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כניסת השבת 
 18:09 י-ם    
 18:27 ת”א   
18:20 חיפה 

שבת  מוצאי 
י-ם    19:22 
 19:24 ת”א   
חיפה   19:23

בס"ד | שבת פרשת ניצבים וילך כ"ד אלול ה'תשע"ז | גליון 1136
נא לשמור על קדושת הגליון

ע"ש אליעזר מאיר ליפשיץ הי"ד

העלון לכל המשפחה

יחד באהבה
"אתם נצבים היום כולכם לפני ד' אלקיכם" )דברים כט ט(. רש"י מביא 
מדרש אגדה: "למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות )-שבפרשה 
הקודמת(, לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים חוץ ממ"ט 
קללות שבויקרא הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו? התחיל 
משה לפייסם: 'אתם נצבים היום' הרבה הכעסתם למקום ולא עשה 
אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו": זאת עובדה – עם ישראל חי 

וקיים עד היום ולנצח.
בעל "המאור ושמש" מפרש שמשה רבינו נתן לישראל עצה איך 
להינצל מכל הקללות הללו: "עיקר התריס מפני הפורענות הוא האהבה 
והאחדות. כאשר יש אהבה ואחדות בישראל אין מקום לפורענות, 
כמאמר חז"ל 'חבור עצבים אפרים הנח לו' שאפילו אם ח"ו עובדי ע"ז 
ויש ביניהם התחברות בלי פרוד לבבות הם שוקטים ונחים ומתרחקים 
על ידי זה מהקללות ומהייסורין וזהו 'אתם נצבים היום כולכם' – ע"י 
ש'ראשיכם שופטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל' יהיו בלב 
אחד ובאהבה". ואמנם במעמד הרי סיני התייצבו ישראל בתחתית 
ההר כאיש אחד בלב אחד ומתוך כך זכו לקבל את התורה הקדושה 

מתוך אחדות )בעל הטורים(.

נכון לעכשיו, ערב ראש השנה כאשר אנו מברכים: תכלה שנה 
וקללותיה תחל שנה וברכותיה, אין די בברכות עלינו גם לפעול ולעשות 
כדי שיסורו הקללות והפורענות ויחולו עלינו הברכות. ככל שנפעל 
ונעשה לאחדות האומה להרבות אהבה בישראל, ככל שנחיה ביחד 
באהבה נוכל לעמוד ולהתייצב נגד אויבינו ולנצחם, ומתוך כך נזכה 
לשלום, ונמשיך להתקדם במעלה הדרך לגאולה השלמה ותתקיים 
בקשתנו "הושיעה את עמך וברך את נחלתך ורעם ונשאם עד העולם".

מהמצפה לישועה השלמה
בברכת שנה טובה ומתוקה

נכון לעכשיו                                

 המצוה האחרונה
לפרשה הרב ערן טמיר / 2

השם החדש של ירושלים
להפטרה הרב יואב אוריאל / 3

 ארך אפיים
ממשנת הרצי"ה הרב דוד לנדאו / 4

אתם ניצבים היום - כולכם
חינוך בפרשה הרב יורם אליהו / 5

תשובה בנישואין
זוגיות אסתר אברהמי / 6

לגדול 
 באהבה

פינת ערוץ מאיר לילדים / 7

נשים המעוניינות להזמין מקום בעזרת נשים 
במכון מאיר לתפילות ראש השנה

מוזמנות להתקשר למספר 0732379818

מכון מאיר שמח להזמין את הציבור ליום עיון

לקראת ראש השנה 
שיתקיים בע"ה ביום ראשון כ"ו באלול תשע"ז 

בבית המדרש הישן.

14:15 הרב אייל ורד: בכסה ליום חגנו. החג המכוסה.
15:15 הרב מרדכי ענתבי: יום טוב ושבת, עירוב תבשילין והבחנות            

         הקדושה.
16:15  מנחה

16:30 הרב שמעון בן-ציון: אתם ניצבים - לפני ה'.
17:30 הרב דורון כץ: תקיעת השופר- קריאה להשתפרות.

18:30 הרב מנחם בן-יעקב: תשובה מאהבה ותשובה מיראה.
19:35 ערבית.

20:30 הרב אורי שרקי: ויעשו כולם אגודה אחת.
21:30 הרב יורם אליהו: שלושה ספרים נפתחים, ראש השנה על פי 

          הנתיבות שלום.
22:30 הרב צבי נחשוני: עבודתנו והכנותינו לראש השנה.

23:30  הרב אלישע וישליצקי: חירות וראש השנה בחבלי משיח.   

בחסות משפחת ונגרובסקי, לע"נ האם שרה ע"ה. 
יום העיון ישודר בערוץ מאיר

 עזרת נשים תיפתח בשיעורים שלאחר תפילת ערבית.

ום חגנו תקעו בחודש שופר בכסה לי
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לדעת מוני המצוות )רמב"ם ספר המצוות מצוות עשה יח, ספר החינוך 
מצוה תריג(, מובאת בסוף פרשתנו המצוה האחרונה בתורה – מצוות כתיבת 
ספר תורה, כנאמר )דברים לא, יט(: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת 

ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם".
נחלקו גדולי הראשונים – הרא"ש והרמב"ם, בפירושה ומשמעותה 

של מצוה זו, החותמת את כל תרי"ג המצוות, ובכך מסכמת 
וכוללת את מטרתן של כל המצוות כולן: דעת הרא"ש 

שכתיבת ספר התורה היא רק אמצעי למטרה, שהיא 
לימוד תורה המביא לידי מעשה, דהיינו קיום 

התורה והחיים על פיה, ומעשה כתיבת ספר 
התורה הוא רק אמצעי לקראת מטרה זו. 
לכן, לשיטתו, אדם מישראל יוצא ידי חובתו 
במצוה זו בקניית חומשים, משנה וגמרא 
ושאר ספרי הקודש, ולמידתו מספרים 
אלו, מפני שבכך מממש הוא את עיקרה 

של המצוה – לימוד התורה וקיומה.
לעומתו, דעתו של הרמב"ם היא, שעיקר 

המצוה הוא עצם כתיבת ספר התורה. לכן 
לשיטתו, כל אדם מישראל מחויב לכתוב ספר 

תורה בפועל או להשתתף בכתיבה, גם אם הניחו לו 
אבותיו ספרי תורה רבים, כי על כל אדם מוטלת המצוה 

לכתוב, פשוטו כמשמעו, ספר תורה.
שיטתו של הרא"ש מובנת, שהרי לכאורה עיקר המטרה היא לימוד התורה 
וקיומה, כאמירתם של חז"ל בגמרא )קידושין מ, ב(: "תלמוד גדול, שתלמוד 
מביא לידי מעשה". אך שיטתו של הרמב"ם הסובר שעצם כתיבת ספר תורה 
באופן טכני-מעשי, הוא המצוה, צריכה בירור. האם ההכנה, הכשר המצוה – 
הכתיבה, חשובה יותר מהמטרה הבאה לידי ביטוי בלימוד התורה וקיומה?

