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 לדעת שהכל מהשי"ת שהוא אדון הכל 
 ולהשריש בלבו בטחון בהשי"ת

 חזק ציור ולצייר בלבנו לקבוע, המצוה משרשי
 ימים ששת כי העולם חדוש ענין במחשבתנו

 השביעי וביום, הארץ ואת השמים את' ה עשה
 ולמען. עצמו על מנוחה הכתיב דבר ברא שלא
 הקדמות דבר מרעיונינו ולשרש ולעקור הסיר
 כל יהרסו ובו בתורה הכופרים יאמינו אשר

 עלינו חובה באה, חומותיה ויפרצו פנותיה
 זה דבר על שנה ושנה יום יום זמנינו כל להוציא
 לא ובכן, בשביעית ולשבות שנים שש למנות
 והוא ,תמיד עינינו מבין לעולם העניןיתפרד
 ימי בששת השבוע ימי מוציאין שאנו כענין

 להפקיר הוא ברוך ציוה ולכן. מנוחה ויום עבודה
 השביתה מלבד זו בשנה הארץ שתוציא מה כל
 אליו שמוציאה הארץ כי האדם שיזכור כדי, בה

 וסגולתה בכוחה לא ושנה שנה בכל הפירות
 אליו מצוה הוא חפץ וכשהוא. אדוניה ועל עליה אדון יש כי, אותם תוציא

 . להפקירם
 כנותן נדיב אין כי, הותרנות מדת בזה לקנות בדבר נמצא תועלת יש ועוד
 שיוסיף האדם בזה נמצא אחר תועלת יש ועוד. הגמול אל תקוה מבלי
 לעולם ולהפקיר לתת לבבו עם המוצא כל כי, הוא ברוך בשם בטחון האדם

 הוא בכך ומלומד, אחת שנה בכל הגדלים אבותיו ונחלת קרקעותיו גדולי כל
 מיעוט ולא הרבה הכילות מדת לעולם בו תחזק לא, ימיו כל המשפחה וכל

 ינוך מצות שמיטת קרקעות מצוה פ"דספר הח             . הבטחון
 

 שיהיה לכל אחד בטחון בהשי"ת ולא לשאול קושיות
 החסיד אחי בשם' כו לכם ברכתי את וצויתי' כו בשנה נאכל מה תאמרו וכי

 הקרא שדרך מדרכה בכאן יצאתה שהתורה היות לדקדק ויש המפורסם
 כמה מתורץ זה ידי ועל אחת אות אפילו בפסוק לשון יתור איזה לכתוב
 וטוב הקושיא נכתב וכאן בתורה בעצמה נכתב לא הקשיא אבל קושיות

 אדם שום יקשה לא וממילא, ברכתי את וצויתי אם כי לומר שלא היה
 העולם את כשברא הוא ברוך יתברך שהשם, ונראה נאכל מה לומר

 שלא השפע ודרך אדם בני לצרכי שפע מושכים צינורות מטובו השפיע
 ברוך בבורא בטחון לו ואין ממדרגתו נופל כשהאדם אלא כלל להפסיק

 האדם עושה אז כלל הפסק בלי בריוח ומפרנס הזן אמיתי המשגיח הוא
 עליונים בעולמות חלילה פגם מטוהר לא אשר ההיא במחשבתו ההוא

 השם וצריך חלילה השפע נפסק ואז ל"ר מעלה של פמליא כח ומתישין
 וזה הבריאה מתחילת כמו שתלך השפע מחדש לצוות הוא ברוך יתברך
 שלם שיהיה השם דרכי לאדם מלמדת שהתורה', כו תאמרו וכי הוא

 מן יפול חלילה כאשר כי, יאכל מה כלל יאמר ולא אלהיו על בבטחונו
 כלפי ואטרחו בהשפע חלילה פגם עושה הוא יאכל מה לחשוב הבטחון
 אותי תטריחו ואז כך תאמרו כאשר פירוש, תאמרו וכי מחדש לצוות שמיא
 השפע תלך ואז לבבכם בכל' בה ותבטחו כך תתנהגו לא אלא', כו וצויתי
 אלימלך נועם     . בה כל יחסר לא תמיד כלל הפסק בלי

 
 אדם צריך להיות כגר בעוה"ז

 פי על זה להבין רמז בדרך בזה לומר יש. עמדי אתם ותושבים גרים כי
 מצוותיך ממני תסתר אל בארץ אנכי גר פסוק על אחד מחכם ששמעתי

 ולקרב לדבק מי עם לו אין גר שהוא מי כי העולם טבע איכות מן ידוע כי
 גוים ולא ישראל לא חבר לו שאין, לבו וכל מאורעותיו כל לו ולספר עצמו
 מאורעותיו כל חבירו בפני אחד כל מספר אזי הגר חבירו כשרואה אך

 להשרות מי על לו שאין הזה בעולם גר כמו הוא הוא ברוך הקדוש וידוע
 גר ה"ע המלך דוד שהתפלל והוא' וכו אינון זעירין כי יתברך כבודו שכינת
 כגר רק ואני הזה בעולם תושב להיות רוצה איני כן גם אני היינו בארץ אנכי

 שמספר חבירו בפני אחד גר כמו מצוותיך ממני תסתר אל ולכך הזה בעולם
 גר בבחינת כשתהיו ותושבים גרים כי בפסוק הרמז לומר יש וזה, לבו כל לו

 הזה בעולם גר כן גם אני כי עמדי אתם אז הבא בעולם ותושב הזה בעולם
  .והבן ל"כנ מצוותי מכם אסתיר אל וממילא ל"כנ

 אפרים מחנה דגל
 

 שלימות האדם לכל השנה זוכה האדם בימי הספירה
 הלשון בברית שיחטא הלשון הוא, חומה עיר מושב בית ימכור כי ואיש
  ערכין' במס כמבואר בתורה א''כ תיקון לזה ואין חומה מסובבת היא אשר
 שבו היובל הוא העצרת וביום לעצרת פסח שבין ספירה בימי תלוי' ותקוני
 ממכרו שנת תום עד גאולתו והיתה, שלימות בו ויקנו תורה בני כל יתוקנו

 שנה שכל עומד שהוא שנה תמימות שיקבל עד
' כדכתי האלה בימים תמימתו מקבל ושנה

 ידע ל"ר גאולתו תהיה ימים תהיינה תמימות
 ואם, שנפגמו עליונים ימים גואל הוא כי בנפשו

 לקונה לצמיתות יקום ו"ח אזי ל"ר יגאל לא
 ההיא העיר על הלוחם ר"היצה הוא אותו

 תורה מתן ביום ביובל יצא ולא, הקטנה
 בחוץ הוא תמימותם תורה בני כל כשיקבלו

 סופר חתם                 .כיסופא מהאי ל"ר יעמוד
 

להכין א"ע לשב"ק ולעוה"ב ולמתן תורה 
 ע"י בקשה

עפ״י . אמרו מה נאכל בשנה השביעיתתוכי 
א בסה״ק על הגמ׳ זכור את יום השבת תאיד

לקדשו מחד בשבא לשבתא, שזה רמז 
 רן א״ע, בסוכילה ךרישמתחילת שנות האדם צ

שה טוב, על העשרה שנים האחרונים עמרע ו
חיי האדם, היינו עשר השביעי מחייו, ועל יום השביעי יום שכולו  נימש

א בספר תשבת, העולם הבא, ומי שטרח בע״ש יאכל בשבת, וגם אי
ת פ״א מ״ה) בשם הבעש״ט הקדוש, על פסוק בו(על א דת ישראלבוע

שי, יקמי שבתא הוא חמישי רביעי שש ובקציר תשבות, שהימים מרבח
שבתא הוא בראשון ובשני ובשלישי הוא הקצירה  רית חר״ש, ואחור"

לשאול מה נאכל בשנה השביעית, או  בווישים אל ל מקדושת שבת,
נו ינרגיש קדושת הש״ק נועם עריבות מתיקות לאשר לא הכ ךבש״ק, אי
עשה ליום הדין נקצור, או בשנת הששים, מה נ ךעה, והאירישה וזריא״ע בח
וכחה, באשר לא זרענו ולא עשינו כלום מצוות ומע״ט בעוה״ז, או תוליום ה

איך יגש לקבל עליו  בוהששית המרומז ליסוד, ונותן אל ל בועאנו לשבוב
בכל ימי  בון לכיע הבע״ל עול מלכות ואח״כ עול תורה, באשר לא הבובש

ם ביהמקבל ש רא ב״הבוהספירה שעברו, וע״ז מרומז התשובה והבטחה מה
תי את ברכתי בשנה הששית, ווישאם יאמר כן באמת וממעמקי הלב אז וצ

  .ה מבטיח להיות לעזר ולסעד שנזכה לתשובה שלימה"היינו שהקב
 ישמח ישראל

 
 שיעשה המצוות באהבה ושמחה

 קדושו ישראל זרע והנה ...'וגו ברכתי את וצויתי' וגו נאכל מה תאמרו וכי
 חקר ואין תמצא אלוה החקר כי ויודעים מאמינים בני מאמינים הנקראים
 שכל לפי וטעמם ענינם נודע לא אשר החוקים אלה גם כן ועל לתבונתו
 קונם רצון לעשות לקראתם ושמחים ויראה באהבה אותם עושים, אנושי

 בשום כח ואין. עלילותיו נתכנו ולו' ה דעות אל אשר מאמינים כי בשמחה
 מיני בכל העליונים בעולמות אשר הראשונה הצורה מן בעולם נברא

 מדעתו קצהו אפס על לעמוד הקודש וחיות ואופנים ושרפים המלאכים
 קרוץ אדם שכן ומכל. ותכלית קץ לה שאין הוא ברוך כביכול ותבונתו
 יוד של בקוצו אף התורה וטעמי דת להבין כלל מבוא שום לו שאין מחומר
 אחד אפילו אינם הם, מצוות בקצת לשבח טעם נתנו ל"שחז והגם. ..ממש

 הוא ברוך דעות תמים וטעם לכוונות שיעור אין עד' וכו אלפים מאלפי
 לא ל"וחז באוצרותי חתום עמדי כמוס הוא הלא כנאמר בהן שמו וברוך
 שלימות ביותר האדם שיעשם כדי אם כי האלה הטעמים קצת דרשו
 . בהמצוה אשר טעם קצת כשידע ויראה אהבה

 רבי ידי על המצוות בטעמי שנתגלו והכוונות והסודות השמות רמזי כל וגם
 עד אלף מני אחד אינם כולם ל"ז י"האר וכוונות ל"ז וחבריו יוחאי בן שמעון

 וכמו הוא ברוך דיעות אל של בדעתו בהם הרמוזין להסודות שעור אין
 בכדי אם כי המעט זה נתגלה ולא. בהקדמה השמים שער בסידור שכתוב
 ויפה יפה ובשמירה רב בדיקדוק שלימות ביותר האדם יעשם זה ידי שעל

 שורש הרמתה שבחן מרום קצת יוודע וכאשר. ושמחה ויראה אהבה ובגודל
 והתענוג השמחה גודל ואיכות עליונים בעולמות והמצוות והתורה התפילה
 שמגיע והתענוג השמחה וגודל והמצוות התורה בקיימו עולם לבורא שמגיע

 והמצוות התורה מעשה ידי על להם נמשך אשר בהיות מזה העולמות לכל
 חיים מים באר    . ושמחה וברכה רבה שפע

 

 האדם צריך לחזור ששטרו קודם
פרש"י שטרי קודם. היינו שישראל עצמו . כי לי בני ישראל עבדים הם

קנין אחד של הקב"ה, כמוש"כ ישראל קנין אחד, והס"מ שרוצה ח"ו 
יכול לגבות מחמת ששטרו של הקב"ה לגבות משטרי חוב א"כ אינו 

 יה רגיל על לשונו דברי רש"י אלו).קודם. (ואיתא ברמתים צופים שה
 חידושי הרי"ם 
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 ) ב, כה( 'לה שבת
 .)י"רש( בראשית בשבת שנאמר כשם', ה לשם'" לה שבת"

 אותן כל כנגד ותנוח האדמה שתשבות כדי שהיא אומרים יש שמיטה מצות בטעם
 . מלאכה ועשתה צמחים הצמיחה שבהן השבתות
 מספר זה לפי. שבתות ב"נ ובהם ימים ה"שס יש שנה בכל הנה .מדוייק והחשבון
 . ד"שס הוא שנים בשבע שבתות
 בהם ויש ספיחין האדמה מוציאה שבהן שבתות ב"נ יש השמיטה שבשנת מכיון אמנם
 היינו, השמיטה שנות שבע שלאחר התורה ציותה כן על, כלשהו שבת חילול משום
 שנת תהא, כהלכה נשמרו לא אשר שבתות ד"שס שוב לכשנצטברו, שנה ט"מ לאחר
 שנות' בז נחה שלא השבתות אותן כל כנגד שלימה שנה האדמה תנוח למען, היובל

 )א"בטל מובא. ג"תע' סי משה מטה(    .השמיטה
 בנשך לו תתן לא כספך את :עמך אחיך וחי מאלקיך יראת ותרבית נשך מאתו תקח אל

 לז) -(כה, לו  אכלך תתן לא ובמרבית
 בתחיית קם אינו ברבית הנותן ל"רז ש"מ פ"ע האלה הכתבים לשונות כפל ד"בס ל"נ

 שכל גדול עשיר בעירו שהיה ל"ז איגר עקיבא רבינו הגאון בזמן היה ומעשה, המתים
 עד לקברו הקהל רצו לא שמת ואחר, גדול בעושר נתעשר ומזה, ברבית היו עסקיו
 אצל וקבלו בניו והלכו, העיר של הכולל לקופת כסף ל"אלפים ריוא שני יורשיו שיתנו
 מאד גדול מעשיר אפילו קבורה בשביל ליקח דרכם שאין באומרם הזה הדבר על הנסיך
 עול זה והרי ל"רייא אלפים שני תובעים אביהם ובעבור, כסף ל"רייא מעשרים יותר
  לסבלו. א"שא גדול

 הדבר על קשות אתו וידבר', הנז ל"ז איגר עקיבא רבי הגאון את ויקרא הנסיך וישלח
 . הזה

 קם אינו בכך הם עסקיו שבל ברבית שהמלוה כתוב שלנו בתלמוד: הגאון ויענהו
, הרבית מן היה ופרנסתו הרווחתו כל האיש זה והנה, בקבר ישאר אלא. המתים בתחיית

 המתים אין המתים בתחיית יקומו שבודאי ישראל שאר בשלמא כן על, נתעשר ומזה
 בתחיית כי יען בשכירות בה נקברים ורק, לאחוזה הקהל מן הקבר של קרקע לוקחים
 עליהם. שכירות להעמיס יכולים אנחנו ואין, לשלום לביתם וילכו ממנה יצאו המתים
 יבא זו שנה אחר שאולי, הקבר של זו בקרקע ידורו כמה יודעים אנחנו שאין הרבה

 זו בקרקע צורך עוד להם ואין מקבריהם ויקומו המתים יחיו שנים מעט ואחר המשיח
 גוף שלוקח ברור הדבר נמצא המתים בתחיית קם דאינו כיון האיש זה אבל הקבר של

 המתים לקבורת שנתייחדה זו שקרקע וכיון קץ אין עד עולם לאחוזת הקבר של הקרקע
 לפי ערך לה עשינו לכך מאד הוא רב קדושתה גודל לפי וערכה אצלינו מקודשת היא
 ויצו הגאון של זו תשובה להנסיך וערבה כסף ל"רייא אלפים שני סך קדושתה כבוד
 .  אצלם אותו יקברו לאו ואם העדה מן עליהם הושת כאשר היורשים שיתנו
 ויראת, "חדא: והטעם" ותרבית נשך מאתו תקח אל, "כאן הכתובים ד"בס יובן ובזה

 שאינך ידי דעל לעתיד שלך תחיה תלויה בזה הנה, ועוד, הזה הדבר על שצוך" מאלקיך
 תשאר ולא עמך ואחיך אתה שתחיה, המתים בתחיית תקום ותרבית נשך מאחיך לוקח
 עוד. יחדיו שניכם ותעמדו ביחד ואחיך אתה שתחיה" עמך אחיך וחי" וזהו, בקבר
 מליקח עצמו מונע שהוא מזה לו שיהיה אחרת תועלת לאדם להודיע הכתוב הוסיף
" אויבכם ארץ אתכם ואכלה" מלשון והוא" אכלך תתן לא במרבית" כ"עי כי, והוא, נשך

 וכן בו הנקבר האדם בשר אוכל שהוא" אוכל" בשם נקרא הקבר ולכן, בחקותי בפרשת
 הקבר קרקע תהיה ולכך, המתים בתחיית קם אינך נשך תקח שאם לומר בא כאן הוא
 רבי הגאון שטען וכמו רב ממון בעבורה הדין פ"ע לשלם מוכרח ותהיה נצח לאחוזת לך

 הוא" אכלך" וזהו, בנשך נותן שהיה העשיר אותו של הקבר בעבור ל"ז איגר עקיבא
          כלומר ברבוי ממון. "במרבית" לקנותה תצטרך אל בשרך, שאוכלת הקבר קרקע

 (עוד יוסף חי)
 (כו, ג) אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם

בספר 'טעמא דקרא' מביא מרן הגר"ח קנייבסקי: הברכות בפרשה זו, אינם כמו 
 הברכה את' ה יצו' וגו בטנך פרי ברוך' וגו בעיר אתה 'ברוך הברכות בפרשת כי תבא

 פריו, יתן השדה ועץ יבולה, הארץ 'ונתנה רק כתיב כאן ','וגו ידיך משלח ובכל באסמיך
 עשר תתן שהארץ ברכה שום כתיב ולא לבטח'. וישבתם לשובע, לחמכם ואכלתם
 ש"כמ בתלמיד חכם, מיירי שכאן . והוא, משום'וכו ותתעשרו מצרככם יותר פעמים

 כי מצרכיו יותר לו שיש ברכה זה אין ח"ולת בתורה, עמלים שתהיו -תלכו  בחקתי אם
 אבל יותר, ולא פחות לא צרכם כל להם שיהא המעולה הברכה ולהם ת,"מת מבטלו זה
 עשירות. של ברכה נתן להן ישראל לכלל שמדבר תבא' בפ

 ובאמת כך היא דרך הצדיקים לאכול אך ורק לשובע נפשם "לחמכם לשובע".
זצ"ל אברך אחד, כשדמעתו על לחיו. בקול רועד  פעם ניגש אל הגה"צ רבי זלמן בריזל

סיפר לו שנכשל בשוגג באכילת שוקולד חלבי לפני עבור שש שעות שלימות מאכילת 
 בשר. מבקש הוא איפוא הימנו שיורה לו דרך תשובה ותיקון.

 לשמע אזניו נרעש ר' זלמן כולו, ובספקו כפיו זו בזו הזדעק:
וד נוכל להסתדר... אך גיוואלד! מה עושה שוקולד "אוי ווי איז מיר! עם הבשר והחלב ע

   אצל אברך בן תורה??? את זאת איני יכול להבין כלל! לא אוכל להבין זאת!"
 (טעם הצבי)   

 (כו, ג) אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם
 אמור המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא המצות קיום זה ברש"י, "יכול

 בתורה".  עמלים שתהיו תלכו בחקתי אם מקיים אני מה הא
הנה, יודעים אנו שיש מצוות 'ידיעת התורה' ויש 'יגיעת התורה'. במבט שטחי נראה 
שיגיעת התורה היא האמצעי, להגיע אל המטרה של "ידיעת התורה". אמנם באם 

ה אשר נתבונן קצת ניווכח שההיפך הוא הנכון, הנה זה ברור שבשביל לידע את המעש
יעשון, בזה חובת הלימוד היא לשם ידיעה, וידיעה לשם עשיה. אבל עיקר החיוב של 
"לימוד התורה", היא כאמצעי והיכי תמצי להגיע ל"יגיעת התורה", והעיקר היא הדרך 

 של היגיעה והעמל ולא התוצאה של ידיעת התורה.
יאותו כמחצית , לאחד שציווהו הרופאים שחייב לילך למען ברומשל למה הדבר דומה

השעה בכל יום, חוק ולא יעבור. אותו אחד קיים את מצוות הרופאים נאמנה, ובכל יום 
צעד מביתו עד לעיר הסמוכה, מהלך של מחצית השעה. באחד הימים פגשו ידידו 
כשהוא יוצא מביתו ופונה ללכת לעבר העיר הסמוכה, ולשאלת ידידו לאן פניו מועדות, 

כעת לעבר העיר הסמוכה. פנה ידידו בשמחה ואמר, הנה  השיב: הנני מתכוון לצעוד
אנוכי יוצא כעת ברכבי לעבר העיר הסמוכה, בא תעלה לרכב ואקחך תוך מספר דקות, 
ואחסוך לך את המאמץ של הליכה רגלית... ענה אותו אחד ואמר לו: אין לי חפץ בעיר 

פא, בכדי לחזק הסמוכה אלא דווקא במאמץ להגיע אל העיר הסמוכה, על פי צווי הרו
 את גופי.

והנמשל פשוט, שבלימוד התורה העיקר זה "הדרך", דהיינו העמל והיגיעה לקנות את 
התורה זהו העיקר. אמנם וודאי שידיעת התורה גם כן מצוה, אך העיקר "שתהיו עמלים 

 בתורה".
בדרך רמז אפשר להעמיס כוונה זו בפסוק: אם בחוקתי "תלכו", שהדרך וההליכה 

ת האמצעי להגיע אל המטרה כאמור, והתורה אומרת שהעיקר הוא מסמלים א
 (ציוני תורה)                   ה"תלכו".                                                          

 (כו, ג) אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם
 אמור המצות קיום הרי תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא המצות קיום זה ברש"י, "יכול

 בתורה". עמלים שתהיו תלכו בחקתי אם מקיים אני מה הא
תחנונים. ויש  לשון אלא אם אין תלכו בחקתי אם רבנן בגמרא (עבודה זרה ה, א) תנו

 להבין למה כתב כאן לשון תחנונים?
ישנו סיפור מופלא שסיפר אותו רבי ירוחם אנשין. כפי ששמע מרבי לייב באקשט. ר' 

וב משפחה שהיה חברותא עם הגאון רבי מאיר שמחה לייב באקשט היה לו קר
מדווינסק בעל האור שמח, וסיפר לו הקרוב שפעם אחת כשלמדו התקשו מאוד בדברי 
התוספות ולא הצליחו להבין את הפשט, אמר לו רבי מאיר שמחה זצ"ל שמכיוון שאין 
ה אנחנו מצליחים להבין אחרי כזה עמל, צריך להתפלל לה'. אבל אני אומר לך מ

להתפלל: נתפלל שה' יתן בליבנו אהבת תורה. ועמדנו והתפללנו ואח"כ שבנו ללימודנו 
ובעז"ה נתבררו היטב כל דברי התוספות, והבנו על בוריו, לאחר שסיימו ללמוד פנה 

אני מבין,  –אותו הקרוב אל רבי מאיר שמחה ואמר לו מה שהרב אמר שצריך להתפלל 
ם יבקש ממי שהחכמה שלו, אבל לכאורה היה שכן הגמרא אומרת שכל הרוצה להחכי

עלינו לבקש והאר עיננו בתורתיך להבין ולהשכיל, והרב לא אמר להתפלל על אלו אלא 
 על אהבת תורה ומה שייכת תפילה זו לאהבת תורה?

וענה לו רבי מאיר שמחה, שיבאר לו במשל. אשה היה לה תינוק, והיתה צריכה לעזוב 
סה את התינוק אל שכינתה כדי שתשמור עליו, את הבית למספר שעות, והכני

וכששבה לביתה מצאה את התינוק בוכה הרבה, נטלה את התינוק וטיפלה בו עד 
שהפסיק לבכות, והיא אמרה לשכנה מדוע בכה התינוק כ"כ הרבה? אמרה השכנה 

 השתדלתי הרבה ולא הצלחתי להבין מדוע הילד בוכה. 
 לשכינה? אמר רבי מאיר שמחה מה ההבדל בין האמא

רק היות שהאמא מאוד אוהבת את בנה כאילו התינוק זה איבר מאבריה, וכשכואב 
הרגל מרגיש כל הגוף איפה הכאב, אבל השכינה עובדת רק לפי השכל, כגוף זר, לכן לא 

 יכלה למצא מה כואב לה.
המשיך רבי מאיר שמחה ואמר התורה וישראל הם אחד אלא שלפעמים מתרחקים 

ק מבינים כל דבר שהרי הוא כגוף זר, ולכן צריך להתפלל על אהבת ואז כבר לא בדיו
תורה ורק אז יכולים לעמוד על סודותיה ועומקיה, ולהבין היטיב מה קשה ואיך 

 מתרצים זאת.
ויתכן להוסיף בזה ביאור נוסף, שמצינו מושג של "רחמי האב על הבן", ולא מצינו כל 

מור להיות ההיפך שהרי הבן קיבל מאביו כך "רחמי הבן על האב", ולכאורה הרי היה א
כל ימי חייו אך טוב, שגדלו ופרנסו והאכילו, ואעפ"כ יש יותר רחמים מהאב על בנו, 
והסיבה לזה הוא שע"י גמילת חסד לחבירו מתמלא יותר הגומל ברגשי אהבה אל 
הנגמל. אחד שיעשה טובה לשני, יותר יחפש לעשות לו עוד טובה מאשר מקבל 

להשיב טובה לגומל. המתבונן בנקודה זו ימצא דוגמאות רבות לכך  הטובה יחפש
 ואפשר להאריך בזה הרבה.

ובדרך אפשר, זהו כוונת אמרם "מצוה גוררת מצוה, שע"י המצוה מתקשר יותר 
 להקב"ה וממילא מחפש לעשות עוד מצוה.
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לכן אמר הקב"ה "אם בחוקותי תלכו" ואין אם אלא לשון בקשה, שע"י שיהיו עמלים 
בתורה יותר יתאחדו עם התורה ויזכו ליותר אהבת תורה שהרי ככל שיעמול בה יותר 

 (ציוני תורה)   אליה, ובכך יתקשר יותר להקב"ה.  יתקשר
 (כו, ד) ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו

יש לעמוד על כך, מפני מה כל הברכות הגשמיות המוזכרות תורה על קיום המצוות 
ועמל התורה הן רק בענייני חקלאות, כגון שדות וכרמים פוריים וכדו', מדוע התורה 

 אינה מבטיחה עשירות בכסף, זהב ואבנים טובות, או ריבוי נכסים כקרקעות ובתים?
הענין הוא כך: כאשר ברשות האדם כסף וזהב ושאר חפצים יקרים, הוא מרגיש את 

לתלות את עיניו כלפי השמים ולבקש  עצמו מבוסס ובטוח, וכבר אין לו את הצורך
סייעתא דשמיא, שהרי הברכה כבר ברשותו. זהב אינו מחליד וכסף אינו מתקלקל, והרי 
בכסף אפשר לקנות הכל, ובטוח הוא בעושרו עד שהוא מרגיש שאפילו אם יהיה רעב 

 בארץ, הוא יקח ממונו ויסע למדינה אחרת ויחיה שם כמו עשיר.
בו עשירות כזו שלו תנתק אותו ואת לבו מהקב"ה, אלא על כן נותן הקב"ה לאוה

עשירות התלויה בגשם ושאר תופעות טבעיות שאינן בשליטת האדם אלא ביד ה' 
אדרבה, לבו יותר קשור  -בלבד, ועי"ז ככל שהאדם עשיר יותר ודואג על קיום נכסיו 

 לשמים, וזקוק הוא לתפילה ולבקשת סייעתא דשמיא תמיד.
, אם יתן עשיר לעני מתנה חשובה, ככל שהמתנה גדולה יותר הרי בנוהג שבעולם

בערכה, כך פוחתת תלות העני בו, עד שאם יתן לו כל כך הרבה שנמצא שהוא עצמו 
יהיה עשיר, כבר אינו צריך אליו כלל, נמצא שבעצם המתנה הרחיקה את הנותן 

 מהמקבל.
לא היתה  -והשפעתו אם גם הקב"ה היה נותן כך מתנות, שכבר לא נצטרף עוד לברכתו 

זו ברכה אלא הקללה הגדולה ביותר שיכולה להיות! שהרי הטוב האמיתי הוא רק 
הקירבה אליו ית', כמו שכתוב "ואני קרבת אלקים לי טוב" (תהלים עג, כח). לכן 
המתנות הגדולות והאמיתיות של הקב"ה הן כאלו שתולדתם שיהיה האדם תלוי בו 

 ית' ועיניו נשואות אליו תמיד.
בברכה עצמה טמון אושר מאין  -נמצינו למדים שברכותיו הקב"ה כפולות הן; ראשית 

 התלות בקב"ה והדביקות בו גדולים יותר. -כמוהו. ועוד, שככל שהברכה רבה יותר 
הבריאות, הבנים והחיים עצמם.  -ומה הן הברכות הגדולות והמתנות היקרות ביותר? 

