
6:437:558:34
6:587:588:32
6:507:588:34
6:587:588:32
6:427:568:33
6:597:578:33





  
  
  
  
  
  
  



@gmail.com 





  



 
 

 
א 

   

 

 

 

 
 (ג, כה)אעברה נא  

 ליכנס רבינו משה נתאוה מה מפני שמלאי רבי סוטה (יד, א) "דרש בגמ'
 אמר כך אלא, צריך? הוא מטובה לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול וכי י"לא

 לארץ אני אכנס י,"בא אלא מתקיימין ואין ישראל נצטוו מצות הרבה משה,
 אלא מבקש אתה כלום הוא, ברוך הקדוש לו אמר ידי. על כולן שיתקיימו כדי

, וכי משה שואלים המפרשיםעשיתם".  כאילו עליך אני מעלה שכר, לקבל
רבינו קיים המצוות "אלא לקבל עליהם שכר"? והרי המשנה אומרת (אבות 

 א, ג) אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס?!

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

 לקיים יותר הראוי מן כי יתכן ז"לפי כ"וא, ברואיו עם להיטיב כדי הוא העולם
 רוח נחת מזה ויגיע לו שייטיב מ"ע עובד אז כי, שכר לקבל על מנת המצוות
 כוונתו כל אם דוקא זהו שכר לקבל מ"ע לעשות שראוי ז"כ אולם ה."להקב

 מכוין אם אבל, ה"להקב רוח נחת לעשות לשם שמים רק השכר בקבלת
 לקבל מ"ע לעבוד שלא במשנה התנא הזהיר ומזה. מצוה כל בזה אין להנאתו

 שכר. לקבל האדם של העצמי הרצון יהיה שלא דהיינו פרס

 או שמים לשם מתכוון השכר את ברצותו האדם אם והמודד הסימן ומה
 יקבל שחבירו מנת על המצוה את לעשות מוכן האדם אם הוא המבחן? לא
 רוח נחת אותה את ה"להקב יהיה הרי בזה גם כי, עצמו הוא ולא השכר את

 כשחבירו המצוה בעשיית האדם יחפוץ לא אז אם והיה, לברואיו שמיטיב
 לטובת אם כי אינה המצוות בשכר כוונתו שכל אות זהו, השכר את מקבל
 כדי המצוה לעשות ירצה אם אבל', ה רצון את בזה למלאות ולא עצמו

 לקבל מ"ע יעבוד כזה חסיד אם ת"להשי רוח נחת מזה ויבא לחבירו שייטיב
 הבריאה תכלית זה כי למעלה היא העולה ביותר הגדולה המעלה זוהי שכר

 לברואים. להיטיב

 ממני הרף" לו אמר ה"שהקב העגל חטא לאחר רבינו משה והנה
 העולמות משני עצמו למחוק מוכן היה" גדול לגוי אותך ואעשה ואשמידם
 על זה וכל"  כתבת אשר מספרך נא אין מחני ואם" )לב לב, שמות( שנאמר

 שכל זו גבוהה למדרגה הגיע ה"שמשרע והיינו, ישראל לעם טוב שיהיה מנת
 יהיה לא עצמו הוא אם גם, להיטיב בעולם יתקיים' ה שרצון היתה שאיפתו
 כדי אלא אינו שכר לקבל הרצון ה"משרע שאצל ברור ממילא, שכר באותו
 לו לעשות רצונו שאם ה"הקב ל"א כ"וע, שכר לתת ה"הקב רצון את לקיים
 .אותו יקבל שכר ולקבל רוח נחת

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

אתרוג, בקשו לו  לו והוא היה הסוכות, לחג לנסוע לביתולהמשיך  ובכוונתו
אנשי העיר בארדיטשוב שישאר לחג הראשון אצלם בעיר, כדי שאנשי העיר 

 שם לחג. הסכים להישאר בשום אופן לא יוכלו לברך על האתרוג שלו, אבל
והרב ביקשו ג"כ שיואיל בטובו להישאר איתם חג  אל הרב, אותו הביאו

העיר במצוות ארבעת המינים, אבל הוא התעקש שלא  ויזכה את כל אנשי
 ב אזי"לעוה חלק הרב לו שבאם הרב יבטיח לרב להישאר, עד שפתח ואמר 

אמר הרב שהוא מסכים לזה  האתרוג. את ויתן מוכן הוא להישאר שם לחג,
לכל אנשי  ב. בלילה, עם התקדש ליל החג, נתן הרב הוראה"לו עוה והבטיח

לאורח הזה להיכנס אל הסוכה בשום פנים ואופן. יתן  לא אחד העיר שאף
אחרי התפילה חיכה האורח שמאן דהוא יזמינו לאכילת הכזית של מצוה 
בסוכה, והנה אף אחד אינו מזמינו, הלך האורח והתחיל לסובב על פתחי 
הסוכות, בבקשה שיתנו לאכול כזית של דאורייתא בסוכה, אבל אף אחד לא 

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

רי הסעודה אמר לו הרב, תדע בשביל קיום המצווה! נתן לו הרב להיכנס. אח
לך שתקבל את מה שהבטחתי לך, רק פשוט לא רציתי שתקבל את זה 
בחינם, וכעת שהראית שאתה מוכן להפסיד את כל העוה"ב בשביל קיום 

 (ציוני תורה)            המצווה הרי שבדין הוא שתטול את שכרך.

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

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

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

רי בין כה וכה לא ה' בי למענכם" בסיבה שלא יכול להיכנס לארץ ישראל? ה
 יכול לחיות יותר ממאה ועשרים שנה?

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

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

שנה, אבל כיון שהכה את הסלע היה הנס רק משהו "בינוני", לכן חי רק 
כמדת "עין בינונית" מאה ועשרים שנה. וזה מרומז בפסוק זה "אל תוסף דבר 

ל"י דהיינו אחד ממ', שאמר לו הקב"ה שלא יוסיף לבקש שיחשבו  -"אלי" א 
 ן יפה.את שנותיו במידת עי

 (בן איש חי)

ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ד' אלוקי לעשות כן בקרב 
 (ד, ה) הארץ.

"בן איש חי",  בספר בספר הקדוש "תפארת שלמה" וכן הואמבאר 
שמשה רבינו הוכיחם כאן שילמדו ממנו, שכשמשה רבינו למד מפי הקב"ה 

א יודע סודם של לא השאיר לעצמו שום דבר בשביל להתפאר בו שרק הו
דברים וכדומ', אלא העביר ולימד את בנ"י כל מה ששמע מיד. ועוד, 
שהעבירם באותו צורה ששמע מפי הקב"ה, כן אמר משה לבנ"י גם אתם 

מה שזכיתם להבין. וזה מה שרמוז כאן בפסוק: "ראה  כלתראו ללמד את 
צלי לימדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר ציווני ד' אלוקי" שלא השארתי א

 כלום, כן גם אתם תלמדו ממני "לעשות כן בקרב הארץ".

כעין דרך זו ביאר פעם בעל ה"עטרת משה" ממאקאווא זצ"ל, (עטרת 
שבועות) את מאחז"ל הידוע שדימו את הרב והתלמיד "יותר ממה  -משה 

שהעגל רוצה לינק רוצה הפרה להניק", ויש להבין למה דימו חז"ל עניין זה 
למה לא יכלו לדמות לאם ותינוק שרוצה לינוק? וביאר, דייקא לעגל ופרה, 

שלכן לא רצו לדמות לאם ותינוק שכן האם יש לה לפעמים חשבונות: אם 
להניק יותר מאוחר או יותר מוקדם,  בתחילת הלילה או באמצע הלילה 
וכדומ', אבל הפרה אין לה שום חשבונות ובכל עת ובכל זמן שהעגל בא 

תו, וזה לימוד גדול בדרך לימוד הרב עם התלמיד, לינוק הרי היא מניקה או
שכן יש לפעמים שלרב יש איזה חידוש, והוא נמנע מלאמרו תיכף לתלמידיו 
כיוון שרוצה לשמרו להזדמנות מיוחדת או לאיזה "שיעור כללי" וכדומ', ועל 
זה באו חז"ל ולמדוני שכמו שהפרה לא עושה חשבונות לעגל, כנ"ל, כן הרב 

ום ולא יעשה שום חשבונות אלא כל חידוש שיש לו תיכף שלא ישמור כל
 ומיד יזכה בזה את תלמידיו.

 (ציוני תורה)

 קראנו אליו בכל אלקינו כד' אליו קרובים אלקים לו אשר גדול גוי מי כי
 (דברים ד, ז).

, ואם רואים שלא נענים הרי זה משום שלא מאזין לכל תפלתינו הקב"ה
היה בכוונה מספקת. המפרשים מביאים יסוד זה גם מריש פרשה זו שאמר 
הקב"ה למשה "רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה", דהנה אחד שהוא 
חלש באופיו אזי כשמאן דהוא מתחנן אליו, ויודע שלא יוכל לעמוד 

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

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

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

אל  הגאון רבי עזריאל ה"ראש הברזל", שפעם נכנס שמחת ישראלבספר 
ושאלו פשט בזוהר זה, אמר לו, שבכל הפסוקים  רבי בונים מפשיסחאהרבי 

אהללה שמך וכו', גדול ובאשרי יש ו' באמצע הפסוק כגון: בכל יום אברככה 
ן ו' זהו פסוק זה של לגדולתו וכו' והפסוק היחידי שאיוד' ומהולל מאוד 

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

בגין דאיהו חדא" בגלל , וזה הפשט בזוהר חדש "באמתרק למי שקורא לו 
שכל הפסוק הזה הוא מקשה אחת שתחילתו נעוץ בסופו כנ"ל "לית כאן ו'" 

 לכן אין ו' באמצע פסוק זה.  

 (טעם הצבי)

 ובתך ובנך אתה מלאכה כל תעשה לא.. .לקדשו השבת יום את שמור
 )יג-ו, יב(גו' ו ואמתך ועבדך

ל שנסע פעם ברכבת, ויחד עמו היו חתנו ורבי "על החפץ חיים זצמסופר 
 ל."זצזלמן סורוצקין 

עברו ליד עיירה אחת, כשעצרה הרכבת בתחנה ניגש יהודי אל בדרכם 
י שכבר הרבה זמן חולה מאוד, וברצונו יש כאן יהוד" :רבי זלמן ואמר לו

, בנו של היהודי הזה מחלל שבת, דע לךאבל לבקש ברכה מהחפץ חיים. 
לספר זאת לחפץ עליך ובכך גורם רפיון בשמירת השבת של כל בני העיר. 

 ."חיים, כדי שיתנה את ברכתו בכך שהבן יפסיק לחלל שבת

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

 שניהם והקשיבו לשיחה.איפה,  ו,נעמד

הרבה זמן, ובלילה באה  לרב שהוא חולה שומעים שהיהודי מספרהם 
, ושילך לבקש אמרה לו שלמחרת יעבור בעיר צדיק גדולאיליו אמו בחלום ו

 עת לבקש ברכה., אז הנה הוא בא כממנו ברכה

אני בכלל, ישראל מאיר יכול מי  ?ממני לקבל ברכה" :לו החפץ חייםאומר 
 "!מקור הברכה, תבקש ממנההיא  –הקדושה השבת  ?רךלב

שבת היא מלזעוק ורפואה " –החפץ חיים המשיך  – "אומר לך משהו"
תהיה קרובה הרפואה  –השבת לא תזעק כי מחללים אותה  םאקרובה לבא. 

 "!לבוא

 ."אני, ברוך ה', שומר שבת" :היהודיאמר 

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

 לא תזעק, וממילא הרפואה תהיה קרובה לבוא.השבת  –את השבת 

 )קודששבת  –ומתוק האור (

 (ו, יג)תירא  אלקיך ה' את

בעל הטורים "תירא בגימטרי' תלמידי חכמים", ובגמ' פסחים (כב, ב)  כתב
 שבתורה, אתים כל דורש היה העמסוני נחמיה לה ואמרי העמסוני "שמעון

 אתים כל רבי, תלמידיו: לו אמרו פירש, תירא אלקיך' ה לאת שהגיע כיון
 אני כך הדרישה על שכר שקבלתי כשם להם: אמר עליהן? תהא מה שדרשת
 תירא אלקיך' ה את ודרש עקיבא רבי שבא עד הפרישה. על שכר מקבל
 חכמים". תלמידי לרבות

 הרב שלמה לוינשטיין:אותו מספר  מופלאסיפור הראוי להביא כאן  מן
רבי אליהו מן סיפר לי כך: יום אחד מתקשר אלי יהודי מאמריקה ואומר לי 
שבנו בן השש חלה, והוא עשה חשבון נפש למה זה קרה לו, והגיע למסקנה, 
שהיות והוא מלמד, והרבה פעמים, כדי לעודד את התלמידים החלשים הוא 

ד חכם לא צריך להיות "בעל כשרון", והראי' אומר להם שבשביל לגדול תלמי
שהנה רבי חיים קנייבסקי בצעירותו לא היה בעל כשרון ואפי' ככה נהיה גדול 
הדור. אמר אותו יהודי לרבי אליהו מן, "חוששני שאולי בגלל דברים אלו 
שאולי יש בהם משום פגיעה בכבוד רבי חיים, הגיעני כל זאת" וביקש מרבי 

ל רבי חיים ויבקש ממנו מחילה משמו. אמר לו רבי אליהו אליהו מן שיכנס א
מן שלא נעים לו להגיד לרב בפה את הדברים האלו "שהרב לא היה בעל 
כשרון", לכן ביקש מאותו מלמד שיעלה את הדברים על הכתב ויפקסס לו 

 את זה והוא כבר יכניס את זה אל הגר"ח.

ן הגיש את זה לרבי יהודי אכן כתב את כל הדברים, ורבי אליהו מ אותו
חיים אחרי תפילת שחרית. רבי חיים קרא את המכתב, והתחיל לצחוק. אומר 
רבי חיים לר' אליהו מן, יש ספר שהיה של אבי הסטייפלר ושם בספר כתוב 
על החזון איש שהוא לא היה בעל כשרון בצעירותו, ואבי הסטייפלר הגיה 

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

 תיקון..."

אליהו מן לספר, באותו יום הזדמנתי אל  ר' עד כאן הקפה א'. ממשיך
הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ, וכפי שאתם יודעים שר' מיכל יהודה 
בצעירותו שימש כר"מ ב"תפארת ציון" ושם למדו אצלו הגר"ח והגר"נ 
קרליץ, אומר ר"א מן שאלתי את ר' מיכל יהודה האם זה נכון שר' חיים לא 

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

היה אהוב על כולם", מיד נענה רבי חיים "אני אמר שהרב כן היה בעל כשרון ו
  מוחל אני מוחל" וכמובן שאותו ילד אכן הבריא.

 )הר"ש לוינשטיין(

 ) ו, ז( העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלוקיך' ה בחר בך

 אתה" ענין על נשפכו דם של נהרות הנבחר העם נקרא ישראל עם
 .ה"הקב של הנבחר עמו היותנו על בנו קנאו הגויים תמיד". בחרתנו

, עמו נעשינו ואז בנו בחר ה"שהקב רק הכוונה אין" בחרתנו אתה, "שכן
 . להיבחר הראויים כאלו אדם בני בחר ה"הקב אלא

 אדם בני שואל היה ה"הקב שנה אלפים ששת לפני אם: ונתבונן הבה
 ?עונים היו מה, ומדוע העולם את לברוא כדאי האם

. פרנסה לאנשים שתהיה כדי העולם את לברוא כדאי: אומר היה אחד
, כיום שישנן המתקדמות הטכנולוגיות את שימציאו כדי כדאי: יאמר השני
 . אלו מעין תשובות ועוד

, טכנולוגיה או פרנסה צריך עולם שיש אחרי רק שכן, שטות הוא זה כל
 יחסית מעלה מחפשים איננו, בהם וטעם צורך שום אין עולם שיש וללא
 . העולם את לברוא סיבה תהיה שהיא, בעצם מעלה אלא

 את לברוא וצריך ראוי שלמענן, עצומות כך כל מעלות יש ישראל לעם
 רבי הגאון על מופלא אחד מעשה ונביא, דוגמאות אינספור לכך יש. העולם
 : ל"זצ פיינשטיין משה

 משה' ר אמר חפצם למחוז כשהגיעו. אברך עם במכונית נסע הוא פעם
 לו שיפתח מהנהג ביקש, אברך אותו משם שהלך ואחרי, רגע שימתין לנהג
 .(!!!) עליו סגר שהאברך מחמת בדלת תפוסה היתה ידו כי הדלת את

 היד את לו שנשחרר לכן קודם צעק לא הרב כבוד מדוע: הנהג תמה
 ?מהדלת

 .ידי על הדלת את שסגר אברך אותו את לבייש רציתי לא: משה' ר ענה

 עומד שהוא יודע אדם לפעמים. הדור גדול של במעשהו מונח מה נגדיר
 אבל. לקראתם, ונפשית פיזית, מתכונן והוא, וכדומה ניתוח או יסורים לעבור

. מוקדמת הכנה כל ללא, ספונטאנית היתה משה' ר של תגובתו, זה במעשה
 שלא כדי והכל, ילך שהאברך עד והמתין היסורים את סבל הוא טבעי באופן
 .לביישו

 !העולם את לברוא היה כדאי כזה מעלה בר אדם עבור

 (תפארת תורה)

 מאוצרות המגידים  
 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל - "בכל מדה ומדה"

"ואהבת את ה' אלקיך" בין אם נוהג עמך במדת הרחמים הרמוזה בשם 
הוי"ה, בין אם נוהג עמך במדת הדין הרמוזה בשם אלקים, "בכל מאודך", 

מדה ומדה שהוא מודד לך הוי מודה לו במאוד מאוד. (ברכות נד,א). הכל

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

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

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

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

לקדוש ברוך הוא, ואלמלא בא מלאך וסתרו בבקעת דורא פתח פיו לשבח 
 –דוד בספר תהלים  על פיו היה מאפיל על כל השירות והשבחות שאמר

 –ותמוה 

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

 ובאר הרבי מקוצק זצ"ל שאכן לא מנעוהו!

ולמה סתרוהו? כי אמרו לו: דוד המלך שורר בין בעת רווחתו ובין בעת 
תך, אין זו רבותא. נסתור ר, משורר בעת גדולתך ורווחצרתו. אתה, נבוכדנצ

 –לך, ונראה איך תשורר 

 ואז, נדם...



 

 ג 

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

 –ארוך 

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

רבים לחלץ את הרב מטשיבין רבנים חשובים, נשארו בסיביר. נעשו מאמצים 
והשלטונות לא אפשרו בשום פנים ואופן להגר מגן העדן הקומוניסטי, לבל 

 לגן עדן זה... יתגלה אלו פנים יש

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

 כנגד המהפכה שלהם. בסכנת נפשות ארגנו מנין בסתר ולמדנו תורה.

יום אחד הופיעו במנין שלשה יהודים מזוקנים, והודיעו בשמחה 
מצים נשאו פירות, השאה הפרסי בעצמו התקשר לסטאלין, רודן ברית שהמא

המועצות, שיאפשר לרב מטשיבין לעבור לארצו, ומשם הדרך פתוחה לארץ 
רק ו אך ישראל. יש רק בעיה אחת: את אישור היציאה עבורו אפשר להשיג

בה. אין אפשרות לעלות לרכבת ולנסוע למוסקבה בלי אישור מסע במוסק
והם לא ינפיקו אשרת מסע לצורך זה. אדרבה, המבקש מסתכן מהשלטונות, 

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

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

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

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

מפי הרבי ימרה ששמע אמרו: "אכן, גם את מצבו הגדיר בדבר תורה. אמר א
במעלז זצ"ל, בפסוק: "קול ה' יחיל מדבר, יחיל ה' מדבר קדש" (תהלים כט, ח). 
לאמור: ידע שהעולם נחלק לשליש ישוב, שלשי ים, ושליש מדבר (תוספות 
פסחים צד, א). הים אינו מקומם של בני אדם (נדרים ל, ב), אבל המדבר הוא 

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

 "יחיל ה', מדבר קדש"!

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

 אלא: "מדבר קדש"!

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

שאינם סוכני חרש המבקשים להפלילנו, וקיבלתי על עצמי  ידעתי איפוא
לנסוע למוסקבה ולהשיג את אישור היציאה. הכיצד? נפלאות ההשגחה 
הפרטית: באוזבקיסטאן נשאתי את אשתי, ילידת מוסקבה. לשם כך נצרכו 
אישורים ממרשם התושבים שם. החלטנו לוותר עליהם, די לנו בסידור קידושין, 

כנשואים. עתה היה בידי נימוק מצויין לנסיעה למוסקבה: לא נהיה רשומים 
לקבלת האישורים לצורך רישום הנישואין. היו עוד עיכובים שנפתרו בניסים, 
ואין כאן מקומם. סוף דבר העניין סודר, ובערב הפסח תש"ו היה הרב מטשיבין 

 בארץ ישראל.

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

תשאלו איך הסכמתי שגדול הדור ישרתני? כך למדוני: אם מישהו חש צורך 
ל לעשות עימו כעת הוא לקבל את הבעת להביע לך תודה, החסד שאתה יכו

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

 –על כל פנים, זו האימרה וזה לקחה 

 לעבוד את ה', בכל מצב!

 (והגדת)

 
 "בשמים ממעל ועל הארץ מתחת"

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

 ש"בשמים", בעניינים הרוחניים, "ממעל", שא עיניך וראה שיש גבוהים ממך
ותשתדל להעפיל לדרגתם, בבחינת "קנאת סופרים תרבה חכמה" (בבא בתרא 
כא, א). וידועים דברי רבינו יונה (אבות פ"ב מ"ז) "במקום שאין אנשים השתדל 

. במקום להיות איש". כי "אנשים" הם החשובים והנעלים (רש"י במדבר יג, ג)
שאתה הגדול, שיש גדולים ממך ודאי תשאף להגיע למדרגתם. אבל גם במקום 

ולכאורה הגעת לפסגה, גם אז השתדל להיות "איש", נעלה ומרומם עוד יותר. 
הכיצד? "תראה עמך כאילו בדור חכמי התלמוד אתה, ועימהם במקום אחד. וגם 
 ואם תשיג למעלתם, תחשוב כאילו אתה עומד עם הנביאים, ועם משה רבינו עלי

לם מללמוד, ותהיה כמעיין ובזה, לא תתרשל לעו השלום, ומתי תשיג לחכמתם!
 המתגבר!"

 איזו תביעה!

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

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

 שהרי "רבי" הוא. על מה רבים כאן, שאל.

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

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

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

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

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

היה מלקטים את התבן שהסתבך בשערם. אמר לה: "אילו  במתבן, וכל בוקר היו
לי, הייתי קונה לך 'ירושלים' של זהב [תכשיט זהב, וירושלים מגולפת בו (ר"ן). 
שכך ראוי לנחם ולפייס (עירובין ק, א), ולבסוף אכן העניק לה תכשיט זה (שבת 

 ק, ב)].

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

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

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

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

 ושלכם, שלה הוא".

 ידוע.

ויש לי שאלה: הן לא פחות מכך, ידוע המדרש אודות "איש חסיד היה, בלי 
מזון ומחיה", שיצא להביא טרף לביתו והנה אליהו הנביא לקראתו, נמכר עבורו 

אכי מרום שיעזרוהו לבנות לעבד תמורת שמונה מאות אלף זהובים, גייס מל
ארמון בין לילה, ושוחרר למחרת. ובמדרשים נוספים גילה אליהו מטמוניות 

 והנחיל עושר. מדוע כאן לא בנה להם ארמון ולא העשירם?

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

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

כמה נפלאים דברי החידושי הרי"ם מגור זצ"ל, שכאשר קטרגה הלבנה שאי 
 אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד והקדוש ברוך הוא מיעטה, הירבה

צבאיה בכוכבים להפיס את דעתה (רש"י בראשית א, ט"ז). ואינו מובן: גדולה 
 היתה, והתמעטה. במה יפייסו הכוכבים את דעתה? 

 מתחת"! –וענה: תתנחם בכך שיש קטנים ממנה. "על הארץ 
וכאשר נרכוש נקודת מבט זו, ונהיה שבעי רצון בחלקנו בגשמיות, נוכל 

 ממעל"! –להפנות המבט להתעלות ברוחניות: "בשמים 

 (והגדת)

 
 "ונושנתם"

 כל תמונת פסל ועשיתם והשחתם בארץ ונושנתם בנים ובני"כי תוליד בנים 
 ואת השמים את היום בכם העידתי, להכעיסו יךאלק ה' בעיני הרע ועשיתם
 שמה הירדן את עברים אתם אשר הארץ מעל מהר תאבדון אבד כי הארץ

 בעמים אתכם ה' והפיץ .תשמדון השמד כי עליה ימים תאריכן לא לרשתה
). כז-" (דברים ד, כהשמה אתכם ה' ינהג אשר בגוים מספר מתי ונשארתם

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

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

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

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

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

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

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

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

מאות חמישים ושתים שנה כמנין "ונושנתם" והוא הקדים והיגלם לסוף שמונה 



 

ד 

מאות וחמישים, והקדים שנתים ל"ונושנתם", כדי שלא יתקיים בהם "כי אבוד 
תאבדון". וזהו שנאמר "וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק הוא ה' 

ר להביא הרעה שנתיים קודם אלוקינו (דניאל ט, יד), צדקה עשה עמנו שמיה
זמנה.

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

 –בחרב, ידי נשים רחמניות בשלו ידיהן" כל מגילת איכה 

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

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

 –ובענין זה, סיפור 

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

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

אזר אחד המצביאים הצרפתים עוז, ופנה למלכו. הציע להשאיר חיל מצב 
ברדיפה אחר צבא הרוסי  דהמצור, והצבא יאגף את העיר וישמישימשיך את 

 ן טעם בהמשך המצור ועצירת ההתקדמות. הנמלט, לכתשו הדק. אי
 שאלו נפוליאון: "אתה יודע רוסית, אמת?"

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

 לכלכל את צעדינו".
ור לנפוליאון לסכן את עצמו. הסכנות היו לחם לא הועילו המחאות, שאס

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

 המצביא כוס שיכר, והמשרת יושב לצידו בהכנעה.ועלו לפונדק. בקש 
שמעו חיילים מתאוננים באזני מפקדם: אינם אוכלים לשבעה, הם חסרי כח. 
אם תהיה מתקפה לא יחזיקו מעמד. במיוחד, שהאגף הדרומי אינו מתוחזק 

 כראוי ורבות בו הפרצות.
 הסיכון היה איפא כדאי, שמעו מה שקיוו לשמוע.

 לפתע נדרך אחד החיילים. פניו קדרו ואמר למפקדו: "כמדומני, שמשרתו
 של הקצין שם הוא נפוליאון, הקיסר הצרפתי!"

רעמי צחוק נשמעו, אך הלה עמד על דעתו: "ראיתיו פעם, סוקר מסדר 
 צבאי. הוא האיש!

 "מה אתה מדבר", גער בו המפקד, "האינך רואה שהוא משרתו של הקצין?"
 "אולי גם הקצין מתחזה. מה איכפת לך, דרוש מהם להזדהות!"

"קום" ציוה בקול רועם התעשת הקצין המתחזה.  אותו רגעהמפקד קם, וב
 על משרתו, "הבא לי כוס נוספת!"

והשתטח ארצה.  –נפוליאון קם בחרדה, כעבד הנכנע לאדוניו, נטל את הכוס 
הכוס התנפצה. הקצין תפסו בגסות בצווארונו, הקימו על רגליו וסטר לו אחת 

משלנו, ואיך סתר ושתיים. המפקד שב אל חייליו: "הלא ראיתם, הקצין אחד 
 למשרתו!"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ולשם, והם נשארים בבית מדרש קשורים איתך, נמלטו לכאן. ואין לנו זכות 
 גדולה מזה.

מקוצק זי"ע אמר פעם: מפני מה זכה הרב מביאלה לבן כמו האבני נזר  הרבי
 זי"ע? מפני שלמד ביום פורים, בזמנים שהולכים לאיבוד.

שמעתי מיהודי ששמע מהחפץ חיים זצוק"ל, כי שעה אחת לימוד  באוזני
בבין הזמנים נחשבת בשמים כחמש שעות, איך החשבון אינני מבין אבל כך הוא 

  אמר.
  ל"זצוק חיים החפץ ממרן חדש בווארט נסיים
 .המלך חזקיה על שאלות שתי ישנן

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

 בתורה לעסוק שממאן שמי ההלכה את למד הוא מהיכן מובן לא, כל ראשית
 בפתח חרב שינעץ המדרש בבית חרב נעץ מדוע, שניה שאלה? מיתה חייב

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

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

 הקשר מלחמה ובשעת. מדם ועקובה קשה המלחמה. לכבות העומד נר
 לנתקביותר הגדול המאמץ את משקיע השונא, ביותר החשוב הוא האלחוטי

 .האלחוטיים השדרים את ולבלבל הטלפוני הקשר את
 מהו, שבשמים לאביהם ישראל עם בין, כביכול, האלחוטי הקשר מהו
 בין מקשרת התורה" הוא חד ואורייתא ישראל הוא בריך קודשא? "הטלפון
 . שבשמים אבינו על אלא להישען להם שאין היודעים ישראל
, ישראל עם אז היה שרוי בה הסכנה עוצמת את ראה חזקיה כאשר לכן
 הידוק: אחד דבר נותר כי המלך ידע, תקוה אובדן, יאוש שורר מסביב כאשר
 או המנתק כי הכריז ולכן. העולם לבורא ישראל בין האלחוטי הישיר הקשר
 .בחרב ידקר - זה בקשר מחבל
 דין לו יש! נפש פיקוח של ענין זה, בתורה עוסק ואינו המדרש בית שבתוך מי

 . האלחוטי הקשר על ממונים אינם קירקסאות בבתי היושבים הללו'! רודף' של
 כאשראלו קשים בימים ביותר המוצלח הנשק היא הזמנים בין ישיבת
 גדותיו על עצמו את ממלא תורה בן כאשר. עבר מכל אותנו מקיפים השונאים

 אלוקיך' ד את ואהבת" שמים שם ומקדש אותו הסובבים על ממילא משפיע הוא
 ואמא אבא על להגן ביותר הטוב החייל הינו", ידך על מתאהב שמים שם שיהא -

                     .רצון יהי כן אמן. הזאת העיר יושבי כל ועל והאחיות האחים על
 (להגיד)  

 בדרך הדרוש  

  אנכי ד' אלקיך

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

 א"המהרש' ופי משנברא נברא שלא לאדם לו נוח בגמרא
 עשה מצות ועל ת"מל ה"ושס עשה מצות ח"רמ דהם משום

 לו יש ת"ל על עבר ואם עונש לו ואין שכר לו אין עליו עבר אם
 נברא שלא לאדם לו נוח לכך עשה מצות על מרובים והם עונש
 מצרפה ה"הקב טובה מחשבה' בגמ איתא, משנברא יותר

 א"המהרש כתירוץ ל"וא ע"במ א"המהרש קושית כ"א למעשה
 מצרפה ה"הקב טובה מחשבה הלא מרובים המה ת"דהל

' בגמ איתא אבל ת"מל מרובים המה ע"המ כ"וא למעשה
 דהיינו' וכו על אחרים אלקים לך' יהי לא) ב"ע ה"ק דף( דשבת
 לא ר"היצה דהיינו אני אלא יודע בעולם אדם שאין בך אפילו

 על דאפילו משמע לך' יהי לא שמכח עולה כלל ממילא לך' יהי
 מקום אין כ"וא שבלב ר"היצה דהיינו נענש רעה מחשבה
 מצרפה ה"הקב נמי רעה מחשבה דהא המפורשים לקושית

' ד אנכי שפיר אתי והשתא מרובים המה ת"הל כ"וא למעשה
 אשר אמר לא למה וקשה מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלקיך

 ת"דל א"מהרש' כדפי נברא שלא לאדם לו דנוח ל"וצ בראתיך
 מצרף ה"הקב אין רעה מחשבה הלא קשה אבל מרובים המה

 לך' יהי לא א"לז תעשה מלא מרובים ע"מ הוי וממילא למעשה
 עבירה של המחשבה על שאפילו מוכח ממילא אחרים אלקים
  :ל"וק מעשה מרובים ת"מל הוי ממילא למעשה מצרפה ה"הקב

 )מדרש יהונתן(

 אעברה נא

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

 קבלת בשעת שם היה יעקב שגם סבא ישראל על דקאי אמר
 אחד כאיש אחד בלב שם היו ישראל שכל אמר וחד. התורה

 במדרש כן גם איתא והנה. כאן עד יחיד בלשון נקראו לכך
 וטען העגל מעשה לאחר ישראל על סנגוריא מלמד היה דמשה
 זאת והנה. להם ולא צוית לי יחיד בלשון כתיב יךקאל' ה אנכי

 הפסוק על לעיל הנזכר הראשון כפירוש נאמר אם דוקא ניחא
 דכל לעיל הנזכר' הב כפירוש נאמר אם אבל. ישראל שם ויחן

 לאו משה מליצת כן אם יחיד בלשון אז נקראים היו ישראל
 איתא והנה. נאמר ישראל לכל יךקאל' ה דאנכי היא מליצה
 אמר ישראל לארץ לכנוס מבקש משה שהיה דבשעה במדרש

 אחד כל על והשיב באו לא למה ויעקב יצחק אברהם ה"הקב לו
 כפירוש ניחא זה אך. התורה קיבל דלא השיב יעקב ועל ואחד
 על דקאי הראשון כפירוש אמרינן אי אבל לעיל הנזכר השני

 כן ואם התורה קבלת בשעת היה יעקב גם כן אם סבא ישראל
 . הוא כלום לאו משה של התירוץ

 שהתחלנו לעיל הנזכר המדרש דברי שפיר אתי והשתא
 ואין. יעקב בא לא מדוע יקשה מבקש אתה אעברה אם. בו

 הפירוש כפי הא. התורה קבלת בשעת היה לא דהוא לומר
 צריך כרחך על אלא. שם היה יעקב שגם מוכח ויחן של הראשון

 בלשון דנקראים ישראל כל על דקאי' הב כפירוש דסברת לומר
 ולא דאנכי הוא כלום לאו דמליצתך נא סלח בטל כן אם, יחיד
 :יחיד בלשון נקראים דהא אמרתי ישראל לכל לך יהיה

 (חנוכת התורה)



 

  

 

 ושננתם - פן תשכח
ְפְׁש ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאתַרק ִהָּׁשֶמר ְל ּוְׁשמֹר נַ 

ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶני ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְב ּכֹל ְיֵמי
ַחֶּיי. 

למדו מכאן שכל השוכח אפילו  )1בגמרא
דבר אחד מתלמודו עובר בלאו, שבכל 
מקום שנאמר 'השמר' אינו אלא לא 

. ומעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב )2תעשה
 .)3בנפשו

 )4נביא כמה גרגירים בענין זכרון הלימוד
 חזרה

לחזור  שצריך )5משמעות הענין כפשוטו
 כמה פעמים עד שיקבע הדבר בלבו. 

כמו כן נלמד הדבר מהפסוק בפרשתינו 
: 'שיהו דברי תורה )6" ולמדו חז"לםְוִׁשַּנְנָּת "

בפיך שאם ישאל לך אדם דבר  )7מחודדים
 אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד'.

אמרי, שחוץ ממה מתמשם הרבי מלובלין 
שטבע החזרה הוא לזכור, הרי גם יש בזה 

 סגולה לזכרון.
 תפלה

אמרו שיכול אדם לבקש  )8בגמרא
בשמונה עשרה בתוך הברכה מעין אותה 
ברכה, ומביא רש"י לדוגמא: 'אם היה משכח 

 )9תלמודו מאריך בחונן הדעת'.
 המשך בעמוד השלישי

 
הסמ"ק מונה אותו למצוה בפני  )2מנחות צט, ב.  )1

ימי בין  - וכיון שהזמן גרמא )4אבות פ"ג מ"ח.  )3עצמו. 
הזמנים בהם טוב הזמן לנצלם לחזרה על הישן ועל הישן 
נושן, לכן הארכנו מעט בענין. (נוסף על מה שהובא בגליון 

פירוש רבנו יונה ורע"ב אבות שם.  )5). 173 -שבת זכור 
עבודה זרה ח, א.  )8מלשון שנון.  )7קידושין ל, א.  )6
והני מילי  ראה מגילה ו, ב: 'יגעתי ומצאתי אל תאמן' )9

לחדודי, אבל לאוקמי גירסא (שלא תשתכח ממנו, רש"י) 
 סייעתא היא מן שמיא. א"כ ברור שצריך לכך תפלה. 

 194גליון   ו“תשע •ַנֲחמּו  -ָּפָרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן 



 

 

והקרי  (לשון זכר)הּוא הכתיב  ָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהוא.
, שמשה רבנו בתפלתו היה מהפך מדת נקבה) ן(לשוִהיא 
 - (בחינת זכר)למדת החסד והרחמים  (בחינת נקבה)הדין 

 תשואות חן)( .'הוא'ל 'היא'אית ה
 

: ברש"י .ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים ַצִּדיִקם
שיש להם טעם על גם ה. 'הגונים ומקבלים'

בלי טעם, כי שכלו של כ קייםפי שכל, צריכים ל
'הגונים' בשכל צריך לקיים כי הם האדם מוגבל. גם 

 מבעלזא) א(מהר" 'מקובלים' ולא בגלל השכל.
 

אם תזכר ותדע את . ם ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ְלָבֶבְוָיַדְעָּת ַהּיֹו
תזכר תמיד  -יום המיתה, אז  -הידוע 

 )אור החיים הק'( .לשוב בתשובה
 

מאחר . ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות... ֱאֵקינּו ֶאת ְּכבֹדֹו ה' ֵהן ֶהְרָאנּו 
בושה שפלות ובאנו לידי  ש

 אמרו מעצמינו עד כדי מיתה, לכןגדולה 
 )רימנוב -דברי מנחם ( .

 
ברש"י: 'שלא יהא לבך . ' ֱאֶקי ְּבָכל ְלָבְבְוָאַהְבָּת ֵאת ה

חלוק על המקום'. לא יהא לבך חלוק על המקום 
בו לומר שאילו היית במקום אחר היית נמצא שאתה 

יכול לעבוד את ה', אלא מאותו מקום ומצב עבוד 
 (רבי שלמה קארלינער) ואהוב אותו.

