ‰מ˘יך ‰חפ˘

מ˙וך ‡ווירון,  ‡ין בכוחו ל‰לחם בחייל ‰נלחם ˘‰רי חייל ‰‰ולך ר‚לי,
˘ל כמ‰ פרס‡ו˙,  בכוחם לנ‰ל מלחמ‰ ‡ף ממרח˜ ו‰יורים ב˙ו˙חים,

 ˙פ˜י„ ח˘וב ל‰ם, ˘ב˙רוע˙ם ˙,‰˜יסר ‰מריעים בחˆוˆר ו‡פילו חיילי
סיים ‰חפı  –מ˘ום כך  ‰נלחמים ב˘„‰ ‰˜רב. מחז˜ים ‰ם ‡˙ לב ‰חיילים

‡ח„  ‡בל בנים ‡נו ל‰' ‡ל˜ינו וכל נחל˜ים ‚ם ‡נו לסו‚ים ˘ונים, –חיים 
  במלחמ˙ ‰יˆר. לעבו„˙ ‰', ויח„יו ננˆח ו‡ח„ ˙ורם ‡˙ חל˜ו

 (ו˜ר‡˙ ל˘ב˙ עונ‚)

יחז˜‡ל  פעם ‡ח˙ נ˙ן ‰ר‰"˜ רבי .י') –ול‡ ירע לבבך ב˙˙ך לו (ט"ו  
ר˘"ב  ט‡בי˜ (ט‡ב‡˜ ל‰ריח) ל‰ר‰"˜ מ˜וזמיר זיע"‡ ‡ ˘מע˜

ב˙וך ‰ט‡ב‡˜  ר˘"ב ‡˙ רבי יחז˜‡ל: מ‰ ˘מ˙ מפר˘יסח‡ זיע"‡, ˘‡ל
˙וכו ‡˙ ‰"ול‡ ˘מ˙י ב טוב? ענ‰ לו ‰ר‰"˜ מ˜וזמיר: ˘ז‰ כל כך מריח

(מ‡מר יחז˜‡ל)                                                                    לבבך ב˙˙ך לו" ירע

 י‰ו„י רב ˘ל כוחו
, ‡"זיע מליוב‡וויט˘ "ˆ„˜ חˆמ"‰ בעל ˜"‰ר‰ מחסי„י חסי„ פעם ‰י‰ ‰י‰
 ‰ו‡, בטלן לייב' ר ‰י‰ ‰‡י˘ ˘ם ,„וינ‰ ‰נ‰ר ‚„ו˙ על ‡˘ר ב„ווינס˜ ˘חי
 ‡ל‡, בלב„ זו ול‡, ס"‰˘ בכל ב˜י ‰ו‡ כי עליו ו‡מרו, ‚„ול חכם ˙למי„ ‰י‰

 ‰יום כל ‰מ„ר˘ בבי˙ י˘ב, ‰ז‰ ‰עולם מ‰בלי ומרוח˜ מנו˙˜ ‰י‰ ˘‰ו‡
 ‡ח˙ פעם לבי˙ו ו‰לך, ‰מ„ר˘ י˙בב י˘ן ‚ם ‰ו‡, ועבו„‰ ב˙ור‰ ועס˜

 .˘ב˙ בערב ב˘בוע
 ˜בלן ‰י‰ ‰ו‡, מופל‚ וע˘יר ‚„ול סוחר ˘‰י‰ בן ‰י‰ ז‰ בטלן לייב' לר

 ‰ביˆורים ‡˙ בנו וכ‡˘ר ,‰רוסי˙ ‰ממ˘ל‰ ב˘ביל עבו„ו˙ מיני כל ˘ביˆע
 ˘ם לבנו˙ כ„י, ‰ממ˘ל‰ עם חוז‰ וח˙ם במכרז זכ‰ ‰ו‡, „ווינס˜ לי„

, ביו˙ר ‰טוב ‰ˆ„ על ב„יי˜נו˙ ‰עבו„‰ ‡˙ ˆעבי ‰ו‡, לחיילים מבנים
, בכירים ממ˘ל‰ פ˜י„י ˘ל מ˘לח˙ למ˜ום ‰‚יע‰ ,‰בני‰ ‰ו˘למ‰ וכ‡˘ר
 ‰ˆמו„ים ‰˘ירו˙ים וכל ‰בניינים ‡˙ לב„ו˜ כ„י ‚בו‰ים ˆב‡ ו˜ˆיני

 .ל˜סר˜טין
 לסור ו‰חליט ,ל„ווינס˜ ב˜רב˙ עבר ˘פעם, ‰ר‡˘ון ני˜ול‡י בˆ‡ר ומע˘‰
 ‰˜סר˜טינים ˘ל ‰ח„˘ים ‰בניינים ו‡˙, ˆב‡יים‰ ‰מ˙˜נים ‡˙ ולר‡ו˙
 ˜בל˙ נערכ‰ ˘לכבו„‰ מלכו˙י˙ פמלי‰ מלוו‰ ‰י‰ ‰ˆ‡ר. ˘ם ˘‰ו˜מו

 ‰י‰ו„י ‰˜בלן ‡˙ ‚ם ‰ˆ‡ר בפני ‰ˆי‚ו ‰פנים ˜בל˙ במס‚ר˙, מפו‡ר˙ פנים
 נ˘‡ר ˘˘מו, ‚„ול י˘ר‡ל ˘ונ‡ ‰י‰ ‰ר‡˘ון ני˜ול‡י. ‰פרויי˜ט ‡˙ ˘בנ‰

 ˘נ˜רעו רכים י‰ו„יים יל„ים - ‰˜נטוניסטים ל‚זיר˙ ‰ו„ו˙ עולם ל„יר‡ון
 ˘לˆורך ‰עוב„‰ ",ני˜ול‡י חיילי" כונו ו‡˘ר, בˆב‡ ל˘ר˙ כ„י, מ‰ורי‰ם

, י‰ו„י ˜בלן ˘ל ב˘רו˙ו ל‰˘˙מ˘ נ‡לˆו, „ווינס˜ לי„ ‰˜סר˜טינים בני˙
 כי, פנימ‰ בליבו לפחו˙ ל‰ו„ו˙ נ‡לı ‰ו‡ כי ‡ם ,‰ˆ‡ר ˘ל לחיכו נעמ‰ ל‡

 לחמו„ ני˜ול‡י לˆ‡ר לו ‰˙ח˘˜ ז‡˙ בכל, טוב‰ ‰י˙‰ ˘נע˘˙‰ ‰מל‡כ‰
 .‰י‰ו„י ‰˜בלן עם לˆון

 לו נר‡‰ כי, ו‡מר ‰בנין ‡˙ ס˜ר, נעˆר, ‰˜סר˜טין מבניני ‡ח„ לי„ בעוברו
 ‰י‰ו„י ‰˜בלן מפיו פלט" ל‰יו˙ יכול ל‡ ז‰ ל‡, "י˘ר ‡יננו ‰˜ירו˙ ˘‡ח„

 ‰בל˙י ‰בי˜ור˙ מ„ברי נ„‰ם ˘‰ו‡ ל‡חר ,‰ללו ז‰ירו˙ ‰בלחי ‰מילים ‡˙
, כך על ‰˙חרט מי„ ˘‰ו‡ כמובן. ‰ˆ‡ר ˘ל מבוססים ו‰בל˙י מוˆ„˜ים

 על ‰˙ר‚ז ‰ˆ‡ר, בחזר‰ ‰„ברים ‡˙ ל˜ח˙ ‡פ˘רו˙ לו ‰י˙‰ ל‡ כבר ‡ולם
 מכן ל‡חר. ‰סו‰ר בבי˙ ‡ו˙ו לחבו˘ ופ˜„, „בריו על לחלו˜ ‰עיז ‰י‰ו„י כי

 .פמליי˙ו בליווי מ‰מ˜ום נסע ‰ו‡
 ו‡ף, ‰עיר בכל מ‰ר חי˘ נפוˆ‰, ‰ו„י‰י ‰˜בלן ˘ל מעˆרו על ‰י„יע‰

 וסיפר‰ ‰מ„ר˘ לבי˙ מי„ רˆ‰ לייב' ר ˘ל ‡˘˙ו, לייב' ר ˘ל לבי˙ו ‰‚יע‰
 לייב' ר ‡ולם, מ˘‰ו לע˘ו˙ ˘מוכרחים ו‡מר‰, לבעל‰ ‰‚„ול ‰‡סון על

 מ‰ ˘‡ין ל‡˘˙ו ‡מר ‰ו‡, בנו מעˆר על מ‰˘מוע‰ כלל נ˙פעל ל‡ עˆמו
 .בלימו„יו ‰מ˘יך „ומי, ‡ו˙ו י˘חררו מעט עו„ כי ל„‡ו‚

 נעˆר לפ˙ע ,‰‚ון מרח˜ מ„ווינס˜ ‰ˆ‡ר ˘ל ‰˘ייר‰ ‰˙רח˜‰ בינ˙יים
 ל‰עביר כ„י, לעיר ˘ליח ומי„ ˙יכף ל˘לוח ממלוויו ‡ח„ על וˆיוו‰, ‰ˆ‡ר
 ל‡. ‰כל‡ מבי˙ ‰י‰ו„י ‰˜בלן ˘ל ‰מיי„י ˘יחרורו ב„בר ‰מלכו˙י ‰ˆוו ‡˙
 ‰ˆ‡ר ˘ל ‡˙ו‰ור כי ‰י„יע‰ ובפיו חזר ו‰˘ליח ˜ˆר זמן ‡ל‡ עבר

 ‰˘˙וממו ‰ˆ‡ר ˘ל מלוויו. ממעˆרו ˘וחרר ‡כן ‰י‰ו„י ו‰˜בלן ,נ˙מל‡‰
 כי י„עו ‰ם ,‰י‰ו„י ˘ל ‰מיי„י ˘חרורו ‡˙ לבˆע כ„י כך כל טרח ˘ני˜ול‡י

 ‰בינו ל‡ כן ועל, ל‰יפך ‡ל‡, ‰מו˘בעים י˘ר‡ל ‡ו‰בי על נמנ‰ ל‡ ‰ו‡
 ˘ולח ‰י‰ ˘םומ, ‰בי˙‰ מ‚יע ˘‰י‰ ע„ לחכו˙ ‰ˆ‡ר ‰י‰ יכול ל‡ מ„וע
 בכל‡ יו˘ב ‰י‰ ‰י‰ו„י ‡ם ‡יכפ˙ ‰י‰ למי וכי, ‰עˆור לי„י חנינ‰ ובו מכ˙ב

 .˘י˘וחרר ע„ ל‚ורלו ו„ו‡‚ סובל ובינ˙יים, ˘בועו˙ כמ‰
 לזכו˙ ר‡‰ מ‰ ,ני˜ול‡י ‡˙ ו˘‡ל עוז ‡זר ‰ˆ‡ר ˘ל ‰˜רובים מי„י„יו ‡ח„
? ‰‰ז בי‰ו„י מˆ‡ מ‰ ?במינו מיוח„ כ‰ מלכו˙י בחס„ ‰לז ‰י‰ו„י ‡˙

 ‰כוחו˙ ˘ל בי˜ור˙ ערכ˙י ‡ח„ו˙ ˘נים לפני: ו‡מר ‰˘יב ני˜ול‡י

 ˘בו ח‚י‚י מס„ר לכבו„י ונערך, פטרבור‚ ˘לי„ ‰ˆב‡י בבסיס ‰מזויינים
 .˘ל‰ם ‰„יויזיו˙ בר‡˘ ˘‰ופיעו ‚נרלים מספר ‰˘˙˙פו
, „‚לו על ו‡י˘ מחנ‰ו על ‡י˘ בסך ˆע„ו ו‰מ‚ו‰ˆים ‰מˆוחˆחים ‰חיילים

 ‰„יו˜ לרמ‰ ‰‚יע‰ ל‡ ‡ח˙ יחי„‰ ˘ר˜ ‰בחנ˙י ו‡ז ,‡חוז במ‡‰ „פ˜ ו‰כל
 ˘‰י‰ ‰‚נרל ו‡˙, בכבו„י זלזול בכך ור‡י˙י מ‡„ כך על כעס˙י, ‰„רו˘‰
. לכל‡ ל‰כניסו וˆיווי˙י, ‰˜לון לעמו„ ‰עמ„˙י יחי„‰ ‡ו˙‰ ˘ל מפ˜„‰
 .‰עˆור מ‰‚נרל ל‚מרי ו˘כח˙י ל‡רמון חזר˙י מכן ל‡חר
, פט‰ופבלובס˜ במבˆר ‡˘ר ‡‰כל בבי˙ בי˜ור˙ ערכ˙י ˘נ˙יים כעבור
 זמן כמ‰: ˘בי„י‰ם ‰עוונו˙ על ‰עˆורים ‡˙ ו˘‡ל˙י ‡ח„ים ב˙‡ים בי˜ר˙י

 ‡יך: ‡ו˙ו ו˘‡ל˙י, ‰נזכר ‰‚נרל ‡˙ ר‡י˙י ‰˙‡ים ב‡ח„', וכו? יו˘בים ‰ם
 לפי ‡ו˙ו כל‡ו כי לי ‰˘יב ‰‚נרל? ‰סו‰ר בבי˙ חבו˘ כמו‰ו ˘‚נרל ז‰

 לרמ‰ ‰מס„ר ב˘ע˙ ‰‚יעו ל‡ ˘לו ˘‰חיילים כך על כעונ˘, ˘לי פ˜ו„‰
 ‰מ˘יך רו‡‰ ˘‡˙‰ כפי. ‡ו˙ו ˘י˘חררו מי„ ˆיווי˙י, ‰„יו˜ ˘ל ‰„רו˘‰
, ˜טנ‰ ˘טו˙ ‡יזו על ˘נ˙יים בכל‡ י˘ב ‰‰ו‡ ‰‚נרל, לי„י„ו לספר ‰ˆ‡ר

 ˘כח˙י פ˘וט, ‡ו˙ו ל˘חרר ‰מח˘ב‰ ב„ע˙י על‰ ל‡ ‰זמן כל ובמ˘ך
 „מו˙ו נחר˙‰ ,ו„י‰י‰ ‰˜בלן ‡˙ בכל‡ ל‰ו˘יב ‰ורי˙י כ‡˘ר ‡ולם .ממנו

 ‡˙ רו‡‰ ‡ני ‰זמן כל, ממנו „ע˙י ‡˙ ל‰סיח יכול ‡ינני ומ‡ז, בזיכרוני
 ‡˙ ˘עזבנו מ‡ז ‰„רך כל ובמ˘ך, עיני לנ‚„ ו‰נפח„ ‰חיוור פרˆופו

 מלב„ ‡חר מ˘‰ו על לח˘וב מסו‚ל ל‡ ‡ני, ‰נ‰ וע„ „ווינס˜ ˘ל ‰ביˆורים
 ˜ופı חרו˙‡ מח˘בו˙ בר‡˘י לעלו˙ מנס‰ ˘‡ני וכמ‰, ‰עˆור ‰˜בלן
 על לˆוו˙ ‡ם כי ‡חר˙ בריר‰ לי ‡ין כי ‡פו‡ ‰בנ˙י. עיני נ‚„ ˘לו „מו˙ו

 .ממנו מח˘בו˙יי ‡˙ ל˘חרר כ„י, ‰מי„י ˘חרורו
 ‰י‰ו„י ל˜בלן :ו‡מר ‰מ˘יך מכן ול‡חר, ב‰ר‰ורים ˘˜ע ני˜ול‡י ‰ˆ‡ר

 ˘מע˙י, ‡ביו ˘ל זכו˙ו זו‰י ו‡ולי, מיוח„˙ זכו˙ ‡יזו כנר‡‰ עמ„‰ ‰ז‰
 מ‰ ˙ר‡‰ ˘ממנו סיפור עו„ לך ו‡ספר ‰ב‰. ˜„ו˘ ו‡„ם ‚„ול בר ‰ו‡ ˘‡בי
 ,˜טנ‰ בעייר‰ ללון לי ונז„מן במסעו˙ ‰יי˙י פעם. י‰ו„י רב ˘ל כוחו

, מובנים ובל˙י מוזרים, מ˘ונים ˜ולו˙ פ˙‡ום ˘מע˙י ‰ליל‰ ב‡מˆע
 ‰ם מ‰ ‡ו˙ם ˙˘‡ל: לו ‡מר˙י ב‡ ‰ו‡ וכ‡˘ר, ‰כומר ‡˙ ל˜רו‡ ˘לח˙י
 ‡פו‡ לי ‰˘יב ‰ו‡, „בר ˘מע ול‡ „בר ר‡‰ ל‡, סביבו ‰ביט ‰כומר? רוˆים

 ‡˙‰: לו ‡מר˙י?" ל˘‡ול עלי מי ‡˙: "כ‡ח„ ונבוך מבו‰ל כ˘‰ו‡ ,ב˘‡ל‰
 .לנפ˘ו ‡ו˙ו ו˘לח˙י, ˘וט‰
 ‡˙ ‡ו˙ו ˘‡ל˙י ,‰עייר‰ ˘ל ‰רב ‡˙ לפני ˘יבי‡ו בי˜˘˙י מכן ל‡חר
 םל‰ ˘י˙נו רוˆים ‰ם: לי ‰˘יב ו‰רב? רוˆים ‰ם מ‰ עˆמ‰ ˘‡ל‰ ‡ו˙‰

 לבנו˙ עומ„ים: ‰רב לי ‰˘יב? ל‰ם מפריע ומי ו˘‡ל˙י ‰וספ˙י ו‡ני, מנוח‰
 ‰עלמין בי˙ „רך לעבור ‰מסיל‰ ˆריכ‰ ‰˙וכני˙ ולפי, ברזל מסיל˙ כ‡ן

 כ„י ‰מ˙ים ב‡ו ולכן ,‡חר למ˜ום עˆמו˙י‰ם ‡˙ ל‰עביר יחייב ו‰„בר
. מ˘כבם על ב˘לום לנוח ל‰ם וינ˙ן ,‰‚זיר‰ ‡˙ ˘יבטל ‰ˆ‡ר ‡˙ לב˜˘

 ל‡ ˘בניי˙‰ כ„י, ‰ˆי„‰ ‰ברזל מסיל˙ ‡˙ ˘יזיזו פ˜ו„‰ ‰וˆ‡˙י „מי
 .‰י‰ו„י ‰עלמין לבי˙ ˙פריע
 ‡נ˘ים בכלל ‰ם ˘‰י‰ו„ים ,סיפורו ‡˙ ‰ˆ‡ר סיים, לר‡ו˙ יכול ‡˙‰ מכ‡ן
 כ˘‰ו‡ ב„רכו ‰מ˘יך ו‰ˆ‡ר. במינו מיוח„ עם יו˙ר רוחניים ‡נ˘ים, ‡חרים
 .ב‰ר‰ורים ˘˜וע

 ‰נחו˘˙ מפ˙ח ˘ל סו„ו
 כול‰ ירו˘לים, ו"˙רס ‡לול ב"י ביום, ˘נ‰ ממ‡‰ למעל‰ לפני ז‰ ‰י‰

, מ‰מונים ˘חור‰" מחס‰ ב˙י" ‰ירו˘למי˙ ‰˘כונ‰ רחב˙, ב‡בל ˘רוי‰
 ‰ר לעבר לˆ‡˙ ˘עומ„˙, ‰עˆומ‰ ‰‰לווי‰ ‡ל זורמים וטף נ˘ים, ‡נ˘ים
 ˜ור‡ים ‰„ין ˙יב מטעם כרוזים, נעולים ‰עס˜ וב˙י ‰חנויו˙, ‰זי˙ים
 ‰יר˘ רבי ‰ˆ„י˜ ‰‚‡ון, ˙מור‰ ל‰ ˘‡ין ‰‡בי„‰ על כללי מל‡כ‰ לביטול
 . ‡יננו, "  ‰˜ו„˘ ˆיı" ‰ספר מחבר בעל, ל"זˆו˜ ˘פיר‡ מיכל

 ע˘י ˆ„י˜יםםמ



 לב˙י יל„יו ˘˘ולח מי כל: ‰רועם ב˜ולו מכריז" ˜„י˘‡ – חבר‰"‰ ˘מ˘
 ‡„יר‰ ‰מי‰, לר‚ע מר‚ע מ˙מל‡˙ ‰רחב‰! ‰מיט‰ ‡ל י˙˜רב ל‡, ‰ספר

 פסו˜" בס˙ר יו˘ב" ‰מזמור ‡˙ ‰‡ומרים, ר"‰˙˘ב יל„י ממ‡ו˙ נ˘מע˙
 על ˜ינ‰ נו˘‡ים ירו˘לים ‚„ולי רוב ,‡רוכ‰ ‰מספי„ים ר˘ימ˙. בפסו˜
, ל"זˆו˜ זוננפל„ חיים יוסף רבי ‰‚‡ון - למספי„ים ר‡˘ון, ‰‚„ול ‰נפטר
 ו‰נ‰, לח˘ בוכ‰ ‰‚„ול ‰˜‰ל, ל"זˆו˜ וינו‚ר„ יˆח˜ רבי ‰‚‡ון – לו ו‰˘ני

 מפ˙ח בי„ו ˙פוס מˆ‡ו, בנפטר ˘טיפלו" ˜„י˘‡ חבר‰"‰ ‡נ˘י: ‰מול‰
 ‰ענין. ב‡מˆעו˙ו נפ˙ח˙ „ל˙ ו‡יזו ‰ו‡ מ‰יכן יו„ע מ‰ם ‡ח„ ו‡ין, נחו˘˙
 ˘טיפטף, ‰‚˘ם. מעמ„ ב‡ו˙ו ˘‰יו, ירו˘לים ‚„ולי ‡ˆל ‚ם פלי‡‰ עורר