ים והבריאות, שלנו ושל בנינו, הם ביד ה' דברים אלו אי אפשר לשומרם בכספת. החי
והוא אשר שומרם. וכן בענין הפרנסה, אפילו כשנראה לכאורה שהמשכורת מגיעה 
באופן תמידי וקבוע, צריך האדם לדעת שאין הדבר כן, אלא הכל עומד תחת רצונו ית' 

 והשגחתו.
ובריאות  אם כך ירגיש האדם, שתמיד נצרך הוא לבקש על פרנסתו, ושחייו ובריאותו

כן יתרבו לו ברכות עוד  -משפחתו מופקדים ביד ה', ויהיו עיניו תמיד תלויות למעלה 
 (תפארת שמשון)     ועוד.                            

 (כו, יז) אתכם רדף ואין ונסתם שנאיכם בכם ורדו איביכם לפני ונגפתם בכם פני ונתתי
 רודף כשאין לברוח טוב יותר מקום האסון, ש"אין רודף", הרי מכל זה מה לדקדק יש

 את יבקש ואלוקים אמור פרשת רבה במדרש דאיתא לומר ויש. אויב מחמת מלברוח
 צדיק אפילו אלא' וכו הנרדף את יבקש ואלקים צדיק רודף צדיק מוצא אתה הנרדף
. שם עיין המדרש. דברי כאן עד', וכו הנרדף את יבקש אלקים מקום מכל לרשע רודף
 אותנו לבחור הוא ברוך הקדוש והוכרח נרדפים נקראים היינו רודפים לנו היה אם נמצא
 התוכחה וזהו. נרדפים נקראים אנו אין רודפים לנו כשאין אבל. הרודפים מיד להציל
 נקראים אתם אין רודף לכם יהיה שלא וכיון. רודף ואין ונסתם שונאיכם בכם ורדו

 )חתם סופר, וכן הוא בחנוכת התורה(                  : אתכם להציל בהכרח ואינו נרדפים

 מאוצרות המגידים  
 נשך מאתו תקח אל :עמך וחי ותושב גר בו והחזקת עמך ידו ומטה אחיך ימוך וכי

 (כה, לו) :עמך אחיך וחי מאלקיך ויראת ותרבית
 מדת מסיר שהוא לפי הוא הריבית איסור טעם עיקר כי טעמא בתר וזיל :יקר כליכתב ב

 אם מסופק שהוא לפי' ה אל נשואות עיניו ומתן משא בעל כל כי האדם מן הבטחון
' ה ומן שבידו ערבונו על וסומך וקצוב ידוע שלו ריוח בריבית הנותן אבל לא או ירויח
 מדת מן ומסירו המלוה את מחטיא שהוא לפי בלאו עובר הלוה שגם ומה. לבו יסיר

 הרחוקים לב ואבירי אמנה מקטני שרובם בריבית המלוים מדבר כנודע הבטחון
 ם"עכו שכל לפי ם"לעכו בריבית ליתן שמותר ומה'. בה בטחונם אין כי מצד, מצדקה
 ואפילו, בעקיפין לבא דרכו מ"מ ידך תחת כבוש הוא אם אפילו וגזלן אלם שהוא חזקתו

' ה אל נשואות עיניו תמיד כ"וע בריוח ולא בקרן לא בטוח אינו לעולם בידו ערבונו אם
 בהווה הכתוב דבר העני שהזכיר ומה. מקום בכל הריבית איסור טעם וזה מידו להצילו

 ההכרח כי עובר אינו עני הלוה שאם א"שסד ועוד, בהלוואה ליקח מוכרח עני סתם כי
 לפרשת זו מצוה נסמכה כ"וע. תשימון בלא עובר העני הלוה שאפילו ל"קמ לזה הביאו

 ':בה בטחונינו שנשים כדי הוא השמיטה טעם גם כי השמיטה
נביא כאן מעניין הביטחון כפי שמסופר בספר "האיש על החומה" תהלוכות חייו של 

 הגרי"ח זוננפלד זצ"ל: 
 ובני אשתו שגם ובעשייה בתפלה מלהשתדל ח"הגרי נמנע לא, בטחונו מידת בגודל
 . ה"בהקב אלא מבטחם ישימו לא ביתו
 ולא אשתו בצער מאד הצטער, ללחם ורעבו צער חיי חיו ואשתו שהוא, מצוקה בימי
, עולם של רבונו: "ואמר לשמים עיניו נשא אז. לבה ודאגת בצרתה לראות יכול היה

 ולבקש. אקבל לא חנם מתנת כי, רוצה ואיני יכול איני ממון לי שתזמין להתפלל
 רוצה אינני וזה, מבריותיך אחד לצער תצטרך כך י"ע כי, רוצה איני אבידה שאמצא
 להיבנות רוצה שאיני משום, אמצא שאני בכדי יאבד שגוי מבקש אינני כי, מגוי אפילו
 הבטחון מדת שתתן אנכי מבקש אלא. מנכרי ואפילו, בעולם בריה שום של מצערו
' וה, כלום חסר העולם ואין נהנה אני נמצא, זו בקשתי תמלא ואם, אשתי של בלבה
 . פרנסה חוסר על התאוננה לא ימיה וכל, תפלתי שמע

 למראה נכמר האמהי ולבה, זו צדקנית של סבלנותה פקעה ויחידה אחת פעם רק 
 רבי הישיש סיפר וכך. מבוקשם את למלאות יכלה לא והיא לחם המבקשים עולליה
 : ברנשטיין יעקב ישראל
 הקישה הצהרים בשעת הימים באחד, רבות שנים חיים רבי של בשכנותו היינו גרים

 לה להשאיל נוכל אם, ובבישנות בעצב ושאלה, ביתנו דלת על חיים רבי אשת הרבנית
 . הצהרים לארוחת לחם ככר

, נעל שרוך ועד מחוט משכניה לשאול הרבנית נהגה לא מימיה כי, לפלא הדבר ויהי
 אשתי ידי מעשה, היטב אפוי לחם ככר ובחרתי הקיר לארון נגשתי. אוכל צרכי וביחוד
 העידו הרבנית של פניה תוי. לרבנית אותו והושטתי, הלחם את בעצמה לאפות שנהגה
 סקרנותי גברה, דופן יוצא מקרה הענין בכל שראיתי ומכיון. בקרבה נסער שרוחה
 . ביתה לתוך עד הרבנית אחרי ועקבתי

 שוהה, ומכונס שותק השולחן ליד מסב חיים שרבי ראיתי הרבנית אחרי כשנכנסתי
 אשתו לו שתגיש למה ומצפה
 כדיו פרס חיים שרבי ואחרי. מהשכן השיגה עתה שזה הלחם את הרבנית לו הגישה
 : לו אמרה, המוציא ברכת ובירך

 שאין הילדים ובצער בצערי תרגיש למען, בבית לחם כשאין הטעם להטעימך רציתי" -
 זה לחם גם: והוסיפה, מר בבכי פרצה אלה מלים באמרה". רעבונם להשביע במה לי

 . יעקב ישראל' ר שכננו מאת הוא שאול עתה בצעת שעליו
 דבר, הוא משלו לא שהלחם ועוד, מספקת שאינה זו סעודה על חיים רבי מאד הצטער
 . מאחר דבר שאל לא מעולם כי, הנהגתו את שנגד
 לא כי שבע ולא אכל, דרבנן ז"ברהמ עליו לברך שיוכל כזית שיעור ואכל עצמו דחק
 . שלו שאינה מסעודה לשבוע רצה
 עמדה, המזון ברכת בכוונה וברך הדלה סעודתו את סעד חיים שרבי זמן אותו כל

 . ברוחה לשלוט יכולה ואינה לחייה על נגרות כשדמעותיה, השני החדר בפינת הרבנית
,  אמר ז"ברהמ גמר ועם, חיים רבי של ללבו מאד נגעו, ילדיו ורעבון, אשתו של צערה
 שאין עכשיו אבל, כמוני הבטחון מדת יש לה שגם נדמיתי אמנם: "עצמו אל כפונה
 ". פרנסה ולחפש לצאת יש, כן הדבר

 לחפש" הבית מן ויצא קם, כתפיו על שלו' דזובע'ה את שם האלה כדברים ובדברו
 ". פרנסה

 הסקרנות יצר בי גבר, אחרים מקרים מהרבה מופת כאיש חיים רבי את שהכרתי, אני
 .פרנסה חיים רבי" מחפש" איך ולראות לעקוב
 בכדי הקירות בקרבת עצמי מצדד ואני, השכונה במעלה הרחבות במדרגות עולה הוא
 משגב" החולים בית י"שע מהשער לצאת פונה ימינה סובב חיים רבי, בי ירגיש שלא
 לשער מחוץ צעדים כמה עושה הוא. בעקבותיו ואני, למיידאן הפונה בסמטא" לדך

 . מתנועותיו לרגע אף עיני מסיר אינני ואני, המיידאן לרחוב בכוון ומהלך
 להמצא בכדי צעדי את וזרזתי ברוחי שלטתי לא. מתכופף חיים שרבי הבחנתי לפתע

 . זהב נפוליון שני מהארץ מרים שהוא רואה אני והנה, ראיה בטווח, בקרבתו
 הביתה לחזור כבר אפשר נו: "ויאמר רוחו בשלוות אלי ויפן, בי הרגיש כאילו עתה רק
 (האיש על החומה)   "...פרנסה כבר ה"ב לי יש

 לך לאכלה
לא לבהמה וגם לא לעכו"ם. אין לתת להם פירות  –פירות שביעית הם "לך לאכלה" 

 שביעית לאכילת אדם.
 מספרים א געוואלדיגע מעשה על צדיק אחד מצדיקי ירושלים:

בסביבתנו עובדים זרים גוים, פיליפינים או רומנים. גם אצלם בבית, עבדה גויה  כיום יש
מחו"ל בנקיון. פעם אחת באמצע היום אמרה המשרתת לרבנית כי לקראת הערב היא 

 מתעתדת לשוב לביתה לחו"ל.
הרבנית השתוממה ותמהה: "מדוע לא אמרת לי כמה ימים קודם לכן, הייתי דואגת 

 "לעצמי למישהי אחרת?
 היא התנצלה ואמרה כי עליה לשוב בדחיפות לחו"ל.

"אם הייית אומרת לי קודם לכן, הייתי נותנת לך מתנת פרידה", אמרה הרבנית, אך 
הגויה בשלה: "נכון, אבל קיבלתי הודעה פתאומית שעלי לנסוע , אין לי זמן לכלום, אני 

 מוכרחה לצאת". ארזה את חפציה ועמדה לצאת מהבית.
 אמרה הרבנית ונתנה לה. -"את יודעת מה? קחי לך תפוח לדרך" 

 היא נטלה את התפוח ויצאה ב'שלום'.
לאחר כמחצית השעה הגיע הרב הביתה. היא סיפרה לו על המקרה המוזר, שהגויה 

כיון שלא היה לה  –יצאה והלכה ללא הודעה מוקדמת, וגם סיפרה שנתנה לה תפוח 
 .משהו אחר לתת לה כמתנת פרידה

"מה עשית?" נבהל הרב, הרי התפוח הוא מפירות שביעית שאסור לתת לגוי! אנא, 
מהרי בעקבותיה וטלי את התפוח מידיה. לפי השעות, יש סיכוי שהיא עדיין בתחנת 

 האוטובוס".
הרבנית רצה אחריה לתחנה, ובדיוק "אויף צו להכעיס", היא כבר לא היתה בתחנה, 

ן בתחנה. הרבנית הצדקת לא התמהמה, אם אסור כנראה עלתה לאוטובוס שעמד עדיי
אז אסור, שילמה עבור כרטיס באוטובוס ועלתה עליו. היא החלה לחפש את הגויה 

במושב האחורי בסוף  –בשורות הנוסעים באוטובוס והנה ראתה אותה ממרחק 
 האוטובוס.

המשרתת הגויה, רק ראתה את הרבנית באה לקראתה, הוציאה מיד קופסת תכשיטים 
 גנבה, זרקה לעברה באמרה: "קחי, קחי... " פחדה שמא יקראו למשטרה.ש

הרבנית, כמובן, לא ידעה כלום מהתכשיטים. הגויה היתה בטוחה שבגלל כך היא 
 רודפת אחריה... אבל הרבנית לא התבלבלה וביקשה: "גם את התפוח תני לי!"

 כל אוהביו. למדנו ושיננו, כי אין לתת לגוי פירות שביעית, וכי שומר ה' את
 (יחי ראובן)

וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו: וצויתי את ברכתי 
 כא) -(כה, כ  לכם בשנה הששית ועשת את התבואה לשלש השנים

היה זה בחודש אייר תשס"ז "שלום, אני מדבר עם הרב ראובן מאיר?" בקע הקול מן 
מאיר ושאל "מי אדוני בבקשה?" "אתה מטפל בשומרי השמיטה  השפופרת. "כן" השיב הרב

בארץ?" באה שאלה כתשובה. "כן" חזר הרב מאיר והמתין להסברים. "אני חקלאי מהדרום, 
למרות שאני לא דתי, הגעתי השנה להחלטה שעלי שמור שמיטה, אפשר להיפגש איתך?" 

ברים מעין אלו לא שאל הקול מעבר לקו שמסיבות שלו בחר שלא להזדהות. אלא שד
מטרידים את הרב מאיר שמיהר להשיב למטלפן האלמוני: "בשמחה רבה, היכן אתה מעוניין 
להיפגש?" "בצומת קוקה קולה שבפאתי בני ברק, בתחנת הדלק, מבחינתי ניתן להיפגש 

יפור סיים הרב מאיר את השיחה. איזה ס היום בארבע, השיב החקלאי". "אין כל בעיה",
 לעצמו, מעולם לא זכורה לי שיחה שכזו.מוזר, הרהר 

הרב מאיר, יש להקדים, הוא רכז אחת מקרנות השביעית המסייעות לחקלאים שומרי 
שמיטה. השיחה היתה לא שגרתית, שכן בדרך כלל פעילי הקרנות מכתתים רגליהם ממושב 



 

 ג 

למושב על מנת לשכנע את החקלאים לשמור שמיטה, הדבר כרוך בשכנועים רבים 
נפש האורכות שעת רבות. וכאן לפתע חקלאי המגדיר את עצמו כ'לא דתי' ומביע  ובשיחות

 נכונות לשמור מיוזמתו שמיטה כהלכה, הגיעו ימות המשיח.
בשעה היעודה הופיע הר מאיר למקום הפגשה. הוא תר במבטו בתחנת הדלק אחר אדם 

אים להגדרה המתאים במראהו לחקלאי חילוני, לאחר כמה דקות נפגשו עיניו באדם שהת
זו ואף נראה כמחכה למישהו. הוא ניגש אליו, ומיד כשהבחין בו הלה, אורו עיניו. "הרב 
מאיר"? "כן". "אני שמח לפגוש אותך", אמר האיש שהזדהה כליאור, "בבקשה אתה מוזמן 

 להיכנס לרכבי שם נוכל לדבר יותר בנחת", אמר.
מאיר, אני חקלאי ביישוב בדרום השניים התיישבו ברכב, ליאור פתח ואמר: "תראה הרב 

הארץ, השנה החלטנו אני ואשתי לשמור שמיטה, אבל אין לנו שום מושג כיצד עושים זאת 
 ובמה זה כרוך. אין לי בעיה, אני מוכן לשלם כל מה שצריך על מנת לשמור שמיטה".

ל "אין צורך לשלם כלום", ענה הרב מאיר כשחיוך קל על פניו, מסתבר שלאיש אין באמת כ
שמיטה מה היא. "על מנת לשמור שמיטה" המשיך "פשוט יש צורך לא לעבוד כלל  גמוש

בקרקע לאורך כל השנה הנקראת שביעית. תחילתה של השנה היא בראש השנה שנת 
תשס"ח וסיומה בראש השנה תשס"ט, זו התורה כולה על רגל אחת", סיים הרב מאיר את 

 דברי הפתיחה.
את הפרוצדורות היותר מורכבות הכרוכות בהכנת השדה במשך הפגישה הוא פירט לפניו 

לשמיטה, באופן השבתתו, ובשאר הפרטים ההלכתיים. "הגוף במסגרתו אני עובד יעמוד כל 
העת לשירותך ולעזרתך", הוסיף הרב מאיר. "תוך כמה ימים נשלח אליך בעז"ה מדריך 

אמר ליאור, "זה באמת  חקלאי שיעמוד לימינך וילווה אותך אורך כל השנה". "תודה רבה",
מעניין כל מה שאתה מספר, עד היום היו לי מושגים בסיסיים בלבד על אודות השמיטה, 
אני מבין שזה הרבה יותר מסובך ממה שחשבתי". "הנסיון לא קל" הוסיף הרב מאיר, "הרבה 

 יותר קשה ממה שאתה חושב, אבל תדע לך שיש הרבה עזרה ממרום, על כל צעד ושעל".
אתה לא צריך לספר לי", הפתיע ליאור, כשחיוך מופיע בקצה פיו. "למה כוונתך?" "את זה 

הסתקרן הרב מאיר. "לא מפתיע אותך אדם חילוני כמוני, שאין לו מושג קלוש בשום דבר 
בדת, מחליט לפתע להשבית ארבעים דונם של שטח חקלאי פורה ומניב יבול יפהפה?!" "את 

פון בפעם הראשונה השאלה הזו מנקרת לי בלב, ככל האמת אומר לך, מהרגע שדברנו בטל
שהפגישה ביננו מתמשכת, התמיהה רק הולכת ומתגברת. נו, אולי הגיע הזמן שתפרוס את 

 הקלפים על השולחן והתעלומה תיפתר?"
ד שוחחנו אני ואשתי על אודות "הדבר החל לפני שלוש שנים", החל ליאור לספר. "יום אח

ישראל ואנו יהודים, העלנו את השאלה מה דבר זה אומר לגבינו, בדה שאנו חיים בארץ העו
אין לנו כל מושג ביהדות, הפעם האחרונה שבה נפגשנו עם משהו יהודי היתה בשיעורי 
התנ"ך בבית הספר היסודי, זה לא יתכן שנשהה בארץ ישראל, כיהודים, תוך סיכון 

. "מסקנת הדברים היתה, ומלחמות, עדיף שנעצור לרגע לחשוב מה כל זה אומר לגבינו
כך חשבנו, ירחיב  ,להתחיל כל ערב לקרא יחד עם כל המשפחה כמה פרקים בתנ"ך, דבר זה

 את אופקנו בכל הקשור ליהדות".
וכך מידי ערב, באווירה נעימה אנו מתיישבים עם הילדים בגינה, שותים משהו, וקוראים 

נו זה עתה, והתחושה הכללית כמה פרקים בתנ"ך. מידי פעם מתפתחים דיונים על מה שקרא
היא שכל יום אנו לומדים דברים חדשים אודות עם ישראל, ההסטוריה המרתקת שלו, 

 הקשר לפיסת ארץ זו ויסודות האמונה אותם הנחיל לאנושות כולה.
ואז יום אחד אנו מגיעים לפרשת "בהר", אנו מתחילים לקרא את הפסוקים ומתגלה לעניינו 

שנים", אומרת התורה, מותר לך לזרוע את השדה, ולעבוד אותו צווי מאוד מיוחד: "שש 
כראוי, אולם לאחר שש שנים אלו באה השנה השביעית בה עליך להשבית את כל העבודה 

 החקלאית לחלוטין!
הבטנו אני ואשתי אחד על השני מופתעים. בעת העתיקה לא היו מרכולים בהם ניתן היה 

מקררי ענק לאיכסון תוצרת חקלאית סיטונאית. להשיג סחורה בלא קשר לעונה, לא היו 
כיצד אם כן עם שלם המתפרנס כולו מהחקלאות יכול לעמוד בצווי שכזה, אחת לשבע שנים 
לא לזרוע ולא לקצור, ולא לגדל שום דבר הניתן לאכילה. עד כמה שזכור לנו ירד להם לחם 

 מן השמים רק בהיותם במדבר אך לא לאחר שנכנסו לארץ.
ון בדבר עד שהבת שלי לפתע קוראת: "אבא תעבור בבקשה עוד שניים עשר התחלנו לד

פסוקים, יש פה את התשובה התנכי"ת לשאלה שלכם". עברנו לפסוק כ' והנה השאלה שלנו 
עולה מתוך הפסוקים. התורה עצמה אומרת, שאם תשאלו מה נאכל באותה שנה הרי לא 

כמו שאנו באמת שאלנו וכאן באה  נזרע וממילא לא יהיה לנו מה לאסוף אחר כך בדיוק
תשובה שמאוד הפתיעה אותנו: הבורא מבטיח שהוא יצווה את הברכה, והאדמה תצמיח 

 בשנה השישית עבור שלוש שנים!
הבטנו המומים אחד בשני, כיצד התורה יכולה להבטיח שבמחזוריות קבועה לאחר חמש 

שישית והיא תניב פי שנים בהן הקרקע תניב יבול מסוים, ישתנה הטבע שלה בשנה ה
 שלשה? זוהי הבטחה על טבעית בעליל. 

חילונית הקוראת להנאתה בתנ"ך, הדבר חורג מגבולותיו של  –בשביל משפחה חקלאית 
סיפור היסטורי גרידא, מדובר בהתאבדות של העם כולו! ואז אשתי זרקה לחלל האוויר, 

נו משביתים בשמיטה, "ליאור, בא נבדוק את זה, בא נחליט שאת כל החקלאות שלנו א
ונראה מה קורה בשנה השישית, הא, מה דעתך"? הרהרתי לעצמי, לאחר מספר רגעים 
החלטתי להענות לאתגר: "תראי זוהי אפשרות נהדרת לבדוק את המסופר בתנ"ך, אבל אין 
לי מושג מתי זה יוצא השמיטה הזאת". לאחר מספר בירורים נודע לי שאנו עומדים בשנה 

יה לפני שנתיים. החלטנו לעצמנו שנשמור שמיטה, והתחלנו לצפות בכליון החמישית. זה ה
 עיניים לבואה של השנה השישית.

ליאור השתתק לרגע ולגם מעט מבקבוק השתיה שבידו. הרב מאיר שהיה מתוח כהוגן 
שאל: "נו, עכשיו אנו כבר במחצית השנה של השנה השישית, יש בידך תוצאות"? "כן" אמר 

 נהנה מהמתח.  ליאור והשתתק,
"ו..." "צר לי לומר הברכה לא הופיעה אצלי פי שלשה". "אז מה כן קרה"? "אני חקלאי כבר 
שלשים שנה, הנתונים אצלי מאוד מדוייקים, כל שנה הרווחים הם פחות או יותר אותו דבר, 
אולם השנה קרה לי משהו מאוד מוזר, צרוף מקרים ייחודי גרם לכך שהשנה הרווחתי פי 

 חמשה!
"פי חמישה?" "ממש כך, מאזן הרווחים שלי השנה הוא שיש כרגע בידי כסף כמו שאני 
מרוויח במשך חמש שנים בדיוק! מבחינתי אין כל בעיה לשמור שביעית ברווח וגם להתחיל 

 בפיתוח הקרקע שנה לאחר מכן".
"מה קרה השנה שלא קרה בכל השלושים שנה האחרונות?" שאל הרב מאיר כשהוא אחוז 

עה. "אני מגדל בארבעים הדונם שברשותי פלפלים, בעיקר לייצוא לחו"ל", ענה ליאור. הפת
שלוש וחצי שקל, השנה פנו  –בדרך כלל אני מוכר קילו פלפלים במחיר סיטונאי בשלוש 

אלי מכל העולם שאייצא את הסחורה שלי דווקא אליהם המחירים שהציעו טפסו ועלו, 
ר סיטונאי של שמונה עשרה שקל!" "כמניין חי... וחי ולבסוף קילו של פלפלים נמכר במחי

 בהם..."

"בקיצור, היו פניות מכל העולם, לא הבנתי מה קורה, התחלתי לברר ואז נודע לי שיש 
מחסור של פלפלים בעולם, מדינות שונות באירופה ובראשן ספרד הן יצואניות הפלפלים 
הגדולות בעולם. לפני כמה חדשים בבדיקות שערך משרד הבריאות העולמי באירופה 

 ל התוצרת. התברר לתדהמתם שחומר רעיל מופיע בכ
בירור קצר העלה שהשנה נקנתה כמות גדולה של חומר ריסוס מחברה סינית במחיר הרבה 
יותר זול, אבל כמו תמיד מתברר שיותר זול פירושו יותר יקר, החומר לא היה ראוי לשימוש, 
וכל התוצרת החקלאית של ספרד ועוד מדינות נאלצה להיזרק. נוצר מחסור עולמי 

חיפשו נואשות בכל מקום בעולם אחר מטעי פלפל. כשנודע להם  בפלפלים, והמשווקים
 עלי, הם היו מוכנים לשלם הון תועפות על מנת לזכות בתוצרת החקלאית שלי". 

כמובן שאני ואשתי עומדים המומים מול העובדה הזו, אין לנו מה לומר. כבר אמרתי לך שזו 
ה זהה וכך גם המחירים, השנה השלשים שאני חקלאי, וכל שנה פחות או יותר התנוב

מבחינתנו צרוף המקרים השנה הוא יותר מידי גדול, איננו יודעים כיצד להסביר זאת מלבד 
ההסבר שזו ברכה אלוקית. "זהו, הגיע הזמן לעשות את חלקנו בהסכם ולשמור שמיטה 

 (האמנתי כי אדבר)  במלואה"...
  (כו, ג) אם בחוקתי תלכו

באר רש"י: "יכול זה קיום המצוות, כשהוא אומר "ואת מצוותי תשמרו", הרי קיום מצוות 
 בתורה".אמור, הא מה אני מקיים 'אם בחוקתי תלכו', שתהיו עמלים 

לבחורי ישיבה קל יותר להיות עמלים בתורה, אבל עמל התורה מחויב בכל גיל ובכל מצב. 
גם בשעת "קביעות עיתים לתורה" אפשר לעמול, ולעשות את התורה עיקר והמלאכה טפל. 

