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 (כו, ה)אבד אבי  ארמי אלקיך ה' לפני ואמרת וענית

 קולו להגביה שאסור ברכות במסכת דאיתא מה פי על לפרש יש. רם בקול י:"רש פירש
 לבבות ובוחן לחש עונה ה"שאין הקב שסובר אמנה מקטני שנראה לפי בתפלתו,
 העולם לכל מזה שנודע דבר בתפלתו אומר אדם אם זה לפי והנה. ושלום חס ומחשבות

 . רם בקול להתפלל רשאי אזי מחשבות, ויודע לבבות בוחן ה"שהקב

' וה הכל, את לעקור במחשבתו ביקש שלבן אבי" אובד "ארמי אומר הוא כאן והנה
 לומר רשאי גוונא בכהאי כן ואם. לבבו את ובחן מחשבתו, את יודע שהיה מידו, הצילנו
 קולו להגביה אסור הלא וקשה רם בקול ואמרת וענית י"רש שפירש הוא וזה. רם בקול

 (חנוכת התורה) קולו. את להגביה מותר הכי משום אבי אובד ארמי אמר לזה בתפלתו

 (כו, יג) שכחתי ולא ממצותיך עברתי לא

במדרש (פר' עקב) שפעם בא רבי פנחס בן יאיר לעיר אחת ושאלוהו אנשי העיר  איתא 
עצה על העכברים שאוכלים להם את התבואה בכמויות מופרזות, וענה להם שכנראה 

 אינם זהירים בהפרשת תרומות ומעשרות, ואכן תיקנו את דרכם ונפסק המכה.

ם  משכח את תלמודו. לפי"ז יש בגמ' (הוריות יג, א) שהאוכל ממה ששיירו העכברי עוד
דהיינו שהקפדתי לעשר כמו שנדרש. ולכן  –הפשט בפסוק, "לא עברתי ממצוותיך" 

 (מפרשים)    "ולא שכחתי" כי הרי לא הגיעו אלי העכברים...

 (כו, טו) השקיפה ממעון קדשיך

 שעליך מה אתה עשה עלינו, שגזרת מה עשינו - קדשך ממעון "השקיפה י"רשכתב 
 דוקא י"רש הביא בעתם", מדוע גשמיכם ונתתי תלכו בחקותי אם שאמרת לעשות
  גשמיכם? ונתתי של הברכה

 ואינם שפוסקים צדקה, וןובמסכת תענית "בע ל"חז שאמרו מה פי על לומר ואפשר
 מצות שקיימתי צויתני" אשר ככל "עשיתי אמר כאשר לכן, נעצרים", גשמים נותנים,
 מה ה"הקב שיעשה מבקשים לכן גשמים, עצירת של הסיבה סרה כן אם עניים, מתנת

 הגרשוני) (ילקוט     בעתם. גשמיכם ונתתי שהבטיח

 היום מצוך אנכי אשר אלקיך ה' מצות אל תשמע כי למטה תהיה ולא למעלה רק והיית
 (כח, יג) ולעשות לשמר

להבין למה כפל הכתוב לומר שלא תהיה למטה, הרי כבר אמר והיית "רק"  צריך
 כל הפרשה מיותרים לכאורה שהרי תשמע וכו'" "כי שהמילים לדקדק למעלה? עוד יש
  מקום? של רצונו עוסקת בעושין

שלחנות" (להיות  לשתי זוכה אדם כל "לא לבאר לפי דברי הגמרא (ברכות ה, א) ואפשר
בחייו  עולמו יאכל שלא ישראל את לזכות' ה ,  והטעם, כי רצהתלמיד חכם ועשיר)

 במעלה לו יהיה שלא הרוב פי על מוכרח ב"עוה בעניני למעלה שהוא מי ולכן בעוה"ז,
 מצוה (קידושין לט, ב) "שכר וכדברי חז"ל משכרו, קצת יקופח שלא כדי ז,"עוה בעניני
  ליכא", עלמא בהאי

 הברכות", שמשמע שיש כן שכר בעוה"ז, אלא כל עליך "ובאו בפסוק מצאנואמנם,
על ציפיתו  מצוה, לעשות עתיד מה שהוא הוא בעד לאדם שכר' ה שמשלם שמה

 שיהיה זה בשכר די יש כ"א ז."בעוה גם ניתן זה שכר עשאה, לא לעשיית המצוה, ועדיין
 רק והיית שהבטיח וזה יקופח, לא עצמה המצוה ושכר למעלה, ז"עוה בעניני גם

ולכן ממשיך הכתוב  ז,"עוה בענייני אפילו כלל למטה תהיה ולא ענייניך, בכללמעלה
עתיד,  לשון תשמע" "כי יהיה ואומר שאם תשאל איך יתכן שיקבל שכר בעוה"ז, זה

  שעדיין לא עשית את המצווה.

 שימתין שמר" "ואביו מלשון לשמור" היום מצווך אנכי "אשר שסיים מה בזה ומדוקדק
 העתיד על יותר שכרו נתרבה ובזה ואקיימנה, לידי זו מצוה תבוא מתי תמיד האדם
 (עפ"י ערבי נחל)       שלחנות.' לב ויזכה ז"עוה טוב לכל ההוא השכר המעט ויספיק

 ארור מכה רעהו בסתר (כז, כד).

זצ"ל, מהתקופה  ידוע הסיפור על הגאון מוילנא. ביאר רש"י: "על לשון הרע הוא אומר"
בה ערך גלות, שפעם נסע עם בעל עגלה גוי, והחמור, בהנהגת בעליו, נכנס לשדה פרטי 

את בעל השדה מתקרב נמלט שבצד הדרך ואכל מהתבואה שבה. הגוי, שראה לפתע 
את בו הפליא ניגש אל הגאון שישב בעגלה ובעל השדה  והתחבא בסביבת מקום, 

א זה שגנב משום שלא רצה לדבר לשון הרע על בעל הגאון לא גילה שהגוי הו מכותיו,
 העגלה הגוי, שהיה אשם בנזק שגרם החמור.

הרי הדברים מבהילים! כל תורתו העצומה של הגאון מוילנא לא היתה מצילה אותו 
 מדינה של גיהנום אם רק היה אומר שלוש מילים: "זה לא אני"! ובסך הכל לגאון היתה
 סיבה טובה לומר זאת בכדי להינצל ממכותיו של בעל השדה, ומה גם שמדובר על גוי.

מה נענה אנן, יושבים סתם כך בארוחת ערב ומדברים דברי גנאי על הזולת! הרי אנחנו 
  לא נמצאים בחשש שיכו אותנו, ובכל זאת מדברים! ועל יהודי! נורא נוראות!

   (יחי ראובן)    

 (כח, מז) מרב כל לבב ובטוב בשמחה אלקיך ה' תא עבדת לא אשר תחת

, הרה"ק מאוסטרופלימדרש על פסוק זה "זהו עונג שבת", וצריך ביאור. מובא בשם יש 
על הפסוק "עין תחת עין" שדרשו בזה חז"ל שצריך לתת ממון, וביאר שזה מרומז 

ס'. אותיות  –כ'. ואחרי הנ'  –פ'. אחרי הי'  –בפסוק שתחת האותיות "עין" אחרי הע' 
שנרמז בזה שלא קיימו עונג שבת כמו  בספה"ק "אגרא דכלה",כסף. כעין זה כתב כאן 

ב'. אחרי הש'  –האותיות שאחרי "אשר" אחרי הא'  –שצריך, ונרמז בפסוק תחת אשר 
 (אגרא דכלה)    ש'. אותיות שבת. –ת'. ואחרי ר'  –

בשמחה".  –ד' אלוקיך מובא, שפירש "לא עבדת את  בשם הרה"ק מקאצק זי"ע
 , וזה העוון החמור.'גישמאק'שעשית את העבירות בשמחה עם 

  מח) (כח, באניות מצרים' ה והשיבך

 "? באניות" ההדגשה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, מהי נשאל

 ושלחו, ישראל על שונאין באו אחת פעם" כ') 'סי' ד' (פר איכה במדרש שיש והשיב,
 בים באניה אז נסע פרעה( הגדול בים מפרש כשהוא, נכה פרעה אצל שלוחים ישראל
 והיו), המים פני על שיצופו( בים הטבועים המתים של לשלדותיהן ה"הקב רמז). הגדול
 מה: לאלו אלו שבספינות המצרים אמרו) המצרים זאת כשראו, (המים פני על שטין
 אבותיכם תחת, אלו ישראל בני של אבותיהם: להם אמרו? הללו שלדות של טיבן

: המצריים הצבא שרי אמרו. במים אותם והטביעו) ישראל בני( ועמדו, עמדו המצרים
 המצרים" (חזרו מיד?! להם ומסייעין הולכים ואנחנו לאבותינו ישראל בני עשו וכך

 דרך שלא גם למצרים ליקחן אפשר שהרי, הקללה וזוהי ש."ע) למצרים בספינותיהם
 (דרך שיחה)         .ל"הנ שיהיה כדי, הים דרך היינו" באניות"ו, הים

 (כח, סא) הזאת התורה בספר כתוב לא אשר מכה וכל חלי כל גם
 מיתת זה - הזה התורה בספר כתובה לא אשר מכה וכל חלי כל במדרש, "גם איתא

על זה הגאון רבי  תירץ והיכן זה נרמז?') ד דרוש א"ח ביערות דבש הובא( צדיקים",
 מיתת תמצא תורה חומשי מחמשה ספר כי בכל מוילנא שהכוונהבצלאל ראנשבורג 

. אחיו וכל יוסף וימת - שמות בספר. ועוד הק', האבות מיתת - בראשית בספר, צדיקים
 דברים בספר אבל. ומרים אהרן מיתת -במדבר  בספר. ואביהו נדב מיתת - ויקרא בספר

 צדיק. שום מיתת נזכרה לא
 משה שאמר שבעת' א בדבר: תשובות' ב משה" שם התורה "וימת בסוף שנאמר והגם

 החזיק לא בטח מאד, עניו' הי אשר ה"מרע הלא 'ב חי. היה עוד חלי" כל "גם הפסוק
 בספר כלומר" "הזאת התורה בספר כתוב לא אשר חלי כל גם וזה שאמר לצדיק... עצמו

 (מגד ירחים)     צדיקים. מיתת זה דברים,
יש מפרשים בזה, שהנה כתיב (ישעי' סג, ט) "בכל צרתם לו צר", ויש בזה "קרי"  עוד

צר. ובדרך כלל הרי הולכים לפי ה"קרי"  לאצר, וה"כתיב" זה  לוו"כתיב", שה"קרי" הוא 
 שהקב"ה משתתף בצרותיהם של ישראל.

במיתת צדיקים, הרי "יושב בערבות שש ושמח בבא אליו נפש נקי וצדיק", וזה אבל 
צר. וזה  לאער רק לנו ולא לשכינה. א"כ לגבי מיתת צדיקים זה הולך לפי ה"כתיב" שצ

    זה מיתת צדיקים. –צר"  לאכתיב" שהולכים לפי ה"כתיב" "אשר  לאהפשט "מכה אשר 
 (מפרשים)   

 מאוצרות המגידים  
 מצוות ביכורים

רבותי, תפתחו משנה בביכורים, תפתחו רמב"ם בהלכות ביכורים , מה היה סדר 
 הביכורים ?

אדם היה רואה תאנה שבכרה , היה קושר עליה גמי, היה רואה רימון שבכר , היה קושר 
שבים בצפון , אם עליו גמי . אבל האדם הזה, אם הוא היה גר בצפת, או גר באחד המו

הוא היה צריך לעלות לירושלים, הוא היה משבית את עצמו ממלאכה שבועיים ימים, 
או לפעמים חודש ימים , כי אסור ללכת לירושלים, יותר משתי ידות ביום. הולכים 
בכנופיה, כל אנשי מעמד, מתכנסים לעירו של מעמד , יש שור שהולך לפניהם, חליל 

 ' נלךמחתי באומרים לי בית השהילים קכ"ב ,א} {תמנגן, וכל הדרך שרים 
אדם שיש לו בחצר, כמה עצים, עצים של רימונים, עצים של תאנים, הוא אפילו לא 

 חקלאי, משבית עצמו ממלאכה.
הוא עובד בתור חייט, בתור סנדלר, הוא סוגר את העסק שלו לחודש ימים, עולה 

מה כל החרדה  – וכשאלתו של האלשיך הקדושתאנים, לירושלים עם כמה רימונים או 
הגדולה הזאת , על מה שאדם מביא פחות משווה פרוטה, ומשבית עצמו ממלאכה 

 חודש ימים, למה ?

 כי עיקר המצוה של הבאת ביכורים, באה לבטא את ענין הכרת הטובה.
שפע אדם בא להכיר טובה, על תאנה ורימון. אדם כזה ידע להגיד תודה רבה, על ה

 ן לו.תונהגדול שהקב"ה 
 חבוז{תהילים נ, כג} , בביאורו לפסוק שאנחנו אומרים אותו אומר הגאון ר' עקיבא איגר

 .םיקלא עשיב ונארא ךרד םשו יננדבכי הדות

אדם שיודע להגיד תודה, על מה שהוא מקבל מהקב"ה, הוא שם לעצמו  – הדות חבוז
 שיראה בישועת ה'. הקב"ה יושיע אותו.  דרך,

ריבונו של עולם,  –לכן, כשאדם מביא ביכורים , הוא יכל לבוא ולעמוד בעזרה ולהגיד 
 אני לא זז מפה, עד שתעשה את צרכי היום. למה ??
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אדם שיודע להגיד תודה , אדם כזה יכל לבוא ולדרוש מהקב"ה, כי הקב"ה  – תודהובח ז
 , אדם כזה, מובטחת לו הישועה מהקב"ה. ם דרך אראנו בישע אלקיםשאומר 

 נאמר הטובה על ההודאה בענין וכן - {שערי תשובה, שער רביעי}כותב רבינו יונה 
 על אודך - פירושו. חסידיך נגד טוב כי שמך ואקוה עשית כי לעולם אודך) נב תהלים(

 כוס) קטז שם( ונאמר. טובתך תלהתמד אקוה זה ובעבור. עמדישעשית הטובה
 . אקרא' ה ובשם אמצא ויגון צרה) שם( אקרא' ה ובשם אשא ישועות

אם אלה פני הדברים, נוכל להבין יסוד נפלא, בסדר העבודה שלנו, שנתחיל לומר 
 אותם, בע"ה החל מראש השנה, ועד למוצאי יום הכיפורים.
בתפילה, בימים הנוראים סדר התפילה שתיקנו לנו אנשי כנסת הגדולה, להוסיף 

יש תוספות שמעכבות, שזה "המלך  ובעשרת ימי תשובה, כמה וכמה תוספות.
הקדוש" , אם לא אמר, חוזר , ומשם ואילך, לא חוזר. "המלך המשפט" לא חוזר, 

 וארבעת התוספות הנוספות , לא חוזר.

 חפץ מלך לחיים זכרנו -מי ששם לב, הסדר של הבקשות מתחיל בהתחלה במינימום 
 חיים.  –, מבקשים את המינימום  חיים יםקאל למענך חיים בספר כתבנו, בחיים

 אמנם זה לא מינימום, אלא מקסימום , אבל מבקשים את המינימום שבחיים. 

 כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים.מי  –משם ואילך, באה הבקשה 

 חיים ?  מקודם ביקשתי רק חיים, איזה
אדם שנקראים חיים, אבל רח"ל הם צמחים, אבל -יש בני –יש כל מיני סוגים של חיים 

 זה חיים מינימלים.
ריבונו של עולם, אני מבקש ממך מינימום של חיים, אבל חיים  – אז אנחנו מבקשים

 ברחמים. 
לבד רחמים, פירוש הדבר, שאני יוכל ללכת על הרגלים , שאני יוכל לאכל לבד, לשתות 

 זה חיים ברחמים.   -, ואני יוכל ללמוד לבד

 . בריתך בני כל טובים לחיים וכתוב -ובסוף התפילה, פתאום הוא אוזר אומץ 

 הוא כבר דורש ! לא רק חיים ברחמים, אלא חיים טובים ! 
 ושלום ברכה חיים ובספר'' -' טוביםריבונו של עולם, אולי אני יסביר למה אני מתכוון '

 ''טובות... וגזרות ונחמה וישועה הטוב ופרנסה
, ביקשת רק קצת לנשום ל כאלה שרירים ? לפני עשרים דקותמאיפה פתאום אתה מקב

מלכנו'  'אבינו 44בלי בלון , פתאום יש לך רשימה , ואם זה לא מספיק , יש אחרי זה, עוד 
 ???, מאיפה בא לך האומץ הזה

ודים אנחנו מחרי שאתה אומר בהתחלה, אתה רק מבקש, א – התשובה פשוטה מאוד
 על חיינו המסורים בידך...לך 

אדם שיודע להגיד 'תודה רבה' , ולהשתחוות לקב"ה , אם אדם בא בצורה הזאת, זה 
 כמו שהוא הביא ביכורים .

 ? למהי  זז מכאן, עד שתעשה בקשתי היום". איננמביא ביכורים ואומר "

 כי אתה יודע להגיד 'תודה רבה'. 

 ! להודות לקב"ה, אדם כזה יכל לבקש ם שיודעאד
לכן, רבותינו בישיבה, תמיד היו אומרים , שכל אחד ואחד , כשמגיעים העשרה ימים 
האחרונים לפני ראש השנה, כל אחד צריך לשבת עם עצמו, לא לחכות לסדר התפילה, 
,  שעה ביום לפחות , ולעשות חשבון נפש עם עצמו. הקב"ה נתן לך שנה שלמה ב"ה

 אתה חי ב"ה, פרנסה, בריאות... על כל דבר ודבר אפשר להודות. 
 אין רקיע כמרחבי שבח ושפתותינו גליו כהמון רנה ולשוננו כים שירה מלא פינו ואילו
אדם צריך להודות ! ב"ה יש לו פרנסה , -כמה בן ינו...אלק' ה לך להודות מספיקין אנו

 יש לו אישה, ילדים , נחת...
, אנחנו צריכים להודות ולהלל, ולכן, העשרה ימים  האלה שנותרו לנו הרי על כל רגע

 10-20-30עד ראש השנה, ודאי שכל אחד צריך לתפוס את עצמו , כמה דקות ביום, 
 )ברוך שאמר(  ! דקות , לשבת ולהודות לקב"ה, לא רק בסדר התפילה

 )י, כח( ממך ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו

 ?זו ברכה שלפירושה מה

 ". שבראש תפילין אלו אומר אליעזר רבי, תניא): "א, ו ברכות( הגמרא כך על אומרת

, שערך הגלות של בעיצומה שרוי היה ל"ז א"הגר רבינו כאשר, הימים שבאחד מסופר
 לצאת ומיהר נוראות צעקות שמע הוא. התארח שבו הבית בעל על שודדים הנתנפלו
 הבית לבעל הניחו ומיד תיכף, התפילין את השודדים כשראו. פשרן את לברר, מחדרו
 .פחד מרובבבהלה וברחו
 להם גרמת איך?  שעשית הדבר הוא מה: "הגאון את הבית בעל שאל, שנרגע לאחר

 הבין לא הוא, עסק לו יש מי עם ידע לא עדיין ההוא האכסנאי"?. פחד מרוב שיברחו
 יכול זה איך: "הקשה ולכן, אורח סתם שהוא וחשב, הגולה בני כל של ברבןשמדובר
 ?".להיות
 ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו' בכתוב מפורש זה הרי: "הגאון לואמר
 '"...ממך

 לא הם שלי מהתפילין למה כן אם: "והקשה חזר והוא, הבין לא בכלל הבית בעל עכשיו
 ?"...אותם שהבריח שלך בתפילין יש מה? נבהלו
 אלו: 'אלא', הראש שעל תפילין אלו: 'אמר לא הגדול אליעזר רבי: "הגאון לו השיב
הם, משלךשונותאינןאלו, ראשישעלמהתפיליןהתיראולאהם', שבראשתפילין
 "...שלי הראש שבתוך מהתפילין ונרעשו נבהלו

 ועל: "תפילין הנחת שלפני" יחוד לשם"ב שאומרים כמו להיות צריכים שבראש תפילין 
 משועבדים יהיו כולם, וכוחותי חושי שאר עם שבמחי שהנשמה, המח נגד הראש

 לעבודתו משועבד כולו כשהמח, התפילין מונחים הראש כשבתוך". יתברך לעבודתו
 .ומתיראים זאת רואים הארץ עמי  - יתברך
 הערים באחת במונית ל"זצ" איש חזון"ה עם פעם שנסע, ל"זצ' מפוניבז הרב על מסופר
, ואכן, ערביות בשכונות מנסיעה גדול כך כל חשש היה לא עוד ההם בימים. בארץ
 כמה טמנו אז שבדיוק אלא. הללו השכונות מן באחת הדור גדולי שני חלפו בדרכם

 אבל, מפניהם מאוד חשש הנהג. אבנים לעברו לידות והחלו, למונית מארב פרחחים
, הרב: "בבהלה נזעק המונית ונהג, הדלת את פתח הוא. לעצור ממנו ביקש" איש חזון"ה

 יצא הוא, לאזהרותיו שמע לא איש החזון אולם". בכם לפגוע עלולים הם הרי, נא הזהר
 . בם נפשם עוד כל כולם משם ברחו – אותו כשראו ומיד, הפוחזים הנערים מול ונעמד

 חילונית ממשפחה בת עם מקרה שהיה, מלונדון שלזינגר אליקים מרבי שמעתי
 בכך ראו והשלטונות, לבנות מוסד של בפנימיה הוסתרה היא. תורה חיי לחיות שחפצה

 . הידוע שוכמכר ה'יוסל בפרשת כמו ממש, חטיפה כמו ממש, מאוד חמור ענין
 לחקור כדי, איש החזון מרן של לביתו להגיע חוקרים אמורים היו, החקירה במהלך
 אותו להאשים אפילו וחשבו, הפרשה בכל יד לו שיש בו חשדו הם. בענין אותו

 .בחטיפה
 על והודיעו איש החזון אל פנה הוא, בחוץ היו השוטרים שכאשר, אליקים רבי סיפר
 .שם שהם כך

 ואמר מהם חשש אליקים רבי אולם". מכאן שילכו להם ואמור צא: "איש החזון לו אמר
 לא אני אבל, מפחד אתה: "איש החזון לו אמר. מפניהם מפחד שהוא איש לחזון
 .החצר אל מביתו ויצא קם בעצמו והוא". מפחד
 מרוב ברחו פשוט... משם והסתלקו רגליהם את השוטרים לקחו, אותו ראו שהם ברגע
 .פחד
". ממך ויראו עליך נקרא' ה שם כי הארץ עמי כל וראו: "הברכה מתגשמת כך. זה זהו

 הרואים – הראש בתוך שכשהתפילין" שבראש תפילין אלו" הגדול אליעזר רבי וכדברי
 )   ראובן יחי(      .ומתיראים מפחדים

 (כו, ג)  נשבע אשר הארץ אל באתי כי אלקיך לה' היום הגדתי אליו ואמרת
 שאינך - אליו הכרת הטוב נלמדת מפרשתנו כמו שכתב רש"י מהספרי "ואמרתענין 
 טובה".  כפוי

שלא  מביא, ישנה שאלה מפורסמת, לפי דברי ה'חינוך' שכתב במצוהבספר ציוני תורה 
 הוא והענין. מישראל נקמה מלקחת שנמנענו כלומר, לנקום לנקום וזה לשונו: "שלא

 האדם שידע, המצוה הדברים. משרשי מכל באחד לחבירו ציער או שהרע ישראל כגון
 ברוך השם מאת עליו שתבוא סיבה הוא, רע עד מטוב יקרהו אשר כל כי לבו אל ויתן
 כן על, הוא ברוך השם רצון בלתי דבר יהיה לא אחיו איש מיד האדם ומיד, הוא

, בכך עליו גזר יתברך והשם גרמו עוונותיו כי בנפשו ידע אדם יכאיבהו או כשיצערהו
 וכמו, המסבב הוא העוון כי, רעתו סיבת אינו הוא כי ממנו לנקום מחשבותיו ישית ולא

, יתברך השם לו אמר כי ויקלל לו הניחו א)"י, ז"ט' ב (שמואל השלום עליו דוד שאמר
 ריב להשבית רב תועלת במצוה נמצא ועוד. גרא בן בשמעי ולא בחטאו הענין תלה

 להם".  שלום השם יעשה אנשים בין שלום ובהיות, אדם בני מלב המשטמות ולהעביר
דברי החינוך, צריך להבין למה חלה עלינו חובת הכרת הטוב כלפי האדם המטיב  לפי

לנו? הרי הוא רק שליח להביא את הטובה? אלא, שיש לדעת שמידת "הכרת הטוב" 
היא מהדברים שאפשר להגיע איתם גבוה עד לרקיע. שהמסגל את נפשו להכיר טובה 

תר ויותר בכל פרט קטן שהשני לחבירו על כל טובה וטובה שמקבל ממנו, הוא נוכח יו
 עושה בשבילו, ומודה לו. 

 רבות פעמים נוהג שהיה ל"זצ הסטייפלר מרן (מובא באוצרות התורה) על מסופר
 על חס ולא זאת עושה מדוע כשנשאל, זקן אחד אדם אצל ולבקר תקוה לפתח לנסוע
 הייתי אם בחצות אותי מעיר היה אדם אותו, בישיבה שלמדתי בצעירותי: השיב? זמנו
 ... הטוב הכרת לו אני וחייב נרדם
 ערב בכל ישראל לארץ בעלייתו יד לו שהיה אחד אדם אל לנסוע קביעות לו היה וכן

, שבעולם הון מכל יותר לו יקר היה זמנו שידוע וכפי, טובה שנה לו ולאחל, השנה ראש
 ...מזה פחות ערכה אין הטוב הכרת שחיוב משום זאת עשה כן פ"ואע
סיפור פלאי בירושלמי (מסכת תרומות מד, ב)  שיהודי אחד הזמין את הרב לאכול  ישנו

אצלו סעודה. בהגיע הרב לסעודה הופתע מאוד לראות שאת מי בחר היהודי להושיב 
על יד הרב? לא פחות ולא יותר מאשר את... כלבו! הרב, שכמובן הרגיש מאוד מבוזה 

כדי לביישני? ענה לו היהודי: שהרב יבין פנה אל היודי ושאל אותו: וכי הזמנת אותי 
אותי, כלב זה, אינו "סתם כלב"... מה הכוונה? מספר היהודי לרב: "אשתי נשארה בבית 
לבדה ובאו נכרים לתופסה, והכלב התנפל עליהם פצע אותם והבריח אותם, ובכך 

 ניצלה. וכעת אני משלם "הכרת הטוב" לכלב, ומכבדו לשבת ע"י הרב. ע"כ.

המקשה את ליבו שלא להכיר בטובה שמקבל מחבירו יכול להתדרדר עד  ,ומאידך
 עמקי שאול של רשעות וכפיות טובה.

על אחד הצדיקים שעשה טובה לאיזה יהודי, ולאחר מכן שיגר לו אבן  כמו שמספרים
קטנה, שאל היהודי למה שלח לו אבן? ענהו, שכשתרצה לזרוק עלי אבן בעבור הטובה 

 ה... שיהיה לפחות אבן קטנ

היה פעם איזה צדיק שהגיע לעיר אחת, וזרקו עליו אבן גדולה, אמר "איני מבין  כמו"כ
 מי זרק ולמה זרק, שהרי איני זוכר שעשיתי לאחד מהעיר טובה גדולה כזאת"...

ידוע על עיירה מסויימת שהתגורר בה עני מרוד בשם "שמערל", שמערל  ישנו סיפור
ד, עד שהתרגל רק לקבל מאחרים. ביום מן הימים זה, היה מקבץ נדבות ואוכל לחם חס

פנה אליו יהודי אחד מתושבי המקום עם הצעה, וכך אמר לו: "אני מוכר כרטיסי 
הגרלה, ההגרלה נערכת פעם בחודש בעיר הגדולה, ואני משמש כנציג של "מפעל 
הפיס", קונים אצלי כרטיסים ואני מביא את הכרטיסים להגרלה הגדולה, אולי תנסה 

 זלוטי, ואולי תזכה".  5מזלך ותקנה כרטיס במחיר  את
זלוטי על זה. המוכר ריחם עליו  5שהתרגל רק לקחת, כמובן לא הסכים לבזבז  שמערל

זלוטי, ונעשה הסכם כזה: אם לא  5ואמר לו "תראה שמערל, אני מוכן להלוות לך את ה
 5חזיר לי את התזכה, הכסף יהיה על חשבוני ולא תצטרך להחזיר לי, ואם כן תזכה ת

 זלוטי", לזה כבר הסכים שמערל.
חודש, נסע המוכר לעיר הגדולה, שם נערכה ההגרלה, וכמובן מי זכה? שמערל  אחרי

 העני!.
לקח את כל הכסף, ונסע בחזרה לעיירה, כשבליבו הוא חושב איזה "רעידת  המוכר

שהגיע אדמה" הולכת להיות בעיירה כשיוודע דבר זכייתו של שמערל ה"עני". עד 
המוכר אל העיר, כבר ירדה החשיכה, וכבר נהיה מאוחר בלילה. אולם, המוכר החליט 
 שאינו יכול לחכות עם הבשורה עד מחר, וילך עתה בלילה לבשר לשמערל על הזכיה.

היו ימי חורף, בחוץ היה שלג וגשם וקור עז, המוכר השתרך לקצה העיירה  הימים
מצא את הבקתה העלובה, נקש בדלת, לבקתתו של שמערל. הסתובב וחיפש עד ש

ולא קיבל מענה, נקש שוב ושוב, יותר ויותר חזק, עד שלבסוף ענהו שמערל ושאל מה 



 

 ג 

הוא רוצה, צעק לו המוכר "יש לי הודעה משמחת מאוד עבורך, אבל קודם כל תעשה 
טובה ותפתח את הדלת כי אני עומד לקפוא", שמערל לא זע ממקומו. המוכר מתחנן 

, והוא בשלו "אני יושן עכשיו!", צועק לו המוכר: "שמערל תדע לך שזכית איליו שוב
בהגרלה הגדולה!", כאן, כבר שמע את פסיעותיו של שמערל מתקרבות את הדלת. 
שמערל פותח את הדלת, ופונה אל המוכר בכעס: "אינך מתבייש? את הגביר של 

שמי שאינו מכיר טובה העיירה אתה מעיז להעיר באמצע הלילה?!... הוא אשר דיברנו, 
 לחבירו, מסוגל להגיע לכדי רשעות.

, עצמו במצוות כיבוד אב ואם מאריך שאם אין אדם מכיר טובה להוריו ה'חינוך'
שגידלוהו לסוף גם אינו מכיר טובה להקב"ה, וכמו שאמרו חז"ל (משנת ר"א פ"ז) "כל 

 הכופר בטובתו של חבירו לסוף כופר בטובתו של הקב"ה".
אחד היסודות בעבודת השם, הוא עניין הכרת הטוב שעל ידה מרגיש האדם חובה  והנה

כלפי הקב"ה על כל טובותיו שבכל נשימה ונשימה וכל מה שמקבל ממנו ית' במתנת 
חינם, ואם יתברר אצל האדם עניין הכרת הטוב, ממילא ירגיש חובה בנפשו לעשות 

 כפוי טובה.מצוות השי"ת וק"ו שלא לעבור עבירות ולהיות ח"ו 
על כן, באו חז"ל ואמרו, הן אמנם שכל מה שמגיע אליך הוא מאת השי"ת ולכן  אשר

אין לראות בשליח גורם מסויים ולכן אסור ג"כ לנקום כנ"ל. אבל לעניין הטובה, אמת 
שהמיטיב הוא רק שליח, אבל מוטלת עליך החובה להכיר לו טובה אך ורק כדי להכשיר 

ד אצליך את מידת הכרת הטוב, בכדי שיועיל לך בענייני את נפשך אתה, ובשביל לחד
 עבודת השי"ת.

מובן מאוד מה שמצאנו חובת הכרת הטוב כלפי דוממים, כמו שמצאנו אצל משה  ובזה
רבינו שלא הכה את הים, ונשאלת השאלה וכי הים מרגיש שגמלת לו רעה תחת טובה? 

 ל המיטיב לך.אבל ביסוד הנ"ל מובן שכל הסיבה הוא בשבילך ולא בשבי
נוספת שמתבארת בזה, הוא, שאין לתבוע מהשני שיכיר לך טובה על מה  נקודה

שהטבת עמו. ישנם אנשים שמטיבים לזולתם ויושבים ומצפים לגמול שכר, ובאם הלה 
אינו מטיבם כפי מחשבתם, באים בטענה שלא יהיה השני "כפוי טובה". ותביעה כזאת 

טובה לזולתם הוא בגלל שכך רצה הקב"ה, ויש  אינה מוצדקת בעליל. שכן מה שהגיע
לך להודות לד' שזכית שיהיה לך חלק בזה ומגלגלין זכות ע"י זכאי, אבל מה שההוא 
מחוייב להכיר לך טובה זה חשבונו הפרטי בלבד, וכאמור למעלה, שהרי לפי האמת יש 

ו להכיר לו להכיר טובה אך ורק להקב"ה ולא לשליח, אבל לצורך עבודת השם שלו יש ל
טובה למטיבים לו. וא"כ, כמו שאינך מתעניין בעבודת התפילה שלו ובלימוד התורה 
שלו, כיוון שאתה מבין שזה חשבון שלו שלא קשור אליך, באותה מידה אינך אמור 

 (ציוני תורה)   .            להתעניין ב"הכרת הטוב" שלו. 

 (כח, ז) יתן ה' את אויביך הקמים עליך נגפים לפניך

  נס ההצלה של יהודי מקנס
בהתגשמותה של ברכה זו ראו בני מקנס שבמרוקו, בזכיתם בנס ובפלא שהתרחשו 

 עבורם מן השמים, והוכיחו להם כי לא יטוש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב.

 כפי שמובא בהגדש"פ "אבותינו ספרו לנו":
גידל בביתו יתום כבן צורף זהב היה באלכסנדריה, שהיה גם איש חסד ובן תורה.הוא 

 עשר, שאיבד את אביו ואת אמו בנסיבות טרגיות.
הצורף לימד את היתום את מלאכת הצורפות, ובלילות ישב ולמדו תורה, והלה עשה 
חיל בעמלו, עד שהפך לאיש תלמיד חכם ויודע ספר, ולצורף מומחה. אולם, כעבור 

ט כי הוא מבוסס דיו, כדי שבע שנים, חש בעדינותו, בקינאת בני הצורף אליו, והחלי
 לעמוד ברשות עצמו ולעזוב את בית מטיבו, ותוך זמן קצר שב למקנס, עיר הולדתו.

 בבואו לשם מצא את העיר כולה נבוכה.
במקנס התגורר "סריף" שפירושו: 'חכם דת' ערבי, מצאצאי מוחמד, והיה האיש נכבד 

סגד, ובימי שישי, ימי ונערץ על המוסלמים. במשך כל ימות השבוע נהג להתבודד במ
השבתון שלהם, היה נעלם ואיננו, ורק לקראת הערב היה מתגלה לפתע בתוך ביתו, 

 ומברך את כל נכבדי העיר.
למאמיניו סיפר, שמלאך בא ונוטלו ל"ֶמכה", שם הוא משתתף בתפילה המרכזית 

 ב'כעבה', וזוכה להתגלות הנביא המדבר איתו פה אל פה.

גם המלך, שהיה זוכה לשמוע מפיו תיאורים מדויקים  בין המעריצים הרבים היה
ומפורטים אודות המתרחש במכה, כשהסריף מוסיף, כביכול, בשם הנביא, השמצות 
רבות על היהודים, שבמהלך השנים גרמו למלך להחליט על הטלת מיסים וארנונות, 
ענשים כבדים על כל מעשה קל, ולבסוף גם על גירוש של כל היהודים מעל פני 

 ממלכה.ה

 מע על הגזירה הנוראה מיד עם בואוהצעיר הצורף, ששמו היה 'יצחק אבן לחסן', ש
 ועד מהרה נצנץ רעיון במוחו.

הוא הסתגר בחדרו ויצר שני עגילים מזהב טהור. שני העגילים היו עשויים מלאכת 
 מחשבת ומשובצים באבני חן לתפארת, עין לא ראתה כיפים. 

ועלה אל המלך להגישו כתשורה. המלך התפעל מאוד  לאחר מכן נטל יצחק עגיל אחד
מן המתנה היפה והעניק את העגיל מתנה לאשתו המלכה. המלכה שהתלהבה גם היא 
מן המלאכה המיוחדת, העוותה לבסוף את פניה ואמרה: "מה אוכל לעשות בעגיל 

 אחד? יש לי שתי אזניים, ועליך לרכוש עבורי גם את העגיל השני".
לצורף, וכשהלה הגיע אמר לו: "כעת אני מאמין לכל מה שאמר לי המלך שלח לקרא 

הסריף שלי אודותיכם... אתה סוחר מפולפל וערמומי, נתת לי עגיל אחד במתנה, כדי 
 שאהיה חייב לקנות ממך בכסף מלא את העגיל השני".