 ˘מי ‡˙ ˘כסו ו‰ערפל ‰˘חורים ‰עננים - „˜ייט‡ ˘יל‰י – ˘ע‰ ב‡ו˙‰
 נ˘לח" ˜„י˘‡ חבר‰"‰ מ‡נ˘י ‡ח„. ‰ר‚˘ו˙ ‡˙ ‰סעירו ‰לווי‰ רחב˙

 ‡ך – כך על לח˜ור כ„י, מיכל ‰יר˘ רבי ˘ל רעי˙ו רחל ‰רבני˙ ‡ל בחפז‰
 ˘ל לבנו ‰מפ˙ח ‡˙ מר‡ים, ‰מפ˙ח סו„ על מ‡ומ‰ יו„ע˙ ‡ינ‰ ‰י‡ ‚ם

 בפעם: מ˙מ‰ ‰ו‡ ו‚ם – ˆיון בן רבי ‰ˆ„י˜ – „‡בו‡ כרע‡ – ‰נפטר
 . ‡ביו בי„ ˘נמˆ‡, ‰מפ˙ח ‡˙ ‰ו‡ ו‡‰ר בחייו ‰ר‡˘ונ‰

 חסי„י ר‡˘ נפטר כ‡˘ר, ˘נים כ˘ל˘ לפני כי, בינ˙יים נזכר ‰„‚ל ר‡˘
 ‰ספרים מחבר בעל ,ל"זˆו˜ פרסי‡„ו ˘˘ון רבי ‰ˆ„י˜ ‰‚‡ון,  ל" -‡ בי˙"
 ˘ל זכרונו. לז‰ „ומ‰ מפ˙ח נמˆ‡ בי„ו ‚ם" – עיניים פ˙ח" ו" ˘˘ון ˘מן"

 ‡˘ר, זיסרמן ע˜ב ברוך רבי ‰ירו˘למי ‰˘ו˙˜" ,‡חר ˘ל זכרונו ‡˙ עורר ז‰
 ביל„ו˙ו עו„ כי, ע˙‰ מספר, מפיו מיל‰ ‰ו‡ מוˆי‡ בלב„ רחו˜ו˙ לעי˙ים
 ,ל"זˆו˜ מ˘‡„י˜ לוועי נחום רבי ‰˜„ו˘ ‰‚‡ון ˘נפטר ב˘ע‰ כי ˘מע
 ‡ח„ ‡ף י„ע ל‡ ‡ז ו‚ם, נחו˘˙ מפ˙ח לימו„יו בח„ר ‰˘ולחן על נמˆ‡

 ל‰סיר ‰ˆליחו ל‡ ‰‡ל‰ ‰‚ילויים כל לם‡ו, ˘ייך ‰ו‡ „ל˙ ל‡יזוי ל‰ˆביע
, ל„רכ‰ יˆ‡‰ ‰‰לוי‰, נס˙יימ‰ ‰‰ספ„ים ˘ור˙. ‰מפ˙ח ˙עלומ˙ ‡˙ ע˙‰

 . ונ˘כח כמעט ‰מפ˙ח וענין, עברו ימים ˘ל˘‰
, ˘נ‰ ˙˘עים ‡ז לו מל‡ו ל"זˆו˜ סלנט ˘מו‡ל רבי ˜"‰‚‰ ירו˘לים ˘ל רב‰
 מבחירי ןומני, מבי˙ו יוˆ‡ ‰ו‡ ‡ין חול˘˙ו ˘ב˘ל ‡רוכ‰ ˙˜ופ‰ וז‰

 ח"י יום. ב ובחול ב˘ב˙ ל˙פיל‰ לבי˙ו ˆמו„ חיים עı בי˘יב˙ ‰‡ברכים
 מר„כי ‡לי‰ו רבי בי˙ו לנ‡מן ˘מו‡ל רבי ˜ור‡, ˘חרי˙ ˙פיל˙ ‡חרי ‡לול

 לנחם בˆוו˙‡ ˘נלך כ„י ‡לי ל‰ˆטרף ‡˙‰ ‰מעוניין :ו˘ו‡לו, ‡ייזנ˘טיין
 ‰רב ˘ל בריו„, נ„‰ם מר„כי ‡לי‰ו רבי?, מיכל ‰יר˘ רבי ˘ל בבי˙ו ‡בלים
 ל‰לך יכול ‡ינו בבי˙ו ‚ם ‰רב ‰ל‡, ‰מˆי‡ו˙ ‡˙ ˙ו‡מים בל˙י בעיניו נר‡ו

 מנס‰ ו‰ו‡? מחס‰ לב˙י ע„ לעלו˙ ‰רב י‡מר ז‰ וכיˆ„, ‡ח„ו˙ פסיעו˙
 בטענ‰ ‰מע˘‰ מן ל‰ני‡ו ‰בי˙ בני עזר˙ ‡˙ מ‚ייס ו‡ף, ממח˘ב˙ו ל‰סיחו
 ‰מ˘י חלו˜ ˙‡ בזריזו˙ לוב˘ ב˘לו ˘מו‡ל רבי ‡ך, ב„בר נפ˘ ˘פי˜וח
 מנסים עו„ ‰‡חרון בר‚ע, ‰„ין בבי˙ ˘ב˙ו בע˙ ר˜ לוב˘ ‰י‰ ‡ו˙ו, ‰˘חור
 רבי ‚נח ˙˘וב‰ במ˜ום ‡ך", לנפ˘ו˙יכם מ‡„ ונ˘מר˙ם" מח˘˘ ל˘כנעו
 ". עמנו ‡יננו ‰ו‡ ‡ף, ‰˜„ו˘ ‰יר˘ רבי! ‡וי! ‡וי לב ב˘ברון ˘מו‡ל

 ‰רב ‡˙ יזיז ל‡ „בר ו˘ום מיו˙רים ‰„יבורים ˘כל כולם ‰בינו ע˙‰
 עı" י˘יב˙ בבחורי ו‡ח„, ‡ח„ים ˆע„ים מ‰בי˙ יˆ‡ ‡ך ‰רב, מ‰חלט˙ו

 עין וכ‰רף – לחבריו רמז ,בחוı חלו˘ ר‚ליו מ˘רך כ˘‰ו‡ ר‡ו‰ו" חיים
, מיכל ‰יר˘ רבי ˘ל לבי˙ו ע„ ונ˘‡ו‰ו ‰רב ‡˙ עליו ‰ו˘יבו, כיס‡ ‰וב‡
 רבי מ‚יע מלוים ‰מוני ועם, עמו יוˆ‡ ו‡ינו יוˆ‡ ˘מו‡ל רבי ‡˙ ר‡‰ ומי

 רבי ‰ˆ„י˜ לי„ ‰ˆ„י˜ ‰ו‡ מ˙יי˘ב ע˙‰, מיכל ‰יר˘ רבי ˘ל לבי˙ו ˘מו‡ל
 ‰יר˘ רבי לל‡ ‡לול חו„˘! ‡וי! "ו‚ונח, ‰‚„ול ‰נפטר ˘ל יחי„ו בנו ˆיון בן

 ‰˜„ו˘ ויום ‰˘נ‰ ר‡˘! מיכל ‰יר˘ רבי לל‡ ˙˘וב‰ ימי ע˘ר˙! מיכל
 י˙ן מי! י‡ו ‡וי, ‰ˆ„י˜ בלע„י ˙ור‰ ו˘מח˙ רב‡ ‰ו˘ענ‰, סוכו˙! בלע„יו

 ו‡˙ ‰˙מ„˙ו ‡˙, ‰מˆוו˙ „˜„ו˜י ‡˙, ˘לו ‰חˆו˙ ועריכ˙ ˙פיל˙ו ‡˙ לנו
?.." ב‰ י˘ טעם מ‰ – מיכל ‰יר˘ רבי לל‡ ‰˜ו„˘ עיר ירו˘לים, פרי˘ו˙ו

, ממ˜ומו ˜ם ˘מו‡ל רבי, ˘וב נ˘מע‰ חרי˘י˙ ילל‰, ב˜‰ל ‰ו˘לך ‰ס
 י„ים‰˙למ כ˙פי על נ˘‡ ˘וב עין וכ‰רף למלוויו מרמז, ‰‡בלים ‡˙ מנחם

 . פטיר˙ו ליום ע„ יˆ‡ ל‡ ˘וב מ˘ם, ‰חורב‰ בחˆר בי˙ו לעבר
, וולך מ˘‰ רבי ‰ˆ„י˜ רופ‡ו לו ‰מ˙ין כבר לבי˙ו ˘מו‡ל רבי ‰‚יע כ‡˘ר

 ו‰ז„רז, מיכל ˆבי רבי ˘ל לבי˙ו ב‰ליכ˙ו ‰רב ˘ל ‰˙‡מˆו˙ו על ˘מע ‰ו‡
 בחטף כ‰ ני˙כ‰ ‡˘ר, ‰˜˘‰ ‰מכ‰ על „ע˙ך מ‰ מ˘‰ רבי.  ולב˜רו לבו‡
 מן ל‰ר‚יעו מנס‰ ‰רופ‡, ‰רופ‡ ‡ל ˘מו‡ל רבי מי„ פונ‰? ‰˜ו„˘ ירע על

 ר"„, מר בבכי פורı ו˘וב נר‚ע ‡ינו ‰רב ‡ך, לברי‡ו˙ו ‰מזי˜‰ ‰‰˙ר‚˘ו˙
, ‰בי˙ ‡˙ לעזוב ומ˙כונן, מעט נר‚ע ˘‰רב ע„ ˜ל‰ ˘ע‰ עו„ יו˘ב וולך
 ˙בין ‡ז ור˜, עוב„‡ לך ו‡ספר בו‡: ו‡ומר ˘וב לו ˜ור‡ ˘מו‡ל רבי ‡ולם

 .ירו˘לים ‡יב„‰ מ‰
 ס"‰˘ ס„ר על ב‚מר‡ ˘יעור לו ‰י‰, ‡"זיע מ˘‡„י˜ נחום רבי ˜"‰‚‰

 ח‚י‚‰ במסכ˙ ל"חז ל„ר˘˙ ‰‚יעו כ‡˘ר, ירו˘לים מ‚„ולי ‡ח„ עם בˆוו˙‡
 ˘˘מו מ˜ום ‰"ל‰˜ב י˘ כי,"  נפ˘י ˙בכ‰ במס˙רים" ‰פסו˜ על

 חוםנ רבי נחר„, ב‚לו˙ ˘ניטל‰ ˘מים מלכו˙ על בוכ‰ ‰ו‡ ˘ם", מס˙רים"
 ל‰˘י‚ ˘‰חליט ע„, ל‰יר‚ע יכול˙ לל‡ ˙מרורים בכי לבכו˙ ו‰˙חיל מ‡„
 ל˘פוך ‰˘כינ‰ ˆער על ‰כו‡בים לפעם מפעם י˙‡ספו ˘ם, ˆנוע מ˜ום
 ˘לפי, ‰זי˙ים ל‰ר בסמוך ‰˘ילוח מעין י„ על '.‰ פני נוכח לבם ˘יח

 ‡ו˙ר‰ ,‚„ול כ‰ן י˘מע‡ל רבי ˘ל ט‰ר˙ו מ˜וו‰ ז‰ מ˜ום י‰‰ ‰מסור˙
 ‰חורב‰ ˘ל ‰ע˙י˜ לפ˙ח ,מחˆר לפנים בחˆר וסמוי‰ בנוי‰ נוע‰ˆ חורב‰

 ל„ל˙ יˆ˜ ‡˘ר מומח‰ ˘נמˆ‡ ע„ ,ר‚יל מפ˙ח ל‰˙‡ים ‰ˆליחו ל‡
 ˜„˘ו,  „ע˙ם על עומ„ם מיום ‡˘ר בלב„ ס‚ול‰ וליחי„י ,מנחו˘˙ מפ˙חו˙

, ‰מפ˙חו˙ חול˜ו, פסול‰ וממח˘ב‰ מר‡י‰ מח˘ב˙ם ו‡˙ עיני‰ם ‡˙
 ˘מו‡ל רבי ממ˘יך וט‰ר‰ ˜„ו˘‰ כול‰ ˘‰י˙‰, ‡ז ˘ל ובירו˘לים
 רבי",  למפ˙ח זכו ‡˘ר, בלב„ ˆ„י˜ים ע˘ר ˘לו˘‰ נמˆ‡ו, ב‰˙ר‚˘ו˙

 ‡˘ר ‰עמו„ים ‡ח„ ‰י‰ ‰ו‡, ˘וב ‰רב בוכ‰" מ‡ל‰ ‡ח„ ‰י‰ מיכל ‰יר˘
 ור˜, נחר„ וכולו ‰סיפור ‡˙ ˘ומע וולך ר„" .עלי‰ם נ˘ענ˙ ‰˜ו„˘ עיר

 . ירו˘לים ‡יב„‰ מ‰ ל‰בין ‰˙חיל ע˙‰
 חיים יוסף רבי ˘ל ומ˜רובו חסי„ו וולך ר"„ ‰י‰ י˘ר‡ל ל‡רı עליי˙ו םמיו

 רבי ‡˙ ˘ו‡ל ‚„ול‰ וב‰כנע‰ ‰כו˘ר ˘ע˙ מˆ‡ ו‰ו‡, ‡"זיע זוננפל„
 ‚ם נמנ‰, חיים יוסף רבי, ורבי מורי ‡ם לי ל‚לו˙ לרב מו˙ר ‰‡ם" :  ˘מו‡ל

 ˘‡ל‰ ...כזו ˘‡ל‰?" ‰נחו˘˙ מפ˙ח בעלי ‰ˆ„י˜ים ע˘ר ˘לו˘‰ עם ‰ו‡
 לכל חיים רבי ‰ו‡ ור‡˘ון ר‡˘ ומעולם מ‡ז ‰ל‡",  ˘מו‡ל רבי נענ‰... וכז

 רı ו‡ı ˘מו‡ל מרבי נפר„ ‰ו‡, נפ˘ו בכל נר‚˘ וולך ר „". "˘ב˜„ו˘‰ „בר
 ומז„רז ,חוליו בריפוי ל‰ˆלח‰ ברכ‰ חוטף, זוננפל„ חיים רבי רבו ˘ל לבי˙ו

 ." כלל‰ נחל˙ מע˙‰ ‰י‰ ‰מפ˙ח סו„" . ‰חולים בבי˙ ‰יומי˙ לעבו„˙ו
 )מעל‰ ˘ל ירו˘לים(

 

ע"נ ‰ר‰"ח ר' יˆח˜ בן ‰ר‰"ח ל

 ר' מ˘‰ ‡רי‰ ז"ל

 ו˙ ˙˘ע"„נלב"ע ב˘בוע

 .˙. נ. ˆ. ב. ‰

 לע"נ 
‰ר‰"ח ר' יוחנן „ב ˙ ב מר˙ מלכ‰

 נלב"ע „' ˘בט ˙˘ע"„ - ‰לוי ע"‰
‰ר‰"ח ר' ן ב ‰רב ‡בר‰םולע"נ 

 יוחנן „ב ‰לוי ע"‰
 נלב"ע ז' ‡„ר ˙˘ע"‰

 ˙. נ. ˆ. ב. ‰. 

ע"י ‰ר‰"ח ‰חפı בעילום ˘מו 
 ˘ליט"‡

‰ˆלח˙ו בכל ‰ענינים ל
 ברוחניו˙ וב‚˘מיו˙

  ברכ˙ 'מזל‡ טב‡ ו‚„י‡ י‡‰''
‰‡י ‚בר‡ רב‰ וי˜יר‡ ‡י˘ ‡˘ר רוח בו כביר ‰מע˘, ‡י˘ ˘לוח‰ בז‰ ˜„ם 

‰˜', ‡ין נו ‰‡˘כולו˙, רב ‰פעלים, מו˜יר ורחים רבנן „בו˜ בלו"נ לרבו˙י
מחזי˜ טוב˙י‰ לנפ˘י‰, ˆורב‡ מ„רבנן, מופל‚ ב˙ור‰ יר"˘ וחסי„ו˙, ‰˙מ„˙ו 

ל˘ונו עט סופר מ‰יר, עורך מ„ור "זכור ‡‰ב˙ ˜„ומים" ומו"ל ‰וי ל˘ם „בר, 
˘˜נ‰ ‡˙ ˘מו ‰טוב במזרח‰ ˘ל ˘וחרי ˙ור‰ ˆרו˙י‰ם ˘ל ˆ„י˜ים" ו‰ספר "‡

ר‡˘ ור‡˘ון לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰, וחסי„ו˙, פיו מפי˜ מר‚ליו˙ ונופ˙ ˆופים, 
 מעוטר בכל מי„‰ נכונ‰

 ˘ליט"‡  רבי ‡‰רן פרלובב‰"‰ ‰ר‰"ח 
 ולמזל טוב ב˘עוטו"מעב"‚ ˘˙חי'  בנו ˘יחי' ‰˘מח‰ ב‡ירוסילר‚ל 

„˜„ו˘‰ ממנו ומכל יו"ח,  ח˙נרוב  ˙רוו˘מלפני ‡בינו ˘ב˘מים וי‰"ר 
ל ˙ור‰ ו˙מ˘יכו ‰ל‡‰ ו‰ל‡‰ בפועליכם ‰רבים ו‰מבורכים למען י‚„י

‡ורך ימים בימינ‰ טוב וחס„ יר„פוכם כל ימי חייכם, ‡ך  –ול‰‡„יר‰, ו 
 י‰י רˆון.מ˙וך בריו˙ ‚ופ‡ ונ‰ור‡ מעלי‡ ‡מן כן וב˘מ‡ל‰ עו˘ר וכבו„, 

 המאחלים: עורך וקוראי העלון

 ‰מע˘, ‡י‡י‡י‡י̆̆̆˘
‡יןנו˙י ''˜'' ‰

˘ל˘ל˘ל̆˘ל˘לוחוחוח‰ בז‰ ˜
ר ˘‡̆̆˘כככולו˙ ‰

ללול‰‡‰‡‰‡„„„„יר‰, ו
מ˘מ˘מ˘מ˘מ˘מ‡‡ל‡ל‡ל‡ל‰ עעעעו˘ ובווובובובוב

ננינ‰  ב בבייימ ימים
ווווˆוןן.ן.ןן. ‰י ר ר ר

(‰‚„ול) מ‡ירר‰ר‰"˜ מרן רבי לע"נ 
 יע˜ב ‡י˘ ˙םםבן ‰ר‰"‚ ר' 

זˆו˜לל‰"‰ זי"ע ועכי"‡ 
 מפרמי˘ל‡ןן

 ומנח˙ו כבו„ בעיר פרמי˘ל‡ן
נלב"ע כ"ב ‡ב ˙˜מ"‡

˙.נ.ˆ.ב.‰.
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 וך ההפטרה)ת(מ  ...... כי ניחם ה' ציוןןואנוכי לא אשכחך
חודש אב הוא החודש שבו אירעו חורבנם של שני בתי 

קב"ה הוא גם החודש שבו עתיד ה ומצד שניהמקדש, 
 לנחם את ישראל בבניין המקדש השלישי במהרה.

מהמילה  ששמע ברדיו) הי"ו (מידידי ר' רוני גיאת רמז נפלא לנ"ל
שנחרב ע"י  –לבית המקדש הראשון  ת' רומזא : האות'אב'
 הלא היא בבל. –' ב

 א'' רומזת לבית שני שנחרב ע"י בובהיפוך אותיות האות 
 הלא היא אדום.

ג' שרומז על בית המקדש  -עולות יחד ל 'ב +'האותיות א
ד אותו בנוי מן יכי הקב"ה יור 'אב'ע"י ייבנה י ששהשלי

 מתוק מדבש! .עוד השמים והוא יהיה קיים לעד ולא יחרב
***** 

 יג')-(ז', יב' והיה עקב תשמעון... ואהבך וברכך...
 ?'עקב'שון מדוע נאמר ל

כל שמירת התורה א: "זיע 'בן איש חי'מסביר נפלא ה
 והמצוות תלויה באהבה ובאחדות ישראל זה עם זה.

יש קע"ב מילים והמילה  )ויתר תרש(פבעשרת הדיברות 
 .'רעך'היא  האחרונה

ו אם תהיה דהיינ 'עקב תשמעון הוהי'אומרת התורה 
המילה שהיא  'רעך'הרמוזה במילה מצויה בינכם הרעות 

אזי תזכו לברכות רבות כי  ,דברותעק"ב בעשרת ה מספר
 מתוק מדבש!  .הברכה תלויה באהבה ואחדות  ישראל

***** 
 (ז', יד')בך עקר ועקרה ובבהמתך  הברוך תהיה מכל העמים לא יהי

 הלא יהי'לברכת  'ברוך תהיה מכל העמים'הקשר בין  מה
 ?ועקרה' בך עקר
 :א: מובא במדרש"זיע 'ם מגדיםנוע'בעל הנפלא הסביר 

א יאמרו שהיא ני מה הייתה רבקה עקרה? כדי שלפמ
אחותנו 'ברכת לבן ומשפחתו שבירכו אותה  נפקדה בזכות

 לכן היא לא נפקדה במשך עשרים 'את היי לאלפי רבבה
 לל עליה.פעד שיצחק הת שנה
 'ברוך תהיה מכל העמים'נתברך כאן  ישראל עםזה  לפי
אז יש חשש שמא אבל  .היינו שכל האומות יברכו אותנוד

 חלילה בנות ישראל תהיינהוזו תהיה לנו לרועץ  הברכ
לא 'לכן מבטיחה התורה שלמרות ברכת הגויים  ?עקרות
 מתוק מדבש!   .'בך עקר ועקרה ובבהמתך תהיה

***** 
לוקיך שואל מעמך כי אם ליראה -ועתה ישראל מה ה' א

 לוקיך (י',יב')-את ה' א
האם יראת שמים היא דבר קטן  (ברכות לג', ב')מובא בגמרא 

שעליה נאמר מה ה' שואל מעמך? עונה הגמרא: כן, לגבי 
משה משה רבינו זה אכן דבר קטן. וכל העולם שואל: אבל 

אומר את הדברים לעם ישראל? ושוב יש לשאול הרי  הרי
 זה לא דבר קטן?לגביהם 

 6303814-1534-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

  תשע"ז פרשת עקב

 134גיליון  - שנה שלישית

בס"ד

 188.559  –  כניסת השבת
 20.08 –יציאת השבת 

  20.41 )דקות מהשקיעה  72( רבנו תם
 (אופק חדרה)) 

 שנאמרו ע"ילקט חידושי תורה מתוך שיעור פרשת השבוע 
 הרב ברוך בוקרה שליט"א

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

מהי התרופה  :ע"אזי 'חיים יעצ'בעל הנפלא  מתרץ
פסוק המובא בחז"ל על  שיכולה לחזק יראת שמים?