 בחיוב עיתים לתורה חייב כל יהודי!
טיגן" פירושו עליה רבותי! האדם צריך לעשות 'שטייגן'. זו תכליתו של היהודי בעולם. "ש

מתמדת, וכמאמר הכתוב: "אורח חיים למעלה למשכיל" (משלי טו, כד). תמיד להתקדם, 
 "שתהיו עמלים בתורה". –לעבוד לפני ה', לקיי תורתו וגם ללמוד תורה 

 היצר הרע הקטן
שמעתי בשם רבי ירוחם ממיר זצ"ל שאמר כמה פעמים: "אינני מפחד מיצר הרע גדול, 

יותר קל  –מיצר הרע קטן", היינו, מול יצר הרע גדול המסית לחטוא הפחד שלי הוא 
להתמודד, אך יש מה לפחד מיצר הרע האומר לאדם 'להסתפק במועט' ברוחניות... יצר 

 הרע קטן. מאותו יצר הרע הוא פחד מאוד.
אבי זצ"ל היה הולך לשמוע את שיחותיו של המשגיח מפונביז' זצ"ל, והוא לקח אותי עימו, 

בהיותי ילד קטן ממש. וחרוט בזכרוני לפני יותר מחמישים שנה כעלם צעיר, איך עוד 
המשגיח קרא באזני התלמידים הזהיר והתריע שוב ושוב [בתרגום מאידיש לעברית]: "אם 
תחיו פשוט תשארו פשוטים". אם מסתפקים בחיי רוחניות פשוטים, נשארים אדם קטן כל 

 החיים. 
ה אומר: הנה חז"ל אומרים: 'בדרך שאדם רוצה לילך עוד שמעתי מהמשגיח זצ"ל שהי

 מוליכים אותו'. לאן שרוצה, לשם מובילים אותו...!
 צמאון לדברי תורה

 באחת השנים נאלצתי לשהות באנגליה בימי הקיץ.
בקיץ, רבים מאוד נוסעים שם להרים. היה זה לקראת יום השנה הראשון להסתלקותו של 

יר היה סבור כי ראוי לערוך הספד בישיבה, ובקש מרבי הסטייפעלער זצ"ל. ראש ישיבת מ
 זאב איידלמאן זצ"ל ששהה אז באנגליה, שיבא להספיד. 

כיוון שנשארו בעיר תלמידים בודדים בלבד, ההספד היה בצורת שיחה. רבי זאב ועוד 
כשבעה בחורים, כמה מהרמי"ם והגאון רבי שרגא משה קלמנובץ זצ"ל, ישבו סביב השולחן, 

 וועלוול דיבר דברי הספד וסיפורים. ורבי 
כאשר הזכיר את "השאיפות של הסטייפעלער", סיפר, כי הסטייפעלער השתתף בחותנת 
אחיו רבי פייבל איידלמאן בחו"ל. כל שעת הסעודה ישב בצידי האולם עם גמרא ביד ולמד. 

צה, לפתע הכריזו שהחתן עומד לומר דרשה בלימוד. הוא מיהר לכיוון המזרח כמעט ברי
נעמד סמוך מאוד כדי לא להפסיד מילה (הוא לא שמע טוב ונאלץ לעמוד קרוב ממש). 

נחרטו בזכרוני עשרות  –תשוקת הלמוד והצימאון הזה לדברי תורה שראיתי באותו לילה 
 שנים. 

עוד סיפר רבי וועלוול כי ביקר בבית הסטייפעלער תקופה קצרה לאחר בואו לארץ הקודש. 
"א, היה אז ילד קטן מאוד. הסטייפעלער אמר אז לרבי וועלוול: "בא בנו, רבי חיים שליט

אראה לך איך אני מחנך את חיים שלי". מרן הסטייפעלער ניגש לארון והוציא בידו סוכריה. 
קרא לילד: "חיים תגיד!" הילד החל להרצות בעל פה את כל שמות המסכתות שבש"ס לפי 

 סוכריה מידו...סדר, וכאשר הגיע ל"עוקצין" קפץ ונטל את ה
אתם מבינים? אם בגיל שש יודעים ורוצים לדעת את כל שמות המסכתות, אח"כ יודעים גם 

 מה שכתוב בהם...
ההשתוקקות היא חלק מרכזי בעליית האדם. הרצון הוא אבן בוחן לשלימות אמיתית 

 בתורה.
 בוער לו התוספות

הללו, שהיו צמאים לתורה, לשאיפות גבוהות, לחיי תורה. הגדולים  –המבט, ראוי שיהיה 
היה זה מכיון שחשו את המתיקות שבתורה. גם דף גמרא אחד, אפשר לחזור עליו שוב 

שוב ושוב, מבינים  –ושוב, להבינו היטיב, ולהרגיש מתיקות. חוזרים על מסכת משניות אחת 
 אותה וקונים אותה, ומתמלאים שבע ואושר. 

לי מה להוסיף, אך אם אינכם יודעים אותה אין  –שמעתי עובדה, שאם אתם יודעים אותה 
 חובה לשמוע אותה. –

 בבריסק היה מלמד חשוב מאוד, שרבי חיים זצ"ל שלח את ילדיו ללמוד דוקא אצלו. 
אותו מלמד, בשעת הלימוד לא הגביה את עיניו מהגמרא. למד ולימד בטוב טעם ובגישמאק 

 מיוחד. 
רה, ונאלצו ללמוד במחבוא. יום אחד הגיע תקופה שהבולשביקים סגרו את תלמודי התו

גילה שוטר את מקום המחבוא בו למדו הילדים עם אותו מלמד. נכנס למחסן, תפס ילד 
 אחד, וניסה למשכו החוצה כדי לעצרו בגין לימוד תורה בציבור. למען ישמעו ויראו...

ושך ילד. הגביה את עיניו, וראה שוטר מ –המלמד לא הבחין בתחילה, אבל כיוון שהיה בלגן 
קם ממקומו בחימה שפוכה, מיהר לקראת השוטר, הכהו כמה מכות אגרוף וקרא לו: "חצוף, 

 מנוול!"...
היה להם ממש נס. השוטר כנראה חשב שזה שד ממש, כי ברוסיה להכות שוטר זה סכנת 
עונש מוות מיידי, והנה הוא מקבל מכות הגונות... השוטר פשוט איבד את הביטחון העצמי, 

 רח מהמקום, והילדים מיהרו להתפזר.יצא וב
למחרת שאל אותו רבי חיים: "תאמר לי, איך לא היה לך פחד? נכון, היה לך נס, אבל איך 

 עשית זאת, כך להכות שוטר מכות נאמנות?".
השיב לו המלמד הצדיק: "כנראה שהרב לא שמע מה שהיה. היינו באמצע התוספות, 

ק אז אותו שייגץ נכנס פנימה. וכי הרב שמע הסברתי את התוספות, ממש באמצע, ובדיו
 כזאת חוצפה, להפריע באמצע התוספות?!"...



 

ד 

 מיותרת! –כל מילה נוספת 
 שתהיו עמלים בתורה". –"אם בחוקתי תלכו 

 דפקו ולא שמע
רצוני לספר מה ששמעתי מרבי זאב איידלמאן זצ"ל, עובדה מופלאה שאביו היה עד לה 

פרתי את הדבר באזני רבי גדליה נדל זצ"ל, שהתבטא: ונוכח שם בשעת מעשה. לימים סי
 "הסיפור אמת, כי כך באמת היתה מהותו של האיש".

רבי משה סוקולובסקי זצ"ל (רבו של מרן הגראי"ל שטיינימן שליט"א) נשא אשה מהעיר 
בריסק והגיע לדור בה בצעירותו. ישב ולמד בשקידה גדולה. היה נסגר בחדר ויושב ולומד 

 ברציפות.
ום אחד, רעייתו היתה צריכה אותו בדחיפות. לא היתה לה ברירה ודפקה על דלת חדרו, י

אך לא פתח. כיוון שהבינה כי נרדם או משהו כזה, דפקה חדק יותר, אך גם אז לא היתה 
נכנסה לפחד: "מי יודע מה קורה, הוא נעול ואין  –תגובה. דפקה חזק יותר, ומשלא נענתה 

 תגובה". 
חמיו, שהרגיע אותה, ואמר שאין לה מה לדאוג. החל לדפוק  –את אביה  הזעיקה לשם מיד

 גם הוא על הדלת, אך אין קול ואין עונה, גם הוא כבר החל להיבהל.
מהחלון לא יכלו להיכנס, ולכן ניסו לדפוק עם פטיש מעץ ופטיש מברזל. כשגם זה לא הועיל 

 לא היתה עצה אחרת וקראו לפורץ. –
ן הסביר לי: שלא תהיה לך טעות. הפורץ של אז לא היה כפורצים של רבי וועלוול איידלמא

היום שעושים איזה חכמה של סיבוב במנעול, ומקסימום שוברים משהו קטן בפנים 
ופותחים. לא ולא, הפורץ היה שובר את הדלת לחתיכות, ורק כאשר לא היתה ברירה מחמת 

 סכנת נפשות, היו מזמינים פורץ.
התכוננו לעזרה ראשונה, כיוון שההשערה היתה או שהוא מת, או  כמובן, יחד עם הפורץ

שהוא במצב שאפשר עוד להצילו. הפורצים החלו במלאכתם, הכו וניסרו את העץ, ותוך 
זמן קצר נפער חור גדול בדלת העבה. כאשר היתה אפשרות להיכנס פנימה, מיד נכנסו אנשי 

 רבי וועלוול איידלמאן ביניהם. חמיו, אשתו, ועוד, כשגם אביו של –ההצלה ואחריהם 
 והנה לתדהמת כולם, רבי משה זצ"ל יושב בשלווה ליד השולחן ולומד!

כאשר התמלא החדר באנשים, הגביה את ראשו, הביט סביבו כלא מאמין ושאל: "איך 
 נכנסתם הלא הדלת היתה נעולה?!".

ר תמיד את הסיפור לא יאמן כי יסופר, אבל זו עובדה. כך שמעתי מעד ראיה. אני פוחד לספ
כי לא יאמינו, אבל זה מעשה שהיה, ולכך התכוון רבי גדליה נדל שאמר: המעשה אמת כי 

 כמו יצא מהעולם. –כך הוא היה. כאשר הוא נכנס ללמוד סוגיא 
 לרכוש שאיפות

 וכיצד מקבלים שאיפות?
שואפים איליו כראוי.  –שאיפה היא תוצאה. כיוון שיודעים את החשיבות של הדבר 

 שואפים.  –כשמעריכים 
 – יש לדעת יסוד חשוב. הערכה קובעת את שכר המצוה. כפי הערך שמעריכים את המצוה

 כך מקבלים שהר טוב עליה. 
אם לא היינו מדברים כאן לאנשים מבוגרים, אלא לילדים צעירים, הייתי מדגים את הדבר 

 בנוסח של חידה, וכך הייתי שואל את הילדים:
יש כלים וחפצים ישי להם מחירים שונים במקומות שונים. יש חפץ שכאן, בארץ ישראל, 

ומכופל. אשאל אתכם: איך יכול להיות כזה דבר, עולה מאה שקל ובחו"ל מחירו כפול 
 שבמקום אחד שווה שקל, ובמקום אחר מלין דולר? תאמרו לי.

 התשובה היא: מצוה. 
השווי של כל מצווה תלוי ועומד בגודל ההערכה שנותן לו האדם המקיימה. כפי שהוא 

ולה ובשלהבת כך הוא שוה. אם תניח תפילין מתוך רצון אדיר, בשמחה גד –מייקר את הדבר 
אש קודש: הנה, אני מקיים מצוות ה' דאורייתא! איזו זכות יש לי, המצווה נשארת עימי 

 כך היא באמת שוה! –המצווה הזו שווה אצלך כל חללי דעלמא, ואם כן  –לנצח נצחים! 
אם אחר יניחם, אין להם  –אותם בתים, אותן רצועות, אותן פרשיות, באותה כשרות ממש 

היא באמת שווה  –. תלוי איך עושים את המצווה. אם היא שווה אצלך שקל את אותו שוווי
 שקל בלבד... וזהו גם השכר שתקבל בגינה...

 ראיה לדבר?
 יש הרבה ראיות, אבל נאמר עתה ראיה אחת בלבד.

הפסוק אומר: "אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד" (משלי ג, טז). ואמרו חז"ל (שבת 
עושר  –אורך ימים איכא, וכל שכן עושר וכבוד. למשמאילים בה  –בה  סג, א) "למיימינין

עוסקין לשמה,  –וכבוד איכא, אורך ימים [לעולם הבא] ליכא." ופירש"י "מיימינין בה 
 שלא לשמה". –משמאילים בה 

 מה הפשט, מדוע?
כי אם אתה מעריך אותה עד מאוד, ולכן אתה לומד אותה לשמה, באמת תקבל עולם הבא 

ח נצחים, כפי הערך וה'לשמה' שלך, אבל אם אתה לומד בשביל כבוד או כסף, היינו ונצ
שאצלך ככה היא שווה, לא יותר, כך היא תהיה שווה לך לעניין השכר. זה התשלום שבאמת 

 מגיע לך.
 ה'טעם' והשכר

יש לדעת, כי ברוחניות, עוד יותר מגשמיות, המושגים הם הקובעים את ערך המצווה. כפי 
מרויח מחמתה שכר בעולם  –כך הוא טועם בה, ובאותה מידה  –של האדם במצוה  המושג

 –הזה ובעולם הבא. אותה מצוה יכולה להיות שוה פרוטה, ויכולה להיות שוה מיליארדים 
 אם רק יעריכנה במיליארדים!

החתם סופר זצ"ל היה אומר על דברי התנא באבות (א, ג) "אל תהיו כעבדים המשמשים את 
"פרס" בלשון הש"ס הכוונה 'חצי'. אומרים לך חז"ל: אל תעבוד  –מנת לקבל פרס "  הרב על

עבור חצי. נשאלת השאלה מי עובד בשביל חצי שכר? התשובה, אם תעריך את 
 המצווהבחצי משוויה, נמצא שאתה עובד בשביל חצי.

 היהלום והמלפפונים

שה: "יקרה היא מפנינים ידועים דברי שלמה המלך ע"ה, החכם מכל אדם, על התורה הקדו
חז"ל  וכל חפציך לא ישוו בה" (משלי ג, טו). אם מעריכים בכך את התורה מקבלים תשוקה.

מכהן גדול הנכנס לפני ולפנים"  –(סוטה ד, ב) ביארו את הפסוק ואמרו "יקרה היא מפנינים 
 הכהן גדול הנכנס לקדשי קדשים. –היינו שתלמיד חכם יותר יקר מהיהלום הרוחני 

 מעתי עובדה.ש
באנטוורפן בימים ההם, היהלומים היו בשיא תפארתם. הממון היה הערך של האנשים 
והיקר. לא היתה בנמצא בת שתנשא לבן תורה מוחלט. והנה בת מהסמינר המקומי, 
התעקשה להינשא דוקא לבן תורה שעתיד לשבת ושלקוד על לימוד הגמרא. זה היה דבר 

 יקר, וגם מעניין.
ברכות' השתתפו רבים וטובים מתושבי העיר, ובראשם הרבנים, כמו רבי  בסעודת ה'שבע

 טוביה וייס שליט"א ועוד, שלצורך הסיפור לא אנקוב בשמותיהם.
תשמעו. בשעת הסעודה נאם שם מנהל הסמינר, הרב אורבך. בדרשתו שאל את השאלה 

יקרים, מדוע  מיהלומים –הידועה, מדוע אין אפשרות לפרש כפשוטו: "יקרה היא מפנינים" 
 להגיע עד לכהן גדול הנכנס לפני ולפנים?!

אם יאמרו  –כך אמר בשם רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל  –התשובה היא פשוטה בתכלית 
לאדם: 'תראה, היהלום הזה, יקר יותר מערימת המלפפונים העומדת בצד החדר', יצחקו 

בכלל, זו שטות. כמו כן לעניין עליו, שכן מה שיהלום יקר יותר ממלפפונים אין צורך לומר 
התורה, אם נאמר שהתורה יקרה מיהלום, זה כמו לומר שהיא יקרה יותר מקילו מלפפונים, 

כהן גדול  –אם כן בוודאי הכוונה לפנינים אמתיות. לא פנינים מהבורסה, אלא רוחניים 
 הנכנס לפני ולפנים! התורה יותר יקרה מהיהלום הזה.

סתם לשאול שאלות או הערות באמצע דרשה. אחרי הדרשה באנטוורפן לא היה מקובל 
היה אפשר לשלוח הערה בכתב. רק כך. אך הנה הוא מבחין שרחש עובר בקהל... לא היו 
מסוגלים להיות בשקט, בעקבות האמרה ה"מזעזעת" הזו. הוא הפסיק את נאומו והתעניין: 

 "אני רואה שמתרחש כאן דבר, האם יש למישהו הערה?"
 פלוני, יהודי נכבד מאוד ועשיר גדול. "כן" השיב

 "בבקשה, תאמר מה יש לך להעיר".
"כנראה שהרב אויערבאך לא ראה מעולם יהלום אמיתי, גדול מאנטוורפן, כי אם היה רואה 

 לא היה מתבטא כך: מלפפונים!"... –
הרב אורבך הגיב: "שמע נא. אני ממש לא יודע מה לומר לך, האם רבי שלמה זלמן ראה כזה 
יהלום או לא, שמא כן ראה ואולי לא. אבל דבר אחד ברור לי, כי אתה את רבי שלמה זלמן 

 לא הכרת מעולם. אם היית רואה אותו, לא היית אומר כך"...
 נפלא מאוד.

ישב שם לידו ב'מזרח' אחד הרבנים ולחש לרב אורבך: "בבקשה ממך, תתנצל. דע לך היהודי 
ה, וכפי הנראה בושה כיסתה כעת את פניו, ולפי הזה הוא מהתורמים הגדולים שלי לצדק

 מעמדו ביישת אותו ברבים".
הרב אורבך אמר לו: "אתה רב, אבל תפקידי באנטוורפן ללמד השקפה לתלמידות. אם אני 

 מתנצל, קלקלתי את החינוך שלי".
ובכל זאת, מפני כבודו של אותו רב, פנה הרב אורבך לשני רבנים נוספים שישבו במזרח 

 ."וכי צריך אני להתנצל?" והם אמרו: "הוא צודק, אין לו מה להתנצל כלום!" ושאל:
 עמלות בתורה עם תפילה

זקוקים גם לעבודת התפילה. "שטייגן" הוא בכל  –כדי לזכות לשטייגן, להתעלות תמידית 
 הבחינות.

בחיי הרב ש"ך זצ"ל פורסם בכוללים מכתב שלו אודות התפילה, ושם נאמר בין הדברים כי 
גם התורה שלו אינה שווה. וזכורני שהסביר לשואלים שהמקור הוא  –מי שמזלזל בתפילה 

 מדברי המשנה "אם אין יראה אין תורה".
אספר לכם מעשה מה"חזון איש" זצ"ל, מעשה ששמעתי מאבי ז"ל. אציין כי מאבי לא 

 שמעתי מילה אחת של גוזמא. והוא סיפר כך:
למידו רבי חיים גריינימן [זצ"ל] אמר לי כי מה שהכירו ה"חזון איש" היה אדם חולה וחלש. ת

אותו כאן בארץ הקודש כחלש וחולה, היה כבר טוב ויפה כגיבור לעומת כוחותיו בחו"ל, שם 
היה חלש כ"כ עד שפעמים רבות בשמו"ע הצליח לעמוד רק בג' ראשונות ובג' אחרונות או 

 רק בברכת אבות.
במנין של החזו"א, כאבל על אימו שהסתלקה חצי  באותם ימים, אבי ז"ל היה בעל תפילה

 שנה לפני פטירתו של החזון איש.
המנהג היה בותיקין, כי 'בעל התפילה 'לא החל ב'מזמור שיר חנוכת הבית' כל עוד החזון  

 איש לא נכנס. המתינו לו.
שחרית החלו חצי שעה לפני הנץ החמה, ואם ה'חזון איש', מחמת חולשתו, נכנס להתפלל 

 החזן התחיל אז את התפילה. –ים דקות לפני הנץ החמה עשר
אתם מבינים לבד , כי כאשר הוא נכנס מאוחר, חלק מהמתפללים כבר החלו את תפילתם , 
ואז נהיו חילוקי דעות, חלקם סברו כי כיון שאיחר אין למהר בשביל להספיק את הנץ החמה 

לא קל לחזן, כי לאחר שהחלו  –לא חטפים, ואחרים סברו כי יש להזדרז. ובמצבים כאלו  –
 –שימהר, אחר  –להתפלל אין אפשרות לדבר והחזן עומד בין הפטיש לסדן. אחד דופק לו 

מראים באצבע שאין למהר בשום אופן! הכעס  –מראה לו על השעון נו, נו, שימהר! ואחרים 
 גובר" "נו, או, נו, או"...

י אשאל את החזון איש עצמו. לאחר אבי החליט לגבי הפעם הבאה: הם יאמרו לי דעות? אנ
 התפילה נכנס לחדרו ושאל: מה לעשות בכהאי גוונא?

אומר לכם עם הניגון של החזון איש: "אז מה אתה שואל, האם להתפלל מהר ולהספיק את 
או להתפלל במתינות ולא להגיע להנץ? יש לדעת כי הנץ החמה זו מעלה  הנץ החמה

לא להתפלל], אם כן מה אתה  -נישט געדאוונט [ בתפילה. מעלה גדולה. להתפלל מהר זה
שואל האם להתפלל עם הנץ החמה, ושתהיה המעלה של תפילה בלא תפילה?... ראשית 

 יש להתפלל, ותפילה במהירות אין זו תפילה.
 ה' יעזרנו שנהיה עמלים בתורה, יחד עם תפילה כצורתה לטוב לנו כל הימים.

 (יחי ראובן)    

 בדרך הדרוש  

 לפרש יש עוד) כו, ג: (אתם ועשיתם תשמרו מצותי ואת תלכו בחקתי אם
 עבור שכר ותירצו ליכא עלמא בהאי מצוה שכר הא הקשו המפרשים דהנה

 ד"ע איכא המצוה עבור עצמו שטרח טרחתו שכר אבל ליכא גופא המצוה
 עצמו שטרח כיון מ"מ עושה שאינו י"אעפ בידו הליכה שכר עושה ואינו הולך
 לשוק הלך אחד אם כי סחורה מכל סחרה טוב ז"ולפ בידו הליכה שכר והלך
 שכר עושה שאינו י"אעפ ד"לבהמ שהלך זה אבל כלום לו אין מ"במו עסק ולא

 שלי מ"מו' פי דרכי חשבתי ה"דהע שאמר הפסוק' פי והיינו בידו הליכה
 אם המכוון אל ונבוא ל"כנ סחורה מכל סחרה טוב כי עדותיך אל רגלי ואשיבה
 זה עבור התורה בשביל אתכם ותטרחו בה עמלים שתהיו' פי תלכו בחוקתי

 עלמא בהאי מצוה שכר כי המצוה גוף עבור לא אבל בעתם גשמיכם ונתתי
 (חתם סופר)                                                                       :ל"כנ ליכא

 ונתתי תלכו בחוקותי אם ומתחיל תשמורו שבתותי את הסדרה יוםס
 כהלכתו שבת השומר כל) ח"קי דף( בשבת דאיתא משום ל"ונ בעתם גשמיכם
 נמחלין יורדין הגשמים כשאין דתענית בגמרא ואיתא עונותיו כל לו נמחלין

 ונתתי עונותיכם לכם ואמחול תשמורו שבתותי את ש"והא עונותיהם
) ב"ע ה"ל דף( בברכות דאיתא לתרץ נראה אחר בדרך :ודוק בעתם גשמיכם

 לימוד לאחר כאן לימוד קודם כאן ומשני והארץ וכתיב השמים כתיב
 אנו צריכין למה כ"דאל' דילי ע"דכ נודע התורה מכח כך מתרצים והמפורשים

 אבות ת"ר ונתתי תלכו בחוקותי אם כתב ט"הבע, שלנו העולם הלא ללמוד
 לאברהם הארץ ה"הקב הבטיח שהרי ה"הקב של ע"דכ נודע האבות דמכח
 מכח נמצא ביעקב וכן ביצחק וכן בדמים אלא מצא לא שרה את לקבור וכשבא
 אם א"לר מינא האי שאל' בגמ איתא, ה"הקב של העולם שכל נודע האבות
 עלמא כולי ה"שהקב לו ותירץ בשבת גשמים מוריד האיך שבת שומר אלקיכם

' דילי עלמא שכולי אבות סימן ונתתי תלכו בחוקותי אם שפיר אתי והשתא' דילי
 את הפרשיות סמיכות יבואר ובזה בשבת אף בעתם גשמיכם ונתתי ט"הבע כדברי

 תלכו בחוקותי אם והתירוץ גשמים מוריד ה"הקב האיך וקשה תשמורו שבתותי
 ן)(מדרש יונת              :ק"ודו' דילי עלמא שכולי ומוכח אבות ת"ר ונתתי
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"וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא 
נזרע... וצוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית" 

 כא)  -(כה, כ
יש לומר ע"פ מה שתירץ הט"ז (בהלכות חנוכה) את קושיית 

ללילה הראשון הבית יוסף למה נקבעו שמונה ימי חנוכה הלא 
היה שמן, ותירץ הט"ז ע"פ הזוהר הק' שאין הקב"ה עושה נס יש 

גם  ם כןמאין אלא צריך שיהיה משהו שיחול עליו הברכה, א
בלילה הראשון היה נס וזה גם כאן כוונת הכתוב, 'וכי תאמרו מה 
נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו' ולא 

יתי את ועל כך השיב להם הקב"ה 'וצו יהיה על מה שיחול הברכה
ברכתי בשנה השישית' בשנה השישית דייקא ואם כן יהיה על 

 מה שיחול הברכה. 
 (שואל ומשיב)

 

 (כה, כג) "כי גרים ותושבים אתם עמדי"
 ,גם כאשר בני ישראל שרויים בגלות והם גרים בארץ לא להם

הקב"ה "אתם עמדי", שאף הוא נמצא עם ישראל אומר להם 
גלות, כמו שדרשו חז"ל "כמה חביבים ישראל לפני הקב"ה שכל ב

 גאל".ימקום שגלו שכינה עמהם, ואף כשעתידים לה
 (מאורי אור)

 

"והיה ממכרו עד שנת היובל ויצא ביובל ושב 
 לאחוזתו" (כה, כה)

כותב רבנו האור החיים הקדוש בפרשתנו, שגם אם עם ישראל 
סורים וחבלי יידי הילא יגאלו בזכות התשובה, הם יגאלו על 

משיח הקשים והמרים, וגם אם יהיו 'רשעים גמורים' ח"ו. 
שלא שבו בתשובה, ויראה הקב"ה  ף על פיוכשיגיע זמן הגאולה א

יסורים הקשים, יביא להם הגאולה. ישאין להם כוח לסבול ה
(וכבר אמר אחד מצדיקי הדורות, שרבנו האור החיים הקדוש 

 ' עבור בני ישראל). והטהור הוא 'העורך דין הטוב
אם יראה האדון כי אין כח בעם לסבול " וזה לשון קדשו של רבנו:

חבלים עוד, ורבו חובותיהם למעלה ראש, ואפס בהם כח הסבל, 
'והיה ממכרו עד שנת היובל' שהוא זמן המוגבל לגאולה בעתה, 
ואז 'ויצא ביובל ושב לאחוזתו' כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו 

 גמורים חס ושלום".ישראל רשעים 
 

 דו יגאלנו" (כה, מט) ובן דאו דו ו"או ד
ו" נכתב חסר (בלי אות ו') ֹד מעיר בעל "דגל מחנה אפרים": "ֹד 

לרמז על מה שנחלקו חכמינו ז"ל, מי יהיה משיח, דוד, או בן דוד. 

ושתי הדעות מרומזות בפסוק זה, "או דדו" היינו דוד בעצמו, "או 
 בן דדו" היינו בן דוד יגאלנו, יגאל את עם ישראל. 