  

 צריך  גם במדות המנוגדות למדותיו
 ולהשתמש לכבוד קונ
ה' ֱאלֵֹקיֶכם ֵבִקים ּבַ ם ַהּדְ ָמָרא  .ְוַאּתֶ ּגְ ָאְמרּו ּבַ

ִמּדֹוָתיו ֵבק ּבְ ה ֱהיֵה ַרחּום , ִהּדָ ַמה הּוא ַרחּום ַאף ַאּתָ
ת ַהֶחֶסד ְוהּוא . ְוכּו' ּדַ ר ִטְבעֹו ִמּמִ ִהּנֵה יֵׁש ָאָדם ֲאׁשֶ ּדְ

ִריֹּות יַּת ֲחָסִדים ִעם ַהּבְ ֲעׂשִ ֶזה , עֹוֵסק ּבַ ה ְוָאָדם ּכָ ָקׁשֶ
ִהיא  בּוָרה ׁשֶ ת ַהּגְ ּדַ ִאים ִמּמִ ָבִרים ַהּבָ לֹו ַלֲעׂשֹות ּדְ

ֶדת ְלִטְבעוֹ  בּוָרה , ֲהפּוָכה ּוְמֻנּגֶ ת ַהּגְ תֹו ִמּדַ ּדָ ּמִ ְוֵכן ִמי ׁשֶ
ה לֹו ַלֲעׂשֹות ֲחָסִדים י , ָקׁשֶ ּתֵ ִניִמיּּות ׁשְ ֱאֶמת ּפְ ֲאָבל ּבֶ

י  דֹות ֵאּלוּ ֶאָחד ֵהם ּכִ ִלים ֵמה' ִמּדֹות ְמֻנּגָ ְלׁשְ ּתַ ֵהם ִמׁשְ
ּדֹות ּגַם . ֶאָחד י ַהּמִ ּתֵ ׁשְ ׁש ּבִ ּמֵ ּתַ ָלֵכן ָצִריְך ָאָדם ְלִהׁשְ

ִריְך ָלֶהם ּצָ ָמקֹום ׁשֶ ְוָאז הּוא ְמַיֵחד , ַיַחד ִלְכבֹוד קֹונֹו ּבְ
ֶהם ּלָ ֶֹרׁש ׁשֶ ׁשּ ּדֹות ּבַ ק ֶאת ַהּמִ בֵ ׳ְוֶזהּו . ּוְמַדּבֵ ק ִהּדָ

ִמּדֹוָתיו מֹו ׳ ּבְ ֵאֶצל ּכְ ּדֹות ְמֻאָחִדיםה' ׁשֶ ל ַהּמִ , ֶאָחד ּכָ
ְלֶאָחד ּדֹות ַהּמִ ל ּכָ ֶאת ק ַדּבֵ ּתְ ה ַאּתָ ם ּגַ ְך , ּכָ

ִריךְ  ּצָ ָכל ֶאָחד ָמַתי ׁשֶ ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ  .ְלִהׁשְ
 מזלאטשוב)הרה"ק רבי יחיאל מיכל  (תורת המגיד 

 מתלמיד חכם המואס בגשמיות צריך לירא
תוּ  ָמרָ ב ּכָ ּגְ ְמעוֹ א ּבַ  ָהַעְמסֹוִנין ׁשִ

ּתֹורָ ן ֶאִתיל כָּ  ּדֹוֵרשׁ ה ָהיָ  ּבַ ּיוּ ה, ׁשֶ יעַ ן ּכִ ִהּגִ ת ה' אֶ 'לְ  ׁשֶ
ירָ  ֱאֹלֶקיךָ  ֵרשׁ א' ּתִ בָּ ד עַ . ּפֵ ת אֶ ד 'ְוִלמֵּ א ֲעִקיבָ י ַרבִּ א ׁשֶ

ירָ  ֱאֹלֶקיךָ ה'  ְלִמידֵ ת ְלַרּבוֹ א' ּתִ ן ְלָהִבי ְוֵישׁ ם. ֲחָכִמיי ּתַ
ַרשׁ א לֹה ָלמָּ  ְמעוֹ  ּדָ ָרשׁ  ַעְצמוֹ י ָהַעְמסֹונִ ן ׁשִ  ְוֵישׁ  ה.זֶ  ּדְ
ְלִמיי כִּ ר, לֹומַ  ֲאווֹ י ְלַגְמרֵ ס ָמאֵ לְ  ָצִריךְ ם ָחכָ ד ּתַ ת ּתַ
ִמּיוּ י ִמינֵ ל ִמכָּ ט ֻמְפשָׁ ת ְוִלְהיוֹ ה ַהזֶּ ם עֹולָ  ׁשְ ן מִ  ּובֹוֵרחַ ת ּגַ

בוֹ  ּתֹוְקקּותוֹ ל ְוכָ ד, ַהּכָ ְלִמיל עַ ת ה', ִלְדֵבקוּ ק רַ  ִהׁשְ ד ּתַ
זֶ ם ָחכָ  רּוךְ א ַהּבֹורֵ ה ּכָ רֶ א הוּ  ּבָ ִכיָנתוֹ ה ַמׁשְ ו ָעָלי ׁשְ

ֶּ , ֵהיֶמּנוּ א ִלירָ  ָצִריךְ ן ְוָלכֵ , ּוְבתֹוכוֹ  ז שׁ ה ׁשֶ ת ה'. ִיְראַ  ַמּמָ
ָהיָ א ֲעִקיבָ י ַרבִּ ה ְוִהנֵּ  ּתֹוקֵ ו ָיָמיל כָּ ה ׁשֶ  ַנְפׁשוֹ ר ִלְמסֹק ִמׁשְ
ֶמנָּ י ְלָידִ א ָיבוֹ י ָמתַ ר ְוָאמַ ה', לַ  סֹופוֹ ע ְוָידַ ה, ַוֲאַקּיְ ּבְ  ׁשֶ
בָ ל שֶׁ  ְזכֶּ ר ּדָ ֹפעַ  ֶנֶפשׁ ת ִלְמִסירוּ ה ּיִ שׁ ל ּבְ ה ָהיָ ן ָלכֵ , ַמּמָ
ִחינַ  ּבוֹ  ָראַ ת ּבְ ִכינָ ת ַהׁשְ ְ ְליָ ה ַהׁשּ ִאְתּגַ שׁ א ּבְ ה ְוָהיָ , ַמּמָ
ְמעוֹ  ַאךְ ת, זֹא ִלְדֹרשׁ ל ָיכוֹ  ִמיה ָהיָ י ָהַעְמסֹונִ ן ׁשִ ד ּתָ

י ִחינָ ר ַמְסּתִ ת ּוְלַגּלוֹ  ִלְדֹרשׁ ה ָרצָ א לֹן ָלכֵ , זוֹ ה ּבְ
ָרשַׁ ( ת.ֹזא רּוָמהת ּפָ   )ּתְ

. במדרש: הלכה כמה אָוֶאְתַחַּנן ֶאל ה' ָּבֵעת ַהִהו
תפילות מתפלל אדם בכל יום, כך שנו חכמים ג' 
תפלות מתפלל אדם. וצריך להבין מה ענין זה 
אצל תפלות של משה. עוד כתוב במדרש שמשה 
רבנו התפלל תקט"ו תפלות כמנין "ואתחנן", 
וצריך להבין מה משמיענו בזה. ויש לומר 
שתפלות משה היו בתפילת שמונה עשרה, ומנין 

פלות לאו מ"ואתחנן" ילפינן, אלא שרש"י הת
כתב "בעת ההוא" לאחר מלחמת סיחון ועוג. 

ויהי והנה בציווי מלחמת סיחון ועוג כתיב "
וגו' וידבר  כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות

ה' אלי וגו' ראה נתתי בידך את סיחון" וגו', וזה 
היה בט"ו באב שבו כלו מתי מדבר. צא וחשוב: 

יש ט"ז ימים, ומאלול עד "ו) (עם טמט"ו באב 



 

 

הם קע"ז ועוד (כשנחשב אחד מלא ואחד חסר) שבט 
ז' ימים של אדר, הרי מאתיים יום 

, ובהם יש כ"ח שבתות שבהם )16+177+7=200(
הרי קע"ב. וכשנפילם בג' אין היחיד שואל צרכיו, 

תפלות ביום הרי תקט"ז, אך כיון שה' לא דבר עם 
ו באב עדיין לא משה אלא ביום, נמצא שבליל ט"

התפלל על זה, הרי החשבון מכוון תקט"ו 
 תפלות, ומכאן שג' תפלות מתפלל אדם ביום.

 )ברכות לב, אפני יהושע ( 

א ִתְתַאּוֶה ֵּבית ֵרֶעבשינוי הלשון יש לדקדק  .ְו
כאן ממה שכתב בפרשת יתרו, ששם כתוב "לא 
תחמוד בית רעך", וכן 'לא תתאוה. ויש לומר על 

שמבואר במפרשים החילוק בין תאוה פי מה 
לחמדה, שחמדה היא שעושה פעולות 
והשתדלות להשיג את מה שנמצא אצל רעהו, 
ואילו תאוה היא אפילו שמתאוה רק בלב בלי 

והנה ידוע שקודם חטא  שום מעשה והשתדלות.
אדם הראשון לא היה יצא הרע בתוך האדם ולא 
היה שולט על מחשבתו, רק הפיתוי בא מבחוץ 

עשות דבר שלא כרצונו, ולאחר החטא נכנס אל ל
זר לתוך גופו של אדם. ואמרו חז"ל שכשעמדו 
ישראל על הר סיני פסקה זוהמתן, דהיינו זוהמת 
הנחש מחטא אדם הראשון, ממילא יצא יצר הרע 
מהם וממחשבותם, ולא היה צריך להזהיר על 
התאוה, כי בטל מהם התאוה שהיא במחשבת 

ות שהיה לאחר חטא הלב. אבל בדברות שני
העגל שחזרה זוהמתן, היה כבר צריך להזהיר 
"לא תתאוה", וכל שכן על החמדה שהיא פועל 

  )ישמח משה(  יוצא מהתאוה.

בגמרא שמעון העמסוני כתוב  א.ֶאת ה' ֱאֶקי ִּתיָר 
שבתורה, כיון שהגיע ל"את  היה דורש כל אתין

ה' אלקיך תירא" פירש, עד שבא רבי עקיבא 
ודרש לרבות תלמידי חכמים. ולכאורה הרי מצינו 
כבר בתורה שאמר הקב"ה "ומדוע לא יראתם 

(פסוק ב) לעיל  הרילדבר בעבדי במשה". ועוד 
כתוב "למען תירא את ה' אלקיך" ולמה לא פירש 

דרש יראת  שם. ויש לומר דגם שמעון העמסוני
חכמים, אבל לא תלמידי החכמים, לכן ב'את' 
השני פירש. אבל רבי עקיבא שמתו כ"ד אלף 
תלמידיו משום שלא נהגו כבוד זה בזה, למד מכך 

 שפסוק נדרש גם על תלמידי החכמים.
 )קידושין נז, א (המקנה 

על עצמו  קבלוגביר אחד לקח חתן תלמיד חכם 
חזיקו על שולחנו. החתן שהיה גדול גם ביראה לה

שמע כי בליזענסק מתלכדים ומתלקדים עובדי 
ומבקשי ה', קם ונסע, ותבער בו אש ה' וישב שם 

בטענה  כמה חדשים. כשחזר קבלו חותנו בחרי אף,
עת לך תשב ותלמד, ומה זה נסשאני לקחתי אותך 

לבטל את הזמן עם החסידים?! הלך החותן והזמינו 
לדין תורה אצל הרב. שאל הרב את החתן: מה 
למדת בליזענסק? אמר לו: למדתי שיש אלקים! 
פרץ הרב בצחוק והזמין את המשרתת ושאל אותה: 

ענתה, אמר  -האם את יודעת שיש אלקים? בוודאי! 
ית הרב לחותן וכי לשם כך נסעת לליזענסק הרי הי

יכול ללמוד זאת אצל המשרתת שלי. ענה החתן: 
ובזה היא אומרת שיש אלקים אבל אני יודע...

ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל  את הפסוק  יתבאר
 באמירהלא די  ם,ָהֱאִקיא ְלָבֶב ִּכי ה' הּו

  '.ת אל לבבךווהשב'וידעת ... אלא צריך  בעלמא

 המשך מעמוד ראשון 

 דושיבק
סגולה,  )10בשם הרה"ק מהרי"א מזידיטשוב מובא

להתפלל במחשבה על הזכרון כשאומר בקידוש 
 ית"."זכרון למעשה בראש
מספר רזיאל המלאך לומר  )11עוד מובאת סגולה

נוסחה:  ולפני קידוש פסוקים ותפלה אחריה, וז
ַמת שַׁ  ִביֵנם-"ָאֵכן רּוַח ִהיא ֶבֱאנֹוׁש ְוִנׁשְ י ּתְ ְלָאָדם  .ּדַ

ָפֶניָך  .ַמַעְרֵכי ֵלב ּוֵמה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון ִליֵכִני ִמּלְ ׁשְ ַאל ּתַ
י ּנִ ח ִמּמֶ ּקַ ָך ַאל ּתִ ָקדּוָך ָצקּון  .ְורּוַח ָקְדׁשְ ר ּפְ ּצַ ה' ּבַ

ָרא ִלי ֱאלִֹקים ְורּוַח  .ַלַחׁש מּוָסְרָך ָלמוֹ  ֵלב ָטהֹור ּבְ
י ִקְרּבִ ׁש ּבְ ה' ֱאלִֹקים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמּוִדים  .ָנכֹון ַחּדֵ
ּבֶֹקר ָיִעיר ָלַדַעת ָלעּות ֶאת יָ  ּבֶֹקר ּבַ ָבר ָיִעיר ּבַ ֵעף ּדָ

ּמּוִדים ּלִ ֹמַע ּכַ ַתח ִלי ֹאזֶן  .ִלי ֹאזֶן ִלׁשְ ה' ֱאלִֹקים ּפָ
ר  .ְוָאֹנִכי לֹא ָמִריִתי ָאחֹור לֹא ְנסּוֹגִתי ּבֶ רּוַח ה' ּדִ

תֹו ַעל ְלׁשֹוִני. י ּוִמּלָ  ּבִ
ָפֶניָך ה' ֱאלֵֹקי ַאְבָרָהם  ִיְצָחק ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ם ׁשֵ תֹוָרֶתָך, ְוָהֵאר ֵעיַני ּבְ י ּבְ ח ִלּבִ ְפּתַ ּתִ ָרֵאל, ׁשֶ  ְוִיׂשְ
חּו [יכון השמות: פתחיא"ל רפא"ל תופיא"ל] ְפּתְ ּיִ , ׁשֶ

ל  ל ָיַמי ִמּכָ ח ּכָ ּכַ ּלֹא ֶאׁשְ דֹול, ׁשֶ ֹכֲחָך ַהּגָ י ּבְ ֶאת ִלּבִ
ִציִויָתִני ִלְלֹמד, ְוִיְהיֶ  י ּוַמה ׁשֶ ַמְדּתִ ּלָ ה ַמֲעָמִדי ַמה ׁשֶ

ַבר ּתֹוָרה  ח ּדְ ּכַ י, ְולֹא ֶאׁשְ ל ְיֵמי ַחּיַ ֶאְלַמד ּכָ ׁשֶ
רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן"  .ְלעֹוָלם, ָאֵמן ֶנַצח ֶסָלה, ּבָ

 
דברי חיים על פרקי אבות  )11טעמי המנהגים עמ' תקעד.  )10

 .](בעלזא)נדפס בסידור עבודת ה' [



 

 

 {ד}ה' ַהָּבִאים ְּבסֹוד  
ת ֶא ה ֶׁשִּיְרֶא ה זֶ ו, ַאֲחָריא ַהּבָ ל ַע ז ְמַרֵּמ "ק ָהַרַמ  :ַּבַּמֲאָמר ַהּקֹוֵדם

 .ֲארֹונֹוי ִלְפנֵ  הֹוֵלן ֶהָענָ ד ַעּמּו

 המֶֹׁש ת ַוָּיָמ 
ֵּבַר ֶאת "ק ָהַרַמ 

ַּתְלִמיָדיו ִאיׁש ִאיׁש 
ְוָאַמר ָלֶהם ֶׁשַאף , ְּכִבְרָכתֹו

ִאם ֵיָרֶאה ָלֶהם ִּכי ֶזה ֶׁשָּבא 
ַאֲחָריו חֹוֵלק ָעָליו ֵאין ֶזה 

ֶאָּלא ֵּכיָון ֶׁשִּיְהֶיה לֹו , ָּכ
ְרׁשּות ְלַגּלֹות יֹוֵתר ִמַּמה 
ֶׁשִּגָּלה הּוא ֵיָרֶאה ְּכִאּלּו 

ְּכַכּלֹותֹו ְלַדֵּבר . הּוא חֹוֵלק
 .ָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו

 ח"מן ֶּב  ַא ִּבְהיֹותֹו
"ק ִנְתַעָּלה ָהַרַמ ה, ָׁשנָ 

ְלרּום ְמקֹומֹו ִּביִׁשיָבה ֶׁשל 
ָּכל ַחְכֵמי ּוְמֻקָּבֵלי  .ַמְעָלה

ְצַפת ָיְצאּו ְלַלּוֹות ֶאת 
ִמָּטתֹו ִּבְבִכּיֹות נֹוָראֹות ַעל 

ד ָהֲאֵבָדה ַהְּגדֹוָלה ֶׁשִאֵּב 
ְּכֶׁשְּברֹאׁש ַעם ִיְׂשָרֵאל, 

ַהְמַלּוִים ָהַל ָמָרן ַרִּבי 
 יֹוֵסף ָקארֹו.
ְּבָמקֹום  ְלָקְברֹוְּכֶׁשָּבאּו 

, ִהְתַיֵּצב ָהֲאִר״י ִלְפֵני ָמָרן ַהֵּבית ַהּדֹורְקבּוַרת ְּגדֹוֵלי 
ֶׁשֲאִני יֹוֵסף ַוֲחבּוַרת ַהְּמֻקָּבִלים ְוָאַמר: ֵאין ֶזה ְמקֹומֹו, 

רֹוֶאה ֶׁשַעּמּוד ֶהָעָנן ַההֹוֵל ִלְפֵני ֲארֹונֹו ֶנֱעַצר ְּבָמקֹום 
ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ָקארֹו ִקֵּבל ֶאת ְדָבָריו ְוִעּמֹו ֶיֶתר  ַאֵחר.

ַהֲחָכִמים ְוַהְּמֻקָּבִלים, ּוְקָברּוהּו ַּבָּמקֹום ֶׁשהֹוָרה ָעָליו 
 . 1ָהֲאִר"י

                                                      
ס ִנְדּפַ ה זֶ ר ֵסֶפ "י. ָהֲאִר י ִׁשְבֵח ר ְּבֵספֶ ר ְמֻסּפָ ה זֶ ל ּכָ  1

 ם'ִניִּסיה ּוַמֲעֵׂש ת ַהַּכּוָנֹור ֵסֶפ ם 'ְּבֵׁש ת ת"ף ִּבְׁשנַ א ְּבקּוְׂשַטאְנִדינָ 
 תְצפַ "ד ַאַּב  ל ֶהעִלירְׁשמּוֵא י ַרִּב "ק ַהָּגַה י ְיֵד ל ַע ב ׁשּוס ְוִנְדּפָ (

ת ִּבְׁשנַ ו ִּבְׁשְקָלאו סִנְדּפַ  ָּכר ַאַח ), תרל"ו - ְוִיְׂשְמחּו ָירֹּנּות ִּבְׁשנַ 
י ְיֵד ל ַע ה ַהִּנְרֶא ל ְּככָ  בִנְכָּת  ֶחְלקֹו '."יָהֲאִר י ִׁשְבֵח 'ם ְּבֵׁש  תקנ"ה

ן צּויַ ם ְּדפּוִסיה ְּבַכָּמ ( ְמַחְּברֹו ָידּוַע א  ַא"ל, זַ "י ָהֲאִר י ִמּגּוֵר ד ֶאָח 
 תִאְּגרֹום ֶיְׁשנָ ם ָאְמנָ ת. ִמְּצפַ ל ְׁשלּוְמ ה ְׁשֹמי ְּכַרּבִ ר ַהְּמַחּבֵ ם ֵׁש 

ְמָע "י [ָהֲאִר י ְּבִׁשְבֵח ר ְלַסּפֵ ה ַמְרּבֶ  ּבֹו ֶׁשּלֹו  ִהִּגיַע א הּות, ִּבְצפַ ם ֶׁשּׁשָ
י ִׁשְבֵח ל ֶׁש ר ַהְּמַחּבֵ א הּון ֵאי ַא], ְּפִטיָרתֹור ְלַאֵח ה ָׁשנָ ם ִּכְׁשִׁשי

  "י).ָהֲאִר 

ַהֵּבית יֹוֵסף ִהְסִּפידֹו ִּבְבִכי ַּתְמרּוִרים ְוָאַמר ָעָליו: 
 .׳ַּכאן ִנְגַנז ֲארֹון ַהּקֶֹדׁש'

ּדֹור ְלדֹור ְיַׁשַּבח ַמֲעֶׂשי 
הּוא ֶזה ֶׁשָרָאה ֶאת  "יֶׁשִּנְתַּגָּלה ָלֶהם ֶׁשָהֲאִר ְלַאַחר 

ִּדֵּבר ר ִּכי הּוא ַהָּקדֹוׁש ֲאֶׁש ְּבִיחּוד , ָיְדעּו ַעּמּוד ֶהָעָנן
ָהְרַמ"ק. ִהְתָּבֵרר ִּכי ָהֲאִר״י הּוא אֹותֹו ִניצֹוץ ָעָליו 

 ֵמָהַרְׁשִּב״י ְוהּוא ֶזה ֶׁשָּצִרי
 ִלְהיֹות ַמְמִׁשיכֹו ַהָּגדֹול. 

י ִּדְבֵר ָנָׂשא "י ָהֲאִר 
ל ַע "ל ָהֲאִריזַ ד ֶהְסֵּפ 
ה ָהיָ י ּכִ  ְּבָאְמרֹו ,2"קָהַרַמ 

 ְּבֶעְטיֹות ּוֵמ א ֵחְט ל ִמּכָ י ָנִק 
: 3וְּדָבָרי ָהיּוה ְוכֹ , ָנָחׁשל ֶׁש 

ְוִכי ִיְהֶיה ְּבִאיׁש 'ָּכתּוב 
ֵחְטא ִמְׁשַּפט ָמֶות ְוהּוָמת, 

. 'ְוָתִליָת אֹותֹו ַעל ֵעץ
הּוא ָלׁשֹון ‘ ּוֵבֵאר ָּכ: 'ֵחְטא

ֲאִני ׳ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ִחָּסרֹון, 
. ְוָאַמר ׳)ּוְבִני ְׁשמֹה ַחָּטִאים

ַהָּכתּוב, ִאם ִיְהֶיה ְּבִאיׁש 
ִחָּסרֹון ֶׁשל ִמְׁשַּפט ָמֶות, 
ֶׁשָהָיה ַז ְוָנִקי ִמָּכל ֵחְטא 
ְוָעֹון ְוֵאין ּבֹו ִסָּבה ֶׁשָּימּות, 

 -' ְוהּוָמת'ּוְבָכל זֹאת 
ִּתְתַּפֵּלא ַמּדּוַע ֵמת, 

ֶאת ִסַּבת  - 'ְוָתִליָת אֹותֹו'
ֹון ֵעץ ַּבֲע  'ַעל ֵעץ'ִמיָתתֹו 

ַהַּדַעת, ֶׁשָאז ִנְגַזר ִמיָתה 
 ַעל ָּכל ְּבֵני ָאָדם ְוַחּוָה.

ִמָּיד ָהְלכּו ַהְּמֻקָּבִלים ַאַחר  ַא ִעם ָּכל זֹאת א
ֶאָּלא ְלַאַחר ַּכָּמה ַמֲעִׂשים ֶׁשָהיּו ֶׁשִּגּלּו ֶאת ְיַקר "י, ָהֲאִר 

 .ת ְּגֻדָּלתֹוִּתְפֶאֶר 

2  ק ָהַרַמ ת ְּפִטיַר ת ְּבֵע ה ִלְכאֹוָר י ּכִ ם, ַהְּדָבִרי ֶנֶאְמרּוי ָמַת  ָידּוַע א"
 ְלַכְּבדֹוה ִסָּב ה ָהיָ א ְו, ִּבְגֻדָּלתֹו"ל ָהֲאִריזַ ם ִהְתַּפְרֵס א ד עֹו

א ְוֶׁשָּמ ם, ְמֻפְרָסִמים ְּגדֹוִלים ָׁש  ֶׁשָהיּוה ְּבָׁשָע ד, ֶהְסּפֵ י ְּבִדְבֵר 
 ם.ִלְפֵניהֶ "ק ָהַרַמ ן ִזְכרֹוה ְּכֶׁשָעלָ ו ַּתְלִמיָדיי ִלְפנֵ ם ַהְּדָבִרי ֶנֶאְמרּו

ץ ַאְיְּבִׁשין יֹוָנָת י ַרִּב "ק ְלַהָגהַ ' ְדַבׁשת ַיֲערֹו'ּבְ ם מּוָבִאים ָבִריַהְּד  3
מֹו ְמִביאֹום ּגַ "א ַהִחיָד (חלק ב דרוש ט), וְ  ם ְּדָבִרי' ְּבִסְפרֹו ִמּׁשְ

ם ֶׁשַּכְּדָבִריא ֵמִבי' ָחָדׁשר אֹור 'ְּבֵספֶ י ּכִ ן ְלַצּיֵ  ֵיׁשם (דרוש כ). [ֲאָחִדי
 םָׁשלֹוי ַרִּב ן ַהָּגאֹוו ְוָחִמי מֹורֹול ֶׁש  ִמָּטתֹור ַאַח "א ָהַרָמ ר ָאַמ ה ָהֵאּלֶ 
ם ְּבֵׁש ה זֶ  ְּדרּוׁשא ֵמִבי ַהָּקדֹוׁש"ה ַהְׁשלָ ם ּגַ ן. ִליִמּלּוּבְ א ַׁשְכנָ 

 ם].ַצִּדיִקית ִמיַת ל ַע  ֶׁשִּנְדַרׁשם ַהִּתּקּוִני

  alyayin.tsfas@gmail.com לתגובות והערות ולקבלת הגליון בדוא"ל אפשר לפנות לכתובת

(שבחי האר"י) הכונות ומעשה ניסים ספר 
 רבי שמואל העליר זצוק"ל שנדפס ע"י הגה"ק
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 אגדה ובקיאות   

"ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר" (ג, כג)

ועוג  סיחון  ארץ  שכבשתי  לאחר   - ההוא"  "בעת  רש"י:  מסביר 
דימיתי שמא הותר הנדר שנשבע הקב"ה שלא אכנס לארץ.

משה  שהתפלל  ומנין  תתקמ)  (רמז  שמעוני  בילקוט  ומובא 
ואתחנ"ן  מנין  ה'" -  אל  שנאמר: "ואתחנן  תפילות?  תקט"ו [515] 

הכי הוי.
שמשה  לומדים  'ואתחנן'  שכתוב  מכיון  וכי  השאלה,  ונשאלת 

התפלל חמש מאות וחמש עשרה תפילות?!
אלא הסביר הגה"ק בעל ה"פני יהושע" זי"ע זוהי לא גימטריה 
פשוטה, אלא חשבון הדברים יש כאן! בספרו "פני יהושע" (ברכות 
התחיל  רבינו  משה  דהרי  ונפלא:  גאוני  חשבון  מביא  הוא  לב) 
והלא  רש"י.  שפירש  כפי  ועוג,  סיחון  את  שכבש  אחרי  להתפלל 
היתה  ועוג  סיחון  שמלחמת  מבואר,  קכא)  בתרא  (בבא  בגמרא 
בז'  נפטר  רבינו  משה  והנה  מדבר.  מתי  שכלו  יום  באב,  בט"ו 
אדר. אם נספור את הימים שישנם מט"ו באב עד ז' אדר - נמצא 
שבחדשים  נמצא  תפילות,  שלוש  ישנם  יום  בכל  ימים.  מאתיים 

אלו היה צריך להתפלל שש מאות תפילות.
לא  כן  ועל  צרכיו,  על  לבקש  שאסור  הוא  הדין  בשבת  אמנם, 
ושמונה  עשרים  ישנן  חדשים  ובשבעה  בשבתות.  כך  על  התפלל 

שבתות, כפול שלוש תפילות - סך הכל שמונים וארבע תפילות.
יוצא שצריכים אנו להחסיר שמונים וארבע משש מאות - סך 
הכל חמש מאות ושש עשרה תפילות. וביום שהוא נפטר לא היו 
לו שלוש תפילות כי הוא נפטר בצהריים, הרי שסך כל התפילות 

עולה בדיוק לחמש מאות וחמש עשרה!
(פני יהושע - פנינים)

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר" (ג, כג)

מה באה להוסיף כאן המילה 'לאמר'?
בספר "אוצר חיים" מסופר, ששאלו פעם את האדמו"ר רבי חיים 

מצאנז - מה עושה הרבי לפני התפילה, מהי הכנתו לתפילה?
כראוי!"  להתפלל  שאצליח  מתפלל  "אני  האדמו"ר:  להם  ענה 
בעת  ה'  אל  "ואתחנן  שלפנינו:  מהפסוק  זאת  למד  כי  והוסיף 
ההיא", ומה אני מתחנן? - "לאמר", שאזכה להתפלל טוב, ותהיה 

תפילתי ראויה ומקובלת.                                                  
(אוצר חיים)

"ועתה ישראל שמע אל החוקים והמשפטים אשר 

על  תוסיפו  לא  וכו'  לעשות  אתכם  מלמד  אנכי 
ממנו  תגרעו  ולא  אתכם  מצוה  אנכי  אשר  הדבר 

לשמור את מצוות ה' אלוקיכם" (ד, א-ב)

כגון חמש פרשיות בתפילות, חמשת מינין בלולב, וחמש 
ציציות (רש"י)

פתיל  עוד  אוסיף  אם  בכך,  רע  מה  לשאול,  אדם  יכול  לכאורה, 
ציצית או עוד פרשה בתפילין - הרי אני מהדר יותר?

הסבר לכך נתן הגה"ק רבי יהונתן אייבשיץ זי"ע שהמשיל את 
הדבר, לאדם אחד אשר חלה וחש בבטנו, כאשר הגיע הרופא ובדק 
אותו אבחן מיד מהי מחלתו ורשם לו תרופה, בהוסיפו שמתרופה 

זו עליו לשתות כף אחת בבוקר וכף אחת בערב.
כאשר קבל האיש לידיו את בקבוק התרופה, שמח מאד! הנה 
- חשב בלבו החלמתי קרובה, חלץ החולה את הפקק במהירות, 

ולגם את כל הבקבוק בפעם אחת...
כמובן שהנזק אשר נגרם לו מלקיחת התרופה כולה בבת אחת 

היה גדול.
כן הוא הנמשל - המשיך ואמר: כשם שכל בר דעת מבין כי יש 

לקחת בדיוק את המינון שאמר הרופא, כן הוא גם במצוות ה'.
הבורא יתברך ציווה לקיים את מצוותיו, אך לא להוסיף עליהם 

בפעם אחת הכל ואף לא לגרוע מהם!

אחר:  במשל  הדברים  את  המשיל  זי"ע  מדובנא  המגיד  ואילו 
אדם אחד נכנס אל שכנו ובקש ממנו להשאיל לו כף. למחרת חזר 
השכן והחזיר לו את הכף ועוד כפית קטנה. תמה המשאיל- מדוע 
אתה מחזיר לי שני כפות והלא השאלתי לך רק כף אחת? השיב 
השואל: נכון- אמנם השאלת לי כף אחת, אולם הכף שהשאלת לי 

היתה 'מעוברת' וילדה, לפיכך הא לך שתי כפות...
הבין המשאיל כי דעתו של שכנו השתבשה עליו. אך אף על פי 

כן, נטל את שתי הכפות ללא אומר ודברים.
השכן  כוס.  לו  להשאיל  וביקש  השכן  חזר  ימים,  כמה  לאחר 
השאיל לו כוס אחת, ושוב בא זה והחזיר שתיים, באומרו, כי הכוס 

'ילדה' במזל טוב כוס קטנה...
נטל המשאיל את שתי הכוסות בשתיקה ואמר 'רחמנות'!...

לימים ביקש השכן לשאול זוג פמוטי כסף, חשב השמאיל בלבו 
שוטה זו - בוודאי יחזיר לי ארבעה פמוטים, אשאיל לו בשמחה. 
את  מחזיר  לא  שכנו  כי  המשאיל  ראה  כאשר  ימים  כמה  לאחר 
פמוטי הכסף, בא אליו בצעקות ובטענות: היכן כלי הכסף שלי? 

מדוע טרם החזרת לי?
אמר לו השכן סלח לי! הפמוטים שלך מתו!

אגישמקע ווארט
                    גליון שס"ז פרשת ואתחנן ט"ו מנחם אב תשע"ו

לע"נ הצדקנית נינה מרטין בת מישלין ע"ה | ולע"נ ר' יצחק ב"ר גרשון ז"ל | ולע"נ ר' נח יצחק הלוי ב"ר משה יעקב ז"ל |  ולע"נ הרב יהודה אריה בן רפאל אלתר ז"ל |
ולהצלחת ר' אלחנן שמואל בן ר' נח יצחק ומשפחתו
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מתו??? - צעק המשאיל: וכי מתי שמענו על פמוטים שמתים?
השיב לו השואל בשאלה: וממתי שמעת על כף יולדת?...

אז  פה.  פצית  ולא  אותם  נטלת  כפות,  שתי  לך  החזרתי  כאשר 
אם כף יכולה ללדת גם פמוטים יכולים למות.. תסתלק מפה ולא 

רוצה לשמוע אותך עוד!
לקיים  צריך  המצוות  את  הנמשל:  גם  הוא  כך  המגיד-  סיים 
בסופו  החלטתו,  כפי  המצוות  על  שמוסיף  אדם  כי  נמרץ,  בדיוק 

של דבר עלול הוא גם באותו דרך להחליט לגרוע מהן...
.              (ר"י אייבשיץ - המגיד מדובנא)

"ונשמרתם מאד לנפשותיכם" (ד, טו)

היה אומר הגה"ק מבריסק זי"ע בשם הגה"ק רבי ישראל סלנטר 
נוטה  לא  הוא  כלל  בדרך  אם  שגם  יהודי  רואים  לפעמים  זי"ע: 
לנסוע  תוקף  בכל  יסרב  קשה,  במחלה  כשנחלה  אבל  לחומרות, 
בשבת או לאכול ביום כיפור, למרות שמחויב הוא לעשות על פי 

דין, מה פשר "צדקות" זו?
אלא ההסבר הוא: כל זמן שהאדם בריא יש לו שש מאות ושלוש 
מאות  שש  כל  על  מתחלק  הרע  היצר  ואז  לקיים.  מצוות  עשרה 
עליו  מוטלת  חולה,  שאדם  בשעה  אבל  המצות.  עשרה  ושלוש 
וכאשר  לנפשותיכם"  מאוד  "ונשמרתם  והיא:  חזקה.  אחת  מצוה 
יש לאדם רק מצוה אחת אז היצר הרע אחוז בה כל כולו, ונלחם 
פתאום  נעשה  הוא  ולכן  בקיומה,  האדם  את  להכשיל  כוחו  בכל 

"צדיק" ולא מוכן להישמע להוראות התורה במצבים אלו...
                                        (פנינים)

"כבד את אביך ואת אמך וכו' למען יאריכון ימיך" 
(ה, טז)

מזקני  אחד  שסיפר  נשגב  מעשה  מובא  תורה"  "יגדיל  בספר 
שנה.  מחמישים  יותר  לפני  עמו  שאירע  עיה"ק  ירושלים  וחכמי 
כאשר קפצה עליו מחלה קשה והרופאים הבהילוהו, באמרם אליו 

שהמחלה יכולה להזיק לו בענין אורך חייו...
לנפשו,  מנוחה  ידע  ולא  ללבו  הדברים  את  לקח  הנ"ל  היהודי 
בעל  הגה"ק  של  משכנו  מקום  ברק  בני  לעיר  לרדת  והחליט, 
ה"חזון איש" זי"ע. עברו כמה ימים עד שהצליח לגייס את הסכום 
הדרך  תלאות  אחרי  הגיע  והנה  ברק,  לבני  לרדת  שיוכל  בשביל 

בימים ההם לבית ה"חזון איש".
ה"חזון איש" שמע את דברי היהודי הנ"ל שהיה שבור בנפשו, 
ולאחר שגמר לומר את אשר על לבו, שאלו ה"חזון איש": היש לך 

־אב או אם? והלה הנהן בראשו. הוסיף ושאלו, כמה עלתה לך הנ
סיעה לבוא הנה מירושלים, והלה נקב בסכום המדויק - שכנראה 

לא היה מבוטל בימים ההם.
נענה החזו"א ואמר: "אולי יכול הנך להסביר לעצמך, הרי כתוב 
בתורה "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך", מתי הוצאת 
בפעם האחרונה על הוריך חמישית ממה שהוצאת עבור נסיעתך 
לב"ב  ירדת  זו,  מובטחת  למצוה  הכסף  את  לתת  במקום  הנה?... 
ונסעת למקום שפעמים סגור פעמים פתוח, ואף כשפתוח אין זה 

מובטח שיתקיים האמור...
סע א"כ בחזרה לירושלים והתחל להדר במצוות כיבוד אב ואם, 

ובודאי תיושע - הרי יש לך הבטחה מן התורה לאריכות ימים!
־סיפר אותו יהודי: הישרות שבה נאמרו הדברים והפשטות זעז

עוני, ומאותו יום ואילך שמתי מצוה זו בראש מעייני וב"ה הנני חי 

 בעומק הפרשה 

ריתחא דאורייתא 
                  

"ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך" 
(ה, יז)

בפרשת יתרו אסרה תורה לחמוד בית חבירו, כדכתיב [פ"כ 
פ"ג) לא תחמוד בית רעך, והנה מפורש במכילתא שם דהחומד 
[באיסוה"נ  ת"ל  שם,  וז"ל  בלאו,  עובר  אינו  בדיבור  או  בלבו 
מה  לך,  ולקחת  עליהם  וזהב  כסף  תחמוד  לא  זרה]  דעבודה 
[ואף  מעשה,  שעושה  עד  כאן  אף  מעשה,  שעושה  עד  להלן 
אינו  תחמוד  דלא  בלאו  מ"מ  בלב,  עיקרו  תתאוה  דלא  דלאו 
עובר עד שיעשה מעשה לקיחה, דומיא דלא תחמוד האמור 

בע"ז.
ובמנח"ח (מצוה ל"ח) הקשה, למש"כ בתוס' ב"מ סא. [ד"ה 
שם,  לשונם  וזה  תגזול,  בלא  עובר  אינו  קרקע  שהגוזל  אלא] 
אפשר  דאי  משום  אלא  המקרא,  מן  אינו  נגזלת  אינה  קרקע 
לזוזה ממקומה, אבל עבדים דניידי אע"ג דהוקשו לקרקעות 
יעבור בלא תגזול, עכ"ל תוס', הרי להדיא מדבריהם דבקרקע 
לאו  שייך  היאך  וא"כ  ניידי,  דלא  כיון  תגזול,  בלא  עובר  אינו 

דחמדה בקרקע, הרי בעי לקיחה, ובקרקע ליכא לקיחה.