 'לוקיך-ויראת מא ןמפני שיבה תקום והדרת פני זק'
בפני ע"י שאדם עומד  (במדרש) אומר על זה רבי יוסי

 מים.תלמיד חכם הוא זוכה ליראת ש
 ,ים בקלותמאת שרילזכו  שדור המדבר יוצא הלפי ז

עומדים בכל פעם לכבודו של משה רבנו ום שהם היו שמ
לאילו שעמדו על ( לגבי משה רבנושמרא וזה שאומרת הג

 מתוק מדבש! לדבר קטן.נחשבת יראת שמים אכן  גביו)
 

 דיחותאובעניין תרופה מילתא דב
אחד רואה את חבר שלו מורח משחה על גבי מדרגה 

עונה לו החבר  'מה אתה עושה? ,המש' .בכניסה לביתו
במקום שבו  ביום שלוש פעמים פא אמר לי למרוחוהר'

 'קיבלתי את המכה...
***** 

צקה זה ארבעים ורגלך לא ב ךישמלתך לא בלתה מעל
-ה' א ות בנאסר איש יבך כי כאשר יבוידעת עם ל :שנה

 ה')-(ח', ד' לוקיך מייסרך
 לזה שה' הוא אבינו? 'מלתך לא בלתה'שין במה הקשר 
כה ילד מאם נראה אדם  :א"זיע 'ארי דבי עילאי'מסביר ה
להכות ע"י שננסה  א?או ל ך נדע אם זה אביוברחוב אי
 .לגעת בולנו  ןייתאם זה אביו הוא לא  ,את הילד

י למידמדוע בגדיהם של ת :)א', ברכות ו'(מובא בגמרא 
כמים מתבלים מהר? הסיבה היא משום המזיקים ח
 תקנאים בהם ומתחככים בבגדיהם.מש

 ...אין לך מקום שיש בו מזיקים יותר מן המדברוהרי 
במדבר הלכו עם ישראל ששנה רבעים אבכל האם ולכן 

נתן להם לא  שהקב"ה הרי זה אות ,כלל בגדיהם לא בלו
 מתוק מדבש!. הוא אב הרחמן שלנושם ומש להזיק לנו

***** 
 (ח', יד') לוקך–את את ה' חבך ושכבורם ל
 חלילהלהגיע  דםעלול הא הגאווזה עולה כי ע"י  מפסוק

 "ל.חיתברך ר בוראלשכחת ה
מובא  :יע"אזמשה מקוברין  ירמז לדבר מובא בשם רב

בירא דשתית מיניה מיא לא ' :)ב' ,צב' (בבא קמאבגמרא 
שתית ממנו מים אל שבור ' ' כלומרתשדי ביה קלא

  'אבןבו  רוקזת
  ?'קלא'למילה מתורגמת  'אבן'מדוע המילה ויש לשאול 

שנמשלה למים  לתלמידים הלומדים תורהרמז יש כאן 
הרי מזמור קל"א בתהילים  שלא יתגאו בתורתם כי

בור 'וזו הכוונה  י'מו עיניא רול ביה' לא גבה לי'...אומר 
אל תזרוק בו  הזו התורה הקדושש 'ששתית בו מים

אם שלמדת רה ותהקל"א דהיינו אל תאבד את כל 
 מתוק מדבש!.   בגאווה המופיעה במזמור קל"א תכשל



 

 הסער הגדול הזה עלי'?
זמן רב הוא עמד ובכה כך... ופתאום בלי לשים לב הוא החל 

 '.  אוי לי כמה פגעתי ביונה...למלמל 'יונה... יונה ..
ה לפני שנתיים, משה היה בשיא פריחתו בישיבה, הוא יזה ה

הרבה לעסוק בקירוב צעירים לתורה ומצוות. יום אחד פנו 
אליו מטעם אחד מארגוני התשובה עמם הוא היה בקשר 

 וביקשו ממנו להיפגש עם בחור צעיר בשם יונה.
משה (ל"ע) יונה הוא נער מתבגר שהיה יתום מאב ואם 

 ף הסכים.לבסווהציע להיפגש, יונה היסס מאוד אך  התקשר
כבר בתחילת הפגישה הרגיש משה שיונה זה לא מסוג 
הבחורים לרוחו והוא הצטער בכלל על הפגישה, הוא התלבט 

 .מה לעשות ולבסוף החליט פשוט לשתוק ולא לדבר כלום
יונה היתום לא הבין מה פשר השתיקה אבל גם הוא שתק 

יונה  ,מבושה וכך עברה לה שעה ארוכה של שתיקה רועמת
 ניסה להשחיל משפט אבל משה פשוט שתק ולא אמר כלום...

 לבסוף הם קמו והלכו כל אחד לדרכו...
למחרת פנו אנשי הארגון למשה והביעו תמיהה על מה 

 שקרה... 'יונה נפגע מאוד ממך'... 
 משה אמר את מה שאמר והעניין נשכח מליבו.

שיאה של אותה תפילה עם פרץ הדמעות הוא נזכר כעת ב
וחשב 'כל מה שאני עובר זה בגלל הפגיעה שלי ביונה 
היתום... הרי נאמר בתורה 'כי אם ענה תענה אותו שמוע 

 אשמע צעקתו... וחרה אפי...' העולם אינו הפקר...
עוד באותו יום התקשר משה ליונה וביקש ממנו להיפגש, 

ך לבסוף אמר 'מה אתה רוצה יונה שתק ולא ענה כלל א
 ממני.. הספיקה לי הפגישה היא...'

 'אני רוצה הפעם לומר לך דבר מאוד חשוב...'
משה הגיע לפגישה וכשהוא חנוק מדמעות ביקש מחילה על 
אותה פגיעה נוראה, כשהוא מתייפח בבכי התחנן משה 
למחילתו של יונה 'אינך יודע כמה ייסורים עברתי בשל 

 א ממך מחל לי'אנ ,הפגיעה ההיא
יונה נרעש ונרגש עד עמקי נשמתו, הוא הניח את ראשו ובכה 
אף הוא, לבסוף הוא הבטיח כי הוא מוחל וסולח בכל ליבו 

 ואין לו שום טינה עליו.
הוא חש  ,משה שב לביתו בהרגשה מרוממת של טהרה ונקיות

קרבה עצומה לקב"ה, עוד באותו היום הוא ניגש לביתו של 
והעוזר הכניס אותו לרב, מיד עם כניסתו  הסטייפלער זיע"א

האיר אליו הסטיילער את פניו ואמר לו 'ברכה והצלחה, זיווג 
 הגון בית נאמן בישראל'

שבוע לאחר מכן הוא סגר ווארט עם בת ישראל כשרה והקים 
 בית נאמן בישראל.

 
אחים יקרים! כאשר האדם חי בידיעה שכל חייו הם על מוצא 

לבדוק ולתקן את דרכיו הרי שחייו הם פי ה' ודואג תמיד 
ם מלאים ביראת שמים והוא יזכה לחיים טובים יחי

 ומתוקנים בטוב בנעימים.
 

 שבת שלום ומבורך!           ה' יזכנו אמן!

 

  הגיליון להצלחת:
הצלחה  –לברכה והצלחה / דקל מלכה  –רפואה שלימה / יונתן בן אסתר  –גיטה בת מנטה  -אמי 

למכירת  –לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב 
הריון  –/ סיון לירון בת תחייה לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –הדירה / זיוה בת סלימה 

 לברכה והצלחה  –לפרי בטן במהרה / אהרון בן שושנה –חסדאי בן ויולט תקין ועוברית בריאה / 

  ....אמונה ויראת שמיםם  ––רעיון וסיפור לפרשה    

 6303814-1534-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

 חיים בן חוה ז"ל / אברהם יוסף סן אייזיק צבי ז"ל

 (רשל) בת נעימה ז"ל  / יונה עזרא בן צ'חלה ז"לרחל 

למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל 
 מוצא פי ה' יחיה האדם (ח',ג')

: כאשר האדם חי ('המאיר')ראיתי הסבר נפלא לפסוק זה 
ורה לו זה מהשם יתברך, אזי הוא יזכה באמונה שכל מה שק

לסיעתא דשמיא מיוחדת וכמו שאומר הפסוק 'יהי חסדך ה' 
עלינו כאשר יחלנו לך' דהיינו ככל שאנו מייחלים לה' הוא 

 מרעיף עלינו מחסדיו.
לפי זה מתבאר הפסוק בדרך רמז: דע לך 'כי לא על הלחם לבדו 

החיים שלך יחיה האדם' אלא יש דבר נוסף שמשפיע על איכות 
והוא 'על כל מוצא' דהיינו כל דבר המוצא אותך בימי חייך 

תזכה  -תאמין שזה 'פי השם' אז כתוצאה מזה 'יחיה האדם' 
 לחיים טובים ומתוקנים עם המון סיעתא דשמיא.

 
 ובעניין הזה סיפור נפלא:

 'מה קרה לי?...' 'איזה קטרוג נוראי יש עלי...' 
לגיל השידוכים, זהו כבר השידוך משה הוא בחור ישיבה שהגיע 

השישי שמנסים להתאים לו ובכל הפעמים הריטואל חוזר על 
עצמו, הוא נפגש עם המועמדת פעם, פעמיים, שלוש... הם 
מחליטים שהכל בסדר ואפשר לסגור ואז רגע לפני הסגירה 
מודיעים לו מצד הכלה דרך השדכן כי 'לצערנו זה לא 

 מתאים'...
משה מרגיש שבכל מה שהוא מנסה  ולא רק בשידוכים...

 לעשות הוא פשוט תקוע, לא הולך לו כלום.
הוא החליט ללכת לקבל ברכה מגדול הדור דאז הצדיק רבי 

 הסטייפלער זיע"א. –יעקב ישראל קנייבסקי 
הוא כתב את כל מה שהוא עובר על פתק ומסר לעוזר של 
הרב, הרב עיין בפתק ואמר 'איני יכול לברך אותך... השם 

 ירחם!  איני יכול לברך אותך'...
'למה כבוד הרב?' זעק משה בקול נכאים והרב חוזר 'אני לא 

 יכול לברך'...
משה לא הרפה, הוא ניסה לשלוח לרב קרוב משפחה שלו 
שהיה תלמיד חכם, הלה לא סיפר שמשה היה כאן וביקש ברכה 
עבורו, והנה רק שמע הסטייפלער את שמו נזעק וקרא 'הרי 

 י איני יכול לברכו'...כבר אמרת
משה היה שבור ורצוץ, הוא ניסה לשחזר במוחו חטאים 
ועוונות שאולי מקטרגים עליו אך לא הצליח למצוא משהו 

 משמעותי... 
, (בנץ)יום אחד קם משה בבוקר מוקדם, התפלל תפילת וותיקין 

כאשר הוא הגיע לברכת 'אהבת עולם אהבתנו חמלה גדולה 
פרץ בבכי בלתי נשלט... הוא עבר  ויתרה חמלת עלינו' הוא

לפינה בבית הכנסת והחל להתייפח וזעק מקירות ליבו 
'המרחם רחם נא עלינו'... בתוך תפלת העמידה הוא המשיך 

לוקי, אני מאמין -א'להשם יתברך  בדבקות נוראה והתחנן
באמונה שלימה שהכל מאתך ואני מקבל הכל באהבה רק דבר 

 טאי ומה פשעי שבשלו גל עיני ואביטה מה ח ,אחד אבקש
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   (ז, יב) והיה עקב תשמעון... ושמר ה' וגו''

והיה עקב פירש"י אם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון 
ויש לפרש דכוונת רש"י מצוות קלות  .את הבטחתוושמר ישמור לך 

דהיינו על מצוה שמקיים  ,על מצוות ועל איסורים ,בשני אופנים
הנה בשבת ד ,בדישת העקב או על איסור שעובר ע"י דישת העקב

כתיב אם תשיב משבת רגלך ושכרו ד ,אסור לפסוע פסיעה גסה
לרוץ  אך מאידך מצוה ,מפורש בצידו והאכלתיך נחלת יעקב אביך

כדאיתא בברכות ו'  ,לבית הכנסת ולבית המדרש ואפילו בשבת
נפסק בשו"ע או"ח וכן  ,אדם לדבר הלכה ואפילו בשבת ץלעולם ירו

מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת וכן לכל דבר  בסימן צ' סעיף י"
לקא סוהנה לכאורה  .אפילו בשבת שאסור לפסוע פסיעה גסה ,מצוה

אך מ"מ לא יזכה  ,לבית הכנסת בשבתותר לו לרוץ דהדעתך דאף 
מבטיחה לכן  ,משבת רגלו לנחלת יעקב אבינו כמובטח למי שמשיב

התורה והיה עקב תשמעון שמקיים את המצוה ע"י דישה בעקביו ורץ 
לבית המדרש אף שעובר על מצוות שבת שאותו דש בעקביו מכל 

נשבע "מקום ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד אשר 
ו ואהבך וברכך זהיינו נחלת יעקב אביך ולא זו אף ד "ךלאבותי

  )תורת משה להחתם סופר( .והרבך בזכות התלמוד תורה בבית המדרש
  יט) (ז,המסת הגדלת אשר ראו עיניך והאתת והמפתים 

  וברש"י ד"ה והאותות: "כגון ויהי לנחש, והיו לדם ביבשת".
ויש להבין, דבפרשת ואתחנן (ד,לד) כתיב "או הנסה אלקים לבוא לקחת 

ובמופתים, ואומר שם רש"י ד"ה  באותותלו גוי מקרב גוי במסות 
 - באותות: "בסימנין להאמין שהוא שלוחו של מקום, כגון מה זה בידך"

דהיינו נחש. ויש להבין מדוע הביא שם רק דוגמא אחת של ויהי לנחש, 
  ת הדוגמא השניה שהביא כאן והיו לדם ביבשת? ולא הביא גם א
אותות, והאות  , דהרי בפרשת שמות מובא שהיו שלשעוד יש להבין

השניה היה "הבא נא ידך בחיקך... והנה ידו מצורעת...", ויש להבין 
   מדוע לא הזכיר זאת רש"י גם בפרשת ואתחנן וגם בפרשת עקב?

) מביא קושיא בשם דהנה השפתי חכמים (שמות ד,חויש לתרץ בס"ד 
הרא"ם מאי אולמיה אות הדם משני האותות הראשונים? ומתרץ דב' 
האותות הראשונים לא ציוהו לעשותם בפני ישראל אלא שיספר להם 
המאורע של האותות, וזהו שאמר הכתוב "והיה אם לא יאמינו לך 

האות האחרון",  לקולהאות הראשון והאמינו  ולא ישמעו לקול
דברי בעלמא ולא עשיית אותות ממש. אבל אות  משמע שהוא סיפור

ציוהו לעשות בפני ישראל, ולכן יאמינו יותר באות הדם, שאין דם 
דומה שמיעה לראיה. ולפי"ז א"ש מה שהקשינו ומדוייקים דברי 
רש"י. בפרשת ואתחנן (ד, לד) כתוב "או הנסה אלקים לבוא לקחת לו 

ובמופתים... ככל אשר עשה לכם  באותותגוי מקרב גוי במסות 
" כותב רש"י כגון מה זה בידך האות הדם לעיניךאלקיכם במצרים 

שרק אותו ראו בעינים. את שני האותות הקודמים הם רק שמעו ולכן 
המסות הגדולות לא כתב רש"י אותם. לעומת זאת בפרשתינו כתוב "

יה והמופתים והיד החזקה והזרוע הנטווהאותות   אשר ראו עיניך
אשר הוציאך ה' אלקיך, כאן עיניך הולך על המסות, ולא על האותות, 
האותות כתוב סתם, ולכן כאן מביא רש"י שתי דוגמאות לאותות 

וזה הדם,  –זה הנחש, ואות שני שראו  –שהיו, אות אחד ששמעו 
ולכן לא מביא רש"י את האות השני היד המצורעת שג"כ שמעו, כיון 

  (הרב חנוך ילר)   ש ששמעו.שהביא כבר דוגמא של הנח
  

  (ח, י)  ואכלת ושבעת וברכת
תמה רבי יהודה לייב מגור, בעל ה"שפת אמת", מדוע לא התקינו 
חכמינו ז"ל לברך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו" לברכת המזון, כמו 

שהוא שתיקנו לכל מצוה מהתורה, והרי אנו רואים שאפילו ל"הלל", 
הוא הקשה והוא תירץ: לפי שאין  ?רק מדרבנן ותיקנו עליו ברכה

הברכה מצד הקדושה שקדשנו, כי אם מצד השכל הפשוט: "אכלת 
  )(ממעיינות הנצחה למי שנתן לך... וברכת". תן תוד –ושבעת 

  (ט, יח) כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל
בקונטרס "האמת והשלום אהבו" הובא משל מרנין ומחנך, אחד 

ברחוב, ולנגד עיניו עברה עגלה  מגדולי הדורות הקודמים הלך פעם
רתומה לשני סוסים גדולים וחזקים, ובעגלה ישב לו עגלון זקן שמכה 
בשוט בסוסים והסוסים מקבלים את המכות בצייתנות ודוהרים אל 

כלל לא עצר אותו גדול ושאל:  המקום שאליו העגלון חפץ להגיע.
ך את מובן מה שקורה פה, הרי כל אחד מהסוסים הללו בכוחו להפו

העגלון הזה לגל של עצמות ולא די שהסוס מקבל את המכות מידיו 
של העגלון ולא משיב לו העגלון כגמולו, אלא מקבל את המכות 
בצייתנות ומבצע את הוראות העגלון? התשובה היא כי הוא סוס! 
וסוס אינו מכיר בכוחות הטמונים בו ולכן אינו משתמש בהם, 

חותיו וביכולתיו בוודאי ובוודאי ובהחלט, אם היה יודע ומכיר בכו
  שהיה משתמש בהם.

משל זה אמר הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל על הכתוב "אדם ביקר ולא 
יבין נמשל כבהמות נדמו" כידוע השור הינו בהמת עבודה בעלת כוח 
רב, והוא משמש את האדם בהובלות ומשאות ובעבודת אדמה, והנה 

ומעביד אותו, מדוע אין השור למרבה הפלא האדם שכוחו דל רוצה בו 
מתמרד הלא כוחו רב עימו להשיב לבעליו מנה אחת אפיים על הצלפת 
שוטו ועל רדייתו בו? אלא, התשובה היא, אין השור מודע לכוחות 

  הקיימים בו שכן אילו ידע בוודאי היה קם על בעליו! 
אדם יש לו נשמה יקרה וגנוזים  –בזה ביאר את הפסוק: "אדם ביקר" 

והוא  - כוחות גדולים למלא את רצונה הזך של נשמתו "ולא יבין"בו 
דומה הוא  –אינו מבין ומודע למה שטמון בו "נמשל כבהמות נדמו" 

לבהמה שמושל בה האדם אף שהוא חלש ממנה, והיא אינה מודעת 
לכוחות שבה. כשאדם אינו מאמין בכוחותיו ובאפשרויות המרובות 

גרוע ביותר! ואם מכיר בכוחותיו  שהוענקו לו מן השמים, הוא במצב
  ובאפשרויות המרובות שהוענקו לו אזי הוא בדרך להצלחה!.

  (ט, יב) ויאמר ה' אלי קום רד מהר... סרו מהר מן הדרך
ויש להבין מהי ההדגשה של סרו  ",מהר"וכן סרו  "מהר"כתיב רד 

דהנה עד שהאדם  ,וי"ל .ומהירות זו למה "מהר"מן הדרך ורד  "מהר"
ך אומנותו כ :דאיתא בשבת ק"הכה לוקח זמן וז ,רהזבא לידי עבודה 

של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו עשה כך עד 
וכן הוא בפסיקתא זוטרתא  .שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד

כך דרכו של יצר הרע היום אומר לך עשה מעט  )כ"ט י"ח(נצבים 
והנה כאן בעבודה זרה של העגל הכל  .מן הדרך לגמרי ולמחר מטהו

סרו מהר  ),ל"ב ח'(שמות  וכדכתיב ,קרה במהירות פתאום בבת אחת
וא"כ ההליך של לו. מן הדרך אשר צויתים עשו עגל מסכה וישתחוו 

 וא"כ "מהר"אלא סרו  ,הירידה היה אצלם במהירות ושלא בהדרגה
י"ל דלהכי ציוה הקב"ה את משרע"ה לירד אליהם במהירות כי אם 

  (מקרא מפורש)   יתמהמה פן לא יהיה עוד מה להציל.

