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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ו"התשעאב ' כג

ם ְדתֶּ תֹאָתםְוִלמַּ םאֶּ ְַבֵניכֶּ ('יטפסוקיא)!ָבםֵברְלדַּ

למדהו,לדבריודעשהבןמשעה.בםלדבר

הָלנוִצָוהּתֹוָרה" "[יֲַּעֹקבְקִהלַּתמֹוָרָשה]ֹמשֶׁ

.ִדבורוִלמודזהשיהא,('דלגדברים)

אביו,לדברמתחילכשהתינוק,אמרומכאן

ספרי)תורהומלמדוהקדשבלשוןעמומסיח

בנואתללמדהשתדלולא]כןעשהלאואם,(.מו

:שנאמר[משום]!קוברוכאלוהואהרי,[תורה

ם" ְדּתֶׁ תֹאָתםְוִלמַּ םאֶׁ ֵברְבֵניכֶׁ ."ָבםְלדַּ

מידכי.קוברוכאילותורהמלמדושאינומי]

ִויֵמיְיֵמיֶכםִיְרּבּוְלַמַען":כתובזהלפסוקבסמוך

ירבוהתורהלימודידיעלשרקללמד."ְבֵניֶכם

ממנונוטל,תורהבנואתמלמדשלאומי.ימיהם

[חייואריכותברכתאת

:תורהתלמודבהלכותם"הרמבפוסקוכך

משיתחיל?תורהללמדוחייבאביומאימתי

הָלנוִצָוהּתֹוָרה"מלמדולדבר ע"ו"ֹמשֶׁ ְשמַּ

פסוקיםפסוקיםמעטמלמדוכךואחר"ִיְשָרֵאל

,בוריופיהכלשבעבןאוששבןשיהיהעד

הלכהאתורהתלמוד)תינוקותמלמדאצלומוליכו

.ערוךשולחןבלהלכהנפסקוכך.('ו
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18:5319:4220:30א"ת

18:5519:4420:33חיפה

:להםואומרהעםכלאלפונהרבינומשה

ה" ֵאלְוַעתָּ ה,ִיְשרָּ ֵאלֱאֹלֶקיָך'המָּ ְךשֹׁ ִכי?ֵמִעמָּ

הִאם פסוקעלומקשה!"ֱאֹלֶקיָך'הֶאתְלִיְראָּ

שמיםיראתאטו":(:לגברכות)הגמראזה

הלשוןפשרמהכלומר?"היאזוטרתאמילתא

,"ליראהאםכי,מעמךשואלאלקיך`המה"

עונה??להשגהקלדברזהשמיםיראתוכי

רבינוכמשהאדםשבשביל,הגמראכךעל

מובןלאועדיין.קלדבראכןזהשמייםיראת

ועדמגדולהעםכלאלפונהרבינומשהלמה

אחדלכלישירותהשאלהאתומפנה,קטן

עולםבוראהכלבסךמה":שלבצורהואחד

ובנוסף!"שמיםיראתלךשיהיה?ממךדורש

ֶלֶכת"עלגםשמדוברואומרהפסוקממשיך לָּ

ל יוְּבכָּ כָּ ה""ְדרָּ תֹוּוְלַאֲהבָּ ד""אֹׁ 'הֶאתְוַלֲעבֹׁ

לֱאֹלֶקיָך ְבָךְּבכָּ לְלבָּ ,גםוכמובן"ַנְפֶשָךּוְבכָּ

ר" יוְוֶאת'הִמְצֹותֶאתִלְשמֹׁ תָּ זהלכאורה."ֻחקֹׁ

שהגמראלאחרבמיוחד,אפשרילאנשמע

באמתזהרבינומשהאצלשרקלנומודיעה

נהפךזהדבראיך,כןואם.בכךמהשלשאלה

אתלנושישנכון?העםכלכלפידרישהלהיות

לוראויאדםכל"שלנושמודיעם"הרמב

כירבעםרשעאו,רבינוכמשהצדיקלהיות

שלאודאיאך".('בהלכההפרקתשובההלכות)