שהסכים  בגוונא  דאף  הי"ב]  גזילה  [פ"א  הר"מ  דעת  והנה 
המוכר למכור עובר הלוקח בלאו דלא תחמוד, נמצא דבכה"ג 
שפיר משכח"ל דלא ניידא וברשות בעליה קיימא, וא"כ באופן 
בפשוטו  וא"כ  הלקיחה,  חלה  שפיר  למכרה  הסכים  שהנגזל 
ניחא קושית המנח"ח דמשכח"ל לקיחה בכה"ג, אכן הרי לדינא 
קשה  אכתי  ובזה  תחמוד,  בלא  עובר  המקח  חל  בשאינו  גם 
דהא לא עשה מעשה כיון דבחזקת בעליה עומדת, ופלוגתתם 

תתבאר לקמן.
והנראה, דחלוקה לקיחה דגזילה מלקיחה האמורה בפרשת 
החפצא  היא  בעצמה  שהלקיחה  הרי  דבגזילה  תחמוד,  לא 
דאיסורא, ובקרקע ליכא לקיחת גזילה, דהגזילה היא  בביאת 
בעליה  ברשות  וקרקע  הגזלן,  לרשות  נגזל  מרשות  החפץ 
בכך  אינו  חמדה  באיסור  האמורה  הלקיחה  אך  עומדת 
לעצמו  הקרקע  שלקח  הגברא  כלפי  אלא  נלקח,  שהחפצא 
[כדיבואר] וכל שלקח הקרקע לשימושו חשיבא חמדה הבאה 

לידי לקיחה.
(חבצלת השרון)
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עד היום לאורך ימים ושנים טובות!...
מה מענין לראות את המובא בספר "מעשה איש" שכאשר הרב 
עם תלמידיו  הגיע  ת"ת רזי-לי בבני ברק,  מנהל  רוזנשטיין זצ"ל 
לשאול  רשות  הילדים  מן  אחד  ביקש  איש,  החזון  אצל  לביקור 

דבר מה את מרן החזון איש.
כשניתנה לו הרשות הוא שאל: "איך הרב נהיה ה'חזון איש'"?

ה'חזון איש' האדים כולו והשיב: "בזכות כבוד אב ואם!"...
  (יגדיל תורה)

"את ה' אלוקיך תירא" (ו, יג)

דורש  היה  העמסוני  ששמעון  ע"א)  נז  (קדושין  אומרים  חז"ל 
כל אתין שבתורה, (כל מקום שמוזכרת המילה 'את'- היה דורש 
ולומד מכך משהו) והיה מבאר מה הם באים להוסיף. אולם "כיון 

שהגיע ל"את ה' אלקיך תירא" - פרש.
אמרו לו תלמידיו: רבי, כל אתין שדרשת מה תהא עליהם? אמר 
להם: "כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך קבלתי על הפרישה".

מישהו  עוד  לרבות  אפשר  וכי  תמה,  העמסוני  שמעון  כלומר, 
חדל  ולפיכך  האלקים?  מן  לירוא  שיש  כפי  מלפניו  לירוא  שיש 

מיד מכל העיסוק בנושא זה.
וממשיכה הגמרא: עד שבא רבי עקיבא ולימד "את ה' אלקיך 

תירא" - לרבות תלמידי חכמים!
ולכאורה צריכים להבין מה היה הקושי של שמעון העמסוני, 

ומדוע לרבי עקיבא לא היה זה קשה כלל.
זי"ע  ויזניץ  מסערט  חים"  ה"מקור  בעל  הרה"ק  הסביר  אלא 
הסבר נפלא: שמעון העמסוני כיון שהגיע ל"את ה' אלקיך תירא"  
הדורות  של  התמעטותן  את  וראה  קדשו  ברוח  צפה  כי  פרש,   -
מה  ידע  ולא   - והולכת  הפוחתת  השמים  יראת  ואת  האחרונים, 

אפשר לעשות כדי להתמודד עם הענין.
אלקיך  ה'  "את  לחיזוק  שהעצה  וחידש,  עקיבא  רבי  שבא  עד 
בעולם  להרבות  כלומר:  חכמים"  תלמידי  "לרבות  הנה  תירא" 
תלמידי חכמים, לייסד ישיבות קדושות שבהן יעמידו תלמידים 

רבים לתורה וליראה...
*

המגיד מדובנא זי"ע הסביר מה הכריח את רבי עקיבא לכלול 
יראת תלמידי חכמים עם יראת ה', על פי משל:

היו היה עני עיור שהיה מחזר על הפתחים - מקבץ נדבות, כדי 
שיהיה לו במה להשביע את רעבונו.

 אולם, אנשי עירו לא היו עשירים, ובקושי רב עלה בידו לאסוף 
מעות לכדי חיותו. לכן עלה בדעתו לנסוע למדינה אחרת, אולי 
לויה  בן  לו  לקח  עיור  שהיה  כיון  בניקל.  יותר  נדבות  יקבץ  שם 
אשר יוליכו ממקום למקום, וסידר לעצמו רשיון מעבר למדינה 

אחרת.
ויהי אך יצא מעירו ופנה לעבר הגבול, עצרוהו שומרי הגבולות 
את  מחיקו  העני  הוציא  למסעו,  הנדרש  האישור  את  וביקשו 
האישור והראה להם. אמרו לו: אכן הדרך פתוחה לפניך לנסוע 
ממקום למקום, אולם היכן רשיון המעבר של האדם אשר מוליך 
אותך? החזיר להם העני: באישור כלול רשיון גם לאותו אדם, כי 
מעיר  לנסוע  רשות  לו  נתונה  העיוור  העני  "פלוני  כך:  בו  כתוב 
לעיר וממדינה למדינה" והלא עיור אינו מסוגל ללכת לבדו, ואם 

כן בודאי הרשות נתונה גם למי שמוליך אותו...
והנמשל: כיון שהתורה אומרת 'את ה' אלוקיך תירא' הלא האדם 

הפשוט נחשב כעיור שאינו יודע ומסוגל לראות את הדרך הטובה 
שיוכל לרכוש את היראה. על כרחך שעלינו לירא אף מהתלמידי 
חכמים המלמדים את האדם בינה ודרכי היראה, שאם לא כן איך 

נשיג יראת ה'...                                (מקור ברוך - מגיד מדובנא)

"ואהבת את ה... ובכל מאודך" (ו, ה)

ובכל מאודך - בכל ממונך (רש"י)

מחובתו של כל יהודי ויהודי למסור את כל כולו עבור הבורא 
מדברי  אחד  לאו  על  מלעבור  להמנע  מנת  על  אם  ואף  יתברך, 
הוא  צריך   - וממונו  רכושו  כל  את  למסור  הוא  יאלץ  התורה, 

לעשות כן.
מנין למד רש"י, שכוונת המילה "מאוד" הנה ממון? מבאר סבו 
של החיד"א, שתאות הממון שונה היא מכל שאר תאוות האדם. 
בכל שאר התאוות קיים מצב של 'שובע', לכל הפחות לזמן קצר, 

שאותו אדם חש, כאשר הוא מלא את תאוותו.
אולם לתאוות הממון אין גבול ואין שובע, שהרי "יש לו מנה 
ומשיג  תאותו  את  האדם  ממלא  כאשר  ומיד  מאתים",  רוצה 
לפיכך  למאתים,  חדשה  תאוה  בו  מתעוררת  אחד,  מנה  לעצמו 

ראויה תאוה זו להיות רמוזה בתיבה "מאוד".
(ומתוק האור) 

 שאלות מענינות בהלכה  

             (בענינים שונים, מבית הגר"ח קנייבסקי)

ילמד  שישי  בכולל  ילמד  שאם  בעצמו  שיודע  מי  שאלה: 
קצת  אך  לשמה  יותר  ילמד  כולל  בלי  ילמד  ואם  זמן,  יותר 

פחות זמן, האם כדאי ללמוד בלי כולל?
תשובה: ילמד בכולל.

שמקבל  ישיבה  דתלמיד  קנה  סי'  השע"ת  מש"כ  שאלה: 
פרס אינו יוצא בזה החיוב של קביעת עתים לתורה וק' דא"כ 
מי שיש לו הסכם של יששכר וזבולון לכל שעות היממה אינו 

יוצא י"ח לעולם?
תשובה: צ"ע.

שאלה: האם לאברך מותר ללמוד בסדרי הכולל בקביעות 
עם בנו בן ז' וח' במשך כשעה, דהרי ממעט באיכות הלימוד 
והתורמים,  כולל  הראש  כוונת  מצד  קפידא  שיש  ויתכן 

ומאידך לפעמים לא שייך לסדר זמן אחר?
תשובה: מותר.

שאלה: האם מותר לראש כולל לתלות פתק כזה שיגיע 
כלל)  בא  הגביר  נכון (שאין  שאינו  אע"פ  וכו'  חשוב  ביקור 
במטרה שילמדו היום יותר טוב, אם כוונת הראש כולל על 
תמיד  והוא  ביותר  חשוב  ביקור  אכן  שהוא  עולם  הבורא 
מבקר לראות, וכן מצינו בחז"ל שהתחכמו על דרך משלים 

כדי להשפיע על אחרים לטובה?
תשובה: לא.

(שאלת רב)
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בין שבילי המוסר  

"והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך 
ושננתם לבניך" (ו, ז)

כה,  (משלי  שנון"  "חץ  מלשון  זצ"ל  הקדוש  האלשיך  פרש  "ושננתם" 
יח) שהחינוך הוא כירית החץ, ככתוב: "כחצים ביד גבור כן בני הנעורים" 
(תהלים קכז, ד). והרוצה לירות למרחק ובכח, חייב למתוח המיתר לכיוון 
לבו בתחילה. כך, אם יהיו הדברים האלה על לבבך, ויחרטו בלב האב, אזי 
דברים היוצאים מן הלב יכנסו אל הלב ויוכל לשננם לבניו. אבל אם האב 

אטום לב, איך ירצה להשפיע על לב בנו!
וכמעשה שהיה.

ילד נשאל: "אמור, טוב ללמוד תורה?"
ענה: "ודאי, כך כתוב: הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת 

צופים!" (תהלים יט, יא)
"ומה טוב יותר מהלימוד?" נשאל:

"אה, פשטידת אטריות ומלפפון חמוץ" ענה בידענות.
נשאל: מנין לך?

שמביאים  וברגע  תלמודי,  על  בשבת  אותי  לבחון  יושב  אבא  "כי  וענה: 
את הפשטידה הוא מפסיק את הלימוד ומתרכז בה. סימן, שהיא טעימה 

עוד יותר!"...
וכבר היה מעשה. אב הביא את בנו לפני רבי יששכר דוב מבעלז זצ"ל: 
לחלום  הוא  אוהב  אבל  ברוכים,  כשרונותיו  ללמוד,  שירצה  הרבי  יברכו 

ולשחק. הכל, חוץ מללמוד... האב מנסה ללמוד איתו, ובלא הצלחה!
התעניין הרבי: "ואתה מתי אתה לומד?"

עכשיו  לא  אם  לו:  אומר  שאני  מה  זה  "הלא  התמרמר,  הנותנת"  "היא 
אימתי. מתי תלמד, כשהיו ריחים בצוארך ותצטרך לפרנס אשה וילדים?! 

טרוד תהיה כמוני על המחיה ועל הכלכלה?!"
"טוב" הסכים הרבי, "כל השבוע כולו טרוד אתה, ומה בשבת? הלא נפסק 
בשולחן ערוך (אורח חיים רצ, ב) שהעמלים לפרנסתם כל השבוע ילמדו 

יותר בשבת!"
נעצמות  והעינים  מנוחה,  באה  שבת  באה  לעשות,  ביכלתי  "מה 

מאליהן"...
את  וברא  בתורה  הסתכל  הוא  ברוך  הקדוש  ושמע,  אפוא  הסכת  "טוב, 
שאלו  חז"ל  ודרשו  לבניך,  ושננתם  נאמר:  הקדושה  בתורה  ואם  העולם. 
התלמידים, והלא אין מקרא יוצא מידי פשוטו (שבת סג ע"א), הרי שיש כח 

ביד האב והרב ללמד את התלמיד. בלי ספק.
אלא מאי, יש על כך קושיא מהילד שלך - 

ובכן, הקושיא מתורצת בפסוק עצמו. שכך נאמר: ושננתם לבניך, ודברת 
בדרך  ובלכתך  בביתך  בשבתך  תורה,  בדברי  מדבר  בעצמו  האב  אם  בם. 

ובשכבך ובקומך, מהוה הוא דוגמא אישית ומחייבת.
אבל אם האב מעדיף את השינה על פני הלימוד - 

מעדיף הילד את המשחק על פני הלימוד"...
על כיוצא בכך אמרו (רות רבה א, ב): "וחכמת המסכן בזויה [ודבריו אינם 
[היינו  מסכן  שהיה  עקיבא  רבי  של  חכמתו  וכי  טז),  ט,  (קהלת  נשמעים] 
[היינו  זקן  כגון  בדבריו.  בזוי  שהוא  מי  מסכן,  מהו  אלא  היתה,  בזויה  עני] 
חכם] שיושב ודורש "לא תטה משפט" והוא מטה משפט, "לא תכיר פנים" 
והוא מכיר פנים, "לא תקח שוחד" והוא לוקח שוחד, "כל אלמנה ויתום לא 

תענון" והוא מענה אותם.
ולכן (ערכין טז ע"ב) אמר רבי טרפון תמהני אם יש בדור הזה מי שמקבל 
מבין  קורה  טול  לו:  לו  אומר  שניך,  מבן  קיסם  טול  לו:  אומר  אם  תוכחה. 

עיניך- 
וכשאין דוגמא אישית, לא מקבלים. "משה זכה וזיכה את הרבים, זכות 
הרבים תלוי בו" (אבות פ"ה מי"ח). רק מי שזכה בעצמו, יכול לזכות אחרים. 
וכל האומר אין לי אלא תורה, שמורה לאחרים ואינו מקיים בעצמו, אפילו 

תורה אין לו (יבמות קט ע"ב), שלא ילמדו מפיו.
בגויים  חכמה  יש  אדם  לך  יאמר  שאם  יג)  ב,  רבתי  (איכה  שאמרו  וזהו 
תאמן, יש תורה בגויים אל תאמן. כי הם מורים בלי לקיים, ומופרכים מכל 

וכל - 
באוסטרליה התקיים לא מכבר כנס רופאים בענין סכנות העישון, פרסמו 

מחקרים והשמיעו הרצאות, ובין לבין יצאו להפסקות עישון!
וטעם  היי"ש,  שתיית  לאסור  טעמים  מאה  לו  יש  אחד,  חכם  אמר  איך 

היי"ש מכריע את כולם!
חיים בסתירה גלויה, ומה מחנכים? שאפשר לחיות חיי סתירה!

ובענין זה, נספר - 
בפולניה היו האיכרים עובדים בבתי היהודים ובעסקיהם תמורת פרוטות, 
זלוטים בודדים. חטבו עצים, שאבו מים, עשו כל עבודה. בתוך כך למדו את 

השפה ודברו אידיש רהוטה. עטורים היו זקן, יכולים להתחזות כיהודים.
שקלים,  כחמשים  זלוטים,  חמישה  הרויחו  בו  מפרך  עבודה  יום  בתום 
פנה הפועל הנכרי לשוב לביתו, עבר ליד בית הכנסת בו התכנסו היהודים 
לתפילת מנחה וערבית, והנה רואה הוא את חברו, גוי כמותו, יוצא מבית 

הכנסת בשמחה ובידו חופן זלוטים למכביר.
"מה זה"? שאל.

"אה, היהודים גומלי חסדים ועושי צדקות, כל הפושט יד נותנים לו. אני 
עובר ביניהם וכל אחד תורם!"

"וכמה אספת" הסתקרן.
עבודה  שבועיים  שכר  זלוטים.  שבעים  ומנה.  עמד  ידע,  לא  הלה  גם 

מפרכת, אסף בשעה קלה.
אם כן, למה זה אנוכי מתיגע כל כך?! למחרת ישן כל היום, וקם לפנות 
ערב, סבב בבית הכנסת, ומלא כפו בזלוטים. כמה נפלא! דבר אחד העיב 
על אשרו והתמיהו: במקביל אליו אסף עוד אחד, וגרף סכום כפול. רבים 

יותר נענו, ובסכומים גבורים יותר.
יותר  לך  נותנים  מדוע  לי,  "אמור  ושאל:  נגש  התביש,  ולא  התעצל  לא 

ממני?"
"אה, אני גר צדק, והיהודים מקרבים את הגרים"

נדבה  "תנו  ומלמל:  הקהל  בין  סובב  למחרת  לאימוץ!  רעיון  איזה  כך? 
לגר צדק, נדבה לגר צדק" ואכן הלבבות נפתחו והידים הושטו. אסף סכום 
כפול. אבל בזוית עינו ראה עני נוסף, שגורף פי שלושה! הכל באים לקראתו 

ומושיטים סכומים נאים.
לא התעצל ולא התבייש. פנה אליו ושאלו: "אמור לי, מה סודך? מדוע 

מעניקים לך ביד כה רחבה?"
טוב  שם  הבעל  של  נכדו  "אני  גאוה:  ובשמץ  לב,  בחפץ  גילה  והלה 

הקדוש!"
ובכן, זה הסוד! למחרת סובב בין המתפללים והושיט יד: "רחמו על גר 

צדק, נכד הבעל שם טוב הקדוש!"
ולא הבין מדוע הכל מחיכים, ואינו אוסף מאומה!

שבדבריו,  בסתירה  הרגיש  לא  הסתירה".  "הרגשת  שקרוי:  מה  זה 
המעוררת גיחוך ומסגירה את תרמיתו.

וכלפי מה הדברים אמורים?
רבים תמהים, מדוע אינם מצליחים בחינוך הילדים לתורה. הלא שלחום 
למיטב מוסדות החינוך, והצאצאים מתייחסים בקרירות. החתם סופר זצ"ל 
השמיע את התשובה, בדיוק פסוקינו: "ושננתם לבניך, ודברת בם" מתי יניב 
השנון לבנים פרי, כאשר האבות עצמם לומדים, מקדישים עתים לתורה, 
שוקדים עליה למרות עיפותם וטרדותיהם. אזי מבינים הילדים שזה הדבר 

החשוב ביותר, ושוקדים גם הם על תלמודם.
עקרים,  לבלויים  ומתמכרים  מתבטלים  עצמם  כשהאבות  אבל 
ומהבנים דורשים הם יגיעה בלימוד, הרי זו סתירה פנימית, והתוצאות כה 

מאכזבות!
נדבר אנו בדברי תורה-  ונשננם בהצלחה לבנינו!

(והגדת)

כל המעונין לקבל מנוי שבועי דרך פקס או מייל נא לשלוח מייל ל GISHMAKEVORT@GMAIL.COM  או ישלח בקשה לת.ד. 18303 מיקוד 91182 ירושלים או להשאיר הודעה בתא 

הקולי שמספרו 151527131458 בצירוף שם כתובת ומספר טלפון ובל"נ נטפל בבקשתכם
וכן כל המעוניין להקדיש העלון לעלוי נשמת או לרפואת וכו' מתבקש לשלוח למייל הנ"ל או להשאיר הודעה בתא הקולי הנ"ל.
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 להצלחת הבחורים החשובים
 שמעון בן רבקה ני"ו - יעקב אריה בן פערל ני"ו

 )כג, ג" (וגו׳ לאמר ההוא בעת' ה אל ואתחנן"
 ע״ה רבינו משה כי ובספרים) י, פי׳׳א רבה דברים( במדרש נודע

 עוד מתפלל היה ואם, ואתחנ״ן כמנין תפלות תקט״ו התפלל
 רב לו אמר שהקב״ה אלא, לארץ ליכנס נענה היה אחת תפלה

 .לך
 להרבות שלא בזמנינו הטועים האווילים נגד השכל מוסר ומזה

 משיח חבלי צרותינו ברוב גם, (שלימה הגאולה על בתפלה
 התפלות על תפלתנו יוסיף ומה יתן מה כי באמרם), האלו

 אם כי ראיה ומזה, נושענו לא ועדיין, ככה על עשרה בשמונה
 וכיון, נענה היה אחת תפלה עוד מתפלל ע״ה רבינו משה היה

 כמה יודע ומי, עוד מלהתפלל לך רב) חלילה( נאמר לא שאלינו
, בימינו במהרה שלימה לגאולה יצטרכו תפלות אלפים אלפי
 שיהיה, וגו׳ יקרא תפל״ה בי״ת ביתי כי) ז, נו ישעיה( שכתוב כמו
 מכלל יצטרכו רב מספר כמה יודע ומי, ישראל מתפלו״ת נבנה

 ולשפוך להתפלל רבה מצוה כעת בודאי כן על, לזה ישראל
 .ככה על רק נפשו
 שהוא רצון עת אחד פעם ימצאו אולי התפלות ברוב, וגם

 יבין והמבין, בימינו במהרה שלימה בגאולה להיענות מסוגל
 .דידן במהרה בקרוב שלימה לגאולה ונזכה אופנים בכל לעשות

 )ממונקאטש אלעזר המנחת ק"הרה - ושלום חיים(
 

 ) כה, ג" (נא אעברה"
 משה נתאווה מה מפני ):ד"י סוטה' (מס שמלאי רבי "דרש
 לשבוע או צריך הוא מפריה לאכול וכי? ישראל לארץ ליכנס
 והן ישראל נצטוו מצוות הרבה: משה אמר כך, אלא? מטובה

 אלא מבקש אתה כלום: ה"הקב אמר. י"בא רק מתקיימות
 .עשיתם" כאילו עליך אני מעלה, שכר לקבל

 לקבל כדי המצוות את קיים רבינו משה וכי: המפרשים שואלים
 כעבדים תהיו אל" אומרת באבות המשנה הרי?! שכר

 "?פרס לקבל מנת על הרב את המשמשים
 להיטיב מ"ע עולמו את ברא ה"הקב: מוואלוז'ין חיים רבי מתרץ

 מנת על מצוות לקיים כדאי שהיה יוצא זה לפי. הבריות עם
 יגיע ומזה לו ייטיב' שה מנת על' ה את עובד אז כי, פרס לקבל
 '.לה רוח נחת
 =שמים  לשם השכר בקבלת כוונתו באמת אם נכון זה כל

 אין, העצמית להנאתו מתכוון אם אבל'. לה רוח נחת לעשות
=  פרס לקבל מ"ע לעבוד שלא התנא מזהיר ולכן. מצוה כל בזה
 .שכר לקבל האדם של העצמי הרצון יהיה שלא
 לשם מתכוון האם, שכר רוצה כשאדם המודד הסימן מהו

 יסכים אדם אם, הוא המבחן: התשובה? עצמו לרצון או שמים
 הוא ולא השכר את יקבל שחברו מ"ע המצוה את לעשות
' לה יהיה השכר את יקבל שחברו במקרה גם הרי כי. עצמו
 המעלה בעצם וזוהי. לברואיו מיטיב שהוא רוח נחת אותה
' ה שייטיב מ"ע המצוה את לעשות': ה בעבודת ביותר הנעלה
 את למחוק מוכן היה העגל חטא לאחר רבינו משה. לחברו
".כתבת אשר מספרך נא מחני אין ואם" - העולמות משני עצמו

' ה שרצון: גבוהה הכי לדרגה הגיע רבינו שמשה זאת אומרת
  .שכר כל יקבל לא הוא אם גם, יתקיים, לעולם להיטיב
 מ"ע ורק אך זה שכר לקבל הרצון, משה שאצל ברור ממילא
") ואתחנן"ב כאן' (ה לו אמר כן ועל, שכר לתת' ה רצון לקיים
 .יקבל הוא, שכר ולקבל רוח נחת לעשות רצונו שאם

 ובאותו עניין:
 אחד אתרוג אפילו ברדיצ'ב העיר בכל מצאו לא סוכות בערב

 ובידו רחוקה מעיר נוסע הגיע והנה .בחג עליו לברך שיוכלו מ"ע
 ישהה ולא ברכו להמשיך מתכוון שהוא שהתברר אלא. אתרוג
 .בעיר בחג
 הוא. בעיר בחג לשבות לשכנעו כדי נמרץ משא ומתן עימו החל
 בעיר להישאר שביקשו יצחק לוי רבי הרב אצל הוליכו. סירב

 של בסופו. סרב האיש. במצוה העיר אנשי כל את יזכה י"וע
 הרב. הבא לעולם חלק לו יבטיח שהרב בתנאי רק הסכים דבר

 .בעיר נשאר והוא הבטיח
 איש יהין לבל העיר אנשי כל על הרב ציוה החג התקדש בליל
 שמישהו האיש המתין התפילה אחרי. בסוכתו האיש את לארח
 ואין לבדו נשאר והוא הכנסת בית התרוקן והנה, לסוכה יזמינו

 פתחי על האיש סובב. בסוכה ישיבה מצות לקיים היכן לו
 האיש פנה, לו במר. וסורב פת כזית לאכול רק וביקש הסוכות
 שיסכים הרב השיב. לו שקורה מה את שח ושם הרב לסוכת
 לחלק ההבטחה על שיוותר בתנאי רק בסוכתו אותו לארח
 .הבא בעולם
 חלק על לוותר מוכן שהוא והודיע ההצעה את האיש שקל

 .בסוכה ישיבה של המצוה קיום בשביל הבא העולם
: הרב אמר הסעודה לאחר. בסעודה וכיבדו לסוכה הרב הכניסו
 תקבל שלא רציתי רק, לך שהבטחתי מה את שתקבל לך תדע
 כל את להפסיד מוכן שאתה כשהוכחת עכשיו. בחינם זאת
 .שכרך את שתיטול הוא שבדין הרי, מצוה בשביל ב"העוה

 

 עוד אלי דבר תוסף אל לך רב אלי ’ה ויאמר"
 ) כו, ג" (הזה בדבר

 עשה מה מפני) ד"ס יבמות( ל"חז שאמרו מה לפי להקשות יש
 מתאווה ה"שהקב משום עקרות האמהות את הוא ברוך הקדוש

 הוא ברוך הקדוש אמר כן אם מדוע. צדיקים של לתפילתן
 אותו ומנע" הזה בדבר עוד אלי דבר תוסף אל" למשה

 ?מלהתפלל
 של לשכונה שנזדמן אחד לעני משל ידי על יובן הענין אמנם
 רק ממנו וביקש איש אל פנה רעב שהיה ומכיון, קמצנים אנשים

?! לחם בלי בצל לאכול אפשר וכי: לו אמר מכן לאחר, בצל
 ואז?! לשתות בלי לאכול אפשר וכי: אמר לחם שקיבל לאחר
 מה ידע הוא ברוך הקדוש גם כך. שתה וגם אכל גם ברירה בלית
 יבקש שבתחילה ה יתפלל,"ע רבינו משה אם לקרות שיכול
 על עלו שהתפילות כשראה ולכן, הכל יקבל ולבסוף מעט

 ימשיך שאם משום מלהתפלל שיפסיק לו אמר גדותיהן
 ובהכרח הוא ברוך הקדוש של רחמיו ייכמרו כבר להתפלל
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 . לארץ להיכנס משה של לתפילותיו שיסכים
 ).ל"זצ יוסף ע"הגר ממרן(

 המקובל אמר כבר? לארץ משה שייכנס בכך ומה, תאמר שמא
 של ידיו שמעשי ל"חז אמרו שהרי ל"זצ פאפריש מאיר רבינו
 היה ואילו, נגנז אלא נחרב לא שבנה והמשכן, בטלו לא משה
 ישראל כשעם, הבחירה בית את ובונה ישראל לארץ משה נכנס
 כי, ישראל עם על כליה חלילה שתהיה בהכרח חוטאים היו

 משה של ידיו מעשי על חמתו את ישפוך לא הוא ברוך הקדוש
 שייכנס רבינו ממשה מנע לכן, ישראל עם על כפרה בתור, רבינו
 בי ’ה ויתעבר, "ישראל לבני רבינו משה שאמר וזהו. לארץ

 למענכם לארץ להיכנס ממני מנע הוא ברוך הקדוש", למענכם
  אף.-חרי בשעת להצילכם

 ) יוסף לבוש(
 
 ) כו, ג" (עוד אלי דבר תוסף אל לך רב"

 אחד אותו שאל. בתפילתו להאריך רגיל היה סופר החתם בעל
 מסיר" ונאמר, תורה לימוד מבטל הוא כך י"ע הרי, זמנו מגדולי

: ס"החת לו ענה) משלי" (תועבה תפילתו גם תורה משמוע אזנו
 נמצא, ושנותיו חייו לו מאריכין בתפילתו המאריך" נאמר הרי

 זה י"ע ואשלים, ימים לאריכות אזכה בתפלתי אאריך שאם
 . התפילה אריכות י"ע לי שחסרים מה התורה בלימוד

 ) העתיק מגנזנו(
 

 כולכם חיים אלקיכם' בה הדבקים ואתם"
 )ד, ד" (היום
 יהודי כל, הנה: ל"זצ משינווא' יחזקאל דברי'ה ק"הרה פירש
, חי הוא, בעץ הוא שדבוק זמן כל, הזה הפרי. העץ לפרי דומה
 שתולשים אחרי אבל, העץ מלחות לחותו את יונק שהוא מכיון
 לכן. ומצטמק מתייבש הוא אבל קיים אמנם הוא, הפרי את

 עץ" כי, יתברך בהשם דבוק להיות להשתדל יהודי כל צריך
 ". בה למחזיקים היא חיים

, בדלת הקבועה המזוזה היא ה"בהקב היהודי את המדבק והדבר
 על ידו את מניח שהאדם ידי ועל". ילין שדי בין" בבחינת
 ואתם" את מקיים מביתו ויוצא כשנכנס ומנשקה המזוזה
 ".היום כולכם חיים אלקיכם' בה הדבקים

 )שצ' עמ אבא של עולמו(
 

 בצר... ומצאת אלקיך' ה את משם וביקשתם"
 ) ל-כט, ד..." (האלה הרעות כל ומצאוך לך

 זמן זה, ומצאת", לך בצר"מ, משם ביקשת, צרה בשעת דווקא
 דווקא צרה שבשעת רבים שעושים כפי ולא, האמונה לחיזוק
 .עורף ע"לרבש מפנים

 

 ) לט,ד" (עוד אין...האלקים הוא' ה כי...וידעת"
.לדעת צורך אין מזה יותר, מקרלין אהרן' ר אמר", עוד אין"

 ) ה, ה" (וביניכם' ה בין עומד אנכי"
 וכל, לקונו אדם בין המבדלת המחיצה היא, האדם של" אנכי"ה

 '.לה להתקרב לו קשה, שלו" אני"ה על שחושב זמן
 

 ) יב, ה" (לקדשו השבת יום את שמור"
 והתגעגע חכה, כלומר", הדבר את שמר ואביו" מלשון" שמור"

 הגיעו זו למדרגה. החול ימות כל במשך השבת לקדושת
 . תורה במשנה, השניות בדברות

 )פ"חרל מ"י הרב(
 

 ) כז, ה" (לאהליכם לכם שובו להם אמור לך"
 :למשה ה"הקב אמר, הגדולה וההתלהבות סיני הר מעמד אחרי

 וזה, בביתם יתנהגו איך נראה, לאהליכם שובו להם אמור לך
 .העיקר

 

 )ה, ו" (לבבך בכל אלקיך' ה את ואהבת"
 ואהבת.) נד ברכות( ל"חז שדרשו מה, ל"זצ מ"הרי' החי בשם
 את נוטל הוא' אפי' וכו נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך' ה את

 את נוטל הוא' אפי כ"ג' לבבך בכל' הפירוש כן אם ואמר. נפשך
 כ"אעפי, הבורא לעבודת כלל לב לו אין שלפעמים דהיינו. לבבך
 .שהוא כמו ת"השי לעבוד אדם צריך

 )קודש שרפי שיח(
 

 )ז, ו( בשבתך..." בם ודברת לבניך ושננתם"
" עמוד" לו היה בחור כל, בעמידה ללמוד נהגו ליטא בישיבות

 .ולומד עומד היה ולידו, משלו) סטנדר(
 יאשע רבי והוא שחבירו, אחד ראה אחת פעם )יוסף גן( מסופר

 לומד מרוגאטאשוב כעילוי שמו יצא אז שכבר מדוויסנק
, כמקובל נוהג הוא אין מה מפני ,ושאלו אליו ניגש, יושב כשהוא
 .בעמידה לומד ואינו
 מפורש )ח, מז' פר ר"שמו( שמדרש, יאשע רבי הצביע כך על
 )ט, ט עקב(" יום ארבעים בהר ואשב" אומר אחד כתוב: הוא

 ואנכי" )י, י שם( אומר אחד וכתוב ',וגו יום ארבעים בהר ואשב
 חייבים שבעמידה דהיינו. ושונה יושב ולומד עומד" בהר עמדתי

 אדם רשאי למד כבר אשר את לשנות ואילו, ראשון בלימוד רק
 ואת ס"הש כל את' ה ברוך למד כבר שהוא ומכיון, בישיבה גם

 הרי – תלמודו את ושונה חוזר אלא אינו ועכשיו ,הפוסקים
 .לשבת רשאי הוא שכבר
 .ל"חז מאמר בפיו יש דבר כל על: בתרעומת הלה העיר
 על מצוי, ל"חז במאמר רצונך אין אם: הרוגוטשאבר לו השיב

 משנן שתהיה בשעה" לבניך ושננתם" :בתורה מפורש פסוק כך
 כן לעשות אתה רשאי" בשבתך בם ודברת" אז, תלמודך את

 .בישיבה

 א גוט שבת
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 יםהחשוב יםלהצלחת הבחור
 שמעון בן רבקה ני"ו - יעקב אריה בן פערל ני"ו

 ) כג, ג'" (ה אל ואתחנן"
 לאמו שהייתה המיוחדת הזכות מה חיים החפץ את שאלו

, שבביתו תהילים ספר הרב לקח? שכזה הדור גדול לבן שזכתה
 שבספר הדפים מדוע יודעים אתם: להם ואמר אותו פתח

 שבנה כדי הספר על הזילה שאמי הדמעות מרוב זה, בלויים
 רים"ואדמו רבנים אחרי המחזרים ישנם. חכם תלמיד יצא

 לקבל וכדאי שטוב בוודאי, בתורה שיגדלו בניהם את שיברכו
 כי, העיקר את לשכוח שלא לדעת צריך אבל מצדיקים ברכה

 זו ליבו מקירות ומתפלל יתברך השם בעבודת מתחזק כשאדם
 .עבורו ביותר הגדולה ברכה
 שלמדה בת לו שהייתה לתורה עתים קובע פשוט יהודי וסיפר
 בשידוכים הצליחה לא להינשא זמנה וכשהגיע חרדי ספר בבית
 אחד יום. הזמן התאחר ליום ומיום מבוגר לגיל שהגיעה עד

 לא דמעה ששערי) שם ברכות( הגמרא דברי את בשיעור למדו
 .בשמים לפעול יכולות שדמעות ומה, ננעלו
 בית מגבאי ביקש לביתם הלכו כשכולם לילה באותו? עשה מה

 דלתות את עצמו על סגר. שם לשהות המפתחות את הכנסת
, שליש בדמעות ובכה ההיכל שערי את פתח, הכנסת בית

 שלי הרב, עמך בתמימות להתנהג אני משתדל ע"רבש: ואמר
 שלי והילדים, חרדי במקום הילדים את לחנך שצריך אותי לימד
 בן את לבתי תזמן ממך אנא. חרדי חינוך מסגרת לומדים כולם
 לבו מקירות להתפלל שגמר לאחר, לה שמתאים הזוג

 .לביתו והלך הכנסת בית את סגר, ובדמעות
 עולה ובעודו, בבית היה לא אחד שאף אדם אותו סיפר

 להיכנס מיהר, הטלפון של הצלצול את שמע כבר, במדרגות
 עבור שידוך מציע שדכן זה והנה, השפופרת ולהרים לביתו
 בתו שבועות שלושה לאחר ואכן, אור ראה אדם אותו. בתו

 אדם כל של שבידו ללמוד יש מכאן. בחור אותו עם התארסה
 אם מהצדיק פחות לא רבות בשמים ולפעול רעות גזירות לבטל

 זכאי אהרן ’ר ג"מהרה( ובדמעות ליבו מקירות יתפלל רק
 ).א"שליט
 אתפלל אני מה בשביל: לו ואמר הרב לפני יהודי בא פעם

 בכל עסוק שהוא משום בשבילי זמן לו אין? הוא ברוך לקדוש
 אין הוא ברוך לקדוש, צודק אתה: הרב לו אמר. העולם ענייני
 שאתה מילה לכל אוזן ומטה. בך רק עסוק שהוא בגלל זמן

 . ממנו מבקש
 ) יוסף מלבוש לוקט א"שליט סופר חיים יעקב ר"הג(

 

 אתכם מצוה אנכי אשר הדבר על תוסיפו לא"
 ) ב, ד" (ממנו תגרעו ולא

 אבל, אסור' ה ממצוות לגרוע בשלמא, לתמוה יש ולכאורה
'? ה שציווה מה על ולהוסיף המהדרין מן להיות אסור מדוע

 נוהג היה אחד איש: במשל כדרכו מדובנא המגיד והסביר
 ממה כפליים לו מחזיר היה בפעם וכפעם, משכנו כלים לשאול
 כפות שתי לו החזיר ממנו ששאל הכף תחת. ממנו ששאל

 כביכול משיבו השואל היה, כך על המשאיל תמה כאשר. ב"וכיו
, שנייה כף וילדה הרתה היא לביתי הכף כשהבאתי: בתמימות

 השואל ביקש היום ויהי. קערה עוד וילדה הרתה הקערה וכן
 שמחה כי, שלך הגדולה הכסף מנורת השאילני" משכנו
: בלבו שחשב משום, לבקשה מיד נעתר המשאיל". בביתנו
 טרם והשואל ימים מספר עברו. מנורות שתי לי יביא למחר
. היא היכן המנורה: שכנו את המשאיל שאל. המנורה את החזיר
 בה אחז לביתי המנורה את שהבאתי בשעה: השואל לו ענה

