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 (א, א)אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל 

רע, הגמרא (בבא בתרא קסה, א) אומרת שמיעוטן של השון לבק אר"ת  אל"ה
רבי אברהם ישראל נכשלים בעריות רובן בגזל וכולם באבק לשה"ר, לפי"ז מפרש 

ישראל" שהרי  כלאבק לשה"ר "הדברים אשר דבר משה אל  –" ה"אל"פלאג'י 
 כולם נכשלים בזה.

אומרים, שלכן ברמב"ם מופיע הלכות לשה"ר ואילו בשלחן ערוך אין  בדרך הלצה
הלכות לשה"ר כי הרמב"ם מביא גם את ההלכות שלא נוגעות בזמן הזה ואילו 

 )הר"א דיסקין(          השו"ע לא מביא הלכות שאינן נוהגות בזה"ז...         
שפעם בא רבי ישראל  ייןמספר הרב שלמה לוינשטהזה של "רובן בגזל" ובעניין 
אל איזה נדיב, וישבו שניהם ע"י השולחן, ועל השולחן היה מונח סכום  מסלנט

גדול של כסף, והנה כשהם יושבים באו לקרא לעשיר למשהו חשוב שלא סבל 
דיחוי, אמר הנדיב לרבי ישראל, תמתין כמה דקות כאן, אני מיד חוזר, והנדיב יצא 

ו, שואל אותו מן החדר, איך שהוא יוצא רואה הוא את רבי ישראל יוצא אחרי
הנדיב למה יצאת? אמרתי לך שתמתין ע"י השולחן, אמר לו רבי ישראל, לא רציתי 
להישאר לבד עם הכסף כיוון שהגמרא אומרת ש"מיעוטן בעריות ורובן בגזל", ואם 
לגבי עריות שרק מיעוטן נכשלים בזה גזרו חז"ל על יחוד, גזל שרובם נכשלים בזה, 

 (הר"ש לוינשטיין)       וודאי שיש בזה איסור יחוד...
 (א, א)זהב  ודי וחצרות
זה מחלוקת קרח ועדתו, ודי זהב זה מעשה העגל. שואלים המפרשים למה  חצרות

 הפך את הסדר, הרי קודם היה מעשה העגל ולמה נשנה כאן אחרי מחלוקת קרח?
לתרץ עפ"י הגמ' שבת (קיט) שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה  ואפשר

, ומה הטעם שדוקא בגלל זה? אלא מצינו אצל אברהם אבינו תלמידי חכמים
כשביקש על סדום שאל אולי יש שם צדיקים שיגנו על העיר, רואים מכאן שאע"פ 
שיש עבירות גדול כח הצדיק להגן על אנשי דורו, והנה בירושלים אף שעשו 
עבירות כדאיתא שנחרב על ג' העבירות החמורות, מ"מ היו צדיקים שהיה בכחם 

הגן על הדור שלא יחרב ביהמ"ק, אמנם, כשביזו בה תלמידי חכמים, הרי כבר לא ל
מחשיבים אותם וא"כ אין בכחם להגן, וזה כוונת הגמ' שלא חרבה אלא עבור שביזו 

 בה תלמידי חכמים וממילא לא יכלו להגן על הדור.
כאן אחרי מעשה העגל בא משה רבנו ובקש והתחנן עבור כלל ישראל  והנה

קיבל בקשתו וסלח, אבל כשבאו עדת קרח וביזו את משה א"כ שוב לא  והקב"ה
יכל כוחו להגן עליהם לכן כתב הפסוק קודם "וחצרות" היינו מעשה קרח ורק 

                          לאחמ"כ "ודי זהב" שהקטרוג נתעורר רק אחרי מחלוקת קרח. 
 (תפוחי חיים בשם מעגלי צדק)

 )א, א(זהב די ו
לימודים בפסוק הראשון, ונזכיר ’ טדברים ’ בתחילת פ’ האור החיים הק כתב

שלא יהיה להוט אחר דברים הנדמים לאהוב הון עולם הזה, שכל ’, ט‘ התשיעי:
וצריך האדם להסתפק בהכרחי והוא ’, לבו בטל הוא מעבודת ה ההולך אחר תאות

ל זה הדרך שכל מה שיאמר לזהב די: או ירצה ע” זהב ודי“מה שרמז באומרו 
אבות (כאילו יש לו כל זהב, והוא על דרך אומרם  שיהיה לו יהיה בעיניו דבר מספיק

לעבודה העליונה היא  יטה לבבו איזהו עשיר השמח בחלקו, ובזה )א”ד מ”פ
שלא ללכת אחר תאוות  הרי לנו ללמוד ששייך לכולנו’. ים חייםקאל’ עבודת ה

 ח בחלקו.הלב, רק לומר לזהב די. ולהיות שמ
ע שפעם אחת עמדו לפניו שורה אנשים שבקשו ”ין זי’ק מרוז”מסופר על הרה

ין ’ינאי אלא שבדרכו עבר מרוז’ממנו. אחד מהעומדים לא היה חסיד רוז להתברך
קוויטל לפני  לבקש ברכה. האיש עמד וראה אחד החסידים מניח ונכנס דרך אגב

האיש שמח אולי ’. יהיה לך ממון רב ומעט יראת שמים‘ הרבי, והרבי מברך אותו
לו הרבה כסף ולא יהיה מצומצם מחמת יראת  גם הוא יקבל ברכה כזאת, שיהיה

לפני הרבי, וביקש שגם הוא רוצה ברכה  הוא העיז פניו’. השם, ויחיה משוחרר וכו
ואמר האיש הזה הוא היימישער  ין חייך’זק מרו”כמו שבירך לאיש הקודם... הרה

ענייני פרנסה, כל מה שיש  והוא מבין מה שהתכוונתי. כסף יהיה לך הרבה, היינו
יש לו ארבעים מליון  לך, יהיה בעיניך כהרבה מאד. שלא כעושר שתמיד הוא בוכה,

צודק, כי באמת  רוצה שמונים מליון נוספים, תמיד העשירים אין להם לתת, הוא
הרבה כסף,  ו רק בקושי שליש ממה שהוא רוצה. לכן ברכתי אותו שיהיה לואין ל

היה  שתמיד כמה שיהיה לו, יהיה לו הרבה. רבי חנינא בן דוסא די לו בקב חרובין,
 אומר די על קב חרובין, יש לו המון. ומעט יראת שמים היינו שכמה שיהיה לו יראת
 שמים, יבין שזה עדיין מעט, שלא כדרך האנשים שנדמה להם שכבר יש לו יראה.

 )ןמזייר י"מרהג( ’האם אתם גם רוצים ברכה כזאת?...‘ינער סיים ואמר לאיש: ’הרוז
  ז) (א, פרת נהר הגדל הנהר עד

 .מלך וכו'" מלך עבד אומר הדיוט משל גדול קוראו י"א עם שנזכר "מפני י"רש כתב

אל רבו, אותו חסיד דר בארץ  הרה"ק מלעכוביץשפעם נסע אחד מחסידי  מסופר
ישראל ונסע ללעכוביץ, וכביכורים לרבו הביא אתו חלה מארץ ישראל, כמובן 

, וכשהביא את החלה לרבו, שבמהלך הנסיעה הארוכה הצטמקה החלה ונתקטנה
הסתפק הרה"ק מלעכוביץ על מה לבצוע בברכת המוציא, שכן היה לו חלה אחת 
גדולה שנאפתה שם וההלכה היא לבצוע על הגדולה ומאידך החלה מארץ ישראל 

 אמנם קטנה, אבל יש בה חשיבות מיוחדת שהיא מארץ ישראל.
י אלו בפרשתן, שכתב שהכריע לבצוע על החלה מארץ ישראל עפ"י דברי רש"עד 

מפני שנזכר עם אר"י, רואים מכאן שמה ששייך  הגדולרש"י שלכן נקרא הנהר 
לארץ ישראל נקרא "גדול", א"כ אף החלה הקטנה היות שמקורה טהור מארץ 

 (ציוני תורה)      ישראל ודאי נקראת "גדולה".
(א, ם לכ דבר כאשר אתכם ויברך פעמים אלף ככם עליכם יוסף אבותיכם אלקי ה'

 יא).
לכם". דהיינו  דבר כאשר אתכם יברך הוא אבל הוא, משלי זו להם רש"י: "אמר כתב

שמשה רבינו נתן להם מעצמו ברכה על אלף פעמים ככם. ויש להבין למה נתן 
 פעמים ככם?,  אלףדווקא 

 לי הניחה "ועתה י) לג, (שמות ה"למשרע ה"הקב אמר העגל לבאר, במעשה ויש
 "אכנו יב) יד, (במדבר במרגלים וכן "גדול לגוי אותך ואעשה ואכלם בהם אפי ויחר
 (ז.) בברכות איתא והנה ממנו" ועצום גדול לגוי אותך ואעשה ואורישנו בדבר
 אפילו לטובה ה"הקב מפי שיצא ודיבור דיבור כל יוסי רבי משום יוחנן רבי "אמר

 בו". חזר לא תנאי על
' (סוטה יא.) אומרת שמרובה מדה טובה ממדת פורענות חמש מאות הגמוהנה 

פעמים. וכאן אמר הקב"ה "ואשמידם" ואעשה אותך לגוי גדול הכוונה שמשה 
רבינו יהיה חמש מאות פעמים יותר, והרי פעמיים הבטיח לו זאת הקב"ה כאמור, 

מים" פע אלףוזה מה שהתכוון משה באמרו "ד' אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם 
 )יפות פנים(  ושפיר אומר רש"י "זו משלי" כי אני יש לי כח של אלף פעמים.          

 ואשלח מלחמה בו והתגר רש החל ארצו ואת חשבון מלך סיחון את בידך נתתי ראה
 ) כו-כד, ב( לאמר שלום דברי חשבון מלך סיחון אל מלאכים

 ציווינגד עשה לכאורה סיחון אל שלום דברי שלח כאשר דמשה לתמוה יש הנה
. שלום דברי אליו שלח והאיך במלחמה בו להתגרות ציווהו ה"דהקב, ה"הקב

, למלחמה המה אדבר וכי שלום אני) ז, קכ תהלים( שכתוב מה פי על לומר ואפשר
 ולכן הימנו שפוחדים סובר שלום עימו מדברים שכאשר, הוא הנכרי שטבע כלומר
 שלום דברי אליו שלח סיחון את לגרות רצה כאשר משה כן וכמו. במלחמה מתחיל

 מלחמה. בו והתגר ת"השי שציווהו מה קיים ובזה. נגדו למלחמה שיצא כדי
 )חמד כרם(      

 (הפטרת חזון) אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו
 בית זה ילבינו כשלג כשנים חטאיכם יהיו אם" אומר ג)"ה ט"(פ בשבת ה'ירושלמי'

יש להבין למה מרמז השני על   ,"שני בית זה יהיו כצמר כתולע יאדימו אם ראשון
 בית ראשון והתולע על בית שני?

לומר, שהנה ה"שני" זה חוט שצבוע מבחוץ בצבע אדום, משא"כ ה"תולע"  ויש
שזה תולעת אדומה מחמת הדם שלה. הגמרא אומרת שבית ראשון נחרב בעבור 
ג' העבירות החמורות של ג"ע שפ"ד וע"ז, ואילו בית שני נחרב בעבור שנאת חינם. 
והנה, ג' העבירות החמורות הם עוונות ששייכות לחיצוניות, שהלך האדם ועבד 
ע"ז או שרצח ר"ל וכו', לכן מדמה הירושלמי את חטאם ל"שני" שרק צבוע באדום 

זה בפנימיותו לכן מדמה מבחוץ. אבל "שנאת חינם" שייך למידות של האדם ש
 את חטאם ל"תולע" שזה אדום מבפנים.

בהלכות מראות נגעים מצאנו שהשלג יותר לבן מהצמר, אומר לנו הנביא אם  והנה
זה עבירות שהם רק בחיצוניות "כשנים" אזי אפשר להלבין ולמחוק את זה לגמרי 

חמור, וזה  שילבין כמו השלג, אבל אם זה עבירה בפנימיות "כתולע" זה כבר יותר
זה אפשר לבאר את דברי הגמ' לפי אפשר להלבין רק כמו הצמר שהוא פחות לבן. 

 נתגלה לא עוונם נתגלה שלא אחרונים  קיצם נתגלה עוונם שנתגלו ראשונים"
שבית ראשון "נתגלה חטאם" דהיינו שהיה חטא רק בגלוי ובחיצוניות,  , "קיצם

בבית שני ש"לא נתגלה  קיצם" אבלאבל לא בעצם, זה יותר קל ולכן "נתגלה 
  חטאם" דהיינו שחטאו בפנימיות "לא נתגלה קיצם" כי זה כבר יותר חמור.

 (משך חכמה)                 

 מאוצרות המגידים  
"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, 

ולבן, וחצרת, ודי זהב" "חזון ישעיהו  בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל
בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים... ידע שור קונהו וחמור אבוס 

 בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן".

 g.agedank@gmail.com בכל ענייני ‰‚יליון ני˙ן לפנו˙ ל„ו‡"ל:בס"„, 
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 הקומוניסטי שצעק מתחת לגלגלים, הילדה שהועפה מהרכבת
אילו אתם הייתם יודעים מה שאני חושב, כולכם הייתם צוחקים? אבל יש נס 

 יודעים מחשבות. שאינכם
אבל אני רואה שאתם רוצים לדעת, אז אומר לכם.

בזוהר הקדוש כתוב כי יש רקיע אחד שהוא מצלם את כל מעשי בני אדם, ולא רק 
מעשים אלא גם את המחשבות. וכאשר האדם יבוא לדין, יראה כמו סרט איך 
ם שאנחנו עתה יושבים, אני שותה וגם חלק מהציבור שותים תה, וככה אומרי

(ר' שלום שתה מחמת יובש הפה שסבל ממנו). חשבתי על כך ולכן  - - -שמוע'ס 
 חייכתי: איך זה היה נראה שם בסרט של הרקיע.

תא ויצנות חס ושלום, אבל מילתא דבדיחלתא, לא וובזה יצאנו ידי מילתא דבדיח
 לפקח את הלב. טוב.

הכעיסו לפני רש"י מבאר כי בתחילת הפרשה מנה משה רבינו את כל המקומות ש
 המקום "לפיכך סתם את הדברים ברמז, מפני כבודן של ישראל".

מדוע משה רבינו אמר את תוכחתו ברמזים:  -הרבי שלי הביא מדרש בו נאמר 
"בעבר הירדן, בערבה, מול סוף וגו'"? משיב המדרש, כי אם היה מפרש יותר היו 

רבינו ע"ה, היו מול משה  כך עד שלא היתה להם אפשרות לעמוד מתביישים כל
 מתעלפים, לכן דיבר ברמז בלבד:

 בשביל שאמרו מי יתן מותנו במדבר. -"במדבר" 
 שחטאו בפעור בשיטים בערבות מואב. -"בערבה" 

 שאמרו המבלי אין קברים במצרים וכו'. -"מול סוף" 
נתבונן כיצד הדורות יורדים דור אחר דור, כי בהפטרה  -אמר הרבי  -א"כ נראה 

של פרשת השבוע, נאמרו דברי התוכחה של ישעיה הנביא ממש מפורש "בנים 
גידלתי ורוממתי והם פשעו בי" "ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא 

ו עד דורו של ישעי' ידע עמי לא התבונן" כמה דורות חלפו בסך הכל ממשה רבינ
 -הנביא, והנה ישעיה הנביא כבר יכול היה לדבר בנוסח ברור ונחרץ ללא שום רמז 
 "הוי גוי חוטא עם כבד עון זרע מרעים וגו'" נורא מאד. כי קיימת ירידת הדורות.

יש לדעת כי ירידת הדורות לא נעצרת, אלא הדורות הולכים ויורדים. ועד דורנו, 
 היכן אנו עומדים...? -א"כ נחשוב  דור עיקבתא דמשיחא.

כתוב בזהר הקדוש מדוע הדור, בו יבוא המשיח, נקרא עיקבתא דמשיחא? מפני 
כמו העקב המגושם שבגוף. כלומר? אם  -שאותו דור יהיה המגושם מכל הדורות 

יכניסו מחט חס ושלום לעין היא מיד תדמע ואף תתעוור חלילה, ואם ביד, יחושו 
ם מחט בעקב, לא נורא, הרי שהעקב הוא הפחות מכל הגוף. בכאב, אך אם תוחבי

 כך דורנו...
אך עם כל זאת, העולם אומר בשם הרבי מקוצק, שעמד פעם ונקש בכף ידו על 
השולחן: "נכון, מה שנאמר על דור העקב, אבל תדעו, כל הגוף עומד על העקב"... 

 כל הדורות עומדים על הדור שלנו.
ל הרבי מקוצק, נבוא ונתמה, ממה נפשך, איך יכול ואם נכון שכה היו דבריו ש

להיות שאפילו שאנו כמו עקב (מגושמים), עם כל זאת כל הדורות יכולים לעמוד 
 על כזה דור חלש?!

 נסביר את ההפטרה ונבין גם את זה. הפלא ופלא.
 טבע קדוש

 "חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, ידע שור קונהו וחמור אבוס
 בעליו, ישראל לא ידע עמי לא התבונן".

"קונהו". (בהיותי בחור צעיר והלכתי להתפלל  -השור יודע להכיר את בעל הבית 
תפילת מעריב ב'אחוה' ירושלים, שם בדרכי לקראת ערב היו שבים מהשדה 
שוורים של בעלים שונים, היה מעניין לראות איך הם שבים יחד מהשדה, נפרדים, 

עצמו לבית אדונו...) אך דווקא "ידע שור קונהו", השור מכיר את וכל אחד הולך מ
הבעלים עצמו. "וחמור אבוס בעליו" החמור אין לו הבנה כהשור להכיר ממש את 

 קונהו, אבל את האבוס הוא כן מכיר.
ישעיה הנביא אומר תוכחה קשה כזו לישראל, השור ידע, החמור מכיר, אתם 

 ידע עמי לא התבונן". "ישראל לא -כביכול, גרועים מהם 
 נשאלת השאלה.

וכי השור והחמור למדו בגימנסיה (אוניברסיטה) להכיר את בעליהם, זו הרי 
מציאות טבעית שנולדת עם השור והחמור, א"כ מה ה' רוצה מאיתנו ומה 
אשמתנו?! הם יודעים באופן טבעי ללא מאמץ והתבוננות, ולנו הדבר כרוך בלימוד 

 אותנו כגרועים מהשור והחמור?! והתרגלות, ומדוע מכנים
התשובה טמונה בתוכחה עצמה. הנביא מגלה לנו בתוכחה זו, ואומר בשם ה', 
לשור נתתי טבע שיכיר את בעליו, ולחמור את האבוס, גם לכם נתתי טבע להכיר 
אותי! כן כן! כלומר, לעם ישראל יש טבע קודש שנטע ה' בתוכנו להכיר את ה' 

 יתברך!
כאשר עלו על המוקד  -ז ומעולם, לדוגמא, מסירות הנפש אנו רואים כך מע

באינקוויזיציות, נשרפו באש וקפצו למים ילדים צעירים על קידוש ה', וכל יהודי 
 באשר הוא, בשעה שמת אומר "שמע ישראל", אפילו הפחותים ביותר.

שמעתי מעד ראיה ישיש, כי בתקופת הקומוניזם, בימים הקשים, כאשר יהודים 
"מהרסיך  -וגם היו לראשי המפלגה  -תו יחד במפלגת הקומוניסטים רבים שיר

ומחריבייך ממך ייצאו!" והנה יהודי קומוניסט אחד שחטא והחטיא בעיירתו, 
וערב בהיר אחד נעמד ברשות הרבים הוציא עימו ספר  -הגדיל לעשות בחטאיו 

א, כי ממש תורה והחל לקרוע את גווילי הספר ברחובה של עיר, ה' ירחם. ויהי לפל
בעודו קורע ואוחז בגווילים חלפה שם מרכבה עם סוס. העגלה סטתה, ופגעה בו. 
הוא נסחף מתחת לגלגלים, עצמותיו החלו להישבר. ואז שמעו כולם איך שצועק 

  - - -בין הגלגלים: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד!" הקומוניסט הזה 
ת החולים בשוודיה, היה זה (רבי שלמה וולבה זצ"ל סיפר על הימים ששכב בבי

לאחר המלחמה. בבית החולים אושפזה גם כן אישה ששבה מאושוויץ, והיא 
סיפרה לו, כי באותם שנתיים שעבדה ליד תאי הגזים באושוויץ, לא היה אחד 

שנכנס לתאי הגזים ולא אמר 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד', רבבות משומדים 
טבע קדוש של יהודי,  -ומתו על קדושת שמו פורקי עול וכולם הכיר אות בוראם 

ה' ינקום דמם!). רואים מכאן שגם הדור הפחות ביותר עיקבתא דמשיחא, יש לו 
טבע קדוש להכיר את ה'.

"ידע שור קונהו וחמור  -וכאמור זהו יסוד גדול, כי לכך מתאונן הנביא בתוכחתו 
כם, כי בראתי אתכם אבוס בעליו, ישראל לא ידע" אם אינכם יודעים זו טענה עלי

 בטבע נעלה להכיר אותי.
ומה הסיבה שבאמת לא יודעים ולא מכירים, התשובה נמצאת באותו פסוק: "עמי 
לא יתבונן" אילו אדם היה מתבונן היה מכיר ויודע את ה'. ובלי התבוננות הוא גרוע 

 "עמי לא התבונן!". -מהשור. וי, וי, 
 "בזמן שעושים רצונו"

ו את הטבע הקדוש של עם ישראל, נבין את המשך ועתה, לאחר שהסברנ
 הפסוקים בהפטרה: "הוי גוי חוטא זרע מרעים בנים משחיתים".

 ועל כך יש ויכוח בגמרא קידושין דף ל"ו:
בנים אתם לה' אלוקיכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרויים בנים  "דתניא

אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרויים בנים דברי ר' יהודה. רבי מאיר אומר 
בין כך ובין כך אתם קרויים בנים שנאמר בנים סכלים המה ואומר בנים לא אימון 

 בם וכו' זרע מרעים בנים משחיתים".
מר כי אפילו כאשר עובדים לעבודת כוכבים נקראים בנים! במקום רבי מאיר או

אחר בגמרא נאמר כדברי רבי יהודה, רק בנוסח שונה קצת: "בזמן שישראל עושים 
 רצונו של מקום נקראים בנים אין עושים רצונו נקראים עבדים"

צריכים להסביר מה הכוונה "רצונו של מקום", לא כתוב "בזמן שישראל עושים 
ו של מקום", עוד יש להבין וכי "בזמן שאין עושים רצונו של מקום נקראים ציווי

עבדים", עבדים?! איזה עבד הוא האומר לאדונו: אמת שאתה האדון ואני העבד, 
 אבל כל מה שתאמר לי לא אעשה. הינו מורד באדונו, לא עבדו.

 ניישב זאת עפ"י משל. אני מבחין שאתם מקשיבים טוב:
כנסתי לחנות גדולה (איך קוראים לה? סופרמרקט) קונים ערב יום טוב אחד נ

 וקונים ובעל הבית לא מצליח לעמוד בעומס הקונים.
ראיתי באחת הפינות, ישב לו פקיד עם דפים ועט ועסק בניהול חשבונות בלי 

"רואה חשבון" חרוץ. חשבתי לעצמי, הנה הפקיד יכול היה להטות שכם  -הפסקה 
הבית בערב חג, אך אינו עושה כך, מדוע? הוא כאילו להוריד קצת מהלחץ של בעל 

לא נמצא כאן יושב לו בפינה ועוסק בשלו. והוא צודק כי אומר לעצמו "אני עושה 
לעסוק בביקורת חשבון, וזהו, לסייע לקונים או לפרק סחורה  -תפקידי באמונה 

 לא שייך אלי", כך חושב לעצמו בצדק.
לאותה חנות, גם היא עמוסה בקונים, גם אבל. נכנסתי לחנות שניה ממש בסמוך 

"רואה חשבון" במלאכתו, אך כאשר רק היסב את ראשו  -שם ישב איש בפינה 
וראה כי יש צורך בעזרה, התרומם, סגר את הפנקס והשתלב במכירות, הוריד 

 סחורה, ניגש לקופה וסייע בחשבון לקונים ועוד.
 במה שונה השני מהראשון?
 ון הוא גם בן של בעל הבית...בחנות השנייה רואה החשב

הביזנעס הם שלו. לכן, כאשר צריך להוריד סחורה ובעקבות כך יהיה רווח גדול 
של ערב יום טוב, הוא שולח את ידיו לסייע, אם קשה לאביו הוא עוזר ורוצה 
לעזור. אבל הפקיד בסופרמרקט הראשון הוא בסך הכל פקיד, וכי איכפת לו 

 , שיכאב הגב לבעל הבית, לא לי...הרווחים וההפסדים של המנהל
 כך גם בענייני תורה ומצוות:

שואלים לפעמים את ר' פלוני "למה אתה עושה כך וכך, וכי מה שאתה עושה 
 מותר וראוי?!"

והוא משיב: "וכי כתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות כך?! היכן ראית כתוב 
 בשולחן ערוך לא לעשות מה שעשיתי?" מתרעם בשאלה.

זכורני מימי נערותי. חבר שלנו הלך לשחק פוטבול (כדור רגל) הוא היה  לדוגמא,
 השוער.

מת, כמו שאומרים מדוע אתה כבן ישיבה "מה זה?" שאלו אותו החברים בתרעו
 משחק פוטבול?

 "מה?! תמה הבחור "האם כתוב בשולחן ערוך לא לשחק כדור רגל?!"...
 בזה התירוץ על השאלות הנ"ל.

שמורד ממש באדוניו ולא שומע להוראותיו, אלא שלא  הפסוק לא מדבר במי
 עבדים שעושים ציווי אבל לא רצונו. -עושה רצונו של מקום, ולכן נקראים עבדים 

 אבל בנים כן עושים רצונו של מקום, מה שה' רוצה.
 בלב כתוב לא רק בשולחן ערוך...

דבריו באחת האסיפות דיבר החפץ חיים על ענין חשוב בתקנת הציבור, בתוך 
הצביע  -אמר: והרי ודאי תשאלו אותי היכן זה כתוב? אומר לכם: זה כתוב פה 

כתוב בלב! אדם המרגיש כי רצון ה' לא להסתובב עכשיו במגרש  -ודפק על ליבו 
כדור רגל הוא לא שואל אם כן כתוב או לא כתוב, אם רצון ה' לעשות עושה ואם 

 אינו עושה. -לא 
ו הרבה, פעם חלף לידי במסדרונות הישיבה ושרק בפי קר(היה לי חבר שהיה שו

מה זה?!  והוא הגיב "היכן כתוב  -בפיו (כמדומה שהיה זה בשבת) שאלתי אותו 
שאסור?" הצעתי לו לשאול את החזון איש. הוא הסכים. קמתי ונסעתי מירושלים 

"יש דברים  -לבני ברק. אמרתי שהבחור שואל "היכן כתוב שאסור?" הגיב החזו"א 
 אפשר לומר מותר או אסור, צריכים להרגיש...", אמר ולא יסף). שאי

 "אימתי נקראים בנים בזמן שעושים רצונו של מקום. ואם לאו נקראים עבדים".
ה' רוצה מאיתנו שנעשה רצונו, לא רק מצוותיו. כי יש לנו טבע קדוש להבין מה 

ידושין דף הרצון של האבא שלנו. (ואדרבה, לכן באמת דעת רבי מאיר במסכת ק
ל"ו הנ"ל, כי גם כאשר אין נוהגים מנהג בנים נקראים בנים, מדוע? כי תמיד טמון 
בקרב עם ישראל הטבע קדוש לעשות רצונו של מקום, (יש לנו את האפשרות 



 

 ג 

להבין להתעלות ולעשות רצונו של מקום) אלא שדעת ר' יהודה כי כיון שאין 
 נוהגים מנהג בנים אינם קרויים בנים.

*** 
חש באפגניסטן שלא המיתהנ

אספר לכם בענין מה שאמרנו כי ה' נטע בקרבנו טבע קודש שיכירו את ה'. ובמעט 
 התבוננות יהודי מכיר את ה' יתברך.

הנה רואים בעשרות שנים האחרונות התעוררות של בנים אבודים בכל קצווי תבל 
יות וגמרא, ישנם יהודים היושבים ולומדים במשנ -אפילו באפריקה, רוסיה ואסיה 

מי הביאם לידי כך, וכי הקומוניסטים הבולשביקים? מי עוררם? אם לא מאמר 
הכתוב: "ולקחתי מכם לב אבן מקרבכם ונתתי לכם לב בשר" בקצווי תבל אפשר 
לפגוש 'תינוק שנשבה' שבעבר לא ידע אפילו שיש תורה בישראל, אבל כיון 

 שהתחיל להתבונן: מה אני איפה אני? הגיע.
 סיפור ששמעתי לפני שלושה וחצי שבועות (שנת תשמ"ו).זה 

יהודי  -בחור עולה מרוסיה הביא לפני חבריו מכתב שנשלח אליו מידיד בן גילו 
בולשביק מושבע (מה הוא אשם נעבאך), והם סיפרו לי מה  -בצבא ברוסיה 

 שכתוב במכתב. תשמעו מעשה ותתפעלו.
הרוסי באפגניסטן. אם אתם יודעים הוא נסע עם פלוגת חיילים בשליחות הצבא 

או לא יודעים, שם בהרי אפגניסטן מורדים נלחמים ברוסים, יש לרוסיה צרות מהם 
 כבר שבע שנים רצופות. פלוגה זו נשלחה למשימה חשובה.

קבוצת החיילים חנתה באחד הכפרים, הבחור יצא לו קצת לטייל בסביבות הכפר. 
שאהב בעלי חיים ולמד בשיעורי טבע כי והנה הבחין בנחש ארסי מתפתל. וכיון 

אפשר להתיידד עם נחשים, ניסה את מזלו, שב למחנה הביא לנחש אוכל, הנחש 
 אכל בתאבון.

הנחש  -למחרת הביא לו שנית, כך כמה ימים עד שחש בטחון עם הנחש והשניים 
 והוא, הסתובבו זה לצד זה בידידות. היה זה בהר הסמוך לכפר.

 הנחש במשך שעה ויותר מידי יום. ידידים... הוא הקפיד לשהות עם
ויהי היום, התקבלה הפקודה להתקדם במהירות האפשרית ביותר, לעזוב את 
הכפר ולצאת לאחד ההרים, ומשם לעבור להר רחוק יותר. לפני שיצאו לדרך מיהר 
הבחור היהודי ורץ להיפרד מהחבר החדש שלו, הנחש... פשוט הביא לו אוכל 

 נחש אכל. ולפתע...בפעם האחרונה. ה
לפתע הזדקף מולו בפה פתוח וקול שריקת נחש ארסי (בזעם ורצון להכיש ארס). 
החייל רעד מפחד. אך. גם זאת למד בספרי הטבע, כי אם נקלעים חלילה, לכזה 
מצב, שהנחש עומד ממול זקוף כמקל, אסור לברוח. בריחה תביא אותו אחריך, 

לכן מה עושים? נשארים לעמוד זקוף  ובדרך כלל הוא המנצח והסוף הוא מות.
 ממולו בעמידה איתנה.

הבחור באמת הצליח להתייצב לעמוד על פי הכללים ועפ"י ההוראות. שעה. עמד 
שעתיים. שלוש, אתם שומעים? ארבע, חמש שעות  -עוד שעה והנחש מולו 

 תמימות! הוא היה על סף עילפון.
יצאו במהירות לדרכם לפי  החברים שלו שהמתינו שעה קלה לבואו, משלא הגיע

הפקודה ותוואי הדרך. אך הוא נשאר שם על עומדו כשהוא מתאמץ ונזהר לא 
 לעשות אפילו תנועה קלה של בריחה.

 לאחר שש שעות ירד הנחש, התקפל, פנה לדרכו ונעלם לו.
והוא הרי בחור קומוניסט, מה כבר יכול היה לחשוב על מה שקרה, וכי ידע את 

שהכל מהקב"ה? טוב, הוא מיהר למחנה, שכמובן  -לנגדי תמיד הכלל "שוויתי ה' 
היה ריק מאנשי הקבוצה שיצאה לדרכה, נטל את מטלטליו, וכיון שידע את כיוון 
הליכתם, יצא אחריהם בדילוג וריצה, קיווה לעקוף אותם עוד לפני רדת החשיכה. 

כולה ירד מההר ורץ לפי השבילים. והנה. באחת הפינות מצא את כל הקבוצה 
 שוכבים שחוטים. המורדים ארבו להם והרגו אותם בחרב.

תראה, איך אני מציל  -אתם רואים נס? חמש שעות הראה הקב"ה לתינוק שנשבה 
 אותך...

בסוף המכתב הוא חתם בנוסח שלו (אני אומר בנוסח שלנו): ולפיכך התעוררתי 
 ל המעשים.להאמין שבורא עולם הוא מנהיג לכל הברואים והוא עושה ויעשה לכ

 שאבעס!
ומה אתם חושבים כי רק ברוסיה? גם כאן בארץ ישראל הולך לו יהודי רחוק, אוי 
רחוק, עוסק בביזנעס שלו ופתאום צצה מחשבה במוחו: "מה איתי, במה אני 
יהודי?" הוא ממשיך ומתבונן הולך וחושב על מעשיו עד שמתחיל להשתפר. והוא 

 נהיה צדיק, נורא ונפלא.
ברוך ידלר ז"ל נחלה ושכב בבית חולים לאחר שהבריא ושב לביתו,  חבר שלי רבי

 באתי לבקרו והוא סיפר לי כך.
בחדר עימו שכבו עוד חולים ל"ע, אחד מהם יהודי חילוני גמור. והנה באו לבקרו 

חליפה וכובע.  -(את החילוני) בנים ונכדים צעירים בעלי זקן ושיראים של חרדים 
לצאצאים  -התעניין בעדינות "איך הוא הגיע לכך ר' ברוך המתין להזדמנות ו

 כאלו?".
 "זה סיפור ארוך אספר לך מחר". השיב.

 למחרת כאשר הוציאו את החולים לחצר, סיפר לו:
התגוררתי בקיבוץ מסוים (נקב בשמו) שבת אחת יצאתי לטייל, עליתי על רכב של 

מראש נעמדו  הקיבוץ נסעתי לירושלים לטייל בה עד ככר השבת. שם בלי תכנון
ילדים וצעקו: שאבעס! שאבעס! לא ידעתי מה זה בכלל מה הצרחות הללו. כעסתי 
מאד. פתחתי את הדלת "וירקתי עליהם קללות" כלשונו, הם ברחו מפחד שמא 

 אכה אותם.
 נכנסתי לרכב להמשיך בנסיעה ושוב התאספו כולם: שאבעס!

ך בנסיעה, עד שהתקרב יצאתי שנית והם ברחו. וחוזר חלילה. לא יכולתי להמשי
אלי רב אחד, שכן מאחד הבניינים ואמר לי בנחת: "אתה רואה מה הולך פה, 
הילדים לא יעזבו אותך אתה תאלץ להישאר פה, והוא המשיך: "הסתכלתי 

הם אינם  -מהחלון והבחנתי כי יש כאן שיח חירשים, צועקים אחד מול השני 
, תשמע, אם אתה מעוניין להבין, מבינים אותך ואתה לא מבין כלל מה הם צועקים

 תעלה אלי לשעה שעתיים עד צאת השבת ואסביר לך".
בקיצור לא אאריך. עלינו, אני ורעייתי, לביתו. התיידדנו. חלפו ימים ביקרנו אצלו 

אני ואשתי, וזה לא היה בכלל פשוט  -שוב, אח"כ ביקרנו בביתו עוד פעם פעמיים 
 מצידנו לבקר בבית חרדי כל כך.

הימים אמר לנו "אתם הרי סוציאליסטים יש לכם אפשרות לחיות בקיבוץ  באחד
שלכם אבל האם יש בו בית כנסת?" הוא סידר לנו בית כנסת, ומפקידה לפקידה 
נכנסתי לבית כנסת. הדברים התגלגלו עד שביום מן הימים נכנס לנו בחשבון הבנק 

לו, ואז פשוט עקרנו את 'שילומים' כי שנינו מילדי טהרן, היה זה כסף שלא ציפינו 
דירתנו מהקיבוץ לירושלים. כאן גידלנו את המשפחה והילדים. ותראה מה יצא 

 מהם. ע"כ.
אם נשב עד אור הבוקר בדרשה לא אסיים מה שאני שומע אודות חזרה בתשובה. 

 רק עוד עובדה אחת.
 מה ראה רבי חיים קנייבסקי?

הבן בעל  -שליט"א, בן ואביו  רבי חיים קנייבסקי -נכנסו אל בנו של הסטייפלער 
תשובה והאב שעדיין אינו שומר תורה ומצוות, להזמינו לשמש כסנדק בברית של 

 הבן הנכד.
 השיב ר' חיים: "לא, אתה תהיה הסנדק" והצביע על הסב.

 "מה, וכי אני אהיה הסנדק, וכי אני ראוי לכך?!"
ק ר' חיים את "אני רואה על הפנים שלך קדושה, אתה צריך להיות הסנדק" פס

 פסוקו.
 הסב היה הסנדק.

 אחרי הברית הוא התחיל לחשוב "למה הרב אמר עלי קדושה, וכי אני קדוש?!"
 הרהר בדעתו ובמעשי חייו, והבין... וגם התעורר ושב בתשובה שלימה.

 מה הבין ומה נזכר?
 הוא חיפש בהסטוריה של חייו. ומצא. מעשה שהיה.

ר עמד להינשא בקיבוץ לפני החתונה קראה היה זה עשרות שנים קודם לכן כאש
לו המיועדת להיות אשתו (הסבתא של הרך הנימול ואימו של אבי הבן) לשדה 
בפאתי הקיבוץ, ואמרה לו כך: אספר לך. אני הרי ניצולה מהשואה כפי שאתה 
יודע. ואיך ניצלתי? נסעתי יחד עם אבא ואמא ברכבת בדרכנו לאושוויץ. בנסיעה 

כי אכן אנו בסוף החיים. באחד הרגעים אמא התייפחה בבכי  כבר חששנו כולנו
ואמרה לי: אנו צועדים לקראת המוות, רצוני לזרוק אותך מחלון הרכבת, רק כך 
אולי תזכי את להישאר בחיים, ויישאר מאיתנו זכר. ובכן, אמרה אמא "בשעה 
שהרכבת תאט באחד מעיקולי הדרכים אשליך אותך" באותה שה בכתה עוד 

: "וכאשר תזכי להישאר בין החיים תחיי בנעימים, תתבגרי, וגם תזכי לבוא ואמרה
בברית נישואין, קודם לכן תשאלי יהודים מה זה טהרת הבית היהודי, שהיא חובה 

 של יהודים".
 והשלכתי. והגעתי עד הלום.

לפני כמה ימים שאלתי את מזכירת הקיבוץ מה זה טהרת הבית? היא אמרה בזעם 
"סתם כלום", לכן מהכעס שלה, אדרבה, הבנתי כי אני צריכה לברר והלכתי לשאול רב 
דתי, נסעתי לעיר ושאלתי, והרב כן הסביר לי ברור מה החובה של התורה. ועתה, אם 

 לא אתחתן!" כך אמרה. -לאו  אתה מסכים שנשמור על צוואת אימי, טוב, ואם
לאחר שלושה ימים נתתי את הסכמתי וכך התחתנתי. וכנראה משום כך ר' חיים ראה 
עלי מעט קדושה, ולכן זכיתי לבנים ונכדים, ואני מכריז בזאת, כי גם אני שב עתה 

 בתשובה ואזכה לשמור שבת ושאר תרי"ג מצוות. נורא ואיום. ע"כ המעשה.
ארוכה), אולי מפאת שאני עייף אני חושב שאתם עייפים...  אתם כבר עייפים (דרשה

 טוב, וה' יזכנו לראות בישועתו ונראהו עין בעין בעגלא ובזמן קריב.
 (להגיד)      קדיש, כבוד הרב.

 בין המצרים  
 )לשבת חזון (הפטרהעמי לא התבונן 

הרבה ף סוף לאחר למה הדבר דומה, לזוג שלא היו להם ילדים הרבה שנים, סו משל
 שנים נפקדה האשה.

הלכו לביה"ח, הבעל מחכה בחוץ, ועובר הרבה זמן, הבעל שם לב  ,הגיע זמן הלידה
שהדלת נפתחת ונסגרת הרבה פעמים, רופאים יוצאים ונכנסים, ניגש אליו רופא ואומר 

 המצב חמור מאוד!  :לו
  בסכנת נפשות!אשתך 

אפשרות להציל את התינוק יש אפשרות להציל את האשה אבל התינוק ימות! יש גם 
 אבל אז האשה תמות, תחליט מה לעשות. 

 אמר הבעל, רגע, זה דיני נפשות, אני צריך ללכת לרב לשאול! 
 אין זמן לרב, תחליט עכשיו!  :אומר הרופא

 טוב, אם כך צריך לשאול את האשה בעצמה, זה החיים שלה. 
תצילו את הילד. ואמרה  שאלו את האשה ואמרה, לחיות בלי הילד, זה לא חיים, לכן

  ק מי הייתה אמא שלו! שמסרה נפשה!לבעלה: תגיד ותספר לתינו
ונולד בשעה טובה ומוצלחת תינוק חדש. למחרת התקיימה  ,עשו הרופאים מה שעשו

 לוויה רווית יגון ואנחה, 
 עצוב מאוד מאוד. רבנים הספידו, אנשים געו בבכיה,

האבא קורא לחתן הבר מצוה, בני: אתה יודע  והגיע יום הבר מצוה.התינוק גדל וגדל, 
! ולכן היום שהיום היארצייט של אמא שלך? באותו יום שאתה נולדת אמך נפטרה

תיגש להתפלל מעריב כי אתה 'חיוב', אני מבקש ממך תתפלל  בערב כשיבוא האורחים
 ברגש, תתפלל לאט. 

 סיים מעריב.  דק' 5הילד ניגש לעמוד: "ְתַקַדה ְתַקַדה שמיה רבה פפם פפום 
 האבא התעלף. 

לאחר שהתעורר, ניגש אל הבן ושואל אותו: למה? למה אתה ככה מתפלל? הרי בקשתי 
  !ממך



 

ד 

לא ראיתי  !מה אתה רוצה ממני, רגש? איזה רגש? את אמא שלי לא הכרתי -עונה הבן
 אני יודע שבבית קברות יש איזה אבן שם נמצאת אמא שלי.  !אותה מעולם
 ף. וכדי בזיון וקצ

זצ"ל [ומביאם הר"ש לוינשטיין], הקב"ה החריב את בית  רבי שבתי יודלביץאומר 
המקדש השכינה גלתה ממקומה, "שפך חמתו על עצים ואבנים" והכל כדי להציל את 

 הילד את כלל ישראל, ואנחנו הילדים "תקדה תקדה שמיה רבה" 
 "למה א"א להתרחץ?" 

 איך אפשר להתרחץ!!!  -
 אלא מאי, אין לנו רגש! 

 שרבי שלום שבדרון היה חוזר על זה.כפי  האדמו"ר מקוצקנסיים בדברי 
  .השו"ע מביא הלכה "שיהא ירא שמים דואג ומיצר על החורבן" 

הרי השו"ע מיועד לכל כלל ישראל א"כ למה מביא השו"ע  ,שאל האדמו"ר מקוצק
 שמים?  הלכה ליראי שמים בלבד? וכי מה יעשה מי שאינו ירא

, ומי שאינו ירא שמים שיתאבל על בית המקדש חורבן' יתאבל על ירא שמים'ותירץ: 
 )הגר"ש לוינשטיין(     ...החורבן של עצמו!

 רבי יעקב גלינסקי זצ"ל – "כי נגע עד ליבך"
נעמוד על נקודה בסיפור החורבן, שכמדומני שלא שמים לב אליה . נזכיר את ספור 

שאוהבו קמצא קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים. שאותו אדם הגמרא (גיטין נה, ב) על 
 ואיש ריבו בר קמצא עשה סעודה, אמר למשרתו: קרא לקמצא.

 הלך והביא את קמצא.
 בא ומצאו יושב. אמר לו: "הואיל ואתה איש ריבי, מה מעשיך כאן, קום צא".

 אמר לו: "הואיל ובאתי הניחני, ואתן לך דמי סעודתי".
 אמר לו: "לאו".

 אמר לו: "אתן לך דמי מחצית הסעודה".
 אמר לו: "לאו".

 אמר לו: "אתן לך דמי כל הסעודה".
 אמר לו: "לאו", אחזו בידו הקימו והוציאו.

אמר בר קמצא: "הואיל וישבו חכמים ולא מחו בו, מוכח שהסכימו עמו, אלך ואלשין 
 –עליהם". הלך ואמר לקיסר: "היהודים מרדו בך" 

בר, ונחרב הבית, וסימו (שם נז ע"א): תניא, אמר רבי אלעזר, בוא כך התגלגל הדבר הד
וראה כמה גדול כוחה של בושה. שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא, והחריב 

 את ביתו ושרף את היכלו.
ידוע, וכתב המהרש"א (יומא ט ע"א) שהיא היא שנאת החינם שבעוונה חרב הבית. 

אין הדגש על הבושה שבישוהו, אלא על כך  אבל המעיין יראה, שבדברי בר קמצא
שחכמים שתקו ולא מיחו. ומודע שתקו, כתב המהרש"א: "שלא מיחו מפני שלא היה 

 בידם למחות". ועם כל זה, מפני העדר מחאתם נסתבב חורבן בית אלוקינו!
 אילו היו קמים, ומוחים, גם אם לא היו מועילים, יתכן וירושלים לא היתה נחרבת!

נין זה: בגמרא (שבת י ע"ב) אמרו: לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים, ונוסיף בע
שבשביל [משקל] שני סלעים מילת [משי] שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו 
[בתוספת פס אריג סביב פס ידו, היא כתנת הפסים שעשה לו (רש"י)] נתקנאו בו אחיו 

הרי עוד קודם לכן נגזר עליהם ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. והקשו בתוספות, 
שעבוד ארבע מאות שנה בארץ לא להם (בראשית טו, יג). ובאר המהר"ל ("נתיבות 
עולם", נתיב השלום פרק ג), שמכל מקום צריך היה שתהיה סיבה גדולה שעל ידה תצא 

 –הגזרה על הפועל, "כי דבר קטן אינו נעשה סיבה לדבר גדול" 
 דבר גדול כחורבן הבית, כמה נוראה ואיומה היא!ואם שתיקת החכמים היתה סיבה ל

כיוצא בכך, שנינו (שבת נה ע"א) שבחורבן בית המקדש הראשון פגעה מידת הדין גם 
באלו שהקדוש ברוך הוא העיד בהם שהם צדיקים גמורים וקימו כל התורה כולה 

 מאל"ף ועל תי"ו, רק משום שלא מחו, למרות שמחאתם לא היתה מועילה!
בת קיט ע"ב), שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זה. ושנינו (ש

שנאמר (איכה א, ו): "היו שריה כאילים", מה איל ראשו של זה בצד זנבו של זה, אף 
 ישראל שבאותו הדור כבשו פניהם בקרקע ולא הוכיחו זה את זה.

הדרין קו וידועים דברי הרב מבריסק זצ"ל בבאור דברי הגמר"א (סוטאה יא ע"א, סנ
ע"א) שלושה היו באותה עצה [של "הבה נתחכמה לו פן ירבה"], בלעם ואיוב ויתרו. 
בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נדון ביסורין, יתרו שברח זכו מבני בניו שישבו בלשכת 

 הגזית.
 ושאל: בלעם שיעץ להרוג ילדי ישראל נהרג, הרי זו מידה כנגד מידה.

ישראל זכה ומבני בניו פעלו לטובת עם ישראל,  יתרו שברח כי התנגד לפעול לרעת
 מידה כנגד מידה.

 אבל איוב ששתק נדון ביסורין, היכן כאן הנהגת מידה כנגד מידה.
ובאר: מדוע שתק איוב, כי ראה שדעת פרעה נוטה לעצת בלעם, ולא יועיל במחאתו. 