  
                                    

  רש"י)ב(רמז:  מה מעמיד את האדם על רגליו?           
                                         

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 סיפור השבוע    
   השכן: תבקש מילדיך להוריד את הנעליים בשעה שמונה בערב                        

ה מעליו, ו שגר בקומבאחד הימים עלה שכן אדם מבוגר לשכנ [רכסים]:"ד כפר חסידים סיפר הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א אב
 ,שמונה בערב לא יסתובבו בבית עם נעליים הכול לבקש מילדיו ובני ביתו שמהשעבמשפחה ברוכת ילדים, וביקש ממנו אם י הבלע"שנתברך 

  ן.עליים של הילדים מפריעים לו לישומהנ שכי הוא הולך לישון מוקדם והרע

י יכול לבקש מילדיי י טענה מוזרה כזו, איך אנומעולם לא שמעת ן הסתכל עליו במבטים מלאי פליאה, ואמר שהבקשה היא לא הגיונית,השכ
 ?!הנעליים ויתחילו להסתובב רק עם הגרביים את יעה השעה שמונה בערב כולם יחלצון, ומיד כשמגלילה, להסתכל על השעו ללעשות כן בכ

ולך לישון מוקדם, ואם והוא ה ן,וכל רעש קטן מפריע לו לישו ן,טוב טעם שהוא אדם זקו בכן המבוגר ניסה להתחנן אצל שכנו ולהסביר להש
ו, וזה כולל גם משלם שכר דירה מלא על דירה ז יאך השכן מלמעלה עמד על שלו, אנ ,תוצאה מרעש, שוב אינו יכול להרדםכ רהוא מתעור

  משעה שמונה בערב עם נעליים. שהילדים שלי יוכלו להסתובב

ליו מכיוון אחר, הוא שאל את שכינו אם הוא ניסה להשפיע ע מאומה,ן הלב לא יוכל לפעול אצלו אחר שהזקן ראה שבדברים היוצאים מל
לכאן ולכאן, וכאשר יאמר ישטח בפניו את צדדיו  ר, וכל אחדוב ונכבד שהוא חכם ופקח והוא מבין דבר מתוך דבאל יהודי חש ומסכים לבוא עמ

וכך עשו, הם הלכו לאותו  !שאין אני חייב לך כלום רויאמאה שגם החכם ההוא יבין ללבי אתה תר –ן הסכים מיד ואמר: בודאי! השכ ו.כן יעש
  ן.וכל אחד אמר את דבריו לכאן ולכא, אדם חשוב

שתמורת כל לילה מהקומה העליונה ושאלו אם הוא מסכים  יואחד, ולאחר מחשבה פנה אל היהודהחכם שמע בכובד ראש את דברי כל אחד 
, ושאלו אם הוא מתכוין ברצינות החכם לא יקבל חמישים דולר! הלה הסתכל עהו עם הגרביים מהשעה שמונה בערב, רק שילדיו יסתובבו

ואכן היהודי הסכים  עיסקה! אם אתה מסכים לכך, אזי בכל לילה אתה מקבל במזומן חמישים דולר!", ויסקה, והחכם השיב "ודאי! עיסקה זלע
ו יודע , ושוב שאל החכם : הלא דוד הלה שהוא אינ ה"חסד"?, וענושאל אותו: הגד נא, כמה שוה ו החכם לאחר שהסכים פנה אלי ן.בתשואת ח

"?, וענה הלה שהעולם "עולם ההגד נא, כמה שו –נים עולם מלא! ר"ל שבמעשי חסד בו –"עולם חסד יבנה"  המלך אומר בתהלים (פט ג)
ת הנעליים להוריד א ךבשבילך לבקש מילדי דבר מאד מסובךן שזה המשיך החכם ואמר: אתה טוע בודאי שוה מליוני מליונים דולרים ויותר.
  בעבור חמישים דולר אתה מוכר את עצמך ואת משפחתך! והסכמת לעשות את , אך בכל זאתבשמונה בערב, נו, עדיין אפשר להבין זאת

ו וזורק אות, ואתה משחק עמו יוניםן לך מלומבקש לית ן עומד בדלתועתה התבונן בעצמך, השכ –הטובה הזו לשכינך בתשואות חן! 
  (ווי העמודים)   החוצה?!...

  
  

  והאופניים נזוקו 16השאיל אופנים חשמליות לבחור פחות מגיל             
לשכור את האופניים ושילם על כך, וראובן  ביקש מראובן 14ראובן יש לו חנות להשכרת אופניים חשמליות , בחור בן : תיאור העובדות

  .נשברו, וגם נפצע קלות בראשו . הבחור מעד נפל והאופנייםש לחבוש קסדה ברכיבה על האופנייםלו שי אפילו לא אומרהשכירם, כשהוא 

  בנזיקין, וכיון שהזיק את האופניים חייב לשלם. הוא כבר גדול וחייב 14תשלם לי על האופניים שנזוקו, בחור למעלה מגיל : טענת המשכיר

לנהוג  16השלטונות, אסור לבחור מתחת לגיל  את האופניים, כי על פי הוראת 14כרת לבחור בן אתה פשעת שהש: טענת הורי הבחור

   אופניים, צריך לחבוש קסדה לראשו. שהוא נפצע בראשו, שלא נתת לו קסדה כפי המחויב שמי שנוסע עם באופניים אלו, וגם אתה אשם

  הצדק עם מי?

  שמים, ואם ידע, חייב לשלם בדיני שמים. ופניים אלו, פטור לשלם גם בדיניאם הבחור לא ידע שאין לו לנסוע על א: פסק דין

שמהכלים שיש לנו בדורנו,  מסוכן, ורבים חללים הפילה, ונראה במחננו, היא כלי מאד אופניים חשמליות שפרצה לאחרונה: מקורות ונימוקים

לנערים  ובעניננו אם השלטונות אוסרים הזה מכל וכל. אוסרים את הכליהסנהדרין בימינו, היו  הגשמיים המסוכנים ביותר, ואילו היו זה מהכלים

השכיר לו  זאת המשכיר עבר על התקנות והוא בכל יכולים להשתלט היטב על זה, ואם לנסוע עם הכלי הזה, סימן שהם אינם 16- בני פחות מ

  נגרם נזק לבחור. שמים, שהרי בגלל פשיעותובדיני  וגם על הפציעה בראשו חייב לשלם פטור לשלם. הפקיר את הכלי, ולכן הבחור

שחייב בדיני שמים לשלם  לחבוש קסדה ובכל זאת נסע כן, נראה על האופניים, וגם ידע שצריך אמנם אם הבחור ידע שאסור לו לנסוע

  ווי העמודים)הגר"י זילברשטיין, (  הנזק שגרם. למשכיר על
                          

  אם תשימו בי דברים וגם אם תורידו ממני דברים אני ישאר אותו משקל.                 
  מי אני?

       נ"י דוד אקרמן  שם הזוכה: תשובה לחידה הקודמת: בצל.        .בני ישראל מוזהרים שלא ליצור פסלים בדמות דגים קודמת:הלכתית ההתשובה לחידה  
  

  שרייבר להולדת הבת הנכדה       –משפחות בירנבוים                    הרב רוזנברג להולדת הבן הנכד -משפחות אדלר: רכז העירמ

   : משפחת בקר להכנס הבן לעול תורה ומצוותגני הדר  אנדיק להולדת הבן הנכד –משפחות קוליק       עוזרי להולדת הבן הנכד–משפחות זרחיה
   

  'גוי של שבת'
  24:00מכניסת השבת ועד לשעה  24הגוי ממוקם ברחוב פנקס  –מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה 

 השירות ללא עלות בחסות היחידה לחינוך חרדי
  

ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה



  
 

                                                            

                                                          

         

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

                           

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
. ליהודים מערבים שנאה שום היתה לא, קיימים והסייגים הגדרים שהיו זמן כל

 מהערבים כבושה שנאה ה"הקב הכניס, אלה כל שחסרנו מיום ר"בעוה אבל
 ברוח חזו, בבל גלות של בסופה לישראל שעמדו, הגדולה כנסת אנשי. לישראל
 דין על דיניהם שהעמידו על אלא, ירושלים חרבה שלא בחכמתם והבינו קדשם
 שמוסיפים והמנהגים החומרות קיום ואי והסייגים הגדרים ביטול על כלומר, תורה
 המוסר חכמי אף".לתורה סייג עשו: "לתלמידיהם וציוו עמדו כן ועל, ודור דור חכמי

, האמת ולפי, דוקרני ברזל בחוטי הישוב בני את מקיפים המלחמה בעת כי, המשילו
 זמן שכל היא האמת אבל, להפסיקם יכולים במספריים הלא? זו היא שמירה איזו

 שנפסקו שרואים ובזמן, נזק לשום יבואו שלא הישוב בני בטוחים, קיימים שהחוטים
 התורה בשמירת הוא כן - בסכנה הישוב בני שכל מבינים לפחות אז, החוטים
 התורה של שקיומן אנו בטוחים אז, וקיומם בחזקם התורה שסייגי זמן כל. ומצוות

 בשאלה לרבו שבא אחד איש על מספרים המוסר חכמי.במלואו יהיה והמצוות
 לו הציע הרב. אותו ומנצח עליו מתגבר ויום יום שבכל, היצר את לנצח כיצד

 התשובה את לו ישיב והלה, ישר ושכלו חכם, פלוני איש אל בשאלה לפנות
 ענו ולא צלצל הוא. סגורה הדלת את מצא, הלילה בתחילת לביתו בבואו.לשאלתו

 מסב שהלה וראה, החלון דרך הציץ, נענה ומשלא, נוספת פעם צלצל הוא. לו
 אפוא חזר.לו ענו לא הפעם גם אך, בחזקה דפק הוא. סביבו ביתו ובני לשלחנו

" גדול פלא."הסגורה והדלת ביקורו על לו סיפר?", לך אמר מה: "ולשאלה, רבו אל
?", בביתו אדם יקבל לא, גדול ארץ דרך ובעל ישר איש שהוא הלה" - רבו הגיב -

 למחרת.דבר פשר אותו ולשאול בבוקר למחרת שוב אותו לבקר לו הציע כן ועל
 לאחר מיד, הפעם אולם, סגורה הדלת את מצא הפעם אף. שוב אליו פנה בבוקר
 יפות פנים בסבר קבלו, הדלת לו פתח, לקראתו בעצמו הבית בעל בא, שצלצל

 בידי אחת שאלה."הבית בעל אותו שאל -?" בקשתך מה."לישב כסא לו נתן ואף
 בסיפור אפוא פתח האורח.לו החזיר -" שאל, בני, שאל."לו אמר -" לשאול
 ענו ולא פעמים כמה צלצלתי. לכאן הגעתי הלילה בתחילת אתמול: "הדברים

 פעמים, אתמול שדפקת זה היית אתה: "הבית בעל אליו פנה הדברים לשמע".לי
 של ביתו דלת על ושלש פעמים, פעם לצלצל בוש אינך האם? הדלת על רבות
 ולא עקבותיו על לחזור עליו, נענה ולא מצלצל שהוא רואה שאדם בזמן? חברך
 את לך לפתוח מוכרח אהיה אם? אתה או אני, הבית בעל כאן מי. יותר לצלצל
 המשמש אהיה ואני, הבית בעל אתה תהיה כן אם, תבוא שאתה פעם בכל הדלת
 הסביר והפעם, המאורע כל את לו וסיפר רבו אצל לו בא, השיחה סיום עם".שלך
 אין, ר"היצה שכן, הרע היצר את לנצח כיצד לשאלתך התשובה זוהי, בני: "רבו לו
: הכתוב שאמר כמו, ומצלצל הפתח אצל עומד הוא אלא, לאדם ליכנס רשות לו
 לו לפתוח שלא הוא שמים ירא של החכמה וכל. )ד בראשית(' רובץ חטאת לפתח'

 את ופותח דעת לו שאין מי אבל, כלל במלחמה עמו לפתוח יצטרך לא ואז, הדלת
 ל"חז שאמרו כמו, הבית בעל נעשה והוא הרע היצר לתוכו יתפרץ, הדלת

 כל. תורה של הסייג היא והדלת, הבית בעל נעשה כ"אח, אורח הוא שמתחילתו
 חרבה לא: "ל"חז שאמרו וזה". עמו להלחם, כלל ליכנס יכול אינו, קיים שהסייג זמן

 הסייג את שביטלו, )ב"ל, מציעא בבא( "תורה דין על דבריהם שהעמידו אלא ירושלים
  .לנצח, ו"ח, עלול והוא יום בכל עליו מתגבר ר"היצה ואז

 )ל"זצ יאדלר ציון בן רבי צ"הרה הירושלמי המגיד(
 

זצ"ל  ]סטייפלר[ה -"יעקבקהילות בעל"כי בבחרותו נכנס ל סיפר תלמיד חכם אחד
סגולה לזיכרון לקחת כמה מיני אוכלין ולכתוש ולערב  שראה באיזה ספר:ושאל 

מרן   ."ואז לא ישכח אף פעם כל מה שלומד               עם דבש ולאכול שלש פעמים ביום
הסטייפלר אמר: מה יכול להזיק קצת קינמון וזנגביל ודבש? זה לא מזיק ואולי גם 

מזכך את השכל, אולי, אבל כל הסגולות לזכור את הלימוד לא יועילו בלי                  קצת
לחזור, לחזור, ולחזור על כל מה שלומדים הרבה פעמים, וכמה  :העצה הראשית

 ). (פניני הקה"י ח"איותר  שחוזרים יותר זוכרים
 

 ותינה ל"זצ איש"ה"חזון  מרן אל בחור נכנס פעם: ל"זצ ברים חיים רבי צ"הגה שח
 מרן לו ענה. הזיכרון לחיזוק עצה וביקש לימודו זוכר ואינו חלוש שזכרונו ליבו
 )מועדים חיים מרבה(  !לזיכרון סגולה הוא שמים יראת :א"החזו

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
ְמעוּן ֵעֶקב ְוָהָיה ׁשְ ִרית ֶאת ְלךָ  אלוקיך' ה ַמרְושָׁ ... ּתִ ר ַהֶחֶסד ְוֶאת ַהּבְ ע ֲאׁשֶ ּבַ  ִנׁשְ

, אבות חסדי להם לשמור יתברך השם צריך מדועשואל המגיד מדובנה :ַלֲאֹבֶתיךָ 
, אבות לזכות זקוקים אינם,המצוות את וישמרו ישמעו בעצמם הם אם והרי

 אחד זקן לאדם משל , וביאר על פי משל? עצמם בזכות שכר לקבל ויכולים
 ובקשו מאוהביו לאחד האב קרא. זהובים אלף עבורו וחסך, קטן בן לו שהיה
 וכן. שלחנו מאוכלי ולהיות רכושו על ולהשגיח לגדלו לבנו אפוטרופוס להיות
 אותוומינה בנו את ידיד אותו לקח, עולמו לבית נפטר שהאב לאחר, היה

 שנים כמה שעברו לאחר.לשנה קצוב שכר לו ופסק, מסחרו בבית פקיד להיות
 לו שנשארה בירושה זהובים אלף שלו הבית בעל אצל לו יש כי הנער שמע

 הנער אליו ניגש? אחרים שלחן על ולסמוך להתייגע לי למה בלבו ואמר, מאביו
 אם: הבית בעל לו אמר. יגיעה בלי משלי ואתפרנס כספי את לי תן: לו ואמר
 ולא המעות את לך שמור, לעצתי תשמע אם אבל, לקחת תוכל לקחת רצונך
 יותר עדיף לכן, וכל מכל ריק ותשאר לך יתבזבזו המעות כי, מאומה עתה תקח

 שהיה כפי אצלי שמור יהיה וכספך, ותשבע תאכל ומזה עסק באיזה שתתייגע
 נישואין לצרכי בו להשתמש הכסף את לך יהיה העת ובבוא, היום עד שמור
 אתהוא ברוך הקדוש אצל הפקידו הקדושים אבותינו, והנמשל .וכדומה דירה וקניית
, מיד הירושה את לנו יתן יתברך הוא ואם, אחריהם בניהם בעד שמורה שתהיה זכותם
 תשמעון עקב ״והיה אמר לכן, אבות זכות תתום אשר עד פרוטה פרוטה אותה נאכל הלא
 לך אלקיך ה׳ ״ושמר שלכם הריוח יהיה אז, בעבודה ותתייגעו, האלה״ המשפטים את
 )לבוש יוסף(.לאבותיך״ נשבע אשר החסד ואת הברית את
 

רוּךְ  ְהֶיה ּבָ ל ּתִ ים ִמּכָ ךָ  ַוֲעָקָרה ָעָקר ְבךָ  ִיְהֶיה לֹא ָהַעּמִ  והיחס הקשר מה:וִּבְבֶהְמּתֶ
 לכך שהסיבה, המדרש מאמר פי על יובן הדבר -–? הללו הברכות שתי בין

 אחותינו" לבן שברכת העולם אומות יאמרו שלא כדי: היא,עקרה רבקה שהיתה
 ולכן. בבנים נתברכה הזאת הברכה ובגלל פירות עשתה" רבבה לאלפי היי את

 על אף, אך, אותך יברכו העמים כל" העמים מכל תהיה ברוך: "הכתוב אומר
 )לעתים בינה( ועקרה עקר בך יהיה לא, "בבנים תתברך כן פי
 
י ְלָבְבךָ  ֹתאַמר ּכִ ים ּבִ ה ַהּגֹוִים ַרּבִ י ָהֵאּלֶ ּנִ ם אוַּכל ֵאיָכה ִמּמֶ  ֵמֶהם ִתיָרא לֹא: ְלהֹוִריׁשָ

 ולא", להורישם אוכל איכה, ממני האלה הגוים רבים בלבבך תאמר" כאשר
 שאין בנפשך תדע כאשר כי". מהם תירא לא" באמת אז, בכוחך ותבטח תסמוך

 לחשוש לך ואין אויביך את תנצח בודאי', ה עזרת מבלעדי עצה שום לך
 ) השל״ה.(כלל מהם ולהתיירא

 
ם יֶתךָ  ְמזוּזֹות ַעל וְּכַתְבּתָ ָעֶריךָ  ּבֵ  דיסקין ל"מהרי הגאון.  ְיֵמיֶכם ִיְרּבוּ  ְלַמַען: וִּבׁשְ

 פעם אליו זימן, היום עד שמו על הקרוי" היתומים בית" מייסד שהיה, ל"זצ
 ולבדוק, לבית מבית לעבור עליהם והטיל, בירושלים שהיו ם"הסת מסופרי כמה
 בית מקופת להם לתת ציוה שכרם ואת, בבתים המזוזות כשרות את

 גם ומה, היתומים בית מקופת שכרם קבע מדוע, שאלוהו מקורביו.היתומים
 על וכתבתם" בתורה נאמר: הרב להם השיב?אמצעים וחסרת דלה שהקופה
 ירבו למען" התורה מבטיחה שלאחריו בפסוק ומיד", ובשעריך ביתך מזוזות
 ומשתלםכדאי, ובכן. ימים אריכות איפוא היא זו מצוה של שכרה". ימיכם
 מאריכים הבתים בעלי יהיו למען, זו מצוה לקיום לסייע היתומים בית לקופת
  במוסדנו יתומים פחות ויהיו, ימים

 
ר ָהֲאָדָמה ַעל ְבֵניֶכם ִויֵמי ְיֵמיֶכם ִיְרּבוּ ְלַמַען ע ֲאׁשֶ ּבַ  ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאֹבֵתיֶכם' ה ִנׁשְ
יֵמי ַמִים ּכִ ָ  כשהייתי: זי"ע "אמת אמרי"ה בעל מגור האדמו"רסיפר: ָהָאֶרץ ַעל ַהׁשּ
 כל: נאמר.) פה מ''ב( בגמרא הרי, שהקשה" חיים חפץ"ה מפי שמעתי, וויען בעיר
 פוסקת תורה אין שוב חכם תלמיד בנו ובן חכם תלמיד ובנו חכם תלמיד שהוא
 זרעך ומפי מפיך ימושו לא' וגו בריתי זאת ואני) כא-נט ישעיה( שנאמר לעולם מזרעו
 – ויעקב יצחק, אברהם בני אנחנו והרי  עולם ועד מעתה' ה אמר זרעך זרע ומפי

 להיפסק התורה צריכה היתה לא הדין מן כן ואם, זה אחר זה דורות שלשה
 התורה ואילך מכאן ירמיה' ר אמר'' נאמר שם בגמרא: כך על ותירץ.לעולם מאיתנו
 מועיל כן על. להיכנס מבקשת, הדלת על'' דופקת'' התורה.'' שלה אכסניא על מחזרת
 נעולה הדלת את משאירים אם אבל. להיכנס לה נותנים, הדלת את לה פותחים אם הדבר

 )יהודה ליקוטי(...ונשארת נכנסת היא אין שאז בוודאי, לחוץ אותה דוחפים אם או
 

      

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים
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 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           

 (רבינו יונה). .קנה רחוק הדבר להחליף הטבעיבימי הז                        
 (הבעש״ט) .וה, חושב שהכל מגיע לוגא -מקור העצבות                  
 (הרבי מקוצק) .נוה, שאם כן אינה ענוהלכל המידות דרושה כוונה חוץ מע      

           

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

     

 זה ״את: שאמר ,אדם עז פנים,הרב מלודוש של דרשתו את הפסיק, פעם
 לו אמר. שמעתי״ שלא דבר לי להגיד יכול לא בעולם רב ואף שמעתי ככר
 אמר לא פעם ואף שמעת שלא דבר לך אגיד אני עכשיו ״הנה: מלודוש הרב
... לדוגמא״ מנומס ואיש גדול ארץ דרך בעל ״אתה והיינו, זה דבר רב לך

 )עולמו של אבא(
 
 