 וכי, הזה כדבר הנשמע: וצעק השכן כעס. מתה והיא השבץ
 וקערה כף וכי: בניחותא השואל לו השיב? מתה מנורה

 תאמין כורחך על, האמנת גם האמנת ויולדות שמתעברות
 נא אל -" תוסיפו לא: "והנמשל. למות גם יכולה שמנורה עכשיו
 המוסיף כל כי", תגרעו לא" כן שאחרי כדי, מדי יותר תצדקו
 .לגרוע סופו

 

 ) ז, ד" (אליו קרובים אלקים לו אשר"
 ללכת והחליט יסורין הרבה עליו שעברו יהודי על מסופר
 הוא הרי, כך כל סובל הוא מדוע אותו לשאול הקדוש א"לחיד
 .יסורים הרבה לו מגיעים ומדוע, מצוות ומקיים תורה לומד

 רצה ולא, שיעור מוסר שהצדיק ראה - א"לחיד כשהגיע
 השיעור את שיגמור עד אחכה אני אמר, באמצע לו להפריע
 ויחלום האיש נרדם לפתע והנה, אותו אשאל אני כך ואחר
 דין לבית העליון בעולם אותו ושלחו, לויה לו עשו, נפטר שהוא
 הולך הוא והנה, הזה בעולם מעשיו על שם אותו שידונו כדי

 מיני כל עם ועגלה סוס ראה הוא ולפתע, הדין בית לכיוון והולך
 ממלאכי הוא שגם העגלון אותו וישאל, שחורים חבלה מלאכי
 אותו שאל ושוב, דין לבית לו השיב? הולך אתה לאן, החבלה
 כולנו אנחנו, העגלון לו השיב? לשם אותי לקחת תוכל האם

, נגדך להעיד באים וכולנו, שלך מהעבירות שנבראנו מלאכים
 כל מה,, בליבו ויאמר האיש ויתפלא? איתנו לבוא רוצה ואתה
 עם ועגלה סוס עוד רואה והנה? בחיי שעשיתי עבירות אלו

 מלאכים שאלו הבין כי שאל לא כבר ועכשיו, חבלה מלאכי
 של עגלה עוד עוברת דקות חמש וכל, בעוונותיו ברא שהוא
 .ויותר יותר משתומם הוא פעם ובכל, חבלה מלאכי
 מלאכי עם ועגלה סוס לפתע ראה, העגלות כל שעברו אחרי
 בית"ל לו השיבו, הולכים אתם לאן וישאל אליהם ויגש השרת
 לו השיבו בודאי? ושאל חזר אליכם להצטרף אפשר האם", הדין
 לבית ויגיע אתם ויסע, שלך מהמצוות שנבראנו מלאכים אנו
 .הדין

 כל ואת, אחת מאזניים בכף שלו העבירות כל את וישימו
 למטה ירדה העבירות של והכף, שניה מאזניים בכף המצוות
 ויאמר מלאך איזה הגיע פתאום, לגהינם ללכת דינו את ופסקו

 וישימו, ראש כאב לו שהיה, פלוני יום של מיסורין נבראתי אני
 נבראתי אני: ויאמר, מלאך עוד מגיע ושוב, המשקל על אותו

 בכף אותו שמו כן וגם, חולים בבית שהיה פלוני יום של מיסורין
 וכל מלאך ועוד, מלאך עוד מגיע ושוב, המצוות של מאזניים
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 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 בניו מיסורי אחד, האיש אותו של מיסורין שנברא טוען אחד
 התחילה לאט ולאט, פרנסתו מיסורי אחד, אשתו מיסורי אחד
 עד, לרדת המצוות של והכף, קצת לעלות העבירות של הכף

, העבירות את המצוות שיכריעו עד הפרש מועט שנשאר
 מלאך כל אך רזים נראים היו היסורין של שהמלאכים למרות
, המלאכים לבוא הפסיקו ופתאום. חבלה מלאכי אלף מוריד
 ויצעק לגהינם אותו יקחו היסורים כל לאחר' אפי שעכשיו וירא
 התעורר ולפתע, יסורין עוד רוצה אני יסורין עוד רוצה אני

 הבין ואז, ותלמידיו הקדוש א"החיד ליד עצמו את וירא משנתו
 סיבת על א"החיד את שאל ולא, הזה החלום את חלם מדוע
 ...בואו
 ממרקים הם לאדם שבאים שיסורין לדעת האדם על לכן

, באהבה יקבלם אלא ביסורין יבעט ואל, עוונותיו כל את לאדם
 .לטובתו הם שכן

 )הרבים זיכוי(
 

 )ז, ו" (לבניך ושננתם"
. בחייו מתו ל"רח וכולם ילדים 13 היו מגור ם"הרי חידושי לבעל
. מעיניו אחת דמעה אף הוריד ולא בעוז עמד האסונות בכל
 היה יכול לא, האחרון הילד כשמת אבל. לקח' ה-ו נתן' ה: אמר
 עד מדוע:  ממקורביו אחד אותו שאל. מרה ובכה להתאפק עוד

 אני זה על: ענה? לא הפעם ואילו רגשותיך על הבלגת עכשיו
 ".ושננתם" מצוות את עוד לקיים אוכל שלא, בוכה

 

 )ז, ו" (בם ודברת"
 ס"הש מסורת בעל[ בפרנקפורט רב שהיה שמואל יוסף הרב

 הוא. בעמידה שנה 25 במשך תורה למד], סים"הש בכל הנדפס
 בעצמו וקיים, פעם ושתיים ארבעים בבלי התלמוד את סיים
 ).42 ב"ם בגימטריא( ם""ב "ודברת: הכתוב את

 

 ) ז, ו" (לבניך ושננתם"
 נעלמו שכובעיו גילה וכשהתעורר ביער התנמנם כובעים מוכר
 כשהכובעים הקופים הריעו העצים על .שלו מכובעו חוץ

 שלו תנועה כל. אחריו והקופים, באגרופיו נופף האיש .לראשם
 ...אדם בן אחרי קוף -

 כל זה אחרי ומיד ארצה כובעו את השליך הוא זעם מרוב
 .בעקבותיו לארץ אותם השליכו הקופים כל: בידיו היו הכובעים

 לא פעם אף אבל, להוריהם בקשב מצטיינים אינם ילדים
 .אליהם ביותר הקרוב החיקוי דגם הם. אותם לחקות הפסיקו
ויש  ".בם ודברת" כ"ואח" לבניך ושננתם" קודם נאמר בפרשה
 ילמד שהאבא קודם: הפוך להיות צריך היה הסדר: להבין
 ?לבנו ישנן כ"ואח בעצמו
 רבים בלשון פותח הוא אבל, דומה ציווי נאמר, בהמשך

 ?למה". בביתך בשבתך" יחיד בלשון ומסיים" ולמדתם"
 היסודות יסוד את ללמדנו בא הכתוב": אש השרידי" משיב
 .אישית דוגמא: ילדינו בחינוך

 הגזירה האם ההרהורים הילדים אצל חולפים תכופות לעיתים
 גם הוא לי שמודד במידה האם. .?.בכללה הוא אף אבי עלי שגזר
 ?לעצמו מודד
 .לילדיהם הורים בין ובידול לריחוק גורם וזה

 לשנן הדרך היא איך=  "לבניך ושננתם" - תורה לימדה לפיכך
 ?להם

 '.וכו בביתך" בשבתך בם ודברת"
 הוא הילד אצל שייקלט מה, לחנך מילים תכביר אם גם, דהיינו

 '.וכו בביתך בשבתך אתה כיצד המראה
 תקופת אודות ד"צ בסנהדרין הגמרא את ל"המהרי מבאר כך

 היו ותינוקת תינוק שכל יהודה מלך חזקיהו שבימי הזוהר
 והקשות החמורות ההלכות( ואהלות נגעים בדיני בקיאים
 ).ביותר

 הללו ההלכות את רבם מפי למדו שהתינוקות הכוונה אין
 הילדים, חכמים תלמידי היו שההורים מכיוון אלא, ודקדוקיהן

 .בבית שראו ממה למדו
 צמודים...) טלאים -צעירים  בהיותנו" (טליא הויא כד, "וזכורני{

 גדולים שגם הלכות וידענו מינים 4 מוכר שהיה ל"ז לאבינו היינו
 }.ידעו לא מאיתנו וחכמים
 זכויות שעיקר מלמדת שהתורה, ל"זצ אלישיב ש"הגרי מבאר

 יצוה אשר למען ידעתיו כי: "הבנים בחינוך היו אבינו אברהם
 ומשפט צדקה לעשות' ה דרך ושמרו אחריו ביתו ואת בניו את

, י"ח בראשית" (עליו דיבר אשר את אברהם על' ה הביא למען
 ).ט"י

 דיבר) בתורה מפורשות( מילים 8 הכל שבסך נגלה, נבדוק אם
 לעולה השה לו יראה אלוקים. בני הנני: "יצחק לבנו אברהם

 !זהו". בני
 אלא. במילים להרבות הכוונה אין, טוב מחנך להיות: מסקנה
 .אישית דוגמא

 שמשון לאם המלאך מציווי למדים אישית דוגמא של כוחה ועל
 .ושכר יין תשתה ולא טמא תאכל לא שהיא
 מכל עליו שתשמור' לה נזיר יהיה שבנה לדאוג צריכה היא אם
 ?מכך להשמר צריכה היא למה אבל, הדברים אלו

 .אותה יחקה שהילד כדי! אישית דוגמא
 

 העדות מה לאמר מחר בנך ישאלך כי"
 ) כ, ו..." (והחוקים

 אינה שבתו בפניו וקבל חסיד הגיע מאלכסנדר הרבי אל
 רוצה היא אין, אליה שמגיעים השידוכים הצעות לכל מסכימה
 ".היום של" מאלה, מודרני באחד אלא, בחסיד

, תתמהמה אל, הרבי אמר, היום של באחד אלא רצונה אין אם
 ותרצה הבת תקום, בחשבונות תרבה שאם, מהר השידוך ועשה
 ...יותר הרבה קשה יהיה והלה", מחר של" באחד
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 שבועהפרשת בפירושים מתוך שיעור לקט 
 21:45ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 463ספר ון מגלי                                          ו"תשע שנת ואתחנןפרשת 
ִקים ה' ַהִהוא... ָּבֵעת ה' ֶאל "ָוֶאְתַחַּנן  ַהִחּלֹוָת  ַאָּתה ֱא
" ֶאת ַעְבְּד ֶאת תְלַהְראֹו  כד)-(ג, כג ָּגְדְל

 ִלְתלֹות ַלַּצִּדיִקים ָלֶהם ֶׁשֵּיׁש ִּפי ַעל ַאף - ַרִׁש"י: ָוֶאְתַחַּנן
 ֶאָּלא ַהָּמקֹום ֵמֵאת ְמַבְּקִׁשים ַהּטֹוִבים, ֵאין ְּבַמֲעֵׂשיֶהם

 ִחָּנם.  ַמְּתַנת
 ַהָּפסּוק: ַעל ִהֵּנה ּו, ִּכיַרֵּבנ ֹמֶׁשה ִּדְבֵרי ֶאת ְלָבֵאר ַהַּׁש"ך ָּכַתב

 לג, יט) מּוָבא " (ְׁשמֹותַוּיֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶני"
 ָהאֹוָצרֹות ָּכל ֶאת ה' ְלֹמֶׁשה ֶהְרָאה ָׁשָעה ַּבִּמְדָרׁש: "ְּבאֹוָתּה

 ַלַּצִּדיִקים.  ַהְמֻתָּקִנים ָׂשָכר ַמַּתן ֶׁשל
 הּוא?' ִמי ֶׁשל ֶזה ֹוָצרַרֵּבנּו: 'א ֹמֶׁשה ָׁשַאל

 ִמְצוֹות'. עֹוֵׂשי לֹו: 'ֶׁשל ַוה' ָעָנה
 הּוא?' ִמי ֶׁשל ַהֶּזה 'ְוָהאֹוָצר -
 ְיתֹוִמים'.  ְמַגְּדֵלי 'ֶׁשל -
 הּוא?' ִמי ֶׁשל ַהֶּזה 'ְוָהאֹוָצר -
 ְצָדָקה'. ַּגָּבֵאי 'ֶׁשל -

 ְואֹוָצר. אֹוָצר ָּכל ְוֵכן
 ִמי ֶׁשל ֶזה ָּגדֹול. ָאַמר: 'אֹוָצר אֹוָצר ֹמֶׁשה הָרָא  ִמֵּכן ְלַאַחר
 הּוא?'
לֹו,  ֵאין ִמְּׂשָכרֹו, ְוִאם נֹוֵתן ֲאִני לֹו ֶׁשֵּיׁש ַהָּקָּב"ה: 'ִמי לֹו ָאַמר
 ֲאֶׁשר 'ְוַחֹּנִתי ֶאת ָהאֹוָצר, ֶׁשֶּנֱאַמר ִמֶּזה ִחָּנם לֹו נֹוֵתן ֲאִני

 ָאֹחן'".
 ְל ֶׁשֵּיׁש רֹוֶאה ַלה': "ֲאִני ָאַמר נּוַרּבֵ  ֹמֶׁשה זֹאת ְּכֶׁשָּׁשַמע

ָת  'ַאָּתה 'ְּגַמ"ח', ֶׁשֲהֵרי ',  ֶאת ַעְבְּד ֶאת ְלַהְראֹות ַהִח ָּגְדְל
 ֶזה'". ֵמאֹוָצר ִלי ַּגם ֵּתן - ָּכ ְוִאם

. רָּכַתב ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ִהְסַּתֵּמ ַעל ָּדָבר ַאחֵ " ר ְׁשמּוֵאלבַ ְּד "ְוהַ 
ִני ִמי ִהְקִּדימַ : "ַהָּפסּוק ַעל ֶׁשאֹוְמִרים ל"ֲחזַ  ִּדְבֵרי ִּפי ַעל

י ִּבַּקְׁשִּתי ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְּבִרית ִמִּמ , אֹוֵמר ה"ֶׁשַהָּקּבָ  -" ַוֲאַׁשֵּלם
ָאָדם ֶאת ַהִּנְצָר ָּתִמיד ֲאִני נֹוֵתן לָ , ןִמיָלה ִלְפֵני ֶׁשָּנַתִּתי לֹו ּבֵ 

ּוְמַבֵּקׁש , ַלְמרֹות ֶׁשּלֹא ַמִּגיַע לֹו, ָוהלֹו ִלְפֵני ִקּיּום ַהִּמצְ 
ְלַהְראֹות ֶאת  ָת ִח ַאָּתה הֲ : "ֹמֶׁשה ָאַמר. ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֶאת ַהִּמְצָוה

ֲהֵרי ַאָּתה ָּתִמיד  -"  ַהֲחָזָקה ֶאת ָּגְדְל ְוֶאת ָיְד ַעְבְּד 
 .ת ִחָּנםנַ ֵמאֹוָצר ֶׁשל ַמְּת , ֵאפֹוא, ֵּתן ַּגם ִלי. ַמְתִחיל ָלֵתת

 
 ֶאְעְּבָרה ָנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר"

 (ג, כה) "ַהַּיְרֵּדן
ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִמְתַחֵּנן ּוַמְפִציר ְּבָכל ֹּכחֹו ִלְזּכֹות ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ּוַמְקָׁשה ַהְּגָמָרא (סֹוָטה יד ע"א): "ִמְּפֵני ָמה ִנְתַאָּוה 

ֶׁשה ַרֵּבנּו ִלָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוִכי ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה הּוא ָצִרי מֹ 
."?  אֹו ִלְׂשֹּבַע ִמּטּוָבּה הּוא ָצִרי

"ָּכ ָאַמר ֹמֶׁשה ַהְרֵּבה ִמְצוֹות  -ְמָתֶרֶצת ַהְּגָמָרא  -"ֶאָּלא" 
ִיְׂשָרֵאל, ֶאָּכֵנס ִנְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל, ְוֵאין ִמְתַקְּיִמין ֶאָּלא ְּבֶאֶרץ 

 ֲאִני ָלָאֶרץ ְּכֵדי ֶׁשִּיְתַקְּימּו ֻּכָּלן ַעל ָיִדי".

"ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא  -מֹוִסיָפה ַהְּגָמָרא  -ְוַעל ָּכ 
ְּכלּום ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ֶאָּלא ְלַקֵּבל ָׂשָכר? ַמֲעֶלה ֲאִני ָעֶלי ְּכִאּלּו 

 ֲעִׂשיָתם...".
ַלְמרֹות ַהַהְבָטָחה ַהּזֹו ַעל ַמַּתן ְׂשַכר ִמְצוֹוֶתיָה ֶׁשל אּוָלם, 

ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּכִאּלּו ִקֵּים אֹוָתן, מֹוִסיף ֹמֶׁשה ּוְמַבֵּקׁש ְלִהָּכֵנס 
ְוָעֵלינּו ְלָהִבין ַמּדּוַע? ַמה ֵּפֶׁשר אֹותֹו ָרצֹון  -ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 

 ָכל ְמִחיר ֶׁשהּוא, ִמְּבִלי ְלַקֵּבל ָׂשָכר?ְלִהָּכֵנס ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ּבְ 
ַמְסִּביר, ֶׁשֹּמֶׁשה ַרֵּבנּו ָרָצה ַלֲעֹבד ֶאת  "ֵסֶפר ַהַחִּיים"הַ 

ְּבֹאֶפן ֻמְחָלט ֶׁשּלֹא ַעל  -ַהָּקָּב"ה ְּכִפי ֶׁשּלֹא ֲעָבדֹו ָאָדם ֵמעֹוָלם 
 ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס.

ִּכְמַעט ֵּבין עֹוְבֵדי ַהֵּׁשם, ֶׁשֵּכן ֲאִפּלּו  ַּדְרָּגה ָּכזֹאת ֵאיֶנָּנה ַׁשֶּיֶכת
ִמי ֶׁשּזֹוֶכה ְלַהִּגיַע ְלִפְסַּגת ַהְּפָסגֹות ֶׁשל ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַעל 
ִקּדּוׁש ַהֵּׁשם, עֹוֶׂשה זֹאת, ְּפָעִמים ַרּבֹות, ִמּתֹו ְיִדיָעה, 

 ִּבְתמּוָרה ֶׁשָאְמָנם הּוא ָעלּול ַלֲעֹבר ֵסֶבל ִרְגִעי ָּכְלֶׁשהּו, ַא 
ְלָכ הּוא ִיְזֶּכה ְלַקֵּבל ָׂשָכר ְּכמֹו ֲהרּוֵגי ַהַּמְלכּות, ֶׁשֵאין ְּבִרָּיה 

 ְיכֹוָלה ַלֲעֹמד ִּבְמִחיָצָתם.
, ַּגם ֵאּלּו ֶׁשַּמְצִליִחים ַלֲעֹבד ֶאת ַהָּקָּב"ה ֶׁשּלֹא ַעל  ְויֹוֵתר ִמָּכ

ִעים ְּבִׂשְכָלם ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר, יֹוְד  -ְמָנת ְלַקֵּבל ָׂשָכר ַעל ַמֲעֵׂשיֶהם 
 ֶׁשאֹותֹו ֵהם ֲעִתיִדים ְלַקֵּבל ֶלָעִתיד ָלבֹוא.

ְללֹא ָׂשָכר ְּכָלל!  -ַא ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ִּבֵּקׁש ַלֲעֹבד ֶאת ַהָּקָּב"ה 
, ַּגם ַּכֲאֶׁשר ַהָּקָּב"ה ַמִּציַע לֹו ַלֲעלֹות ְלַגן ֵעֶדן ּוְלַקֵּבל  ְלִפיָכ

ֲעַדִין ְמַבֵּקׁש ּוִמְתַחֵּנן ְלַהְמִׁשי ַלֲעֹבד ֶאת  ָׂשָכר, הּוא
 ַהָּקָּב"ה...

ְּתִפּלֹוָתיו ֵאיָנן ַנֲענֹות, ֶׁשֵּכן ַהָּקָּב"ה ֵאיֶנּנּו מּוָכן ֶׁשַּיַעְבדּו אֹותֹו 
ִמְּבִלי ְלַקֵּבל ָׂשָכר, ְלִפיָכ אֹוֵמר הּוא ְלֹמֶׁשה ַרֵּבנּו (ָׁשם): "ַאל 

 ַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה".ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵא 
ַּדְרָּגה ֹּכה ְּגבֹוָהה ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִנְּכָרה ַּכֲעבֹור ָׁשִנים ַרּבֹות 

. ְּבַאַחת ַהָּׁשִנים לֹא ִהְצִליחּו ַּפְרְנֵסי ָהִעיר ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנאֵאֶצל 
ַצֲעֵדי ַחג ַהֻּסּכֹות ֶׁשִהְתָקֵרב ּבְ  ִויְלָנא ִלְמצֹא ֶאְתרֹוִגים ְּכָלל.

ַהָּגאֹון  -ֲעָנק, ִמְּבִלי ֶׁשִּיְהֶיה ִליהּוֵדי ָהִעיר, ּוְברֹאָׁשם ְלַרָּבם 
ַאף ֶאְתרֹוג ֶאָחד ִלְרפּוָאה, ֶהֱאִפיל ַעל ַהִּתְקָוה  -ִמִּויְלָנא 

 ְלַקֵּים ֶאת ִמְצוֹות ַהּיֹום.
רֹוג ְלַאַחר ִחּפּוִׂשים ְמֻמָּׁשִכים ִנְמָצא ָאָדם ֶׁשִּבְרׁשּותֹו ֶאְת 

ְמֻהָּדר, אּוָלם ַהָּלה ָּדַרׁש ֲעבּורֹו ְמִחיר מּוָזר: הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה 
ְסכּום ֶּכֶסף ָּכְלֶׁשהּו ַעל ָהֶאְתרֹוג ַהָּנֶאה ֶׁשִּיֵּתן ָלֶהם, ִּכי ִאם 

 ֶאת ְזכּות ַהִּמְצָוה ֶׁשל ַהָּגאֹון ִמִּויְלָנא ִּבְנִטיָלתֹו.
ְרָנִסים ֶאל ַהָּגאֹון, ְוִסְּפרּו לֹו ְּבֵׁשֶפל ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ָׁשבּו ַהּפַ 

קֹול ַעל ַהְּמִחיר ַהּמּוָזר ֶׁשֶּנֶאְלצּו ְלַׁשֵּלם. ַא ַּדְוָקא ָאז ָזֲהרּו 
ָּפָניו ֶׁשל ַהָּגאֹון. הּוא ִהִּביַע ֶאת ַהְסָּכָמתֹו ְוָאַמר: ִּתְהֶיה זֹו 

ָּב"ה ֶּבֱאֶמת, ֶׁשּלֹא ַעל ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְּבַחַּיי ֶׁשֶאֱעֹבד ֶאת ַהָּק 
 ְמָנת ְלַקֵּבל ְּפָרס...

ֲאֶׁשר ָהַל ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ִמּלּוְּבִלין לְ ִסּפּור ּדֹוֶמה ֵאַרע ַּגם 
ֶלֱאֹסף ֶּכֶסף ֲעבּור ְיִׁשיָבתֹו. ְּבֶאָחד ִמן ַהָּבִּתים ֶׁשֲאֵליֶהם ִהִּגיַע, 
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ַהְסָּכָמתֹו ִלְתֹרם ַלְיִׁשיָבה ָּכל  ִהִּביַע ַּבַעל ַהַּבִית ֶהָעִׁשיר ֶאת
ְסכּום ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו, ְוזֹאת ִּבְתַנאי, ֶׁשָהַרב ַיְחֹּתם לֹו ֶׁשָּכל 

 ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשּלֹו ַיֲעֹבר ֶאל ֶהָעִׁשיר.
ִמָּיד ִהְסִּכים ַרִּבי ֵמִאיר ַלַּבָּקָׁשה ַהּמּוָזָרה, הֹוָרה ְלַהִּגיׁש לֹו 

 ט ְוָרַׁשם: "ָּכל ַמה ֶּׁשֶּׁשִּלי עֹוֵבר ֵאָליו".ַּדף ְועֵ 
ְּכֶׁשִהְבִחין ֶהָעִׁשיר ַּבַּׁשְלָוה ֶׁשָּבּה ִוֵּתר ַעל ָּכל ְׂשָכרֹו, הּוא 

 "ּוַמה ִּיְהֶיה ִעם ְּכבֹוד ָהַרב?"ִהְתַּפֵּלא ְוָׁשַאל: 
"ֲאַקֵּבל  -ֵהִׁשיב לֹו ַרִּבי ֵמִאיר ַׁשִּפיָרא ִמֵּניּה ּוֵביּה  -"ֲאִני" 

ָׂשָכר ָּבעֹוָלם ַהָּבא, ַעל ָּכ ֶׁשִּוַּתְרִּתי ַעל ָּכל ָהעֹוָלם ַהָּבא ֶׁשִּלי, 
 ֲעבּור ֶּכֶסף ְלֹצֶר ַהְחָזַקת ַהְיִׁשיָבה".

 
ֵקינּו ִיְׂשָרֵאל "ְׁשַמע  (ו, ד) ה' ֶאָחד" ה' ֱא
 יהּוִדיוִ  ְיהּוִדי ְלָכל ִהיא ְמֻׁשֶּתֶפת ַהּזֹו ָהֱאמּוָנה ַהְצָהַרת
ְלָוָיה  ּוַבת יֹום ֶׁשל ְּבָבְקרֹו ָאָדם ָקם - הּוא. ִעָּמּה ַּבֲאֶׁשר
 ִמְׁשעֹוֵלי ְּבָכל ְוצֹוֵעד ַמְמִׁשי ֶׁשהּוא ְּבָׁשָעה לֹו ִהיא ֶנֱאָמָנה

 ָּכל ֵּבין ְמַאֶחֶדת זֹו ִויסֹוִדית ְּברּוָרה ֵכן, ֱאֶמת ִּכי ַחָּייו. ִהֵּנה
 ֶאָחד. ְלַעם אֹוָתם ֶרתְוקֹוׁשֶ  ָהָעם ֶחְלֵקי
ַרָּבם,  ֶׁשל ְלֵביתֹו ּפֹוְזָנא ְלַהִּגיעַ  ְיהּוֵדי ָּכל ַהּפּוִרים, ָנֲהגּו ְּביֹום
 ְּבִדְבֵרי ְוַלֲעֹסק ֻׁשְלָחנֹו ְסִביב ַזַצ"ל, ָלֶׁשֶבת ֵאיֶגר ֲעִקיָבא ַרִּבי

 ּתֹוָרה.
 ַּבֲעֵלי ָּכל ַּגם ְלָׁשם, ֶאָּלא ַמִּגיִעים ָהיּו ַהַּתְלִמיִדים ַרק לֹא

 ַהּתֹוָרה ִּדְבֵרי ִהְתַעְּנגּו ַעל ְוֻכָּלם ַהְּסֻעָּדה, ַעל ִוְּתרּו לֹא ַהָּבִּתים
 ְּבַׂשֲעָרה ְוַהֲהָרִרים ַהְּתלּוִיים ַהִּפְלּפּוִלים ָּבּה, ַעל ֶׁשֶּנֶאְמרּו
 ָׁשעֹות. ְּבאֹוָתן ֶׁשִּנּדֹונּו

 ִהִּגיעַ  ַמֶּׁשהּו. ְלֶפַתע רלֹומַ  ָהָיה ָצִרי ַהָּבִאים ִמן ֶאָחד ָּכל
 ִמִּלּמּוד ְמֹאד ַעד ָרחֹוק ֶאָחד, ֶׁשָהָיה ַּבִית ַּבַעל ְיהּוִדי ֶׁשל ּתֹורֹו

 ּוִמִּפְלּפּול.
 אֹותֹו עֹוֵדד ֲעִקיָבא ַרִּבי ְלִהְתַחֵּמק, אּוָלם יֹוֵדַע", ִנָּסה "ֵאיֶנִּני
 לֹוַמר ָצִרי ֶאָחד ָּכל ְּבפּוִרים ִּכי לֹו ְוָאַמר ִיְתַּבֵּיׁש, ֶׁשּלֹא

 ַמֶּׁשהּו.
 ֶאת ַהֻׁשְלָחן, ִהְׁשִּתיק ַעל ַהְּיהּוִדי, ָּדַפק ָקם ְּבֵרָרה ְּבֵלית

ֵקינּו ִיְׂשָרֵאל ָאַמר: "ְׁשַמע ְוָאז ַהִּצּבּור  ה' ֶאָחד". ה' ֱא
 ַהּתֹוָרה ֵאיֶגר: "ְּדַבר ֲעִקיָבא ַרִּבי ְמֹאד ֶנֱהָנה ַהְּדָבִרים ְלֵׁשַמע

 ַאָּתה ַּבִית, "יֹוֵדעַ  ַּבַעל ְלאֹותֹו ְּפָלִאים", ָאַמר ִּפְלֵאי הּוא ְּלׁשֶ 
 ָאְמרּו, ִּביָכְלִּתי ֶׁשִּלי ֶּׁשַהַּתְלִמיִדים ַמה ָּכל ֶׁשַעל ַמּדּוַע? ִמּׁשּום

 ֶׁשֵאיָנם ָלֶהם ּוְלהֹוִכיחַ  ִּדְבֵריֶהם ֶאת ְלִהְתַוֵּכַח, ְלָפֵרק, ִלְדחֹות
, ֵאיֶנִּני ּלּוצֹוְדִקים. ְוִא   ַמה ָּכל ְלִהְתַוֵּכַח, ֲהֵרי ָיכֹול ִאְּת

 ַלֲאִמָּתה!". ֱאֶמת הּוא ֶּׁשָאַמְרָּת 
 ַהִּמָּדה, ִהְתָעֵרב ַעל ֶיֶתר ָּבִעיר, ֶׁשָּׁשָתה ַהּׁשֹוֲחִטים ִמן ֶאָחד

 ְלִהְתַוֵּכַח"... ָיכֹול ֵּכן ְוָאַמר: "ֲאִני
ְּבקֹול,  ְמֻפָּטר... ַהִּׁשּכֹור אֹוֵמר ָהַרב, "ִהּנְ  לֹו ֵּכן", ָאַמר "ִאם
 ַאָּתה ָיכֹול ּתֹוְכ ְּבתֹו ְּבִלּבֹו... ִאם חֹוֵׁשב ֶּׁשהּוא ַמה ֶאת

 ְלַׁשֵּמׁש עֹוד ָיכֹול ְּבִסיִסי, ֵאיְנ ִמְׁשָּפט אֹותֹו ַעל ְלִהְתַוֵּכחַ 
 ְּכׁשֹוֵחט".

 

ֶקי"  (ו, ה) "ְוָאַהְבָּת ֶאת ה' ֱא
ר ֶהָהדּוק ֵּבין ָהָאָדם ְלבֹוְראֹו ִמְתַהֶּוה ְּבֶאְמָצעּות ַאֲהָבה ַהֶּקׁשֶ 

ֲעצּוָמה, ַהּגֹוֶרֶמת ִלְדֹּבק ּבֹו ְוַלֲעׂשֹות ְּכֵמַרב ְיָכְלּתֹו ֶׁשל ֶּבן 
.  ֱאנֹוׁש ַעל ְמָנת ְלַמֵּלא ֶאת ְרצֹונֹו ִיְתָּבַר

אֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה ַהּתֹוָרה ְמַצָּוה, ֵאפֹוא, ַעל ָהָאָדם ִלְדֹּבק ְּבבֹוְר 
ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו, ְּכֶׁשָּכל ָהִעְנָיִנים ַהַּגְׁשִמִּיים ֶׁשהּוא ֶנֱאָלץ ַלֲעֹסק 
ָּבֶהם ִמֹּתֶקף ֱהיֹותֹו ָאָדם ָּבָׂשר ָוָדם ִנְדָחִקים ַהִּצָּדה ְוֵאיָנם 

 עֹוְמִדים ְּברֹאׁש ַמְעָיָניו.
ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהֶּזה ָאנּו ֻּדְגָמא ֻמְבֶהֶקת ַלִהְתַיֲחסּות ָהְראּוָיה לְ 

ַּבִּסּפּור אֹודֹות "ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים" מֹוְצִאים ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח 
, ֲאֶׁשר ִּבְצִעירּותֹו ִהְתָאַרח ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא ֵמַראדֹוִׁשיץ

ם ְּבַאְכַסְנָיה ְּפלֹוִנית, ּוַבֲעַלת ַהַּבִית ִהִּגיָׁשה ְלָפָניו ִּפְלְּפִלי
 ְמֻמָּלִאים, ְוִהְתַעְנְיָנה ִאם הּוא אֹוֵהב ֶלֱאֹכל ִּפְלֵּפל ְמֻמָּלא.

' ֲאִני אֹוֵהב, ּוִפְלְּפִלים ֲאִני הַנֲעָנה ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ֶאת 
אֹוֵכל"... ְּדַהְינּו: ָּכל ַהְּצָרִכים ַהַּגְׁשִמִּיים ֵאיָנם ַׁשָּיִכים ְּכָלל 

ִמּׁשּום ֶׁשָּצִרי ִויֵׁשִנים ִמּׁשּום  אֹוְכִלים -ַלֻּמָּׂשג 'ַאֲהָבה' 
, ְולֹא ִמְּפֵני ֶׁש'אֹוֲהִבים' ֶלֱאֹכל אֹו 'אֹוֲהִבים' ִליׁשֹון.  ֶׁשָּצִרי

ַאֲהָבה ַׁשֶּיֶכת ַא ְוַרק ַלָּקָּב"ה, ְוִהיא ַהַּתְׁשִּתית ְוַהָּבִסיס ְלָכל 
 ִקּיּום ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות!

 
 (ו, ח) "ל ָיֶדּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות עַ "

נֹוֵהג לֹוַמר ִלְנָעִרים  ָהָיה"ל ַזצַ ַרִּבי ִמיְכל ְיהּוָדה ִליְּפקֹוִביץ 
ַהִּנְכָנִסים ְלֹעל ִמְצוֹות, ְלַקֵּבל ַעל ַעְצָמם, ְּבִלי ֶנֶדר, ֶׁשּלֹא 
ץ ֶאת ַהְּתִפִּלין ַעד ְלַאַחר ַהַּקִּדיׁש ָהַאֲחרֹון ְּבִסּיּום ְּתִפַּלת  ַלְח

ת, ְוהֹוִסיף ֶׁשַעל ְיֵדי ָּכ לֹא ֵּתָרֶאה ַהְּתִפָּלה ְּכַמָּׂשא ַׁשֲחִרי
 ֶׁשרֹוֶצה ְלִהָּפֵטר ִמֶּמּנּו.

ַקָּבָלה זֹו ְנהּוָגה ָהְיָתה ַּגם ִּביִׁשיַבת ּפֹוִניֶבז' ְלִפי ַּתָּקָנתֹו ֶׁשל 
 ַזַצ"ל, ֶׁשִהְקִּפיד ְמֹאד ַעלַרִּבי ַאָּבא ְּגרֹוְסָּבְרד ַהַּמְׁשִּגיַח 

 ִמְׁשַמַעת ֲחָזָקה ִלְׁשִמיַרת ַהְּסָדִרים ַהְּקבּוִעים.
ַרִּבי ְמֻסָּפר, ֶׁשְּזַמן ָקָצר ְלַאַחר ֶׁשִהִּגיַע  "ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח" ַּבֵּסֶפר

ַזַצ"ל ְלַׁשֵּמׁש ְּכַמְׁשִּגיַח ַּבְיִׁשיָבה, ָעָלה ֵאִלָּיהּו ֱאִליֶעֶזר ֶּדְסֶלר 
ָמה ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְוָאַמר ִלְפֵני ְּבַאַחד ַהָּיִמים ַעל ַהִּבי

 ָּכל ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה ַהִּנְדָהִמים: "ָחָטאִתי, ָעִויִתי, ָּפַׁשְעִּתי".
ִהְתָּבֵרר, ִּכי ָהַרב ֶּדְסֶלר, ֶׁשֶּזה ִמָּקרֹוב ִהִּגיַע ַלְיִׁשיָבה, לֹא ָיַדע 

ִבים ֶׁשל ִנּצּול ַהְּזַמן ָחַלץ ָּדָבר ַעל ַהַּתָּקָנה ַהִהיא, ּוִמּתֹו ִחּׁשּו
 ַּפַעם ֶאת ְּתִפָּליו ִלְפֵני ַהַּקִּדיׁש ָהַאֲחרֹון.