 אם כך, מה לו למחות, שתק.
עק במכאוביו. לא מובן: וכי מה תועיל מה עשה הקדוש ברק הוא, הביא עליו יסורים וז

בזעקותיך. אבל כשכואב, צועקים! אז איך יכול היית לשתוק בגזרת "כל הבן הילוד 
 היארה תשליכהו"? כי לא כאב לך!

 ה לעומת זה"!וב"ז
בן שמונים שנה היה משה רבינו בעמדו לפני פרעה (שמות ז, ז). שמונים שנה, התן 
תקופת חיים! "ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורת שמונים שנה" (תהלים צ, 
י). מה עשה משה רבינו שמונים שנה? במדרש (ריש ילקו שמעוני שמות) מבואר שהיה 

שנים במדין, ומכל זה אין התורה מספרת משנה למלך מצרים, ומלך כוש, וכלוא עשר 
 –מאומה 

 –מה מספרת היא, שיצא אל אחיו לראות בסבלותם 
 –וראה איש מצרי מכה איש עבר מאחיו, והרגו 

 –וראה שני אנשים עברים נצים, וגער בהם 
 –וראה רועים המציקים לבנות יתרו, והושיען 

 זוטות, לכאורה.
אבל, אמר רבי ירוחם ממיר זצ"ל, כל ה"משה רבינו" צפון בזוטות אלו! בהן מגלה 

 –התורה במה זכה להיות מושיען של ישראל ומנחיל התורה 
וכי במה יועיל לעמו, אם יראה בסבלותם. "שהיה בוכה ואומר חבל לי עליכם, מי יתן 

רבה א, כז). לכמה מותי עליכם, והיה נותן כתפיו ומסיע לכל אחד ואחד מהם" (שמות 
היה יכול לסיע! ומה הועיל כשהכה את המצרי, הלא רק סכן עצמו. וכשהתערב ברבי 

 –דתן ואבירם וקוממם עליו והלשינוהו 
ברם, היא גופא: לא שיקולו כדאיות ותועלת היו כאן, אלא התקוממות רגשית, שנאת 

 יג ולשתוק!עול קיצונית, אי השלמה תהומית עם ההשחתה והרוע. אי יכולת להבל
 –ונספר 

 רב עירה ביקר אצל ה"חפץ חיים" זצ"ל, לבקש עצתו וברכתו.
 כהרגלו, חקרו: "מה מצב הדת בעירתכם".

 נאנח הרב. המצב אינו משובב נפש.
 ה"חפץ חיים" לא הרפה: "החינוך הטהור נשמר?"

ספר הרב: "המשכילים פתחו בית ספר 'תרבות' כפרני, הלימודים בו חינם אין כסף, 
 הורים העניים נפתו לשלוח לשם את לידיהם, ומה בכוחי לעשות?!"וה

 "והכשרות, נשמרת?"
סיפר הרב: "הקצב אינו מקבל מרות. 'פוסק' בעצמו ומכשיר נבלות וטרפות. והקהל 

 מקבל דבריו, ומה בכוחי לעשות?"
 המשיך ה"חפץ חיים" ושאל: "והטהרה נשמרת?"

בנין עומד ליפול. סכנה להכנס אליו. נסיתי סיפר הרב: "סדקים נתגלו בקירות המקוה וה
 להתרים לבדק הבית ולא עלה בידי. ומה בכוחי לעשות?"

התרגש ה"חפץ חיים": "מה בכוחו לעשות?! אבער חלש'ין, קענט אר דאך! להתעלף 
 הרי אתה יכול!"...

 –לא מובן 
 יתעלף, ומה?

 מאומה, אבל איך אפשר להבליג?!
 –ונספר 

הגאון  –דיסקין זצ"ל, השרף מבריסק. והיה אומר: אני לגבי אבי  מי לנו גדול מהמהרי"ל
 כחומץ לגבי יין. עד כדי כך! –רבי בנימין מוולקוביסק זצ"ל 

 מובן שתמהו, לא הבינו ולא קבלו.
 אמר: אספר לכם, ותבינו.

סיפר שבבחרותו נהג לשבת בחדר החיצון בעוד אביו הוגה בתלמודו בחדר הפנימי. 
לות בהלכה או דיני תורה היה מעכבם לשמוע דבריהם ותוך כדי כשהיו באים עם שא

דיבור גיבש עמדתו, ונכנס עמם לחדר הפנימי לראות האם קלע אל המטרה או שמא 
 דעת אביו אינה כדעתו.

ויהי היום, ושרפה פרצה בישוב הסמוך. בתי העץ היו למאכולת אש, ובין הבתים גם 
ת שרידי יריעות ספר התורה בית הכנסת. כששקעה האש ליקטו היהודים א

 המפוחמות והביאון לוולקוביסק הסמוכה, לשאול מה דינן.
כשהגיעו, שמע הנער את שאלתם ומיד ידע את דין השולחן ערוך (יורה דעה רפב, י) 

 –בנדון. קם, ונכנס עמם אל אביו 
 והאב לא פסק כמוהו.

 גם לא פסק אחרת.
 כשראה את הגווילים המפוחמים, התעלף!

 חומץ בן יין אני! –ובנו, הגאון הקדוש, עודנה נער, ייסר עצמו: למה אני לא התעלפתי 
 –ועכשיו הכל מובן 

ירמיהו הנביא קונן: "דרכך ומעלליך עשו אלה לך. זאת רעתך כי מר, כי נגע עד לבך" 
) זה בית המקדש, שנאמר (מלכים א ט, ג): "והיו עיני ולבי שם כל הימים" (ירמיה ד, יח

(פתיחת איכה רבתי טז). שבית המקדש היה לבם של ישראל. והלב שלנו הוא בבחינת 
בית המקדש שבקרבנו (זהר ח"א קסא, א). וכמו שכתב בספר "חרדים" (פרק כא אות 

"אהל שכן באדם", וכתיב (דברים  יז): "הנה הלב היכל לשכינה דכתיב (תהלים עח, ס):
עו,  כג, טו): "כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחנך", ופרש רבי שמעון בר יוחאי (זהר ח"א

קרב מחנך" זה הלב". והאלשיך הקדוש זצ"ל כתב: "זה א): "מחנך" רמ"ח איברים, ו"ב
וא אלי ואנוהו" (שמות טו, ב), [מלשון נוה] אבנה לו בית המקדש (כתרגומו), בלבי. שה

 –ענין: "ושכנתי בתוכם" (שמות כה, ח), כי "היכל ה' המה" (ירמיה ז, ד) 
ומשלא מחו, משגלו אדישות, גם אם לא היה בידם לפעול, אבל איך אפשר לשתוק 

 –כשרואים כזה עול, שאוחזים בידו של אדם, מקימים אותו ומסלקים אותו 
 אם הלב אטום, נאטם גם בית המקדש, לבם של ישראל!

 –בגמרא (יומא ט ע"ב), שכל זמן שלא יסולק גורם החורבן, לא תבוא הגאולה  ומבואר
 ומה על לבנו. הלא קהו רגשותינו, דבר אינו מזעזענו!

 האם יש ראיה גדולה יותר, משויון נפשנו באלו הימים!
(והגדת)

 בדרך הדרוש  

 ) א קלז תהלים( בכינו גם ישבנו שם בבל נהרות על

. החורבן על בכו המים אצל כשישבו דווקא למה חדא לדקדק יש
' גם' תיבת גם. המים אצל כשהגיעו שבכו בזה קרא אשמעינן מאי גם

 הוי אי סגי לא ומי ריבוי לשון מקום בכל משמע דגם, שחר לו אין בכינו
  'וכו ובכינו ישבנו שם כתבי

 על) יז ב רבה( איכה מדרש לבאר לי נראה ותחילה, לבאר ונראה
 גם ירפא ים של שבר שירפא מי, לך ירפא מי שברך כים גדול כי פסוק

 מאי ידענא לא ים של דשבר, כלל מובן אינו ל"הנ והמדרש. ל"עכ שברך
 . בזה זה דתליא ישראל של לשבר לו יש שייכות ומאי הוא

 פרשת רבה במדרש דאיתא מה פ"ע .פשוט פ"ע לבאר ונראה
 המים בכו, כן ה"הקב כשאמר, ל"וז ,המים בתוך רקיע יהי פסוק בראשית
 מהם שיקחו שציוה בזה השם שפייסם עד השפל בעולם למטה שירדו
. ממים שבא' מלח תקריב קרבנך כל על' וכן, המזבח על המים לניסוך
 המים חזרו וודאי ל"הנ הפיוס מהם שנתבטל החורבן בזמן בוודאי זה ולפי

 שבר שירפא מי, לך ירפא מי שברך כיום גדול שנאמר וזה, כמקדם לבכות
, שלהם הפיוס שנתבטל החורבן י"ע להם שאירע השבר דהיינו ים של

 שבר גם ירפא אז, במהרה לעתיד שיחזור ק"בהמ בנין י"ע יהיה ורפואתם
 בגלותם ישראל כשהגיעו כי הכתוב כוונת מבואר ממילא זה ולפי ישראל

 להם הנולד שלהם שבר על המים שבכו וראו בבל לנהרות מירושלים
 שברם על עמהם לבכות הן גם נתעוררו אז ל"כנ המקדש ביטול י"ע כעת
 בבל נהרות על שנאמר וזה המים משברם גם שיתרפאו עד יתרפאו שלא
 שבר כיעמהם אנחנו בכינו גם שברם על המים שבכו וכשראינו ישבנו שם
 ק"ודו להם אחד

 (חוט המשולש)
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  ""דבריםדברים""פרשת פרשת  
  ].א, א[ " משהבריאלה הדברים אשר ד"

 ).י"רש (לישרא של כבודן מפני ברמז והזכירם הדברים את סתם לפיכך... תוכחות דברי שהן לפי
. הקהילה לעשיר שנחשב יהודי של מעשיו מחמת, שבת מדי הופרעה בו שהתפילה, מסוים כנסת בבית שהיה מעשה
 בין עמה ולהסתובב, שלו הטבק קופסת את להוציא הנכבד האיש נוהג, התורה וקריאת התפילה באמצע

  .בו ולתפילה' מעט מקדש'ל ולביזיון, ראש וקלות שחוק, והמולה לרעש הביא הדבר. םהמתפללי
 מחמת שנגרם הרע הנגע את לעצור שעליו החליט, אלוקינו בית לקדושת החרד יהודי שהינו, הכנסת בית גבאי

 תמההוצאו חצי כמעט מחזיק שהלה מכיון, מבחינתו שייך היה לא הגביר את שלהוכיח אלא. הטבק שאיפת
  .לתרום מלהמשיך שיחדל מאוד יתכן, בוטה בצורה אותו יוכיחו ואם, הכנסת בית של השוטפות

  . מקורי רעיון במוחו עלה ולבסוף. בו לפגוע מבלי, עקיפה בצורה להוכיחו אוכל היאך, הגבאי חשב
 לספוג יסכים כבודו האם: "ושאלו, לליבו גם נגעה הטבק שתופעת, הצדיקים המתפללים אחד אל הגבאי אפוא פנה

, היא התכנית: "הסביר והגבאי. האיש ביקש, "כוונתך למה תחילה לי נא ספר". "?התופעה את למגר כדי בזיונות
, בטבק אותם ותכבד המתפללים בין תעבור אתה, התורה קריאת באמצע, קודש ובשבת, טבק קופסת לך שאתן
. הפח לתוך אותה וארוקן מידך הקופסה את אחטוף, כל לעיני בך ואנזוף אקום, ההמולה שתתעורר ברגע, ואז

  !..."המתפללים בין שתסתובב טבק קופסת כל של סופה יהא כך, שמעתה, ואכריז הבימה על אעמוד, מכן לאחר
   , הטבק סביב המולה וקול בלבול נוצר התורה קריאת באמצע. היה כך ואכן. ההצגה את ליישם הסכים המתפלל

  .העשיר של המשתאות עיניו לנגד זאת וכל. לאשפה הטבק את ורוקן, הנורא ורההת בזיון על צעק, הגבאי שניגש עד
, הכנסת בבית כזו מהומה לערוך לנו מותר היה האם: נקפו ליבו שכעת אלא, הצליחה אכן הגבאי של תכניתו
  ?התופעה את להפסיק מנת על, התורה קריאת באמצע
 הפסקת של גדולה תועלת כאן ויש מאחר, כזו הצגה לערוך מותר :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 
 פעמים): "ב"ע ט"צ דף (מנחות במסכת לנאמר עוד לציין ויש. הכנסת בבית האסורים והדיבורים הראש קלות

 -" שברת אשר): "רבינו משה ידי על הלוחות לשבירת בנוגע. 'א, ד"ל שמות (דכתיב, יסודה זהו תורה של שביטולה
  ". ששברת כחך יישר: למשה הוא ברוך הקדוש לו אמר
 באמצע אך, )לעלייה עלייה בין (לגברא גברא בין ורק אך נעשה שהדבר באופן, ר"מו סיים, אמורים דברים במה

  .)והערב נא( !...הכנסת בבית ראש וקלות שחוק לעורר אין, תורהה קריאת
  ].כ, ג ["ושבתם איש לירושתו"

      להאמין שהוא ייצא' יוד שיחיח רבי לייבל "לא היה יכול הרה, יותר מהרבה יהודים אחרים שעברו את השואה הנוראה
למה יותר  .בארץ הקודש, נכדים ונינים, ים יבורך של בניםועוד יזכה לראות דור ישר, ישוב לירושתו, פעם מגיא ההריגה-אי

ת הגיע עם משלוח של מאות יהודים אחרים למחנה המוו, 93-הנמצא כיום בשנתו ה, לייבל' ר, משום שהוא? מאחרים
  .יודע שעל אצבעותיה של יד אחת אפשר למנות את היהודים שיצאו משם בחיים, ומי שיודע מה זה מידאנק, מידאנק

                 , זיםשלפני הכניסה לתאי הגאלא . ל"רח, אלא כדי למות, לא הגיעו לשם כדי לעבוד. מידאנק לא היה מחנה עבודה
                  ,בעולם הזה נום כאןיומללים בשבעת מדורי גיהש את האסירים הא"העבירו הנאצים ימ, ושריפת הגוף בקרמטוריום

  .לשם ייסורים, ייסורים. ויסרו אותם במסכת של ייסורים איומים
, וכל מי שמעד או לא מילא את המשימה כראוי, מדי בוקר בבוקרו נאלצו היהודים לרוץ ברגליהם היחפות על זכוכיות, ולמשל

                     , הגדולות בהרבה מכפי כוחם, ענק-כמו כן אילצו אותם לשאת משאות של אבני.  תאי הגזיםלהושלך מיידית א
  !תצלינה אוזניים משמוע. הורו לחבריו להשליך את האבן הגדולה על ראשו, ומי שלא הצליח

                 והקרוי על שמו הקדוש של בעל , םהמתגורר בעיר הקודש ירושלי, מזקני חשובי חסידי גור, ח רבי לייבל יוד"הרה
וגם הוא עבר על בשרו וחווה על גופו את כל מדורי הייסורים האיומים , היה אחד היהודים שהגיע למיאדנק, 'שפת אמת'ה

  .שהיו באמת למעלה מכוח הסבל גם של אנשים חזקים, הללו
 חליטאלא ה ,חלילה, הוא לא שלח יד בנפשו. לא שווים יותר מן המוות, הרגיש שהחיים בצורה כזו. הוא נשבר, יום אחד

ויגלו שהוא , כאשר יבואו הגרמנים ויעשו את המפקד היומי, והיה. שבו ישן בלילה' חדר'שבבוקר שלמחרת לא ייצא כלל מן ה
  .ויהרגוהו, יבואו עד מהרה לחדרו, חסר

                     , לייבל' ועד שהשומרים היו אמורים לגלות את היעדרו של ר, הזמן מהרגע שבו יצאו כולם מהחדרים-פסק. וכך עשה
  .ודלת החדר נפתחת לרווחה,  דקות נשמעים קולות דיבור רמים מהמסדרון10לאחר , והנה.  דקות20- היה כ

הם הגיעו . לייבל אינו מכירם' אבל למרבה הפלא ר. אס.בפתח עומדים אנשי אס, ואכן. גיעמיודענו היה בטוח שהנה הסוף מ
  ?"באיזה תחום אתה מתמחה. לייבל' אמרו לר, ודהאנחנו מחפשים אנשים לעב". נסטחוב'מחנה העבודה צ, לכאן ממחנה אחר

הנאצים במיאדנק . מי שאיננו מבין על מה הם מדבריםכ, ומביט בהם בפנים קפואות, העץ שלו-החסיד הזה שוכב על דרגש
והבין שיתכן שכאן תהיה טמונה הצלתו , ברגע האחרון תפס את משמעות הדבר, אבל. הצליחו לסחוט ממנו את שארית חיותו

  .גם ממחנה המוות שבו הוא נמצא, הנסית
  

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

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

 ל"ז בן שרה מוריס מורטזה נ"לע

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



עד היום הוא אינו יודע  .הוציא מפיו רק מילה אחת, לייבל' ור? האם יש לך התמחות כלשהי: נסטחוב שאלו שוב'הגרמנים מצ
                  , ולא ידע אפילו מה מכילה מלאכה זו,  התעסק במסגרותהיהודי שמעולם לא .'מסגר'. מי הכניס לו את המילה הזו

', מהיכן ידעת שזו בדיוק מה שאנחנו מחפשים'. קול צהלה והתפעלות נשמע בחדר .השיב לגרמנים שהוא מתמחה במסגרות
ץ לייבל היה מחו' לא עברו דקותיים ור .נסטחוב'לצ, בזה הרגע, והציעו לו לעבור איתם, צפויים- הגיבו האורחים הבלתי

כאשר זכה להקים דור שלם בנים , בחסדי שמים, עד בואו ארצה, ומשם אכן נפתח הפתח להצלתו, נסטחוב'בדרך לצ, לחדרו
  .נפשי' מסגר' הוציאה מ.הממשיכים את מורשת בית האבות המפוארת, יראי השם, נכדים ונינים

  .את לגמור את הענייןובז, מן החוכמה היתירה להביע התפעלות גרידאאין זו , כששומעים סיפור כזה
אל הקשיים , אל חיינו הפרטיים, המסקנה אלינוולקשר את , גדולה היא לקחת את הדברים לתשומת לב-החוכמה היותר
 שהואהרי בוודאי , אנוש- בן שממש לא נתפסים בשכלו של, ה עושה ניסים כל כך גדולים"ולהבין שאם הקב, והייסורים שלנו

לא היו צריכים , נסטחוב כדי לקחת עובדים'הרי הגרמנים שהגיעו מצ .ולהוציאני למרחב, קתייכול לחלץ אותי מצרתי וממצו
ולבקש מהם , 'לגשת להנהלת מחנה המוות מיאדנק, ומחוייבים, מצד הטבע הם היו צריכים .לייבל' לגשת אל הצריף בו היה ר

                , כי האם מי שהביא את עשר המכות על המצרים במצריים .ה כיוון אותם היישר אל הצריף"אבל הקב, לקחת עובדים
האם נבצר ממנו , עמנו, ועוד יעשה, וכל יתר הניסים הגדולים שעשה, קרע את הים וכלכל את עמו במן ארבעים שנה במדבר

  !?לייבל' ודה הגרמניים לצריפו של רהעב- ולהוביל את מחפשי', כל כך קטן'חלילה לעשות נס 
, כל יהודיאפשר היה לראות את ההשגחה הפרטית שליוותה , ואם ראינו שגם בתוך החשיכה האיומה ששררה בימים ההם

ח ה שומר ומשגי"ולהאמין שהקב ,הוא- בקשייו, הוא-כל אחד במצבו, אם כן גם אנחנו יכולים להתחזק, והאירה לו את דרכו
  .ואינו נוטש אף אחד, עלינו גם בתוך החשיכה

  .אי אפשר לברוח מהם. כי הרי הניסיונות קיימים. על ידי אמונה זו יהיה בכוחנו להתגבר על כל הניסיונות
צה ואיזו ברכה הינך ר'. ניגש אליו לפני חתונתו וביקש ממנו ברכה, צ רבי משה שניידר בלונדון"אחד מתלמידיו של הגה

  .השיב הבחור – 'שהכל יעבור אצלי גלאט. שלא יהיו לי קשיים בחיים' . ראש הישיבה שאל–? 'שאברכך
והמשימה של האדם בחייו היא לדעת כיצד לצלוח , הרי הקשיים בוודאי יבואו'. מ שניידר"תמה הגר – !'?וכי ברכה היא זו'

  !' לצאת מן הקשיים כשידך על העליונהותוכל, ה יהיה בעזרך"אני אברך אותך אפוא שהקב. ולא לברוח מהם, את הקשיים
  !וכידוע, הוא מגיע אל אושרו האמיתי, ודווקא כאשר האדם צולח את הניסיונות

שוטף ההדמעות -וים גם בתוקף הצרות, שלווה בליבותינוליטוע רוגע ו, לייבל יוד' יש בכוחם של סיפורים כאלה כמו זה של ר
לא ייפול כל כך , המרחם על בריותיו ורוצה בטובתם, האב הרחמן, ה"יש שהוא נמצא בידיו של הקבמי שמרג. את תקופתנו

  .להשתלט עליו ועל רגשותיו' מרה שחורה'ולא יתן ל, הר לזרועות הייאושמ
  .)עלינו לשבח (ויושיט לו את ידו, פתאום, כי פתאום יבוא האדון מהיכלו

  . עזבתיך וברחמים גדולים אקבצךברגע קטון ].טו, איכה א[ "קרא עלי מועדד"
                     . ואוי נוסף על האדישות, אויה על חורבן הבית !אויה לנו.  המקדש–עוד שנה עברה לאסוננו ואנחנו עדיין בלי בית 
ומאידך האם חסרות לנו . והתפתחות מרשימה, "עם חזק"סוף סוף יש לנו . כבר אין אנו מרגישים מה אבד לנו בחורבן הבית

  ?דווקא" המקדש"אז מה הבכי על ? שיש לנו לבכות עליהן, כל השטחיםצרות משל עצמנו ב
הלא שכחנו כבר איך נראים חיים ! עד מתי נהיה פתיים ונאטום ליבנו שכל צרה שיש לנו היא בגלל חסרון בית המקדש... אח

                     . נומה שנשאר לנו היום זהו רק להסתפק במה שהנשמה עדיין בקרב, איך חיים בשלווה ואושר, םנורמאליי
  .פשוט. רק שנוכל להמשיך לחיות איכשהו, "העיקר הבריאות"האיחול שנשאר בדורנו הוא רק 

,  המקדש הודיע גם כן שהחורבן יגרור אחריו צרות לאין סוף–שצפה את חורבן בית , ך"התנ! הלא את הכל איבדנו? לאן הגענו
אבל העניין הוא שרק אנחנו עצמנו , אולהברור לנו שכבר הגיעה עת הג? האם משהו לא מתקיים. עד שתבוא הגאולה

  .'ובפורקנו את עול ה, אחראיים לבטל את כל המחסומים שהצבנו בלכתנו אחרי שרירות ליבנו
  !יום חג, שעתיד להיות מועד, נאמרו על תשעה באב" קרא עלי מועד: "דברי הפסוק. בעצם מחכים לנו הרבה ניסים
עזב ' שה" רגע קטון"שאם על , "ברגע קטון עזבתיך ובחסד עולם ריחמתיך "ל דרש את הפסוק"הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ

  ".עולם"כמה נתנחם בגאולה העתידה שהיא בחסד , כ הרבה"אותנו סבלנו כ
 –" דן אנוכי" –ה אמר שתי מילים בלבד "עליה הקב, שאם על גאולת מצרים, ל"ב מעודדים דברי רבנו סעדיה גאון זצ"וכיו
, אזי כמה ניסים לאין ערוך מחכים לנו בגאולה העתידה, נו כה הרבה ניסים ונפלאות שאנו חוגגים אותם עד היוםקיבל

. בנין ירושלים מותנה באבל על חסרונה, עלינו רק להסיר את המחסומים ששמנו .ך מנבאים עליה"שפרקים שלמים בתנ
.  את המשיח ואת הגאולה– בחטף –יכולות להביא , עה באבכי בכיות כנות בתש, נזכור נא. הגאולה מותנית בבקשת השכינה

  ).מעיין השבוע! (אל נחמיץ
  !אבל זה יגמר... עוד קצת
                     ; מדי כמה דקות מופיע כאב חזק. תוכפים הצירים והכאבים, יודעים אנו שכאשר אישה מתקרבת לשעת לידתה

  ...חזק וחד יותר, ראבל מיד הוא חוז; לרגע נח הכאב. המתיש את כל הגוף ממש, מקיף ומכביד
              ; אין יותר כוח. כבר הילד מתחיל לצאת ...כל ציר חותך כאילו בבשר החי; ם הכאב גדול מאודג, וכאשר מגיעה הלידה

                     ...  כל הכאבעוד מעט ייגמר ... דקות יהיה לך ילד חמוד10עוד ... עוד מעט: "אבל המיילדות מעודדות את היולדת
  ...איזו שמחה: וכשהכל נגמר ..."רק תחזיקי מעמד בנתיים

                     . הצרות תוכפות יותר וכואבות יותר; מכה רודפת מכה. הכואבים" הצירים"בשיא . בדיוק במצב זה אנו נמצאים
 1900-יותר מ .עוד מעט והכל יגמר, נתחזק נא: ועלינו לומר לעצמנו... אנו רואים כבר את העקב": עקבתא דמשיחא"הגיע 

                     ! עוד מעט כבר נזכה לגאולה השלמה! ?עכשיו לא! אבל החזקנו מעמד, שנה קשה לנו מיום חורבן בית המקדש
  !ה"משיח האחרונים בעז" חבלי", אלו כבר הכאבים של הסוף

תדרדרות תקופתנו זו ל על ה"שכל דברים חז, ראינו גם. שכל נבואות הנביאים על גורל תקופתנו זו התקיימו, ראינו כבר
אנו רואים ניסים גלויים .  לעם ישראל אכן הולכים ומתממשיםעל הצרות שיקרו, כל הרמוז בתורה הקדושה. התגשמו

כעת לא נשאר  .זה ארצה מדברי תורתנו הקדושה-לא נפל כהוא, המחזיקים את עם ישראל והכל מתקיים בדיוק נמרץ ביותר
. הכל מוכן כבר.  נשוב בלב שלם– עם ישראל –אם אנו , אלו צריכים להיות במהרה! ת נבואת הנחמה והגאולהאלא לקיים א
  .מחכים רק לנו

                      אנחנו :אבל בזה לפחות נתנחם. לא בגאולהו" חורבן"אנו עוד ב. לצערנו, בתשעה באב זה אנו בוכים עדיין
  ).אור דניאל! ( לתשובה וביאת המשיח–מעתה הזמן ... ירחם' ה, כל הכאבים כבר באו"... צירים האחרונים"ב

  ,ל"מונירה זנ מרת פארי דני בת "לע, ל" חזני זעקבבן מרים ויחזני 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"נ מנחם בן פאני ז" לע,ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"יוסף בן אסתר זנ "לע, ל"נ דוד בן כורשיד ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ טובה בת כורשיד ז"לע
 .ראלנ כל נפטרי עם יש"ולע, ל"נ מולוק בת טורן ז"לע, ל"נ מרים בת קודסיה ז"לע, ל"נ שמואל בן יוליאנה ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ שרה בת כורשיד ז"לע, ל"נ לידיה בת לאה ז"לע

  nati.hazani@gmail.com: שלחו בקשה ל, ל"ואלקבלת העלון בד. 0523188822: למעוניינים בהפצת העלון
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 פירושים מתוך שיעור פרשת שבועלקט 
 22:00ב"ב יום חמישי בשעה  4בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה 

 510יון מס' לג                              זשנת תשע" ט' באב -פרשת דברים      
 (א, א) "ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים"

"ֵסֶפר  ְּבִסְפרֹוג, ַהַּמֲהַר"ל ִמְּפַר ָאִחיו ֶׁשל ַרִּבי ַחִּיים, 
ּדֹוֵרׁש ֶאת ְׁשמֹות ַהָּפְרִׁשּיֹות ֶׁשל ֵסֶפר ְּדָבִרים  ַהַחִּיים",

 ְּכִמין ֹחֶמר: 
ֶׁשֲאִני ְמַדֵּבר, ָּכ ּפֹוֶנה ֹמֶׁשה ֶאל ַעם  ַהְּדָבִריםֵאֶּלה 

 ןיוָ ּכֵ ִמ  - ֵעֶקבֲאִני ִמְתַחֵּנן ֶׁשַּתְקִׁשיבּו,  - ָוֶאְתַחָּנןִיְׂשָרֵאל. 
ָּבָאֶרץ  ׁשֹוְפִטיםִּתְרֶאה ֶאת ַהַּמָּצב: ֲהֵרי ֵיׁש  - ְרֵאהׁשֶ 

[ְּכֵׁשם ֶׁשֵּיׁש ִּדין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ָּכ ָּבעֹוָלם ַהָּבא ֵיׁש ִּדין ְוֵיׁש 
ְוִכי ֵמָהעֹוָלם  ִּכי ֵּתֵצאַּדָּין, ְּכלֹוַמר ֵיׁש ָׂשָכר ָוֹעֶנׁש], ְוַעָּתה 

. ָלֵכן ֶאל ָהעֹוָלם הַ  ָּתבֹוא ָּבא, ִּתְצָטֵר ְלַׁשֵּלם ַעל ַמֲעֶׂשי
, ַאל ִּתְׁשְּכחּו ֶׁשּיֹום ַוֵּיֶלַהּיֹום, ֲאָבל ְלָמָחר  ִנָּצִביםַאֶּתם 

ִלְדָבַרי,  ַהֲאִזינּוָיבֹוא ְוֵתְלכּו ָלעֹוָלם ַהָּבא, ְוָאז ֲאִני ְמַבֵּקׁש 
 ...זֹאת ַהְּבָרָכהְוָתבֹוא ֲעֵליֶכם 

 
ֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר לֹא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ָוֹאַמר ֲאלֵ "

ֵקי ֲאבֹוֵתֶכם  ֵקיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם... ה' ֱא ֶאְתֶכם. ה' ֱא
 "יֹוֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים... ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ְוגו'

 יא)-(א, ט
ַעל ִמְׁשָּפָטיו ֹמֶׁשה ִמְתַקֶּׁשה ָלֵׂשאת ְלַבּדֹו ֶאת ָהָעם ֻּכּלֹו, 

ְוִדיָניו, ּוְמַמֶּנה ֲאָנִׁשים נֹוָסִפים ֶׁשָּיֵקּלּו ָעָליו ֶאת ַהְּמָלאָכה, 
ְּבָאְמרֹו: "ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם... ֵלאֹמר לֹא אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת 

 ֶאְתֶכם".
ְוִהֵּנה, ִלְכאֹוָרה, ַהִּמָּלה "ֵלאֹמר" ִנְרֵאית ְמיֶֻּתֶרת ַּבָּפסּוק, 

 ִבין ַמה ִהיא ָּבָאה ְלַבֵּטא?ְוֵיׁש ְלהָ 
ְמָבֵאר ֶאת ַהְּדָבִרים ְּבֶאְמָצעּות ַהֻּדְגָמא "ֶמֶׁש ָחְכָמה" הַ 

 ַהָּבָאה:
יֹוֵׁשב לֹו ָאָדם ְּבֵביתֹו, ּוְסִביבֹו ִמְתרֹוְצִצים ָּבָניו ּוְנָכָדיו 
ָהַרִּבים, ַמְרִעיִׁשים, ְמֵפִרים ֶאת ַהֵּסֶדר ּוְמַצְּוִחים 

ְוהּוא ֵּביֵניֶהם ָעֵיף, ַחָּלׁש ְוֶנֱאָנח ַעד ִעְמֵקי  -ֶהם ְּבקֹולֹוֵתי
ְלָבבֹו, ּוְבָכל זֹאת, הּוא ְמָבֵר אֹוָתם ְּבאֹוָתּה ִהְזַּדְּמנּות: 

' ְטָרדֹות ְּכִאּלּו ִמָּבִנים הַהְלַואי ֶׁשַּגם ְלֻכְּלֶכם ִיֵּתן 
 ּוְנָכִדים... 

' ִהְרָּבה ֶאְתֶכם, הֱאָמן: ָּכ אֹוֵמר ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהרֹוֶעה ַהּנֶ 
ְוִהְּנֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים, ְוַהְלַואי ֶׁשָּכ ַיְמִׁשיכּו "ֵלאֹמר" 
ֲעֵליֶכם ַּגם ְׁשָאר רֹוֵעי ִיְׂשָרֵאל, ַמְנִהיֵגיֶכם ּוְנִביֵאיֶכם. ִיֵּתן 

 ', ְוָתִמיד ַהְּתלּונֹות ֲעֵליֶכם ִיְתַמּצּו ַּבַּטֲעָנה, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשרה
ְותּו  -ָלֵׂשאת ֶאְתֶכם ַּבֲאֶׁשר ַאֶּתם ְּגדֹוִלים ּוְמֹבָרִכים! ָהא 

 לֹא... 

 
  (א, לד)  "ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ַוִּיְקֹצף"

ֵליְּבל  ַרִּביאֹוֵמר ָהַאְדמֹו"ר  -ֶאָּלא  ִּדְבֵריֶכם"?  קֹולַמהּו "
ְׁשָמעּות ַהְּדָבִרים ְּפָעִמים ַרּבֹות מַ  -ִמּלּוְּבִלין ֵאיֶגר 

 ַהֶּנֱאָמִרים ְּתלּוָיה ַּגם ַּב'ַמְנִּגיָנה'. 
ְמַסְּפִרים ַעל ְיהּוִדי ֶׁשְּבַׁשָּבת ַּבֹּבֶקר ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ָצַעק ַעל 
ַהַּגַּבאי: "ַאָּתה ֲחמֹור ֶּבן ָּגָמל, ִטֵּפׁש ְמֻטָּפׁש ְוכּו'", ָּכ ִּבָּזה 

 אֹותֹו ִּבְפֵני ֻּכָּלם. 
ַרב לֹא ָעַבר ַעל ָּכ ִּבְׁשִתיָקה. ְּביֹום ִראׁשֹון ָקָרא ְלאֹותֹו הָ 

ְיהּוִדי ְוָדַרׁש ִמֶּמּנּו ְּבָכל ֹּתֶקף ֶׁשְּבַׁשָּבת ַהָּבָאה ַיֲעֶלה ַעל 
ַהִּביָמה ְוַיְכִריז ֳקָבל ַעם ְוֵעָדה, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשָאַמר ַּבַּׁשָּבת 

 ַהּקֹוֶדֶמת ֵאינֹו ָנכֹון. 
ֵאין ְּבֵרָרה, ֻמְכָרִחים ַלֲעׂשֹות זֹאת.  -ִאם ָהַרב אֹוֵמר טֹוב, 

ַּבַּׁשָּבת ַהָּבָאה ָעָלה ְמיָֻּדֵענּו ַלִּביָמה, ְוָקָרא ְלֵעֶבר ַהַּגַּבאי: 
"ָאַמְרִּתי ְל ֶׁשַאָּתה ָּגָמל ֶּבן ֲחמֹור, ִטֵּפׁש ְמֻטָּפׁש ְוכּו'. ֶזה 

 "... ??לֹא ָנכֹון?
 ּוי ַּבַּמְנִּגיָנה.ָאֵכן, ַהֹּכל ָּתל

הּוא ָׁשַמע ֶאת ַהַּמְנִּגיָנה.  -ִּדְבֵריֶכם"  קֹול"ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת 
ַּגם ְּכֶׁשֵהם ָאְמרּו "ְוַגם ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ִהיא", ֵהם ָאְמרּו 
זֹאת ְּבָׂשָפה ָרָפה, ַאַחר ָּכ ִמָּיד הֹוִסיפּו: "ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם 

ְּבקֹול ָחָזק ְוַתִּקיף, ְוׁשּוב  -ְוֶהָעִרים ְּבֻצֹרת!"  ָּבָאֶרץ! ַהֹּיֵׁשב
ָאְמרּו ְּבָׂשָפה ָרָפה: "ְוֶזה ִּפְרָיּה". ְּכלֹוַמר, ַּגם ְּכֶׁשָאְמרּו ֶאת 
ַהְּדָבִרים ַהּטֹוִבים, ָאְמרּו אֹוָתם ְּבַהְבָלָעה, ְּבֹאֶפן ֶׁשִּכְמַעט 

ִעים ָאְמרּו ִעם ָּכל לֹא ִנְׁשְמעּו, ְוִאּלּו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהָר 
 ַהֹּתֶקף, ְוַעל ָּכ ָיָצא ִקְצּפֹו ֶׁשל ַהָּקָּב"ה.

 
ַוֵּיֵצא ָהֱאֹמִרי ַהֹּיֵׁשב ָּבָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם ַוִּיְרְּדפּו "

 (א, מד) "ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדֹבִרים
ה ַהּזֹאת ְּכֶׁשִהיא ַמה ַהְּדבֹוָר  -'ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדֹבִרים' 

ַמָּכה ֶאת ָהָאָדם ִמָּיד ֵמָתה, ַאף ֵהם ְּכֶׁשָהיּו נֹוְגִעים ָּבֶכם 
 ִמָּיד ֵמִתים (ַרִׁש"י)

ָהֱאמֹוִרִּיים ָיְדעּו ִּכי ִאם ַיּכּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָימּותּו, ְוַאף ַעל ִּפי 
ַהִּׂשְנָאה  ֵכן ָּבאּו ְלִהָּלֵחם ִעם ִיְׂשָרֵאל. ְלַלְּמֵדנּו ַעל ֹּגֶדל

 ֶׁשָהְיָתה ָלֶהם ְּכַלֵּפי ַעם ִיְׂשָרֵאל! 
ָּבֶזה יּוַבן ַהָּכתּוב  -ָהַרב ִמְּבִריְסק אֹוֵמר  -ְלִפי ֶזה 

יב): "ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ה' ִּכי -ִּבְתִהִּלים (קיח, י
ּבּוִני ֲאִמיַלם. ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם. סַ 

 ִכְדבֹוִרים ֹּדֲעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ה' ִּכי ֲאִמיַלם".
ְלַאַחר ֶׁשָּסְבבּו, ְועֹוד ַּפַעם ָסְבבּו, ֵהם סֹוְבִבים ַּבַּפַעם 

 ַהְּׁשִליִׁשית ִּכְדבֹוִרים. ַמה ַהַּכָּוָנה?
ֶאָּלא ִמָּכאן רֹוִאים ֶאת ָעְצַמת ַהִּׂשְנָאה, ֶׁשָהאֹוֵיב יֹוֵדַע 

ָּימּות, ּוְבָכל זֹאת ַמְעִּדיף ַלֲעׂשֹות זֹאת, ֵּכיָון ֶׁשִּׂשְנָאתֹו ׁשֶ 
 ַרָּבה ִהיא!

   לעילוי נשמת
 הרב אליהו קטפיאן זצ"ל
 בן סועד שולמית תבלחט"א

  לע"נ שר האמונה והבטחון
 חסידא קדישא ופרישא

 אהובו של ה"בבא סאלי"
 עמודא דצלותא הגה"צ 

זצוקללה"ה  משה מלכה רבי
"ב ראש ישיבת אהל משה ב
 פקידת שנתו י"א באב
 ומעידים הבאים לציונו 

 בביה"ח ויז'ניץ ב"ב 
  כי ראו ניסים גלויים ממש

 הרבנית מרתלרפואת 
 תחי'סגולה בת שרה זהרה 

 ל נא רפא נא לה-א
 בכל אבריה וגידיה

 מחוליה במהרה ותעמוד 
 ולשלוםים ובלחיים ט



 

ֹאֶכל ִּתְׁשְּברּו ֵמִאָּתם ַּבֶּכֶסף ַוֲאַכְלֶּתם ְוַגם ַמִים ִּתְכרּו "
ֶקי ֵּבַרְכ ְּבֹכל ַמֲעֵׂשה  ֵמִאָּתם ַּבֶּכֶסף ּוְׁשִתיֶתם. ִּכי ה' ֱא

ֶאת ַהִּמְדָּבר ַהָּגֹדל ַהֶּזה, ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה  ָיֶד ָיַדע ֶלְכְּת
ֶקי ִעָּמ לֹא ָחַסְרָּת ָּדָבר  ז)-(ב, ו "ה' ֱא

 ַמה ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַהֶּנֱאָמר ְּבָפסּוק ו', ַלֶּנֱאָמר ְּבָפסּוק ז'?
ַזַצ"ל: ֶיֶלד ַהָּסמּו ַעל ֻׁשְלָחן ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין ֵּבֵאר ַרִּבי 

יו, ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ְצָרָכיו, ְּכִלּמּוִדים, ִּבּגּוד ָחָדׁש ִמֵּדי הֹוָר 
ָׁשָנה ְוכּו'. ַהִאם הּוא ָאַמר ּתֹוָדה ִמָּיָמיו? ְוִכי ָלָּמה יֹאַמר, 

 ֲהלֹא ַהֹּכל ַמִּגיַע לֹו... 
 ָמה עֹוָׂשה ִאּמֹו? 

ׁשֹוַלַחת יֹום ֶאָחד ַמִּגיַע ַהֶּיֶלד ְוהּוא ָזקּוק ְלֶכֶסף ְלִטּיּול. 
אֹותֹו ָהִאָּמא ַלֲעֹבד ַּבֲחנּות ַהְיָרקֹות. ֲעבּור ָּכל ִמְׁשלֹוַח 
ַלָּלקֹוחֹות ִקֵּבל ֲחִמָּׁשה ְׁשָקִלים. ְלַאַחר יֹוַמִים ָצַבר ֶאת 

 ַהְּסכּום ָהָרצּוי ַא ָּכל ּגּופֹו ּדֹוֵאב ָעָליו...
 כּום ָהָרצּוי?ַהִאם ְּכָבר ָאַסף ֶאת ַהְּס  ,ָׁשֲאָלה אֹותֹו ָהִאָּמא

 ָעָנה ַהֶּיֶלד ֶׁשָאֵכן ָצַבר ֶאת ַהְּסכּום ַהְמֻבָּקׁש.
", ָאְמָרה ִאּמֹו, "ּתּוַכל ַעָּתה ְלַׁשֵּלם ֲעבּור ַהִּטּיּול".  "ִאם ָּכ

ָאַמר ַהֶּיֶלד: "ֵמָאה ְׁשָקִלים ֶׁשַּמְרִויִחים ְּבצּוָרה ָּכזֹאת, לֹא 
 מֹוִציִאים אֹוָתם ַעל ִטּיּול"...

ֵמר ַהָּקָּב"ה ְלִיְׂשָרֵאל: ַאֶּתם ִנְמָצִאים ִּבְמִחיָצִתי אֹו
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה, ְמַקְּבִלים ָמן ּוְבֵאר ִמְרָים, ַהְּבָגִדים ְּגֵדִלים 

ְולֹא  -ִאְּתֶכם, ְוָהֲעָנִנים ְמַכְּבִסים ּוְמַגֲהִצים ֲעבּוְרֶכם 
 ֲאַמְרֶּתם ּתֹוָדה ַאף לֹא ַּפַעם ַאַחת!

ַּתַעְברּו ְּבַאְרָצם ֶׁשל ְּבֵני ֵעָׂשו, ִּתְקנּו ֵמֶהם ֹאֶכל ָלֵכן, ְּכׁשֶ 
ּוַמִים ְּבֶכֶסף ָמֵלא! ַׁשְּלמּו ָטִבין ּוְתִקיִלין ֲעבּור ֹאֶכל ּוְׁשִתָּיה 

 ְלִמיְליֹוֵני ֲאָנִׁשים, ְוָאז ִנְרֶאה... 
, ֶקי ֵּבַרְכ ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֶד ָיַדע  אֹו ָאז ָּתִבינּו "ִּכי ה' ֱא

ֶלְכְּת ֶאת ַהִּמְדָּבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה, ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ה' 
ֶקי ִעָּמ לֹא ָחַסְרָּת ָּדָבר". ְלַאַחר ֶׁשְּבֶמֶׁש ְׁשבּוַעִים  ֱא

 -ִּתְקנּו ֵאֶצל ְּבֵני ֵעָׂשו ֶאת ָהֹאֶכל ְוַהְּׁשִתָּיה ַהִּנְצָרִכים ָלֶכם 
ת ָהֻעְבָּדה ֶׁשַעד ַהּיֹום לֹא ֲחַסְרֶּתם ָאז ֵּתְדעּו ְלַהֲעִרי ֶא 

 ָּדָבר...
 