 כי, הוא והטעם שבת לכבוד נאים בגדים ולבישת, שבת עונג מצות על טעם
 לכן, לצדיקים צפון תענוג שם אשר שבת שכולו ליום דמיון הוא השבת סוד
 מיני בכל נפשו ולהתענג שבת שכולו ליום זו בשבת להתדמות לאדם ראוי
 ,)תד סימן, משה מטה.[׳וכו לצדיקים סעודה לעשות הקב״ה שעתיד וכמו, עונג

 
 

 קמים רבים שרבים כיון, ולהתחזק לעמוד גדול צורך יש בזמננו והנה
, הרחוב נגד להלחם עלינו. הזה בזרם ולהלחם חיל לאזור וצריך, עלינו

 כיצד, הגענו מצב לאיזה ראו. לתאר אפשר שאי פריצות מלא הרחוב כי
 לעבור קשה, החוצה לצאת קשה ממש כיום הרי, הרחוב של פניו נראים
 לעבור יכול הוא אין, קטן דבר רק לקנות לצאת שצריך מי אפילו. ברחוב
 ברכבת, במכונית שנוסע מי כל, ראווה חלון ליד שעובר מי כל. ברחוב

 לצאת אפשר שאי, הגענו לאן ראו. נוראה פריצות מלא הכל, באווירון או
 הייתי, ברחוב והלכתי גדולות בערים הייתי בצעירותי אני גם .החוצה
 אבל. ברחוב ללכת אז היה ואפשר, גדולות ערים ובעוד בקובנא, בווילנא

 הבית מפתח לצאת אפילו, ברחוב להסתובב אפשר שאי רק לא, היום
 לבנותיכם להרשות אתם יכולים האם, האבות, אתם לי תאמרו.אפשר אי

 ניתן האם? החוצה לצאת לבניכם להרשות תוכלו האם או? החוצה לצאת
, ידיים בחיבוק כזו בשעה לשבת אפשר כיצד, כן ואם? עליהם לסמוך
? ילדיכם עם נעשה מה לדעת מבלי, המדרש בבית הטלית עם, בשלוה

 לשבת אפשר אי! בוער זה! גיוואלד, אוי: ולזעוק לרחוב לצאת צריך הרי
. הזה בזמן להתחזק חייבים, יקרים יהודים, לי האמינו.כזו בשעה בשלוה

 חובתו. לומדת היא מה, הולכת היא היכן לדעת חייב הוא, בת שיש למי
, להבין לה לתת, היותר ככל בזה להסביר, יהדות שיותר כמה בה להחדיר
 העיקר כי, זו בדרך ונכדיה ילדיה את תחנך היא אז כי, באמונה לחזקה

, אבינו באברהם מצאנו הרי. הבאים לדורות שיעבירו לילדים החינוך הוא
 לו שיש מפני או אברהם היה שהוא מפני היתה לא ה"להקב שחביבותו

 את לבנו הלאה יעביר ויצחק, ליצחק יעביר שהוא מפני אלא, כיצחק בן
 )יט יח בראשית( אמר ה"הקב שהרי, הדורות כל סוף עד האמונה יסודות

 צדקה לעשות' ד דרך ושמרו, אחריו ביתו ואת בניו את יצוה אשר למען"
 )ל"זצ שך מ"הגרא-מוסר מחשבת.(היום הנדרש הגדול החיזוק זהו". ומשפט

 
 בכמה ממנו גדול יהיה חברו לפני ימים כמה שנולד נער יתכן איך שאלה:

 ?ימים
 נולד אם דהיינו י׳ סעיף נ״ה סימן או״ח ע''בשו המבואר באופן תשובה:

 לחודש באחד נולד שני ונער הראשון״ אדר לחודש בכ״ט מעוברת בשנה נער
 זה, מעוברת לא שנה היא" מצוה בר" נעשה שבו 13ה ושנת השני אדר

 וזה אדר לחודש כ״ט יום עד גדול איננו הראשון אדר לחדש בכ״ט שנולד
 אדר לחודש אחד יום שהגיע כיון השני אדר לחודש באחד אחריו הנולד
 )שלום שערי..(שנה13 בן גדול נעשה
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ן ַעל ִלי ַיֲעָזר' ה י לֹא ּכֵ ן ַעל ִנְכָלְמּתִ י ּכֵ ְמּתִ ִמישׁ  ָפַני ׂשַ ַחּלָ  ָוֵאַדע ּכַ
י  שלרש וכיון, בתו את שהשיא חכם בתלמיד שהיה מעשה :ֵאבֹושׁ  לֹא ּכִ
 דיובי שתסייע מגבית לעריכת הקהילה מטובי כמה התארגנו, כל היה לא

 והמסודרות המאורגנות לאחת נחשבת זו קהילה.בשלום החתונה את לעבור
 של לידיו מסרו העסקנים. בהתאם היה שנאסף הכסף וסכום, ברק בבני

 מה על לב מקרב להם והודה התרגש מאד מצדו והוא, מכובד ע׳ק האברך
 נדהמו, זו במגבית שהושקעו המרובים המאמצים לאחר, והנה.לכבודו שעשו

 הם. בעיר היוקרתיים האולמות באחד תיערך שהחתונה לשמוע המתפללים
 אספועתה שזה, זה שאברך יתכן כיצד, אופן בשום לעצמם להסביר יכלו לא

 היהשאם בשעה בה, יוקרתי באולם השמחה את לערוך מעז, כסף עבורו
 שקלים אלפי בכמה מסתכמות ההוצאות היו, יותר זול באולם זאת עושה
 של בלחשושים הבחין, מופלג חכם תלמיד, עצמו שהאברך אלא...פחות

 על דבור דבר לו והסביר, קהילה אותה של הרב אל וניגש, הציבור
, היוקרתי, ההוא באולם החתונה שעריכת, אמר כך, בי יחשוד לא איש.אופניו
 הזולים האולמות לאחד התקשרנו מצדנו אנחנו, אדרבה. ביוזמתי נעשתה
 לפני שעות כמה.מדהים דבר התרחש,לבין שבין אלא, פגישה וקבענו, ביותר

 האולם של בעליו לביתנו מתקשר, הזול האולם של בעליו עם ׳לסגור׳ שהלכנו
 דבר לי ״יש. דקות לכמה אלינו לבוא מעוניין שהוא, לנו ומודיע היוקרתי
, היה, לביתנו כשנכנס ששאל הראשון הדבר אמר, לכם״ למסור מאד חשוב
, דקות כמה לאחר רק.בבכי פרץ והאורח. בחיוב השבתיו....של בנו אני האם

  את שייסד...  של בנו ׳אני. דברים של גופם לנו סיפר, קמעה משנרגע
, האחרונה שעתו הגיעה כאשר. שנתיים-שנה לפני עד אותו וניהל, האולם
 אחד יהודיעל, רבה בהתרגשות וסיפר מיטתו אל לי קרא, שעבר בשבוע
 כדי גדולה לסכנה עצמו את הכניס ואף, בטוח ממוות בשואה אותו שהציל
. מצילו של המשפחה שם את ידע לא שמעולם, לי סיפר אבא.חייו את להציל

, נולד שבו הקטן הכפר ושם, הפרטי שמו רק הם לו ידועים שהיו הפרטים
, אותו שהציל האיש את לאתר אבא ניסה השנים במשך. וורשה לפרברי סמוך
, עולם הרת תקופה באותה עמו שעשה הגדול החסד-מעשה על לו לגמול כדי

 שאמשיך אבא עלי ציווה, פטירתו לפני ממש. דבר העלו לא החיפושים אולם
..! אותו! שתאתרנו עד, לנפשך מנוחה תתן ״אל. האלמוני המציל את לחפש

, אמר! עבורי״ שעשה מה על וכהנה כהנה לו ותשלם...! מצאצאיו אחד או
 אגב בדרך הזכיר, אבינו על ׳שבעה׳ בשבתנו והנה.טוב שכולו לעולם ועבר
 ובתוך, עולמו לבית זמן מזה הוא שנפטר משכניו אחד את המנחמים אחד

, נדלקו חושי. ההוא הקטן בכפר נולד שהשכן העובדה את הבליע הדברים
 כל נטוו דבר של שבסופו עד, שכן אותו על נוספים פרטים לדלות וניסיתי
 שאני הראשון שהדבר וידעתי מ׳השבעה׳ קמנו אתמול.אליך והובילו החוטים

, בשואה אבי את שהציל מי של אכן אתה אם לברר הוא לעשות צריך
 לך ולשלם,הצוואה את לקיים רוצה אני, החיובית תשובתך את ומששמעתי

 שני התמוגגו ארוכה שעה במשך.שלנו המשפחה לראש אביך שעשה מה על
 את והעלו ההורים מחיי בזכרונות, המציל של ובנו הניצול של בנו, האישים
, בקהילתו לרב האברך סיפר כך, האולם של בעליו וכששמע, בשואה גבורתם
, שלו באולם השמחה את לערוך עצמו על קיבל, בתי את להשיא עומד שאני
 להסכים נאלץ הייתי,  יאמרו׳ מ׳מה חששתי אני שגם למרות! כסף אין חינם

 הגיע כאשר.עבורי שנאספו צדקה כספי לבזבז לא כדי, הנדיבה להצעה
. וישר תם באיש שחשדו על בעצמם בושו, הקהילה אנשי של לידיעתם הסיפור

 ׳לימוד קרוי בדיוק זה אבל, שכזו השתלשלות בדעתו העלה לא אחד אף
 האיש חף זאת בכל אולי אולי, ובדיקות חקירות בשבע ולחפש לחטט! זכות׳
 )לשבח עלינו(. כך שיעשו ילדינו את גם נךנח. ואשם פשע מכל
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 ע"י התורה בא שמחה
 שצריך נתכוין עוד'. וגו תשמעון עקבוהיה

 דברי כי בעצבון ולא בשמחה התורה שילמוד
 .לאבל אסורין תורה
 ישרים' ה פקודי אומרו רךד על רמז עוד

 תהיה השמחה והיה אומרו והוא, לב משמחי
 התורה עסק שכר עקב ופירוש, תשמעון עקב

 מצוה באומרו התנא שרמז מה והוא, תשמחהו
 שהיא מצוה מצוה ששכר' וכו מצוה גוררת

 .השמחה
 דלית ל"וז הזוהר בספר שאמרו למה רמז עוד

 משתדלי דישראל כשעתא ה"קב קמי חדוותא
 כללית שמחה סתם והיה אומרו והוא, ורייתאבא

 בשמחה העולם כל שמח וכשהוא עולם למלא
 מדת עקב בתיבת ורמז', וגו תשמעון עקב וששון
 בענוה גודל לצד עקב הולך אדם שיהיה התורה
 והוא בלימודים לשמוע ישכיל ואז ושפלות
 עצמו משים שאדם שבאמצעות לומר לנשמעים בכנוי גם תשמעון אומרו
  החיים אור        .תורה סתרי ויבין לו יתגלו ביםכעק

 
 החשיב כל מצוה אפי' קטנהל

בדרך זה חשבתי דרכי לשון חשיבות  עוד יש לומר - והיה עקב תשמעון וכו'
ל בעת עשייתם שצריך כל אדם שיהיה אצלו כל מצוה ומצוה בחשיבות גדו

כי הם עומדים ברומו של עולם וכל מצוה ומצוה הם אורות בהירות 
ובזה העולם הם מוסתרים  בעולמות עליונים עד אין שיעור ותכלית,

בהתורה והמצות בהסתר אחר הסתר והכל בידי אדם הרוצה בלב שלם 
לקרב את עצמו לעבודת השי"ת ולהיות זך ונקי בפרט מדותיו ולעשות כל 

וזהו והיה עקב ל' י שום פנייה ומ"ז והכל לפום שיעורא דיליה, דבר בל
שמחה, אפילו במצוה ועשיה קטנה בחי' עקב, כי העיקר הוא שיעשה כל 

                                                                                                                   .מצוה בשמחה ויהיה נחשב ויקר בעיניו כל דבר שעושה לגבוה
 בית אהרן

 
 ע"י ברכה בכוונה מעורר הרוחניות שבו

 לבדו הלחם על לא כי הודיעך למען' וגו המן את ויאכילך וירעיבך ויענך
 בכוונה עליו ומברך מאכל דבר או פרי אדם וכשנוטל ..'.וגו האדם יחיה
 ידו שעל החיות אותו מתעורר השם את כשמזכיר', ה אתה ברוך ואומר
 וזה, וניעור מינו את מין ומוצא', ה ידי על הכל נברא כי ההוא הפרי נברא
 הקדוש שצוה וכשרים המותרים במאכלים זה וכל, הנשמה מזון הוא החיות
 בעל שם טוב                                               .לרוחניות מגשמיות להעלותן הוא ברוך

 
 כהיום כל דבר חשוב לפני השי"ת

 את לך אלהיך' ה ושמר. 'וגו האלה המשפטים את תשמעון עקב' והי י"א
 רמז זהו. סוף לשון הוא עקב' פי הנה כי בזה ל"הנ'. וגו החסד ואת הברית

 כל ומצאוך לך בצר ...ז"בזמה הימים באחרית דמשיחא עקבתא על
 נכון כן אמנם כי. ל"כנ אלהיך' ה עד ושבת הימים באחרית האלה הדברים

 מאד יקר הנה הזה כיום האחרון הגלות בחשכות כי ולדעת להבין אדם לכל
' אפי ולתפלה לתורה לעבדות התעוררת' בחי כל לפניו ומקובל י"הש לפני

 מהעבדות המעט ז"בכ הראשונים בדורות כמו הגדולה ובכוונה כראוי שאינו
 ר"בעוה כי יען שלפנינו בימים הרבה כמו הוא ברוך הקדוש לפני חשוב הוא
 הזמן וטרדות הצרות מרוב הסבל כח וכשל הגלות ועול החשכות גברה
 פועל לקדושה ההערה מעט לכך הנה מנוס באין היום כל רודף א"והסט
 יותר לטובה ימכר רעה הסחורה גם טוב בעת וכמו. גורם הזמן כי ויותר יותר
 כח בנו שאין הזה המר בעת עתה נעשה מה כי. טובה סחורה רעה בעת מן

 א"מהסט הרבה דוחה הקדושה מהערת המעט גם לכן. כנכון לבבינו לכוון
 בכל לקום איש לכל ראוי כ"ע אשר. שךהח מן הרבה דוחה מהאור מעט כי
 פתח ומצפה עומד המלך כביכול אשר הזאת בעת' ה ביראת להתעודד עוז

 שלמה תפארת                                      .באהבה לקבלו בתשובה לדופקי השער
 

 עיקר הנחת רוח שבעקבתא דמשיחא ששומעין להשי"ת
. עקב וגו' ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד והיה עקב תשמעון

הוא ע"ד עקבות משיחא, כנודע שדורות הקודמים היו מבחי' גופא 
דאדה"ר, ועתה בדורות האחרונים המה בחי' סוף הרגלים, בחי' עקב 

והרגלים הם רחוקים מהראש, היינו מחשכות  בבחינת ועקבותיך לא נודעו
כל לעשות המצו' כראוי וכיאות בכל הזמן הדעת מעורבב, וממילא לא יו

וזהו והי' עקב תשמעון, אף אם יעשה המצוות בלי הכוונות הראויות לכוון, 
דעת, כמוש"כ רש"י ז"ל המצוות שאדם דש בעקביו, אעפי"כ נחשב לפני 

הקב"ה כאילו הי' מייחד היחודים בדעת 
וזהו הרמז ושמר ה' א' לך "את השלימות, 

בר"ת שם הדעת  "הברית "ואת "החסד, מרומז
היוצא בר"ת "את "השמים "ואת "הארץ 
גושפנקא דמלכא דחתים בי' שמיא וארעא. 
והענין הוא כמו ששמעתי מכ"ק אאמו"ר 
זצללה"ה זי"ע בשם הר"ת וויטאל שהק' להאר"י 
הק' על הירושלמי על המשנה פרתו של ר' 
אלעזר בן עזרי' היתה יוצאת ברצועה שבין קרני' 

ר"ח פעם אחת היתה שלא ברצון חכמים, א
יוצאת והשחירו שיניו בפני הצומות, ועי"ש בגמ' 
שאמרו לא שלו היתה אלא של שכינו היתה 
ומפני שלא מיחה נקראת על שמו, והק' אם 
בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי קיר, ואנן 
מה נעני אבתרי', והשיב לו אשר אנחה אחת 
 מעומק הלב בזמן הזה יקר וחביב בעיני ד' יותר

מהתעניתים והסגופים של הראשונים מחמת 
 גודל הסתרת הפנים, ואם בדורו אמר כן ק"ו ב"ב של ק"ו על דורות האלה.
ועיקר אם נתעורר בקרב ישראל אור הפנימיות, ואש תבערת המצו' תוקד 
על לבו, בל יאחר כלל, ובל ימתין לקיים עד אשר דעתו יהי' זכה וצלולה, 

 ישראלישמח      כי שומר רוח לא יזרע.
 

 עיקר המצוות היא האמונה
 לעבודת גדול כלל .'וגו לך אלהיך' ה ושמר' וגו את תשמעון עקב והיה

 וזהו ה"זללה ז"אא מזהיר היה זה ועל ההאמנה הוא העיקר הוא ברוך הבורא
 אמונה מצותיך כל ה"ע המלך דוד שאמר וזהו, והעבודה התורה לכל שורש
 שהוא ומי' בה להאמין האמונה אהי המצוות עיקר כי עזרני רדפוני שקר

 בכל מחדש הוא' שה מאמין הוא אם כי יום בכל להתפלל יכול' בה מאמין
 הם העולמות וכל חדשה בריה יום בכל הוא בראשית מעשה תמיד יום

 וגם הכל שברא למי והודיה שבח וליתן להתפלל וצריך חדשים ברואים
 ואם טוב וכל נסתופר ועל ובניו אשתו ונפש נפשו על להתפלל אותו ברא
 בראשית מעשה יום בכל מחדש ה"שהקב שלימה באמונה מאמין אינו

 דברים לדבר אצלו ונמאס ורגיל ישן כדבר אצלו נעשין והמצוות התפילה
 לעת תשליכני אל פסוק על ה"זללה ז"אא שאמר וזהו ,ויום יום בכל אחדים
 אפרים מחנה דגל                  .אצלו הדבר שיזקין פירוש זקנה

 
 בא מהשי"תידע שהכל ל

 אונקלוס ותירגם'. וגו חיל לעשות כח לך הנותן הוא כי אלהיך' ה את וזכרת
 ה"זצלה ש"הריב בשם כתוב מצאתי, נכסין למקני עיטא לך יהיב הוא ארי
 יש אם והקשה, חרטות מלאים שהרשעים דאיתא מה על שאמר ע"זי

 להם קורא מה מפני, שבידם עבירות על חרטה הרהורי תמיד להם
 רשע ונמצא צדיק שאני מנת על האשה את המקדש אמרו הרי, רשעים

 על קאי שלא ל"ז הוא ופירש, בלבו תשובה הרהר שמא מקודשת זו הרי
 לידע אדם כל שצריך, כך הוא והפירוש, דעלמא מילי על אלא דשמיא מילי
 לו נותן והוא, יתברך' ה בהשגחת הוא הכל מעשיו וכל מאורעותיו שכל

 הנותן הוא כי וזכרת שנאמר וכמו, עושה שהוא המ כל לעשות במחשבתו
, נכסין למקני עיטא לך יהיב הוא ארי אונקלוס ותירגם, חיל לעשות כח לך

 ידי על כךהיה הוא כי ,שעשה דבר שום על להתחרט לאדם שאין נמצא
 שהכל מאמין שאינו נמצא מתחרט הוא ואם, שמו יתברך הבורא רצון
 אלא, הוא כן לא כי, רשעים נקראים הם כן על, יתברך' ה בהשגחת הוא
 בעל שם טוב                           .שמים מיראת חוץ העליון רצון פי על הוא הכל

 

 שיתבונן תמיד באלו ארבעה פסוקי "מה" 
, ידוע המשל מהרב נחום ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך

אש  מעטבער בנו של הרה"ק מרוז'ין, במלך שביקש מאיש פשוט 
להצית לצורך העישון, וסירב האיש, והבטיח לו ע"ז הון תועפות, 

זאת לחבירו, גער בו, היתכן שמלך גדול  ואעפ"כ סירב, וכשספר
מבקש מאיש פשוט דבר קטן ומבטיח לו הון תועפות, ואיש מסרב, 
והנמשל שהשי"ת מלך העולם מבקש מאנשים פשוטים כמונו, קצת 
התלהבות, ומבטיח ע"ז כל הון דעלמא, וכיצד יתכן שמסרבים עליו. 

"מה אדיר  וכך הסביר הענין ע"פ ד' פעמים "מה", כי מי הוא המבקש
, ומה "מה אנוש כי תזכרנו", ומי הוא המתבקש שמך בכל הארץ"

, קצת אש "מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה"מבקש ממנו 
וזכור   . "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך"התלהבות, ומה מבטיח ע"ז 

 זאת תמיד.    

 
 
 

 
 
 בס"ד

 
 

 

 
 בעניני חיזוק בעבודת השי"ת

 טעמו וראו כי טוב ה' מלוקט מספר
 

  צה"גנערך ע"י ה
 יוסף נחמיה הירשלער  ברה

שליט"א

 

 

        עקב               

 



 

 ה' אסור להיות עניו בעבודת
 צריך האדם, הכלל. ליראה אם כי מעמך שואל אלהיך' ה מה ישראל עתהו

 יהיה כן גם' ה בעבדות תאמר ושמא, מעשיו ובכל דרכיו בכל עניו להיות
 עושה שאני מעשי לומר צריך האדם אדרבה, כן לומר ושלום חס, עניו

 מן תענוג לו יש כביכול יתברך והשם, יתברך הבורא אצל חשוב' ה מצות
', ה במצות עניו יהיה האדם ושלום חס אם כי, עושה שאני שלי המצות
 צריך' ה במצות אדרבה, כפירה הוא זה', ה אל חשובים מעשי מה ויאמר
 חשובים הם' ה רצון עושה שאני מעשי, לאמר לו להיות האדם
 עושה שאני ממעשי יתברך להשם תענוג לו ויש, הבורא בעיני
 שואל אלהיך' ה מה ישראל ועתה וזהו   ...יתברך מצותיו את

 שואל אלהיך' ה ..הענוה מדת היינו, ה"מ, ליראה אם כי מעמך
' ה יראת לך שיהיה במדת כלומר', כו ליראה אם כי - מעמך
 לוי דושתק                                 .ל"כנ...  ענוה מדת לך להיות אסור

 

 הכל תלוי בתחתונים
 הכתוב יכוין עודועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך.. 