 (לקוטי בתר לקוטי)
 

תי תשמרו ותי תלכו ואת מצווקו"אם בח
 תם" (כו, ג) וועשיתם א

ותי וכשהוא אומר ואת מצ ,ותוברש"י, "יכול זה קיום המצ
תי וקוהא מה אני מקיים אם בח .ורתשמרו הרי קיום המצות אמ

שתהיו עמלים בתורה". הנה, יודעים אנו שיש מצוות  ?תלכו
'ידיעת התורה' ויש 'יגיעת התורה'. במבט שטחי נראה שיגיעת 
התורה היא האמצעי, להגיע אל המטרה של "ידיעת התורה". 
אמנם באם נתבונן קצת ניווכח שההיפך הוא הנכון, הנה זה ברור 

ע את המעשה אשר יעשון, בזה חובת הלימוד היא שבשביל ליד
לשם ידיעה, וידיעה לשם עשיה. אבל עיקר החיוב של "לימוד 
התורה", היא כאמצעי והיכי תמצי להגיע ל"יגיעת התורה", 
והעיקר היא הדרך של היגיעה והעמל ולא התוצאה של ידיעת 
התורה. ומשל למה הדבר דומה, לאחד שציווהו הרופאים שחייב 

ך למען בריאותו כמחצית השעה בכל יום, חוק ולא יעבור. ליל
אותו אחד קיים את מצוות הרופאים נאמנה, ובכל יום צעד 
מביתו עד לעיר הסמוכה, מהלך של מחצית השעה. באחד הימים 
פגשו ידידו כשהוא יוצא מביתו ופונה ללכת לעבר העיר 

וון הסמוכה, ולשאלת ידידו לאן פניו מועדות, השיב: הנני מתכ
לצעוד כעת לעבר העיר הסמוכה. פנה ידידו בשמחה ואמר, הנה 
אנכי יוצא כעת ברכבי לעבר העיר הסמוכה, בא תעלה לרכב 
ואקחך תוך מספר דקות, ואחסוך לך את המאמץ של הליכה 
רגלית... ענה אותו אחד ואמר לו: אין לי חפץ בעיר הסמוכה אלא 

ווי הרופא, יצדווקא במאמץ להגיע אל העיר הסמוכה, על פי 
בכדי לחזק את גופי. והנמשל פשוט, שבלימוד התורה העיקר זה 
"הדרך", דהיינו העמל והיגיעה לקנות את התורה זהו העיקר. 
אמנם ודאי שידיעת התורה גם כן מצוה, אך העיקר "שתהיו 
עמלים בתורה". בדרך רמז אפשר להעמיס כוונה זו בפסוק: אם 

מסמלים את האמצעי להגיע  תי "תלכו", שהדרך וההליכהובחוק
 אל המטרה כאמור, והתורה אומרת שהעיקר הוא ה"תלכו". 

 (ציוני תורה)
 

 קותי תלכו" (כו, ג) ו"אם בח
. כתב רבינו הש"ך בהקדמתו: "שתהיו עמלים בתורה"וברש"י 

"באמת ובתמים טרחתי טרחות הרבה, וכמה יגיעות יגעתי, לא 
ני ותנומה לעפעפי עסקתי בשום עסק אחר, לא נתתי שינה לעי

שנים רבות, עד אשר הוצאתי מהכח אל הפועל מחשבותי, 
ובררתי שקלתי הכל בכף מאזנים, והחזרתי על כל הצדדים וצדי 

ם, כי אם מאה פעמים ואחד, עם יצדדים לא פעם אחת ושתי
חברים חשובים אהובים חביבים וערבים המקשיבים לקולי, ומי 

יסופר לו מגודל התלאה שלא היה אתי במחיצתי לא יאמין כי 
שהיתה לי בחיפוש בים התלמוד והפוסקים, עד כי העמדתי הכל 

 על בוריו" עכ"ל. 
 (הקדמת הש"ך לחיבורו שפתי כהן על השולחן ערוך)

 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
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 " (כו, ג) תלכו "אם בחוקותי
'שתהיו עמלים בתורה'. בסיום לימוד מסכת אומרים: 'מודים 

, ולא שמת חלקנו אנחנו לך... ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש
מיושבי קרנות, שאנו עמלים, והם עמלים... אנו עמלים ומקבלים 
שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר'. מסביר ה'חפץ חיים': 

 ם כןודאי שגם חייט, סנדלר וחנווני מקבלים שכר על עבודתם. א
מדוע נאמר ש'הם עמלים ואינם מקבלים שכר', אלא שחנווני גם 

קר ועד ערב, וחנותו ויעמול לפרנסתו מבאם יעמוד כל היום ב
יח ותכן שלא ירויהרי השכר הוא בתוצאה במאזן הכספים וי

חו. אבל העוסק בתורה מקבל שכר ופרוטה, למרות שעמל בכל כ
על עמל התורה. גם אם ישב יום שלם והתייגע להבין סוגיא קשה 
ובסוף לא הבין, בכל זאת יקבל שכר על היגיעה והעמל שהשקיע. 

אנו 'מל התורה הוא מצוה בפני עצמה בלי קשר לתוצאה. לכן כי ע
והם עמלים ואינם מקבלים שכר' על  –עמלים ומקבלים שכר 

 העמל, אלא רק על התוצאה.
 

"אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו 
 ד) -גשמיכם וגו'" (כו, ג ועשיתם אותם ונתתי

בדרך צחות, כי בעת  ש לומרוברש"י שתהיו עמלים בתורה. י
יר נאה והשמש זורחת על הארץ מתפתים אנשים ושיש מזג או

אחר יצרם ללכת ולטייל בחוצות, ואין באים לבית המדרש 
לעסוק בתורה. ולפעמים צריך השי"ת להוריד גשמים שלא 
בעתם שלא לצורך התבואה אלא רק כדי להכניס את עם 

ז "ונתתי שבשדות לביהמ"ד אבל כ"שתהיו עמלים בתורה" א
גשמיכם בעתם" רק לצורך התבואה כדי שתתן הארץ יבולה ועץ 

 (וידבר משה) השדה יתן פריו. 
 

 "ואכלתם לחמכם לשובע" (כו, ה) 
וברש"י הק' אוכל קמעה ומתברך במעיו, וקשה הרי יהיה שפע 

וישן מפני חדש  ו שכתוברב ומחסנים מלאים תבואה, כמ
להסביר בדרך משל, מה  מדוע אוכל קמעה. ויש ם כןתוציאו, וא

ההבדל בין סעודת שבת של עשיר לבין סעודת שבת של עני, 
שניהם קונים חלות גדולות לשבת, אבל העני משביע עצמו מן 
החלה, ודגים ובשר יש לו בצמצום רב, והוא בטל בשישים בחלה, 
אבל העשיר ממעט באכילת החלה כי יש לו מעדנים ברבורים 

דה כשמגיע זמן ברכת המזון נזכר ושליו ודגים, ולבסוף הסעו
שעדיין לא אכל כזית חלה, ואז אוכל בדוחק קצת חלה להשלים 
שיעור כזית, ועליו נאמר ואכלתם לחמכם לשובע, כשאתם כבר 
שבעים, ואוכל קמעה מהחלה, כי כבר התברך במעיו משאר 

 (אוצרות צדיקי הדורות) המאכלים. 
 

"ואכלתם לחמכם לשובע וכו' ונתתי שלום 
 ו)-ארץ" (כו, הב

בגמרא איתא בשעה שהיה דוד מלך בישראל, היו באים לפניו 
בבוקר ואמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה, אמר להם לכו 

והתפרנסו זה מזה, אמרו לו אין הקומץ משביע את הארי, אמר 
ם יכלומר תעשו מלחמה עם הגוי –להם פשטו ידיכם בגדוד 

אים שאם אין פרנסה צריך אנו רו ל כל פניםויהיה לכם שלל, ע
ם לעשות מלחמות, וזה כאן הברכה ואכלתם לחמכם לשבוע, וא

לא יחסרו להם מאכלים, ואז ונתתי שלום בארץ, ולא יצטרכו  כן
  להגיע למלחמות. 

 (יערות דבש)
 

"ונתתי שלום בארץ וכו' והשבתי חיה רעה" 
 (כו, ו) 

ים חסיד פרבס ה שכתבהקשר בין הדברים בפסוק הנה עפ"י מ
זה, וכן לא צדיק אצל רשע, ופעם  ידשונאים זה ל שנישלא יקברו 

אחת רצו לקבור רשע אצל צדיק, ומצאו נחש על פני המערה 
שמנע אותם מזה, וזה הקשר בין הדברים אם בחוקותי תלכו, 
כולם ילכו בדרך התורה ויעשו רצונו של מקום, ולא יהיה עוד 

בשלום בחייהם, רשעים, אז ונתתי שלום בארץ, יחיו כולם 
קבר זה אצל זה באין ילה ם כןושכבתם ואין מחריד, יוכלו ג

מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, לא אצטרך להביא חיה רעה 
כדי למנוע הקבורה זה אצל זה בתוך אותו המערה, ואז יתקיים 

  ועמך כולם צדיקים. 
 (דברי מהרי"א)

 

 "וישן מפני חדש תוציאו" (כו, י) 
(קהלת ד' י"ג)  הרע מכונה בשם 'מלך זקן וכסיל'ידוע כי היצר 

ונכנס לתוך האדם בשעה שנולד או בשעה שנוצר (סנהדרין 
צ"א:) והיצר הטוב מכונה בשם 'ילד מסכן' (מדרש קהלת) והוא 
בא אל האדם רק כשנעשה בר מצוה (זוה"ק וישב), וזה רומז 

א א י"ג שנים אצל האדם, והוצהפסוק 'וישן' זה היצה"ר שכבר נמ
ותיק וישן מיום שבא לעולם תוציאו אותו ממכם לגמרי, ותתנו 

 להיכנס לחדש, זה היצר טוב, שבא בגיל י"ג שנה. 
 (דברי ישראל מודז'יץ)

 

 "ואולך אתכם קוממיות" (כו, יג) 
בקומה זקופה, וקשה הא אמרו בגמ'  –כתב רש"י קוממיות 

ויש (קידושין לא.) אסור לאדם שיהלך ד' אמות בקומה זקופה, 
לומר, הטעם שאסור להלך בקומה זקופה אמרו (ברכות מג) 
שהוא כאילו דוחק רגלי השכינה. ופי' שם המהרש"א שהשכינה 
שורה למעלה מראשו של אדם וההולך בקומה זקופה הרי הוא 
זוקף ראשו למעלה, והרי הוא כאילו דוחק רגלי השכינה, אשר על 

' אטייל ראשו, אבל כאן שאמר הכתוב 'והתהלכתי בתוככם
עמכם בגן עדן ואז השכינה כביכול לידינו ממש ולא על ראשנו, 

אין כאן דוחק רגלי השכינה, לכן 'ואולך אתכם קוממיות'  ם כןוא
  תוכלו לילך בקומה זקופה. 

 (תורת משה חת"ס)
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 יתי את ברכתי לכם וגו'" (כה, כא) ו"וצו

ן גודל יעובדא נפלאה מסופר על הרב מקוממיות זצ"ל בעני
טחונו בהשי"ת, כפי שסיפר מקורבו מוה"ר ישראל פוזנער ז"ל, יב

 תללונדון עבור "קרן השביעית". אח שהצטרף עמו פעם במסעו
ה פגישה עם גביר גדול, שזו השנה יתהמטרות של הנסיעה הי

הראשונה שהצליחו לקבוע תור אצלו, והיות שהזמן נקבע על 
בצהריים בדיוק, והדרך ברכבת עד שם הוא יותר  12השעה 

משעה, ולכן היה להם לצאת לדרכם בשעה עשר וחצי בכדי שלא 
פגישה, התפלל הרב  היהי בבוקר של אותאחר את המועד. ול

קות רית באריכות כדרכו ועמד כולו בדבמקוממיות תפילת שח
והשתפכות הנפש, ור' ישראל הזדרז וגמר תפילתו וחיכה רק 
שהרב כבר יסיים כי הזמן מתאחר. אמנם הרב מקוממיות היה 

סיים להתפלל, ומיד ניגש אליו ר'  11עסוק בתפילתו ובשעה 
ו שמאוחר מאוד וחייבים מיד לצאת לדרך, אבל ישראל ואמר ל

 ר כךצריך להניח תפילין דר"ת, ורק אחהרב השיב לו, שמקודם 
אפשר לדבר מנסיעה... ועד שגמר כבר היה מאוחר מאוד, ואמר: 
בשביל התור אצל הגביר נוותר היום על פת שחרית... ומיד יצאו 

ינו אחה"צ, הי 2לדרכם. עד שהגיעו לבית הגביר היה השעה 
שאיחרו בשעה, ומרחוק כבר ראו את ביתו שחושך בפנים, ואכן 
הגיעו וצלצלו בפעמון, אמנם הקול היה כקול ביער כי אין איש 
בבית. והתחילו לשוב על עקבותם, ור' ישראל דיבר בשברון לב 
על שאיחרו את המועד וחבל על ההפסד שנגרם להם וכו', אמנם 

ו: קיים פתגם "דער טחון ואמר ליהרב מקוממיות חיזקו בב
היינו, שהשי"ת  –מענטש גייט און מה' מצעדי גבר כוננו שטייט" 

הוא המסדר לאדם בדיוק את זמניו וסדריו. ויהי כאשר רק יצאו 
מפתח הבית, נעצר לידם רכב ומשם יצא הגביר, וכשהבחין בהם 

 היותלשכח לגמרי מכל הפגישה שהיה אמור התחיל להתנצל, ש
מה בגללי, א הרב כבר מחכה שעה שלומסתמ 12ה היום בשע

וממש יצא מכליו בעגמ"נ, והרגיעו הרב מקוממיות שרק הגיע זה 
עתה. אמר הגביר: בכל זאת הרי דפקתם על דלת ביתי ולא הייתי 

תן כפול ממה שהיה יבבית, וצריכים לפייס אתכם ואמר שי
בדעתו מתחילה ליתן! ביציאתם אמר הרב מקוממיות לרבי 

"דער מענטש גייט און מה' מצעדי גבר  –תי לכם ישראל: נו, אמר
 12ואילו היה מגיעים בשעה היעודה בשעה  -כוננו שטייט"... 

ה יתוהגביר לא היה שם ולא היה מוצא אותם אף בעת יציאתם, הי
 הפגישה לגמרי ולא היו מקבלים ממנו כלום.  תמתבטל

 (באר הגן)
 

"וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו" 
 לה) (כה, 

מסופר פעם אחת שבת הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זיע"א 
קאסוב זיע"א, ונאספו לשם הרבה מאצל גיסו הרה"ק רבי חיים 

אנשים, בתוך הבאים היה מקורב אחד מאנשי ביתו של הרבי 
מקאסוב, עשיר ובעל צדקה גדול ושמו ר' משה, שהיה מחזיק 

לו היה בכי כפר מאדון אחד, ופתאום נהפך עליו הגלגל והמצב ש
רע, ולא נודע הדבר לאיש ורק אחרי השבת גילה את מצבו הרע 
לפני רבו. שלח הרבי אותו לגיסו מסטרעליסק, שישפוך נפשו 

גם לפניו, קם והלך אל רבי אורי ושפך לפניו את לבו, השיב רבי 
אורי אני משתתף בצערך ואלך למקוה עבורך, וזכות המקוה תגן 

ל רבו מקאסוב וסיפר לו את אשר עליך, ואולי תיוושע. חזר א
השיבו הרבי מסטרעליסק, אמר לו רבו: לך אליו חזרה ואמור לו, 
כי במקוה לא תשלם לנוגשיך. לא איחר האיש והלך שנית אל רבי 
אורי וסיפר לו מה שפקדו רבו לומר, אמר לו רבי אורי, בני, 
אמסוך לך גם את זכות מצות תפילין שאניח היום, שהיא זכות 

גדולה. חזר ובא לפני רבו ורבי חיים אמר לו, תלך לגיסי יותר 
ותאמר בשמי, כי גם בתפילין לא תסיר את נוגשיך מעליך, קיים 
מצוות רבו, ובא בפעם השלישית, אמר לו רבי אורי: עוד זכות 
אחת אמסור לך, זכות כל התפילות שאתפלל היום, שהיא זכות 

ליך להיוושע בכל נו עגדולה, מעתה שלוש זכויות הללו יגיותר 
טוב, כאשר שב לבית רבו אמר לו הרבי מקאסוב: תלך ותאמר 
לגיסי כי בכל אלה לא תשלם אפילו חוב אחד. כאשר שמע זאת 
הרבי מסטרעליסק, הלביש את המעיל העליון והלך בעצמו אל 
גיסו לשמוע מענה מפיו מה שאלתו ומה בקשתו. השיב לו הרבי 

שנינו נסע ונלכה שבועות מקאסוב: שאלתי ובקשתי, שאנחנו 
אחדים בין אנשי שלומנו, ונקבץ את כל הסכום הנחוץ לאיש, 
ונקיים בכך את מצות "והחזקת בו", וכך עשו, שני הצדיקים נסעו 
למקומות אחדים, וכאשר קיבצו את הסך הנדרש, מסרו אותו 
ליהודי הנ"ל, והוא שילם לכל נושיו, וגם לאדון הכפר, וניצל ברגע 

כבר יצאה הפקודה מאת האדון לקחתו למאסר, אותו האחרון כי 
ואת כל בני ביתו, והיה כפסע בינו לבית המוות רח"ל, אח"כ עזר 

 לו הקב"ה שנעשה שוב עשיר ושב לתת צדקה ולגמול חסדים.
 

 ג)  תלכו" (כו, בחוקותי"אם 
ברש"י "שתהיו עמלים בתורה" מסופר: פעם הגיע חסיד אחד 

נו של הבעש"ט הקדוש זיע"א וביקש אל הרה"ק רבי צבי זיע"א ב
שילמד אותו כיצד להיות צדיק. ענה לו רבי צבי: בעירנו פינסק 
ישנם שני עשירים מופלגים, האחד זכה לכך ללא כל מאמץ, שכן 
עושרו המופלג בא לו בירושה מאת אביו, ואילו השני עמל על 
עשרו עמל רב, על כל פרוטה ופרוטה יגע והתאמץ עד שהגיע 

א וחד מעשירי העיר. והנה, המשיך ואמר רבי צבי, אם יבוהיה לא
מאן דהוא אל העשיר הראשון ויבקש ממנו: למדני נא איך 
להתעשר, ודאי ישיב לו, אין לי מושג שהרי לא פעל מאומה 
להשגת עושרו, דבר זה יש לשאול את העשיר השני אשר יגע 

אני,  ועמל על זה, וממנו יש ללמוד את הדרך לצבור עושר כזה. כן
השיב רבי צבי ברוב ענוותנותו, אבי, הבעש"ט, המשיך לי נשמה 
גבוהה והוריש לי מסגולותיו הרוחניות, על כן אין לי מושג איך 
הופכים לצדיק, שאל נא את מי שעמל על כך והגיע לכך בכוח 

 עמל ויגיעה.
 

 תלכו"' (כו, ג)  בחוקותי"אם 
בי חיים ברש"י "שתהיו עמלים בתורה" מסופר על הגה"ק ר

שמואלביץ זיע"א ראש ישיבת מיר שהיה עמל בתורה יומם 
ולילה ללא הפוגה, ביגיעת התורה ראה ר' חיים תכלית בפני 
עצמה. ר' חיים למד תלמוד ירושלמי עם חברותא עד לשעות 

שבע או שמונה  הלילה המאוחרות, במהלך הלימוד התגבשו
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אופן . למחרת חזר ר' חיים כהרגלו בהדרכים להבנת הסוגי
תמציתי על הלימוד מאתמול, כלאחר יד פרס לעיני החברותא 
את כל הדרכים שהועלו בלילה הקודם, והחברותא מגדולי 
תלמידי ישיבת מיר חלשה דעתו כיצד אפשרי לזכור כך את 
הדברים? אני אינני זוכר דבר. מה עשית אתמול לאחר שנפרדנו? 

י, השיבו ר' הקשה ר' חיים, הלכתי לישון, השיב החברותא, ואנ
חיים נכנסתי למיטתי טמנתי את ראשי לכר כדי שלא אעיר את 

שך כמה שעות את כל חברי, וזעקתי לתוכו שוב ושוב במ
כדי לתקוע אותם בראשי, מה הפלא אם כן  ההמהלכים בסוגי

 שאני זוכר.
 

 תלכו" (כו, ג) בחוקותי"אם 
לספר מה ששמעתי מרבי זאב  "שתהיו עמלים בתורה". רצוני

ן זצ"ל, עובדה מופלאה שאביו היה עד לה ונוכח שם דלמאיי
בשעת מעשה. לימים סיפרתי את הדבר באזני רבי גדליה נדל 

תה מהותו של יזצ"ל, שהתבטא: "הסיפור אמת, כי כך באמת הי
זצ"ל (רבו  רבי משה סוקולובסקיבעל ה"אמרי משה", האיש". 

נשא אשה מהעיר בריסק  ,מן שליט"א)של מרן הגראי"ל שטיינ
ר בה בצעירותו. ישב ולמד בשקידה גדולה. היה נסגר והגיע לדוּ 

יתה צריכה יבחדר ויושב ולומד ברציפות. יום אחד, רעייתו ה
יתה לה ברירה ודפקה על דלת חדרו, אך יאותו בדחיפות. לא ה

לא פתח. כיוון שהבינה כי נרדם או משהו כזה, דפקה חדק יותר, 
 -בה. דפקה חזק יותר, ומשלא נענתה תה תגוייאך גם אז לא ה

תגובה". הזעיקה נכנסה לפחד: "מי יודע מה קורה, הוא נעול ואין 
חמיו, שהרגיע אותה, ואמר שאין לה מה  -לשם מיד את אביה 

לדאוג. החל לדפוק גם הוא על הדלת, אך אין קול ואין עונה, גם 
כן ניסו לדפוק הוא כבר החל להיבהל. מהחלון לא יכלו להיכנס, ול

יתה ילא ה –עם פטיש מעץ ופטיש מברזל. כשגם זה לא הועיל 
ן הסביר לי: שלא וקראו לפורץ. רבי וועלוול איידלמעצה אחרת 

תהיה לך טעות. הפורץ של אז לא היה כפורצים של היום 
שעושים איזה חכמה של סיבוב במנעול, ומקסימום שוברים 

ורץ היה שובר את הדלת משהו קטן בפנים ופותחים. לא ולא, הפ
יתה ברירה מחמת סכנת נפשות, היו ילחתיכות, ורק כאשר לא ה

מזמינים פורץ. כמובן, יחד עם הפורץ התכוננו לעזרה ראשונה, 
יתה או שהוא מת, או שהוא במצב שאפשר יכיוון שההשערה ה

עוד להצילו. הפורצים החלו במלאכתם, הכו וניסרו את העץ, 
תה יגדול בדלת העבה. כאשר הי ותוך זמן קצר נפער חור

 –אפשרות להיכנס פנימה, מיד נכנסו אנשי ההצלה ואחריהם 
ן ביניהם. כשגם אביו של רבי וועלוול איידלמחמיו, אשתו, ועוד, 

והנה לתדהמת כולם, רבי משה זצ"ל יושב בשלווה ליד השולחן 
ולומד! כאשר התמלא החדר באנשים, הגביה את ראשו, הביט 

יתה ימין ושאל: "איך נכנסתם הלא הדלת הסביבו כלא מא
לא יאמן כי יסופר, אבל זו עובדה. כך שמעתי מעד  נעולה?!"

ה. אני פוחד לספר תמיד את הסיפור כי לא יאמינו, אבל זה יראי
מעשה שהיה, ולכך התכוון רבי גדליה נדל שאמר: המעשה אמת 

כמו יצא  – הא היה. כאשר הוא נכנס ללמוד סוגיכי כך הו
 לם.מהעו

 

"אם בחוקותי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם" 
 ד) -(כו, ג

באחת השנים הקדים הקיץ לבוא, שרב כבד השתרר בארץ 
והתבואה שבשדות החלה לקמול באיבה. יום אחד הגיע לפני 

זצ"ל יהודי כפרי עובד  הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרמינוב
אדמה אשר עיבד את שדותיו וזרען, ועתה ראה את הונו ואת 
יגיע כפיו יורדים לטמיון. רבי קדוש! קרא האיש עם כניסתו אל 

הואיל נא להתפלל כי ירד גשם והתבואה לא  -הקודש פנימה 
כי מקרא מלא  -השיב לו רבינו  -תיצרב בחמה! הלא ידעת בני 

למה  -גשמיכם בעתם" קותי תלכו ונתתי דיבר הכתוב "אם בחו
 ,השיב הכפרי הנבער בקוצר רוח, כן בחוקותי -הזה  לי כל הפלפול
עמך ישראל זקוקים לגשם. נזדעזע רבינו עד מאוד  -לא בחוקותי 

מתשובתו הנואלת של הכפרי המגושם וחשש כפי הנראה כי יש 
ב בה כדי לעורר קטרוג קשה על ישראל קדושים, הרה"ק מרימינו

הפסיק אפוא לקבל את הקהל אשר צבא על פתחו והסתגר 
בחדרו להתבודדות, מסתבר כי מלאכת המתקת הדינים לא באה 
הפעם בנקל, כי על כן נמשכה הסתגרותו של רבינו ימים מספר. 
ושום אדם לא הורשה להיכנס ולבוא אל חדרו. באחד הימים 
 הללו האזין הגבאי לשיח של חסידים אשר ישבו והמתינו

מרה ששמעו מפיו של לפתיחת השערים ונשמעה מבינותם א
אך  ,ין (כך לפי ה'גן יוסף''הצדיק הקדוש רבי ישראל מרוז

מרה מפי רבינו שאמרה בשמו של רבו ת המים' מובאת האב'באֹר 
הרבי רבי מנחם מנדל מרימנוב זצ"ל). בפסוק נאמר (פר' בשלח 

ו דבר יום טז) "הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקט
הקדוש ברוך הוא  ,ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא"

מבטיח להשפיע לעם ישראל שפע פרנסה מן השמים 'למען 
אנסנו' כדי לרוממו ולנושאו מלשון הרמת נס 'הילך בתורתי אם 

 ,בין אם ישראל ישמרו את התורה ובין אם חס ושלום לאו ,לא'
ינו וחזר בפניו על ס אל חדר רבעכ"ד. אזר המקורב עוז נכנ

מרה אשר שמע, נתפעם הרה"ק מרימינוב, והשיב אם כך הרי הא
שהצדק עם אותו כפרי. מיד הורה רבינו לפתוח את שעריו בפני 
הקהל והמשיך לברך את ישראל. אותה שנה הצטיינה בשפע 

 גדול ליהודים הן ביבולים והן בפרנסה... 
 (משרת כהן גדול עמ' רסט)

 

 (כו, לז)  "וכשלו איש באחיו"
מסופר על רב אחד, שעשה דרכו בעגלה מהעיר הגדולה לכפר, 

להיות חתונה. לפתע, נבהלו הסוסים מחמת  הה אמוריתשם הי
לא  –יהודי כפרי מגושם  –כלב והחלו לדהור. ומתוך שהעגלון 

ידע לשלוט בסוסים, התהפכה המרכבה. הרב נפל לתעלה ונפצע 
נימת תוכחה: "קרוב לוודאי, בפניו וברגליו. פנה הכפרי אל הרב ב

 מו שהיה צריךלת הדרך בכוונה גדולה כשכבוד הרב לא אמר תפי
ולכן קרה לנו מה שקרה". החזיר לו הרב: "ומה אתה חושב, שכל 
התפילות מתקבלות? הלא אתה מתפלל בכל יום תפלת "אתה 

, ובכל זאת מו שהיה צריך להיותדם דעת" בכוונה גדולה כחונן לא
 "מתקבלת...תפילתך אינה 

 



 
 169

.03 9606018 674

.077 3211048 284

.02 6277863 382

6084000 100
03 9606169 073 2480711

053 3166532

1585

6:56

8:168:158:59

8

1986)







.