 ֵאת ָהֹרֹאת ֵעיֶני ֵלאֹמר ַהִהוא ָּבֵעת ִצֵּויִתי ְיהֹוׁשּועַ  "ְוֶאת
ֵקיֶכם ה' ָעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל  ֵּכן ָהֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ִלְׁשֵני ֱא

 ג, כא)( ָׁשָּמה" ֹעֵבר ַאָּתה ֲאֶׁשר ַהַּמְמָלכֹות ְלָכל ה' ַיֲעֶׂשה
 ָּבא ש'. ַמה ָהאֹות ו' ְלַאַחר ָהאֹות ִעם "ְיהֹוׁשּוַע" ָּכתּוב

 ִלְרֹמז? ֶזה ָּדָבר
 ֶאת ִצָּוה ַרֵּבנּו ְמֹבָאר, ֶׁשֹּמֶׁשה ַהָּפסּוק ְועֹוד, ִּבְלׁשֹון זֹאת

 ָעָליו ָהָיה ְמֻסָּיִמים. ֶמה ְּדָבִרים ֶׁשּיֹאַמר -"ֵלאֹמר"  ְיהֹוֻׁשעַ 
 לֹוַמר?
 ֲחַז"ל ָאְמרּו ", ֶׁשִהֵּנהֲאָנ חֹוַמת" ְּבִסְפרֹו יָד"אַהִח  ֵּבֵאר

ָׁשה: ַרָּבָנן ע"א): "ָּתנּו כ (ַּתֲעִנית  ַחָּמה ָלֶהם ִנְקְּדָמה ְׁש
 ַחָּמה ַרֵּבנּו, ֶׁשֶהֱעִמיד ֹמֶׁשה ָהָיה ֵמֶהם ַּבֲעבּוָרן", ְוֶאָחד

ַּבְּפסּוִקים,  ֹפָרׁשְמ  ִנְכַּתב לֹא ֶׁשַהָּדָבר ְוַאף ִסיחֹון. ְּבִמְלֶחֶמת
 ָאֵחל'. ְּבִמְלֶחֶמת - 'ָאֵחל ָׁשָוה ֲחַז"ל ִּבְגֵזָרה זֹאת ָלְמדּו
" ְוֵאֶצל ֵּתת ָּכתּוב: "ָאֵחל ִסיחֹון  ָּכתּוב: ְיהֹוֻׁשעַ  ַּפְחְּד
" "ָאֵחל  .ַּגֶּדְל
-ְּבֵפרּוׁש: "ַוּיֹאֶמר [ ַהָּדָבר ָּכתּוב זֹאת ְיהֹוֻׁשַע, ְלֻעַּמת ֵאֶצל
 ְּבֵעֶמק ְוָיֵרחַ  ּדֹום ְּבִגְבעֹון ֶׁשֶמׁש ִיְׂשָרֵאל ְלֵעיֵני ֹוֻׁשַע]ְיה

 ֹאְיָביו" ּגֹוי ִיֹּקם ַעד ָעָמד ְוָיֵרחַ  ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיֹּדם ַאָּילֹון.
 ְמֹאד.  ָּגדֹול ְּכֶפֶלא ָהָיה ֶנְחָׁשב ֶזה יג), ְוָדָבר-י, יב (ְיהֹוֻׁשעַ 

 ַּפַעם - ַּפֲעַמִים זֹאת ָעָׂשה ַרֵּבנּו הֹמׁשֶ  ַמּדּוַע, ֲהלֹא ְוִלְכאֹוָרה
 ִסיחֹון? ְּבִמְלֶחֶמת ּוַפַעם ֲעָמֵלק ְּבִמְלֶחֶמת

 ָהָיה לֹא ֶזה ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה ֵאֶצל ַהִחיָד"א, אּוָלם ָנכֹון, אֹוֵמר
 ָּפָניו ַחָּמה", ְוִאם ִּכְפֵני ֹמֶׁשה "ְּפֵני ָעָליו: ָּכתּוב ִּכי ֶּפֶלא

 ְיהֹוֻׁשַע, ָּפָניו ַהַחָּמה?! ֲאָבל ֶאת ַיֲעִמיד לֹא עַ ַמּדּו - ַּכַחָּמה
 ֶאת ְלַהֲעִמיד ֹּכחַ  לֹו ִיְהֶיה ַהְּלָבָנה", ּוִמַּנִין "ִּכְפֵני ָהיּו

 ַהַחָּמה?
 ֶאת ְלַהֲעִמיד ַהֹּכחַ  ֶאת ִּביהֹוֻׁשעַ  ֶׁשָּנַתן ֶזה הּוא - ַרֵּבנּו ֹמֶׁשה

 ו' ִלְׁשמֹו. ָהאֹות תֶא  לֹו הֹוִסיף ָּכ ַהַחָּמה, ּוְלֵׁשם
ַהִהוא".  ָּבֵעת ִצֵּויִתי ְיהֹוׁשּועַ  ַהָּכתּוב: "ְוֶאת ֶׁשאֹוֵמר ֶזהּו
 לֹוַמר ַהֹּכחַ  לֹו ֶׁשִּיְהֶיה -אֹותֹו? "ֵלאֹמר"  ִּצֵּויִתי ּוַמה

 ַאָּילֹון". ְּבֵעֶמק ְוָּיֵרחַ  ּדֹום ְּבִגְבעֹון ּוְלַהְכִריז: "ֶׁשֶמׁש
 
" ֹ אׁש ֵאין ּבֹו ְמֹתם ֶּפַצע ְוַחּבּוָרה ּוַמָּכה ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד ר

(ִמּתֹו  "ְטִרָּיה לֹא ֹזרּו ְולֹא ֻחָּבׁשּו ְולֹא ֻרְּכָכה ַּבָּׁשֶמן
 ַהַהְפָטָרה)

:ְיהֹוָנָתן ַאיְּבִׁשיץ  ַרִּבי  ָהָיה ּדֹוֵרׁש ָּפסּוק ֶזה ָּכ
ִלים. ב. ֶיְׁשָנם ג' ַמְדֵרגֹות ְּבִמין ָהָאָדם: א. ִנְבִזים ּוְׁשפָ 

 ֵּבינֹוִנים. ג. ָראֵׁשי ּוַמְנִהיֵגי ָהָעם.
ַהַּמְדֵרָגה ָהִראׁשֹוָנה, ְּבזּוֵיי ָהָעם, ֵאין ָלֶהם ּבּוָׁשה ַלֲעבֹור 
ֲעֵברֹות ְּבַפְרֶהְסָיא, ְואֹוָתם ִּכָּנה ַהָּנִביא ְּבֵׁשם "ֶרֶגל", 

 ֹור.ִּבְהיֹוָתם ַהְּפׁשּוִטים ְוַהְּׁשָפִלים ֶׁשְּבַאְנֵׁשי ַהּד
ְלַמְעָלה ִמַּמְדֵרָגה זֹו ִהיא ִמַּדְרַּגת ַהֵּבינֹוִנים. ָלֶהם ְּכָבר ֵיׁש 
ַּפַחד ּובּוָׁשה ַלֲעבֹור ֲעֵבירֹות, ְוַעל ֵּכן ַּבֶּמְחָׁש ַיֲעׂשּו 
ַמֲעֵשיֶהם ּוַבִּמְסָּתִרים ַיַהְרגּו ֶנֶפׁש ָנִקי ְוַצִּדיק, ַּכֲאִרי ַהּיֹוֵׁשב 

 , ְוַרְעיֹונֹו ָמֵלא ִנְכלּות ְוַעְרמּוִמּיּות. ְּבֻסֹּכה ַּבַּמֲאָרב
ְוַהַּמְדֵרָגה ַהְּׁשִליִׁשית ֵהם ָראֵׁשי ָהָעם. זֹוִהי ְּכָבר ֻטְמָאה 
ְרצּוָצה, ּבֹוַקַעת ְועֹוָלה ּבֹוַקַעת ְויֹוֶרֶדת ְוֵאין ִמי ֶׁשִּיְמֶחה 

ָאֶרץ" ְּבָיָדם! "ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם ּוְלׁשֹוָנם ִּתֲהַל ּבָ 
(ְּתִהִלים עג, ט). ָלֶהם ֵאין ּבּוָׁשה ִמְּבֵני ָאָדם, ִּכי ְּברֹוְממּות 

 רּוָחם ִהָּנם ִמְתהֹוְלִלים ּומֹוִליִכים יֹוֲעִצים ׁשֹוָלל.
ַלַּכת  -ַהּפֹוֲחִזים ּוְבזּוֵיי ָהָעם  -ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ַהַּכת ָהִראׁשֹוָנה 
ִזים ֵאיָנם ַמֲחִטיִאים ֲאֵחִרים, ַהְּׁשִליִׁשית הּוא, ֶׁשַּכת ַהּפֹוחֲ 

ִּכי ִמיהּו ֶזה ֲאֶׁשר ֵיֶל ְּבִעְּקבֹוָתם, ֲהלֹא ּבּוָׁשה ִהיא ִלְהיֹות 
ִּבְמִחיָצָתם, ֲאָבל ְּבֵני ַהַּכת ַהְּׁשִליִׁשית ַמֲחִטיִאים ַּגם 

 ֲאֵחִרים ַהּלֹוְמִדים ִמַּמֲעֵׂשיֶהם ָהָרִעים.
ש ַמְדֵרגֹות ָהיּו ּבְ  ַאְנֵׁשי ְירּוָׁשַלִים ַּבְּתקּוָפה ֶׁשִּלְפֵני אֹוָתן ָׁש

ַהֻחְרָּבן, ְוַעל ָּכ ָאַמר ַהָּנִביא: "ִמַּכף ֶרֶגל ְוַעד רֹאׁש", 
ְּכלֹוַמר ִמְּבזּוֵיי ָהָעם ְוַעד ַאְנֵׁשי ַהַּמֲעָלה ְוַהְּׂשָרָרה, "ֵאין ּבֹו 

 ֻּכָּלם לֹא ָנֲהגּו ַּכּׁשּוָרה!  -ְמתֹום" 
ָפֵרט: ֵאֶצל ְּפׁשּוֵטי ָהָעם ִנְקָרא ַהַּמָּצב ַהָּירּוד ְוַהָּנִביא ְמ 

"ֶּפַצע", ַהְינּו ַמַּכת ֶחֶרב ְמֻלָּטׁש, ֶׁשהּוא ָּגלּוי ְלֵעין ֹּכל, ְוָכ 
 ֲחָטֵאיֶהם ַהּנֹוָרִאים ֶׁשל ְּבזּוֵיי ָהָעם ָהיּו ְּגלּוִיים ְלֵעין ֹּכל.

ַהָּדם ִנְׁשָּפ ִמן  -ּוָרה" ַמָּצָבם ֶׁשל ַהֵּבינֹוִנִים ִנְמָׁשל ְל"ַחּב
ַהְּוִריִדים, ַא הּוא ִנְצָרר ְּבתֹו ַהָּבָׂשר, ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ָחׂשּוף 

 .ִמַּבחּוץ. ְוזֹוִהי ֻטְמַאת ָזב ַהְּמַטֵּמאת ֶאת ְּבָעֶליהָ 
ֲאָבל ַמָּצָבם ֶׁשל ַהַּמְנִהיִגים ֶנְחָׁשב ְּכָבר "ַמָּכה ְטִרָּיה", ִּכי 

 ִדים ֵמֶהם, ּוִמַּדְרְּדִרים ְּבֶׁשל ְיִריָדָתם.ֻּכָּלם לֹוְמ 
ְוַהְינּו "לֹא זֹורּו" ָקאי ַעל ַהֶּפַצע, "ְולֹא ֻחָּבׁשּו" זֹו ְרפּוַאת 

 ַחּבּוָרה, "ְולֹא ֻרְּכָכה ַּבֶּׁשֶמן" זֹוִהי ְרפּוַאת ַמָּכה ְטִרָּיה.
ְּדלּות ְלַרֵּפא ּומֹוִכיָחם ַהָּנִביא ַעל ָּכ ֶׁשּלֹא ָעׂשּו ׁשּום ִהְׁשַּת 

לֹא ִנּסּו ְּכָלל ְלַתֵּקן ֶאת ֲחָטִאים ֵאּלּו:  -ֶאת ַמּכֹוֵתיֶהם 
ַעל ַהַחּבּוָרה, "ְולֹא  -ַעל ַהֶּפַצע, "ְולֹא ֻחָּבׁשּו"  -"לֹא ֹזרּו" 

 זֹוִהי ְרפּוַאת ַהַּמָּכה ַהְּטִרָּיה. -ֻרְּכָכה ַּבָּׁשֶמן" 
 



 

 ָמאְּדיֹו ִעְנְיֵני - ְּבָאב ִּתְׁשָעה
 ז ְלַאְרַּבַעת ָהֲעוֹונֹות ֶׁשְּבִגיָנם ֶנְחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשמֶ ֶר 
ִמְקָּדׁש ִראׁשֹון : ְמִביָאה ַהְּגָמָראט ע"א) יֹוָמא (ָמָרא ּגְ ּבַ 

ָׁשה ְּדָבִרים ֶׁשָהיּו ּבֹו? בַר ִמְּפֵני ָמה חָ  ֲעבֹוָדה : ִמְּפֵני ְׁש
ִמְּפֵני ...י נִ ִמְקָּדׁש ׁשֵ ...ִמים ִּגּלּוי ֲעָריֹות ּוְׁשִפיכּות ּדָ , ָזָרה

 .ת ִחָּנםַא נְ ֶׁשָהְיָתה ּבֹו ִׂש 
ה ִנְרֶא : ִציִצים ּוְפָרִחיםֶפר ּסֵ ּבַ ן ּיָ ים ּדַ ִּס ָהַרב נִ ָּכַתב 

': ִּתְׁשָעה ְּבָאב'ז ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות מֶ ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְמצֹא ְלָכ ֶר 
ִמְּפֵני ? ִמְּפֵני ָמה ֶנֶחְרבּוא' ב', ת יִ ּבַ  -ָראֵׁשי ֵּתבֹות "ב ָא ּבְ 
ֲעבֹוָדה ָזָרה  -[ֹוֵעָבה ּת -"ש ּוְבִהּפּו אֹוִתּיֹות תעה"ה עָ ְׁש ִּת 

 -[ג ֶר הֶ , ֲעָריֹות'], ּתֹוֵעָבה'ִנְקֵראת ִּבְמקֹומֹות ַרִּבים 
ִנְמָצא ֶׁשַאְרַּבַעת ָהֲעוֹונֹות . ְוִׂשְנַאת ִחָּנם] ִמיםְׁשִפיכּות ּדָ 

ִנְרְמזּו ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות א' וב' ת יִ ֶחְרבּו ּבַ ֶׁשֵּמֲחָמָתם נֶ 
 ה."עָ ְׁש ִּת 
 

 ָּבא" "ֶטֶרם
 ל"ַזצַ  ִמֶּבְרִדיְטׁשֹובַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ַהְּגדֹוָלה ֶׁשל  ִצִּפָּיתֹו

 .אֹותֹו ְּבָכל ֶרַגע ְוֶרַגע ִלְּוָתהְלבֹואֹו ֶׁשל ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו 
, ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְּבָאבֶׁשּבְ , רּפָ סֻ ְמ  "םֲחִסיִדים ְמַסְּפִרי"ֶפר ּסֵ ּבַ 

ָהַרב ְלַחּלֹון ֵּביתֹו ְוִהִּביט  ִנַּגׁש, ה ַהַּמְפֶסֶקתּדָ ר ַהְּסעֻ ְלַאחַ 
. ָּתפּוס ְּבַׂשְרַעָּפיו, ְּכֶׁשהּוא עֹוֵמד ְללֹא נֹועַ , ַּבֲעדֹו ַהחּוָצה

ְתַאֵּסף ַעד ֶׁשַהָּקָהל ִה , הּכָ ד ָּכ ְּבֶמֶׁש ָׁשָעה ֲארֻ מַ הּוא עָ 
 ".ֵאיָכה"ַלֲאִמיַרת 

: ְוָאַמר ִנַּגׁש, ׁש ֶׁשָהַרִּבי ֵאינֹו ָזע ִמְּמקֹומֹוּמָ ְּכֶׁשִהְבִחין ַהּׁשַ 
 ".ַהָּקָהל ְמַחֶּכה, ַרֵּבנּו"

ִׁשיַח ָּבא אֹו מָ : "ְוָׁשַאל, ְדׁשֹוי ָק א ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶאת ֵעינֵ ָנׂשָ 
 ?".ֶטֶרם ָּבא

 .ְמַׁשֵּמׁשָעָנה הַ ", ֶטֶרם ָּבא"
ץ ִּבְבִכי ַר פָ ָנַפל ָלָאֶרץ ּו, ץ ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְלֵבית ַהִּמְדָרׁשָר 

 "...דדָ ֵאיָכה ָיְׁשָבה ּבָ : "ַמר
 
 "ְּבָיֵמינּואֹוָתּה ְּבָקרֹוב  ּוְבֵנה"

 ְּבֶאְמָצעּות ַמֲעֵׂשינּו ַהּטֹוִבים- ִּבְנָין ְירּוָׁשַלִים
 הת ַהִּמּלָ ֶא ׁשֶ  ,ָהָיה אֹוֵמר ל"צַ זַ  ֵמרּוְּפִׁשיץַרִּבי ַנְפָּתִלי 

. ְּבֶאְמָצעּות ַהָּיִמים ֶׁשָּלנּו: ֶאְפָׁשר ְלָפֵרׁש ַּגם" "ְּבָיֵמינּו
ַעל ְיֵדי . ִּתְבֶנה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ינּומֵ ֶׁשַעל ְיֵדי יָ , נּויְ ְּדהַ 

ִנְבֶנה , ַהִּמְצוֹות ְוַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים ְּבָכל יֹום
ֶנה ִּתּבָ , ַעד ֶׁשְּבִהְצָטְרפּות ָּכל ַהָּיִמים. ן ִמירּוָׁשַלִיםק ָקטָ לֶ חֵ 

ְּכִפי . ְלִפי ַמֲעָׂשיו ֶׁשל ָהָאָדם -ְוַהֹּכל '. עֹוָלם ִּבְנַין'ִּבְמֵהָרה 
. ָּכ הּוא ּבֹוֶנה ֶאת ְירּוָׁשַלִים ּוֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ל ַמֲעָׂשיודֶ ּגֹ 

, ָנה ַאַחתיַח ְלבֵ ּנִ ְוֵיׁש מַ , ָרה ַאַחת ְׁשֵלָמהֵיׁש ּבֹוֶנה ְּביֹום ׁשּו
ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ִנְבֶנה ִּבְׁשֵלמּות ִּבְמֵהָרה , ָּכל ֶאָחד ְּכִפי ֲעבֹוָדתֹו

 .ינּומֵ יָ ּבְ 
ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָאַמר ַרִּבי , ֵמרּוְּפִׁשיץְוהֹוִסיף ְוָאַמר ָהַרִּבי 

ה ֵּבית ֻטְמָאה ֲעָנק ּוְמֻבָּצר ֶׁשֵאיזֶ , ל"ַזצַ  ְנְסק'ִמִּליזַ ֱאִליֶמֶל 
ּוְבָכל יֹום ְויֹום עֹוִלים ַאְלֵפי ֲאָלִפים ַּבֲעֵלי , ס ְוָנַפלַר ְמֹאד ָק 

. ְמָלאכֹות ּוַבָּנִאים ִלְבנֹות ֵמָחָדׁש ֶאת ַהחֹוָמה ֶׁשָּנְפָלה
", טֹובִלי ׁשֹוֵמר  "ֵיׁש: ֱאִליֶמֶל' רָאַמר ָהַרִּבי ", "ֲאָבל

הּוא [ ִמָּלאְנצּוטַיֲעֹקב ִיְצָחק  ר"הרומֶׁשר ָהַרב ִמְּפֵני ֶׁשַּכאֲ 
ה ֶׁשל ֵר ְׂש ִמְתַּפֵּלל ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה עֶ ] ל"ְּבִלין ַזצַ ּוַהחֹוֶזה ִמּל

 .ֵהם ּבֹוִניםהּוא ַמִּפיל ֶאת ָּכל ַמה ּׁשֶ , ִמְנָחה

ְיֵדי ֶׁשַעל , ָאַמר ַרִּבי ַנְפָּתִלי' ַהְּקדֹוִׁשיםִמְּדָבָריו  ְוֵהַבְנִּתי'
. ְּתִפָּלתֹו הּוא ּבֹוֶנה ֶאת חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש

ָּכ הּוא ַמִּפיל , ּוְלִפי ָהֵעֶר ֶׁשּבֹוֶנה ֶאת חֹומֹות ְירּוָׁשַלִים
: הּוא ללָ ִּכי ַהּכְ . ֶאת ָהֲאָבִנים ֵמַהַּבִית ַהֶּזה ֶׁשל ַהֻּטְמָאה

ה ְוַהֻּטְמָאה ּׁשָ ְלֹכחֹות ַהְּקדֻ  ֵאין -' נֹוֵפלָקם ֶזה  ְּכֶׁשֶּזה'
. ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר ָהֶאָחד ִמְתַחֵּזק ַהֵּׁשִני נֹוֵפל, ִקּיּום ְמֻׁשָּתף

ן ָנה ִּבְתִפָּלתֹו ֶאת ַאְבֵני ִּבְניַ ְּבִלין ּבָ ּוּוִמֵּכיָון ֶׁשַהחֹוֶזה ִמּל
 .חֹומֹות ֵּבית ַהֻּטְמָאה ִמֵּמיָלא ָנְפלּו, הּׁשָ ַהְּקדֻ 

הּוא ' ּבֹוֶנה'ׁשֶ , ל"ה ַזצַ מֹ ַהִּתְפֶאֶרת ְׁשַעל ַעל ֶזה ּבַ  ּומֹוִסיף
 ֵמַהִּבְנָיןן ֶׁשְּבָכל יֹום ְויֹום הּוא ּבֹוֶנה ֵחֶלק ָקטָ , ִּבְלׁשֹון הֹוֶוה

ֶׁשֵהם , ָחָמה ּפּוְרָּתא ַלַּצִּדיִקיםּוַבָּדָבר ַהֶּזה ֵיׁש נֶ . םלֵ ַהּׁשָ 
, ּוָבֶזה. ּוְגֵדָלהת כֶ ׁשּוָעה הֹולֶ יֹוְדִעים ֶׁשַעל ְיֵדי ַמֲעֵׂשיֶהם ַהיְ 

 .ִלְׁשבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם' הרֹוֵפא 
 

  ְלִצּיֹון ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּובְ 
ה ּלָ ִנְזֶּכה ִלְראֹות ֶאת ַהְּגאֻ  ֵעיֵנינּו , ֶׁשְּבמֹוָּכאן ְמַבְקִׁשים ָאנּו

 .ָמהלֵ ַהְּׁש 
ֶׁשְּבסֹוָפּה ,  ַּגם ִּבּטּוי ְּבָכל ְּדָרָׁשהֵצאת ָלּהּתֹוֶחֶלת זֹו מֹו

ָמה לֵ ְמַאֲחִלים ֶׁשָּיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ְוִנְזֶּכה ַלְּגֻאָּלה ַהְּׁש 
 .ָאֵמן ינּומֵ יָ ִּבְמֵהָרה ּבְ " ּוָבא ְלִצּיֹון ּגֹוֵאל" :נּום ּבָ ּיַ ִויֻק 

ה ִּתְתַרֵחׁש ַמּדּוַע ָאנּו ׁשֹוֲאִפים ֶׁשַהְּגֻאּלָ , הְוִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ 
ְּכֶׁשָּיבֹוא , ר ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלםֲהלֹא ַאף ְלַאחַ ? ינּומֵ יָ ּבְ 
ַמּדּוַע ֵאיֶנּנּו נֹוְקִטים ! ִׁשיַח ָנקּום ִלְתִחָּיה ִּבְתִחַּית ַהֵּמִתיםמָ 

ה ֶׁשּלֹא ָרצּו ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ָּכל ָּכ בָ ָר ָלא וְ ְּבַדְרָּכם ֶׁשל עּו
ַסְנֶהְדִרין צח (ְּכִפי ֶׁשאֹוֶמֶרת ַהְּגָמָרא , ִׁשיחַ ְבֵלי מָ ם חֶ ִמּׁשּו

 ?!ְרֵאהּוָיבֹוא ְולֹא ֶא  -" ַאְחִמיֵניּהֵייֵתי ְולֹא " :ָאְמרּו): ב"ע
אֹוַצר "ֶפר ּסֵ ּבַ  "ְקִהַּלת ַיֲעֹקב"ָלה זֹו מּוֵבאת ְּבֵׁשם ְׁשֵא 

 :לׁשָ ַעל ִּפי מָ  ּוְמֹתֶרֶצת, "ַמְרָּגִלּיֹות
ַלֲחֻתָּנה ַהְּגדֹוָלה . ְּבֵני ֲעִׁשיִרים ָּבאּו ְּבִקְׁשֵרי ִנּׂשּוִאיןְׁשֵני 

ְּכֶׁשַהֲחִגיגֹות ַמְתִחילֹות ְּכָבר , ֻהְזְמנּו ָּכל ַאְנֵׁשי ָהִעיר
ַוֲאמּורֹות ְלִהָּמֵׁש ַעד , הּפָ ִמְּׁשַעת ַהחֻ  -ִמָּצֳהֵרי ַהּיֹום 

 .ה ּוְבִׂשְמָחהְׁשֶּת ַהָּׁשעֹות ַהְּקַטּנֹות ֶׁשל ַהַּלְיָלה ְּבִמ 
ַח נּוָהָבה ֵנֵל ְונָ ": ה ָאְמרּו ַהְמֻחָּתִנים ֶזה ָלֶזהּפָ ר ַהחֻ ְלַאחַ 

ְוָכ , "ה ַּבַּלְיָלהְׁשּתֶ ִּמ ְּכֵדי ֶלֱאֹגר ֹּכחֹות לַ , ִקְמָעא ַעד ָהֶעֶרב
 .ָאֵכן ָעׂשּו

 ֹורבֵ ָׁשַמע ֶאת ִּדְבֵריֶהם ֶאָחד ִמן ָהֲעִנִּיים ֶׁשִהְמִּתין ִעם חֲ 
ִליׁשֹון ָהָבה ֵנֵל ַּגם ֲאַנְחנּו ִלְׁשַּכב וְ : "ת ָהֶעֶרב ְוָאַמרּדַ ִלְסעֻ 

 ."הּבָ ִס ַעד ַהְּמ 
ְיכֹוִלים  "ַהְמֻחָּתִנים - רֹובֵ ִזיר לֹו חֲ חֱ הֶ  - "ׁשֹוֶטה ֶׁשָּכמֹו"

ִמּׁשּום ֶׁשֵהם ְּבטּוִחים ֶׁשִּיְהֶיה , ְלַהִּתיר ְלַעְצָמם ִליׁשֹון
ְוִכי ֶהָחָתן ְוַהַּכָּלה , הּדָ ְדַאג ְלָהִעיר אֹוָתם ַלְּסעֻ ִמיֶׁשהּו ֶׁשּיִ 

, ַא ִאם ָאנּו. ּוְׁשָאר ָהאֹוְרִחים לֹא ַיְתִחילּו ִּבְלֲעֵדיֶהם
ב ָלנּו ֶׁשִּנְתעֹוֵרר רֹ עֲ ִמי יַ , ֵנֵל ִליׁשֹון, ַקְּבָצִנים ֶׁשְּכמֹוֵתנּו

 ?!"ִמי ָיִעיר אֹוָתנּו? ַמןּזְ ּבַ 
ַהַּצִּדיִקים ֵאיָנם  -" ְקִהַּלת ַיֲעֹקב"הַ ם ּיֵ סַ ְמ  -ַאף ָּכאן 

ק ֶׁשַּגם פֵ ִמּׁשּום ֶׁשֵאין סָ , ְצִריִכים ְלַחּכֹות ַעד ִּביַאת ַהָּמִׁשיחַ 
ה ּלָ ַאֲחֵרי מֹוָתם ַיַעְמדּו ִלְתִחָּיה ְולֹא ִּתְהֶיה ִּבְלֲעֵדיֶהם ַהְּגאֻ 

ִמי יֹוֵדַע ִאם , י ָהָעםְּפׁשּוטֵ , ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָאנּו. ָמהלֵ ַהְּׁש 
 ? אּוַלי לֹא ִנְזֶּכה ְלָכ? ר ִמיָתֵתנּוָנקּום ִלְתִחָּיה ְלַאחַ 

ּוְמַחִּכים ָּתִמיד ְלִביַאת ַהָּמִׁשיַח  ְמַיֲחִליםָאנּו , ְלִפיָכ
  !ינּומֵ יָ ּבְ 
 
 



 

 ִלְגֻאָּלה ַהִּצִּפָּיה
ַאף ַעל ִּפי וְ , ִביַאת ַהָּמִׁשיחַ ּבְ ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה  ֲאִני

  ֶׁשִּיְתַמְהֵמּה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל יֹום ֶׁשָּיבֹוא
 ִמְּטֶׁשְכנֹובַרִּבי ַאְבָרָהם ֱאמּוָנתֹו ַהְּפׁשּוָטה ְוַהְּברּוָרה ֶׁשל 

 . ְּבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ִנְּכָרה ְּבָכל ַמֲעָׂשיו ַוֲהִליכֹוָתיו"ל ַזצַ 
מּוָבא ֶׁשִּמֵּדי ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ָהָיה נֹוֵהג  ַחִּיים" "ִּבְרַּכתֶפר ּסֵ ּבַ 

ּוְכֶׁשָּגַמר לֹוַמר ֶאת , ֲחָדׁשֹות ְלִתְׁשָעה ְּבָאב" ִקינֹות"ִלְקנֹות 
יַח ֶאת ַהֵּסֶפר ּנִ ָהָיה מַ , ית ַהְּכֶנֶסתַהִּקינֹות ִעם ַהִּצּבּור ְּבבֵ 

טּוַח ֲאִני ּבָ : "ְּבאֹוְמרֹו, ִניָזה ֶׁשְּבֵבית ַהְּכֶנֶסתּגְ ׁש ּבַ דָ חָ הֶ 
ְוַלָּׁשָנה ַהָּבָאה לֹא ִיְהֶיה ָלנּו , ֶׁשְּבֶמֶׁש ַהָּׁשָנה ָיבֹוא ַהָּמִׁשיחַ 

 ְּב'ִקינֹות'". ֶר צֹ 
. ַזַצ"ל ַקַּמאי ַאְבָרָהם ַרִּבי ֵאֶצל ַּגם ִנְּכָרה ַהְנָהָגה אֹוָתּה
 םְסָפִרי מֹוֵכר ֶׁשל ֲחנּותֹו ֶאל ִנְכַנס ְּבָאב ִּתְׁשָעה ְּבֶעֶרב
 ַהּמֹוֵכר ְּבָאב. ְּכֶׁשָּנַקב ְלִתְׁשָעה ִקינֹות ֵסֶדר ִלְקנֹות ּוִבֵּקׁש
 ְּפרּוָטה. ְּכֵדי ַהִּמָּקח, ַעד ַעל ָעַמד הּוא ִּבְמִחיר
 קֹוֶנה ָּתִמיד ִמּיֹוַמִים, ַרִּבי? ֲהלֹא ּיֹום ַהּמֹוֵכר: "ַמה ָּתַמּה
ָיָפה,  ְּבַעִין ֵּלםּוְמׁשַ  ְמֻרִּבים ְּבָדִמים ְסָפִרים ֶאְצִלי ָהַרב
 ְּפרּוָטה?" ּוִמְתַמֵּקַח ַעל עֹוֵמד הּוא ְוָכֵעת
 ֹרב "ֶאת - ָהַרב לֹו ֵהִׁשיב - ָׁשִוים" ַהְּסָפִרים ָּכל "לֹא

 ְימֹות ֶּבָעִתיד, ַעד ַּגם ֶאְצָטֵר קֹוֶנה ֶׁשֲאִני ַהְּסָפִרים
 זֹו, ּוַבָּׁשָנה ָנהְלׁשָ  ֶאָּלא ֵאינֹו ַהִּקינֹות ֵסֶדר ַהָּמִׁשיַח, ְוִאּלּו

 ֶאְזַּדֵּקק לֹו..." ְולֹא ַהָּמִׁשיחַ  ָיבֹוא ְּכָבר ַהָּבָאה
 

 ?יהָ נֶ בָ ָמַתי ִּתְׂשַמח ִצּיֹון ּבְ 
ֹות ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ ּילֻ ִקּבּוץ ּגָ ִּתְקָוֵתנּו ּוְתִפָּלֵתנּו לְ 

 ,ּוָבה ְׁשֵלָמהִּפָּיה ֶׁשַעם ִיְׂשָרֵאל ָיׁשּוב ִּבְתׁשּצִ ְּכרּוָכה ּבַ 
ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים . י ּתֹוָרה ְמַפִּכיםּוָבָאֶרץ ִיְתַנֲהלּו ַחּיֵ 

ְמַׂשֵּמַח " :ז ִמְּלׁשֹון ַהְּבָרָכהמֶ יא ְלָכ ֶר בִ הֵ  ל"ַזצַ  זֹוֶנְנֶפְלד
ן ֶׁשִּצּיֹו, ְלַלְּמֵדנּו, ג"יַ ְר ִגיַמְטִרָּיה ַּת ֶוה ּבְ ַהּׁשָ ", יהָ נֶ בָ ִצּיֹון ּבְ 

מּו ּיְ ַק ֶאָּלא ַּכֲאֶׁשר יְ , ַמח ְּבִקּבּוץ ָּבֶניָה ְלתֹוָכּהלֹא ִּתְׂש 
 .ִמְצוֹות ג"יַ ְר ַּת 

ַּכֲאֶׁשר , ַויְצַמן ר"ֶאת ַהְּדָבִרים ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְלד
ִהִּגיַע ְּבִׁשְלֵהי ִמְלֶחֶמת ָהעֹוָלם ָהִראׁשֹוָנה ִלירּוָׁשַלִים 

 "ַמֲעֵׂשה ַרב"ָבא ַּבַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח ְּכִפי ֶׁשּמּו, ָרָעבָקה ּבָ מֵ ַהּנְ 
 :"ָהִאיׁש ַעל ַהחֹוָמה"ִמּתֹו 

ִפים ִהִּציַע ַבׁש ְוֹנֶפת צּוְּד  ְונֹוְטֵפיִדּבּוִרים ַרִּכים ִמֶּׁשֶמן ּבְ 
ִאם ַרק  ּוְלמֹוְסדֹוֶתיהָ ק ָלִעיר ְלַהְזִרים הֹון ָעֵת  ַויְצַמן ר"ד

ְּכֶׁשהּוא , ַּתְּדרּות ַהִּצּיֹוִניתת ַהִהְס ֵיאֹותּו ְלַקֵּבל ֶאת ָמרּו
ֵני כְ ָת ַמְבִטיַח ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא ַיֲעֶלה ְּבַדְעָּתם ְלִהְתָעֵרב ּבְ 

 .ַא ְוַרק ְלֵהיִטיב איְוָכל ַמְּטָרתֹו ִה , ַּכּמּוָבן, ַהִּלּמּוד

ָחַׂשף ֶאת ַהַּכָּוָנה ָהֲאִמִּתית  זֹוֶנְנֶפְלדַא ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים 
ב ִּבְנִחיׁשּות ַלַהָּצָעה ְוֵסֵר  ,ְסַּתֶּתֶרת ֵמֲאחֹוֵרי ַהְּדָבִריםַהִּמ 
ְירּוָׁשַלִים ֶׁשָּלנּו ֵאיָנּה , הֹום ְּפעּוָרה ֵּביֵנינּו ּוֵבינֹוְּת : "ְמרֹוְּבָא 

 ּוּלְוִא , ְירּוָׁשַלִים ֶׁשָּלנּו ִהיא ִעיר ַהֹּקֶדׁש! ְירּוָׁשַלִים ֶׁשּלֹו
הּוא , ָאְמָנם. ְּמִדיָנה ַהִחּלֹוִנית ֶׁשָּקָמהֲעבּורֹו ִהיא ִּביַרת הַ 

ַא , ְוַגם ָאנּו ׁשֹוֲאִפים ְלָכ ,ׁשֹוֵאף ְלִׁשיַבת ָהָעם ְלַאְרצֹו
 ּוְבֵנה'ִמּׁשּום ֶׁשֶאְצֵלנּו ָּכל ְּתִפָּלֵתנּו , ַהֶהְבֵּדל ֵּביֵנינּו ָעצּום

יר ְירּוָׁשַלִים עִ ְמֻבֶּסֶסת ַעל ָּכ ֶׁשהָ ' ַהֹּקֶדׁשְירּוָׁשַלִים ִעיר 
 !". ֶנה ְּכִעיר ֹקֶדׁשִּתּבָ 

 
 תלּוִחּׁשּוב ֵקץ ַהּגָ 

ֶחְׁשּבֹונֹות ֶׁשל  ם"ַהַּמְלִּביר ָּדִנֵּיאל ּכֹוֵתב פֶ סֵ ְּבֵפרּוׁשֹו לְ 
 . י ַהֵּקץִחּׁשּובֵ 

ֶׁשַרּבֹוֵתינּו , ַמּדּוַע ֵאינֹו ִנְרַּתע ִמִחּׁשּוִבים ֵאּלּו, ְּכֶׁשִּנְׁשַאל
): ב"ע צזַסְנֶהְדִרין (ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר , ֹוָתנּו ַעל ָּכִהְזִהירּו א

ֵהִׁשיב ַלּׁשֹוֵאל ְּבֶאְמָצעּות ", ִּתַּפח ַעְצָמן ֶׁשל ְמַחְּׁשֵבי ִקִּצין"
 :הַמֲעׂשֶ 

. ְּבנֹו ַהָּקָטן ְּבִלְוַית ְּבַלִייְּפִציגִריד ַהָּגדֹול סֹוֵחר ָנַסע ַלּיָ 
ְוַהְּנִסיָעה , ַרָּכבֹותן יִ דַ ּו עֲ ְּבאֹוָתם ָיִמים לֹא ִהְתַהְּלכ

ִכְרָּכרֹות ְוִהְתַמְּׁשָכה ַּכָּמה ְוַכָּמה ֲעָגלֹות ּובְ ִהְתַנֲהָלה ּבַ 
 .ָיִמים

: ְוַהֶּיֶלד ּפֹוֶנה ֶאל ָאִביו ִּבְׁשֵאָלה, ֶראּו ְׁשֵניֶהם ַלּדֶ ַא ָיצְ 
 ?"ִמַלִייְּפִציגַהִאם ָאנּו ְרחֹוִקים , אּבָ ַא "
ָלה ַיְלּדּוִתית ְׁשֵא : "ִחָּבה ַעל ְׁשֶכם ְּבנֹו ְוָקָראַפח ָהָאב ּבְ טָ 

 ".יְּבנִ , ָׁשַאְלָּת 
ְוַהֶּיֶלד ֶׁשָּזַכר , ִים ִלְנֹסַע עֹוד ָיִמים ֲאָחִדיםִהְמִׁשיכּו ַהְּׁשנַ 

לֹא הֹוִסיף , ִעְנָיןֵהיֵטב ֶאת ְּתׁשּוָבתֹו ַהַּפְסָקִנית ֶׁשל ָאִביו ּבָ 
 .ַלִייְּפִציגָלִעיר  ָבהְר ִלְׁשֹאל אֹודֹות ַהִּק 

: ַעל ַהִּכְרָּכָרהר ֶאָחד הּוא ׁשֹוֵמַע ֶאת ָאִביו ּפֹוֶנה ֶאל ּבַ ֶק ּבֹ 
ִהִּביט ּבֹו ַהֶּיֶלד ?" ִמַלִייְּפִציגַהִאם ָאנּו עֹוד ְרחֹוִקים "
ָבר ֲהֵרי לֹא ִמּכְ , אּבָ ַא ": ְוָקָרא ִלְרָוָחהֵעיַנִים ְקרּועֹות ּבְ 

 !"ָלה ַיְלּדּוִתיתזֹו ִהיא ְׁשֵא ָלה ּכָ ֵא ָאַמְרָּת ֶׁשְּׁש 
ַאָּתה , יַיִּקיִר : "ִהְתַחֵּי ָהָאב ַעל ַהֶהָעָרה ָהעֹוְקָצִנית ְוָאַמר

ְוָלֵכן ָהְיָתה זֹו , ֶרֶאת ְׁשֵאָלְת ְּכֶׁשָּיָצאנּו ַלּדֶ  ָׁשַאְלָּת 
ית ְּכֶׁשְּבַוַּדאי ָעַבְרנּו ַמְרּבִ , ֲאָבל ַעְכָׁשו'. ָלה ַיְלּדּוִתיתְׁשֵא '

 .ַהְּׁשֵאָלה ֶׁשִּלי ִהיא ְּבֶהְחֵלט ִּבְמקֹוָמּה, ְלַלִייְּפִציגַהֶּדֶר 
י ַהֵּקץ ן ִחּׁשּובֵ ְּבִעְניַ  - ם"ִהְמִׁשי ַהַּמְלִּבי -ַּכּיֹוֵצא ְּבָכ 

ָהִיינּו ְּבֵראִׁשית  ל"ִּביֵמיֶהם ֶׁשל ֲחזַ . ְלִביַאת ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו
", ְמַחְּׁשֵבי ִקִּצין"לִ ְוָלֵכן לֹא ָהָיה ָמקֹום , תלּוְּתקּוַפת ַהּגָ 

ין ֵאּלּו ָהִיינּו ֲעלּוִלים ִלֹּפל עֵ ּוִבים מֵ ֶׁשֵּכן ְּבֶאְמָצעּות ִחּׁש
, ָׁשהָּק ת ָהֲאֻרָּכה ְוהַ לּוְתהֹומֹות ַהֵּיאּוׁש ַעל ַהּגָ ָחִליָלה לִ 
ת ְוִהְננּו לּונֹות ַהּגָ ְּכֶׁשְּכָבר ָעַבְרנּו ֶאת ַמְרִּבית ְׁש , ֲאָבל ַעְכָׁשו
ִהיא " ֵקץ ַהָּיִמין"ת לַ ֵא מֹוֵעד ִּביַאת ַהָּמִׁשיַח ְׁש ְקרֹוִבים לְ 

  .ְּבֶהְחֵלט ִּבְמקֹוָמּה
 

 לעילוי נשמת
 

 בן ר'משה ר' 
מנחם מנדל 

 שניצר

 

לעילוי נשמת          
משה            ר'

                "רב
    מנחם מנדל

שניצר              
 תנצב"ה

 

לרפואת          
  חיה דבורה

            תב
            הלנה
 בתושח"י

 

לעילוי נשמת          
     אלעזר יהודה ר'
 ן הגאון הגדולב

    מרדכי לייב  ר'
              מן

 תנצב"ה 

 

עילוי נשמת ל
           הילדה 

      חיה תהילה
             תנצב"ה

בת יצחק וסיגלית 
             יבדלחט"א

 לעילוי נשמת 
 זצ"ל הרב אליהו קטפיאן

 בן סועד שולמית תבלחט"א

 0504-147001  בכל עניני הגליון נא לפנות למיכאל
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. "ְוִדי ָזָהב" 
 :  

 
,

"ַוְיִהי ְּבַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבַעְׁשֵּתי ָעָׂשר חֶֹדׁש ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִּדֶּבר מֶֹׁשה ֶאל ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֹאתֹו ֲאֵלֶהם. ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי 
ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב, ְּבֶחְׁשּבֹון ְוֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ֲאֶׁשר יֹוֵׁשב ְּבַעְׁשָּתֹרת ְּבֶאְדֶרִעי. 
. ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל מֶֹׁשה ֵּבֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹר" 

 

. "ֹלא ַתִּכירּו ָפִנים ַּבִּמְׁשָּפט ַּכָּקטֹן ַּכָּגדֹל ִּתְׁשָמעּון" 
  

.

ְּגדֹֹלת  ָעִרים  ִמֶּמּנּו  ָוָרם  ָּגדֹול  ַעם  ֵלאֹמר  ְלָבֵבנּו  ֶאת  ֵהַמּסּו  "ַאֵחינּו 
. ּוְבצּוֹרת, ַּבָּׁשָמִים" 

:

 :

"ֶאְעְּבָרה ְבַאְרֶצָך... אֶֹכל ַּבֶּכֶסף ַּתְׁשִּבֵרִני ְוָאַכְלִּתי ּוַמִים ַּבֶּכֶסף ִּתֶּתן ִלי 
. ְוָׁשִתיִתי" 
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 KolToda.Eng@gmail.com 

LeolamOdecha@gmail.com

 054-8441131

055.6789852

40

40

 055.6708883
050.4187444 053.3135116

               

050.4109020

30

052.7180945 052.7657961 073.7240443  
02.5824598   054.8428037 054.8409772

050.4109020 054.8468811 054.8414058 052.7629531
054.8461818 050.4144244 2

052.7682817 052.7193353 052.7674231 02.6505772
A 052.7626133 B   052.7656704 054.8434258

  077.3311851     058.3221718    052.7695623
053.3190245 052.7158236 (16:00 052.7122942

  052.7645939 052.7173260    052.7123696
   050.4181808 053.3127139 053.3113783

  08.8640260 052.7669125 052.7648494
054.8421558   054.8458688   052.7659325    052.7626630

    052.7670090    052.7139522    054.8487477
  052.7146012    052.7143324   050.4139035   09.8331283  052.7122014

            053.3178348            052.7676478            053.3138502              050.4157628   
054.8455935 
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 שבת שלוםם

  
  דבר העורך

משנה  - הנקרא בשםחומש דברים את בשבת זו מתחילים 
חל הה, ע"י משה רבינו ע" נאמר בעיקרותורה. ספר דברים 

  ז' באדר. -שבט עד ליום מותו  ודשח
 -שבת חזון, ע"ש ההפטרה  -שלפני ט' באב נקראת  זו שבת

 חזון ישעיהו בן אמוץ.
 "...ַּבִּמְדָּבר ָּבֲעָרָבה מֹול סּוף... ֵאֶּלה ַהְּדָבִריםפותחת הפרשה: "

המקומות לפי שהן דברי תוכחות, ומנה כאן כל  :רש"יבו
לפיכך סתם את הדברים והזכירן  שהכעיסו לפני המקום בהן,

משה רבינו מוכיח את עם  .ברמז, מפני כבודן של ישראל
במפורש אלא מוכיחם ישראל על חטאיהם, אך אין הוא 

יש בכך ביזיון במפורש מוכיחים כאשר . וזאת משום שברמז
הזכיר  של ישראל, חס על כבודןשמשה ולאדם המוכח 
הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת דבר זה נתפרש בתורה: " החטאים ברמז.

א ִתָּׂשא ָעָליו ֵחְטא  ,מטרת התוכחה .(ויקרא יט, יז)" ֲעִמיֶת ְו
ואם  עליהם,היא שהאדם יתקן את מעשיו ולא יחזור 

(יבמות  חז"ל על כך אמרו ,יגה את מטרתההתוכחה אינה מש
כשם  ,ואמר רבי אילעא משום ר' אלעזר בר' שמעון: סה:)

כך מצוה על אדם שלא  ,שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע
[שלא לומר  לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר חובה

הֹוַכח  ,ַאל ּתֹוַכח ֵלץ ֶּפן ִיְׂשָנֶאּךָ ": (משלי ט, ח)שנאמר  תוכחה]
האדם המוכיח את מתוכן דברי חז"ל עולה ש. "ָכם ְוֶיֱאָהֶבּךָ ְלחָ 

ואם אינו יודע או אינו ראוי  !חברו חייב לדעת כיצד להוכיח
הנה  ,להבנת הדבריםעדיף שישתמש במידת השתיקה. 

 ,וכיח בדרך יחודיתשה" חפץ חייםה"בזמן  אירעמעשה ש
מעשן בשבת נתפס תלמיד ישיבה אחד : ושכדאי שנלמד ממנ

באותה  היה מצויתר ונעשה מזה רעש גדול, כיוון שלא בס
ושאלהו מה  יים'חפץ ח'לבאו חלל שבת. י שיהודיתקופה, 

לעשות עם הבחור, האם לסלקו מהישיבה או להשאירו? 
דקות. הבחור  10-הזמין הח"ח את הבחור לחדרו ודיבר עמו כ

יצא מחדרו של הרב כשהוא מתחרט ובוכה. איש לא ידע מה 
השיחה של הח"ח עם הבחור והעניין נשאר סתום היה תוכן 

סיפר אחד הרבנים החשובים את  ,זמן רב. לאחר שנים
"חבל מאוד שלא ה בפני הקהל, ובסיום דבריו אמר: המעש

כיצד  מנושאלנו את הבחור מה אמר לו הח"ח, כדי שנלמד מ
בתום הדרשה התפזר הקהל מלבד יהודי  !"לטפל בבחורים

. ניגש הרב השולחןאשו מורכן על מבוגר שנשאר באולם כשר
להקיצו כי חשב שהוא ישן, אך גילה להפתעתו שהיהודי 

 עד ששבה רוחו אליו.   ,לף. מיד שפך עליו מים וטיפל בומעו
אך  ,הרב שאל את האיש מדוע התעלף, שמא איננו חש בטוב

שהרב גרם לו להתעלף כאשר סיפר בדרשתו  ,האיש השיב
ה הרב ושאלו מה הקשר בין על הבחור שהיה אצל הח"ח. תמ
שהוא בעצמו היה הבחור  ,הסיפור אליו והשיב לו האיש

שהרב סיפר עליו! הרב, שהתרגש מאוד, התחנן בפני האיש 
מה באמת אמר לו הח"ח וכיצד הצליח להשפיע  ,שיספר לו

עליו. ענה האיש ואמר: "כשנכנסתי אצל הח"ח, הוא לקח 
י יתוך עינלהסתכל את ידי והחזיק בה בתמימות בשתי ידיו, 

במבט של חמלה ואהבה רבה, התחיל לבכות ולומר: 'אוי, 
! כך בכה הח"ח במשך עשר דקות... "שבת קודש! אוי שבת

באותם רגעים רעדתי וחשתי בזרם של קדושה שעובר בתוך 
על מה שעשיתי  ,גופי, פרצתי בבכי והתחרטתי מעומק הלב

ן וקיבלתי עלי תשובה שלמה עד עצם היום הזה. לכ
כי נזכרתי במעמד  ,התרגשתי מאוד ,כשסיפרת את המעשה

 .  "המרגש עם הח"ח ולכן התעלפתי
היא שפת  -שהשפה הטובה ביותר היכולה להשפיע  - מדנולל

 שאם יצעק וירבה במילים, ,הלב, ואל לו למוכיח לחשוב
התוכחה יותר, אלא עליו לדבר עמו בדברי תועיל  קשות,
 .בנועםו כבוד עםכחה תווזה נלמד ממשה לתת  ,נועם

 
 

 
 

ָבִרים     תוכן ענייני הפרשה - ּדְ
 בר"ח שבט, התחיל משה את משנה תורה, ברמזי תוכחה. .א
מינוי שופטים, והמצוה לשפוט בצדק, לא תגורו מפני  .ב

 איש.
והגזירה שרק  פרשת המרגלים, נרגנות עם ישראל על ה', .ג

  בניהם יבואו לארץ.
, בגבול בני עשו - הירדן המזרחי מסעי ישראל בעבר .ד

 (והאיסור ללחום עמהם). מואב, ועמון
 .מלחמות ישראל עם סיחון מלך חשבון, ועוג מלך הבשן .ה

 ארץ סיחון.ראובן ובני גד ב נחלת חצי שבט מנשה, .ו

שלא לפחד מלהילחם נגד מלכי כנען,  ,ציווי משה ליהושע .ז
 אלא לבטוח בה', כי הוא הנלחם בשביל בני ישראל.