ַּכֲעֹבר ָיִמים ֲאָחִדים ִנַּגׁש ֵאָליו ַאַחד ַהַּבחּוִרים ְוֵהִעיר ַעל ָּכ 
ֶאת ְּתׂשּוֶמת ִלּבֹו. ַהַּמְׁשִּגיַח, ֶׁשִּנְרַעד ֵמֶעֶצם ַהַּמְחָׁשָבה, 

לּול ְלַהְרּפֹות ֶאת ָיָדיו ֶׁשל ַאַחד ַהַּבחּוִרים, לֹא ֶׁשַּמֲעֵׂשהּו עָ 
ִנְרַּגע ַעד ֶׁשָעָלה ַעל ַהִּביָמה ְוִהְתַוָּדה ַעל ַהַּמֲעֶׂשה ְּבָאְזֵני ָּכל 

 ְּבֵני ַהְיִׁשיָבה.
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  ""ואתחנןואתחנן""פרשת פרשת  
ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים אשר ישמעון את כל החוקים האלה ואמרו רק "

  .משפטים מושלמים].  ו,ד ["עם חכם ונכון הגוי הגדול הזה
. התפעל באופן טבעי בהקשר המשיק לתחום עניינו, כך התברר לי אחר כך, עורך דין מפורסם, איש שיחי המדובר

עליו להכיר את תפקידו . ליצור קשר ועניין בין כל לומד לבין הגמרא, זה תפקידו המרכזי של מגיד השיעור, אכן
  .להאהיב עליו את הגמרא באופן אישיו, ואת מקצועו של כל אחד ממשתתפי השיעור
בזכות : "יכולים היום לומר למעלה משנים עשר אלף איש ברחבי ארץ, את המשפט הראשון בו פתח את דבריו

זה שנים רבות לא החזקתי גמרא . בבית הכנסת שבאזור מגורי, עיתים לתורה: אני קבעתי, מאורות הדף היומי
  .אני עורך דין: ה המשיך האיש לספרכ". וכעת אני לומד תורה בכל יום, בידי

ובאמצעות להטוטים , הליכה בין הטיפות, אחד מחברי הטובים בחר מזה שנים להתמקד באיתור פרצות בחוק
שהאנשים שהמציאו את החוקים וכתבו , צריך להבין. משפטיים הוא מצליח להוציא זכאים את רוב לקוחותיו

כדי למצוא את , מכפי שאני ושותפי לעבודה משקיעים, פרטיהםבניסוחם וב, השקיעו פחות זמן ומחשבה, אותם
את השראתו להתמקד דווקא בתחום זה הוא שאב מסיפור מעניין אותו . ומכאן הצלחנו. הליקויים שבלשון החוק

  .שמע בתחילת דרכו המקצועית
 טרם הקמת שנים ספורות, בתקופת מלחמת העולם השנייה, היה זה בימי שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל

נעצר , נחקר, נתפס, אישור השלטונות- כי אין לייבא מזון ללא, סוחר לא ציית להוראות החוק שקבע. מדינת ישראל
והכל , הברנש הנועז שהועמד לדין הודה בחקירתו כי העביר קרון בצל ממצרים לשטחי ארץ ישראל. והועמד לדין

  .ורך דין מוצלחשנשכר עבורו ע... עד. צפו כי יישב בכלא שנים ארוכות
: או אז נעמד הסניגור על רגליו ובפיו בקשה אחת. בית המשפט התכנס וכתב האישום הוקרא בקול מונוטוני

נוסח החוק . והכל לקו בהלם, בקשתו מולאה". ברצוני לשמוע מילה במילה את נוסח החוק בעטיו מואשם מרשי"
קרון . הוא לא היה צריך להסביר מאומה". ווירלא בדרך הים ולא בדרך הא, להעביר מזוןאין : "קבע במפורש

  ...הבצל לא הועבר בדרכי הים ואף לא בדרכי האוויר
כיצד השתרבב מחדל כה בולט לנוסח . ושמו של עורך הדין נישא לשם ולתהילה, השופט נאלץ לשחררו על אתר

בין היתר , ככתבם וכלשונםייבאו מארצם חוקים שונים , כי הבריטים אשר שלטו באזור בתקופה זו, התברר! החוק
החוק ... אליה לא ניתן לייבא מזון בדרך היבשה. היא אי מוקף ים, כידוע, בריטניה. את חוק איסור יבוא המזון

, הכל ידעו כי אותו ברנש עבר על כוונת המחוקק. הועתק בנוסחו המקורי לארץ ישראל והנאשם הפך באחת לזכאי
  ...אך לא על החוק

אני לומד גמרא כבר . תה שומע על אי אלו אנשים שיצאו זכאים בזכות פרצה שהתגלתה בחוקלא פעם א, אתה מבין
העולם משתנה באופן ! לא מצאנו פרצה אחת. גם הם לומדים דף היומי, דיברתי עם חברים למקצוע. שנים אחדות
  .ואותם החוקים מתאימים לכולם, בלתי ייאמן

היא ניתנה לעם ,  בחיזוקים שלי או של עמיתי לאמיתות התורהאין צורך", הוא מוסיף בענווה מתבקשת, כמובן
מדוע אני מעוניין שתפתחו שיעור דף יומי גם , אך רק רציתי להסביר בכך. נקודה. ישראל על ידי בורא עולם

  ".יזכו גם הם ליהנות מן האמת, כדי שעשרים ושניים האנשים העובדים אצלי; במשרדי
  .)נצוצות (עוד עשרים ושניים הצטרפו ללגיון הדף היומי. ל היהודי הנכבדבימים אלו נפתח השיעור במשרדו ש

  ].טו, ה[" כבד את אביך ואת אמך"
 שאלה לשאול וביקשו, מבוהלים הורים זוג הגיעו, ל"זצ אויערבאך זלמן שלמה רבינו הגאון מרן של מעונו אל

 בבני מדובר(' יונתן '- המנוח האשה אבי כשם שמו את לקרוא והחלטנו, סיפרו, זכר בן טובה בשעה לנו נולד. דחופה
 ממש עומדים ואנו, ללידתו השמיני היום הוא היום). פטירתו לאחר רק אדם שם על שמות לקרוא שנוהגים אשכנז
 של שמו. עולמו לבית נפטר הקטן ילדם כאשר, שלנו השכנים אצל אמש אירעה נוראה טרגדיה, והנה. הברית לפני
, הזה בשם לבנינו לקרוא יכולים אנו האם, רבינו פי את לשאול אנו מבקשים כן על ואשר ',יונתן 'היה ילד אותו
  ...?רע סימן משום חשש בזה יש האם, יונתן בנם במות השכנים את שפקד הנורא האסון לאחר
  ! אחר שם עבורו לבחור עליכם. רבינו השיבם, זה בשם לתינוק תקראו לא אופן בשום
 בשם לקרוא שלא הורתי כי, חושבים הסתם מן ההורים: תלמידיו בפני תשובתו את ז"הגרש נימק, שיצאו לאחר
 לקרוא אין, )זה בשם יש רע שסימן(' מילתא סימנא 'מפני לחשוש שיש ומכיון', מזליה ריע 'זה ששם משום, יונתן
, בליבי וחשבתי, העצומה בפקחותו מרן הסביר, קדימה שנים כמה הפלגתי... הטעם זה שלא כמובן אך . יונתן לילד
 יהיה זה', וכו' הביתה בוא יונתן 'לו קוראת הילד של אמו את תשמע, נפטר יונתן שבנה שכנה אותה כאשר שהרי
, לבנה קוראת יום-יום חברתה את תשמע כאשר לה ייגרמו מרובים נפש ועוגמת שצער בודאי! 'בלב דקירה'כ עבורה
  . זה בשם לקרוא שלא להם רתיהו ולכן. באדמה טמון שנים כמה שזה בנה של בשמו

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

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

 ל"ז בן שרה  מורטזהמוריס נ"לע

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



 לקרוא אין זאת בכל, )שמו על הנכד שם בקריאת, ההורים אבי של(' אב כיבוד 'של שיקול כאן שקיים פי על ואף
 לצער חלילה לגרום לא כדי שמו על לילד ייקראו שלא בכך, לאב ביותר הגדול הכיבוד יהיה ובזה, יונתן לילד

  .)והערב נא (הבריות
   ].ה, ו ["וקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדךאל' ואהבת את הה"

 ).י"רש (ך חלוק על המקוםב בכל לבבך שלא יהיה לא" ד– בכל לבבך
שני שברים הסתבכו אצלי והכריחו את האורטופדים ליטול את . שכבתי במחלקה האורטופדית אחרי ניתוח ברגל

בימים . יהכאבים פעמו בעצמותי. ל לומרלומר שזה ניתוח קל לא אוכ. סכין המנתחים ביד ולאחות את העצמות
הראשונים אחרי הניתוח חוברתי למכשיר שהזליף טיפות אופטלגין לתוך הווריד כל כמה דקות תוך ניסיון לשכך 

  .להיהחזקות עדיין חתך הכאב את גופי במלוא מובן המלמרות התרופות . את כאבי הניתוח
היו לי כאבים ואפשר לומר שחזקים מאד .  מעורפל כל כךאחרי כמה ימים שככו הכאבים העזים והפסקתי להיות

אפילו לא להתהפך . לקום מן המיטה לא היה על מה לדבר בכלל. אך יכולתי לפחות לשים לב למה שמתרחש סביב
 לקבל את חשבתי שעלי. שכבתי כשראשי מוגבה על ידי כרים והיה לי את כל הזמן שבעולם לחשוב, מצד לצד

יכול להיות שחסכתי מעצמי בניתוח הזה עוגמות נפש גדולות אחרות והרי . הייסורים האלו באהבה ובשמחה
אך לא יכולתי להתחיל , על הכוננית היה מונח הסידור שלי מן הבית, לצידי .הכאבים הללו הם לכפרת עוונות ממש

איך אני . שואף אליה תמיד לא אוכל להתפלל כאןמרוממת וטובה כמו זו שאני , הרגשתי שתפילה בכוונה. להתפלל
אפילו לעמוד אני לא יכול , אינני יכול להתנועע, אינני יכול לומר אותה בקול, יכול בבית חולים להתרכז בתפילה

. אבל מה עוד אפשר לדרוש ממני, תפילת מנחה שלי תראה בהתאם וחשבתי לעצמי כמה חבל. שוכב כבול עץאלא 
  .'עבודת הבשכביכול לא מתאים להתעלות במקום נמצא אני מיוסר כל כך ו

הנפילה הקטנה . זכרתי ששוכב בה אדם מבוגר שנפל ברחוב. פתאום שמעתי התייפחות של בכי מהמיטה הסמוכה
בשל העדר סידן בעצמות בגילו נעשים השברים . גרמה לו לשבר מסובך בירך ולעוד שבר בעמוד השדרה, הזו

ביד שיכולתי להניע בחופשיות הזזתי . אולי הוא זקוק לעזרה. תמהתי? א בוכה כל כךלמה הו. מסובכים ומסובכים
עווית של כאב חלפה על פני כשזזתי בתנוחה שגרמה לרגל שלי לנוע . את הווילון המפריד בין שתי המיטות שלנו

זיק ביד טלפון הוא הח. הבטתי בקשיש .נשכבתי חזרה לאחור גונח ונאנח. קצת וצווחה קטנה של כאב נפלטה מפי
הוא לחש לתוך הטלפון מילים בלי קול רק . נדמה היה שהוא זקוק לעזרה רק שאינו מצליח להשיג אותה. ובכה

אני בטוח שהוא מנסה להשיג , האיש זקוק לעזרה. יפחות ונשימות עמוקות של בכי התלוו למשפטים הלוחשים שלו
  .אני חייב לעזור לו. ה לואת אחד מבני המשפחה שלו ולא מצליח להסביר להם מה קור

. הזקן בכלל לא שמע אותי". אפשר לקרוא לצוות אם לוחצים עליו, יש פעמון אזעקה", קראתי לעברו" רבי יהודי"
, בכי חזק. כל הסימנים, כן. סקרתי אותו שוב. נבהלתי. אולי הוא התערפל. הוא היה נראה שקוע בעולם אחר

בלי לחשוב פעמיים לחצתי על הפעמון האזעקה ולא הורדתי את . ובבלחישות לתוך הטלפון וחוסר תקשורת עם הס
  "?אחד מכם נפל מהמיטה", הוא שאל בבהלה" ?מה קרה" .האצבע ממנו עד שרופא מבוהל הגיע לחדר

  .אמרתי לו" הקשיש הזה נראה לי זקוק לעזרה. לא"
  . אמר לי".הוא מדבר בטלפון. "הוא הביט בקשיש ובי ולא הבין מי בדיוק לא בסדר כאן

אחות שהגיעה גם היא ". אני חושב שהוא זקוק לעזרה כל שהיא, הוא בוכה ולוחש דיבורים, הוא לחוץ, עניתי, כן"
צבע הפנים ומראה , הריאות פועלות כסדרן, רמת חמצן בדם סבירה. לחץ דם תקין. לחדר סקרה את המכשירים

  .היתה אזעקת שווא אמרה לי בתוכחה קלהאני חושבת שזו " ?ןמה בכל זאת לא בסדר כא"האישונים תקין 
מוכרח הייתי , הוא גרר כיסא והתיישב ליד המיטה שלי. אחרי שיצא הצוות מהחדר נכנס לבקר אותי בני הבחור

  .לספר לו מה קרה לקשיש הזה
מתוח ונרגש לקחתי את . תן לאבא שלך את שפופרת הטלפון הזו, שמענו לפתע את קולו הצרוד של הקשיש, בחור
מעברו השני של הקו נשמעו קולות תפילה . האזנתי כמה רגעים ומיד התחוורה לה התמונה כולה. שיר לידהמכ

נזכרתי באי , ערב ראש חודש היום. ציבור גדול של אנשים אמר מהצד השני תפילת יום כיפור קטן. רמים ונרגשים
  .לא שם לב שיש לומר תפילת יום כיפור קטן, אני שקוע בעצמי, נעימות
שיערתי שזהו בית מדרש .  כמה דקות אמר קול צעיר לתוך הטלפון את הפסוקים שהחזן אמר שם בקולמדי

פתחתי , התעלמתי מהסובב. שמתפללים בו מאות אנשים ושתפילת יום כיפור קטן נאמרת שם בכוונה ובהתרגשות
עם האנשים שם פסוקים את הסידור שהונח על השידה שלי ואמרתי יחד ) אך לא היה אכפת, הכואבת(ביד השנייה 
  .כל הכאבים והמתח עלו והתפרצו פתאום והתנקזו לאשד של דמעות שזרם ללא הפוגה. מן התפילה

בקשות , פסוקים, ממש כמו הזקן שבכה כאן מקודם וגם אני לחשתי מילים, פתאום השמעתי גם אני יפחות של בכי
בני ? רק הזקן מנסה להשיג את בני המשפחה שלוהאם גם אני זקוק לעזרה או שזה . ותחינות לתוך פומית הטלפון

רק אז הבחנתי שלקשיש פאות רחבות משני צדי  .העיר לי בעדינות ששכני הקשיש מבקש את הטלפון בחזרה
  .הבנתי שהוא משתייך לחסידות גדולה שמרכזה בירושלים. הפנים

ובוודאי , הס מלהזכירריים הרי מכשירים סלול. הזקן הסביר לנו אחר כך שהעברת הדברים אליו לא היתה פשוטה
המאפשר לנכד שלו להשמיע לו את התפילה כי הוא , אבל כאן נעשה מבצע שלם, שלא יכניסו אותם לבית המדרש

  .מרגיש בודד ורחוק כל כך וחבל על תפילת יום כיפור קטן שתאמר בקרירות כזו כאן בבית החולים
ק רבי שלמה "ר הגה"יש אימרה שאמר האדמו: מר ליכששוחררתי מבית החולים ובאתי להיפרד משכני הזקן א

הכוונה שלא יהא לבך חלוק על המקום שאתה  – "שלא יהא לבך חלוק על המקום: "י"ע על דברי הרש"מקארלין זי
אלא בכל המקומות בכל המצבים , ומקשה עליך להתעלות, אל תאמר שמקומך גורם לירידה ברוחניות, שרוי בו

  ).נצוצות (...וד אותו יתברך ולהתעלותובכל האפשרויות אפשר לעב
  ,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"זנ אלון בן אלברט "לע, ל"זנ חנה אסתר בת יצחק יעקב " לע,ל"זנ לידיה לאה בת רחל " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל"נ אירן בת מורוריד ז"לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "על, ל" זראובן בן דולתנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ ציון סלים בן ננה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 בס"ד
 
 
 
 

                                                                                     
 "רצועות של חיים" - ואתחנןפרשת 

ָיֶד ְוָהיּו  ּוְקַׁשְרָּתם ְלאוֹת ַעל"על הפסוק בפרשתינו 
 –פת בין עיניך (ו, ח) כתב רש"י "לטט "ְלֹטָטֹפת ֵּבין ֵעיֶני

אלו תפילין שבראש (סנהדרין ד). ועל שם מנין 
פרשיותיהם נקראו טטפת: טט בכתפי (שם מקום) שתים, 
פת באפריקי (שם מקום) שתים". מדברי רש"י למדים 
אנו, אומר רבי יוסף  סלנט זצ"ל בספרו "באר יוסף", 
שארבע הפרשיות שבתפילין של ראש מתחלקות לשני 

טוב" כתב כי בפשטות נראה  חלקים. בספר "לקח
שהחלוקה לשניים נובעת מכך שבפרשיות אלו יש זכרון 
לשני עניינים. שני העניינים שבפרשיות אלו, מסתבר, 

באמונה ביחוד ה' וביציאת מצרים. גם  –עוסקים באמונה 
בשולחן ערוך (אורח חיים, סימן כה, סעיף ה) הובאו 

הקדוש  "יכוון בהנחתם שציוונודברים אלה במפורש: 
ברוך הוא  להניח ארבע פרשיות אלו שיש בהם יחוד שמו 

וכו'. בפרשת "שמע" יש בה העיקר של ויציאת מצרים 
"ה' אלוקינו ה' אחד". גם בפרשת "והיה אם  –יחוד ה' 

שמוע" יש בה מעניין זה "לאהבה את ה' אלוקיכם 
ולעובדו, בכל לבבכם ובכל נפשכם". וכך בהמשך מודגש 

ק לה' יתברך "השמרו לכם פן יפתה הציווי לעבוד ר
לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם 

לעבוד  –להם". והוא העיקר הראשון שהוא יסוד האמונה 
רק לה' לבדו. נמצא, שבשתי פרשיות אלו נכתב העיקר של 
יחוד ה' ובשתי הפרשיות שבתפילין הנוספות מוזכר 

עיל. זה יציאת מצרים, כמו שנתבאר ל –העיקר השני 
הטעם לחלוקת ארבע הפרשיות לשתיים. עיקר אמונת 
הייחוד נזכר ב"שמע" וב"והיה אם שמוע", וב"קדש" 
וב"והיה כי יביאך" מדובר על יציאת מצרים, שגם היא 
יסוד באמונתנו בייחוד ובהשגחת ה'. ולכאורה יש לתמוה, 
מדוע סדר ארבע הפרשיות כאן בתפילין שונה מסדר 

הוא קדש, והיה כי יביאך, שמע, והיה ש –כתיבתם בתורה 
מסדר הנחתן בבתים? לפי דברינו יובן היטב –אם שמוע 

שהעיקר הראשון באמונה הוא ייחודו ואחדותו יתברך 
שמו בעולם, לפי שהוא יסודה ושורשה של האמונה מכיוון 
שעניין זה נכלל ב"שמע" וב"והיה אם שמוע" לכן הוזכרו 

כר היסוד השני של פרשיות אלו תחילה. אחר כך מוז
זכירת יציאת מצרים אשר הוא גם כן מיסודות האמונה 

 וההשגחה, וזה נכלל כאמור ב"קדש" וב"והיה כי יביאך".
הרב אהרון זכאי כתב בספרו "מתנה לבר מצווה" כי 

קדושתן גדולה היא, שכל זמן שהתפילין  –קדושת תפילין 
 בראשו של אדם ועל זרועו הוא עניו וירא שמים ואינו
נמשך בשחוק ובשיחה בטלה ואינו מהרהר מחשבות רעות 
אלא מפנה ליבו בדברי האמת והצדק (הרמב"ם פרק ד 
מהלכות תפילין הלכה כ"ה). עוד אמרו רבותינו (זוהר 
ואתחנן): כשאדם יוצא מביתו כשהוא מעוטף בטלית 
והתפילין בראשו ובזרועו, וכשהוא יוצא הוא פוגש 

הוא נמצא שם, באים במזוזה ששמו של הקדוש ברוך 
ארבעה מלאכים ומתלווים עמו ויוצאים עמו מפתח ביתו 
ומלווים אותו עד בית הכנסת והם מכריזים לפניו: תנו 
כבוד לאדם זה שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא שהשרה 
השכינה על ראשו ומעיד לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש 
ברוך הוא מצווה למלאכים לרשום אדם זה בספרו, 

דוש ברוך הוא משתבח בו ומכריז: ראו איזה אדם והק
המעוטר בתפילין, בורחים  חביב בראתי בעולמי. כל אדם

ממנו כל מלאכי החבלה ואין להם יכולת להתקרב אליו, 
כיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא על ראשו, כמו שנאמר: 
"כי שם הם נקרא עליך ויראו ממך (דברים ג). וכל 

 וצאת בת קול ואומרת: תנוהמעוטר בטלית ותפילין י
 
 

כבוד לזה שיש צלם המלך על ראשו, וכשאדם יחשוב 
שהשכינה שרוייה עליו על ידי התפילין, וודאי ידבק ליבו 
בקדוש ברוך הוא, כיוון שהתפילין עדות שהקדוש ברוך 
הוא קרוב אליו, וכל הזהיר במצוות תפילין ונזהר שלא 

ידי מלאכה,  לזלזל בהם, על ידי דיבורים בטלים או על
מובטח לו שהוא בן העולם הבא. ועוד אמרו רבותינו כי 
מצוות תפילין מעלתה גדולה מאוד ואין לך גדול בכל 
מצוות שבתורה יותר ממנה, שהרי כל התורה כולה הוקשה 
לתפילין כמו שנאמר "למען תהיה תורת ה' בפיך". ועוד 
אמרו רבותינו שכל המניחן מאריך ימים שנאמר "ה' 

יחיו". הסיפור הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו  עליהם
סיפר רבי רפאל זר מאור יהודה, על אדם אחד בעל היטב. 

כמה מסעדות באור יהודה שהיה אדם אלים. הוא לא נתן 
לאף אחד לפתוח מסעדה באור יהודה. וכל מי שניסה 
לפתוח מסעדה, שלח לו מאנשיו "אינשי דלא מעלי" 

את המסעדה. והנה אישתו של לטפל בו שלא יעז לפתוח 
בעל המסעדות היתה הולכת לשמוע הרצאות בנושא 
יהדות. יום אחד הרצה הרב ודיבר על חשיבות מצוות 
הנחת תפילין, והזכות הגדולה של מי שמניח אותם, וכל 
רגע שמניחן מקיים שמונה מצוות עשה מהתורה, וכן 
דיבר על הקדושה של מי שמניח תפילין ועל השמירה 

רים אותו התפילין. אחרי ההרצאה ניגשה אותה ששומ
האישה לרב ושאלה איך היא יכולה להשפיע על בעלה 
שיניח תפילין? הסביר לה הרב שצריך לדבר עמו בנחת. 
כל יום מעט מעט תדבר על הזכות והשמירה שהנחת 
התפילין מביאה על האדם. כך עשתה האישה, אבל הבעל 

ם דבר. סדר יומו של לא קיבל את הדברים ולא זז אצלו שו
בעל המסעדות היה, לקום בבוקר בשעה שמונה, לנסוע 
במכונית החדישה לאחת המסעדות בעיר ולאכול שם 
ארוחת בוקר מדושנת ומשם מחייג לכל שאר המסעדות 
שבבעלותו וכו'. יום אחד בשעה שמונה בבוקר, ירד 
כהרגלו מביתו למכונית. התניע ויצא מהחניה וכבר 

והנה הוא שומע צעקות רמות מתוך ביתו  התכונן לנסוע,
שאישתו צועקת כנגדו. עצר מיודענו את המכונית ועלה 
בזריזות לביתו לראות על מה הצעקות. כשנכנס, אמרה לו 
אישתו: 'תראה, אני לא יכולה לחיות כך, אתה לא עושה 
שום דבר בשבילי, אני מבקשת ממך, בבקשה, בוא תניח 

תעשה את זה בשבילי, תפילין היום, רק חמש דקות, 
טוב?!'. הפעם הוא לא התנגד ואמר לה: 'טוב, תביאי את 
התפילין ונעשה את זה מהר'. הם חיפשו את התפילין של 
הבר מצווה שלו וכשמצאו אותם באיזה מגירה מוסתרת, 
פתחו את התפילין והוא התחיל להניח אותן אך לא ידע 

ר להניח, כיצד מניחין תפילין. אישתו עזרה לו מעט וכשגמ
אמרה לו להגיד פסוק אחד של "שמע ישראל". הוא שם 
ידו על עיניו ואמר "שמע ישראל" ובאותו רגע נשמע פיצוץ 
עז מכיוון החניה של המכונית. הם מיהרו להסתכל 
מהחלון וראו שהמכונית החדשה התפוצצה. התברר 
ששונאים שלו, שלא נתנו להם לפתוח מסעדות, רצו 

 הטמינו לו פצצה בתוך הרכבלהתנקם ולחסל אותו ו
א בתוך ובשעה שמונה וחמש דקות הם תיכננו כשהוא ימצֵ 

הרכב, הוא יתפוצץ ויהרג במקום. וזהו שאמרו רבותינו, 
"כל המניח תפילין מאריך ימים". ומפה רואים אנחנו 
שאותו אדם הניח בסך הכול פעם אחת תפילין והנה הצילו 

כי מאותו יום הוא  אותו אלו ממוות אכזר. אין צורך להגיד
 לא פסק מלהניחם!

רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל בספרו "נפש החיים" מתאר את 
העוצמה שיש לכל יהודי ויהודי ככלל ופרט במצווה זו של 
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התפילין. קשר התפילין הוא מקור הרחמים וממנו יורדים 
שלוש עשרה מידות רחמים. בשעה שקיבל משה את 

ברוך הוא ומחל לעם הלוחות השניות, נתרצה הקדוש 
ישראל על עוון העגל בשמחה ובלב שלם ואמר למשה 
"סלחתי כדבריך". כיוון שראה משה שדבריו רצויים, 
הוסיף לשאול מהקדוש ברוך הוא שיראה לו את מראה 
כבודו. השיבו הקדוש ברוך הוא: הגיע השעה שתראה 
בכבודי, ובאותה שעה הוסיף ללמד אותו סדר תפילה. כי 

התפלל לפניו שימחל להם על עוון העגל,  בשעה שמשה
הזכיר להם זכות אבותם והיה משה סבור שאם תמה 
זכות אבות, אין עוד תקווה, לכן לימד אותו הקדוש ברוך 

י"ג מידות של רחמים, שילמד  –הוא סדר בקשת רחמים 
את ישראל לעשות כן. ועל ידי שיזכירו לפניו מידות אלו, 

נם כלים. ואלו הן י"ג מידות יהיו נענים! כי רחמי האל אי
 6 ַאַּפִים 5ֶאֶר  4 ְוַחּנּון 3 ַרחּום 2ֵאל  1"ה' ה' של רחמים: 

  11ֹן ֹנֵׂשא ָעו  10 ָלֲאָלִפים 9 ֹנֵצר ֶחֶסד  8 ֶוֱאֶמת 7ֶחֶסד  ְוַרב
ז). כך מובא -(שמות לד, ו ְוַנֵּקה 13 ְוַחָּטָאה 12 ָוֶפַׁשע 

מים מקיפות בזוהר הקדוש: שלוש עשרה מידות הרח
ומגינות על ישראל מכל צד ומשולים לשלושה עשר העלים 
של השושנה המקיפים עליה מכל צד. יוצא מכאן שהמניח 
תפילין מושך אליו את אותן מידות הרחמים שהם הבסיס 

ידות משרה עלושה שלסליחה וכפרה ואין דבר חזק מזה. (
מספר  13). המספר שמעהם גם ראשי תיבות של המילה 

מיוחד הוא. אומנם בקרב אומות העולם מספר זה חזק ו
מבטא "מזל רע", כך אפשר לראות בהרבה גורדי שחקים 

 13 -יורק את הספרות הקומות במעלית שהקומה ה-בניו
" נעלמת וכן הלאה. ביהדות 13"חסרה" או שורה "

מספר מיוחד הוא. להלן כמה  13אדרבא, המספר 
. מספר 13א דוגמאות: מספר האותיות בשמות האבות הו

מידות התורה  13 -. ב13האותיות בשמות האמהות הוא 
תיבות והוא  13נדרשת , בפסוק האחרון של היום הראשון 

ִהים ָלאוֹר יוֹם ְוַלֹחֶׁש " מסיים בתיבה "אחד". ַוִּיְקָרא ֱא
=  13אחד= ."ֹבֶקר, יוֹם ֶאָחד ֶעֶרב ַוְיִהי ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי

 13נים בנה שלמה המלך את ביתו. ש 13. 4, ד=8, ח=1א=
תיבות "ברית" יש בברית המילה. מתחילים את חג 

מבטא  13עיקרי האמונה.  13פרים.  13הסוכות בהקרבת 
יהודי  13גם את ערך המספרי של המילה אהבה. בגיל 

מצווה להניח תפילין. לאור האמור בגודל וחשיבות הנחת 
נותינו תפילין, מה מאוד יש להצטער בראותינו בעוו

הרבים אנשים שמזלזלים במצווה יקרה זו (ובלי ספק 
שהדבר נובע מחסרון ידיעה). ועוברים עליהם ימים 
שלמים מבלי הנחת תפילין, ואוי לעיניים שכך רואות 
ולאוזניים שכך שומעות, שאילו היה יודע האדם את ערך 
הנחת התפילין ושכרה, וכן את עונש ביטולה, היה מוכר 

ה רץ אחרי מצווה זו כשם שרץ אחר כל אשר לו והי
החיים, ואשרי אדם שיוכל להסביר לזולת את ערך מצווה 
זו וזכות הרבים תלוייה בו. וישנם גם אנשים שחוגגים 
חגיגת "בר מצווה" ברוב פאר והדר ומוציאים ממון רב על 
אכילה שתיה והוצאות אולם וכו', וחתן הבר מצווה מניח 

מכן התפילין מונחים  באותו יום את התפילין ולאחר
שכל  בארון כאבן שאין לה הופכין, ולו חכמו ישכילו

"הרעש מסביב" שעושים במסיבה וחגיגה הכל עבור הנחת 
התפילין, ולבסוף זורקים חלילה את המצווה לארון 
ועושים את העיקר טפל ואת הטפל עיקר, ולכן מצווה רבה 
להוכיח את הנכשלים בזה ולא לגרום חלילה לחתן בר 
מצווה שיתהפך ל"בר עבירה", אלא אדרבה קדושת 
התפילין תגרום לו לקיום כל המצוות שבתורה. ויש סוג 
של אנשים שמוציאים ממון רב עבור חליפת החתן בר 
מצווה ועבור הוצאות האולם והמסיבה מבלי להתחשב 
בהוצאות, ואילו כשהולכים לקנות תפילין מבקשים 

מה עוד שקונים מהמוכר "תפילין הזולות ביותר", ו
תפילין מהשוק מבלי לברר את כשרותם, ומה יענו ביום 
הדין והגדול, כשישאלו אותם, מדוע לצרכים הגשמיים 
הוצאתם הון עתק מבלי לחשוב ואילו לדבר העיקרי, 

 שהוא כתרו של מלך מלכי המלכים קניתם את הפשוט
 
 

והזול ביותר? ולכן שומא זאת על האדם מוטלת חובה 
ת תפילין מסופר ירא שמים שמכירו אישית קדושה לקנו

שבקי הוא במלאכה זו ויראת שמים נסוכה על פניו, ואז 
יהיה בטוח הוא שהמצווה תהיה בשלימות ובהידור כרצון 
ה' וכרצון יראיו. על חשיבות התפילין נראה בסיפור הנפלא 

האדמו"ר המפורסם רבי ישראל אבוחצירא שלפנינו. 
מפורסם כמחולל ניסים זצוק"ל (בבא סאלי), שהיה 

ונפלאות, יום אחד הופיע לפניו בחור על כיסא גלגלים, 
הבחור ישב לפני האדמו"ר וסיפר שנפצע במלחמת יום 
הכיפורים ולאחר סידרת ניתוחים נשאר מרותק לכיסא 
גלגלים, כאשר רגל אחת בכלל לא מתפקדת ומצב הרגל 
אף החל להתדרדר והיה חושש שיצטרכו לקטוע לו אותה, 
אותו בחור שהיה מרוחק מתורה ומצוות, שוכנע כמעשה 
של ייאוש, לנסוע לנתיבות אל הצדיק, אולי יש אמת בכל 
אותם סיפורים ששמע, על ה"ניסים" שיכול הצדיק 
לעשות ואולי יזכה גם הוא לרפואה בדרך נס. לאחר 
ששמע הרב את סיפורו של הבחור, פנה אליו ושאלו: 

ענה הבחור, על השבת  –לא  –תפילין אתה מניח בכל יום? 
באה התשובה. אם כן, התפלא הרב,  –לא  –אתה שומר? 

תן תודה שרגל אחת שלך כן בריאה... הרי את הכוח אנו 
מקבלים מאיתו יתברך ואם אין אנו עושים את רצונו, בידו 
לקחת מאיתנו את אשר נתן לנו ולשתק אותנו כליל, ואתה 

שכן יש לך הוא  שאינך הולך בדרך התורה והמצוות, מה
מתנת חינם. מששמע זאת הבחור פרץ בבכי מר, שגרם 
התרגשות אצל כל הנוכחים, לאחר שנשתררה דומיה 
בחדר, היישיר הרב את מבטו אל עיני הבחור ושאלו: אם 
אברכך ברפואה שלמה ותוכל לקום על רגליך, האם תהיה 

באה התשובה. אם כן  –כן  –מוכן לקבל עליך עול מצוות? 
רב תן לי את ידך ואני מברך אותך ברופאה שלמה אמר ה

לעבודתו יתברך, לאחר שנישק הבחור את ידי הרב, אמרו 
לו הנוכחים לנסות ולקום על רגליו, להפתעתו, הצליח מיד 
לעמוד ואף לצעוד מספר צעדים ללא עזרת איש... בעודו 
המום מהשינוי הכביר שחל במצבו, ניסה להלך במהירות 

מהרה מצא את עצמו ליד דלת דירתו של יותר גדולה ועד 
הרב, בקפיצה יצא החוצה והחל לרוץ כשהוא פונה 
לעוברים ושבים בשאלה, היכן יש טלפון ציבורי? הטלפון 
הקרוב ביותר היה בישיבת הנגב מרחק כמאתיים מטרים 
מבית הרב, לשם הגיע הבחור בריצה ובהתרגשות לא 

וט את אשר רגילה, דיבר עם משפחתו וסיפר להם בפרוטר
קרהו בבית הרב. בחורי הישיבה ששמעו בהשתאות את 
סיפורו, לא האמינו למשמע אוזנם, אך לאחר שחזר על 
סיפורו, נתפסו לאווירת התעלות נפלאה, שילבו יד ביד 
ויצאו בריקוד של שמחה ביחד עם הבחור, להודות לקדוש 
ברוך הוא על הישועה הגדולה, יותר מאוחר הגיעו רבים 

ב והשתתפו שם בסעודת הודיה מיוחדת לכבוד לבית הר
הבטחתו ושינה  הנס הגדול. הבחור המאושר שמר את

באופן יסודי את אורחות חייו, אך לא רק הוא חזר 
בתשובה, אלא רבים שנוכחו ושמעו את הסיפור לא 

(מאור  שכחוהו זמן רב והתחזקו באמונה וביראת שמים
 ישראל).

בותה של מצוות העולה מהדברים לעיל מלמד על חשי
התפילין אשר בכוחה לחבר בין היצור הקטן הנקרא אדם 
לבין המרחב האינסופי של האלוקים? כיצד יכול האדם 
לתקשר עם עולמות רוחניים עליונים? האם ישנה יכולת 
לקדש את מחשבותיו של האדם? אכן כן! באה תורת 
ישראל ונותנת תשובה אחת לכל השאלות העמוקות 

תפילין!!! התפילין הוא הכלי, שאמור הנשאלות. קשר ה
וצריך לבוא ממקום שבו האדם פוגש את עצמו במקום 
העמוק ביותר, וממילא הוא פוגש שם גם את אלוקיו. 

 לצלול לתוך המעמקים כדי לגלות את מרומי המרומים.
דברי ימי ישראל רצופים מאורעות, מלחמות וגלויות, 

ים את דרך צרות וישועות. מעשים ממעשים שונים מעטר
התלאות עליה צועדת אומת הנצח. נקעה נפשנו מגלויות 
ושיעבודים. תששה רוחנו מעבודת פרך, מרדף הפרנסה, 
 תאוות ובלבולים. מי שגאל אותנו ממצרים, הבטיח לעשות

 
 



זאת שוב בכל פעם שנשוב לשם ולו בזכרון בעלמא, כך 
אנו נמצאים שוב ממש רגעי הגאולה המופלאים. 'כימי 

אראנו נפלאות' ואת הנפלאות הללו נוכל לעורר  צאתך,
עם מצוות תפילין. אם רק נחדש באותם רגעים את 
הכוונה והזכרון, הזמן המופלא הזה יהיה לחבל 
התקשרות אל  הגאולה הקרובה שכולנו כל כך מייחלים 

 ומצפים לה.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה על 
חשיבותה של מצוות התפילין כקשר בינינו לבין הבורא 
יתברך, קשר שלא ינותק לעולם בזכות מסירות נפשם של 

 היהודים על קיום מצווה זו לאורך כול הדורות... 
מסדר באושוויץ. שורות האסירים היו ישרות יותר מסרגל. אתה  

מוזלמן בלי שם, בלי עבר, בלי אישה וילדים, בלי  יכול להיות
אבא, בלי אמא, בלי פירור לחם, בלי תקווה ובלי עתיד. אבל שני 
דברים יש לך: מספר על היד ובגד אסירים מפוספס. אינך יודע 
דבר: איזה יום היום? ביזה חודש? באיזו שנה? היכן כולם? מה 

קרובה? אינך קרה לכולם? מי שותפך לדרגש? מה יקרה בדקה ה
זוכר איך נראו החיים לפני אושוויץ. היו חיים בכלל? האם אתה 
זה אתה? לחשוב קשה לך, להרגיש... אבוד. ואולי הכל רק חלום 
רע? אולי זו הזייה? זה אתה שעומד עכשיו בין שאר האסירים, 
לבוש כתונת פסים, נקודה אחת על הסרגל האנושי הערוך בדיוק 

ים לצידי הגוף, צוואר מתוח, העיניים אינן גאומטרי: גו זקוף, ידי
ממצמצות, האף כאילו אינו מריח את העשן השמנוני, הכבד, 
שגרגריו השחורים חגים באוויר כמו גרגרי שלג שחור: שלג 
שאינו פוסק לרדת, יום ולילה, חורף, אביב וקיץ... מחלחל לתוך 
הפיות הפעורים מיובש. מחלחל לתודעה, נספג באדמה, במים, 

נקבוביות העור. פיח המשרפות! באמצע מגרש המסדרים הכינו ב
עמוד תלייה. לצידו שולחן, כיסא ושרפרף. חיילי אס.אס חמושים 
מקיפים את המגרש. כאילו מישהו יזוז, בביתני השמירה מוכנים 
צלפים בנשק דרוך, ולמרגלותם, כלבים. כאילו מישהו יעז לברוח. 

! יהודי אחד העז... לכבודו כאילו מישהו יעז... אבל היה מישהו
עומדים עתה האסירים בשורות ישרות, בעיניים מושפלות, 
בציפייה כואבת. מה הפעם? יום א' היום. יום המנוחה השבועי. 
האסירים אינם נשלחים לעבודות פרך בחוץ. מגיע לחיילי 
האס.אס. קצת חופש, לא?! מעט בידור, ככה... להרים את 

ול להיחלש. מפקד המחנה דואג המוראל. צבא בלי מוראל על
להם. הקרקס השבועי. אין בו ליצנים, לוליינים או אקרובטים. יש 
בו חיות טרף. אחת מהן עומדת עכשיו מול האסירים. שמו היינץ. 
שערו קצוץ מאוד, עיניו כחול ים קטנות. פני ארי מושלם. מעט 
סמוק עכשיו, אחרי הבירה ששתה הבוקר, שואג הצהרת כוונות! 