בסךמה,שלבלשוןהדבריםאתלהציגמוצדק

!??ממךמבקש'ההכל

למסחרשיצאעשירעסקיםאישעלמסופר

לצורךרבכסףעימוהואלקח.רחוקהבארץ

והלינההאכילההוצאותולצורךמסחרו

הגיע,שבועותכמהלאחר.מסעובכלשיצטרך

טובהסחורהמצאבירידושםחפצומחוזאל

שהביאכספוכלאתהוציאשעליהומשובחת

7,000שלסכוםלעצמולהשאירדאגאך.עימו

בחזרההמסעהוצאותלצורךלושיספיקרובל

עלשקנההסחורהכלאתשטעןלאחר.לביתו

.מגוריולעירחזרהלהתקדםהחל,העגלה

הואשומע,העיראתיוצאהואכאשרוהנה

ומבקשיםאליושדוהריםסוסיםשעטות

הרודףהאישאליופנה,שעצרלאחר.שיעצור

לילהחריםרוצההממשלה,תשמע":לוואמר

מכלמאומהבידיישארולא,הרכושכלאת

לקנותלךמציעאניולכן,שבידיהיהלומים

:הסוחרלואמר!"שתרצהמחירבכלאותם

!"אחליטאניואז,היהלומיםאתליתראה"