ניתן לומר שהרמב"ם בא ללמדנו, לא רק כפוסק הלכה אלא גם כמחנך 
הדורות, שכאשר אדם משקיע מאמץ גדול והשתדלות מרובה הכרוכים 
במאמץ רב ולאורך זמן, ככתיבת ספר תורה הנכתב אות אחר אות בסבלנות 
ובאופן מדויק, והכולל בתוכו משברים ועיכובים – טעויות שעליהן יש 
להתגבר ואותן יש לתקן, נוצר קשר עמוק ופנימי עם התורה, ערכיה 
ומצוותיה, קשר פנימי אשר רק לאחר היווצרותו בנפשו של 
האדם מישראל יכול הוא לגשת ללימודה ולקיומה 

בצורה הנכונה והראויה.
חובה-מצוה זו של כתיבת ספר תורה, אינה באה 
לידי ביטוי רק במובן הרגיל והפשוט של מצות 
הכתיבה של ספר התורה על גבי קלף וקריאה 
ממנו בבית הכנסת. אלא גם כדברי הרב קוק 
)עין איה ברכות ב‘ ט, קלז( ביחס לחובתנו 
להבין את ההיסטוריה ומאורעותיה כסדר 
הנהגה אלוקי המושגח באופן מדויק, פעמים 
דרך הנהגת הארת פנים ופעמים דרך הנהגת 
הסתר פנים, פעמים בחסד ופעמים בדין, 
פעמים בהנהגה אלוקית המובנת לנו ופעמים 
בהנהגה כזו שאינה מובנת לנו כלל, הבנה שכלית 
המחייבת את שותפותנו בפעולותינו ובמעשינו, אשר 
כולם יחד מהווים מעין ’ספר תורה‘ אחד גדול של גילוי 
כבוד ה‘ בארץ עד תיקון העולם וגאולתו, כדבריו )שם(: "כל 
הדברים המתהווים בעולם, אפילו העניינים הקטנים... על אחת כמה 
וכמה הדברים הגדולים... המה מקושרים אל כלל המציאות ומתקשרים אל 
תכלית רמה ונישאה בספר הכללי ספר ה‘, ומצטרפים כצירופן של האותיות 
הפרטיות אל בניין מערכת ספרים רוממה ונשגבה, בתור חוליות לבנות את 

בניין האנושי וההשלמה הרוחנית היותר נישאה".

לפרשה
הרב ערן טמיר המצוה האחרונה

מסע אמוני בין האידיאל למציאות, דרך פרשות השבוע 
הקודש  בין  הקשר  סוד  את  המלמד  ישראל,  ומועדי 
לחול, בחיי הפרט, המשפחה והאומה, בין תורת אמת 

לתורת חיים.

חדש!

סדרת ספרים על פרשות השבוע ומועדי ישראל 
מאת הרב ערן טמיר

להזמנות: "תכלת מרדכי" 050-446-4818

פותחים את השנה 
בבנין אמונה

···

לפרטים נוספים: www.einyael.co.il או 02-6451866

פסטיבל האסיף בעין יעל
הצטרפו אלינו עם כל המשפחה

לחגיגה צבעונית ומרהיבה בחוה"מ סוכות!

תאריכים ושעות:
ראשון עד שלישי, 8-9-10 לאוקטובר 

בשעות 10:00-17:00

כרטיסים: 
45 ש"ח לילד

35 ש"ח למבוגר

פסטיבל האסיף השנתי 
בעין יעל

מה בפסטיבל? 
הצגת ילדים, השוק הרומי המשוחזר ובו בעלי מלאכה מרתקים כמו הנפח, 

האורגת, הקולעת ועוד, סדנת חץ וקשת )פעמיים ביום(, מגוון סדנאות מלאכה 
כגון קליעת סלים, אריגה, פסיפס ואף סדנת קישוט סוכות מחומרים טבעיים.

כולכם מוזמנים לסיורים לאתר הארכיאולוגי
 ולפינת החי ולטורניר המשחקים העתיקים שלנו!

שמשודרת בערוץ מאיר לילדים!"הסוד של ירושלים" בו צולמה הסדרה בואו לראות את המקום 



3 באהבה ובאמונהכל התורם למכון מאיר מרבה אהבה ואמונה 02-6461320

בשתי הפטרות הנחמה האחרונות )כי תבוא 
וניצבים( חלה עליית מדרגה: בשבתות אלו 
לקוחות ההפטרות מתוך חטיבת הפרקים 
האחרונה של ישעיהו )פרקים ס-סו( העוסקת 
בהתגלות הגאולה השלמה. זאת לעומת חמש 
ההפטרות הראשונות הלקוחות מפרקי הנחמה 
הקודמים בישעיהו העוסקים בעיקרם בהקדמות 

שונות לגאולה.

זוכים אנו לקרוא בשבת זו את ההפטרה 
האחרונה מתוך שבע הפטרות הנחמה "ׂשֹוׂש 
ָאִׂשיׂש ַּבה' ָּתֵגל ַנְפִׁשי ֵּבא-ֹלַהי..." )ישעיהו סא-סב(.

בהפטרת הנחמה האחרונה, נאמרת לישראל 
טובה העולה על כל קודמותיה לאין ערוך; 
זוכים למפגש כביכול עם הקב"ה  ישראל 
בעצמו, כחתן וכלה. כל הטובות שפגשנו עד 
כה הריהן בגדר מתנות ומעשי קרבה הניתנים 
כהכנה לחתונה. לאחר כל זאת נערך בהפטרתנו 
החיבור השלם - ישראל והקב"ה כחתן וכלה.