בדעתו לעשות צדק היום! קבל עם עולם! "נתפס במחנה יש 
מרגל!" הוא שואג, "מרגל לטובת בעלות הברית! ברשותו נמצאו 

 אמצעי שידור משוכללים! על חם, בזמן שידור, תפסנו את
הבוגד!" צורח היינץ. רוקו ניתז. הוא מוחה את פיו. "הביאו 

נדחף  אותו!". עיני המוזלמנים נפקחות לרווחה. לאמצע המגרש
יהודי. נמוך קומה. אותו רזון, אותו בגד מפוספס. "לכאן!" שואג 
היינץ, עיניו אדומות. היהודי צועד לכאן. משם ומשם צופים בו 
חיילי האס.אס מחייכים. אוהו! כשהיינץ עורך מפגן ראווה, 
מובטח שעשוע רציני! זה שבתפקיד מותח את צווארו, לראות, 

עוד בירה או מצית סיגריה  הנשק ביד. זה שלא בתפקיד לוגם
ומצפה. תיכף יתחיל המשחק! תחת עמוד התלייה היינץ ממנה 
את עצמו לתפקיד התובע, הקטגור, הסניגור, השופט והמוציא 
לפועל של גזר הדין. הוא מסיר בד מעל השולחן. "הראיה!" הוא 

 מניפם בשתי ידיו, גבוה, מציג לראווה "המשדרים!".
רוממות, מתמקדות, האוויר מעורפל עיני האסירים נפקחות, מת

מהפיח השחור, אבל הם עוצרים את נשימתם! משהו נוקב, נותב 
ככדור לתוך תודעתם: תפילין!... תפילין!... בתי התפילין, 
התפילין המוכרות, השחורות, אי, ריבונו של עולם! מתחת 
לכותנות הפסים, הלבבות הכמושים מקבלים נפח פתאומי, 

ח. והעיניים, צריכות להישאר יבשות! אסור מוצפים דם חם, רות
לבכות! אסור להניד עפעף, למצמץ, להגות אות אחת מהמילה 

תפילין! בין ובתוך שורות הסרגלים האנושיים הכבויים  –הזו 
עובר זרם! תפילין! הרצועות מסתבכות בין זרועותיו -ניצת

, וכפותיו של היינץ. הוא מנער, הן מתפתלות מול עיניו. הוא נרתע
 משליכן על השולחן וצועק: "אתה מודה שהחפצים האלה

 
 

שלך?". "מודה". "מי מסר לך אותם?". "הם שלי". "תענה, כלב 
יהודי! מי מסר?". "אף אחד". "מי עוד השתמש בהם?". היהודי 
שותק לשבריר שניה. זרם אש עובר בין האסירים, מתיז ניצונות. 

"מודה". היינץ "רק אני". "אם כך, אתה מודה שהשתמשת?". 
מוחה זעם ממצחו הנמוך ושואג: "החקירה תמה. בית המשפט 
מוצא את החשוד אשם! בהתאם לחוק ולחומרת העבירה, בית 
המשפט פוסק לנאשם מוות בתלייה! גזר הדין יבוצע מיד!" לחייו 
של היינץ אדומות. "גופתו תיתלה בכניסה למחנה, כראוי לבוגד 

ם לא זע. הסרגלים לא זעים. במולדת האהובה גרמניה!". הנאש
אושוויץ שותקת. השמים כחולים. היינץ יוכיח... עכשיו שהוא לא 

לכאן!" הוא צווח. היהודי  –רק שופט! הוא גם תליין! "יהודי 
קרב לעמוד. היינץ בועט בשרפרף את מתחת לחבל התליה. 
"עלה!". היהודי עולה. "עמוד ישר! סובב ראש". היהודי מתיישר, 

. היינץ מקרב כיסא, עולה ועונב סביב הצוואר הדק, מסובב ראש
השקוף כמעט, את לולאת החבל. מתנשם, משהק. יורד מהכיסא, 
מחזירו למקומו מתחת לשולחן. סדר זה סדר. המסדר שותק. 
אושוויץ אילמת. השמים מתחילים לבכות. שמש חורפית משתדלת 

סירים עומד, החבל כרוך על צווארו. עיני הא –להאיר. והיהודי 
מורכנות לאדמה. היינץ פוזל לכיוון חייליו. משועממים?! אפילו 
לא מסתכלים! נו, מה, עוד יהודי תלוי?! היינץ מתמתח ושואג 
בקול שמשתדל להדמות לקול הפיהרר "כבן לאומה הגרמנית, 
הארית, התרבותית ובשם הצדק, האמת והמשפט, אני מאפשר 

יצוע גזר הדין". לנידון למוות לבקש בקשה אחרונה לפני ב
האסירים עוצמים עיניים. הנידון למוות דווקא פוקח, חזק. "מה 

 בקשתך?". 
היהודי אינו מהסס לשניה. קולו צלול כשהוא מכריז "להשתמש 
בהן עוד פעם! להניח תפילין!". עיני האסירים נפקחות. דם 
מחודש זורם בחדרי הלב. להניח תפילין! למות עם ה"של ראש" 

"של יד" כרוך על היד... בלב אושוויץ! מול -העל הראש, עם 
התליינים! האס.אס. פורצים בצחוק. טופחים לעצמם על הכתף, 
משפריצים בירה, שורקים, הכלבים נובחים! איזו חגיגה! היהודי 
ייתלה עם הקופסאות על הראש! איזו תפאורה מקורית לכניסה 
למחנה! שמעתם?! איזה בידור! אחדים מהם רצים לצריפם 

הביא מצלמות. היינץ סמוק, מחייך. "הבקשה מאושרת". הוא ל
מוסר ליהודי את אחד הבתים. היהודי מושיט יד. מקרב לפיו. 
מנשק. האס.אס. מתגלגלים מצחוק. היינץ, ממתין מבודח. קצת 
קשה לנידון לתמרן עם החבל לצווארו, אבל... תנועותיו מהירות, 

קום? כן. מושיט יד אל מדוייקות, הוא מתרכז ובודק. ה"של יד" במ
"של ראש". התליין נותן ברצון, כן, ברצון רב אפילו... מלא -ה

חיות נושק הנידון למוות את הבית ומניח על ראשו. המצלמות 
מתקתקות, פרצי צחוק. הוא מרוכז, כורך סביב זרועו, סביב כף ידו, 
בין אצבעותיו. נושם עמוק ומזדקף. נושא פניו לשמים שמתחילים 

וצות שלג רכות, כמו פתיתי שלג רכות, כמו פתיתי כלולות לפזר נ
 על ראש חתן. שקט. עכשיו מוריד היהודי את עיניו לגובה עיני 

מחושמלי חיים!  –מרותקים  –האסירים, אחיו, הממוגנטים אליו 
בינם לבינו, במעגל  –זרם מוחץ, מנצח, עובר במרוצה בינו לבינם 

! החבל לצווארו כרוך והוא סגור. זה הוא עכשיו שמצהיר כוונות
מקדש את שמו יתברך קבל עם עולם! מניח תפילין! החיילים 
במתח. מה עכשיו? הבעיטה בשרפרף, הגופה המטלטלת? אה, 

 –רץ  –נותב  –כבר? זה נגמר? לא. זה רק מתחיל. זרם חם, נוקב 
בין שורות האסירים, בוער בתוכם, הופכם ללפידים.  –מתרוצץ 

. ציפור לא מצייצת. עשן מיתמר השמיימה. הכלבים לא נובחים
ברקים בלבבות. מסדר האסירים הופך לאיש אחד, ללב אחד 

הולם, ובתוך הדממה נשמע היהודי אומר זועק את זעקת -שפועם
הנצח בכל ליבו ונפשו ובקול רם וצלול: "שמע ישראל... ה'... 

ד!"... עתה זה רק היהודי ואלוקיו. עכשיו -אלוקינו ה' אח
ים היהודי, התפילה, אלוקי השמים והארץ וכל אסירי מתאחד

אושוויץ רואים את הקולות. היינץ מתבלבל. פחד לא מוסבר 
ממצמץ בעיניו. מישהו זז שם? אה. רק נדמה לו? הוא סוקר את 

משמאל. טוב. איש לא זע. טוב. הוא נושם  –השורות מולו: מימין 
מותחים צוואר  לרווחה. היהודי שותק. זהו? סיים? חיילי האס.אס

ועיניים. עכשיו תגיע הבעיטה בשרפרף והגופה תצנח... עתה החבל 
יימתח ו... "מה קורה פה?" שואג קול אחר. הם מסתובבים. החיוך 

מצדיע במועל יד!  –מקרב רגליו זו לזו  –נמחק. היינץ מסתובב 
 הייל... לתוך מגרש המסדרים מגיח הקצין... האוברשפירר... היינץ

 
 



אבל... הדרגות... "מה הולך כאן?" שואג הקצין.  מבולבל,,
"משפט שדה. המפקד". "נאשם במה?". "ריגול, המפקד". 
"ריגול?" צווח הקצין. לחייו מתנפחות ועיניו שוקעות לתוך פיו. 
"על ריגול אתה מעניש בתלייה? לא בא בחשבון! עונש קל מדי! 

פקודה. לפרק! לפרק!" הוא מנפנף ידיו. היינץ ממהר לבצע את ה
מחניק את שיהוקיו. במו ידיו מתיר את לולאת החנק מצוואר 
הנידון שלו. "מהר!" צורח הקצין. היהודי יורד אל הארץ, 
התפילין עוד לראשו. הקצין שולח להביא שתי אבנים גדולות. 
"כרע ברך!" הוא פוקד על היהודי. הוא כורע. "להרים ידיים! 

הודי מרים. מניחים בידיו למעלה!". הוא מרים. "יותר גבוה!". הי
אבן. אחת לכל יד. היינץ רוצה להיבלע באדמה. אולם האדמה לא 
רוצה בו. האדמה מקמרת גבה הקשוי תחת ברכי הנידון, משתדלת 

מלקות!. המכסה המקסימלית,  –להקל עליו. "אני גוזר על הבוגד 
גבוה! אם יוריד, יקבל כדור בראש!" הקצין מסמן  –כשהידיים 
לים, שקרב, טוען אקדחו ומקרב לראשו של הנידון. לאחד החיי

"ולא להרים ראש!" היהודי מרכין. יש מאין שולף הקצין מגלב 
ארוך. לקצותיו מחוברים כדורי מתכת. הוא תוחב אותו לידיו של 
היינץ, נוחר בבוז ומסתלק משם. היינץ מצמיד רגליו בנקישה 

לרדת. חיילי ומצדיע אחר גבו המתרחק. שלג אמיתי, לבן, מתחיל 
האס.אס. רוטנים. מלקות! באמת, מה מעניין במלקות? מה 
מיוחד? וגם מעצבן את האוזניים, כל צלילי החבטות האלה. 
ההצלפות, עוד אחת. עוד אחת. עוד אחת, עוד, עוד... כמה אפשר 
לשמוע? אפשר למות משעמום. עדיף לשמוע מוסיקה קלאסית, 

הם. גם המסדר קיבל ואגנר או משהו. הם מסתלקים למאורותי
פקודה להתפזר. רק הלב לא. הלב עדיין שם, על מגרש המסדרים, 
פועם פעימה יהודית, מול הנידון הכורע על ברכיו, בידיים 

מכה על ראשו. רק על ראשו. רק  –מונפות, אבן לכל יד והשוט 
על ה"של ראש". דווקא שם, משם הוא שידר, משם הוא יקלוט, 

עוד ועוד ועוד, היינץ מכה, חובט שדרים קצרים, ישירים. 
ומצליף. מעביר לאחד החיילים שמכה ומכה, בכל הכוח עד 

שחלשה זרועו והוא מעביר לחייל אחר. וכל אותו זמן של המכות, 
באותו מקום, האקדח  –שחוזרות ונשנות וצולפות באותו ראש 

שלוף מול מצחו של היהודי וידיו נשואות לשמים. והוא לא נאנח, 
, לא זז, רק סופג עוד חבטה ועוד הצלפה, התפילין לראשו לא צועק

כבר מזמן מבוקעים, מרוטשים, הרצועות משתלשלות סביב פניו 
וידיו... והשלג יורד ויורד, חרישי כל כך, לבן כל כך... מכסת 
ההלקאות נשלמה. הנאצי המכה נושף ומשחרר את שריר זרועו 

ך בלי להעיף מבט התפוס. מקלל. זורק את השוט על השולחן והול
על הגוף הצנוף מולו, הכורע ברך. עתה נשמטות ידיו, האבנים 
מתגלגלות מראשותיו ומצחו שוקע קדימה לתוך השלג. מכתימו 
בדם. היינץ עובר שם אחר כך, מורה לשני אסירים לזרוק את הגוף 
הרצוץ על ערמת הגופות שיישלחו מחר לשריפה. הלילה יורד על 

ל המתים ועל החיים. ערמת הגופות זעה. כולם, שווה בשווה. ע
היהודי פוקח עיניים. מוצא את השמים מעליו. פרושים שחורים, 
נטולי כוכב. השמים מזכירים לו את האדמה. הכאב הנובר בראשו 
נורא וחזק כל כך... "אני חי" הוא חושב. עם שרידי התפילין 
ט לראשו הוא זוחל לאט, מעורפל, מתוך ערימת המתים. זוחל לא

כל הלילה למקום מחבוא. במחנה הוא כבר אינו נחשב קיים. 
המספר שלו נמחק מהרשימות. בראשו נותר חור. פצע פעור, 
שסוע. הוא מניח עליו פיסת סמרטוט, שנצמד ונדבק אל הדם 
הקרוש. ימים שאי אפשר לסופרם עוברים עליו בפינתו הנסתרת. 

זה שרד את הוא מתאושש לאט. חוזר לחיות. הוא חי. היהודי ה
אושוויץ, הקים משפחה ונפטר בשיבה טובה ארץ ישראל בשנת 
תשס"ח. שריד מאותה פיסת בד שנצמדה לראשו נשארה טבועה 
בבשרו, כאות נצח למסירות נפש שלו באותם ימים גורליים, 
מתמזגת בבשרו עד יום מותו. עימה נקבר ועימה זכר למצוות 

גיבור הסיפור  –יהודי הוא חזר אל אביו שבשמים. ה –תפילין שלו 
הרב יהודה אריה וליס זצ"ל, אביו של הרב יוסף וליס,  –הוא 

 מנכ"ל "ערכים"...!
 

 

 אחים יקרים!
 

אליך אח יקר! כן, אתה שעדיין לא זכית לקיים מצווה יקרה וחשובה זו של התפילין. אבותינו ואבות אבותינו עברו 
אבינו עד דורינו אנו. הם עמדו בכל הנסיונות והתלאות  בשלום את גשר החיים, גשר הדורות, הנמשך מאברהם

שהדורות העמיסו עליהם ועמדו במבחן העליון של דביקות באמונה ובטחון בה'. לפיכך, תתבונן היטב ותראה כיצד עיני 
כל הסבים והסבתות שמהם מסתעפות משפחתך המפוארת, צופות עליך בחרדה ומייחלות שלא תבייש אותם, שלא 

 ם ותשלים את שרשרת הקרונות העמוסים בתורה במצוות ובמעשים טובים. תאכזב אות
 הנך הקרון האחרון. 

כלום יתכן שדווקא אצלך תיפסק השרשרת הקושרת אותך (על ידי הנחת התפילין) אל העבר המפואר של אבות 
 אבותינו...?

 בברכת התורה
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 052-3939551אברהם מלכה  -עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן.  לתרומות 
 
 

 , טוהר חיה בת איילהיוסף בן סבוט, שאול בן אסתר,    לרפואת:
 הרב יאשיהו יוסף בן זהרי, רפאל בן אסתר,מיטל בת פרחיה, 

 ענבל בת סימי,  חנה בת רבקה, אסתרינה בת זולה,
 דרור בן מזל. השמט אתי בת כוכבה.

 

  ,ויקטוריה קלרה בת לאה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 ,ויקי נעה בת אליס ,נה שמעה בת סעדהציון בן אברהם, שוש

 רפאל (רפי) בן שלבייה, יהודה בן אסתר, אפרים בן זו'רה, עפרה בת שרה,
רפאל בן לאה, עדי בן חנה, חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, ג'נט בת לונה,

 ג'קי גגו יצחק בן גבי ססיה.קלמנט עמוס בן אסתרינה, , , ליס בת חנהא
ל ל

 האישה הכשרה אוהבת ה', התורה ולומדיהלעילוי נשמת  העלון מוקדש
 למשפחת תשובהמרת דינה ג'ינה בת בובה ז"ל 

יהי רצון שזכות התורה וזיכוי הרבים יעמדו לה כמליצי יושר יחד עם שאר נשמות 
ישראל

 לנשים ונערות
 ) 28.08.16), כד' באב (21.08.16קאנטרי אליצור ביומיים מיוחדים לכן, יז' באב (

 בבריכה החיצונית עם מגוון אטרקציות 08:30-12:45בין השעות 
 054-8435603כרטיסים ניתן להשיג במכירה מוקדמת אצל הגב' סיוון נחום 

 ריאו במשרדי הקאנט
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נחמו -ואתחנן   •  96ר עלון מספ• פנינים והארות בפרשת השבוע      

  (ד,ב) לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם וגו''
רצפת האורחים עומדים להגיע תכף. 'דרייזל' מסיימת לטאטא את 

וך ומגלה הבקתה בפעם הלא ראשונה. היא מתבוננת בשולחן הער
  עשויה כסף טהור. שחסרה לה בסכו"ם כף אחת

בלית ברירה היא מתדפקת על דלת שכנתה האמידה, ומבקשת 
  לשאול כף אחת. השכנה נענית לבקשה.

למחרת מתדפקת דרייזל בבית השכנה, ומשיבה לה את הכף בצירוף 
כפית קטנה נוספת מכסף טהור. לתמיהת השכנה מסבירה דרייזל בכל 
הרצינות: "הכף שלך הולידה בביתי כפית!" השכנה לא מבינה כיצד 

וזה  –הדבר יתכן, אך היא בהחלט מבינה שהכפית הקטנה שווה כסף 
  מספיק לה...

יזל מתדפקת שוב בבית השכנה. הפעם עומדים חולף שבוע ודרי
להופיע בביתה אורחים חשובים יותר, והיא לא מסתפקת בכף כסף. 
הפעם היא מבקשת לשאול את הפמוטות המרשימים. השכנה 
שזוכרת את קורות הביקור הקודם נענית בשמחה, מתוך תקווה שגם 

  הפעם תצמח מהפמוטות קנדלברה נוספת.
ים. ודרייזל לא מגיע להשיב את הפמוטות. חולף יום. חולפים יומי

נאלצת השכנה לגשת בעצמה לביתה של דרייזל, ושם היא שומעת 
   את הבשורה המצערת:

  "הפמוטות הלכו לעולמם!"
השכנה איננה טיפשה והיא תכף תוקפת בשאלה: "הייתכן הדבר? 
האם שמעת פעם שפמוט יכול למות?! השיבי לי תיכף את הפמוטות 

   יהיה גורלך!"רע ומר  –ולא 
דרייזל מקשיבה לצעקות ברוגע ובשלווה, וברגע המתאים היא 

גם פמוטות  –"אכן. בבית בו נולדת כפית מכף משחילה משפט: 
  יכולות למות!..."

את המשל הנ"ל נשא המגיד מדובנא זצ"ל בבואו לפרש את איסור בל 
תוסיף. כאשר התורה מצווה לא לגרוע מן המצוות זה פשוט ומובן, 

  ? אדרבה; יגדיל תורה ויאדיר!...להוסיףמדוע לא אך 
אז הוא גם  –למצוות התורה להוסיף שבכוחו  אלא שאם אדם מאמין

ממצוות התורה. אם כף כסף יכולה לגרוע עלול לחשוב שבכוחו 
  להוליד כפיות, הרי שבכוחן של פמוטות למות...

וכבר היה מעשה ביהודי שביקש להחמיר מאוד בכמות של ה'כזיתים' 
בליל הסדר. הוא ניגש למרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל אשר התעניין 
בכמה זמן הוא מבקש לסיים את אכילת המצה. היהודי השיב 

לפי השיטה  –שברצונו לסיים את האכילה בתוך שתי דקות 
ה' שתשלול ממך כן יש לחשוש ל'אכילה גס- "אםהמחמירה ביותר. 

  )ף ש"ק יתד נאמן(מוסקבע רבי שלמה זלמן.    את מצוות אכילת מצה!"

  (ו, ד) שמע ישראל ד' אלוקנו ד' אחד
הגה"צ רבי חיים בנימין לוצקין זצ"ל היה מעיר את בניו ומזרזם: 

" (תיכף זמן שוין באלד זמן קריאת שמע פון דעם מגן אברהם!"
היום גדול קר"ש כשיטת המג"א) התחכמו הילדים וטענו: הן עוד 

  לזמן קריאת שמע של הגר"א!...

  
וישא רבי חיים בנימין משלו ויאמר: סוחר אתרוגים מציג בפני לקוח 
  אתרוג יפה ומהודר, במאתיים דולר טבין ותקילין, "א שיינער גידול" 

, אך בתוך כדי דיבור פולט הסוחר שלפי שיטת 'המגן וכו' וכו'
  אברהם' יש באתרוג איזה ספק.

  הוא כבר לא יקבל!... –דולר  מאתיים: דבר אחד ברור
אתם לא רוצים קריאת  –סיים רבי חיים בנימין  –טייערע קינדער! 

  (שם)שמע של מאתיים דולר?!    

  )ו, יג(את ה' אלקיך תירא 

  (קידושין נא ע"א) לרבות תלמידי חכמים
רבי אליהו מן סיפר לי כך: יום אחד  פר הרב שלמה לוינשטיין:יס

שבנו בן השש חלה, והוא  קה ואומר לימתקשר אלי יהודי מאמרי
שהיות והוא  עשה חשבון נפש למה זה קרה לו, והגיע למסקנה,

אומר  מלמד, והרבה פעמים, כדי לעודד את התלמידים החלשים הוא
להם שבשביל לגדול תלמיד חכם לא צריך להיות "בעל כשרון", 

אפי' יבסקי בצעירותו לא היה בעל כשרון ושהנה רבי חיים קנ והראי'
הדור. אמר אותו יהודי לרבי אליהו מן, "חוששני  ככה נהיה גדול

שאולי יש בהם משום פגיעה בכבוד רבי  שאולי בגלל דברים אלו
אליהו מן שיכנס אל רבי חיים  חיים, הגיעני כל זאת" וביקש מרבי

מן שלא נעים לו  ויבקש ממנו מחילה משמו. אמר לו רבי אליהו
כשרון", לכן  האלו "שהרב לא היה בעללהגיד לרב בפה את הדברים 

את זה  ביקש מאותו מלמד שיעלה את הדברים על הכתב ויפקסס לו
אותו יהודי אכן כתב את כל  והוא כבר יכניס את זה אל הגר"ח.

חיים אחרי תפילת שחרית.  הדברים, ורבי אליהו מן הגיש את זה לרבי
ם לר' רבי חיי רבי חיים קרא את המכתב, והתחיל לצחוק. אומר

על  אליהו מן, יש ספר שהיה של אבי הסטייפלר ושם בספר כתוב
החזון איש שהוא לא היה בעל כשרון בצעירותו, ואבי הסטייפלר 

"זה שקר והוצאת שם רע", כי החזו"א כן היה בעל כשרון,  הגיה
הגר"ח "זה הרי נכון. אני באמת לא הייתי בעל  "אבל כאן" אומר

ומר שרק לא הייתי בעל כשרון בעבר א כשרון, מה שכן, אותו מלמד
אבל האמת היא שגם היום אני  וכאילו שהיום אני כבר כן בעל כשרון,

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

הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ, וכפי שאתם יודעים שר' מיכל 
בצעירותו שימש כר"מ ב"תפארת ציון" ושם למדו אצלו  יהודה

קרליץ, אומר ר"א מן שאלתי את ר' מיכל יהודה האם  הגר"ח והגר"נ
היה בעל כשרון? אמר לי: "ממש לא!". "רבי  זה נכון שר' חיים לא

על כולם", והוסיף שההוא צריך  חיים היה בעל כשרון והיה אהוב
"האם אני יכול לומר לגר"ח  לבקש מחילה. שאל ר"א מן את הגמי"ל

"כן, תגיד לו את זה  את מה שהראש ישיבה אומר?" אמר לו הגרמי"ל
אמר שהרב  בשמי". חזר ר"א מן אל הגר"ח ואמר לו "הראש ישיבה

 "אניכן היה בעל כשרון והיה אהוב על כולם", מיד נענה רבי חיים 
  מוחל אני מוחל" וכמובן שאותו ילד אכן הבריא.

  

  )(רמז: רש"י   מי אינו בן וקרוי בן, ומי אינו אב וקרוי אב?                     

  תופל ולבן.תשובה לחידה משבוע שעבר: 
  

 מאוצרות הפרשה 

 בפר"שחידה      



 סיפור השבוע   
  במצות כיבוד אב ואםקניבסקי  אמרי אמת ומהגר"חמהאים לופספורים מ 2           

מפליא להוכח עד היכן מגיעה מידת כיבוד אב ואם של גדולי ישראל, אשר ברום מעלתם, מבינים אל נכון מה גדולה הזכות בעצם 
  השמיעה לדברי ההורים ובמילוי רצונם.

בקרון אחד הוא ישב  באחד הימים נסע ה"אמרי אמת", רבי אברהם מרדכי אלתר זצ"ל, ברכבת, ביחד עם אמו הרבנית יוכבד רבקה ע"ה.
תוך כדי הנסיעה, נטל האדמו"ר את ידיו לסעודה, עם כמה מבני המשפחה, ואילו היא ישבה בקרון סמוך, עם נשים אחדות שהתלוו אליה. 

ך לאכול". הרבי לא העלה על ליו לקרון, ואמרה לו: "עאכל ארוחת צהרים ובירך ברכת המזון. והנה, רגעים אחדים לאחר שסיים, נכנסה אמ
  קצה דעתו לומר לה שכבר אכל, אלא מיד ניגש אל המזודה שעמדה בפינת החדר, הוציא מתוכה פת לחם, נטל ידיו שנית, אכל ובירך.

  לקיים את מצות האם?! –הקלה היא בעיניכם 
מעשה דומה ארע לרבי חיים קניבסקי שליט"א עם אביו הסטיפלר זצ"ל. באחד הימים פנתה בתו של הסטיפלר, הרבנית ברז'ם, לאביה 

. "מה קרה?" התפלא רבי ר את דבריה, ומיד יצא מן הבית ופנה לביתו של רבי חיים קניבסקייפללו: "לחיים נתפס הגב". שמע הסטואמרה 
הבלתי צפוי. אולם הסטיפלר הבין, שככל הנראה הוא אינו רוצה להטריח אותו או להדאיג אותו, ולכן מסתיר הוא את כאביו, לביקור  חיים

ועושה את עצמו כמי שאינו יודע על מה מדובר. "זה בסדר", הגיב, "תשכב על המטה ותרים את החולצה". רבי חיים שתק ועשה כנדרש. 
טיפלר הוציא בקבוק שמן, משח מעט על גבו של רבי חיים, ועיסה אותו במשך דקות ארוכות. "עכשיו תשכב כך עד מחר", אמר הס

כששב הסטיפלר הביתה התענינה בתו לאן הלך. "עשיתי לחיים טיפול", אמר לה. "אבל",  לבסוף, "ובעזרת השם תרגיש טוב יותר".
התברר הענין, אולם רבי חיים קניבסקי לא העלה על קצה דעתו לשאול את אביו  קלופט"..." רק כךיים נדהמה, "אני התכונתי לחתני, רבי ח

  (ומתוק האור)    אני שאביע את דעתי?!....מי  –לפשר הטיפול הבלתי שגרתי... אם אבא אומר 

  בסקי שליט"אשו"ת ממרן שר התורה הגר"ח קני

שאלה: בכתר ראש סי' ס"ז כתב שענין השוכח דבר אחד ממשנתו קאי רק על הראשונים שלמדו בע"פ, וכיצד יתבארו לפי"ז הא דאיתא 
ראל רק השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים מהו את הדברים אלו דברים במד"ר פרשת כי תשא פמ"ז וז"ל וכן משה אומר ליש

  שאתה רואה אותן שהן כתובים בכתב, ופן יסורו מלבבך אלו דברים שנתתי לך ע"פ, הרי שאיסור שכחה הוא גם תורה שבכתב?
  תשובה: הכוונה ביאורי התורה שבכתב.

גון רחיצת רגלים זו ע"ג זו בקידוש ידים ורגלים) אינו יכול לגרום לשכחה משום דשומר שאלה: בספר זכרון אות ט"ו כתב דמעשה מצוה (כ
מצוה לא ידע דבר רע. ואיך יתבאר לפי"ז הא דאיתא בשמו"ר פ"ו עה"פ כי העושק לא יהולל חכם דהמתעסק בצרכי ציבור משכח תלמודו 

  ו?ופירש הרד"ל דאפילו שהוא מצוה ומבטלין ת"ת לצרכו מ"מ משכח תלמוד
  תשובה: המצוה לא יזיק אבל מ"מ אינו לומד וכשאינו לומד ממילא משכח.

שאלה: בדרישה (יו"ד סוס"י רס"ד) הביא דמה שנהגו להכנס בליל שבת אצל תינוק הנולד הוא כדי לנחמו מאבלו על ששכח תלמודו שלמד 
בתו של אדם למד תורה ושוכח שאילו היה אדם למד במעי אמו, וצ"ב דמה מקום לאבילות יש כאן, הא אמרינן במדרש קהלת פ"א י"ג לטו

  תורה ולא שכחה היה מתעסק בתורה שנים ושלש שנים וחוזר ומתעסק במלאכתו ולא היה משגיח בה לעולם כל ימיו?
       רתו יהגה)ומתוך הספר ובתע"כ (        היו צדיקים לא הוצרכו לכך. םאתשובה: 

  " גרידא?שאלה: בדברים שאמרו חז"ל שהם קשים לשכחה, מהו ב"נותן טעם
וע"כ אין זה משום תשובה: ברבינו בחיי מבואר שחמשה דברים שלא היו בטעם ה"מן" הוא משום שקשים לשכחה אף שהיה טעם גרידא, 

  (דרך שיחה) ).' אי טעמן וממשן או טעמן ולא ממשן(הוא פלוגתא ביומא ע"ה, אשטעם כעיקר כי במן לא היה ממשות כלל רק טעם בלבד, אלא שהטעם עצמו קשה לשכחה 

פרש"י אלו התלמידים מצינו בכ"מ שהתלמידים קרויים בנים שנא' בנים אתם לה' אלקיכם. ויל"ע כמה צריך ללמדו לה: "ושננתם לבניך" אש
  בכדי שיקרא בנו?

  תשובה: אפי' משהו.
  שאלה: שם. יל"ע אם מקיימים המצוה כשמלמדים מתוך הכתב, וכגון ששולח תשובות לשואלים אותו?

  תשובה: כן.
  

  
בתחילת המשחק היה להם מספר שווה של אגוזים,  ,בני ומנדי שיחקו באגוזים                             

במהלך המשחק נתן מנדי אחד מהאגוזים לאחותו פנינה, בהמשך הפסיד בני שבעה אגוזים, ומנדי 
נצחון מנדי, מספר האגוזים שהיו לו כפול מהאגוזים של בני, כמה זכה בהם. המשחק הסתיים ב

  אגוזים היו לכל אחד מהבנים בתחילת המשחק?
  

  . 06המספר הזה הוא  5-וגם ב 4-גם ב 3- גם ב 2- בודקים מספר הקטן ממאה שמתחלק גם ב  :תשובה לחידה משבוע שעבר
   נ"י ניסים כהן שם הזוכה: .. לכן חננאל ידע שאפשר למנות את הכיתה בעזרת חשבון פשוט ביותר59אבל בגלל שיש שארית אחד, אז מספר הכיתה הוא 

  

    להולדת הבן הנכד     פרוינדליך  –משפחות כהנא       הבן הנכד     להולדת  –רבינוביץ  משפחות  :מרכז העיר

  להולדת הבן      משפחת טובין לאירוסי הבתומשפ' פרידמן להרב מאיר       יעקובזון להולדת הבת הנכדה –משפחות יעקובסון  

  משפחת צברי להולדת הבת       משפחת אקרמן לנשואי הבתלעול תורה ומצוות           ת רבינוביץ להכנס הבן הנכדומשפח -גני הדר

  משפ
 

לשלו ניתן  לשמחות  דעות  והו לחידות  נות  שלישי פתרו יום  עד   037608833בפקס: ח 

שבועית חידה



 

 

                                                                            

                                                          

  

       

                                      

  

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

       

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                    
 התורה על שישב הקודם מהדור עליון קדוש, המקובלים מגדולי באחד מעשה

 אחרישנים הרבה היתה כבר בתו .מגדלותו רעש העולם וכל, העבודה ועל
 חד לה  אמר והוא, מומחה לרופא ניגשה. להיפקד זכתה וטרם חתונתה
 !"ילדים להביא יכולה שאינך היא המציאות, סיכוי לך שאין דעי: "משמעית

 .ורצוצה שבורה הביתה האשה חזרה כזו נוראה בשורה ששומעת אשה כל כמו
 לאב להפריע רצתה לא שהיא ומאחר, ולמד הקדוש אביה ישב שעה באותה
 ופרצה הסתגרה ושם, הסקה עצי בו שאוכסנו למחסן ניגשה היא, בלימודו

 במקרה שמע וכשיצא, מהבית לצאת קדוש צדיק אותו נצרך, זמן לאחר .בבכי
, אותה שאל -?" קרה מה".בוכה בתו את וראה למחסן נכנס הוא. הבכי את

 את ומדוע"".תקווה לי שאין אמר והוא, מהרופא כעת חזרתי: "לו סיפרה והיא
 ללימוד להפריע רציתי לא כי".ושאל הצדיק המשיך -?" המחסן בתוך, כאן בוכה
 ואכן". זכר לבן השנה כבר תזכי זו בזכות: "ואמר האב התרגש .ענתה -" שלך
הדור ומאורי מגדולי כאחד נתפרסם  לה שנולד בן ואותו היה כך
 )האמונה שערי" שמשון נפש(
 

 היה צבי שלמה' ר, לעלוב שושלת מייסד, מלעלוב דוד רבי ק"הרה של אביו
 כזה לבן שזכה הסיבה. ש"יי בתעשיית עסק שלפרנסתו מרוד עני פשוט איש

 יום' ד ברוך הזמר משורר כשהיה ביום קודש שבת סעודת בכל במנהגו כרוכה
 ובמצוות בתורה עוסקים בנים ובני בנים לראות ויזכו" להחרוז מגיע והיה יום
 בתחנונים ומבקש ידיו פוכר, גדול בכי לבכות מתחיל היה", שלום ישראל על

 שהיה עד מבכיו מרפה היה לא. וכשר הגון לבן שיזכה שבשמים אבינו מלפני
, מתעלף שהיה עד נמשך הדבר היה וכך, בכי מרוב בכותל ראשו את מכה

 )הילולים קודש. (לתחייה ולהשיבו להקיצו אשתו והוכרחה
 

 ישיבת ראש מלובלין ל"זצ שפירא מאיר רבי הגאון מרן שכתב נרגש במאמר
 לנגד ניצבת היום דע:מספר הוא אמו של לזכרה היומי הדף ומייסד מי לובליןחכ
, פסח חג אסרו למחרת זה היה, שנים שבע בן בהיותי, ילדותי מימי תמונה עיני
 ופניה בהרהורים שקועה יושבת אמי את מצאתי לביתי כשנכנסתי. ד"תרנ שנת

 ומי"... "יחזור לא שוב שחולף יום: "לעצמה כאילו מלמלה היא, דאגה מפיקים 
 מי... יודע מי... קטנים כה וקרבנות גדולה כרה תורה... יודע מי... יודע
 אליההתחננתי"! אימי. "בדמעות עיניה נקשרו אותי שראתה כיון...". יודע
 הוזמן פסח מלפני עוד: ואמרה אמי פתחה?"קרה מה לי אמרי" בוכים בקול

 שלש לו הוקצב, מופלג חכם ותלמיד שמים ירא יהודי, מסכיסטוב מלמד עבורך
 עבר כבר והנה, עלינו מוטלות שיהיו הצטרכויותיו כל מלבד" זמן"ל ובלר מאות
 לא והלא, הרב צערה על מאוד התפלאתי.עונה ואין קול ואין, הפסח אחר יום
, בני תדע הלא: "ואמרה מחשבותי את קראה אימי.מפסח אחד יום אלא עבר
 באמת ואולי, חוזרת שאינה אבידהזו הרי תורה לימוד ללא שחולף יום כל

 כה תורה בעד אבל ,קרבן זה גם בזמנינו נכון, מידי מועט שכר לו הקצבנו
 באותו עוד, לבטלה היו לא אימי של דמעותיה..."מידי קטן קרבן זה הרי גדולה
 שש במשך תורה למדתי ומפיו, מסכיסטוב ל"ז שלום' ר שלי המלמד הגיע היום
' ד מלאכת עושה" של "סמל" היה זה מלמד. רצופות שנים שש במשך שנים

 .כדאיות היו אימי של ודמעותיה", באמונה
 

 יודעת הייתה לא' הזבח ברכת' בעל קאידינובר שמואל אהרן רבי הגאון של אמו
 רצון יהי: רוסיה בלשון מתפללת היתה נרות הדלקת בשעת רק, כלום להתפלל

 )שיחתי היא. (חכם תלמיד יהיה שמואל שבני
 

 התרגש, הצדקת אמו של הישן התהילים ספר את "חיים חפץ"ה לפני כשהביאו
 ה"הקב לפני הצדקת אימי שפכה דמעות כמה אתם היודעים: "בבכיה ואמר
 )(שימושה של תורה, כשר יהודי יהיה שבנה כשביקשה זה ספר עם
 

                                  

                                                                                                              

                      לקט פירושים על פרשת השבוע                
ָבר ַעל ֹתִספוּ  לֹא ר ַהּדָ ה ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ּנוּ  ִתְגְרעוּ  ְולֹא ֶאְתֶכם ְמַצּוֶ  שאל   ִמּמֶ

 לו אסור מדוע אבל: ד׳ ממצות לגרוע אסור למה מובן  מדובנא המגיד
 וביאר.ה"הקב שצוונו מה על ולהוסיף המהדרין מן להיות מישראללאדם
 וכפעם, שכנו מאת כלים שואל שהיה לאחד. משל פי על  מדובנא המגיד
, כפות שתי החזיר ששאל אחת כף תחת, כפלים לו מחזיר היה בפעם
 השואל היה זה על המשאיל תמה וכאשר,  קערות שתי  אחת קערה תחת