התנצל הצורף: "אל נא יפיל עלי המלך אשמה. עגיל זה הוא עתיק יומין, ואין בעולם 
שיעשה כדוגמתו. פעם כשהייתי בֶמכה עם ידיד קרוב, הגיע צמד העגילים הלז אל אמן 

ידינו ואנו שילמנו עליו מחיר עצום, חברי נטל עגיל אחד, ואני נטלתי את זה. אם ירצה 
המלך, אכתוב לשותפי השני שבמכה מכתב, והסריף, אשר פורח לשם בקפיצת הדרך 

בל את העגיל השני. ביום שישי בערב, מידי שבוע, יוכל למסור לו את המכתב ולק
 לבטח כבר יהיה העגיל השני בידי המלכה"...

המלך שמח על העיצה, ובו במקום הורה לו לכתוב את המכתב, קרא לסריף ופקד עליו 
למסור את המכתב במכה ליהודי המיועד.

 הסריף הבין כי הוא נפל בפח שטמן לו הצורף היהודי, אך כבר לא היה יכול לסגת...
בלית ברירה נטל את המכתב, טמן אותו בין קפלי גלימתו, והבטיח למלך למלאות את 

 השליחות.
הוא התחקה אחר עקבותיו של הצורף, ומיד כשנכנס הלה לביתו, מיהר לנקוש על דלת 

 הבית, נפל לרגליו ושאל: "מה עוללת לי?".
לך על מה שעוללת "עשיתי לך בדיוק כפי שמגיע  –השיב לו היהודי  –"עמוד על רגליך" 

ליהודי המדינה, הלעטת את המלך בכזבים, ואני אוכיח לו ולעולם כולו כי רק שקר 
 דיברת!".

הסריף יבב וביקש את רחמיו. "המלך יהרגני, וההמון יסקלני", מלמל בין בכי לבכי.
"ולך היו רחמים על כל ההמון שאתה התכוונת בזדון להשליכו מן הבית? וכי הרהרת 

 שיהיה על הזקנים והטף לעבור בגללך?" הטיח בו היהודי. אודות הסבל
הסריף הבוכה הכה על ליבו, הביע את חרטתו והבטיח לתקן אשר עיוות. הצורף ביקש 
ממנו לרשום כתב הודאה בו הוא מצהיר כי כל דבריו שקר וכזב הם, וכי מעולם לא דאה 

 למכה ולא פגש מלאך.
אולם הצורף הודיע לו כי לא יעשה שימוש תחילה ניסה  הסריף להתחמק מן העניין, 

בכתב הודאה זה, אם יצליח לשכנע את המלך, לבטל את רוע הגזירה, ולשמע הדברים 
 נעתר הסריף ורשם את המכתב.

הצורף נתן בידו את העגיל, ולאחר שהסריף הודה לו בשם כל הקדוש והיקר לו, כתב 
 לך לדרכו.את כתב ההודאה וחתם עליו בחותמו האישי, פנה הלה וה

באותו יום שישי אחר הסריף לשוב ממכה... כששב לבסוף, הודיע כי היה לו עניין דחוף 
להסדיר בשם המלך, ועד מהרה כבר הגיע לארמון המלוכה, כשהעגיל השני בידו, 

 לשמחת המלך והמלכה.

 "ומה אמר הנביא הפעם?"  התעניין המלך, כשנרגע מעט.
בו אברהם העברי והפציר בו שייטיב עם בני העם "הפעם אמר לי כי לפני יומיים פגש 

היהודי, צאצאי יצחק בנו, ולכן הורה לי להורות לך, לבטל מיד את רוע הגזירה ולהיטיב 
 להם ככל יכולתך".

 (ומתוק האור)  ויהודי מקנס נשמו לרווחה. –המלך עשה זאת מיד 

 (כח, מו) ולמופת לאות בך והיו
לומר שגם באמצע המצבים הכי קשים רואים את  הקללות מופיע פסוק זה, כדי בתוך

 יד ד' באותות ובמופתים. 
(פרשת שמות) שכתב ששמעו בעצמו מבעל  "בנאות דשא"מעשה כזה מובא בספר 

 המעשה:
הסיפור הבא שמעתי מבעל המעשה עצמו, כאשר נקלעתי לסעודת הודי' שערך  "את

 שבטרבלינקה. בעיר פריז שבצרפת, בעבור נס פרטי שהיה לו בגיא ההריגה
זה בשלהי מלחמת עולם השניה, כשכוחות הברית פלשו לשטחה של גרמניה,  היה

וימים ספורים נותרו לקץ המלחמה, שמשמעותה: שחרור מעט אסירי מחנות המוות 
 שנותרו לפליטה.

דהו, שזהותו אינה ידועה, פנה אל רב המרצחים שהיה אחראי על מחנה ההשמדה  מאן
בל ממנו הון עתק אם יענה לבקשתו, והיא: שבימים טרבלינקה, בהצעה, שיק

האחרונים שנותרו לפני שחרורם של האסירים היהודים, שיכלכל אותם במזון משובח 
ועשיר כיאות למזי רעב. כמובן שהרוצח הנ"ל לא סירב להצעה מפתה זו, ונטל ממנו 

 את כספו הרב.

 ות טריות אל המחנה.כבר באותו יום, לאחר הצהריים, הגיע משלוח של לחמני והנה
המעשה שהיה אסיר באותו המחנה מספר, שניחוח הלחמניות הוציא אותם בעל 

מאדישותם העמוקה שהיתה נחלתם. ובפרט כאשר נקראו כל האסירים להתייצב 
 בתור ארוך לקבלת הלחמניה, שהיה נראה בעיניהם כחלום תעתועים.

ק גדול נשלפו הלחמניות לא נותר זמן רב למחשבה, והחלוקה התחילה. ומתוך שכך 
 בזה אחר זה, כשקצין נאצי מפקח על החלוקה.

כשעמדתי כמעט בסוף התור, מספר בעל המעשה: הייתי מאוד פסימי. ולא  אני,
האמנתי שאכן אזכה ללחמניה, מקוצר רוח. וה"אמונה" כבר הייתה ממני והלאה, ולא 

י, חלפה בי המחשבה נותר בי אפי' שביב של תקוה, ובכל רגע שהתקרבתי קמעה בתור
 שוודאי, עד שאגיע אל השק, הוא יתרוקן סופית מהלחמניות הגואלות.

 קרה הנס! קיבלתי גם אני לחמניה טריה וריחנית. והנה 
שאשמור אותה לשעות הערב, כדי שסוף סוף אלך לישון עם קיבה מליאה,  החלטתי

 ולא מתוך רעב מציק. בשביל התענוג הזה כדאי לסבול עוד קצת.
החדשה נטעה בי מעט בטחון, ואחרי שקלול קצר, אמרתי בליבי: מה יקרה  המציאות

אם אעמוד בתור פעם נוספת ואתגנב ליטול עוד לחמניה? והרי אחד מן השניים! או 
 שאתפס כגנב ואחטוף כדור בראשי, וממילא אין לי מה להפסיד. כי טוב מותי מחיי!

ה נוספת עשיתי מעשה וזכיתי אצליח, הרווחתי עוד לחמניה. ובלא מחשבואם 
 בלחמניה נוספת.

הפעם חשתי שזז משהו במוחי, ושבכל זאת יש במי להאמין. אולי בכל זאת הקב"ה 
אוהב אותי. נטלתי את זוג הלחמניות והסתרתים בתוך חולצת הפיג'מה שהייתי לבוש 
בה. הפעם באופטימיות זהירה, נפניתי אל אחת הפינות כדי לאכול לחמניה אחת. 

רם התיישבתי על רצפת המחנה חשתי חבטה קשה על כתפי. ראיתי אותך! גנב! בט
 שתי לחמניות, הא?! מיד תביא אותם בטרם אפרק את גווך.

שמסרתי אותן מיד לאכזרי זה. בתחילה חשבתי שזהו חייל נאצי, אך התברר לי  כמובן
 שהנ"ל היה חייל רוסי שנפל בשבי הגרמני, ופשוט שדד אותי.

קעתי ביאוש ודכאון עמוק, ואמרתי בליבי: כי אנני מאמין יותר ואפסה רגע ש מאותו
 כל תקותי. וכל מאווי היה למות! פשוט למות.

אל הדרגש הקשיח, כדי לנום את שנת הלילה, אך הפעם עצוב יותר ומיואש  שבתי
 יותר.
הפציע, ומעט אור חדר אל הבלוק בו ישנתי. אם אפשר לקרוא לזה שינה,  השחר

שנתי. אך הפעם הזו היה שונה מתמיד. שקט תעשייתי אפף את הבלוק כולו. והעירני מ
לא שאגות של חיות הטרף הנאציות, ולא אוושת השותפים שלי לבלוק.



 

ד 

לראות מקרוב יותר, והנה כולם עדיין לא מגלים סימני קימה, למרות השעה  קמתי
 המאוחרת.

יסיתי לנענע מעט בידיו, אך להעיר את שכני אך לשווא. אין קול ואין עונה. נניסיתי 
 חשתי שהן קרות ואינן מגיבות.

אצל שאר השכנים, אך לפתע נגלה לפני מחזה נוראי. כל אנשי הבלוק שבקו בדקתי 
חיים לכל חי.

רצתי כאחוז אמוק אל עבר הבלוק השני, והנה גם שם כולם מתים. נפש חיה לא מיד 
 מתהלכת במחנה. לא אסיר ולא קצין נאצי.

קרה? שאלתי. האמריקאים כבר התקרבו למחנה וכל הנאצים ברחו. אבל למה מתו  מה
כולם? התברר לי לאחר מכן ע"י הצבא האמריקאי, כי כל הלחמניות היו מורעלות בידי 

 השטן הגרמני הימלר ימ"ש.

 שקיבל תבין ותקילין, הוא לא היה מסוגל להשאיר יהודי חי.למרות
י חי. ובאורח ספונטני נפלטו ממני המילים בצעקה בעצם, רק אנוכי נותרתי לבדאז 

 אדירה שפילחה את דממת המוות.

 "אני מאמין באמונה שלימה בהקב"ה".

 ומני אז, בכל שנה עורך אני סעודת הודי' על הנס הגדול שעשה לי ה'.

 (ציוני תורה)

 התוכחה ותוצאתה
מהרי"ל) אלא נהגו שלא לעלות לתורה לקריאת התוכחה ("מגן אברהם" קכח, ח בשם 

בעל הקורא הוא המברך תחילה וסוף ("משנה ברורה" שם, יז וב"באור הלכה" ד"ה 
 בפסוקים), לפי ש"ברית כרותה לשפתים" (מועד קטן יח ע"א).

ויצוינו בענין זה דברי הגמרא (שבועות לו ע"א), שרב כהנא הקריא לפני רב יהודה דברי 
ו היא אלא האמורה בתורה. אמר לו רב המשנה, שהאומר: "יככה ה'" (דברים כח, כב) ז

 יהודה: "כנה". כלומר, אמור: יכהו ה', שלא יתפרש שאתה אומרו עלי, חלילה.

 –ובענין זה, נספר 

אברך פנה אל הגבאי בבית הכנסת "לדרמן" בבני ברק, וביקש עליה בשבת פרשת כי 
 תבוא. יש לו יאהרצייט, יום זכרון לאביו.

 יש כמה בר מצוות וכמה חיובים, ואין עליה פנויה.השיבו הגבאי שנזכר מאוחר, 

אמר שמצדו מוכן הוא לעלות לקריאת התוכחה, אינו חושש. מקיים הוא בעליתו מצות 
כבד אב, שבפרוש שנינו: מכבדו בחייו ומכבדו במותו (קדושין לא ע"ב), ו"שומר מצוה 

, אבן העזר י) לא ידע דבר רע" (קהלת ח, ה). [וידועים דברי ה"נודע ביהודה" (קמא
 שמותר ליבם אשה שמתו כל בעליה, "קטלנית", כי "שומר מצוה לא ידע דבר רע".]

 אמר הגבאי: "נשאל את הרב".

 שאל את הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, שאמר: "בשום פנים ואופן", ולא העלוהו.
ה לאחר התפילה, נשאל: מדוע היה כה נחרץ? הרי זו באמת מצות כבוד אב. ואם הל

 אינו חושש, מדוע נחשוש עבורו!
 –פר יענה: משום מעשה שהיה. וס

אברך בן תורה נזכר בשעתו שיש לו יאהרצייט אחר אביו, וכבר נקבעו כל העליות, 
והסכים לעלות לתוכחה. אמר שאינו מקפיד, ולא יקפידו עמו. שאלו את אבי, 

 [הסטייפלר] זצ"ל. והסכים.
ארצות הברית, ובהיותו ערירי הוריש לו את כל כעבור זמן, הודיעוהו שדודו נפטר ב

 הונו.
 טס לארצות הברית, והתברר שמדובר בנכסים רבים והשקעות מסועפות.

להתמצא בסבך ולהשתלט על המבוכים  זכה ליועצים מהימנים שהדריכוהו ועזרוהו
העסקיים. נשאב לעולם העסקים ועשה בו חיל. העביר את משפחתו לבורו פארק והיה 
לנגיד תומך תורה ביד רחבה, השיא צאצאיו בהרחבה והמשיכו לשקוד על שערי תורה 

 בלא טרדה.
רה, לימים ביקר בארץ הקודש, ונכנס אל אבי. מסר לו סכום גדול לתמיכה בלומדי תו

והעיר שברוך השם, לא ארע לו דבר מעליתו לתוכחה. אדרבה, מצות כבוד אב עמדה 
 לו, והתעשר עושר רב.

 שמע אבי, וכל גופו הזדעזע: "ואז רעדט איהר, מה אתם מדברים!
 התוכחה לא השפיעה?!

 הרי לפניה הייתם בן תורה, ועכשיו אתם בעל הבית, סוחר פשוט!"
 (והגדת)    תי...לכן, סיכם רבי חיים, לא הסכמ

 החלב והפרה
עלי לדאוג לשבעה כוללי אברכים, ובהם מאות בני תורה הממיתים עצמם באהלה. 
שוחחתי עם גביר בארצות הברית, והתחמק באמרו שעליו לתמוך בישיבות שבארצות 
הברית, בגדר "עניי עירך קודמין" (יורה דעה רנא, ג). כלומר, שהלא דברים קל וחומר: 

 אינו נותן, לי על אחת כמה וכמה!אם להם 

אמרתי, שהפוסקים דנים, שיתכן ועניי ארץ ישראל קודמים לעניי עירו (יעוין חתם 
סופר חושן משפט יב, ולקוטי חת"ס כט), כי "לציון יאמר איש ואיש יולד בה" (תהלים 
פז, ה), כל ישראל נחשבים בני הארץ הקדושה. אבל לתורת ארץ ישראל ודאי יש 

שהיר אין תורה כתורתה ולא חכמה כחכמתה (בראשית רבה טז, ד) ואוירה קדימה, 
מחכים (בבא בתרא קנח ע"ב), ולכן בני ארץ ישראל עדיפים (תוספות פסחים נא ע"א). 
ואמרו (במדרש שם) שזהו שנאמר שהיא "ארץ זבת חלב ודבש" (ויקרא כ, כד), 

"דבש וחלב תחת  שנובעת היא חדושי תורה מתוקים מחלב ומדבש, כמו שנאמר:
 לשונך" (שיר השירים ד, יא).

 והיודעים אתם מה ענה לי?!

 חוצפה שכזו!

 –אמר: "אמת שתורת ארץ ישראל משולה לחלב 

 אבל הפרות הן כאן, באמריקה!"...

 עניתי: "אשרי מי שיודע מה תפקידו לכן אני כאן, כדי לחלוב אותן!

 –ינוק הפרה רוצה להניק" וכבר אמרו (פסחים קיב ע"א), שיותר משהעגל רוצה ל

 התברר, שלא הפרה הזו...

 "מה אומר לכם", השמיע את הפתגם השגור, "העסקים אינם מלבלבים בזמן האחרון!"

מצא את הכתובת. באמת, איני צוחק. אני מומחה בשיקום עסקים צולעים. בידי 
דו עמך, אמצעים בדוקים ומנוסים. והעצות, חינם. לקיים מצות: "כי ימוך אחיך ומטה י

 והחזקת בו" (ויקרא כה, לה).

 אמרתי לו: "תביא גמרא, מסכת עבודה זרה".

לבני ארץ ישראל יש מה ללמוד מיהודי ארצות הברית. בארץ ישראל ארון הספרים 
נמצא בטרקלין, פרוץ לרוחה. לא כך שומרים אוצר. שם, באמריקה, אין בטרקלין אלא 

דר פנימי, שלא תשלוט בהם עין הרע. יש מזנון ותצוגת כלי כסף. הספרים שמורים בח
 לי חשד שגם עין סתם לא שולטת בהם.

הגמרא הובאה, ופתחתי בדף יט עמוד ב', הצבעתי, וקראתי: "אמר רבי יהושע בן לוי, 
דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים משולש בכתובים, כל העוסק בתורה נכסיו 

 מצליחים.
הברית הזאת ועשיתם אתם, למען תשכילו כתוב בתורה, שנאמר: "ושמרתם את דברי 

 את כל אשר תעשון" (דברים כט, ח).
שנוי בנביאים, שנאמר: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען 

 תשמר לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל" (יהושע א, ח).

ובתורתו יהגה יומם ולילה, וכל אשר משולש בכתובים, ככתוב: "כי אם בתורת ה' חפצו 
 ג)!-יעשה יצליח" (תהלים א, ב

 ראיתי שהתאכזב. הוא מחפש עצות מעשיות.

 אמרתי: "אז תביא מסכת ברכות".
אסף את המסכת האחת והביא את השניה. אח, תענוג לפתוח מסכת חדשה. פתחתי 

יין בשייכותן בדף לה עמוד ב'. הצבעתי ואמרתי: בוא נלמד שתי מימרות סמוכות, ונע
 אהדדי.

המימרה הראשונה: "בוא וראה שלא כדורות הראשונים דורות האחרונים. דורות 
הראשונים עשו תורתם קבע ומלאכתם עראי, זו וזו נתקימה בידם. דורות האחרונים 

 שעשו מלאכתם קבע ותורתם עראי, זו וזו לא נתקימה בידם".
כדורות הראשונים דורות ומיד לאחר מכן, המימרה השניה: "בוא וראה שלא 

האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פרותיהם דרך שער הבית כדי לחיבם 
במעשר, דורות אחרונים מכניסים תבואתם דרך גגות כדי לפטרם מן המעשר" 

 [באכילת עראי]

 מה הקשר בין שתי המימרות?!

 –אומר לך 
מלאכתם התברכה. שכך  הדורות הראשונים עשו תורתם קבע, לכן התקימה בידם, ואף

פרש הרע"ב במשנת "כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול דרך ארץ" (אבות 
 פ"ג מ"ה). אבל דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע, לא שרתה בה הברכה.

אבל מדוע לא תשרה הברכה במלאכתם, אולי עושים הם מלאכתם קבע כי הם תומכי 
בצאתך" (דברים לג, יח), הצלח בצאתך לסחורה (רש"י) אם  תורה, ונאמר: "שמח זבולן

 כונתך להחזקת יששכר באהליו!
אבל, הן עינינו הרואות שמכניסים הם תבואתם דרך גגות, כדי שלא יצטרכו לעשרה 

 ולהתחלק בה עם הכהנים והעניים. ואיך ירצו שבגינם תשרה הברכה ביבולם!

 ה..."פרוש נאה", החמיא, והחזיר את הגמרא לכלא

 ונתן?

 איפה!
   כיתיו בדברי תורה. והלואי ובגינם יצליחו נכסיו!יכיתיו בתמיכה בתורה, זיאם לא ז

)(והגדת    

 בדרך הדרוש  

 (כו, א) הארץ אל תבוא כי והיה

 לארץ לכנס תזכו בכורים מצות בזכות מ"ר היה אומר, רבהבמדרש
 בזה שדייק' אומר פלוני היה' שאמר מקום כל לפרש תמידודרכי. ישראל
 במקום כבר שאמר במאי אזיל לשיטתו זה דאמר שמאן לומר הלשון
 . הזה בסיגנון הכא גם לפרש לי נראה לכן, אחר

 לאדונו עושה שהעבד מה כל" א צו דכתובות בגמרא איתא והנה
 אסור אבל" בירושלמי עלה ואמרינן", לרבו לעשות חייב התלמיד גם

 הרב גם באם בזה שנסתפקו ת"שו בכמה וראיתי כהן בתלמיד לשמש
 דגרסינן מהא להיתר ראיה הבאתי ואני, כהן בתלמיד לשמש שרי אי כהן
 כאלו מקריב חכם לתלמיד דורון המביא דכל) ב קה( כתובות סוף

 וכי לאלישע בכורים לחם ויבא שלישים מבעל בא ואיש שנאמר, בכורים
 כאלו חכם לתלמיד דורון המביא כל אלא היה בכורים אוכל אלישע
כהןאלישעבאמתדדלמא' ותוסי"רששנדחקוש"ועיי, ביכוריםמקריב

י"ורש' להתוסלתוסביראכרחךדעל, גמורהראיהישמזהכןואם, היה

 לא אמאי כן לא דאם, כהן בתלמיד להשתמש שרי כהן הרב גם דאם
 הלימוד עיקר דהא, הוי כהן לאו אלישע כרחך דעל בפשיטות הוכיחו

 יותר שמושה "גדולה דאמרינן מהא ילפינן רבו את לשמש צריך דתלמיד
 נאמר לא למד, אליהו י"ע מים יצק אשר באלישע מדכתיב, מלמודה"

 כהן היה אם באלישע לשמש רשאי אליהו היה איך וקשה',  וכו יצק אלא
 זה דפנחס האומר לדעת היה כהן אליהו דגם משום הוכחה מזה דאין רק

 לשמש שרי כהן הרב ראם' ותוס י"רש דדעת מוכח פ"ועכ. אליהו
 מאיר' ר שאמר ל"הנ במדרש נדחקו המפרשים כל והנה כהן בתלמיד
 אלא נוהג אינו ביכורים הא ישראל לארץ לכנס תזכו בכורים מצות בזכות
 בכורים מצות לקיים יוכלו איך לשם שנכנסו מקודם כן אם ישראל בארץ
 גמרא פ"ע הכוונה אכן. ישראל לארץ לכנס זו מצוה י"ע שיזכו לארץ בחוץ

 דזה ביכורים מקריב כאלו חכם לתלמיד דורון המביא דכל ל"הנ דכתובות
 לכאורה זה לימוד אכן. מאלישע דילפינן והיינו, לארץ בחוץ גם שייך
 י"רש כקושית ממש בכורים לו דהביא לומר יש הוי כהן אלישע דאי נסתר
 עם לשמש לאליהו מדרשאי הוי כהן לאו דאלישע הוכחה דיש רק' ותוס

 דעל ליה דסבירא ואם, הוי כהן הוא שגם אליהו שאני דלמא רק, אלישע
רבינו   כתירוץ לומר יש הא לצרפית מדטימא הוי כהן לאו אליהו כרחך
 .מטמאים אינן כותים דקברי ל"הנ בחיי

 מאיר' דר, אומר מאיר' ר היה שאמרו מה היטב מדויק זה ולפי
 הוא הרי תורה שלמד גוי אפילו א לח ק"ב ליה דסבירא אזיל לשיטתו

 מאיר' דר', וכו אדם קרוים אתם ליה דסבירא י"ארשב ופליג גדול ככהן
 זה ולפי, הוי כהן לאו אליהו כרחך ועל, מטמאין כותים דקברי ליה סבירא
 שפיר כן ואם, אליהו את מדשימש הוי כהן לאו דאלישע מוכח שפיר
 בכורים הביא השלישים מבעל דאיש דאליהו ילפותא מהאי מוכח

 כאלו חכם לתלמיד דורון המביא דכל אלא הוי כהן אלישע וכי לאלישע
 בכורים מצות בזכות מאיר' ר שאמר מה שפיר אתי ולהכי ביכורים הקריב
 י"ע לארץ בחוץ גם בכורים לה דמשכחת ישראל לארץ לכנס תזכו

  ק.         (חוט המשולש)"ודו ל"כנ חכם לתלמיד דורון שמביא
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 נפלאים   ליקוטים
 אבכי תת פרש

 

 

 ) כו, ג( " ךאלוקי"ואמרת אליו הגדתי היום לה' 
י כתב רש"י "ואמרת אליו שאינך כפוי טובה", מו"ר הגאון רב

אליהו ברוך פינקל זצ"ל מדקדק מדוע לא אמר 'שהנך מכיר 
טובה', למה אמר בלשון השלילה שאינך מכיר טובה. אלא, מבאר 
הגרא"ב זצ"ל, שבאמת אין אפשרות להכיר בטובתו של הקב"ה, 
כי הרי מי יכול לרדת לעומקה ופרטיה של כל טובה וטובה, וכפי 

נו מלא שירה כים" שאנו אומרים בתפילת נשמת כל חי "אילו פי
וכו' "אין אנחנו מספיקים להודות ולהלל על אחת מאלף אלפי 
אלפים וריבי רבבות", אם כן כל שבאפשרותנו, הוא רק להיות 

 ) דרשו( בגדר שאיננו כפויי טובה. 
 

 ךאלוקיענית ואמרת לפני ה׳ ו ..."ואמרת אליו
 ) ה-כו, ג( ארמי אבד אבי" 

. שאל הרה״ק בעל ) רש"י( לשון הרמת קול  -״וענית ואמרת״ 
פירש רש״י  ) פסוק ג( ה"בית ישראל" מגור זי״ע הרי מקודם 

שאינך כפוי טובה, א״כ מהו הפשט הנכון? אלא ענה  -״ואמרת״ 
וביאר: שניהם אמת והאחד משלים את השני. דהיינו, כי דרך 
העולם כשבאים לבקש מהקב״ה, צועקים ומבקשים בכל פה, 
אולם להודות ולומר תודה מסתפקים לומר בשפה רפה ובחצי 

להיות בהרמת קול, פה. ומכאן נלמד כי גם בהכרת טובה צריך 
להודות להלל ולשבח להקב״ה על כל הטובה שעשה לנו, וכמו כן 

 על טובה שעשה לו, בהרמת קול... לחברוצריך להודות 
 

"ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ 
 ) כו, ט( הזאת 

רבים מדקדקים בפסוק זה שנראה כמהפך את סדר הדברים, כי 
הארץ ניתנה לישראל עוד קודם בואם אליה! והנה על הפסוק 

) שמות יט, ד( "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי"
שראל תירגם ודרש יונתן בן עוזיאל שהקב"ה לקח את עם י

בערב פסח מצרים כעל כנפי נשרים אל מקום המקדש, ושם 
עשו את הפסח, ובאותו לילה החזירם למצרים. ולפי זה אכן 
התקיים קודם "ויביאנו אל המקום הזה" ממש, אל בית המקדש, 
בפסח מצרים, ואחר כך "ויתן לנו את הארץ הזאת" כשנכנסנו 

 ) נפתלי שבע רצון( לארץ וקיבלנו נחלות... 
 

 ) כו, טו( "השקיפה ממעון קדשך מן השמים" 
״כל השקפה שבמקרא לרעה,  ) מובא ברש״י יח, טז( אמרו חז״ל 

חוץ מהשקיפה ממעון קדשך, שגדול כח מתנות עניים שהופך 
מדת הרוגז לרחמים״. פירש הרה״ק רבי ישראל מטשורטקוב 

אם ישקיפו משמים ויבדקו את מעשינו אם  -זי״ע: ״כל השקפה״ 
ימצאו תמיד כי הם חסרים ופגומים,  -טובים המה. ״לרעה״ 

אינה כראוי זה תמיד  ההכוונאם  אף -״מלבד במתנות עניים״ 
טוב, שהרי העני מתפרנס על ידו... כן מובא בשם ה"בעל שם 
טוב" הק׳ זי"ע דאע״פ דלימוד התורה ועבודת ה׳ צריכים להיות 

 מדקדקיםרצויה, מ״מ בגמילות חסדים אין  הובכוונלשם שמים 
כל כך, שהרי סוף סוף נהנה השני ממעשי חסד שלו, ומה לו 

 עשה הדבר לשם שמים או לא...לפלוני אם נ
 

"ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה... וענו כל 
 ) כז, טו( העם ואמרו אמן 

"אשר יעשה",  -מה נשתנה 'ארור' זה, שנאמר בו לשון עתיד 
"ארור מקלה", "ארור  - ההוומשאר ה'ארורים' שנאמר בהם לשון 

 ושיןדיק( מסיג", "ארור משגה", וכן כולם? אך כבר אמרו חז"ל
שבכל העבירות "אין הקב"ה מצרף מחשבה רעה למעשה", ) לט:

שמחשבה לעשותה מצטרפת למעשה.  -חוץ מעבודה זרה 
לפיכך בכל ה'ארורים' אין האדם נעשה ארור עד שיעשה בפועל 

מיד כשהאדם חושב לעשותה  -את העבירה, אך בעבודה זרה 
, כי אף הרי הוא כבר "ארור". ולכן 'ארור' זה נכתב בלשון עתיד

שלא עבד עבודה זרה, הרי המחשבה על העתיד גרמה לו להיות 
 ) רבי שמשון מאוסטרופולי( ארור! 

 

"ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך כי 
  ) כח, ב( " ךאלוקיתשמע בקול ה' 

וקשה הלשון והשיגוך, דנראה כמיותר. ונראה דהנה יש שהקב"ה 
משפיע טובה לאדם, אך היות שהדבר נראה כרע בעיני האדם, 
על כן הוא בורח מזה והטוב אינו משיג אותו. ועל זה התפלל דוד 
המלך ואמר, אך טוב וחסד ירדפוני, שהחסד ירדוף אותי, כי 

ד אלא הוא בורח לפעמים אין לאדם דעת לרדוף אחר הטוב וחס
ומונע ידו מהם, לזה התפלל שהם ירדפוהו וישיגוהו. וזה שאמר 
הכתוב, ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך, שירדפו אחריך 
וישיגוך אף אם תברח מהם, כי חפץ הקב"ה להטיב לך ושתזכה 

 ) דגל מחנה אפרים(  בברכות. 
 

"שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו חמורך 
  ) כח, לא( מלפניך ולא ישוב לך" גזול 

זי"ע,  ) מבוטשאטש( שמעתי בשם הגה"ק בעל "דעת קדושים" 
דהנה כמה בני אדם יושבים בתענית ואינם משימין על לבם 

שבעוד  –עיקרו של תענית, ויותר טוב ומועיל עצת הראב"ד 
מסוגל מכמה הנאתו מהמאכל אשר לפניו ימשיך ידו, וזה יותר 

עוד ששרוי בתענית נכנע קצת קשיות ערפו, הן אמת ב ותתעני
אבל כשאח"כ ישב לאכול ולשתות שוב ישוב אליו היצה"ר 

, משא"כ אם מכניע אפו בעודנו הנאת הגשמיות לפניו הכבתחיל
ומושך ידו, לא ישיב אליו. הוא אשר רמז כאן עצה נכונה: "שורך 
טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו" שתמשיך ידך בעודנו טבוח 

 לעי"נ 
  בנימין בינושבן ר'  פנחסהרה"צ 

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 נפלאים   ליקוטים
 אבכי תת פרש

 

 
 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

"גזול  –ואז תוכל להיות בטוח כי "חמורך" גשמיותך  לעיניך,
  ) ערוגת הבושם( מלפניך ולא ישוב לך". 

 

 ) כח, לא( "שורך טבוח לעיניך ולא תאכל ממנו 
מה קללה היא זו, הלא דין ידוע הוא שאסור לישראל לאכול 
משחיטת עכו"ם, ואין זה חידוש שיתחדש בשעת הקללות! 
אמנם שיטת ה'כסף משנה' היא, וכן נקט ה'כרתי ופלטי' שאם 
הישראל עומד על גבו של העכו"ם ששוחט ורואהו שוחט, מותר 

ניך" לו לאכול מן השחיטה. זה שחידש הפסוק: "שורך טבוח לעי
"ולא תאכל ממנו" מפני  -אפילו שתעמוד על גבו של העכו"ם  -

 שהעכו"ם האויב יגזול אותו ממך ויקדים לאוכלו לפניך. 
 ) מקרא מפורש(

 

"ובאו עליך כל הקללות... כי לא שמעת בקול 
... והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד ךאלוקיה' 

 ךאלוקיעולם: תחת אשר לא עבדת את ה' 
 ) מז-מהכח, ( בשמחה 

כמה תמיהות יש לתמוה כאן: א. הובאו בפסוקים כאן שני 
טעמים לקללות: "כי לא שמעת" ו"אשר לא עבדת... בשמחה". 
איזה מהם הוא הטעם האמיתי לקללות? ב. אם טעם אחד הם, 

 ךאלוקימדוע התורה לא כתבה בקיצור 'כי לא שמעת בקול ה' 
 ים הנ"ל מבואר לעובדו בשמחה' וכיו"ב? ג. מדוע בין שני הטעמ

שהקללות יהיו "בך לאות ובזרעך עד עולם", היה צריך לכתוב 
זאת בתוך הקללות? ד. מדוע בטעם הראשון נאמר "כי לא 

"תחת אשר לא עבדת". מה ההבדל? ונראה  -שמעת", ובשני 
ליישב הפסוקים באבחה אחת: אמנם אדם החוטא צפוי 

עולם", אם לעונשים, אך מדוע הקללות ידבקו גם "בזרעך עד 
מה אשם הבן? לכך בא הכתוב כמיישב: הקללות  -האב חטא 

"ובאו עליך כל הקללות" הן כעונש "כי לא  -הבאות על החוטא 
". אך הקללות שיהיו "בזרעך עד עולם" ךאלוקישמעת בקול ה' 

הם לא עונש על חטאי החוטא, אלא הם מציאות שתהיה "תחת 
לא עבדך... בשמחה ובטוב לבב  ) תמורת, חלף. לא עונש( אשר 

מרוב כל", שכן ידוע שאדם העובד את ה' ביגון ועצב, בניו אחריו 
יפרקו מעליהם את עול המצוות, והואיל ותהיה מקולל ותהיה 

בניך יסברו שעבודת ה' היא  -בעצב ובחוסר כל וכך תעבוד את ה' 
 ) מפי השמועה( עול ויבקשו לפרקו מעליהם. 

שעבודת ה' מתוך עצבות מדירה רגלי  -זה הוכחה נפלאה לדבר 
הבנים מקיום מצוות ה', ועבודת ה' משמחה מטיבה עמם, נוכל 

שבליל  ) או"ח תקנט, ב( ללמוד מהדין הבא: פסק השולחן ערוך 
תשעה באב אין אומרים "ובא לציון", אלא מתחיל מ"ואתה 
קדוש". ואחד הטעמים שהביא לכך ה'משנה ברורה' בשם הטור 

ני שתשעה באב "אסור בדברי תורה ולא שייך לומר 'ולא הוא: מפ
ימושו מפיך'". וקשה: הלא בתשעה באב מותר לעסוק בדברי 
 תורה כגון אגדות החורבן, איוב וכדו', וא"כ ניתן לומר "לא ימושו 
מפיך" על דברי התורה הללו! אלא מכאן מוכח שתורה שנלמדת 

  לב ה את  משמחים   שאינם   דברים   אלו   שכן   בשמחה,   שלא 

שו לא שייך בה "לא ימ ) ומשום כך מותר ללמוד בהם בת"ב(
מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך", שכן תורה שלא בשמחה אינה 
יכולה להוות הבטחה שהבנים יקיימו את התורה, ולכן מתחילים 

 ) בורנשטיין, ר"י קרית מלך "ישהג' ר(רק מ"ואתה קדוש"! 
 