 כחלק מן החיבור השלם, הקב"ה פועל בכוח 
רב למען ציון, והוא אינו שוקט עד שצדקּה 
ֵיצא כלפיד וייראה בכל העולם: "ְלַמַען ִצּיֹון ֹלא 
ם ֹלא ֶאְׁשקֹוט ַעד ֵיֵצא ַכּנַֹגּה  ֶאֱחֶׁשה ּוְלַמַען ְירּוָׁשלִַ
ִצְדָקּה ִויׁשּוָעָתּה ְּכַלִּפיד ִיְבָער" )א(. ואז מגיעה 
קומה חדשה – כשכל הגויים יראו את צדקת 
ציון, הקב"ה יקרא לישראל שם חדש: "ְוָראּו 
גֹוִים ִצְדֵקְך ְוָכל ְמָלִכים ְּכבֹוֵדְך ְוקָֹרא ָלְך ֵׁשם 
ָחָדׁש ֲאֶׁשר ִּפי ה' ִיֳּקֶבּנּו" )ב(. בפרקים הקודמים 
בישעיהו כבר נקראו שמות חדשים לישראל, 
אך שם זה הוא שם מיוחד בכך שהקב"ה בעצמו 

קורא לישראל בשם זה.

הקב"ה  ידי  על  השם  קריאת  חשיבות 
מודגשת מן העובדה שישעיהו אינו מציין 
את השם החדש שהקב"ה קרא לישראל אלא 

מסתפק בציון מעשה הקריאה עצמו. הסתרת 
השם בנבואת ישעיהו מלמדת כי יהיה זה שם 
פלאי ונשגב, וכנראה שעד אז לא נדע אותו ולא 
ניתן יהיה להשיגו. כך אומר האלשיך על הפסוק: 
"שיקראו לך שם חדש, כל כך גדול ונורא מאד 
עד שלא אערב אל לבי, עם היותי נביא, לפרש 
איזה שם הוא. ואומר שפי ה' יקבנו שאלמלא 

הוא יקבנו בפיו לא היה לי לב לאומרו".

במדרש פסיקתא דרב כהנא )פיסקא כב( 
מתבאר עד כמה מרומם יהיה שמה החדש של 
ירושלים. המדרש אומר כי קריאת שמה של 

ירושלים על ידי ה', תעלה אותה לדרגה כה 
עליונה עד שיהיה איסור לנקוב בשמה: "אמר 
רבי לוי: לפי שבעולם הזה כל מי שהוא מפרש 
שמו של הברוך הוא חייב מיתה, שנאמר )ויקרא 
כד טז(: 'ְונֵֹקב ֵׁשם ה' מֹות יּוָמת', כך לעתיד לבֹא 
כל מי שהוא מפרש שמו של ירושלם חייב מיתה, 
שנאמר )ישעיהו סב ב(: 'ְוקָֹרא ָלְך ֵׁשם ָחָדׁש 

ֲאֶׁשר ִּפי ה' ִיֳּקֶבּנּו'".

להפטרה
הרב יואב אוריאל

השם החדש של ירושלים

ראש השנה תהא שנת עלייה והתחדשות

מרבים אהבה ואמונה

לידידי מכון מאיר היקרים!
שלו' וברכה.

מכון מאיר פועל למעלה מ-43 שנה להשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, בדרכו 
של אהרן הכהן והרב קוק זצ"ל, באהבה ובאמונה. בסיעתא דשמיא אלפים ורבבות זכו 
הפעילות  באמצעות  זאת  וכל  ואהבה.  יראה  באמונה,  ולהתחזק  להתקרב  ויזכו  וזוכים 

הענפה של המכון הכוללת:

1. בית מדרש וישיבה – בו לומדים מאות תלמידים בתוכניות המותאמות להם - 
לעברית  באולפן  וספרדית.  רוסית  אנגלית,  צרפתית,  בעברית,   - ובוגרים  צעירים 

ובאולפן לגיור.

2. מכון אורה לבנות – בו לומדות ולמדו מאות בנות המתחזקות באמונתן ובאישיותן, 
בעברית, צרפתית, רוסית וספרדית. באולפן לעברית ובאולפן לגיור.

3. כנסים וימי עיון – לציבור הרחב, וכן הכינוס הארצי השנתי 'תשובה מאהבה', וגיליון 
פרשת שבוע 'באהבה ובאמונה' המופץ באלפי בתי כנסת.

ספרדית  רוסית,  אנגלית,  צרפתית,  בעברית,  תורה  להפצת   – אינטרנט  ערוצי   .4
ופורטוגזית, בהם צופים ולומדים מאות אלפים בארץ ובעולם.

5. ערוץ מאיר לילדים – העשיר בתוכניות בעלות תוכן ערכי יהודי וכללי, וצופים בו 
רבבות ילדים מידי יום ביומו.

6. ערוצי טלוויזיה – בהוט 181 וביס 86. תוכניות עם ערכים יהודיים תורניים וכלליים 
ובהם צופים רבבות אנשים מכל קצות הקשת החברתית.

ריבוי אהבה ואמונה הוא צורך לאומי, משפחתי ופרטי, והוא מצריך מאמץ ארגוני וכספי 
אדיר. הננו קוראים לכם להיות שותפים למצווה הגדולה של 'מקרבם לתורה' ומבקשים 

לתרום בעין טובה תרומה נדיבה למכון מאיר.

זכות זו תעמוד לכם ותבורכו מן השמים בכל טוב סלה
המברך בברכה המשולשת באהבה
בחתימה טובה ובשנה טובה ומתוקה
דב ביגון

 

ניתן לתרום
 MeirTv.co.il :בטל: 02-6461313  באתר

האתר מאובטח

התרומות מוכרות לצרכי מס בהתאם לסעיף 46

הוראות קבע יתקבלו בברכה
אין צורך לגשת לבנק 

ניתן לשלוח לפקס: 02-6537924 
mmtrumot@gmail.com:או לדוא“ל

מבˆע 
‰˙רמ‰
‡רˆי
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שיטת אלקנה
בשבוע שעבר למדנו שכאשר אנו ניגשים להוכיח את 
עמיתנו, הגישה הנפשית שלנו צריכה להיות מתוך 
ענווה ופתיחות לזולת להוכיח גם אותנו. הפעם נדון 
ב'שיטת אלקנה' המתווה לפנינו את הדרך להעמקת 

לימוד התורה וקיום המצוות בעם ישראל בדורנו. 