לעניואותוופתחיהלומיםארגזהאישהוציא

הסוחרשראהברגע.הסוחרשלהמשתאות

ביהלומיםשמדוברהואידע,היהלומיםאת

מכליותרשווהכזהיהלוםוכל.רבשוויבעל

ונשאריעשהמהאך.בירידקנהאשרסחורתו

בשביללוהמספיקכסףסכוםורקאךלו

לאותוהציעזאתבכל.לביתוחזרההמסע

עללשלםהואשמוכןלוואמר,האיש

יכולשהואמהזהכי,רובל6000היהלומים

ארגזאתלולמכורהאישהסכים.לתת

הממשלהככהשגםבאומרוהיהלומים

,ברשותושתמצאהסחורהכלאתלותחרים

מהמכירהמשהולהרוויחהואיכולולפחות

ארגזאתהסוחרקנה.היהלומיםשל

כעת.מגוריולעירבדרכווהמשיך,היהלומים

הוצאותבכלביותרלהצטמצםהואצריךהיה

רובל7000שלמסכוםכי,והלינההאכילה

לונותר,מסעולצורךבריווחלושיספיקשידע

ורקאךלישוןהלךמעתה.1000רקכעת

אךאוכלהיהואף,שמצאזוליםהכיבפונדקים

היהלאכי,שחייבמהרקחיותולצורךורק

מעטעםלכךמעברלעצמולהרשותיכול

בדרכושפגשהאנשיםכל.לושנותרהכסף

שיצאכמוהושםבעלאדםאיךהתפלאו

בחליפהלבוש,הארץעשיריכאחדלתהילה

כלבתנאיםלישוןמוכן.אמידונראה,מכובדת

כאחדפשוטותארוחותולאכול,נוחיםלאכך

שוברהיהלאכמובןזאתכלאך.הקבצנים

היההוא,משברשלברגעיםתמיד.רוחואת

וחושב,בזולשקנההיהלומיםארגזאתפותח

הואסוףסוףוהרי,יוםעודעברשהנהלעצמו

סוףעדבריווחויחיה,זהמכלגדולעשיריהיה

..הזההזמניהצעראתלסבולכדאיולכן,ימיו

לעמלאדם"ש,ל"חזלנואומריםבדיוקכך

שלבעוללשאתהואוצריך!('זהאיוב)"יולד

הואשמרגישרגעישואם,והמצוותהתורה

קורתשלאחתשעהיפה"שיידע,ורפיוןקושי

דאבות)"הזההעולםחיימכל,הבאבעולםרוח

ההנאותכלאתניקחאםשאומרתזאת.('יז

,האנושיהמיןכלשל,הזהבעולםשקיימות

אתונצמצם,אנולימינוועדהעולםמבריאת

לקורתאפילוישווהלאזה,אחדלרגעהכל

ההנאהשלפחותההכיהרמהשזו,רוח

בעוללשאתלךכדאיכלומר!הבאמהעולם

,שיעורלאיןיקרותאבניםאלוכי,המצוות

סופיתאיןבהנאהלפדותתוכלערכםשאת

ְלַמַען":הפסוקאומרגםוכך.הדרךבסוף

ְתָך ֶתָךּוְלַמַען,ַענֹׁ ָךְלֵהיִטְבָך,ַנסֹׁ ֲחִריתֶׁ "!ְבאַּ

והניסיוןהעינוישלהתכליתכל.('טזחדברים)

להטיב!באחריתךְלֵהיִטְבָךבכדיזהלךשיש

ניתןשלאבהנאות,טובשכולובעולםלך

.זהבעולמינואותםלהשיג

ה":העםכלאתשואלרבינומשהולכן ְוַעתָּ

ֵאל ה,ִיְשרָּ ֵאלֱאֹלֶקיָך'המָּ ְךשֹׁ בסךמה"?ֵמִעמָּ

לאהוב?שמייםיראת?ממךמבקש'ההכל

אכןזה?והחוקיםהמצוותעללשמור'?האת

המשךאתשרואיםבעתבכךמהשלדבר

ִכיֲאֶשר":שאומרהפסוק נֹׁ ְלטֹובַהּיֹוםְמַצְּוָךאָּ

ְך קיוםשלהמערכתכל!משתלםזה!"לָּ

!לטובתנוהיאהמצוות

אדםכל,טובתואתשמחפשאדםכלולכן

קצתשכדאימבין,שלוהבאהעולםלושחשוב

שמיםיראתעללעבוד,הזהבעולםלהצטמצם

מהאורליהנות,ומצוותתורהושמירת

לעולםבצפייהולחכות,הזהבעולםשבמצוות

.המושלםהטובאתלקבלבכדי,הבא

לפיכך , ה לזכות את ישראל"רצה הקב"

:(כגמכות )" !הרבה להם תורה ומצות

ָתה יךַ 'הָמה,ִיְשָרֵאלְועַּ ?ֵמִעָמךַ ֵאלשֱַֹאלֹקֶּ
('יג'יבפסוקיפרק)!ָלךַ ְלטֹוב...

.

מעוותךלתקןעתההשתדל.ישראלועתה

שואלאלקיך'המהוהתבונןוהלאהמכאן

אםכילצרכודברשואלשאינו,מעמך

כדילךלטובשואלהואזהוכל..ליראה

!עולםלחיישתזכה

לא,התורהמצוותאתלקייםאותנומצווהה"הקב

שנזכהבכדיאלה,משהומאתנוצריךשהואבגלל

הזמןאתשמנצלאדם.הבאהעולםלחייידםעל

טובעושה,מצוותשיותרכמההזהבעולםואוסף

!לעצמוובראשונהבראש

,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
,   מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה 
,  ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר 
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ָתה יךַ 'הָמה,ִיְשָרֵאלְועַּ תהְלִיְרָאִַאםִכי?ֵמִעָמךַ ֹשֵאלֱאלֹקֶּ יךַ 'האֶּ ת,ֱאלֹקֶּ כֶּ ְבָכלָללֶּ
ֲהָבה,ְדָרָכיו ֲעֹבד,ֹאתֹוּוְלאַּ תְולַּ יךַ 'האֶּ ךַ לּוְבכְַָלָבְבךַ ְבָכלֱאלֹקֶּ ְפשֶּ תִלְשֹמר.נַּ 'הִמְצֹותאֶּ
ת רֻחֹקָתיוְואֶּ ְּוךַ ָאֹנִכיֲאשֶּ ּיֹוםְמצַּ ('יג'יבפסוקיםיפרק)!ָלךַ ְלטֹוב-הַּ