 יתיחדו התחתונים מעשה באמצעות כי אמת דברי פי על' ה לנסתרות
 ובא, עולם של אלופו אלוף מפריד ונרגן בסוד להפך וכן, הקדושהענפי

 שואל אלהיך' ה מה אומרו והוא, אדם ממעשה הבא הדבר על כאן להעיר
 בגמרא כאומרם השכינה שהיא מה הנקראת הקדושה בחינת פירוש' וגו

 דכתיב מה ל"וז, בשכינה מדבר הכתוב שכל' וגו אחותו ותתצב בפסוק
 .השכינה היא מה כי מוכיחים עצמו שמזה הרי', וגו מה ישראל ועתה
 שאמרו בדבריהם ל"ז רבותינו אותנו שהעירו למה כן גם והולך מסכים וזה
, העשיריות כללות סוד שהיא ברכות מאה שהם מאה אלא מה תקרי אל

 היא זו ושכינתיה ה"קוב יחוד הוא ה"הוי שם יתברך שמו לזכרונם והסמיך
 להשיג באדם כח שאין להעיר ועתה לומר ודקדק, מעמך אלהיך שאלת
 יעשה לא עשות שיפליא הגם מותו אחר אבל הזה בעולם אלא זה עשות
 לשעה הזה עולם יחסו ל"ז שרבותינו ומצינו, מהמלאכים' כא והיה פעולה
 כי אומרו יתישב זה ולדרך, שעה בחיי ועוסקים עולם חיי מניחים כאומרו

 המפעל יקטן הוא רב כי במושכל המושג בערך כי, חומר כמין ליראה אם
                                                                      .מהטורח הנסבב הוא מופלא זה כל עם להשיגו התעצמות שצריךהגם

 אור החיים
 

 ההשתוקקות ליראת שמים היא בידי האדם לבחור בה
 יראה וכי ל"משאחז בזה . ואמרנואלוקיך שואל מעמךועתה ישראל מה ה' 

 הכל ל"שאחז מה כי, זוטרתי מילתא משה לגבי אין היא זוטרתימילתא
 להם זה לבבם' והי יתן מי מקרא' לי' וילפי שמים מיראת חוץ שמים בידי

 עזרתו ולולי שמים בידי היא שמים יראת בודאי ל"נ לכאורה הנה, ליראה
 צריכים אינם אשר מעט ממתי חוץ' ה את ליראה מאלף' א יגיע לא ש"ית

 תפלות כמה ראה זולתם אבל, וכיוצא ה"ומרע כאבות לתומכם סעד
 היא שמים בידי שאינו מה אך, ככה על אפי' בתמני ה"דהע התפלל
 ככה על ויתפלל' ה עובד להיות וירצה אדם שישתוקק שבלב הבחירה
 מי אמר כ"ע ,אדם מבחירת והיא שמים בידי אינה לבד השתוקקתאותה
 בידם אינו שזה אותי ויראו יתן מי אמר לא, אותי ליראה זה לבבם' והי יתן
 כן על. ליראה בלבבם חמדה' שיהי ליראה זה לבבם' והי יתן מי אלא

 מילתא יראה וכי פריך ליראה א"כ שואל אלקיך' ה מה ה"מרעכשאמר
 שואל אלקיך' ה מה למימר ל"והו אדם בידי איננה הלא היא זוטרתי

 סעד צריך דלא משה לגבי אין ס"ש' תי ז"וע, ליראה לבב א"כ מעמך
  .עצמה היראה היא זוטרתי מילתא' דידי לגבי לתומכו

 ואתחנן –סופר  חתם
 

 ע"י תפלה יכול לשנות הטבע
 לשנות אפילו גדול התפילה כח כי לדעת אתה וצריך ולעבדו בכל לבבכם...

 שנאמר, מיצחק, הטבע לשנות. הנגזר ולבטל הסכנה מן ולהנצל הטבע
, האמהות נתעקרו מה מפני ל"חז ודרשו, אשתו לנוכח' לה יצחק ויעתר

 כי בכאן לנו ביארו, צדיקים של לתפילתן מתאוה ה"שהקב מפני
 בזה וכשהתפללו, התפילה מפני אלא לאמהות העקרות בא לא

 לו אפשר יתברך' ה עליו שגזר מה ואפילו. ..הטבע בהן נשתנה
 אמוץ בןלישעיה חזקיה לו אמר שכן, התפילה בכח להתבטל

 חרב אפילו אבא אבי מבית מקובלני כך וצא נבואתך כלה
 שנאמר, הרחמים מן עצמו ימנע אל אדם של צוארו על מונחת

 מן למעלה שהתפילה בכאן הודיענו. איחל לו יקטלני הן
                 .לנביאים הנבואה תוצאות שמשם המקום מן כלומר, הנבואה

 בחיי רבנו
 

 , ושהשי"ת מנשק פה המדבר בתורה ותפלהמעלת האדם
 והוא, בינונית מדה לפעמים צריך בענוה גם כי תבין זו הצעה ואחר
 האדם של ענותנותו שרוב ממורי ששמעתי כמו, מאוד גבוה צורך
 האדם כי מאמין אינו שפלותו שמצד, י"הש מעבודת שנתרחק גורם
 המלאכים וגם, העולמות כל אל שפע ותורתו תפלתו ידי על גורם
' ה עובד היה כמה זה מאמין היה שאלו, ותפלתו תורתו ידי על ניזונין

 לאומרה ומלה ותנועה אות בכל נזהר והיה, כל מרוב וביראה בשמחה
 בין תשכבון אם ה"ע שלמה שאמר מה אל לב לתת וגם. יאות כדקא

 לנושקה האדם שפתי על ושוקד שומר הוא ברוך שהקדוש, שפתים
, לבו אליו ישים ואם. ורחימו בדחילו ותפלה בתורה אומרה כשהוא
 ונורא גדול שהמלך וזיע רתת יאחזנו לא אשר האיש זה מי בודאי
. בזה וכיוצא, אישים חדל נבזה אדם של שפתיים על ושוקד שומר
 '. וכו חורבן גרם זכריה רבי של ענותנותו ל"חז שאמרו מה מעין והוא
 מגיע וראשו ארצה מוצב סולם הוא כי ולומר לב לשום ראוי האדם כך

 למעלהרושם עושה ועסקיו והלוכו ודבורו תנועותיו וכל, השמימה
 שאין מה. שמים לשם שיהיה ועסקיו דרכיו בכל יזהר בוודאי, למעלה

 שיהיה ולמטה למעלה לתקן או לפגום ספון אני מה האדם בחושב כן
 שלום אך ויאמר לבו בשרירות הולך ובזה, למעלה עסקי כל נרשם
 בו דבוקהוא הטובים מעשיו ידי על האדם כי, א"ז ובאמת. לי יהיה

 למטה רחום שהוא ידי ועל, בדרכיו והלכת ש"וכמ, ממש יתברך
 מה דע שכתבתי וכמו, העולמות בכל למעלה רחום של זו מדה נתעורר
 הוא שכך בך שנתעורר מדה איזה, תדע ממך ל"ר, ממך למעלה
 תולדות יעקב יוסף                                                                                        .למעלה

 
שאומרים קודם כל תפלת שמו"ע ה' שפתי ועפי"ז י"ל דהיינו מה 

תפתח וגו', כדי להתבונן קודם התפלה ענין הנ"ל, שהקב"ה שוכב בין 
 המו"ל                                   שפתותיו כדי לנשק פיו בשעה שהוא מתפלל.

 
 

 
  

 

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב   
 

 עיקר תחבולות היצר להשכיח טובות השי"ת
האדם יצר תחבולות ותחילת, עליו והשגחתו בוראו להכיר תמיד יעירהו זה ודבר, לו היתה' מה כי טובתו על לבו לתת שצריך פירוש'. וגו' ה את וזכרת
לך המטיב הוא' שה זה דבר שכוח אם פירוש תשכח שכוח אם והיה זה שאחרי מאמר סמך לזה כי ואולי ,לאבדו יכנס זה ודרך זה דבר להשכיחו היא
מסויימת שאינה עבודה ולא, ועבדתם כאומרו במעשה אלא לבד במחשבה ולא, אחרים אלהים אחרי ללכת וסופך', ה את שתשכח סופך' וגו

עבודתו שאין הגם חייב למרקוליס המשתחוה ל"ז כאומרם, שבעולם זרה עבודה לכל באיסור מסויימת עבודה שהיא להם והשתחוית אלא באיסור
החיים אור            ממנה. למטה למדריגה ממדריגה השטן ידיחנו ומחסרונה' ה לעבודת גדול גדר זו שהזכירה למדת הא, בכך

 

וכעי"ז כ' הרה"ק מקוברין על מה שאומרים ובמקהלות רבבות... שכן חובת כל היצורים ר"ת שכח"ה, שהיצה"ר עושה שישכח את חובת היצורים
המו"ל                             להודות ולהלל וגו'. 

 

מאה קיים כאלו כהוגן מודים האומר שכל לומר מאה ם"מודי בגימטריא שעולה לפי משתחוים ולא מודים אומרים אנו מ"ועתה ישראל מה... ומ
דעת זקנים                     .ברכות

ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך וגו', אל תקרי מה אלא מאה, לכאורה יש להבין מדוע תלו חז"ל פסוק זה לענין ברכות להצריך מאה
ענין של הכנעה כמו "ונחנו מה", דכיון שאדם מכניע את עצמו להשי"ת ממילא בא לוברכות בכל יום, ויתכן לומר דחז"ל למדו מתיבת "מה" דהוא 

המו"ללהודות ולברך על כל דבר, ולכן דרשו חז"ל מפסוק על ענין ההודאה והברכות להשי"ת, ותקנו לומר מאה ברכות בכל יום.

 •• פניני רש"יי• 
 פ״אע - ישראל ועתה

 עודנו זאת כל שעשיתם
 עליכם וחבתו רחמיו
 שחטאתם מה ומכל
 ,מכם שואל אינו לפניו

 .׳וגו ליראה אם כי



1 גיליון מס. 590שבת קודש  פרשת עקב

והיה לשון שמחה. עקב הם הרגליים. להגיע לשמחה כזו שתגיע עד הרגליים, שהם יתרוממו מעל הקרקע, שיתחילו לרקוד. וזה אפשר להגיע על ידי משפטים, 
שזה חשבון נפש. כי כשאדם מפשפש במעשיו ועושה תשובה ומתקן את דרכיו ודן ושופט את עצמו על כל מה שעושה, אם ראוי לעשותו או לא, על ידי זה הוא 

ממתיק דינים כי כשיש דין למטה אין דין למעלה. והוא שמח שהולך בדרך טובה ונכונה, ועל ידי זה זוכה גם לשמחה ולריקוד. (עפ"י תורה קס"ט בליקומ")

לו  אסור  ה'.  בעבודת  אמיתי  טעם  לחפש  צריך  יהודי  לו.  חסר  העיקר  אז  ה', 

והוא  ביוצרו  להתדבק  נפשו  שנכספה  נתן,  רבי  את  דוגמא  לנו  יש  להתפשר. 

חש צימאון עז לטעם אמיתי בעבודת ה'. בתוככי לבו הוא ידע שיש מתיקות 

את  שפגש  עד  ממנה.  רחוק  כך  כל  הרגיש  אך  יתברך  אצלו  עצומה  ונעימות 

רבינו הקדוש...

בעיה  לו  יש  אדם  אם  מנותקים.  לא  אנחנו  אך  למעלה  המבט  עם  אנחנו 

מסויימת שצריכים לטפל בה, אז הוא ילך ויטפל בה. הוא ילך ויטפל בשלום 

בית שלו, או בילד שיש לו בעיות לימודיות, הוא לא יתעלם משום דבר שקיים 

בעולם העשיה. אבל הוא כל הזמן יזכור שאנחנו לא נשארים פה לעולם. שכל 

העולם הזה הוא משל לנמשל. אחרי זה בא הנמשל...

מצווה  לכל  עושה,  שהוא  מעשה  לכל  כוונה  יותר  טיפה  מכניס  כשאדם 

כולו  העולם  שכל  לומר  חייב  אדם  כל  שמח.  יותר  נהייה  הוא  מקיים,  שהוא 

את  להכריע  יכול  קטן,  אחד  דבר  עם  אחד,  ואדם  זכאי  וחצי  חייב  חצי  הוא 

הידיים,  את  שנוטלים  איך  קטן,  הכי  מעשה  כל  לזכות.  או  לחובה  העולם  כל 

ומשתדלים למלא את הכלי, ושהנטילה תהיה על כל היד, ולהגיד את הברכה 

ואומרים  מים  כששותים  פשוט,  הכי  דבר  שכל  יוצא  שאפשר,  כמה  בכוונה 

שהכל נהיה בדברו, אם אדם מכניס את האמונה הקדושה שלו שבאמת הכל 

זה ה', שבאמת הכל נהיה בדברו, גם המים האלה שהוא שותה עכשיו, אז הוא 

יכול להכריע את כל העולם לכף זכות ולהביא את הגאולה.

מהעצבות.  אותנו  יוציא  זה  רק  שלנו.  לחיים  קדושה  אמונה  להכניס  צריך 

אדם, מהרגע שהוא נולד עד יומו האחרון, כל החיים יש לו כל מיני תוכניות, 

ל ְיהּוִדי ְמָחה שֶׁ שִׂ

כל השאיפה שלנו בחיים זה להתעלות. זאת השמחה של יהודי. שהוא כל 
הזמן רוצה להתעלות. הנשמה שבתוכנו לא יכולה לשכון למטה בלי אישזהו 
רצון להגיע למשהו עליון יותר. אנחנו תמיד מסתכלים אל הפיסגה, ואחר כך 
יש  להקב"ה  סבלנות,  לנו  יש  בסדר,  ואומרים  נמצאים  שאנחנו  איפה  רואים 

סבלנות, העיקר שיש לנו יעד, העיקר שאנחנו רואים את התכלית. 

לי  ה'  קירבת  "ואני  ה'.  קירבת  מאשר  יותר  יהודי  לשמח  שיכול  דבר  אין 
טוב". מתחברים אל המעל ועם הכוח של המעל מתמודדים עם מה שנמצאים 
בו. הנפש שלנו נמצאת בתשוקה מתמדת למשהו שמעל, למשהו עליון יותר, 
לא למציאות שאני נמצא בה, אלא למציאות יותר גבוהה,  שהיא בעצם תרומם 
שהיא  הזאת  המציאות  מהי  אחרת.  יהיה  הכל  אז  אליה  אגיע  אני  ואם  אותי, 
יותר עליונה? זה הקדושה, והדבקות, והצדיקים, והקב"ה, והתורה הקדושה, 
יותר  קצת  נמצא  הכל  בהם.  לזכות  שרוצים  הנפלאים  הדברים  כל  והתפילה, 
זה  העבודה  כל  אבל  אתנו,  לא  מעל,  נמצא  זה  לזה,  הגענו  לא  מאתנו,  גבוה 
להרגיש  מזה,  משהו  לתפוס  שננסה  לא יכולים להגיע לזה,  שאנחנו  שאפילו 
את זה, לכסוף לזה, לקבל כוח מהאור הזה. הנפש, היא לא שמחה על התוצאה, 
היא שמחה על המהלך. איזה מהלך? מהלך של התרוממות הנפש אל הדבר 

שמעל. על זה היא כבר שמחה.

לבית  להגיע  זה  אם  עולם.  בורא  עם  איכות  זמן  לעצמו  לפרגן  חייב  יהודי 
הכנסת קצת  לפני התפילה, אם זה להישאר אחריה בלי למהר,  אם זה לצאת 
הזאת.  למתיקות  תחליף   אין  הקדושים,  למקומות  או  שעות,  לכמה  לשדה 
אם יהודי לא מרגיש שהוא אוהב את ה', אם הוא לא מרגיש את הנועם של 

בס"ד

שבת קודש   כ' אב, תשע"ז
פרשת עקב

ִטים" (ז, יב) פָּ שְׁ ְמעּון ֵאת ַהמִּ שְׁ "וָהָיה ֵעֶקב תִּ
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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 
ת.נ.צ.ב.ה



אור האמונה  כ' אב, תשע"ז גיליון מס. 2590

מתנות  ושאר  כשרונות  נתנו  נשמה  לכל  בעולם.  שלנו  התפקיד  את  להשלים 
שמים לפי מה שהיא צריכה לעשות כאן בעולם. אחד קיבל הרבה כסף, כדי 
להתמודד עם נסיון העושר והשני, שכבר התמודד עם נסיון זה בגלגול קודם, 
בא עתה לעולם כדי להתמודד דווקא עם נסיון העוני. כל אחד מקבל בדיוק 
את הנצרך לו לצורך תיקונו. אדם צריך לשמוח גם במה שלא הולך לו, גם במה 
שחסר לו, זה הכל נקרא "חלקו". וכשמתבוננים קצת ב"חלקנו", רואים כמה 
רגע.  רגע  מהקב"ה  מקבלים  אנחנו  וטובות  חסדים  אלפי  כמה  מרשים,  הוא 
מרעיף  שהוא  החסד  כל  על  להקב"ה  להודות  להפסיק  לא  כדי  פה  קיבלנו 
אדם  מתי  שמחה.  זה  רצון  כי  לנו  נותן  שהוא  הטובים  הרצונות  כל  על  עלינו, 
יכול להגיע לשמחה אמיתית? כשהוא רוצה, לא כשהוא עושה בכפייה. כשהוא 

רוצה, כשהוא אוהב, אז הוא מרגיש פתאום את השמחה.

שהוא  להגיד  יכול  לא  אדם  ה'.  עם  מחוברים  שאנחנו  האות  זה  השמחה 
בדיחות,  הוללות,  זה  חיבור  בלי  שמחה  ה',  עם  מחובר  לא  כשהוא  שמח 
השתוללות, אבל אם הוא באמת שמח, זה הוכחה שהוא מחובר  קשקושים, 
עם ה'. השמחה שלנו מתרוממת מעל כל כאב צער ויגון, היא לא קשורה לשום 

דבר שיש לנו או שחסר לנו, היא שמחה בה'.

להזכיר  צריך  הוא  ואז  עבירה  עובר  כשהוא  מהשמחה?  נופל  אדם  מתי 
תמיד  צדיקה,  תמיד  הנשמה  שלו,  לנשמה  שייכות  לא  שהעבירות  לעצמו 
לא  שהוא  מחמת  זה  לחטאים,  נופל  שאדם  מה  כל  קדושה,  תמיד  טהורה, 
חטא  משום  בעולם,  דבר  משום  בדעתו  ליפול  אסור  ולכן  שמח.  מספיק 
הרע  יצר  איזה  תראה  תשובה,  תעשה  עבירה,  באיזה  נכשלת  אם  שבעולם, 
קיבלת, תראה עם איזה יצר הרע אתה מתמודד כל יום, ואתה במצב הקשה 

הזה עוד מתגבר ועושה מצוות?! אז ראוי שתשמח.

הפרשה  את  שפותח  בפסוק  זה  את  רואים  ביחד.  הולך  זה  וענוה  שמחה 
לשון  אלא  "עקב"  ואין  שמחה  לשון  אלא  "והיה"  אין  תשמעון".  עקב  "והיה 
ענוה. אדם שחי בשפלות וענווה הוא כל הזמן שמח. הוא מרגיש כזה תענוג, 
כזה אור אלוקי מאיר עליו. הוא עושה המון, והוא בכלל לא חושב שהוא עושה 

משהו. הוא בטוח שכולם יותר צדיקים ממנו, יותר נבונים , יותר קדושים.

שמחים,  יותר  חיים  לחיות  יזכה  הוא  ככה  עצמו,  את  מקטין  שאדם  ככל 
יותר מאושרים. הביטול זה הכלי שמאפשר לנו לגלות בעמקי ההסתרה את 
מתנת  זה  שהכל  ועמוקה,  אמיתית  פנימית,  הרגשה  זו  הביטול  הגדול.  האור 
חינם, בלי שום זכות מצידנו, זה הכל חסד ורחמנות של בורא עולם. אי אפשר 
להתקרב אל ה' עם גאווה. "ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך" (ח,יד). שוברים 
אותנו, אבל רק טוב יוצא מזה. כשהלב נשבר, אז האור של ה' יכול לחדור אליו. 

כשהלב לא נשבר, אז אין עם מי לדבר, אז הוא לב אטום.

מהשבירות האלה מקבלים מדרגות חדשות. פתאום מסתכלים על החיים 
אחרת, פתאום לא איכפת לי מדברים, פתאום מה שפעם הרגיז אותי כבר לא 
מרגיז אותי, פתאום מתחברים אליך אבא, פתאום מתחילים לבכות, פתאום 

מרגישים את ה', פתאום מרגישים ששווה לנו החיים.