 .72

55

 
3

 03-9302030
WWW.hitkashroot.com



paypal ahavemet net il







ahavemet net il



















48

433
20:16 20:13

7

10

19:12 18:56 



300

300

300

300

300



















  
  754: ד גיליון"בס

  ,)א"לפי אפיק ת( 20:59 :רבינו תם 20:16: צאת השבת 19:11: הדלקת הנר
  .שבת מברכין, )ירמיה טז(עוזי ' ה: הפטרת השבוע

  
  
  
  
  
  

  ""בחוקותיבחוקותי " "––  ""בהרבהר""ת ת יויופרשפרשש
  ].ב, כה – בהר[ "'ושבתה הארץ שבת לה"

  .שלאחר השמיטההשנה , ט"בשנת תשס, נס גדול אירע לשומרי השמיטה בארץ ישראל
ואת הגרעינים , את צפיפותה, ורואים את גובה החיטה', שומרים'אם היו אנשי משרד החקלאות מגיעים לשדות ה

   ...'שנת בצורת'יתכן שהיו חוזרים בהם מההכרזה על , הדשנים
 את לא יכלו לכבוש, ע"צים שהגיעו לשדות כדי לעמוד על קצירת החיטים עבור המצות לפסח תש"גם אנשי הבד

   .התרגשותם אל מול המראה הנאדר
הכשרות מביע את -וכשמשגיח. כמי שאינם מאמינים למראה עיניהם, הם ממשמשים את החיטה בידיהם

  .'הכל מאיתו יתברך': ולוחשים בעיניים דומעות, על- מרימים הללו את ידיהם אל, התפעלותו בפני החקלאים
, אפשר היה להוסיף מצווה נוספת,  של שומרי השמיטהשנשמעה בשדות החיטה' לשם מצת מצווה'אל קריאת ה

 ואם מתפללים, שלא צריך להתייאש חלילה, בעינינו ראינו'. והיא מצוות קידוש השם, גדולה וחשובה מאין כמותה
  .אומרים החקלאים', ונענה לתפילות ולתחנונים,  שומעה" הקב–

בקושי לגובה סנטימטרים -שהגיעה בקושי, נמוכהכשביקשו החקלאים להצביע על החיטה ה,  חודשים לפני כן3רק 
הם כמעט ונבלעו בגובהה , ט"ובתחילתו של קיץ תשס. הם נזקקו לשם כך להשתטח על האדמה היבשה, ספורים

פניו היה נראה שכבר - ועל, כאשר הגשמים עדיין לא הרוו את פני האדמה, זה היה לקראת סוף החורף .של החיטה
התחננו אל העם היהודי שירבה , והעוסקים בגידול חיטה, החקלאים שומרי השמיטה. והחיטה לא תגדל, אין סיכוי

  .גשמיו-כוחו וירווח את השדות בשפיעת-שיראה לנו את גדולת, תחינה לפני הבורא
                  , כששאלו אותם. היו אחוזים בתקוותם הגדולה בבורא עולם שלא יעזבם ולא יטשם, עצמם החקלאים-הם

  :והשיבו, הם הביטו אל השואל בתמיהה', ול לקרות אם לא יירד גשםמה על'
אז מה השאלה . 'וכו' והיה אם שמוע, 'ושם כתוב הפתרון המלא לירידת הגשמים, הרי אמרנו הבוקר קריאת שמע

  .הם היו זקוקים לתפילות עמך בית ישראל, אבל. האמונה צרובה בהם - - -  והגשם יגיע, ת"נתקרב להשי; בכלל
אינם יכולים , בשדות החיטה, והנפלאות שהתרחשו שם-הניסים. והתפילות פעלו את פעולתן,  ישראל התפללועם

  .להיות מוסברים בדרך טבעית
מאמינים , וכולנו, ואנחנו, הם. שוגה, מי שחושב שייעלה בדעתו לשכנע את החקלאים בהסברים כאלה ואחרים

, והורידה את גשמי הברכה בדיוק ברגע הנכון, עולי החיטההיא זו שהצמיחה את גב' מצמיח הישועות'שידו של 
כדי לידע ולהודיע , וההשגחה העליונה היתה בכך' יד ה .ם לשבט או לחסדישבו היו הגרעינים נתונ, והקריטי

  . המצוותומה גדול הוא שכרם של מקיימי, יךולהיוודע מה רב טובך אשר צפנת לירא
ט דיווחו כמה מושבים "בשנת תשס. ג קמח מכל דונם" ק500-בול של כבשנה רגילה מצליחים בדרך כלל להפיק י

  .ג לדונם" ק250גודל של -דהיינו משהו בסדר, ל"באיזור השפילה על כמות המגיעה לחצי מהנ
                   , שיא של יבול-נמדדה דווקא כמות, אף הם במרכז השפילה' יושבים'ה, ואילו אצל שומרי השמיטה

  .ג לכל דונם" ק600-שהגיעה ללמעלה מ
כרוך גם בסיבת הזריעה המוקדמת של הישובים החילוניים , ההבדל בינם ובין הישובים שאינם שומרי שמיטה

וזורעים תמיד את , אינם יודעים חוכמות, ל על תורת ישראל"החקלאים שאינם אמונים רח. ואיחור הגשמים
  .הם מפסידים את הכל, מיםהחיטה בתחילת החורף במידה ולא ירדו גש

וכאילו , הם אינם זורעים שוב את שדות החיטה, של הגשמים' העונה הנורמלית'כאשר חולפת לה , ויתירה מכך
  .מתייאשים כבר לראות את החיטה בקמותיה

אבל החקלאים שומרי המצוות מכירים את הגמרא במסכת מנחות המדברת על השפע שמביאים איתם דווקא 
  .כלשון הגמרא', ושיבולת זרתיים, קנה זרת'עד כדי כך שהכמות עשויה להגיע ל, יםהגשמים המאוחר

העשויים להביא בכנפיהם את ' הגשמים המאוחרים'הם יודעים שזו היא העת של , ולכן דווקא בסוף חודשי החורף
  .מ" מ200-לכשהגיעו יחדיו , של גשמים' מנות מרוכזות '3ואז ירדו , הם פנו לציבור שיתפלל. הברכה הגדולה

גודל - האירוע הגשמי השני היה אף הוא בסדר. שסייעו מיידית להצמחת החיטה, מ" מ50במנה הראשונה ירדו 
, וגרם לחיטה לצמוח לגובה שכזה' המכה בפטיש'מה שנתן את , מ" מ100-והגשם האחרון הוריד לא פחות מ, דומה

                   , זמן קצר שכזה כל כך הרבה גשמים- סקהיתה זו בהחלט תופעה נדירה לראות בפ .ובאיכות חסרת תקדים
ואילו בישובים ההם שכבר , והחיטה צמחה, הירוו הגשמים את האדמה, ששדותיהם היו זרועות, אצל החרדים

  ...לא היה מה להצמיח, התייאשו מזמן מגידולי החיטה בעונה זו
ה להוריד את "החרדיים להאמין ביכולתו של הקבצריך להדגיש שגם במשך כל תקופת החורף המשיכו החקלאים 

על מנת להכשיר  – ועוד, הדישון, ההשקייה בממטרות, ם הזריעהצכמו ע – ונקטו בכל הפעולות הנדרשות, הגשמים
  .את הקרקע לספוג את הגשמים ולהצמיח את החיטה

  .יוהוא עושה את שלו ופותח את אוצרות, ונסמכים עליו, ה רואה שמאמינים בו"וכשהקב

נא לשמור על קדושת העלון    
   .פילהאין לקרוא בשעת הת

 !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"אורה בת מלכה הי ,ו"הישלמה אחיה בן הלן , ו" חביבה בת מוזלי הי,ו"היס מהרנגיז בת טאו, ו"הימונירה בת כורשיד לרפואת 



כי אדם מסוגל . פסוק זה נאמר על שומרי שביעית". מלאכיו גבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו' ברכו ה"
אבל לעמוד במשך שנה שלימה ולראות את השדה ויבוליה נעשים , שבועיים- שבוע, יומיים-להתגבר על יצרו יום

  ".אכיומל"לשם כך צריכים להיות כבר בגדר . זה כבר למעלה מכח אנוש, הפקר
ודם -וזאת מפני שבדרך הטבע אין לבשר, ה עליהם פסוק זה"אמר הקב, גם כאשר הקדימו בני ישראל נעשה לנשמע

  .את הכח להיות מוכן לעשות דבר בטרם יידע מה טומן בחובו הדבר ההוא
יה אלא סומכים על מי שאמר וה, אינם שואלים מה נאכל, כמו מקבלי התורה בהר סיני, וגם שומרי השביעית

  .)ברכי נפשי (העולם שיספק להם את כל צרכיהם
  ].ב, כה – בהר[ "'ושבתה הארץ שבת להה"

 רבים ליהודים מספק ומשם, סין במדינת מרכזית מסחר בעיר נמצאים מסחרו שבתי, ממולח סוחר הינו ראובן
 היהודים הסוחרים מגיעים אליו, גדול כנסת בית, מסויים קירוב ארגון י"ע הוקם, בסין אזור באותו .סחורות
 הם הדברים מטבע, לחוץ הסוחרים שיוצאים בשעה, הכנסת בבית התפילה שלאחר, ראובן מגלה, והנה. הרבים
 ספקים לטובת מלקוחותיו חלק מפסיד שהוא כך, מסחר בקשרי עמם ובאים, אחרים ותגרים ספקים פוגשים
 חדשים קליינטים לחפש כדי, הכנסת בבית לתפילה במיוחד להגיע' טורחים'ש יהודים שישנם, עוד התברר. אחרים
                   , הכנסת בית אודות לקוחותיו בקרב ולפרסם, חדש כנסת בית לייסד ראובן החליט ...סחורות להם ולספק
 בקרב הכנסת בית פרסום י"ע, אחרים סוחרים למצוא ואף, לקוחותיי על' לשמור 'אוכל, בליבו חשב, זה ובאופן

  ... ישראל מארץ שמגיעים הסוחרים
 שלו האולם את לשכור וביקש, באזור ידיים רחב אולם בעל שהינו, שמעון בשם' ה ירא יהודי אל ראובן אפוא פנה
 מכתב ושיגר, הכנסת בית להקמת ראובן של מניעיו את שמעון גילה, ומתן המשא כדי תוך. כנסת בית הקמת לשם
                  , הכנסת בית ייסוד לשם המקום את לו ולהשכיר ראובן עם פעולה לשתף לי מותר האם: "א"שליט ר"מו אל

  ..."'?מסחר 'לשם אלא שמים לשם כוונתו אין כאשר
: ל"זצ מישקובסקי אליהו רבי הגאון בשם מסופר' איש מעשה 'בספר :א"שליטיצחק זילברשטיין  ר"מו השיב
 היה חפץ, הקיים הכנסת בית רב. כבר שקיים לזה נוסף כנסת בית לפתוח מתפללים חפצו, קטן יישוב במקום
 לפחות דאתרא- מרא הרב את יראו לא שאילו בתים יבעל שישנם וטען, ל"זצ איש החזון רבינו לפני ובא, למנעם
 של עניין גם בכך ויש! נוסף כנסת בית הקמת למנוע אין: א"החזו השיבו. לקהילה כשייכים ירגישו לא אזי, בתפילה
                  , "הכנסת בית "להם ועונים, "?כאן מה "שואלים הכנסת בית של פניו על והשבים העוברים שכן', ה קידוש
  . מתרבה שמים וכבוד
 כבוד ויתרבה, ת"להשי ויתקרבו יהודים בו ויתפללו', ה לקידוש תביא הכנסת בית הקמת – בשאלתנו גם נאמר וכך

 אמרו כבר מקום מכל, מסחרו קשרי וחיזוק שמירת לשם אלא, שמים לשם אינה ראובן שכוונת והגם. שמים
  .)ופריו מתוק( !"לשמה בא לשמה שלא שמתוך ,לשמה שלא פי על אף תוובמצו בתורה אדם יעסוק לעולם" רבותינו

  ].יז,  כה–בהר  ["ויראת מאלוקיך"
אברהם הכהן ' גביר הנודע הרב רתלמידי חכמים רבים נהנים במהלך עשרות השנים האחרונות מהונו של ה

מפזר כספים רבים , ב"המתגורר בארה, יהודי זה .דאורייתא הגדולים שבדור- מכיןתהנחשב לאחד ה, א"שליט
המזכות את מחבריהן , ולהגיש עבודות תורניות, צדקה המעודדות את לומדי התורה להשתלם בלימודיהם-לקרנות

הסיבה שהביאה את הרב הכהן לתמוך באופן מופלא כל כך בלומדי לא רבים יודעים את  .בפרסים גבוהים במיוחד
שנמלט מאימת הנאצים והגיע אל היערות שבהם שכנו בעת , תקופת השואהשהביאו לכך החל בהמקרה . התורה

אתה יכול 'השיבו לו הפרטיזנים , וכשניסה לברר מי הוא בעליו, מצא סוס קשור לעץ, בהגיעו אל היער .הפרטיזנים
 – ומאידך, כיוון שמחירו של סוס בתקופה ההיא לא היה נמוך, היהודי שלנו הופתע... 'הסוס לעצמךלקחת את 

תוך זמן קצר נודעה למיודענו הסיבה שהפרטיזנים  .אפשר היה לעשות בו שימוש רב בדרכי המלחמה נגד הנאצים
כמה . י אפשר היה להשתלת עליושא, ונודע לסוס פראי במיוחד', חיה רעה'סוס זה היה ... נתנו לו מתנה כה יקרה

  .ולכן החליטו להפקירו ולתת למי שירצה בכך, רוכבים כבר ניזוקו על ידו
כבר בתקופה ההיא הוא היה איש . ולא הסכים לקבלה כעובדה מוגמרת, את פראותו של הסוס' לא קנה'הרב הכהן 

  .וומשמעות', ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו'והכיר את הפסוק , ספר-יודע
-והקפיד על כך שהוא, יום ללקט אוכל ביערות עבור הסוס-הטריח את עצמו יום, במשך חודש ימים – ?מה עשה

  .'לקנות את ליבו'כדי , עצמו יגיש את האוכל לסוס
השמיע את קולו , ומיד כשראהו מתקרב לעברו, כבר בימים הראשונים התרגל הסוס ליהודי שהביא לו את האוכל, ואכן

  .הנה מתקרב אליו עתה האיש שיגיש לו את האוכל-כמי שיודע שהנה, שמחה-בצניפות
ועד כמה הוא , של הסוס' טבעו השקט'והכל הופתעו לראות את , לאחר חודש ימים שחרר היהודי את הסוס מקשריו וחבליו

  .תיווציית לכל הוראו', ילד טוב'הסוס הלך אחרי היהודי כמו . מכניע את עצמו לבעליו
, ולא עוד אלא שנתן ידו בעסקים והצליח בהם במאוד, והרב הכהן שרד את אימי הנאצים, משתמה המלחמה, כעבור תקופה

                     , עצמו צריך להתנהג בדיוק באותה צורה-והחליט שגם הוא, החל לשחזר את הסיפור שהיה לו עם הסוס
  ...כלפי בוראו ואביו שבשמיים

ואם כן מוכח ! 'עמי לא התבונן, ישראל לא ידע'נאמר לגבי זה ש', הו וחמור אבוס בעליוידע איש קונ'עצמו של הפסוק -הרי כל
ויבין מכאן שגם הוא , ובכניעתו לבעליו הנותן לו את מאכלו, שיתבונן בדרכיו של הסוס, שיש מכאן תביעה גדולה על היהודי

  !געומחייהו בכל רגע ור, המספק לו את כל צרכיו, צריך להתנהג כך כלפי בוראו
                , ת הצילני מידיהם הזדוניות של מלאכי החבלה הנאציים"הרי השי. אמר הרב הכהן לעצמו, על אחת כמה וכמה, ואני

, בוודאי חובה גדולה כפולה ומכופלת מוטלת עליי להכניע את עצמי כלפי בוראי, ועשה עימי כל כך הרבה ניסים ונפלאות
  .על כל מה שכרוך בזה, כשהצילני מיד האויבים, ני מיום לידתי ועד הנהעל כל מה שעשה למע, ולו כטיפה מן הים, ולהשיב לו

  .)ברכי נפשי (גמלה בליבו ההחלטה להקדיש את עצמו ואת הונו לתורה וליראה, ומני אותו יום
  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זבן מרים ויעקבחזני נוריאל ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

  ,ל"ז רפאל בן שהין נ"לע ,ל"ז אליהו בן שלום נ"לע, ל"ז קודסיה בת כשוור נ" לע,ל"זר בת כשוו מרת מנסורה נ"לע, ל"זעזיזולה בן שרה '  רנ"לע
  , ל"ז משה בן כורשידנ "על, ל"ז אליהו בן מריםנ " לע,ל"ז יוסף בן אסתרנ " לע,ל"זנ דוד בן כורשיד " לע,ל"זנ יהודה בן מרים " לע,ל"זנ טובה בת כורשיד "לע

 .נפטרי עם ישראלכל נ "ולע, ל" זמולוק בת טורןנ "לע, ל" זמרים בת קודסיהנ "לע, ל" זשמואל בן יוליאנהנ "לע, ל" זיונה בן אסתרנ "לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"לקבלת העלון בדוא. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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  ט" הבעלחג השבועותימי הספירה  לרגל הננו להודיע כי

  א"להשיג את ספרי מורינו ורבינו שליטנית� 

  

 

  

  

  

  

  ספרי� אלו ושאר ספרי רבינו

בחנויות הספרי� נית� להשיג

 ש"הרשהכונות וטיב טיב 

  שבועות

  

  המועדי�טיב 

 שיחות ופניני� לחג השבועות

  

  יצא לאור במהדורה מחודשתכ "כמו

  ש על ספירת העומר"ספר טיב הכונות וטיב הרש
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 בס"ד 
 
 
 
 

 
 "בטחון אמיתי" - בחוקותי-בהרפרשת 

(כה, כ)  וגו' " ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל"על הפסוק בפרשתינו 
מדוע  ""לב אליהו ולאפיאן זצ"ל בספר רבי אליהוהיקשה 

וגו' ", די  ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכלנזקקה התורה להקדמה "
יהיה וגו' " וממילא לא  ְוִצִּויִתי ֶאת ִּבְרָכִתיהיה לכתוב "

בשנה  מה נאכללשאול  ומרי השמיטהמקום לש
אלא לליבו של שומר השמיטה עלולות להתגנב ? השביעית

ְוִכי תֹאְמרּו ַמה מחשבות מדאיגות שאותן צפתה התורה "
ּנֹאַכל ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִביִעת ֵהן לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאסֹף ֶאת 

הפיגה (כה, כ)? אולם ברכת השנה השביעית  "ְּתבּוָאֵתנּו
חששות אלו מן הלב והבליטה לעין כל את אמיתות 

 "ְבַטחֹוָּברּוְך ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּביהָוה ְוָהָיה ְיהָוה ִמ הפסוק "
(ירמיה יז, ז). מי שאכן שם בטחונו בקדוש ברוך הוא 
מובטח לו שמאומה לא יחסר לו, ובכך יחזק בטחון האדם 

, ולפעמים גם בצור ישעו. גם באמונה יש דרגות שונות
 ולםכאשר אדם יש לו אמונה ובטחון בקדוש ברוך הוא. א

כאשר הדבר מביע לביצוע ויש קשיים, כאן יכולה האמונה 
להיחלש. אין ספק, לוותר על עבודת אדמה שנה שלמה 

 צריך כוחות נפש מיוחדים לכך.  –ולהפקיר את השדה 
" היא שאלה שנשאלת לא רק לפני ַמה ּנֹאַכלשאלת "
ה הראשונה, היא אקטואלית בכל שנה ושנה. השמיט

לחזק ללא הרף את מידת הבטחון, להילחם בלי הרף 
כאשר  .בדחף הטבעי הדורש לתכנן, לראות את הנולד

נסתכל עוד נראה, שבמידה זו של ברכה מנהיג הקדוש 
בכל עת ימי גלותם, שאין להם שום ברוך הוא לישראל 

) .קי"ח  (פסחיםכך אמרו רבותינו  שהרי  .יסוד לכלכלתם
מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף". ומקשה  ם"קשי

ב"זוהר" הקדוש (ח"ב עמ' ק"ע ע"א), איך אפשר לומר על 
יתברך שדבר מסוים קשה אצלו, וכי קשתה עליו  'ה

קריעת ים סוף? וכי קשה לו להעניק פרנסה לאדם?! 
תירוצים רבים נאמרו בביאור המאמר הזה ונכתוב אחד 

החוזה מלובלין "קשים מזונותיו של אדם", מהם. מסביר 
כאשר קשה לו לאדם להשיג את פרנסתו בדרך הרגילה, 

ים סוף. שם בקריעת ים סוף לא היה  תיתנהג כמו בקריע
לבני ישראל מוצא טבעי להנצל, מלפנים היה הים, מאחור 
היו המצרים, ולאן שהיו פונים נשקפה להם סכנה, סכנת 

ילות פרעה. לא היתה להם טביעה מהים וסכנת מות מחי
יתברך הטוב והמטיב, שישלח ' ברירה אלא לבטוח בה

להם ישועה למעלה מדרך הטבע. הם התמלאו באמונה 
לרווחה וברוב ובטחון שיוציאם מן המיצר ומן הצרה 

בטחונם בקדוש ברוך הוא קפצו לים בידיעה שבכך ינצלו 
ות האורב להם, ואכן הם ניצלו. הים נקרע, ומן המ
, ים טבעו בו, הם עברו אותו בשלימות גופם ונפשםהמצר

וחייהם ניתנו להם לשלל. כך יתנהג אותו אדם שקשה לו 
אל ישליך יהבו בידי בשר ודם, אל  ,להשיג את מזונותיו

ישקיע את מוחו בדאגות פרנסה המבלבלות את מנוחתו 
יתברך  'ומפריעות לו לעסוק בתורה. עליו לבטוח בה

דש ומקורות הפרנסה ירדפו שישלח לו את עזרו מקו
-ּוָבאּו ָעֶליָך ָּכל"אחריו, כמו שנאמר (דברים כ"ח ב) 

. אם יאמין באמונה שלימה "ַהְּבָרכֹות ָהֵאֶּלה, ְוִהִּׂשיֻגךָ 
ובטחון אמיץ שהקדוש ברוך הוא יזמין לו פרנסתו, הוא 

יתברך  'כללו של דבר, בטחון בהישיג את מבוקשו. 
מאוד אף למי שמזונותיו  בענייני פרנסה הוא עסק טוב

לעשות כמו שנהגו אבותינו  האדם באים לו בקושי. על
המן לפני שנקרע להם ים סוף, היינו להשליך  אוכלי

מעצמו כל הדאגות המדכדכות את הנפש והמעציבות את 
המוח, ובמקביל לכך לרכוש לעצמו אמונה ובטחון שיהיה 

 שיעטוב יותר, כי הרי אין מעצור לקדוש ברוך הוא להו
 
 

ברב או במעט, וגם במצב הכי חמור יכול הקדוש אותו 
ברוך הוא לשלוח לו פרנסה משמים. אי לכך במקום 
להעביר את הזמן בדאגות מה נאכל, עדיף לעסוק בתורה 

  באותו זמן.
שההשתדלות שעושים בשביל פרנסה היא  צריך לזכור

לעשות אותה, אבל אסור בשום פנים ואופן גזירה שצריך 
באה על ידה, כי התדלות שום הצלחה ליחס להש

ההשתדלות לא מוסיפה כלום על מה שגזר הבורא יתברך, 
וכל אחד מקבל את מה שקצבו לו מהשמיים, ואין אדם 
נוגע במה שמוכן לחברו אפילו כמלא נימה, כמו שנאמר 

ֱאלִֹהים  ִּכי, ְולֹא ִמִּמְדַּבר ָהִרים בִּכי לֹא ִמּמֹוָצא ּוִמַּמֲערָ "
" (תהלים ע"ה), ופירשו רבותינו ה ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִריםׁשֵֹפט זֶ 

על דרך הדרש, (הרים פירושו התרוממות) שאין האדם 
מתרומם בעושר ונכסים על ידי מסחרו בזה שנוסע 

ות, ברלארצות רחוקות, למזרח ולמערב או שיוצא למד
קים שופט זה ישפיל וזה ירים", הכל וומדוע? "כי אל

מספרים על יהודי שהגיע וברצונו. בגזירת הבורא יתברך 
להתלונן באוזני רבו על כך שיהודי אחר פתח חנות 

זו אולי אפילו מתחרה באותו רחוב. ומה בכך? תמה רבו, 
סיבה לשמוח שיהודי נוסף מתפרנס... לשמחה מה זו 

מעתה יפחתו  –י הנזק ברור יעושה? תמה, הרי לגב
ך, הלקוחות שיבואו לקנות אצלי! כמה צר הוא מבט

הסביר לו רבו, לך נדמה כי אם עד היום היו פוקדים את 
חנותך מאה לקוחות למשל, הרי שמהיום יפקדו רק 
כחמישים והנותרים יקנו אצל המתחרה, אבל אולי 
מהיום הקדוש ברוך הוא יזמן מאתיים לקוחות, מאה 

נכון  שאמרו רבותינו  יבואו אליך ומאה למתחרה שלך?
יעת ים סוף", אבל על ש"קשה פרנסתו של האדם כקר

קריעת ים סוף נאמר "לגוזר ים סוף לגזרים" וסמוך לו 
"נותן לחם לכל בשר" ובקריעת ים סוף הרי עברו כולם, 

 איש לא נשאר על החוף...
אין צורך להציע רעיונות לבורא עולם כיצד לשלוח את 
פרנסתנו. מצידנו נדרשת תפילה לצד השתדלות סבירה, 

זה יבוא ייתכן בהחלט שוכשהו, והפרנסה בסוף תגיע אי
אחד ממגידי בדרך שלא חשבנו עליה כלל. דווקא 

כידוע, המישרים תיאר ענין זה על פי משל מחיי הים: 
דגים במים ניזונים מדגים אחרים הקטנים מהם. בליעת 
הדגיג שניצוד היא מהזנב, לפי כיוון הרדיפה. באופן 

 –נו פרדוקסלי כאשר ניצוד דג גדול, ופותחים את בט
לפעמים מגלים דג קטן שנטרף זה עתה, מונח כשראשו 
מול זנבו של הדג הטורף. מוזר? לאו דווקא. אמנם הדג 
הגדול רדף אחר דג קטן, מסביר אותו מגיד מישרים, אך 
לבסוף לא טרף אותו אלא הזדמן לו דג קטן אחד ששחה 

 ...לכיוון ההפוך, ונבלע היישר בפיו של הדג הגדול
ך הוא ברוב רחמיו וחסדיו רוצה להשפיע הנה הקדוש ברו

על האדם מרוב טובו וחסדו וכשהשפע והטוב יורד 
מהשמיים האדם מקבלו רק לפי הכלים שהוא הכין לזה 
וכמה שאדם מכין כלים דהיינו: אמונה ובטחון בקדוש 

נבין זאת היטב ש יקבל. כדיהוא ברוך הוא יתברך כך 
הים, אחד שני דייגים ישבו על שפת נביא כאן משל: 

והשני חדש וטירון. וזה לצד זה וסה מהם היה ותיק ומנ
הם עומדים, שולחים חתיכת בשר או לחם כפיתיון ובכל 
פעם שנדמה היה שמשהו נתפס הם היו ממהרים לבדוק 
מה העלו בחכתם. בכל פעם שהדייג המנוסה דג דג גדול 
הוא היה ממהר להכניסו לצידנית עם קרח כדי שלא 

ג דייגים ותיקים הוא לא שכח מפעם יתקלקל, וכמנה
 לפעם להציץ מה קורה בחכותיהן של שכניו. "סוף סוף 
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גם הוא מעלה משהו" הרהר הוותיק בלבו ועקב בערנות 
ובסקרנות אחרי החכה של הטירון הנשלית אט אט מבין 
הגלים. כשראה את הדג המרשים שנתפס בה התרחבו 

ותו אישוניו והוא התרומם ממקומו כדי שיוכל לרא
מקרוב... הוא לא הספיק להתקדם צעד והדייג הטירון 
תפס את הדג הגדול וזרק אותו בחזרה למים. הוותיק 
ההמום המשיך לעקוב אחרי הטירון, וראה שוב ושוב 

גדול איך הוא חוזר על המעשה ובכל פעם שעולה דג 
הוא משחרר אותו במהירות וזורקו חזרה אל הים. בחכתו 

לראות את הבזבוז המשווע של בסופו של דבר חרה לו 
דגים גדולים, יפים וטובים הוא העז להתקרב ולהתערב 
ושאל בהתעניינות "תגיד, למה אתה עושה את זה? למה 
אתה זורק את כל הדגים הגדולים האלו בחזרה למים?". 
"אה", השיב לו בנחת הטירון, "זה פשוט והגיוני, את 

מחבת  הדגים הגדולים אני זורק כי בבית יש לי רק
והנמשל: לפעמים גם אנחנו זורקים מאתנו  קטנה...".