 וכמו, שניה כף ילדה וגם הרתה לביתי הכף כשהבאתי: ב״תמימות״ משיבו
 משפחה חג הערב: לו ואמר הלווה אליו בא, אחת פעם... הקערה כן

 המשאיל: שלך הגדולה כסף מנורת  להשאילני, ממך במטותא, בביתי
 מספר עבר. מנורות זוג לו יביא למחר כי תקוה מתוך, לבקשתו נעתר
 ואמר שכנו אל פנה המשאיל. אחת מנורה אף החזיר לא והשואל, ימים
: צער הבעת מתוך השואל לו ענה? המנורה את לי החזרת לא מדוע: לו
... פתאום לפתע ומתה חלתה לביתי כשהבאתיה שלך הכסף מנורת כי,  דע

 מנורה כי, הזה כדבר הנשמע? תתלוצץ זה למה: וצעק התרגז המשאיל
 וקערה כף כי ראה או שמע מי: בניחותא לו השיב השואל אבל? תמות
 יכולים מתכת של כלים כי האמנת כפלים לך כשהחזרתי ואם? וילדו הרו

... למות גם יכולה כסף של מנורה כי להאמין גם אתה מוכרח, ללדת
 לגרוע עלול גם הוא עיניו ראות לפי מצוות יוסיף אדם אם:  והנמשל
 .מהמצוות

 
ָכל אלוקיך' ה ֵאת ְוָאַהְבתָּ  ךָ  ּוְבָכל ְלָבְבךָ  ּבְ ' בגמ ומובא:ְמֹאֶדךָ  ּוְבָכל ַנְפׁשְ
 בכל נאמר למה נפשך בכל נאמר אם אומר אליעזר' ר תניא: סא ברכות
 אדם לך יש אם אלא נפשך בכל נאמר למה מאדך בכל נאמר ואם מאדך
 שממונו אדם לך יש ואם. נפשך בכל נאמר לכך מממונו עליו חביב שגופו
 כזה אדם שייך וכי, לתמוה ויש מאדך בכל נאמר לכך מגופו עליו חביב

 את לבזבז לא והעיקר למות שמעדיף,מגופו עליו חביב שממונו
 אלא, כפשוטו נפש למסירות כאן הכוונה שאין מוילנא הגאון מבאר?ממונו
 הגוף טירחת על שמדובר זמן כל בשמחה מצוות לקיים המוכן אדם שישנו

, רב ממון להוציא מוכן הוא:הפוך שטבעו אדם ויש. ממון הוצאת על ולא
' ה את ואהבת: ''תורה אמרה לפיכך. גופנית מבחינה להתייגע לא רק

 ממונו את שאוהב זה גם –'' מאדך ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלוקיך
 את שאוהב וזה, ממון להוציא עליו מצוה שלשם לדעת צריך מגופו יותר
 גם לטרוח עליו מצוות עשיית שלמען שידע, ממונו את  מאשר יותרגופו

 .בגופו
 

ם ּלֵ ָניו ֶאל ְלׂשְֹנָאיו ּוְמׁשַ  כדי, הטוב גמולו לו משלם בחייו: ְלַהֲאִבידוֹ  ּפָ
 בעולם שכרו לרשע משלמים באמת מדוע) רש״י.(הבא העולםמן להאבידו

 פי על, מצוה בעשותו הרשע כי: הוא ההסבר?הבא בעולם ולצדיק, הזה
 משלם לכן, יסודה ובשקר, שלם בלב ולא,אותה עושה עין למראית רק רוב
 חום בכל עושה הוא העבירה את אבל, השקר בעולם שכרו הקב״ה לו

 והיפוכו. האמת בעולם העונש לו משלם ולכן, לבו לרשעות ובנאמנות לבו
 ולכן, אומן  ובאמנות שלם בלב, עושה הוא. המצוה את, הצדיק אצל הוא

, אונס מתוך עושה הוא העבירה אבל, דקשוט בעלמא שכרו לו משלם
 בא הוא לכן, לבו וישר אמונת עם מזדהית פעולתו ואין עליו תקף יצרו
 )יצחק בית שו״ת. (דשקרא בעלמא ענשו על

מרי תמוסרהשקפהמ הג ה

 אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי הרבים

        

        

ואתחנןדבס"
 614גליון מספר           
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לרפואת דוד בן 
 שושנה הי"ו



         

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
                   ) :תענית כא-רבי יוסי (  .מקומו את מכבד אדם אלא ,דומכב אדם של מוומק לא                                            

   )חזון נחום(  ובנחת ברצון נשמעים  ,ובנחת בקצרה הנאמרים דברים                               

 )הסבא מנובהרדוק)( אין לאדם להטות את התורה לפי רצונו,אלא להטות את רצונו לפי התורה.           
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תגובות הערות והארות במייל 

s3241625@gmail.com 
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 אשה ידו על והתיישבה באוטובוס פעם נסע זצ״ל חובסקיגנ אברהם' ר הגאון
 לה ואמר לביישה שלא מאידך אך לה להעיר ורצה ,הצנועות מן שאינה

. כרוספדין לו שיש אותה ליידע מוכרח הוא אבל סליחה שמבקש בנעימות
 על נסה ומיד] נפש מחלת או[ מדבקת מחלה איזו שזה בטוחה היתה והיא
 בתרגוםש ציציות לבוש שהוא היתה כוונתו אמנם. אחר למקום ועברה נפשה

 )הסהר אגן. (כרוספדין, לציציתמתרגם ] ל״ח ט״ו במדבר[אונקלוס 
 
 

 לפי. )אשכנזמנהג (ל"רב שלום" ובמנחה, "שלום שים" בבוקר שאומרים טעם
. הניםוכ של הברכות מעין בו יש שלום ובשים הניםוכ ברכת אומרים שבבוקר
 לפיכך םכהני ברכות שם אין ובמנחה. יאר נגד פניך באור. יברכך כנגד ברכנו

 אומרים כהנים ברכת ג״כ במנחה שאומרים צבור בתענית וע״כ שלום אומרים
 )משה מטה(   .שלום שים ג״כ

 
 
 

, הלב שמחת, שמחה מתוך רק נקנים תורה שדברי.) לא שבת( אומרת הגמרא
 לכן, גדולה לנפילה להביאו שיכול מצב זה הפנימי הסיפוק את לאדם חסר אם

 בלימוד המתיקות את להרגיש, בלימוד טעם להרגיש שלומדים בזמן תמיד צריך
 .ועוד עוד להמשיך ודחיפה חיזוק נותן זה בלימוד טעם וכשמרגישים, התורה
 לישיבה ובעלותו ועלה פרח קטנה בישיבה כי שראיתי לתלמיד פעם קראתי
 קבלתילא בתחילה. זה מצב נובע ממה ושאלתיו העליה בדרך נעצר גדולה
 עד מצבו על שוב בשיחה עמו והארכתי קראתיו תקופה אחר. מפיו מענה
 וממילא הסוגיא בתוך הייתי קטנה בישיבה כשהייתי: לי ואמר ליבו סגור שפתח

 את מוצא אני פעמים כיום אך, בלימוד וביגיעתי בעמלי להמשיך טעם לי היה
 אני ומכאן מספיק יודע שאיני מרגיש אני הנלמד בענין שליטה לי שחסר עצמי

 צריך ויחיד יחיד שכל הנכונה הדרך לכן. לגמרי מתפורר שאני עד ליאוש בא 
 החלק את שיחפש, מעט ובין רב בין בלימודו וגישמאק טעם למצוא דגש לשים

 יקבל ומזה, בלימוד אחיזה איזה לו שיהא העיקר  ,טעם בו שמוצא שמרגיש
 ישאיר שלא העיקר. מעלה אחר מעלה ולעלות ויגיעה בעמל עוד להוסיף חשק
, ראשית?בלימוד טעם מרגישים איך  . ממצבו מרוצה אינו של במצב ו"ח עצמו
 כי, קרעים קרעים הלימוד את לעשות לא. הפסקות ללא ללמוד להתרגל צריך
 למדונו בזה להצליח העצה. אחד בהמשך כשלומדים הוא בתורה ההצלחה עיקר

 אינו זה שבזמן לימודו בתחילת מה זמן לעצמו שיקבע  ,המוסר בעלי רבותינו
 שתרבה וסופה בהתמדה להרגיל תשפיע זו קביעות, אחד בהמשך ולומד מפסיק
 זצ"ל) הגרמי"ל ליפקוביץל ב"ח ,ח"א דעת אמרי(.הרבה זמן ברציפות בלימוד וימשיך

 
 
 

? שטעם טעימה בשביל ולהתפלל לחזור שצריך מי יתכן איך שאלה:

 הכוס על שהבדיל וקודם, שבת במוצאי בתפילה הבדיל שלא מי תשובה:
 בהא ע״א סוף ל״ג דף ברכות בנמרא יעוין[. ולהבדיל ולהתפלל לחזור דצריך, טעם
 או״ח ובשו״ע שם הרא״ש ובמ״ש כ׳ מהו ובזו בזו טעה ששת מרב חסדא רב מיניה דבעי
 )שלום שערי(       .] שם ובמ״ז ב׳ ס״ק שם ובט״ז א׳ סעיף רצ״ד סימן

באוטובופעםנסעזצ״לחובסקיגנ
מאידךאךלהלהעירורצה,עות

תהכוונתואמנם.אחרם שהואה
כרוספדין,לציציתמתרגם ]ל״ח״ו

שלום"ובמנחה,"שלוםשים"קר
מבויששלוםובשיםהניםוכרכת

ת םצבורבתענ גבמנחהשאומר
)משהמטה

מתרקנקניםתורהשדברי.) לאת
להבשיכולמצבזההפנימיהסיפוק

     

תורהשלבדרכהורעיונותמחשבהנצנוציפתגמים

ֵמי ְתּגָ  ְיָתאאֹורַ  ִמִּפְתָּגֵמיִמּפִ

אוּ  ה ָבָרא ִמי ּוְראוּ  ֵעיֵניֶכם ָמרֹום ׂשְ  אמונה בענייני מדהים סיפור לפנינו: ֵאּלֶ
 את הפרטית ההשגחה מלווה כמה עד להיווכח אפשר ממנו, ובטחון
 עמנואל הרב של מפיו שמענו הסיפור! אי. ושעל צעד בכלהיהודי
 שמח״ ״אור ישיבת מתלמידי אחד אל הגיע ומדהים מרתק מכתב.תהילה

 נפרדה שדרכם ותיקים ידידים בשני המדובר. בחו״ל המתגורר מחבירו
 והשני, בתשובה חזר, שמח״ ב״אור כיום הלומד זה, מהם אחד כאשר
 הכתות בין שם ונטמע הרחוק המזרח למדינות עד ונדד חילוני נשאר

 לצבא התגייסתי, מחו״ל במכתבו החבר מספר כך, היום ויהי.המסוכנות
. חיילים חטיבת עם יחד לאפגניסטן ונשלחתי הייתי בה במדינה הגויים של

 היינו זה במקום. ארוכה לחנייה נערכנו המבוקש היעד אל בהגיענו
 בודד יהודי הייתי. באיזור שנותרו אחרונים מורדים כיסי לחסל צריכים

 בינות לטייל הלכתי, לחניה החטיבה נערכה וכאשר, גויים מאות בין
 ענין מצאתי טבע חוקר ובהיותי, ביופיין נדירות שהיו ההרריות לגבעות

 בתוך שבהימצאו לספר ממשיך החבר.עיני לנגד שנתגלה החדש בנוף רב
. מעולם ראה לא שכמותו ענק בנחש לפתע נתקל, ההררי השטח עומק
, הנחש עם קשר ליצור שאפשר ידע, והטבע החיות בחקר המומחים כאחד

 כחברים הנחש עם לשחק אפשרות ועד אליו מוחשית התקרבות כדי עד
 הנחש לעבר לזרוק והחל מזלו את לנסות החליט הוא פרידה ברכת.וידידים

 הבחור התקרב מספר דקות ולאחר, במהירות עםלב הנחש. וזרדים עלים
 אמונו את רכש הזמן במשך וכך, משהו עוד לו והשליך הנחש לעבר קצת

 מגיע היה, לשטח היציאה לפני, בבוקרו בוקר מדי. הטוב ל״ידידו״ ונעשה
 ידע לא מהחיילים אחד אף. לחטיבתו וחוזר וותיק ״חבר״ עם להתרועע

, היום ויהי,חדשים שלשה עברו כך.בוקר מדי היהודי חברם נעלם לאן
 רץ מיודענו. האם-לבסיס ולשוב מהמקום לזוז פקודה החטיבה מקבלת

... יותר אותו יראה לא הרי. מהנחש פרידה״ ״ברכת לקחת הבזק במהירות
 ימימה וכמימים, הנחש מאורת נמצאת בו קרחת־היער אל מגיע הוא והנה

 אירע ולפתע דקותיים-דקה ׳משחקים׳ הם. יפות׳ פנים ׳בסבר הנחש מקבלו
 כמושכל יודע טבע-חובב כל.מזדקף הנחש.לחלוטין צפוי בלתי דבר

, תזוזה כל. מהמקום לזוז אסור, מזדקף בנחש נתקלים שכאשר ראשון
 זז לא הנחש.ברגע-בו להכישך עלול הנחש. ממש של נפש כפיקוח כמוה
 והנחש עומד הוא. נוע בלי עמדו על היהודי החייל עמד, ברירה בלית
 והנחש, מאוד רב זמן עובר כך. בשני אחד מביטים שניהם. מולו, עומד
 ורוצה קוצים״ ״על העומד מיודענו את ולשחרר למקומו לשוב חושב אינו
 לאחר. מאוד והתרחקה ממקומה זזה כבר הסתם שמץ לחטיבתו לשוב
 וניסה בו נפשו עוד כל החייל רץ, הממושכת מהזדקפותו הנחש שירד
 לישיבת שהגיע במכתבו כותב הוא וכך. האחרים הלוחמים את להשיג
 וניסיתי, והטנקים הנגמ״שים של הגלגלים סימני לפי ״רצתי: שמח״ ״אור
, רצופות שעות שלש כמעט במשך, ורץ רץ אני. הבאה החניהאת לאתר

 את מגלה אני ולתדהמתי, גבוהים הרים שני בין צר לעמק שהגעתי עד
 השיגו אוייביהם. דם נחלי ־ מסביבם. הטנקים למרגלות שחוטים חברי כל

 הכרוך כל על, הזה המראה.בחיים״ מהם איש נישאר לא קרב ולאחר אותם
 אחד אף ״הרי. מזעזע רושם עליו עשה, לו שהתרחשו הניסים כל ועל בו
 בעדי ויעכב זמן הרבה כך כל במשך שיעמוד לנחש לגרום מסוגל היה לא

 אלוקי רק ־ בטוח ממוות אנצל זה שבזכות כדי חבריי עם מלהמשיך
 במכתבו החבר כתב, זאת״ לעשות יכול היה הוא רק! והארץ השמים
 חזרה בהליכי ולהתחיל ארצה בקרוב לשוב מתכנן שהוא והודיע

)יביעוטובך.(בתשובה )יביעו טובך.(בתשובה

עות, אחדך עזוקב לתשפ בהלהרג
לב"ח,ח"אדעתאמרי(.הרבהזמןפות

בשולהתפלללחזורשצריךמי

וקו,שבתבמוצאיבתפילההבדיל
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פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

ואתחנן - נחמו

בס"ד

395 מס'  ן  ו גלי
יציאת שבת: י־ם 19:55, ת"א 19:58

”ושמרתם ועשיתם אותם“ 
וליהנות  לשמוע  לשיעור  לבוא  מספיק  אין 
ששומעים  הרבה  יש  הרב,  של  מהפרפראות 
כמטחווי  הם  רחוקים  למעשה  מההלכה  אבל 
קשת... לא זו בלבד הם אף מנחמים את עצמם: 

”לא נורא - העיקר העיקרון...“
אבל הכתוב מדגיש: ”ושמרתם ועשיתם“

פירש רש“י: ושמרתם- זה הלימוד, ועשיתם- 
כמשמעו, לא די בשמיעה יש צורך בעשייה.

דברי  את  המשאירים  אלו  דומים  למה  משל 
הרב כרעיון בלבד?

מידי  מכין  והיה  בגפו,  שהתגורר  ערירי  לאדם 
יום את ארוחתו. יום אחד התאווה לדגים. פנה 

לחנות וקנה דג.
הדג  את  מכינים  ”איך  המוכר:  את  שאל 

לאכילה?“
מתכון  את  לו  רשמה  והיא  לאשתו  קרא  זה 
וכל  מדיחים,  האיך  מולחים,  כיצד   - ההכנה 

תהליך הטיבול והבישול.
שמח האיש, קיפל את הדף והניחו בכיסו.

”היום  לביתו,  ופנה  הדג  עם  השקית  את  נטל 
יאכל דגים!“ - כך חשב.

כשהגיע לביתו, הניח את השקית על השולחן, 
בינתיים  והכלים.  התבלינים  את  להכין  ופנה 
את  וחטף  המטבח  מחלון  חתול  הגיח  בשקט 

השקית עם הדג...
את  וראה  האיש  הסתובב  הרעש  לשמע 

החתול בורח כשהדג נעוץ בין שיניו.
צחק לעברו ואמר: ”מה יועיל לך הדג?, חביבי 

היקר... המתכון אצלי בכיס...“
לשמוע  לאדם  יועיל  מה  הנמשל:  הוא  כן 
מוביל  הוא  אין  אם  יפים  ומשלים  פרפראות 

את עצמו לעשייה והתקדמות בדרך ה‘?!...
כמתכון,  הם  המצוות  טעמי  כולנו!  נדע 
אבל  למצוות.  טעם  המוסיפים  כתבלינים 

העיקר הן המצוות עצמן וקיומן!
ושמרתם ועשיתם...

נלמד מהפרשהאפשר לשנות הכל

”ואתחנן אל ה‘ בעת ההיא לאמור“
רבנו  משה  אך  הזה“   הירדן  את  תעבור  לא  משה  ”כי  על  גזר  הקב“ה 
חשקה נפשו להיכנס לארץ ישראל, ועל כן התפלל לפני בוראו תקט“ו  
תפילות כמנין ואתחנן. עד שהקב“ה אמר לו, ”אל תוסף דבר אלי עוד 
בדבר הזה“, כמובן שלכל מדרשי חז“ל יש עומק ומסר גדול, והלימוד 
שלנו ממעשה זה של משה רבנו מבהיר לנו עד היכן מגיע כוחה של 
התפילה, דבר  שלכאורה לא נתפס שהרי אם משה רבנו היה מתפלל 
עוד תפילה אחת בלבד הגזירה הקשה שנגזרה עליו היתה מתבטלת 
הוא  והמסר  בתפילה  אחד  בדבר  רק  תלוי  שהכל  אומרת  זאת  לגמרי, 
יכול  לבו  מקירות  שבאה  שלו  האישית  התפילה  ע“י  יהודי  כל  ברור, 
לחולל ניסים! או לבטל כל גזירה שלא תהיה, התפילה היא כוח אדיר 
שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, ואם רק היינו יודעים מה יש בכוח הפה 
יותר  הרבה  לגמרי,  אחרת  נראים  היו  שלנו  החיים  כל  לחולל,  והלב 
קלים וגם הרבה יותר שמחים, הרבה בעיות היו נפתרות להם, אם רק 

היינו שופכים תחינתו אל יושב המרומים. 
בספר טובך יביעו הובא סיפורה של האשה המתגוררת כיום בשכונת 
חסד  לעשיית  מופתית.  כדוגמא  המשמשת  בירושלים  ישראל  בית 
דוגמא  שתטולנה  חניכותיהן  את  מביאות  יעקב  בית  שמחנכות  עד 
חסד,  מעשי  הרבה  כך  כך  ולהפעיל  לפעול  מסוגלת  אחת  אשה  כיצד 
וסיפורה של אשה זו כרוך בנס רפואי מדהים שאירע לה לפני שנים 
רבות. האשה לקתה במחלה ממארת, ובהיותה בבית החולים מוטלת 
על ערש דווי, כאשר הרופאים אומרים לה שזמנה קצר ביותר, פרצה 
עולם,  של  ”רבונו  אלו:  במילים  להקב“ה   והתפללה  מר  בבכי  האשה 
אז  כי  תועלת  מזה  תהיה  לא  לך  הרי  בקבר?  אשכב  אם  יועיל  זה  למי 
מבטיחה  אני  מכך.  ארוויח  לא  שאני  ובוודאי  מצוות  לעשות  אפסיק 
אקדיש  ושלימה,  בריאה  מכאן  אותי  תוציא  שאם  שבשמים  אבי  לך, 
את כל כולי לקדש את שמך המיוחד ברבים ולגמול חסד עם הבריות, 
קצר  זמן  תוך  הרופאים  ולתדהמת  הפוגה,  ללא  ובכתה  בכתה  החולה 
יצאה מבית החולים בריאה ושלימה. מיד לאחר מכן קיימה את נידרה 
ופתחה בפעילות עניפה של חסד חובקת זרועות עולם. זו כוחה של 
שהתפילה  וידוע  הטבע  את  ולשנות  ניסים  לחולל  שבכוחה  תפילה, 
יותר  הקשת  את  שמותחים  כמה  שהחץ  כשם  וקשת“.  ל“חץ  דומה 
גם  כך  למרחקים.  יותר  לעוף  מרחיק  החץ  מידה  באותה   – לאחור 
התפילה, כמה שהאדם מתרכז יותר בכוונת הלב, ומשפיל עצמו יותר 
לאחור – באותה מידה תפילתו מרחיקה לעוף יותר למרחקים, ועולה 

למעלה ובוקעת שחקים.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 18:43, ת"א 18:58



סיפור השבוע

כשחלה הרב נתן נטע שפירא, בעל המגלה עמוקות, 
אב-בית-הדין של קראקא, את מחלתו האחרונה, זימן 

אליו את פרנסי העיר, כדי לצוות להם את צוואתו.
בגדולתו  ידוע  והיה  הקהל,  כל  על  אהוב  היה  הרב 
של  גילויים  העיר  תושבי  ראו  אחת  לא  ובקדושתו. 
רוח הקודש ששרתה בבית דינו. בני העיר היו בטוחים 
רועה,  להם  אין  אשר  כצאן  אותם  ינטוש  לא  שהרב 

וצפו לדעת במי יבחר להנהיג את העדה אחריו.
ברבם  לב  בעגמת  והביטו  לחדר,  הפרנסים  נכנסו 
לבם  את  חיזק  פניו,  להם  האיר  הרב  במטתו.  השוכב 
ואמר: ”אחרי מותי, קחו לכם את ר‘ משה שואב המים. 

הוא יהיה לכם לרב ולאב-בית-דין- הוא ולא אחר“.
תדהמה נפלה על הנאספים. הרי היו בקראקא עצמה 
וגם בערים סביבותיה, גדולי תורה אדירים, שהתאימו 
ידועים  היו  הקדוש  הרב  של  בניו  גם  הרמה.  לכהונה 
חכמים.  ובשימוש  בפסיקה  להם  שיד  תורה,  כגדולי 
מים  בשואב  אלא  מאלה,  באיש  בחר  לא  הרב  אבל 

פשוט ועם הארץ!
אמנם לא היה אפשר לומר מילה רעה על שואב המים. 
אדם  שבין  במצוות  נזהר  שמים,  ירא  יהודי  היה  הוא 
הבריות.  עם  ומעורב  אהוב  לחברו,  אדם  ובין  למקום 
שידיעותיו  בתכלית,  פשוט  כאיש  הכירוהו  הכל  אבל 

מצומצמות ביותר. מה לו ולרבנות?!
התדיינו,  התווכחו,  הכל  ההחלטה.  את  הבין  לא  איש 
מר‘  חוץ  כולם   – נסתרת  משמעות  בהחלטה  חפשו 
משה שואב המים עצמו. הוא הוסיף למלא מים במיכל 

הגדול שעל עגלתו, ולחלקם בדלייו לבתי היהודים. 
נפטר  בעיצומה,  המהומה  ובעוד  אחדים,  ימים  עברו 

הרב הקדוש והלך לעולמו. 
אינם  אם  שאפילו  והחליטו,  התכנסו  העיר  פרנסי 
מבינים את פשר צואתו של רבם, עליו השלום, יעשו 
נסתר  צדיק  הוא  המים  שואב  אולי  חשבו,  לקיימה. 

ותלמיד חכם נעלם?
שעה  משה.  ר‘  את  לחפש  ויצאו  בעגלה  התישבו 
ארוכה שוטטו בעיר, עד שמצאוהו ליד הבאר, ממלא 
מינה  השלום,  עליו  הקדוש,  ”הרב  במים.  עגלתו  את 

אותך לכהונת הרב“, אמרו לו.
”אני רב?! אני אהיה אב-בית-דין?!“ תמה ר‘ משה. ”מי 
יודע  אינני  הוראה,  להורות  יודע  אינני  אני?  ומה  אני 

לפסוק דין. מה אתם רוצים מחיי?“
לו  אמרו  עצמו“,  את  מלהסתיר  נא  יחדל  ”אנא, 
ידע  ודאי  מקומו,  למלא  בך  בחר  רבנו  הפרנסים. ”אם 
מה עשה. לחינם תנסה להתחמק מאתנו. מעתה תהיה 
תתפרנס  עלינו.  הוצאותיך  כל  הדין.  ואב-בית  הרב 
בכבוד ולא תצטרך עוד לענות את גופך בעבודה קשה 

זו“.
קיבל עליו ר‘ משה, שואב המים, את הרבנות והדיינות. 

שואב המים שנהיה לרב
ישב על כס הרבנות ולא עשה דבר. תושבי העיר צפו 
לראות בו יחוד כלשהו, אך ר‘ משה המשיך בהתנהגותו 
תהלים  לומר  הוסיף  אלא  דרשות,  נשא  לא  הפשוטה. 
בפשטות, והכל תמהים: מדוע כפה עלינו הרב הקדוש, 

שואב מים בתפקיד של רב?
חלפו שבועות אחדים, וגזרה קשה נתנה על היהודים. 
יום אחד נתלו מודעות בכל העיר: ”מיום זה וזה... יאסר 
ספרי  כל  את  להביא  היהודים  כל  על  התלמוד.  לימוד 

הש“ס לכיכר העיר לשריפה“.
חרום!“  מצב  ”זה  החדש.  רבם  אל  העיר  תושבי  מהרו 
מה  לנו  אמור  הגזרה.  לבטל  חייבים  ”אנחנו  לו.  אמרו 
מה  יודע  אינו  שאם  לו,  רמזו  הדברים  בתוך  לעשות“. 
לעשות, עליו להסתלק מכהונת הרבנות, וימנה תחתיו 

רב שיוכל להתמודד עם המצב.
עד  ”חכו  להם.  השיב  לעשות“,  מה  יודע  אינני  ”כעת 

אחרי שבת קודש, ואז אתן לכם תשובה“.
הניחו לו פרנסי העיר ותושביה, ומיד עם צאת השבת 
חזרו לביתו. קראו לו בשמו ולא השיב. חפשוהו, והאיש 
ור‘  העיר,  בכל  חפשוהו  שכנים,  אצל  חפשוהו  איננו. 
משה נעדר. ”אולי יצא לאחד הכפרים בסביבה“, אמר 
יצאה  אחת  וכל  לקבוצות,  האנשים  התפלגו  מישהו. 

לכפר אחר בסביבות קראקא.
הכפרים.  באחד  עקבותיו  את  גילו  ימים,  כמה  כעבור 
”לפני שלשה ימים הגיע לכאן יהודי המתאים לתאור 
לו  השכרתי  ”לבקשתו,  אחד.  גוי  להם  אמר  שלכם“, 

חדר“. 
הוליך הגוי את המחפשים אל החדר. פתחו את הדלת, 
נשתתקו  ריק.  שלחן  ליד  יושב  משה  ר‘  את  וראו 
האנשים למראהו. שום ספר לא נראה על השלחן, שום 
קדושה  וארשת  ורגוע,  שליו  משה  ר‘  רק  מזון.  שיירי 

נסוכה על פניו.
”הגזרה נתבטלה“, אמר להם בפשטות.

יודע  אינני  ”אבל  להם,  הסביר  עצה“,  ממני  ”בקשתם 
תחבולות, ידעתי רק דבר אחד: שעלי להתרחק מרעש 
וכך  תלמודי.  כל  את  ולשנן  ביחידות,  לשבת  ההמון, 
עשיתי, חזרתי בעל-פה על כל הש“ס עם פירוש רש“י 
עם כל ה‘לע“זין שלו. ידעתי, שאם חס ושלום לא יעלה 
יודע  אני  עכשיו  אבל  תתבטל.  לא  הגזרה  הדבר,  בידי 

שהגזרה בטלה“.
חדשות  מודעות  לקראקא.  חזרו  האנשים,  השתוממו 
הציבוריים:  ובמקומות  הבתים  פתחי  על  תלויות  היו 
כל  אין  בטעות.  הוטלה  שהגזרה  מודיעה  המלכות 
הספרים  את  להביא  צורך  אין  תורה.  ללמוד  איסור 

לשריפה בככר...
בחר  מדוע  ברור  ”עכשיו  בזה.  זה  האנשים  הביטו 
וכל  מישהו,  מלמל  מקומו“,  לממלא  הקדוש  הרב  בו 

האחרים נדו בראשיהם בהסכמה.



1



  2



  3



  

  

4



 נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי ש"ע  "חזקיה דרכי"  ח"וגמ ערב כולל י"ע ל"יו

 050-4120812:ותרומות לפרטים ם-י 5711 .ד.ת             ל"זצ ואסתר

  העלון בהפצת לסייע אפשר
  ניתן ,עותקים 7000-ב המודפס
 100[ ש''רפו או נ''לע להקדיש

 400בסך אברך בהחזקת וכן ,]₪
 פעמי בחד גם אפשר ,לחודש  ₪

           0504120812 

 גליון
335 

 ל"ז ומיכל אליהו     בן ומאיר   ,ואסתר נוריאל בן זרובבלי חזקיה רבי נ"לע
 

ל"זומיכלאליהו     בןומאיר   ,ואסתרנוריאלבןזרובבליחזקיהרבינ"לע

 כוחן של מילים טובות קודש לשבת סיפור
 

 :א"שליט טויסיגסח רבי אהרון 
 לכל כשיש ,שלנו בתקופה .מענין מאוד מנהג היה ל"זצ לאבי
 ,היום .הענין עומק את להבין ,אולי ,יתקשו ,ביד ניד טלפון אחד
 אבל ,העולם בקצה שנמצא מישהו עם אפילו לשוחח מאוד קל

 טלפונים שני אונגרין בתי שכונת בכל היו ל"זצ אבי של בתקופתו
  לשני ורק משפחות מאות מארבע יותר בה שחיו שכונה !בלבד
  השכונה תושבי לכל נתנו הם !בביתם טלפון היה אנשים

 הבית .אליהם שיחות לקבל או מהם להתקשר ,בהם להשתמש
 ...השכונה של הדואר ממש היה שלהם
  שלו המצבה על .שיעורים מוסר ל"זצ אבי היה שנים עשרות
 שבכל מנהג לו והיה ."בישראל תורה הרביץ שנים א"ל" :כתבו
  ,בתו את או בנו את מארס היה השיעור ממשתתפי שאחד פעם
  המחותן של לביתו נוסע אוטובוס לוקח ,רגליו את מכתת הוא

 מכיר אני ...עשיתם טוב שידוך איזה מושג לך אין" :לו ואומר
 הקבועים מהמשתתפים הוא !שלך המחותן את אישי באופן

 ..."במדותיו אציל ,בהליכותיו עדין ,אורין בר יהודי ...שלי בשיעור
 ,אז היו לא .טלפון בשיחתהיה לאזה !טוב שתבינו !רבותי
 את עשה הוא ...צמוד רכב לאבי היה לא גם ...טלפונים ,כאמור

  היה שהדבר לגיל בהגיעו גם וזאת ,באוטובוס ,ברגל הדרך כל
 !רב במאמץ אצלו כרוך

 במנהגך שיש הגדול הענין מה" :בבית אותו שאלו פעמים הרבה
 כבר השידוך ',מעשה לאחר' כברמדובר סוף כל סוף ?זה

 זמנים בהגיע גם ולקימו להמשיך לנכון אתה מוצא ומדוע ',נגמר'
 ?"גדול בקושי אצלך כרוך שהדבר כאלו
  :מחדש עונה היה ל"זצ אבי ,נשאלת היתה שהשאלה פעם ובכל
  מדי מאוחר לא פעם אף !עולמות לבנות יכולה טובה מילה

 על טובות מילים שומע כשהמחותן !טובה מילה לאמר בשביל
 נעשות הן ...אחרת נראות לחתונה ההכנות כל – השני המחותן

  וזה ,מתהדק המשפחות שתי בין החיובי הקשר ...שמחה ביתר
 לקשר הופך והוא הכלה לבין החתןשבין הקשר על גם משפיע

 ..."עוז וביתר שאת ביתר קימא של
 :עובדא הוה בדידי .ספור לכם לספר רוצה אני וכאן

  ,בדרכיו ללכת משתדל ,הקטן ,אני ,שלי אבא של בן בהיותי
 נוהג אני ,קטנה בישיבה לבחורים תורה ללמד שזכיתי ומאז

  רואה או ,שומע שאני פעם בכל .אבי שעשה למה בדומה לעשות
 לצד טלפון מרים אני ,שהתארס ,לשעבר ,שלי תלמיד על ,בעתון

 קומפלימנטים לומר ומרבה ,אותם מכיר שאיני אף ,הכלה של
 ...הבחור על

  בישיבה אצלי שלמד הבחורים אחד שנים כמה לפני ,והנה
 ענה הכלה אבי ,הכלה של לבית צלצלתי .התארס קטנה

 

  מכשיר עוד יש שאם ובקשתי ,עצמי את הצגתי ,לטלפון
  היא  גם תוכל וכך ,אותו תרים שהכלה מבקש אני טלפון
 ...לומר לי שיש הדברים את לשמוע

  היה שהוא להם ספרתי ...החתן את לשבח התחלתי ואז
  על להעיד ויכול ,אישי באופן אותו מכיר ואני שלי תלמיד
  בחור ,מדותיו טוב על ,והתמדתו יגיעתו על ,בתורה גדלותו
 ...שביקרים יקר ,ביותר נפלא
 .הסתימה והשיחה מאוד לי הודו והבת האבא
 ...מתחיל רק כאן הספוראך ,הסתימה אמנם השיחה

  ,בה שהשתתפתי חתונה ,שלהם החתונה לאחר וחצי שנה
  ?בדלת מי .ביתי דלת על מישהו דפק בלילה שתיים בשעה
 :בעיניו כשדמעות ,אלי פונה הוא !הזה האברך

 "!אותי להציל יכול אתה רק !אותי תציל !שיעור המגיד"-
 ?"קרה מה ?יש מה"-
  שלי שההתנהגות טוענתהיא !שנפרד מבקשת אשתי"-
 "!לזה זה מתאימים ואיננו ,עליה 'כבדה'
 ?"לעזור שיכול זה הוא אני ,לדעתך ,ומדוע"-
  תקופה כבר' :הבאות המילים את אשתי לי אמרה הערב"-

  ורציתי מתאימים שאיננו הרגשתי הארוסין לאחר קצרה
  יהודי התקשר הימים באחד הנה אך ...הארוסין את לבטל
 שבח והוא ,טויסיג אהרון 'ר בשם עצמו את שהציג ,אחד
  ולא דעתי את לשנות לי גרם וזה ,ביותר מיוחד באופן אותך
  למסקנה הגעתי וחצי שנה לאחר אולם .השידוך את לבטל
 ."'הקשר את לפרק שעלינו
 .משותפת לפגישה מחר אלי שניהם שיבואו ממנו בקשתי
  ,ונסיתי שעות משלוש יותרשניהם עם ישבתי למחרת
  להסכמות ולהגיע הפערים על לגשר ,דשמיא בסיעתא

 .הבית להנהגות בנוגע הצדדים שני דעת על המקובלות
 ...שנה חלפה
  דפיקות .ולמדתי ישבתי ,הצהרים אחרי בשעות ,אחת שבת
  הדלת את לפתוח שלי הקטן הילד את שלחתי .בדלת

  הבן אלי חוזר מעטות שניות כעבור .הדופק הוא מי ולראות
  ותינוק ואמא אבא עומדים בדלת !אבא" :לי ואומר שלי
 ..."ה'בובל
 ...להם שנולד והתינוק ואשתו האברך אלה היו

  'חובה' הרגשנו" .אמרו ,"ברך בבני לשבות השבת באנו"
  שיחת אותה על לו להודות כדי טויסיג הרב כבוד אל להכנס
  בתקופת התבטל לא שהשידוך לכך שגרמה טלפון

  שנה לפני שהתקימה נפש שיחת אותה ועל ,הארוסין
 ..."נפרדנו לא שבזכותה

  כן ילדים לארבעה הורים ,באושר חיים הם היום ,אגב דרך
 .מאוד מפורסמת בישיבה שיעור מגיד והוא ,ירבו

 ?מה אני רוצה לומר! רבותי
 

 ד"בס

  אליס ,מזל בן אליהו ,יפה בן יצחק ,מילה'ג יפה בת כהן יעל הרבנית התורה חכמי נשיא אשת :נ"לע העלון
 .שגי ניצה בן עידו נחמן ואסי פנינה בן שאנן ,מרסדס בת ומרים ויחזקאל שמחה בת חנה ,אירן בת סוזן

 לפרשת השבוע גליונות" לדעת"ניתן למצוא מידי שבוע את העלון באתר 



 '  חלק ב, כלל ז,נר ג, מנורת המאור
ואם אין לו פרוטה ליתן לו  . מתברך –פרוטה זו שנותן לעני  בשכר

אמר  ): ב, שם ט(התם  כדגרסינן, מתברך יותר –ומפייסו בדברים 
 והמפייסוכל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות : רבי יצחק

הנותן פרוטה לעני מתברך  . בדברים מתברך באחת עשרה ברכות
'  הלא פרוס לרעב לחמך אז יבקע כשחר וגו: "שנאמר, בשש ברכות

).  ט-ז, ישעיה נח(' וגו" אז תקרא והשם יענה תשווע ויאמר הנני
  ותפק: "שנאמר, בדברים מתברך באחת עשרה ברכות והמפייסו