כלום.  יהיה  שהוא  אלוקות,  לגילוי  אמצעי  הזה  בעולם  להיות  צריך  אדם 
לא  הוא  אלוקות.  מייצג  שהוא  שיראו  בשפלות,  בענווה,  ככה  אותו  שיראו 
אדם  יראו  מילה.  שום  להגיד  צריך  יהיה  לא  הוא  דרשות,  ולתת  לדבר  יצטרך 
שהוא לא גוף, לא גשמיות, שאין לו רצונות משלו רק לעשות רצון ה'. כשאני 
כלום, אז לא כל כך אכפת לי מה אומרים עלי ומה חושבים עלי, זו מדרגה של 
ממנו  לקבל  כדי  אחד  אף  בפני  חן  למצוא  נצרך  לא  לבריות.  נצרך  להיות  לא 

כבוד, או פרנסה, או חיוכים, כי אני יודע שהכל זה מה'.

אין  אך  החיים,  לכל  עבודה  זו  קשה,  מאוד  עבודה  זו  היישות  את  לבטל 
שמחה גדולה יותר מזה שיודעים שאין כאן כלום, רק ה'. כמו בסיפור הבא:

זה הטעם שלו, זה הסגנון שלו, זה מה שהוא רוצה, ולא תמיד התוכניות שלנו 
מצליחות, לא תמיד הרצונות שלנו מתממשים ואנחנו לא יודעים על מי לכעוס 
נסתרות  יודע  הוא  העולם,  כל  את  מכוון  שהוא  מישהו  יש  שבעצם  ושוכחים 
והוא זה שמכוון את כל הבריאה כולה. לא הולך לך כי ככה השם רוצה! זה הכי 
טוב בשבילך כשלא הולך לך. תמשיך לרצות ולהתפלל עד שתבנה את הכלים 
ואז תוכל לקבל. בינתיים תשמח כשלא הולך לך. אל תאשים, לא את עצמך 
שבור,  עצוב,  דואג,  כועס,  הוא  אם  אדם,  השם.  את  רק  תראה  אחד.  אף  ולא 

הוא לא רואה את השם, הוא בהסתר פנים, הוא לא רואה שהכל זה השם. 

פעם  וכל  קשיים,  ספור  אין  נסיונות,  ספור  אין  עם  התמודדות  זה  החיים 
זה  בעצבות,  אתה  אם  אמונה.  לך  אין  לך,  קורה  טוב  לא  שמשהו  לך  שנדמה 
כמו שאתה אומר אין ה' בעולם ח"ו. אדם מאמין הוא כל הזמן שמח. וגם אם 
עשיתי עבירה ח"ו, אני לא אתן לו ליצר להפיל אותי לעצבות. בשום אופן לא. 
אני אעשה תשובה, אני אבקש מה' סליחה. אני אבקש שיעזור לי לעולם לא 

ליפול יותר ואני אמשיך בשמחה.

אותי.  אוהב  שה'  שלמה  באמונה  להאמין  זה  חשובים  הכי  הדברים  אחד 
אהבה אינסופית השם אוהב אותי. כשאני באמת מאמין בזה, אני מסתכל על 
כל מה שקורה איתי בעיניים קצת אחרות, כי אם ה' כל כך אוהב אותי, אז מה 
שקורה לי עכשיו לא יכול להיות שזה רע. יהודי השמח ביהדותו הוא הבריה 
המאושרת ביותר עלי אדמות. הוא לא צריך לבזבז הון במאמצים חסרי תועלת 
להשיג שמחה מדומה, כמנהגו של עולם. יהודי שואב את שמחתו מהידיעה 
שהוא עובד לכבודו של מלך רם ונשא מלך מלכי המלכים ומהאמונה שכל מה 
שעובר עליו, הכל לטובה. התורה לא רק מבטיחה למי שיקיים אותה חיי עולם 

הבא, היא מבטיחה חיים טובים בעולם הזה.

עיקר השמחה של יהודי היא שמחה ברגע הזה. העבר היה ואיננו. העתיד 
בבוקר,  קם  יהודי  שלפנינו.  הזה  הרגע  רק  זה  שיש  מה  איננו.  הוא  וגם  יהיה 
זה.  על  כל  קודם  להודות  צריך  הוא  נשמתו,  את  מחדש  לו  נתן  עולם  בורא 
רגע  מכל  סיפוק  הרגישו  מיתתם  לפני  שאפילו  עד  תמיד,  שמחו  יהודים  כך 
שאפשר לעשות את רצון הבורא. אתה עכשיו כאן חי, בריא, נושם, אז תשמח, 
תהיה שמח, שמחה בלי שום מחשבה מה היה ומה יהיה. הניסיון של יהודי זה 
להיות בשמחה תמיד, זה עיקר הנסיון, כי על כל אחד ואחד חייב שיעברו עליו 
נסיונות, עליות וירידות, עד סוף החיים. ועיקר ההתחזקות בשמחה זה בזמן 
הירידה, בזמן הנסיון, שמאמין שהוא יצא מהירידה. אדם צריך לשמוח , לשיר, 
זה  ואחרי  צרה  שתהיה  לחכות  לא  ח"ו,  צרה  שתגיע  לפני  תמיד,  לה'  להודות 
להשתחרר מהצרה, אלא תמיד נשמח, תמיד נשיר לה', נודה לה', אז גם צרות 
הגזרות,  כל  את  יבטל  הוא  אז  איתו,  שמחים  אותנו  רואה  שה'  כיון  יגיעו.  לא 

את כל הצרות.

בן אדם יש לו נטיה טבעית כזאת, ליפול לעצבות. למה אני עצוב? כי אני 
חומר, כי מגיע לי, כי לא הרגשתי היום בתפילה כלום, ולא הצלחתי, ולא הלך 
לי, והייתי אגואיסט, ומה שעשיתי לא יצא מספיק טוב, אני, שאני כזה מוצלח, 

לא עשיתי כל כך טוב ואני נופל מזה.

חלקי  לכל  מגיע  ה'  מלכות  הזה.  העולם  בתוך  אותו  שנמליך  רוצה  ה' 
רוצה  ה'  נמוכים.  הכי  ולמקומות  קטנים  הכי  לפרטים  עד  ויורדת  המציאות 
שנרד לפה לעולם הזה עם כל הצרות, עם כל הבלבולים, עם כל הכשלונות, עם 
כל האכזבות, עם כל מה שקורה לנו, עם כל מה שקורה לילדים שלנו ונראה 
איך מפה אנחנו מנסים למרות הכל להתרומם קצת, להרגיש משהו, להתחבר, 
להבין שהקב"ה הוא הכתובת לכל מה שחסר לך ולכל מה שעובר עליך, אין לך 

כתובת אחרת. הוא איתך בכל הנפילות והוא עוזר לך לקום.

ה' אוהב את השמחה בחלקנו. מה זה חלקנו? זה כל מה שנדרש לנו כדי 
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המכה היא התרופה

אני אב לשבעה עשר ילדים, בלי עין הרע, שאת כולם חיתנתי בכבוד ונולדו 
לי מהם נכדים וגם נינים. הסיפור הוא על בני האחרון, מה שנקרא "מז'ינקל", 

שנולד לאחר שכבר חיתנתי שניים מילדיי.

כבר בילדותו קלטנו שיש איזו בעיה אתו, אך לא ידענו מה היא. ברגע שרק 
החל ללכת הוא היה נתקע בכיסאות ובשולחנות ונופל. בהתחלה  חשבנו שזה 
שזה  קלטנו  לאט  לאט  אבל  גדול,  שובב  היה  באמת  והוא  שובב,  שהוא  בגלל 
צעדיו.  את  מתכנן  לא  פשוט  שהוא  בעיה  לו  שיש  אלא  לשובבות,  קשור  לא 
הוא היה מסוגל להיכנס בזווית של שולחן ולהיפצע, ליפול מכורסא, להיתקל 
בצעצועים וליפול. ככה הגיע המז'ינקל שלי לכיתה א' ו-ב', ואז יום אחד הוא 
פשוט נפל על שפיץ של שולחן בבית ופתח את הראש שלו. הביאו אותו לבית 
החולים, חבשו אותו, אבל לפני שהספקנו לומר מה או מי, ניגשה איזו עובדת 
בדיוק  להתחמק.  ניסינו  בהתחלה  שאלות.  כמה  לשאול  וביקשה  סוציאלית 
עובדת סוציאלית חסרה לנו כאן, אבל מהר מאד התברר לנו שאם אנחנו לא 
מדברים אתה אנחנו נצטרך לדבר עם שוטר. היא לא הבינה למד לילד שלנו 

יש היסטוריה של נפילות ופציעות. 

והיא באמת התחילה לחקור בכיוון שמיד הבנתי לאן היא חותרת והפסקתי 
את זה על ההתחלה. אמרתי לה: "גברת, אני מבין שאת חושבת שאני אבא 
לא  ואני  למשטרה  תגשי   - ככה  חושבת  את  אם  אז  שלו,  הילד  את  שפוצע 
תמיד  אבל  שצריך,  מתי  פליקים  ושם  פה  לו  נותן  אמנם  אני  ממך.  מפחד 
ביישוב הדעת ולעולם לא מתוך רצון לפגוע". היא מבהירה לי: "תירגע, אדון, 
אני לא הולכת לשום משטרה". ואני עונה לה: 'אני רגוע, גברת, אבל אני כבר 
מרגיש כמו במשטרה". והיא אומרת: "זה בסדר, אני רואה שהילד שלכם לא 
מפחד מכם, אבל אני מציעה לכם לחשוב בעצמכם האם אין כאן משהו מוזר 
שהילד כל הזמן הולך ונפצע. כשהבנתי שהיא לא נגד אלא באה לעזור לילד, 
שיתפתי אותה שגם אני מודאג בעניין הזה שהילד הולך כמו קסוקר ונתקל 
בכל מיני דברים. היא שואלת: "מה זה קסוקר?" "קסוקר זה אחד שהעין שלו 
כל כך יפה, עד שהשנייה מסתכלת עליה בהתלהבות". ייאמר לזכותה שהיא 
הבינה. "אז אולי כדאי שתלכו לרופא עיניים?" היא שואלת. "בסדר" אמרתי, 
אליכם  אתקשר  שתרצי. "אני  מה  גרון,  אוזן  אף  שיניים,  עיניים,  לרופא  "נלך 

בשבוע הבא לברר אם הלכתם לרופא עיניים", היא אומרת.

הלכנו לרופא עיניים, הייתה לנו ברירה? אחרי בדיקות פה ושם אומר לנו 
להוריד  איך  ידע  לא  הוא  עיוור?"  חצי  שלכם  שהילד  יודעים  "אתם  הרופא: 
דברים, הדוקטור הזה. "מה פירוש חצי עיוור?" "הוא פשוט רואה אולי עשרים 
אמרתי: "בסדר,  תיהרס".  פשוט  שלו  הראייה  משהו  תעשו  לא  ואם  אחוזים, 
חשבתי  המספר  את  וכשראיתי  מספר,  לו  רשם  הוא  לעשות".  מה  לנו  תגיד 
לו.  רשם  שהוא  מה  לגמרי,  ספרתי  דו  מספר  היה  זה  קסוקר.  הרופא  שאולי 
שלו  העיניים  משקפת.  כמו  יותר  נראה  היה  זה  המשקפיים  את  לו  כשקנינו 
אמרו  אשתי  מצד  דודים  כמה  הפרצוף.  רוב  את  תפסו  שהן  עד  גדולות  נראו 
לו  להזיק  יכול  זה  כי  משקפיים,  כאלה  לו  מרכיבים  שאנחנו  טוב  לא  שאולי 
בשידוכים, ואני אמרתי שזה בטוח יזיק לו בשידוכים, אבל אם הוא יהיה עיוור 

לגמרי זה יזיק לו הרבה יותר.

כשהיה בן 15 הוא נעשה כזה מין "ליידיגייער" (בטלן) , שאני חשבתי מה 
קומות,  שתי  אורגן  על  שניגן  מישהו  הכיר  הוא  המזל,  למרבה  איתו.  לעשות 
שאז היה משהו חדש, וכך, לפני שאני מספיק לעקוב אחר הדברים, פתאום 
הבן שלי מתחיל לנגן בשמחות בית השואבה ואפילו בחתונות במושב אורה, 
וחוסך כסף כדי לקנות אורגן שתי קומות משל עצמו. הוא גם מחליט להוריד 
את המשקפיים ואני מבין שהוא נתפס לגיל הזה של הטיפש עשרה ולא כופה 

עליו מה לעשות.

ואני  בחיים,  לו  טוב  די  חברים.  לו  רוכש  הוא  הנגינה  של  הזה  העניין  ועם 
מטריד  עדיין  השידוכים  של  הזה  העניין  כי  לגמרי,  מבסוט  לא  אבל  מבסוט, 
אותי עד מאד. בינתיים נכנס הבן שלי לישיבה שהסכימה לקבל אותו. לאט 
את  לקרוא  מצליח  הוא  איך  מושג  לי  שאין  אף  טוב,  לבחור  הופך  הוא  לאט 
או  לכאן  לזוז  מצליחים  שאנחנו  לפני  המשקפיים.  בלי  תוספות  עם  הגמרא 
לכאן, הילד שלנו מטפס ועולה לגיל 18 חבריו מתחתנים בזה אחר זה. אנחנו 

מביניים שה'ברוך' שממנו פחדנו קורה בזה הרגע.

החלטנו בהתחלה שלא לספר לשדכנים שיש לו בעיית ראייה. הייתה לנו 
שמיעה.  בעיית  עם  מצוינת,  ממשפחה  טובה  בחורה  רצינו:  שמאד  מועמדת 
שלחנו כל מיני שדכנים, אבל הם ענו תשובות מתחמקות.  הבנו שהיא אינה 
לא  שהוא  לאזניה  וגונב  רואה,  שבני  ממה  טוב  יותר  שומעת  כנראה  או  רוצה 

כל כך רואה.

זכה  הוא  ואכן  אחרות,  בחורות  עם  אותו  להפגיש  התחלנו  ברירה  בלית 
יש  שאפעס  דיווחנו  שבה  השניה  לפגישה  עד...  זאת  כל  מסחררת,  להצלחה 
הגיע  שלי  הבן  זו.  אחר  בזו  ההצעות  להן  נשמטו  ואז  הראייה,  עם  בעיות  לו 
לגיל 20, זה נחשב לזקן בחוגים שלנו. היינו מודאגים וכבר הודענו לאבא שלי 
כל  שאותה  ההיא  שהבחורה  תקווה  לנו  הייתה  ועדיין  בכותל.  עליו  שיתפלל 
כך רצינו בשבילו תיעתר. התקווה התגברה כל עוד היא לא התארסה. קיוינו 
הייתה  שזו  מודה  אני  אתו.  להיפגש  ולנסות  להתפשר  תחליט  היא  שאולי 
פנטזיה לא מציאותית, מפני שגם אם הייתה מסכימה עדיין נכונה לנו משימה 
בלתי אפשרית, כמו הפגישה השנייה, שבה נטלו כל המועמדות לפניה כדור 

"ויברח" ונסו על נפשן. 

לו  קורה  היה  זה  תאורה.  בעמוד  ונתקל  ברחוב  בני  הולך  אחד  יום  הכלל, 
הלך  כנראה  בעבר,  שקרה  דבר  מכל  חזק  היה  זה  הפעם  אבל  לפעם,  מפעם 
הנפץ  שקול  לי  אמרו  מדיי.  רב  זמן  שם  עמד  התאורה  שעמוד  או  מדיי  מהר 
נשמע למרחקים. בני נפל, איבד את ההכרה ויחד אתה המון דם, ומכיוון שלא 
הדרך  הדימום ועל  את  לעצור  להושיבו,  היו אז "הצלה", עוברים ושבים עזרו 
וראה  מהעילפון  התעורר  בני  החולים.  לבית  בדרך  שם  שעבר  לרכב  להכניסו 
לידו רופא ששאל אותו מה קרה. הוא סיפר שנפל והוסיף כי הוא כבד ראייה 
ולכן לא ראה את העמוד שעמו בא במחלוקת. הרופא רשם הכל, הורה לחבוש 
לחזור  ויכול  להתאשפז  צריך  לא  הוא  ידיעתו  שלמיטב  לו  והודיע  פצעיו  את 

הביתה.

בני ביקש להזמין טקסי, אבל אחת האחיות אמרה לו כי אין צורך. "נמצא 
של  אביה  את  מולו  ראה  ובני  נכנס,  האיש  לכאן".  אותך  שהביא  האיש  כאן 
הבחורה שרצינו במשך שנתיים ככלה. ואם זה לא מספיק חמור, הרופא ניגש 
אליו ואמר לו: בדקתי אותו, הוא בסדר, אבל אני חושש שזה יקרה שוב". בני 
רצה לעשות משהו כדי שהרופא לא יאמר את מה שהתכוון לומר, אך זה היה 
ל-50  להגיע  יכול  זה  משקפיים  עם  אחוז,   20 רק  רואה  "הוא  מדיי:  מאוחר 
לא  ואם  לו,  קרה  זה  ולכן  משקפיים  עם  הולך  לא  הוא  מה  משום  אבל  אחוז, 

ירכיב משקפיים וזה יכול לקרות עוד".

כאבי  את  הרגיש  לא  הוא  עולמו.  שחרב  הרגיש  בני  בשתיקה,  חזרו  הם 
שלו  האחרון  שהסיכוי  העובדה  לב.  כאב  היה  שלו  היחיד  הכאב  הפציעה. 
לשאת את הבחורה שכולנו רצינו אבד ואיננו, הרסה אותו לגמרי. האיש ליווה 
ינוח  שבני  הרופא  בקשת  את  ומסר  קרה  מה  לאשתי  אמר  הבית,  עד  אותו 

מספר ימים כדי להרגיע את הזעזוע שעבר.

כשבאתי הביתה, ראיתי את בני שבור כפי שלא ראיתיו שבור מעולם. "זהו, 
הם יודעים הכל. כל כך קיוויתם שיצא משהו, וכעת עניין הראייה נודע ואבד 
הסיכוי האחרון". לא היה לנו מה לענות לו, ובניגוד להמון אנשים שנוהגים אז 
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לדבר ולדבר, עשינו מה שבני אדם שאין להם מה לדבר עושים. שתקנו. עבר 

שבוע, בני נרפא מהמכה, אך לבו לא נרפא. הוא הלך לישיבה, אך חזר לאחר 

טלפון.  ולפתע  כך.  בוכה  אותו  ראינו  לא  מעולם  לב.  קורע  בכי  ובכה  שעתיים 

שדכנית לא מוכרת הייתה על הקו "אפשר להציע לכם מישהי?" "בבקשה". 

אני  "בהחלט",  רצינו.  שאותה  הבחורה  של  שמה  את  לי  משמיעה  היא  ואז 

אומר, "אני שומע את ההצעה וזה די נראה לנו, אבל הציעו את זה כבר ונראה 

לגשת  רצו  לא  שהם  סיבה  לי: "הייתה  אומרת  היא  ואז  מעוניינים.  לא  שהם 

לשידוך, אבל אני מבקשת שבכל מקרה זה יישאר בינינו". "בהחלט" אמרתי. 

"יש לבחורה בעיה רפואית. היא נולדה עם מום בלבה ועברה כמה ניתוחים, 

היא מתפקדת מצוין, אבל הם ביקשו לומר את זה מראש".

אני אומר לה: "אז למה הם לא אמרו לנו? היינו מסכימים. רצינו אותה". 

"הם מלכתחילה חיפשו בחור שיש לו בעיה רפואית ולא רצו להציע לבחורים 

רגילים, כי פחדו שבחור רגיל לא יסכים לשמוע על בחורה עם מום בלב, ומצד 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

אנשים  מדי  שיותר  לב  שם  שאני  פעם  כל 
ואני  אחד  לאף  סבלנות  לי  שאין  אותי,  מרגיזים 
ולהיות  בו  נמצא  שאני  מהמקום  לברוח  רוצה 
חסרונות  מידי  יותר  רואה  שאני  פעם  כל  לבד, 
באחרים ואני מרגיש שאני יותר מהם, תעזור לי 
ומה  אחרים  אצל  לא  אצלי,  שהבעיה  לזכור  אז 
אליך  הראש  את  להרים  זה  לעשות  צריך  שאני 

תחבר  עולם  של  ריבונו   - לבבי  מקירות  ולצעוק 
עיניים  לי  תן  לכולם,  אהבה  לי  תן  אליך,  אותי 
את  ולא  שלהם  המעלות  את  רק  לראות  טובות  
הם  שכולם  לזכור  אבא  לי  תעזור  החסרונות, 
ילדים שלך ואתה אוהב אותם כמו שאתה אוהב 
אותי, אז איך אני מעיז לפסול אותם? לראות את 

החסרונות שלהם?

כשאני  לי,  שכשטוב  אבא  לזכור  לי  תעזור 

מחובר אליך, אני אוהב אז את כולם, ומרגיש כזו 

מילים  רק  להם  להגיד  ורוצה  כולם,  עם  אחדות 

טובות.

תעזור לי להבין שלא צריך להחליף , לא את 

להתחבר  פשוט  צריך  האנשים,  את  ולא  המקום 

אליך אבא ואז כולם כל כך נפלאים, כי אתה כל 

כך נפלא.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

השתנה?  מה  לשידוכים". "אז  שיזיק  מחשש  הדבר,  את  לפרסם  רצו  לא  שני 
שאלתי". "אתה יודע מה השתנה", היא אמרה. "לפני שבוע נודע לאביה בדרך 
ממני  ביקשו  הם  וכעת  הראייה,  עם  בעיה  איזושהי  יש  שלכם  שלילד  פלאית 
את  סגרתי  לא  אפילו  בלב".  מום  לה  שיש  לכם  אכפת  יהיה  לא  אולי  להציע, 
הטלפון. "זה הם", אני אומר לאשתי, "הם יודעים שהוא חצי עיוור וכעת הם 
מספרים שיש לה מום בלב. מה את אומרת, להגיד תשובה חיובית?" "בטח", 
אומרת אשתי,  "מה זה מום בלב ליד חצי עיוור?" שבוע לאחר מכן בני היה 
בני  של  וקטנותם  חולשתם  מול  ההשגחה  של  גודלה  על  למדנו  ואנחנו  חתן, 

אדם.