והלאה הזדמנויות, חלומות, הצעות עבודה מרתקות, או 
תכניות שנקרות על דרכנו בגלל שאנחנו חושבים 
שהמחבת שלנו קטנה מדי עבורם. למעשה, לא המחבת 

ר ללכת לחנות ולקנות שם קטנה, כי הרי תמיד אפש
לנו בעצמנו קטנה, ואם לא . האמונה שיותר גדולהמחבת 

קטנה היא, אינה גדולה דיה כדי להתמודד עם דברים 
את פסידים וכך בעצם אנו מ שנראים לנו לא לפי מידתנו

הו ששנו וז. שהייתה יכולה להגיע אלינו הסייעתא דשמיא
בה מודדין  –"במידה שאדם מודד  ) :רבותינו (סוטה ח

ת שיכולת לו" משמעותו הפשוטה של כלל זה הינה שלמרו
בלת בצורה כלשהי, הוא קבע הקדוש ברוך הוא אינה מוג

האלוקי מגיע לאדם באותה מתכונת שבה הוא שהשפע 
פעל. אולם יש בעניין זה משמעות עמוקה יותר. לא זו 
בלבד שהגמול ניתן לפי מעשי האדם, אלא שכל ההשגחה 
וההנהגה עם האדם הינם בהתאם למעשיו. כביכול, 

אדם, ובהתאם למסלול בו בחר המפתח ניתן בידי ה
השמיים. הוא מונהג מן  ךל'כלים' אותם יצק והכין כ

נמסר כי עקרון זה רמוז בכתוב  משמו של הבעל שם טוב
בתהלים (קכא, ה) "ה' צלך על יד ימינך". הצל משקף 
לעיני האדם את המשתקף אליו, וכך גם הנהגת הקדוש 

דם שא כלברוך הוא כלפי האדם בכל דרכי העבודה, כ
הקדוש ברוך הוא פונה אליו  כך – יותר מאמין ובוטח

המעשה הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים . יותר ומסייע לו
מעשה איכר רוסי ששכן באחד הכפרים  אלו היטב.

הנדחים ברוסיה, אשר חשק לבו לראות את עיר הבירה 
של מולדתו, את פטרבורג, כפי שנקראה אז העיר 

האיכר על עיר הבירה של לנינגרד של היום. רבות שמע 
מולדתו, ונפשו חשקה להתוודע אל פלאיה פנים בפנים. 
ביום מן המים, עלה בידי האיכר להגשים את חלומו. 
הגורל זיכהו בזכיה כספית נאותה, וראשית דבר החליט 
להוציא משאלתו זו אל הפועל, וללא שהות קם נטש את 
 כפרו, ושם פעמיו אל עיר הבירה. ולפי שקרובים או

 תיידידים לא היו לו בעיר הבירה, סר ללון באחד מב
המלון של העיר להתאכסן בו במשך ימי שהייתו. פקיד 
הקבלה קבלו בסבר פנים יפות, ולאחר הסידורים 

אחת ב המתאימים מסר לידיו את המפתח לחדרו,
הקומות המשקיפות אל נוף העיר. האיכר החל מטפס 

ת" גדולות בגרם המדרגות של המלון, אל מול "מראו
המתבהקות נכחו. האיכר לא ידע טיבו של ראי מה הוא, 
ומעולם לא התוודע אל טבעו ואל מראהו, בכפרו הנידח. 
והנה בצעדו בגרם המדרגות, אל מול המראות, נוכח 

פנים אל פנים.  –לתמהונו הרב בדמות הצועדת לקראתו 
האיכר לא השכיל, כמובן, שאך בבואתו היא המשתקפת 

ה האיכר בחימה: איזו דמות שחצנית, כעוסה אליו. ויתמ
וזועפת פנים היא זו? הכך מקבלים פניו של תייר בעיר 
הבירה? האם אלה נימוסיה של עיר הבירה שלנו? רוגזו 
של האיכר עלה על גדותיו בהווכחו שהדמות אינה חדלה 
ממנו, ומקבלת את פניו בשחצנות גוברת בכל אשר יפנה, 

 פרץ ואיים: הסתלק! סור פקעה סבלנותו, ובחמת זעם
 
 

מעלי! אילו פנים כעוסות?! מעולם לא נתקלתי בפנים 
רווי רוגז ושנאה כאלו! סורה מעלי...! קרא האיכר מנפנף 
בידיים מאיימות. הו, אתה עוד מעז לנפנף בידיים 
מאיימות לעברי? מאיים עלי? השתאג, וברוב קצפו פנה 

הקבלה.  לאחור, מקפץ במדרגות, רץ להתלונן בפני פקיד
איזו קבלת פנים היא זו? כך נוהגים בעיר הבירה שלנו, 
לזעוף פנים? לכעוס ולאיים על תייר שבא להתאכסן 
ומשלם במיטב כספו? בושה...! פקיד הקבלה נדהם, 
נבוך, אינו מבין את פשר שאגותיו הנרגזות. ושאל 
מתמיה: האם מישהו בבית מלוננו פגע בכבודך חלילה? 

אם מישהו פגע בכבודי? רצח...!  השיב האיכר ברוגז:
ממש רצח! פנים של כעס ושנאה כאלו לא ראיתי 
מעודי...! מנהל בית המלון שהוזעק למקום, הצליח 
לאחר תהיה וחקירה לפענח את פשר תלונותיו של 
האיכר, ובבת צחוק פנה אליו, לואט: אל נא באפך אדוני! 
בא ואראך, שיודעים גם לחייך ולהסביר פנים בבית 

וננו...! בא נא עימי, אך בקשה נא לי אליך: העלה מל
חיוך על שפתיך! אנא חייך...! פשוק שפתיך מעט 
ותראה שהכל מחייכים אליך, הכל מסבירים לך פנים...! 
חייך נא אדוני... הנה... הנה... אתה רואה? הכל צוחק 
סביבך... הכל מסבירים לך פנים... הכל שונה! הו, כמה 

 שונה...!
קובע הגר"ח פרידלנדר  –א גם בעבודת הביטחון כך הוכן, 

 –זצ"ל ("שפתי חיים" מידות ועבודת ה' עמוד תקמד) 
באותה מידה שאדם מוסר את עצמו לידי הקדוש ברוך 
הוא וסומך עליו, הקדוש ברוך הוא משגיח עליו השגחה 

יתברך,  'מי שאינו נשען על ה ,פרטית מיוחדת. מאידך
לו ויושיעו אותו, הקדוש  ומחפש מאמצים טבעיים שיעזרו

ת כמו שכתב ה"חובוסתיר פניו ממנו. ברוך הוא מ
הלבבות" (שער הבטחון, פתיחה) "מי שבוטח בזולת ה', 
מסיר האלוקים השגחתו מעליו, ומניח אותו ביד מי 
שבטח עליו". היינו, הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו 
בהנהגת הסתר פנים באמצעות המקרים הטבעיים. נמצא, 

לם הזה הקדוש ברוך הוא מנהיג את האדם בהשגחה שבעו
ולא  הכל לפי מידת בטחונו של האדם. ,גלויה או נסתרת

מונהג בהשגחה פרטית מופלאה נזר הבריאה רק האדם 
על אשר טיפסה בנמלה בודדת  אלא כל יצור ונברא. מעשה

הקיר. נמלה קטנה שמשתייכת לאחת מתוך יותר מעשרת 
הו הפעם היה שונה. הנמלה אלפים סוגי נמלים. אבל מש

למרות שנמלים נוטות להתייחס  –התקשתה לטפס 
. אז אולי משטח הקיר זןלמשטח מאונך כמו למאו

החלקלק הקשה עליה את המשימה, או משהו אחר. כך 
או כך, היא נלחמה על אחיזתה בעזרת שלוש זוגות רגליה 
והעפילה באטיות אבל בבטחה. אבל לאן? להיכן היא 

יש לה לחפש בתקרה?... פאף! הנמלה נלכדה חותרת? מה 
בקורי העכביש שנמתחו בסוף מסלולה. כיוון שחש 
העכביש בזעזועים זעירים בקורים, הסתער על הנמלה. 

בחיבור שבין  מה המתין לנמלה אי שם הבינו כולםכעת 
הקיר לתקרה: ארוחת צהריים שזימן הקדוש ברוך הוא 

יך השם" לעכביש! מעבר לתובנה של "מה רבו מעש
מובילה ההתבוננות למידת הבטחון: אותו קדוש ברוך 

בנמלה לטפס על קיר חלקלק רק כדי ליפול  דוחקהוא ש
ל'סיר' של העכביש, יכול לזמן לכולנו את מזונותינו 

מעשה . הופרנסתנו הישר לתוך הפה שלנו מידו הרחבה
לפני מאה  הבא שלפנינו ימחיש לנו דברים אלו היטב.

ימה המלחמה במדינת 'פרו', הכובש תשעים שנה הסתי
הספרדי נסוג והיא השיגה את עצמאותה. אך דא עקא, 
החובות שנטלה על עצמה כדי לממן את המלחמה, הפכו 
אותה לפושטת רגל יחד עם הכרזת העצמאות. 

כאחת'. למזלה הטוב ו 'עצמאותה ואי עצמאותה בא
התגלה בדיוק אז לצד חופיה מרבץ זהב. לא זהב אמנם, 

ם 'גואנו': במשך מאות שנים דגרו עופות, בצמוד כי א
לחופי פרו, וביום בהיר זיהתה את הפוטנציאל האדיר 
שטמון בכך. היא יכולה להרוויח מהעניין, שכן העופות 

 ת עשירה בזרחן להותירו שם כמויות עצומות של שלש
 
 



אשר נקרא 'גואנו'. מדובר בחומר דשן יקר אותו החלה 
. ההכנסות מ'גואנו' הלכו פרו לייצא למדינות העולם

שבעים  וגברו עד שלפני כמאה וחמישים שנה הן היוו
צמצומו  מלבד ,וחמש אחוז מהכנסות המדינה! לימים

הטבעי של המאגר, החלו חלקים גדולים ממנו להישטף 
אל תוך הזרם הקר שחלף בסמוך. חיל ורעדה אחזו את 
המדינה המתפתחת, האוצר נשטף ואנה אנו באים? אך 

ליד  חולףה –תרחשה תופעה מפתיעה ב'זרם פרו' אז ה
שוחים דגי 'אנשובי' (שהוא אגב, דג כשר).  –המדינה 

כאשר זרמה ה'גואנו' לים ניזונו ממנה הדגים והתרבו 
במיליונים, מיליונים! פרו הפסיקה לייצא 'גואנו' 

הנלמד עד עצם היום הזה.   –והתחילה לייצא 'אנשובי' 
נן באתן נקודות חשוכות מכאן: יכול כל אחד להתבו

במהלך חייו, שהתבהרו משך הזמן והפכו לנקודות אור. 
זמנים של התמודדות שהפכו להתחשלות. קשיים 
נקודתיים שהתפתחו להצלחות וכדומה. ואנו צריכים 

 להודות על כך.
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המוביל אותנו לתובנה 

גודל לפי  , היינועצמו פרנסה תלויה באדםב הברכהש
זוכה לסייעתא  אמידת בטחונו בבורא יתברך כך הו

 דשמיא...
 

לא צריך לתאר לאף אחד מה קורה כשמשפחה עתידה לעבור  
דירה ולא סתם משפחה אלא  משפחה בת שתים עשרה נפשות. 
תארו לעצמכם רק לארוז את כל בגדי המשפחה, כולל החפצים 

ית של בית והמגירות האישיות של כל הילדים, כולל תכולה נורמל
ברוך ילדים, הרהיטים הרבים ומוצרי החשמל. הוריי והורי בעלי 
הטו שכם וכתף ובעלי ארגן אפשרות הלוואה מגמ"ח בתנאים 
מאוד טובים, שמוצעים אך ורק לחברי הכולל בו הוא לומד. וכך, 
יום אחד בהיר מצאנו את עצמנו רוכשים דירה יפה מאוד בבניין 

ה אנחנו למעשה עושים שם. יוקרתי כאשר לא ברור לנו מ
כשבאתי לבדוק את השכנים הרגשתי חוסר נעימות. היו שם 
בעלים של רשת חנויות מפורסמת, והיה שם איש עסקים ידוע 
שם, והיה גם מנכ"ל בחברה ארצית והיו עוד שתי משפחות 
ואנחנו. אף אחד לא הבין מה עושה משפחה "אברכית" פשוטה 

הציעו לנו פנטהאוז מדהים, שהיה  בבניין הזה. אנחנו הבנו היטב.
שייך לזוג קשישים, שאחד מהם נמצא בבית אבות והוא לא 
במקרה גם אח של סבי. עוד באותו יום שהגעתי דפקו שתי שכנות 

, שבקשה לדעת כמה הדלת. האחת הייתה השכנה שמתחתינועל 
ילדים אנו מביאים איתנו, וכששמעה את המספר הודיעה בטון 

בניין זה שומרים על סדר וניקיון והיא מקווה יבש עד מאוד, שב
שלא תאלץ להעיר לנו על רעשים שונים ומשונים בשעות לא 
שעות. אמרתי לה שגם אני מקווה וניסיתי ללחוץ את ידה, אבל 
היא הייתה כה חמוצה עד שלא הבינה את הכוונה ומלמלה 

 ברוכים הבאים בטון שאמר : ברוכים הייתם אם יוצאים... 
  שניה הייתה אישה כלבבי, נחמדה וחביבה, מעידה עלהשכנה ה

 אישיות נפלאה שהסתתרה דרך משלוח העוגה הטרייה שבידה.
היא איחלה לנו ברוכים הבאים, והצביעה על דלת ביתה ממול. 
"אתם רשאים לדפוק בכל זמן, אני תקווה שנהנה לשהות אחת ליד 

בל אז רעותה" כך אמרה בנדיבות. די נדהמתי מהאדיבות שלה, א
התברר לי, שלמעשה, אני מכירה אותה מלימודנו בסמינר. זו 
הייתה בחורה פשוטה ולבבית, שנישאה למרבית מזלה לבחור 
ממשפחה אמידה מאוד. ההורים מימנו לזוג את הדירה המפוארת 
ואת ההוצאות השוטפות עבור מחיה, ואילו הם חיו בנחת בעוד 

לא הייתה משפחה  האב הולך לכולל והיא עקרת בית. מאחר ולי
אמידה מאחורי, מצאתי את הזמן אחרי שבועיים לספר לשכנתי 
החדשה שעבדתי עד עתה בתור מטפלת וברוך ה' זכיתי להצלחה 

"נחמד" חייכה רינה, אבל  מרובה וכעת אני מחפשת גם כן עבודה.
חיוכה היה קצת נבוך "מאוד נחמד, כי גם אני עובדת כאן 

לי לא נעים, אבל רינה הניעה את  כמטפלת היחידה בבניין". היה
ידיה ואמרה לי: "אל תחושי לא נעים, פרנסה משמיים!" נהניתי 
מהמשפט שלה, ואמרתי לה שאם יהיה לה עודף ילדים או תשמע 
על משפחות נוספות המבקשות מטפלת בסביבה, אודה לה מאוד. 
"אין כאן כל כך הרבה ילדים" היא סיפרה.. "אל תשכחי שזו 

ה, ובתור שכונה שכזו המשפחות כאן בדרך כלל שכונת יוקר
 מגילאי ארבעים פלוס. נדיר למצוא כאן ילדים אבל אם יהיה לי

 
 

בשמחה". היא נתנה לי להבין שהיא תלחם על כל ילד  -עודף 
ואני הסכמתי איתה בשלווה. היא הייתה כאן קודם ומי אני 
שאחמוס את פרנסתה? אי אפשר לומר שלא דאגתי מחוסר עבודה 

בפרט כאשר הייתי זקוקה לכסף זה עד כדי מחנק. אמנם ו
השתדלתי לחנוק את הדאגה שלי ולהתרכז בחיפושים. שמתי 
מודעות גם בשכונות מרוחקות יותר בתקווה שמישהו ישמע על 
שמי הטוב ויואיל להוליך את ילדו למרחק חמש דקות מביתו. 
לאחר הרבה מאמצים, מכרה ששמעה על חיפושיי מסרה את 

י לידידה שלה, שטלפנה  לשמוע ממני פרטים. כששאלה פרטי
אותי על המחיר, נבוכתי. בכל שכונה יש את סגנון המחירים 

ה שקל לשעה הוא עשרהנורמטיביים שלה. ישנן שכונות שבהן 
לשעה הוא שמונה שקלים נורמלי, בעוד שבקצה העיר שלושה 

בוה מחיר סביר ואגורה לא יותר. לא רציתי לנקוב במחיר יותר ג
ובמקביל, גם לא במחיר נמוך. לכן אמרתי לה שעליי לברר את 

סיכמנו שאהיה איתה בקשר. מייד אחרי  הנושא הכספי שוב.
השיחה פניתי לשכנתי הנחמדה, סיפרתי לה בהתרגשות שברוך ה' 
אני עומדת לקבל ילד אחד ואני רוצה לדעת מהו המחיר המקובל 

י להניד עפעף. "מה?" היא ענתה לי בל -שקלים"  יםבאזור. "עשר
 יםאת שוכחת שעשר נדהמתי. "מה זה כאן שכונה של עשירים?

שקלים עבור האנשים כאן הם דבר של מה בכך" אמרה. "בכל 
אופן זה המחיר שאני לוקחת ויש לי קופצים רבים כי שמעתי 

שקל". "וזה מחיר  עשרים ושתייםשבשכונה לידינו לוקחים 
 טוחה ומוצקה בדעתה.נורמלי?" "בהחלט" הייתה רינה ב

בידיעה שהיא  עוד באותו יום מסרתי לתומי את המחיר לגברת,
בררה היטב את סגנון המחירים כאן. להפתעתי, היא הגיבה בטון 
מרוחק ואמרה שעליה לברר שוב בקשר לשכונה הרחוקה. הבנתי 
שיתכן ושמעה משהו לא טוב עליי, או מתחשק לה מטפלת יותר 

ציפיתי שהיא תחזור אליי והיא אכן לא קרובה, על כל פנים לא 
חזרה. המעניין בכל הסיפור הזה, שבמשך חודשיים פנו אלי עוד 
שלושה הורים, וכולם דיברו איתי, אך בסופו של דבר לא שלחו 
אליי את ילדיהן. אחת מהן אפילו באה לראות אותי מקרוב כדי 

 להתרשם מבית נקי וממשטחי משחק לילד, אבל היא לא שבה... 
וכלו להבין לבד עד כמה היה מצבנו דחוק. אם עד היום הייתי ת

אלפים שקל עבור עבודתי  ארבעתמרוויחה בדירה הקטנה שלנו כ
כמטפלת, הרי שהיום אנו שקועים בחובות וללא כל הכנסה 
נוספת, זה היה סיוט שלא צפינו אותו. ואילו הייתי יודעת שאין 

אחרת. לשכנתי כאן מקור פרנסה בשבילי אולי הייתי חושבת 
ממול דווקא התמזל המזל והיא קבלה שמונה ילדים לטיפול תחת 
ידיה והייתה עסוקה מאוד. לא קינאתי בה חס וחלילה ועיניי לא 
היו צרות בה , אבל עקב הקשיים שלנו היה קשה לי לראות איך 
הפרנסה שלי מתמוססת ממול עיני ואיך שלה צומחת ועולה...יום 

בפיה בקשה מעניינת. היא צריכה לנסוע אחד דפקה רינה בדלת ו
לחו"ל עקב חתונה משפחתית חשובה ועל כן היא מבקשת 
שאהיה מטפלת ממלאת מקום לשבועיים בלבד. "בשמחה" 

 . ואני אמרתיאמרתי לה. היא הבטיחה כמובן שתשלם ביד רחבה
לעצמי שלפחות תהיה לי משכורת של חצי חודש, גם זה לא היה 
רע בהתחשב במצב הדחוק שאפף אותנו עד כי בקושי הצלחנו 
לקנות לחם וחלב במכולת ולהשיג מימון לחובות שהלכו ותפחו. 
ביום ראשון קיבלתי את הילדים, וכבר אז הייתה לי תחושה מוזרה 

בצהרים, אז התרחש מפגש לא  שלא ידעתי את פשרה. זה קרה
נעים. ההורים דפקו בדלת על מנת לקבל את ילדיהם. אחת מהן 
הייתה אישה אותה הכרתי בעבר כן, היא זו שבאה לראות האם 
הבית שלי מתאים לילדה הקטן...ובכן, התברר בסופו של דבר 
שהיא שלחה את ילדה לשכנה ולא אליי. מדוע? הרי היא אמרה 

מטפלת יותר קרובה...אם נעלבתי, הרי שיש לה אפשרות של 
שהקפדתי לא להראות לה זאת. וגם אותה גברת לקחה במבוכה 
את בנה והסתלקה מהשטח. למחרת, היא שלחה את בתה הגדולה 
לקחת את הילד, כנראה לא עמדה בחוסר הנעימות. לאט לאט 
התחלתי להיזכר ולהבין שחצי משמות הילדים כאן, היו שמות 

בעמל רב מתוך המון התרוצצויות, כתיבה שהצלחתי להשיג 
בעיתונים ובמודעות רחוב. אבל, בסופו של דבר אף ילד לא הגיע 
אליי, כולם הגיעו אל...רינה. הצדקתי את הדבר בהנחה שאכן, 
רינה הרבה יותר ידועה באזור. אבל לא ידעתי שאני תמימה. יותר 

 מידי תמימה. 
 וביום האחרון ערכתייחסיי עם הורי הילדים היו נעימים מאוד 

 
 



לכולם מסיבת פרידה ושלחתי את הגדולים והקטנים עם מתנת  
פרידה קטנה. לא היה הורה שלא הודה לי על הטיפול המסור. 

לא התאפקתי.  ברוך ה' כולם היו מרוצים כולל הגברת שהכרתי. 
חשבתי שאני עושה משהו לא הוגן ולא הגון. כל הזמן הלקיתי את 

, אבל לא יכולתי לעצור בעד השאלה. עצמי שזה נובע מקנאה
"תגידי, מפני מה לא שלחת אלי את בנך?" שאלתי אותה בהמון 

"אומר לך את  מבוכה ועם סומק על הפנים. היא הסמיקה גם כן.
האמת. את בהחלט נראית לי מתאימה לתפקיד ובהחלט הייתי 
שולחת אליך. אבל המחיר שאת גובה הוא אסטרונומי בהתאם 

שקלים".  יםתי ואמרו לי שהמחיר אצלך הוא עשרלאזור". "ברר
חשבתי, שאני לא שומעת טוב ולכן התקפתי אותה "הרי גם רינה 

שקלים!!" "מה פתאום?" היא נדהמה. "מי אמר ים גובה עשר
שקלים לשעה דווקא בגלל שמדובר  עשרהלך? המחיר כאן הוא 

באזור יוקרה ואין הרבה ילדים, הרי שהמחירים מוזלים בהתאם 
אל תשכחי שבדרך כלל לצעירים אין כל כך הרבה כסף כמו ו

למבוגרים וצעירים שגרים כאן רכשו דירה בעזרת ההורים ולא 
בעצמם". "אבל..." הרגשתי שאני לא יכולה לדבר מרוב 

. מאוד ומרת שמישהו כאן עשה משהו לא יפהזאת א השתוממות. 
 "אם לא יפה. ואני לא רציתי להפליל. "אני מצטערת" מילמלה,

רק הייתי יודעת שאת לא יודעת...חבל, דווקא היית מעולה". 
ובמילים אלו היא נפרדה והלכה ממני. לא היה קשה לחשבן את 

רינה מסרה לי  התרגיל הפשוט של אחד ועוד אחד שווה שתיים.
מידע שגוי. בכל פעם שסיפרתי לה על משפחה שטלפנה אלי, היא 

שר וסיפרה שהיא זולה בררה בעדינות את המספר, יצרה איתם ק
כך הגיעו כל הילדים אליה וכך נגזלו ממני כל  בדיוק בחצי ממני.

הילדים שהצלחתי להשיג בעמל רב. היה לי קשה להאמין שבגדו 
בי והערימו עלי בצורה שכזו. הרי רינה הייתה חברתי הטובה 
ביותר זו שחמלה עלי ומידי פעם הלוותה לי כסף והשתדלה 

הייתי מוכנה לקרוע את החברות  היה מאמין?להיות לי לעזר. מי 
המזויפת הזו, הייתי מוכנה גם לתבוע אותה לבין דין שתחזיר לי 

את הילדים שהשגתי ובצדק. שהרי בלעדיי היא לא הייתה משיגה 
אותם לעולם. אבל בעלי ששמע את שקרה, המתין שארגע מעט 
ואז הסביר בעדינות את ההסבר הנדוש אבל הכל כך אמיתי 

 ."פרנסה משמים". ש..
רינה חזרה, אני אמנם המשכתי לחייך אליה אבל לא גמרתי לבכות 
על כך שהיא גזלה מאיתנו את הלחם והחלב ובדרך כל כך 

שמע לבכייתי, והגברת  הקדוש ברוך הואמכוערת ואכזרית. 
שכמעט שלחה את בנה אלי, יצרה איתי קשר כעבור שבוע. 

טוחה שאת כועסת בצדק על "תראי, אני לא רוצה להתערב, ואני ב
שכנתך" כך אמרה לי. "כאב לי מאוד לשמוע על מה שקרה לך, 
ויש לי הצעה בשבילך". היא הציעה לי לפתוח גנון. אומנם מדובר 
במחיר קצת יותר נמוך ובעבודה יותר יצירתית וקשה, אבל יש 

"כמובן, אני אצור קשר עם ההורים ולא  בעבודה הזו המון סיפוק. 
רינה בדבר הגנון שאת פותחת. כל הילדים שנמצאים איידע את 

אצלה הם בגיל גנון וכולנו נהנינו ממך מאוד. אני בטוחה 
שההמלצות שלי יישאו פרי ואת תצליחי". את פתיחת הגנון 
שמרתי בסוד עד ליום הפתיחה הרשמית. לרינה, נרשמו כרגיל 
שלושה ילדים לשנה הבאה, אבל אצלי עמדו בפתח עשרה ילדים 

 ילאי שנתיים עד שלוש...בג
אז זהו. לא הפכתי להיות יותר עשירה כי הרווחתי את כספי ביושר 

לא  ובצדק, בהמון יזע ועמל, אבל עם קצת יותר סיפוק והנאה.
הרווחתי אגורה יותר ממה שנהגתי להרוויח כי אהבתי להשקיע 
בגנון שלי, והשקעה גם עולה כסף. לרינה היו ילדים בדיוק כפי 

בעבר, אבל הגנון שלי פרח ושגשג, היא כעסה מאוד שהיו לה 
שעשיתי דברים מאחורי הגב אבל אני השתדלתי להמשיך 
להתייחס אליה יפה. לא סיפרתי לה על הסיבות המוצדקות שהיו 
לי לכעוס עליה. לא רציתי לריב. כן, הפרנסה, היא משמים ולכן 

מי אל תנקמו בעושקים וכן, אל תבטחו בנדיבים פשוט תתפללו ל
      !שפותח את ידו ומשביע לכל חי רצון ... 