מברכיןשבת 



לתֹוֵעָבהָתִביאְולֹא ךַ אֶּ ('כופסוקזפרק)!ֵביתֶּ

עלוהניסיונות"דמשיחאעקבתא"דור,זהשבדורכךעלמחלוקתאין

ולאייתי":אמרוהקדושיםהתנאיםשבודור.מדרגותוכמהבכמה

?ולמה!שםלהיותרוציםלאאנחנואבל,שיגיע.(:צחסנהדרין)"אחמיניה

בדורותשהיהממהקצרהיותרהרבהשלנובדורלחטאהדרךכי

להתאמץצריךהיה,לחטוארוצהשהיהבתקופתםאדם.הקודמים

יכולאדם,בדורנואך.מאנשיםולהסתתרנהרותלחצות,ולהשקיע

הגויים.הרוחניעולמוכלאתלאבד,ביתוממפתןקטנהביציאה

הזימהכלאתמארצםאיתםהביאו,ישראללארץלצערנושהגיעו

יותרפרוץנהיהלצערנווהרחוב.והסמיםהשתייהתרבות,והניאוף

!בתינועללשמורהואלעשותשבכוחנוהיחידהדבר.ליוםמיום

התרבותכלבפניוחומהמגןשמהווהבית!הטהורהיהודיהבית

עלששומרבית.בחוץשישוהפריצות,המוסרחוסרשלהקלוקלת

בדרכםלרחובהםשנחשפוולמרות,הילדיםשלנשמותיהם

מהוידעו,ואוהבחםביתשובירגישולביתםשיחזרוברגע,ללימודיהם

.יהודילהראותצריךואיך,ערכיםמהם,אמיתימוסר

לתֹוֵעָבהָתִביאְולֹא":מצווהה"הקבולכן ָךאֶׁ אתההרחובאת"!ֵביתֶׁ

הילדיםאתלחנךהטלוויזיהלמכשירתיתןאל!בחוץלהשאירצריך

נהפך,שמחלהיותשאמורהילדפתאום!גוייםשלחינוךזהכי,שלך

חינוך!שלנובידייםהכלזה...בחדרוומסתגר,עצוב,סבלנותלחסר

!רחוב:או,שמייםויראתטובותמידות,למוסרטהוריהודי

הגומללברךצריךשאיןהאומריםדעתהביאהמאיריורבינו

כלאלא,בכךמודהאניואין,וכתב,סכנהבושישחולהאלא

שהעלוהוכמיהואשהרי,הגומלמברךוירדלמיטהשעלה

.לידוןלגרדום

כלעל:(חסעיףריטסימן)ערוךהשלחןמרןפסקמעשהולענין

כלאלא,סכנהשלחוליאינואפילו,הגומללברךצריךחולי

.לגרדוםשהעלוהוכמישדומהמפני,וירדלמיטהשעלה

חוליעלאלאמברךשאינואומריםויש,כתבבהגהא"הרמו

נוהגיםוכן,(פנימיתמכה)חללשלמכהכגוןסכנהבושיש

אומריםיש,האשכנזיםלמנהגשאףובאמת.כאןעד.באשכנז

.הגומללברךצריך,במטהלשכבשנאלץחוליכלשעל

לברךהמזרחעדותובניהספרדיםאצלפשוטוהמנהג

שהיהובלבד,סכנהבושאיןפיעלאףחוליכלעלהגומל

.בחוליולמטהמרותק

שהיהמישכל,המזרחעדותובניהספרדיםמנהג:לסיכוםו

צריך,מחוליויבריאכאשר,במיטהלשכבשנאלץעד,חולה

.מישראלעשרהבפניהגומלברכתלברך
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