הצג  "הרכה בך והענגה אשר לא נסתה כף רגלה
 ) כח, נו( על הארץ" 

כ' לגבי מצות עונג שבת, "כשם שיש עונג  ) סימן תיב( היראים 
באכילה כך יש עונג בהנאת גופו, ומצוה לאדם לענג עצמו 

-נסתה כף-בהנאת גופו שגם היא נקראת עונג דכתיב "אשר לא
 ןבעניי ןמענייהארץ, מהתענג, ומרך", ע"כ. דבר -רגלה הצג על

לתלמיד התרומת הדשן עמ' ( "עונג שבת" נמצא ב"לקט יושר" 
שכתב "יש לתקן תענוגיו שילך כמה פעמים לשוק בערב  ) 121

שבת לקנות צרכי שבת, שזהו נכון יותר מלקנות בבת אחת כל 
הצורך לשבת, משום שכשהוא מרבה לקנות הרבה פעמים הוא 

ת דבר קונה ומרבה יותר בתענוגים, או שמא ימצא בפעם אחר
 שהוא מתענג בו יותר אז שכרו הרבה מאוד". ומרן הח"ח זצ"ל

כתב "שמעתי בשם גדול אחד, שאמר, לפי ) שם עולם ח"א פ"ד(
מה שידוע מחז"ל דמי ששומר שבת בעולם הזה אז גם שם 
אפילו אם נתחייב חס ושלום עונש גהינום עבור עונותיו אינו 

מעת שהתחיל נענש ביום השבת, דנחשב לאיש ההוא זמן שבת 
 בערב שבת להתעסק בצרכי שבת, ומגינה עליו זכות השבת, ועל 

 צרכי שבת וייטב לו בזה ובבא.  ןבענייכן מאד צריך להשתדל 
ודומיא דמוצאי שבת, דעד שישלימו ישראל סדריהם אינם 
נענשים בגהינום אף שכבר הוא לילה, מטעם דנמשכת קדושת 

בטור או"ח והגר"א  וכדאיתא בסימן רצ"ה( שבת עד זמן זה,
, כן הוא בערב שבת מעת שמתחיל להתעסק בצרכי שבת )שם

) בסק ,(סי' רנ מתנוצץ עליו קדושת שבת, ע"כ. ובשערי תשובה
כתב "עיין באה"ט בשם כוונות האר"י ז"ל, הזיעה שאדם מזיע 
בצרכי שבת הם סגולה למחיקת העונות כמו הדמעות ולכן צריך 

 ) קב ונקי( . לטרוח הרבה בשביל כבוד שבת"
 

"והיה כאשר שש ה' עליכם להיטיב אתכם 
ולהרבות אתכם כן ישיש ה' עליכם להאביד 

 ) כח, סג( אתכם ולהשמיד אתכם" 
לרבינו  רמז נאה בפרשתנו עובר מדור לדור, ויש המייחסים אותו

שש ה' עליכם  כאשר אברהם אבן עזרא. בתוכחה נאמר והיה
ישיש ה' עליכם להאביד  כן להיטיב אתכם ולהרבות אתכם,

 אתכם ולהשמיד אתכם וגו'.
(תהלים  על כך מתפללים אנו בשיר של יום ליום שני

. על הזמנים 'ראינו בעיר ה' צבאות כןשמענו  כאשר' מח)
, אך שמענו שש ה' להטיב לנו רק כאשר הטובים עליהם נאמר
וחשנו בעצמנו! ובכל  ראינו ישיש..." 'כן את הסיפא המוכיח

אלקים אלקינו עולם ועד הוא  מנים אנו ומכריזים "כי זהמצב, נא
 מות"!-ינהגנו על
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 נפלאים  יםסיפור
 אבכי תפרשת 

 
      "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם" 

 (כו, ג) 
 .אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא (רש"י)

מסופר על הגה"ק ה"חפץ חיים" זיע"א, שפעם התארח אצלו 
בשבת הגה"ק רבי מאיר שפירא ראש ישיבת "חכמי לובלין" 
זיע"א, בתום תפילת מוסף הסבו שני הצדיקים ליד שולחן ערוך 

רבי מאיר שפירא ממארחו שישמיע באזני לקידוש היום. ביקש 
הנוכחים דברי תורה. השיב לו ה"חפץ חיים" שאינו לגמרי בקו 
הבריאות, ולכן אינו יכול להיעתר הפעם לבקשתו. גחן רבי מאיר 
לעבר מארחו ואמר על הכתוב "ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים 
ההם" אומר רש"י הקדוש "אין לך אלא כהן שבימיך כמו שהוא". 

 ח"חהערתו השנונה של רבי מאיר שפירא עשתה רושם רב על ה
שכידוע היה כהן, וחרף חולשתו פתח בהשמעת דברי תורה 

 המתובלים בדברי אגדה ובאמרות מוסר להנאת כל המסובים.
 

"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת 
אליו הגדתי היום לה׳ אלקיך כי באתי אל הארץ 

 ותינו לתת לנו" (כו, ג)אשר נשבע ה׳ לאב
 שאינך כפוי טובה (רש״י).  -״ואמרת אליו״ 

בספר "קב הישר" מביא בשם הספר "חרדים" חידוש גדול 
שלומדים מפסוק זה, וזה לשונו הק׳: ״ומי אשר האיר עליו 
הקב״ה חוט של חסד והצילו מכל הפגעים ר״ל, יהיה לו לזכרון 

זו בלבד אלא כל מי  תמיד חסדי ה׳, ולא להיות כפוי טובה. ולא
אשר משפיע עליו הקב״ה שפע של ברכה שזכה לישב בביתו 
בהשקט ובבטחה ופרנסתו היא סדורה, שצריך ליתן שבח והודיה 
למקום על זאת. ומה מאד מזהיר ׳בספר חרדים׳ שזהו מכלל 
"מצות עשה" של הגדתי היום לה׳ אלקיך כי באתי אל הארץ 

 ובה).שאינך כפוי ט -(שעל כך פירש רש״י 
בספר "יגדיל תורה" מובא: מעשה ביהודי שנושע מצרתו, וחשב 
איך להשיב להקב״ה על טובתו ולעשות לו נחת רוח, כתשלום 
לנס שנעשה עמו. בתחילה חשב להקים גמ״ח לטובת הרבים 
וכיוצא בזה. כשהתלבט ולא ידע מה להחליט הוא בא אל רבו 

לפניו את הרה״ק בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים זי״ע ושטח 
הרעיון, הצדדים החיוביים והשליליים. נענה לו הרבי בחיוך: לו 

אל תעשה דבר! ועם ההרגשה הזאת שאתה  -אתה שומע לי 
חייב לרבש״ע תמשיך כל ימי חייך, תישאר חייב להקב״ה. אל 
תפטור עצמך בעשייה כלשהי מהחובה התמידית להכיר בכל עת 

 בטובתו של הקב״ה!...
 

 דול עצום ורב" (כו, ה)"ויהי שם לגוי ג
פעם היה מלמד שלימד את בניו של איזה עשיר, וראשם היה 
סתום, ולא הבינו את לימודם, רק ילד אחד מהמשפחה הבין 
קצת יותר מאחיו, וקלט זעיר שם זעיר שם מדברי החומש. 
בשבת קודש כשבחן העשיר את ילדיו, ראה שכולם אינם יודעים 

 לך בטענה למלמד שבניו אינםמאומה, ורק אחד יודע ומבין. ה
יודעים כלום. אמר לו המלמד, הרי אני עושה כל מה שביכולתי, 

ומה אעשה איפוא אם ראשם אינו קולט את הלימוד, והא לך 
ראיה שאני משתדל ומנסה ללמד אותם, שהרי אחד מבניך כן 
יודע, וזוכר את תלמידו, הרי שלימדתי אותם כמו שצריך. נענה 

אין ראיה, שהרי הוא בעל כשרון ועילוי, ולא  העשיר ואמר, ממנו
היית צריך ללמדו. אמר אז המלמד בדרך הלצה, הנה אמרו חז"ל 

מלמד שהיו ישראל  -על הפסוק שלפנינו "ויהי שם לגוי  )ספרי(
מצוינים שם" ויש לומר דהכי פירושו, אם הילד יודע כמו "גוי", 

ו אם יודע אזי "מלמד", היינו שהוא אשם בחוסר ידיעתו. ואיל
מעט כ"ישראל", אזי "מצוינים שם", אין זה בזכות המלמד כלל, 

 (במשנת הפרשה)אלא בשל היותו עילוי מצוין ובעל כשרון. 
 

 " (כו, יא) "ושמחת בכל הטוב
"אין טוב אלא תורה שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות 

אחריה ולא ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים 
יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב למאומה כי התורה כוללת 

 (אור החיים) .כל הטובות שבעולם"
סיפר הגאון רבי ישראל גנס שליט"א מו"צ שכונת מטרסדורף  

בירושלים ומראשי ישיבת קול תורה: כשלמדנו בישיבת 
סלבודקה היינו הולכים מידי פעם בליל שבת לטיש בויזניץ 

השבת. באחת הפעמים שהה בישיבה ראש  להתענג בעונג
הישיבה הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל וכשראה קבוצה של 
כחמישה עשר בחורים מתכוננת ללכת למקום כלשהו, שאלני, 
לאן מועדות פנינו, כשאמרתי שהולכים לטיש, שאל מה נקבל 
שם? אמרתי שהבחורים החסידיים יקבלו חיזוק בתורה ויראת 

עצמי הולך לשם עונג שבת. הוא הביט בי  שמים ואילו אני
בפליאה ואמר: הבחורים שהולכים לקבל חיזוק מהרבי זה מובן, 
הם רוצים שתהיה להם יראת שמים לכל השבוע. אבל אתה 
 אומר עונג שבת? וכי יש עונג שבת יותר גדול מללמוד דף גמרא! 

 (לתתך עליון)
 

"השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את 
 , טו) עמך" (כו

"עשינו מה שגזרת עלינו עשה אתה מה שעליך לעשות שאמרת 
'אם בחקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם'" (רש"י). ויש לדקדק 
מה טעם הביא רש"י את הבטחת התורה מפרשת בחוקותי. 
מעשה באב שבתנאים של בנו סירב לחתום על התחייבותו 

וממילא לנדוניה, בטענה שהאב אינו מכזב לבניו ורוצה בטובתם 
ודאי שיעמוד במילתו. הנוכחים במקום לא ההינו לומר לו שאינו 
נאמן ולפגוע בו. בין הנוכחים היה הגה"ק רבי אלחנן וסרמן 
שנענה ואמר: בתפילות הימים הנוראים אנו מבקשים "זכרנו 
לחיים מלך חפץ בחיים", והנה, הקב"ה אבינו הרחמן אמור 

קשים גם "וכתבנו להיענות לבקשתנו ולהיעתר לה. מדוע מב
שאינה דומה הבטחה  -בספר החיים"? אין זאת הדגיש הגר"א 

כתובה להבטחה בעל פה. (המעשה מספר "טללי אורות"). 
מעתה נראה לומר בביאור הדברים כך: רש"י הדגיש שהבטחת 
הקב"ה כתובה בתורה ומהבטחה כתובה אין לשנות ולחזור 

 בדיבורו, מה שאין כן בהבטחה שאינה כתובה. 
 (במחשבה תחילה)



 

 ~2 ~ 
  

 נפלאים  יםסיפור
 אבכי תפרשת 

 

 com.LikutimNiflaim@gmail: לקבלה במייל

 "ארור מכה רעהו בסתר" (כז, כד)
ביאר רש"י: "על לשון הרע הוא אומר" ידוע הסיפור על הגאון 

זצ"ל, מהתקופה בה ערך גלות, שפעם נסע עם בעל  המווילנ
עגלה גוי, והחמור, בהנהגת בעליו, נכנס לשדה פרטי שבצד הדרך 
ואכל מהתבואה שבה. הגוי, שראה לפתע את בעל השדה 
מתקרב נמלט והתחבא בסביבת מקום, בעל השדה ניגש אל 
הגאון שישב בעגלה והפליא בו את מכותיו, הגאון לא גילה שהגוי 
הוא זה שגנב משום שלא רצה לדבר לשון הרע על בעל העגלה 
הגוי, שהיה אשם בנזק שגרם החמור. הרי הדברים מבהילים! כל 

אותו מדינה  לא היתה מצילה המווילנתורתו העצומה של הגאון 
של גיהנום אם רק היה אומר שלוש מילים: "זה לא אני"! ובסך 
הכל לגאון היתה סיבה טובה לומר זאת בכדי להינצל ממכותיו 
של בעל השדה, ומה גם שמדובר על גוי. מה נענה אנן, יושבים 
סתם כך בארוחת ערב ומדברים דברי גנאי על הזולת! הרי אנחנו 

ו, ובכל זאת מדברים! ועל יהודי! לא נמצאים בחשש שיכו אותנ
 (יחי ראובן) נורא נוראות! 

 

     "ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" 
 (כח, ו)

מביא על כך רש"י במקום בשם חז"ל: "שתהא יציאתך מן העולם 
בלא חטא כביאתך לעולם". וצריכים אנו להבין כיצד מברכים 

ים, אדם לזכות בכזה דבר. הלא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמ
מה  –ואם ישמור עצמו מן החטא לא יזדקק לברכה, ואם לא 

תועיל לו הברכה? חז"ל אומרים במדרש "ה' צלך על יד ימינך". 
דהיינו, שכל מה שהאדם עושה הקב"ה עושה אחריו, בדיוק כמו 
שהצל של האדם מחקה את תנועותיו. ממילא יהודי שרוצה 

זה יכתבהו לשנה שהקב"ה יחון עליו וילמד עליו זכות וכתוצאה מ
טובה, צריך גם הוא ללמד זכות על אחרים. משל לכפרי אחד בור 

שהגיע  -המשיל הגה"ק רבי יוסף חיים, ה"בן איש חי"  -וגס 
לאחותו שגרה בעיר הגדולה לביקור. ככפרי, הוא לא טרח 
שהחולצה תהיה במכנסיים והשיער יהיה מסורק, ומראהו היה 

הגיעה העת לישון. "אתה  מרושל ומוזנח. לאחר שאכל ושתה,
רואה את החדר האחרון משמאל?" מראה לו אחותו, "זה החדר 
שלך. לך לישון ואם אתה צריך משהו, תרגיש חופשי". הבחור 
נכנס לחדר, והפלא ופלא... מיד כשהוא פותח את הדלת, בקיר 
מולו נפתחת דלת נוספת. הוא נכנס לחדר ומולו נכנס בחור 

אה נורא, שיער מבולגן, לבוש מרושל, נוסף. אבל הבחור הזה נר
ומראה מוזנח... הכפרי שלנו כועס ושואל בקול חד, כשכף ידו 
מסתובבת בצורת שאלה: "מי אתה? מה אתה עושה בחדר 
שלי?" להפתעתו הרבה, החוצפן אולי לא אומר בקול את 
מחשבתו, אבל עושה לו את אותה התנועה ביד, וגם עם 

ת... הבחור מנופף לאיום השפתיים. ממש מרגיש בעל הבי
באצבעו ואומר: "תשמע חביבי, אני מזהיר אותך, אל תתעסק 
איתי. זה לא ייגמר בטוב!"... והליצן ממול מחקה אותו 
בנונשלנטיות, כאילו הוא יודע מה תהיה התנועה הבאה. אתם 
כמובן צוחקים על הטיפש שמימיו לא ראה מראה. אבל מיודענו 

יתית, הוא יברר עם אחותו מי זה החליט שלפני שהוא נלחם חז
הטרדן שבא להציק לו. הוא הולך ומספר לה את הסיפור, והיא 
הבינה שראש הכרוב של האח ה'מוצלח' שלה לא יקלוט בצורה 

ואני  אתורגילה. אז היא אמרה לו "עזוב! למה לריב? לך תתפייס 
מבטיחה לך שיהיה בסדר"... שמע האח בקולה וחזר לחדר. 

הוא פונה לבחור בחיוך רחב. והבחור פתאום נהיה  "ערב טוב"...
בנאדם, ענה לו בחיוך. הכפרי התלהב ושאל אותו בתנועות ידיים 

? הכל בסדר? חסר לך משהו?" והשני אתךושפתיים: "מה קורה 
גם הוא התעניין אם הוא צריך משהו... פלאי הבריאה... משראו 

ישון... אם שניהם שהכל בסדר והם לא צריכים כלום, פנו יחד ל
נלמד זכות האחד על רעהו, "כמים הפנים לפנים כן לב האדם 

... והחשוב אתךלאדם", גם הוא יחייך אליך מהמראה וישמח 
ילמד עליך  -ה' צילך על יד ימינך  -מכל: אבא האוהב שבשמים 

זכות ויכתוב אותך לשנה טובה ומתוקה, שהרי כל מה שאתה 
לפרש את הכתוב בו פתחנו: עושה, עושה גם הצל שלך... כך נוכל 

"ברוך אתה בבואך", אם בבואך לדון את הזולת על מעשה 
שעשה, אתה דן אותו לכף זכות ומשתדל להסתכל עליו בצורה 
חיובית ו"ברוכה", אזי כאשר תעזוב את העולם ידונו אותו לכף 

 (במחשבה תחילה) זכות, "וברוך אתה בצאתך". 
 

"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו 
 ממך" (כח, י) 

ההבטחה "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" 
זיע"א כפשוטה וכמשמעה.  המווילננתקיימה אצל הגאון הקדוש 

על מאמציו  הבווילנבשעתו נכלא הגר"א יחד עם ראשי הקהל 
עה. משהוכנס הגאון להציל צעיר מציפורני השמד ואף חוייב שבו

לבית המשפט הנכרי כשהוא עטוף בטלית ומעוטר תפילין 
כדרכו תמיד, נהפכו האויבים לאוהבים, השופטים קבלו אותו 

 בסבר פנים יפות ותוך שעות אחדות שוחרר מכלאו.
 

"ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועינים לראות 
 ואזנים לשמע עד היום הזה" (כט, ג)

יום אחד בנוסעי ברחוב חזון איש בבני ברק ראיתי יהודי מכובד 
שב מאחור. לא עברה דקה ואותו מרים ידו, עצרתי לו, הוא התיי

נוסע העיר לי: 'למה המזגן לא מספיק חזק? חם פה... 'הדבר היה 
נראה לי מאוד מוזר. עולה יהודי, עושים לו טובה וכבר יש לו 
טענות?! בכל זאת אמרתי לו בנועם: "אנא עבור קדימה, פה 
המזגן טוב, אתה תרגיש אותו'. עבר מקום. ושוב העיר לי: 'עדיין 

גן לא טוב, זה לא מקרר'... המשכתי בנסיעה, ואז הוא שאל המז
אותי: "איזו חברה אתה'? השבתי לו: 'סליחה, מה כוונתך, אני 

 אדם פרטי"...
אוי ויי, קרא היהודי, הרמתי יד להשיג מונית, הרכב היה בצבע 
לבן והייתי בטוח כי זו מונית"... שנזכה לדון את חברנו לכף זכות 

 למה)(אמונה ש תמיד...
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מסע אל  
בעל התניא

וגדולי החסידות 

אל

לכבוד ח"י אלול - יום הולדת הבעש"ט ובעל התניא
שבת אצל הבעל שם טוב

בהדרכת ד"ר 
ובליווי הנגןיחיאל הררי

נווה אגמון

ימים חמישי-שני ט"ז-כ' אלול (7-11/9)
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  ""כי תבואכי תבוא""פרשת פרשת  
  ].יג, כו ["ולא שכחתי"

  .' על הפרשת מעשרות מלברכך– ולא שכחתי, 'י"וברש
                , ולבקש מלפניו על כל דבר, ת"להתחנן בוקר וערב לפני השיגם האדם המרגיל את עצמו ! לא לשכוח לברך את השם

הוא מתעלם ממי שהאזין  ,ה ממלא את בקשתו והוא נושע מהצרה שפקדה אותו"וכאשר הקב, לפעמים את חובת ההודיה' שוכח'
  .ופדאו מן הצרה, לו בשוועו אליו

                 יכולה להיעשות באמצעות הוספתם של , ת"ב להשיהטו-אחת הדרכים המועילות לזכירת ההודיה וחובתנו בהכרת
יציב לעצמו אמצעים מסויימים שיסייעו לו בזכירה , ה הושיעו מצרה פלונית"והקב, דהיינו שאדם שנעשה לו נס', תומכי זכרון'

שיזכיר לאדם בכל , את שםואחד מהם הוא על ידי קרי, אמצעים אלה יכולים להיות בהרבה אופנים .התמידית שהוא מחויב בה
                  .'נשר'שהתרגום שלו הוא ', אדלר'במקורו של השם דוגמא מופלאה לכך מצאנו . ת"פעם ופעם את הנס שעשה עימו השי

בו התעטרו במשך הדורות משפחות של גדולי תורה , ולכן התפלאו רבים על מקורו של השם זה, הוא עוף טמא, כידוע, הנשר
ומביא שמקור השם הוא בתקופה שלפני , עומד על כך' יוסף אומץ'בספר . ובהם רבו של החתם סופר,  חכמים מובהקיםותלמידי
  .ד"שע,  שנה400-למעלה מ

והעיר פרנקפורט נבחרה לארח את טקס ההכתרה , על כס המלכות בגרמניה, בשם מתיאס, באותה תקופה עלה נסיך חדש
תוך שהוא טורח לציין שהטקס יכניס לקופת העירייה , עצה והודיע על כך בחגיגיות מרובהראש העיר כינס את חברי המו. המפואר

וכי חברי המועצה הנכבדים חושבים שהעירייה , 'מעורב בצחוק פרוע, לפתע נשמע בחלל האולם קול גס.. .סכומי כסף נכבדים
  .'ודים שעושקים אותנו תמידאלא היה, לא אנחנו נעשה את הקופה! ?תרוויח ולוא אגורה אחת מאירוע ההכתרה

               , הלחם של פרנקפורט-ראש חבורת בעלי מאפיות, וגילו לפתע שהיה זה וינסנט פטמילך, הכל הביטו אל האיש הדובר
המתין לשעת כושר , ומשלא נענו לתביעתו, זמן הוא דרש לגרש מחצית מיהודי העיר-מזה. שהיה ידוע בשנאתו הגדולה ליהודים

כדי להכין את העוגות , פטמילך הבין שעתה תהיה העיר זקוקה לאופים . וזו הגיעה עם ההודעה על טקס ההכתרה,מתאימה
  ...האופים יחרימו את טקס ההכתרה, והודיע שאם לא ייענו לדרישת הגירוש שלו, והמטעמים לאירוע

                 , וצריך לגרש את היהודים, והיה בכך כדי לשכנעם שהפעם באמת אין ברירה, חברי מועצת העיר נבהלו מהאיום
                 , ולא נכנע מעולם לתביעות האנטישמיות שעלו נגד היהודים, אבל ראש העיר שהיה אדם בעל אופי חזק במיוחד

  .נגד ההצעה המרושעת' וטו'הטיל גם הפעם 
ואז שיגר תלונה רשמית נגד , חתימותיהם של רוב חברי המועצהשבמהלכם השיג את , המתין עוד כמה ימים' האופה הראשי'

              , המלך .ודרש לקצץ בזכויותיהם ולגרש חלק מהם, והלשין עליהם שהם גורמים נזק לנוצרים, היהודים למלך גרמניה
                 , מרעיו-שמיהר לכנס את חבר, דחייה זו הרגיזה את האופה של פרנקפורט. דחה את התביעה, שהיה מלך של חסד

אך לבסוף התגברו , היהודים השיבו מלחמה שערה .והחלו לעשות שמות ביהודים, ובשעות הלילה התנפלו על רחובות הגטו היהודי
                , לקראת הבוקר הורו להם לעזוב מיד את העיר .וריכזו את כל היהודים בבית הקברות המקומי, והכניעום, עליהם הצוררים

              , בכל מקום אליו הגיעו. ונדדו לערים הסמוכות, כל-כך גורשו היהודים האומללים בעירום ובחוסר. מבלי לקחת עמהם דבר
  .לבתיהםוהפילו תחינה לפני בוראם שיושיעם במהרה וישיבם , אירגנו הגולים עצרות תפילה

שה של קהילת היהודים והשמועה על גיר. ביד עם עני ואביוןוהיה לעזר ולאחיסמך , האזין לתחינתם, האב הרחום, ת"והשי
המלך  . וחמתו בערה בו, ועשה את הדבר בניגוד לרצונו, וזה הבין שפטמילך עבר על הוראתו, הגיעה לאוזניו של המלך, בפרנקפורט

,  כפגיעה אישית בועד כדי כך שהפגיעה שפגעו בהם נחשבה בעיניו, חיבב מאוד את היהודים, ששלט באותה תקופה בגרמניה
ובאשר ליהודים ציווה להחזירם , ולהביאו למשפט, הוא שלח שליח מיוחד לעיריית פרנקפורט לעצור את האופה .וכניסיון מרידה

  .ולפצותם בכסף מלא על הנזק שנגרם להם, ולבנות מחדש את בתיהם, מיד לעיר
, ונידון כמורד במלכות ,עד שנתפס,  במלחמתו נגד היהודיםהמשיך, ואין לו הרבה מה להפסיד, פטמילך שהבין שכלתה אליו הרעה

  .באדר' כויום הוצאתו להורג נקבע ליום 
גדודי חיילים עם , ובהמון חוגג, נכנסו הגולים היהודים בחזרה לפרנקפורט בקול תרועה, ה"ט אדר של שנת שע"בי, יום קודם לכן

הרקום כידוע על דגלה של ' נשר'שנשאו בידיהם את דגל ה, סי העדהנבראש השיירה צעדו פר. דגלונים ומתופפים הולכים לפניהם
כותבי הקורות מציינים שלזכרו של הנס הגדול ניקראו רבים מפרנסי היהודים ותלמידי החכמים בגרמניה  .מלכות גרמניה

                  ,יהם עשו זאת כדי לזכור את הנס באופן תמיד. 'נשר'שתרגומו בשפת הקודש הוא ', אדלר'בתקופה ההיא בשם 
  .)עלינו לשבח (על כך' ולהודות לה

  ].ז, כז ["אלקיך' וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה"
                 כדי להחדיר בליבם את הכלל של , המקום בו נתקללו, מסביר שישראל נצטוו לשמוח בהר עיבלפיינשטיין רבי משה 

                 , אב למשפחה ברוכת ילדים, נספר בהקשר לכך מעשה שהיה אצל יהודי מכובד .'כל מאי דעביד רחמנא לטב עביד'
- ובשל כישוריו הברוכים התקבל מיד לעבודת, עד שבשל קשיי פרנסה נאלץ לצאת לעבודה, שבמשך שנים רבות עמל ויגע על תורתו

כיוון שאהבת  .ודאגות הפרנסה כבר לא העיקו עליו, מיודענו זה הצליח לכלכל מעתה את ביתו בכבוד .ניהול במשרד יוקרתי
  .פנה שוב לחבוש את ספסלי בית המדרש, הרי מיד לאחר שעות העבודה, בליבו התורה יקדה

, מגיע לביתו שליח מיוחד, לפני צאתו לעבודה, ובבוקר אחד, ה רצה אחרת"אבל הקב. 'ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם'
לא תיאר לעצמו שזה , בשל המצב הכלכלי הקשה, למרות שבאותה תקופה פוטרו המוני אנשים מעבודתם .מכתב פיטורין... ובידו

, רביתמשמים ביצע את כל המשימות בנאמנות -וכיהודי ירא, הוא היה אחד העובדים הבכירים במשרד ההוא. גם מה שיקרה לו
בעת שבא לספר את  ,אמר לנו', ממש כרעם ביום בהירהגרועים ביותר לא חלמתי על בשורה כזו שנפלה עליי וגם בדמיונותיי '

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 מוריס מורטזה נ"לע

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



             , הוא מחליט בכל זאת לעשות השתדלות. ההודעה הגיעה אליו בטרם שיצא באותו בוקר מן הבית לעבודתו, כאמור .סיפורו
  . כדי לנסות לבקש על נפשו, ולנסוע למקום העבודה

  .ואז נעשה לו שחור בעיניים . להיכנס לרכבו ולנסוע למשרדכדי, ויורד מן הבית, האיש לוקח את תיק העבודה שלו
              -  -  - עוד בטרם העביר אליה את הביטוח מהמכונית הקודמת, נגנבה, שנרכשה על ידו רק לפני מספר ימים, המכונית החדשה

                  .בגין גניבת הרכב, תקהיה עליו לעכל הפסד של הון ע, וכך בעוד שהוא אינו מצליח לעכל עדיין את בשורת הפיטורין
  . דקות זו מזו20-בהפרש של כ, שתי מכות שכאלו

ודווקא באותם , עולם היתה ספוגה היטב בתוך ליבו-האמונה בבורא. ה שלו"שסוח "האיש ההוא בכל רמ, ונשאר, תורה היה- בן
, ה יודע יותר טוב ממני מה טוב לי"הרי הקב .ונרגע לחלוטין. 'הכל לטובה'הוא קולט את מלוא משמעותו של המושג , רגעים קשים

  .אלא להודות לו על הטובה שגמל עמדי, איני צריך להיבהל מכך, ואם הוא הביא עליי את שתי המכות הללו
                , בין שלא זה מה שמוטל עליו עתהממהלך האירועים הוא ה. שלא לפטרו' בוס'בר לא נסע לעבודה כדי לשכנע את ההאיש כ

עד שעות הצהריים הוא כבר ישב ותיכנן לו  .כבימים ימימה, פתח גמרא והחל ללמוד, ופנה מיד אל בית המדרש שלו' עשה פרסה'ו
  .בהיותו שקוד על התורה, הכל כמו פעם, עם חברותות חדשות, סדר יום חדש

שמקום מושבה המרכזי הוא , ולביתו מגיע מכתב רשום מעמותה תורנית בירושלים,  שעות48לא עוברות : עכשיו תשמעו טוב
. הם מבקשים ממנו להגיע לסניף הירושלמי, במכתבם מבקשים ראשי העמותה להודיעו שלאור בקשה שהגיש בעבר. ב"בארה

הוא מגלה את הנס הכביר שנעשה , כבר בסופו של אותו יום, אבל .דוברולא ידע כלל במה מ, בשלב זה לא זיהה האיש את העמותה
  .ואת כל אחד מבניו של מלך מלכי המלכים ,ואת ההשגחה הפרטית המלווה אותו, עימו

ובו בקשה , בהיותו בתחילת שנות לימודיו בכולל,  שנים18בבואו לפגישה מציגים האנשים בפניו מכתב שהיפנה הוא אליהם לפני 
את הבקשה הגיש האברך אחרי שהבחין במודעה שפרסמה העמותה ההיא . היקף-ציב חודשי לעריכת מחקר תורני רבלקבלת תק

שכח מיודענו לגמרי מכל  ,ומאחר שעברו כל כך הרבה שנים מאז, לא התקבלה כל תגובה מעמותה, בזמנו .בעיתונים החרדיים
ונודע להם על אישיותו התורנית  ,בזמנו עשו עליו בירור מקיףאנשי העמותה סיפרו לו ש .שחקים לא שכח-יושב, אבל .העניין

רק באחרונה  .כך שהתוכנית ההיא לא באה לידי יישום, ושוב התפרקה, והוקמה מחדש, אבל בינתיים העמותה התפרקה, הברוכה
, כבר העלו אבקואז הוצאנו מחדש את כל המסמכים ש, ממון- שם ועתירי-וגובתה על ידי נדיבים בעלי, הוקמה העמותה מחדש

עוד בטרם האזין , ת עוצמת ההתרגשות שאחזה במיודענו זהאאי אפשר לתאר  .ונתקלנו בשמך המתנוסס על המכתב ההוא
  .לא היו לחינם, הוא כבר תפס שהמכות שבאו עליו. לדבריהם הבאים

כדי שיוכל להתמסר , שנים רבותלמשך , האנשים שישבו מולו הודיעו שהם מוכנים להקצות לו מדי חודש סכום כסף גדול במיוחד
עלה בהרבה על המשכורת , הסכום שבו נקבו; נותר המום, מששאל אותם מה הוא הסכום המדובר. לעבודה תורנית מסוימת

שעליהם מקפידים מאוד , יש לנו שני תנאים לביצוע העיסקה, הוסיפו אנשי העמותה, אבל.המכובדת שקיבל במפעל בו עבד
  .לא ידע האם יעמוד בתנאים אלו. האיש נדרך כקפיץ .בעמותה הראשית באמריקה

  - - - שאין לך מכונית, והתנאי השני -  - - ואינך עובד באף מקום אחר, שתורתך אמונתך, התנאי הראשון הוא
כולו -וכל שימסור את עצמו, תורה אמיתי-כדי להבטיח שמדובר בבן, הם הסבירו שהנהלת העמותה דורשת את קיום שני התנאים

  ).עלינו לשבח (?צריכים להוסיף משהו.. .דה התורנית שהוטלה על כתפיולעבו

  ].כו, כז[" ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאתת"
 האבות בבית מתאכסן אני, יקר בחור: "הספסל על שישב זקן יהודי עצרו ולפתע, ברחוב הלך שמים ירא בחור: היה כך שהיה מעשה
 האבות שבבית הכנסת בבית מתאספים, בוקר מידי: "המשיך והזקן, בחיוב השיב הבחור, "?דולג חסד עמנו לעשות תוכל האם, שממול
              . התורה וקריאת קדושה קדיש, בציבור תפילה מצוות מביטול לנו נגרם נורא צער. למניין עשירי לנו וחסר, בלבד מתפללים תשעה
. היה וכך". נדר בלי למניין אגיע מחר כבר", הבחור השיב, "רבה בשמחה" ".?אלינו ולהצטרף מאמץ לעשות תוכל האם, יקירי אנא

  .ושמחה רוח קורת לישישים שגרם משום, עצום חסד קיים גם אלא, במניין בתפילה רק אותם זיכה לא הבחור
 לאחר' הגבהה 'יםיקי מהישישים אחד שאף שייך היה שלא כך, מאוד וכבד גדול היה, )אשכנז בני של (הכנסת בבית התורה ספר, והנה

) ספרד בן שהינו (הבחור וכאן. תורה הספר בהגבהת וכיבדו, הבחור אל) המקום כגבאי שמשמש (הזקנים אחד אפוא ניגש. התורה קריאת
 סוף סוף הצליח דקות כמה לאחר רק. הצליח לא אך, וכך כך ניסה הוא. שכזה תורה ספר הרים לא שמעולם משום, מאוד הסתבך
  .חלילה שיפול מחשש בחזרה הורידו אלא, עמו להסתובב שלא נאלץ, יציבה בצורה הוחזק לא הספר ועדיין מאחר אך, להרימו
' טכניקה'ה אלא ,חולשה אינה שלך שהבעיה לך דע, היקר ידידי: "הבחור אל הישיש הגבאי פנה, יצאו הזקנים שכל לאחר, התפילה בתום
 המתפללים עיני מחמת לחוץ  כשאינך, ועתה, הבימה אל תורה הספר את צאוהו נא גש. העצמי והביטחון תורה הספר של ההגבהה של

 אל הבחור אפוא  ניגש"...בקלות הספר את להגביה שתוכל תראה אתה אימונים כמה לאחר. להגביהו כיצד בדיוק אלמדך, בך הנעוצות
!". ?עליו' להתאמן'ו הקדוש תורה הספר את להוציא מותר וכי, רגע רק... "רעדה אחזתהו לפתע, התורה בספר כשאחז אך, הקודש ארון

, הבחור את שכנעה לא זו טענה  אך..."הגבהה שיעשה אחר אחד אף יהיה לא תלמד לא אם הלא", בביטחון הזקן אמר, "יקירי בסדר זה"
  . 'רב שאלת 'ולעשות לגשת ביקש והוא
 אין שמא  או,הגבהה מצוות במניין שתתקיים כדי ,תורה הספר על הגבהה בעשיית להתאמן מותר האם, שכזה במקרה הדין מה, ובכן
 לנהוג חייבים אנו והרי, תרגולים עליו ועורכים, בו הקריאה בזמן שלא אותו שמוציאים, תורה לספר ביזיון בכך שיש משום, כן לנהוג
  ?גדול כבוד תורה בספר
 שהופך תורה לספר ביזיון הוא כי, לאיסור ל"זצ יבאליש ש"הגרי מרן, חמי ממורי  שמעתי:א"הגאון יצחק זילברשטיין שליט ר"מו השיב
 הספר על להתאמן מבלי להגביה היטב המגביהים למדו, הזה היום עד תורה מתן שמאז, דבריו לבאר ויש! 'אימונים של מכשיר 'להיות
  . כן לנהוג אין ולכן, תורה
 הפסוק על ן"הרמב שכתב וכמו', לדאורייתא קרובה' היא, לעם חזותו להראות כדי תורה הספר הגבהת שמצות, סופר החתם כתב, והנה

 פני להראות, הציבור על תורה ספר מקים שאינו החזן על, נראה ולי): "ו"כ, ז"כ דברים" (הזאת התורה דברי את יקים לא אשר ארור"
 לפניו ומחזירו ,ולשמאלו לימינו העומדים לעם כתיבתו פני ומראה אותו שמגביהים סופרים במסכת שמפורש כמו, לכל כתיבתו
 קיום שאי ומבואר". נוהגים וכן', וגו משה שם אשר התורה וזאת ולומר ולכרוע הכתוב לראות והנשים אנשים לכל שמצוה, ולאחריו
 שיכול אחד אף בציבור שאין באופן מדובר אם, ולכן. 'ארור'ב חלילה מקוללים, אותה מקיימים אין שכאשר עד, כך כל חמורה ההגבהה
  .להגביה שיוכל אדם ולהביא לחפש עליהם, תורה ספרה את להגביה
              ', מקרא שניים 'בו לקרוא או, בו ללמוד כדי תורה הספר את שיוציאו, הכנסת בית למתפללי לייעץ נוכל, אפשרי זה אין ואם

 ל"זצ ח"ממו שמעתי ואמנם. כך ויעשה ישוב ולמחרת, להגביה יוכל מכן ולאחר, תורה הספר מתוך פסוקים כמה ל"הנ הבחור ויקרא
 נראה מקום מכל, תחילה בו כשקוראים כזה באופן אפילו, בהגבהה להתלמד כדי תורה הספר את להוציא צעירים לבחורים שאין

 ובשמאלה בימינה ימים אורך 'עליו יאמר ואז. כך לנהוג לבחור ומותר, לתורה ביזיון בזה אין, להגביה שיכול אחר אדם שאין דנן שבנידון
  ).והערב נא (!'וכבוד עושר

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות
  ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז ן שהיןרפאל ב נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע

  ,ל"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ יוסף בן אסתר ז"לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ טובה בת כורשיד ז"לע
 .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נה בן אסתר זנ יו"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת רחל ז"לע
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  דבר העורך
 .עומדת בעיקר הפרשה הקללות )98( צ"חפרשת הברכות ו
עזרא תיקן להן לישראל שיהו : (מגילה לא:)אומרת הגמרא 

קודם  בחוקותי) שת(ספר ויקרא, פר קורין קללות שבתורת כהנים
 תבוא)-פר' כיחומש דברים ב( ושבמשנה תורה(שבועות) עצרת 
יי ואיתימא ריש לקיש כדי אמר אבמדוע?  שנה,האש קודם ר