 

 
 

 ספר דברים
כל הפרשות מרוכזות  ;ר דברים הוא כמו תפילין של ידספ

ארבעת הספרים שלפניו הם כמו  זאת בבית אחד, לעומת
 ]שפת אמת[                .תפילין של ראש, כל אחת בבית נפרד

 
 

ָרֵאל" ל ִיׂשְ ה ֶאל ּכָ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ  )א, א( "ֵאּלֶ
יעוטן של ישראל נכשלים אומרת שמ .)בבא בתרא קסה(הגמרא 
מפרש  הז , לפיעהרון רובן בגזל וכולם באבק לש ,בעריות

"הדברים אשר  ערהון שלבק א -" אל"ה" :רבי אברהם פלאג'י
 כולם נכשלים בזה.כמעט שהרי  ,דבר משה אל כל ישראל"

 

 
 

 )א, א( "ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב"
עשה זה מ -" ודי זהב"מחלוקת קרח ועדתו,  וז -" חצרות"

הפך את הסדר, הרי מעשה  מדוע ,העגל. שואלים המפרשים
 קדם למחלוקת קרח ועדתו? העגל 

שלא חרבה ירושלים  ,)שבת קיט( ראואפשר לתרץ עפ"י הגמ
אלא בשביל שביזו בה תלמידי חכמים, ומה הטעם שדוקא 

זה? אלא מצינו אצל אברהם אבינו כשביקש על  עניין בגלל
ים שיגנו על העיר, רואים שאל אולי יש שם צדיק ,סדום

גדול כח הצדיק להגן על  , עדייןמכאן שאע"פ שיש עבירות
 כדאיתא - אנשי דורו, והנה בירושלים אף שעשו עבירות

היו  קוםמכל שנחרב על ג' העבירות החמורות, מ בגמרא
שלא יחרב ביהמ"ק,  - צדיקים שהיה בכחם להגן על הדור

כבר לא מחשיבים  תלמידי חכמים, הרי עיראמנם, כשביזו ב
שאותם תלמידי  -לבני העיר את הזכות אותם וא"כ אין 
שלא חרבה אלא עבור  רא, וזה כוונת הגמחכמים יגנו עליהם

 .שביזו בה תלמידי חכמים וממילא לא יכלו להגן על הדור
נו והתחנן עבור ימשה רבקש יב, והנה אחרי מעשה העגל

באו עדת כלל ישראל והקב"ה קיבל בקשתו וסלח, אבל כש
לכן  .א"כ שוב לא יכל כוחו להגן עליהם ,קרח וביזו את משה

ר כתב הפסוק קודם "וחצרות" היינו מעשה קרח ורק לאח
 . "ודי זהב" שהקטרוג נתעורר רק אחרי מחלוקת קרח ןמכ

 ]מעגלי צדק[                                                                   

 בס"ד

 זשע"ת  אב-מנחם   ב'              זצ"ל הרה"ג יעקב אדלשטייןהעלון מוקדש לע"נ             'זשנה   320עלון מס'  

ב' וםערך בינש 440 שיעורנעסוק בתוכן  בעלון
,19:00, בשעה 2ר קוצה ברחובברמת השרון 

  הגאוןמו"ר  בנשיאות", יקצורו"ברינה  במדרשת
 ."לזצ אדלשטיין יעקב רבי

ָבִרים ּדְ



 

 

. שק'ה כחוטב עצים באחוזתו של הפריץבמשך שנים עבד מו
המלאכה היתה קשה והשכר הזעום הספיק אך בקושי 
לפרנסת ביתו, אך ברירה לא הייתה והוא המשיך לעבוד 

יום אחד, תוך כדי עבודה,  .מבוקר עד ערב ולקוות לטוב
ניתזה חתיכת עץ גדולה מתחת לגרזן, וכשהיא פגעה בקרקע 

ק'ה עצר מיד את מוש .נשמע לפתע קול מתכתי מצלצל
חיפש הוא בין העצים  .עבודתו ופנה לחפש את מקור הצליל

תיבת מתכת ישנה  ,והשיחים ועד מהרה גילה לתדהמתו
מלאה במטבעות זהב. נשימתו של מושק'ה נעתקה מרוב 
התרגשות. תמו ימי העוני! מהיום יהיה לו כסף בלי הגבלה! 

כסף ילדיו לא יהיו עוד רעבים ואשתו לא תצטרך ללוות 
הבין  ,אך כאשר נזכר באשתו .מהשכנות לצרכי השבת

מושק'ה שהוא בבעיה. הוא יהיה חייב לספר לה מהיכן הגיעו 
לא תוכל לנצור את לשונה.  ,מטבעות הזהב, והיא, כמו תמיד

תוך כמה ימים ישמע כל הכפר על המציאה, והפריץ יתבע 
. שייכים לו ,את האוצר לעצמו בטענה שהיער וכל אשר בו

עד שמצא פתרון. הוא הלך לשוק וקנה  ,ב מושק'ה וחשבחש
כיכר לחם, דג מלוח וקנקן מים. לאחר מכן חזר אל היער 
והניח את כיכר הלחם על אחד הענפים, את הדג החביא בין 
ענפי שיח עבות, ואת קנקן המים מתחת לאבן גדולה. בסמוך 
הטמין מושק'ה את תיבת האוצר, והחזיר לתוכה מטבעות 

 .יםזהב אחד
את זוכרת שרצית פעם "למחרת פנה מושק'ה לאשתו ואמר: 

לראות כיצד אני עובד? ובכן בואי נצא יחד ליער ותוכלי 
. שמחה האישה על ההזדמנות "לראות כיצד אני חוטב עצים

כיצד  ,וחיש קל הלכו השניים אל היער. מושק'ה הראה לה
י אנ". הוא מפליא לחטוב עצים וכך בילו בני הזוג כמה שעות

גם אני רעבה ובבית ", הכריז מושק'ה בשעת צהרים. "רעב
ביליתי ביער כל  ,במקום לבשל", אמרה האישה, "אין אוכל

שיש ביער הזו חלקה  ,פעם זקן אחד אמר לי". "הבוקר
אמר מושק'ה לאשתו,  ,"פלאית שבה אוכל גדל על העצים

פסעו . "הנה נחפש את החלקה ונוכל להשביע את רעבוננו"
במשעולי היער ובחנו היטב את העצים. לפתע  בני הזוג

, ראה"עצרה האישה והצביעה בהתרגשות על אחד העצים. 
. טיפס מושק'ה על העץ "מושק'ה. לחם גדל שם על הענף

. שאל ?"אך מה נאכל עם הלחם"ו'קטף' את כיכר הלחם. 
האישה הביטה לכל עבר ולפתע הבחינה בדג מלוח מונח בין 

, צעקה בשמחה. "יש לנו דג מלוח הנה"ענפי אחד השיחים. 
? שאל מושק'ה, ועד מהרה מצאה האישה גם "ומה נשתה"

אכן, זו חלקת יער "את קנקן המים ש'צמח' מתחת לאבן. 
, אמרה האישה לבעלה והמשיכה לחפש בתקווה "פלאית

 למצוא מציאות נוספות. 
לפתע היא הבחינה בתיבת אוצרות של ממש, ובתוכה כמה 

רה של האישה לא ידע גבולות. ימים מטבעות זהב! אוש
ספורים חלפו והשמועה על התעשרותו של מושק'ה פשטה 
בעיירה. תוך כמה שעות הגיע משרתו של הפריץ והזמין את 

, חייך "שלום מושק'ה". מושק'ה לפגישה דחופה עם אדונו
? "מה חדש אצלך", הפריץ חיוך רב משמעות כשהיהודי נכנס

? "ואיך הפרנסה"יב מושק'ה. , הש"ברוך ה', הכול כרגיל"
. , אמר מושק'ה"אין תלונות"הרים הפריץ את קולו. 

? התפרץ "מסתדרים עם מה שיש. מסתדרים עם מה שיש"
שמעתי שהתעשרת פתאום! שמעתי שמצאת תיבה "הפריץ, 

מי אמר דבר "? התפלא מושק'ה, "אני"! "מלאה מטבעות זהב
דע "כעס. אמר הפריץ ב ,"אשתך סיפרה זאת לאשתי"? "כזה

לך שכל מה שנמצא ביער שייך לי, ואם לא תביא לי את 
מושק'ה העלה על . "אשליך אותך לכלא ,תיבת המטבעות

אשתי מעט חולה ", , אמר"אדוני הפריץ"פניו הבעה עגומה. 
 ... "ולפעמים היא מדמיינת דברים שלא היו ולא נבראו

, אמר הפריץ, "אשתי אמרה שאשתך נראתה רצינית ביותר"
כדי שהפריץ  ,מושק'ה הציע שאשתו פשוט תגיע בעצמהו

יום אחד הלכתי עם בעלי ". יוכל להתרשם ממנה בעצמו
, סיפרה האישה המפוחדת לאחר שהובאה על ידי "ליער

היינו רעבים ולפתע ראינו כיכר לחם "משרתו של הפריץ, 
צומחת על אחד העצים. לאחר מכן מצאנו שיח שמגדל דגים 

ינו מקנקן שבקע מאבן ישנה, ולבסוף מלוחים, אחר כך שת
אמר הפריץ , "הבנתי, הבנתי"... "מצאנו תיבה עם מטבעות
לא לך מפה אתה עם אשתך ה"למושק'ה באכזבה גלויה, 

 . "ועזוב אותי במנוחה נורמלית,
נשמע דמיוני ובלתי מציאותי,  ,לפעמים תיאור של משהו

ם. יודע שהדברים נכוני - אבל מי שמצוי בסוד העניינים
היה משוכנע שאשתו של מושק'ה מטורפת דוגמה, הפריץ, ל

והוזה, אך מושק'ה ידע היטב שהיא מספרת בדיוק, אבל 
 ...בדיוק, מה שאירע
. שבהם חרבה ירושלים ,ימי 'בין המצרים'אנו בעיצומם של 

לפני החורבן, כאשר בית  רבות כי שנים ,ל מספרים"חז
 עם הנביא את המקדש עדיין היה בתפארתו, הזהיר ירמיהו

המקדש יחרב והעם יצא  ,כי אם לא יחזרו בתשובה ,ישראל
לגלות. איש לא האמין לו אז ונראה היה שהוא מדבר 

 אכן הגיע.  - והחורבן שנבואתו התקיימהמדמיונו, אך כמובן 
היום אנו מצפים לגאולה השלמה, לביאת המשיח ולבניין 

מעים בית המקדש. קשה לפעמים להתחבר לזה והדברים נש
שכשם שנבואות  ,דמיוניים, אבל אנו יודעים ומאמינים

החורבן התקיימו במלואן, כך גם נבואות הנחמה והגאולה 
ועד אז לא נותר לנו אלא  במהרה בימינו תתקיימנה

ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותחזינה עינינו להתפלל: "
 ."ברחמיםבשובך לציון 

 

 
 

ה ֲאִני בֹוִכיָּ " ִיםה ֵעינִ ַעל ֵאּלֶ   (איכה, א, טז) "י ֵעיִני יְֹרָדה ּמַ
אינו יכול לעצור את דמעותיו הזורמות על  ,ירמיהו הנביא
 חורבן בית המקדש.  -השבר הנורא 

ימים קשים, ימים של אבל, לא רק בשם ט' באב, אלא 
במהותם, מלבד בית ראשון, ובית שני, גירוש ספרד, וגרוש 

 .באב תשעהו בצרפת מלחמת העולם הראשונה, כולם החל
היא הגורמת לחוסר הבנתינו  ,אך נדמה שירידת הדורות

 והשגתינו, על מה להצטער, ומה חסר לנו, 
כל זמן שעבודת בית המקדש  כתוב: )ד, ד(ובאבות דר' נתן 

 העולם מתברך על יושביו וגשמים יורדין בזמנם.  - קיימת
 ]של בית המקדש[למה נקרא שמו  כתוב: )טל(ובגמ' יומא 

 של ישראל.  עוונותיהן את] הקרבנות ע"י מכפר-[ שמלבין - 'נוןלב'
מי שיש לו חולה בתוך ביתו,  כתוב: )פו(ובמסכת שמחות 

ירחם  - ]בית המקדש[השוכן בבית הזה [הרואה אותו]  אומר לו
 - עליו מיד, ומי שאבדה לו אבידה, אומר, השוכן בבית הזה

 -מרו שם יתן בלב מי שמצאה ויחזירנה לך מיד, ועוד א
שכל מי שיש לו על מנת , את ביהמ"ק שמתחילה בנה שלמה

 צרה יבוא ויתפלל עליה. 
ניטל טעם  ,משחרב בית המקדש כתוב:) מ"ח(ובגמ' סוטה 

כשהיה בית המקדש בתוכנו היינו מוקפים ברוב עונג  ,פירות
ושמחה, ניסים ונפלאות נעשו לכל והיינו מונהגים מעל 

 ה קרובה.  הטבע, וגישתנו להקב"ה הית
אף הקב"ה יושב ומצטער עם  ,אך משחרב בית המקדש

אין שחוק לפני  ,שדישראל, שהרי מיום שחרב בית המק
  .)ז, ג"ע(הקב"ה 

אל לנו לשכוח על מה אבדה הארץ, ומפני חטאינו גלינו 
בימיו כאילו בית המקדש מארצינו, וכל דור שלא ניבנה 

איש  לא סייגל הנחרב בימיו. אם נרבה באהבת תורה ובאהב
נזכה לבנין בית  ,נחרב הבית היפוכם לרעהו, אשר בסיבת

 , בב"א.תפארתינו

לימי בין המצרים-מיון או מציאותד



 

 

ים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים"  ג)י, א(..." ָהבּו ָלֶכם ֲאָנׁשִ
בתקופתו של הגאון רבי יחיאל מרדכי גורדון זצ"ל, ראש 
ישיבת לומז'א, התארס אחד מבחירי הבחורים בישיבה, בן 

ביקש  ,מרבים, ובשמחת האירוסיןתורה מופלג וירא שמים 
הבחור את רשות הדיבור. תחילה נתן הודאה לקב"ה על כל 
הטובות אשר גמלהו. כמו כן הודה לאביו ואמו אשר גידלוהו 
וחינוכו על אדני התורה והיראה ונתן הודאה לראשי הישיבה 
שהדריכוהו בדרך הנכונה בלימוד התורה. וסיים בהודאה 

 ד שלו בכיתה ב'!  כפולה ומכופלת ל... מלמ
לפליאת הנוכחים, מה ראה להודות דוקא למלמד בכתה ב', 
סיפר החתן, שלולא תושייתו של מלמד זה, לא היה מגיע 

 להיכן שהגיע. ומעשה שהיה כך היה: 
כשהייתי בכיתה ב', היה לנו ילד בכיתה שהגיע מבית עשיר 

יקר מאוד לכיתה, אותו מאוד. יום אחד, הילד הביא שעון 
קיבל מהוריו במתנה ליום הולדתו. ילדי הכיתה קינאו בו 

לא היה בימים ההם  ,מאוד, משום שכמעט ולאף תלמיד
 שעון יד, אפילו לא מסוג פשוט.  

והנה, פעם אחת, הילד עזב את הכיתה, והשאיר את השעון 
 על השולחן. כשחזר, הקים קול זעקה... השעון אבד!  

שאחד הילדים חמד את השעון היוקרתי, וגנבו.   ,ברור היה
המלמד הורה, שעל כל הילדים לקום ממקומותיהם, ולהרים 
את הידיים, והוא החל לעבור ליד כל תלמיד, ולמשמש 

 בכיסיו ובתיקיו, כדי לאתר את הגנב.  
למעשה, ממשיך החתן לספר, אני הייתי הגנב, ולבי פרפר 

הגניבה בכיסי, וכל  בקרבי, מה יהיה כשהמלמד ימצא את
הכיתה ידעו שאני הגנב, וכך יוודע הדבר בכל העיר. אנה 

 אשא את חרפתי... 
והנה, ה'רגע השחור' מגיע, המלמד מתקרב אלי, מכניס את 

 ידו לכיסי, ו...מוצא שם את שעון היקר!  
שהצליח למצוא את  ,המלמד להכריז אמורבאופן טבעי היה 

בד עשתנותיו, ובחכמה הגנב, אך לא עשה כן. הוא לא אי
 תחב את שעון הזהב בתוך שרוולו, מבלי שאף אחד ירגיש! 

המלמד המשיך לעבור בין הילדים ולחטט בכיסיהם, 
וכשסיים את מלאכתו הודיע לכולם: מצאתי את השעון, 
אבל אני רוצה שתדעו, שאף אחד מהילדים לא גנב את 

ים, ניהשעון... היה פה יצר הרע שפגש באחד הילדים המצוי
ולרגע הילד לא היה יכול להתגבר עליו... אך אני בטוח 
שמהיום והלאה כשהיצר הרע יפגוש אותו, הוא יצליח 

 להתגבר עליו.     
החתן גמר לספר את הסיפור, ואמר, עכשיו אתם מבינים 
רבותיי, למה אני מודה כל כך למלמד היקר. לולא שהיה נוהג 

מיד היה מכריז  בתבונה כזאת, ולא היה שולט בעצמו, אלא
! לא הייתי יודע אנה להוליך את ''הנה מצאתי את הגנב

 חרפתי, ויתכן שהיתי יוצא חלילה לתרבות רעה.  
בזכות תבונתו של המלמד שנהג כפי שצריך, ניצלתי מרדת 
שחת... ולכן, במסיבה זו, אני חייב להודות לו מקרב לב, 

עד  ולהודיע, שרק בזכותו נשארתי בתוך עולמה של תורה,
 שהגעתי לאן שהגעתי...

 
 תשעה באב

אמר, אילו היה בכוחי הייתי מבטל את  רה"ק מאפטאאהה 
כי מי צריך לאכול  - חוץ מיום כיפור - כל התעניות

כי מי יכול  - , וחוץ מתשעה באב)מחמת קדושת היום(
 .)מחמת צער החורבן(לאכול 

 כשאדם בוכה על החורבן, בכיותיו -ּה ַעל ֶלֱחיָ  ּהְוִדְמָעתָ  
 ]קדושת לוי[                   ודמעותיו עושים רושם למעלה.

  ]הפטרה לשבת חזון[מתוך ה "ַעִּמי לֹא ִהְתּבֹוָנן"
 משל למה הדבר דומה, לזוג שלא היו להם ילדים שנים

, סוף סוף לאחר הרבה שנים נפקדה האשה. הגיע זמן רבות
ה , הבעל מחכה בחוץ, ועובר הרבת יולדותהלידה, הלכו לבי

זמן, הבעל שם לב שהדלת נפתחת ונסגרת הרבה פעמים, 
רופאים יוצאים ונכנסים, ניגש אליו רופא ואומר לו: המצב 
חמור מאוד! אשתך בסכנת נפשות! יש אפשרות להציל את 
האשה אבל התינוק ימות! יש גם אפשרות להציל את 

 התינוק אבל אז האשה תמות, תחליט מה לעשות.  
יני נפשות, אני צריך ללכת לרב אמר הבעל, רגע, זה ד

טוב,  - לשאול! אומר הרופא: אין זמן לרב, תחליט עכשיו!
 אם כך צריך לשאול את האשה בעצמה, זה החיים שלה.  

שאלו את האשה ואמרה, לחיות בלי הילד, זה לא חיים, לכן 
מי  ,תצילו את הילד. ואמרה לבעלה: תגיד ותספר לתינוק

 נפשה!  את עליו הייתה אמא שלו! שמסרה
עשו הרופאים מה שעשו, ונולד בשעה טובה ומוצלחת 
תינוק חדש. למחרת התקיימה לוויה רווית יגון ואנחה, 

 רבנים הספידו, אנשים געו בבכיה, עצוב מאוד מאוד. 
צוה. האבא קורא לחתן מבר ההתינוק גדל וגדל, והגיע יום 

אתה יודע שהיום היארצייט של אמא שלך?  ,מצוה, בניהבר 
 ,אמך נפטרה! ולכן היום בערב - באותו יום שאתה נולדת

תיגש להתפלל מעריב כי אתה 'חיוב',  ,האורחים וכשיבוא
 אני מבקש ממך תתפלל ברגש, תתפלל לאט.  

ותוך הילד ניגש לעמוד: "ְתַקַדה ְתַקַדה שמיה רבה פפם פפום 
 האבא התעלף.   ...סיים מעריב ותדק חמש

ן ושואל אותו: למה? למה לאחר שהתעורר, ניגש אל הב
מה אתה  :ענהו בנו אתה ככה מתפלל? הרי בקשתי ממך!

רוצה ממני, רגש? איזה רגש? את אמא שלי לא הכרתי! לא 
אבן  ויש איז ,ראיתי אותה מעולם! אני יודע שבבית קברות

 .  'וכדי בזיון וקצף' - שם נמצאת אמא שלי
ית אומר רבי שבתי יודלביץ זצ"ל, הקב"ה החריב את ב

המקדש השכינה גלתה ממקומה, "שפך חמתו על עצים 
את כלל ישראל, ואנחנו  -ואבנים" והכל כדי להציל את הילד 
  ... וכל הדאגה שלנו היאהילדים "תקדה תקדה שמיה רבה"

להתרחץ"? איך אפשר להתרחץ!!! אלא  פשראי "למה א
 מאי, אין לנו רגש!  

ום שבדרון כפי שרבי של - נסיים בדברי האדמו"ר מקוצק
ראוי לכל מביא הלכה "ש רוךעלחן השו דבריו:היה חוזר על 

 דואג ומיצר על החורבן".   שיהא ירא שמים
 ,שאל האדמו"ר מקוצק, הרי השו"ע מיועד לכל כלל ישראל

ליראי שמים בלבד? השייכת למה מביא השו"ע הלכה  ךכם א
וכי מה יעשה מי שאינו ירא שמים? ותירץ: 'ירא שמים' 

על חורבן בית המקדש, ומי שאינו ירא שמים יתאבל 
 ]וינשטיין[ר' שלמה ל            שיתאבל על החורבן של עצמו!... 

 
 

 

ָבִרים" ה ַהּדְ  )א, א(" ...ֵאּלֶ
 אםׁשרים חז"ל, מֹו. ואתּבֹור תֹוכחּתֹו ּבֹו שרים, יבדספר 
 תֹוללּקהׁש כהֹוז אּו, התֹוצוּמרי"ג הּתהאדם את  םיימק
 בּדמיכאל  יםּירב חמביא זאת ה .תֹולברכ ֹול תֹוכּפנה

יע על רמז נפלא ּבצמּות חמד", רּתֹו"ֹו ספרּבל זצ"ל ּדויסמנ
 תּיֹותֹורה אׂשע ּוׁשלוׁש תֹוש מאׁש ניםֹואם מ ים:קּוסּבּפ ךלכ

'. לאחר ר' תֹויעים לאּגרים", מבּדה הּל"אׁשּב' ב' תֹוהחל מהא
 ',כ' תֹויעים לאּגמ תּיֹותֹורה אׂשע ּוׁשלוׁש תֹוש מאׁש דֹועּי מנ
 יעיםּגמ תֹוּיתֹורה אׂשע ּוׁשלוש תֹוש מאׁשל ׁשף סֹונ גּלּודבּו

 !רכהּב לים:ּבקׁשּמ'. הרי ה' תֹולא

 סיפור נפלא ומרגש



 

 

שסיפר הרב חיים זאיד  ,לפנינו מעשה מפעים ומרתק
: שליט"א שיאלפנו מוסר כמה ה' מחזיר למוסרים נפש עבורו

אירע במעונה של משפחה חרדית  ,"המעשה המדהים
כמו  - בשכונת 'קריית הרצוג' שבבני ברק. אותה משפחה

דשים טרם הגיע הקיץ, תכננה מספר חו - משפחות רבות
שהיה אדם ירא  ,יציאה לנופש בבית מלון. אבי המשפחה

שמיים המקפיד על קלה כבחמורה, בירר על מספר מלונות 
  .היהדותבארץ ובדק שהם אכן מתאימים לרוח 

לאחר מספר בירורים, סגר האב עם אחד מבתי המלון, שהיה 
מיועד אף לציבור החרדי, הכולל הפרדה מלאה וצניעות 
בשעות פעילות הבריכות, אוכל כשר בכשרות מהודרת 
ואווירה רוחנית טובה, בה תוכל המשפחה גם לנפוש 
ולהחליף כוחות, וגם לשמור על קדושת הילדים 

העסקה נסגרה והאב שילם בכרטיס אשראי  והמשפחה.
חופשת ₪.  12,000עבור ארבעה ימי נופש לכל משפחתו 

קמו מוקדם עם הקיץ החלה ותאריך הנופש הגיע. כולם 
הכניסו את התיקים והמזוודות והחלו  שחר בהתלהבות,
ההתרגשות הייתה רבה, ולאחר מספר  בנסיעה לחופשה.
הם הגיעו אל היעד. המזוודות הורדו  ,שעות של נסיעה

  מהרכב, והם שעטו בשמחה אל לובי בית המלון.
בעודם ממתינים בלובי לקבלת מפתחות החדרים, רואה 

יו מראות של חוסר צניעות. הוא ניגש האב אל מול עינ
שזה נופש לציבור  ,למנהל ושואל: "סליחה, הלא אמרתם

המנהל התנצל וסיפר, שאמש בשעת לילה הגיעה  "!?החרדי
משפחה שנתקעה ללא מלון, אך אל דאגה, עוד היום הם 
ישובו לביתם". טוב, אם הם עוזבים הערב, אני מוכן 

חינוכם של עולליו להתפשר", אמר האב שדאג לקדושתם ו
הרכים. הם עולים במעלית בהתלהבות, נכנסים לחדרים 
הממוזגים ורצים למרפסת לצפות בנוף. "אבא, בוא תראה 
את הבריכה איזו גדולה", אומר אחד הילדים. האב מגיע 
למרפסת ומזדעזע שוב ממראה עיניו. הבריכה אומנם ניתנת 

ן יכולים בשעות נפרדות לגברים ולנשים, אך כל אנשי המלו
הוא לא יכל לחשוב,  לצפות בנעשה בתוכה בכל רגע נתון!

שילדיו יטמאו את עיניהם וליבם. אך זה לא הסוף, כשירדה 
המשפחה לחדר האוכל, היא מגלה שהאוכל לא בכשרות 
שהובטחה להם. לבסוף התברר, כי הנופש בבית המלון היה 
מיועד לחרדים, אך כיוון שהמלון לא מילא את מכסת 

ים שרצה, פתח הוא את שעריו לציבור הרחב. האב לא האנש
הוא צלצל אליי מיד", ממשיך הרב חיים זאיד,  ידע את נפשו.

"ושאל מה לעשות. השבתי לו, כי זהו ניסיון קשה, אך וודאי 
מן הראוי לעזוב את בית המלון. האב הוסיף להסביר לי את 

שהרי אם יעזוב הוא את הנופש, הוא מאבד את התלבטותו, 
ללא קבלת החזר. וזאת ילם ש כברהשקלים ש 12,000 - כל

אבוחצירא  דוד ביר אל לנהריה, בדרך בדיוק אני כי ,אמרתי לו
כי יש לו ניסיון , שליט"א ואספר לרב על כך, אך אמרתי לו

 .ודאי לא יפסיד -גדול ואם יעשה מסירות נפש לכבוד ה' 
האב, שהיה ירא שמיים וידע לחשב את ההפסדים ברוח 

מהנופש, החליט, כי הוא (המדומיינים)  בנפש מול ה'רווחים'ו
ובלבד שילדיו ומשפחתו ישמרו על  12,000מוכן לוותר על 

. הוא כינס את בני המשפחה והסביר וטהרתה קדושת נפשם
מלון הזה, וכי אין לה' הלהם בנחת את הבעיות הרבות בבית 

נחת רוח מנופש שכזה. לבני המשפחה, ובפרט לילדים 
ים, היה קשה מאד עם הבשורה, אך אף הם שקיבלו הרכ

כי אין להם מה לעשות , חינוך בקדושה מאביהם, הבינו
במקום כזה, והשלימו עם ההחלטה באהבה. הם ארזו את 

באותו לילה, סיפרתי '. החפצים וחזרו בחזרה ל'קרית הרצוג
דוד  בידוד אבוחצירא", ממשיך הרב זאיד, "ור ביזאת לר

 !!!ה' יחזיר להם, על כך פי שלושה'ר: התפעל כל כך ואמ

דוד.  בישל רברכתו מיהרתי להתקשר לאב ולספר לו על 
 .שעמדו בניסיון בגבורה, האב שמח ובישר זאת למשפחתו

לאחר חודש ימים, מתקשר אליי האב ומספר לי: "הרב זאיד, 
אתה לא תאמין"! "מה קרה"? שאלתי. "לפני כארבע שנים 

ביטוח טענה, כי היא לא תשלם על נגנב לי הרכב וחברת ה
הביטוח. תקופת  הסתיימה ,מפני שבדיוק ביום הגניבה ,כך

 אמור להסתייםמפני שהביטוח  ,אני טענתי, שהם טועים
ביום למחרת, אך מאז לא קיבלתי דבר. והנה, היום הם 
מתקשרים אליי ומספרים לי, כי אכן הייתה להם טעות, הם 

הברכה של ₪!  36,621של התנצלו והעבירו לחשבוני סכום 
 ". דוד אבוחצירא ממש התקיימהבי ר

שמחתי מאד לשמוע על כך, אך אז המשיך האב ואמר: "אבל 
דוד הבטיח שאקבל פי שלושה, אם כן, הייתי אמור  ביר

נדהמתי  נוספים"?! 621מדוע קיבלתי עוד ו₪  36,000 לקבל
אך  שהעידה על אמונת חכמים מוחלטת (!!!), משאלתו
לו, שיחשב גם כמה עלה הדלק הלוך חזור וכמה אמרתי 

מחזיר על ' הוצאות הוציא בדרך על הקניות, כי בוודאי ה
מסירות נפש עד לשקל האחרון. הוא הוציא את חשבון 

₪  20-והוצאתי על הדלק ₪  600ההוצאות ונדהם לגלות: 
  נוספים הוצאנו על קניות בסופר בדרך לבית מלון".

אבל עדיין", הוא המשיך  620מדהים, יחד זה יוצא 
  36,000"אם כך הייתי צריך לקבל החזר משמים של  לשאול,

מחברת הביטוח, ומדוע קיבלתי עוד שקל נוסף"?! חייכתי 
ואמרתי לו, שינסה להיזכר אולי קנה עוד משהו קטן בשקל 

 בדרך לבית המלון. 
הוא חשב קמעא ונעתקה נשמתו: "נכון, זה מדהים! טרם 

קניתי לבני מסטיק, שעלה שקל, בחנות ליד  נסיעתנו למלון,
ביתי". התפעלתי אף אני מההשגחה ואמרתי: "ראה כיצד 

למי שמוסר נפש , בורא העולם לא נשאר חייב ומשלם שכר
 ]594 פניני עין חמד[ ".                                              עבורו

  

 התורה     בברכת
 נהברי                רון 

 

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

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

 סמי בן שמחה : גורג'י בן שמחה נפתלי בן רוזה : לע"נ  :לע"נ               
 יוסף חיים בן לאה : יהודה בן טובה: לע"נ  חיים בן אסתר :נ"לע               
 ומרים : לע"נ יעקב בן סאלם דוד אבא בן אריה לע"נ: צבי               
 : לע"נ רחמים בן חאורו אברהםבן זוהרה מסעוד אשרלע"נ:                
 יפה נדרה בת נעימה מינה בת מרדכי שמואל : לע"נ -הרבנית  :"נלע                
 כתון בת חביבה -מרים : לע"נ בת בלור רחל-מרים בת עזיזה : לע"נ :לע"נ                
 רחל בת חנה -נזימה בת טובה : לע"נ -שמחה בת סרח : לע"נ: לע"נ                
 : לע"נ סמי בן חנה  עופר בן יחיא"נ : לע לע"נ: אפרים בן ציון ורבקה                

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3828752-050 -בסלולרי  ולתרומות, להקדשות להזמנות
 Ronbarina@gmail.com:או במייל

 4741102.מ השרון רמת 2 רקוצה' רח: כתובת
 

 ימא:לזרע של ק
 יהודה יחזקאל יוסף בן רחל מרים

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

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

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

 : עדי בת מזל יעל ברכה בת אביגיל

 ום מכספי מעשר לזיכוי הרביםמצוה לתר
 4741102רמת השרון מ. 2: רח' הקוצר ניתן לשלוח צ'ק לכתובת 

 לשבת סיפור –בזכות שמירת עיניים 

 לרפואת: 
 הרב מאיר נסים בן כמסאנה שליט"א  

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

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

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

  פיבי בת חביבה בן חמואברהם בן אנט : 
 רחל בת נוארה: נורית בת רחל 
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 "האחדות כמפתח לגאולה" - דבריםפרשת 

"בין הימים שבהם נקראים פרשה זו נקראים ימי 
"כל רודפיה על שם הפסוק במגילת איכה  המיצרים"

. ימים קשים אלה בהם אנו השיגוה בין המיצרים"
מתאבלים על חורבן ירושלים והתחושה בלב כבידה. בכל 

אנחנו הדורות ימים אלה שבים ומזכירים לעם ישראל ש
עדיין בגלות ועלינו לשאול את עצמנו מפני מה חרון האף 

מקדש ראשון  :על כך ים(יומא ט') עונרבותינוהגדול הזה? 
מפני מה חרב? מפני שלושה דברים שהיו בו, עבודה 

אבל מקדש השני שהיו  זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.
עוסקים בתורה ובמצוות ובגמילות חסדים מפני מה 

ובה היא מפני שהייתה ביניהם שנאת חינם, חרב? התש
ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש העבירות 
הקשות שבתורה עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות 

מספרים, שפעם חזר יהודי מביקור בארץ ישראל  דמים.
וביקשוהו אנשי מקומו שיספר להם על דברים עתיקים 

להם  שנותרו בארץ ישראל מאז תקופת החורבן. סיפר
הכותל המערבי היהודי שמצא שני דברים עתיקים מאוד, 

דווקא בימים אלו, ימי בין המיצרים, כן,  ו...שנאת חינם.
ימים של צער ומנהגי אבלות, ימים בהם אנו מתאבלים על 
חורבן בית המקדש הם אולי הראויים יותר מכל לתקן 
את מעשינו ועלינו לחקור ולפשפש כיצד אנו יכולים לחזור 

"כל דור אמרו  הנה רבותינובנות את בית תפארתנו. ול
לכן  שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו"

שומא עלינו לחפש עד היכן אנו נגועים במידה רעה זו של 
שנאת חינם איש לרעהו וכמשקל נגד שנאת החינם נחפש 
דרכים איך להגביר ולהרבות באהבה וכבוד איש לרעהו, 

ערב בקריאת "שמע" שעל המיטה  כפי שאנו אומרים כל
 "..."הריני מוחל וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי

רק כך נוכל לצפות ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיאמר 
 לצרותינו די ויבנה לנו את בית המקדש במהרה בימינו.

לצערנו, בשעות קשות אלו כשדמם של יהודים רבים נשפך 
מחייב אותנו כמים בצורה כל כך אכזרית וקשה, דבר זה 

לחשבון נפש, עלינו להתבונן ולחשוב הלא הקדוש ברוך 
הוא רחום וחנון, טוב ומיטיב, מדוע אם כן מכה אותנו 

בימים קשים אלו כשאנחנו אם כן מכות כאלה? חובתנו 
כאשר זוכרים את ימי החורבן של בית ראשון, בית שני, 

אנחנו חשים עדיין על בשרינו את הצרות ואת הרדיפות, 
הגזירות הקשות וכל יום קשה מחבירו דווקא זה  את

. אם הסיבות לחורבןהזמן לעשות חשבון נפש ולתקן את 
אויבינו מסוגלים להתאחד ביניהם כדי להשמיד אותנו 
האם אנו לא מסוגלים להתאחד בינינו כדי להגן על 
עצמנו!? כשאין אחדות בעם ישראל, זהו קלקול פנימי 

התורה שלמד והמצוות שאין לאדם במה לאחוז את כל 
 "ואהבת לרעך כמוך"שקיים, כי רק על ידי קיום מצוות 

שהינה המצווה שכל התורה מושתתת ומבוססת עליה אזי 
יש קיום לכל התורה כולה. וכיוון שבדבר זה קלקלו 
וחטאו חרב בית המקדש ולא הועילה להם זכות התורה 
 שלמדו והמצוות שקיימו כי אין ערך ללימוד ולמצוות בו
בזמן שישנה שנאה בין אדם לחברו, בין אח לאחיו ובין 

? הזהב עבר פעם משל למה הדבר דומה איש לאשתו.
בשוק של נפחים ושמע קול גדול. קול הקורנס והפטיש, 
שמכה הנפח על הברזל החם, קול חזק וצורם. שאל הזהב 
בתמיהה "מה לך הברזל שתצעק כל כך? הרי אני הזהב 

כשמכים עלי הצורפים איני היקר והחביב, בכל זאת 
משמיע קול חזק כמוך". ענהו הברזל "אדוני הזהב 
בעייתי שונה לחלוטין. אתה הזהב, מי מכה אותך? 
 הפטיש שהוא ברזל, זר ונכרי לך. לא כן אני, שמי שמכה

 
 

אותי זהו הברזל אחי, עצמי ובשרי הוא, ועל כן הכאב כה 
ול". צורב וגדול עשרת מונים ולכן צועק אני בקול גד

והנמשל כה מובן, כאשר נלחמים איש ברעהו הכאב, 
הצער, גדול הרבה יותר ותוצאותיהן הרות אסון וכיצד 
נעשה סוף לגלות הנוראה בה אנו נמצאים? על ידי 
שנתנהג אחד לשני באהבה ובחיבה ובעזרה הדדית 
ונתינה ללא כל תמורה, בוויתור ובסליחה, ברחמים, 

גם לאלו השונאים אותנו, ביושר ובכבוד, נחייך לזולת ו
רק כך ננצח את היצר הרע הזורע חורבן ופחד והגורם 

 לפירוד שהוא מקור כל הצרות.
דברים האקטואלים מצאנו "אמרי יחזקאל"  בספר

לזמנינו יותר מתמיד וזאת לאור דברי רבותינו שאמרו 
"כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב 

 -ועד שכה שנוא עלינו נמצאים אנו לפני המבימיו". 
תשעה באב! יום של צער ודיכאון, יום של תסכול ויגון, 
יום שנשפכו בו במשך הדורות נהרות רבות של דמעות על 
מקדשנו השומם והחרב! ואיך אנו מתכוננים למועד 
הזה? יש לנו כבר תכניות מסודרות איך להעביר את היום 

רושים, הזה! הולכים אנו לקנות מגילת איכה עם כל הפי
ספר קינות עם כל המנגינות והטעמים, דואגים שיהיו 
לנו נעלי ספורט נוחות, לוקחים כרית טובה ושמנה כדי 
שנרגיש נוח לשבת על הרצפה, בולעים כדור של "צום 
קל" כדי שהצום יעבור עלינו כמה שיותר בקלות 
ומאחלים לכל אחד שיהיה לו 'צום קל'. וגם לא שוכחים 

רוחה חלבית טעימה למוצאי הצום ואז להכין מראש א
אנו מוכנים כבר ללכת לבית הכנסת, מתוך תקווה 
שהצום יעבור עלינו איך שהוא, בלי כאבי ראש ובלי 
לחצים מיותרים. וכך אנו שלמים ומרוצים מעצמנו על 
אשר מילאנו ברוך ה' את חובתנו כראוי, והעברנו את 

ודרים. מה היום בצום ובקריאת הקינות. וזהו! אנחנו מס
חסר לנו יותר מזה? ועל זה יש לנו לבכות ולהצטער? על 
זה שכבר התרגלנו לשבת על  הארץ ולהתפלש בדמעות 
שליש! על זה שכבר התרגלנו לחיות בתוך חורבן וגלות! 
על זה שהתרגלנו לחיות כמו יתומים ללא השגחה 
אלוקית! על זה שאנו מרגישים כבר טוב עם עצמנו! 

דור יתום ועזוב, ואיננו מסוגלים להבין התרגלנו לחיות ב
שבזה עצמו כבר איבדנו את החיים האמיתיים שלנו! 
שכחנו איך נראים חיים נורמאליים. מי שיגיד לך היום 
שפעם עם ישראל היה בשיא פסגת העולם, אתה תסתכל 
עליו כמו אל אדם מטורף! ירדנו כבר אפילו מתחת לעפר, 

ש לנו לבכות ולהצטער! ואנחנו לא מרגישים בזה! על זה י
האם לא הגיע הזמן שבמקום לשבת כל שנה ושנה על 
הארץ "ולאכול" עשבים מרים של דמעות מרורים, 
במקום כל זה, פשוט להרים את העיניים למעלה ולזעוק 

בונו של עולם! עד מתי? עד מתי נצטרך ילשמיים, ר
לשבת על הארץ בדמעות שליש? עד מתי יהיה לנו 

ה נורא? עד מתי נהיה מושפלים "הסתר פנים" כז
ונרדפים עד עפר? עד מתי נישאר דור שומם ויתום ללא 
שום הנהגה והשגחה אלוקית? עד מתי נספיד כל הזמן 
את שני המקדשות שנחרבו? הבא ונעשה ככל אשר 
בידינו לזרז ולקרב את הגאולה! הבא ונהיה אנשים 
אמיצים, נזרוק את גאוותינו לים ואת התהום העמוקה 

עלינו לזכור,  ל שנאת חינם ונמלא אותה באהבת חינם!ש
 ,שגרגיר של חול ים בודד אין בכוחו לעשות כלום. אולם

כשהרבה גרגירי חול מתאגדים ביחד יש בכוחם לעצור 
אפילו את הגלים הסוערים של הים הגדול! בכוח 

 האחדות נוכל לעצור את כל הגזירות הקשות והרעות!
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ול עלינו?! אמנם, אין בכוחנו כיוון שאנחנו ביחד, מי יכ
לעשות שלום בין כל המפלגות, בין כל העדות ובין כל 
החוגים השונים אבל יש ויש בכוחנו להשלים לפחות עם 
אדם אחד שהיינו עד עכשיו בריב עימו! לפייס לפחות 
חבר אחד שהיה ברוגז איתנו! לעשות שלום לפחות עם 

לימים שכן אחד שהסתכסכנו איתו. וכל אדם כזה שמש
איתו הרי זה עוד "אבן" לבית המקדש! עוד אבן, עוד 
שורה, עוד חומה, עוד קיר, עוד עמודים ועוד ועוד ועוד, 

 בזכותנו! –עד שיעמוד בית המקדש מושלם 
הבה ונראה מהסיפור שלפנינו המספר על ניסיון של שני 
אחים תאומים להתאחד ביניהם וזאת לאחר פירוד של 

 הפערים ביניהםלהתגבר על  האם יוכלו ,שנים רבות
 ... לקראת פיוס של שלום אמיתי

כבר למעלה מעשור שנים ששני האחים לבית גרין אינם מדברים  
זה עם זה. אם ניקח בחשבון גם את השנים שלפני כן, כשהיו 
עומדים כשני תרנגולים ומצווחים זה לעומת זה מבלי לשמוע איש 

תריסר שנים ויותר, את שפת רעהו, הרי שאינם מדברים יחד מזה 
וזה הרבה מאוד כשמדובר בתאומים זהים. "אני חייב לעשות 
משהו כדי להציל את אחי יהודה מהחור השחור שהוא נפל 
לתוכו, המסכן". נפלה מחשבה לתוך זמזומה החרישי של מכונת 
הגילוח של צביקה גרין בעת שהציץ אל המראה וראה בה את 

רווק מצליח, מגולח  – דמות אחיו כפי שרצה להמשיך לראותה
למשעי מכל זקן ושיורי פאות בצדעים. "כבר למעלה משתיים 
עשרה שנים שהוא 'משחק אותה' בלהיות צדיק הדור, נשוי, בית 
מלא בילדים ואישה עם כיסוי ראש אבל בלי שום כיסוי בבנק. איך 
הוא חי? היצור הזה? איך הוא מסתדר בלי עבודה? הזהרתי אותו 

עד הגורלי הזה לפני שחצה את הקווים ועבר שלא יעשה את הצ
מקיבוצניקיות גמורה לשחור מוחלט. אחר כך הזהרתי אותו פעם 
נוספת, שלא ייתן ל"דוסים השחורים" האלה להפיל אותו בפח 
ולשים לו גיבנת על הגב בדמות אישה, כי אחר כך כשהוא יתחרט, 

עלי כבר לא יוכל לצאת מזה וזה מה שהם רוצים. איך שהוא צעק 
אז. נורא לחשוב על כך שאחי עצמי ובשרי כמעט זרק אותי 
מהבית שלו. בעצם, זה אפילו לא היה הבית שלו אלא החור 
שהישיבה השחורה שלו העמידה לרשות הבחורים הרווקים. 
במבט לאחור, אני חושב שהייתי צריך לתת לו יותר צ'אנס. הייתי 

שבו לא יראה אולי צריך לקחת אותו לאיזו מסעדה בעיר במקום 
שחור מול העיניים ולנסות להביא לפניו טיעונים צודקים 
ומוכרחים כמו... מחשבותיו של צביקה הסתתמו. עד היום, אם 
הודה ביושר בינו לבינו, לא הגיע לטיעונים הנדרשים שיכלו 
לשכנע לא רק את אחיו, אלא גם אותו עצמו. החיים שלו שלאחר 

מה אני צריך לעשות? להניח לו מכן הוכיחו בדיוק את ההפך. "אז 
להמשיך להירקב בחור השחור שלו כמו שהזהרתי אותו? כיום 
הוא כבר מטופל באישה ועשרה ילדים עם האחד עשרה בדרך 
ועוד לא רואים את הסוף. מה גם שהילדים האלו לא ילכו לצבא, 
בזה אני כבר בטוח. לפי איך שאני רואה שהעניינים מתגלגלים, 

להציל את אחי מהשחורים הללו. אולם איך  מנוי וגמור עמי
אעשה זאת? הרי אחי מתבצר בעמדתו אף יותר ממני. אולי אנסה 
להתקרב אליו? הוא לא יחשוד בי. מעולם לא היה טיפוס חשדן". 
צביקה עיקם את פניו מעט למול המראה כשחש בחתך הצורב על 
לחיו. אוף, המחשבות האלה! עכשיו יצטרך לשים פלסטר, והוא 

 שנא דבק מכל סוג שהוא! 
  

  "צריך להציל את אחי צביקה מרדת שחת!" נפלה מחשבה 
מהירה במוחו של יהודה גרין בשעה שקיפל את תפיליו לאחר 
תפילת ותיקין בכותל. "כאן מול הנצח הזה של עם ישראל, אינני 
יכול להימנע מן המחשבה שהאחריות לצביקה נופלת במידה 

וזה נותן לי  ני מבוגר ממנו בכמה דקותמסוימת עלי. בסך הכל, א
את הבכורה. איך יכולתי להזניח אותו כל השנים? מי יודע, אולי 
אם הייתי מקרב אותו מלכתחילה היה גם הוא זוכה לטעום את 
טעם הקדושה שביהדות! מדוע הייתי סכל כזה ונעלבתי מדבריו? 
הייתי צעיר, לא חשתי את שאני חש כיום, שהוא פשוט דיבר 

וך כאב. הוא פשוט פחד לאבד אותי כאח. אילו הייתי מצרף מת
אותו אלי..." בשלב זה הפליגו מחשבותיו של יהודה ממישור 
המילים אל מחוז תמונות הדמיון, בהן חזה את אחיו כדמותו הוא 

 אברך עבדקן בעל חיוך מלבב, זקן עבות שכבר זרקה בו קצת –
 
 

בעת השחורה שיבה וזוג עיניים כחולות המציצות מתחת למג
ני מסוגל לחשוב מה יקרה לו אם יבוא ינרחבת התיתורה. "א

המשיח וצביקה יישאר בעיקשותו ובחוסר הידיעה שלו. הוא 
מפסיד את כל החיים שלו מבלי לדעת!" נפלה מחשבה מציקה 
לתוך דמיונותיו של יהודה. הוא נע עם הקהל שיצא מרחבת 

הצטרף לחלקם הכותל והתפזר לעבר היציאות השונות. יהודה 
הגדול של המתפללים עלה בגרם המדרגות לעבר סוכת השמירה 
הניצבת בדרך לרובע. "מי יודע איך אוכל לעזור לו כעת?" 
המשיכו מחשבותיו של יהודה לנוע משום מה סביב אחיו תאומו 
אותו לא ראה זמן רב. "אם אתחיל להתקרב אליו לאחר פירוד בן 

נתי לסחוב אותו ל"חור עשור, הוא יחשוד בי מיד שכל כוו
השחור" כפי שכינה את היהדות לפני שנפרדנו סופית. הוא לא 
יטעה הרבה, בעצם. זה מה שבכוונתי לעשות. אולם היום אני כבר 
יודע שאי אפשר למשוך אנשים ליהדות בניגוד גמור לרצונם. הם 
צריכים להחליט על כך לבד. מה אוכל לעשות למענו גם מבלי 

לל עליו. אקדים לבוא בכמה דקות לכותל לפני שיידע? כן, להתפ
המתפללים ואקדיש לו את לימוד הבוקר שלי. אני בטוח שזה 

 יעזור. החליט יהודה גרין ונכנס לרובע, מרוצה מהחלטתו. 
  