תודה מיוחדת לרב אלי סדן שליט"א על ההשראה 
להעמקה ב'שיטת אלקנה'.

שיטת אלקנה
חז"ל מתארים מציאות שבה עם ישראל היה רחוק 
תודעתית מהמשכן בשילה, אך היה אדם אחד שהאמין 
שניתן לשנות את המציאות ולקרב את ישראל לאביהם 
שבשמים. אדם זה היה אלקנה. מפעל חיים של אדם 
אחד שרתם את משפחתו וביחד הצליחו לחולל מהפכה 
רוחנית כבירה. בתיאור של חז"ל על שיטת אלקנה, 

אנו מוצאים קריאות כיוון גם לדורנו.

מה היה הסוד של אלקנה? 
דאגה למשפחה ורתימת המשפחה למשימה 

"אלקנה הוא עלה ואשתו ובניו ובנותיו ואחיו ואחיותיו 
וכל קרוביו עמו וכל בני ביתו היה מעלה את הכל עמו, 
אמר, שלא ילמדו דרך עבודה זרה מן הכנענים ומן 
הפושעים ויעשו דבר שלא כתורה" )תנא דבי אליהו רבה 
ט(. כאשר עוסקים בשליחות גדולה, עלולים להיסחף 
ולדאוג לכולם אך לשכוח מהבית ומהמשפחה, אך 
אלקנה מלמד אותנו שכאשר דואגים למצב הרוחני 
של האומה, יש לדאוג בו זמנית למצב הרוחני של 

המשפחה. וכן יש לרתום את המשפחה למשימה.
מפגש בלתי אמצעי עם העם

"דבר אחר למה מעלה את הכל עמו, כשהיו עולין בדרך 
ולנין ברחובה של עיר, מתקבצים האנשים לבד והנשים 

לבד, שכן האיש מדבר עם האיש, אשה עם האשה, 
גדול עם גדול, קטון עם קטון" )שם(. ישנן סטיגמות 
רבות שנוצרות בתקשורת, אך כאשר יש מפגש 
בלתי אמצעי עם האחר, לפתע מגלים שהסטיגמות 
מתנפצות ויש הרבה משותף בינינו. ובפרט כאשר 
מדובר במפגש עוצמתי של משפחה תורנית שלמה.

נאמנות להלכה בכל מצב
"מתקבצים האנשים לבד והנשים לבד" )שם(. גם 
כאשר עוסקים במשימה חשובה להעמקת חיי התורה 
והמצוות בעם ישראל, צריך לשמור על גבולות 
ההלכה. לבד מהחיוב העצמי בשמירת ההלכה בכל 
מצב, דווקא השמירה על ההלכה היא זו הנותנת את 
האותנטיות שמי שמדבר על קיום תורה ומצוות, 

חי כך בעצמו.
דוגמא אישית ורתימת העם 

"והיתה המדינה מרגשת והיו שואלין להן להיכן 
תלכו, ואומרים אל בית האלקים שבשילה שמשם 
תצא תורה ומשם מצוות, ואתם למה לא תבואו 
עמנו ונלך ביחד, מיד עיניהם משגרות דמעות, אמרו 
להן נעלה עמכן, אמרו להן הין" )שם(. התורה אינה 
שייכת רק לדתיים, אלא היא שייכת לכלל העם, ולכן 
כאשר רואים מסירות בשמירה על התורה והמצוות, 
הרי זה מעורר את הרצון מצד כל מי שעדיין לא 
שם, להיות שייך לחיים מיוחדים כאלה שהרי הוא 
באמת שייך לזה. הקריאה "למה לא תבואו עמנו 
ונלך ביחד" היא קריאה עדינה כל כך אך עוצמתית, 
היא קריאה שמגיעה מתוך המון ענווה אך מלאה 
בשליחות, זו קריאה של חיבור בין לבבות, זו קריאה 
של אמון ושותפות גורל. הקריאה הזאת מרטיטה את 
הלבבות שהרי כשאלקנה ומשפחתו אמרו "ואתם 
למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד" התגובה מרגשת 

ביותר "מיד עיניהם משגרות דמעות".

סבלנות לתהליך ואמון בעוצמה הנמצאת בעם
"עוד לשנה הבאה חמשה בתים, לשנה אחרת עשרה 
בתים, לשנה אחרת הרגישה כולה לעלות, והיו עולין 
הימינה כששים בתים, ובדרך שהיה עולה שנה זו לשנה 
אחרת אינו עולה אלא בדרך אחרת, אלקנה הכריע את 
ישראל לכף זכות וחינך אותם במצות, וזכו רבים על 
ידו" )שם(. תהליך הגאולה הוא קמעא קמעא )ירושלמי 
ברכות א, א(. למילה 'קמעא' יש כפל משמעויות: 'קמעא' 
מלשון שלב אחרי שלב ובתהליך ארוך ומורכב הדורש 
סבלנות, וגם 'קמעא' מלשון קמע המורכבת מסתירות 
ומצירופים שונים ומשונים )ראה: הרצי"ה באור לנתיבתי 
לב(. ולכן אין להתייאש מקשיים וגם לא להיות קצר 
רוח, אלא תהליכים רוחניים לוקחים שנים. אך כל 
מאמץ הוא משמעותי ובסופו של דבר מתקדמים ביחד.

