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

 שמעון בן רבקה  

 ( 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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