צביקה גרין חפר בעמקי מקרר הווסטינגאוז החדיש שלו דולה 
ית תוצאות הדיאטה המהפכנ –יוגורט דל קלוריות ושני מלפפונים 

שכפתה עליו הדיאטיקנית בה נועץ בעקבות האולקוס שצבר 
במהלך חייו. למרות גודלו האסטרונומי של המקרר, מעולם לא 
הכיל יותר מאשר כמות מצומצמת של ירקות ומוצרי חלב. צביקה 
לא נהג לארח בביתו והמקרר נועד לשימושו הבלעדי. כרווק 

את מרבית  מושבע שלא אהב במיוחד לבשל לעצמו, נהג לאכול
ארוחותיו במסעדות. המקרר נועד בעיקר להכיל את ארוחות 
הביניים שלו לפני השינה ולאחר הקימה בבוקר. כל גודלו של 
המקרר לא בא אלא משום שצביקה נהג לקנות אך ורק דברים 
מרשימים בעלי ערך כספי רב, כיאות לאדם שצבר הון ואינו יודע 

לות קצת יותר אחריות על מה להוציאו. "יהודה היה צריך לג
בקשר למשפחה שהוא מגדל!"התכעס עליו לפתע צביקה. "אבא 
לעשרה ילדים צריך לדאוג להם קצת גם במישור החומרי. אני 
בטוח שליהודה אין אפילו מקרר כמו שלי. בן אדם בעל משפחה 
ענפה כזו לא היה צריך לזנוח לגמרי את המישור המקצועי כמו 

שיבה. הוא פשוט בלתי אחראי. שהוא עשה בזמנו כשהלך לי
בנוסף לכך הוא גר במקום מסוכן. רק מי שלחם בעבר לטובת 
העניין הערבי, מכיר כמוני את הראש שלהם. "מעניין איך כל 
המגרעות נפלו בחלקו של יהודה. הוא גם בלתי אחראי ובכלל 
אינו חשדן. גם אם ילך אחריו איזה מחבל, חלילה, לא ישים 

כך שקוע בתורה שלו...", "זוהי בדיוק יהודה לב. הוא כל 
הבעיה!". צביקה הניח את שלל ארוחת הבוקר הדיאטטית שלו 
על השולחן. הוא שנא אותם. בכלל שנא את כל המאכלים 
המגבילים האלו שנועדו לבריאותו. רק משום שלא יכול בשום 
אופן אחרת, נכנע לדיאטה שנכפתה עליו. "כבר הייתי מעדיף את 

 , חלב לחוד בשר לחוד" רטן לעצמו. "הםהדיאטה הדתית
לפחות אוכלים כמו שצריך. כל יומיים יש שם חתונה או בר 
מצווה או סעודת מצווה. הם יודעים לעשות חיים הדתיים האלו. 
זה בטוח". הוא התיישב בחוסר חשק לבדו ליד השולחן הגדול 
ובחש בכפית את היוגורט. "אצל יהודה אין שעות כאלו של שקט, 

מניח" חשב לעצמו. "אצלו תמיד מלא ילדים רעש ובלגן. מי  אני
יודע מתי מספיקה אשתו לסדר קצת את הבית? תמיד יש שם 
שניים שלושה תינוקות תורנים. כבר נולדו אצלו שני זוגות 

ק מהם תאומים. אם לא הייתי מתבייש הייתי בא לראות אותם. חל
בטח דומים ליהודה ולי בגיל תשע או שבע". בראשו חלפה 
תמונה ישנה שלו מגיע לשמחת הברית הראשונה של זוג 
התאומים הראשון של אחיו. הוא התבייש אז. הרגיש את עצמו כל 
כך לא שייך, אבל ההורים היו אז בחיים ושכנעו אותו לבוא. 

ט תכנס אחרי "אתה לא חייב לדבר אתו" אמרה לו אז אמו, "פשו
ותלחץ לו את היד. יהיו שם כל כך הרבה אורחים שלא יהיה לו 
זמן לדבר". הוא נתן לעצמו להשתכנע, פשוט משום שלא היה לו 
משהו יותר טוב לעשות. בבקרים אף פעם לא היה לו משהו 
מיוחד לעשות. כל הפעילות שלו התרכזה בעיקר בשעות 

ויח בבורסה, די היה לו המאוחרות יותר של היום. בכלל, כדי להרו
 אם הגיע בשעה עשר לבנק. ממילא לצורך עדכון מהיר היה

 
 



מחובר מביתו לכל בורסות העולם. "לילדים של יהודה בטח אין  
אף אגורה על שמם בבנק" חלף הרהור נוסף בראשו. אני בטוח 
שלא דאג להם. זה מתאים לו, הטיפוס החולמני הזה שהוא 

עזרתי לו בילדותנו ואחר כך במקרה גם אחי התאום. אלמלא 
 בצבא, היה כבר מזמן מסתבך וגומר את הקריירה. 

מה יקרה לילדים האלו אם יקרה חלילה משהו ליהודה שאינו 
שומר על עצמו? אני לא יודע. הבנאדם הזה פשוט צריך שומר 
צמוד. באותם רגעים לא נתן צביקה את דעתו לכך, שבמשך עשור 

מאחיו תאומו נשמר יהודה בצורה השנים שחלף מאז נפרד סופית 
די סבירה בלעדיו ואף שגשג ופרח בישיבה בה למד, אלא שכך 
הם פני הדברים. כשאדם רוצה ללכת בדרך מסוימת מוליכים אותו 
בה, וצביקה רצה אם כי לא היה מודע לכך, רצה מאוד להתקרב 
חזרה ליהודה אחיו. "שומר צמוד עשרים וארבע שעות ביממה", 

ה לטוות את מחשבותיו. "טוב אולי לא בזמן שהוא המשיך צביק
בביתו, אבל לפחות בזמן שהוא הולך במקומות מסוכנים, נגיד, 
כמו השיגעון שלו לצאת מהבית כל יום לפנות בוקר לתפילה. בן 
אדם נורמלי (דתי) היה קם בשעה נורמלית והולך לבית כנסת הכי 

צריך ללכת קרוב לבית, אבל זה לא מה שמספק את יהודה. הוא 
לפני כולם, בשעה חשוכה שמתאימה רק לשחורים הכי דוסים 
שאני לא רוצה להכיר, והולך להתפלל במקום הכי מסוכן 
שאפשר. נורא ואיום מה שהבן אדם הזה עושה לעצמו ולילדים 

  שלו. הוא פשוט צריך שומר.
רגע אבל מי יהיה השומר שלו? כאן נקטעו מחשבותיו של צביקה 

וק את גביע היוגורט הריק ואת קליפות המלפפונים לרגע כדי לזר
לפח האשפה. "השומר אחי אנכי?" נפל פתאום פסוק בודד לתוך 
מחשבותיו. מניין צמח הפסוק הזה, לא ידע. אולי מתקופת הצבא, 
בה שמעו יהודה והוא יחד כמה שיעורים מפי איזה רב, עד שהוא 

אחיו שהחליט החליט כי לא זו הדרך, בעיקר משום שהכעיס אותו 
בלעדיו שזו כן הדרך. צביקה לא הכיר בדיוק את מקורו של 
הפסוק. מה שהיה חשוב לו שהמילים נטעו רעיון חדש במוחו. 
הוא ישמור על אחיו. יהיה עליו להתאמץ לשם כך, אך כל מאמץ 

 כדאי. מה לא עושים בשביל אח שתעה מן הדרך?
  

ה מחשבתו "מה לא עושים בשביל את שטועה בדרך?" היית 
הראשונה של יהודה גרין כשקם משנתו בבוקר המחרת עשר דקות 
מוקדם יותר. הוא נטל את ידיו ופנה לחדר הרחצה. כעבור רבע 
שעה הגיח יהודה מביתו שבסמטה קטנה ללא שם ברובע היהודי 
בדרכו אל הכותל. צינת בוקר ירושלמי של טרם שחר קידמה את 

חלף במהירות,  וויר. הואפניו אך יהודה לא שת לבו למזג הא
כדרכו על פני סוכת השומרים ונכנס לרחבת הכותל, שם ציפה 
לשפוך את כל חום לבו בתפילה בינות לאבנים העתיקות. 
מתפללים בודדים נראו פה ושם ממתינים אף הם לבוקר הקרב 
לפתוח ברינת תפילתם. "כנראה שלא הקדמתי די" הרהר יהודה. 

לכותל דווקא ראשון. הוא חש  משום מה היה חשוב לו להגיע
שכך יקל עליו להתפלל  מעומק הלב על אחיו שעדיין תועה בדרך 
לא דרך. מן העבר השני של הרחבה הרהר באותן שניות אותו 
הרהור ממש אחיו תאומו שהניע את זרועותיו במרץ ושפשף את 

לחמם אותן. צביקה לא הורגל בכגון אלו. די  כפות ידיו זו בזו כדי
בתרגילי הצבא אותם עבר בזמנו, שבהם הוכרח לקום היה לו 

מוקדם. שנת בוקר נים לא נים ויקיצה מאוחרת היו מן התענוגות 
שצביקה הועיד לעצמו בחייו האזרחיים. זו הייתה בעצם הסיבה 
העיקרית לעזיבתו את הקיבוץ. פשוט לא היה לו חשק להשתבץ 

פרות  בעבודות המשק שהאיצו בעובדיהן להשכים קום. "עבור
ותרנגולות אני לא קם" הייתה תשובתו לכל התוהים למיניהם. את 
מסלול עבודתו הנוכחי בבורסה בחר בהתאם לצורך המוגזם שלו 
לישון בבקרים. כעת הודה בינו לבין עצמו שכנראה עבור אחיו 
הוא מוכן להקריב הרבה מאוד אם השכים קום כל כך. צביקה 

ע למחצה בצללים עמד בשקט מרחוק כל זמן התפילה נבל
והקשיב לקולות הגברים שהתנועעו כל העת בחריצות עטופים 
בטליתותיהם. מלבד אחיו, אותו זיהה יותר מתוך רחשי הלב 
מאשר ממראה העין, נראו לו המתפללים מרחוק כגושי אדם 
אחידים לבנבנים עולים ויורדים כגלים. גם משהו בהמיית 

הים. דומיית שלווה תפילתם הזכיר לו את רחשם השלו של גלי 
עטפה אותו חרישית יחד עם הצינה בעסקת חבילה אחת. צביקה 
 לא העז להכות כף בכף כדי להתחמם. הוא פחד להתגלות. חיכה

 
 

בקוצר רוח לסיום תפילתם, שהלכה והתארכה בעיניו כנצח 
הגלות. "סוף סוף!" פלט אנחת רווחה קפואה למחצה ועקב 

פילה ופונה לעבר היציאה בעיניו אחר אחיו הנפרד מחבריו לת
המובילה חזרה אל הרובע. צביקה המתין עוד זמן מה, תחב את 
ידיו הקפואות בכיסיו והחל לעלות לבדו במעלה המדרגות 
כשהוא שומר על מרחב עין מאחיו, משל עקב אחר אדם הנושא 
חפץ יקר ערך. כל עת הצעידה המשונה בעקבות אחיו שצעד 

האבן החלקלקות קמעה של צעדים בטוחים על פני מרצפות 
הרובע, השתדל צביקה ביותר שיהודה לא ישים לבו אליו. הדבר 
לא הצריך מאמץ מיוחד מצדו. יהודה פסע מתונות שקוע 
בהרהורים ודומה שלא חש כלל בנעשה סביבו. "טוב שבאתי 
לשמור עליו" הרהר צביקה. "תראו איך הוא הולך. חולם לו 

זה. טוב שבאתי. איך הוא היה חלומות בהקיץ. תמיד היה חלמן כ
מסתדר בלעדי אם היה אורב לו פה מישהו?" צביקה התחלחל 
למחשבה זו וההחלטה העיקשת להמשיך ולשמור על אחיו 

 התחזקה בלבו.
  

"אני שמח שבצעתי את החלטתי להתפלל על צביקה. אני כבר 
מרגיש יותר טוב בנוגע אליו" הרהר יהודה, "אחרי שהטלתי את 

בנוגע לעתידו על הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש  הדאגה שלי
הקלה ממש כאילו עמד צביקה לידי ברגע זה.בעזרת ה', אקדים 
מחר להגיע בעוד עשר דקות ואמשיך להתפלל עליו יום יום עד 
שאראה תוצאות". בוקר המחרת טרם הציץ כשהגיע יהודה גרין 
 שלישי לכותל. החלטתו להתפלל על אחיו המריצה אותו ונסכה

בו רעננות מיוחדת. יהודה העיף מבט קצר על המתפללים 
האחרים ושקע בהכנותיו לתפילה. הוא לא חש כשהגיע המתפלל 
החמישי לכניסה לכותל בהול כולו ונדחף דרך המעבר כשהוא 

 בקושי מניח לחיל לבדוק אותו. 
  

באותו בוקר התהפך צביקה גרין פעמיים נוספות על משכבו 
 ת השעון המעורר בטרם חדרה ההכרהוכיבה במכת אגרוף א

שהוא מאחר למקום חשוב אל מוחו הרדום. הוא חטף את בגדיו 
מן הכיסא שליד מיטתו כשעיניו עדיין עטופות בקורי שינה ומיהר 
לכיור להטיל מלוא החופניים מים קרים על פניו כדי להתאושש 
קצת טרם יזנק למכוניתו וידהר בשיא המהירות לעבר העיר 

בדרך נזכר ששכח להוסיף לציודו כיפת בד מבריקה העתיקה. 
ביקור  –שקנה לעצמו לכבוד המאורע שהתכוון להתמיד בו 

בכותל. "לא אחזור בשביל הכיפה" החליט, "אני ממילא מאחר 
מאוד. מי יודע מה קורה עכשיו ליהודה? איזה מן שומר אני, 
שאפילו לא יודע לקום בזמן! אוף! מחר, אקדים ללכת לישון 

קדים לקום. לא ייתכן שהוא יגיע לפני לכותל. פשוט לא יתכן". וא
כשהחנה את מכוניתו מחוץ לרובע, דהר רגלית במהירות לעבר 
הכניסה לכותל, וכמעט חלף על פני החייל שניצב שם קבע, 
אלמלא עצר אותו הלה בחיוך "הי אתה, לאן אתה ממהר כל כך? 

מצא שם על לתפילה? הרי אין לך כיפה לראשך. אין דבר, ת
השולחן. הדתיים תמיד משאירים כיפות לגברים , צעיפים לנשים. 
זה בחינם ממחלקת הדת של הכותל. רק צריך להחזיר אחר כך". 
תוך כדי דיבור בדק את צביקה בשטחיות, "אל תדאג. הכל יהיה 
בסדר". הוסיף החייל למראה פניו המודאגות של צביקה ושיחרר 

וכח צביקה שהיום הקדים אחיו אותו. מיד כשהתקרב לרחבה נ
להגיע. הוא התקדם בחשאי לשולחן שעמד בסמוך למחיצת 
הגברים כיסה את ראשו ומיהר  לעבר אחת הפינות המרוחקות 
יותר מאחיו שעמד כבר מעוטר בתפיליו ומכוסה בטליתו. בעיני 
צביקה שהתבונן בו דמה אחיו באותה שעה לאחד הנביאים 

שהו עמוק ופנימי געש רגש בו. עליהם שמע אי פעם אי שם. מ
איזו כמיהה אחזה בו. משהו שאין לו ביטוי במילים. "אני שמח 
שבאתי לכאן היום, אפילו שלא הצלחתי להקדים" אמר צביקה 
לעצמו, "היה שווה לי לראות את יהודה מתפלל. הוא נראה... 
משהו אחר. לא מהעולם הזה. תפילה כנראה בכל זאת עושה 

 משהו לבן אדם". 
  

"מוזר בעיני שכל כך דחוף לי להקדים!" נד לעצמו יהודה במעט 
גיחוך כשפסע מתונות לעבר היציאה מהרחבה. "אני ממש לא 
מבין מה כל כך חשוב לי בהגעה המוקדמת הזו לכותל. ממש לא. 

 מצד שני, ברור לי שאין בכך שום עניין של גאווה. איני מכיר את 
 
 



עם זולתי". יהודה החל עצמי כאחד שמעוניין בתחרות כלשהי  
לעלות במדרגות המובילות אל הרובע מדרגה אחר מדרגה. 
הספקות שחלחלו בו האטו את צעדיו ומרטו את עצבי אחיו, 
צביקה, שנזהר לצעוד בעקבותיו מבלי להתגלות. "אולי אוותר על 
כך ואגיע כרגיל כמו כולם, מבלי לטרוח מדי להיות דווקא 

ב יהודה את ראשו לאחור לכיוון הראשון?" תוך כדי מחשבה סוב
המשקפות המשקיפות אל הר הבית, וגרם ללבו של צביקה העוקב 
אחריו לניתור רציני. "הוא כמעט תפס אותי הפעם. אלו בושות!" 
חלפה המחשבה במוחו של צביקה בעודו ממהר לכבוש את פניו 
בקרקע, משים את עצמו כמתקן את שרוך נעליו, "אולי אפסיק 

חריו?" הרי יהודה גדול ויכול לדאוג לעצמו. אני כבר לרדוף א
ממש לא מבין מה דוחף אותי דווקא לבוא לשמור עליו בוקר 
בוקר כאילו היה זאטוט בגן הילדים" כעס צביקה על עצמו. אולם 
בוקר המחרת, כאילו להכעיס, קם צביקה מוקדם מהרגיל, עוד 
ת בטרם צלצל שעונו ומתוך ההרגל שקנה לו לאחרונה שטף א

ידיו ופניו במים קרים ויצא אל רכבו. צינת הבוקר הייתה קשה מזו 
של הימים הקודמים. צביקה נרעד ומיהר להצטנף במכוניתו 
והדליק את החימום. "כבר אינני יודע מה אני עושה!" הרהר 
לעצמו, "היום אפילו את המעיל שכחתי. לחזור? לא לחזור? 

מגיע. ואם היום יקרה אאחר לתפילה... אפסיד את הרגע בו יהודה 
משהו... איך ארגיש? לא. אינני מסוגל לעזוב את משמרתי. אחי 
קודם לשיקולי קור וחום. קדימה!" וצביקה הזניק את רכבו 

 החוצה אל הכביש הריק. 
  

"היום, היום אגיע לפני יהודה" התפזם לו מן פזמון קטן ונצחני 
ה שליד במוחו של צביקה בעודו נוהג את רכבו פנימה לחניי

הרובע. "היום אצליח להיות ראשון" חיוך קטן של סיפוק עלה על 
פניו כששעט ברגליו לכיוון רחבת הכותל, "איש לא יקדים אותי 

 היום. אפילו לא אחי הצדיק". 
  

יהודה פסע לו בינתיים מתונות בדרכים אל הכותל. "אם משמיים 
ישמע כיוונו אותי, בוודאי אהיה היום הראשון. אולי היום ת

תפילתי כשאהיה לבדי עם הריבונו של עולם?" חיוך קטן  של 
סיפוק האיר את פניו עטורות הזקן של יהודה. "הוי ריבונו של 
עולם, אני כל כך אוהב אותך! מתי כבר יבין אחי להפסיק 

להשתטות ולהסתתר מפניך? מתי יקלוט שאתה אוהב אותו עוד 
חיכתה לו הפתעה יותר ממני? מתי?". אולם בהגיעו אל הכותל 

בדמות אדם אחד שניצב בודד מול קיר בית המקדש ולא עטה 
עליו טלית. "מה זה?" התכעס משהו בתוך תוכו של יהודה, "כל 
כך ציפיתי להיות כאן לבד ולהתפלל, והנה עוד משכים קום אחד, 
שאפילו לא הניח טלית על שכמו. מה הוא מחפש כאן?". יהודה 

כל כך, למול האבנים הגדולות  הציץ בדמות המוזרה הבודדת
והמרחמות כציפור שלא מצאה את קינה. תוך כדי הצצה התחלף 
רגש הכעס שלו ברחמים. "מי יודע איזה צרה יש לו? אולי הוא 

מי מבני ביתו חולה והוא בא לבקש עליו רחמים –חולה, או אי
על  –ממש כמוני, הרוצה לבקש רחמים על 'מחלתו' של אחי 

את הדרך האמיתית, את אהבת ה' הכלולה  עיוורונו מלראות
בתורה, את הנצח שאנחנו, יהודים בני תמותה, יכולים לאחוז 

 ברצוננו בידיים...
אגש אליו" גמלה ההחלטה בלבו, "אראה מה הוא מבקש כאן. "

אולי אצליח לעזור לו?". יהודה ניגש אל האיש הרכון מול אבני 
הוא נראה כל כך  הכותל. אפילו כיפה לא הייתה לראשו. "מסכן

 שקוע בכאבו, עד שלא שם לבו לצעדי. ברור שהוא זקוק לעזרה". 
  

צביקה הגיע הראשון אל הכותל. תחילה לא חש כי אם סיפוק על 
כך שהצליח 'להשיג' סוף סוף את אחיו. אולם רגש הגאווה 
הילדותי הזה עבר וצביקה נותר ריקם מול הכותל בן האלפיים. 

להזדחל אט אט לעבר צביקה ולאחוז בו  תחושת אי נוחות החלה
בידיים קפואות. הבדידות הגדולה לחצה עליו מכל עבר. בבהלה 
הסב פניו לאחור, לצדדים, כמצפה לראות מי מציץ עליו. אין 
איש. השקט רחש מסביבו כאלפי נמלים זורמות. צביקה לא יכול 
לשאת זאת יותר ורץ כעיוור אל הכותל, נדבק אל אבניו כילד 

ד ויפחה קטנה ומבוהלת פרצה מגרונו "אבא!". ברגע זו נפח
הונחה יד קלה על שכמו. הוא הסתובב לאחור בהקלה. שוב אין 
הוא לבד. השמחה וההפתעה על פני יהודה כשזיהה את אחיו היו 
זהות בעוצמתן לתחושת השחרור וההקלה של צביקה. "אתה!!" 

ש על פרצה קריאה המשותפת מפי שניהם. ובעודם נופלים אי
צוואר אחיו כשדמעות חמות שוטפות את פניהם  האיר עמוד 

קולו  –השחר את פני המזרח ומכיוון ההרים עלה קול חזק ומרנין 
 !של השופר...

 

 אחים יקרים!
 

חובתנו בשעות אלה שאנחנו זוכרים את ימי החורבן של בית ראשון ובית שני, בימים אלו שאנחנו עדיין עוברים על 
נוקב צרות ואת הרדיפות, את הגזירות הקשות שעוברים עלינו, זה הזמן שכל אחד יעשה חשבון נפש בשרנו את ה

ויבדוק אם אין במעשיו דברים הגורמים להארכת הגלות שהרי אמרו "כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו ואמיתי 
את העולם הרי יש כל כך הרבה כאילו נחרב בימיו". וכבר כתב "הפלא יועץ" אל יאמר האדם, וכי אני יכול לתקן 

מחלוקות וכי מה יוסיף אהבת חינם שלי, מה יוסיף העדר שנאת חינם של אדם אחד. ידע לו, שחייב כל  אחד לעשות 
מה שביכולתו. שהרי כל אדם חייב לצפות לישועה וממילא חייב הוא להסיר מלבו כל שנאה וריב שיש לו על חבריו. 

שיקויים בנו דברי הנביא זכריה שאמר "כה אמר ה' צבאות צום הרביעי וצום  בדרך זו נזכהאם נצעד ובוודאי ש
 החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו!"
 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

 לאה בת שושנה,דרור בן מזל, אסתר בת וסינה.  חנה בת רבקה,
 .דינה חיה בת נילי  .ניצה בת עליזה, משה בן שודיה .עוזיאל בן מרים 

 דניאל בן יונה.
 ית בת שושנה.רונמשולם זוסיא בן חוה,   זיווג במהרה:

 

 תמר בת פרחה, שלום שעאר בן סעדה,  :לע"נ כל נשמות ישראל ובכללםם
 גולייט בת תפחה, ,ג'ינה בת בובהנתן בן יונה,לולו רחל בת סמרה, 

  ,אפרים בן זו'רהשושנה שמעה בת סעדה, עפרה בת שרה, יהודה בן אסתר, 
  ,פאל בן לאהר חיים בן מיסה, תמר בת סעדה, עדי בן חנה, ג'נט בת לונה,

  יעקב בן אסתר, קלמנט בן אסתרינה, ויקטוריה קלרה בת לאה,
 רחל בת מרים. ,שרה חיה בת סימי

  העלון מוקדש לעילוי נשמת

 שיח' למשפחת תשובהז"ל דוד בן בובה ר'  

  יחד עם שאר נשמות מתי ישראל.כמליצי יושר  והתורה וזיכוי הרבים יעמדו ליהי רצון שזכות 
  הי"וובפרט לידיד נפשנו ר' אליהו  ניחומים מעומקא דליבא למשפחת תשובה היקרה

  במות האב היקר, יהי רצון שלא תדעו עוד צער ונזכה לביאת משיח צדקנו בחסד וברחמים במהרה. אמן.
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  (א, א) אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראלל
יש לדקדק למה כתבה התורה "אל כל ישראל", ולא הסתפקה במילים 

  בני ישראל"? וכבר רש"י הק' ביאר זאת על פי הספרי עיי"ש. "אל
 אך הגה"ק רבי יהונתן איבישיץ זי"ע בספרו "מדרש יהונתן" הסביר
  בחריפותו: דאיתא בגמרא, בשעה שאמר משה "משנה תורה", היה ג'

ימים אחר מיתת אהרן. ושואלת הגמרא, הרי משה היה אבל, ואבל 
הגמרא, שאם ישנם רבים שצריכים לו, בתלמוד תורה? ומתרצת  אסור
ולפי זה מובן היטב מה שאמרה התורה: "אלה  בדברי תורה. מותר

אבל, ואבל אסור  וקשה, הרי הוא היה הדברים אשר דיבר משה".
 –ומדייקת: "אל כל ישראל"  ממשיכה התורה בדברי תורה? לכן

  שרבים צריכים לו וממילא מותר.

  שם.
ועוקצה מר,  הדבורה הזו דבשה מתוק כדבורים, מה - אלה הדברים "

וצריך להבין, מהי בחינת ה"דבש"  .)דברים רבה א, ו( "כך הן דברי תורה
  ה"עוקץ" שהיה להם בתוכחות אלו. שהיתה בתוכחת משה, ומהו

למלך אחד היה  כתב ה"בן איש חי" לבאר זאת על פי המשל הבא:
באחד  ו.כלבו בשערי פרדס מרהיב עין, וכדי לשמור עליו הציב את

פליאתו הבחין  הימים צפה המלך על הפרדס מבעד לחלונו, ולמרבה
פרצה שהיתה בגדר,  לפתע באחד מאוהביו מתגנב לשם בחשאי דרך

לא חלף זמן רב, עד שהכלב רחרח וקלט כי  וקוטף מפירות האילנות.
תוך רגעים אחדים זנק על האורח הבלתי קרוא  משהו איננו כשורה.

הצליח הלה להמלט משם, לפני שישסע הכלב בנס  וקרע את בגדיו.
כעבור זמן מה נכנס האוהב לבקר את המלך, רצה  עצמו. גם אותו

לו על ידיעתו מן המתרחש, כדי שלא ישוב ויגנוב, אולם  המלך לרמז
 לו זאת בגלוי: 'איך העזת לגנוב מפרותי?!' הלא יתביש. אם יאמר

שקרע  ותו כלבמה עשה המלך? פנה ואמר לו: "כמה עז וקשה הוא א
לגנוב וקרע  את כל בגדיך!...". אז הבין הלה שהמלך ראהו בעת שבא
כיוצא בכך,  הכלב בגדיו, וידע כי אל לו לשוב על מעשהו הנלוז.

אם אומר להם:  ביקש משה רבינו להוכיח את ישראל. אולם חשב:
במקום אלמוני' הרי  'ראו איך חטאתם במקום פלוני, ואיך חטאתם

הזכיר להם את הטובות שעשה עמם  מה עשה? הם מתבישים.
 ן תוכחות נסתרות, וכה אמר להם:השוזר ב הקב"ה, כשדרך אגב הוא

 זכיתם לקבל מן, לחם מן השמים, אולם יש בכך רמז - במדבר 
שחטאו  לדיבור, והיינו שאותו לחם יקר שניתן להם במדבר, היה אחר

הזכיר להם על כן, כש בדיבורם, בתלונה שהתלוננו כשכלתה צידתם.
ממילא הם זוכרים את החטא  את טובת הלחם שניתן להם במדבר,

לאחר שכבשתם את סיחון ישבתם בשטים  - בערבה  שחטאו בדיבור.
לעושר מרובה אולם השלל הרב של הכסף והזהב גרם לכם  וזכיתם
 - כך, באריגה של דבש ועוקץ זה עם זה  עם בנות מואב. לחטא

איהם, קיבלו ישראל את תוכחתם רמז לחט הזכרת טובות ה' בצרוף
  )הבן איש חי(הדברים הגלויים.  מבלי להתביש מן

  (א, יב) איכה אשא לבדי טרחכם ממשאכם וריבכם
אומר ה'אמרי נועם' זיע"א: הקב"ה אומר לעם ישראל: 'את 
ה'איכה?' דהיינו הקושיות והטענות שלכם כנגדי 'אשא לבדי', אבל 

'טרחכם, משאכם וריבכם' אני מה שאני לא יכול לשאת ולהבליג זה 
  לא יכול לסבול את המריבות המחלוקות ושנאת החנם שיש ביניכם.

  

משל למה הדבר דומה, לזוג שלא היו  .(הפטרה)  עמי לא התבונן
להם ילדים הרבה שנים, סוף סוף לאחר הרבה שנים נפקדה האשה, 
הגיע זמן הלידה והלכו לביה"ח, הבעל מחכה בחוץ, ועובר הרבה 

הבעל שם לב שהדלת נפתחת ונסגרת הרבה פעמים, רופאים  זמן,
יוצאים ונכנסים, ניגש אליו רופא ואומר לו המצב חמור מאוד! 
אשתך בסכנת נפשות, ויש אפשרות להציל את האשה אבל התינוק 
ימות! יש גם אפשרות להציל את התינוק אבל אז האשה תמות, 

ת, אני צריך ללכת תחליט מה לעשות. אמר הבעל, רגע, זה דיני נפשו
לרב לשאול! אומר הרופא אין זמן לרב, תחליט עכשיו! טוב, אם כך 
צריך לשאול את האשה בעצמה, זה החיים שלה. שאלו את האשה 
ואמרה, לחיות בלי הילד, זה לא חיים, לכן תצילו את הילד. ואמרה 
לבעלה: תגיד ותספר לתינוק מי הייתה אמא שלו! שמסרה נפשה!, 

מה שעשו ונולד בשעה טובה ומוצלחת תינוק חדש.  עשו הרופאים
למחרת התקיימה לוויה רווית יגון ואנחה, רבנים הספידו, אנשים געו 
בבכיה, התינוק גדל וגדל, הגיע יום הבר מצוה, האבא קורא לחתן 
הבר מצוה, בני: אתה יודע שהיום היארצייט של אמא שלך? באותו 

האורחים  ובערב כשיבוא יום שאתה נולדת אמך נפטרה! ולכן היום
תיגש להתפלל מעריב כי אתה 'חיוב', אני מבקש ממך תתפלל ברגש, 

ה שמיה רבה פפם פפום תתפלל לאט. הילד ניגש לעמוד: תקדה תקד
דק' סיים מעריב. האבא התעלף. לאחר שהתעורר, ניגש אל הבן  5

ושואל אותו: למה? למה אתה ככה מתפלל? הרי בקשתי ממך. עונה 
אתה רוצה ממני, רגש? איזה רגש? את אמא שלי לא הכרתי מה  -הבן

אני יודע שבבית קברות יש איזה אבן שם  ,לא ראיתי אותה מעולם
נמצאת אמא שלי. וכדי בזיון וקצף. אומר רבי שבתי יודלביץ זצ"ל 

הקב"ה החריב את בית המקדש השכינה גלתה (ומביאם הר"ש לוינשטיין), 
בנים" והכל כדי להציל את הילד ממקומה, "שפך חמתו על עצים וא

את כלל ישראל, ואנחנו הילדים "תקדה תקדה שמיה רבה" "למה 
  אלא מאי, אין לנו רגש! "איך אפשר להתרחץ!!!"א"א להתרחץ?" 

נסיים בדברי האדמו"ר מקוצק כפי שרבי שלום שבדרון היה חוזר על 
זה, השו"ע מביא הלכה "שיהא ירא שמים דואג ומיצר על החורבן" 
שאל האדמו"ר מקוצק הרי השו"ע מיועד לכל כלל ישראל א"כ למה 
מביא השו"ע הלכה ליראי שמים בלבד? וכי מה יעשה מי שאינו ירא 

ל על החורבן, ומי שאינו ירא שמים שמים? ותירץ: ירא שמים יתאב
  (ציוני תורה)שיתאבל על החורבן של עצמו! 

  "אלי ציון ועריה כמו אשה בציריה"
הקשה הרב הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל גאב"ד פוניבז', 
לכאורה הפייטן שדימה את הצער על חורבן בית המקדש, לאשה 

על החורבן, על מה בציריה תמוה, כי אנו אבלי ציון מקוננים ובוכים 
שהיה ואבד לנו, בעוד האשה בציריה אמנם בוכה מרוב כאבים 
וחבלים, אבל למעשה זוהי רק הקדמה לשמחה הצפויה אח"כ עם 
לידת בנה?. אלא דבר גדול השמיענו הפייטן שחיבר קינה זו, שבאמת 
גם הקינות שלנו אינן בנעימה של יאוש וחדלון. אנו מאמינים, כי 

המה רק הכנה לגאולה ולאורו של משיח, ואכן החורבן והגלות 
בקראנו 'אלי' על ציון ועריה, אין זה כי אם אנקת כאב, כדוגמת צירי 
יולדה שבעקבותיהם תגל האם בפרי בטנה, וככל שהכאבים מתגברים 
ותוכפים הרי זה סימן מובהק שהלידה קרובה, וככל שהצרות הולכות 

  (ווי העמודים)מי הלך המשיח.וגואות יודעים אנו כי קרבים והולכים פע

  
                                    

  איזה עם זר מוזכר בפרשה זו שתים עשרה פעמים, ואיזו ארץ זרה מוזכרת שלוש עשרה פעמים?                

  

 מאוצרות הפרשה 

  בפר"ש חידה         



 ציפיה למשיח    
  הגאולה תבוא בפתאומיות –"כאפיקים בנגב"  

דוד המלך ע"ה בתהילים (קכו,ד), כשמתפלל ומבקש על הגאולה שתבוא "שובה ה' את שביתנו" מדמה זאת "כאפיקים בנגב". מה פשר 
ום, הדימוי? בנגב יורד גשם. ואילו בהרי יהודה יורד גשם, ואט אט הוא מתחיל לזרום בתוך אפיקי הנחלים. יהודי יושב בנגב ואינו רואה כל

נראה לו שהכל יבש, ולפתע פתאום, בבת אחת, מגיע השטפון הגדול! כך, בצורה כזו, יבוא משיח, בפתאומיות, וזו בקשתנו: "שובה ה' את 
  שביתנו כאפיקים בנגב".

אני בסתם יום של חול מן הישיבה לביתי. השעה היא שעת בוקר  ורבי חיים מוולוז'ין היה אומר: הבה ואצייר לכם כיצד יבוא המשיח. נכנס
, עדיין שעורי של [כך היה שמה]לאחר תפילת שחרית. הרבנית שואלת אותי: "חיים, רצונך בפת שחרית מיד עכשיו?" ואני משיב לה: "רלקה 

ב, חיים", היא אומרת לי, "יהא כך. עד שאתה היום אינו מוכן, לא אוכל עד אשר אעין קצת בסוגיא שאני צריך ללמד היום בישיבה". "טו
נא לב, חיים, כי לא ישרף. אנא, שים לב, הרי מכירה - תכין את שעורך, אגש לשוק לקנות משהו, בינתים אשאיר את הרוטב על הכירה. שים

  אני אותך שאתה שוכח הכל כשאתה מעין בסוגיא.
כמה -פני. פתאום אני מרגיש כי השמש התחילה מאירה באור גדול יותר פיהרבנית יוצאת לשוק ואני פותח ספר ומתחיל לעין בסוגיא של

ממה שהאירה עד עתה, איזו בהירות! פתאום אני שומע כיצד הצפורים על העצים שבגינה פותחות פיהן במנגינה חדשה, מרינה, כובשת 
ה את אלי הסנדלר רץ בבהלה. "מה קרה, אלי מה לבבות. והנה אני שומע קול רחש עולה מן הרחוב. אני מושיט ראשי בעד החלון ואני רוא

קרה לאור השמש? מנין נגינת הציפורים המקסימה? מה קרה לעצים שהתחילו מלבלבים לפתע בנצה חדשה, מה קרה?", "מה אינך יודע 
  רבי?", נותן בי הסנדלר עיניו,"הרי משיח בא!".

צאת לקראת המלך המשיח. מוציא אני את המלבוש והנה, אויה, חסר בו מיד רץ אני לארון להוציא מלבוש של שבת שלי כדי להתעטף בו ול
כפתור. במוצאי שבת נשר הכפתור וכשאמרתי לרבנית לחיטו, אמרה לי: "מה אתה מאיץ בי? הרי לא תשתמש במלבוש עד לערב שבת". 

אני עומד ודן עם עצמי מה לעשות, ועכשיו, צריך אני ללכת לקבל פני המלך המשיח ובמלבוש שלי שני כפתורים במקום השלשה! עד ש
האם להתעטף בקפוטה הפגומה או לא להתעטף בה, ואני תוהה אם אפשר לצאת לקראת המלך המשיח בבגד של חול, והנה באה במרוצה 

מהרי טב שנשרף?" אני אומר לה, "ונושפת: "גוואלד, חיים, איפה היית? הנה הרוטב שעל האש נשרף!", "מה לך ולר-הרבנית, כולה נושמת
  והתעטפי בשמלת השבת שלך וצאי לקבל את פני המשיח!"

  (מלאכי ג', א) [לאור הנר].כך זה יראה: "כאפיקים בנגב", לפתע פתאום! "פתאום יבוא אל היכלו האדון אשר אתם מבקשים" 

***  

הלוך ושוב. סקרנותו גברה עליו באמצע הלילה התעורר האורח שהזדמן ללון בביתו של החפץ חיים זצ"ל לקול פסיעות הרצות במדריגות 
וקם ממטתו, והציץ דרך חור המנעול, והנה להפתעתו הוא רואה את החפץ חיים בכבודו ובעצמו לבוש גרביים ורץ במדריגות עולה ויורד רץ 

חכים ושוב. למחרת לא יכול האורח להתאפק וניגש להחפץ חיים ושאל מה פשר הריצה של אמש. השיב לו החפץ חיים: הרי אנחנו מ
ומקווים כל יום לביאת המשיח, והלא כשיבנה בית המקדש בוודאי כל הכהנים ירוצו לעשות את העבודה, ואני ישראל מאיר הכהן הרי 
זקנתי, ואם אני אגיע אחרי כולם מה ישאר לי לעשות. אי לכך כל לילה הנני עושה תרגילי ריצה בכדי שאשיג במרוצתי וגם לי יהיה חלק 

וט דברי אסף)(ילק    בהעבודה.
   

  
  

  כר לחבירו בשואה לחם והיה בו חצץ ושבר שינומ             
שאלה: בימי השואה מכר ראובן לחבירו לחם וכשאכלו שמעון שבר שינו, ונתברר שראון מצא בגומא חטים כתושים, וראובן לא שם לב 

  ראובן חייב לשלם לשמעון עבור שינו?שנתערבב בהם גם חצץ, ומכור לשמעון, ששבר בהם שנו, האם 
אנו בוכים על כך, "וחזק מוסרי, כי אתלוצץ ויגרס בחצץ", והסביר המטה  (בקינה ט"ו שחיבר רבי אליעזר הקליר)תשובה: בקינות של תשעה באב 

ל שחקו על זה, ולבסוף היו לוי, ירמיהו הנביא אמר: כלי גולה עשי לך, כדי שיראו ישראל ויעשו כלי לשתות וללוש בו חררה, ובני ישרא
הגולין לשין עיסתן בגומות, ואבנים קטנים נכנסים לתוכה, ולכן ויגרס בחצץ שיני, עכ"ל. וכנראה שלשמעון היה צריך להעלות על הדעת 

ילם לו שיווצר מצב כזה שלראובן אין היכן ללוש אלא בגומא, וחצץ מתערב המזון ולכן ראובן פטור, גם בדיני שמים. ולגבי המחיר שש
שמעון עבור הלחם, נראה שצריך לשער את הדבר, שיתכן שבימי השואה היה שוה הלחם יותר משן אחת. וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו 

 (חשוקי חמד)השפוך.       
                          