השם   ונחך' לרעב נפשך ונפש נענה תשביע וזרח בחושך אורך וגו
'  ובנו ממך חרבות עולם וגו' נפשך וגו בצחצחותתמיד והשביע 

 ).  יב-י, שם שם" (משובב נתיבות לשבת
לתת צדקה כפי ממונו ואם אינו רוצה לתן   חיבשהוא עשיר מי 

אמר רב נחמן  ): ב, ח( דבתראקמא  בפרקא כדגרסינן, אותו כופין
,  איני. על הצדקה אפילו בערב שבת ממשכנין: אבוהאמר רבה בר 

ואמר רבי יצחק  ) כ, ירמיהו ל" (לוחציו-ופקדתי על כל: "והא כתיב
  דאמידהא , לא קשיא? אפילו גבאי צדקה: דרבבר שמואל משמיה 

לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה   אכפיה דרבאכי הא . הא דלא אמיד
 .ארבע מאות זוזי לצדקה

כמו ששנינו במסכת  , וגם כן מה שעשה רבי עקיבא לרבי טרפון
שעשיר  , אמרו עליו על רבי טרפון): קמא(פרק רבי יהודה , כלה

 .גדול היה ומימיו לא נתן מתנות רבות לעניים
רצונך שאקח לך עיר אחת  : פעם אחרת מצאו רבי עקיבא ואמר לו

 דינרי אלפיןמיד עמד רבי טרפון והביא ארבעת . או שתים
,  לימים מצאו רבי טרפון. ונטלם רבי עקיבא וחלקם לעניים. זהב

 תפשו  ? היכן העיירות שלקחת, עקיבא: אמר לו
בידו והוליכו לבית המדרש והביא תינוק וספר תהילים בידו והניחו 

פזר נתן  : "לפניהם והיה קורא והולך עד שהגיע אצל פסוק
,  ורבי טרפון: עלה בגמרא ואמרינן). ט, קיבתהילים " (לאביונים

ורבי  . יהיב הוהאין , אלא? לית ליה) יא, טודברים " (פתוח תפתח"
אזל רבי  , שיחנאגמלא  לפום: אמר לך? אכפיה אמאיעקיבא 

עקיבא יהב שליש לעניים ושני שלישים חלקם למתני ולעוסקי 
 .ולספריא באוריתא

.  קניתי לך בהו: אמר ליה? היכן אמונתך: אמר ליה, כדאשכחיה
הוא שפיר   טבא: אמר ליה? הוא טבאכלום ? עיסקאומה : אמר ליה

אמר  ? היכן הוא: אמר ליה. מדרשאעיילה לבית . עד דלית סוף
".  פזר נתן לאביונים: "דכתיב, הוא דישראל מלכאגבי דוד : ליה

ולא ידעת שנקדימון בן  : אמר ליה? עבדת הכי אמאי: אמר ליה
בשעה שהיה יוצא מביתו לבית המדרש כלי מילת היו  גוריון

ואפילו הכי   –אותן  ונוטליןמציעים לו תחתיו ובאים עניי ישראל 
אמינא   קאהכי : אמר ליה. איענש –ליה  כדאבעימשום דלא עבד 

אלא   עבידנאכלום : אמר ליה. נפשאילא עבדת מרעות  אמאי, לך
,  גדול הְמעשה יותר מן העושה: שאני אומר, אמר ליה. מדילך
 ).יז, ישעיה לב" (והיה ַמעשה הצדקה שלום: "שנאמר
,  בכתובות כדגרסינן, שכל מי שאינו עושה כלפי ממונו נענש, נמצא

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה  ): ב, סו(ראש פרק מציאת האשה 
 .אחריו מהלכיןרוכב על החמור והיה יוצא מירושלים והיו תלמידיו 

מלקטת שעורים בין רגלי בהמתן של   שהיתהראה אשה אחת 
כיון שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו ואמרה  . ערביים

בתו של  : אמרה לו: בת מי את, בתי: אמר לה. פרנסני, רבי: לו
וממון של בית אביך היכן , בתי: אמר לה. אני גוריוןנקדימון בן 

מלח ממון : בירושלים מתליא מתליןלא כדין , רבי: אמרה לו? הוא
אמרה  ? ושל בית חמיך היכן הוא: אמר לה. חסד: ואמרי לה, חסר
זכור אתה כשחתמת על  , רבי: אמרה לו. בא זה ואבד את זה: ליה

כשחתמתי על כתובתה  , זכור אני: אמר להם לתלמידיו? כתובתי
חוץ  , אלף אלפים דינרי  זהב של בית אביה: של זו והייתי קורא בה

 .משל בית חמיה
שבזמן שעושים , אשריכם ישראל: בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר

  עושיןובזמן שאין , רצונו של מקום אין כל אומה ולשון שולטת בהם
הקדוש ברוך הוא מוסרן ביד אומה   –רצונו של מקום ברוך הוא 

אלא אפילו ביד בהמתן של  , ולא ביד אומה שפלה בלבד; שפלה
 .'אומה שפלה וכו

  

 המשך סיפור לשבת קודש

ורגיה  'ג רבנו עובדיה יוסף בן ג''ע רשכבה''נ מרן ג''לע
 ל''ה הרב יעקב יוסף בן מרגלית זצוק''זצוקללה

  בן נעים ,צבי בת דבורה ,דב יששכר בן שבתאי נ''לע וכן
  ציפורה ,רביבו סעדה בן משה .דבורה בן אליהו .עזיזה
  הרב בן משה הרב .מועלם שמחה בן צלח ,רחל בת נורי

 בת אילוז פרחה צביה בן יאיר ,שרה בת מיכל ,מנחם
 בן שמעון ,סמדר בן שי משה ,שמחה בן משה ,והר'ג

 פריחה פאני ,צביה בן יאיר ,סולטנה בן דוד יצחק ,חנה
  בן דניאל ,הלן בן מאיר ,טליה בן רותם .מסעודה בת

  בת כוכב ,מזל בת דליה ,חנה בן ציון בן הרב ,מרים
 ריחנה בן ובנימין ריחנה בת צדיקה ,גהר

תפילת רבים לא חוזרת   
 : ריקם

נא להתפלל על זוגות  
שלא זכו לזרע של קיימא 

יחזקאל : כעשרים שנה
בן מהין ורעייתו  

מנשה  , ט בת שרהַכְרְּכמי
הרצל , בן טובה ורעייתו
יצחק  , בן כתון ורעייתו

בן תמר ורעייתו דוד בן  
שושנה כמסנה ודליה  

 .שרה בת שפיקה
 ירון מנשה בן פנינה ורעייתו

בהמלצת  ) בחינם(מוהל מוסמך לשם שמים 
 א''ש מחפוד שליט''הגר

0775446726 
גילה  '' חמויי''בבית הכנסת  !בשעה טובה

לשמחות ואירועים  אולם מפואר הושלם ' א
כמאה מקומות  ', שבתות חתן בריתות וכו

 :שמואל, לפרטים, ישיבה
0502100123 

-------------------------------------- 
 ל''נ סעיד חיים בן מונירה ז''העלון לע
 ל''נ מרדכי בן אמלי ז''לע
ורויטל בת  , שלמה בן שרה חיה' להצלחת ר

 ניסן מוריס בן אשרס וכל משפחתם, צוהלה

מיכאל מארלי בן  . זהבה בת רחל דן בן רוניה, דליה בת סביחה, שמעון בן עליזה: ש''לרפו
יהודה שלום בן תהילה שרה  , נרקיס בת דליה, חיה עדי מרים בת שולמית רחל. אסתר
,  ובריאות משפחת לוי: להצלחה ופרנסה, כל הישועות ליחזקאל מאיר בן שפיקה. מרסלה

ש  ''להצלחת התורם בעילו. שלום בן עבדל, צביקה בן גאולה, אריה יהודה בן חנה מלכה
 ש''ברהוג

אלכסנדר  , אורלי בת ילנה. בני תהילה, יהושע, שלמה, ישראל: לחזרה בתשובה
 .בן חיה

 036766049: טל 22:30 - 21:00: ה-א: שדכנית
  22:45 - 22:00בשעה ' ד', ג', בימים א" חסדי דוד"שידוכי 

052-7179846 
ד ניתן לפרסם ספרים בתוכנת אוצר החכמה ועוד 

 !גדול דבר שום עשיתי לא הכל שבסך לומר רוצה אני
 ותשע שלושים הרויחה בזק !בסדר ...ֶּבֶזק שיחת ?עשיתי מה

  ...תקופה באותה בזק שיחת עלתה לי נדמה ,כך ...אגורות
  שבחתי ,דקות משתי יותר קצת כלה כל שארכה ,ובשיחה
  הודו ,זה בזכות אבל ...הבחור את והכלה המחתן באזני
 ...בישראל נפלא בית עוד יש ,טוב כי להשם
  על הרע לשון ,ליצלן רחמנא ,לדבר כשרוצים למה !רבותי
  ומוכנים ...לארגנטינה אפילו טלפון קלות בקלי מרימים ,מישהו
  לקבל החודש ובסוף ...שעה חצי אפילו 'חוץ שיחת' לדבר
  מוכנים – הרע לשון בשביל ...שקלים מאות של חשבון מבזק
 ...קשה – בטלפון טובה מילה ולהגיד ...ירחם השם ,הכל
  המר ביום ,שעברה בשנה ראיה עד הייתי לו ,נוסף ספור והנה

 :באב תשעה ,והנמהר
  בחור ישב לידי .הקינות סדר את ואמרתי הכנסת בבית ישבתי
 שלש במשך ,ובדמעות בבכיות ,לב בשברון הקינות את ואמר
  את פעם אי שאמרתי עצמי על זוכר לא אני !רצופות שעות

  הבחנתי אני רק לא ...ונרגשת אמיתי כך כל בצורה הקינות
  יצאו בו לאופן לב שמו הבחור ליד שישבו האברכים כל .בדבר

 !מוראדיג ממש .מפיו הקינות
  בהחלט הוא .שנים כמה מזה הזה הבחור את הכרתי אני

  היה שהוא עליו לומר אפשר אי אבל ,"טוב בחור"ל נחשב
 ...סטנדרטי טוב בחור ...ומיוחד בולט חכם תלמיד

  ואני ,הכנסת בית ממתפללי אחד נגש מנחה בתפילת
  !זכיתי לא שאני מה את לעשות זכה הוא !בו מקנא במפורש

  לך להגיד מוכרח אני" :לו ואמר הבחור של לאביו נגש הוא
  בן לך יש !מאד מיוחדת בצורה הקינות את אמר שלך שהבן

 שעות שלש במשך שבוכה צעיר בחור !בך לקנא ראוי שממש
  חרבן ועל השכינה גלות על ,שליש בדמעות ,הפסקה בלא

 ?"שכזה לבן זוכים איך ...המקדש
  גם .טויסיג הרב יושב לידינו ,הנה" :ואמר הוסיף יהודי ואותו
  אותו לשאול תוכל .הקינות את אומר שלך הבן את ראה הוא
 ..."שספרתי במה אחת במילה הגזמתי אם

 .מילה אמר ולא השיחה לכל שהאזין נוסף יהודי ישב לידינו
  הרב" :אותי ושואל יהודי אותו אלי נגש מנחה תפילת לאחר
  את אמר בחור אותו האמנם !כך כדי עד האמנם !טויסיג
 ?"רצופות שעות שלש במשך ובדמעות בבכיות הקינות

 את כששמעתי לרסיסים נשבר שלי הלב גם" .לו השבתי "!כן"
 ..."לרסיסים נשבר שלו הלב

 .ונפרדנו בחמימות לי הודה היהודי
  מודעת רואה אני ,באב ב"בי ,באב תשעה אחרי ימים שלושה
  יהודי אותו של בתו עם התארס הזה הבחור :בעתון ארוסין

 !אצלי שהתענין
  ספר והוא ,טוב מזל לו אחלתי ,ברחוב אותו פגשתי למחרת

  אצלי הדגש עיקר .שלי לבת טוב בחור זמן הרבה חפשתי" :לי
 באזני אשרת כאשר והנה .הבחור של השמים יראת על היה
,החרבן על והצר שבכה ,בחור אותו על הסיפור נכונות את
   השולחן הרי !מחפש אני שאותו הבחור זה :לעצמי אמרתי 

  

  כח לנו תנו אנא ,היקר הקוראים לציבור פונים אנחנו
  דרכי" והעלון ח"הגמ 'כולל'ה החזקת להמשך ויכולת
  הללו למטרות קודש יהיו שההכנסות משתדלים אנו ."חזקיה

 !עליון מפי תבורכו .'וכדו נקיון ,מזכירות הוצאות לנו ואין
  בת זילפה זהבה ,מילה'ג בת מרגלית לרפואת להתפלל נא

 ,שלום בת שרה ,חוה בת שושנה ,יצחק בןשלמה ,שושנה
  להצלחת .מזל בת ומרים אסתר בן בנימין ,מרים בת שושנה
 לזווג .שושנה בת לטליה הגון ולזווג להצלחה .לוי משפחת

 .פורטונה בן מיכאל לישי הגון

 ראוי לכל ירא שמים  : "כותב) אורח חיים סימן א סעיף ג(ערוך 
 הזה הבחור ואם "!המקדש בית חרבן על ודואג מצר שיהא
 ."הוא שמים ירא כי מובהק סימן – החרבן על כך כל מצר

 לא :לעצמי אמרתי" ,ואמר הוסיף הוא ,"הרב כבוד לי תאמין"
 אצל לא ,הישיבה ראש אצל לא עליו לברר צריך הייתי

 לב בשברון לבכות שמסוגל מי .חברים אצל לא וגם המשגיח
 ."הוא מפלג שמים ירא – המקדש בית חרבן על שעות שלש

 הבחור את רוצה אני שמצדי לאשתי אמרתי שבת במוצאי"
 ימים שלשה כעבור .שיציע שדכן שלחנו .לבתנו לחתן הזה

 ."יתברך השם בעזרת ולברכה למזל השדוך 'נגמר'
 !פרגון של אחת מילה של מכוחה שנבנה בישראל בית עוד
 בית לבנות" של הדבר משמעות מה יודעים אתם !ורבותי מורי

 לגמור' יהודי לכל ענין שיש אמר ע"זי רב הבעלזער ?"בישראל
 טובה סגולה זה שידוך לגמור" !הפחות לכל אחת פעם 'שידוך
 .אמר ,"טובים לבנים לזכות
 שבור בלב הקינות את אמר שלך הבן" :אמר יהודי :כן כי הנה

 את לחתן זכו יהודים ושני ,"ובבכיות בדמעות ,ונרגש
 !בישראל נבנה נאמן בית עוד !זה משפט של מכחו צאצאיהם

 יהודי אלי נגש הכנס אחרי .ברק בבני מחנכים של בכנס הייתי
 .ימים כמה מזה אותי מחפש הוא כי לי ואומר
 :ספור לי לספר רוצה הוא

 שלי הריח חוש האחרונה בתקופה .פלוני אברך גר שלי בבנין"
 לך לספר רוצהאני !הרב כבוד ...לעזרה זקוק שהוא לי אמר
 לפני ימים כמה שלו השווער את פגשתי ?העזרה הגיעה כיצד
 את מאיר הוא ?לך יש חתן איזה יודע אתה' :לו ואמרתי פסח
 ...'שלנו הבנין כל

 ...שלהן את עשו המילים !הענין כל הסתיים בזה
 חג לבקור בא הוא .פסח המועד בחול השווער את פגשתי

 טוב יום שמחת איזו מושג לך אין' :לי אמר והוא חתנו אצל
 ,אשתי בפני חזרתי הפסח לחג ההכנות כל במשך !לי גרמת
 במשפט ביחד שמחנו ...לי שאמרת המשפט על ,ושוב שוב
 ...'הבנין כל את מאים שלנו החתן' :שלך הזה
 לי אמר שלי הריח שחוש לך לומר רוצה אני !הרב כבוד

 מרגיש ואני ,השפעה מוראדיגע א עשה הזה שהמשפט
 תקופה לפני אך שהיה ממה בהרבה הוטב שכני של שמצבו
 ."קצרה
 ונקח הבה ...טובות מילים מכמה לצאת יכולה השפעה איזו
  או סבא ,אמא או אבא פוגשים :לבנו לתשומת הדברים את

 להם להגיד חשוב כמה ,הלמודים לספסל חבר של ,סבתא
 יקר שלכםהנכד" ,"בחור של מותק שלכם הבן" :טובה מלה

 ...השפעה געוולדיגע לזה יש ..."שביקרים
 )אדרבה(
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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ו"התשעאב ' טז

)'הפסוקופרק(!ֱאלֶֹקיך 'הֵאתְוָאַהְבָּת 
עושהדומהאינו!מאהבהדבריועשה.ואהבת

.מיראהלעושה,מאהבה
מטריח]רבו[כשהוא,מיראהרבואצלהעושה

.).לבספרי(לווהולךמניחו,עליו
בעבודתשישהגדולהחיסרוןעללנומצביעי"רש

'האתשעובדאדם.יראהמתוךרקשבאה'ה
שלאבכדירקמצוותומקיים,ופחדיראהמתוך
מןקצתעליושבאהברגע.פורענותעליותבוא

שמרגישוברגע.להתייאשמתחילהוא,הפורענות
.הכלאתוזורקעומדהוא,עליוכבדשהנטל

כל!מאהבהה"הקבאתשעובדאדםכןלא
אתמלאהובזהאדםינתקולאהעולםייסורי
:יהודימכלהנדרשתלרמההואומגיעה"הקב

ֶקי'הֵאתְוָאַהְבּתָ " ]יצריךבשני[ְלָבְבְּבָכלֱא
בכל[ְמֹאֶדּוְבָכל]נפשךאתנוטלאפילו[ַנְפְׁשּוְבָכל
"]מאודבמאודלומודההווה,לךמודדשהואומידהמידה
הלכהיפרקתשובההלכות(ם"הרמבשכותבוכמו

בשלבאלה,מיראה'האתלעבודראוישאין:)'א
אתעדייןמכיריםשאינםאדםובני.ההתחלתי

שתרבהעדמיראהלעבודאותןמחנכין",בוראם
."מאהבהויעבדו,דעתן
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ָּבַחרֲאֶׁשר"ברכתאתמברכיםאנובוקרבכל
ברכה"ּתֹוָרתֹוֶאתָלנּוְוָנַתן,ָהַעִּמיםִמָּכלָּבנּו

שהיא,):יאברכות(המנונארבאמרשעליה
המעולההיאומדוע!שבברכותהמעולה

בהשישלפי:י"רשכךעלכותב?שבברכות
.ל"עכ.ולישראללתורהוקילוסלמקוםהודאה
בנושבחרה"להקביוםבכלאנומודים
בשוםימצאשלא,נחמדדבר[סגולהעםלהיות
שקיבלהיחידהעם,]עזראאבן–כמוהומקום
'ַלהַאֶּתםָּבִנים":נאמרושעלינו,אמתתורת

ֵקיֶכם הגוייםעלזאתולעומת.)אידדברים("ֱא
מֹאְזַנִיםּוְכַׁשַחק,ִמְּדִליְּכַמרּגֹוִיםֵהן":נאמר

הטיפותהן–"ִמְּדִליַמר".)'טומישעיה("ֶנְחָׁשבּו
ששופכיםלאחרהדליבתחתיתשנשארות

השחיקהזוהי–"מֹאְזַנִיםַׁשַחק"ו.תכולתואת
שהיוהמאזניםלמשקולותשישהטבעית

האם.בשוקהרוכליםאתמשמשותבעבר
מאזניםלמשקולתחשיבותמייחסמישהו

האם?גרםמרבעפחותשלשחיקהלהשיש
לטיפותחשיבותשמייחסמישהויש

שמרוקניםלאחרבדלישנשארותהמועטות
לאומותה"הקבשלהייחסהואכך??אותו

,ֶנְגּדֹוְּכַאִיןַהּגֹוִיםָּכל".ישראללעומתהעולם
.)יזשם("לֹוֶנְחְׁשבּוָוֹתהּוֵמֶאֶפס
קבוצותשישנםרואיםאנוזאתלמרות
שטוענים,בעולםאדםבנישל!)מאוד(גדולות
הביאוחלקם.אצלםנמצאתשהאמתדווקא

בוראמסויםשמרגעוטוענים"חדשהברית"
וחלקם.הנבחרהעםאתהחליףהעולם
שלהממשיךהואשלהםשהנביאטוענים

וכעתאלוקיםעםקשרלווהיהרבינומשה
מיכלשלראשואתלערוףמוכניםהם

...האלחוקיאתשימרה
אדםיבואאםשגםמתחייברבינומשה

וירצה,העולםלבריאת5776בשנתבדורנו
ורקאךהתגלההעולםשבוראלכךהוכחה

דרךלותהיה,תורהלהםונתןישראללעם
.זאתלדעתברורה
ְלָיִמיםָנאְׁשַאלִּכי":רבינומשהאומר

ָּבָראֲאֶׁשרַהּיֹוםְלִמן.ְלָפֶניָהיּוֲאֶׁשרִראֹׁשִנים
ִקים ְוַעדַהָּׁשַמִיםּוְלִמְקֵצהָהָאֶרץַעלָאָדםֱא

אֹוַהֶּזהַהָּגדֹולַּכָּדָברֲהִנְהָיה,ַהָּׁשָמִיםְקֵצה
ִקיםקֹולָעםֲהָׁשַמע?ָּכֹמהּוֲהִנְׁשַמע ְמַדֵּברֱא

??ַוֶּיִחיַאָּתהָׁשַמְעּתָ ַּכֲאֶׁשרָהֵאׁשִמּתֹו
ִקיםֲהִנָּסה,אֹו ִמֶּקֶרבגֹוילֹוָלַקַחתָלבֹואֱא
ּוְבָידּוְבִמְלָחָמהּוְבמֹוְפִתיםְּבֹאֹתתְּבַמֹּסתּגֹוי

ְּכֹכל,ְּגֹדִליםּוְבמֹוָרִאיםְנטּוָיהּוִבְזרֹועַ ֲחָזָקה
ֵקיֶכם'הָלֶכםָעָׂשהֲאֶׁשר ְּבִמְצַרִיםֱא
)'לד-'לבדפרק("??ְלֵעיֶני
,ההיסטוריהכלעלתברר:רבינומשהאומר

לנקודהועדהעולםשלהראשוניםמהימים
נשמעהאם.נמצאאתהשבהבהיסטוריה

האם?סיניהרמעמדכמומאורעעודעל
אלוקיםאתשמעשהואטעןפעםאיעםעוד

?שמעתשאתהכמוהאשמתוךאליומדבר

להםשנעשוטועןבהיסטוריהעםעודהאם
ישראללעםשנעשוכמוגדוליםניסים

!יהיהולאיקוםלא?במצרים

כלהקמתלפניעודמתחייברבינומשה
אסלם,)מיליארד2.3(נצרות[הגדולותהדתות

עםשאף,])מיליון500(ובודהיזם,)מיליארד1.8(
שנגלהיטעןלא,ההיסטוריהכלבמשך

.ניסיםלוועשהאלוקיםאליו
הגדולותהדתותשכלאנורואיםואכן

עלשנבנותדתותהםאחריהןנוהרשהעולם
אנשיםאו[שטועןאחדאיש.בלבדאחדאיש

.אליונגלהשהאלוקים]שטועניםאחריובדורות
שלעדותלאואפילו,שלםעםמולמעמדלא
,הנצרותשלו"ישמאותוהחל.אדםבנישני

זכהלוהמעמדעלחלםלאאפילושבחייו
שללהתגלותשטעןמוחמדועד.מותולאחר

במערה]כביכול-גבריאל[יבריל'גהמלאך
וכלה.כמובןעדיםשוםללא-מסתורית

להתמודדדרךשגילהשטען"סידהארתה"ב
כפסללהיות"זכה"ולימים,בעולםהסבלעם

!עדיםהיהלאמהםאחדלאף.זרהעבודה
דתלהתחילבכדימתבקשהכיהדבר

להביאהיאאנשיםהרבהאחריהשימשכו
קשרעללהעידשיכוליםעדיםשיותרכמה

לאזהשאםכמובןאך.לאלוקיםשהואכל
לתאםניתןלא!אפשרילאזה,אמת

ברגעכי,זמןלאורךאנשיםכמהביןגרסאות
.אחרמשהויספראחדכלשאלותשישאלו

עםידיעלסיפורלהמציאניתןשלאשכןכל
.אדםבנימיליוניֶׁשּמֹוֶנהשלם

אתביטלההנצרות?אנשיםמושכיםאיךאז
לשוםמחויבותואין,המעשיותהמצוותכל

אתאוסףהיוםועדמתחילתוהאסלם.דבר
תגרוםאכןוהבודהיזם.הזרועבכוחמאמיניו

אוליאחדשיוםולקוות,טובלהרגישלך
!מחויבותשום.)הארה(נירוואנהלאיזותגיע

.עדיםצריךלאולכן,שואללאאחדאף
בוראשללהתגלותטוענתהיהדותרק

שכלגדוליםלניסים,העםלכלהעולם
הואומצווה,עיניובמואותםראההעם

התורה.לדורמדורשראהמהאתלהעביר
לא!שינוישוםללאשנה3328במשךעוברת
ידיעהאלה!עדיםללאבמעשיותאמונה
.ימינועדלבןמאבשעוברתומדויקתברורה
ִקיםהּוא'הִּכיָלַדַעתָהְרֵאָת ַאָּתה ֵאיןָהֱא

)'להפסוקדפרק(!ִמְלַבּדֹועֹוד

ְוֶאלִּקיםַהחֻ ֶאלְׁשַמעִיְׂשָרֵאלְוַעָּתה
ַלֲעׂשֹותֶאְתֶכםדְמַלּמֵ ָאֹנִכיֲאֶׁשרַהִּמְׁשָּפִטים

ֲאֶׁשרָהָאֶרץֶאתםִויִרְׁשֶּת ּוָבאֶתם!ִּתְחיּוְלַמַען
)'אפסוקדפרק(!ָלֶכםֹנֵתןֲאֹבֵתיֶכםֱאלֵֹקי'ה

.

האלגזרתרואהשאתהמאחר.ישראלועתה
מחטואהשמרו,תחטאואםלהגלותכםיתברך
!וגרעוןתוספתבלימצותיוושמרו

אתכםיביאו,שהואבכלוהגרעוןהתוספתכי
.הקלקוללתכלית

בשתיהעוגהאתלקלקלניתן:משלהדרךעל
..עליולהוסיףאו,מהמתכוןלהפחית–דרכים

להגיעניתןבמדויקלהוראותשנצמדיםרק
היצרןבהוראותשכןכל.המצופהלתוצאה

תוספתאוגריעהכל.שקיבלנולהפליאהמדויקות
..שונהולתוצאהלקלקולתובילמדעתנו

,   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 בןאלכסנדר ליאור  אור  צחק א,לזרות בןאלכסנדר ל
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ָהַעִּמיםִמֹּכלְסֻגָּלהַעםלְ לֹוִלְהיֹותֱאלֶֹקיך 'הָּבַחרְּבך !ֱאלֶֹקיך 'ַלהַאָּתהָקדֹוׁשַעםִּכי
)'ופסוקזפרק(.ָהֲאָדָמהְּפֵניַעלֲאֶׁשר

נחמובתשבת 

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948

ד"בס

ק

כלהקמתלפניעודמתחייברבינומשה



)'כגפסוקגפרק(!ֵלאֹמרַהִהואָּבֵעת''הֶאלָוֶאְתַחַּנן

שהרי.בוראואצלכלוםלבריהשאין,למדאתהמכאן:יוחנןרביאמר
.)רבהמדרש(תחנוניםבלשוןאלאבאלא,הנביאיםכלשלרבןמשה
ממנוובקשלחמורשקראאחדלאריה?דומההדברלמהמשל

וחשבללוותובוהאריהבחירתעלהחמורשמח.בדרכואליולהתלוות
,לעזרתיהואזקוקשהרי,החיותמלךבחרנבונהבחירה,אכן":לעצמו

?"בלעדילעשותהואיכולומה
עזותנעירותנוערהיהוהחמור,ביעריחדיווהחמורהאריההלכווכך
לבגבהכךעקב.ואוכלןדורסןהיהוהאריה,נחרדותהיושהחיותעד

מה,האמתעלתודה,החיותמלךאדוני:ואמרלאריהפנה,החמור
,המלוכהתהיהלבדךשלךהראוימןזהאיןלפיכך?בלעדיעושההיית
."בשווהשווהבהשנתחלקראוי
שלמפרקתואתושבר,החמורצווארעלכפואתוהנחיתהארירגז

מההיאתשובתי?בלעדיךאעשהמהשאלת":הארילואמר.החמור
."בלעדיךשלשוםעדשעשיתי

כלאתויעשהעושהעשהאשרהוא,ה"שהקב:הואהנמשלו
!כלוםלעשותמסוגלאינודשמיאסייעתאבליוהאדם,כולםהמעשים

אחדמצדהאדםעל,אלא.עצמובזכותטובהלדרושלאדםאיןלפיכך
להכירעליושניומצד,ולהשתדלהגשמיתפעולתואתלפעול

.ובתחנונים,בבקשה,בתפילהלבוראוטובהולהכירבאפסיותו

ָראּוֲאֶׁשרַהְּדָבִריםֶאתַּכחִּתׁשְ ֶּפן,ְמֹאדַנְפְׁשך ּוְׁשֹמרְלך ִהָּׁשֶמרַרק
!ךָבֶניְוִלְבֵניְלָבֶניך ְעָּתםְוהֹוַד .ַחֶּייך ְיֵמיֹּכלִמְּלָבְבךָיסּורּוּוֶפןֵעיֶניך 

)'ד פסוק טפרק (

אתולזכורלשמור,חמורהבאזהרהישראלעםאתמזהירה"הקב
ובקריעתבמצרייםשנעשוהגדוליםהניסיםכל.עיניהםבמוראואשר

חובה.סיניהרובמעמדבמדברשהיוהניסיםכלאתכןוכמו,סוףים
אתלהעבירישראלמעםואחדאחדכלעלשמוטלתהיאגדולה
שהואויטעןשלנובדוראדםיבואואם.הבאלדורהמסורתשלהלפיד

לפניונצטטנבוא..ניסיםלועשהלאהעולםבוראכי,להאמיןיכוללא
לאה"הקבכיובעבור":שאומר)ּבֹאפרשת(ן"הרמבשלדבריואת

אותנויצווה,כופראורשעכללעינידורבכלומופתאותיעשה
אלהדברונעתיק,עינינוראולאשרואותזיכרוןתמידשנעשה

".אחרוןלדורובניהם,לבניהםובניהם,בנינו
הואשבה,תכליתתצוגתעשההעולםבוראבהיסטוריהאחתפעם

אשרבעולםשמתרחשמהבכלהבלעדיתשליטתואתלכולםהראה
בכלשולט'שהללמדהייתהשתכליתםמצרייםמניסיהחל.ברא

יהודיביןגדולהבדלשישמראהה"שהקב,במדברובהמשך,הבריאה
להעבירנצטווההקודםשהדורמהאתולהפניםללמודחובתנו.לגוי

היהדותשלהלפיד.הבאלדור,לילדינוזאתלהעבירוכמובן,אלינו
!הבאלדורובשלמותבדייקנותלהעבירומחובתנו,שלנובידייםכעת

מגומישעשויים,בכריתאובמזרן,לדוןהפוסקיםיצאוומכאן
האוירויצא,שבתלפניאחתפעםהמזרןאתוניפחו,)פלסטיק(

?לאאובשבתולנפחולחזורמותרהאם,ממנו
כתב)שמבעמודהחלקעובדיהחזון(ל"זציוסףעובדיהרבינוומרן
שמאחר,בגמראשהוזכרלכרהמתנפחהכראתלדמותשיש
בדבראיןשוב,בולהשתמשוראויאחתפעםמנופחהיהוכבר

.ולנפחולחזורומותר,בשבת"כליתיקון"משוםאיסור
ועוד,ל"זצאוירבךזלמןשלמהרביהגאוןפסקשכןוהביא
.הפוסקיםמגדולי

)'פרק ד פסוק כח(...ְיִריֻחןַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ֲאֶׁשר לֹא ִיְראּון ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְולֹא יֹאְכלּון ְולֹאֱאלִֹהיםַוֲעַבְדֶּתם ָׁשם 

ומנפחים אותו על ידי  , שעשוי מגומי, "מזרון מתנפח"לנו יש 
האם  , או באמצעות נשיפה מהפה, משאבה לא חשמלית

?לנפחו בשבתמותר 
להכניסשאסור,אמרו,).מחדף(שבתבמסכתבגמרא:תשובה
לושישמי,כלומר.בשבתהכריתלתוךונוצותגפןצמרבשבת

להכניסלואסור,)הכריתשלהציפוי(מבדכיסלוויש,נוצותשק
משוםבדבראיסורשישמשום,בשבתהבדלתוךהנוצותאת

.בשבת"כלימתקן"
הכרלתוךנוצותלהכניסהתיר,חסדאשרב,בגמראאמרוועוד

ישתעבדישראלשעם,כאןמביאההתורה
כך,מיסיםלהםויעלהאליליםלעובדיבגלותו
אותםאתבעצמםעבדוכאילולהםשיחשב
עבודתלא":י"רששלוכלשונו,אלילים
.ל"עכ.מסמעלים]שיהיו[אלה,ממשאלילים
עבדוםלאאשראלוהיםיהיואלהאלילים
והםאבותיהםולאהםלא,מעולםישראל

.ואבןעץאלוהייהיו
שישנן,נראה,ההיסטוריהאתלכשנסקור

גלותאחרישנולדו,יחסיתחדשותדתותשתי
ישראלעםכןעלואשר,מארצוישראלעם

הואסימלןואשרעובדיהןאתעבדלאמעולם
,כידוע.והאסלםהנצרותהםהלא,ואבןעץ

נצלבשעליו,עץההואהנצרותשלסמלה
אותה,אבןהוא,האסלםשלוסמלה,ו"יש

מכהוו"יששהמיליםלראותמעניין[מכהשבאבן
–אותיות49שלשווהבדילוגענייןבאותומופיעים

.]למעלהמשמאלראה
ְוָהֹעָלה":יחזקאלבספרגםחוזרתזוהבטחה

ֹאְמִריםַאֶּתםֲאֶׁשר,ִתְהֶיהלֹאָהיֹורּוֲחֶכםַעל
ֵעץְלָׁשֵרתָהֲאָרצֹותְּכִמְׁשְּפחֹותַכּגֹוִיםִנְהֶיה

.)'לבפסוקכפרקיחזקאל("...ָאֶבןוָ 

ישראלעםאתמזהירהבהמשךהתורה
ָיקּוםִּכי":אחריהםנתפתהשלאואומרת

אֹותֵאֶליְוָנַתןֲחלֹוםֹחֵלםאֹוָנִביאְּבִקְרְּב
ֵאֶליִּדֶּברֲאֶׁשרְוַהּמֹוֵפתָהאֹותּוָבא.מֹוֵפתאֹו

ִהיםַאֲחֵריֵנְלָכהֵלאֹמר לֹאֲאֶׁשרֲאֵחִריםֱא
ַהָּנִביאִּדְבֵריֶאלִתְׁשַמעלֹא.ְוָנָעְבֵדםְיַדְעָּתם
.)'ד-'איג(!"ַההּואַהֲחלֹוםחֹוֵלםֶאלאֹוַההּוא
1300-ככברהזהירהשהתורהלראותמעניין

]ו"יש[שקרנביאמפניהנצרותלפנישנה
אותותידיעלבולהאמיןלאנשיםשיגרום

לפנישנה1900-וכ.)כשפים(ומופתים
חלוםחולםש]ֻמַחַּמד[אדםמפני,האסלאם

.מבודדתבמערהאליושמתגלהמלאךעל
בדילוגענייןבאותומופיעהו"ישהמילהכאןגם[

20שלשווהבדילוגֻמַחַּמדו.אותיות7שלשווה
.]למטהמשמאלראה–אותיות
גדולחלקאחריהםלסחוףהצליחושניהם

הזהירהכברהתורהאך,העולםמאוכלוסיית
נתפתהשלאואמרהישראלעםאת

'הְמַנֶּסהִּכי"קורהזאתשכלונדע,אחריהם
ֵקיֶכם 'הֶאתֹאֲהִביםֲהִיְׁשֶכםָלַדַעתֶאְתֶכםֱא
ֵקיֶכם .."ַנְפְׁשֶכםּוְבָכלְלַבְבֶכםְּבָכלֱא

) 'כח-כזד פסוקים דברים פרק (

) 'ד-'פסוקים איגדברים פרק (

'

,חדששבכר,ישןלכרחדשכרבין,חילוקשיש,הגמראומסבירה.בשבת
"כליתיקון"בגדרהיאהריהנוצותהכנסת,נוצותבתוכוהיולאשמעולם

.בולהשתמשהראויכרנעשהוכעת,כרכאןהיהלאשמתחילה,בשבת
,נוצותבתוכוהיושכבר,ישןבכרכןשאיןמה.בשבת"כליתיקון"זהוהרי

.בשבתהכרלתוךלהחזירןמותר,ממנונפלומהנוצותוחלק
גפןצמר(מוכין:הלשוןבזו,)חסעיףשמסימן(ערוךשלחןהמרןפסקוכן

בתחילהליתנםאסוראבל,להחזירםמותר,הכסתמןשנפלו)וכדומה
,לכסתאולכרלהחזירםמותר,מהמוכיןחלקנפלואם,כלומר.בכסת

אתבשבתלהכניסאסור,במוכיןבעברמילאוהושלא,חדשבכראבל
.ישןלכרחדשכרביןחילוקבזהשיש,שביארנוכפיוהוא.המוכין

,בדברלהחמירהורהל"זצאלישיבשלוםיוסףרבישהגאוןפיעלואף
ימותשלמעשההואהניפוחשמעשהמשום,כלומר,"דחולעובדין"משום
מןהדבריםאתדחהל"זצמרןמקוםמכל,בשבתלעשותושאין,החול

,למביןהואברורשדבר",)סדסימן(בתשובהם"הרמבשכתבוכמו,ההלכה
דבריםאלא,דחולעובדיןמשוםשאסרודבריםמעולםתמצאשלא

,בזההפוסקיםמדבריל"זצמרןהביאועוד,"למלאכהשירגילושאפשר
.כאמורבדברלהקלוהעלה

לנפחםאין,באויראותםשמנפחים,פלסטיקכריתאומזרן:לסיכוםו
חזרמכןולאחר,השבתלפניאחתפעםכבראותםניפחואםאבל.בשבת
.בשבתולנפחםלחזורמותר,ויצאהאויר
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