הצדדים  שני  לגלות.  צריכים  שהיו  מה  את  להסתיר  טרחו  הצדדים  שני 
פחדו לספר מה שהיו צריכים לספר, ואז מגיע בורא עולם ומפגיש בין בחור 
לעמוד תאורה, והמכה שלו היא התרופה של כולם. היום יש כבר לזוג ילדים 

בשידוכים וחסדי ה' לא מפסיקים לעולם.
(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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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
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 את תשמעון עקב והיה: "בפרשה הראשון הפסוק על י"רש". עקב" פרשת את נקרא השבת      נקודה למחשבה
 !כאפרכסת אוזניכם הטו! רבותי -" תשמעון בעקביו דש שאדם קלות המצוות אם: "מסביר -… " והרבך וברכך ואהבך… האלה המשפטים

!: להשתנות הולכים חייכם מכאן כי! בליבכם שאוהו, לציקלונכם הכניסוהו! בחיים ד אחד את התורה חשפה כאן 
: הגשמי ובמישור... עצמית משמעת לפתח, בכעסים לשלוט, יותר להתנדב: הרוחני במישור?… לפסגות להגיע שואף לא מאיתנו מי! לב שימו

 להשתפר עצמנו על שקיבלנו האחרונה ן זמן כמה?…  בפועל קורה ומה, נו.. לכושר להכנס, לעשן להפסיק ,בדיאטה התמידל
 אז? הקשיים למרות לצמוח קסם נוסחת ישנה האם?… עושים מה אז, נו? החגים לאחרי להעביר שהחלטנו נכון הדיאטה ואת?… מסויים בתחום
 שואפת האדם של רוחו -"  ": "לפעולה האדם את שמניעים ביותר האדירים הנפש מכוחות אחד את רלהכי עלינו -! שכן זהו

 ? טוב זה לשלמות לשאוף האם". תימלא לא הנפש וגם" בבחינת, סוף באין לגעת
 כהרסנית להתברר יכולה היא אידךומ. עצמי ומימוש שיפור, להגשמה להגיע ניתן כך! לשאוף מוכרחים אחד מצד! בשימוש תלוי: היא התשובה

 מפחד אף ואולי, אחרים לאכזב הפחד, לטעות הפחד! מפחד בעיקר אלא... לדקדקנות גדולה מאהבה נובע לא -" פרפקציוניזם!  "ביותר
 טמונה לחהההצ -" בעקביו דש שאדם מצוות, תשמעון עקב והיה: "הכמוס הסוד את בפנינו וחשפה פרשתנו באה? עושים מה אז, נו!! להצליח

 !!מושלם לא שזה למרות - יציבים אך קטנים בצעדים להתחיל מומלץ!... 
 

 להציל בכוחך יש האם וכי? טורחת את מה לשם: "ושאלה אורח עובר תמה. ימותו שלא למים חזרה מהחול ים-כוכבי שאספה ילדה על מסופר
 אתה: "לו וענתה, הכחול הים לעומק חזרה השליכתו, ים-כוכב היא הרימה?… ". םהעול רחבי בכל החופים על הפזורים הים-כוכבי את
 דווקא טמונה להצלחה שהדרך ולהבין בחשיבה מהפכה לעשות נדרש פשוט - רבותי כאן !"…ה הזה הים-כוכב על?… רואה

 .ביום 10 במקום ביום 9 :התחלה בתור פעם כל אחת סגריה להוריד מומלץ לעשן להפסיק כדי: הקטנים בפרטים
 - רבות פעמים נפלת אם גם -" ממנה להבדל חורין-בין אתה ואין לגמור המלאכה עליך לא: "לנו מדגישה באבות שהמשנה לזכור עלינו, כן כמו

 -" ממנה להבטל חורין-בין אתה אין" זאת ולמרות!!! העולם את מנהל לא אתה", לגמור המלאכה עליך אין"
 

  …!זמן יותר קצת ייקח זה אם גם, ך וכך, להשתפר יכולתך ככל לעשות חובתך
 (העורך)  !מדרגה אחר מדרגה להתעלות שנזכה

תשובה המוחלטת 
 מעכבת את הפרענות .

 

ים זֹוֶנְנֶפְלדשל ַרִּבי  ִמְנָהגוֹ  ִּ זצ"ל ָהיָה ְלַקֵּבל  יֹוֵסף ַחי
ִמְּבעֹוד יֹום ָּכל ַהּצֹומֹות, ְלַרּבֹות ַּתֲענִית ֶאְסֵּתר. ַוֲאִפּלּו ִּבְׁשנֹוָתיו 

ַּפַעם ְוָהַרָּבנִית ָהַאֲחרֹונֹות, ְּכֶׁשּגּופֹו ְּכָבר ָהיָה ַחָּלׁש ְמאֹד. ָקָרה 
ְלָפנָיו ֶאת ַהְּסעּוָדה ַהַּמְפֶסֶקת  ִהִּסיָחה ֶאת ַּדְעָּתּה 

ְּבֶטֶרם ֲערֹב ַהּיֹום ֶׁשל י"ב ַּבֲאָדר. ַאֲחֵרי ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ְּכֶׁשָעְמָדה 
 ָהַרָּבנִית ְלָהִכין ְלָפנָיו ֶאת ַהֻּׁשְלָחן ַלֲארּוַחת ָהֶעֶרב, 

 
, ְּכָבר ִקַּבְלִּתי נַעֲ  ַֹ ָ ְצִריָכה ִלְטרח נָה ַרִּבי יֹוֵסף ַחּיִים ְוָאַמר: "ֵאינֵ

ֶאת ַהַּתֲענִית ִמְּבעֹוד יֹום".נְִתַמְּלָאה ָהַרָּבנִית ַצַער ּוְתִמיָהה ַעל 
א נְִרַמז ָלּה ְלָהִכין ְסעּוַדת ָהֶעֶרב ִמְּבעֹוד יֹום, ְונְִּסָתה ְלַהְׁשִּפיַע  ֶׁש

יִַּתיר ְלַעְצמֹו ִמנְָהג זֶה, ִּכי ִמי יֹוֵדַע   ָעָליו
 ִאם יּוַכל ַלֲעמֹד ְּבַתֲענִית ּכֹה ְמֻמֶּׁשֶכת ֶׁשִהְתִחיָלה ֵמַהָּצֳהַריִם.

 

ַא ַרִּבי יֹוֵסף ַחּיִים ָעַמד ְּבֶׁשּלֹו, ְוגַָמר ֶאת ַהַּתֲענִית ְּבָׁשלֹום. ֻעְבָּדה 
 .ֶּמֶדת ַעל ָאְפיֹו ַהְמיָֻחדלַ זֹו מְ 

זה פעם כשאישה צדקנית  היה
טיפסה בגרם המדרגות המוביל 

" על ל"ל"
מנת להשביע גרונם של תלמידי 
 חכמים במיני מזונות ומתיקה, 

 

זצ"ל, שהה  חיים מנצורחכם 
זור שעה ארוכה עד שתסור מן הא

לחלוטין, זאת למרות שיודעו 
ומכירו הוא שיכול היה לסור ממנה 

ולעבור כדרכו במדרגות 
 עינו עליה.  

 

 זוהי שגב קדושתו.

הגה"צ רבי  מרן
בן ציון אבא 

 א זיע" שאול
  היה אומר:

 
"מי שרוצה לראות 
פני אמורא יביט 
בפניו של רבי 
 חיים כסאר
זצ"ל. וכשהיה 
 הגאון הנ"ל 

נפגש עם רבי חיים 
 היה ומר:

 

"כשמביט אני בו 
 
מהיראת שמים 

 שיש לו".
 

 יהודה צדקהבפומיה של ר'  מרגלא
זצ"ל שצריך לקבל כל בחור שנפשו חשקה 

וגם אם לא יצא גדול בתורה וראש  בתורה,
ת אבל לפחות  ישיבה,

 הקובע עיתים לתורה. 
 

ופעם אמר למנהל ת"ת מסוים שסירב 
  מקום, ןלקבל תלמיד משום שאי

כיתה תתלה ספסל אם אין לך מקום ב
  בגובה הכותל,

 כאלו שאין מקום, 
 אסור לדחות שום נפש.

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

שנים רבות של רבנות בעיר קרסבזר שעל חוף הים  לאחר
, בעל ה"שדי חיים חזקיהו מדיניהשחור החליט  הגאון רבי 

לים את ספריו. באותו זמן חמד" זצ"ל לעלות לירושלים ולהש
התפנתה משרת ה"ראשון לציון", ורבני העיר ביקשו שיכהן 

ועבר לגור  , במשרה זו. כשנודע הדבר לרב, 
 בעיר חברון. אך הכבוד רדף אחריו גם לשם, 

שכן אותו זמן נפטר רבה של חברון, וביקשוהו לעלות על כס 
 למען דלת העם, לנשים ולטף. 

 

העצומה בתורה,  , כל פחיתות כבוד,  הוא לא ראה
בירידה מן ההר אל העם, וחיבר ספר מעשיות המלווים במוסר, 
דברי חידות.  כך החדיר בקרב ההמונים את ידיעת דיני התורה, 

מוסר ומידות טובות והרחיק את ההמון מקריאה בספרים 
חיצוניים שהחלו להתפרסם באותם הימים על ידי סופרים 

 בקרב העם. ה מדרך התורה  שפרשו

 מצביע על מישהו, אצבע אחת שלי מופנת כשאניי"
 אליו, כי אותו אני בודק, 

 פונות אליי,  לאבל 
 "כי אני תמיד צריך לבדוק את עצמי

ל טיפש יכול להעביר כ
ביקורת לגנות להתלונן, 

 ורובם עושים זאת
 

כל העוסק בתורה 
ייסורים בדלים ממנו .

 

הלשון היא 
משרתת את 

 הלב .

נכון שאדם חייב  אמת
בהשתדלות להשיג לעצמו 
 פרנסתו וכל הנצרך לו, 

 

אך עליך לידע כי הכל זה 
והוא הנותן לך  

עצות וחכמות היאך לקנות 
  י נכסים ומבלעדי 
 אומה.לא תשיג מ



 

בודק את החשבון  צעיר איש
 . שקיבל לאחר הארוחה

הוא מניע את ראשו ואומר לבעל 
המסעדה: יקר אצלכם. ואני 

חשבתי שראוי להתחשב בעמית 
. למקצוע ולהפחית מעט בחשבון

 

 מה, שאל בעל המסעדה, 
 ? גם אתה בעל מסעדה

 לא, אמר הצעיר, 
 .גם אני גנב

hamaor.netכל העלונים: 

 

ְמָחה ׂשִ  ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ
יֶתם ֹאָתם ... (דברים ז, יב). ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ  ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ

ה (מגילה י ע"ב, פותחת בלשון "והיה", ואין והיה אלא לשון של שמח 
ח את ה' אלוקיך  ּכַ ׁשְ ֹכַח ּתִ ויקרא רבה יא, ז), וגם בהמשך הפרשה נאמר ְוָהָיה ִאם ׁשָ

 (דברים ח, יט).
קשה, איך אפשר לומר לשון שמחה בפסוק זה, וכי יש שמחה ששוכחים  

 חלילה את ה' יתברך ואת מצוותיו?
 

ְמעּון ׁשְ כל תכלית עבודת האדם בחייו זה  -" אלא הביאור הוא, "ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ
ְמָחה ּבֹאּו ְלָפָניו  ׂשִ לעבוד את ה' יתברך ולשמור מצוותיו בשמחה, ִעְבדּו ֶאת ה' ּבְ
ְרָנָנה (תהילים ק, ב). ולכן פותחת הפרשה בלשון שמחה, "והיה עקב תשמעון",  ּבִ
 ללמדנו שאם רוצים אנו לשמור ולקיים את כל משפטי התורה ביציבות ולאורך

 לשון שמחה. –זמן, צריכים אנו לדאוג שהם יהיו מתוך "והיה" 

 העיד בפני תלמידו רבי חיים ויטאל זיע"א,  
שכל מה שזכה לקרבת אלוקים גדולה מאוד ולגילוי סודות התורה, שאפילו 

 לאמוראים ותנאים לא ניתן רשות לגלות, זה  מפני שהתאמץ לקיים 
 את כל מצוות ה' מתוך שמחה.

 

שמתאמץ לעשות את המצוה מתוך שמחה ה' יתברך השרה עליו את שכנתו,  
אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה (שבת לה ע"ב), רק כך אפשר לזכות לדברים 

 גדולים, בהשתדלות לקיים כל מצוה ומצוה מתוך שמחה גדולה.
 

כֹ  ח", הביאור הוא שכל הקללות ומה שנאמר בהמשך הפרשה "ְוָהָיה ִאם ׁשָ ּכַ ׁשְ ַח ּתִ
האמורות בתורה הם דוקא לאדם ששוכח את ה' מתוך שמחה ואושר, אך אדם 

שמתנחם על מעשיו וחוזר בתשובה שלימה, הקב"ה מקבלו בחום ואהבה ומכניסו 
 תחת כנפי השכינה

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

הב, יוסף דהאן בן שמחה,  ליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת ו 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 אוריתהרב בת שרה. פנחס בן פנחס, יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 
, אלברט בן זוהרה  אליעזר בן רגינה, אפרים אליהו יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 

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

 

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 אדמו"ר הזקן
נתן לכל חסיד את הכוח  

ם לעורר יהודים 
. עליו רק לרצות 
לקבל את העול, ואז מובטח 

 לו שיצליח.
 

באברך מא"י שהגיע  מעשה
ית לאמריקה עם אמו החולנ

שהייתה במצב קשה. הוא בא 
זצ"ל  האדמו"ר מצאנז לבית

וסיפר לו את סיבת בואו 
לאמריקה. נענה הרבי ואמר: 
"הלא הטיפול יעלה בדמים 

מרובים, אתן לך גם אני משהו... 
שהרי פטור בלא כלום אי 

 אפשר". והושיט לו שטר בסך
האברך חש מאוכזב . 

ונכלם מן ה"נדבה" הזעומה, אך 
 מר מאומה. לא א

 

כל העניין נראה בעיניו כמדרש 
פליאה. לבסוף, כשעזבה אמו את 
בית החולים והבן ביקש לסדר את 

התשלום במשרד בית החולים, 
בתשלום,  "" נאמר לו:

החשבון כבר נפרע." השתומם 
האברך ושאל: "כיצד ומתי נפרע 

החשבון?" התברר, כי מיד 
בתחילת הטיפול הפקיד אצלם 

  בי הרבי 
 בסכום גדול, שהספיק לכיסוי 

 כל ההוצאות.

ְּבִענְיָנֵנּו יֵׁש ַּגם  ִלְכאֹוָרה
ִלְׁשאֹל: ַהִאם ַהחֹור ֶׁשּנֹוָצר 
ר ְצנִיעּות ּדֹוֶמה ְלמּום  ֶֹ ֵמחס
ִּבְׁשָאר ָהֵאיָבִרים, אֹו ְלמּום 

  ְּבַאַחד ָהֵאיָבִרים 
ְּתלּויָה ּבֹו? ֶאְפָׁשר ַלֲענֹות ַעל 

ְׁשֵאָלה זֹו ְלאֹור ִּדְבֵרי ָמָרן ָהַרב 
ךְ  ג לֹוַמר ִּכי זצ"ל. הּוא נָהַ  ׁשַ

ְּכֵׁשם ֶׁשִּלּמּוד ַהּתֹוָרה נֹוֵתן 
ַלְּגָבִרים ֶאת ַהַחּיּות ָהרּוָחנִית, 

  ָּכ 
נֹוֵתן ָלִאָּׁשה ַחּיּות רּוָחנִית ְוחֹוָמה 

 .ְּבצּוָרה ְּכנֶגֶד נְִסיֹונֹות ַהּיֵֶצר

 זצ"ל  דוב בעריש ווידנפלדהגאון רבי  -ביתו של הרב מטשעבין אל
י הצבא במדינה ובקשו לשוחח עימו על המצב הביטחוני. לאחר נכנסו כמה מראש

שהסבירו לו את המצב הביטחוני הקשה ואת הסכנה המרחפת על המדינה ואת הצורך 
לשדלו שבני הישיבות יתגייסו לצבא. ענה להם  י,בהגברת הכח הצבאי,

ונה הרב ואמר להם כדברים הבאים: "ברצוני לספר לכם מעשה שהיה: עגלה טע
 במסעות כבדים החלה מטפסת במעלה הר גבוה. 

 

הנסיעה במעלה ההר היתה קשה, והעגלה התנהלה בכבדות, עד אשר עצרו הסוסים 
 ל באמצע הדרך, וכוחם לא עמד להם להמשיך בעליה. "העגלון ירד והחל 

וחבילות כדי להקל על הסוסים אך ללא תועלת. העגלון כבר סיים להוריד את כל 
טען מהעגלה, ועדין נותרה להיות תקועה במקומה. ברוב יאושו החליט העגלון לפרק המ

את הגלגלים, מתוך הנחה כי הם מכבדים על משקל העגלה, כיון שהם עשויים מברזל 
והם כבדים מאוד. סבור היה עגלון, כי לאחר שיסיר את גלגלי העגלה, היא תיסע... 

י ת גלגלי העגלה"... הרי "מבקשים להסיר א –הפטיר הרב  -"אף אתם"
, ובזכותם הקב"ה מנהיג את עגלתו בעין פקוחה. "עומדות היו 

רגלינו בשעריך ירושלים" בזכות מה היו עומדות רגלינו במלחמה? בזכות שערי 
 ירושלים שהיו עוסקים בתורה..." 

זצ"ל שידוכין  הגרי"ש אלישיב לשמוע בבית כשהתחילו
עבור הבת הגדולה, דובר בה נכבדות על אודות שידוך חשוב מבני 

, בנו של ראש ישיבת בית יוסף, "לזצ מרן החזו"א ברק, אחיין של
 חיים קנייבסקי בחור מופלג בתורה וביראת שמיים בשם

. נסע אבי הנערה הגרי"ש אלישיב לבני ברק ונפגש עם אבי שליט"א
. ישבו הצדדים ודנו בפרטי זצ"ל הסטייפלער הבחור הלא הוא

השידוך, עד שהגיעו לצד הכלכלי. כאן התגלעו חילוקים מהותיים בין 
ם, בעוד שצד החתן ביקש התחייבות כלכלית מסויימת, צד הצדדי

הכלה שהיה חסר כל, לא הסכים אפילו לשמוע על כך, ביודעו שאין 
 לו שום אפשרות לקיים את התחייבותו. 

 

למארחיו והתכוין לחזור לירושלים כלעומת  א הוא
שבא. כמוצא אחרון עלתה הצעה, לרדת קומה אל מעונו של החזו"א, 
וכפי שיכריע כן יהיה, להצעה זו הסכים אבי המדוברת, ושני הצדדים 

 ישבו לפני החזו"א והרצו את טענותיהם. 
צריך להתחייב את ההתחייבות  ע שמע החזו"א והכריע

המדוברת, כשהוא מוסיף: "התחייב ובע"ה יהיה לך לשלם". קיבל 
 –אכן ברכתו עליו אבי הכלה את הדין וכך יצא השידוך אל הפועל, ו
 הבטחתו של החזו"א נתקיימה במלואה.

שליט"א כי  דמו"ר מבעלזאכ"ק  סיפר
אהרן  רבינוהג היה להכנס אל כ"ק אדמו"ר 

זצ"ל מדי שבת בבוקר לאחר סיום  מבעלז
 התפילה כדי לומד "אגוטן שבת". 

 

מתעניין בלימודיו  רביבאותו מעמד היה 
. באחת השבתות 
ששאל אותו ללימודיו, השיב כי לומד הוא 

 פרק "השוכר את הפועלים" 
?"  ": "רבישאל אותו ה

 בעצמו ואמר:  רבימשלא השיב, נענה ה
"בפרק השוכר את הפועלים כתוב שצריכים 

 לרחם על הפועל..."

התנועה בזירת  משטרת
יון על תאונה, מסבירה ברא

החשיבותו שלביטוח 
ובמיוחד של חגורות  רכב

הבטיחות: תראו את האיש הזה 
שלא חגר חגורת בטיחות: ראש 

שבור, המעיים על השמשה 
הקדמית, עיניים על העץ, ללא 

 ידיים.לאומת זאת, תסתכלו 
 לאיש שכן חגר 

 הוא נראה  את החגורה:
 !כאילו הוא חי

מי שרואה רק חסרונות  ישש"
ובמקום מגוריו. כל  בזולת

דרכי העבודה חסומות לפניו, 
 כי בכל פינה הוא 

 . 
 

אך יש מי שרואה את הטוב 
שבזולת ובמקום מגוריו. 

כשהוא מתחיל לפעול, מוצא 
 א הוא 

כבירות, ומיום ליום מתווספים 
 לו חברים המסייעים

כדי להגיע לתרועת ניצחון, 
 צריך להגיע לתרועת הרצון

 

מלחמה , מנצחים 
 מתוך שמחה , 

 לא מתוך דמעות .

 

אם לא הולך כמו 
שרוצים צריך לרצות 

 כמו שהולך
 

 מלובליןהקדוש  החוזה
אינו צריך -: אומר: 

 .אהוב את עצמו. ל
אינו יכול לאהוב  -

 -את עצמו. אך את הזולת
 כולם צריכים לאהוב.

מברכים  הכוהנים
את ישראל שתשרה 
ביניהם אהבה וחיבה, 

ו ויהיו 
. זו כוונת 
התפילה "הבוחר 

בעמו ישראל באהבה" 
אם יש אהבה בין  -

, אזיי 
הבחירה נאמנה 

 .וקיימת
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