יסודי כדי לערוך ביקורת. נציג ממשרד החינוך הגיע באחד הימים לבית ספר                 
מטרתו הייתה לגלות עד כמה התלמידים בקיאים בחומר שהם לומדים. כל המורים ידעו על 

הביקורת והתכוננו אליה בהתאם. הנציג נכנס לאחת הכיתות ונדהם לנוכח מה שראה; בכל פעם 
ן למישהו שהמורה שאל שאלה כל התלמידים ידעו מיד את התשובה והרימו ידיים. המורה תמיד נת

  אחר לענות, ובכל פעם התשובה הייתה נכונה.
בהתחשב בעובדה שהמורה לא חשף את התשובות בפני הילדים לפני השיעור, מה כן עשה המורה 

                    כדי לדאוג שהנציג יעניק לו ביקורת חיובית?
       נ"יאריאל משה   שם הזוכה:     פרפר.הקודמת: תשובה לחידה    .אפילו פסיעה אחת מסעי פיסקא קס, פסיקתא זוטרתא פ ' מסעי ד ף קמב ע"ב) (ספרי פ'ואמרו על כך במדרש  תשובה לחידה ההלכתית: רוצח שיצא מעיר מקלט 

  

  משפחת אפשטיין להולדת הבת        גלבוע להולדת הבת הנכדה  –הורביץ לאירוסי הבן      משפחות מושקוביץ ת : משפחרכז העירמ
  להולדת הבן הנכד פרידמן –שוורץ משפחות 

  הנכד ת גלזר לאירוסי הבןומשפח                ם לאירוסי הבתמשפחת טננבאו          פקטר להולדת הבן        משפחת : גני הדר 
 משפחת שולמן לאירוסי הבן              משפחת שרייבר לאירוסי הבת

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

שבועית חידה

 פינת ההלכה



  
 

                                                            

                                                          

         

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

                           

  והנהגות ,מוסר ,השקפה מאמרי                                
בעל  -חיים בן עטר  רבינו לא מעט סיפורים ומופתים נכרכו סביב מסע עלייתו של

הק' לארץ הקודש. אך לא רבים יודעים שהסיבה האמיתית לרצונו  האור החיים
היה זה  .העז שפקד אותו, קשור לימי ילדותו בהיותו ילד קט ממש

חיים, שנקרא בשם  רבינו בה נולד הסמוכה לרבאט שבמערב מרוקו, סאלי בעיר
חיים על שם סבו רבי חיים, שהתפרסם בין יהודי מרוקו כאיש קדוש ובעל מופת 

כינוהו 'אבי יתומים', כיון שביתו היה  אלים אשר ידיו רב לו בתורה כולה, ויהודי
משחר ילדותו נכרך הנער  .מקלט לכל קשה יום כשהוא פיזר מהונו לאביונים ודלים

סבו, הגדול בתורה ובמעשים. מסבו זה ספג מנעוריו את הגעגועים  חיים אחרי
לקול נהי ובכי  טתוימ כבו עלוהעזים לארץ הקודש. פעמים רבות היה מקשיב בש

של סבו, עת היה יושב על הארץ ומקונן בבכי מר על גלות השכינה וצרות ישראל, 
 .על החורבן ודמעות היו זולגות על פניו של הצדיק הישיש בעת בה היה מקונן

זעקותיו ויללותיו של הסב הגדול הרעידו את לבות השומעים, והנכד חיים בשמעו 
את תחינותיו של סבו נדר אז בלבו, שכאשר יגדל, יעזוב את ארץ העמים ויעלה 

 )(יל"ש..להסתופף בחצרות ד' בירושלים הקדושה
 

 וטען לו ללמחו רצה לא והלה חברו את לפייס הכיפורים יום בערב הגיע אחד איש
 נוכח היה במעמד. רע שם עליו הוציא הלה כי לו למחול צריך אינו הדין   שלפי
: לו ואמר לסרבן פנה והוא צעיר נער עדין בהיותו ל"זצ ן'מוואלזי   זלמן רבי הגאון
 דבריהם שהעמידו על אלא ירושלים חרבה לא: "ל"חז מאמר את אתה יודע ודאי
 ל"חז ומדוע, שעשו גדולות עברות נמנים ליחזקא בנביא והרי".  תורה דין על

 באמת, אלא? הדין משורת לפנים עשו שלא בגלל  היא החורבן שסיבת אומרים
  כלפי מידותיהם על שהעבירו זמן כל אולם, גדולות עברות עברו ישראל עם

 את שהעמידו ברגע, פשעיהם על והעביר כך עימהם נהג ה"הקב גם, חבריהם
 משורת לפנים עשו לא עליהם לוותר שראוי בדברים םוג תורה  דין על דיניהם
 זאת שמע הסרבן. חובותיהם מכל יפרע שהוא ואמר  כך עימהם נהג' ד גם, הדין
 זה   ואוהבים ידידים אנו ומעתה שלם בלב לך מוחל אני: לו ואמר למפייסו ופנה
 ) אדם תולדות! (לזה

 
 :מספר א"זיע ופרס החתם מתלמידי אחדשהיה   רבי משה נובומסטר המבורגר

 את לדעת מאוד סקרן הייתי, בחדרו סופר החתם התבודד באב תשעה בערב פעם
 עוסק אינו הצהרים אחר באב תשעה שבערב ידעתי הלוא כי, התבודדותו סיבת
 חור דרך והצצתי ברבי פני העזתי, לשואלים תשובות בחיבור ולא הלכה בדבר לא

 חורבן על ומקונן יושב קיםוהאל שאי, לעיני שנגלה המחזה נורא ומה, המנעול
, שנתמלאה עד דמעותיו הזיל לתוכה אשר כוס ובידו ספר מונח ידו על, הבית

 שנאמר מה לקיים, הדמעות מכוס לגם המפסקת סעודה לאכול שישב ובשעה
ם ְמָעה ֶלֶחם ֶהֱאַכְלּתָ ֵקמוֹ  ּדִ ׁשְ ְדָמעֹות ַוּתַ ִלישׁ  ּבִ      )למשה זכרון(::ׁשָ

 
. רבו בהסכמת לירושלים לימים שעלה דייטש שמעון רביחת"ס ,של ה תלמידו גם

 פתו את טובל שהוא המפסקת הסעודה בשעת באב תשעה בערב פעם מצאוהו
 " סופר החתם ורבי מורי נהג כך. "חבריו שאלוהו?" האי מאי. "דמעות של בכוסית

  )ה"ח מעלה של ירושלים(
 

 המדרש בית הקמת, רבותי נא דעו: זצ״ל וואזנר הלוי שמואל רבי הגדול הגאון שח
 נדיבי של ונדבות נדרים לבנייתו שקדמו ודאי. מאליה נעשית לא –– והגון כשר
 שהקמת ל"בחז מבואר אבל –" לבדך עשוהו תוכל לא" – העסקנים של ופעולתם לב
 כבית יחשב לא הכנסת ובית המדרש בית, הבניה עיקר אינה ואבנים עצים של בנין

 לסיעתא בדמעות ובתפילה' ית לעבודתו הלב יחוד  ידי על אלא שהמקד
 ח"או ע"בשו שנפסק כפי הכנסת בית קדושת דיני כל את שישמרו ובתנאי.דשמיא

 זה על שכותב התורה ובקריאת התפילה בשעת לשוחח שלא ויזהרו א"קנ' בסי
 אל"ש ולהתפלל. ל"רח ם"עכו לבתי הכנסת בתי נהפכים זה שבעוון אברהם המגן
 נזכה אם.בצוואתו' הק סופר החתם מרן כלשון" לעולם גדר פורץ עלינו יעבור
           בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת והאבן" בנו יקוים הללו התנאים כל את לשמור

 )' ד בית שלם(" אלוקים

                    לקט פירושים על פרשת השבוע                
ה ָבִרים ֵאּלֶ  דרש החיים״ ״ספר בספרו, מפראג המהר״ל של אחיו, חיים רבי: ַהּדְ
ה: דברים חומש של הפרשיות שמות את ָבִרים ֵאּלֶ  מ פונה כך, מדבר שאני ַהּדְ
ה ן, ישראל עם אל ׁשֶ  את שְרֵאה מכיון - ֵעֶקב, שתקשיבו אני מתחנן - ָוֶאְתַחּנַ

 יש הבא בעולם כך, הזה בעולם דין שיש כשם]בארץ ׁשְֹפִטים יש הרי: המצב
י ועתה] – דין י הזה העולם מן ֵתֵצא ּכִ  לתת תצטרך, הבא העולם אל ֹואָתב וּכִ
ִבים שאתם למרות, כן על. חשבון דין  אתם - ַויֵֶּלךְ  למחר כי תשכחו אל, היום ִנּצָ

 עליכם תבוא הרי, הזאת התורה לדברי תֲאִזינוּ אם והיה. הבא לעולם הולכים
ָרָכה ֹזאת   ַהּבְ
 

ה ָבִרים ֵאּלֶ ר ַהּדְ ר ֲאׁשֶ ּבֶ ה ּדִ ל ֶאל ֹמׁשֶ ָרֵאל ּכָ  הדברים הן אלה כי הגר״א ירשופ:ִיׂשְ
 אלא. נפרדות לאגודות יתחלקו ולא. ישראל״ כל אל" שיהיו משה דבר אשר

 שהיו בזה עוד לפרש ויש'. ה ברכת עליהם תחול ואז. שרויים יהיו באחדות
, ואחד אחד כל אל הדיבור שנתייחד והיינו, ישראל כל אל מכוונים הדברים

 משה שינה לא ואף, השגתו ומעלת בומצ לפי הדברים וקיבל הבין יחיד שכל
 יחיד כל בהם והשיג, אלו דברים לכולם אמר אלא, הבנתו כפי אחד לכל לבאר
 דרשה של שבסיומה" סופר ה׳׳חתם בעל הגה׳׳ק על ויסופר.ומדריגתו צרכיו לפי

. השומעים מן אחד לאף בדברי כוונתי לא"ואמר סיים. עדתו קהל בפני שדרש
, בייחוד אליו נתכוונתי כאילו הדברים ושומע ושבח אשר אפוא הוא מי אמנם
 רושם הדברים יעשו אשר למי כיוון באמת כי". הדברים מכוונים אליו הרי

 )ודעת טעם.(בנפשו
 

ה ָבִרים ֵאּלֶ ר ַהּדְ ר ֲאׁשֶ ּבֶ ה ּדִ  חטא על הוכיחן" י"וברש: 'ָזָהב ְוִדי ַוֲחֵצֹרת וגו ֹמׁשֶ
 חטא זה" זהב ודי, "קרח של קתומחלו זה" חצרות, "קרח של ומחלוקתו העגל
 ולמה קרח של למחלוקתו קודם היה העגל מעשה הלא, לדקדק ויש" העגל

 והובא') ו-מ תשא כי) רבה במדרש דאיתא מה פי על ל"וי, המאוחר את הקדים
 ליתן, אלוקיך יחיד לשון אמר ולמה: ל"וז אלוקיך' ה אנכי) כ יתרו( י"ברש גם

 יחרה' ה למה שאמר הוא וזה. העגל מעשהב סנגוריא ללמד למשה פה פתחון
. ל"עכ, לבדי לי אלא, אחרים אלהים לכם יהיה לא צוית להם לא,בעמך אפך
' וגו" קדושים כולם העדה כל כי לכם רב"  אמרו קרח של במחלוקתו והנה

– קרח עליהם ויקהל: ל"וז תנחומא מדרש שם הביא י"ורש", תתנשאו ומדוע"
' ה אנכי" בסיני שמעו וכולם “קדושים לםכו העדה כל כי לכם רב, "ל"א

 הייתם, שמעו לא והם לבדכם שמעתם אתם אלמלא תתנשאו ומדוע", אלוקיך
 זמן כלכי, היטב יובן ז"לפי.כ"ע, תתנשאו מדוע קדושים כולם עכשיו, אומרים

 פיו לתוך הכניס ה"הקב אשר תירוץ למשה היה, קרח מחלוקת היתה שלא
 לכל צוו שכן מודה דין בעל כאשר אך, היה כלא העגל והיה עליהם לסנגר
 נתעורר כי מאוחר נכתב לכן, העגל חטא נתעורר אז, קרח במחלוקת ישראל
 )התורה חנוכת.(קרח מכוח

 
יֶכם: ָראׁשֵ יֵמם ּבְ ְבֵטיֶכם ַוֲאׂשִ ים ֲחָכִמים וְּנֹבִנים ִויֻדִעים ְלׁשִ  רבי הגאוןָהבוּ ָלֶכם ֲאָנׁשִ

 תכונתם את המחיש  ל"זצ "יחזקאל חזון" בעל ,סלוצק ד"אב ,אברמסקי יחזקאל
 בדרך ,העם משאר יותר הרבה לראות ומטיבים למרחק הצופים ישראל גדולי של
 ושואלים  ,מסויימת מנקודה מטר מאה של במרחק העומד אדם לעצמינו נתאר :זו

 רואה ואינו  ראיה קצר שהוא משיב הלה ?הנקודה את רואה אתה האם אותו
 ,יותר טובה שראייתו  אדם מביאים כך אחר .מטר משלושים גדול יותר למרחק

 בני המוני עוד מביאים כך .בלבד  מטר ארבעים של לטווח מוגבלת ראייתו גם אך
 לבסוף    .מטר תשעים או משמונים יותר לראות מצליח אינו מהם אחד ואף ,אדם
 כל .םמטרי מאה  ממנו המרוחקת בנקודה להבחין שבכוחו ,ויחיד אחד אדם מגיע
 הנקודה את לראות  לעולם יצליחו לא כן לפני כוחם את שניסו המונים אותם
 מאה של למרחק מגיע אינו ראייתם כח סוף סוף שכן ,יחד יתאגדו אם אפילו ההיא
  אדם בני המוני .הדור גדולי של ראייתם לכח באשר הדברים פני הם כך .מטר
 .מדעתם  השונה דעה ומביע ,םכנגד העומד ,הדור גדול דברי את לסתור יוכלו לא
 משקלכל יהיה לא  ,רוחנית סכנה מהווה שלדעתו מסויים דבר על יצביע הוא אם

  צופה הוא כי ."סכנה כל  רואים איננו" :באומרם ,יביעו שהם מנוגדת לדעה
 בהם) שיש (חיים  .קצרה העם פשוטי של ראייתם ואילו ,למרחוק ומביט

 
 

      

 הרבים אפשר לצלם ולהפיץ לזיכוי

                      

 בס"ד  
 דברים

 194מספר  -גליון   

 ו"הי שושנה בן  דוד לרפואת  



  

                                    תורה של בדרכה ורעיונות מחשבה נצנוצי פתגמים                                                                           
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כאשר מת אלכסנדר השלישי מלך רוסיה, שמחו יהודי המדינה, אולם רבי 

׳אור שמח׳, בתור רבה של דווינסק נאלץ להספידו. את המאיר שמחה בעל 
פד פתח רבי מאיר שמחה במילים ״טוב ללכת אל בית האבל מלכת אל ההס

בית המשתה״ תוך שהוא מדגיש את הפסוק, וציבור המאזינים מבין היטב 
 (לש"ב)כלפי מה הדברים אמורים...

 
 

 בםימל להוציא שזה אבודרהם כתב אור ביוצר קדושה לומר שתיקנו הטעם
 ושאר לשמש משלההמ ונתן הארץ את ה׳ עזב שאומרים מכחישים של

 אלא זזים שאינם כן ואינו, ירצו אשר ככל כחפצם עושים והם, המאורות
 שהוא אותו ומיחדים מקדישים מעלה צבאי כל שהרי ,ית״ש בוראם במצות
  .בכל ומושל הכל בורא

 
 
 

חלק נכבד מחיי האדם הוא במצב של "מחכה". בחיי היומיום אדם מחכה 
ה לבר מצוה שלו אחר כך לחתונתו ואחר וכדומה. ילד מחכ  לאוטובוס, בבנק

יש אדם בשעה שמחכה, מדמיין לעצמו ?מחכים כך לילדים. השאלה היא כיצד
הכנה. בדרך כלל הוא  איך צריך להיות ביתו וחושב שבזה יצא ידי חובת

לעצמו.  יושב שלושים שנה ואינו מתחתן מכיוון שלא מוצא את מה שדמיין
כדי לבנות בית ובכך הוא מכין את אך יש שמתבונן איזה מידות צריך 

כמו כן מי שממתין לקבל משרה יש מי שמדמיין איזה משרה מתאימה .עצמו
כשם .אין אדם יודע במה ישתכר" וצריך להיות מוכן לכל לו, אך חז"ל אומרים

שהדבר הוא בחיי הפרט כך הוא בחיי הכלל. "ממקומך מלכינו תופיע ותמלוך 
מחכים כבר אלפיים שנה שהמשיח יגיע. צריך  מחכים אנחנו לך" אנו עלינו כי

למשיח. כלל ישראל עם התורה, חי יותר עם המשיח מאשר  לדעת איך לחכות
ברכות אנו מתפללים על הגאולה בשמונה  הוא חי עם העולם הזה. כמה וכמה

מבקשים לראות בעינים שלנו,  אנו –עשרה. אנו מתפללים "ותחזינה עיננו" 
צריכים לראות,  ות כי ראינו הרבה דברים שלא היינואך העינים האלו מקולקל

וכשאנו מתפללים למשיח אנו  !האדם צריך להכין את עצמו שיהיה ראוי
היה אומר: מה  צריכים להיות ראויים לביאתו, מרן הגאון רבי ישראל סלנטר

כשיבוא משיח יתבטל היצר, .. יהיה אם משיח יבוא, עדין איני מוכן לבואו.
ואכילה ושאר  תעבור מן הארץ ומי שכל חייו תאוה של ממון כל ממשלת הזדון

דברים איך יעבור את תקופת ביאת המשיח, כל מה שיש לו יתבטל. משיח 
בא בהיסח הדעת, איננו יודעים מתי יבוא, איך נעבור את ביאת המשיח  הרי

שלנו? צריך האדם להיות ראוי לביאת המשיח כי גם  עם המידות הרעות
כמו בחיי הפרט אין ענין סתם לחכות אלא צריך .ול אותנוהקב"ה מחכה לגא

שנגיע לשלמות ונהיה ראויים  להכין עצמו, גם בחיי הכלל מחכים אנו עד
אשרי כל חוכי – ומכנים לביאת המשיח, ואם כך נחכה לבואו אז נקבל שכר

 )(המשגיח רבי שלמה וולבה זללה"ה לו".

 
 

איך יתכן  ,למול המל ודרשינן ימול המול דכתיב .כלל ימול לא כריונ שאלה:
  ?למול יכול כריונ לודאפי

 מקרי לא הסכנה מפנישמונה ימים  תוך למולו שהוצרכו תינוק תשובה:
 )החידות ספר(. כריונ לואפי אותו למול ויכול כלל מילה

 s3241625@gmail.com :במיילוקבלת העלון ,והארות ,הערות  ,תגובות

ְצָדָקה: ֶביָה ּבִ ֶדה ְוׁשָ ּפָ ט ּתִ ּפָ ִמׁשְ  מידידי שמעתי הזה פוריהס את ִצּיֹון ּבְ
 לשלושה קרוב יחד שהיינו ל בעת"זצ שבדרון שלום רבי הצדיק הגאון

 לרעיון תומכיםו נדיבים לגייס נסענו כדי לשם ,הברית בארצות חדשים
 רבי .אפריקה צפון ילדי להצלת בארץ ישראל המתיבתות הקמת של הקדוש
 הטורקים שלטו הראשונה עולם מלחמת בזמן:נפלא מעשה אז לי סיפר שלום
 כל על כי נוראה גזירה הוציאו ,למלחמה כצד וכשהם הצטרפו .ישראל בארץ
 לארץ ץחו נתיני רק .לצבאם להתגייס החובה חלה ארץ ישראל תושבי

 .פטורים היו - זרות מממשלות ודרכונים תעודות שהחזיקו ברשותם
גיוסם  עם מיד ,המתגייסים לחיי גדולה סכנה היתה הטורקי ההתגייסות לצבא

 אך סכנה .נכר בארצות כחללים נפלו ,חזרו לא ורבים ,הקרב לשדה נשלחו
 מי כל.וערקו שהסתתרו הצעירים אותם כל על ריחפה גדולה פחות לא
 תפסו ,פחד ובהלה לזרוע ברצונם הטורקים ,מוות לעונש צפוי היה נתפסש

 יהודי התגורר בירושלים .יפו שער מול חוצות בראש אותם ותלו צעירים כמה
 ,חוץ תושב של דרכון החזיק ברשותו הזה היהודי .וורקר יחיאל 'ר בשם

 בחור לביתו הגיע אחד יום .עסקיו כרגיל את והמשיך חופשי לכן והתהלך
 והצליח למחתרת שירד רב זמן יחיאל שזה 'לר וסיפר ,כסיד חיוור מבוהל

 ,מסתורו מקום את גילו הרע למזלו אמנם,הטורקים החיילים מעיני להסתתר
 בחסדי ,מוות למשפט צפוי היה הוא .לבית הסוהר אותו והשליכו ותפסוהו

 מבית ברח לילה ובאישון ,מאסרו להשתחרר ממקום הצליח ת"השי
 להבריחו מחוץ לו שיעזור יחיאל 'מר וביקש נפשו על התחנן בחורה.הסוהר

 הרבה שמע שמסתתרים שם ,תקוה פתח בסביבות הפרדסים אל ,לירושלים
 מצד ,לעשות מה בדעתו יחיאל חכך 'ר .שם מחפשים החיילים אין כי ,צעירים
 מסכן הוא לאידך אמנם .מישראל נפש אחת להציל האפשרות בידו יש :אחד
 השמים מן אם כי יחיאל 'ר החליט לבסוף .עוזר לעריק יתפסוהו אם נפשו את

 הלילה בחצות.בענין לו לעזור שעליו הוא סימן ,יגיע אליו שהבחור גלגלו
 את עקפו .בדרך החיילים המצויות שיירות עם להיתקל לא כדי ,לדרכם יצאו
 הרים בין בדרכם המשיכו ,ליפתא שכונת במורדות וירדו ,המרכזית הדרך

 במשך .והשדות היערות דרך טיפסו ועלו משם ,מוצא לאזור והגיעו בעותוג
 אותם שראו פעם ובכל ,הצבא בפטרולים מצד מרחוק השגיחו הליכתם

 קרובים היו כבר השחר כשהפציע .עצי היער בין משתטחים היו מתקרבים
  יחיאל 'לר הבחור פנה כאן.סכנה ממקום יצאו כבר הם הבנתם ולפי ,ליעדם
 ל"חזשאמרו וכמו ,להצילני אותך השמים זיכו מן ,חיי את לך חייב ניא :ואמר

 להעריך יכול מי ,"מלא עולם קיים מישראל כאלו אחת נפש המקיים כל"
 למענך ,אליך לי יש ויחידה אחת בקשה.שזכית הזכות גודל את ולשער

 את שמור אנא .מערכה תרד בה שזכית שהמצוה הגדולה חבל .ולטובתך
 המצווה תשאר ובכך ,לאחרים יוודע עצמך לבלל ההצלה מעשה

 בקשתו של את קיים יחיאל 'ר :ואמר סיפורו את סיים שלום רבי...בשלימותה
 לא בני ביתו ואפילו לעצמו הסיפור את שמר חייו שנות כל ובמשך ,הבחור
 כנראה .סיפורו לצאצאיו את גילה ,מותו טרם ,בזקנותו רק .הענין מכל ידעו

 עבור להתמסר שצריכים ,הבאים לדורות חינוכי סרמ להעביר שהתכוון
 (לב ישראל להגה"צ ר' ישראל גרוסמן זצ"ל).  נפש במסירות כרוך הענין אם אפילו הזולת
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ב ר≈ ָ̃ י ƒיּ‰  ו יח≈ ƒ ׁ̆  מ¿
ים ƒ„ מ¿ ים ָ‡נוּ  עו… ƒים ָימ ƒפּור י ס¿ נ≈ פ¿ ƒם ל ר יו… ָ‰ר ַ‰ּמַ מ¿ ƒּנ‰ַ  - ו¿
ָע‰ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ,ב‡ָ ינוּ  ּבו…  ּב¿ ≈̇ נו… ֲעוו… ים ּבַ ƒינוּ  ָ‰ַרּב ƒל נוּ  ּ‚ָ ≈̂ ַ‡ר¿  מ≈

נוּ  ¿̃ ַרַח ¿̇ ƒנ ינוּ  ו¿ ≈̇ ָמ ¿„‡ַ ָחַרב מ≈ י˙ ו¿ ינוּ  ּב≈ ≈ ׁ̆ „ָ ¿̃ ƒמ. 

ים ƒּלוּ  ָימ ים ‡≈ ƒר ר¿ עו… נוּ  מ¿ ר ּבָ ≈̇ ר יו… ≈̇ יו… ˙ ו¿ יָ‰‰ ‡∆ ƒמ  ַ‰ּכ¿
ן ‡ו… ּמָ ƒּ̂ ‰ַ ˙ ו¿ רו… ¿̂ ַח ˙„',  ל¿ יו ַלֲחזו… ƒז ַעם ּב¿ י˙ נ… ׁ̆  ּב≈ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ 
י ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ּׁ̆ ‰ַ „ מ≈ נו…  ַעל עו… כו… ים, מ¿ ƒם ּכ…ֲ‰נ ָ̇ „ָ ֲעבו… ים ,ּבַ ƒי ƒו  ל¿
יָרם ƒ ׁ̆ ָרם ּב¿ מ¿ ƒז ל ו¿ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַמֲעָמָ„ם ו¿  .ּב¿

ן ָ‰ָב‰ נ≈ ּבו… ¿̇ ƒבספ‰ נ ˜"‰ ז∆ ח¡ נ∆ ינוּ  ַמ‰ ו¿ ן ָעל≈ ≈ּ̃ ַ̇ ‰? ל¿ יז∆ ≈‡ 
ן י‡ ָעוו… ƒ‰ ים ƒ‡ֲחָט‰ַ ים מ≈ ƒב ַעּכ¿ ˙ ַ‰ּמ¿ ‡ּוָל‰ ‡∆ ¿‚ּ‰ַ? 

ר פ∆ ס≈ ˙" ּב¿ ‰ו… ָ‚ּ‰ַ  ׁ̆ ין י≈ ƒֲחל י‡" נו… ƒב ם מ≈ ≈ ׁ̆ (ח"‡ "˜ ‰זו‰ ּב¿

ּ‚ּום "˜וזל, רנ"ו.) ר¿ ƒּ̇ י"˜: "לל‰ ּב¿ ƒר מ ַ„ּב≈ ּמ¿ ∆ י˙ ׁ̆ ב≈  ּב¿
˙ ס∆ נ∆ ‰, ַ‰ּכ¿ ∆ׂ̆ ˙ עו… ו… ׁ̆ יָנ‰ ּבּו ƒכ ¿ ּׁ̆ ן, '‰˜ ַל ָלכ≈ ים ו¿ ƒב ַעּכ¿ ¿̇ ƒמ 
ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒלּו˙ י‚ָ  ".ּב¿

‰ ָ„ּ ƒָב‰ מ ‰ טו… ֻרּבָ ים, מ¿ ƒ„ מ¿ עו… ∆ ׁ̆ ים ּכ¿ ƒ„ָל ים י¿ ƒר ָ̃  י¿
ים ƒל ל¿ ּפַ ¿̇ ƒי ּומ ָבע≈ ¿„ ƒָר‡ּוי, ּכ ‡ּו˙ ּכָ ַכּיָ ׁ̆ . ו¿ י≈ ם ו¿ ן ָל‰∆ יו… ּסָ ƒנ 

ר ַ„ּב≈ ע ל¿ ַ̂ מ¿ ∆‡ ‰ ּב¿ ּלָ ƒפ ¿ ּ̇ ם. ַ‰ ≈‰ ים ו¿ ƒר ּב¿ ַ‚ּ ¿̇ ƒּור מˆ ׁ̆  ּכ¿ י ƒמ , ַחּלָ
ים ƒנ ָ̇ י רּוָחם ‡≈ ם ּב¿ ָ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒנ יָנם. ו¿ ≈‡ ים ו¿ ƒר ַ„ּב¿ ּבּור ַ‡ף מ¿ ƒ„ּ 

ט ָ̃ ˙ ע≈ ם ּב¿ ָ„ּ ר ָעמ¿ ַ„ּב≈ י ל¿ נ≈ פ¿ ƒך¿  ּב ל∆ ין. ַ‰ּמ∆ ר ‡≈ ע≈ ַ ׁ̆ „ ל¿ בו…  ַ‰ּכָ
ם ≈‰ ∆ ים ׁ̆ ƒׂ̆ יָנ‰ עו… ƒכ ¿ ּׁ̆ ין, '‰˜ ַל ≈‡ ר ו¿ ≈‡ ַ ּ̇ ‰ ַע„ ל¿ ּמָ  ּכַ
ים ƒכ ם זו… ב ‰≈ ר≈ ָ̃ ‡ּוָל‰ ל¿ ¿‚ּ‰ַ. 

ַמע"ר י‰ ¿ ׁ̆ ƒּי ∆ ל„'  ׁ̆ ינוּ  ˜ו… ≈̇ ָע ו¿ ַ כּו˙ ׁ̆ ז¿ ƒל ּוב ב∆ י ‰∆ ƒי ּפ ≈„  ַיל¿
„ מ∆ ם ַ‰ח∆ י‰∆ ֲעל≈ ∆ ּׁ̆ „ מ≈ ָלם עו… ‰, ָ‰עו… ּכ∆ ז¿ ƒֲעָ‚ָל‡ נ ַמן ּבַ ז¿ ƒּוב 
יב ƒר יַ‡˙ ָ̃ ƒב יַח  ל¿ ƒ ׁ̆ נוּ  מ¿ ≈̃ ¿„ ƒ̂ ,ים ƒמ ַ‰ּיָ ּלוּ  ו¿ כוּ  ָ‰‡≈ ַ‰ּפ¿ ¿̇ ƒי 

ן ו… ׂ̆ ָׂ̆ ָח‰ ל¿ מ¿ ƒׂ̆ ים ּול¿ ƒ„ֲע מו… ים ּול¿ ƒב  ‡כי"ר. טו…

‰ ּנ≈ ƒ‰ י‡ יך¿  ַוּ„ַ ƒר ר ָ̂ ַטע≈ ¿̂ ƒּי ∆ י„ ׁ̆ ƒמ ָּ̇ 
ַער ַ̂  ׁ̆ לּו˙ ַעל ַמּמָ ַעל ַ‰ּ‚ָ ן ו¿ ּבָ , ַ‰ֻחר¿
„ ַּ̂ ƒמ ‰ ּז∆ ∆ ם ׁ̆ ר≈ עּוט ‚ו… ƒל מ ָיכו… ב¿ ƒּכ 

„ו…  בו… כ¿ ƒך¿  ל ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי ,‰ ַ‡ּו∆ ¿̇ ƒי ‰ ו¿ ֻ‡ּלָ , ַלּ‚¿
י ƒפ ּ‰  ל¿ ּבָ ∆ ׁ̆ ‰ י∆ ¿‰ ƒּלּוי י ƒע „ בו… כ¿ ƒם ל ≈ ּׁ̆ ‰ַ 

ך¿  ר≈ ּבָ ¿̇ ƒי. 
‰ּו‡ ָ‡ַמר ַמ‰ ו¿ ∆ ָנ‡ ּׁ̆ ָּ̇ י ַ‰ ב≈ ‰וּ  „¿ ּיָ ƒל ≈‡  

‡נוּ  ב≈ ≈‰ ∆ ָל‰ ׁ̆ ַמע¿ ̃ „') ל¿ ‰" (רב‰ פר ַ‡ּו∆ ¿̇ ƒּומ 
ר ≈̂ „ ּומ≈ בו… כ¿ ƒם ל ƒַלי ָ ׁ̆ רּו ל ',וכו י¿ ל≈ ּפַ ¿̇ ƒי  ו¿
י„ ƒמ ן ַעל ָּ̇ ָ̇ ‡ּוָל ל ּ‚¿ ∆ ל ׁ̆ ָר‡≈ ¿…̆ ƒי 

ַב˙ ָ ׁ̆ ‰ַ „ ו¿ בו… ם ּכ¿ ƒַמי ָ ּלּוי ׁ̆ ƒָלע". 
ם ƒ‡ י, ָ‡ָ„ם י…‡ַמר ו¿ ƒי מ ƒי ּוָמ‰ ֲ‡נ ƒנ‡ֲ 
ל ָספּון ּל≈ ּפַ ¿̇ ∆‡ ∆ ם ַעל ׁ̆ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו ', וכו י¿

י נ≈ ּפ¿ ƒי ֲ‰מ ƒ̇ ּלָ ƒפ סוּ  ̇¿ ֻכּנ¿ ˙ י¿ ֻלּיו… ָ‚ּ‰ַ 
ַמח ¿̂ ƒ̇ ּוָע‰ ו¿ ׁ̆ ּוָב˙ו… ? ַ‰י¿ ׁ̆ ּ„ו… ּ̇¿ ƒ̂ , ב¿
 ‰ּ ָ̇ ‡ו… ינוּ  ּכ¿ ƒנ ָ ּׁ̆ ∆ יָכך¿ , ")לח סנ‰„רין( ׁ̆ ƒפ  ל¿

ָר‡ ב¿ ƒי ָ‡ָ„ם נ ƒ„י ƒח י - י¿ ≈„ ל ּכ¿ ּכָ ∆ ָח„ ׁ̆ ∆‡ 
י, י…‡ַמר ƒיל ƒב ¿ ׁ̆ ƒָר‡ ּב ב¿ ƒָלם נ ָבר", ָ‰עו…  ּוכ¿
ָפָניו ‰ּו‡ רּוַח  ַנַח˙ ך¿  ל¿ ר≈ ּבָ ¿̇ ƒיוּ  י ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ 
ים ָבָניו ƒ ׁ̆ ¿̃ ַב ים מ¿ ƒל ל¿ ּפַ ¿̇ ƒז…‡˙ ַעל ּומ, 
ַ‡ף ּל…‡ ו¿ ∆ ׁ̆ ‰ ָע˘…∆ ם ̇≈ ָ̇ ָ ׁ̆ ָּ̃ י, ּבַ נ≈ ּפ¿ ƒמ 

ּל…‡ ∆ יַע  ׁ̆ ƒ‚ּ ƒ‰ ַמן ‰ ‡ו…  ַ‰ּז¿ יז∆ ≈‡  ַטַעם מ≈
‰ י∆ ¿‰ ƒּי ∆ ׁ̆ ,‰ ּנ≈ ƒ‰ ם וּ  ‰≈ ˙ ָע˘… ם ‡∆ ∆‰ ּלָ ∆ ׁ̆ 

 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ רּוך¿  ו¿ ַח  ‰ּו‡ ּבָ מ≈ ָ…˘ ‰ ז∆  . ּבָ
י ֲ‰ר≈ ∆ י ׁ̆ ƒ‡ -  ¿פ ר‡∆ ָ ׁ̆ „ בו… ןַלּכָ יו… ל¿  ָ‰ע∆

ַרּבו…  ¿̇ ƒ‰ ‡ ˙ל¿ ּלָ ן ‡∆ ָ̇ ֻ‡ּלָ ¿‚ ƒל ּב ∆ ׁ̆ 
ל ָר‡≈ ¿…˘ ƒּבּוי, י ƒר ָ„ם ּוב¿ בו… ‰, ּכ¿ ּז∆ ∆ לּוי ׁ̆ ָּ̇ 

‰ ז∆ ˙ ּבָ מ∆ ¡‡ מו… , ּב∆ ˙ּוב ּוכ¿ ּכָ ∆ ָנ‡ ׁ̆ ָ̇ י ּב¿ ב≈ ¿„ 
‰וּ  ּיָ ƒל י ‡≈ ƒּ̇ ר¿ ּכַ ז¿ ƒ‰ ∆ ַח , "ׁ̆ ַ‡ּנ≈ ¿̇ ƒַעל ּומ 
„ו…  בו… ל ּכ¿ ∆ ׁ̆  ׁ̆ „ו… ָּ̃ רּוך¿  ַ‰  ‰ּו‡ ּבָ

ל ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒל י ∆ ׁ̆ ָ„ן  בו… ָ̇ ". ּוכ¿ ‡ ≈̂ מ¿ ƒנ „  ָלמ≈
י נ≈ ¿ ּׁ̆ ∆ ים ׁ̆ ƒָבר ¿„  ׁ̆ ָין י≈ נ¿ ƒע ‰ ּב¿ ָח„, ז∆ ∆‡ - 
ָנ‰ ּוָ ָכל ַ‰ּכַ ָו‰ ּב¿ ¿̂ ƒמ ‰„ָ ‰ ַוֲעבו… י∆ ¿‰ ƒּ̇ ∆ ׁ̆ 
ּלּוי ƒע „ו…  ל¿ בו… ל ּכ¿ ∆ ם ׁ̆ ַמ‰ ָמ˜ו…  ּב¿

יו ָ̇ ּיו… ƒר ּב¿ ∆ ים ּׁ̆ ƒ…˘ ָפָניו רּוַח  ַנַח˙ עו… . ל¿
„ עו… ַער - ו¿ ַּ̂ ‰ַ ‰ ָ ׁ̆ ָּ̃ ַ‰ּבַ ּלּוי ַעל ו¿ ƒע 

„ בו… ‰ ַ‰ּכָ ‰ ַ‰ּז∆ ∆…̆ ָע ּי≈ ∆ מּו˙ ׁ̆ ל≈ ¿ ׁ̆ ƒב 
ּלּוי ƒע ָ„ן ּב¿ בו… ל ּכ¿ ∆ ל ׁ̆ ָר‡≈ ¿…̆ ƒוָ  י ל¿ ַ ׁ̆ םו¿ ָ̇: 

יט) (מסיל˙ י˘רים פר˜

 לכם וסעו פנו ‰ז‰ ב‰ר ˘ב˙ לכם רב
 .‰‡מורי ‰רובו‡ו
 מבי‡ לבו‡ לע˙י„.) נב( „סוכ‰ ב‚מר‡ ‡י˙‡
 כ‰ר ל‰ם נ„מ‰ לˆ„י˜ים' וכו ‰רע ‰יˆר

 ל‰בין וי˘, כ˘ער ל‰ם נ„מ‰ ולר˘עים
 נר‡‰ ול‡לו ל‰ר נר‡‰ ל‡לו ב‡מ˙למ‰

 נר‡‰ ˘לכ‡ור‰ כך ‰ו‡ ‰ענין ‡ל‡, ל˘ער
„'  מעב„ו˙ מניעו˙ ל‰ם ˘י˘ ל‡נ˘ים
 מחמ˙ לז‰ ‰פרנס‰ מחמ˙ לז‰, י˙ברך
 לעוב„י ב‡מ˙ ‡בל, כך ולז‰ כך לז‰ חובו˙

 ˘ום ‡ין ‡מ˙ ‰ˆ„י˜י ‰מ‰ ‰ן י˙ברך„' 
, י˙ברך„'  מעב„ו˙ מניע‰ ל‰ם בעולם „בר

 כן פי על ‡ף כ‰ר ‚„ול ‰ו‡ ‰מניע‰ ‡פילו
 ו˘ער ו˜˘ ל˙בן ר˜ בעיני‰ם נח˘ב ‡ינו

 ‡פילו ‰ר˘עים לפני ול‰יפך. בעלמ‡
 פי על ‡ף ‰˘ער‰ כחוט ב‡מ˙ ˘‰מניע‰

 ומבטל ‚„ול ו˙ל ‚בו‰ ל‰ר ל‰ם נ„מ‰ כן
 מ„‰ כנ‚„ מ„‰ ולז‰. כך מפני„'  עבו„˙ ‡˙

, ‰˘ער לחוט נ„מ‰ ‰ר˘עים לפני לע˙י„
 ˘ב‚„ולו˙ ˘‚„ול‰ ל‰ם ומר‡ים

 ‡ם ‰˘ער‰ כחוט ר˜ ‰י‰ ‰ו‡ ˘במניעו˙
 מר‡ים ול‰ˆ„י˜, כנ‚„‰ לעמו„ רוˆ‰ ‰י‰
 יח‰˘‚ ל‡ כן פי על ו‡ף ‚בו‰ כ‰ר ˘‰י‰ לו

 :ו˘ער כ˙בן ‡ליו נח˘ב ו‰י‰ עליו

 ולומ„ ב‡מ˙„'  לעבו„˙ ˘‰‚יע מי נמˆ‡
 ‰ז‰ מעולם ‰מניעו˙ כל ‡ז ל˘מ‰ ‰˙ור‰
 לי‚ע ˆריך ו‡ין, ו˘ער כ˙בן ‡ליו נח˘בו

 ‡ו מניעו˙ נ‚„ ‚„ול‰ בעבו„‰ עˆמו ‡˙
 ‰עי˜ר ‡בל, ‰מח˘בו˙ נ‚„ ב˙פיל‰
 נפ˘ו ל˘פוך יכול ˘י‰י‰ ‡ˆלו ‰עבו„‰

 ו˘מח‰ ב‡‰ב‰ ‚„ול ב„בי˜ו˙„'  לפני
 ‰ו‡ ז‰ עˆמו ‡˙ מיי‚ע ‰ו‡ ז‰ על, וחיב‰

 לז‰ לבו‡ יכול ˘י‰י‰ לפניו ‰‚„ול ‰ר
 :וב˙מים ב‡מ˙

 רב ‰ז‰ בפסו˜ ‰רמז ‰ו‡ ז‰ ב‡ר‰ ומ˘ם
 על ˙‡מרו ˘‡ל פירו˘, ‰ז‰ ב‰ר ˘ב˙ לכם
 ו˙עב„ו ˙י‚עו ו‡ל ‰ר ˘‰ו‡ מניע‰ „בר כל

 עליו ˘˙˘ח˜ו ‡ל‡ ‚„ול‰ בעבו„‰ עליו
 על ר˜, ו˘ער ו˜˘ כ˙בן בעיניכם וי„מ‰

 וסעו פנו ז‰ על ‡ל‡ עˆמכם ‡˙ ˙יי‚עו מ‰
 ‰ו‡ ‰‡מורי פירו˘, ‰‡מורי ‰ר ובו‡ו לכם

 ˘על פירו˘, חיב‰ ל˘ון ו‚ם ‡מיר‰ מל˘ון
 ˘˙וכלו ‰‡מורי ‚„ול ‰ר ˘‰ו‡ ‰ר ז‰

 חיב‰ בל˘ון ˘י‰י‰„'  לפני ‡מיר‰ ל‡מר
 וסעו פנו ‰‰ר ז‰ ‡ל, ו˘מח‰ וב„בי˜ו˙

 בעבו„‰ עˆמו ‡˙ לי‚ע ˆריך ז‰ על לכם
 :˜"ו„ו, וב˙מים ב‡מ˙ לז‰ לבו‡ ‚„ול‰

 (מ‡ור ו˘מ˘)
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 המדור הוקדש לע"נ

 צבי גבריאל הרה"ח ר'המחנך 

 זצ"ל קליין בהרה"ח ארי'

בעמח"ס מתיקא מדובשא

 

 המחנךנלקט ע"י 

 הי"ו קליין אלימלךהרב 

מודיעין עילית -קרית ויזניץ 

 ‰ּ ָ̃ לּו י. ַ‰ל¿ ƒל י ַ‰ל¿ ƒ ׁ̆ ˙ ַנפ¿ ‰ללו כולכם ‡˙ „',  - '„ ‡∆
.י ‡ו˙ולנפ˘י ‰ל ו‡ף

ָל‰ י '„ ֲ‡ַ‰ל¿ ַחּיָ  ‡‰לל ‡˙ „' בעו„ ‡ני חי. - ּב¿

ָר‰ ‡ל…  ֲ‡ַזּמ¿ י יַ̃ ל≈ ƒ„ עו… ‡זמר, בכלי ˘יר, ל‡ל˜י  - ּב¿
בעו„ ‡ני ˜יים.

חוּ  ַ‡ל ט¿ ב¿ ƒּ̇ ים ƒיב ƒ„ נ¿ ƒן. ב ב∆ ין ָ‡ָ„ם ּב¿ ≈‡ ∆  לו…  ׁ̆
ּוָע‰ ׁ̆ ‡ל ˙˙לו בטחונכם ב‡נ˘ים נ„יבים ˘„רכם  - ̇¿

‡חרים. "˘עˆמם ‡ינם יכולים ל‰ו˘יע, כ‡ף ולעזור,  ורˆונם 

‡ ≈̂ ב רּוחו…  ּ̇≈ ֻׁ̆ ָמ˙ו…  ָי ¿„‡ַ ם. ל¿ ּיו… „וּ  ַ‰‰ּו‡ ּבַ  ָ‡ב¿
יו ָ̇ נ… … ּ̇ ¿ ׁ̆ כ˘˙ˆ‡ נ˘מ˙ו מ‚ופו י˘וב ‰‚וף ל‡„מ‰ וכל  - ע∆

‰מח˘בו˙ ˘‰‡„ם ח˘ב לע˘ו˙ ‡וב„ו˙ ו‡ינו יכול ל˜יימן, 
‡"כ כיˆ„ ‡פ˘ר לבטוח ב‡„ם.

י ר≈ ¿ ׁ̆ ‡ַ  ∆ ב ל̃≈ ׁ̆ …̃ רו…  ַיֲע ז¿ ע∆ רו… . ּב¿ ב¿ ƒ…˘ ַעל „' 
ל…  ‡בל ‡˘רי ‰‡י˘ ˘„' ‡ל˜י יע˜ב עוזר לו, מ˘ום  - יוָ̃ ‡¡

˘˙˜ו˙ו ‰ו‡ ב„' ‡ל˜יו.

‰ ∆…˘ ם ע… ƒַמי ָׁ̆ ı ˙. ָוָ‡ר∆ ם ‡∆ ˙ ַ‰ּיָ ∆‡ ל ו¿ ר ּכָ ∆ׁ̆ ‡ֲ 
ם „' יˆר ‡˙ ‰˘מים ו‡˙ ‰‡רı, ‡˙ ‰ים ו‡˙ כל ‰נמˆ‡  - ּבָ

 ב˙וכם, לכן ‰ו‡ ‰יחי„י ˘יכול לעזור בכל מ˜ום.

ר …מ≈ ּׁ̆ ‰ַ ˙ מ∆ ָלם ‡¡ עו… „' ˘ומר ‡˙ ‡מי˙˙ ‰בטח˙ו,  - ל¿
ופעמים ˘מ˜יימ‰ ר˜ ‡חר זמן רב.

‰ ∆…˘ ט ע… ּפָ ¿ ׁ̆ ƒים מ ƒ̃ ּו ׁ̆ ן. ַלֲע ≈̇ ם נ… ח∆ ים ל∆ ƒב ע≈ . ָלר¿
יר '„ ƒּ̇ ים ַמ ƒַח  '. „ֲ‡סּור ≈̃ ים ּפ… ƒר ו¿ ƒף '„. ע ≈̃  זו…

ים ƒפּופ לכן כ„‡י לבטוח ב„' מ˘ום ˘‰ו‡ עו˘‰ מ˘פט  - ּכ¿
לנ‚זלים ונו˜ם ‡˙ נ˜מ˙ם, ונו˙ן לחם לרעבים, ומ˙יר 

 ‡סורים, וזו˜ף כפופים.

ב '„ ים ‡…‰≈ ƒ̃ י ƒ„ּ „' ‡ו‰ב ‡˙ ‰ˆ„י˜ים ו˘ומר עלי‰ם  - ַ̂
˘ל‡ י‰יו ע˘ו˜ים, רעבים, ‡סורים, עורים וכפופים.

ר '„ …מ≈ ׁ̆ ˙ ים ‡∆ ƒר ם. ּ‚≈ ָמָנ‰ ָי˙ו… ַ‡ל¿ „ ו¿ ≈„ עו… „'  - י¿
̇ ‚רים ˘‰ם חל˘ים מפני ˘‰ם זרים ב‡רı, ו‡ין ל‰ם  ˘ומר ‡
מכירים ˘יסייעו ל‰ם, ומחז˜ ‡˙ ‰י˙ום ו‰‡למנ‰ ˘‡ין ל‰ם 

 ‡ב ובעל ‰˙ומכים ב‰ם.

ך¿  ר∆ ∆„ ים ו¿ ƒע ָׁ̆ ˙ ר¿ ַעּו≈ ̇ „רך ‰ר˘עים. - י¿ וי˘בור ויע˜ם ‡

ל…ך¿  מ¿ ƒָלם '„ י עו… ל… . ל¿ ך¿ ַ̃ ‡¡ ƒן י ּיו… ƒ̂ ר …„ ר ל¿ . ָו„…
 ‰ּ ָ̃ לּו ע"י כך ˘˘ומר „' על י˘ר‡ל ‰ˆ„י˜ים  -ַ‰ל¿

ו‰נ„כ‡ים, ומע˜ם ‡˙ „רך ‰ר˘עים, י˜יים „' מלכו˙ו 
לעולם, ˘בכך יכירו כולם במלכו˙ו ‰נ‡„ר‰, ו„' ‡ל˜י ˆיון 

ימלוך ע„ סוף כל ‰„ורו˙.

ך¿  ל∆ ל  מ∆ „ו… ָרםּ‚ָ ל , ו¿ ו… 'ּכָ ּ̇ ם ֻ‰ַל„¿ יו… יז ּב¿ ƒר כ¿ ƒ‰
ך¿  ל∆ ן ַ‰ּמ∆ מו… ל ַ‡ר¿ ∆‡ ‡ ‰ ָלבו… ∆̂ ׁ̆ , ָ‰רו… ≈ּ̃ ַב ּול¿

יו ָ̇ ו… ׁ̆ ָּ̃ יו', ּבַ ָ̇ ֲ‡לו… ¿ ׁ̆ ƒך¿ מ ל∆ ‡ ַ‰ּמ∆ ַמּל≈ . י¿
רּו  ים ָעב¿ ƒ ׁ̆ י ֲ‡ָנ פ≈ ַ‡ל¿ ∆ ׁ̆ ּמּוָבן  ך¿ ּכַ ּסָ ‰ . ּבַ ז∆

‰ ָבר ז∆ ָ„ּ ׁ̆ ≈ּ̃ ƒַין , ּב נ¿ ƒל ע‡ַ ָ ׁ̆  ‰ ז∆ רו¿ ָכל . ַ‡ח≈ ּול¿
ים ƒנ ר ּפָ ‡ו… מ¿ ƒך¿ ּב ל∆ יב ַ‰ּמ∆ ƒ ׁ̆ ָח„ מ≈ ∆‡. 

ים  ƒ ׁ̆ ָח„ ָ‰ֲ‡ָנ ‡ ָ‰ָי‰ ‡∆ נ≈ ו… ׂ̆ ‰ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒַלּמ
ך¿  ל∆ ָרָ‡‰ּו , ַלּמ∆ ∆ ׁ̆ ‰ ּוכ¿ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒפ≈ ַ‰ּמ ין ַ‡ל¿ ַח˜ ּב≈ ¿„ ƒיםנ ƒר ב¿ ‰ , י ָ‰עו… ּוָ ƒ̂

 ˙ ∆ ׁ̆ ∆‚ ּלָ ƒבו… מ ַעּכ¿ ָריו ל¿ ט¿ ו… ׁ̆ ך¿ ל¿ ל∆ ר ַעל . ַלּמ∆ ≈ּ̇ ַו ‰ ל¿ ָ̂ ּל…‡ ָר ∆ ׁ̆  ׁ̆ י ƒ‡‰ָ
ז נּו˙ ַ‰ּפָ ּמ¿ ַ„ּ ז¿ ƒ‰ , ַער ַ ׁ̆ ך¿  ר∆ ַנס ּ„∆ כ¿ ƒר נ ך¿ ַ‡ח≈ ל∆ י˙ ַ‰ּמ∆ ּב≈ ƒם . מ ָ ׁ̆ ם  ַ‡ך¿ ּ‚ַ

‰ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒי ַ‰ּמ ר≈ ט¿ ו… ׁ̆ י‚ּו‰ּו  ƒ ּׂ̆ ƒ‰ . ¿ו ׁ̆ ַי‡≈ ¿̇ ƒינו… מ ≈‡ ׁ̆ י ƒ‡‰ָ ַער ו¿ ַ ׁ̆ ך¿  ר∆ ַנס ּ„∆ כ¿ ƒנ
י ƒיע ƒב י ּור¿ ƒ ׁ̆ י ƒל ¿ ׁ̆ . ‰ נ∆ ¿ ׁ̆ ƒי ַ‰ּמ ר≈ מ¿ ו… ׁ̆ ּנּו  ּמ∆ ƒים מ ƒע נ¿ ּוב מו… ׁ̆ ּוב ו¿ ׁ̆ ו¿

ך¿  ל∆ יַע ַלּמ∆ ƒ‚ּ‰ַ ˙ ל¿ ּכו… ז¿ ƒּל ƒך¿ מ ל∆  .ַלּמ∆

יַע  ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ׁ̆ יַע ָחָכם ַע„  ƒּ̂ ƒ‰ ָח„ ו¿ ם : "‡∆ ˜ו… מ¿ ƒים ַע„ ּב ƒר מ¿ ו… ׁ̆ י„  ƒֲעמ‰ַ ל¿
י  ֲער≈ ַ ׁ̆ ף ּב¿ ין סו… ך¿ ‡≈ ל∆ ָח„ .ַ‰ּמ∆ ר ‡∆ מ≈ ו… ׁ̆ י„ּו  ƒֲעמ ּיַ ∆ ׁ̆ יף  ƒ„ַער , ָע ַ ׁ̆ ּב¿

י˙ו…  ָכך¿ ל…‡ יּוַכל . ּב≈ ‡˙ ו¿ ≈̂ י˙ו… ָל ּב≈ ƒמ." 