הרי שפרשת השבוע אינה נקראת  .שתכלה השנה וקללותיה
במקרה בדיוק בתקופה זו של השנה אלא שיש בה גם 

 מענייני דיומא.
הימים בהם אנו עומדים בחשיבות  ונביא בזאת כמה דברים

 (בעלון פרק נרחב בנושא). 
ם ראש השנה, יו -היום הגורלי ימים לפני  10אנחנו כמעט 

הדין. היום בו ברגעים אחדים, במשך שתי יממות, נקבעת 
חודש מימים  . נותרו לנו כעשרההמציאות לשנה שלמה

 .בהם להשתנותולשנות  עוד אלול שניתן
 לשוב הזמן הראוי ביותר הלב, והוא פתיחת זמן - אלול חודש

 אנו, התורה לימוד הוא בתשובה בחזרה עיקרי ודבר בתשובה.
 ואחרי בתורתך לבי 'פתח :"נצור קיאל" בתפלת אומרים
 הלב לפתוח צריך - ראשון שדבר, נפשי' תרדוף מצותיך
 צריך ,נסתמים הלב עורקי כאשר ,בגשמיות וכמו. לתורה
 לנשום שיוכל כדי העורקים לפתוחו הלב לפתוח טיפול לעבור

. כן להיות שצריך ברוחניות שכן כל, פתוח להיותצריך הלב כי
 - לבנו' יפתח 'הוא בתפלה אנו ומריםא הלב? פותחים ואיך

, הלב יפתח ידה ועל הטיפול הוא התורה ,'בתורתו' - מה י"ע
 '.ויראתו אהבתו בלבנו וישם' ואזי

וחיזוקים  קבלות על עצמו קבלי אחד שכלואף צריך וחשוב 
, בלימוד התמדהלימוד תורה ב ראשון דבר. אלול חודשב

 . סרמובספרי ה לימוד קביעות יומית של כ"ואח
 בלי יהודי להיות שייך איך מבין שאינו אמר חיים' ה'חפץ
 שעות שלוש למדו באלול אצלנו, מוסר ביום שעתיים ללמוד
 בתענית היינו אלול חודש וכל, שעות שלוש רק וישנו, מוסר
 דברי אפילו ואז, ודממה שקט היה האכילה ובשעת. דיבור
 והיה ,קנה לושט יקדים שמא ,האכילה בשעת אמרו לא תורה
 שעות שבע היינו ח"ר ובערב. לתשובה חרושת בית ממש

 ותשובה. התעוררות בדברי ועסקנו בבדידות
זאת עלינו לקחת אבל בכל אין אנחנו בדרגה כזו,  כיום אמנםו

 .ברצינות את חודש אלול
: (כח, ט) בפרשתנו מופיע הציווי ללכת בדרכי ה' שנאמרוהנה, 

: )מצוה תרי"א( כותב בספר ה'חינוך' ךכ ", ועלְוָהַלְכָּת ִּבְדָרָכיו"
חנו, ווינו לעשות כל מעשינו בדרך ַהֹּיֶׁשר והטוב בכל כושנצט

ולהטות כל דברינו אשר בינינו ובין זולתנו, על דרך החסד 
והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם וזה חפצו 

 .מבריותיו, למען יזכו לטובו כי חפץ חסד הוא
, אף אתה היה רחום, מה רחוםנקרא מה הקדוש ברוך הוא 

, אף אתה היה חנון, מה הקדוש חנוןהקדוש ברוך הוא נקרא 
, אף אתה היה צדיק, מה הקדוש ברוך צדיקברוך הוא נקרא 

 ,לו לומרון כי, אף אתה היה קדוש. והעניקדושהוא נקרא 
 ,דות נכבדותילות טובות כאלו ומושנלמד נפשנו ללכת בפע
דות יל דרך משל לומר שמתנהג במאשר יספר בהם יתברך ע

עלות שמתנהג עם נדות היהמ טובות אלו עם בריותיו.
 ד ולעשות כל דרכינו בדמיונו. ובריותיו, ויש לנו ללמ

ו נמחשבותי ולתקן וניצר שוולכב נודרכי להישיר שתדלנ כן על
 . ללכת בדרכיו - ים המצוה הזאתיו לאהבת האל ולקנומעשי
, ישראל כלל ועל עלינו יגן זאת עצמינו על שנקבל ובזכות
 .כי"ר אמן שלימה ולגאולה לתשובה ונזכה

 
 
 
 
 
 

 

 
 

   
 יא).-כו, א( מצות הבאת פירות הביכורים לבית המקדש .א
 . )טו-כו, יב( מעשרות ּדּוייּווִ מעשר עני, ביעור  .ב
 וה' האמירך היום. -את ה' האמרת היום  .ג
יכתבו את כל התורה על  ,ום הכניסה לארץצווי ה' שבי .ד

אבנים גדולות, וכן יבנו שם מזבח ויקריבו שלמי שמחה 
 .)ח-כז, א(

 .כו)-(כז, יאקללות, בהר גרזים ובהר עיבל הברכות והמצות  .ה
 יד).-כח, א(הברכות  - ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ה' .ו
א ִתְׁשַמע ְּבקֹול ה' .ז  סט).-(כח, טוקללות  צ"ח - ְוָהָיה ִאם 
חסדי ה' עם בני ישראל ביציאת מצרים, ובמדבר לפני  .ח

 .ט)-(כט, אכניסתם לעבר הירדן המערבי ומשם לארץ 
             

 
 

 

 

 

(חוזק) לישראל, כי  : שהתפילין הם עוז(ברכות ו)חז"ל דורשים 
אצל יהודי, הם התפילין שבראש על ידי שרואים הגויים את 

הגאון בעל  לדרכו מפחדים. ועל זה מסופר, שפעם נסע
ובדרך, ישב הרב  )רבי אריה לייב גינצבורג( שאגת אריה''ה

בעגלה כשהוא עטור בתפילין ועסק בתורה, לפתע יצאו 
ו על העגלון מהיער קבוצת גזלנים חמושים ברובים ואיימ

לעצור ולתת להם מיד את כל כספו. נבהל העגלון מאד 
וצעק: רבי! בסכנה אנחנו! שמע הגאון בעל ה'שאגת אריה' 
את הצעקות והוציא ראשו כדי לראות מה פשר הצעקות, 
והנה כאשר ראו הגזלנים עזי הנפש את הגאון, נפל עליהם 

ברחו פחד גדול ונסו על נפשם... ושאל העגלון: רבי, מדוע 
הגזלנים ממך ולא ממני, הרי אני צעיר וחזק ממך? וענה לו: 
שהם נמלטו לא מפני כוחי, אלא מפני התפילין שבראשי. 
ושאל העגלון: הלא גם בראשי היו תפילין ומדוע לא נמלטו 

על הפסוק וראו כל עמי הארץ  ממני? וענה לו: חז"ל אומרים
, אשתפילין שבר כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך אלו

אצלך העגלון שהתפילין נמצאים רק "על הראש" והואיל ו
"בראש"  - נמצאים התפילין אצלי אך מפחדים, לא הגויים מזה
 פחדו. ממני הם לכן - התפילין את קדושת לי יש הראש בתוך

 

 
 

 בני הלא צריך היה הכתוב לומר להיפך, שהרי תחילה נכנסו
 ?המקדש-מכן הוקם להם בית ישראל ורק לאחר ישראל לארץ

ברם, תרגום יונתן אומר על הפסוק: "ואשא אתכם על כנפי 
שבליל פסח הראשון נשאו העננים את ישראל אל  -נשרים" 

איפוא שעוד  מקום המקדש ושם אכלו את קרבן הפסח. יוצא
ַוְיִבֵאנּו ֶאל לפני "ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת", כבר נתקיים: "

 ".ַהָּמקֹום ַהֶּזה

 בס"ד

י ָתבֹואּכִ
 זשע"ת י"ג  אלול                    זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ                 'זשנה   326עלון מס' 

ב' וםערך בינש 446 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחוב ברמת השרון

  הגאון מו"ר של מיסודו ",יקצורו "ברינה במדרשת
 .זצ"ל אדלשטיין יעקב רבי



 

 

 כשהיו בישראל מלפנים' כתב ל"זצ סלאנטר ישראל רביי
 ושאלו', פלצות אחזתנו אלול מברכים קורא קול שומעים

 דוב זה האם, ממנו מפחד כ"כ שאתה אלול זה מה, רבי אותו:
 יותר הרבה עוד מאלול לפחד צריך, ישראל רבי אמר, ארי וא

 את גם' )לו, יז -א  שמואל( אומר המלך דוד שהרי וארי מדוב
 )קכ, קיט תהלים( אמר אולם, ירא ולא', עבדך הכה הדב גם הארי

 '.יראתי וממשפטיך בשרי מפחדך סמר'
 כותב ישראל שרבי אמר ,ל"זצ לווינשטיין יחזקאל רבי הגאון

 אחזתנו אלול חודש קורא קול כאשר בישראל יםמלפנ'
 זה אבל יודע איני" פלצות" זה יחזקאל: מה' ר ואמר - פלצות
 זה אלול הוא זמן להיות רציני! ובחודש .נורא דבר בודאי

 .עליו להסתכל פחד ממש היה
 שרוכים לקנות צריך היה, לירושלים המשגיח הגיע כאשר

 כמה אותו שאל כ"חוא. עבורו שיקנה מאחד וביקש, לנעלים
 רבי אולם. לו לשלם צריך שאין הלה אמר, לו לשלם צריך

 בבדיחותא הלה ואמר'. עלה זה כמה' ושאל בו הפציר יחזקאל
 ונתן שקל עשרים מכיסו הוציא יחזקאל ורבי', שקל עשרים'

 הרים את קולו רבי, בבדיחותא רק זאת שאמר הלה ואמר, לו
 !!?'!בדיחות עושים באלול' ואמר: יחזקאל
 הגיע שמונה שבגיל סיפר, ל"זצ פראנק פסח צבי רבי הגאון
 הבית וכל, אלול מברכים בשבת זה והיה דוילנא המדרש לבית

 ורק, לשבת מקום מצא ולא, וגדוש מלא היה המדרש
 ישראל ורבי, שם ונתיישב. הקודש ארוןל העולות במדריגות
 פתח ישראל ורבי, לדרוש המדרגות על עלה ל"זצ סלאנטר

 אמר וכאשררבותי אלול הגיע צריך לחזור בתשובה", " ואמר
ואמר שדבר זה  פסח צבי' ר ראה זה ואת, תעלףוה נפל זאת,

 .עשה עליו רושם לכל ימי חייו
 

 
 

 קודש אלול
זצ"ל, הזכירו חולה בימי רבי פנחס מקוריץ לפני הצדיק 

חודש אלול, והרבי הסכים שיאמרו עליו תהלים אפילו 
, והטעים את (למרות שמדובר לפני חצות הלילה) בתחילת הלילה

 - כי חודש אלול כולו רחמים גם בתחילת הלילה ,הוראתו
אלו ימים של  ,שימי חודש אלול ,כפי שידוע מהאר"י הקדוש
 מידות הרחמים ביום ובלילה.(י"ג) התגלות של שלוש עשרה 

שבימים אלה  ,זצ"ל מובא בעל התניאלבספר ליקוטי תורה 
תפלא שלא קבעו לות של רחמים, עד שהוא מיש כזו התג

כי אלו ימים הדומים ליום הכיפורים,  ...את אלול ליום טוב
רק ההבדל ביניהם שביום הכיפורים ההגדרה היא 'מלך 

 בעיר' ובימי אלול הוא 'מלך בשדה'.

(ברכות  זצ"ל היה אומר בהתעוררות את הגמרא השפת אמת
מצא בה עשרה, "בשעה שהקב"ה בא לבית הכנסת ולא  :ו:)

 מיד הוא כועס, שנאמר מדוע באתי ואין איש". 
כך הוא בימי אלול "מדוע באתי" בימים אלו, שנפתחים בהם 

 שערי רחמים בשמים, שידו פשוטה לקבל שבים. 
לכן על כל אדם להתעורר, וצריך כל אחד לדפוק  -"באתי" 

על שערי התשובה, ונאמר 'קול דודי דופק פתחי לי' כדי 
 כשל במצב של 'באתי ואין איש'.שלא להי

 רבי חיים פלאג'ידבריו הנוקבים של הגאון  יםומה נפלא
שהיה חוזר בימי אלול לפני קהל שומעי לקחו בבכיות  ,זצ"ל

"מעיד אני עלי שמים  :נוראות, על דברי התנא דבי אליהו
וארץ שהרבה יותר ממה שאשה מצפה על בעלה שיחזור 

- ידו שישוב ממדינת היםממדינת הים ואב ממתין לבנו יח
 יותר מכך ממתין הקב"ה ליהודי שישוב בתשובה".

שליט"א, מעורר הרבה  הגה"צ רבי אלימלך בידרמןהמשפיע 
על ענין התשובה בחודש אלול, והוא מזכיר תמיד את 

שכבר מתחילת חודש אלול הם  הספרדיםמנהגם של 
 התחילו להשכים קום לאמירת הסליחות. 

את מה ששמע בשם הגאון הגדול רבי ציין  ,ובהקשר לכך
] כבר הספרדיםשמואל הלוי וואזנר זצ"ל שאמר: "הם [

משכימים לסליחות, אנו עדיין לא משכימים לסליחות אבל 
 לכל הפחות שנקום לתפילה...

ועוד סיפר על הגאון הירושלמי רבי פנחס אפשטיין זצ"ל, 
שהיה נדחק מפעם לפעם לבית הכנסת הספרדי ליד ביתו 

 ר איתם סליחות בהשכמה. ואומ
יהודי אחד שפגש אותו שם סיפר, כי מנהגם לחלק את 

מר קטע בקול רם. ואכן וכל אחד א -הסליחות למשתתפים 
"חטאנו לפניך רחם  :קטע את גם הגאון רבי פנחס זצ"ל אמר
 עלינו" בקול, ובניגון שובה לב.

 

 

 'ל-ו-ל-לצעוק 'א
יו של החפץ חיים היו נר לרגל ,דבריו המרטיטים של החיד"א

בימי הרחמים והסליחות. בזמנם היה מנהג ידוע שהשמש 
של בית הכנסת היה מכריז בין מנחה למעריב 'שובו בנים 

שעל השמש להסביר  ,שובבים'. ועל מנהג זה העיר החיד"א
לקהל שעוד מעט מגיע היום שנפשו, נפשות אנשי ביתו, 

 י לא ישמעממונו, ונכסי בני ביתו, הכל על כף המאזניים. מ
כך הם לדברים הללו ולא יקרע לשני גזרים?!  ויטה את ליבו

 החיד"א.דברי 

היה קורא בקול  'לברוזוכיוצא בזה אומרים כי הרבי מו
פעמים רבות לחסידיו: 'חודש אלול! חודש אלול'! פעם 
פלוני העיר לו: וכי אנו לא יודעים שהיום אלול, מדוע הרבי 

! הסביר לו הרבי, שבעצם צריך לצעוק כך בקול שוב ושוב?
הנה מובא בהלכה שקריאת שמע אומרים  זו הלכה פשוטה.

תפילת  בקול רם, כמבואר בשולחן ערוך, אך לעומת זאת
מדוע? מה השוני בין קריאת  נאמרת בלחש. ,'שמונה עשרה'

ההבדל בין שני הנדונים, ביאר  שמע לתפילת שמונה עשרה?
בן נכנס לביתו של נפלא: כאשר ראומשל הרבי, יובן על פי 

שמעון שלא ברשות, אזי שמעון קורא בקולות וברקים "אני 
בעל הבית לא אתה! אל תיכנס, אני בעל הבית"! אבל 
לעומת זאת כאשר נכנסים לביתו של שמעון לבקש גמ"ח, 

 אז כבר מדברים בלחש: אולי אדוני, יש לך גמ"ח בשבילי...
, ולמה? : פסוקי "שמע ישראל" אנו אומרים בקולוהנמשל

לפי שהאדם מסתובב לו בעולם הזה סחור סחור ואינו רואה 
מספיק את הקב"ה. הוא חושב כי הוא בעל הבית כאן 

הוא  ברךיתם זו ההכרזה שהש ,בעולם, לכן בקריאת שמע
הוא בעל הבית, וממילא יש לקרוא בקול רם: ה' הוא בעל 

הכל מתנהל בעולם בהשגחה מהקב"ה! אולם בתפילת  ,הבית
אנו מבקשים ומתחננים מהקב"ה שיחננו  בהעשרה,  שמונה

וח וכל ובחכמה בינה דעת, ברפואה שלימה, בפרנסה ברי
שם אנו כבר כאמור  -שאר הדברים שאנו זקוקים להם 

 מדברים בלחש.
 - היצר הרע כך הם פני הדברים בימי אלול חודש הרחמים.

מגיע בכדי להטריד אותנו בכל  - האויב הגדול של האדם
נות מתוך מטרה שנשכח ונסיח וש ,טרדות ותחבולותמיני 

את דעתנו מהימים גדולים שבהם אנו עומדים, לכן יש 
 אלול! אלול! אלול!לקרוא בקול: 

 במעלת חודש אלול



 

 

"
[הפסוק]:  גם ירמוז במאמר' הקדוש: ה'אור החייםםאומר 

ואין טוב אלא  (ברכות ה.)אל התורה כאומרם ז''ל  "בכל הטוב"
, שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב תורה

בעיניהם  יחשב ולא אחריה ומתלהטים משתגעים היו ,התורה
 כי התורה כוללת כל הטובות ,מלא עולם כסף וזהב למאומה

 .שבעולם
 אף על, היומי הדף לשיעור איחר לא שמעודו ביהודי מעשה
 פרחו עיסוקיו כל, השיעור זמן גיעהכש אך, גדול גביר היותו
, זאת ובכל, דבר לשם היה הקבוע לשעורו ומסירותו היו כלא
 לפני לדרכו לנסוע נאלץ והאיש, גמור אונס פעם לו אירע

 בדור, היומי הדף על יוותר כמוהו איש לא, ברם. השיעור
 כדי מדאי' משוכלל' להיות צריך לא, ימינו לי שלטהדיגי

ולהשמיע אותו , יום אותו של היומי הדף להוריד שיעור עם
 את סגר ,הדרך בתחילת מיד ,הגביר מיודענו עשה וכך ברכב.

 של הסוגיה דברי על להתענג והחל, שלו הפלאפונים כל
 נסעה ,בכביש המהיר כבר בהיותו, לרגע התבטל ולא' דף'ה

 והוא, במיוחד איטית במהירות וארוכה גדולה משאית לפניו
 קול שומע הוא ולפתע, יפהלעק יוצא האיש, לעוקפה ביקש
 משטרה שניידת בטוח היה הזה היהודי. משטרתית סירנה
 ולכן, המשאית את לעקוף היא גם ומבקשת, מאחוריו נוסעת
 למסלולו הוא שיחזור כדי הסירנה את השוטרים הפעילו
 . לפניו העקיפה את לבצע להם ויניח

 תוך, שלו הנסיעה לנתיב וחזר, לסירנה ציית העשיר היהודי
 ...הניידת של לעקיפתה ממתין שהוא
, הרכב שבתוך במראה גם, באה לא זו אבל, ממתין הוא

 םע הניידת את לאתר היה אפשר אי, שבצדדים ובאלו
 . האדמה אותה בלעה כאילו נעלמה זו. המהבהבים האורות

 הנגדי במסלול מבחין הוא, נוספות שניות 3-4 כעבור, ואז
. רבה במהירות לידו לפתהחו, סמיטריילר - ענקית במשאית

 . שתיים אפילו, פעימה מחסיר וליבו
 הוא, ארוכה היתה שלו בנתיב הנוסעת המשאית שגם כיון
 לא ואם, שניות 3-4 בתוך העקיפה את לסיים מצליח היה לא
 היה מה יודע מי, שלו לנתיב הסירנה בגלל מיד חוזר היה

 והרגיש כי היה זה נס גדול שהיה לו. קורה...
 לחפש ממשיך הוא ,חלפה ממול שראה שהמשאית לאחר גם
 . מוצא ואינו, הניידת את
 רואה הוא ובינתיים, הניידת אחרי החיפושים את עוזב הוא

 את מעט איבד, ממול שהגיעה מהמשאית הפחד שבשל
 להחזיר ומחליט, הסוגיה ענייני של וטריא בשקלא השליטה

 לקטע שוב להאזין כדי אחורנית דקות כמה הנגן את
  הסירנה... לה נשמעת שוב והנה, זה בזמן הושמעש

 הבין שלנו היהודי, הניידת את חיפש לא כבר הוא הפעם
 .  לו שאירע הנס גודל את לפתע
 מהמשאית לו הנשקפת הסכנה את ראה בשמים יושב

 המשאית את לעקוף ביקש שבו ברגע ובדיוק, שממול
  משטרתית סירנה הקלטהב הושמעה, שלו בנתיב שנסעה

  שהוקלט כמה שנים לפני כן. השיעור בעת וקלטהשה
 גודל את להבין וכדי, צרכם כל ברורים יהיו שהדברים וכדי

 של פקדונות אצלו המפקידים, ליראיו ת"השי שמשלם השכר
 .  שקרה מה את נבאר, זכויות

 בו המקום, בשיעור שהוקלט היומי הדף את הכילה הקלטהה
 מאה בשכונת ועוצנ קטן מדרש בית היה השיעור הוקלט
, שיעורו את אמר הירושלמי השיעור שמגיד בעת, שערים
 ורק הסירנה את והשמיעה משטרתית ניידת בחוץ עברה
 הסירנה הושמעה שבה השעה את לכוון ידע תעלומות יודע
 הגביר ייסע שעותשנים ו מספר שבעוד ידע הוא ורק

 נתיב אל להשבתו היחידה והדרך, בעקיפה ויסתכן, במכוניתו
 סירנה... באמצעות תהיה ,שלו נסיעהה

  .שאינך כפוי טובה -" ואמרת אליו": וברש"י
פעם קרא רבנו : שליט"א רבי צבי איזנשטייןהגאון  סיפר

שך זצ"ל לאחד ממקורביו שכיהן הגאון רבי אלעזר מנחם מן 
אני מעונין שתלמיד פלוני "מר לו: כמשגיח בישיבה וא

שיחזקו  ,הלומד בישיבתך, ילמד עם אברך תלמיד חכם
בלימוד. אנא מצא לי אברך מתאים ואני אשלם לו שכר 

סודר אברך ללמוד עם אותו תלמיד  ,. ואכן כך היה"לימוד
 ,והגרא"מ שך היה שולח כל ראש חודש באמצעות המשגיח

 את השכר לאותו אברך. 
ש חודש, נכנס המשגיח לקבל כדרכו את פעם אחת ברא

שכרו של האברך. והנה רואה הוא כי מתקיימת כעת אסיפה 
 כנס. יהמונעת ממנו לה ,חשובה של עסקנים בבית הרב שך

אחרי יומיים שלח הגרא"מ שך לקרוא לו ושאלו למה לא 
כי לא נתנו לו  ,נכנס אליו בראש חודש. השיב לו המשגיח

וד שהטריח את המשגיח לשוא כנס. הצטער הרב שך מאילה
ושאלו "במה אוכל לפצות אותך על כך"? ניצל הלה את 
ההזדמנות וביקש לדעת מה פשר התעלומה. מדוע דואג הרב 
שך דווקא לבחור פלוני שילמד עם אברך תמורת תשלום? 
פתח הרב שך וסיפר לו דברים כהוויתם: "דע לך שבצעירותי 

רעו יובינתיים איצאתי מהבית וגליתי מישיבה לישיבה, 
מלחמות בעולם. לא זכיתי לשוב הביתה ולא זכיתי לראות 

י, ובמשך הרבה זמן הייתי בלי בית, בלי הורים, ייותר את הור
. בגדי בלו ולמדתי בעזרת נשים של בית כנסת בלי דמי כיס
עד שנשארה לי חולצה אחת שלבשתי אותה  ,להם לאטם

ך לא היה לי בגד נוצרו בה חורים, א ,שנים. במשך הזמןכמה 
אחר, ולא היה ממי לבקש. נהגתי לכבס את החולצה פעם 

יבש. "פעם אחת יתי עד שתתיבשבוע בכיור בית הכנסת וחכ
הלכתי לכבס את החולצה. עמדה שם מרחוק אשה אחת, 
היא נגשה אלי ואמרה לי: "אני עוקבת אחריך הרבה זמן 

 את החולצה שלך,  ואני רואה שמפעם לפעם אתה בא לכבס
 התואיך אתה יכול ללבוש א ,אבל החולצה מלאה חורים

"? השבתי לה: "ומה אעשה, אין לי חולצה אחרת". מה כך
עשתה אותה אשה? היא הביאה לי לא רק חולצה אחת אלא 
שתי חולצות! איזה חסד עצום עשתה עמי כאשר הביאה לי 
שתי חולצות, אחת לשבת ואחת ליום חול. היש לך מושג 

 הטוב שאני חב לאשה זו"?!  גודל חובת הכרת
"חקרתי ובדקתי כל העת האם יש לאשה זו צאצאים והיכן 
הם, ונודע לי שכולם נספו בשואה ונותר רק שריד אחד, 
והוא אותו תלמיד פלוני שלומד בישיבתך. חשבתי, כיצד 
אוכל להטיב לאותו תלמיד בתור הכרת הטוב לסבתא שלו, 

סיים  -עמו" והחלטתי לשלם כל חודש בשביל שילמדו 
פורו. יש לציין כי התלמיד עצמו לא ידע יהגרא"מ שך את ס

 מאומה מכל הסיפור הזה. 
 

סיפר הגאון רבי משה אליהו שוורץ שליט"א: אדם מקרובי ו
משפחתי הגיע לארץ ישראל מאמריקה, לפני מספר שנים, 

כנס לביתו של רבנו הגרא"מ שך זצ"ל להקדים לו יוביקש לה
יה הגרא"מ שך חלש מאד ומלבד בני שלום. בתקופה זו ה

ביתו והמקורבים ביותר, לא התאפשר לאנשים להכנס אל 
הקודש פנימה. כאשר שמע הגרא"מ שך את שמו של אותו 

וה להכניסו. ואכן נכנס וייהודי שחפץ לבקרו, יצא מגדרו וצ
מערכה שלמה  ,הלה ומיד החל להרצות בפני ראש הישיבה

. הגרא"מ שך, למרות של חידושי תורה על מסכת יבמות
חולשתו הגדולה, נענה לדברי אורחו בשמחה עצומה, הוא 
קם בעצמו לארון הספרים להביא רמב"ם, שאל ותרץ, ונכנס 
עמו לעומק הסוגיא. לפליאת בני הבית, לאחר מכן, על מה 
ולמה חרד ראש הישיבה את כל החרדה הזאת, ומדוע יצא 

ו מרגיש טוב, מגדרו לקבל את האורח האלמוני למרות שאינ
השיב הגרא"מ שך: "לפני ששים שנה... כשעברתי בדרכי 

ישנתי לילה אחד אצל אביו של  ,בעיירה מסויימת בליטא
אדם זה, ואם כן הרי אני חייב לו הכרת הטוב, ועתה נזדמנה 

 ...לי האפשרות להשיב משהו על הטובה ההיא"

 סיפור מדהים... –הכרת הטוב  מרוויחים  –מקביעות הלימוד 



 

 

 סיפור - שנה חדשה וברכותיה -הכרת הטוב 
ליום  מחודשיום הדין. פחות  - לראש השנהעוד כשבועיים 

המכריע אשר בריות בו יפקדו להזכירם לחיים או להפכם, 
 -לעושר או להפכו, לאושר או להפכו. הכל נקבע ביום אחד 

בראש השנה שעבר. כל היסורים והסבל הנורא, האבטלה 
, עד לאכזבות ביותר ד לכאב הראש הזעירהנוראה, ע

 כל אלה על כף הקטנות שבחיים. בעוד שבועיים יוצבו
המאזניים. המצוות יוטענו על הכף האחת והעבירות על הכף 
השניה, אשרי מי שיוכל להכביד את כף המצוות ולהמעיט 
את כף העבירות, ואין זה קשה, כדברי רבינו יונה: "כי לכל 

 ".תשובה תמצא סליחה
שיש לפרשת השבוע וללקחיה  ,מקובלים אנו מרבותינו

שייכות וקשר לזמן בו היא נקראת, וכבר נאמר במסכת 
שעזרא הסופר תיקן לישראל שיהיו קוראים את  ,מגילה

א") לפני ראש השנה, כדי והקללות שבתורה (פרשת "כי תב
". תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיההשיתקיים בנו: "

היא, מדוע תיקן כך עזרא הסופר, לפני  השאלה המתבקשת
כאלפיים וחמש מאות שנים, והרי יש שנים טובות 

 !?ומאושרות של חיים ושובע ושלום כשנים הטובות לברכה
התשובה היא, שלא תהיה שלימות מוחלטת, אלא בבוא 
הגאולה הקרובה, ובכל שנה עומדים אנו ומייחלים כי "תכלה 

 ".שנה וקיללותיה, תחל שנה וברכות
בית המקדש השני  בתקופתכל זאת אף בימי עזרא הסופר, 

שהיו בו שנים מבורכות כשנותיו של שמעון הצדיק  –
ושמעון בן שטח כמובא במסכת יומא ותענית, על אחת כמה 
וכמה משחרב המקדש וכל יום קיללתו מרובה מחבירו 

ראשונה בעל כן, ודאי שבראש ו. והחשיכה הולכת וגוברת
וחה יחסית בים הצרות. אך טבעי הוא מבקש כל אדם רו

שהחולה מבקש להקל מכאוב, אבל עיקר העתירה צריך 
שתהיה להחשת הגאולה, כי אז ממילא יסורו המדווים, ימוג 

 .החושך ויזרח האור
 

על נער שעבד כשוליה אצל צורף אומן בעל משפחה  מסופר
גדולה, שהיה עני מרוד. הצורף התחייב לשלם לנער סכום 

י שבוע, אבל מעולם לא נמצאה בידו פרוטה קצוב מיד
 ע.יתירה, וכך הלין את שכרו שבוע אחר שבו

חשב הנער: "אם אדרוש את שכרי, הרי אין בידו לתיתו לי. 
ומדוע אחטיאו בעוון הלנת שכר, ברם, אם אניח לסכום 

שב ומצא חלהצטבר ולתפוח, ודאי שלא אקבל מאומה! 
ות בירכתי החנות, עצה. ייחד לעצמו פח נסתר בין הגרוטא

ומפעם לפעם זרק בו סגסוגת כסף, פתותי זהב, שהעדרם לא 
 .הורגש

כעבור שנתיים פנה למעבידו ושאל: "מתי תשלם את 
 ".הצורף: "בוא ונחשב כמה מגיע לך וענה"? שכרי

הזכיר לו הנער כמה שבועות עבד, וכמה התחייב לשבוע. 
 -כו הכפילו את הסכום במספר השבועות ועיני הצורף חש

 "!?"אבוי! מנין אקח סכום גדול כל כך
והוציא  ,קם הנער ופנה לירכתי החנות, פינה את הגרוטאות

ים, יכנו אל כף המאזנואת הפח הכבד ממחבואו. הגיר את ת
ועיני הצורף אורו. העמיס כנגדו משקלות והנה כיסתה 
הפסוגת את החוב ועוד עדפה עליו. חיבק הצורף את הפועל 

לא היתה  ,"ברוך אתה לה', כי לולא עצתךהחכם ואמר לו: 
 "!לי דרך לפרוע לך

חודש חשבון  -עומדים אנו בחודש הרחמים והסליחות 
הנפש. המתבונן, יחשכו עיניו באלו פנים עומד הוא 
להתייצב לפני בוראו? כמה חטא בלשונו, כמה חטא בעיניו 
וכמה באזניו, כמה במאכלות אסורים, על הכל יוגש חשבון, 

 .נייחל לזכות בדיןואיך 
ואז, כקרן אור באפילה נזכר שיש לנו "קופת חיסכון" של 

שעברו  ייסורים. כל הדחק, הדאגות, המכאובים והעלבונות
כל אלו יובאו בחשבון ויהוו משקל נגד  - עלינו במשך השנה
 .לחובות ולתביעות
: "תכלה ומתפללים למרום מייחלים נינוואנו, נושאים עי
מקווים אנו שלא נזדקק עוד לאיזון זה של שנה וקיללותיה", 

הצרות והמצוקות, מקווים אנו להשתפר, להוסיף במצוות 
ולמעט בעוונות, ולא תצטרך עוד לגזור עלינו רעות, אלא 

 "!"תחל שנה וברכותיה
א שורש להכרת ימצות הביכורים שה הבפרשתינו מופיע
 ךינרש"י: "שאב"הגדתי היום לה' אלוקיך", והטוב, וכך כתוב: 

 כפוי טובה". 
איני  -ה' נתן לי שדה ועצים והצמיח בהם פירות כלומר, 

כפוי טובה! אין די בהכרת טובה מילולית, הכרת הטוב צריך 
שתצמיח מעשים בפועל, ליטול את הפרי שצמח ראשונה 
ולעלותו למקדש ולתיתו לכהן. כל מעשה פחות מזה, יצביע 

 .על חיסרון בעומק הכרת הטוב
ים הבאים להשרשת הכרת הטובה וביטוייה ננצל את הימ

נלמד קודם כל להודות על כל דבר, על החיים,  -בפועל 
אין הכנה טובה מזו  -האשה הילדים על הדירה על השפע 

שאז נתפלל על עתידם של כל אלה בשנה הבא לראש השנה 
 עלינו לטובה.

 
 
 

 

 ברינה             רון    
 

 [משלי טז, א] "ְלָאָדם ַמַעְרֵכי ֵלב ּומה' ַמֲעֵנה ָלׁשֹון"        
 

 לע"נ מו"ר אבי : יעקב בן רחל וצדוק                               
  סרח בת שמחה ויוסף-לע"נ מרת אימי: שרה             
 לע"נ חמי : מרכוס מרדכי בן רבקה ויוסף         

 ה : לע"נ סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה נפתלי בן רוז :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםאשר מסעוד בן זוהרהלע"נ:                

 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :לע"נ                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע יון ורבקהלע"נ: אפרים בן צ                

 : אריה (לאון) בן מלכה : זהבה ועקנין בת אטולהצלחה  
 : מתנאל בן איריס : אביטל בת יפה זיווג הגון  

        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומותלהקדשות  ,להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל
 השרון רמת 2 קוצרה' רח: כתובת

 ר לזיכוי הרביםמצוה לתרום מכספי מעש
 רמת השרון 2 קוצררח' ה: ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לזרע של קימא:
 יחזקאל יוסף בן רחל מריםיהודה 

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

 שולמית בת שרה: מיטל בת לולו
 בן זכר)(: חן בת דלילה שמחה צביה בת רחל

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

 יעל ברכה בת אביגיל : עדי בת מזל

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

 ית  קב ישראל בן גל: יע יהודה בן אסתר
 : הדסה בת מרים   אורטל בת גלית

 דוד בן שמחה : מנחם בן עליזה
 זהבה בת הודיה : פאולה בת דינה

      מרים קרן בת רבקה : אילה בת ציפורה   
 השרה בת רבקה : שרה תהילה בת חנ

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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 ב')-(כו', א'  והיה כי תבוא... ולקחת מראשית כל פרי האדמה...

 ?'אכי תבו'ופרשת  'כי תצא'מה המשותף בין פרשת 
 לא יבוא'מובא  'כי תצא'וחשבנו לומר בס"ד: בפרשת 

מדוע? כיוון שהם היו כפויי ו ...'ל ה'עמוני ומואבי בקה
הפיכת סדום בזכות שהרי הם מזרע לוט שניצל מ ,טובה

י עם ישראל כאשר לא פלאברהם והם נהגו בכפיות טובה כ
חם ובמים ויתרה מזו אף שכרו את בלעם קידמו אותם בל
 .שיקלל אותם

הכרת כ םת ביכוריאבמצוות הב תפותח א'כי תבו'פרשת 
 .(רש"י)שאינך כפוי טובה  -'יוטוב כלפי הקב"ה. 'ואמרת אלה

מעם  אצויהתורה הגדירה מי  'כי תצא'יוצא שבפרשת 
 'כי תבוא'פרשת מצד שני ו ישראל בשל היותו כפוי טובה.

הל לק לבואמגדירה איך צריך להתנהג מי שכבר זכה 
 מתוק מדבש! .  כיהודי דלהיוולישראל או 

***** 
 (כו', ה') וירד מצרימה ארמי אובד אבי

י',  (שבת: מובא בגמרא 'המאיר'ליון בר נפלא ראיתי בגיהס

ומדוע? כדי לא  'לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים )ב'
בנו כמו אצל יעקב אבינו שביכר את  הםיבינלגרום לקנאה 

ואולם אם יוסף היה הבן הבכור הרי שלא הייתה  יוסף.
 שמגיע יחס שונה.לבן בכור ש ברורקנאה שכן 

ולכן מבחינת יעקב יוסף  ,ר רחלויעקב עבד שבע שנים עב
 הבכור.בנו חל הוא בהיותו בכור בניה של ר

לבן כאשר ? התשובה: גרם לכך שיוסף לא יהיה הבכורומי 
רם שתהיה קנאה ובכך הוא ג .את רחל בלאההוא החליף 
 . ידת אבותינו למצריםלה לירשהובי בין האחים
שהביאה  בהחלפת רחל בלאה 'ארמי אובד אבי'ולכן נאמר 

 מתוק מדבש! .'וירד מצרימה'כך גרם לו לקנאה בין האחים

***** 
 (כו', יג') ביערתי הקודש מן הבית

 (מע' ב' אות ד' ערך בהמה) 'דבש לפי'פרו סהחיד"א הקדוש ב
מביא מעשה על יהודי אחד שמכר בדוחקו ספרי הזוהר 

בחלום שהיו מקניטים הקדוש שהיו לו בביתו ובלילה ראה 
 ...'בהמה'אותו ומכנים אותו 

בצערו מן החלום פנה האיש לתלמיד חכם וסיפר את 
 סיפורו ואת דבר החלום.