 
 

 אחים יקרים!
כל העולם שר  ,כך היה אומר רבי זלמן בריזל זצ"ל על הפסוק "בני אתה אני היום ילדתיך שאל ממני" וכו': הנה

 –שירה, הבריאה משתחווה לקדוש ברוך הוא, בעלי החיים והצמחים, המים וכל אשר בהם, היערות והשדות 
רגועים ושלווים. ובתוך כל היקום הרענן הזה, יש יציר אחד שלא טוב לו. מי הוא? האדם, בחיר הבריאה, הכל 

בונו של עולם ואומר לו: בני אתה! ודי יאפו שמוט למטה. פונה אליו ר .המתהלך בארמון המרהיב של המלך ו.
, אף אני אשיב לך אני היום בכך כדי להביא לך שמחה גדולה. שמא תאמר כי הדאגות מכריעות אותך תחתיהן

ילדתיך! כלום יומך הראשון הוא זה עלי אדמות? הבט לאחוריך וראה בכמה חסדים טובים אפפתיך כל ימיך עד 
 ומדוע זה תחשוב כי העתיד יהיה שונה? שאל ממני, ואתנה... –היום 

 התורהבברכת 
 הרב יואל ארזי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 058-3220128 גם אתם יכולים להיות ממזכי הרבים עלון זה יוצא לכבוד אבינו שבשמיים לזיכוי הרבים ולקרוב הגאולה ברחמים במהרה בימינו אמן. 

 ויקטור בן חנה, עליזה בת מיסה,  רבקה בת ברכה,  לרפואת:
אסתרינה בת זולה, רפאל בן אסתר, לאה בת רחל, ,טוהר חיה בת איילה

 ה בת שושנה,לאדרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
 ניצה בת עליזה. יצחק בן טוני. .עוזיאל בן מרים 

 

 ,נעמי בת אורלי, יוסף בן רבקה שגיא בן אורלי,  זיווג במהרה:
 רונית בת שושנה.

 

 גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובה  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
  ,האפרים בן זו'רשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 

  ,רפאל בן לאה חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,
 ,דנה בת סוזן יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,

 ויטוריה בת רחל,  ,שרה חיה בת סימי, רחל בת מיסא ,שמעון בן דונה 
 ונה., ציון בן חנה, יעקב בן פורטרחה, אליהו בן פשלום בן לאומה

 

 העלון מוקדש 
 מיכל טויטו הי"ומשה אריק בן אוגט  לרפואת

 יעמדו לו לכל טובה וברכה ויזכה לרפואה שלמה ולניסים גלויים במהרה.יהי רצון שזכות התורה, הצדקה וזיכוי הרבים 
 .משפחתך לשלומך אוהבים ומתפללים

 

 

 העלון מוקדש 
 מירלה בת חווה שתחי', אסתר בת חיה ג'נט שתחי', שיראל בת זידנה שתחי', רינה בת בובה שתחי'.  - לרפואת

 יהי רצון שזכות התורה, הצדקה וזיכוי הרבים יעמדו להן לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל.
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  )א, הכ( וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמרר
  סיני, והאריכו בדרשות בזה. חז"ל שאלו מה עניין שמיטה אצל הר

שפרשת השמיטה  וביאר החתם סופר השייכות בין שמיטה להר סיני,
אותה  תנה בהר סיני מן הקב"ה ולא בדהיראיה לכך שהתורה נמהווה 

חלילה משה רבינו, שכן איזה אנוש ייעז להבטיח 'וציויתי את ברכתי 
את התבואה לשלש שנים' רק השי"ת הכל יכול, אפשר לו  ועשת

הרי איפוא יש בשמיטה משום ראיה שהשי"ת  להבטיח הבטחה כזו.
   נתן את התורה על הר סיני.

בלוך זצ"ל, היה אומר בשם רבו, החפץ חיים זצ"ל: רבי שלמה 
  המוסר הגדול ביותר הם דברי המשנה: "משה קבל תורה מסיני".

משל למה הדבר דומה, מלך גדול המושל בכיפה, מושל על כל 
עזב את עיר המלוכה ובא להתישב בכפר מוזנח, לחיות  –העולם 

המלך  איתם בצוותא. כמה המציאות הזו מחייבת את אנשי הכפר!
בא מארמונו המפואר, לדור אתנו בכפר, בבקתה עלובה, חסרת כל 

  פאר והדר.
בורא עולם, אשר מושבו  –כך בנמשל, "משה קבל תורה מסיני" 

  בשמים ובשמי השמים, ירד אלינו להר סיני לתת לנו תורה.
 –כיון שמצות שמיטה הנה מצוה קשה לקיום, כדי לעמוד בקושי 

ה' יתברך ירד  –ידבר ה' אל משה בהר סיני" ו"מדגישים לנו: יהודים, 
אלינו בהר סיני לתת לנו את מצוותיו, וקרבנו לעבודתו. המוסר הזה 

  (יחי ראובן)   נותן לנו כח לקיים את המצוה.

וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ 
  (כה, י)לכל יושביה 
שש שנים לו בין שלא כלו  ,בין נרצעלעבדים  ,פירש"י ,וקראתם דרור

ויש להבין דאף שהעבדים משתחררים אבל אמאי קוראת  .משנמכר
   ".לכל יושביה"דרור  ,לכך התורה

כי טוב לו  ,תניא .עפ"י מה דאיתא בקידושין כ' ,בדרך צחות ,וי"ל
שלא תהא אתה אוכל פת נקיה  ,עמך במאכל ועמך במשתה ,עמך

אתה  ,אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש ,ת קיברוהוא אוכל פ
כל הקונה  ,מכאן אמרו ,ישן על גבי מוכין והוא ישן על גבי התבן

בד"ה כל הקונה עבד  ,והתוס' שם .עבד עברי כקונה אדון לעצמו
דפעמים אין לו אלא כר  ,הביאו מהירושלמי ,עברי כקונה אדון לעצמו

ואם אינו  ,ים כי טוב לו עמךאם שוכב עליו בעצמו אינו מקי ,אחת
נמצא שע"כ צריך  ,דוםסזו מדת  ,שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו

  .למסור אותו לעבדו
לכל "הוי דרור  ,דכשהעבדים העבריים יוצאים ביובל ,וא"כ י"ל
לעבדים דרור ממש ואילו לאדונים דרור משיעבודם  ",יושביה

  (אזנים לתורה)  .לעבדיהם

  (כו, ד) ונתתי גשמיכם בעתם
בשעה שאין דרך בני אדם לצאת כגון בלילי רביעיות ובלילי  –בעתם 

  שבתות (רש"י).
ברבעיות או אינו אלא בערבי שבתות  –כך מצינו גם בתו"כ: בעתם 

אמרו שנים כשני אליהו וגשמים יורדים בערבי שבתות אינו אלא 
סימן קללה ופירשו הר"ש והראב"ד שכוונת ברביעיות פירושו עד יום 

  ושישי אבל ביום חמישי   גשמים רכה לירידת רביעי הוא יום ב
  

  
שטרודים בצרכי שבת אם יורדים בהם גשמים אפילו אם היתה שנים 

  כמו בשנות אליהו הם סימן קללה. 
נפלא למתבונן, התורה מבטיחה שכר לעמלי תורה ומהו השכר שלא 
 יופרעו מהכנת צרכי שבת ולכאורה ניתן היה לחכות לשכר יותר גדול
לאדם שמגיע להיות נזר הבריאה לשקוד על דלתי תורה בעמל? 
רואים שהשכר הכי גדול למי שעמל בתורה ומקיים חוקותיה שיוכל 

  לקיים את המצוות בשלוה וזה עצמו ההנאה הצרופה ביותר עבורו.
יסוד דומה כותב הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א, הוא מקשה מדוע 

את מחיית האדם הנצרכת  בפרשתינו מדגישה התורה בברכתה
שהארץ תתן יבולה, ועץ השדה יתן פריו, ואכלתם לחמכם לשובע, 

ואילו בבברכות פ' תבא הברכות הם יותר על עשירות  ,תם לבטחוישב
ברוך אתה בעיר וכו'  ברוך פרי בטנך, יצוו ד' את הברכה באסמיך 
שגר אלפיך ואשתרות צאנך, ובכל משלח ידך וכו' ששם הברכות על 
עשירות, ואילו כאן הברכות רק שיהיה לכם מה שאתם צריכים, שלא 

  וכד', לכאורה מאי שנא? יחסר לכם כלום שהגשם ירד בזמן
 –ובאר שבפרשתינו מיירי בתלמידי חכמים כמ"ש אם בחוקתי תלכו 

שתהיו עמלים בתורה ולת"ח אין זה ברכה שיהיה לו יותר מצרכיו, כי 
זה מבטלו מת"ת אבל ב"כי תבא" מדברים לכלל ישראל, להן נתן 

  (לתתך עליון)  .ברכה של עשירות

  (כו, כט) תאכלוואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם 

ושאל אותו  מסופר על אדם אחד שביקר פעם אצל אדמו"ר מפורסם,
כל התוכחות  בקשר לדברי הזוהר שכתוב שלעתיד לבוא יתהפכו
"ואכלתם בשר  והקללות לברכות, כיצד ייתכן למשל שקללה של

והרי אין לך קללה  בניכם ובשר בנותיכם תאכלו" תתהפך לברכה?
  גדולה מזו?

 "ר: יש לך בנים? השיב האיש בשפה רפה ובכובדאמר לו האדמו
 ראש: אמנם יש לי בנים, אבל לצערי אינם שומרי תורה ומצוות,

זוהי  ואפילו כשרות אינם שומרים, ולכן נמנע אני מלאכול בביתם.
בתשובה,  לעתיד לבוא בניך יחזרו -נענה לו הרבי  -כוונת הזוהר 

שיגישו לפניך,  יםותהיה רשאי לאכול אצלם בשר ושאר מיני מאכל
  …בנותיכם תאכלו" וזהו שכתוב: "ואכלתם בשר בניכם ובשר

וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי 
  (כז, לב)יהיה קדש לה' 

איתא במתניתין בכורות נ"ח היו לו מאה ונטל עשרה עשרה ונטל 
ויש להבין למה במעשר דגן התורה התירה לקחת  ,אין זה מעשר אחד

ואילו במעשר בהמה הצריכה לעשר דוקא דרך מנין  ,אחד מעשרה
וי"ל דהתורה רצתה שיהיה נעשה  ,ולהעביר כל אחד תחת השבט

וא"כ י"ל דבמעשר דגן שהוא טבל וע"י זה  ,מעשה מצוה בכולן
שנעשה מצוה שמפריש תרומות ומעשרות ניתרין כולן שפיר מקרי 

שהרי תיקן את כולן שקודם היו טבל וכעת מותרים אבל מעשר  בכולן
בהמה שאינו טובל וגם לפני הפרשת המעשר בהמה מותרות הבהמות 
באכילה אלא שיש מצוה לעשר א"כ אם יטול בהמה אחת למעשר לא 
עשה מעשה מצוה אלא רק בבהמה שנטל למעשר אבל לא בכולן 

ת כולן ויטול העשירי ועי"ז נחשב ולכן ציותה התורה שימנה א
  (טעמא דקרא)   .שנעשה בכולן מעשה מצוה ומקבל שכר על כולן

  
                                    

  ?60- , ו50, 30, 20, 15, 10, 5, 3 איזו מערכת יחידה של דינים כוללת את המספרים                        

  לחם הפנים.תשובה לחידה הקודמת: 
  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה          



 יפור השבועס    
  התעלומה שנפתרה... – "והחזקת בו""

יעותיו לעומק ולרוחב בכל מקצועות התורה של הגאון רבי חיים שאול גריינימן זצ"ל היו לשם דבר. שקידתו העצומה יומם ולילה, והקף יד
  אך תופעה אחת מעניינת נותרה חידה עלומה במשך שנים:

לאן נעלם רבי חיים מידי שבוע בשבוע, ביום שישי, לזמן של כשעתיים? על מקומות לימודו השונים, הרחק מטרדות הציבור, כבר הכל 
  ו. אך את סוד העלמותו של הגאון הנודע, בשעות הקרובות לכניסת שבת מלכתא, תעלומה זו לא הצליח איש לפענח.ידע

הרבנית עד שהגיע אותו יהודי בבהילות לביתו של רבי חיים בשעות ההן של יום השישי. הוא היה צריך באופן דחוף להוועץ על ענין חשוב... 
 –פשר להשיגו. יצא הלה מאוכזב, אך לאחר זמן קט חזר כשהוא בלחץ גדול: "הענין אינו סובל דיחוי" אלו אי אהסבירה לו בנחת כי בשעות 

  "זהו ממש פיקוח נפש"! וכשחזר והפציר, שוב לא יכלה הרבנית לעמוד מנגד. –זעק 
רבי עקיבא, שבו אמור רבי  לחשה הרבנית, ונתנה לו כתובת מדוייקת של אחת הדירות ברחוב –"אם זה ענין של פיקוח נפש אין ברירה" 

  חיים להמצא.
רץ מיודעינו לבית שברחוב רבי עקיבא. דפק בדלת ורבי חיים פתח... ושניהם גם יחד, זה שמבפנים וזה שמבחוץ, הוכו בתדהמה: רבי -אץ

י חיים ב"בגדי עבודה". חיים כולו פליאה, מהיכן ידע הלה לבוא לכאן? ואילו האורח נדהם ונתקשה להאמין למראה עיניו: הוא רואה את רב
שרווליו מופשלים. עטור זיעה. עומד בתוך מה שנראה שלולית של מים, ובידו מקל וסמרטוט ריצפה... אי אפשר לטעות, הוא כעת באמצע 

  הספונג'ה...
שובה האורח הבלתי צפוי, נבוך, התנצל והסביר שהרבנית גילתה לו את המקום עקב שאלה דחופה של פיקוח נפש. לאחר שקיבל ת

  לשאלתו, המשיך הלה וזעק מנהמת ליבו על כבוד התורה...
רבי חיים הרגיע אותו: "דע לך שכל יהודי חייב לעשות גמילות חסדים בגופו ממש! בחוץ לא מאפשרים לי. זו ההזדמנות שלי... גר כאן יהודי 

ת. נטלתי על עצמי את המלאכה לנקות. להכין את בודד וגלמוד שהתאונן בפני עד כמה קשה לו לנקות את הבית ולהכין את כל צורכי השב
  מה שצריך. לפרוס מפות וכו'.

כשסיים רבי חיים דבריו, לא שכח להזהירו בלשון לשון של אזהרה לבל יגלה את שראו עיניו! וכך נמשכה הנהגה זו של רבי חיים תקופה 
  איש לרעהו)מן, הובא בגליון (מפי עד נאארוכה. כיום, לאחר פטירתו, הבין הלה שכבר מותר לגלות...    

  
  

 לון כדימניחים אותם על אדן הח ו, ולנקות את הסירים, אנרים לבשלבערב שבת, לאחר שאנו גומ: שאלה                                      
סתפקנו האם מותר נ .למקומם החלון, והסירים מפריעים לסגירת החלון, ולכן אנו רוצים להעבירם שיתייבשו, בלילה אנו רוצים לסגור את

יהיה צריך את מקומו,  , שאנו יודעים בוודאות שבמשך השבת, במקום כזהשמלאכתו לאיסור יראש בערב שבת, להניח סיר שהוא כללתכנן מ
  ונצטרך לטלטלו?

 יבוש ן, אבל אם בערב שבת מניח את הכלים לצורךשיצטרך לטלטל אסור לתכנן מראש להניח כלי שמלאכתו לאיסור, במקום שיודעתשובה: 
  , נראה שמותר.כדרך שעושה בחול

  חו הכלים] ומנית [כדי שלא ישברוכסתו םכרי –ת בשב -א כלי זכוכית, מבי - תב שבמער - ה נו טעובהמת ה) הית"באמרינן בשבת (דף קנד ע
 תאם, ויהיה אסור לטלטל מוקצי םו [שהרי הכלים המבטל כלי מהיכנ אה הגמרא, והא קם..., ומקשנופלי ןם והשקיתיה, ומתיר החבליתח
 ן, ואייביא כרים ויניח תחתיה ב"א גם שליפי רברבי נמיוהקשה הרש ם בלי שישברו.לנער א, בשליפי זוטרי. שיכולומתרצת הגמר ם]הכרי
  מקומו. ו לצורךו לאיסור מותר לטלטלשמלאכת ם יסלק אותם ביד, דהא כלילכרי ם ביטול כלי מהיכנו, לכשיצטרךמשו

א אבל להבי ן לצורך מקומן,ן, מטלטלצריך למקומ אע והות, אי נמי על גבי קרקכסתוו םמוטלין על גבי כרי םגדוליו הכלים ו היותירץ: איל
 וה שהוא אסור לטלטלן דמו בדישאינ ם לא,ו מקום בידיו לה שעשינלצורך מ ןם ביד לאחר מכם כדי שיטלטלחתיהת םה ולשים לכתחילכרי

שיודעים שיצטרכו לטלטלן.  םו לאיסור, במקוכלי שמלאכת חן מראש להניהרי שכתב שאסור לתכנ ו ממש בידים.ו לטלטלאנ נסבב ונגרום
ר ו כלי היתכשאין ל וו, היינו מקומו אור לצורך גופלאיס וו לטלטל כלי שמלאכתשמה שהתיר )"ק יבה (סימן שח סב במשנה ברורכתוכעין זה 
ולכן יש  ת, אלא היא דחויה,ה בשבלא הותר ו לאיסורומשמע שסובר שכלי שמלאכת השתמש בכלי זה.ן לו לו הכי אילא ה, דאילתשמיש ז

   ע מלעשותו בשבת.להמנ
 תה לסגור אויודע שבליל שבת ירצ ת לייבוש על החלון,ב שבהכלים בער תץ, למשל שמניח אכל האר ה שאם עושה מעשה כדרךאמנם נרא

מתכוון במיוחד כדי לטלטל  ות החול, ואינו בימושרגיל לעשות המעשה הן שעושה איסור, כיון בזאי הכלים, ם אתת משרך לקחן ויצטהחלו
  ת הכלים.א

                          

אנשים, לא יהיה כשיש לכם אותי, אתם רוצים לשתף בי אנשים. אבל אם תשתפו בי                     
  לכם אותי. מי אני?

          נ"י אבי ריימןשם הזוכה:                            .מטבעות של שקל אחד 10הוא הביא לו  הקודמת: תשובה לחידה                   
  

   להולדת הבן הנכד הנין(גני הדר) בא גד  –ק עזימשפחות ז              כץ להולדת הבת הנכדה   –הורביץ  תומשפח: העירמרכז 
  משפחת ברקוביץ לנשואי הבן

       ת פישר לאירוסי הבתמשפח            ומר להולדת הבת רסבקמשפחת פו             משפחת דביר להולדת הבת :גני הדר
  

  24:00ועד לשעה  שבתמכניסת  24ם ברחוב פנקס הגוי ממוק –גוי של שבת מקבל קריאות בשבת ע"פ ההלכה 
  ך חרדיונהיחידה לחי חסותירות ללא עלות בהש

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

 חידה שבועית      

 פינת ההלכה
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"כשניתנה תורה, ושמעו וראו את הרעמים והברקים, כל מלכי עובדי כוכבים רעדו, פחדו שמא מבול בא לעולם, ולאן הם יברחו? ומה הם יעשו? אבל כשהבינו 
שבסך הכל מדובר בהשגות רוחניות, שחררו אנחת רווחה: אין זה נוגע לנו, אפשר לנו לשוב לשיגרה. כך ירדה שנאה לאומות העולם, ולכן נקרא ההר שעליו ניתנה 
התורה הר סיני. סיני לשון שנאה. וזה קשה, הרי יכלו לתת לו כל כך הרבה שמות נפלאים, אפשר לקרוא לו הר התורה, הר נעשה ונשמע, הר ה', והתורה מצאה לו 

שם אחד: סיני - שממנו ירדה שנאה לעולם. למה צריך לזכור מה שקרה עם הגויים? מה אכפת לי מהגויים? אלא התביעה הזאת היא בעצם אלינו. זה בעצם מסר 
שבא להגיד לעם ישראל לכל הדורות, תדעו לכם שמה שאני לא יכולתי למחול לגויים, שחס ושלום זה לא יקרה לכם, שאתם תראו פתאום איזה אור גדול, ואתם 

תגידו בסדר, זה דברים נפלאים, אבל זה השגות, זה לא בשבילנו, זה בשביל אנשים יותר קיצוניים, יותר צדיקים, יותר חסידים, יותר רוחניים". (באור פני מלך) 

זה  התחזקות  התחזקות.  הרבה  צריך  הקב"ה  עם  לחיות  ללמוד  בשביל 

ואני  כזה  אני  קטן.  הכי  הדבר  אפילו  לעשות  מצליח  שאני  מה  בכל  לשמוח 

כל  אבל  מהקדושה,  רחוק  כך  כל  ואני  מצליח,  לא  ואני  מוצלח  לא  ואני  כזה 

עוד אני יכול לעשות משהו, אני שמח. אני מתחזק. רבי נתן, תלמידו הקדוש 

בשביל  הזה  לעולם  לבוא  שכדאי  אומר  זצ"ל  מברסלב  נחמן  רבי  רבינו  של 

הרהור אחד פחות. אדם מהרהר בעבירות כל החיים ח"ו ופעם אחת זכה לא 

להרהר בעבירות, בשביל זה לבד היה כדאי לו לבוא לעולם. רבנו אומר "כי רוב 

שרואים  מחמת  ועצבות,  שחורה  מרה  מחמת  יתברך  מה'  רחוקים  האדם  בני 

בעצמם גודל קלקולם שקלקלו מעשיהם, כל אחד כפי מה שהוא יודע בעצמו 

את נגעי לבבו ומכאוביו ומחמת זה הם נופלים בדעתם ורובם מייאשים עצמם 

לגמרי ואינם עושים אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין" (ליקו"מ רפ"ב). חייבים 

לוותר  יכול  לא  הוא  פשוט.  איש  אף  על  מוותר  לא  שהקב"ה  לזכור  להתחזק. 

עליו. הקב"ה קשור מאד מאד דווקא לאיש הפשוט, הלא מוצלח, שלא מצליח 

בדרך,  שהולכים  ילדים  יש  במשפחה,  כמו  קשור.  הוא  אליו  דווקא  כלום,  לו 

מצויינים, עושים כבוד להורים שלהם אבל למי הבן אדם הכי קשור? במי הוא 

מתמסר,  הוא  להם  דווקא  להם,  שקשה  האלה  בילדים  דווקא  מטפל?  הכי 

דווקא להם הוא נותן את כל כוחו, את כל מה שיש בו. וככה הקב"ה. נכון, יש 

לו צדיקים, צדיק זה מי שמצדיק את הבריאה, כי הוא הצליח להגיע להכל, וזה 

תוְֹכֶכם" י בְּ ְכתִּ "ְוִהְתַהלַּ

נפשו של אדם, נפשו הקדושה והטהורה אשר נחצבה מתחת כסא הכבוד, 
הרעות,  והמדות  התאוות  ממאסר  להשתחרר  רוצה  היא  ה'.  את  מחפשת 

לפרוש כנפיים, לנשום אוויר נקי של קירבת אלוקים.

יהודי צריך ללמוד איך חיים עם ה' כל רגע ורגע. "והתהלכתי בתוככם והייתי 
לכם לאלוקים ואתם תהיו לי לעם" (כו, יג). ככל שאדם קרוב לאביו שבשמים כך 
אבא קרוב אליו. "ה' צילך על יד ימינך" (תהילים קכ"א), אמרו חז"ל מה הצל הזה, 
אתה מראה לו אצבע, כך הוא מראה לך אצבע, אתה מראה לו יד, הוא מראה 

לך יד, כך הקב"ה אתה מחבק אותו, הוא מחבק אותך.

אין לך עוד דבר שמקשר ומייחד את האדם עם קונו כמו הדיבור. כשיהודי 
מבטא את תשוקת הלב בפה, יש לו כבר חלק ונחלה בקדושה, הדבור מסוגל 

לברוא מציאות חדשה לגמרי, מציאות של קירבת ה'.

כשאדם מחזק עצמו באמונה פשוטה בה' ועל כל פרט ופרט ממה שעובר 
הוא  אם  חברו,  עם  מתייעץ  שאדם  כמו  עמו  ומתייעץ  ה',  עם  מדבר  הוא  עליו 
הגשמיים  החיים  את  הופך  הוא  הזה,  באופן  חייו  את  לחיות  עצמו  את  מרגיל 
מכל  ומצילו  שומרו  יתברך  ה'  לגמרי,  אצלו  משתנה  והכל  רוחניים  לחיים  שלו 

פגע רע והוא זוכה לעבור את העולם הזה בשלום ובנעימות. 

בס"ד

שבת קודש   כד' אייר, תשע"ז
פרשת בהר בחוקותי

ַהר ִסיַני ֵלאמֹר" (כה,א) ה בְּ ר  ה' ֶאל מֹשֶׁ "ַוְיַדבֵּ
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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, הרב דוד 
חיים בן זוהרה, ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, 
ישראל מאיר בן פנינה, פנינה בת נסריה, אורנה בת ציונה, 

זוהר בן אורית, נהוראי בן יעל פאני, אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא, 
יצחק צחי בן אורית, אורית בת סורינה 

לזרע בר קיימא ובן זכר: דוד בן פורטונה, טליה בת פנינה,
בת אל בת ציפורה, מוריה בת שרה 

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, נאור בן הלן, שי שרגא בן אסתר, 
רבקה בת שרה, אייל בן יעל, נתנאלה בת לודמילה שרה  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, יעקב בן רבקה, שרה 
בת יקות, אברהם בן חביבה, בוריס בן סבטלנה, שלמה 
שלומי בן אילנה נאוה, ציון בן יונה ודוד, שלום בן לאה, 

בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, ציפורה בת חנה, בנימין חי בן 
שרה, משה מוסא בן דוד וסיניה, עליזה אליס בת סוליקה, 

דייזי בת עמומה
ת.נ.צ.ב.ה
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חרד  כה  זצ"ל  איש  החזון  הכל.  מעל  זה  הזולת  ברגשות  והתחשבות  כבוד 
שייסד  ירושלמי  יהודי  לו  סח  פעם  הזולת.  ברגשות  כלשהי  פגיעה  מפני  היה 
וניהל קופת גמילות חסדים בשם "ורב חסד" כי הוא מתלבט איך לנהוג במי 
לא?  או  עבוטו  את  למכור  יוכל  האם  פורע.  ואינו  משכון  תחת  כסף  שלווה 
נזדעזע החזון איש: מוסד גמילות חסדים המוכר משכונות, טוב לו שלא נברא 
משנברא. תחשוב! ראובן נצרך להלוואה ונותן משכון את תכשיטי אשתו, וידו 
אינה משגת לפרוע את חובו. ולמחר יוצאת האשה לשוק ורואה את אשתו של 
שמעון מעוטרת בתכשיטים שלה. כלום יש עלבון גדול מזה? היש בעולם כפרה 

לעלבונה ולשפיכות דמיה של מסכנה זו?