להט הרגש יהודי אינו נעלם
"והיתה המדינה מרגשת והיו שואלין להן להיכן תלכו...
ואתם למה לא תבואו עמנו ונלך ביחד, מיד עיניהם 
משגרות דמעות...לשנה אחרת הרגישה כולה לעלות" 
)שם(. הרגש היהודי נמצא תמיד, לפעמים צריך לעורר 
אותו, אך הניצוץ היהודי לעולם אינו כבה. זהו אמון 

בגדלות של כל יהודי.

natanorot@gmail.com :לתגובות

סדרת

הערבּות 
והאדישות

חלק כ"ב

נתן קוטלר

 ממשנת הרצי"ה 
הרב דוד לנדאו

ארך אפיים
"ארך אפים, לב טוב, אמונת חכמים וקבלת 
יסורים"1 הם עניינים מוסריים ששייכים במיוחד 
לגדולים בישראל, וקשה לדרוש אותם בכל תוקפם 

מכל אדם.
"ארך אפים" היא אחת ממידותיו של הקדוש 
ברוך הוא. עלינו להידבק במידותיו של הקדוש 
ברוך הוא. ישראל הם "רחמנים ביישנים וגומלי 
חסדים"2, אלה דברים לא מיוחדים כל כך לתלמידי 
חכמים. עשיית טוב וגמילות חסד הן דרישות 
נורמליות שלא מגיע עליהן 'יישר כוח'. כמובן, 
טוב לעזור, אבל זהו דבר פשוט. ארך אפיים הוא 
מעל זה. ארך אפיים הוא: סבלנות. בניגוד לרגזנות, 
שהיא חולשת נפש, חולשת דעת וחולשת עצבים. 
בניגוד לכעסן, שאין לו כוח לסבול, צריך גבורה 
להחזיק את עצמו שלא 'להתפוצץ' - גבורה ממקור 
שכל ודעת של תורה שניתנה מפי הגבורה. לא 

רק בין אדם לעצמו, אלא גם בפגישות בין אדם 
לחברו יש צורך בסבלנות, בזהירות מהתרגזות 
ומניעת עלבונות, ובהבנה הדדית ש"אני בריה 

וחברי בריה"3.
אבל מידת ארך אפיים היא הרבה יותר מאשר 
סבלנות במובן הפשוט. אין להשוותה לסבלנות 
אנושית שהיא לפעמים סתם ליברליות, אדישות 
ופשרנות. יש לתפוס אותה בגדלות עליונה ממקור 
מידותיו של הקדוש ברוך הוא. ארך אפיים זו מידה 
אלוהית נוראה ואיומה, זו גבורתו של הקדוש ברוך 
הוא המקיפה שמים וארץ, "הטוב ומטיב לרעים 
ולטובים, הסובל ומעלים עין מסוררים"4, כפי שאנו 
מכריזים בימי דין. המידה האלוהית הזו היא יסוד 
לסבלנות במובנה האנושי המצומצם והרגיל. ארך 
אפיים היא מעל סתם רחום וחנון. בלשון הגמרא, 
הקדוש ברוך הוא נקרא "רחמנא", כי ההדרכה 
האלוהית של התורה היא רחמנות עילאית. המידה 
של ארך אפיים בכל רוממות קדושתה שייכת 
לאינטליגנציה דקדושה וקשה לדרוש אותה מכל 
אדם. לכן תלמיד חכם, המקודש בקדושת התורה, 
מרומם בשכל של תורה, בדעת וטהרה של תורה, 

צריך להתעלות לדרגה של דבקות במידותיו של 
נותן התורה שמתגלות בתורה5.

 1.  אבות פרק ו' משנה ו', המשך מ"ח מעלות של קנין תורה.
 2.  יבמות דף ע"ט עמ’ א’.

 3. ברכות דף י"ז עמ’ א’.
 4. פיוט "האוחז ביד מידת משפט – וכל מאמינים".

 5. ע"פ שיחות הרצ"י תלמוד תורה עמ' 189.

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?
איתנו אתם יכולים!

מבית

 • הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 • הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים
• דיוור ישיר בכל רחבי הארץ

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 
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עומד האדם מישראל ימים ספורים לפני יום הדין ושואל את 
עצמו - איך אכנס ליום הזה? הרי זכויותיי מעטות, וחטאתי לנגדי תמיד ואני, 
אנה אני בא? אומרת לו התורה: אתם ניצבים היום כולכם, העצה היא על-ידי 
כולכם. כלשון המדרש בתנחומא על הפסוק הזה "מה היום מאפיל ומאיר אף 
אתם בזמן שאפלה לכם אני מאיר לכם, אימתי, בזמן שתהיו כולכם באגודה 
אחת." "על ידי שיהודי מקושר לציבור ומבטל את עצמו אליהם, אין שורים 
עליו דינים... כי כח הציבור ממתיק את הדינים" )נתיבות שלום פרשת ניצבים(. 
הנתיבות שלום מביא לכך ראיה מסיפור אלישע הנביא והאישה השונמית. נאמר 
שם "ויהי היום",  אומר הזוהר )פרשת בשלח( כי היה זה ראש השנה. אלישע בא 
אל השונמית ושאל אותה, איך אוכל לגמול לך על כל דאגתך וכל מה שעשית 
למעני, "היש לדבר לך אל המלך?"  מסביר הזוהר ששאלתו היתה, האם יש לך 
איזו בקשה שאבקש עבורך ממלך המשפט? והיא ענתה לו  "בתוך עמי אנכי 
יושבת", כלומר אינני רוצה לבקש שום בקשה לעצמי בנפרד, רק בתוך עמי אנכי 
יושבת. הלימוד מזה הוא שאדם אינו צריך לפרוש מן הציבור לעולם, ובמיוחד 

ביום הדין שאז כח הרבים הוא גדול מאוד ) נתיבות שלום שם(.

כך מלמדנו הרב קוק זצ"ל )עולת ראיה ח"א עמ' שסח(, בעניין ברכת אבלים 
מובא שאומרים  "גודר פרצות ישראל הוא יגדור את הפרצה הזאת מעלינו ומעל 
האבל הזה". ומדוע מזכירים פרצות ישראל, והרי לכאורה אנו עסוקים באבל 
הפרטי של האבל? אומר הרב "באמת כל אדם ביחסו אל הכלל הוא יותר חזק 

מציאות מאשר ביחסו רק לענינו הפרטי לבדו, על כן בבקשו על גדירת פרצותיו 
ישתף נפשו בהדי ציבורא )ביחד עם הציבור(, לזכור גדירת פרצות כלל עם ה'... 
ובכח הרבים הגדול מאוד ראוי הוא ביותר לרחמים". כלומר, אתה כעת בצרה, 
הצרה הזאת היא גם צרת הכלל, וכשאתה מבקש על הכלל, על תיקון מה שעם 

ישראל חסר – אז אתה באמת ראוי לרחמים ואתה נושע.