אותך על  מוכיחיםדע כי מן השמים 'אמר לו החכם 
כי  'בהמה' אותךשמכרת את ספרי הזוהר הקדוש ומכנים 

וכשמעו כן  .ביתהן מקודש הערתי בראשי תיבות  'בהמה'
 .יר לביתו את ספרי הזוהרך והחזהל

***** 
 (כח', ח') תך את הברכה באסמיך ובכל משלח ידיךיצו ה' א

 ?'לךיצו ה' 'ולא  'תךאיצו ה' 'מדוע נאמר 
(גיליון באר  'ורהפניני תבשם ' 'אוצר חיים'בספר  מסביר

 קיךלו-א'למען יברכך ה'  ':שוחר טוב'מדרש ובא במ )השבת

 8545521-04-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

  תשע"ז פרשת כי תבוא

 137גיליון  - שנה שלישית

בס"ד

 188.226  –  כניסת השבת
 19.32 –יציאת השבת 

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

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

 !!!!נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

עת אולגההכנסת "בית יוסף" גב

יכול יהא יושב בטל?  'ידיך אשר תעשהבכל מעשה 
 .'בכל אשר תעשה'תלמוד לומר 

אן למדנו שעל האדם חלה חובת ההשתדלות כומ
 הנס. לפרנסתו ולא יסמוך על
דהיינו  'את הברכה אתךיצו ה' 'וזה שאמרה התורה 
יחד עם השתדלות שלך ולא  אבל ,שהברכה תגיע אליך

 מתוק מדבש!  שתסמוך על הנס.
***** 
 (כח', נח') לוקיך-א הזה את ה' אליראה את השם הנכבד והנור

' הרי את השם הנכבד והנורא הזה' התוספת מדוע נאמר
 'לוקיך-א ראה את ה'לי'יכולה התורה לומר 

(להבדיל בין הקודש  סבר נפלא ע"פ מעשה שהיהוראיתי ה

חיילי הצאר הרוסי שהבחינו בשעת לילה בשני  ובין החול)
הולכים מתנדנדים ושיכורים שהיו מאוחרת בשני 

 אך בשם החוק פקדו עליהם לעצור הם ,ברחוב
כשראו  ,השיכורים לא התייחסו וכך שלוש פעמים

בשם 'החיילים כי הם לא עוצרים הם צעקו לעברם 
, 'אנו פוקדים עליכם לעצור (שר"י) יהצאר ניקולא

ופצעו  םהשיכורים לא נענו ולבסוף החיילים ירו לעבר
 אותם והם נלקחו למעצר והובא למשפט.

 מה'(שבינתיים התאוששו משיכרונם) משפט טענו השניים ב
?' כששמע זאת הרי היינו שיכורים ?ותשו לעיכולנ

לעברם  צעקובחמת זעם  ומכיסאהשופט הוא קם 
כאשר מזכירים את שמו של הצאר ניקולאי  !טיפשים'

 .'גם שיכור צריך להתעורר משכרותו
אומרת התורה עליך לירא רק מעצם הזכרת להבדיל ו

 זה יהיה נכבד ונורא בעיניך.השם השמו של הקב"ה ש
 נו עוד זוכרים כיצד בבית אבא כאשרוהאמת היא שא

 בהזכרתוכך גם (הקב"ה נו מזכירים בדברי תורה את יהי

עלה 'מרים והיו מנשקים את ידם וא מיד )צדיקיםשמות 
 .כאות ליראת ה' הטהורה שלהם (עליו השלום) 'אסלאם

 ?תי יגיעו מעשינו למעשי אבותינומ עלינו לשאוף:ו
 

 ובעניין הערכה מילתא דבדיחותא
 ?'מס הכנסה'ב בטוהדבר המה : שאלה

הם היחידים שמעריכים אותך הרבה יותר : תשובה
 ממה שאתה שווה באמת

***** 
-א -ונתנך ה' ...לוקיך-בקול ה' א והיה אם שמוע תשמע

 (כח', א') לוקיך עליון על כל גויי הארץ
יש כאן  :'אדרת אליהו'ב זיע"א 'בן איש חי'מבאר רבנו ה

ל בשתי מערכות אם ישמעו ישרא עם  ןלניצחוהבטחה 
ן במלחמת בית וָ יַ -ל= עַ  '' עליוןונתנך ה' .א: הםבקול ה' ו
היא אדום ובנות  ' =על כל גויי הארץ' ב. .חשמונאי

 !ןבגאולה השלימה במהרה בימינו אמבריתה 



 

של בעל ומהאצילות האברך התפעל מאוד מהתמימות 
 התשובה ובירך אותו על מעשהו.

 אך הסיפור טרם הסתיים...
והולך  וכיסאמזמן מה והנה הנוסע הנכבד קם שוב עובר 

 הנהג  שואל 'מה הפעם?' .לכיוון הנהג
פשוט  שוב.. ובכן נהג יקר רצתי לבקש ממך סליחה'

כעת ראיתי כי השטר של המאה  ,מצדיקרתה כאן טעות 
אתה נתת לי עודף ראוי כי  תנמצא אצלי בכיס ובאמ ₪

 .'כפי שחשבתי.. ₪ולא מאה  ₪הבאתי לך שטר חמישים 
 ₪אם כך של מי החמישים '... ' אומר הנוסעאז רגע'

 'שהיו ברצפה?
, תרשו לי לומר לכם חברים יקרים'מר רך ואבאהכאן קם 

, השטר הזה הוא של היהודי הצדיק שיושב לידי משהו,
חת והוא החליט תכם מתפיהמריבה בינכי הוא ראה 

 מיועדיםהאחרונים שלו שהיו  ₪לוותר על החמישים 
... הוא וויתר עליהם שתו ליום הולדתהאלקניית מתנה ל

 'כם...ישלום בינ כדי להשכין
הוא לוחש  ?'למה סיפרת'ך... ובעל התשובה היה נב

 .לאברךבגערה 
רך השלום וגם 'סיפרתי זאת כדי שכולם כאן יבינו את ע

 השם על המעשה שעשית...' לקידושלגרום כדי 
שתק למספר הוא  ,הנוסע הנכבד שמע את כל הדברים

בסך צ'ק  ה ומושיט לועל התשובהוא ניגש לבואז רגעים 
 !!!₪חמשת אלפים 

אני לא מאמין שיש  ,אתה קנית את ליבי צדיק,תקשיב '
ויתרת על כל הכסף שהיה אתה  ...כאלו אנשים בעולם

רוצה לומר , אם כך אני לך כדי שאני לא אכשל במריבה
זה  שהתווכחתיכל מה  ,לך שברוך השם לי לא חסר כסף

  .'עקרוני היה עניין
לאשתך , קח את הצ'ק הזה וקנה ולכן אני מבקש ממך
אלא  ₪דת לא בחמישים ם ההולמתנה מכובדת ליו

 .'₪בחמשת אלפים 
 

מראה לנו את מה זה  אמתיסיפור  אחים יקרים!
  :ב"ה מבטיח לנו בפרשת השבועהקש

  'עליך כל הברכות האלה והשיגוך'ובאו 
 'לוקיך-כי תשמע בקול ה' א'מתי? 

גם כשמאוד  בשמחה ובאהבהמצווה  םכאשר יהודי מקיי
  .וא שמע שהתורה מצווהכי כך ה ?ולמה ,קשה לו

 הרי:כי , אישי ומושלם באופןליהודי כזה הקב"ה ישלם 
 
 ''נאמן הוא בעל מלאכתך לשלם לך שכר פעולתךך''

 
 !שבת שלום ומבורך    !  ה' יזכנו אמן

 

לברכה והצלחה / דקל  –רפואה שלימה / יונתן בן אסתר  –גיטה בת מנטה  -אמי   הגיליון להצלחת:
לברכה והצלחה / יעקב ואורי ישראל   -הצלחה בגשמיות וברוחניות/ התורם בעילום שמו וב"ב  –מלכה 

–חסדאי בן ויולט / לזיווג הגון  –לכל הישועות / ליאור בן זיוה  –למכירת הדירה / זיוה בת סלימה  –
 לברכה והצלחה  –לפרי בטן במהרה / אהרון בן שושנה 

 8545521-04-פקס    B@Hadera.muni.il-Baruch לתגובות במייל:   3137617-305להקדשה: 

  :לעילוי נשמתדברי התורה 

 רחמים חכם בן כתון וחיימג'אן ז"ל  

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

כי תשמע בקול ה' או עליך כל הברכות האלה והשיגוך  וב
 ', ב')(כח אלוקיך

האמנתי 'פר מעובד מהס( נקדים בסיפור נפלארשותכם, ב
 )ואל אלקריף שליט"אמהרב ג תו שמעתיאו 'ואדברה

, הוא מאוד ע"פ לבושונכבד  יהודי שנראה להע 402לקו 
ניגש  ,. לאחר זמן מה הוא קםובכיסאויושב לנהג משלם 

 בעודף... נראה לי שטעית ג,סליחה נה' :לנהג ואומר
ואתה החזרת לי עודף  ₪ מאהשטר של  באתי לךה

  .₪בבקשה תחזיר לי עוד חמישים  ,₪מחמישים 
 ,ול להיותזה לא יכ ,סליחה אדוני'הנהג שומע ומיד טוען 

וחוץ מזה היית  עודף יראני בודק היטב לפני שאני מחז
 'צריך לבדוק מיד במקום...

 ?'שאני משקר טועןאז מה אתה '
אני רק אומר לך שהיית צריך לבדוק  ,ן כלוםועטלא אני '

 ואם לא בדקת אני לא מחזיר'במקום 
 ? 'שמגיע לי ₪אז מה עם החמישים '
 'אני לא מתכוון לתת לך כי זה יוצא מהכיס שלי...'
בדת, אני בדרך כלל מכובחברה  אני מנהל ,תקשיב נהג'

, היום פשוט הרכב שלי התקלקללא נוסע באוטובוסים, 
אלא זה עניין עקרוני ואתה  סףאצלי זה לא עניין של כ

 'את הכסף זיר ליתח
 ...'ני או לא אני לא מחזיר כלום מכיסי הפרטיעקרו

 .צפויטונים עולים אלא שאז קרה דבר לא כי ה היהנראה 
 ולידו ישב אברך הסמוך ישב בעל תשובה טרי אבכיס
 , בעל התשובה הטריחהוויכוכמו כולם את  וששמע

 ,אחרונים שהיו לו ₪הוציא מכיסו שטר של חמישים 
 , הואבלי שישימו לב לרגלי הנוסע הנכבדהשליך אותן 

 'למישהו מכם? זה אולי נפל ,סליחה'ר אמופנה אליו 
אני  הנה השטר האבוד...'ואו, הנוסע מסתכל ואומר 

נפל לי  ה פשוטהחזרת לי וז אתה כנראה מתנצל נהג,
הוא מכניס את השטר וחוזר למקומו ובא שלום  ,לרצפה

 על ישראל...
מי שראה את מעשהו של בעל התשובה היה האברך 

תגיד צדיק, למה דו, הוא פונה אליו ושואל: 'שישב לצ
 'עשית את זה?

אשתי מתנה קטנה ליום קנות לאני בדרך להיא שהאמת '
כל  שקלים הואהחמישים שטר של ההולדת שלה וה
בשיעור שיהודי צריך  ואלא שלמדנ ,הכסף שהיה לי

 .'מצווה שבאה לידולקנות כל דל תלהש
מצווה  חלהרוויי כשראיתי שמתפתחת מריבה החלטת'

בין אדם לחברו ולכן עשיתי זאת ואני  םשל השכנת שלו
 .'מאמין כי הקב"ה ישלם לי את המגיע לי

לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא  לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא נוטה למות ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאיו
בכל עת יהיו בגדיך לבנים.אשוב, שמא ימות טרם שיזקין. הוא ששלמה אמר בחכמתו:  –יאמר כשאזקין 

אין הדבר כן, אלא אהוב   דיקים מפני העונות והחטאות שעשהואל ידמה אדם בעל תשובה, שהוא מרוחק ממעלת הצ
שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו וכבש   ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה

מוד בודים אין צדיקים גמורים יכולים לעבה עומאמרו חכמים: מקום שבעלי תשו יצרו.
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  (כו, ג) ואמרת אליו הגדתי לה' אלקיך וגו''
  שאינך כפוי טובה". -  ואמרת אליומפרש רש"י: "

המטרה המרכזית במצות הביכורים היא 'הכרת הטוב', להודות שכל 
  הטוב הוא מה' יתברך.

קניבסקי שליט"א בבואו לנחם את משפחת רבי מיכל יהודה הגר"ח 
ליפקוביץ זצ"ל, סיפר, כי פעם אחת בא אליו רבי מיכל יהודה, וביקש 
לשאול ממנו ספר אחד, וכך סיפר: "אבי ז"ל היה יהודי ירא שמים, 

הוא לא שימש כרב או כראש ישיבה  –אך לא 'כלי קדש', כלומר 
  וכדומה. 

מו ברחוב וביקש לאלפני מוסר, היה "פעמים רבות כשהלכתי ע
מצביע על אדם מסוים ואומר לי: 'אתה רואה, הנה הוא כמוני, אינו 
תלמיד חכם ולפרנסתו עובד בתור סנדלר, ואף על פי כן יש לו בן 
תלמיד חכם, וגם אתה, אף שאין לך אבא תלמיד חכם, אבל אל 

  כם".תרתע, תלמד היטב, תתמיד ותשקיע, עד שתצמח ותהיה תלמיד ח
 –המשיך רבי מיכל יהודה זצ"ל את סיפורו באזני רבי חיים  –"והנה" 

"לאחרונה שמעתי שאותו בן, שעל 'חשבונו' קיבלתי מוסר, ושהיה 
לי לדוגמא, חיבר ספר בשם "ברית איתן" ושמעתי שהוא נמצא 
ברשותך. ובכן, כהכרת הטוב למחבר ברצוני ללמוד בספר הזה ועל 

  י".כן מבקש אני שתשאליהו ל
וסיפר רבי חיים שליט"א, שבשובו לביתו אחר ההלויה, התישב ולמד 
בספר זה, כי עלה בדעתו שגם הוא חייב הכרת הטוב לאדם שבזכותו, 

  (בדידי הוי עובדא)  היה רבו, רבי מיכל יהודה זצ"ל, מתחזק בלימוד.

*  

סיפר דרדק שליט"א מביא:  בספר יגל יעקב להרה"ג ישראל תנחום
אחת שלח הסטייפלער ע"י מכתב  נימן שליט"א שפעםלי הגר"י גריי

ואחרי כמה דקות קרא לו שוב ולקח המכתב בחזרה  ,זצ"ל זלא"
ושאלו הגר"י  ,והעתיקו מילה במילה בלי להוסיף ובלי לגרוע מאומה

ומה היה  ,מפני מה העתיק מעכ"ת המכתב בשנית "רבי" ,שליט"א
כשכתבתי ש "רגשות הלב"שהיה חסר  :וענה לו ן?חסר בראשו

אבל החיוב של הכרת  ,בתחילה כתבתי רק לענות לו ולהתפטר מזה
 ,הטוב שאני חייב לר' שמרי' מחייבת אותי לכתוב עם הרגשת הלב

ועכשיו אוכל לשלוח המכתב  ,וכך עשיתי ,הרגשה של הכרת הטוב
  !.דברים נפלאים !אליו

  (כו, ה) ארמי אבד אבי וירד מצרימה
ארמי אובד אבי דלבן  ,ר חסדי המקוםפירש"י מזכי ,ארמי אובד אבי

ביקש לעקור את הכל כשרדף אחר יעקב ובשביל שחשב לעשות 
ם באו עלינו יועוד אחר ,וירד מצרימה ,חשב לו המקום כאילו עשה

  .לכלותינו שאחרי זה ירד יעקב למצרים
יוצא איפוא מפירש"י דאין כל קשר בין ארמי אובד אבי לבין וירד 

שני מאורעות שבהם ביקשו לכלות את אלא היו אלה  ,מצרימה
  .כאשר לא היה כל קשר ביניהם ,ישראל
אמר רב לעולם אל ישנה אדם  :עפ"י מה דאיתא בשבת י ,אבל י"ל

בנו בין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף 
דו אבותינו רנתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וי יותר משאר בניו

  .למצרים
וי"ל  .ביל מה באמת נתן יעקב ליוסף יותר משאר בניוויש להבין בש

  משום דאצל יעקב אבינו היה נחשב יוסף לבכור שהרי התכוון לשאת 

  
אלא שלבן הטעה אותו והחליף  ,את רחל אמו של יוסף ולא את לאה

וא"כ י"ל דלבן הוא שגרם לירידת מצרים שהרי בלי , את רחל בלאה
וממילא היה יוסף הבכור  רמאותו היה נושא יעקב את רחל תחילה

הר צבי כשם ( אליבא דכולי עלמא וממילא לא היו מתקנאים בו אחיו

  , הובא ביקרא דאורייתא)ן לפידות זצ"לוהגאון רבי גרש

ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו 
  (כו, יג) ללוי ולגר ליתום ולאלמנה...

בשום מצווה אחרת  מעיר כאן הפרשן הספרדי רבי יצחק אברבנאל:
לא מצינו, שאדם צריך להתוודות שקיים אותה, אלא במצוות מעשר 
בלבד. וכל כך למה? כי המעשר הוא "ממון שאין לו תובעים"; שהרי 
אדם רשאי לדחות מפניו כל לוי ולומר, שהוא רוצה לתת את המעשר 
ללוי אחר. ובעניני "ממון שאין לו תובעים" טבעו של אדם לדחות 

תיו ונקל להיכשל בכך. לכן ציוותה כאן התורה, שיהא אדם את חובו
מתוודה בפומבי בבית המקדש ויכריז שקיים את מצוות המעשרות. 
כתוצאה מכך ירתע מלזלזל במצווה זו; אלא יבער את המעשרות 

  (פרפראות לתורה)מביתו מדי שלוש שנים. כפי שציוותה לנו התורה. 

את  ר לא עבדתתחת אש ...ובאו עליך כל הקללות האלה
  מז)-(כח, מה ב כלרד' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מ

ומקשים העולם האומנם העדר השמחה כה חמור עד אשר בגללו 
  ?באים כל הקללות האמורות בתורה

שבת שובה' תשע"ג הטעים הגאון רבי צבי הכהן דוידוביץ 'בדרשת 
 :שליט"א רב קהילת חסידים ברמת בית שמש את הנקודה וכה אמר

הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל עמד על השאלה כיצד ייתכן מרן 
בניסיונות  -שבנים של יהודים שמסרו נפשם על שמירת שבת 

מידי  ?!שנה יצאו מחללי שבת 100באמריקה לפני האיומים שהיו 
יום שני היו מפטרים אותם מהעבודה בגין היעדרותם מהעבודה 

פירושה חרפת  ואבטלה באמריקה של הימים ההם(בשבת האחרונה 
למרות שלהם אפילו  -ובכל זאת לא המשיכו בניהם בדרכם  !)רעב

  !היה קל יותר
של מוסרי נפש על  "זנים"הסביר מק הגאון רבי משה שהיו שני סוגי 

ובסופה  ,אלו מהסוג הראשון היו שמחים עם השבת ,קדושת השבת
זכינו לשמור עוד שבת כאן  !ברוך השם -  -  - ! אה" :היו מכריזים

   !!!"אמריקהב
 )אנחה( "קרעכץ"ואילו בני הזן השני היו מפליטים בשלש סעודות 

מי יודע אם לא  !אוי ווי"שהייתה הולכת מסוף העולם ועד סופו 
   !!!"שני בגלל השבת םייפטרו אותנו שוב ביו

ואילו  - הבנים של הסוג הראשון קלטו ששבת היא דבר שמח 
ני הסוג השני קלטו אבל ב .הפרנסה היא בעיה שיש לפתור אותה

החיים הם הפרנסה  ,שהשבת היא הדבר העצוב ביותר שקיים בעולם
  .שיש לפתור אותה "הבעיה"והשבת היא 

נעביר לילדנו את המסר הכי  - בשמחהכאשר נקיים את המצוות 
אלא אך  ,מסר שבלתי אפשר להעביר אותו במילים !חשוב בעולם

  !!!רגשות שמחה ...ורק ב
הקללות באות  :ם בה פתחנו היא אם כןהתשובה לשאלת העול

עוצמתי לחטא וממילא עלולים  "זרז"העדר שמחה הוא  ,מחמת חטא
  (מוסף ש"ק יתד נאמן).  להגיע לכל הקללות ח"ו מחמת העדר השמחה

  
                                    

  מילה בפרשה שבהושענות של סוכות מתפללים שה' יושיע את הכסף ממנה?                       
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה        



 אלול          
  ובהלעורר את העם לתש –תקיעת שופר  

מדעת ביותר. יום אחד נתנו עיניהם באחד מהם, נתנו בידו צרור כסף ופקדו עליו לצאת ולסייר בעולם  - בעיירה נידחת אחת חיו תושבים נבערים
הגדול ולרכוש מכשיר משוכלל שיוכלו להפיק ממנו תועלת. יצא האיש לדרכו ועבר על פני ארצות וימים. יום אחד התקרב אל עיר מוקפת חומה. 

דו במרחק רב מהעיר הבחין בעשן רב המיתמר ועולה מטבורה. כאשר התקרב הבחין שעל החומה עומד אדם ותוקע בחצוצרה. ב"פקחותו" בעו
הבין שישנו קשר בין המריע בחצוצרה לבין הדליקה, שכן ככל שהמשיך האיש להריע הלך העשן ונמוג. מכאן הגיע למסקנה כי אין זאת אלא 

  א, ובכוחה לכבות דליקות.שהחצוצרה חצוצרת קסם הי
מיד גמלה בתבו ההחלטה להכנס לעיר לחפש את בעל החצוצרה ולקנותה ממנו בכל מחיר. וכך אמנם עשה, כאשר איתר את האיש בקש לקנות 

  ממנו את החצוצרה המכבה דליקות, ולאחר משא ומתן קצר עלה בידו לרכוש את האוצר היקר.
כאשר שב האיש לעיירה וסיפר לכולם על שעלה בידו להשיג מכשיר משוכלל וחשוב לכיבוי שריפות היתה השמחה רבה. יום אחד פרצה דליקה 
בעיר, ובמקום להתגייס למלאכת הכיבוי הלכו כולם אל ביתו לזון את עיניהם במחזה הנפלא של כיבוי השריפה ע"י החצוצרה. האיש עמד בפתח 

ע. ובינתיים הלכה האש והתפשטה אך הכל עדיין היו עומדים אצל התוקע, ומצפים לראות כיצד תכה החצוצרה את הדליקה. ביתו והחל לתקו
אורח ופנה אליהם בחרדה: הלא האש אוכלת את בתיכם, מדוע אינכם חשים לכבותה? אמרו לו אל דאגה, יש לנו חצוצרה שתוך - עבר שם עובר

וספרו לו היכן רכשו אותה, וכיצד הוכח להם שאכן בכחה לכבות שריפות. אמר להם האיש: שוטים זמן קצר תכבה את כל האש. והוסיפו 
התקיעה מעוררת את הציבור ומזרזת אותו לצאת מן הבתים  –שכמותכם! אמנם ישנו קשר הדוק בין התקיעה בחצוצרה לבין כיבוי השריפה 

איש בעיסוקיו ולא היו יודעים את דבר הדליקה, וממילא גם לא היו טורחים ולהחלץ חושים למלאכת הכיבוי. לולי התקיעה היו נשארים איש 
  בכבויה. אולם האומר שבכל התקיעה לכבות את האש, דברי הבל הוא דובר!

אם כן מה נואלו הסבורים שבהאזינם לקול תרועה יצאו ידי חובת התשובה. בדרכם זו, הרי הם דומים לשוטים החושבים שבכח תקיעה לכבות 
. אמנם יפה כחו של השופר להביא אמנם להתעוררות לתשובה, אך את עיקר המלאכה צריך החוטא לעשות בעצמו. עליו להתבונן, דליקה

  (ילקוט לקח טוב, ימים נוראים)לפשפש במעשיו, להתחרט על העבר ולעלות על דרך חדשה שתביא אותו לתשובה אמתית.  
  

  
  ארור משגה עור בדרך" "                 

כאשר מניח אדם  ?האם מותר לשלוח מכתבים בערבי פסחים ובערב סוכות :רלב"ג שליט"אה"ג רבי עמנואל לה מעשית מעניינת עורר הרשא
 בימי חולאמנם  .זמנים בהם שירות הדואר לא פועל - הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שמכתבו לא יגרום לחילול שבת וחג  ,מכתב בתיבת דואר

בתיבת איסוף המכתבים לפני פסח וסוכות ברור שעובדי דואר  )לא דחוף(כאשר מניח אדם מכתב  ,ואם כן .המועד פעילים שירותי הדואר
המכתבים ועד חלוקתו הסופית בתיבות  וןדרך מי ,החל ממוריק התיבה :זה כולל את כל השרשרת .יהודים יטפלו בו במהלך ימי חול המועד

ואין לומר שלגבי עובד הדואר זה נחשב כדבר האבד  ."ולפני עור לא תתן מכשול"נחשב הדבר כאיסור של  במצב זה לכאורה .הדואר
שהרי כל עובד אחראי על אזור  ...)ועובד פחות( משום שהרי גם בלי מכתב זה היה משתכר אותו דבר )שמחייבים אותו לעבוד בחוה"מ(

עם השאלה למרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א פנה הרב רלב"ג   .לטפל בו ללא כל קשר לכמות המכתבים היומית חלוקה מסוים ועליו
 ואכן החל מאז חדלו בני ביתו מלהעביר אח מכתבי התשובות שהוא משגר לעולם כולו כחמישה ימים לפני החג !שאמר שבאמת הדבר אסור

 בפעולת עובד הדואר של נטילת יןי"ל שטינמן שליט"א שמע שבפשטות אממרן ראש הישיבה הגרא ,נםאמ ).מלבד אלו הנצרכים למועד וכו'(
 וןן אסורות כגהאלא שגם במלאכות ש .והרי זה דומה למלצר שנוטל צלחת ומניחה בפני הסועד ,המכתב והנחתו בתיבה משום מלאכה

שמא יש בו  ,דו חייב לחלק כל מכתב שיש בתיבת האיסוףהדוור מצ :אין בזה משום לפני עוור מהטעם הבא - החתמת חותמת הדואר ועוד 
מ"מ העובד  ,ואף שלשולח ידוע שבמכתב זה אין צורך המועד וכדו' .וא"כ אין בפעולתו משום איסור ,או שאר דברים המותריםצרכי המועד 

הגר"ח  רןב"ג ודן בפני מבהזדמנות הוסיף הרב רל. כלל ואם כן אף השולח לא חשיב כמי שמכשילו .לא נחשב אף כמי שעובר עבירה בשוגג
אל אברך  )שהתרחש בקרית התורה טלז סטון(כן מה יהי' הדין במקרה הבא  אם "לפני עוור"לפי זה שגם בפעולה שלמעשה מותרת שייך  :שליט"א

לדה ואמרה שאביה שלח אותה עם כלים לטבילה אך הורה לה שלא תטביל את הכלים בעצמה אלא יניגשה  ,שניצב ליד מקווה לטבילת כלים
כשם שקטן אינו נאמן לומר שטבל כלים לכאורה גם אינו נאמן לומר  ,והנה .)שכן קטן לא נאמן על טבילת כלים(בקש מאדם מבוגר להטביל אותם ת

שכן הילדה תחזור איתם הביתה ואביה יסמוך על טבילתם  .ולפי"ז לא כדאי שהאברך שניצב שם יטבול את הכלים .שמישהו אחר טבלם
 !שאותו אברך שמטביל את הכלים מכשילו להשתמש בכלים שאסור לו לסמוך על נאמנות טבילתם נמצא .על כךלמרות שבתו איננה נאמנת 

כ עובדי "משא(משום לפני עוור  יןא )שהרי הכלים למעשה טבולים(" חפצא של עבירה"נענה מרן הגר"ח שליט"א ואמר שבכהאי גוונא שאין כלל 

הגר"ח שליט"א חייך  רןני מוזהגראי"ל שליט"א בא רןהרב רלב"ג את נימוקי מ כאשר שח .)הדואר שמתעסקים גם עם דואר שאינו צורך המועד
 ")אם קבלה היא נקבל"אך זה בבחינת  ,כלומר מצד הסברא דעתו נוטה לומר אחרת(" ...!לייב יש רוח הקודש רןמה אעשה לרבי אה": והתבטא
מום 'תמסרו לרבי חיים " :ט"א ונענההגראי"ל שלי רןני מזושל מרן הגר"ח שליט"א בא הנ"ל טויא דחדוותא חזר הרב רלב"ג על הביבעידנ

יוצא לפי"ז  -אם כן שעובד הדואר לא נחשב כמי שעבר עבירה  :הגראי"ל שליט"א רןהוסיף הרב רלב"ג ודן בפני מ ..."'שבך אל תתן בחברך
וכשהגיע  ,חילל שבת כדי להגיע למקום החולה וןשבמקום פלוני יש חולה מסוכן ושמע )מתנדב בארגוני ההצלה( וןשאם ראובן אמר לשמע
שליט"א דברור לו שלא  רןוהשיב מ .למעשה לא עבר עבירה וןעבר ראובן על לפני עיור שהרי שמעלא  ,ושקר הדבר ,הוברר שראובן היתל בו

  (מוסף ש"ק יתד נאמן)   .עבר על לפני עיור מהטעם הנ"ל ורק עבר על אונאת דברים
                          

  ני לא מדבר, מי אני?אני משמיע קול, יש לי שפה, אבל א                        
       משולםמשפחת  שם הזוכה:    .עוגות 2 ידה הקודמת: לח תשובה    .כשחייל יוצא למלחמה עליו לשאת בנוסף לכלי מלחמתו גם יתד (כדי לכסות את יציאותיו)  קודמת:הלכתית ההתשובה לחידה  

  

  גינסברגר להולדת הבת הנכדה   -משפחות גולדשמיד               משפחת רצון להולדת הבת: רכז העירמ

  י הבת הנכדהלאירוס(מרכז העיר) טוקר  - משפחות לב              ידלר לאירוסי הבת הנכדה - משפחות כהן קובלסקי : גני הדר

  משפחת ליפסקי לאירוסי הבן           להולדת הבת הנכדה אקרמן – צייזלרמשפחות          משפחת ארליך להולדת הבן     

  
ל  037608833בפקס:  פתרונות לחידות והודעות לשמחות ניתן לשלוח עד יום שני בבוקר  למיי  a7608833@gmail.comאו 

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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 "מפתח לתשובההייסורים " - אובכי תפרשת 

יככה ה' בשחין רע וגו' אשר לא על הפסוק בפרשתינו "
(כח, לה) כתב ב"לקח טוב" כי פסוק זה  תוכל להרפא"

חותם שורה ארוכה של מחלות שונות ומשונות המוזכרות 
בתוכחה. השאלה הנשאלת, מהו ענינה המיוחד של 

ל להרפא?". המחלה שעליה אמרה התורה "אשר לא תוכ
את התשובה לשאלות אלו נמצא כאשר נבהיר לעצמנו את 
ההשקפה הנכונה על המחלות ועל הייסורים. רבים 
וטובים טועים טעות מרה בהתייחסם אל המחלות כאל 
דבר טבעי. רבותינו  לימדונו שאין ייסורים בלא עוון. 
כלומר, מצד טבע הבריאה היה האדם צריך להיות תמיד 

ו הם המביאים עליו מחלות, וחטא הוא בריא, רק חטאי
כידוע דבר לא טבעי. לאחר שנתברר לנו שהמחלה הינה 
תוצאה מהחטא, יובן שהתרופה האמיתית למחלות היא 

יש לראות בכל מחלה, אפילו  ,התשובה והתפילה. לפיכך –
הקלה ביותר, אות התראה עבורנו. לאמור "פשפשו 

תעלמים במעשיכם ושובו בתשובה!". כאשר החולים מ
מההתראה זו ומסתפקים בטיפול רפואי ואינם עוסקים 
בתשובה ובתפילה, מחליף הקדוש ברוך הוא את 
ההתראה באמצעי חזק יותר. אז הוא מביא על האדם 
מחלה קשה יותר, וכמו שנאמר "ואם בזאת לא תשמעו לי 
והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי" (ויקרא 

רו שהמחלה באה במקרה כח). כלומר, אם תאמ-כו, כז
ך אזי אביא עליכם מכה קשה יותר. ולא תתעוררו עקב כ

ביאה מזור גם אשר התפתחות הרפואה בימינו אמנם, ה
לכאורה  םלמחלות קשות מראה שאפשר להתגבר עליה

ללא תשובה ותפילה. אי לכך תולה החולה את כל תקוותו 
הוא אינו  ,ברופאים, בתרופות ובטיפולים השונים. אמנם

שוכח לומר "בעזרת ה' " ו"ברוך ה'", אך את עיקר 
התקווה הוא תולה ברופאים, וכל מילה היוצאת מפיהם, 
לשבט או לחסד, קדושה בעיניו. ומכיוון שהתרופה 
האמיתית נשכחת מלבו, צריך הקדוש ברוך הוא להכות 
אותו במכה חזקה יותר, אולי אז ישכיל להבין כי 

ן טבעי. אם גם אחרי כל המחלות הינן פרי החטא ולא עניי
המכות החזקות ממשיכים בני אדם לשים מבטחם ב"בן 
אדם שאין לו תשועה", לא נותרה ברירה אחרת מאשר 
הבאת מחלה חשוכת מרפא וזהו שכתוב "אשר לא תוכל 

מתוך חוסר אונים כאשר הצוות הרפואי  ,להירפא". ואז
נואש מלהושיע, מתעוררים החולה וקרוביו לפנות אל ה' 

ירות לבם. או אז נשמעה הזעקה "חנני ה' כי אמלל מק
בין אם התפילה  אני, רפאני ה' כי נבהלו עצמי" (תהלים ו).