ל ָ ׁ̆ מ¿ ƒּנ‰ַ ר  ,ו¿ ∆̂ ַ‰ּי≈ ל ו¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒ„ּו‰ ‡ לו… ַ‰ּי¿ ּבָ
יַע  ƒר ַ‰פ¿ ּ„ו… ל¿ ¿‚ נ∆ ָריו' ּכ¿ …ומ¿ ׁ̆ ' ˙ י„ לו… ‡∆ ƒַמֲעמ

 ׁ̆ ∆„… ּ̃ ָ„˙ו… ּבַ ˙ ֲעבו… ∆‡ , ∆ׂ̆ י ַמ‰ עו… ƒ„ּו‰ ‰ ַ‰ּי¿
ר  ַמ‰≈ רמ¿ ַער ַ‡ח≈ ַ ׁ̆ ‰ , ל¿ ַנּס∆ ל ל¿ ּומ¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰

רּו ֲחזַ  ָ‡מ¿ ∆ ׁ̆ מו…  ּבּור ּכ¿ ƒּ̂ יַל˙ ַ‰ ƒפ ברכו˙ ( ל"ּ̇¿

ין .) ח ים  ‰"‰˜ב‡≈ ƒל ַרּב ∆ ׁ̆ ן  ָ̇ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒס ּב ≈‡ מו…
ַמר  ¡‡ ּנ∆ ∆ ל…‡ (‡יוב לו ‰) ׁ̆ יר ו¿ ƒּב ל ּכַ ≈̃ ן  ָ‡ס‰≈ מ¿ ƒי 

ים ƒיַל˙ ַרּב ƒפ ַח˙ ַ‡ף  .ּ̇¿ ּלַ ַּ̂ ן ָי„ו… ּבַ מ≈ ין טו… ר ‡≈ ∆̂ ‰ּו‡ ַ‰ּי≈ ר  כ"‚ו¿ ַמ‰≈ מ¿
ַער ַ ׁ̆ ˙ו…  ‡ו… ים ּב¿ ƒיע ƒר י„ ַמפ¿ ƒֲעמ‰ַ ל , ל¿ ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒ‰ י ל¿ ƒ„ּו‰ ‰ ַ‰ּי¿ ַנּס∆ ּוב מ¿ ׁ̆

ך¿  ר∆ ַער' ּ„∆ ַ ׁ̆ ר ' ים' ַ‡ח≈ ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃ ‰ַ ˙ מו… ˜ו… ַמ˙ 'מ¿ ¿‚ ֻ„ּ' ַכ„ו…  .ו¿

 ˙ ‡ו… ר¿ ƒר ּכ ∆̂ י˙ ַ‰ּי≈ ƒל כ¿ ַּ̇ ין  י ‡≈ ƒף ּכ …„ּ ר¿ ƒּוָט‰ , ַ‡ֲחָריול ׁ̆ ‰ ּפ¿ ָ̂ ׁ̆ לו… ע≈ י≈
‰ ּלָ ַ̃ ר , ו¿ ַ„ּב≈ י‡ו… ל¿ ƒט ‰ח"ו ‰ּו‡ ַמח¿ ּלָ ƒפ ¿ּ̇ ע ַ‰ ַ̂ מ¿ ∆‡ י , ּב¿ ƒָכך¿ ַ‡ף ּכ ו¿
ָע˜  ז¿ ƒם י ַ̇ ָׂ̆ ַע  ו≈ ַ ׁ̆ י¿ ƒו… ו˙ ּלָ ƒפ ˙ו… "ל, רחּ̇¿ ּלָ ƒפ ¿̇ ƒָלל ּב יל ּכ¿ ƒע ינו… מו… ≈‡  .ו¿

 ƒן נ י„ ָלנּו ָלכ≈ ƒּל…‡ ַיֲעמ ∆ ׁ̆ ר  ≈̇ יו… ָמר ּב¿ ¿ ׁ̆ ƒַנֲעמ…„ ַעל ַ‰ּמ ל ו¿ ≈„ּ ַּ̇ ¿ ר ׁ̆ ∆̂ ַ‰ּי≈
נוּ  ≈̇ י ח ּב≈ ַ̇ פ∆ „ ּב¿ ּיַ ƒים מ ƒר מ¿ ו… ׁ̆ - ‰ ˙ , ַ‰ּפ∆ יל ‡∆ ƒל ל ָלנּו ּכָ ַבּט≈ ל…‡ י¿ ו¿

ינוּ  ≈̇ ּלו… ƒפ  )מ˘לי יע˜ב(ע"פ                 .ּ̇¿
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י„ ָ‰ַלך¿  ַ‡ַח˙ם ַע ּפַ  ƒל ָחס ∆‡ ‰ ז∆ ׁ̆  ַ‰חו… „ו… ָּ̃ ‰ַ 

ין ƒל ּלּוּב¿ ƒי„"ע. זי מ ƒָחס ‰ י ָ‰ָי‰ ז∆ ƒ„ּו‰ ן י¿ ƒמ 

ּוָר‰ ּׁ̆ ל…‡, ַ‰ ַבַעל ָי„ּוַע  ָ‰ָי‰ ו¿ ָ‚‰-ּכ¿ ר≈  .ַמ„¿

ם ַעל ך¿  ‡≈ ר∆ יַע , ַ‰ּ„∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ע ∆„ ענ¿ ַ‡ר∆ ָי‰[ ל¿ ַסנ¿ ] ַ‡כ¿
יָ‰  ָעל∆ ּב¿ ∆ ים ָ‰יוּ  ׁ̆ ƒ ׁ̆ ים ֲ‡ָנ ƒּוט ׁ̆ ‡…„ ּפ¿ ‰ּו‡, מ¿  ו¿

ַנס כ¿ ƒם נ ָ ׁ̆ י ל¿ ≈„ ׁ̆  ּכ¿ פו… נ¿ ƒַעט ל ּ‰ . מ¿ ָ̇ ‡ו… ˙ ּב¿  ע≈
‰ ָ̇ ם ָ‰י¿ ָּ̇ ƒל ּב ∆ י ׁ̆ ֲעל≈ ˙ ּבַ ƒי ָל‰ ַ‰ּבַ ˙ חו… נ∆ ֻסּכ∆  מ¿
ים"ל, רח ƒ‡ פ¿ ָ‰רו… רוּ  ו¿ יָל‰, ָ‡מ¿ ƒָחל ∆ ָס‰ ׁ̆ ל ָ‡פ¿ ין ּכָ ≈‡ ָו‰, ו¿ ¿̃ ƒּ̇ 

ם ַמ‰ ָל‰∆  .ַלֲעז…ר ּב¿

ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ ‰ ּכַ ָ̇ ֲעַל˙ ָרֲ‡ ע ּבַ ∆„ ענ¿ ˙ ָ‰ַ‡ר∆ י„ ‡∆ ƒָחס יַע  ‰∆ ƒ‚ּ ƒ‰ ∆ ָ‰ָי‰, ׁ̆ ∆ ׁ̆ 
ַעל ׁ̆ , ˆּוָר‰ ּבַ ׁ̆  ָלבּו בּו ל¿ ƒי ּב ƒ„י ƒו… , ֲחס˜ ר¿ ƒּפ ‰ נו…  ָנ‡∆ ָ̃ ל ּוז¿ ָ„ּ‚ֻ , מ¿

‰ ָ̇ יָ‡‰ ַעל ָעט¿ ƒ̂ ‡˙ ַ‰ּמ¿ ≈̂ מו… ָלל ּכ¿ ָ ָבּ‰ , ָרב ׁ̆ ¿ ׁ̆ חו… י ּב¿ ƒּכ ‰ ּנ≈ ƒ‰ 
י ‰ּו‡ ƒָסם ַרּב ֻפר¿ ָל‰, מ¿ ח≈ ≈‰ ע…˜ ו¿ ז¿ ƒל ל ∆‡ 

י„ ƒָחס ַח  ‰∆ ר≈ י: "ָ‰‡ו… ƒר, ַרּב , ָלנוּ  ֲעז…
נוּ  ≈ּ̇ ƒּב ‰ ָ̃ ˜ּו ּוָע‰ ז¿ ׁ̆ י ƒָל‰ ל „ו… ¿‚ּ "!
י„ ‡ּוָלם ƒָחס ‰ ם ָעָנ‰ ז∆ י ַמ‰: "ָל‰∆ ƒנ‡ֲ 

י ּוַמ‰ י, ַחּיַ ƒינ י ‡≈ ƒל…‡ ַרּב ׁ̆  ו¿ י ƒ‡ 
˙ פ≈  ".מו…

ן כ≈ רוּ  - ּוב¿ מ¿ ƒ‡ ם ∆ּ̇ ם - ַ‡ ƒ‡‰ַ  ׁ̆ ך¿  י≈  ˆ…ר∆
ַ‡ָי‰ ר¿ ƒּב ˙ כ∆ ∆̇ ר חו… ≈̇ ‰ּו‡ יו… ∆ ן ׁ̆ י ּכ≈ ƒַרּב ,

‰ ּז∆ ƒּו‡ מ‰ ∆ מו…  ׁ̆ ¿̂ ן ַע ע≈ ינו…  טו… ≈‡ ∆ ׁ̆ 
י ƒַרּב?ֈ 

ֲעַל˙ ˙ ּבַ ƒי ֲ‰ָר‰ ַ‰ּבַ ƒל מ ע… נ¿ ƒל ˙ ∆‡ 
˙ ל∆ ָ„ּ‰ַ ,˙ ַח  ‡∆ ≈ּ̇ פ¿ יָח‰ ַ‰ּמַ ƒין ַ‰ּנ  ּב≈
יָ‰  ל∆ ָר‰, ּכ≈ ָ‡מ¿ י„ ו¿ ƒי: "ַלָחס ƒַע„, ַרּב 
ּל…‡ ∆ יעוּ  ׁ̆ ƒּפ ¿ ׁ̆ ּוָע‰ ָלנוּ  ַּ̇ ׁ̆ ֲעבּור י¿ נוּ  ּבַ ≈ּ̇ ƒי, ּב ƒינ ≈‡ ˙ נ∆ ∆̇ ם נו…  ָלכ∆
˙‡ ≈̂ ‡ן ָל ּכָ ƒמ"! 

ר ס∆ ח… יָר‰ מ≈ ר≈ ר, ּב¿ ∆ ׁ̆ ‡ֲ י„ ָרָ‡‰ ּכַ ƒָחס לוּ  ‰∆ ּכָ ∆ ל ּׁ̆ ין ּכָ ƒּ̂ ƒּ̃ ‰ַ , ׁ̆ ≈ּ̃ ƒּב 
ר פ∆ ים ס≈ ƒּל ƒ‰ ל ּ̇¿ ח≈ ≈‰ ַמר ו¿ י לו… ≈̃ ר¿ ƒים ּפ ƒּל ƒ‰ ¿ּ̇ .‰ ≈‡ ‰ ּור¿ ‡ ז∆ ל∆  ‰ּו‡, פ∆
ן ƒי˜ ל…‡ ֲעַ„י ƒּפ ס¿ ƒ‰ ר מ… ¿‚ ƒל ˜ ר∆ ָח„ ּפ∆ ∆‡ ,‰ ּנ≈ ƒ‰ ָ‡‰ ו¿ ָר‰ ּבָ ו… ׂ̆  ַ‰ּב¿

ָב‰ רּוך¿ : ַ‰ּטו… ם ּבָ ≈ ּׁ̆ ‰ַ ,˙ ר∆ ּכ∆ ƒּפּור נ ƒ ב ַרב ׁ̆ ַּ̂ ַמ ‰ ּב¿ ל∆  .ַ‰חו…

ּמּוָבן ָח‰, ּכַ מ¿ ƒ ּׂ̆ ‰ַ ‰ ָ̇ י ַע„ ָ‚ֲ‡ מ≈ ¿ ער, רּום ׁ̆ ∆„ ענ¿ זּוָ‚˙ו…  ָ‰ַ‡ר∆  ו¿
לוּ  י ָנפ¿ ל≈ ַר‚¿ י„ ל¿ ƒָחס ֲע˜וּ  ‰∆ ָ̂ י: "ו¿ ƒם ַר˜, ַרּב ∆ּ̇ ם ַ‡ ∆ּ̇ ע¿ ַ ׁ̆  ‰ו…

נוּ  ָ̇ ין, ‡ו… ינוּ  ‡≈ ƒפ ים ּב¿ ƒּל ƒמ ˙ „ו… ‰ו… ם ל¿ „" ָלכ∆ עו… „ ו¿ עו… „, ו¿ ּיַ ƒּומ 
חוּ  ¿̇ ˙ ּפָ ∆‡ ˙ ל∆ ָרˆוּ  ַ‰ּ„ָ ר ו¿ ≈ ּׂ̆ ַב ים ל¿ ƒנ כ≈ ¿ ּׁ̆ ים ַל ƒ„י ƒ„י ƒל  .ו¿

˙ ‡ו… ר¿ ƒי„ ּב ƒָחס ∆‰ ˙ ∆‡ ˙ ל∆ ˙ּוָח‰ ַ‰ּ„∆ ם, ַ‰ּפ¿ ָ̃ ˜ ּל≈ ַּ̇ ס¿ ƒ‰ „ ו¿ ּיַ ƒמ 
ם ˜ו… ַ‰ּמָ י, מ≈ ƒי ּכ ˙ ָיַ„ע ‰ּו‡ ֲ‰ר≈ ∆‡ ˙ מ∆ ¡‡‰ָֈ 

ים רוּ ב¿ ָע  ƒנ ָ ער, ׁ̆ ∆„ ענ¿ ָ‰ַ‡ר∆ ‰ ו¿ ּוב ַ‰ּז∆  ָ‰ָי‰ ׁ̆
ּוָע‰ָז˜ּו˜ ׁ̆ י ƒיל. ל ƒ‡ ַמע‰ו… ָ ׁ̆ יןו¿ ƒל לּוּב¿ ּב¿ ∆ ׁ̆

 ׁ̆ י י≈ ƒל ַרּב ע≈ ˙ ַ‰ּפו… ּועו… ׁ̆ ם, י¿ ָנַסע ָ̃ ָליו ו¿ ≈‡ .
ר ∆ ׁ̆ ‡ֲ יעוּ  ּכַ ƒ‚ּ ƒ‰ ‡זּוָ‚˙ו…  ‰ּו ין ו¿ ƒל לּוּב¿ , ל¿

בוּ  ב¿ ו… ּ̇ ס¿ ƒ‰ „ַי י˙ ל¿ ו…  ּב≈ ׁ̆ ָר ¿„ ƒל מ ∆ ׁ̆ ‰ ז∆  ַ‰חו…
 ׁ̆ „ו… ָּ̃ ‰ַ . ‰ּ ָ̇ ‡ו… ˙ ּב¿ ם ָ‰ָי‰ ע≈ נוּ  ּ‚ַ יּוָע„≈  מ¿
י„ ƒָחס ין ‰∆ ƒל לּוּב¿ ב, ּב¿ ַ ׁ̆ ָי י˙ ו¿ ב≈ ׁ̆  ּב¿ ָר ¿„ ƒין ַ‰ּמ  ּב≈
ָ‡ר ¿ ים ׁ̆ ƒ„י ƒֲחס‰ַ. 

˙ ∆ ׁ̆ ער ‡≈ ∆„ ענ¿ ‰ ָ‰ַ‡ר∆ ָ̂ י ƒ̂ ך¿  ‰≈ ˙ו… י˙ ל¿ ׁ̆  ּב≈ ָר ¿„ ƒך¿  ַ‰ּמ ר∆ ∆„ּ ˜ ∆„  ס∆

˙ ל∆ ∆„ּ ּבַ ∆ ׁ̆ ,‰ ּנ≈ ƒ‰ י‡ ו¿ ƒ‰ ‰ ∆‡ ˙ רו… י"ַ‰  ‡∆ ƒַעל", ַרּב ˙ ּבַ פ≈ ּ‰  ַ‰ּמו… ּלָ ∆ ׁ̆ ֈ

„ ּיַ ƒָח‰ מ ¿̇ ˙ ּפָ ∆‡ ˙ ל∆ יָל‰ ַ‰ּ„∆ ƒח ¿̇ ƒ‰ ע…˜ ו¿ ¿̂ ƒרו…  ל ב¿ ע∆ י: "ל¿ ƒי, ַרּב ƒַרּב ,

רוּ  ז¿ ƒי. ָלנוּ  ע ַעם ֲ‰ר≈ ָבר ַ‡ַח˙ ּפַ ם ּכ¿ ∆̇ י ƒׂ̆ ˙ ֲע פ≈ ל מו… „ו… ל ּ‚ָ ך¿  ּכָ , ּכָ

‡ י ָ‡ּנָ ƒַרּב  ׁ̆ „ו… ֲעלוּ , ָ̃ נוּ  ּפַ ּוָע‰ ֲעבּור≈ ׁ̆ ם י¿ ַעם ּ‚ַ  ".ַ‰ּפַ

 ƒַל˙ל ≈‡ ¿ ים ׁ̆ ƒ„ מ¿ ם ָ‰עו… ָ י‰וּ , ׁ̆ ƒמ 
‰וּ  יז∆ ≈‡ י ו¿ ƒַעל"ַ‰  ָ‰ַרּב ˙ ּבָ פ≈ ", מו…

‰ ָ̇ ‡ֲ ר¿ ָעּ‰  ‰∆ ּבָ ¿̂ ∆‡ ר ּב¿ ב∆ ע≈ י„ ל¿ ƒָחס ∆‰ ,
ָר‰ ּפ¿ ƒס ם ו¿ ˙ ָל‰∆ ל ‡∆ ‰ ּכָ ∆ׂ̆ ֲע  ַעל ַ‰ּמַ

 ‰ּ ָּ̇ ƒּב ‰ ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ׁ̆ ‰ ל∆ ˙ חו… נ∆ ֻסּכ∆  ל"ע. מ¿

‰ ָ ׁ̆ ‰ ּבּו ּמָ ƒל ּסוּ  ּוכ¿ ƒּכ ˙ ָניו ‡∆ ל ּפָ ∆ ׁ̆ 
י„ ƒָחס ּלוּ , ‰∆ ƒ‡ ‰ ו¿ ָ̇ ¿̂ ˙ ָ‰ֲ‡ָ„ָמ‰ ּפָ ∆‡ 

יָ‰  ƒָי‰, ּפ‰ָ ı פ≈ ‡ ˜ו… ַחּב≈ ¿̇ ƒם ּומ ָ י ׁ̆ נ≈ ּפ¿ ƒמ 
‰ ָ ׁ̆  .ַ‰ּבּו

ָבר ‡ ּוכ¿ ָ̂ מ¿ ƒי נ ƒר מ ּפ≈ ƒּס ∆  ז…‡˙ ּׁ̆
‰"˜ ל‰ר‰ ז∆ ין ַ‰חו… ƒל ּלּוּב¿ ƒע זי מ"˙ ∆‡ 

˙ פ≈ ‰ ַ‰ּמו… ָׂ̆ ָע ∆ י„ ׁ̆ ƒָחס ∆‰ . 

‰ ָ‡ַמר"˜ ‰ר‰ ַנֲענ∆ י: ו¿ ƒב מ ≈ ׁ̆ חו… ∆ ׁ̆ ,˙ פ≈ ַ‰ּמו… ∆ ׁ̆ ‰ ∆ׂ̆ חו…  ַנֲע ּכ… ƒמ 

ל ∆ י„ ׁ̆ ƒָחס ינו…  - ‰∆ ≈‡ ‡ ּלָ ∆‡ ‰ ע∆ ן ֲ‡ָבל. טו… ָבר ָנכו… ּוָע‰, ַ‰ּ„ָ ׁ̆ ַ‰י¿ ∆ ׁ̆ 

‰‡ָ י ַעל ּבָ ≈„ י„ י¿ ƒָחס ם. ‰∆ ƒ‡ ַ‡ל ו¿ ¿ ׁ̆ ƒּ̇ ,י ּלוּ  ֲ‰ר≈ י ‡≈ ≈ּ̇ ר¿ י ַּ̇ ר≈ ¿̇ ָס ¿„ּ ?

ַרם ˙ ּב¿ מ∆ י‡ ָ‰‡¡ ƒ‰ ַעל ∆ י ׁ̆ ≈„ מּוָנ‰ י¿ ¡‡‰ָ ‰ ָ̃ ‰ ַ‰ֲחָז ָ̇ ָ‰י¿ ∆ ׁ̆ 

ים ƒ ׁ̆ ים ַלֲ‡ָנ ƒּוט ׁ̆ לוּ  ַ‰ּפ¿ בּו‰וּ , ַ‰ּלָ ָ ׁ̆ ֲח ∆ י˜ ׁ̆ ƒ„ּ ַ̂ ׁ̆  ל¿ „ו… ¿̃ ן ּו יו… ל¿  ע∆

ר ∆ ׁ̆ ˙ו…  ֲ‡ ּלָ ƒפ ¿ י ּ̇ ƒ‡ ּוב ל…‡ ַוּ„ָ ׁ̆ ם ָ̇ ָ̃ י ַח , ר≈ כ… מּוָנ‰ ּב¿ ַעל זו…  ‡¡  ּפָ

ֲעבּוָרם ּוָע‰ ּבַ ׁ̆  ".י¿

 )‡מרי חיים -˘רפי ˜ו„˘ ( 

˜זיע"‡ ב˙פיל‰ ב„בי˜ו˙ על ˆיון ˜„˘ו ˘ל  רבנוכ"˜  ˜

 "‡"‡‰ר‰"˜ ‰חוז‰ מלובלין זיע"‡

 ח˙ימ˙ י„ ˜„˘ו
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 רחם :בני‚ון
לּו˙ וי ,ּ‚ָ ƒו ‚ , ַל‡נ¿ סטוּ  ָנ‡ך¿ וע¿ יך ו∆ ƒן. ז יע∆ ƒ̂ 
טּוָוו‡ס פּון,ָ‰‡ס¿ ער¿ ∆„
ע ַ‡ז ∆ ׁ̆ י ƒ„ען יּו ער, טּו‰∆ ∆„ ינ¿ ƒ̃ יך ƒען. ז י‰∆ ƒמ 

לּו˙ לּו˙, ּ‚ָ ע ּ‚ָ יינ∆ ער „≈ ט∆ נ¿ ז¿ י¿ ן, טו…  ָי‡ר¿
ען ענ∆ ט ז∆ יר¿ ƒמ ¿ ׁ̆ יט ַפ‡ר¿ ƒיט. מ ƒל  ּב¿
ı ַפ‡ר, ָנ‡ר ַ‡ל¿ ער¿ יף טּוט'מ¿  ַווייל „∆ ן, זּוך¿  ‡ו… ָר‡‚¿  ט¿
י ƒ„ּ ען  יּו„. ָנ‡מ∆
י יר ַווי, ‡ו… ƒען מ ענ∆ ין ז∆ ו… ן, ׁ̆ יס¿ ƒיר ƒ̂ ן ¿̂ ַ‚‡נ¿ ן, ‡ּונ¿ יס¿ ƒּוּבˆ 

לּו˙ לּו˙, ּ‚ָ י ּ‚ָ ƒ„ּ ט יס¿ ƒיך מ ƒין ז ו… ן. ׁ̆ יס¿ ƒל ¿ ׁ̆ 

לּו˙ ָ‚ּ, 
יז'ס¿  ƒ‡  ׁ̆ ער, ַמּמָ ∆„ וינ¿ ƒיז ַ‡ז ַ‡ ו ƒ‡ עס ָנ‡ך¿  ס¿ ּפ∆ ן ע∆ יּב¿ ƒל עּב¿ ∆‚. 

י ָנ‡ך¿  יל ַ‡זו… ƒפ ,˙ רו… י ָ̂ ƒ„ּ ע ∆ ׁ̆ י ƒ„ן יּו ¿̂ ַ‚‡נ¿ ינ¿ ƒ‡ ,ער ∆„ ינ¿ ƒ̃  ּן.ˆו יּב¿ ƒר 
י ƒים ַרּב ƒָח‡, פּון ר' ּבּונ יס¿ ƒ ׁ̆ ט ּפ¿ עך¿  ָז‡‚¿ ים „∆ ƒ ׁ̆ ָ̃ ים,  ƒָבר ין ּ„¿ ƒ„י ƒ‚  .ּכ¿

נו…  ּבו… ƒל ר ∆ ָלם, ׁ̆ ייז עו… ז ל≈ ‚ ‡ּונ¿ וי ַל‡נ¿ ƒיס, ו יר ‡ו… ƒען מ ענ∆ ען. ‡ך¿ נָ  ז∆  יּו„∆
י ער, ַווי ‡ו… עס∆ ר, ָוו‡ס ּב∆ יע∆ ƒר ויפּול פ¿ ƒיז ו ƒ‡ י ƒ„ּ ,עּור ƒ ׁ̆ 

לּו˙ לּו˙, ּ‚ָ יבּ  ּ‚ָ ƒ‚ יך ƒין ז ו… ר. ׁ̆ יע∆ ƒר ‡ַ 

י  ַווי, ‡ו…
יז ָוו‡ס ƒ‡ יט ƒער מ ז∆ ע, ‡ּונ¿ י ַמ‡מ∆ ƒ„ ‰יָנ ƒכ ¿  ‡ ַטֲעָנ‰. ָ‰‡ט ׁ̆
ער ‡ּוך¿  ∆„ יך¿  ַוו‡נ¿ ƒער ַ‡ ַ‡רּום, מ ין, ‡ּון ַ‡‰∆ ƒ‰‡ַ י ƒח ∆„ּ ƒל מ י.ּ„∆  ‡∆ ƒח 
י י ַווי, ‡ו… ƒט ָ‰‡ט ז ¿ ׁ̆ י ƒיין נ נּוָח‰, ̃≈ יז'ס¿  מ¿ ƒ‡ ט ער¿ ט∆ ׁ̆ י‰ר ַפ‡ר¿ ƒ‡  ¿לּוָכ‰,מ 
וי ƒען ו ענ∆ יר ̃∆ ƒן, ָ„‡ס מ ¿̃ י ƒ̃ וי מ¿  ˆּו ƒער טּוט'ו ז∆ ע ‡ּונ¿ ̃¿  ַמ‡מ∆ י ƒר  ן,„¿

לּו˙ לּו˙, ּ‚ָ ט ּ‚ָ יז¿ ƒי מ ƒ„ּ יך ƒן. ָ‡ּפ¿  ז ¿̃ י ƒר 

י  ַווי, ‡ו…
ין ַ‡ַז‡ ƒר מ ≈ּ̇ ס¿ ים, ‰∆ ƒנ י ּפָ פ≈ ים ַ‡ל¿ ƒים, ָימ ƒנ ָ ׁ̆  ו¿
י יל ַ‡זו… ƒפ ,˙ נו… ּבָ ים ָחר¿ ƒמ ˙ו… יט י¿ ƒמ ,˙ ָמנו… ר ַ‡ל¿ ∆„ ס≈ ע ּכ¿ ∆ ׁ̆ י ƒר נו…  פ¿ ּבָ ר¿ ָ̃.˙ 
י עך¿  ַווי, ‡ו… ל∆ ער¿ ∆„ ינ¿ ƒ̃ ן ייע∆ ר≈ ¿ ָמם ,ׁ̆ ך¿  ּ„ָ ּפַ ¿ ׁ̆ ƒם, נ ƒי ּמַ  ּכַ
י ƒ„ּ ב ָּ̂ יז ַמ ƒ‡ ר יע∆ י¿ ן, ז≈ י‚¿ עˆו… ∆‚ ע ָ‡נ¿ יט ַ‡ל∆ ƒע מ ט∆ ינ¿ ן, ַפ‡רַווי¿ ¿‚ י¿  ‡ו…

לּו˙ לּו˙, ּ‚ָ וער ּ‚ָ וע˜ ו∆ ן. ַ‡ו∆ י‚¿ עּבו… ∆‚ 

 ˆור :בני‚ון
ע י, ַט‡ט∆ ער ‡ו… יס∆ ƒז ‡ ָ ׁ̆ יך¿  ˜ּו„¿ ƒר י ַע„ ‰ּו‡, ּב¿ ַ̇ ךָ  ָמ בƒ  ֻעּז¿ ¿ ּׁ̆  ,יּבַ

ענּו‚ יט ‚∆ ƒי מ ƒ„ּ יס ˙, ַ‡רו… רו… י פּון ָ̂ ƒ„ּ ,˙לּו ָ‚ּ 
‡ַווייז ז ּבַ ין ‡ּונ¿ ו… ָמנּו˙. ַ„יין ׁ̆  ַרח¿

 
 
 

 יבנ‰ ‰מ˜„˘ :בני‚ון
יז ƒ‡ וען ס¿ עו∆   ַ‡ָמ‡ל, ‚∆
י˙ .ַ‡ ּב≈ ׁ̆ ָ„ּ ¿̃ ƒּמ‰ַ
י ט, ַ‡זו… ‡ַט‡מ¿   ּבַ

˜ . ָמ˙ו… ׁ̆ ַב ¿„ּ ƒמ 
י ר≈ ¿ ׁ̆ ן ַ‡ ƒַעי ,‰ ָ̇   ָרֲ‡

י ƒ„ּ ים ƒיט ּכ…ֲ‰נ ƒים מ ƒ„‚ָ ע. ּב¿  ַוו‡ס∆
וען י ו∆ ƒ„ּ ים ƒּי ƒו ן ל¿ ט ָ‰‡ּב¿ יל¿ ƒּפ ¿ ׁ̆ ע י ‚∆ ƒ„ּ  ‰ַ ∆‚י ƒ̂  ע‡ר¿

ען, ∆‚ עַז‡נ¿ ∆‚ 
יז ƒ‡ ען ּוט מ∆ ׁ̆ ען. ּפָ ∆‚  ˆּוַ‚‡נ¿

י‚ ƒ„ יענ¿ י∆ ט≈ ¿ יי ׁ̆ י  ּבַ ƒ„ּ‰יָט ƒח ¿ ׁ̆ , 
ען ָ‰‡ט יס מ∆ ן ‡ו… ‡ס¿ ָ ׁ̆ ע יט ‚∆ ƒעַוויין. מ ∆‚ ‡ַ 
ן ע„¿ ך¿  י∆ ר≈ ט,  ַ‡ ּ„ו… ¿̃ וענ¿ ו∆ ¿ ׁ̆ ע ען ‡ּון‚∆ ∆̂ יין. ַ‚‡נ¿  ר≈

ע ענ∆ ∆„ י ָ‚‡ל¿ ƒ„ּ ‰ָר נו…  ,מ¿
יין ָ‰‡ט ן ַ‡ר≈ ט¿ עָל‡כ¿ ייט ‚∆ ≈̃ יס¿ ƒָר‰. פּון ז ו… ּ̇ 

ׁ̆  ָ‰‡ט'מ¿  ׁ̆  ַמּמָ חּו ט ּב¿ יל¿ ƒעפ ען, ‡ּון ‚∆ עז∆ ∆‚ 
ּלּוי ƒ‚ּ ‰יָנ ƒכ ¿ ָר‡. ׁ̆ מו…  ּב¿

ע פּון ∆̃ ַמ‡ ¿ ׁ̆ ע י ‚∆ ƒ„ּ ˙ ט…ר∆ ען ָ‰‡ט ,̃¿ ען מ∆ ‡˜ּומ∆ י ּבַ ƒ„ עַוו‡ל¿ עַ‡ ‚∆  ,ַ‡ֲ‰ָב‰ ‚∆
יז'ס¿  ƒ‡ ען ∆‚ עטּו„, ַפ‡רַ‚‡נ¿ י ַ‡ּפ∆ ƒ„ּ ע פּון ע„∆ ֲ‡ָו‰, י∆ ַ ּ̇ 

ן ַ‡ַ‰יים עָפ‡ר¿ ם, פּון ‚∆ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו י˜ י¿ ƒּט ¿ ׁ̆  ‡ַ ‡ ר≈ ם י¿ ƒַמי ָ ׁ̆ 
ט ָ‡ן עַז‡ּפ¿ יל ‚∆ ƒיט פ ƒמ ‰ ָ ּׁ̆ „ֻ יי„, ‡ּון ̃¿ ר≈  פ¿

יך¿  ˙ ‡ו… בו… ˙ טו… עו… ּפָ ¿ ׁ̆ ייט. ַ‰ ל≈ ¿‚‡  ּבַ

ער יי„∆ ער ל≈ עט∆ ּפ∆ ∆ יז ָוו‡ס ׁ̆ ƒ‡ ,ן עָוו‡ר¿ ∆‚ 
ער ע „∆ ער∆ יט∆ ƒט ּב ¿ ׁ̆ י ƒן, נ ּבָ ‡ ָחר¿ ער ּ„ָ יין מ∆ ן, ̃≈ ּבָ ר¿ ע ָ„‡ס ָנ‡ר ָ̃ י„∆ ƒ‡ע יין. ל∆  ַ‡ל≈
יט ƒירּו˙ מ ƒס ׁ̆  מ¿ פ∆ יף נ∆ ׁ̆  ‡ו… ּ„ּו ƒ̃ ,ם ≈ ּׁ̆ ַעל ַעל ַ‰ „, ו¿ ≈̃ ˙,ַ‰ּמƒ  ַ‰ּמו… חו… ּב¿  ז¿

יב ƒר ¿̃ וען ַמ עו∆ ס ‚∆ י¿ רו… ין. ‡ּון ‚¿ י¿ ל≈ ¿̃ 

יך¿  ‡ּון י ‡ו… ט ַ‡זו… ¿ ׁ̆ י ƒן נ ר¿ י¿ לו… מּוָנ‰, ַפ‡ר¿ י ‡¡ ƒ„ּ 
ט ָוו‡ס י ָ‰‡ס¿ ƒ„ּ ז ט, ˆוּ  ‡ּונ¿ עָז‡‚¿ ועט'ס¿  ‚∆ ען ָנ‡ך¿  ו∆  ,ַ‡ ָט‡‚ ˜ּומ∆

˜ ענ¿ יס ‰∆ ן ‡ו… ייז¿ ען ל≈ יט ˆּוַז‡מ∆ ƒיָנ‰. מ ƒכ ¿ ׁ̆ י  ƒ„ּ 
ער ע„∆ ר יּו„ י∆ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ט ‰ּו‡ ּבַ ם, ַוו‡ר¿ ָ ין ׁ̆ ו… יף ׁ̆ ַ‚ע, ‡ו… י ר∆ ƒ„ּ 

בּו, פּון ָ ׁ̆ ים ו¿ ƒנ בּוָלם. ּבָ ¿‚ ƒל 

ע ען ַ‡ל∆ ן, יּו„∆ ייּב¿ ל≈ יט ‚¿ ƒיס מ רו… מּוָנ‰, ‚¿ י   ‡¡ יַ‡˙ ‡ו… ƒב יַח. ּב¿ ƒ ׁ̆  ַ‰ּמָ

יר ƒן מ ועל¿ ‰ ָנ‡ך¿  ו∆ נ∆ ¡‰ יו ַזיין, נ∆ ƒּז ƒיָנ‰, מ ƒכ ¿ ּׁ̆ ז…‡˙        ַ‰ י ּב¿ ƒטּוַח. ֲ‡נ  ּבָ

 ׁ̆ יז'ס¿  ָח‡ט¿ ƒ‡  ‡ַ ,ער יּב∆ ƒער ר ט∆ נ¿ ז¿ י¿ ן, טו… ע ָי‡ר¿ ם ַ‡ל∆ ƒי ן ּ‚ו… ז ָ‰‡ּב¿ ט. ָנ‡ך¿  ‡ּונ¿ יינ¿  פ≈

עס פּון ן „∆ וע‚¿ ן ו∆ ייּב¿ ל≈ יר, ס¿  ‚¿ ƒועט'מ ן, ָי‡ ו∆ יר¿ ƒס‡ ר       ּפַ ָ ׁ̆ פ¿ ילוּ  ָנ‡ך¿  ‡∆ ƒט. ֲ‡פ  ַ‰יינ¿

 

ייט'מ¿  ייט,'מ¿  ‚≈ ≈‚ 
יר ƒען מ ענ∆ יל ז∆ ƒיט פ ƒיי„, מ ר≈  פ¿
ער ָין „∆ נ¿ ƒיז ּב ƒ‡ ין ו… ט ׁ̆ ‡ל¿ ייט, ּבַ ר≈ ¿‚ 
י ƒּכ ˙ ָנּ‰  ע≈ נ¿ ח∆ י ל¿ ƒָב‡ ּכ .„ ע≈  מו…

ייט'מ¿  ייט,'מ¿  ‚≈ ≈‚ 
יר ƒען מ ענ∆ ין ז∆ ו… ייט, ׁ̆ ר≈ ¿‚ 

י ƒ̂ ען ‡נ∆ ּפַ ¿ יף ‡ּון ׁ̆ יין, ˆוּ  ַ‡רו… ≈‚ 
יין ם ̃≈ ƒַלי ָ ׁ̆ רּו  ַ‡ַ‰יים. י¿
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שבת חזון פוקחת לנו את העיניים. חזון לשון נבואה. בתוך הגלות נמצאת הגאולה. אומנם החריבו את הבית, אך רק עד היסוד. ליסוד לא הגיעו. ערו ערו עד היסוד 
בה. כי מה שאדם קונה בדמעות, בתחינות, בכיסופים ורצונות, אי אפשר להרוס לו, זה שלו לנצח. את הלבנים אפשר להרוס, לא את הנשמות (באור פני מלך).

חיפוש.  זה  התרסה,  איננה  איכה  זעקת  אותך?  להרגיש  בלי  לחיות  להמשיך 
לחיים,  משמעות  שרוצה  לחיים,  טעם  שרוצה  יהודי  של  הנצחית  הזעקה  זוהי 
שרוצה אור בחיים. איפה אתה אבא?  איפה אפשר למצוא אותך? והתשובה 
נמצאת בהמשך הפסוק: "ישבה בדד". תשב עם עצמך, תתבודד, ככה יוצרים 
קשר אישי עם ה'. כשיהודי לא טוב לו, זה רק כי הוא לא מרגיש את ה'. אדם 
חושב יש לו בעיה כזו, בעיה כזו, הבעיה היחידה שיש לו שה' לא נמצא בתוך 
ה'.  את  עזב  טיפה  שהוא  בגלל  זה  רע,  מרגיש  עכשיו  הוא  אם  אדם  שלו.  הלב 
כל העניין שלנו בחיים זה כל דקה לזכור שה' איתנו, ולשמור על החיבור. רק 
ימלא את הנפש שלי, רק זה ישמח אותי. כל שמחה מסוג אחר, אפילו שאנחנו 
כולנו שייכים לזה, לכל מיני תענוגות אחרים, אנחנו עוד לא מאלה שנמצאים 
עם  מקושרים  הם  אם  רק  זה  האחרים  הדברים  כל  אבל  מהעולם,  בפרישות 
חיות.  מקבלות  הם  גם  אז  הזה,  הקשר  עם  מחוברים  הם  אם  ה'.  עם  הקשר 
אבל אם הם מנותקים, אז אדם מרגיש אולי איזה תענוג, הוא מרגיש שכיף לו, 
מרגיש שטוב לו, אבל באישזהו מקום בסוף הוא ירגיש ריקנות. כל דבר שאדם 
עושה וזה לא מחובר לקשר שלו עם ה', זה לא חלק מעבודת ה', אז זה מסתיר 

לו את האור של ה'.

קשיים  עוד  עם  התמודדות.  התמודדות,  התמודדות,  זה  שלנו  החיים  כל 
ועוד נסיונות. כל רגע ורגע. רגע אחד מרגישים את ה' ורגע אחרי הגוף מתגבר. 
ממש כמו שקרה לעם ישראל שאחרי ההתעלות הרוחנית של מתן תורה נפלו 
לעגל כדי להתיר לעצמם את העריות. יש בחיים הרבה מיצרים. הרבה דברים 
קשים. בכל בית יהודי זה ככה. כל דקה יש לנו מיצר, כל דקה יש לנו נסיון, כל 
רגע יש לנו איזה סבל, אבל מה אומרים? כל רודפיה השיגוה בין המיצרים. יש 
גם השגות, אין רק מיצרים. כל המיצרים זה כלים להשגות אלוקות. כל מיצר 

ומיצר זה כלי נפלא להתקרב אל ה'.

את  מגלים  אנחנו  שלנו  המיצרים  בתוך  הצמצומים,  בתוך  הצרות,  בתוך 
הקב"ה  של  גדול  הכי  החסד  הדין.  בתוך  החסד  את  מגלים  ה'.  של  הרחמים 

ְקָוה ל תִּ ִכי שֶׁ בֶּ

הדבר שהכי כואב ליהודי, זה הריחוק שלו מה'. ריחוק ממקור החיים. אין 
יהודי שזה לא כואב לו. הבכיה שבוכים בתשעה באב זו בכיה של געגועים. 

בוכים לה' שיהיה אתנו, שסוף סוף נהיה מחוברים אליו, כי אם לא, אנחנו 
מחוברים לדברים אחרים.

בוכים לה' שרוצים התחברות פנימית, שזה אומר להרגיש בלב אהבת השם 
ויראת השם. 

בוכים לה' שרוצים אמונה. כל רגע ורגע בחיים, זה מלחמה על אמונה. כי כל 
מחשבה של בנאדם שרע לו, שלא טוב לו, שקרה לו משהו לא טוב, זה חוסר 

אמונה.
תפילה  ידי  שעל  להאמין  התפילה,  של  בכוח  להאמין  שרוצים  לה'  בוכים 
אפשר לפתור כל בעיה! שאין בעיה בעולם שאי אפשר לפתור אותה בתפילה! 
שבעולם  קושי  שאין  בתפילה!  אותה  להשיג  אפשר  שאי  בעולם  ישועה  שאין 

שאי אפשר להתגבר עליו בתפילה!
רוחניים  מעולמות  שנחצבה  אלוקית  נשמה  שלנו,  הנשמה  על  לה'  בוכים 
גבוהים מאד, חלק אלוק ממעל ממש, שנפלה למקומות נמוכים כאלה, שהיא 
כלואה בתוך גוף עם כאלה תאוות, עם רצונות כאלה נמוכים. כי כמה זמן נשמה 
הרע  היצר  כבר  זמן  כמה  והבלים?  שטויות  אחרי  לטעות  יכולה  כזאת  גבוהה 
שהנשמה  שלב  מגיע  הזה?  עולם  הבלי  עם  קדושה  כזאת  נשמה  לפתות  יכול 
צועקת: אני לא יכולה לסבול יותר, לא זה מה שחסר לי, לא זה מה שאני רוצה, 

חסר לי הקשר עם הקדוש ברוך הוא, חסר לי רוחניות, לא גשמיות.

הקב"ה לא מעניש אותנו. כל מה שהקב"ה עושה, זה תיקון, זה לא עונש. 
ברצונות  התחזקנו  הזו  הנוראה  ההסתרה  מתוך  ודווקא  חרב  המקדש  בית 
התחברות  אמיתית,  התחברות  השם  אל  להתחבר  בהשתוקקות  וכסופים, 

פנימית.

יכול  אני  איך  אבא?  אתה  היכן  ה.  ַאֵיכָּ אותיות  ֵאיָכה  בדד'".  ישבה  'איכה 

בס"ד

שבת קודש   ו' אב, תשע"ז
פרשת דברים

ל ִישְָׂרֵאל" (א, א) ה ֶאל כָּ ר מֹשֶׁ בֶּ ר דִּ ָבִרים ֲאשֶׁ ה ַהדְּ "ֵאלֶּ
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 דברי התורה שבגיליון מוקדשים 

לרפואת והצלחת מורינו הרב אליעזר בן עטיא שליט"א 

והרבנית תהילה בת לאה תליט"א

לרפואה שלמה: הרב חיים אבישלום כהן בן בלנקא, 
ציפורה בת שושנה גורג'יה, שירלי בת יפה, נהוראי בן יעל 

פאני, אליהו בן פורטונה

להצלחה וישועה: נועה בת דבורה שמחה, שלום בן ליבא

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

לזיווג הגון: מיטל בת יפה, שי שרגא בן אסתר, אייל בן יעל  

לעילוי נשמת: דליה בת נחום זאב הי"ד, שלמה שלומי 
בן אילנה נאוה, בניהו בן זכריה (יחיא) ומרים, דייזי בת 
עמומה, יוסף יצחק בן יחיאל, חי חיים בן אסתר, משה 

מוסא בן דוד וסיניה, מאיר חיים בן פרחה 
ת.נ.צ.ב.ה
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כל הטובות, הניסים והנפלאות שהקב"ה עושה אתנו רגע רגע. יהודי עד לאלפי 
אלפים חסדים והארות פנים שנעשים עמו במשך שנים אבל מה, הוא שוכח, 
למצוא  שנדיר  אמרנו  כבר  לו.  מגיע  הכל  מאליו,  מובן  הכל  כאילו  לב,  שם  לא 
קרב  ה'  הטוב.  הכרת  של  אמיתי  רגש  מתוך  השחר  ברכות  שאומרים  אנשים 
אותך אליו, מזכה אותך לעשות כל כך הרבה מצוות, יהודי פשוט, איזה עושר 

רוחני מחכה לו אחרי 120 שנה.

כזה  זה  הטוב.  שורש  זה  הטוב  הכרת  הרע,  שורש  זה  טובה  שכפיות  וכמו 
רגש נפלא, זה משמח את כולם. אהבת ישראל זה קודם כל לקרב בני אדם אל 
פטור  לא  אחד  אף  שבשמים.  לאבא  לבבות  קירוב  של  מסע  זה  החיים  השם. 
מהשליחות הזו. "על אלה אני בוכיה", על כל כך הרבה יהודים שרחוקים מאור 

ה', מאור התורה, מאור האמונה.

"אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל". משה רבנו מדבר אל כולם. 
הוא יודע את האמת, שאין דבר כזה שיהודי לא רוצה את ה', שאפשר להגיע 

לכל יהודי ויהודי.

הקב"ה ברא את העולם מחמת רחמנותו. הוא רוצה עולם שבו נרגיש את 
על  אחד  לרחם  נתחיל  לא  אם  בעולם  רחמנות  נרגיש  ואיך  שלו.  הרחמנות 
השני? אם לא נלמד לצאת קצת מעצמנו ולהתחיל להסתכל מסביב, אם לא 
נלמד לראות איפה צריך אותנו? צריך לעזור לכולם, לאהוב את כולם, זה דבר 
אין  תורה.  דברי  זה  על  להגיד  צריך  לא  בכלל  קיומי,  ופשוט,  מינימאלי,  כזה 
דבר שמקרב אותנו אל ה' יותר מאשר אהבת הזולת. אתה מגלה את הבורא 
על  בטפיחה  מעודד,  בחיוך  תהיה",  ב"ברוך  לשני,  אומר  שאתה  טוב"  ב"בוקר 
שה'  שרוצה  מי  בזולת.  התחשבות  של  כבוד,  של  אהבה,  של  גלוי  בכל  השכם, 
ישכון לו בלב, לא יכול להתעלם מהאחים שלו. הרצון הראשון של ה', שנאהב 

את החברים שלנו.

את  שתאהבו  מכם  רוצה  אני  כל  קודם  אז  אותי?  אוהבים  באמת  אתם 
החברים שלכם. יש לך פה חבר, ופה אח, ופה בן משפחה, ופה בן זוג, ופה שכן, 
ופה זה וזה וזה וכולם הם אלוקות, כולם הם חלק אלוק ממעל, אז קודם כל 
תאהב את הילדים שלי. אתה יודע שכל יהודי הוא חלק אלוק ממעל, תתחיל 
לאהוב אותו. לא הצלחת לאהוב אותו, תבקש, תתפלל, אנא ה' תעזור לי שאני 
אוהב כל יהודי, שאני תמיד אזכור שכולם הם ילדים שלך, גם אלה שאני לא כל 

כך אוהב, גם אלה שקשה לי איתם.