את זה לימדה האישה השונמית בעיצומו של יום ראש השנה, על אף שהיתה 
עקרה ויכלה לבקש מאלישע שיתפלל עליה שתזכה לילד, אמרה ברוב גדלותה 
'בתוך עמי אנכי יושבת'  וצרת הכלל היא היא צרתי הגדולה ועל כך ראוי יותר 

לבקש ולהתפלל.

וכך אנו, הבאים לבקש על עצמנו ביום הדין, צריכים להרים מבטנו, לזכור 
את הסוגיות הציבוריות הקשות שעומדות על הפרק. השירות המשותף, קדושת 
הכותל המערבי, חילולי שבת ועוד. בזה נרכז את מחשבותינו ותפילותינו שתתגלה 
מלכותו ית' בצורה השלמה, ומתוך כך גם צרותינו הפרטיות יתבררו ויפתרו 

ונזכה לגאולה וישועה.

וילדינו היקרים הבאים לעמוד בתפילה בראש השנה, נלמדם גם כן להתרכז 
בצרות הכלל, בשלמות ארץ ישראל שהם ב"ה מתמסרים אליה, בשלמות הר-

הבית והמקדש שהם עורגים אליו. מתוך שנדע לכוון עצמנו אל הכולכם, אל 
הדאגה לשלמות התורה, העם, והארץ, נזכה גם כל אחד ואחד להיכתב ולהיחתם 

לחיים טובים ולשלום.

אתם ניצבים היום - כולכם
  הרב יורם אליהו     חינוך בפרשה

למכירה 
ס"ת בכתיבה מהודר כתב יפה אריז"ל

050-6367304 

דירות 100 מ"ר חדשות 
תוך 3 שנים בגבעת זאב ב880,000 ש"ח

050-6367304 )תיווך(
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אסתר אברהמי

התשובה בנישואין

       זֶהּו, ֲאִני ֶמֶלְך.
אּות, ׁשּום  ֵאיִני ָחׁש ׁשּום ַּגֲאָוה, ׁשּום ִהְתַנּשְׂ
ִהְתַלֲהבּות. ַּכּמּוָבן זֹו ִמְצָוה ְּגדֹוָלה, ַאְך יֹוֵתר 
ִמֶּזה , זֹו ַאְחָריּות ֲעצּוָמה ְונֹוָרָאה.. ּוִבְכָלל ִמי יֹוֵדַע 
ֶׁשֻהְמַלְכִּתי?? ַרק ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא. ָהָעם ֵאינֹו 
ֵכִנים  יֹוֵדַע. ַהִּמְׁשָּפָחה ֵאיָנה יֹוַדַעת ְּכלּום. ַלּׁשְ
י,  ג. ִאם ָאבֹוא ְואַֹמר ָלֶהם "ָׁשלֹום ַעמִּ ֵאין ֻמּשָׂ
ֲאִני ַמְלְּכֶכם" ֵהם ַרק ִיְצֲחקּו ָעַלי. טֹוב, ֲאַחֶּכה. 
לד' ִּפְתרֹוִנים. ְלֶיֶתר ִּדּיּוק ִלְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ַוַּדאי 

ִיְהֶיה ִּפְתרֹון.

ְוִהֵּנה ַהִּפְתרֹון.
ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ָקָרא ְלָכל ָהָעם ְלִהְתַאֵּסף 
ה]1[. ַאֶּתם ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּמְצָּפה , ָנכֹון?  ְצפָּ מִּ בַּ
ֶזה ָמקֹום ָּגדֹול ְוָרָחב ִּבְצפֹוָנּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, 
ָׁשם ִיְתַאְּספּו ֵמאֹות ַאְלֵפי ֲאָנִׁשים, ָׁשם ְיַקְּבלּו 

הֹוָדָעה אֹו ָידּונּו ְוַיִּביעּו ֵּדָעה. 
ה ִעם ֻּכָּלם, ְוַכֲאֶׁשר ִהַּגְענּו ַהָּנִביא  ְצפָּ ִהַּגְעִּתי ַלמִּ

ָּפַתח ְוָאַמר:
ֲאִני הֹוֵצאִתי  ִיְׂשָרֵאל.  - ּכֹה ָאַמר ד' ֱאֹלֵהי 
ֶאְתֶכם ִמִּמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ִמִּמְצַרִים 

ּוִמָּכל ַהַּמְמָלכֹות ֶׁשּלֹוֲחצֹות ֶאְתֶכם. ֲאָבל ַאֶּתם 
ד' ַהּמֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם,  ְּכפּוֵיי טֹוָבה. ַאֶּתם מֹוֲאִסים בַּ
ְוַאֶּתם רֹוִצים ֶמֶלְך. ּוְבֵכן, ֶאֵּתן ָלֶכם ֶמֶלְך]2[. ַּכּמּוָבן 
ד' ִיְבַחר, אֹותֹו ִּתְראּו עֹוד ְמַעט. ֶאֵּתן ָלֶכם ֶמֶלְך ֶשׁ

ג ֵאיְך ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ְיַׁשְכֵנַע ֶאת  ֵאין ִלי ֻמּשָׂ
ַעם ִיְׂשָרֵאל ֶׁשֲאִני ַהֶּמֶלְך.

ִנְרֶאה...

_____________________________________
1. שמואל א  י  יז.

2. שם  יח- יט

ְמִגַּלת ָׁשאּול 12     ֵאיְך ֵיְדעּו ֶׁשֲאִני ַהֶּמֶלְך
לילדים
באהבה
הרב שלמה אבינר

בחודש אלול, בו אנו מרבים לעסוק בנושא התשובה, כדאי שנבדוק גם את 
התשובה הזוגית שבנישואין.