נשמעת והחולה נרפא ובין אם לאו, המצב הקשה שאליו 
נקלע החולה מלמד את כולנו מי הוא הרופא האמיתי, מה 
הן התרופות האמיתיות ומהי הסיבה האמיתית למצב 

 . הלא טבעי של החולי
התעוררות מסוג זה, עקב ייסורים, אינה תופעה הזהה 

עד כמה שיהיו מדכאים  –לשינוי ההכרה. ייסורי גוף 
ומציקים אינם יכולים להיות תחליף להתבוננות עצמית, 

כדי  ללמידה, ולהבנת מחודשת, הבאות מתוך רצון חופשי.
להבין את דרך פעולתם של הייסורים וכוחם המשפיע  

ילה שההצלחה והשלווה הן המרחיקות עלינו להכיר תח
את האדם מדרך ה' והן הגורמות לו להסתפח לחברה 
שעליה נאמר "וישמן ישורון ויבעט". כל זמן שהאיש 
משגשג ובריאותו טובה  הוא לא יפנה, בדרך כלל אל ה' 
ולא יתור אחר קרבתו. כל עוד הוא יכול לפתור את 

וקים, ולא בעיותיו בכוחות עצמו הוא לא זקוק לקרבת אל
ישאל איה מקום כבודו?". אך בשעה שהאדם נקלע 

 למצוקה, והייסורים הבאים עליו הם מן הסוג שאין
 
 

הוא נבוך.  –ביכולתו לסלק בעזרת כוחו ועוצם ידו 
פתאום הוא עומד בפני "שוקת שבורה", כעת הוא מגלה 
שיד האדם וכל הישגיה קטנים מלהושיע. ברגע זה הוא 

פש את הדרך שיוכל להיוושע בה. תר אחר פתרונות, ומח
כאשר כל התחליפים וכל היצורים להם "סגד" הוכחו 

אז תפנה דעתו, אולי מאליה, לחפש מקורות  –כמאכזבים 
אמיתיים, יציבים ומבטיחים. הרוצה להתעלם, ברגעים 
מעין אלה, ממציאותו של ה' ומדרישותיו המחייבות 

ופה ימשיך להיאנק בייסוריו. אך מי שזכה לדעה צר
וליושר אינטלקטואלי  יגלה  עד מהרה כי אין כל תחליף 
למבטחו של האדם בה'. הבורא הוא זה מקור החיים 
והוא גם מקור הייסורים, הוא יצר את האור, והוא גם 
ברא את החושך, הוא עושה שלום, והוא גם ברא את הרע 

אין הדרך  –(ישעיה מה, ז). מכאן ועד השיבה אל ה' 
עתה  הל ה' וקבלת עול מלכותו הינרחוקה. הכניעה א

תוצאה מתבקשת. לצערנו, כך הוא טבעו של האדם. 
כשהינו חי בשלוה ובנחת ללא מכאובים ודאגות קרוב 
לוודאי שיתקיים בו "וישמן ישורון  ויבעט" שמתיר הוא 
אז לעצמו לפרוק מעליו עול מלכות שמים. עסקיו 

בודת ה', משגשגים ופורחים  ולמה לו אם כן לבזבז זמן לע
וב לי גם בלי זה" כך הוא ללמוד תורה ולקיים מצוות? "ט

הנה לפנינו משל נפלא אשר ישקף לנו כמין חומר טוען...
את כל ימי שנות חיינו בזה העולם, כיצד הננו מתפקדים 

אדם בעיתות שלום ושלווה, וכיצד בעת צרה ומכאוב. 
אחד היה גר בדירה נאה ששכנה בקצה העיר. דבר לא 

אותו. פרנסה הייתה לו בשפע, וזכה הוא אף  הדאיג
לאישה טובה וילדים מוצלחים. אך דבר אחד הטריד 
אותו ולא נתן לו מנוחה והוא המעבר לביתו. על מנת 

גשר רעוע שעמד  –להגיע לביתו צריך היה לחצות גשר 
על תילו זמן רב, והייתה סכנה של ממש לכל אדם 

אלא אף מזג שנקרא בדרכו על גשר זה. ולא זו בלבד 
האוויר שבאותה הסביבה הגביר את הסכנה, רוחות 
חזקות והמטר העז שגרם להחלקה ועוד... והנה, תמיד 
בטרם שהיה מגיע אותו אדם לגשר, נושא היה עיניו 
למרום בתפילה לבורא, וזה היה תוכנה "ריבונו של 
עולם! יודע אני כי חיי תלויים בידך, ואתה הוא משיב 

... אנא, רוצה אני להגיע לביתי הרוח ומוריד הגשם
בשלום. מטופל אני באישה וילדים הממתינים לשובי 
בכיליון עיניים... עשה למען שמך הגדול ותן לי לעבור 
את הגשר בשלום". יש לציין, כי בנוסף לתפילה לא שכח 
האדם לקבל על עצמו כי מהיום מחליט הוא להיות בסדר 

ורה, להפסיק "לבוא לבית הכנסת, להשתתף בשיעורי ת
לדבר לשון הרע, לבקש מפלוני מחילה על שציערו... 
בקיצור, הרהר בלבו תשובה כדבעי. כשהחל הלה לעשות 
דרכו אל הגשר, וכל גופו רועד ורוטט מפני הסכנה 

פוסע היה לאיטו על הגשר בזהירות רבה,  –הצפויה 
צעד אחר צעד  –אוחז בכל כוחו במעקה הבטיחות, וצועד 

מרבה התדהמה כאשר הוא הגיע לאמצע ברעדה. ואז ל
הגשר, החלו לפתע הרהורי חרטה לבצבץ בקרבו "הנה, 
זה לא כל כך נורא לחצות את הגשר כפי שחשבתי. 

זה נכון שישנם רוחות  ,הסכנה פחותה בהרבה. אומנם
עזות... אך מתגברים על הקשיים. מה רבו הקבלות 

 הרי הם כה רבות ביחס להערכתי –שקיבלתי על עצמי 
זה קשה מדי,  –את הסכנה. לבוא כל בוקר לבית הכנסת 

זו קבלה קשה עוד יותר..."  –ולהפסיק לדבר לשון הרע 
וכך היה מונה את קבלותיו אחת לאחת, והיה דוחה אותם 

 בטענה כי הן קשות ולא שוות את ההצלה, שהרי הינו
 
 

 648' עלון מס

 

"אור שרה"
 ע"ש האישה הכשרה שרה בת לולוה ז"ל 

 השבתזמני כניסת 
     נתניה                  

 18:37הדלקת הנר: 
 19:26צאת השבת: 
   20:12ר"ת            : 



חוצה את הגשר בבטחה ובקלות ללא שום קושי... כך 
שיך לצעוד על הגשר כדי להגיע היה חושב, בעודו ממ

לביתו. לאחר הרהורים אלו, צעדיו החלו נעשים קלים 
יותר, רגליו נשאוהו להלוך בבטחה, ומחשבתו הוסיפה 
לדחות את קבלותיו. והנה, בטרם עבר הוא שלושה 

הקדוש ברוך הוא החל שוב להשיב  –רבעים מן הגשר 
 רוחות חזקות ולהוריד גשמים אשר גרמו לתנודת הגשר
הרעוע והחוצה אותו. אותו אדם שחצה את הגשר, 
כשראה שהסכנה אכן קיימת, ושוב חייו תלויים לו מנגד, 
נשא את עיניו למרום וקיבל עליו שוב את כל הקבלות 
שקיבל מכבר. בלב שבור ונדכה הוסיף ואמר "ריבונו של 
עולם! גם אם יהיה קשה לי לקיימם, מוכן אני לעמוד 

לביתי בשלום", קיבל הבורא את  בניסיון, ובלבד שאגיע
והנמשל הוא כך.  תפילתו ועבר הלה את הגשר בשלום.

העולם הזה נקרא "גשר צר" מאוד. כשיש לאדם רגעי 
מועקה, צרות וייסורים נמטרים עליו מכל עבר, בעיות 
בבית ובעבודה, או שמחלה קשה תוקפת אותו או אחד 

אומר מבני ביתו   מיד נושא האדם את עיניו למרום, ו
"ריבונו של עולם! מוכן אני להשתנות מקבל אני עלי כך 
וכך... ברם, כשהסכנה חולפת, והאדם מבריא או 
משתחרר מדאגותיו... הרי שמתקיים בו הכתוב "וירא כי 

ויכבד את לבו", שוכח הוא מכל  –הייתה הרווחה 
קבלותיו באומרו כי לא היו שווים כלל את ה"סבל" שפג. 

מדי ביחס לייסורים המועטים. ההבטחות היו רבות 
כשרואה כך הבורא, מביא הוא שוב צרות על האדם 
ומראה לו כי הכל בידי שמים, שלא יגבה לבו לומר "כוחי 
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, בזכות שעשיתי כך וכך 
התגברתי על הבעיה או המחלה". מה עושה אז הקדוש 

לאדם כי להראות לו  בעיותברוך הוא? מביא עליו שוב 
זקוק הוא לרחמי שמיים, וכי שום אדם בעולם לא יוכל 

ברוח זו מפרש הרב טייכטל זצ"ל, הי"ד,  להושיע אותו. 
יח) -את הנאמר בהמשך פרשת התוכחה (דברים לא, יז

 ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ,ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות, ְוָצרֹות"
ר ָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלה. ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ ַהי ְּבִקְרִּבי ְמ וֵאין ֱאלֹ ִּכי

. ותמוה "ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל
ֵאין  ַעל ִּכי"לכאורה: אם ישראל כבר מתעוררים להבין 

", מדוע ממשיך ָצאּוִני ָהָרעֹות ָהֵאֶּלהַהי ְּבִקְרִּבי ְמ וֱאלֹ
ניתן לבאר זאת על ? "ְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַניְוָאנִֹכי הַ " העונש של

דרך צחות: בדיחה עממית מספרת, על עורך דין שהיה 
צריך להופיע בבית משפט בשעה שמונה בדיוק, לפני 
הרכב של חמישה שופטים. בעשרה לשמונה הוא מוצא 
עצמו מסתובב בחזית בית המשפט ולא מוצא שום מקום 

בלחץ איום ונורא.  פנוי לחנות בו. הדקות חולפות, הוא
מה יעשה כעת? האם ישאיר את הרכב באמצע הכביש?! 
בסופו של דבר הוא נושא עיניים כלפי מעלה ואומר 
"ריבונו של עולם, אם אתה משיג לי חניה תוך דקה, אני 
מבטיח לתרום מאה שקל לצדקה". מיד שידידנו סיים 
את המשפט, הוא רואה כמה מטרים לפניו מכונית 

ה ומפנה עבורו מקום. מיד פונה האיש שוב שיוצאת מחני
לאלוקים ואומר לו "ריבונו של עולם, תודה, אבל כבר 
הסתדרתי, מצאתי חניה...". סיפור זה יכול להיות 
בדיחה טובה, אך ייתכן שזו גם מציאות עגומה. כאשר 
אדם מצוי בצרה, הוא מבטיח הבטחות ונודר נדרים. 

ו מהצרה, אומר לאחר שהקדוש ברוך הוא מושיעו ומחלצ
האדם "הייתי בלחץ, חשבתי שהייתי בצרה גדולה, אבל 
 בסוף התברר שזה לא היה נכון בכלל... סתם דאגתי".

 ,ּוְמָצֻאהּו ָרעֹות ַרּבֹות, ְוָצרֹות..."אומר הרב טייכטל הי"ד 
רק  – ..."ַהי ְּבִקְרִּביוֵאין ֱאלֹ ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ֲהלֹא ַעל ִּכי

ו מוצאות אותו צרות רבות, הוא מתעורר ביום ההוא ב
לתשובה, אבל לאחר שהוא נושע וחולפת הצרה, הוא 
"שוכח" את כל כוונותיו הטובות. ומשום כך, גם לאחר 

ָהָרָעה  ְוָאנִֹכי ַהְסֵּתר ַאְסִּתיר ָּפַני ַּבּיֹום ַההּוא ַעל ָּכל": מכן
  "!ֲאֶׁשר ָעָׂשה

עומד אדם  אומרים על כך בעלי המוסר בדרך החידוד:
 בתפילת הלל של סוכות וזועק "אנא ה' הושיעה נא"

 
 

ומנענע את לולבו. הוא ממשיך ואומר "אנא ה' הצליחה 
נא", וכאן כבר אינו מנענע... ללמדנו: כשלא טוב לו לאדם 
והוא מבקש ישועה, מוכן הוא לנענועים ולשינויים, אך 

מעשיה נאה ... אין הוא מחפש נענועים –כשהוא מצליח 
רת על חסיד עשיר, שהגיע אל רבו ביום מן הימים, מספ

להתייעץ בענייני עסקיו. להפתעתו, הורה לו הרבי, 
להוציא מיד את כל כספו מן הבנק ולא להמתין ולו רגע 
קט. אבל, ניסה החסיד להסביר, יש שם פיקדונות 
שהוצאתם לפני הזמן תעלה הון רב. אך הרבי נשאר 

כחסיד נאמן, שם בשלו: הוצא את כל כספך, ומיד! 
העשיר פעמיו אל הבנק, וכלקוח חשוב, אף הוכנס מיד 
אל המנהל. להפתעת הכל, דרש האיש להוציא את כל 
כספו, והתעקש לעשות זאת תיכף ומיד. שעה קלה לאחר 
מכן, הגיעה ההודעה אל כל העובדים ההמומים: הבנק 
נסגר, פשט את הרגל. העשיר ששמע בעצת רבו, ניצל. 

ה"מופת" לפני הרבי, נענה הוא בחיוך כשסיפרו את 
ואמר "לא מופת יש כאן, אלא פשוטן של דברים". 

שיום קודם לכן, ראה הרבי את מנהל הבנק,  ,מתברר
מגיע לטבילת השחר ונאנח באנחה גדולה, תוך שהוא 
 אומר "אוי, ריבונו של עולם...". "אם האיש הלזה כבר

יה בידי " אמר הרבי "סימן הנזקק להזכיר את ה' בפיו
שהמצב בבנק שלו חמור באמת... ועל כן הוריתי את 

 שהוריתי". 
דווקא כאשר שומעים על פלוני, אב לילדים שחלה לא  כן,

עלינו במחלה ועל אלמוני ששיכל כמה מילדיו בתאונה 
ודווקא כאשר שומעים על כניסתן של מדינות שכנות 
נוספות למעגל האימה האטומי... זה הזמן הנכון לחשבון 
נפש אמיתי ולהעמקת ההכרה והאמונה בבורא עולם. לא 
יתכן שמטען היסורים הזה ירגש ויסעיר בצורה כל כך 

, אלא אם כן יש מי שמכוון ומנווט את גליו הנורא
ונחשוליו! דווקא עכשיו, זה הזמן לחוש קרבה של ממש 
לבורא, לתורה ולמצוות, איש איש לפי יכולתו וכוחותיו. 

כי כשמשהו לוחץ, מציק ומאיים,  איש איש לפי דרגתו,
המעשה . ל עליון-הכל מרגישים את הצורך בקרבה לק

מעשה הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב. 
בגיאולוג שאיתר מרבצי גז ונפט בסיביר. קומוניסט בלב 
ונפש היה, ובנפילת הקומוניזם חרב עליו עולמו. שמע 

להגר שהקיבוצים בישראל משמרים את החלום. החליט 
ומצא שגם הם התפכחו. נותר קרח מכן ומכאן, ובעיקר 
ללא פרנסה. תחביבו, טיפוס על מצוקים. אפילו אותו 
נבצר ממנו ליישם כאן. מצא לו תחליף: התקנת אנטנות 

נתו הכפייתית, וקליטה על הגגות, כך יוכל לנפנף באמ
פשוטו כמשמעו: תולה היה דגל אדום, סמל הקומוניזם, 

.. "תוריד את זה" צרח הקבלן בתזזית. בראש האנטנות.
"תוריד בעצמך" התריס, אך אף אחד לא היה מוכן לטפס 

ים המסחררים. התחיל ויכוח מר שעירב בו את הלגב
הכל: מהשוויוניות והצדק ומלחמת המעמדות ועד 
לקיומו של כח עליון. "ובכן, אני לגביך הכח העליון" 
הורה הקבלן. "אם אתה לא מטפס כעת ומוריד את זה, 
לא תהיה לך דריסת רגל בבניינים שלי!". אין מה לומר, 

והקבלן קרא אחריו הוויכוח הוכרע. הוא פנה לעלות 
"ועוד תיווכח לדעת שיש באמת כח עליון!". טיפס ועלה 
לגג. פנה אל האנטנה וראה שהעגורן עומד להנחית עליו 
משטח של חומרי בניין. המנופאי לא הבחין בו. לאן 
יימלט. בתושייה של הרגע האחרון קפץ ונתלה, נאחז 
בקצה המשטח. לחרדתו הבחין שטעה. העגורן לא ביקש 

ריד את המשטח על הגג. הזרוע הענקית המשיכה להו
בסיבובה, חרגה משטח הגג והוא מצא עצמו תלוי בין 
שמים לארץ בגובה של עשרה מטרים, כשאצבעותיו 
מחזיקות את המשטח, לופתות את קצהו. ההמשך צפוי. 
המנופאי ימקם את המטען ואז ילחץ על הכפתור 

וא יאבד והמשטח יצלול במהירות וייעצר בפתאומיות, ה
 את אחיזתו ויתנפץ אל גג הבטון... 

 "אלוקים, תעזור לי...!"  
 אז יש אלוקים. ה' הפנה את תשומת לבו של המנופאי 

 
 



 חרק. הביןכלספח הנתלה במשטח. מרחוק נראה 
והוריד את המשטח בעדינות  המנופאי את שאירע

מירבית. הנחיתו בשלום, רועד בכל גופו. בידיים רותתות 
להירגע, שאף שאיפות עמוקות משכרות, הצית סיגריה 

ואז נפל צינור מלמעלה וקטע את עמוד האפר מהסיגריה 
שבפיו, שני סנטימטרים מאפו, חמישה ממוחו. הקבלן 
צדק. יש כח עליון. הוא הגיע לסמינר. כיום בניו 
בישיבות ובנותיו בסמינרים והוא משתתף בשיעורי תורה 

 בקביעות. 
תון האדם, מערפלת את חושיו השגרה היומיומית בה נכן, 

ומונעת ממנו לראות דברים כהוויתם. ההרגלים הרבים 
שאותם אימץ ואליהם התרגל הקהו את יכולתו להבחין 
במתרחש סביבו ולראות את אשר צריך הוא לראות. 
כתוצאה מכך רואה האדם בכל תופעה טבע ומקריות. 

 –טבעיים, המוות  –העולם לדעתו הוא טבעי, החיים 
, והאירועים היומיומיים אינם אלא סיטואציות טבעי

טבעיות של חיים ושל פעילות. מאליו מובן שבמצב זה אין 
בכוח האירועים לעורר את האדם לתשובה, לגרום לשינוי 
בחייו ולהביאו לידי תפנית. גם אם האירועים יהיו 
פלאיים ובלתי מוסברים  הוא יישאר אדיש כלפיהם 

 ף ובהרמת גבה. ויפטור את עצמו במשיכת כת
הנה כי כן, הגורם העיקרי המטשטש את האמונה, והמנפץ 
את מטרת האיתותים נובע מהסיבה שהאדם תולה את כל 
הייסורים והצרות בפגעי הזמן והטבע. על כך זעק הנביא 
הושע (פרק יד) "שובה ישראל עד ה' אלהיך כי כשלת 
בעוונך". ללמדנו, אם כשלנו בדרכינו אל נחפש תירוצים 
טבעיים בלבד, את עיקרו של ה"כשלת" יש לחפש 
ב"עוונך"! עצם האבחון והקביעה שלנו שמצבנו הביש 
איננו נובע מתהליכים טבעיים הוא חלק הכרחי בתהליך 
התשובה, הכרה זו היא אף שתביא להסרת הצרה 

 והמצוקה.  
כי מוביל אותנו לתובנה הבה ונראה מהסיפור שלפנינו ה

שוב לזעוק אל ה' וללאדם  ורמתהגהדרך היחידה עיתים ל
ויזעקו אל ה' "בבחינת  בתשובה היא דרך הייסורים בלבד

 ...בצר להם"
פתאום הוא חזר, בעלה היקר, עם כיפה על הראש. היא גיחכה.  
היא ייחסה את זה לעובדה שהוא מסתובב סביב לזנב של 
עצמו, מחפש כוון ומשענת. נו טוב, אז הוא מצא לו פינה חמה 

ית הכנסת השכונתי, שם נערכים להם שיעורי תורה ונעימה בב
 על ידי רב המקום.

זה יעבור לו, היא חשבה. יום יומיים, והוא בעצמו ירגיש 
מגוחך ויטמין אז את הכיפה בארון, כדי לפגוש אותה רק 

 בחגים.
אבל היא לא ירדה לו מהראש. "ריבונו של עולם, רק שלא 

על זה" הרהרה  יחזור לי בתשובה, אני לא מסוגלת לחשוב
 בליבה.

למירה דותן מתל אביב יש דעה עצמאית. היא אשה בת 
טק מצליח, ויש לה -שלושים משכילה, עובדת בענף היי

השקפת עולם ברורה: הדתיים נחמדים, סימפטיים, היא לא 
שהם ונגדם וגם לא בעדם. שיניחו לה. היא לא מפריעה להם 

-ק במזרח, ברוח המשפט הישראלי הכי שחוהלא יפריעו ל
 התיכון: אני מכבדת דתיים, אבל מרחוק. 

אבל מה לעשות שבעלה יוסי דותן האקדמאי המבריק שהחזיק 
גם הוא באותה דעה, התחיל למסמס את התזה הסימפטית הזו, 
ובמשך חודשי האבטלה שלו החל להיחשף לרזי חוכמת 

 הגמרא.
והכיפה? הו, הו. הכיפה העקשנית הזו, לא רוצה לרדת לו 

 .מהראש
שתדעו, שזוג אקדמאיים איכותי, לא מנהל שיחה בצעקות. 
לשיחות ביניהם יש קוד מתון ועדין משהו. הוא מנוסח גם 

 בלשון גבוהה ונקיה.
"תשמע" אומרת לו מירה "אני מוכנה איכשהו לסבול את 
הכיפה הסרוגה הקטנה שעל ראשך, אבל אל תסחף לי גם 

 לה...לציציות... זה ממש מלבוש משונה החוטים הא
 
 

והוא ענה לה "יקירתי, עד כמה שהספקתי להבין, יהדות זו 
עסקת חבילה. אם מדובר פה באמת, אז אי אפשר לקחת רק 

זה שקר מוחלט, כך שאינני יכול  –חצי ממנה. חצי מן האמת 
 להבטיח לך שמחר לא אלבש ציצית".

"נו טוב" היא עונה "אני רק מקווה שאחרי שתחזור בתשובה 
ל להכריח גם אותי לקיים מצוות. אני מספיק לגמרי לא תתחי

רגישה כדי לא לכנות את מה שעושים לך כמיסיונריות, אבל 
זכיתי להכיר את יושרך האישי, את כושר שיפוטך, ואני בהחלט 

 מעריכה את צעדיך...".
הזוג החביב ניהל אורח חיים ברמת חיים גבוהה, אך לא זכו 

 בטן.-לפרי
ה לחשוב על גירושין, בלי לריב, אולם, בשלב מסוים מירה החל

לבצע חלוקת רכוש ברוח טובה וגט זריז. "לא נורא". היא 
 רמזה לו.

אבל יוסי לא היה מוכן "את אשתי היקרה לי", אמר. "לעולם 
לא אוכל לחיות בלעדייך. את טובה ורגישה. ואין לי ספק 
שניישר קו עוד מעט. תהיי סבלנית. את אולי לא מבינה, ולא 

מינה, אבל אנחנו זיווג משמים, ואהבה מוצקה כמו מספיק מא
 סלע לא מפזרים כמו אבק סתם כך".

והמילים החמות הללו, שנבעו מלב אוהב וטהור פרטו על נימי 
 הרגש. גם היא לא רוצה לוותר על בעל מיוחד וטוב לב שכזה.

 הסבלנות ניצחה, כי סבלנות תמיד מנצחת.
הדלקת אור,  מירה הסכימה לשמור שבת. לא בישול, לא

וכמובן לא נסיעה. היא התרגלה מהר מאד לשקט המרומם 
 והחודר של קסם השבת.

 אחר כך טהרת המשפחה.
 אחר כך למדה לברך.

 באמת הישגים ראויים לציון.
רק על דבר אחד היא עמדה בתוקף. "אינני מסוגלת לשים על 
עצמי כיסוי ראש. שהקדוש ברוך הוא יקבל אותי ככה, כמו 

השיער הטבעי היפה והמיוחד שהוא נתן לי. הוא שאני, עם 
מבין, הוא יסלח. אתה אומר שהוא אבא רחום וחנון, אז אבא 
סולח לבתו על שובבויות קטנות... אינני יכולה להיפרד מן 

 השיער... הוא כל כך יפה".
וכאן היא היתה באמת עקשנית גדולה. שנה ועוד שנה, שומרים 

י כיסוי ראש. זה הפך כמעט שבת, שומרים הכל, אבל מירה  בל
לאידיאולוגיה אצלה. שש שנים אחרי הנישואין, הבית יהודי, 

 השבת יפה ואצילית, זרע של קיימא? אין. כיסוי ראש? אין.
ואז האסון. מירה התמוטטה בחדר הרופא. המחלה הנוראה 

 מקננת בה בדם.
"אני נורא מצטער גב' דותן" אמר פרופ' שמריה ליבוביץ' "את 

למצב לא נוח מבחינתך. אחרי הטיפול הכימותרפי תקלעי 
שייעשה בך, השיער שלך ינשור. צר לי, אני רק יכול לעודד 
אותך שהמחלה שלך אומנם לא פשוטה, אבל סיכוי ההחלמה 

 הם בהחלט סבירים".
 מירה דותן נכנסה לטיפול הראשון.

 כשהם חזרו לביתם הגדול והריק, היא אזרה אומץ.
ה. אני יודעת בדיוק מה קרה כאן. אבא "יוסי, אני לא טיפש

בעיקר מדבר אלי. הוא פונה אלי  -שבשמים מדבר אלינו, הוא 
ואומר: מירה שלי, אני כל כך אוהב אותך, את הבת הכי יקרה 
ונפלאה שלי. חזרת בתשובה, עם כל כך הרבה התחשבות 
בבעלך, בסבלנות עלית בסולם הרוחני צעד אחר צעד. אני כל 

ממך. אבל רק דבר אחד גורם לי צער.  כך מרוצה ושמח
הצניעות. שיער פזור לאשה זה נורא, זה מפגע. זה מקלקל 
עיניים. זה פוגם. כך לא מסתובבת ברחוב בתו של מלך. אין לי 
ברירה בתי מירה, אם את לא רוצה לכסות את השיער שלך 
מרצונך, אז אני אעזור לך להיפטר ממנו. תביני אותי, אני אוהב 

וצה רק בטובתך, ולכן אני נאלץ להכריח אותך אותך, ור
 להיפרד מהשיער... כך אומר לי האב שבשמים.

 דמעות ניקוו בעיניו של יוסי.
"יוסי בעלי האציל, אינני יודעת אם אשאר בחיים אחרי המחלה 
הארורה הזו, אבל דבר אחד נוסף נותר לי לעשות למענך ולמען 

 הטיפולים...  הקדוש ברוך הוא. שיערי עדיין לא נשר מן
 



ובעודה מדברת לקחה מירה מספריים והחלה לגזור את  
שערותיה "ואם ירחמו עלי מן השמים, אגדל שיער חדש 

 ואחביאהו מתחת לכיסוי ראשי".
אז זהו, היום, מירה דותן כבר עשר שנים מאחרי הסיפור הזה. 
מירה הבריאה לחלוטין וברוך השם נולדו למשפחת דותן 

 שלושה ילדים.
 
 

 וא אברך כולל מבריק ומגיד שיעורים ברחבי העיר.יוסי ה
 חידון. וממה מתפרנסת מירה?

יש לה חנות גדולה ומצליחה במרכז העיר לכיסויי ראש, 
וברקורד שלה עשרות רבות של נשים, שנכנסו לחנות גלויות 
ראש, ויצאו צנועות להפליא. היא מספרת להן את סיפורה 

 האישי והוא פועל את פעולתו.
 מים אין דבר יותר מבריא ממחלה ממארת...!כן, לפע

 אחים יקרים!
גם בשעה שהקדוש ברוך הוא מעניש את האדם אין בהכרח שייסורים אלו באים בתור עונש ותגמול. אף שאומנם 
מצטיירים כייסורים קשים מכל מקום מטרת הייסורים אינם אלא אך ורק לטובתו של האדם ליישר רגליו 

ניצבים המה בדרכו כתמרורים וכציוני דרך לכוונו לדרך הישרה, ולהראותו את האמת  .במסילה העולה בית ה'
הם הדברים שזעק הנביא הושע (פרק הנצחית שיודה בטעותו, ושיכיר במציאות הבורא יתברך ודרכי השגחתו. 

טבעיים יד) "שובה ישראל עד ה' אלוהיך כי כשלת בעוונך". ללמדנו: אם כשלנו בדרכינו אל נחפש תירוצים 
בלבד, את עיקרו של ה"כשלת" יש לחפש ב"עוונך"! עצם האבחון והקביעה, שמצבנו הביש איננו נובע 
מתהליכים טבעיים הוא חלק הכרחי בתהליך התשובה והכרה זו היא אף שתביא להסרת הצרה והמצוקה. 

ר זה מדרכי ג) "דב-דברים אלו מפורשים בדברי הרמב"ם הלכה למעשה (הלכות תעניות פרק א הלכות ב
ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן, ככתוב  -התשובה הוא, שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה וירעו 

עוונותיכם הטו וכו' וזה הוא אשר יגרום להסיר הצרה מעליהם. "אבל אם לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר 
אכזריות וגורמת להם להידבק במעשיהם הרעים זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך 

 ותוסיף הצרה צרות אחרות.  
יעזרנו ה' לשוב בתשובה שלמה ואמיתית ויקוים בנו "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם", אמן כן יהי 

 רצון.
 

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 קוראים יקרים! קונטרס לימי אלול הקדושים ניתן להשיג בכמות מוגבלת ביותר בעיר נתניה
 בלבד (ההכנסות להוצאות העלון).₪  10במחיר של  058-3230128אצל אברהם מלכה 

 זוכה!!כל הקודם  –ניתן לקבל בדואר בתוספת דמי משלוח 
 

 שנים בזיכוי הרבים לקראת יום הדין הגדול והנורא, 13מחפש סנגור ותיק עם ניסיון של מעל 

  עבורך ועבור בני משפחתך?
 בתרומה להחזקת העלון תרכוש סנגור, שמגיע בחסדי ה' יתברך לאלפי בתים בארץ ובעולם בכל שבת. 

 אתה תבחר מי ילווה אותך ביום הקדוש...
 או שניתן לתרום ישירות לחשבון הבנק תרומות לעלון ניתן להעביר אל אברהם מלכה 

 על שם עמותת "נתיבות שלום נאות גנים" בנק מסד 508סניף  271452מס' חשבון 
 ביצוע התרומה ישירות לבנק לצורך מעקב. נא לעדכן בעת

   
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 058-3220128 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

   לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 דרור בן מזל,  בת רבקה,חנה 
 .דינה חיה בת נילי 

 רונית בת שושנה.משולם זוסיא בן חוה,   זיווג במהרה:

 

 ר' נתן בוריה בן חיים ויונה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 שושנה שמעה בת סעדה,יצחק בן טוני,  גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה

 ג'נט בת לונה, ,רהאפרים בן זו'עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה,

 דוד בן בובה. ,שרה חיה בת סימי קלמנט בן אסתרינה, יעקב בן אסתר,

 

יהי רצון שיזכו לכל טובה וברכה וזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו , העלון מוקדש להצלחת שגיא, נעמי ויונתן בני אורלי שיח'
  להם לכל הישועות לכתיבה וחתימה טובה עם כל עם ישראל.

 

  !  התודה והברכה לאוהבי התורה ותומכיה
 050-8423183אוכל מוכן לכל אירוע  –בעלי קייטרינג צפיחית בדבש 

 םולבני משפחת להםיהי רצון שזכות הצדקה, התורה וזיכוי הרבים יעמדו בוע, על תרומתם להדפסת העלונים הש
 ויזכו לשפע גדול לעבודתו יתברך. לכל טובה וברכה

 

 ברגעים המתוקים בחיים תכםיאש צפיחית בדב
 כתיבה וחתימה טובה..כל עם ישראל קהל לקוחותינו וללמאחלים ל
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כי תבוא אל הארץ, אתה צריך לקיים מייד מצוות ביכורים. ותמוה מאד הרי קודם צריך לרשת את הארץ, להתיישב בה, לטעת עצים, הרי לוקח כמה שנים עד 
שרואים פירות?! ברם, הכוונה היא להורות לנו גודל מעלת ההשתוקקות והציפיה לקיים המצוה, שעל ידי השמחה וההשתוקקות למצוות ביכורים, יהיה נחשב 

להם כאילו כבר קיימוה (באר משה).

מאירות שמחות ומאושרות, זה היישר כוח והשבח הכי גדול שאפשר לתת 

לריבונו של עולם.

אדם צריך לשמוח, לשיר, להודות לה' תמיד, לפני שתגיע צרה חס ושלום, 

נשמח,  תמיד  אלא  מהצרה,  להשתחרר  זה  ואחרי  צרה  שתהיה  לחכות  לא 

תמיד נשיר לה', תמיד נכיר גדולת ה'. "כל הנשמה תהלל י-ה" - כל נשימה 

לא  לשיר,  צריך  נשימה  כל  על  לשמוח,  תתחיל  נושם  אתה  ה',  את  תהלל 

לחכות לצרה, כי אם תשמח, תשיר לה', תודה לה', אז גם צרות לא יגיעו.

איך  הזמן  כל  בודק  ה',  אל  להתקרב  חייו  כל  שואף  ה',  את  מחפש  יהודי 

הוא יכול לעשות נחת רוח לה', אז הכל אצלו חדש. עבודת השם שלו הופכת 

לדבר החי והמתחדש ביותר. שום דבר לא חוזר על עצמו, כל דבר שעושים זה 

פעם ראשונה, כל רגע זה מציאות חדשה, אף פעם לא עשית מה שהינך אמור 

לעשות כעת, רק נדמה לך. וגם אם ניסינו ולא ממש הצלחנו, וגם אם הצלחנו 

אך אחר כך נחלשנו, אנחנו תמיד מלאי תקוות חדשות.

יום  זה  יום  כל  גדול.  דבר  כזה  זה  חדש.  אדם  בן  הוא  בבוקר,  קם  אדם 

לא  אני  כעס,  היה  אתמול  שטויות,  היו  אתמול  בלבולים,  היו  אתמול  חדש. 

אתמול  של  הכאב  עם  עכשיו  הולך  לא  אני  מחדש,  מתחיל  הכל  כלום,  זוכר 

ועם הבלבולים של אתמול ועם הכעס של אתמול, אני מתחיל מחדש.

הזמן  כל  אנחנו  אותו".  ברא  אלוקים  "בצלם  ממעל.  אלוק  חלק  אנחנו 

בדברים  בדיוק  אותנו  מודדים  אלוקות.  להרגיש  רוצים  למעלה,  נמשכים 

השערה  כחוט  עצמנו  את  לנתק  להתרומם,  מצליחים  אנחנו  כמה  האלה, 

המבוזבזים  הרגעים  מכל  מההקפדות,  מהמלחמות,  מהשטויות,  מהצרות, 

ׁשּות ל ִהְתַחדְּ ים שֶׁ ַחיִּ

יהודי צריך להחיות את ימיו בכל רגע מחדש. הוא אף פעם לא שבע. הוא 
תמיד משתוקק להתקרב עוד קצת אל ה'. 

רבנו הקדוש אמר באחד הימים: "אני חייתי היום חיים שלא חייתי עדיין 
מעולם! כי יש כמה מיני חיים, והכל נקרא חיים, אבל היום חייתי חיים טובים 

שלא חייתי מעולם חיים כאלה" (חיי מוהרן ח).

נפלת? תתחיל מחדש. אל תתייאש. כי אם אדם מתייאש הוא מוותר על 
הזו,  העבודה  את  אוהבים  בשמים  תשובה,  תעשה  ברצון,  תחזיק  ח"ו.  הכל 

הנפילה וההתחלה מחדש.

זה  מתייאש,  אדם  אם  כי  מתייאשים.  שלא  העיקר  שממשיכים.  העיקר 
יותר קשה מכל העוונות שהוא עושה. כי כשאדם מרים ידיים, מתייאש, עוזב 
מעצמו,  מתרחק  הוא  שלו,  הפנימיות  מכל  מתנתק  הוא  אז  שלו,  הרצון  את 
הוא מאבד את כל החיות שלו, הוא הופך לשבר כלי, אין עם מי לדבר. יאוש זה 
לאבד לגמרי את הרצון ואז האדם מתנתק מהקב"ה ובלי הקב"ה מה נשאר? 
אי אפשר לעבוד את ה' בשמחה ובהתחדשות אם אנחנו סוחבים איתנו את 
הכשלונות של העבר ואת הדאגות של העתיד. אדם צריך לחיות את ההווה, 
לשמוח עם ההווה, להיות שמח תמיד. צריך להתבונן באלפי חסדים וטובות 

שאנחנו מקבלים מהקב"ה כל רגע ורגע ולהודות ולהלל ולשבח.

יכול  שהוא  הראשונה  הטובה  הרי  מחברו,  טובה  שמקבל  שאדם  כשם 
שהוא  לו  להראות  מאירות,  בפנים  שלו  הטובה  את  לקבל  היא  לו,  להשיב 
שמח על המתנה שקיבל, כך אנחנו, כאשר מתהלכים כאן בעולם עם פנים 

בס"ד

שבת קודש   יח' אלול, תשע"ז
פרשת כי תבוא

ִרי ָהֲאָדָמה"... (כו, א-ב) ל פְּ ית כָּ י ָתבוֹא ֶאל ָהָאֶרץ... ְוָלַקְחתָּ ֵמֵראשִׁ "ְוָהָיה כִּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל 

פאני, אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר, אייל בן יעל, 
מיטל איילה בת רינה  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 
עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל, חי חיים בן אסתר, משה 

מוסא בן דוד וסיניה, מאיר חיים בן פרחה 
ת.נ.צ.ב.ה
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התורה הקדושה מצווה אותנו בפרשת השבוע על מצוות ביכורים. "יורד 
אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר, קושר 

אותו בגומי ואומר הרי אלו ביכורים" (ביכורים פרק ג משנה א).

הפירות  את  מקריבים  ההתחדשות!  ביכורים?  במצוות  המיוחד  מה 
הביכורים?  מצוות  מסתיימת  ואיך  הפרי.  עונת  את  שמחדשים  הראשונים 

"ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך". כי כשמתחדשים - שמחים.

מחדש.  הכל  להתחיל  ניתן  זה  שברגע  האמונה  זה  ההתחדשות  עיקר 
מהרגע הזה הכל יכול להיות אחרת. אומנם, את המעשים אני לא יכול לשנות 
ברגע אחד, אבל אני יכול לרצות. להתחדש ברצונות וכסופים. אני רוצה אותך 
אבא, תדע לך שאני רוצה אותך, רוצה להתקרב אליך, רוצה להדבק בך, אבל 

אני לא יכול לבד, אין לי כוח להשתנות לבד, תעזור לי אבא.