הדבר שיכול לקרב אותנו אל ה' יותר מכל דבר אחר זה אהבת חברים. זה 
בבחינת  ולא  נותן  בבחינת  הוא  כשהאדם  נתגלה  היופי  תכלית  לתת.  ללמוד 
מקבל. "וחי אחיך עמך" אומרת התורה בפרשה שלנו (כה,לו). אי אפשר לזכות 
לחיות עם ה' אם מתעלמים מהחבר. רק על ידי אהבת חברים אפשר לקבל את 

האור של התורה, את אור ה'.

של  הא,ב  זה  אמונה  מתחילים.  מפה  אמונה.  עם  חיים  זה  ה'  עם  חיים 
באמונה  להתחזק  אמונה.  עם  חיים  רק  זה  הזה  בעולם  טובים  חיים  היהדות. 
בעולם"!  רע  מילים: "אין  שלוש  בן  משפט  על  ולחזור  העיניים  את  לעצום  זה 
כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה! לא תמיד מבינים אבל מאמינים. על 
היום עם  תודה. ללכת כל  להגיד  עלינו,  שעובר  מה  ועל כל  לנו  שקורה  מה  כל 
זה  בחיים  לו  שקורה  מה  וכל  מה',  שהכל  מאמין  אדם  אם  ותשבחות.  שירות 
בה'.  ולבטוח  להאמין  רק  בעיה.  משום  להתרגש  צריך  לא  הוא  לטובה,  הכל 
התורה הקדושה בפרשת "בהר" מצווה אותנו על השמיטה. "בשנה השביעית 
אפס  קוצרים,  לא  זורעים,  לא  (כה,ד).  לה'"  שבת  לארץ,  יהיה  שבתון  שבת 
השתדלות. מתחזקים באמונה שהפרנסה היא מן השמים, שכל מזונותיו של 
נימא.  כמלוא   אפילו  לחברו  במוכן  נוגע  אדם  שאין  מראש,  לו  קצובים  אדם 
בטחון  בעלי  ישראל  בני  היו  אם  דרכים.  מיני  בכל  אותך  לפרנס  יכול  השי"ת 
ולא שואלים "מה נאכל בשנה השביעית" (כה,כ), הרי היבול היה גדל מאליו גם 
של  היבול  את  קיבלו  נאכל  מה  ששאלו  בגלל  בשמינית.  וגם  השביעית  בשנה 
שלושת השנים, השישית השביעית והשמינית בפעם אחת, שזה פחות נוח כי 
צריך לאחסן וגם נאלצים לאכול מהתבואה הישנה. מצוות שמיטה מרמזת לנו 
שצריך לשמוט את כל הדאגות, את כל הלחצים, להתמסר לחיים של אמונה 

ובטחון בה'.

כל מה שקורה לך בחיים, זה הכל סיבובים שמסובב ה' יתברך כדי שתחזור 
שוכחים.  בסדר,  כשהכל  כי  אליו.  הראש  את  שתרים  אותו,  שתזכור  אליו, 
עובדה. העולם הזה מסתיר את ה'. עולם לשון העלם. הקב"ה מסתתר ואנחנו 
תופר  שהיה  חנוך  כמו  קטן.  צעד  בכל  שקורה,  דבר  בכל  אותו.  לגלות  צריכים 
כי  ועד.  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך  אמר:   שתפר  תפירה  כל  ועל  מנעלים 
הוא זכה לקשר את כל ענייני העולם הזה אליו יתברך. כשאדם זוכה להתחזק 
באמונה בה', אז חייו טובים ונעימים. כי כל מה שעובר עליו הוא יודע שהכל 

מושגח בהשגחה נפלאה ואז לא מתיירא משום דבר שבעולם.

צריך סבלנות. אם רוצים שלקב"ה תהיה סבלנות אלינו, אז צריך שתיהיה 
לנו סבלנות לעצמנו ולסובבים אותנו. אי אפשר להשיג הכל ברגע אחד. אחד 
הדברים החשובים בחיים זה הסבלנות. סבלנות מלשון סבל. כי זה לא נעים 
בחיים  הטובים  הדברים  כל  מהחיים.  חלק  זה  אבל  משהו  כשצריכים  לחכות 
מגיעים אחרי המתנה. אנחנו בימי ספירת העומר. סופרים עוד יום ועוד יום כי 
הבא להיטהר אומרים לו המתן. בקדושה הכל הולך יותר לאט, יותר קשה, אבל 
רק ככה אפשר לקנות את המדרגות האמיתיות שלנו, רק ככה בונים את בנין 

הקדושה. צעד אחר צעד. יום אחר יום.

ומה עושים בהמתנה? מתפללים, מבקשים, ומתחננים. מרימים את הראש 

כל  ועל  ילדה,  כל  ועל  ילד  כל  על  מוותר  לא  הקב"ה  אבל  ונפלא,  עצום  משהו 
איש ועל כל אשה, הוא לא מוותר על אף אחד מאתנו, הוא אוהב במיוחד את 

מי שהכי קשה לו.

"אם בחוקותי תלכו" שתהיו עמלים בתורה (רש"י הקדוש). לא מספיק ללמוד 
תורה. צריך לחיות איתה. לקחת ממנה דרך חיים. חיים עם התורה הם חיים 
עם חוכמתו האין סופית של בורא עולם. אלה חיים אחרים לגמרי. אדם עוסק 
בתורה, הוא מצחצח את הנפש שלו, מנקה אותה מכל הזוהמה שדבקה בה, רק 

עם התורה יכול אדם באמת לצאת ממידות רעות ולהיות אדם טוב יותר.

אדם הולך בעולם הזה ומחפש סיפוק גשמי לכל מיני תאוות ואפילו סיפוק 
האושר.  אל  יגיע  הוא  התאוות  סיפוק  ידי  שעל  חושב  אדם  מדומה.  אך  רוחני 
אך הנפש לא תימלא. שום תאווה של העולם הזה לא תצליח למלא את נפשו 
הרע  היצר  על  הקדוש  רבינו  שסיפר  הידוע  המשל  כמו  והמטולטלת.  העייפה 
שהולך בעולם הזה עם ידיים קמוצות ואומר לכל אחד: אתה לא יודע מה שיש 
לי בתוך ביד. וכל אחד חושב ובטוח שכל מה שהוא מחפש כל ימיו נמצא בתוך 
ידו של היצר הרע וכולם רצים אחריו ובסוף ימיהם הוא פותח את היד ומראה 

שאין בה כלום, שהם רצו לחינם.

אדם קרוץ מחומר, אך בתוכו נושבת רוח. גוף ונשמה משמשים יחד. הגוף 
מושך אל תחתיות ארץ והנשמה פורשת כנפיים אל על. כיון שנגזר עליהם לדור 
אפשר  אי  ביניהם.  פוסק  ובלתי  סמוי  מאבק  הם  החיים  הרי  אחת,  בכפיפה 
למתיקות  לזכות  וגם  הזה  העולם  אחרי  לרדוף  גם  העולמות.  משני  להנות 

בעבודת השם. זה לא הולך יחד. או זה או זה. 

לעמול בתורה זה לחיות את הפנימיות של התורה, לא להישאר בחיצוניות. 
תאוות  הזו,  התאווה  בתוך  הזמן  כל  הוא  אך  בהכשר,  רק  לאכול  מקפיד  אדם 
אכילה, הוא אוהב דברים טעימים, הוא כל שעה חייב להכניס משהו לפה כדי 
להרגיע את עצמו, אז מה זה עוזר שיש לו הכשר?! כשאדם מרוכז בחיצוניות, 
הוא בכלל לא רוצה להתקרב אל ה', הוא מלא תאוות, הוא חושב רק על עצמו, 
אומנם  אומר  ה',  לפני  יום  כל  מתוודה  לא  הוא  התבודדות,  עושה  לא  הוא 
אשמנו בגדנו אבל על כל אשמנו בגדנו כזה צריך עוד אשמנו בגדנו, על שלא 

מתוודים באמת.

לברוח  צריך  אדם  בתוככם"),  ("והתהלכתי  בתוכנו  יתהלך  שה'  שנזכה  כדי 
הוא  מה  להחליט  צריך  אדם  הזה.  בדור  קשה  מאד  מכה  שהיא  מהחיצוניות 
דברים  שני  זה  באלבום.  לו  שיישאר  רוצה  הוא  ומה  לנצח  לו  שיישאר  רוצה 
שנשאר  מה  לא  זה  לנצח,  שנשאר  מה  לא  זה  באלבום  שנשאר  מה  נפרדים. 
בלב. אם אני לקחתי רגע יפה שיכולתי להתרגש, ובמקום הרגע היפה הזה של 
התרגשות שמתי את זה במצלמה אז איפה אני? איך זה שאני מוכן לוותר על 

כאלה רגעים קדושים שיש בחיים? 

אם רוצים שה' יתהלך בתוכנו, אם רוצים לטפס מעלה מעלה  במדרגות הר 
סיני הר הקודש, אסור לנו לשכוח את החברים. 

אחד  טובות  במילים  להרבות  מזו.  גדולה  יותר  חובה  אין  חובה.  זה  אהבה 
את  לנו  שיביא  מה  זה  חינם,  אהבת  הלב.  את  שמשמחות  במילים  לשני. 
הגאולה. כי עם ישראל זה דבר אחד. אנחנו לא כל כך מרגישים את זה כי תמיד 
ישארו עוד נשמות שאיתם קשה לנו, קשה לנו לקבל אותם. אבל הקב"ה הוא 
את  לאהוב  לא  הפריוילגיה  את  אין  ולנו  כולם,  את  אוהב  הוא  כולם,  של  אבא 
השני. צריך להשקיע בזה את כל המאמצים כי כמה שזה נראה פשוט, זה עדיין 

קשה מאד.

התורה  בדרך.  החברים  את  עוזבים  אם  ההר  לפסגת  להגיע  אפשר  אי 
הקדושה אומרת בפרשת השבוע "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו" 
כשהוא  עכשיו,  אותו.  להקים  קשה  יהיה   אז  כי  שיפול  עד  תחכה  אל  (כה,לה) 

מושיט יד, עכשיו תחזק אותו. 



3 גיליון מס. 578שבת קודש  פרשת בהר בחוקותי

וכוספים  מבקשים  בחיפוש.  תמיד  אנחנו  שלנו.  המהות  זאת  כי  שיותר.  כמה 
הם  והערגה  הכיסופים  והתשוקה,  הרצון  והבקשה,  החיפוש  כי  ומשתוקקים. 
הכוח שמרפא את הנפש, שמשלים את החסרון, שמקרב את האדם לבוראו. 
כל ספירת העומר זה רצונות וכסופים, רק אז הספירה מקבלת את המשמעות 
והכוח האמיתיים שלה, בלי זה, הספירה לא מובנת - סתם לספור ימים? זה 
מה שה' רוצה מאתנו? אלא ודאי כוונת הספירה היא לבנות רצונות וכסופים, 
ישנים  לא  שבועות,  שבליל  עד  תורה  למתן  והציפיה  ההתרגשות  את  לבנות 
כל הלילה ומתגעגעים ומצפים לאשמורת הבוקר לקבל את התורה, ולא כמו 
כדי  אותם  צורך להעיר  והיה  ישנו  שעם ישראל  התורה במדבר  שהיה בקבלת 

לקבל תורה. ככה מקבלים תורה?

ה' אוהב את הרצון שלך יותר מאשר את ההצלחות שלך. המבחן שלך זה 
נשבר  לא  ואתה  ונכשלת,  אותך,  וביישו  הצלחת,  שלא  בזה  עומד  אתה  איך 
מזה כי אתה מבין שההצלחה האמיתית שלך היא שאתה לא עוזב את הרצון, 
פתאום  מחליט  לא  אתה  מתייאש,  לא  אתה  מחדש,  פעם  כל  מתחיל  שאתה 

שזה לא בשבילך העבודה הזאת.

רק בלי השוואות. אסור לך להשוות כל הזמן את מצבך למצבם של אחרים, 
שהוא  קטנות  תזוזות  לאלפי  הערכה  וחוסר  הדעת  חלישות  לאדם  גורם  זה 

מסוגל לזוז, וגם זז, ממקומו הנמוך לעבר הקדושה. תתמקד בעצמך.

הוא  עליך.  שעובר  מה  בכל  איתך  נמצא  עולם  שבורא  להאמין  חייב  אתה 
שעובר  מה  יודע  הוא  בו,  נמצא  שאתה  הנסיון  את  מרגיש  הוא  אותך!  מלווה 
כתוב  אליו!  תפנה  תתחזק!  אותך!  אוהב  הוא  אותך!  שוכח  לא  הוא  עליך! 
במגילת אסתר: "בלילה ההוא נדדה שנת המלך..." נדדה שנתו של מלכו של 
עולם. זה בא להגיד לנו, לכל אחד מאיתנו:  תדע לך! כשיהודי סובל, כשיש לך 

צער, השם חי את הצער שלך! נדדה שנת המלך!

כל העבודה של האדם בעולם הזה - לא להישאר איפה שהוא. אדם לא יכול 
להגיד: זה המציאות, זה הטבע, זה אני וגמרנו, נשארים במקום. צריך כל הזמן 
יותר  שונא  הוא  ה',  אל  מתקרב  שאדם  ככל  טובים.  ויותר  טובים  יותר  להיות 
את  אותו,  שסובבים  הגשמיים  הדברים  את  שלו,  היצרים  את  שלו,  הרע  את 
התאוות. לכל הפחות לא עושה מהם אידיאל, לא מתפאר בהם כמו פעם. אדם 
התאוות.  מכל  שלו,  הרעות  המדות  מכל  לצאת  רוצה  רק  הוא  ה',  אל  מתקרב 

הוא מחפש רק את הדברים הטובים, כמו בסיפור הבא:

אל תחתום

המוכר  הציר  על  גדולה,  בעיר  חרדי  ילד  בצרפת.  גדלתי  תשס"ד.  כסלו 
והידוע, גן ילדים, תלמוד תורה, ישיבה קטנה. אבא שלי הוא יהודי תלמיד חכם, 
המשמש כרב קהילה גדולה, והוא עושה המון נפשות לאבינו שבשמים. אבא 
דרשן נפלא, אהוד מאד על בני הקהילה המגוונת אשר מכילה הרבה דתיים לייט, 
מעט חרדים ואפילו חילונים שכאלה, הפוקדים מפעם לפעם את בית הכנסת. 
בוקר אחד, בהיותי תלמיד בישיבה קטנה, הונח אחד מספריו הראשונים של 
הגאון רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל, על אחד ממדפי הספרייה. המאמרים הללו 
כבשו את ליבי, הרגשתי לראשונה בחיי שספר מוסר מדבר אלי, כמו אוחז בידי 
הקטנה וצועק עלי: "גדל"!.  שמעת בשברון לב על פטירתו של הרב הגדול הזה 
שפירותיו ופירות פירותיו ממשיכים לרומם יהודים המבקשים עלייה רוחנית. 
סבתותיי גרות בארץ הקודש, וחשבתי לעצמי, לכשאגיע בערב פסח לישראל, 
ארכוש את כל ספריו של הרב פינקוס. אבא נתן לי 199 יורו דמי כיס שיספיקו 
הגרש"ד  לספרי  שאזכה  השמיים  עד  מאושר  הייתי  הללו,  הספרים  לרכישת 
בספרייתי. מספר ימים לפני ליל הסדר תשס"ד נחתתי בישראל, בשעת לילה, 
לערבית.  איצקוביץ  לשטיבל  ברק  לבני  אותי  שיסיע  המונית  מנהג  וביקשתי 
השעה עשר בלילה, יצאתי מן התפילה ובחוץ ניצב לו יהודי כבן 40 זקן מאפיר, 

מצליח  בקושי  מטופל בשבעה ילדים,  ומבקש עזרה. "אני  תלמיד חכם  נראה 
לשלם שכירות... אם לא אשיג עד מחר 2000 ₪ דמי שכירות של החודש, הוא 
מוציא אותי מן הבית. אנא עזרו לי". היו לי שני שקלים בכיס, ונתתי לו. צעדתי 
בזריזות לבית סבתי ברח' רבי עקיבא, מאושר מן העובדה שמחר בבוקר, אחרי 
צביטה  צעידה,  של  דקות  חמש  אחרי  הגרש"ד.  ספרי  כל  את  אקנה  התפילה, 
בלב. יוסף, אני מדבר אל עצמי, אתה לא יהודי?! נתקלת בבן תורה, שמשווע 
לעזרה ואתה זורק לו שני שקלים ובורח? עם כל הכבוד סידרת הספרים יכולה 
נפש  עוגמת  ואיזו  לרחוב  מושלך  להיות  עלול  הזה  היהודי  אבל  דיחוי,  לסבול 
תהיה לאשתו לילדיו? זה פיקוח נפש ממש!!! גל רחמים שטף את ליבי, עשיתי 
סיבוב פרסה ודהרתי לשטיבל. הוא עדיין שם, שפוף ומתחנן על נפשו. שלפתי 
את שטר ה-100 יורו וחייכתי אליו "זה יעזור לך?" ההוא, עיניו ברקו מאושר, 
"זה בדיוק מה שחסר לי". פניו זרחו, הוא לחץ את ידי בחום רב, ברכני בעיניים 
נוצצות ועזב את המקום. אקצר לך, חזרתי אחרי חג פסח לצרפת מבלי סדרת 

הספרים, והסצנה ההיא באיצקוביץ נעלמה מזכרוני. קורה.

כעבור עשר שנים. 

יצאתי לשידוכין והזיווג עלה יפה, הקמתי בית עם בוגרת סמינר בני ברקי. 
לחפש  יצאתי  שכירות.  ושנה  ריהוט  מממנים  הצדדים  ששני  הוסכם  בווארט 
דירה בעזרת מתווך. מצאתי, ולפני החתימה על החוזה, אבא על הקו:  יוסף, 
חתמת על חוזה שכירות?" "לא, עדיין לא, אבל עוד דקה שתיים אנחנו במשרד 
וסבתא  "סבא  אבא,  ביקש  תחתום",  "אל  עדכנתי.  חותמים".  המתווך,  של 
שבועיים,  מעוד  החל  פנויה  שלהם  הדירה  שנה,  למשך  לשליחות  נוסעים 
שתתגוררו  מאד  ישמחו  הם  שלכם,  ברכות  ה 7-  אחרי  מיד  טסים  הם  כלומר 
בדירתם. שמחה גדולה. חסכנו לעצמנו את דמי השכירות ויש לנו כבר חיסכון 
קטן בצד ע"ס 50,000  ש"ח כולל מתנות החתונה. לפני תום השנה, הודיעונו 
יתן 200,000  צד  כל  בברכפלד.  דירה  ברכישת  לנו  לעזור  רוצים  שהם  ההורים 
ש"ח, עלות הדירה המכובדת 850,000 ש"ח, ועלינו להתאמץ לקבל משכנתא 
ע"ס 400,000 ש"ח, אחרי צירוף החיסכון שלנו, ושיהיה ברכה והצלחה. שמחנו 
עד הגג. ניהלתי משא ומתן עם כמה בנקים, והנה הגיע מועד חתימת החוזה 
על המשכנתא. הגענו, רעייתי ואני , התיישבנו מול הפקיד שהניח לפנינו את 
על  חתמת  "יוסף,  הקו,  על  אבא  והופ,  וכאן,  כאן  "תחתמו  וסימן:  הניירות 
לי!".  ממתין  והפקיד  המסמכים,  מול  אני  אבא,  הרגע  "בדיוק  המשכנתא?". 
"אל תחתום!" התחנן אבא, "לא תאמין, פגשתי את דוד אלברט, אחיה הגדול 
גדול  כסף  סכום  לו  שיש  לי  והודיע  דירה,  קונה  אתה  שמע  הוא  אמא,  של 
שהשתחרר כ- 300,000 ש"ח, והוא מוכן בשמחה להלוות לך לכמה שנים, עד 
את  לי  תן  ש"ח.  סך 100,000  על  רק  משכנתא  לקחת  מהפקיד  בקש  שירווח. 
מספר חשבון העו"ש שלכם, דוד אלברט שיהיה בריא רוצה לעשות לכם עכשיו 
העברה בנקאית".. בשורה נהדרת אך הפקיד זעם, "אתם סתם מכבידים עלי, 

תחזרו לכאן מחר, צריך להכין חוזה חדש".

יצאנו אל בני ברק מיוזעת של קיץ לוהט, אבל מופתעים לטובה, משכנתא 
ע"ס 100,000 ₪, זה ממש לא עול רציני, כי ההחזר מינימאלי לזוג צעיר, בעל 
אברך, אישה גננת. אגב, בשעות הצהריים למחרת קיבלנו אישור מהבנק שלנו, 
מדובר  מקיים.  אלברט  הבטיח,  אלברט  מצרפת,  נכבד  סכום  להיכנס  שעומד 
ביהודי מבוגר, אמיד, בעל רשת חנויות ועין טובה, בשעת אחה"צ נכנסנו לבנק 
הממוזג, הפקיד סימן לנו להגיע אליו, התיישבנו, המסמכים כבר היו מוכנים 
ולא  הפקיד,  חייך  אתמול",  כמו  קונצים  לי  תעשו  שלא  מקווה  לחתימה, "אני 
ידע מה ניבא. המסמכים הונחו על השולחן... ושוב אבא על הקו "יוסף, יוסף, 
האם חתמת על המשכנתא?" חשבתי שאבא מתלוצץ איתי. "אבא, אל תספר 
תלמיד  לי  יש  אבלרט,  לא  "לא,  משהו...".  לנו  להוסיף  רוצה  אלברט  שדוד  לי 
דרשה,  אתמול  ששמע  מצליח  עסקים  איש  הוא  ארמונד,  שמו  נחמד,  יהודי 
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הבוקר  אלי  מגיע  אדם  הבן  בקיצור  וזבולון.  יששכר  הסכם  על  לו  סיפרו  שם 

משלם  יהודי  שאם  נכון  באמת  זה  הרב,  כבוד  לי  תגיד  ושואל,  ומרוגש  נסער 

לאברך שילמד עבורו תורה, זה עולה לו בשמים כאילו הוא בעצמו למד תורה?" 

כששמע את התשובה, החליט במקום, 'כבוד הרב ימצא לי אברך ששוקד על 

תלמודו. כמה משלמים לחודש? 500 יורו זה בסדר?' עניתי 'בסדר' . בקיצור, 

על  קפץ  וארמונד  ושקדן,  צדיק  אברך  אתה  שהרי  היקר  בני  אותך  לו  הצעתי 

חשבון  מספר  הרב  לי  ייתן  הראשון,  הוא  אז  אברך,  בן  יש  לרב  'אם  המציאה. 

בנק שלו, אני אעביר לו 20,000 יורו ואנחנו סוגרים עסקה ל- 40 חודשים... 'נו, 

יוסף מה אתה אומר?". אדון לוי היקר, הכסף של ארמונד היקר נכנס לחשבון 

העו"ש שלנו למחרת, ושילמנו על הדירה טבין וטקילין 850,000 ₪, מבלי ללוות 

פרוטה מן הבנק.

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

הקטן  הילד  את  לשחרר  לגדול,  כבר  רוצה 

משמיע  הזדמנות  ובכל  פנימה  בתוכי  שמסתתר 

את קולו. למשל כשלא מתייחסים למה שאמרתי, 

כשפוגעים  ובטח  בביטול,  קצת  שמתייחסים  או 

הוא  מוגזמת.  בצורה  מגיב  הזה  הילד  ממש,  בי 

ולפעמים  ברוגז.  עושה  מגע,  מנתק  נפגע,  נעלב, 

בצורה  דברים  מטיח  מתפרץ,  כועס,  ההיפך, 

פוגעת, ממש מאבד שליטה.

מה יהיה איתי אבא? מתי אני אגדל סוף סוף? 

מאופקת,  יותר  בצורה  להגיב  אלמד  אני  מתי 

אנשים  סביבי  רואה  שאני  כמו  בשליטה,  יותר 

להם  עושים  שלא  ומה  להם  אומרים  שלא  שמה 

מסבירים  השני,  את  מבינים  רגועים,  יחסית  הם 

לא  פעם  אף  הם  שקטה,  בצורה  עצמם  את 

"נדלקים".

ריבונו של עולם, ברגעים האלה שאני "נדלק" 

ואני  מגיע  זה  מקום  מאיזה  להבין  מנסה  אני 

שמעו  כך  כל  שלא  הזה,  הקטן  לילד  חוזר  תמיד 

את הקול שלו, שלפעמים פגעו בו, שצחקו ממנו. 

וכמה שאני מנסה להזכיר לעצמי שזה היה מזמן, 

שכבר גדלתי, זה לא כל כך עוזר.

אנשים  סביב  רואה  כשאני  דבר  ואותו 

אוהבים,  צוחקים,  השני,  עם  אחד  שמדברים 

שגם  אז  רוצה  אני  טובות,  מילים  אומרים  בטח 

אלי יתייחסו, אני מרגיש קצת לבד, אפילו שאני 

בתוך  הרבה  אני  כי  הזה  הלבד  את  יוצר  בעצמי 

את  אוהב  די  האמת  ולמען  עצמי  של  הקונכיה 

זה.

תמיד  שלא  הזה  הקטן  הילד  זה  פה  וגם 

שהוא  אותו,  שיתפו  תמיד  שלא  אליו,  התייחסו 

היתה  שלא  אפילו  לבד,  קצת  בצד,  קצת  היה 

לי  תעזור  עולם,  של  ריבונו  לעין.  נראית  סיבה 

לי  מציק  כך  שכל  הזה  הקטן  הילד  את  לשחרר 

מה  לכל  בוגרת  בצורה  להגיב  לגדול,  סוף  וסוף 

שקורה איתי.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

חלפו שלוש שנים מאז רכשנו את הדירה. דוד אלברט חלה ונפטר, ובצוואה 
היקר  האברך  "שיוסף  כתב:  וכך  למתנה.  ההלוואה  את  הפך  שהוא  גילו  שלו 

ימשיך ללמוד תורה לעילוי נשמתי".

נולדו לנו בינתיים שתי בנות, וברוך השם לא חסר לנו דבר. כרגע, שעה עשר 
בלילה, אני מתקשר אליך מן המרפסת לאחר שעשיתי חשבון נפש עם עצמי, 
במה זכיתי לקבל דירה מבלי לשלם עליה פרוטה!!! ולא חצי פרוטה!!! לפתע 
עלתה בזכרוני הסצנה ההיא באיצקוביץ', ואני נער צעיר, שתוחב שטר של 100 
יורו ליהודי בסכנת גרוש מדירתו.. זו הייתה צדקה מעל ליכולתו של נער צעיר, 
בין  קשר  שיש  לוי,  ר'  חושב  לא  אתה  ונעלים...  קדושים  לספרים  שמשתוקק 
הצדקה ההיא לדירה שקיבלתי במתנה". "תראה ר' יוסף", אני משיב לו, "תן 

לקוראים שלנו להחליט".
(מתוך סידרת ספריו של הרב יעקב (קובי) לוי)

ניתן לשמוע שיחה על פרשת השבוע מכותב העלון בטל: 02-5875777-5-7-1-7 (בעלות שיחה רגילה)

בס"ד יצא לאור 
לקט תפילותיו (חלק א) של הרב מנחם אזולאי

מתוך 500 העלונים הראשונים שיצאו לאור בעשרת השנים האחרונות
הספרון בן 234 עמודים בכריכה רכה

לרכישה, להקדשות לארועים ולפרטים נוספים - "אורות": 
r.m.azolai@gmail.com :טל. 072-2129414 (רב קווי) פקס. 076-5102980  דוא"ל
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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


