תקבל את השני כמו שהוא, לא כמו שאתה רוצה שהוא יהיה. תלמד לכבד 
את המסלול שהוא צריך לעבור בחיים. הקב"ה ברא אותנו שונים אחד מהשני. 
כל אדם הוא יצירה יחודית והוא שונה לחלוטין מזולתו. "כשם שאין פרצופיהם 
מפריע  שלא  כשם  כא).  רבה  (במדבר  לזה"  זה  שווה  דעתם  אין  כך  לזה  זה  דומים 
של  השונה  שדעתו  סיבה  אין  כך  מפרצופך,  שונה  הזולת  של  שפרצופו  לך 
חברך תפריע לך. בורא עולם רוצה שנעבוד אותו כל אחד עם היחודיות שלו. 
כשם שאתה אוהב את עצמך למרות חסרונותיך, כך תאהב את חברך למרות 
חסרונותיו. זה לא קל. צדיקים מעידים על עצמם שעבדו שנים רבות להשיג 
את הנקודה הזו. מסרו נפש על העין הטובה. זאת המשימה של החיים שלנו, 
לסגל לעצמנו עין טובה. חיבור כזה אל הזולת, חבור של הסתכלות בעין טובה 

על כולם, זה אור גדול.

וכשיש אור, כבר לא מסתכלים על כל אחד ואחד, כשיש חושך אז זה אמר 
ככה וזה עשה ככה אבל כשיש אור אז אפשר להתחבר לדברים כאלה נפלאים, 

שבשביל ההתחברות הזאת באנו לעולם. כמו בסיפור הבא:

"שפה שרק הלב מבין"

בהיותי כבת שבע, התחלתי לגמגם, גמגום שהלך והחריף מיום ליום. הורי, 
שלא ידעו כל כך להתמודד עם זה, ניסו לשכנע אותי להפסיק לגמגם. בתחילה 

כמשהו  אליו  מתייחסים  היינו  חסד,  רק  פה  היה  אם  כי  הדין.  את  שברא   -
מגלים  הצרות  כשבתוך  אך  אחר.  משהו  אין  לנו,  שמגיע  משהו  מאליו,  מובן 
איזה  גדול.  כזה  אתה  ה'  ה'.  את  להרגיש  מתחילים  אז  ה',  של  הרחמים  את 
נס עשית לי. פתאום הבנאדם מרגיש שה' כל כך קרוב אליו, הוא מרגיש שה' 
בתוך  אותי  אוהב  ה'  אבל  לי  קשה  כך  כל  אותו,  עוזב  לא  היד,  את  לו  מחזיק 

הקושי הזה, ה' איתי, הוא כל הזמן איתי. למה? כי אני בין המיצרים.

תשעה באב זה יום שמנקז את כל הצער והכאב שעבר העם היהודי באלפי 
בכי  זה  ח"ו,  ואכזבה  מרירות  של  יאוש,  של  יגון,  של  אבל  לא  זה  קיומו.  שנות 
נפלא,  משהו  הוא  הזה  הבכי  וגעגועים.  כיסופים  של  אמונה,  של  תקווה,  של 
כמו כל דרכי ה' הנפלאות. בוכים על בית המקדש שאיננו כי כשהוא היה קיים, 
כך  כל  הרגיש  ומיד  קורבן  הקריב  נפלאה,  דעת  קיבל  ומייד  לשם  נכנס  יהודי 
קרוב לה', על זה אנחנו בוכים. בוכים על זה שאפילו האור של הצדיק גם הוא 
איננו, גם הוא נסתר מאיתנו. "כי כשחפץ בכבוד עצמו, אזי אינו יכול להתקרב 
ולהנות כלל מאור הצדיק, ולפעמים אף נעשה חולק, בפרט עתה, בדורות הללו, 

שנקודת האמת מבוזה מאוד (אוצר היראה בין המיצרים ב).

ה',  מאור  שרחוקים  ישראל  מנשמות  הרבה  כך  כל  של  החורבן  על  בוכים 
שלא חיים את האור שבתורה,  את אור האמונה, שרודפים אחרי הבלי עולם 
הזה, אחרי התאוות, שהעולם הזה עדיין מושך אותם, שלא יודעים מה זה אור 
את  מאבדים  כשאנחנו  עצמנו  על  בוכים  החושך.  על  לבכות  יכולים  לא  ולכן 
זוכרים  לא  כשאנחנו  אמונה,  של  בנסיונות  נכשלים  כשאנחנו  ה',  עם  הקשר 
מה  כל   ! בעולם  רע  אין  ומטיב!  טוב  ה'  להגיד:  צריך  נסיון  ובכל  מצב  שבכל 

שקורה לנו זה רחמים של ה'!

ימים  המיצרים,  בין  בתוך  תמיד  באב,  תשעה  קודם  תמיד  דברים  פרשת 
שבהם צריך להתחזק בהם באהבת ישראל, באהבת חינם. הבית הראשון חרב 
בגלל שלוש עברות החמורות שבתורה: עבודה זרה, גלוי עריות ושפיכות דמים. 
והבית השני חרב בגלל שנאת חינם ששקול כנגד אותם שלושה עוונות חמורים 
כל כך. ולמה אינו נבנה מחדש? כי עדיין לא זכינו לבער את העוון הנורא הזה 

של שנאת חינם.

אנחנו כל כך אוהבים את ה', שנדמה לנו שכל הסיפור של התשובה שלנו זה 
אני וה'. אבל אם מתחילים לפנות קצת מקום לשני, ולאהוב אותו, ולהגיד לו 
מילה טובה, לפחות לחשוב עליו מחשבה טובה, אז פתאום מרגישים שאוהבים 

את ה' יותר! כי זה מחובר אחד לשני, אהבת ה' ואהבת הבריות.

את  ישראל  הכעיסו  שבהם  המקומות  כל  את  זו  בפרשה  מונה  רבנו  משה 
אביהם שבשמים והוא עושה זאת בכזאת זהירות ובכזאת עדינות. "סתם את 
הדברים והזכירם  ברמז, מפני כבודן של ישראל " (רש"י הקדוש). העיקר לא לבייש 
קשות  פרשות  כאן  מוזכרות  זו  אחר  בזו  כבודו.  על  לשמור  העיקר  השני,  את 

ובלתי נעימות, אך הכל ברמז. כמו "די זהב" שרומז על עגל הזהב.

את כל הפרשות הכאובות הסתיר משה תחת שמות של מקומות ואתרים 
בהם עברו בני ישראל וכך הוא גם המציא להם כף זכות. כי המקומות בעצמם 
גרמו להם לחטוא, "המקום גורם", אתם בסדר, אתם נפלאים, רק המקומות 
שעברתם בהם, גרמו לכם לחטוא כי הרי עברו במדבר, מקום נחש שרף ועקרב, 
בנסיון  לעמוד  יכלו  לא  שלפעמים  שגרם  מה  וזה  קשות,  קליפות  עם  מקום 

ונכשלו (ליקו"ה ערלה ד, טז").

כל  לכם  עשה  הקב"ה  טובה.  כפיות  על  רבנו?  משה  אותם  מוכיח  מה  על 
זכו  ונפלאות  ניסים  הרבה  כך  כל  מתלוננים?  הזמן  כל  ואתם  טובות  הרבה  כך 
לראות מאז שיצאו ממצרים ובכל זאת הם נפלו לחטא העגל, חטא המרגלים, 

קורח ועדתו, מי מריבה.

"ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן" (מתוך 
ההפטרה). שורש והיסוד של כל הרע בעולם זה כפיות טובה. אנחנו שוכחים את 
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תהו: "מה, כל כך קשה לך לדבר בלי לנשום באמצע?" ואחר כך התחילו לצעוק 
ויותר  יותר  החריפו  שרק  ומלחץ,  מפחד  אלא  מרוע,  זאת  עשו  לא  הם  עליי. 
הצליחו  ממש  שלא  מומחים,  לרופאים  אותי  שלחו  הם  שלי.  הגמגום  את 
לעזור לי, ורק הציעו להורים: "תעזבו אותה במנוחה, אחרת הגמגום יחריף". 
והתוצאה  מתבלבלת,  אני  לדבר –  מתחילה  שאני  ברגע  נעשה.  כבר  הנזק  אך 
היא מחסום חמור בדיבור. במהלך השנים, לימדתי את עצמי להימנע מחזרה 
של אותיות. אני פשוט שותקת עד שמתארגנת לי המילה, ואז אני יורה אותה 
שמעתי  שלא  חושב  הוא  שותקת.  ואני  לשמי,  אותי  שואל  מישהו  בשלמות. 
אני  נעלב,  שהוא  לפני  רגע  ופתאום  שותקת.  ואני  שנית,  שואל  שאלתו,  את 
אומרת "רבקה" (שם בדוי) והוא לא כל כך מבין מה קורה כאן. כשהגעתי לסמינר, 
כבר חילקתי את האנשים לסבלניים, ולחסרי סבלנות. הבנתי ששיחה אתי זו 
משימה, ותמיד קטלגתי אנשים לפי מידת המוכנות שלהם לעמוד במשימה. 
לפחות  שניסו,  כאלו  היו  מורות.  אפילו  בה.  עמדו  לא  האדם  בני  רוב  לצערי, 
בשביל הנימוס, לשמוע אותי עד הסוף, אך הידיים שלהן היו מאותתות לי: "נו 
תסיימי כבר את המשפט", היו בני אדם נדירים, שהיו בסדר גמור. הקשיבו לי 
הייתי  האלו,  במקרים  איתם.  לשוחח  נינוחות  וחשתי  בסימפטיה,  בסבלנות, 
מגמגמת פחות, מסיבות מובנות. לקראת סיום שנות הסמינר, החלו חברותיי 
העליב  שקיבלתי  ההצעות  סוג  גם  מאד.  קשה  היה  לי  זו.  אחר  בזו  להתארס 

לפעמים, וכשהיה משהו טוב, תמיד הפריע מחסום השפה.

סיימתי את לימודי ופניתי לשוק העבודה. אחרי עשרות רבות של ראיונות, 
ניצבתי בפני שוקת שבורה. אין עבודה ואין כמעט סיכוי לעבודה. מה אני עושה? 
שחסכתי,  הכסף  את  השקעתי  שלימה  שנה  חשבונות.  הנהלת  ללמוד  הלכתי 
ללמוד כמו שצריך את המקצוע. ושוב חזרתי לראיונות ולדחיות. אם חשבתי 
שאקח תפקיד שאינו מצריך לענות על טלפונים ללקוחות, וכעת יקבלו אותי 
התברר שאנשים פשוט לא רוצים להתמודד. בוסים רוצים לירות שאלה ולקבל 
תשובה. למה להם להקדיש עוד שלוש שניות לתשובה שלי? הגעתי בכל יום 
מאד.  קשים  ימים  אלה  היו  ורצוצה.  שבורה  וחזרתי  ראיונות,  שלושה  לשניים 
חשבתי  הגדול.  הצער  את  בתוכי,  שמכרסם  הכאב  את  ראה  לא  מסביבי  איש 
את  להוכיח  לי  שיש  העז  הרצון  כל  את  מפסידים  האלה  שהבוסים  לעצמי, 
עצמי. הרהרתי בעובדה שאני עובדת מוכשרת, ציתנית, לא מדברת יותר מדי, 
מתפללת  הייתי  ערך.  חסר  כחפץ  אותי  משליכים  והם  לדעתי  יתרון,  גם  שזה 
להקב"ה, מורידה דמעות וגם מבקשת בקשות: "אלי, למה עזבתני?" לפעמים 
הייתי פוחדת שדמעותיי עלולות להוות חלילה קטרוג על עמ"י. אז מה אעשה, 

שלא אתפלל? 

למקום  הגעתי  ראיון.  לי  נקבע  גדול,  למפעל  עצמי  את  הצעתי  אחד,  יום 
ואחת המזכירות אמרה לי ששלושה אנשים יראיינו אותי, ביניהם בעל המפעל 
שהמחזור  מפורסם,  במפעל  מדובר  עלי.  נפל  גדול  פחד  ובעצמו.  בכבודו 
העסקי שלו הוא ארבעים וחמישה מליון דולר לשנה. היה זה מוזר בעיני, שבעל 
המפעל, איש עשיר ועסוק, מתפנה לראיין מועמדים לניהול חשבונות. נכנסתי 
לחדר. היו שם שלושה גברים, ובראשם בעל המפעל. רעדתי כולי והתיישבתי. 
"שתקתי.  גברת.  השם,  "את  בגרונו.  כחכח  הימני  שקט...  לשמי.  שאלו  הם 
שתיקה.   - למדת?"  "היכן  השם.  את  להגות  הצלחתי  "רבקה",  "סליחה?!" 
אז  ורק  בחמלה,  בי  הביטו  הם  שתיקה.   - פרטי?  בקורס  או  בסמינר  "למדת 
עניתי: "בפרטי." שתקתי עוד קצת, ואז אמרתי: "סיימתי סמינר ו... "שתקתי 
שלושתם  חשבונות."  הנהלת...  פרטי...  בקורס  למדתי  כך...  אחר  "ו...  שוב. 
גחנו כדי לסייע לי לסיים את המשפט. כבר ראיתי את הזיעה על מצחם, את 
המבוכה, ואת המשפט שרשום על המצח: "בואו נסיים את הסיוט הזה". הם 
סיימו לשאול את השאלות, והימני אומר: "אנו מודים לך מאד, תקבלי תשובה 
בדואר." "אני מודה לך מאד", אמר השמאלי. ואילו הבוס, במרכז, שעד אותו 

הרגע לא הוציא הגה, אומר: ,מחר בשעה שמונה, את מגיעה לעבוד כאן".

מכולם.  יותר  ואני  שלצידו,  המנהלים  שני  המומים.  היו  אנשים  שלושה 
"אתה  אמרו:  שלהם  הפנים  רב.  בתימהון  בו  הביטו  הם  אינסטינקטיבית, 
השתגעת? מה הסיפור שלך בדיוק?"  "זו ההחלטה שלי", אמר בקצרה. "מחר 
הראשית.  המזכירה  עם  העניינים  את  תסדרי  כאן.  את  בבוקר  שמונה  בשעה 
לו  לומר  רציתי  לי.  קורה  שזה  האמנתי  לא  בעיניים.  דמעות  לי  היו  "נעמדתי. 
איזו  להוציא  מנסה  שאני  לב  שמו  הם  הגה.  להוציא  הצלחתי  לא  אבל  תודה, 
מילה, לכן השתתקו והתבוננו בי ארוכות, ואני, במקום שיצאו לי מילים, יצאו 
את  נורא,  לא  בסדר,  "זה  אמר:  והשמאלי  התרככו,  הם  מהעיניים.  דמעות  לי 
לא צריכה להתרגש." ראיתי שהבוס הראשי התרגש מאד, ובעיניים שלו עמדו 
דמעות. יצאתי החוצה בוכייה, והמזכירה הראשית אמרה: "זה לא נורא, תדעי 
לך שהרבה ניסו ולא הצליחו. הבוס הראשי יצא והורה למזכירה - נא להכין את 
כל הניירות ולסגור עם הבחורה. היא מתחילה לעבוד פה מחר". היא הביטה בי 
בתימהון ואמרה: "ככה? איזו הפתעה נעימה. מעולם לא קיבלנו מישהי כל כך 
במהירות. "היא הייתה נחמדה וסבלנית, רשמה את הפרטים, סיכמה איתי על 
המשכורת ועל תנאי העבודה, ולמחרת התחלתי לעבוד שם. עבדתי בחריצות 
וביעילות. לא הייתי צריכה לענות לטלפונים, אך מדי פעם הייתי חייבת לדבר 
עם ספקים וסניפים שלא העבירו חומר. כמו כן, הייתי צריכה לשבת עם רואה 
הבנתי,  ואיכשהו  מאד,  אלי  סבלניים  היו  הם  חומר.  לו  להעביר  כדי  חשבון 
שמישהו מלמעלה הורה להם לנהוג כך. אם כי, אני חייבת לציין, הם לא עשו 

זאת רק מן השפה לחוץ, אלא מכל הלב.

בבוקר  לקום  סיבה  לי  הייתה  לקצה.  מקצה  חיי  את  שינתה  העבודה 
בעבודה.  חברות  הכרתי  גם  לישון.  הולכת  שאני  לפני  עליהם  לחשוב  ודברים 
היו שם המון עובדות, והיה לי סוג של הגנה שלא דיברו עליו, כי פעמים רבות 
התעניין הבוס, באמצעות המזכירה, אם אני מרוצה וזה גרם לכולם להבין שיש 
הטוב  הכרת  כלפיו  חשתי  אך  ראיתי,  לא  כמעט  המפעל  בעל  את  חזק.  גב  לי 
גדולה. ידעתי שהוא איש טוב, שנתן לי את הזדמנות חיי והציל אותי מחיים 
של בדידות ומכאוב. בכל חג הייתי שולחת לביתו עוגה ומתנה, ואשתו היתה 
מתקשרת ואומרת שלא צריך, ואני הייתי מנצלת את ההזמנות ושופכת עליה 
ועל בעלה את כל הברכות שבעולם. מובן שזה היה לוקח פי כמה זמן מהדרוש, 
היתה  היא  בעצם  בסבלנות.  לשמוע  מוכנים  אנשים  בברכות,  כשמדובר  אך 

מוכנה לשמוע אותי בכל מקרה.

חמש שנים עברו. התחתנתי בינתיים, ונולדו לי שני ילדים חמודים. בעלי 
הדרך  את  מצא  פשוט  הוא  בעיה.  שום  לו  ואין  מגמגם,  אינו  התעניינתם  אם 
מצווה  בר  חגיגת  התקיימה  חודשים,  מספר  לפני  מילים.  בלי  אותי  להכיר 
התחלתי  וכמובן   , לחגיגה  הזמנה  קיבלתי  המפעל.  בעל  של  הבנים  אחד  של 
להתרגש ולחשוב איזו מתנה אקנה לאדם שאני חייבת לו כל כך הרבה. בעלי 
להגיע  החלטנו  כן  כמו  חריטה,  עם  מכסף  יקר  משהו  לקנות  החלטנו  ואני 
אליהם לפני הבר מצווה, כדי להודות להם ביחד ולספר עד כמה גדולה הייתה 
השפעתם על חיינו. הגענו לשם בתיאום מראש, מספר ימים לפני הבר מצווה. 
הם ישבו בסלון וארחו אותנו בצורה מכובדת. הגשנו להם את המתנה והודינו 
להם ככל שיכולנו. ואז העזתי לעשות מה שלא העזתי מעולם. שאלתי אותו: 
אנשים  שכל כך הרבה  אותי לאחר  מדוע החלטת לקבל  מוכרחה להבין,  "אני 
דחו אותי?" הם הביטו זו בזה, כאילו התייעצו במבטים האם לספר, ואז הוא  
אמר: יש לנו סיפור מאחורי זה". מסתבר, שלפני כחמש שנים, כשהילד שלהם 
והאם  בחו"ל  היה  האב  לגמגם.  והתחיל  אחד  בבוקר  קם  הוא  שמונה,  בן  היה 
אותו. הוא הגיע לאחר כמה ימים וגילה לחרדתו, שהילד שלו פשוט  הזעיקה 
 , והמומחיות  המומחים  לטובי  מיד  פנו  הם  מהפה.  מילה  להוציא  מתקשה 
שעבדו אתו בכל מיני שיטות, והטיפול האינטנסיבי, כמו גם הלחץ שהפעילו 
עליו הוריו, נתן את אותותיו. הילד כמעט הפסיק לדבר. וכשרצה להוציא מילה 
מר  על  בכו  הם  ממאמץ.  מאדים  וכולו  מכחילים,  שלו  הוורידים  היו  מהפה, 
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יודעת איך זה",  להתייאש. "את  וכבר החלו  שנפלה עליהם,  הצרה  ועל  גורלם 

אמר לי האב. "כשילד שלך בבעיה, כל העולם שלך שחור. אין לך שום סיפוק 

איתך,  הראיון  הגיע  האלה  הקשים  בימים  עושה. "ובדיוק  שאתה  דבר  משום 

סיפר. "ישבת לפנינו , ומיד לאחר המשפט השני שמתי איקס על השם שלך. 

אחד  משפט  להוציא  מצליחה  שלא  חשבונות  מנהלת  אקח  לא  שאני  ידעתי 

כראוי. אפילו כעסתי על מי שהביא אותך לראיון הזה. "אך בעוד אני חושב על 

'כך  לעצמי:  אמרתי  ונחרדתי.  כמוך,  מגמגם  הוא  שגם  בבני,  נזכרתי  הדברים, 

ינהגו גם בבן שלי, הילד החכם והמיוחד? כך לא ייתנו לו הזדמנויות? משהו בי 

דחף אותי לתת דווקא לך את התפקיד. לא רק למענך, גם למען הבן שלי. ואולי 

הזו  שהמחשבה  שלי. "כדי  הדאגה  את  להשקיט  כדי  נעשה  זה  ההכרה,  בתת 

לא תעבור לי, החלטתי לעשות זאת מיידית. אמרתי: 'את באה מחר לעבודה'. 

ראיתי את התדהמה שלך ושל חבריי, והם אמנם שאלו אותי מדוע החלטתי 

והעניין  החלטתי  שכך  אמרתי  ואני  איתם,  התייעצות  בלי  כמקובל,  ושלא  כך 

ה ִפלָּ תְּ

ל עוָֹלם! ִרּבוֹנוֹ שֶׁ

ורגע  רגע  כל  כי  באמונה.  להתחזק  לי  תעזור 

פתאום  מרגיש  אני  ואם  משהו,  קורה  בחיים 

שלא טוב לי, שרע לי, שמשהו לא טוב קרה, אם 

אני דואג, או כועס, או נופל לעצבות, זה הכל כי 

אני חלש באמונה. כי אם אני אזכור כל רגע ורגע 

שכל מה שקורה לי זה ממך אבא, וזה לטובה, אז 

מה יש להתעצבן או לדאוג או לפול לעצבות.

הן  אותן,  אומר  אני  שאם  מילים  שלוש  יש 

מייד מרגיעות לי את הנפש. "ככה השם רצה".

בכל  ושניה,  שניה  כל  אותך  לזכור  לי  תעזור 

מה שקורה לי, לא כמו היום שכשיש איזה תקלה 

את  מאבד  אני  נלחץ,  אני  שלי  בתוכניות  ושבוש 

ועוד  יהיה  ממה  מודאג  אני  שלי,  דעת  הישוב 

ועוד.

גהינום.  או  אמונה  או  שזה  להבין  לי  תעזור 

כמו  הולך  שלא  שמשתבש,  קטן  דבר  כל  אם  כי 

התוכניות  את  לשנות  אותי  שמכריח  שרציתי, 

מהשווי  אותי  מוציא  כזה  דבר  כל  אם  שלי, 
משקל הנפשי שלי, ואני נלחץ, וכועס, ולפעמים 
צועק, ובא בטענות ולפעמים פוגע בשני, אז זה 

גהינום.
ושניה  שניה  כל  אותך  לזכור  אבא  לי  תעזור 
זה  עכשיו  שקרה  שמה  לזכור  רגוע.  ולהישאר 
ככה ה' רצה, זה בדיוק מה שהיה צריך לקרות, זה 
בדיוק מה שבסופו של דבר יקרב אותי אליך כי 
שאנחנו  היסוריים  וכל  הבעיות  וכל  הקשיים  כל 

עוברים, זה כדי שנזכה להתקרב אליך.

שבת שלום לכל אחינו בית ישראל!
מנחם אזולאי

נחתך". "חכי וזה עוד לא כלום", אומרת האישה. "שלושה שבועות לאחר מכן, 
הבן שלנו קם בבוקר והל לדבר כרגיל. אני חוזרת: כרגיל. אין זכר לגמגום. לא 
אמרנו לו דבר, כדי לא להלחיץ אותו או להזכיר לו את הגמגום, אך ברגע שהוא 
הזה,  היום  עד  חזרה  לא  הגמגום  תופעת  ואכן,  מאושר.  רקדנו  מהבית,  יצא 
ולנו אין שום ספק, שהקב"ה שלח את הגמגום לבן שלנו, במיוחד עבורך, כדי 

שבעלי יחווה את הצער והסבל, ואת תהיי זו שתהני מכך".

יצאנו משם בהתרגשות רבה. צמרמורת עוברת בי בכל פעם שאני חושבת 
רק  מצווה. לא  חתן הבר  להפסיק להסתכל על  מצווה לא יכולתי  על כך. בבר 
בן  פעם  בכל  שלא  שחשבתי,  מפני  אלא  כולו,  וזורח  מקסים  היה  שהוא  מפני 

אדם זוכה לראות את הדרך בה קבע הקב"ה את גורלו.

הצצתי מעזרת הנשים בשעה שאמר את הדרשה, באופן רהוט, קולח, ללא 
מגמגום  סבל  בהם  בחייו  שהחודשיים  בטוחה  הייתי  ואז  קטנה,  הפרעה  אף 

ניתנו לו - במיוחד למעני.
 (חיים ולדר אנשים מספרים על עצמם 2)

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
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"" " 

 תרתם אחר גנות הארץ", ותרגנו באהליכם" נקודה למחשבה
 דם אחד נהג בחסידות גדולה. פרש והתנזרא      !"...בהקורא אותה "טו הקב"הש

בהגיע העת בא שדכן  ופים מתעלה ומתקן את דרכיו.מכל הבלי עולם הזה. כל ימיו היה יושב בתעניות וסיג
בני . לבנו של החסיד את בתו של אחד מעשירי העיר הסמוכה שהיה גם בעל חסד ובן תורה 

י היחיד על כן אני מבקש לראות את המחותנים לפני שאסכים לשידוך. נסע הוא בנ -אמר החסיד  -זה 
 החסיד אל העיר הסמוכה שם פגש במחותנים ומצאו חן בעיניו מאוד.

 

משפחתו  על אתר סיכמו ביניהם את פרטי השידוך. שב החסיד אל ביתו ושם ערך סעודה גדולה לכל
השיב  -מה ראית? המחותן שה' זיכה לנו  ,עטפר נא מ. סעל השידוך שזימן לבנו 

השיב  -ברוך ה' . הליכותיו נעימות ועינו טובה בכל. והמחותנת? שאלו הקרובים -החסיד ופניו קורנות 
 מה בדבר הכלה? -המשיכו הקרובים ושאלו  -והכלה?. גם היא אישה עדינה וצדקנית -החסיד

 

בריאה כזאת! "רחוק מפנינים מכרה"! כאשר שמע אומר רק שמעודי לא ראיתי  -השיב החסיד  -הכלה 
האם לא שמעת את השבחים  -תמהו בני משפחתו  . החתן את דיברי אביו פרץ בבכי... 

כי אבי הוא צדיק גדול ופרוש  -השיב החתן  -דווקא מפני כך אני בוכה !? על הכלה המיועדת שאביך משבח
א ראה בריאה כזו סימן הדבר שהכלה מורגלת בתעניות מכל הבלי העולם הזה ואם אמר שמעודו ל

 !וסיגופים... משום כך הוא מרבה לשבח אותה
 

בני ישראל ידעו כי מידותיו של הקדוש ברוך הוא הם חסידות ופרישות וכך  :מדובנא המגיד אמר
וכמו שכתוב בתורה במסכת אבות: "כך היא דרכה של תורה פת  תגם מתווה את 

 הקב"ה משום כך כאשר"... במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה
 (העורך)... משבח את הארץ כי טובה היא הבינו כולם כי כפי הנראה היא טובה לחיי צער

זצ"ל: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם", ראשי תיבות "לתאוה". " אביר יעקב" רבינו אמר
את המקל והרצועה הנכונים לרשעים בגיהנם,  ם והיינו, שאדם שתאותו מתגברת עליו, ישים 

 אחר תאוותו וישפר אורחותיו. , כסילים", ככתוב "נכונו ללצים שפטים, ומהלומות לגיו 

 האדם בא להלוות ממון לחבירו,  כאשר
, ולא יביישו ויחרפו. ו עליו לתת לו 

אם חלילה מביישו, הרי סופו של המלווה שיפסיד את ו
מעותיו ויצטרך לבריות. וזהו שאמר הכתוב: "אם כסף 

אם אתה מבייש את עמי כאשר את  -תלוה את עמי" 
מלוה להם מעות ("כסף" הוא לשון "בושה", כמו 

שאמרו בתלמוד ב"ב קכג. "השתא מיכספא אחתאי"), 
 , , העוני יהיה אתך -אזי "את העני עמך" 

 שתצטרך לבריות... 
 

 והענין שהשכינה שורה על הענווים, ככתוב: 
"אשכון את דכה ושפל רוח". ומעלה עליו הכתוב כאילו 

הקריב כל הקורבנות, שנאמר: "זבחי אלוקים רוח 
 שנאמר:  .נשברה". 

 "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה". 

 מרן הצטרף שורותיה שאל, המובחרת הישיבה
 פורת" ישיבת היתהזצ"ל  יוסף עובדיה רבינו
 עולם גדולי שיסדוה ישיבה, העתיקה בעיר" יוסף
. מזרח יהדות של המפוארים הגדולים כל בה ולמדו

 יםזמנ באותם ה הישיבה היתה זו
, ורבנן מרנן אותה והנהיגו, הספרדי התורה בעולם
 שפרהש תלמידים בחברת למד הרב .הלבנון ארזי

 הפריע לא זאת וכל. גדול היה ביניהם הגילאים
 התורה בים להעמיקו עמם ללמוד הצעיר לתלמיד
 שם. חבריו כל את שהפליאו יקרות פנינים ולדלות

 . מפריע באין תלמודו על שקד גם
 

 פורת" תלמידי בקרב דבר לשם היה שלו ןהזמ ניצול
 רגע לא אף ו ידעו כולם". יוסף

 אותו לראות היו רגילים ארוחה בכל. מלימוד
 יום מידי עימו להביא נהג הוא. הגמרא בחברת

, כך. גמרא דף ארוחה בכל וללמוד קמא בבא מסכת
 המסכת סיום את שם ערך, קצרה תקופה כעבור

 .  האוכל בזמן למדהנ שכולה, הראשונה

 יחזקאל רבי הצדיק לאביו נולד ברהום דוד רבי
 לשתיים מרבע שבת כל למד אשר ל"זצ ברהום

. ה"ע אבא עם הקיץ בשעות בערב שמונה עד בצהריין
 ביחד גרנו, שנולדנו מיום עוד, המשפחה את מכיר אני

 פינה שערי בשכונת גר היה והסבא חסד שערי בשכונת
 . ישראל בבית

 עם ללמוד הסכים לא ל"זצ מוצפי יעקב רבי ק"הגה
 תמיד. יחזקאל רבי עם רק פנים האיר אלא אחד אף

 היה ל"זצ המנוח בנו את הביא יחזקאל כשרבי בשבתות
אבי מור נכנס פעם. ו אותו מברך

 צדקה יהודה הרב, פניו על אור וראה יוסף פורת לישיבת
ותלה מסכתות כמה על אצלו ונבחן מאוד מאוד אותו אהב
 ".בדור גדול יהיה זה: "לכולם ואמר גדולות תקוות בו

 היהו תורה דין לו היה אשר הדור מגדולי רב היה
 אחד יום ל"זצ יוסף יעקב רבי אצל רק לדון וכןמ

 עם אבא של השיעור לאחר הגיע רב אותו של השמש
רבי , עמך לדבר רוצה שהרב באומרו פתוח פלאפון
 שאסור לרב תגיד: לשמש ואמר, התבלבל לא יעקב

 לא ואני השני הצד בנוכחות שלא ע לשמוע
 !לדרכו והלך, לדבר מוכן

 חסד ונתינת כבוד בתוך הבית 
 משימה הכי קשההיא ה

וסף    העלון לברכת והצלחת  י ת,  מרגלי דה, שמחה,  הו י אל  תי קו י  , ן ב ראו כל,  מי  , החי די ןהו אלחנ ו רה ,  דבו י  נ  כל הברכות והישועות     ב

 לפעמים כדי להבין את דברי האישה 
 

 יש צורך לפצחם 
 

אהבתו של הקב"ה לעם 
 ישראל היא ללא שיעור וגבול.

 שלמה שנה במשך. למטתו מרותק והיה חלה ירושלים מגדולי אחד
 שבת ליל מדי לביתו נכנס ל"זצ מוצפי סולימאן רבי הגאון היה
 הצבור בעניני משתפו, תורה בדברי ארוכה שעה עמו משוחח, קודש

 גם לביתו לבוא הרב טורח מדוע: "שאלוהו.ר כבעבר
לא הבית בני וגם, שבת במוצאי ללכת הוא יכול הן. מיםגשו בימים

 ". לו להמתין יאלצו
 

, זוהרו בימי נזכר בודאי קודש שבת מדי,  זה חכם תלמיד: "הרב אמר
 . מעריצים של ת הכנסת מבית יוצא כשהיה

 . בו חפץ שאין כאיש עצמו ירגיש שמא, אני חושש
 לא זה חכם ותלמיד, מעט אצטער ואני, ביתי בני שיתעכבו מוטב

 !"קודש שבת בליל יתעצב

 תתייקר -תמעיט לבקר  אם

כמעט כל העברות 
ברו, שבין אדם לח

 אינן נעשות 
 אלא מקפידה 

 בעודו כועס.
 



 

רואה שיכור מנסה  שוטרר
לדחוף מפתח לתוך עמוד תאורה. 
השוטר אומר לו: "לא נראה לי 

שיש מישהו בבית.!" אז השיכור 
 עונה לשוטר: "בטח שיש 

 

 מישהו בבית אתה לא 
 רואה שיש אור למעלה? "

hamaor.netכל העלונים: 

ה ָבִרים ֵאּלֶ ר ַהּדְ ר ֲאׁשֶ ּבֶ ה ּדִ ל ֶאל מֹׁשֶ ָרֵאל ּכָ  ).א, א דברים( ִיׂשְ
 

 תוכחות הם דברים ספר שכל הפרשה בתחילת בפירושו כותב ו רבינו
ר" ואמר', ה פי לעובר רבינו ממשה מוסר ר ֲאׁשֶ ּבֶ ה ּדִ  ואמרו, עצמו דברי שהם לפי" מֹׁשֶ

 .אמרן עצמו מפי משה תורה שבמשנה קללות) ב"ע לא מגילה( ל"ז חכמינו
 המשניות פירוש( ם"הרמב מדברי ל"הנ הקדוש החיים אור בדברי מתקשים רבים
), כולה התורה בכל ככופר שנחשב( השמים מן תורה אין האומר שכל) חלק פרק סנהדרין
 אמרו שלא דאח מפסוק חוץ הוא ברוך הקדוש מפי כולה התורה שכל שאומר היינו

 שמשה הקדוש החיים אור כותב איך כן ואם, עצמו מפי משה אלא הוא ברוך הקדוש
 .עצמו מפי אמרם רבינו

 שנאמרו בתורה רבים פסוקים מצינו הרי, פשוטה שאלה פי על יובן בזה 
ַהְרָגה ָאִבי ֵאֶבל ְיֵמי ִיְקְרבוּ , ומשונים שונים אנשים ידי על ֲעקֹב ֶאת ְוַאֽ ֽ י יַ , כז בראשית( ָאִחֽ

י לֹא), עשיו – לא ָרֵאל ֶאת ְוַגם' ה ֶאת ָיַדְעּתִ חַ  לֹא ִיׂשְ ּלֵֽ  ועוד), פרעה - ב, ה שמות( ֲאׁשַ
 ?אלו מילים אמר' שה הדעת על יעלה וכי, רבות כהנה

 ספר בתוך שיכתבו אלו לדברים תוקף ונתן הרשה יתברך' שה היא הכוונה 
 אדם בני שהוסיפו דברים שאלו ויאמר אדם יבוא אם, זה אישור שנתן ולאחר, התורה

 .כולה התורה בכל וכופר השמים מן תורה אין כאומר נחשב הריהו, מעצמם
 ה"והקב, אמרם עצמו מפי רבינו משה אלו שדברים, הקדוש החיים אור כוונת וזה

 . התורה בספר שיכתבו דבריו על הסכים
, יתברך' ה הסכמת בלא עצמו פימ משה אמרם אלו שדברים ויאמר אדם יבוא ואם

 .כולה התורה בכל וכופר השמים מן תורה אין כאומר הריהו

 בה יש שבה אות שכל לפי, בה ולהעמיק הקדושה בתורתנו להגות שנזכה 
 , חכמתה תכלית תושג ולא', ה שהבינו למי ונפלאות חכמות

ה הּ  ֵמֶאֶרץ ֲאֻרּכָ י ּוְרָחָבה ִמּדָ  ). שם ם"הרמב דברי סיום. ט, אי איוב( ָים ִמּנִ
 .אמן, השלימה ישראל בגאולת בקרוב ונראה

 

 לכל בית ישראל שבת שלום ומבורך

ניסים בן רימה, שרה בת חורשיד, דינה בת והב, יוסף דהאן בן שמחה,   נשמת:לעילוי 
חיא בן לולו'ה, פנחס חיים אוחנה בן חנינה, יליאור בן אילנה, ששון בן טיפחה, שמחה בת לולו, 

סעידה מזל בת יעקב, מלכה בת שרה. פנחס בן פנחס,  עזיזה, שולמית חיה בת אסתר, נעימה בת 
 יחזקאל בן שמחה,   אלעזר בן שמחה, יעקב בן אורית,הרב יגאל בן מלכה, דוד ומרים אלבז, 

 , יעקב יוסף בן מרגליתהרב דדה בת אסתר בוגנים, יעקב בן נטלי, רפאל בן קלרה, 
 רגינה, אפרים אליהו בן מרים, שלום בן אורה מורי  אלברט בן זוהרה  אליעזר בן 

 שמעון בן רינה, ישראל בן שמחה סבג,  הרב יורם אברג'ל, הרב יהודה יאיר,
 ג'יהרעובדיה יוסף בן גומרן הרב אואסינה בת גור'ה חלפון, שמואל בן רבקה זכאי    

רשימת תפוצה 
hamaor.net@gmail.com

 יצחק זילברשטיין ביהגאון ר סיפרר
 בישליט"א: "יכולנו להעיד על מו"ח הגאון ר

זצ"ל שלמרות  יוסף שלום אלישיב
ה שזמנו מצומצם עד מאוד, וכל דקה 

 אצלו עד תום, עד כדי כך שגם אני, 
אם אאחר בדקה או שנים לתור שנקבע לי 

אצטרך להמתין אח"כ זמן רב, בכל זאת אצלו, 
למרות הכל, היה הגרי"ש הולך לביתן של 

 , לא רק בימי ה'שבעה' 
אלא גם שנים רבות לאחר פטירת הבעל, 

 ויושב שם ומדבר על ליבן לעודדן ולנחמן. 
 

רבי, כיצד הינך  לתיו פעם:"כאשר שא
?' השיב לי: 'וכי מצוות 

ארנן'  אינה חשובה דיה שהשקיע 'ולב אלמנה 
 מזמני למענה?'."

הגשמיים מושפעים  החייםם
מהדמיון למשל כאשר רץ 

לאוטובוס והוא מדמיין שהוא לא 
יספיק אותו ויפסיד, כך באמת 

 א יהיה, אבל אם הוא 
ובתוך ליבו הוא בטוח שיספיק 
את האוטובוס יש סיכוי גבוה 

 שבאמת יספיק. 
 

הקב"ה רואה שאדם רוצה ויש לו 
תקווה אז הוא פותח לו, אך אם 

 ה הוא רואה 
מלכתחילה ואינו בוטח בו אזי 

"בדרך שאדם רוצה לילך 
מוליכין אותו" והוא נכשל.     

הנזקק לניתוח מציל חיים מתעקש שבנו,  קשישש
 .יר ובעל שם עולמי, יבצע את הניתוחמנתח בכ

. ממש לפני ההרדמה, מבקש הקשיש לדבר עם בנו
רק ?" "כן אבא", אומר הבן, "מה רצית להגיד לי"

רציתי להגיד לך שלא תילחץ", אומר האב בקול 
רגשני תוך שהוא מלטף את היד של בנו, "אני 

מאמין ביכולות שלך ובטוח שתעשה את המיטב. 
 היה בסדר. אני יודע שהכול י

אך אם חלילה הניתוח לא יצליח, אם יקרה 
לי משהו, אם אני לא אתעורר עוד אף פעם, 

 רק תזכור שאמא שלך 
 ת"...תעבור לגור אצלך בבי

, כי ידקדקו אחרי כל חייבב
מצוה שעשה, אם אכן נעשתה 

, ל בכל 
במעשה בדיבור ובמחשבה, 

באהבה וביראה, ובשמחה של 
ז בוודאי יהיו מצוה, וא

 העוונות רבים מהמצוות, 
 ויצא חייב בדינו. 

 

אבל אם ידון אותו הקב"ה 
, תבמידת 

ילמדו עליו זכות מדוע לא 
עשה כל מצוה כתיקונה 

לגמרי, ובוודאי יישארו רוב 
מצוותיו על מקומם, ויכריעוהו 

 לכף זכות.

ןַאַחת נְִׁשַאר ַהָּגאֹון ַרִּבי  פַעםם רוּק -ּבֶ ִציֹּון ּבְ
ד ָּדַאג ַלֲארּוָחתֹו. זצ"ל ַּבַּביִת ְלַבד ִעם נְֶכּדֹו, ְוַהּנֶכֶ 

ַהּנֶֶכד ֵהִכין ֶאת ָהֲארּוָחה ְוִהִּגיָׁשּה ְלָפנָיו. ְלַאַחר 
ָהֲארּוָחה נִזְַּכר ֶׁשַהַּסְבָּתא ָהַרָּבנִית מֹוִסיָפה ָּתִמיד 

: "ָׁשַכְחִּתי ְלהֹוִסיף ֶׁשֶמן ַלָּסָלט, ּוִמֵהר 
ֵמִסיַח ְלִפי ֻּתּמֹו, ֶׁשֶמן ַלָּסָלט". ָאַמר לֹו ַהַּסָּבא, ּכְ 

א אֹוֵהב ֶׁשֶמן ַּבָּסָלט, ַרק ִמֵּכיָון  ֶׁשהּוא ִּבְכָלל 
ֶׁשַהַּסְבָּתא ְמִכינָה לֹו ָסָלט ִעם ֶׁשֶמן ָאז הּוא אֹוֵכל 

. ַהּנֶֶכד ִהְתַּפֵּלא,   אֹותֹו ָּכ
 

ֶׁשֲהֵרי ָּתִמיד ְּכֶׁשַהַּסְבָּתא ָהיְָתה ְמִכינָה ֶאת ַהָּסָלט 
ן  ֶֹ , אזֶה ָהיָה ַהַּסָּבא ְּבאפ

א ִּגָּלה ַּדְעּתֹו ֶׁשֵאין ְרצֹונֹו ְּבֶׁשֶמן ַּבָּסָלט.  ּוֵמעֹוָלם 
א ִהְתלֹונֵן ַאף ַּפַעם ַעל ׁשּום ֲארּוָחה,  ְוָהֱאֶמת ֶׁש

ֶאָּלא ַרק ָהיָה ַמִּכיר טֹוָבה ְמאֹד ַעל ִטְרָחָתּה ֲעבּורֹו, 
, ְוָהיָה אֹוֵמר ָלּה:  אֹד ַעל ְוָהיָה ַצר לֹו מְ 

ַֹ ִּבְׁשִביִלי?"  "ָלָּמה ַאְּת ְצִריָכה ָּכל ָּכ ִלְטרח

בא' מתלמידיו של רה"י שלפני לידת  מעשהה
 בתם הבכורה היתה אשתו נתונה זמן רב

ובסיכון גבוה ועקב כך  
ו להם שמסוכן לה ללדת עוד הרופאים הור

ילדים ח"ו, וכאשר שסח בעלה את הדברים 
 זצ"ל הגיב הגרח"פ שיינברג לפני רה"י

לעומתו אל תדאג מעתה יהיה בעזרת ה' הכל 
ובלא שום  ףאף  ותוך שנה -בסדר 

 י "סיכון... ואכן כדברי רה
 

לא עברה שנה וזכו  לבן באופן רגיל וללא שום 
 היה הכל כשורה. בעיות וכן בהמשך

ָחָדׁש ע"ה ָהיְָתה ַרְעיָתֹו ֶׁשל ָמָרן ַהגה"צ  ֵלָאהִצְבָיה ָהַרָּבנִית 
זצ"ל, ַמְׁשִּגיַח ִּדיִׁשיַבת ֶחְברֹון. ִּבָּתּה ָהַרָּבנִית  ֵמִאיר ָחָדשׁ ַרִּבי 

ׁשּוַלִּמית ֶאזְָרִחי שתחי' ִסְּפָרה: "ָחׁשּוב ְלַהְדִּגיׁש ֶׁשְּלִאָּמא ָהיָה 
ֲהֵרי  –ּה, ְוַכֲאֶׁשר ַלֵּׁשנִי ִאְכַּפת ָּברּור ֶׁשְּלַאָּבא ִאְכַּפת ֶׁשָּקֶׁשה לָ 

 .  ַהַּמָּׂשא הֹוֵפ 
 

א ְלָהִעיר אֹוָתּה, ְוַאף ִּבֵּקׁש  ְלֻדגְָמה: ַּבֵּלילֹות, ִהְׁשַּתֵּדל ַאָּבא ֶׁש
... ָהיּו ָלּה ַהִּבָּטח ֶֹ ֹון ֵמִאָּתנּו, ַהיְָלִדים, ֶׁשּנִָעיר אֹותֹו ְּבִמְקֵרה ַהּצר

 –, ְוִאם ַרק ְּתַבֵּקׁש  ְוַהיְִדיָעה ַהְּברּוָרה ֶׁשַּבֲעָלּה 
ַֹ  ָלּה נַָתן ְוזֶה. ְּבָרצֹון ָּכֵתף היַּטֶ   .ּכח

אמת ושקר מצטייר  ענייין
היא כשמספרים  נו בעיננו 

, ועובדות כמו שאירעו 
כשמשנים מזה. אך זהו רק 

באופנים פשוטים, אבל למעשה 
יש הרבה אופנים שבהם אין 

ם אסור לומר הדבר כן. לפעמי
דברים כמו שהם, כמו לספר מה 

, שיש בו פגם לחברו, 
, לפעמים צריך 

דווקא לשנות, כשהאמת לא יועיל 
אלא יזיק, כי אז מה שנראה 

ר,כאמת הוא שקר,
של רע, ומה שנראה  

 כשקר מביא לתכלית של אמת.

אין חייב לקבל 
את דבריו של 

השני אבל 
אתה חייב 

 לישמוע  אותם
 

ת במקום לחפש א
הדרך אל האושר, חפש 

 את האושר שבדרך.
 

זצ"ל) מובא  יוסף ליס ומכתבים "יוסף דעת" (לרבי באגרותת
והתנצל בפניו על כמה תקלות  החפץ חיים מעשה ברב שבא אל

שישנם בעירו ואינו מוכיח את הציבור, עליהם, מכיון שהוא בעצמו אינו 
יוכיח הוא את הציבור צעק עליו מתוקן כל צורכו בענינים אלו וכיצד 

רהחפץ חיים: "הרי בוערת שריפה האם זה הזמן לחפש אחר 
"? והוסיף החפץ חיים להמשיל משלו וסיפר לרב את הסיפור 

” הבא: פעם אחת הגיע מושל העיר לביקור בביתו של מנהל "מכבי־אש
 בעיירה. כיבדו המנהל בכוס תה. 

 

המים שבכוסו עכורים הם ואין מכבדים במים העיר לו האורח הנכבד, כי 
כאלו את האורחים, אלא קודם כל צריך לטהר את המים שיהיו נקיים 

 . םוסטריליים. שמע המנהל את הדברים 
והנה פרצה שריפה גדולה בעיירה והאש התפשטה במהירות. הגיע מושל 

והמנהל העיר למקום השריפה והנה הוא רואה לתדהמתו את כל הכבאים 
 בראשם עומדים מסביב לאש ולא מכבים... 

 

 שאל המושל מדוע לא מכבים את האש? השיב לו המנהל: אין לנו 
 שוטה שבעולם! ”"מים סטריליים" לכבות"... צעק עליו המושל: 

י האם זה הזמן לחזר אחר מים סטריליים? הרי 
 כל רגע". והנמשל מובן. 

 "עכשיו אני מתחיל במה שיכולתי לעשות 
 י עשר שנים. כבר לפנ

אבל אני שמח שלפחות לא חיכיתי 
 עשרים שנה
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