אדם צריך שיהיו לו רצונות וכיסופים חזקים לה' יתברך, שזה יקר מאד. 
כי אין דבר העומד בפני הרצון וכשאדם מתמיד ברצונות וכיסופים, הקב"ה 
יעזור לו שגם הוא יהיה צדיק. אסור שהרצון שלנו יתקרר, גם אם שוב פעם 
החלק  זה  הרצון  חיות,  יש  שמחה,  יש  עבודה,  יש  אז  רצון  כשיש  כי  נכשלנו. 
הכי גבוה שיש לבן אדם, זה המנוע שלו. כל הדרך אל ה' היא דרך של רצונות 
ממשיך  אני  אבל  זכיתי  לא  עוד  אומנם  מחדש.  התחלות  של  וכיסופים, 

לרצות.

מסופר על חסיד שבא לפני הרב הקדוש בעל ה"נתיבות שלום" מסלונים 
שבע  אך  אחד,  מצד  כבירות  ושאיפות  גדולה  נפש  בעל  זה  חסיד  והיה  זי"ע 
אכזבות מצד שני על שלא עולה בידו להגשים את רצונותיו לעלות בסולם ה'. 
חוששני, אמר החסיד לרבי, שמכל שאיפותי ורצונותי לא יישאר מאומה, ועל 
קבריי ייכתב ברבות הימים "פה ניטמן בעל השאיפות"... ענה לו הרבי בחיוך 
של רצינות: "ואני, אם הייתי רואה קבר כזה, הייתי הולך להתפלל עליו, וכי 

נקל הוא כל כך להיות בעל שאיפות"?!...

אי אפשר להתחדש אלא עם אמונה. אם מבינים לגמרי שאין עוד מלבדו, 
אז אסור להיות עצובים, צריכים לחייך, צריכים לשמוח, צריכים לדעת שהכל 
זה נסיונות, עם הבן זוג הזה, עם הילדים האלה, עם הבניין הזה, עם השכנים 
האלה, עם הפרנסה הזאת, עם הבריאות, כל אחד עם מה שיש לו, זה הכל 
צמצומים. אני רוצה לשוט במרחב ואני פתאום מוגבל בזמן, בבעיות, בצרות. 
הדבר  על  אסתכל  אני  שאם  הבנה  איזושהי  אם  מהצמצומים?  יוצאים  איך 
עצמו  את  לנתק  מתחיל  כשאדם  אחרת.  יהיה  הכל  אז  אמונה  של  בעיניים 
מהגשמיות,  מהכעסים,  מההקפדות,  הטפשיים,  מהדברים  השערה  כחוט 
בה  נמצא  שהוא  מהנקודה  עצמו  את  לנתק  מתאמץ  כשהוא  מהתאוות, 
לנקודה יותר גבוהה הוא מתחיל להתחבר אל ה'. הוא מתחיל להבין שגם אם 

לא הלך לו כמו שהוא רוצה, ככה השם רוצה , הוא מקבל את זה באמונה.

מקור  זה  ה'  עם  הדיבור  ה'.  עם  לדבר  תתרגל  להתחדש?  רוצה  אתה 
מקבל  שאדם  הרוחני  התענוג  את  לשער  אין  וחיות.  שמחה  של  אינסופי 
כשהוא מרגיל את עצמו לדבר עם ה'. הוא יוצר עם ה' קשר אישי שזה בעצם 
החלק  להיות  הופך  זה  להפסיק.  אפשר  אי  כשמתרגלים,  התשובה.  עיקר 
המתוק ביותר ביום שלנו. "כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם בשם 
יתברך ולחזקו תמיד, אפילו במקומות הרחוקים מהקדושה... כי הדיבור אינו 

מניח לשכוח את השם יתברך" (ליקו"מ עח').

איזה דבר גדול זה ההתבודדות. אחת המתנות היקרות ביותר שקיבלנו 
מה'. כי אם על כל דבר שעובר עלינו אפשר לדבר עם ה', לספר לה', לבקש 
מה', לשאול את ה' אז גמרנו, אנחנו כבר לא לבד בעולם, אנחנו כבר יודעים 
של  הזו  והנוראה  העצומה  מהתפילה  יותר  מתוקה  תפילה  אין  לעשות.  מה 

ולהתרכז  בצד  הכל  להניח  בחירה  לנו  יש  ורגע  רגע  כל  החיים,  של  האלה 
בדברים האמיתיים, שמקרבים אותנו אל ה'.

להיות יהודי זה להיאבק על החיבור עם ה' בתוך החושך, בתוך הכבדות, 
הכל  למרות  מנסים  לנו,  מסתדרים  שלא  הדברים  כל  בתוך  השיגרה,  בתוך 

להתרומם קצת, להרגיש משהו, להתחבר, להתחדש.

התחדשות זה לפני הכל. יהודי צריך כל הזמן להתחדש, אסור לו ליפול 
בחיים,  סדר  לנו  עושה  שהיא  בכלל,  רע  דבר  לא  זה  ששגרה  אפילו  לשגרה 
בהתחייבויות,  לעמוד  דברים,  להספיק  לנו  עוזרת  בראש,  סדר  לנו  עושה 

להשיג השגים.

בהתחדשות,  ברעננות,  בהתלהבות,  בשמחה,  לעבוד  צריך  השם  את 
יש  ביהדות  קדימה.  רק  אחורה,  מסתכל  לא  יהודי  והחשק.  החיות  במלוא 
רק "מעכשיו". ה' מצפה ממך להתעוררות קטנה עכשיו ממש, וההתעוררות 
הזו חשובה ויקרה בעיניו הרבה מעבר לכל מה שהיה, ואפילו אם ניסית כבר 
לך  אסור  שנפלת,  לאן  ונפלת  הצלחת,  ולא  מחדש  להתחיל  פעמים  עשרות 
להסתכל על זה. כי הרגע הזה שאתה עומד בו עכשיו לא היה מעולם ומי יודע 

מה אתה יכול לזכות דווקא עכשיו.

התחדשות היא מילת מפתח בעבודת השם. נפש של יהודי, רוצה כל הזמן 
להתחדש. כל החיים שלנו נעים סביב מעגל ההתחדשות, שנה חדשה, חודש 
חדש, יום חדש. הקב"ה ברא את העולם בשביל ההתחדשות. בשביל אותו 
וירים  לרגע  יעצור  לפעמים  המעייפים  השיגרה  חיי  שבתוך  יום  קשה  יהודי 
צריך  עצמו.  את  יחדש  עולם,  לבורא  מילים  כמה  ויגיד  לשמים,  הראש  את 
להגיע לפנימיות של הדברים, לנשמה שיש בכל דבר ודבר. מה זה פנימיות? 
זה התענוג הזה שאתה מחובר אל ה', שאתה אוהב את ה'. החיבור אל ה' זה 
התענוג שביהדות. להתחבר עם האור של העולם, עם המתיקות של העולם, 

עם הנועם של העולם.

הקב"ה רוצה שנישאר קצת ילדים. עם תמימות, עם שמחה, עם סקרנות, 
ישראל  של  מעלתם  היינו  יא),  (הושע  ואוהבו"  ישראל  נער  ילד. "כי  כמו  ממש 
נער.  בבחינת  הם  עת  שבכל  ישראל.  נער  כי  היא,  אותם  אוהב  ה'  שבגללה 
החיות  את  והולכת.  מתחדשת  תמיד  אלא  מתיישנת  ה'  את  אהבתם  שאין 
שלי,  החיות  לעתיד,  מתוכניות  או  מהעבר  מזכרונות  מקבל  לא  אני  שלי 
שיש לי עם ה' ברגע הזה, בכל  ממש, בחיבור  השמחה שלי, היא ברגע הזה 

דבר ודבר שאני עושה.

חנה התפללה שנים ארוכות על שמואל, וכשנולד אמרה "אל הנער הזה 
התפללתי". שיהיה נער כל החיים.

התחדשות מקבלים אצל הצדיק, שהאור שלו כל כך זך, כל כך צח, ששום 
זיקנה ושום שיגרה לא יכולים להכהות אותו. ומי שזוכה להתקרב אליו זוכה 
מגלה  רצונות,  לנו  נותן  הצדיק  נער.  כמו  להתחדש  ועייפות  זקנה  בימי  גם 
לנו את האלוקות שנמצאת בתוכנו, מראה לנו כמה ה' אוהב אותנו, מחמם 
אותנו  אותנו במים הזכים שלו, מבעיר  שוטף  תקווה,  נותן לנו  לנו את הלב, 
בלהבה שלו. צדיקים מחיים את ימיהם כל רגע מחדש. הם תמיד משתוקקים 

להתקרב עוד קצת אל ה'. אף פעם לא מספיק להם.

משהו  זה  התשובה  עצומה,  להתחדשות  זוכה  הוא  תשובה,  עושה  אדם 
כזה פלאי. אדם עשה משהו, אדם קילקל, מי יודע כמה הוא קילקל, פתאום 
בא לו צער והרהור של תשובה, פתאום הכל מתהפך, פתאום הוא יכול לקבל 
כזה אור אלוקי, הקב"ה פותח את כל השערים, כי ככה ה' ברא את העולם, 
שהתשובה היא למעלה מהכל. מה זה בעצם התשובה? זה רק רצון. אדם רק 
מהרהר בתשובה, הוא עוד לא עשה כלום, הוא רק רוצה לתקן את מה שהוא 

קילקל והוא נחשב בשמים לצדיק גמור. רואים מה זה כוח של רצון.
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ההתבודדות, ששם אדם בוכה על דבר אחד: רוצה להתקרב אל ה'! זה ממש 
לרחוץ את הנשמה, זה לצאת מהשדה אדם חדש, זאת השמחה הכי גדולה, 
הכי  הדבר  זה  לכאורה,  שבשמיים.  אביו  עם  קשר  שרוצה  יהודי  של  שמחה 
דבר  הבעל  כי  מניעות?  הרבה  כך  כל  יש  למה  אז  שיש.  טבעי  והכי  פשוט 
מפריע. כי הוא יודע שעל ידי זה אפשר לתקן את הכל. הוא יודע שאין דרך 

אחרת לצאת מתאוות ומידות רעות כי אם על ידי התבודדות.

ונורא. "עיקר  עצום  משהו  הוא  הניגון  מדבק.  הניגון  מחבר,  הדיבור  ואם 
התקרבות ודבקות איש ישראלי לה' יתברך" הוא על ידי קול וניגון דקדושה... 
כי הנגינה יש לה כוח להמשיך את האדם להשם יתברך (ליקו"ה אפוטרופוס ג,י). 
אביו  אל  עלומים  נתיבים  לפניו  ומאיר  חדשים  כוחות  באדם  נוסך  הניגון 

שבשמים.

ראש השנה בפתח. ריח של התחלה באוויר. העולם לא נברא אלא עבור 
תנועה קטנה של התחלה חדשה. כמו בסיפור הבא:

הבדל של שמים וארץ

בואינג  מטוס  על  קטנה  ידיעה  התפרסמה  תשע"ו  בתמוז  י"ז  בתאריך 
של 'אל על' שהיה בדרכו מארצות הברית לישראל, ונאלץ לבצע נחיתה לא 
מתוכננת בנמל התעופה שאנון באירלנד עם 400 נוסעיו. על פי הבירור שלי, 

הידיעה הזו הופיעה בעיתון אחד או שניים, בעמוד פנימי.

בתוך  שם  שהתרחש  שמה  והאמת  ההוא,  המטוס  על  שם,  הייתי  אני 
סיפור  היה  זה  חדשותית.  מכתבה  יותר  הרבה  אמיתית  דרמה  היה  המטוס 

גדול, בדיוק מסוג הסיפורים שאתה מספר.

בואינג 747,  במטוס  הברית,  בארצות  משפחתי  מביקור  בתי  עם  חזרתי 
שיתרחש  למה  אותנו  הכין  לא  דבר  שום  נוסעים.  עמוס  ממש,  של  מפלצת 
 12 בת  בטיסה  שמדובר  יודע  לישראל  הברית  מארצות  שטס  מי  בהמשך. 
שעות, ארוכה ומתישה מאד. לא מומלצת לבעלי הפרעת קשב וריכוז, כי מי 
שלא יודע לשבת חצי שעה בשיעור, יתקשה מאד לשבת 12 שעות במרחב 
של 40 סנטימטר, כשרוב הזמן אתה צריך לשמור על השקט, כי אתה מוקף 
בזה  שלך  תזוזה  כל  ומאשימים  לישון  מנסים  לפחות  או  שישנים  באנשים 
שהם אינם מצליחים... לאחר כשמונה שעות טיסה ארוכות ומתישות לפתע 
לפנות  מתבקש  הוא  הנוסעים  בין  רופא  יש  הקברניט: "אם  של  קולו  נשמע 
אחדות  דקות  קורה.  טוב.  מרגיש  לא  שמישהו  חשבנו  הדיילות".  אחת  אל 
לאחר מכן אנו רואים אישה חרדית מודאגת עוברת בין המושבים. "אולי יש 
כאן רופא או לפחות מי שמבין ברפואה? הבת שלי לא מרגישה טוב". כולם 
אמרו לה שהם לא רופאים ולא מבינים ברפואה. הרגשנו חסרי אונים ואולי 
קצת אשמים על כך שלא לקחנו איזה קורס ברפואה מתי שהוא. הקברניט 
כולנו  מבטי  הנוסעים?"  בין  רפואי  מומחה  שום  אין  "האם  לבקש:  המשיך 
שוטטו לראות אם מישהו קם, אבל איש לא קם. לאחר עשרים וחמש דקות 
נשמעה ההודעה הבאה: "עקב מצבה הרפואי של ילדה מבין הנוסעות, ניאלץ 
לשנות את מסלול הטיסה ולנחות בנמל התעופה שאנון באירלנד. אין לנו צפי 
לשעות העיכוב, אנו מתנצלים בפני הנוסעים ומבקשים להתאזר בסבלנות." 
דקה לאחר מכן החל המטוס לבצע פנייה משמעותית ולטוס לכיוון אירלנד. 

וכאן רק מתחיל הסיפור.

מאחוריי ישבה משפחה די קולנית ועליזה, מסוג המשפחות שלא בדיוק 
שקטה  באווירה  לזכות  סתם  או  לנוח  לישון,  הנוסעים  של  בזכותם  מכירות 
אבי  והשלימו.  רבו  וגם  וישבו  וקמו  ושתו  ואכלו  צעקו  הם  הדרך  כל  ורגועה. 
שתה  וגם  הדיילים,  שמכרו  והוויסקי  היינות  סוגי  כל  את  הזמין  המשפחה 

חלק מהם במקום. איש לא אמר להם מילה, כי יש משפחות שאיש לא אומר 
להן מילה.

אחת  החלה  ואז  המרעישה,  החדשה  את  להבין  דקות  כמה  להם  לקח 
הזו. 400  החוצפה  את  מבינה  לא  לצעוק: "אני  ומשהו,  עשרים  כבת  הבנות, 
נוסעים יחכו כעת שעות בגלל הילדה זו?" בהתחלה אמא שלה ניסתה לומר 
שכנראה  טיעון  אמרה  היא  אז  אבל  דומה,  שם  או  שירלי?,  לך,  יש  לה: "מה 
נראה מנצח. לפחות על פי המשפחה: "ראית את אמא שלה. הם חרדים. עם 
מהם  אחד  בגלל  אשמים  כולנו  ילדים,  עשרה  איזה  מביאים  הם  הכבוד,  כל 
מה  בכלל,  אותם  תלדו  אל  או  בבית  שלכם  הילדים  את  תשאירו  שמצטנן? 

אנחנו צריכים לסבול בגללם".

לאט לאט היא שכנעה את המשפחה שהיא צודקת. "באמת, בשביל מה 
מביאים ילדות קטנות כאלה למטוס? אם כבר, שיקחו מטוסים של חרדים! 
כיצד  ידעו  לא  שתקו.  סביב  אנשים  שלנו?"  לבואינג  לבוא  צריכים  הם  למה 
תיהיה  שהנחיתה  הקברניט  הודיע  ואז  לאירלנד,  הגיע  כבר  המטוס  להגיב. 

בעוד חמישים דקות, מאחר שהוא צריך לשפוך את הדלק בים. 

הצעירה, שגם ככה הייתה עצבנית, התפוצצה לגמרי. היא החליטה שזה 
מה  חוצפה  "זו  הדיילות.  על  לצעוק  והחלה  קמה  פשוט  לה.  מתאים  לא 
שאתם עושים כאן, כולם יושבים כאן ושותקים, אבל אתם לא חושבים שזו 
מרגישה  שלא  ילדה  יש  "אבל  המומות.  היו  הדיילות  בנוסעים?"  התעללות 
טוב, מה את רוצה שנעשה?" "לא מרגישה טוב", חיקתה הצעירה את קולה 
תגיעו  לא  טוב  לא  שמרגיש  אחד  כל  על  מטוס  תורידו  "אם  הדיילת.  של 
את  להנחית  הוחלט  אמרה לה: "את מסכימה שאם  מקום". הדיילת  לשום 
שהיא  "מצדי  משהו?"  לה  שיקרה  רוצה  את  רציני,  במקרה  מדובר  המטוס 
תמות", הגיבה הצעירה. "היא לא מעניינת אותי. זו בעיה של ההורים שלה 
"את  לה:  ואמרתי  התאפקתי  לא  הזה  בשלב  למטוס".  אותה  העלו  שבכלל 
לא מתביישת? איך את מדברת? ילדה קטנה נמצאת בסכנה ולך לא אכפת? 
התגייסה  כולה  המשפחה  כי  כמובן,  טעות  הייתה  זו  ככה?"  אותך  חינך  מי 
החינוך  שאולי  שרמזתי  מכך  נפגעה  הרגישה  אישיותם  מה  משום  לטובתה. 
שלה לא היה מושלם. למזלי, נוסעים אחרים התגייסו לטובתי וענו להם, וכך 
העברנו את חמישים הדקות. המטוס שפך דלק, הם שפכו אש וגפרית , ומזל 
את  לשפוך  סיים  כי  הקברניט  הודיע  ואז  בפנים...  היה  וזה  בחוץ  היה  שזה 

הדלק ובעוד מספר דקות ינחת המטוס.

אבי  את  שמעתי  ואז  השתרר.  יחסי  ושקט  החגורות,  את  חגרו  כולם 
לא  "בטח  טוב".  מרגיש  לא  "אני  אומר:  מאחוריי  ממש  שישב  המשפחה 
מרגיש טוב, שתית את כל הוויסקי שיוצר באירלנד בשנה האחרונה", צחקה 
אשתו. "לא, סימה", אמר. "אני ממש לא מרגיש טוב, וזה באזור הלב". "זה 
נאנח  האיש  לך".  יעבור  והכל  קצת  תסתובב  "ננחת,  ענתה.  היא  בסדר", 
מרגיש  לא  שמאחוריי  "האיש  ואמרתי:  להתקרב  לדיילת  סימנתי  ונאנח, 
טוב". "הכל בסדר, אדוני?" "לא, הוא אמר. "אנ י מרגיש שיש לי התקף לב". 
הדיילת הייתה מקצוענית. היא לא נתקפה בבהלה אלא אמרה לו בטן רגוע: 
"אל תדאג, אדוני, ננחת בעוד מספר דקות ואם עדיין תחוש ברע נפנה גם 
אמרה  תתאושש",  תירגע,  אבא?  לך,  קרה  "מה  והלכה.  מהמטוס".  אותך 
בתו, הפעם לא בכעס אלא בדאגה. המטוס ירד לנחיתה. האיש נראה סובל 
באמת ובתמים, הגלגלים נקשו על הקרקע. נחיתה. המטוס עצר. בתוך דקות 
התקרב  מדרגות  כבש  למטוס.  מתקרבים  הצלה  כוחות  ראינו  כנצח  שנדמו 
אל  מהמטוס  הוריה  ואת  הילדה  את  הוריד  דיילים  של  וצוות  הדלת,  אל 
האמבולנס שחיכה למטה. מדי לאחר מכן ניגשו מספר דיילים לאיש הסובל 
ושאלו אותו כיצד הוא מרגיש. "אני מרגיש כאבים איומים בחזה", אמר. "אני 
מרגיש שיש לי התקף לב". הם ביקשו ממנו לקום, אך הוא לא מצא כוח, כמה 
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והוחלט  התייעצות  הייתה  אותו אליו,  והעבירו  הביאו כיסא  חסונים  דיילים 

שבנו הגדול שישב בשקט יחסית ליווה אותו. וכך היה. הוא הורד מהמטוס 

ובתוך זמן קצר מאד הודיע הקברניט כי יש להתכונן להמראה. 

לפחות  מהנוסעים,  אחד  כל  כך.  זאת  מגדירה  הייתי  המריא.  המטוס 

בסביבה שלנו, רצה לומר איזו מילה לצעירה שעשתה בלאגן, אבל מה שקרה 

היה חזק מכל מילה שניתן היה לומר. מכיוון שישבתי מושב אחד לפניהם, 

שמעתי את האם אומרת לבת: "תראי, באמת טעית, את לא חושבת?" היא 

רק ענתה לה בזעף ובחוצפה.

לאחר שעה נוספת ניגשה אחת הדיילות והודיע לבני המשפחה המתוחים: 

"אבא שלכם הגיע לבית החולים. התברר שהוא סבל מאירוע לב משמעותי 

ומחסימה של 90 אחוז מהעורקים. בוצע בו צינתור בהצלחה והוא יצא מכלל 

סכנה, אך ייאלץ לבצע ניתוח מעקפים. צוות בית החולים אומר שהגיע ממש 

ברגע האחרון. הוא לא היה שורד עוד ארבע שעות באוויר".

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

איך יכול להיות שאני עדיין מודאג לפעמים? 
כך  כל  למקום  פתאום  קופצת  החרדה  שרמת 
לספר  אליך,  לרוץ  תמיד  אפשר  אם  הרי  גבוה? 
שיש  זה  איך  אז  עדוד,  לבקש  עצה,  לבקש  לך, 

דאגה?

ומה עוד שאפילו אם הדבר שאני כל כך חרד 

מאתך  הוא  שקורה  מה  כל  הרי  ח"ו,  יקרה  ממנו 

אבא, והוא לטובה, אז איך זה שאני לא זוכר את 

שלי?!  לשמחה  מייד  חוזר  לא  שאני  זה  איך  זה? 

ריבונו של עולם, תעזור לי לא לשכוח.

מומחה  אני  לאחרים,  קורה  כשזה  כי 

כשזה  אבל  באמונה,  אותם  ולחזק  בלהרגיע 

שוכח  אני  רציני,  דבר  שקורה  במיוחד  לי,  קורה 

הכל , אני מתבלבל לגמרי, עד שאני נזכר שיש לי 

אותך אבא, וזה כזה תענוג לחזור אליך, להתרפק 

הניסיון  בתוך  איתי  שאתה  לדעת  בזרועותיך, 

הזה, ושעם תפילות ותחנונים אפשר לפעול הכל, 

ושגם אם יקרה ח"ו מה שאני כל כך חושש ממנו, 

זה גם יהיה ממך, וזה גם יהיה לטובה. כי אין רע 

בעולם, כי הכל פה זה רחמים שלך אבא.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

"הילדה הזו הצילה את אביך", אמרה הדיילת לצעירה, וזו החלה לבכות 
ולהתנצל. אמא שלה הצטרפה אליה, והסיפור המופלא הזה התפשט בין כל 
כאן,  קרתה  עליונה  השגחה  איזו  הבינו  כולם  לאחד.  מאחד  המטוס  נוסעי 
ילדה קטנה שלא חשה בטוב הצילה את חייו של אדם שמשפחתו התנגדה 
אדם  כמה "אין  הבנה  לכולם.  הלם  כאן  היה  בה.  לטפל  כדי  ינחת  שהמטוס 
דינו  גזר  את  חורצים  היו  הם  בהם,  מתחשבים  היו  לו  לעצמו".  אלא  עושה 
ולכל  להם  חינוך"  גם "שעת  כאן  היתה  לכך,  מעבר  ידיהם.  במו  אביהם  של 
עד  מבינים,  ולא  בעצמם  ושקועים  אנוכיים  אדם  בני  לפעמים  כמה  אדם, 
כמה  של  לאזכור  זכה  המטוס,  נחיתת  סיפור  לפתחם.  מונחים  שהדברים 
שורות בעיתונות, אך הסיפור שמאחוריו ראוי שיזכה למקום של כבוד בלב 
של  הבדל  לפעמים  זה  שלא,  או  בזולת  ולהתחשב  לחשוב  ואדם!  אדם  כל 

שמים וארץ... 

והנה קיבלת גם שם לסיפור שלך...
(חיים ולדר,  אנשים מספרים על עצמם 8)

לרגל חודש הרחמים והסליחות
אור האמונה מגיש

במחיר מיוחד את ספרון לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי
לרוכשים 11 יחידות ומעלה

r.m.azolai@gmail.com :לפרטי לפרטים נוספים והזמנות: 072-2129414 ובדוא"ל

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

להקדשות ובנושאי העלון נא לפנות לטלפון: 050-4178148
תרומות ניתן להעביר לת.ד. 57943, ירושלים  - או לחשבון בנק הדואר 20685668. כל תרומה תתקבל בברכה.

r.m.azolai@gmail.com :ניתן לקבל את הגיליון בדואר אלקטרוני ע"י שליחת מייל לכתובת
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,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה ה ס ד מה,לזפרחהבתל לזבנהבתחז

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש""""""שששששששששששששש"ששששששששששרשמתוך הפרשהה

רבינוצאתהדללקת

זמני השבת

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1949 ל

ד"בס

בימינו v.hayom@gmail.com!מהרה

האור החיים הקדוש

משבעתאחדאתאדמתובחלקתהמגדלאדם
מצווה,ישראלארץבהםשנשתבחההמינים

.ביכוריםמהםלהפריש
גידוליו]ראשוני[ביכוריאתרואהשהואברגע

סימןעליהםלשיםעליו,לצמוחמתחילים
שיצאוהגידוליםשארלביןבינםשיבדיל
הפירותאלואתלקטוףובהמשךבעתיד
הכהןאלהואמגיע.לירושליםאיתםולהגיע
מניף,הפירותעם)סל(הטנאאתממנושלוקח

.הדיבוררשותאתלוונותןהמזבחלפניומניח
פסוקיםלצטטומתחילדבריואתהאישפותח

ֹאֵבדֲאַרִּמי"..פסחשלמההגדהלנושזכורים
ַוְיִהיְמָעטִּבְמֵתיָׁשםַוָּיָגרִמְצַרְיָמהַוֵּיֶרדָאִבי
ַהִּמְצִריםֹאָתנּוַוָּיֵרעּו.ָוָרבָעצּוםָּגדֹולְלגֹויָׁשם

'הֶאלַוִּנְצַעק,ָקָׁשהֲעֹבָדהָעֵלינּוַוִּיְּתנּוַוְיַעּנּונּו
ֵקי ֶאתַוַּיְראֹקֵלנּוֶאת'הַוִּיְׁשַמעֲאֹבֵתינּוֱא
'הַוּיֹוִצֵאנּו.ַלֲחֵצנּוְוֶאתֲעָמֵלנּוְוֶאתָעְנֵינּו

ָּגֹדלּוְבֹמָראְנטּוָיהּוִבְזֹרעַ ֲחָזָקהְּבָידִמִּמְצַרִים
ַוִּיֶּתןַהֶּזהַהָּמקֹוםֶאלַוְיִבֵאנּו,ּוְבֹמְפִתיםּוְבֹאתֹות

"..ּוְדָבׁשָחָלבָזַבתֶאֶרץַהּזֹאתָהָאֶרץֶאתָלנּו
להרוגחפץשהיההארמיבלבןהואמתחיל

לעבדותלמצרייםהירידה,אבינויעקבאת
עדשהמשיכוונפלאותבניסיםמשםוהיציאה
ְוַעָּתה":ואומרומוסיף.ישראללארץהכניסה

ֲאֶׁשרָהֲאָדָמהְּפִריֵראִׁשיתֶאתֵהֵבאִתיִהֵּנה
הסלאתשםמניח."השםִּליָנַתָּתה

.לביתולבוטובשמחוחוזר'הלפנימשתחווה
באההביכוריםשמצוותאותנומלמדיםל"חז

כךעל,העולםלבוראהטובהכרתמשום
,שדהואתחרשאדם.בירכתואתלנושנתן

וניכשהשקה,האדמהברגביזרעיםטמן
רואההואמהזמןולאחר.הרףללאעשבים

תחתעמלאשרעמלוכלפרותניצניאת
לראשלהיכנסשיכולהראשוןהדבר.השמש
קרהכאןשמתרחשמהכלשהנה,האדם
"ַהֶּזהַהַחִילֶאתִליָעָׂשהָיִדיְוֹעֶצםֹּכִחי"!בזכותי

ועדרחרש,שעמלזההואהרי..)'יזחדברים(
קורההיהלאזהשכלהואמרגיש,הרףללא

.ידיוכפותבשתיעמלאשראלמלא
'הֶאתְוָזַכְרּתָ ":ומזהירההתורהבאהכךועל

ֶקי "!ָחִילַלֲעׂשֹותֹּכחַ ְלַהֹּנֵתןהּואִּכיֱא
זהלאדםגדולההכיהסכנה.)'יחחדברים(

שהכלזההואהעולםשבוראשוכחשהוא
,ומנסיםמשתדליםרקאנחנו.בזכותוקורה

!'הבידיורקאךזה,לאאויצליחהאדםאם
שלהזוהתכונהאתבאדםלהשרישבכדי

אותנומצווה,יתברךמאיתושהכלהאמונה
,כלשהועץשותליםשאנושברגעהתורה
השניםבשלושתלנואסוריםפרותיו

פירותיואפילולזהומעברלנטיעתוהראשונות
..הכהןשלהם,שלנולאהםהראשונים

שלךלאשזהיודעשאתהתוכיח!תתאפק
כפוישאינךמוכיחאתהובכך..ממךלאוזה

סיפריהדבריאתי"רששמביאכמו.טובה
ִיְהֶיהֲאֶׁשרַהֹּכֵהןֶאלּוָבאתָ "הפסוקעל).רצט(

אמרתמה)'גכו("ֵאָליוְוָאַמְרּתָ ָהֵהםַּבָּיִמים
!טובהכפוישאינך?אליו
אללירושליםפרותיואתשמביאאדםולכן

שכלהפסוקיםאותםאתואומרפותח,הכהן
"!באתימאיפהשכחתילא"לומרמטרתם

סלסלתעםכאןעומדהייתישלאיודעאני
אבינויעקבאתמצילהיהלא'האםהפירות

ַהָּקדֹוׁשהֹוִציאלֹאִאּלּו"שאנייודע.לבןמפני
ֲאַנְחנּוֲעַדִין,ִמִּמְצַרִיםֲאבֹוֵתינּוֶאתהּואָּברּו

ְלַפְרֹעהָהִיינּוְמֻׁשְעָּבִדיםָבֵנינּוּוְבֵניּוָבֵנינּו
."ְּבִמְצַרִים

ל

"
לוששישהמהכללכלעללעלתלהודותםהאדםעללעלהחובה

"
החוחובב

ולבקש
עללע
מהש
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לההודותםד האדד
שבטובו''הה
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יסכיםלל

שהמ
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לוו שששיש ש
שזהםםם

ת
ג
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יישאר
ההמה ממשקשק

אצלוראר
בטוב שששש''הה

בהמשךלו
ג ההבובב

.ךךךךךךשךשךךךךךך
עצרו,שניםכמהלפניתלמידיםשלבטיול
באחדשםשהיהמעייןבמימילשכשךכולם

שהייתהלמרות.בארץהטבעמשמורות
ששכרוושמירהמלוויםהוריםשלהשגחה
במימיטבעאחדתלמידע"ל,הטיולמארגני
חזרווכולםהטיולהתבטלרגעבאותו.המעיין

.לביתםשבורים
השכולהאבעמדלמחרתשנערכהבהלוויה

שיודעואמרפתח.בנועלהספדדבריונשא
...בנושלבמותוהאשםמיהובמדויקהוא
מוצאאתלשמועמחכיםאליונישאוכולםעיני
,המנהל?האשםמיהומעניין?יודעמי.פיו

...?המלוויםההוריםאחדשמהאו,השמירה
אני"..האבאמר"!בנישלבמותואשםאני"

מהכלואתילדייאתשראיתיבכךהאשם
.מאיליוכמובןלישיש
שעמדתי,השנהבראשחודשיםכמהלפני

,פרנסהביקשתי,העולםבוראלפניבתפילה
שלהבנייהאתלסייםרציתי,בריאותביקשתי

אך..בעבודההקידוםאתלקבל,הבית
לומרשכחתי!חשובהכיהדבראתשכחתי

תודה.לישישהילדיםעלתודההעולםלבורא
.לייששכברמהכלעלתודה,אשתיעל

שהואמשהו,מאליוכמובןכולםאתראיתי
ביקשתילא..עליוזכויותלישיש,שליכבר
שלייישארשזהביקשתילא!ליישמרשזה

מורידהייתישאםאניבטוח!הבאהבשנהגם
ודאיזה,ושלםבריאשישמרילדיעלדמעות

..להועיליכולהיה
ַעל"-שביוםהדיןיוםלפניאנוצריכים

ֵאיזֹוְלָׁשלֹוםֵאיזֹוַלֶחֶרבֵאיזֹוֵיָאֵמרּבֹוַהְמִדינֹות
ְלַהְזִּכיָרםִיָּפֵקדּוּבֹוּוְבִרּיֹות,ַלּׂשֹוַבעְוֵאיזֹוָלָרָעב
אנוצריכים.)השנהראששלמוסף("ְוַלָּמֶותַלַחִּיים
טובהכפויילהיותלא,ובראשונהבראש
לא,לנויששכברמהכלעלתודהולהגיד
לבקשואזמאליוכמובןהכלאתלראות

.הבאהבשנהגםשלנויישארשזה

 ֹנֵתן ָלך ְוַׂשְמָּת  ֱאלֶֹקיך '  ֲאֶׁשר הְוָלַקְחָּת ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצך 
)'פסוק בכופרק (!  מֹו ָׁשם ְלַׁשֵּכן ׁשְ ֱאלֶֹקיך ' ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה

ַהֻחִּקיםֶאתֹותַלֲעׂשְמַצְּוך ֱאלֶֹקיך 'הַהֶּזהַהּיֹום
אֹוָתםְוָעִׂשיָת ְרָּת ְוָׁשמַ ַהִּמְׁשָּפִטיםְוֶאתָהֵאֶּלה
)'טזסוקפכופרק(ַנְפֶׁשך ּוְבָכלְלָבְבך ְּבָכל
בעיניךיהיויוםבכל.מצוךאלהיך'ההזההיום

.עליהםנצטויתביוםבוכאילו,חדשים
ִיְׂשָרֵאלָּכלֶאלַהְלִוִּיםְוַהֹּכֲהִניםֹמֶׁשהַוְיַדֵּבר
ִנְהֵייָת ַהֶּזהֹוםַהּיִיְׂשָרֵאלּוְׁשַמעַהְסֵּכתֵלאֹמר
)'טפסוקכזפרק(ֱאלֶֹקיך 'ַלהְלָעם
כאילובעיניךיהיויוםבכל.לעםנהייתהזההיום
.בבריתעמובאתהיום

החידוששלהחשיבותאתאותנומלמדי"רש
הציוויאתלראותויוםיוםבכלצריךאדם.'הבעבודת

רםבמעמדה"הקבמפיניתןהיוםרקכאילו,כחדש
החדווהנעלמה,והרגלשגרהמרגישהואואם.ונישא

יש,השבתכניסתבשעתהשמחהנעלמה,בתפילה
מפיהציוויהגיעזהברגעכאילוולהרגישלחדשצורך

מצווהכלעלל"חזדבריאתשלומדיםברגע-.'ה
זווית,ומיוחדתחדשהזוויתמגליםפתאום,ומצווה

ניגשיםששובברגעואזאליהנחשפנולאהיוםשעד
בהרגשהאותהלקייםזוכיםהמצווהאתלקיים

היוםכאילו.כןלפניקיימתהייתהשלאוידיעה
בכלמחדשנרגישגםוכך.מחדשבהנצטווינוממש
...לתורהפניםשבעיםכי,ל"חזבדברישנעמיקפעם

ּוְוָיְראָעֶליך ְקָראנִ 'הֵׁשםִּכיָהָאֶרץַעֵּמיָּכלְוָראּו
)'כחפסוקכחפרק(ִמֶּמּךָ 
לאמצותשמירתכנגדמכוון.הארץעמיכלוראו

,מהעבירותעצמושומרשהאדםזמןכלכי.תעשה
הנבראיםוכל,פניומעלעובראלוקיםצלםאין

המתעבכןשאיןמה!ממנומזדעזעיםובהמהאדם
..הצלםממנומעבירין,מעשיו

שולטתחיהאין":אבאבררמיבגמראשאמרכשם
תהלים(שנאמר,כבהמה]האדם[לושנדמהעד,באדם

סנהדרין("ִנְּדמּוַּכְּבֵהמֹותִנְמַׁשלָיִליןַּבלִּביָקרְוָאָדם)מט
בומתקייםבמעשיוכבהמהנדמהוכשאינו.):לח

ְוַעלָהָאֶרץַחַּיתָּכלַעלִיְהֶיהְוִחְּתֶכםּומֹוַרֲאֶכם:הכתוב
העולםאומותאיןכך.)טבראשית(ַהָּׁשָמִיםעֹוףָּכל