ההרגשה שנובעת מתוך: "תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה", יוצרת 
משב רוח רענן, לקראת שינוי, התחדשות וצמיחה. הידיעה, שהנה, ניתנת לנו 
אפשרות להיפגש עם עצמנו מחדש, להיזכר מי אנחנו ולזכור שריבונו של 

עולם מאמין בנו- נוסכת בנו כוחות, לבנייה מחודשת של עצמנו.
תהליך התשובה הזוגית, הוא גם תהליך השיבה וההתחברות מחדש לעצמנו, 
על ידי שנזכור מי אנחנו. חיינו בנויים מתהליכים דינאמיים, שיוצרים עומס 
של מחשבות ורגשות המשפיעים על מעשינו לטוב ולמוטב. התשובה הזוגית, 
היא תהליך שנוצר כתוצאה מהזיכרון מי אנחנו ולאן דרכנו.  זהו תהליך של 
ניקוי הסיבוכים בכל אותן מחשבות והתנהגויות שיוצרות הפרדה. עתה ניתנת 
האפשרות לבחור במחשבות ובמעשים, שמבטאים רצון לקרבה ואיחוד של 
שני חלקי הנשמה. זוהי תשובה שמלווה בדרך כלל  בכאב עקב התנתקות 
מהרגלים שסיגלנו לעצמנו במשך השנה ויחד עם זאת, שמחה ביצירה החדשה 

והמשותפת.
תהליך התשובה הזוגית מתבטא בכמה שלבים הדרגתיים:

א. בדיקה עצמית של העמדה הנפשית למהות הקשר הזוגי – העמדה הנפשית 
משמעותית מאד, כי היא יוצרת את הגישה שמתוכה נוצרת מערכת היחסים 
הזוגית. השאלה המרכזית לגילוי העמדה הנפשית היא: "האם אני מרגישה שייכת 
לחלוטין לבן הזוג, או שאני מבקרת ובוחנת אותו כצופה מן הצד?". השייכות 
המוחלטת מתבטאת בהרגשה, ש"כאשר הוא טועה,  אני חלק ממנו ולכן  
אתמוך ואעשה כל מה שניתן, כדי להרגיש טוב ביחד". למה הדבר דומה? 
לשניים שנמצאים בסירה בלב ים. שניהם שותפים לאותו מצב, גם אם אחד 
מתפקד שלא כהוגן. להאשים ולכעוס על שגיונותיו של האחד, זה עלול לגרום 
לשניהם לטבוע. לעומת זאת, המחשבה: "מה אני יכול/ה לתת מעצמי לשיפור 
המצב?", מפנה את המבט לעשייה תומכת, מקדמת ומובילה אותם ביחד 

"לחוף מבטחים".
ב. לקראת השנה החדשה, לחזור ולברר מחדש את השאיפות והמטרות המשותפות 
שלנו - במעגל החיים, אנו מגיעים לתובנות שונות בעקבות מערכות יחסים 
בבית ובחברה, שאם לא משתפים ומסכימים על כיוון חשיבה משותף, בני הזוג 
עלולים לגלות לאחר זמן, הבדלים וניגודים בהבנות וכן ריחוק ברגשות. לכן 

בדיקה מחודשת מחזירה אותם לשאיפות ולמטרות המשותפות.

ג. המודעות למעשים - לתפקד כצופים על עצמנו ולשים לב לפעולותינו 
ולהשפעתן על הסביבה האנושית שאנו חיים בתוכה )גם מבלי לשנות. רק 
להשקיף(. המודעות, היא השלב המקדים לכל שינוי. לדוגמא: "אני מתבוננת 
על עצמי ברגע זה, כיצד אני מגיבה כשבעלי עסוק בענייניו ואינו פנוי לשיחה 
ולתשומת לב כלפי. אני רואה שהנה אני מספרת לו מה עשיתי היום בשבילו, 
ואומרת לו שזה לא בסדר שהוא רואה רק את עצמו ולא חושב עלי....". הצפייה 
בהתנהגות האישית היא אמנם שלב פנימי, ללא קשר לבן הזוג, אך היא מהווה 

בדיקה אם ההתנהגות שלי יוצרת חיבור זוגי, או חלילה להפך.
ד. המודעות למחשבות שהובילו למעשים - תשומת לב ל: "מה הייתה המחשבה 
שלי לפני מה שאמרתי או עשיתי?". המחשבות הן לרוב אוטומטיות ואיננו 
מבחינים בהן.  התמקדות במחשבות, מאפשרת לברר האם המחשבה הזו 
נכונה לי? אם לא - אבחר מחשבה נכונה יותר עבורי ובעקבותיה, מעשי ישתנו 
לטובה. לדוגמא )כהמשך(: "המחשבה שלי היא, שהוא חושב רק על עצמו... 
הוא אנוכי... אני קרבן שלו... הוא לא מחזיר לי יחס כפי שמגיע לי על כל מה 
שאני מקריבה בשבילו...".  ובמקומה: "האם המחשבה הזאת נכונה? אולי 
לא? הרי יש זמנים שהוא מעניק לי יחס, שואל ומתעניין. אלא שאני רציתי 
יחס עכשיו דווקא... אם כך, ייתכן שהוא צריך זמן לעצמו ואז יהיה פנוי אלי 
באמת". שלבי חשיבה אלה גורמים לשינוי בהתנהגותי ואני אומרת לו: "אם 
אתה צריך זמן לעצמך, אז בשמחה. כשתתפנה, אשמח שנשב ביחד ונשוחח".
ה. ההכרה, שלכל אחד מאיתנו יש זכות מלאה לביטוי עצמי )גם אם זה בניגוד 
לדעתי ולרצונותי(. הכרה כזאת יוצרת  אצלי כבוד ואני מאפשרת לו נוכחות 
בעולמי. ייתכן שדעתו השונה תשלים אצלי חלק שחסר לי. אני מעוניינת להקשיב 

לו וסקרנית  לבדוק כיצד כיוון חשיבתו  משלים ומאזן אותי.
מתוך כך, ניתן להגיע לשני כלים מרכזיים מעשיים שמשיבים  את בני הזוג 
לאחדותם: ההקשבה הפנימית האישית ואחר כך, השיתוף ההדדי, זה בעולמו 
של זו ממקום של כבוד הדדי. זוהי מלאכת מחשבת, המסוגלת לגלות ולהשיב 

לבני הזוג את זיכרון עצמיותם ולחברם אל שורשם העליון.

 *יועצת אישית זוגית ומדריכת כלות
לתגובות ולשאלות וכן להצעת נושאים המעניינים אתכם -
esteravr@walla.com 
מאמרים נוספים בנושא זוגיות ניתן למצוא באתר מכון מאיר <

המשך המאמר של הרב אבינר מעמוד 8<

למדעים, אכלתי במסעדת היהודים הכשרה. התיישב
מולי ראביי רפורמי, ובראותו שיש לי כיפה גדולה, 

החליט לתת לי שיעור:
-  "חז"ל אמרו שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה 
ועושה", כך אמר, "אך לדעתי הם טועים" )כמובן, הוא 

חכם מהם...(.

- "למה?" שאלתי בתמימות.
אז הוא ענה בפאתוס:

- "כי מי שמצווה ועושה, הרי הוא מצווה! אז מה בכך 
שהוא עושה?! אבל מי שאינו מצווה והוא עושה, הרי 

אינו מצּווה, בכל זאת הוא עושה!"
הבנתי את השיטה שלו, לא לומר כלום אבל לומר 
זאת בצורה יפה ומשכנעת. אז עניתי לו באותה 

מטבע בפאתוס:

-  "מי שאינו מצווה ועושה, הרי אינו מצווה! אז מה 
בכך שהוא עושה?! אבל מי שמצווה והוא עושה, הרי 

הוא מצווה, והנה הוא עושה!"
ברור שדבריי היו מכוונים לתשובה השלישית.

לבסוף הבריק לי חידוש משלי, מילתא דבדיחותא. 
אמרתי לו בנימוס רב: 

- "אך, בזאת יודה לי כבודו, שגדול המצווה ועושה 
ממי שמצווה ואינו עושה...".
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 עמודים מתוך עיתון "מאירי" לילדים <
לצפייה בעיתון המלא היכנסו לאתר החדש 

www.meirkids.co.il :של ערוץ מאיר לילדים
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ירושלים
JERUSALEM

P.P שולם 
אישור מס' 2061

אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור כי אם כשיקדש 
את דרכיו ויתקן מידותיו וישוב בתשובה שלמה. ההשתתפות בצרת 
הציבור בעומק הלב, היא עצמה, היא גם כן שכר מצוה, שזוכים לזה 

רק זכי הנפש תמימי דרך ההולכים בתורת ד'.
)אורות התשובה יג ד(

הרב שלמה אבינר

גדול המצּווה ועושה 
ידוע הכלל הגדול של חז"ל: "גדול המצווה ועושה 
יותר ממי שאינו מצווה ועושה" )קידושין לא א. ב"ק 

לח א. פז א. ע"ז ג א(. 
תמוה! מדוע העושה מתוך התנדבות, מתוך רצון חופשי 
ולא מתוך הכרח, אינו גדול יותר? על כך יש שלוש 

תשובות: מוסרית, טבעית, א-להית.
א. התשובה המוסרית היא כיוון שזה קשה יותר. מי 
שאינו מצווה, רוצה עושה, לא רוצה לא עושה. אבל 
מי שמצווה, המטלה עומדת עליו בכל תוקפה. עליו 
להתגבר על יצרו. כך כותבים התוספות: "מפני שהוא 
דואג תמיד לבטל יצרו ולקיים מצות בוראו" )ע"ז שם(. 
"נראה דהיינו טעמא, דמי שמצווה ועושה עדיף, לפי 
שדואג ומצטער יותר פן יעבור, ממי שאין מצווה, 

שיש לו פת בסלו שאם ירצה, יניח" )קידושין שם(.
ב.   התשובה הטבעית היא שאם ד' ציווה, סימן שזה 
טבעי לאדם. המצוות הן טבעיות לאדם. כשם שהוא 
זקוק למזון טבעי לגופו, כך הוא זקוק למזון טבעי 
לנשמתו. אם ד' לא ציווה, סימן שאין זה נצרך כל כך, 
ולכן אין זה מביא הרבה ברכה. כך כותב המהר"ל: 
"גוי שעושה מצוה, אין ספק שאינו חשוב כל כך כמו 
שהוא הישראל, כי המצוה לישראל שייכת יותר, שהרי 
מצווים עליו כי הם מוכנים )=שייכים, מתאימים( יותר 
למצוה. אבל מי שאינו מצווה ועושה, מפני שאינו 
מצווה ועושה, אינו מוכן כל כך למצוה, ואינו כל כך 

כמו המצווה ועושה" )חי' אגדות קידושין שם(.
וכן כותב מרן הרב קוק בכמה מקומות )מאורות הראיה, 
ארבע פרשיות, פרשת שקלים. מדבר שור דרוש חמש, 

חמישה עשר. ועיין שבת הארץ, מבוא, ז(.
ג. התשובה הא-להית היא שאם אדם עושה מצוה מפני 
שד' ציווה, אז הוא עושה את רצון ד', הוא עובד את ד'. 
אך אם ד' לא ציווה אלא שהאדם רוצה, אז הוא עושה 
את רצון עצמו. כך כותב תוספות הרא"ש: "המצּווה 
ועושה, הוא עושה רצון קונו, אבל מי שאינו מצווה 
ועושה, לא שייך לומר ביה עושה רצון קונו, שהרי לא 
ציוה לו כלום. ומכל מקום יש שכר" )קידושין שם(. 
וכן כותב הר"ן: "כל התורה היא לזכות את ישראל, 

וכיוון שכך, גדול המצּווה ועושה, שזה - רצה ד' יתברך 
לזכותו, וזה - לא זיכהו" )דרשות הר"ן, דרוש שביעי 
חלק ח(. וכן כותב המהר"ל: "כי מצווה ועושה, )הוא( 
מצד העילה שמחייב אותו לעשות, וכל מי שאינו 
מצווה ועושה, הוא מצד האדם עושה המצוה, )ולא( 
מצד השם יתברך, והוא יותר מעלה ויותר מדריגה 

כאשר המצוה מצד השם יתברך שהוא העילה, ואילו 
המצוה שאינו מצווה והאדם עושה מעצמו, זה מצד 
האדם, דבר זה אינו כל כך במדריגה וזה ידוע" )חי' 

אגדות שם(.
ולסיום, מילתא דבדיחותא. בהיותי סטונדט צעיר 
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