משוםבעיניהםשנדמיםעדבישראלפוגעים
שלרצונווכשעושים.שבאומותכפחותיםחטאיהם

.לרעהבהםלגעתהמעזולשוןעםלךאיןמקום



ר  כֹל ֲאׁשֶֶ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ יייייייייייזזזזיזםםםםםםםםםםםדברים ((((((((((((( יֹורּוךָ ררררררררְוׁשָ )'''''''''ייייייייייייי' זזזזזזזזז

ּבֹון  ִלים ּבֹאּו ֶחׁשְ ן יֹאְמרוּ ַהּמֹׁשְ )''''''''''כככזזזזזכככככככככזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז'כככככככככזכאאאאכאאאאאאאאאאאאאאאאאאאכארבבבבבבבבברבבבבבבבבבבבבבבברברררבבבבבבבבבבבבבבבבבר דדדדבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבמדב(((((((((((((((((ןןןןןןןןַעל ּכֵ ר   ים ּתֹוְכחֹות מּוָסֽ )ג''גגגגגגגג'גגגגגגגגגגגגגכגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג' ככככגגגגכככגגכמשלי ו כג((((((((( ֶדֶרְך ַחיִּ

בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך   )''''''''טטטטטטטטטטטטטטטטט' לללטטטטללללללללללללטטטלללללללללטללללללללללללללללללללללללטללללללללדברים ד ל((((((((( ְוָיַדְעּתָ ַהיֹּום ַוֲהׁשֵ

פרק(!ֹּכלֵמֹרבֵלָבבְבטּובּוְּבִׂשְמָחהֱאלֶֹקיך 'הֶאתָעַבְדָּת לֹאֲאֶׁשרַּתַחת
)'מזפסוקכח

מה.מטבעותכמהלקבץהצליחוהנהנדבותלקבץהחלאחדעני
,הגדולהבעירלהיערךעמדהההגרלה.הגרלהכרטיסקנה?עשה

והכרטיסהענישלמזלושפר.עצוםכסףסכוםהוצעראשוןוכפרס
ומרוב,העניבביתהשמחההייתהרבה!הראשוןבפרסזכהשברשותו

השמחהקולותאשרעד,הרביםילדיועםסוערבריקודפרץאושר
?זהיוםקשהשלבביתוהשמחהפשרמה.לביתמחוץאלנשמעו
נכנסו,השמחהפשראתשיסביראחדאףנמצאשלא,השכניםתמהו
.השכניםתמהו?ורוקדשמחלךמה.ושאלהופנימהביתואלשכניו

בפרסזכהזהכרטיס.ההגרלהבכרטיסונופףהעניאמר"אניעשיר"
והרעבפרוטהאףבידךאיןכעתאולם.השכניםאמרו?בכךומה!הגדול
אףעתהבידיאיןאולם.העניאמר,שכמותכםשוטים.בביתשוררעדיין

כאילווהריהמובטחהפרסאת,הכסףאתלקבלעומדאניאבל,פרוטה
...בכיסימונחהוא

מצוותיואתהמקייםאדם:ל''זצחייםהחפץאמרהנמשלהואגםכן
לעתידשכן,גדולהשמחהלשמוחעליו,קשיםימיואםאףה''הקבשל

הריעכשיוכברבידושכראיןאםואף,רבשכרלומוכןלבוא
!!!זוכהכרטיסבידושישאדםכאותוהוא

ֵאתַּתְׂשִּכילּוְלַמַען,ֹאָתםַוֲעִׂשיֶתםַהּזֹאתַהְּבִריתִּדְבֵריֶאתּוְׁשַמְרֶּתם
)'חפסוקכטפרק(!ַּתֲעׂשּוןֲאֶׁשרָּכל
שאין":יהלאורבספרוחסמןלייביהודההרבכותבזהפסוקעל

."במעשההפעלתובלאלשכלערךואין,בוהשכלהבלאמעשה
בדברואם.שכלואתלהפעילהאדםבהנדרששלאמצווהאין,כלומר

בשביל,השכלאתמפעיליםלאאנו'המצוותקיוםשזהחשובהכי
ֲאֶשרָכלֵאתַתְשִּכילּוְלַמַען":מזהירה"הקבכךעל???שכללנומה

התורהציווייאתמלקייםהניתןככללהתרחקצריךאדם"!ַתֲעשּון
פעולותעושהשאדםזה"ְמלּוָמָדה"כלקיים."ְמלּוָמָדהֲאָנִּשיםִּמְצַות"כ

השגרהמכחנעשיםאלה,דעתווהכרעתליבומכוחנובעיםשאינם
וכך,שבתביוםקידושלעשותהתרגלתי,להתפללהתרגלתי.וההרגל

קבלותעצמנועלמקבליםשאנולפנירגע,השנהראשלפני..הלאה
להכניסוננסה,עושיםאנושכברהמצוותעלשנתבונןכדאי,חדשות

,מצווהכלמהותעלהתבוננותי"עזאתלעשותניתן.ורגשחיותבהם
מאחרישעומדתבכוונההשכלוהפעלת,בנושאל"חזמאמרילימוד

ספוראיןיוםבכלעושיםאנוכךשגםמצוותעלמדובר.המצווה
שאנולפנירגענחשוב,וכוונהנפחלהםלתתננסהעתהאך,פעמים

-חכמהתכלית":ל"חזמאמרבנויתקייםוכך.המצווהאתמקיימים
).יזברכות("!טוביםומעשיםתשובה

האם  יש  בכלל  , שלא  זכה  לחזור  בתשובהאדם  
?תועלת במעט המצוות שהוא מסגל לעצמו

ועשהמרעסור"בבחינתהואהתשובהסדרכללבדרךכי,ידוע
כךואחר',הלפנישחטאמהעלתשובהאדםיעשהשקודם,"טוב

.לזכותוהןגםשיעמדוומצותטוביםמעשיםיוסיף
מעלתמעולהכמה:הלשוןבזו,)תשובה'מהז"פ(ם"הרמברבינווכתב

שנאמר,ישראלאלהי'מהמובדלזההיהאמש,התשובה
ואינוצועקהיה,"אלהיכםלביןבינכםמבדיליםהיועונותיכם"

היה,"שומעאינניתפילהתרבוכיגם",שנאמר,בתפילתונענה
מידכםזאתביקשמי",שנאמר,בפניואותןוטורפיןמצותעושה

בפירושון"הרמב?נכתבותקופהולאיזואלותוכחותפשרמה.בפרשתנושכתובותוהקללותהתוכחותאתורעדהבחילהשבתאנוקוראים
הגלות,הזאתהבריתדבריכלהיוהראשוןבביתכי,ראשוןלגלותירמזוהאלההאלותכיוהבןודע":כותבבחוקותיבפרשתשנכתבהתוכחהל 

,בגאולההבטיחולאוקצבקץשםנרמזלא,ממנושנגאלזהלגלותנוירמז]תבואכיבפרשתנוכאן[תורהשבמשנההבריתאבל...ממנווהגאולה
התוכחהנבואתואילוראשוןביתבחורבןהתקיימהויקראבספרשנכתבההתוכחהנבואת,כלומר.)'טזכוויקרא,ן"רמב("בתשובהאותהתלהרק
:היריעהקוצרמפאתחלקםאתנביא.א"בבצדקנומשיחלביאתעדלהתגשםממשיכהועדייןשניביתבחורבןהתגשמה,תבואכיבפרשתכאן

)'טופסוק כחפרק (…ָעֶליך ָבאּו  ַהּיֹום ּוְמַצְּוך ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְוֻחֹּקָתיוִלְׁשֹמר ַלֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֱאלֶֹקיך ' הִאם לֹא ִתְׁשַמע ְּבקֹול ְוָהָיה 

ֶקי'הְּבקֹולִתְׁשַמעלֹאִאםְוָהָיה ֹאְת'היולך...ֱא
ָיַדְעּתָ לֹאֲאֶׁשרּגֹויֶאלָעֶליָּתִקיםֲאֶׁשרַמְלְּכְוֶאת

השניהמקדשביתאתשיחריבהעם[ַוֲאֹבֶתיַאָּתה
עדהכרתשלאעםיהיה,בגלותישראלעםאתויפזר

אבותינוהכירושלאעםהיוהרומאיםואכן.יוםלאותו
ִמְקֵצהֵמָרחֹוקּגֹויָעֶלי'הִיָּׂשא]תקופהלאותהעד

נקראהעולם(הארץמקצההרומאיםהגיעואכן[ָהָאֶרץ
היהשלאמה,קילומטריםאלפישלמרחק)בתורהארץ
רחוקכהשמצויבעםנלחםשעם,ההםבימיםמצוי
היההרומאיםשלסמלם[ַהָּנֶׁשרִיְדֶאהַּכֲאֶׁשר]ממנו

לֹאֲאֶׁשרּגֹוי]מלחמותםבכלאיתםשנשאודגל,הנשר
שפתםאתשמענולאכןלפנימעולם[ְלֹׁשנֹוִתְׁשַמע

ְלָזֵקןָפִניםִיָּׂשאלֹאֲאֶׁשרָּפִניםַעזּגֹוי]הרומאיםשל
בזקניםזלזולשל,רומאיתתרבות[ָיֹחןלֹאְוַנַער

ְּבָכלְלְוֵהַצר]פניםועזותבושהחוסר,ובחלשים
ֲאֶׁשרְוַהְּבֻצרֹותַהְּגֹבהֹותֹחֹמֶתיֶרֶדתַעדְׁשָעֶרי

עליושיגנובחומותיובטחישראלעם[ָּבֵהןֹּבֵטחַ ַאָּתה
העםאתשהכניערעבלאותועד,האויביםכלמפני

ָּבֶניְּבַׂשרִבְטְנְפִריְוָאַכְלּתָ ]האויבשלבמצור
ֶקי'הְלָנַתןֲאֶׁשרּוְבֹנֶתי ֲאֶׁשרּוְבָמצֹוקְּבָמצֹורֱא
אותהלהעלותהיהניתןשלאנבואה[ֹאְיֶבְלָיִציק

אךרחמניםיהודיםאצלשתתרחש,הדעתעל
מלחמות"פלביוסיוספוסראה(השארכלכמוהתגשמה

])אזובאביתמכפרהאישהעל,שמו-שמהעמוד"היהודים
הייתהלגלותהיציאה[ָּבֳאִנּיֹותִמְצַרִים'הֶוֱהִׁשיְב

ְלֹאְיֶביָׁשםְוִהְתַמַּכְרֶּתם]למצריםאניותי"ע
ההיסטוריוניםפיעל[ֹקֶנהְוֵאיןְוִלְׁשָפחֹותַלֲעָבִדים

שלבשוק,)קדםבימיי"עמתולדות,מינטאר,שירר(
!]סוסשליומיתמנהבמחיריהודיעבדנמכרמצריים

רבינומשהמתאר,החורבןעלהנבואותבהמשך
ימיםעדבעיצומהנמצאיםשאנולגלותהיציאהאת
ְקֵצהְוַעדָהָאֶרץִמְקֵצהָהַעִּמיםְּבָכל'הֶוֱהִפיְצ.אלו

לשםהגיעושלאבעולםומדינהמקוםאין[ָהָאֶרץ
ְולֹאַתְרִּגיעַ לֹאָהֵהםּוַבּגֹוִים]הגלותבמהלךיהודים

ְוִכְליֹוןַרָּגזֵלבָׁשםְל'הְוָנַתןַרְגֶלְלַכףָמנֹוחַ ִיְהֶיה
ִמֶּנֶגדְלְּתֻלִאיםַחֶּייְוָהיּו.ָנֶפׁשְוַדֲאבֹוןֵעיַנִים

שחלקלאחר[ְּבַחֶּייַתֲאִמיןְולֹאְויֹוָמםַלְיָלהּוָפַחְדּתָ 
ביןבגלותנחמדלהיותשיכולחשבישראלמעם

משהשהבטיחמהאתהואהביןמאודמהר,הגויים
"]ַרְגֶלְלַכףָמנֹוחַ ִיְהֶיהְולֹאַתְרִּגיעַ לֹאָהֵהםּוַבּגֹוִים"

ֲאֶׁשרָהַעִּמיםְּבֹכלְוִלְׁשִניָנהְלָמָׁשלְלַׁשָּמהְוָהִייתָ 
תמידבעולםמקוםבכל)זהלרגעעד([ָׁשָּמה'הְיַנֶהְג

יתפוסהיהודיםאצלשקורהמהרק,היהודיםעלידברו
ִּבְמֵתיְוִנְׁשַאְרֶּתם]השבועלשיחתויהפוךהכותרותאת

לֹאִּכיָלֹרבַהָּׁשַמִיםְּככֹוְכֵביֱהִייֶתםֲאֶׁשרַּתַחתְמָעט
ֶקי'הְּבקֹולָׁשַמְעּתָ  עלהלאמעולםישראלעם[ֱא

לווישהסיניםלפנישהתחילעם!אישמליון17כמעל
!!]מיליארדיםכיוםלהיותצריךהיהורבופרומצוות

ְוָהָיה ִכי ָיֹבאּו ָעֶלי  : וניתן לקבל נחמה מהמשך פסוקי הנבואה שמתארות את מה שמתחיל להתרחש מול עינינו בימים אלה, לנבואות קשות אלו יש סוף
ֶקי' ְוַׁשְבָּת ַעד ה... ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ְלָפֶני '  ְוָׁשב ה. ַהּיֹום ַאָּתה ּוָבֶני ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפֶׁשְמַצְּו ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְבֹקלֹו ְוָׁשַמְעָּת ֱא

ֶקי ֶקי'  ִמָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ הְוִקֶּבְצ ֶאת ְׁשבּוְת ְוִרֲחֶמ ְוָׁשב ֱא ֶקי' ִאם ִיְהֶיה ִנַּדֲח ִּבְקֵצה ַהָּׁשָמִים ִמָּׁשם ְיַקֶּבְצ ה.  ָׁשָּמהֱא ' ֶוֱהִביֲא ה. ִיָּקֶח ּוִמָּׁשם ֱא
ֶקי ֶקי' ּוָמל ה. ֵמֲאֹבֶתי ְוִהְרְּב ְוֵהיִטְב ִויִרְׁשָּתּה ֲאֹבֶתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרׁשּו ֱא ֶקי'  ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע ְלַאֲהָבה ֶאת הֱא  ְּבָכל ְלָבְב ּוְבָכל ַנְפְׁש  ֱא

ֶקי' ְוָנַתן ה.ְלַמַען ַחֶּיי !    ַהּיֹוםְמַצְּוְוָעִׂשיָת ֶאת ָּכל ִמְצֹוָתיו ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ' ְוַאָּתה ָתׁשּוב ְוָׁשַמְעָּת ְּבקֹול ה. ֲאֶׁשר ְרָדפּוׂשְֹנֶאי ְוַעל ֹאְיֶבי ֵאת ָּכל ָהָאלֹות ָהֵאֶּלה ַעל ֱא
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 בודת האדם בעוה"זע
 זו בפרשה והצצתי .הארץ אל תבא כי והיה

 כי והיה ואמר, העליונה ארץ ביאת כן גם שרומזת
 כשיבא אלא לשמוח לאדם ראוי שאין תבא
 ליום ותשחק אומרו דרך על העליונה לארץ
 ורעות הבל אלא אינה ז"עוה תשמח כי, אחרון
 אשר ואמר מדבר ארץ איזה על ופירש וחזר, רוח
, עולם נחלת יקרא לזו כי נחלה לך נותן אלהיך' ה

 עולם ששוה מה בערך כי, לך נותן לומר ודקדק
 לחלק יגיע לא בעדו אדם שיסגל מה כל העליון
 בתורת לך נותן אמר ולזה, משוויו אלפים מאלף
 הזה בעולם לטרוח אדםה שצריך ולצד, מתנה
 וישבת ואמר, וירשתה א"לז ומצות תורה לקיים

 ועטרותיהם יושבים צדיקים אומרם דרך על בה
' בס אומרו דרך על' וגו ולקחת ואומרו, בראשיהם

 מהמצות האדם יעשה אשר כל כי הזוהר
 עד יד על יד על מתקבץ חי בעודו טובים ומעשים

 והוא, צדקך לפניך והלך אומרו כדרך המלך פני מקבל ובהם נסיעתו יום
 אלא' ה פני להקביל בידו יקח לא פירוש' וגו פרי כל מראשית ולקחת אומרו

 .הזה בעולם שעשה המובחרים מדברים
  החיים אור

 
 ע"י מצות ביכורים רואים איך שכל מצוה חביב להשי"ת

 יוכל הזאת במצוה כי, ביכורים במצות זה מרומז למה דבריו ענין ולהבין
 מהאדם קלה מצוה שאפילו, אלקים חסדך יקר מה לראות ואיש ישא כל

 קודש' שתהי שביכרה התאינה על שחשב מחשבתו ורק בשדה העובד
 והסגנים הפחות ולפיכך', עלי וקורא ואומר ה"הקב לפני כ"כ יקר' הי', לד

 קלה' מצו שאפילו להראות במשנה כמבואר לקראתם יוצאים והגזברים
 לפני נתקבל, באמת טובה מחשבה רק, טותהפש בתכלית פשוט מאיש
, עיטרין בכמה אותה מעטרין רחמים מלאכי וכל, ורצון ברחמים ה"הקב

 .ביכורים בעיטור אותה מעטרין' שהי דלמטה העטרות ז"ע שרומז
 מצוה אפילו לעשות יזכה אם', שיהי איך' יהי ע"א לחזק איש כל יוכל מזה
 רוע על ולהכלם ליבוש גםו, די חייו ימי כל אחת טובה ומחשבה אחת

 ערך יקרת בראותו', מצו עשה שלא עתה עד זמנו איבוד ועל מעשיו
  ישראל ישמח                                                              . חשיבותם

 
 בענין קדושת השבת

' ג המדרש בשם ל"ז' בתוס והובא 'וגו האמירך' וה היום האמרת' ה את
 במנחה בשבת אומרים ולכך וישראל ושבת ה"ב הקדוש זה על זה מעידים

 ש"מ דנודע' כו וקדושה מנוחה יום' כו ישראל כעמך ומי' כו אחד אתה
 הן מה ולהבין נגאלין היו מיד שבתות שתי ישראל שמרו אלמלא ס"בש

 ש"כמ העולם נברא ישראל שבשביל נודע כי הוא הענין. שבתות השתי
 שכל תבואתו ראשית שנקראים ישראל לבשבי' וגו אלקים ברא בראשית

 שיעבדוהו ישראל עבור העולם בבריאת היה הוא ברוך הבורא כוונת
 הוא ברוך הבורא שהוא להשורש גדולה ותשוקה בדביקות תמה עבודה

 הוא ברוך שהבורא כביכול ה"ב בבורא ותשוקה תענוג מולידים זה ידי ועל
 ש"כמ העליונים מצבא יותר התחתונים ועבודת ממעשה מאוד מתענג
 כביכול תענוג יתברך בו שמכניסים שבשמים לאביהם מפרנסים ישראל

 רק יתברך ממנו נפרדים ואין גמור באמת עצמם את כשמקרבין זה וכל
 בלתי הוא הוא ברוך הבורא הלא כי הוא איך וההשגה הדביקות אופן להבין
 הפכים לשני אפשר והאיך ותכלית גבול בעל הוא והאדם וגבול תכלית בעל

 בין ממוצע שהוא השבת את לישראל הוא ברוך הבורא נתן לזה להתקרב
 שני בו שיש ידי על ה"ב בבורא ומקשרן ומאחדן שבשמים לאביהם ישראל

 דבר שכל    .כנודע ה"ב להקדוש ובין לישראל בין מתדמין החלקים
 ש"מ דנודע הבחינות לשתי דומה להיות צריך הפכים שני בין הממוצע

 עולם חיות הוא שהשבת סטרין מכל שלים ה"דקב שמא תשב בזוהר
 שמשתלשל יתברך כבודו אצילות שהוא העולם זה וחיות העליון

 שנקרא השביעי והיום העולם בזה שהוא השביעי יום בזה ומתצמצם
 ה"דקב שמא דאיהו עילאה השבת ליום ולבוש גוף כמו הוא אצלינו שבת

 חלילה שחוזר העולם כל נשמת הוא עילאה שבת ובחינת לעיל כאמור
 מתצמצם עילאה שהשבת שבת הוא השביעי ויום ימים בששת תמיד
 עינים מאור                                                               העולם. כל חיות והוא היום בזה

  

 בכל יום יתעורר לעבודת ה'
 ל"ז מינוחכ מאמר פי על יבואר. אלהיך' ה בקול תשמע שמוע אם והיה
 איש כל ובאמת', שובבים בנים שובו' חורב מהר יוצאת קול בת יום בכל

, הקולזה לשמוע מדריגתו לפי זוכה ישראל
 חזי לא דאיהו גב על אף ל"ז רבותינו וכמאמר
 תשובההתעוררות בא הקול ומזה, חזי מזלייהו

 . יום בכל ישראל איש לכל
 תא כלומר, מאחר חוץ ל"ז רבותינו שאמרו וזהו
 רק, בתשובה לשוב הקול זה מעורר אינו אחר
, אותו יקבלו בתשובה לשוב מעצמו יתעורר אם
, בתשובה לשוב אותו מעורר אינו הקול זה אבל
 צריך לכך, שב ולא למעלה היה הוא כי

 ישראל כל את אבל, בתשובה מעצמו להתעורר
 . בתשובה לשוב הקול זה מעורר' כו חוץ
 שמוע אם, 'שמחה ןלשו' והיה', 'אם והיה' וזהו

 מלמעלה הקול היינו', אלהיך' ה לקול תשמע
 ל"כנ קול הבת היינו, יום בכל המשמיע
                                  .בתשובה לשוב יום בכל המשמיע

 לוי קדושת 
 

 כל שמחתך יהיה בתורה
 כי האור את יםאלק וירא ואיתא. תורה אלא טוב אין דרך על ירמוז עוד
 ושמחת וזהו, בתורה שגנזו ה"זללה ז"אא ואמר לצדיקים וגנזו לגנוז טוב
 תורה חומשי' ה של אורות' לה שתזכה לומר רצה טוב' ה היינו הטוב בכל

 כל כי, יבין והמשכיל אמת לתורת שתזכה והיינו בהם נגנז שהאור
 ישראל ידעי הוי אלו החיים אור שכתב כמו בתורה רק תהיה לא שמחתך
 מדעתם ויוצאין משתגעין היו כמעט אמיתית התורה ומתיקות עריבות
 .והבן התורה ועריבות מתיקות מחמת

  אפרים מחנה דגל

 
 לעבוד השי"ת בזריזות ושמחה

 כאילו חדשים בעיניך יהיו יום בכל י"רש פירש, 'מצוך אלהיך' ה הזה היום'
 הזה היום ישראל ושמע הסכת' לקמן וכן. ל"עכ. עליהם נצטוית ביום בו

 היום כאילו בעיניך יהיה יום בכל, י"רש פירש', אלהיך' לה לעם נהיית
, והמצות התורה לקיום זה הוא גדול וכלל. ל"עכ. בברית] עמו[ באת

 כריתת היה היום כאילו יחשוב וגם, נצטוה היום כאילו בזריזות שיעשם
 לא, דולהג ובשמחה בזריזות המצות נקיים ואז, עמנו יתברך השם הברית
 לא אשר' הפסוק ל"ז י"האר פירש זה על אשר. מלומדה אנשים מצות
 האדם שצריך, כלומר', כל מרב לבב ובטוב בשמחה אלהיך' ה את עבדת

 והוא יתברך השם לו שמזמין כל מרב יותר וקיומה המצוה בעשיית לשמוח
 ואמר. שיקיימנה לידו הבאה במצוה לשמוח צריך מזה ביותר, בו שמח

 ובטוב בשמחה עבדת לא אבל, המצות בקיום' ה את שעבדת אף הפסוק
 .לך זאת היתה כן על, לבב

 מוסר תוכחת חיים דרך ה"של
 

 שלשה פסוקים המעורר האדם לדביקות בה'
 חקיו ולשמר בדרכיו וללכת לאלהים לך להיות היום האמרת' ה את'

 הסגל לעם לו להיות היום האמירך' וה, בקלו ולשמע ומשפטיו ומצותיו
 אשר הגוים כל על עליון ולתתך, מצותיו כל ולשמר לך דבר כאשר
 כאשר אלהיך' לה קדש עם ולהיתך ולתפארת ולשם לתהלה עשה
   '.דבר
 יתפעל שלא האלה פסוקים שלשה הקורא] הוא[ זה ואי זה הוא מי

 כן על. בנו ובחר בנו חפץ אשר יתברך בו להתדבק להתעורר בלבו
 .תמיד לכם לזכרון והיה ,ינתק לא הזה המשולש החוט

 מוסר תוכחת חיים דרך ה"של
 

 
 מעלת שמחה של מצוה

 מצינו שהרי אותם שיעשה במה לו מספיק אין מצוה העושה כי דע גם
 ימיו לו ומאריכין לו מטיבין' א מצוה העושה כל שאמרו ל"רז בדברי
 אנחנו והנה, וכך כך לו יש פלונית מצוה המקיים כל אמרו בזה וכיוצא
 רבותינו דברי מתקיימים ואינם אדם בני שעושים מצות וכמה כמה ראינו

 הוא עליו נשען שהכל השרש אבל. ז"בעוה אפילו שכרם גודל בענין ו"ח
 מעליו להסירם וממהר כמשא עליו שהיא יחשוב אל המצוה שבעשיית

 דינרי אלפים אלף ירויח המצוה אותה בעשותו כאלו בשכלו יחשוב אבל
 ומנפשמלב קץ לה שאין בשמחה המצוה אותה תובעשו שמח ויהיה זהב

 יעשה אם זהב דינרי אלפים אלף לו נותנים בפועל ממש כאלו גדול ובחשק
 בשמחה אלהיך' ה את עבדת לא אשר תחת הפסוק ס"וז. מצוה אותה
 פסק ולא לתפלה גאולה סמך יומא דחד ברונא רב ס"וז' כו לבב ובטוב
 בבורא בטחונו אמונת היות על יורה וזה .יומא ההוא כל מפומיה חוכא
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 וכפי בפועל לפניו מזומן השכר היה משאם יותר האחרון בתכלית יתברך
 ואם עליון אור לקבל יזכה כך הפנימי לבב ובטוב באמת שמחתו גודל

 כל בקיום נוהג זה וענין. רוח הקודש עליו שישרה ספק אין בזה יתמיד
 בהתלהבות נמרץ ולגד בחשק שיהיה בתורה שעוסק בעת בין כלם המצות
 בעיניו חן למצוא גדול בחשק לפניו ומשרת המלך לפני עומד כאלו עצום
 המצות להאר"י ז"ל שער                                         .וגדולה יתירה מעלה ממנו לקבל

 

 ע"י שמחה של מצוה זוכין לכל המדרגות
 דשדיר הוא דורנא לו שתזדמן ומצוה מצוה דכל, במצוה הגדולה השמחה

 החסיד הרב גילה וכן. שכרו יגדל השמחה רוב ולפי, הוא בריך קודשא ליה
 שנפתחו שהשיג מה שכל, סודו לאיש ל"זצ אשכנזי יצחק ר"מהר המקובל

 שמחה מצוה כל בעשיית שמח שהיה בשכר, הקודש ורוח החכמה שערי לו
 אלהיך' ה את עבדת לא אשר תחת דכתיב דהיינו, ואמר, תכלית לאין גדולה

 שבעולם תענוג מיני מכל, כל מרוב פירוש, כל מרוב לבב ובטוב בשמחה
                      .ומרגליות טובות ואבנים רב ופז זהב ומכל

  המצוות לקיום תנאים - חרדים
 

 השמחה היא מצוה בפני עצמה
 הכתוב יאשימנו. בשמחה אלהיך' ה את עבדת לא אשרתחת

 שחייב לפי, בשמחה עבודהה היתה ולא יתברך' ה בעבדו
 במעשה והשמחה, במצוות בהתעסקו השמחה על האדם
 המצוה על לו שיש השכר מלבד, עצמו בפני מצוה, המצוה

 שעובד למי בכאן יעניש כן ועל, השמחה על שכר לו יש
 שיעשה צריך ולכך, בשמחה עשאה כשלא המצוה עבודת
 בחיי רבנו                             .שלמה ובכוונה בשמחה המצוות אדם

 

 הגאולה תבא ע"י שמחה
 ש"דמכ מזה ללמוד יש. 'כו בשמחה' כו לא עבדת אשר תחת בפסוק
 שהם פי על אף בשמחה בגלות ת"להשי עובדין י"כשבנ טובה במדה
 איך לידע הגלות סיבת נכתב ולכן. י"עזהב הגאולה יבא מזה כל בחוסר
. היסורין מתוך גם י"הש עבודת בשמחת להתחזק ההיפוך י"ע זה לתקן

 ואיתא. כל הרוב מתוך לפניו שנעבוד ש"וב ה"ב המקום רצון' היובאמת
 משל קשה העושר ושנסיון עניות' בבחי ויש העושר' בבחי נסיון שיש
' יהי העניות ומתוך. העשירות ןבנסיו לעמוד יכולנו שלא' והראי. העוני

 סופו מעוני התורה המקיים במשנה ש"כמ וזה. בימינו במהרההגאולה
 בנו נתקיים ושניהם. מעוני לבטלה סופו מעושר ומבטלה מעושר לקיימה

 י"שע הסיפא גם יתקיים מ"ומ'. כו בשמחה עבדנו שלא י"ע כי
 בשם אואית. מעושר לקיימה סופנו התורה לקיים בגלות שמתחזקים

 טוב מיני מכל יותר י"הש בעבודת שמח להיות כל מרוב' פי ל"ז י"האר
 העצה עצמו זה כי נאמר ל"הנ דברינו ולפי. ח"דפח ש"ע שבעולם
 י"הש בעבודת יותר והרצון החשק אם. העושר במדריגת גם להישאר

  ]תרמג[ אמת שפת        . כל הרוב גם מתקיים ממילא. לו שיש טוב הרוב מכל
 

 בעל שם טוב לעבודת האדםמשל נפלא מה
 וערפל ארץ יכסה החושך הנה כי זרח עליך' ה וכבוד אורך בא כי אורי קומי

 רבות מחיצות שעשה למלך ה"זללה ז"מאא משל שמעתי כי. 'וגו לאומים
 חיילות וגם נהרות וכותל כותל מן סיבוב וגם מזו לפנים זו עינים באחיזת

 שיראו בכדי מבוהלים תחיו ושאר ואריות דובים וגם מבוהלים רבים
 נורא הוא והמלך, ויטול יבוא השם את ליטול הרוצה כל ולא אליומגשת

 את מלא וכבודו העולמות בכל מאיר המלך פני ואור משלה בכל ומלכותו
 באחיזת והוא המלך פני את המסתירים הם והסובבים הכותלים רק הארץ
 וכבוד עושר המלך לו יתן המלך אל שיבוא מי כל יוצאים וכרוזים, עינים
 לחומה כשבא רק בזה רוצה שאינו הוא ומי בהיכלו עומד אצלו שר ויהיה

 אדם בני לבבות המבהילים דברים ושאר וגבהה ארכה כמה ורואה ראשונה

 שרים יש ושם מזו לפנים זו חומות כמה שהולך מהם ויש אחור לבבו נסוג
 החומות מן לפנים לבוא רב ממון מפזרים המלך מאת ממונים נכבדים

 נסוג ממון ואוצרות ידו מצא וכבר יקר הון כל לו שיש רואו אחרי ולפעמים
 ואין רע פגע שם ואין ונהרות חומות כמה שהלך כבר שראה פי על אף אחור
 ורחבה גבוהה וחומה חומה כל אשר אחר מקום מכל חומה ואין מים

 המלך. אל שירצה מי יקרב שלא יותר להבהיל כדי ואיומה מראשונה
 אותו לקרב הבן על אב רחמי וגם אביו אל המו מעיו אשר המלך לבן אבל
 מיהמלך פני ומאור תמיד נצחיים חיים מלך פני באור אשר פניו לאור

 כל יגורו וממנו העולם בכל ומאירים מבהיקים פניו זיו אזי לראותו שזוכה
 להמית בידו ורשות בעצמו המלך בפני כמו ארץ ושוכני תבל יושבי
 בכח חפשי אסורים ולהוציא ולפתוח בזיקים מלכיהם לאסור ותולהחי
 לחומות וכשבא, בחכמה בבנו האב כח המלך בן ובודאי המלך פני אור

 תמההמלך פני את ומסתירים המבהילים וכל ודובים וחילות ולנהרות
 עצמך תסתיר בנים על אב כרחם כמותך רחמן מלך זה מה למאוד עצמו

 עזבתני למה אלי אלי וצועק בא ניא אנה ואני כאלו בהסתרות
 עצמו מוסר אביו אל לבוא והנשבר הבוער לבבו ובכח
 הונו כל ומפזר ונהרות החומות על לדלג בכח עצמו ודוחק

 ומסירות געגועיו אביו ובראות שמה הסובבים לחיילות
 האחיזות והסיר המלך אביו באזני עלתה ושועתו נפשו
 רק מבדיל מסך שום ולא חומה שום אין וירא הללו עינים
 המלך ומשרתי עונג והיכלי ופרדיסים וגנות מישור ארץ

 והמלך עומדים מזמרים מיני וכל יקר בלבושי עומדים
 מכבודו. האירה והארץ מלכותו כסא על יושב

 הפטרה אפרים מחנה דגל
 

 מעלת הדיבור להשי"ת
 ,לישראל רבות טובות על רמזים בהם יש שבתוכחה שהקללות ידוע הנה
 כלותו עד הדבר את בך' ה ידבק, הפסוק בפירוש כן גם לרמוז לי אהונר

, הוא בה הגנוז שהטובה, לרשתה שמה בא אתה אשר האדמה מעל אותך
 לפניו עצמו את להתנצל צריך האדם כי, תצדק למען אתה ספר כתיב כי

 ומי רצונך לעשות שרצונינו לפניך וידוע גלוי ל"ז שאמרו דרך על, יתברך
', כו שתצילני מלפניך רצון יהי מלכיות ושיעבוד שבעיסה השאור מעכב

 למה כתיב וכן, אחורנית לבם את הסיבות ואתה ל"ז אליהו אמר וכן
 ת"שהשי הנביא שידע הגם, מיראתיך לבינו תקשיח מדרכיך' ה תתעינו
 שרצונינו עצמו את והתנצל, כן אמר זה כל עם רק, בדרכיו שנלך רוצה

 תצדק למען אתה ספר, ומצוה, תענוג ש"ית לו יש ומזה, רצונך לעשות
 את שתעשה, יתברך מאתך אנו ומבקשים רצונך לעשות שרצונינו, ל"כנ

 יתברך בידו זה כל עם, לאדם ניתנה שהבחירה הגם כי, נלך בחוקיך אשר
 ה"ע המלך דוד שביקש דרך על, שמו את וליראה לאהבה לבבינו להטות

 השיבינו מבקשים ואנו, קרביב חדש נכון ורוח אלהים לי ברא טהור לב
  .זה דרך על תפלות עניני] כמה[ וכן', וגו לתורתיך אבינו

 שיהיה עד, שעה ובכל עת בכל תמיד זה דרך על להתפלל צריך והאדם
 לשמוע יתברך לפניו רצון עת שיהיה, עצמו על יתברך רחמנותו מעורר
 עיף היהי לא תמיד זה על מלהתפלל אחור נסוג יהיה ולא, אליו התפלה

  קודשזרע                                          .רצון עת שימצא עד מלהתפלל ינוח ולא, ויגע
 

 מתיקות התורה
 טוב ואין ל"ז כאומרם, התורה אל הטוב בכל במאמר ירמוז גם

 טוב ועריבות במתיקות מרגישין אדם בני היו שאם, תורה אלא
 מלא בעיניהם יחשב ולא אחריה ומתלהטים משתגעים היו התורה
  .שבעולם הטובות כל כוללת התורה כי למאומה וזהב כסף עולם

  החיים אור

 
  

 מאמרים מתוך ספר אודה ה' בכל לבב   
 

 זוכין לעטרה להשי"ת שבח והללע"י 
צדיק כל בראש עטרה להיות ה"הקב עתיד דאמרינן והיינו לתפארת לו הוא לשם ומהללים משבחים שישראל מה כלומר ולתפארת ולשם לתהלה
בעל הטורים             . להם מחזירה בתפלתם ה"להקב שמעטרים עטרה שאותה, וצדיק

 להודות להשי"ת על מה שחוננו
 רבנו בחיי    .יש לך להודות לפניו ולתת כבוד לשמו א"מכל מה שהוא מהנה אותך ונתן לך יתרון על שאר בנ 'כלו כבד את ה' מהונך ממה דהנייך, 'במדר

,הצלחה איזה או טובה איזה לו כשמשפיע יתברך קונו לבין בינו לעשות אדם מחויב ככה'. כו המקום חסדי מזכיר, י"רש פירש'. וגו 'ואמרת וענית'
הקדוש ה"השל         .הוא ברוך חסדיו וברוב ברחמיו הדבר זה לו שהזמין לו ולהודות להלל

 

 •• פניני רש"יי• 
 - צויתני אשר ככל עשיתי
 בו: ושימחתי שמחתי
 - מצוך אלהיך' ה הזה היום
, חדשים בעיניך יויה יום בכל
 :עליהם נצטוית ביום בו כאלו
 בכל - לעם נהיית הזה היום
 היום כאילו בעיניך יהיו יום

 :בברית עמו באת
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